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بحر من الخالفات 
بين تونس وإيطاليا

القاهرة ـ العربي الجديد

كما ظل خالل حياته مثيرًا للجدل، جاء 
امليداني  الــقــائــد  الــورفــلــي  محمود  مقتل 
البارز في مليشيات شرق ليبيا بقيادة 
ــواء املـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، مــثــيــرًا  ــلــ الــ
للجدل أيضًا، في حادث غامض ومفاجئ 
بــتــوقــيــتــه. وفــــي الـــوقـــت الــــذي أعــلــن فيه 
رئــيــس الــنــيــابــة الــعــســكــريــة فــي بــنــغــازي 
ــن أمـــس  ــ ــي، أول مـ ــ ــاضـ ــ ــقـــيـــد عـــلـــي مـ الـــعـ
املشتبه  مــن  اثنني  على  القبض  السبت، 
بهم في قضية االغتيال، طالبت قيادات 
أحد  الورفلي  كان  التي  الخاصة  القوات 
قادتها، حفتر بضرورة التدخل والكشف 
ــــؤالء أن  ــد هــ ــ عــــن مـــالبـــســـات مــقــتــلــه. وأكــ
ــه الــرئــيــســي هــــرب إلــــى مصر  املــشــتــبــه بـ
بــعــد الــواقــعــة مــبــاشــرة، معللني ذلـــك في 
التنفيذية  للسلطة  الــقــاهــرة  »دعـــم  إطـــار 
الجديدة في ليبيا، وإزالــة العقبات أمام 

توحيد املؤسسات الليبية«.
ــــدت مـــصـــادر ليبية  فـــي هــــذا الـــصـــدد، أكـ
أن عــددًا من  الجديد«،  »العربي  لـ خاصة 
ــيــــادات الــــقــــوات الـــخـــاصـــة دعـــــوا حفتر  قــ
ملخاطبة املــســؤولــني فــي مــصــر مــن أجــل 
ــد األشــــخــــاص، بتهمة  الــقــبــض عــلــى أحــ
ــلـــي، يــوم  ــورفـ ــن اغـــتـــيـــال الـ املـــســـؤولـــيـــة عـ
ــك بــعــد أن هــرب  ــ ــاء املـــاضـــي، وذلـ ــعــ األربــ
االغتيال  عملية  مــن  قليلة  ســاعــات  بعد 
إلـــى الــقــاهــرة. وأشــــارت املــصــادر إلـــى أن 
قــيــاديــي الـــقـــوات الــخــاصــة أكـــــدوا خــالل 
ــر إقـــامـــتـــه  ــقـ ــــي مـ ــــع حـــفـــتـــر فـ حـــديـــثـــهـــم مـ
بشأن  أن هناك شكوكًا  الرجمة،  بقاعدة 
ــداف مــن وراء اغتيال الــورفــلــي، وأن  األهـ
وأفـــادوا  مــنــه.  للتخلص  جـــاءت  العملية 
عــن انــتــشــار حــالــة مــن الــتــوجــس والقلق 
بني أفراد القوات الخاصة، الذراع األبرز 
مصيرهم  بشأن  ليبيا،  شــرق  ملليشيات 

خالل األيام املقبلة.
ــك، نــفــت مــصــادر مصرية  فــي غــضــون ذلـ
ــلــــف الــلــيــبــي  ــلــــى اطــــــــالع بــــاملــ خــــاصــــة عــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، صحة مــا وصفته  لـــ
الحديث  أن  مــؤكــدة  ليبية«،  »ادعـــاءات  بــــ
ــول املــتــهــم بــمــقــتــل الــورفــلــي إلــى  عـــن دخــ
مــصــر غــيــر دقـــيـــق تــمــامــًا وربـــمـــا يــكــون 
نتاج تخبط، بسبب األوضاع املضطربة 
الجهات  أن  وذكـــرت  بنغازي.  مدينة  فــي 

القاهرة  مــن  تطلب  لــم  الليبية  الرسمية 
خالل األيام املاضية تسليم أي أشخاص. 
إذا تقدمت الجهات  إنــه  املــصــادر  وقالت 
مطالب  بــأي  املعتمدة  الرسمية  الليبية 

وأدلة بالطبع ستؤخذ بشكل جاد.
وكــــــان رئـــيـــس الـــنـــيـــابـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
بــنــغــازي العقيد علي مــاضــي، قــد كشف 
رئيس  مــع  فــي مؤتمر صحافي مشترك 
الغرفة األمنية املشتركة ملنطقة بنغازي 
الـــكـــبـــرى عــبــد الـــبـــاســـط أبــــو غـــريـــس، أن 
املــقــبــوض عــلــيــهــمــا واملــشــتــبــه بــهــمــا في 
مــوجــودان على  الــورفــلــي  اغتيال  قضية 
ــر الـــقـــوات  ــا آمــ ــة الــنــيــابــة. بــــــدوره، دعــ ذمــ
الــخــاصــة الـــلـــواء عــبــد الـــســـالم الــحــاســي 
ــلــــي.  ــال الــــورفــ ــيــ ــتــ لـــكـــشـــف مــــالبــــســــات اغــ
ــوات الــخــاصــة  ــقــ وعـــّبـــر عـــن اســتــنــكــار الــ
الـــتـــي أدت الغـــتـــيـــال أحـــد  ــة  ــمـ »الـــجـــريـ ـــ لـ
أنها  معتبرًا  الورفلي«،  محمود  أبنائها 
»الــيــد الــطــويــلــة لــلــقــيــادة الــعــامــة للقوات 
املــســلــحــة وســنــدهــا الــرئــيــســي«. وطــالــب 
مسؤولياتها  بتحّمل  األمــنــيــة  األجــهــزة 
الكشف عــن مالبسات  فــي  اإلســــراع  عبر 
والشائعات  للفنت  درءًا  االغتيال،  عملية 
ــد يــســتــغــلــهــا ضـــعـــاف الــنــفــوس  ــتـــي قـ »الـ
لــزعــزعــة االســـتـــقـــرار«. وطـــالـــب الــحــاســي 
بكشف ظروف توقيف أحد أفراد القوات 
الدرسي،  ناصر عوض  املدعو  الخاصة، 
ــيــــة قــبــل  ــنــ ــتــــه األجـــــهـــــزة األمــ ــفــ الـــــــذي أوقــ
القوات  أن  عملية االغــتــيــال. وشـــّدد على 
الخاصة وحدة عسكرية منضوية تحت 
لــــواء الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات املسلحة، 
ومــلــتــزمــة بــتــعــلــيــمــات قــائــدهــا وتــطــالــب 
القضية،  مــالبــســات  عــن  الكشف  بسرعة 
ــي بــنــغــازي  ــــزة األمـــنـــيـــة فــ ــهـ ــ ــًا األجـ ــيــ داعــ
لـــتـــأمـــني املـــديـــنـــة. وكــــــان الـــظـــهـــور األول 
مــارس/ فــي  وميدانيًا  إعالميًا  للورفلي 

آذار 2017، حني أقدم على تصفية ثالثة 
ــالــــرصــــاص فــــي أحـــد  أشــــخــــاص رمــــيــــًا بــ
الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة، وهـــو يــرتــدي الــزي 
الــعــســكــري وكـــان يحمل رتــبــة نقيب في 
ذلك الوقت. وتال ذلك ظهوره في تسجيل 
مصور وهو يعدم عشرة أشخاص رميًا 
بالرصاص، أمام مسجد بيعة الرضوان 
فـــي مــنــطــقــة الــســلــمــانــي بــبــنــغــازي. ومــع 
االنتشار الواسع لتسجيل اإلعــدام، جاء 
إصــــدار محكمة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة أمــر 
أغسطس/آب  في  الورفلي  بحق  اعتقال 
2017. وفـــي الــشــهــر نــفــســه، ذكـــرت قــيــادة 
مــلــيــشــيــات شــــرق لــيــبــيــا، أنـــهـــا اعــتــقــلــت 
املحكمة  لــكــن  مــعــه،  للتحقيق  الــورفــلــي 
ــادت بــأنــهــا تــلــقــت تــقــاريــر  ــ الــجــنــائــيــة أفــ
الحقة تفيد بأن الورفلي طليق، وشارك 
االتحاد  أخـــرى. ولحق  قتل  فــي عمليات 
ــوبـــات عــلــى  ــقـ ــعـ األوروبــــــــــي بــمــســلــســل الـ
الــورفــلــي الــعــام املــاضــي، وأصـــدر فــي 21 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي عــقــوبــات في 
حقه، وحق موسى دياب، لتورطهما في 
اإلنــســان. كما فرضت  انتهاكات لحقوق 
األمـــيـــركـــيـــة، عــام  الـــخـــزانـــة  أيـــضـــًا وزارة 
2019، عقوبات على الورفلي، بعد اتهامه 
بـــارتـــكـــاب »انـــتـــهـــاكـــات خــطــيــرة لــحــقــوق 
ــوبـــات حــظــر  ــقـ ــعـ اإلنــــــســــــان«. وشـــمـــلـــت الـ
جميع ممتلكات الورفلي ومصالحه في 
الواليات املتحدة أو أي مكان يقع تحت 
له،  مملوكة  كيانات  أي  وحظر  نفوذها، 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

هادي: تصعيد 
الحوثيين يؤكد عدم 
نيّتهم الجنوح للسالم

هجوم واسع للحوثيين 
في مأرب وثالث مسيرات 

باتجاه السعودية

للحديث تتمة...

قوائم المستقلين النتخابات الجزائر: منافسة أم تعويم مقصود؟

نشط المبعوثان األممي مارتن غريفيث واألميركي تيم ليندركينغ أمس األحد على 
خط الوساطة لدفع جهود الحل السلمي للصراع اليمني، إذ زارا الرياض أمس حيث 
التقيا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير خارجيته، وذلك فيما كان الحوثيون 

يصّعدون هجماتهم في مأرب وباتجاه السعودية

عدن ـ العربي الجديد

على الرغم من استمرار املواجهات 
الــعــنــيــفــة عــلــى الـــســـاحـــة الــيــمــنــيــة، 
ــأرب، وتـــواصـــل  ــ وخــصــوصــًا فـــي مــ
االســتــهــداف الــحــوثــي لــأراضــي السعودية 
بــاملــســّيــرات املــفــخــخــة، بـــرز خـــالل الــســاعــات 
املـــاضـــيـــة حــــــراك دولــــــي الفـــــت لــلــمــبــعــوثــني 
مارتن  واألمــمــي  ليندركينغ  تيم  األمــيــركــي 
إلى  للتوصل  الوساطة  غريفيث، على خط 
وقـــف إطـــالق الــنــار تــمــهــيــدًا لــدفــع التسوية 
املــبــعــوثــان أمــس األحــد  السلمية، إذ تــوجــه 
إلـــى الـــريـــاض، بــعــد لـــقـــاءات مـــع مــفــاوضــني 
ــهـــدف طـــرح  ــك بـ ــ حـــوثـــيـــني فــــي مـــســـقـــط، وذلــ
املالحظات الحوثية على الحكومة اليمنية 

املعترف بها دوليًا.
حدة،  على  كل  وليندركينغ،  غريفيث  والتقى 
ــــادي،  الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــدربـــه مـــنـــصـــور هـ
ووزيـــــر الــخــارجــيــة أحــمــد عـــوض بـــن مــبــارك، 
فــي الـــريـــاض، حــيــث جـــرى بــحــث أفـــق الــســالم، 
ــادرة الــتــي طــرحــتــهــا الــســعــوديــة. وعـــاد  ــبــ واملــ
املبعوثان الحقًا إلى مسقط لنقل وجهة نظر 
الحكومة إلى الحوثيني، وفق قناة »الجزيرة«، 
ــــارت إلـــى أن الــرئــيــس الــيــمــنــي أبـــدى  الــتــي أشـ
للمبعوثني مالحظات على أي تعديل لشروط 
فــتــح مــيــنــاء الــحــديــدة ومــطــار صــنــعــاء. وكــان 
كبير  الجمعة  مسقط  فــي  التقى  قــد  غريفيث 
السالم، في  الحوثيني محمد عبد  املفاوضني 
وقـــت كـــان فــيــه الــحــوثــيــون قــد أبــــدوا فــي وقــت 
السعودية، مع  املــبــادرة  سابق تحفظهم على 
العسكرية فتح  الــهــجــمــات  لــوقــف  اشــتــراطــهــم 
مطار صنعاء الدولي دون شــروط أو تحديد 
ــع الــحــظــر عن  ــذلـــك رفــ ــرحــــالت، وكـ ــات الــ ــهـ وجـ
دخـــول الــســفــن النفطية إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، 
من دون االلتزام بتوريد رسومها إلى حساب 

مصرفي موحد، كما نصت املبادرة السعودية.
وخالل لقائه غريفيث، أكد هادي أمس حرص 
الــشــرعــيــة عــلــى إحـــالل الــســالم املــســتــدام وفقًا 
للمرجعيات الثالث وبما يحفظ وحــدة وأمن 
واســتــقــرار الــيــمــن. وأشــــار إلـــى أن »الــحــكــومــة 
قـــّدمـــت الــكــثــيــر مـــن الـــتـــنـــازالت بـــهـــدف إنــهــاء 
الــــصــــراع فـــي الـــيـــمـــن، والـــتـــي قــوبــلــت بتعنت 
وتــصــلــب مــن قــبــل مليشيا الــحــوثــي«، مــؤكــدًا 
أن الــحــكــومــة ستظل تــتــعــاطــى بــإيــجــابــيــة مع 
أي مـــــبـــــادرات وجــــهــــود إلحـــــــالل الــــســــالم فــي 
انــطــالقــًا مــن حرصها على وقف  اليمن وذلـــك 
الـــدم فــي البلد وإنــهــاء معاناة املاليني  نــزيــف 
والصحية  املعيشية  األوضــــاع  تــدهــور  ــراء  جـ
والتعليمية وغيرها. وأكد هادي أن استمرار 
تــصــعــيــد الــحــوثــيــني فـــي مـــــأرب وغـــيـــرهـــا من 
ــنـــوح  ــات يــــؤكــــد عـــــــدم نـــّيـــتـــهـــم الـــجـ ــظــ ــافــ ــحــ املــ
لــلــخــيــارات الــســلــمــيــة إلنـــهـــاء الـــحـــرب، مــشــددًا 
باستنساخ  يقبل  لن  اليمني  الشعب  أن  على 

التجربة اإليرانية في اليمن.
مـــن جــهــتــه، نـــوه غــريــفــيــث بــحــرص الــحــكــومــة 
وجهود هــادي على إحــالل السالم في اليمن، 
مــؤكــدًا أن الــوضــع اإلنــســانــي بــالــغ الصعوبة 
مــمــا يــتــطــلــب تــضــافــر الــجــهــود بــهــدف إنــهــاء 
الـــصـــراع الـــدامـــي وتــجــنــيــب املـــواطـــن الــيــمــنــي 
مزيدًا من املعاناة. وثّمن الخطوات اإليجابية 
املــبــادرة  مــع  التعاطي  فــي  اليمنية  للحكومة 
من  تبذل  التي  الجهود  إلــى  الفتا  السعودية، 
الــســالم،  الــدولــي إلحـــالل  قبله وقــبــل املجتمع 

وفق وكالة »سبأ« التابعة للحكومة.
كـــمـــا الـــتـــقـــى هــــــادي املـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي تــيــم 
ليندركينغ  ومعه السفير األميركي لدى اليمن 
ــد خـــالل الــلــقــاء دعــمــه  كــريــســتــوفــر هـــنـــزل، وأكــ
الــرامــيــة  للمبعوث األمــيــركــي وتــذلــيــل مــهــامــه 
إلى تحقيق السالم، »الذي ننشده وقدمنا في 
الدماء  لحقن  والتنازالت  التضحيات  سبيله 

اليمني  لشعبنا  واالســتــقــرار  األمـــن  وتحقيق 
والذي يحافظ على ثوابته الوطنية ووحدته 
»املليشيات  وأســـف ألن  واســـتـــقـــراره«.  وأمــنــه 
االنقالبية ومن خلفها إيران لم تلتزم بمساعي 
اتفاق  فــي مختلف املحطات وآخــرهــا  الــســالم 

استوكهولم بل تمادت في تهديداتها«.
ووفق وكالة »سبأ«، ثّمن ليندركينغ مواقف 
هــــادي والــحــكــومــة الــواضــحــة تــجــاه الــســالم 
الــــذي يــنــشــده الــشــعــب الــيــمــنــي، مـــؤكـــدًا دعــم 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــّدم بــلــقــاســم عـــجـــاج، الـــذي  فـــي عـــام 2012، قــ
يعمل في قطاع التطوير والتنمية البشرية، 
ترشحه لالنتخابات النيابية ضمن تحالف 
ــرب الــعــاصــمــة  ــة تـــيـــبـــازة، قــ ــ حـــزبـــي فـــي واليـ
قبل  من  االنتخابات  تزوير  لكن  الجزائرية، 
الــســلــطــة، منعه مــن الــحــصــول عــلــى مقعده. 
ــم تــشــّجــع هــــذه الــنــتــيــجــة، وظــــــروف إدارة  لـ
االنــتــخــابــات، عــجــاج على مــعــاودة الترشح 
فــي انــتــخــابــات 2017. لــكــن الــتــطــورات التي 
حصلت بعد الحراك الشعبي، وانتقال إدارة 
االنــتــخــابــات إلـــى ســلــطــة مــســتــقــلــة، ووجـــود 
ــانـــون االنــتــخــابــي  ــقـ بــعــض الـــتـــدابـــيـــر فـــي الـ
املــوجــهــة بــشــكــل خـــاص لــلــقــوائــم املــســتــقــلــة، 
ــفـــاءات عــلــى خــوض  شــّجــعــت الــشــبــاب والـــكـ
املــغــامــرة االنــتــخــابــيــة، كــمــا شــّجــعــت عجاج 
على تشكيل قائمة كفاءات لدخول املنافسة 
فــي االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة املــقــررة 

ــل نــجــاح  ــ ــات املـــتـــحـــدة لــلــحــكــومــة. وأمـ الــــواليــ
املبادرة السعودية »ملصلحة الشعب اليمني، 
بــمــا يــفــضــي إليـــقـــاف الـــحـــرب بــالــتــعــاون مع 
اليمن  يــحــفــظ وحــــدة  بــمــا  شــركــائــنــا جميعًا 
ــه واســـتـــقـــراره وبـــالـــتـــعـــاون مـــع جــهــود  ــنـ وأمـ

املبعوث األممي«.
كما التقى ليندركينغ وزير الخارجية اليمني 
أحمد عوض بن مبارك، وبحث معه مستجدات 
األوضاع على الساحة اليمنية وسبل إنجاح 
الرامية  الدولية  والجهود  السعودية  املبادرة 
إليــقــاف الــحــرب. وجـــدد بــن مــبــارك فــي اللقاء، 
حـــرص الــحــكــومــة عــلــى إنــهــاء الـــحـــرب، مــؤكــدًا 
السعودية نحو  للمبادرة  الدعم واالستجابة 
تــحــقــيــق الـــســـالم املــســتــدام فـــي الــيــمــن، إال أنــه 
أشـــار إلـــى اســتــمــرار التصعيد الــعــســكــري من 
الجبهات وال سيما  الحوثيني في عموم  قبل 
األميركي  املبعوث  ثّمن  مــأرب. من جهته،  في 
لــاللــتــزام بوقف  اليمنية  الــحــكــومــة  اســتــعــداد 
إطالق النار والدخول في العملية السياسية، 
وإعطائها األولوية للوضع اإلنساني، مؤكدًا 
الــســالم في  قــدمــًا بعملية  للدفع  بـــالده  سعي 
اليمن فــي إطـــار الــجــهــود الــتــي تــقــودهــا األمــم 
املــتــحــدة، والــتــزامــهــا بــأمــن واســتــقــرار ووحــدة 

فــي 12 يــونــيــو/ حــزيــران املــقــبــل، بحسب ما 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، خــصــوصــًا أن يــؤكــده لـــ
ــض، بشكل 

ّ
قــانــون االنــتــخــابــات األخــيــر خــف

اســتــثــنــائــي ضــمــن أحـــكـــام انــتــقــالــيــة تطبق 
فــقــط فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة، 
ــات املــطــلــوبــة  ــابــ ــتــ ــتــ حـــجـــم الـــتـــواقـــيـــع واالكــ
لقبول القوائم، بنسبة 150 في املائة. إذ كان 
توقيعًا   250 جمع  يفرض  السابق  القانون 
عن كل مقعد مطروح للمنافسة في الوالية 
يفرض  بينما  الــقــائــمــة،  فيها  تترشح  الــتــي 
توقيع   100 على  الحصول  الحالي  القانون 
قائمة مرشحة في والية   

ّ
أن فقط، ما يعني 

تحوز 10 مقاعد في البرملان، باتت مطالبة 
بجمع ألــف اكــتــتــاب مــن الناخبني، بـــداًل من 

2500 اكتتاب.
وإضافة إلى ذلك، شّجع الرئيس عبد املجيد 
توفير  األخــيــرة، بشأن  تعليماته  في  تبون، 
ــادي لــتــمــويــل حــمــالت الشباب  كــل الــدعــم املــ
إقــدام  على  املستقلة،  القوائم  فــي  املرشحني 
ــــؤالء عــلــى الـــتـــرشـــح، إذ تــمــنــح الــســلــطــات  هـ
ــًا وتــــعــــويــــضــــات لــلــمــرشــحــني  ــيــ ــالــ ــًا مــ ــ ــمـ ــ دعـ
فــي آخــر اجتماع  تــبــون  أمــر  املستقلني. كما 
ــد مــــا قـــبـــل املـــاضـــي،  ــ ملــجــلــس الــــــــــوزراء، األحــ
م 

ّ
التي تنظ القاعات  حّكام الواليات بتوفير 

فيها التجمعات االنتخابية لصالح القوائم 
املستقلة للشباب مجانًا، وكذا التكفل بطبع 
امللصقات واإلعالنات الدعائية واإلشهارية 
مــجــانــًا لــصــالــحــهــم، بـــخـــالف الـــقـــوائـــم الــتــي 
وهي  السياسية.  األحـــزاب  باسم  ستترشح 
زت رغــبــة جــامــحــة لــدى 

ّ
ــز ــ جــمــلــة إغــــــراءات عـ

الــشــبــاب فـــي الـــواليـــات لــلــتــرشــح ومــنــافــســة 
قوائم األحزاب.

وتشهد الساحة السياسية بروز طوفان من 
السياسية،  األحــــزاب  عــن  املستقلة  الــقــوائــم 
ــاؤل عــــن خــلــفــيــات  ــتـــسـ ــــى الـ بــشــكــل يـــدعـــو إلـ
ومالبسات هذه الظاهرة السياسية، ومدى 

اليمن، وفــق »سبأ«. كما بحث بن مبارك، مع 
الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــة اليمنية  غــريــفــيــث، 

وسبل إنجاح املبادرة السعودية.
هذه التطورات تزامنت مع استمرار التصعيد 
التحالف  وأعلن  الحوثيني.  قبل  من  امليداني 
بقيادة السعودية، أمس، اعتراض وتدمير 3 
الحوثيون  أطلقها  مفخخة  مسّيرة  طــائــرات 
ــالـــف إنـــه  ــتـــحـ بــــاتــــجــــاه الــــســــعــــوديــــة. وقـــــــال الـ
ــــرض ودمـــــــر طـــائـــرتـــني مــفــخــخــتــني مــن  ــتـ ــ »اعـ
الجنوبية  املنطقة  تــجــاه  أطلقتا  طــيــار  دون 
ــبــــاء الــســعــوديــة  لــلــمــمــلــكــة«، وفــــق وكـــالـــة األنــ
عــن  وقــــــت الحــــــق  ــــي  فـ تــــحــــدث  كـــمـــا  »واس«. 
أطلقتها  مفخخة  »مسّيرة  وتدمير  اعــتــراض 
تــجــاه محافظة  اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي  مليشيا 
خميس مشيط«. وأشار البيان إلى »استمرار 
مــــحــــاوالت املــلــيــشــيــا )الـــحـــوثـــيـــني( الــعــدائــيــة 
الستهداف املدنيني واألعيان املدنية«، معلنًا 
بما  الــالزمــة  العملياتية  اإلجـــــراءات  »اتــخــاذ 
الــدولــي اإلنــســانــي«. كما  القانون  يتوافق مع 
كـــشـــف عــــن »تـــدمـــيـــر زورقـــــــني مــفــخــخــني )فـــي 
البحر األحمر( يتبعان للمليشيا قبل تنفيذ 
عملية هجوم وشيك من الحديدة«، مشيرًا إلى 
أن الجماعة »تستمر في تهديد طرق املالحة 

االنتخابية  املنافسة  تأثيرها على مستوى 
ــة، ومـــن  ــهـ ــات مــــن جـ ــابـ ــخـ ــتـ ومـــصـــداقـــيـــة االنـ
مــن قبل  كــانــت مقصودة  إذا  مــا  جهة ثانية 
السلطة، لهندسة النتائج بشكل غير مباشر 
وتشتيت مقاعد البرملان املقبل، وعرقلة فوز 
باالنتخابات،  املنتظمة  املعارضة  األحـــزاب 
ومنعها من تشكيل حكومة ما بعد يونيو 
املقبل. وتؤكد آخر تصريحات لرئيس هيئة 
أكثر من  االنتخابات محمد شــرفــي، وجــود 
ترشيحها حتى  قدمت  قائمة مستقلة  ألــف 

يوم الخميس املاضي.
ويبرز عامل سياسي آخر تسبب في توالد 
الــقــوائــم املــســتــقــلــة املــتــرشــحــة لــالنــتــخــابــات 
املقبلة، ويرتبط باألزمة الهيكلية والداخلية 
لحزبي السلطة في الجزائر: »جبهة التحرير 
الديمقراطي«.  الوطني  و»التجمع  الوطني« 
اللذين  الحزبني  عــن  السلطة  ي 

ّ
تخل دفــع  إذ 

ومن  السياسي  دعمها  مــن  يستفيدان  كانا 
هيئة  ووجـــود  لصالحها،  النتائج  هندسة 
بـــداًل مــن وزارة  تــديــر االنــتــخــابــات  مستقلة 
إلى  الحزبني  كــوادر  العشرات من  الداخلية، 
بعد  املثقوبة، خصوصًا  السفينة  من  القفز 
الرفض الشعبي الكبير للحزبني واملطالبات 
ــع الــتــوقــعــات بــهــزيــمــة كــبــيــرة  بــحــلــهــمــا. ومــ
لــلــحــزبــني، لـــجـــأت كــــوادرهــــمــــا، الســيــمــا من 
إلى تشكيل قوائم  الثاني والشباب،  الصف 
مستقلة، إذ برزت في والية تيبازة، 10 قوائم 
مستقلة شكلها كـــوادر وشــبــاب مــن »جبهة 
ــر«. كـــمـــا شــكــلــت كـــــــوادر »الــتــجــمــع  ــريـ ــحـ ــتـ الـ

الديمقراطي« في العاصمة 12 قائمة.
ــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي،  ــــي الــــســــيــــاق، ربــــــط الــ فـ
الــصــحــافــي نــــور الـــديـــن بـــلـــهـــواري، ظــاهــرة 
»وجــود  بـــ املستقلة  للقوائم  الكثيف  الــبــروز 
ــا مــســبــقــة ومــبــكــرة  ــوايـ غـــايـــات ســيــاســيــة ونـ
ــنــــذ فـــــتـــــرة، لـــتـــعـــويـــم الــعــمــلــيــة  لـــلـــســـلـــطـــة مــ
املستقلة«.  الــقــوائــم  فــي  والنفخ  االنتخابية 

البحرية والتجارة العاملية«. بالتوازي، شنت 
واسعًا  بريًا  أمــس هجومًا  الحوثيني  جماعة 
ــراف الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة الغربية  ــ عــلــى األطـ
ــال مـــصـــدر عــســكــري في  ــ ــأرب. وقـ ــ ملــحــافــظــة مــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  الـــقـــوات الــحــكــومــيــة لـــ
الــحــوثــيــني اســتــأنــفــوا الــهــجــمــات فــي جبهات 
الكسارة واملشجح، وسط غطاء نــاري مكثف 
ــّيـــرة بـــال طــيــار.  بــاملــدفــعــيــة والــــطــــائــــرات املـــسـ
وأشار املصدر إلى أن املليشيات الحوثية لم 
تحقق أي تقّدم حتى عصر أمــس، فيما دكت 
مــقــاتــالت الــتــحــالــف الــســعــودي عـــدة دوريـــات 
ــؤدي مـــن هــيــالن إلــى  ــ حــوثــيــة فـــي الــطــريــق املـ
الكسارة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. 
وسقطت قذائف صواريخ كاتيوشا أطلقتها 
الــســويــداء  الــحــوثــيــة، فــي مــخــيــمــات  املليشيا 
مــا أسفر عــن سقوط  مـــأرب،  للنازحني غربي 

مصابني بينهم نساء وأطفال، وفق املصدر.
مـــن جــهــتــهــا، أفــــــادت وكـــالـــة »ســـبـــأ« الــتــابــعــة 
 
ّ
السعودي شن الطيران  بــأن  أمــس  للحوثيني 

13 غارة على محافظتي مأرب والجوف خالل 
كما تحدثت »سبأ« عن  املاضية.  الـــ24 ساعة 
الحديدة، وقصف على مديرية  هجمات على 

باقم الحدودية في صعدة.

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه  ــال فـــي حــديــث لـــ وقــ
ــة  ــ تـــلـــعـــب ورقـ الـــســـلـــطـــة   

ّ
الـــــواضـــــح أن »مــــــن 

الكفاءات  بــاســم  املرشحة  املستقلة  الــقــوائــم 
عن  تعويضًا  املــدنــي،  املجتمع  جمعيات  أو 
أحزابها التي باتت محل مقاطعة شعبية«. 
 »اإلقبال الشبابي على 

ّ
لكن بلهواري رأى أن

 
ً
الترشح قد يكون طبيعيًا، إذ إن هناك جيال
بتوظيف  تتعلق  العملية   

ّ
أن يعتقد  جديدًا 

السلطة   
ّ
أن اجــتــمــاعــي، وأفـــتـــرض  وصــعــود 

القوى  على  للضغط  بذلك  اإليــحــاء  تعّمدت 
املعارضة املقاطعة لالنتخابات«. وأشار إلى 
املرشحة،  بالقوائم  املتخم  املشهد  »هــذا   

ّ
أن

يمكن فهمه بأنه تقنية من تقنيات التزوير 
ــهـــدف صـــنـــاعـــة مــشــهــد  املـــســـبـــق لــلــســلــطــة، بـ

ــن كــتــل  ــان مــشــتــت مــ ــرملــ ــة بــ ــنـــدسـ جـــديـــد وهـ
الجمعيات،  املستقلني وممثلي  صغيرة من 
ــواالة، ويــســمــح  ــ ــ  عـــن أحـــــزاب املـ

ً
يــكــون بـــديـــال

للسلطة بالحفاظ على حق تشكيل حكومة 
الــرئــيــس بعد االنــتــخــابــات. وهــو فــي الوقت 
نفسه، تشويش وتعتيم على قوى املعارضة 
املنظمة واملهيكلة املشاركة في االنتخابات، 
مــثــل حــركــة مــجــتــمــع الــســلــم وجــبــهــة الــقــوى 
االشتراكية، التي أتوقع أن تتجه للمشاركة 
أيـــضـــًا، وتــعــطــيــل أي إمــكــانــيــة لـــفـــوزهـــا أو 

تشكيل حكومة مستقلة بعد ذلك«.
 وجـــــود 

ّ
أن ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ يـــــــرى  ــل،  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ املـ فـــــي 

الــقــوائــم املــســتــقــلــة وقـــوائـــم املــجــتــمــع املــدنــي 
سقف  يرفع  قــد  الجزائرية،  االنتخابات  فــي 

املنافسة إلى أعلى مستوى، ويعزز من حدة 
الصراع على املقاعد في الواليات، خصوصًا 
بعد تقليص قانون الدوائر االنتخابية لعدد 
مقاعد البرملان عن كل والية. إذ خسرت والية 
 10 مقاعد من 44 

ً
كالعاصمة الجزائرية مثال

مقعدًا في االنتخابات املاضية )2017(، إلى 
34 مقعدًا في االنتخابات املقبلة.

ــيــــاق، قـــــال مــــديــــر تـــحـــريـــر شــبــكــة  وفـــــي الــــســ
»العربي  لـ ريــاض هويلي،  الــوطــن«  »أخــبــار 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أنــــــه لــــن يــتــم  الــــجــــديــــد«: »عــ
 هــنــاك 

ّ
قــبــول كـــل الـــقـــوائـــم، فــإنــنــي أعــتــقــد أن

ــود إقــــبــــال كــبــيــر  ــ ــ عـــامـــلـــني ســـاهـــمـــا فــــي وجـ
األول  املستقلة.  والقوائم  الترشيحات  على 
العمومية  الخزينة  تمويل  بمسألة  يرتبط 
ــبـــاب، وهــــي مــســألــة  لــحــمــلــة املـــرشـــحـــني الـــشـ
يمكن وصفها بالخدعة. أما العامل الثاني، 
الــقــائــمــة االســمــيــة عكس  بــاعــتــمــاد  فيتعلق 
القائمة املغلقة، وهو ما منح األمل للبعض 
 »وجود 

ّ
أن بفوز محتمل«. وأضــاف هويلي 

هذا الكم من القوائم املستقلة، سيؤدي أواًل 
إلى رفع املنافسة االنتخابية إلى سقف أعلى 
في الواليات، ثّم إلى القضاء على ما نسميه 
األغلبية النيابية، إذ سنكون بصدد مشهد 
 »انخفاض نسبة 

ّ
فسيفسائي«. ولفت إلى أن

االنتخابي  التمثيل  مــن  سيجعل  املــشــاركــة، 
لكل مقعد ضعيفًا«.

 مجموع القوائم املستقلة 
ّ
وعلى الرغم من أن

املــرشــحــة مــا زالـــت فــي طـــور جــمــع التواقيع 
ـــح لــتــقــديــمــهــا إلــى 

ّ
وتــشــكــيــل مــلــفــات الـــتـــرش

هيئة االنــتــخــابــات، مــن أجــل تقييمها، ومن 
ثم قبولها أو رفض ترشيحها قبل اإلعالن 
كثافة وجودها   

ّ
فــإن النهائية،  الــلــوائــح  عــن 

في املشهد االنتخابي ستتسبب في تفعيل 
قبلية  والءات  من  املحلية،  للمعطيات  أكبر 
وحــزبــيــة ولـــوبـــيـــات وغـــيـــرهـــا، وبــالــنــتــيــجــة 

إحداث تشتيت كبير لدى الناخبني.

)Getty/يضغط الحوثيون ميدانيًا لتحقيق مكاسب سياسية )محمد حمود

)Getty/يرى البعض أن السلطة تسعى لهندسة نتائج االنتخابات )بالل بن سالم

وليد التليلي

يبدو البحر الفاصل بني تونس 
وإيطاليا عميقًا جدًا وباردًا، بحر من 
الخالفات ال يمكن أن تخفيه بيانات 
الطمأنة الدبلوماسية، على الرغم من 

صدق النوايا أحيانًا وبسبب قلة الحيلة 
لبلد يغرق في مشاكله الداخلية جنوب 

املتوسط وال يستطيع أن يفرض 
شروطًا على طاولة املفاوضات، 
وهو حال تونس بكل صراحة. 

نهاية األسبوع، توّجه وزير الشؤون 
الخارجية والهجرة والتونسيني في 

الخارج، عثمان الجرندي، إلى إيطاليا، 
والتقى نظيره اإليطالي لويجي دي 

مايو، ووزيرة الداخلية لوتشيانا 
ملورغيزي، وتحدثت بيانات الخارجية 

التونسية، السبت، عن »التنسيق 
املتواصل بني البلدين حول عدد من 

املسائل املطروحة وال سيما ملف 
إرجاع النفايات اإليطالية إلى مصدرها 
والجهود املبذولة ملكافحة الهجرة غير 

النظامية والعمل على معالجة جذور 
هذه الظاهرة«، و»تعزيز اآلليات القائمة 

بني تونس وإيطاليا وتكثيف نسق 
عملها إليجاد حلول عملية توافقية 

مشتركة ملجمل املسائل«.
الحقيقة أن إيطاليا تتعامل مع تونس 

منذ سنوات بكثير من الحيف في 
ملف الهجرة وفي غيره من امللفات 
املشتركة، وهي ال تبحث عن حلول 

توافقية لهذا امللف كما تدعي، إال بما 
يخدم مصالحها وكما تعّبر عن هذه 

املصلحة وجهة نظر يمني متطرف، 
وهي حتى ال تسمع أصواتًا إيطالية 

تنادي بحلول واقعية مربحة للطرفني 
في جهتي املتوسط.

نتذكر ما قاله عمدة باليرمو، عاصمة 
صقلية، ليولوكا أورالندو، في حديث 
»العربي الجديد« منذ ثالث سنوات:  لـ

حاَسب مثلما جرت 
ُ
»يومًا ما، سوف ن

محاسبة النازيني... أخجل أحيانًا من 
كوني أوروبيًا، فالقانون األوروبي 

مجرم«. وأيضًا ما طرحه في »العربي 
الجديد« رئيس بلدية منطقة بريولو 
غارغالو اإليطالية جيوزيبي جياني 

من مقاربة مختلفة للتعامل مع ملف 
املهاجرين السريني، أكثر إنسانية، 
في ظل حاجة الدول األوروبية إلى 

هؤالء، تقوم على تكوين ممرات هجرة 
شرعية عبر صقلية.

الخالف القائم بني تونس وإيطاليا 
ليس سببه عدم وجود حلول في 

هذا امللف أو غيره، ولكن لعدم وجود 
إرادة لبحث حلول عميقة تنهي 

م الهجرة. ال يزال جزء 
ّ
األزمة وتنظ

من العقلية اإليطالية يرى في جنوب 
املتوسط جزءًا من مستعمراته، يطأ 
تونس مرورًا إلى ليبيا، ويتوهم أنه 

يسّير أفريقيا من روما العظيمة، 
ويلقي بفضالته في أراضيها بال 

رقيب وال سائل. عندما تتغير هذه 
العقلية لدى جزء من النخبة اإليطالية 
واألوروبية عمومًا، سيكون املتوسط 

أكثر أمانًا.

يثير بروز طوفان 
من القوائم المستقلة 

المرشحة لالنتخابات 
المقبلة في الجزائر، 

التساؤل عن خلفيات 
هذه الظاهرة، وما إذا 

كانت السلطة تقصدها 
لمنع المعارضة من 
تشكيل حكومة ما 

بعد يونيو المقبل

يؤدي تشتيت الناخبين، عبر كثرة القوائم المستقلة المرشحة النتخابات 
الجزائر، إلى إقصاء عدد كبير من القوائم من مرحلة توزيع المقاعد 
القانون  يقصي  إذ  ــرز،  ــف ال بعد 
تحصل  ال  قائمة  ــّل  ك االنــتــخــابــي 
مجموع  من  المائة  في   5 على 
األصوات المعبّر عنها من الناخبين. 
تتنافس  مثًال،  صغيرة  والية  ففي 
 15 حصلت  بحال  قائمة،   20 فيها 
النسبة،  قائمة على أقل من هذه 
القوائم  لصالح  سيكون  ذلك  فإن 
ستقتسم  والتي  المتبقية،  الخمس 

المقاعد في ما بينها.

تشتيت وإقصاء

Monday 29 March 2021 Monday 29 March 2021
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اعتقال فلسطيني 
في الضفة

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
ــد، مـــواطـــنـــًا فــلــســطــيــنــيــًا  ــ ــ أمـــــس األحـ
وســــط  ــه،  ــ ــلــ ــ ــ ال رام  ــــي  ــرقـ ــ شـ ــــوب  ــنـ ــ جـ
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بـــزعـــم مــحــاولــتــه 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة دهــــــس اســتــهــدفــت 
جنود االحتالل. وذكرت قناة »كان« 
ــيـــة، أن الــــحــــادث وقـــــع قـــرب  الـــرســـمـ
أدومــيــم« شرق  »معاليه  مستوطنة 
الــقــدس، ولــم يتسبب بإصابات في 

صفوف جنود االحتالل.
)األناضول(

لقاءات بين الحرس 
الثوري و»الكردستاني« 

في سنجار 
كـــــشـــــف الـــــــقـــــــيـــــــادي فــــــــي »الــــــحــــــزب 
ماجد  الــكــردســتــانــي«،  الديمقراطي 
ــارة  ــد، عـــن زيــ ــ شــنــكــالــي، أمــــس األحــ
الحرس  فــي  بها شخصيات  قــامــت 
الثوري اإليراني، ملدينة سنجار في 
مــحــافــظــة نــيــنــوى، شــمــالــي الــعــراق، 
الفتًا إلى إجرائها لقاءات مع قيادات 
فـــي حــــزب »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« 
في  املـــوجـــودة  املسلحة  والــفــصــائــل 
املدينة. وشــّدد شنكالي، في حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى »مـــدى  لــــ
التعاون الوثيق بني فصائل الحشد 
والــــكــــردســــتــــانــــي«، دون  الـــشـــعـــبـــي 
تقديم تفاصيل حول تاريخ الزيارة 

أو نتائجها.
)العربي الجديد(

سورية: حملة أمنية 
لـ»قسد« في مخيم 

الهول 
أطلقت »قوات سورية الديمقراطية« 
)قـــســـد( والــــقــــوى األمـــنـــيـــة الــتــابــعــة، 
ــد، عملية أمــنــيــة واســعــة  أمـــس األحــ
ملالحقة خاليا تنظيم »داعــش« في 
مخيم الهول، شمالي شرق سورية. 
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــالم مــقــربــة من 
»قــســد«، أن 6 آالف عنصر مــن قوى 
األمن الداخلي يشاركون في الحملة 
إلى جانب قــوات »قسد« و»وحــدات 
حماية املرأة«، فيما أوضح املسؤول 
في إعالم »قسد«، سيامند علي، أن 
تــزايــد تحّرك  العملية جـــاءت »بــعــد 
عــــائــــالت داعــــــش والــــجــــرائــــم داخــــل 
املخيم، وبناء على مناشدات شيوخ 

العشائر«.
)العربي الجديد(

الكويت: 30 نائبًا 
يقاطعون أداء اليمين 

للحكومة
ــلـــن 30 نــائــبــًا فـــي مــجــلــس األمـــة  أعـ
الــكــويــتــي، يــنــتــمــون إلــــى كــافــة كتل 
املوالني  الــنــواب  املــعــارضــة، وبعض 
لـــلـــحـــكـــومـــة، لـــيـــل الـــســـبـــت - األحـــــد، 
الــحــكــومــة  أداء  مــقــاطــعــتــهــم جــلــســة 
ــــررة يـــوم  ــقـ ــ الـــيـــمـــني الـــدســـتـــوريـــة املـ
غـــٍد الـــثـــالثـــاء، ردًا عــلــى عـــدم الــتــزام 
الــــحــــكــــومــــة بـــــوضـــــع الـــــعـــــديـــــد مــن 
األولويات التي اتفق عليها النواب 
ويحتاج  االفــتــتــاحــيــة.  الجلسة  فــي 
نواب املعارضة إلى 33 نائبًا لعرقلة 
وذكــــــرت  ــلـــيـــمـــني.  لـ الـــحـــكـــومـــة  أداء 
»الــعــربــي  مـــصـــادر مـــن املـــعـــارضـــة لـــ
طريقها  في  املعارضة  أن  الجديد«، 

لحصد العدد املطلوب لذلك.
)العربي الجديد(

بيروت: مسيرة 
لـ»الشيوعي« تنديدًا 

بالوضع المعيشي

تـــظـــاهـــر مـــئـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــني، أمـــس 
األحد، في العاصمة بيروت، بدعوة 
مــــن الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــلــبــنــانــي، 
تنديدًا بتردي األوضاع االقتصادية 
ــه املـــتـــظـــاهـــرون  ــــالد. وتــــوجــ ــبـ ــ ــي الـ فــ
ــام مــقــر املــصــرف  فــي مــســيــرة مــن أمــ
الحكومي،  القصر  إلى مقر  املركزي 
في وسط العاصمة، رافعني الفتات 
الــســكــن والتعليم  »بــتــأمــني  تــطــالــب 
والــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة«، فـــيـــمـــا دعـــا 
األمني العام للحزب حنا غريب، إلى 

»بناء دولة علمانية وديمقراطية«.
)العربي الجديد(

يسود التوتر معسكر 
شرقي ليبيا بعد اغتيال 

محمود الورفلي، 
بل يتهم قياديون 

في المليشيات التابعة 
لخليفة حفتر، مصر 
بالتورّط في االغتيال

قلق بين أفراد القوات 
الخاصة التابعة لحفتر 

حول مصيرهم

اليمن 
نشاط على 

خط الوساطة
غريفيث وليندركينغ يجوالن 

بين الرياض ومسقط مع استمرار 
التصعيد الحوثي
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أميركا: منعطف قضائي 
حاسم في مقتل فلويد

تــبــدأ الــيــوم االثـــنـــن، املــرافــعــات في 
الــشــرطــي ديــريــك شــوفــن،  محاكمة 
املتهم بقتل األميركي األسود جورج 
فلويد، في مينيابوليسـ  مينيسوتا 
فــي 25 مــايــو/أيــار املــاضــي، والـــذي 
أثــــــار مــقــتــلــه مـــوجـــة تــعــبــئــة كــبــرى 
الــواليــات  فــي  للعنصرية  مناهضة 
املتحدة ودول عدة. وقد وّجهت إلى 
شــوفــن تــهــمــتــا الــقــتــل والــقــتــل غير 
أمــام هيئة تعكس  العمد، وسيمثل 
تـــنـــوع ســـكـــان مــيــنــيــابــولــيــس تــضــّم 
ــــن بــــن أعــضــائــهــا  12 شـــخـــصـــا، ومـ
أربعة من أصحاب البشرة السوداء. 
ويــنــتــظــر صــــدور الــحــكــم فـــي نهاية 
أو مطلع شهر  إبريل/نيسان  شهر 

مايو/أيار املقبلن.
)فرانس برس(

»حركة الشباب« تتّوعد 
واشنطن وباريس

ــبــــاب« فــي  دعـــــا زعــــيــــم »حــــركــــة الــــشــ
الــصــومــال، أبـــو عــبــيــدة أحــمــد عمر، 
إلـــــى »ضــــــرب املـــصـــالـــح األمـــيـــركـــيـــة 
والفرنسية« في جيبوتي، في فيديو 
نــشــر مــســاء أول مـــن أمـــس الــســبــت. 
وهـــاجـــم عــمــر الــرئــيــس الــجــيــبــوتــي 
إســمــاعــيــل عــمــر غــلــه الـــحـــاكـــم منذ 
عام 1999، واملرشح لوالية خامسة 
مــن املــؤكــد أنـــه ســيــفــوز فــيــهــا خــال 
االنتخابات الرئاسية في 9 إبريل/

ــال عــمــر إن غله  ــ نــيــســان املــقــبــل. وقـ
»حّول جيبوتي إلى قاعدة عسكرية 
التخطيط  عملية  بــداخــلــهــا  تــجــري 
في  املسلمن  ضــد  للحرب  واإلدارة 

شرق أفريقيا«.
)فرانس برس(

نيجيريا: تفجير 
أبراج الكهرباء 

في مايدوغوري
خــيــم الـــظـــام مـــجـــددًا، أمـــس األحـــد، 
عــــلــــى مــــديــــنــــة مـــــــايـــــــدوغـــــــوري فــي 
شــــمــــال شــــرقــــي نـــيـــجـــيـــريـــا بــعــدمــا 
فــّجــر »جـــهـــاديـــون« أبـــــراج الــتــغــذيــة 
ــام مــــن عــــودة  ــ ــ ــاء، بـــعـــد أيـ ــربـ ــهـ ــكـ ــالـ بـ
ــــرت شــركــة  الــتــيــار الــكــهــربــائــي. وأقــ
النقل الكهربائي النيجيرية بوقوع 
حادث تخريب جديد. وأثار الحادث 
ــأن تـــأثـــيـــره عــلــى  قـــلـــق الـــســـكـــان بـــشـ

حياتهم وإمدادات املياه.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــّمــــقــــت تــــبــــعــــات حــــــــادث تـــــصـــــادم قـــطـــاريـــن  عــ
فـــي ســـوهـــاج يـــوم الــجــمــعــة املــاضــيــة، األزمـــة 
والـــحـــســـاســـيـــات الــقــائــمــة مــنــذ ســـنـــوات بن 
مدير املخابرات العامة املصرية اللواء عباس 
ــر الــنــقــل الـــفـــريـــق كـــامـــل الـــوزيـــر  ــ ــامـــل، ووزيــ كـ
املــحــاصــر حــالــيــا كــاملــســؤول األول عــن وقــوع 
النقل  الكارثي، وتكرار أزمــات قطاع  الحادث 
في الباد. وانعكست هذه األزمة في الحمات 
اململوكة  التي شنتها بعض وسائل اإلعــام 
لــلــمــخــابــرات والــشــخــصــيــات الــتــابــعــة لــهــا أو 
»تنسيقية  نــواب  وكــذلــك  بواسطتها،  املـــدارة 
شــبــاب األحـــــزاب الــســيــاســيــة والــســيــاســيــن« 
التابعة ملكتب كامل مباشرة. وتمّهد الحملة 
لم يعد  الــذي  الــوزيــر،  بإقالة كامل  للمطالبة 
يظهر في وسائل اإلعام التابعة للمخابرات 
 
ً
ا

ّ
منذ نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، مفض

الــظــهــور بــشــكــل دوري مـــع اإلعـــامـــي أحــمــد 
موسى املحسوب على وزارة الداخلية )األمن 
الوطني( واإلعامي عمرو أديب، الذي يتميز 
بـــوضـــع خــــاص نــتــيــجــة عــمــلــه فـــي قـــنـــاة »إم 

بــي ســي مــصــر«، واحــتــفــاظــه بــعــاقــة وطــيــدة 
بــاملــخــابــرات الــعــامــة واألمـــن الــوطــنــي ودائـــرة 

الرئاسة في وقت واحد.
الجديد«  »العربي  لـ مطلعة  مــصــادر  وذكـــرت 
أن الدائرة الوحيدة التي تحمي كامل الوزير 
حاليا، وتحاول تخفيف آثار الكارثة األخيرة 
املطلوب في  لتنفيذ  أخــرى  وإعــطــاءه فرصة 
قــطــاع الــنــقــل، هــي الـــدائـــرة الــخــاصــة برئيس 
الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وال يتعلق 
ــر، بــــل أيــضــا  ــالــــوزيــ األمــــــر بــثــقــة الــســيــســي بــ
بسبب الحساسيات القديمة بن مدير مكتب 
ــلـــواء مــحــســن عــبــد الــنــبــي، الـــذي  الــســيــســي الـ
األخيرين توسيع  العامن  مــدى  حــاول على 
صــاحــيــاتــه خـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الــتــأثــيــر 
 
ً
اإلعامي، وبن عباس كامل ودائرته، فضا
والــوزيــر  النبي  عبد  بــن  القوية  العاقة  عــن 
الجيش  فــي  طويلة  لفترة  تزاملهما  بسبب 
بــعــد انــتــقــال عــبــاس كــامــل إلـــى الــرئــاســة مع 

السيسي عام 2014.
ووفـــقـــا لــلــمــصــادر فـــإن عــبــاس كــامــل وأفــــراد 
الــفــريــق املــوالــي لــه يــدركــون جــيــدًا أن الــوقــت 
قد فات لإلطاحة السريعة بكامل الوزير في 
يراهنون  الــذي كانوا  الــحــادث،  أعقاب كارثة 
إعامية  لتغطية  املــجــال  بفتح  بالفعل  عليه 
الجمعة  للحادث، يوم  كاملة وغير متحفظة 
املـــاضـــي، بــل وإطــــاق وســـوم إلــكــتــرونــيــة من 
الــهــويــة على  حــســابــات وصــفــحــات مجهولة 
ــائــــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــطــالــبــة  وســ
بــاالســتــقــالــة. لــكــن الـــوزيـــر، الـــذي يـــدرك جيدًا 
ــه، كـــان  ــتـــوريـــطـ ــــاوالت كـــامـــل الـــقـــديـــمـــة لـ ــــحـ مـ
املــبــكــر، فتحدث بشكل  الــرهــان  لــهــذا  متنبها 

نصابها الحقيقي، وباألخص افتقار القطاع 
ــات اإلنـــــفـــــاق بــتــفــضــيــل  ــ ــويــ ــ ــيـــب أولــ ــرتـ ــى تـ ــ إلــ
الكهربائي  كــالــقــطــار  مستقبلية  مــشــروعــات 
والــســريــع واملــونــوريــل )قــطــار أحـــادي الخط( 
ــاع املــتــرديــة حــالــيــا، ألن  ــ عــلــى إصــــاح األوضـ
السيسي  يأتي بتوجيهات من  الترتيب  هذا 

صـــريـــح فـــي إطـــالـــتـــن تــلــفــزيــونــيــتــن مــســاء 
ــــب،  أول مـــن أمــــس الــســبــت، مـــع مـــوســـى وأديـ
عـــن رفـــضـــه لــاســتــقــالــة »كـــجـــنـــدي ال يــهــرب 
مـــــن مـــــيـــــدان املـــــعـــــركـــــة«، رافـــــضـــــا االعـــــتـــــراف 
بـــأن االســتــقــالــة هـــي الــتــعــبــيــر عـــن االعـــتـــراف 
ليصلح  »الوزير موجود  وقــال:  باملسؤولية. 
األوضاع مش هو اللي كان يقود القطار«، في 
امتداد لتصريحات سابقة له عن »أن واجبه 
يــقــتــضــي االســـتـــمـــرار فـــي إدارة هـــذا الــقــطــاع 

واإلصرار على إصاحه«.
الوزير  على  املخابراتي  الهجوم  أن  والافت 
ال يــتــضــمــن إثـــــــارة أي مـــشـــاكـــل مــوضــوعــيــة 
ــة، بــــل هــــو هــــجــــوم أقــــرب  ــ ــــأزمـ فــــي إدارتـــــــــه لـ
ــور في  ــ إلـــى الــشــعــبــويــة، مـــن دون وضـــع األمـ

ــز عــلــى  ــركـ شــخــصــيــا. كـــمـــا أن الـــهـــجـــوم لــــم يـ
الوزير في تصريحاته  أثارها  نقاط خطيرة 
ربما  الــتــي  الــحــادث،  تفاصيل  عــن  املقتضبة 
وليس  جنائيا  مساءلته  وجـــوب  إلــى  تشير 
سياسيا فقط، مثل إصــداره تعليمات بوقف 
في سرعة  اإللكتروني  التحكم  بنظام  العمل 
الـــقـــطـــارات بـــهـــدف تــســريــع الــــرحــــات وعـــدم 
تأخيرها أو وقوفها قسرًا، بحجة أن »نظام 
الــتــحــكــم فـــي ســرعــة الـــقـــطـــارات كـــان يخفض 
التي تشهد إصاحات  املناطق  سرعتها في 
لــلــتــطــويــر«. وهــــو مـــا كــــان يــجــعــل الــقــطــارات 
تــتــأخــر عــن املــواعــيــد املـــحـــددة لــهــا. واعــتــرف 
»تــوجــيــه ســائــقــي الـــقـــطـــارات ذوي  ــر بـــ الـــوزيـ
الخبرة بتشغيله فقط في األماكن التي تشهد 
بالسرعة  والسير  عنه  والتخلي  إصــاحــات 

العادية في باقي املناطق«.
سابقة  مخابراتية  لحملة  الــوزيــر  وتــعــرض 
إلقالته، عبر اإلعام وليس عن طريق النواب، 
ــر تـــقـــريـــبـــا، عـــنـــدمـــا نــشــرت  ــهـ مـــنـــذ أربــــعــــة أشـ
ــنــــوات املـــوالـــيـــة لــلــمــخــابــرات  ــقــ الـــصـــحـــف والــ
املهام  تكليف  فــي  بالتقصير  تتهمه  تقارير 
املوكلة إليه لتطوير قطاع السكك الحديدية، 
وتسليط الضوء على املشكات التي يعاني 
ــذا الـــقـــطـــاع. وأشــــــارت املـــصـــادر إلــى  مــنــهــا هــ
أن الــحــســاســيــات بـــن عــبــاس كـــامـــل، وكــامــل 
مكتب  األول  إدارة  فــتــرة  إلـــى  تــعــود  الـــوزيـــر 
الهندسية  للهيئة  األخير  ورئاسة  السيسي 
للقوات املسلحة، حن كــان كامل يخشى من 
تــوســع نــفــوذ الــوزيــر وثــقــة السيسي املطلقة 
فيه، وفتح خط اتــصــاالت ولــقــاءات دائــم بن 

االثنن بمعزل عنه في بعض األحيان.

مشاورات 
سعوديةـ  مصرية

مداوالت 
»إنسانية« 
حول سورية

املشاورات بشأن االستعداد السعودي للقبول 
بــوجــود مــصــري على الــجــزيــرة، الــواقــعــة في 
موقع حيوي في البحر األحمر، ضمن خطط 
أوراق ضغط جديدة  الــرامــيــة المــتــاك  مصر 
اإلثيوبي  ت 

ّ
التعن مواجهة  فــي  فاعلية،  ذات 

فــي مــلــف ســد الــنــهــضــة. وأوضــحــت أنـــه حــال 
موافقة السعودية على االستغال العسكري 
من جانب القاهرة للجزيرة كنقطة ارتكاز في 
مشتركة،  املصلحة  ستكون  األحــمــر،  البحر 
خصوصا أن الجزيرة متاخمة ملنطقة جازان 
الــســعــوديــة، الــتــي شــهــدت هــجــمــات مــتــعــددة 
املسيرة.  الطائرات  الحوثين عبر  من جانب 
وهو ما سيغّير من حسابات الصراع في تلك 

املنطقة.
وذكـــرت املــصــادر أن حــالــة الــتــقــارب اإلثيوبي 
ــري دفـــعـــت الـــقـــاهـــرة لــتــغــيــيــر خططها  ــتــ اإلريــ
أسمرة  التقارب مع  كانت تعول على  ما  بعد 
أبــابــا. ولفتت  كــنــوع مــن الضغط على أديـــس 
إلى أن املشاورات املصرية السعودية الخاصة 

الــهــدف ثــاثــة أهــــداف، تــتــركــز عــلــى »تعزيز 
الـــــحـــــوار املــــوضــــوعــــي بــــن الــــســــوريــــن مــن 
الحوار  و»دعــم  مناطق جغرافية مختلفة«، 
االتــحــاد األوروبـــي واملجتمع  والتبادل بن 
املــــدنــــي الـــــســـــوري«، و»تـــحـــســـن اســتــجــابــة 
االتحاد األوروبي لأزمة السورية من خال 
عــمــلــيــات الــــحــــوار مـــع املــجــتــمــع املـــدنـــي في 

مجالي البرمجة والسياسات«.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــاملـــحـــور األهــــــم، املــتــعــلــق 
بــالــعــائــديــن والـــنـــازحـــن والـــاجـــئـــن، فقد 
ــودة املــــــحــــــاور إلـــــــى أنـــــــه »ال  ــ ــســ ــ أشـــــــــــارت مــ
ــاع الــســوريــة فــي أّي  ــ يــمــكــن مــنــاقــشــة األوضـ
إلـــى وضـــع العائدين  الــتــطــرق  مــحــفــل، دون 
لنناقش  السورين...  والنازحن والاجئن 
أكــثــر الــقــضــايــا حــســاســيــة كــشــروط الــعــودة 
ــودة  ــعــ ــن الــ ــ ــد مـ ــحــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ومــــحــــدداتــــهــــا، آلـ
الــقــســريــة، وغــيــرهــا مــن املــواضــيــع املتعلقة 
على  التركيز  مــع  املختلفة  الفئات  بحماية 

الفئات املهمشة«.
وحـــول هــذا املــحــور، أشـــار املــديــر التنفيذي 
»رابـــطـــة املـــحـــامـــن الـــســـوريـــن األحـــــــرار«،  لــــ
يــشــارك في  الـــذي  الحقوقي ســامــر ضيعي، 
املؤتمر كممثل عن منظمته، إلى أن »التركيز 
عــلــى املـــلـــف يـــأتـــي انـــطـــاقـــا مـــن حــجــم هــذه 
الشريحة، سواًء داخل سورية أو خارجها، 
الذي  الصعب  اإلنساني  للوضع  باإلضافة 
يــعــانــيــه الـــاجـــئـــون والـــنـــازحـــون عــلــى حــّد  القاهرة ـ العربي الجديد

مــصــادر مصرية خــاصــة عن  كشفت 
مــــشــــاورات مــتــقــدمــة بـــن املــســؤولــن 
في مصر والسعودية، بشأن حصول 
ــغــــال الــعــســكــري  ــتــ ــلـــى حــــق االســ ــرة عـ ــاهــ ــقــ الــ
لجزيرة فرسان الكبرى السعودية، في منطقة 
»العربي  لـ املصادر  وأوضحت  األحمر.  البحر 
الــجــديــد« أن الــقــاهــرة تــقــّدمــت بالطلب أخــيــرًا 
قديمة  مــشــاورات  إلحياء  السعودي،  للجانب 
بــشــأن الـــوجـــود املــصــري فــي جــزيــرة فــرســان، 
املندب. وهي جزيرة  القريبة من مضيق باب 
ــــت ســــابــــق عــلــى  عــــرضــــت الـــســـعـــوديـــة فــــي وقــ
املـــســـؤولـــن فـــي مــصــر إمــكــانــيــة اســتــخــدامــهــا 
ــقــــوات املــــصــــريــــة، خـــال  ــلــ ــار لــ ــتــــشــ كـــنـــقـــطـــة انــ
مفاوضات تشكيل التحالف العربي في اليمن 
عـــام 2015، ورفــضــت مــصــر املــشــاركــة حينها 

بقوات برية في الحرب اليمنية.
ــرة جـــــددت  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ وأفــــــــــــادت املــــــصــــــادر بـــــــأن الـ

عماد كركص

للمانحن  الخامس  املؤتمر  يشكل 
ــبـــل ســــوريــــة  ــقـ ــتـ حــــــــول »دعــــــــــم مـــسـ
واملــنــطــقــة«، والـــــذي يــنــطــلــق الــيــوم 
مركزي  وبتنظيم  افتراضي،  بشكل  اإلثنن 
محطة  بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  مــن 
هامة في سياق األزمة السورية، خال هذه 
 السياسي 

ّ
الفترة، نظرًا لتعقد مسارات الحل

حيال هــذه األزمــة املستمرة منذ 10 أعــوام، 
أشهر  بعد  جديدًا  منعطفا  ستدخل  والتي 
االنـــتـــخـــابـــات  اســـتـــحـــقـــاق  عـــنـــد  اآلن،  مـــــن 
النظام  قبل  مــن  إجــراؤهــا  املــزمــع  الرئاسية 
الحالي،  العام  منتصف  السوري وحلفائه، 

 شامل في الباد.
ّ

من دون التوصل إلى حل
يــأتــي ذلـــك عــلــى وقـــع ردود الــفــعــل الــدولــيــة 
ــه، تـــجـــاه  ــائــ ــفــ ــلــ ــام وحــ ــظــ ــنــ املــــتــــذمــــرة مـــــن الــ
مــمــاطــلــتــهــم وتــعــطــيــلــهــم ملـــســـارات الـــحـــل، ال 
سيما مسار عمل اللجنة الدستورية، التي 
لم تفض جوالتها الخمس إلى نتائج تذكر 
لسورية.  جديد  دستور  صياغة  طريق  في 
ــال املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة  ــ ويــعــد مــلــف إدخـ
نقطة خاف  إلــى ســوريــة، محطة ستشكل 
ــة فــــي املــلــف  ــلـ ــفـــاعـ مـــتـــجـــددة بــــن الــــــــدول الـ
ــات  ــ ــــواليـ ــيــــا والـ الـــــســـــوري، وتــــحــــديــــدًا روســ
الــجــديــدة  املــتــحــدة. وبــاتــت مــواقــف اإلدارة 
ــة،  فــــي واشـــنـــطـــن حـــيـــال الـــقـــضـــيـــة الـــســـوريـ
تتكشف تــبــاعــا، بــعــد وصـــول الــرئــيــس جو 
بايدن إلى سدة الحكم. وربما ستكون تلك 
املـــواقـــف أكــثــر وضــوحــا الــيــوم اإلثـــنـــن، مع 
أنتوني  األمــيــركــي  الخارجية  تـــرؤس وزيـــر 
الــدولــي حول  األمــن  بلينكن جلسة ملجلس 
سورية، سيناقش خالها مواضيع ونقاطا 
التجديد آللــيــة إدخــال  فــي مقدمتها  هــامــة، 
املساعدات اإلنسانية - األممية إلى سورية، 

والتي ستنتهي منتصف العام الحالي.
أمـــا فــي مــا يتعلق بــمــؤتــمــر بــروكــســل، فقد 
حصلت »الــعــربــي الــجــديــد« على األجــنــدات 
منظمات  من  املجتمعون،  سيناقشها  التي 
يومن،  سيستمر  الـــذي  املؤتمر  فــي  ودول، 
والذي ستتركز النقاشات فيه حول خمسة 
تّم  أهــداف  ثاثة  لتحقيق  رئيسية،  محاور 
وضعها من قبل املنظمن. وتتناول املحاور 
الـــخـــمـــســـة، »تـــمـــكـــن املـــــــرأة ومـــشـــاركـــتـــهـــا«، 
ــون  ــ ــازحــ ــ ــنــ ــ ــ »الــــــصــــــحــــــة«، »الـــــــعـــــــائـــــــدون وال
ــّيـــز املـــدنـــي  ــئــــون - الـــحـــمـــايـــة«، الـــحـ والــــاجــ
باإلضافة  االجتماعي«،  التماسك  وقضايا 
كذلك  واليافعون«.  الشباب   - »التعليم  إلــى 
»تــعــزيــز  ُحـــــّدد الـــهـــدف الـــعـــام لــلــنــقــاشــات بـــ
من  السورين  بن  املتبادل  والتفاهم  الثقة 
كــافــة املــنــاطــق الــجــغــرافــيــة، وبــن السورين 
ــفـــرع عــــن هـــذا  ــتـ ــاد األوروبــــــــــــي«. ويـ ــحـــ واالتـــ

ارتكاز  نقطة  إقــامــة  تتضّمن  فــرســان  بجزيرة 
عــســكــريــة شـــامـــلـــة تــســمــح بــــوجــــود مــقــاتــات 
جوية وأرصفة بحرية عسكرية. وأشارت إلى 
أن املـــشـــاورات تــأتــي ضــمــن املنظمة الــجــديــدة 
التي أعلن تدشينها في يناير/ كانون الثاني 
»تجمع  عليها  يطلق  والتي  بالرياض،   2020
الدول املشاطئة للبحر األحمر وخليج عدن«، 
بــقــيــادة الــســعــوديــة. ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن 
ــرحـــت مــطــلــبــهــا لـــلـــســـعـــوديـــة، ضــمــن  مـــصـــر طـ
رّدها على مطالب للرياض بتوسيع االعتماد 
عـــلـــى الــــقــــوات املــســلــحــة املـــصـــريـــة فــــي تـــأديـــة 
أدوار فــعــالــة لــتــأمــن املـــجـــرى املــــاحــــي، أحــد 
الــخــاصــة بتجارة  الــتــجــاريــة املهمة  الــخــطــوط 
الــنــفــط، وكـــذلـــك فـــي ظـــل املـــــأزق الــــذي تعانيه 
اململكة، جراء الهجمات الحوثية على املنشآت 

 عن التهديدات اإليرانية.
ً
النفطية، فضا

ــجــدر اإلشــــارة إلـــى أنـــه فــي 6 يــنــايــر/ كــانــون 
ُ
ت

الثاني 2020 أعلن وزير الخارجية السعودي 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان تــوقــيــع مــيــثــاق تــأســيــس 
مجلس الدول العربية واألفريقية املطلة على 
البحر األحمر وخليج عدن بالرياض. ويضّم 
 من 

ً
الـــدول املشاطئة للبحر األحــمــر كــا كيان 

والصومال  وجيبوتي  والــســودان  السعودية 
ومــصــر والــيــمــن واألردن. وجـــاء تــأيــيــد الـــدول 

لـ«العربي  ســـواء«. وأكــد ضيعي في حديث 
الــجــديــد«، أن »مــســألــة عـــودة الــاجــئــن غير 
مــطــروحــة فــي املــؤتــمــر كما يــريــدهــا النظام 
وحـــلـــفـــاؤه، ويــجــب ســحــبــهــا كـــورقـــة ضغط 
ســيــاســيــة يــســتــخــدمــهــا الـــنـــظـــام والــــــروس، 
بالترويج إلى أن العودة ستكون آمنة، وأن 
الباد في وضع مستقر. ومن هنا سنؤكد 
في املؤتمر أن العودة يجب فعليا أن تكون 

آمنة وكريمة وطوعية«.
أمـــا بــالــنــســبــة لـــعـــودة الــاجــئــن بــشــكــل عـــام، 
فــنــّوه الــحــقــوقــي الــســوري إلـــى أن »األوضــــاع 
ــة تـــمـــّر  ــ ــــوريـ ــــي سـ اإلنــــســــانــــيــــة واملـــعـــيـــشـــيـــة فـ
بــأصــعــب مــراحــلــهــا«، مــؤكــدًا أن »الـــعـــودة في 

املشاطئة للبحر األحمر لتأسيس هذا الكيان 
دعــمــا ألمــن واســتــقــرار البحر األحــمــر وخليج 
عـــــدن، كــمــمــريــن مــائــيــن آمـــنـــن ومــفــتــوحــن، 
القرصنة  مــن  املتوقعة  الــتــحــديــات  ومــواجــهــة 

والتلوث واألمن، وغيرها من التحديات.
وتــقــع جــزيــرة فــرســان الــكــبــرى ضمن أرخبيل 
جزر في جنوب البحر األحمر، وتتبع منطقة 
بعد عنها 

ُ
جازان جنوبي غرب السعودية، وت

الجزيرة  مساحة  وتبلغ  كيلومترًا.   40 بنحو 
نحو 369 كيلومترًا مربعا تقريبا. في املقابل، 
تــبــلــغ مـــســـاحـــة جــــزيــــرة الـــســـقـــيـــد، أي جـــزيـــرة 
فـــرســـان الــصــغــرى، حـــوالـــي 109 كــيــلــومــتــرات 

مرّبعة تقريبا.
وخـــال لــقــاء مــوســع عــقــده فــي 9 مـــارس/ آذار 
الـــحـــالـــي، مـــع قــــادة وضـــبـــاط وجـــنـــود الــقــوات 
املــســلــحــة، بــمــنــاســبــة »يـــــوم الـــشـــهـــيـــد«، شـــّدد 
الــفــتــاح السيسي على  املــصــري عبد  الــرئــيــس 
ــــات ســد  ــــاوضـ ــفـ ــ ــل »عــــبــــر مـ ــتــــوصــ ضــــــــــرورة الــ
اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء  إلى  النهضة« 
وتــشــغــيــل الـــســـد بــمــا يــحــقــق مــصــالــح الــــدول 
الثاث، مصر والسودان وإثيوبيا، داعيا إلى 
نهاية«.  »بــا  السد  التفاوض بشأن  يكون  أال 
كــمــا تـــحـــدث الــســيــســي عـــن »عـــمـــق الــعــاقــات 
ــيــــة، وضـــــــــرورة اســـتـــمـــرار  ــة الــــســــودانــ ــريـ املـــصـ
ــا«، مـــــؤكـــــدًا »حـــــــــرص مــــصــــر عــلــى  ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ تـ
أمـــن واســتــقــرار الـــســـودان الــــذي يــمــر بمرحلة 
انــتــقــالــيــة مــهــمــة وتــقــديــم كــافــة أشـــكـــال الــدعــم 
املمكن لأشقاء السودانين حتى يعبروا هذه 
ــوازاة ذلـــك تــحــدثــت وســائــل  ــ املــرحــلــة«. وفـــي مـ
إعام مصرية وسعودية عن »تحديد منتصف 
ملفاوضات سد  نهائيا  نيسان موعدًا  إبريل/ 

النهضة مع إثيوبيا«.
ــن ضـــــــــرورة وضــــــع حــد  ــ ــيـــســـي عـ حــــديــــث الـــسـ
ــلـــمـــيـــحـــاتـــه  ــات ســــــد الــــنــــهــــضــــة، وتـ ــ ــــاوضــ ــفــ ــ ملــ
بــاســتــعــداد مــصــر لــدعــم الـــســـودان خـــال هــذه 
املــرحــلــة، فــســّره مــســؤول ســابــق بهيئة األمــن 
الــقــومــي املـــصـــري، وهـــي جـــزء مـــن املــخــابــرات 
الــعــامــة املـــصـــريـــة، بـــأنـــه »خــــط مـــصـــري أحــمــر 
ــارة إلى  فــي إثيوبيا مـــداه 15 إبــريــل«، فــي إشـ
نــزاع حــدودي  خيار مصري بالتدخل في أي 
الــســودان وإثيوبيا. وقــال املصدر  مسلح بن 
»العربي الجديد« إنه »إذا مر يوم 15 إبريل،  لـ
وهــو الخط األحمر املصري في إثيوبيا، ولم 
يحلحل املــوقــف، ربــمــا يختلق نـــزاع حــدودي 
بـــن الــــســــودان وإثــيــوبــيــا يــتــحــول إلــــى حــرب 
مباشر  بشكل  مصر  فيها  وستدخل  شاملة، 
ــة الــــــــســــــــودان«. وأضـــــــــاف أنــــــه »لـــيـــس  ــاونــ ــعــ ملــ
ــــوات عــســكــريــة  بـــالـــضـــرورة أن تـــكـــون هـــنـــاك قـ
مصرية، ولكن إذا حدث هذا السيناريو فربما 
يكون ذلك هو املعطل مللء سد النهضة املقرر 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز، وأيــضــا يــكــون املــحــفــز في 
للتحرك بجدية  الدولي  للمجتمع  الوقت  ذلك 
في هذه األزمــة«. وأكــد املصدر أنه على الرغم 
من تحديد مصر مهلة زمنية إلثيوبيا، إال أن 
الــحــديــث عــن ضــرب ســد النهضة هــو »ضــرب 
مـــن الـــجـــنـــون«، لــكــنــه قـــال فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إن 
»الـــــســـــودان اآلن فـــي حـــالـــة ســخــونــة شــديــدة 

موجهة ضد إثيوبيا بسبب الحدود«.
إثيوبيا  الحالي رفضت  آذار  مـــارس/   9 وفــي 
ــــدتــــه مــصــر قــبــل شــهــر،  مــقــتــرحــا ســـودانـــيـــا أّي
بتشكيل وســاطــة ربــاعــيــة دولــيــة تــضــم األمــم 
املتحدة والواليات املتحدة واالتحاد األوروبي 
ــقــــي لــحــلــحــلــة املـــفـــاوضـــات  واالتـــــحـــــاد األفــــريــ
املتعثرة. وقال أستاذ القانون العام في مصر 
»العربي الجديد« إن »األسلوب  أيمن سامة لـ
ــا فــــي انــتــهــاك  ــااًل صــــارخــ ــثــ اإلثـــيـــوبـــي يـــعـــد مــ
االلتزامات واملبادئ الواردة في اتفاقية إعان 
التي دخلت  عــام 2015  النهضة  املــبــادئ لسد 
حيز النفاذ فور التوقيع عليها في الخرطوم«. 
واعــتــبــر أنـــه تــّمــت صــيــاغــة املــعــاهــدة بشكل ال 
النهضة  بملء وتشغيل سد  يسمح إلثيوبيا 
ــفـــاق مـــع مــصــر والــــســــودان. لكنه  إال بــعــد االتـ
فــي الــوقــت ذاتــه رأى أن »ال فــائــدة مــن اللجوء 
إلى مجلس األمن في هذه األزمــة، إذ سبق أن 
قّدمت الواليات املتحدة مشروع قرار بموجب 
الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة وتم 
رفضه، فكيف نعاود الكرة مرة أخرى بموجب 

الفصل السابع؟«.

 هــذه الــظــروف، ستشكل كــارثــة أكــبــر، إن 
ّ

ظــل
 يمكن من 

ّ
لم تفض الجهود الدولية إلى حل

خـــالـــه تــحــســن األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة في 
 ســيــاســي شــامــل، 

ّ
الــبــاد، بــاإلضــافــة إلـــى حـــل

ــّدد ضيعي  ــ لــتــبــدأ مـــن بــعــدهــا الــــعــــودة«. وشـ
عــلــى أن »األهــــم خـــال املــؤتــمــر، هــو التركيز 
على تجديد آلية إدخال املساعدات اإلنسانية 
إلـــى ســوريــة عــبــر املــعــابــر، لتحسن أوضـــاع 
الــنــازحــن والــســوريــن عــمــومــا، إذ ستنتهي 
ــالـــي، مـــع نــوايــا  اآللـــيـــة مــنــتــصــف الـــعـــام الـــحـ

روسية إليقاف تجديدها بمجلس األمن«.
النقطة األخيرة التي أشار إليها ضيعي، أي 
تجديد آلية إدخال املساعدات، ستكون أبرز 
خــال  بلينكن  سيتناولها  الــتــي  املــحــطــات 
تــرؤســه جلسة مجلس األمــن حــول سورية 
ــنــــن. وأوضــــحــــت الــبــعــثــة  مـــســـاء الـــيـــوم اإلثــ
املـــتـــحـــدة، أن بلينكن  فـــي األمــــم  األمــيــركــيــة 
»ســيــعــزز دعــــم الــــواليــــات املــتــحــدة للشعب 
الـــســـوري مــن أجـــل وقـــف إطــــاق الــنــار على 
من  اإلنساني  والوصول  الوطني،  الصعيد 
الضعيفة  املجتمعات  كــل  إلــى  عــوائــق  دون 
في جميع أنحاء سورية«. وعلمت »العربي 
الخارجية  من  مقربة  مصادر  من  الجديد« 
بــلــيــنــكــن ســيــتــطــرق بشكل  أن  األمـــيـــركـــيـــة، 
ــال  ــ ــيــــة إدخــ ــة تـــمـــديـــد آلــ ــألـ ــى مـــسـ ــ ــيــــس إلــ رئــ
املعابر،  عبر  األممية  اإلنسانية  املساعدات 
والـــتـــي ســتــنــتــهــي فـــي 11 يــونــيــو/حــزيــران 
املــقــبــل. ولــم تشر املــصــادر بــدقــة إلــى وجهة 
الــنــظــر األمــيــركــيــة حــيــال آلــيــة الــتــجــديــد، إال 
أنها قالت إن بلينكن سيوضح تركيز باده 
على أن تــكــون هــنــاك آلــيــة أكــثــر سهولة في 

.
ً
عملية إدخال املساعدات مستقبا

ــلــت الـــعـــام املــاضــي 
ّ
ــا قـــد عــط ــيـ وكـــانـــت روسـ

أكثر من جلسة في مجلس األمــن تضّمنت 
4 مشاريع لقرارات حول تمديد آلية إدخال 
املــجــلــس  املـــعـــابـــر، إال أن  املــــســــاعــــدات عـــبـــر 
ــال املــســاعــدات  تــوصــل إلــى تمديد آلــيــة إدخـ
ملدة عام واحد )معبر باب الهوى الحدودي 
مع تركيا، شمال إدلــب(، وإلغاء معبر باب 
الــحــدودي مع تركيا، شمال حلب.  السامة 
وتــضــغــط روســيــا والــنــظــام لــلــدفــع بــاتــجــاه 
إيـــصـــال املـــســـاعـــدات األمـــمـــيـــة عــبــر مــنــاطــق 
املـــعـــارضـــة إلــــى مــنــاطــق الـــنـــظـــام، وذلــــك من 
خال فتح معابر فرعية بن مناطق سيطرة 
املعارضة والنظام في كل من إدلب وحلب، 
األمــــــر الــــــذي قـــوبـــل بــــشــــروط تـــركـــيـــة خـــال 
مباحثات الدوحة األخيرة حول سورية بن 
 من تركيا وروسيا وقطر، في مقدمتها 

ّ
كل

املعتقلن لدى  مــا يخص  فــي  تقديم حــلــول 
الــنــظــام، وعــــدم تــســلــم الــنــظــام لــلــمــســاعــدات 
وتــوزيــعــهــا، وحــصــر األمــــر بــيــد املــنــظــمــات 

الدولية الفاعلة في مناطق سيطرته.

حادث سوهاج لم يكن األول من نوعه )فرانس برس(

)Getty( ُتشرف جزيرة فرسان على منطقة جازان السعودية

يُناقش المسؤولون 
المصريون 

والسعوديون 
إمكانية تسليم 

الرياض جزيرة 
فرسان الكبرى 

للقاهرة، من أجل 
تشييد نقطة ارتكاز 
عسكرية فيها، بما 

قد يبّدل المعادالت 
العسكرية بالقرب 

من مضيق باب 
المندب في البحر 
األحمر، خصوصًا 

في سياقه اليمني

يفترض أن يوضح مؤتمر المانحين في بروكسل، وكذلك جلسة لمجلس 
آلية  لتجديد  الدولي  المجتمع  رؤية  سورية،  حول  اليوم  تعقد  األمن 

إدخال المساعدات وقضية الالجئين، دون أي مقاربة تساعد النظام
الحدثخاص

هل تسلّم الرياض جزيرة 
فرسان للقاهرة؟

عودة الالجئين وآلية 
المساعدات على طاولتَي 

بروكسل ومجلس األمن

خاص

دور مجلس 
األمن

ذكرت مصادر 
سودانية مشاركة في 

مفاوضات سد النهضة، 
لـ»العربي الجديد«، أن 
السودان »سيلجأ إلى 

مجلس األمن الدولي في 
حال رفضت إثيوبيا توسيع 
الوساطة الدولية، لتشمل 
األمم المتحدة واالتحاد 

األوروبي والواليات 
المتحدة إلى جانب االتحاد 

األفريقي الذي يقوم 
بالوساطة«.

يخشى البعض من 
تطور األوضاع عسكريًا 

في ملف سد النهضة

تريد واشنطن اعتماد 
آلية أكثر سهولة إلدخال 

المساعدات

المشاورات حول 
الجزيرة تتضّمن إقامة 
نقطة ارتكاز عسكرية

رفض كامل الوزير 
االستقالة بعد الكارثة 

األخيرة يوم الجمعة

عودة الالجئين غير 
مطروحة في بروكسل 

كما يريدها النظام

يحتدم النزاع بين أركان 
السلطات المصرية، بين 
مدير المخابرات العامة 

اللواء عباس كامل، ووزير 
النقل كامل الوزير

Monday 29 March 2021 Monday 29 March 2021
االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة



تتكثف المسارات 
السياسية في ملف 

تأجيل انسحاب 
القوات األميركية 

والدولية من 
أفغانستان الذي 
كان مقررًا في 1 
مايو/أيار المقبل، 

استباقًا الحتمال 
اندالع حرب أهلية 

بين حركة »طالبان« 
والحكومة 

األفغانية. ويخشى 
مراقبون من 

أن يؤدي تأجيل 
واشنطن انسحابها 

من كابول، إلى 
تأجيج القتال على 

كل المستويات 
وفي كل البالد

ــل بـــجـــروح،  ــ صــــيــــب 14 شــخــصــا عـــلـــى األقــ
ُ
أ

أمس األحــد، في هجوم انتحاري استهدف 
كــنــيــســة فــــي إقـــلـــيـــم ســــواليــــزي الــجــنــوبــي، 
شـــرقـــي إنـــدونـــيـــســـيـــا. ووقـــــع الـــهـــجـــوم بعد 
قداس الشعانني في كاتدرائية »قلب يسوع 
األقــــــــدس«، مـــقـــّر أبـــرشـــيـــة مـــاكـــاســـار لــلــروم 

الكاثوليك. 
وقال املتحدث باسم الشرطة الوطنية أرغو 
يــوونــو: »كـــان هــنــاك شخصان على دراجــة 
نـــاريـــة حـــني حــصــل االنـــفـــجـــار عــنــد املــدخــل 
الرئيسي للكنيسة، وكان املنفذان يحاوالن 
الدخول إلى حرم الكنيسة«. وأضــاف: »لقد 
النارية، وكــان هناك أشالء،  الدراجة  دمــرت 
ال نزال نجمع األدلة ونحاول تحديد جنس 
املنفذين«. وكشف أن »الشرطة تحقق في ما 
بفرع محلي  العنصران على صلة  كــان  إذا 
لــشــبــكــة الـــجـــمـــاعـــة اإلســـالمـــيـــة املـــحـــظـــورة، 
أو كــانــا يــعــمــالن بــشــكــل مــســتــقــل«. وذكـــرت 
الشرطة أن عنصر أمن حاول منع الدراجة 
ــرم الـــكـــنـــيـــســـة قــبــل  ــ ــة مــــن دخـــــــول حــ ــاريــ ــنــ الــ

االنفجار.
تــوالك،  الكاهن فيلهلموس  ذكــر  من جهته، 

الـــذي كــان يــتــرأس الــقــداس عندما انفجرت 
القنبلة، أن الدفعة األولى من رواد الكنيسة 
كــانــت فـــي طــريــقــهــا لــلــخــروج بــيــنــمــا كــانــت 
مجموعة أخرى تدخل عندما وقع االنفجار. 
وأوضح أن حراس الكنيسة اشتبهوا في أن 
الكنيسة.  دخـــول  أرادا  السائقني  مــن  اثــنــني 
قرب  الناسفة وقتل  وفّجر أحدهما عبواته 
البوابة بعد أن تصدى له الحراس. وكان من 
بني الجرحى أربعة حــراس وعــدد من رواد 

الكنيسة.
بــــدوره، أدان الــرئــيــس اإلنــدونــيــســي جوكو 
ويــــدودو، فــي تسجيل عبر اإلنــتــرنــت عقب 
أنه  معلنا  بشّدة،  اإلرهابي  العمل  الهجوم، 
أمـــر قــائــد الــشــرطــة بـــإجـــراء تــحــقــيــق شــامــل 
فـــي الــشــبــكــات الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا الــجــنــاة 
املواطنني   

ّ
وحـــث جــذورهــا.  مــن  واجتثاثها 

عــلــى الــتــحــلــي بـــالـــهـــدوء، وقــــال إن بــمــقــدور 
الجميع ممارسة العبادة »من دون خوف«. 
وشدد على أن »ال عالقة للهجوم بأي دين، 
ألن جميع األديــان لن تتسامح مع أي نوع 
مـــن اإلرهــــــــاب«، مــشــيــرًا إلــــى أن »الــحــكــومــة 

ستتكفل بجميع تكاليف العالج الطبي«.
»الوكالة  من جهته، تكهن الرئيس السابق لـ
مباي،  أنسياد  اإلرهـــاب«  ملكافحة  الوطنية 
الجماعة املسؤولة  إلى  العنصرين  بانتماء 
عن تفجير في جولو بالفيليبني عام 2020 

»على األرجح«. 
وأضـــــاف: »تـــريـــد الــجــمــاعــة إظـــهـــار أنــهــا ما 
زالـــــت مــــوجــــودة، وتــســتــغــل ذلــــك لــلــتــرويــج 
ــا وزيــــر  ــ لـــهـــا ولــتــجــنــيــد أعــــضــــاء جـــــــدد«. أمـ
الشؤون الدينية اإلندونيسي، ياقوت خليل 
قــــومــــاس، فــاعــتــبــر فـــي بـــيـــان أنــــه »أيـــــا كــان 
الدافع، هذا العمل ليس مبررًا في أي دين«. 
بـــــــدوره، وصــــف رئـــيـــس مــجــلــس الــكــنــائــس 

اإلنـــدونـــيـــســـي، جـــومـــار جـــولـــتـــوم، الــهــجــوم 
 الــنــاس على 

ّ
بــأنــه »حــــادث وحــشــي«، وحـــث

»التحلي بالهدوء والوثوق بالسلطات«.
ــوم فـــــــي وقـــــــــت كــــــانــــــت فـــيـــه  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ وجـــــــــــاء الــ
إنــدونــيــســيــا فـــي حــالــة تــأهــب قــصــوى بعد 
ــم »الــــجــــمــــاعــــة اإلســــالمــــيــــة«  ــ ــيـ ــ اعــــتــــقــــال زعـ
املــحــظــورة أريــــس ســومــارســونــو، املــعــروف 
فــي ديسمبر/ كانون  الــقــرنــني«،  بــاســم »ذو 
مكافحة  فرقة  اعتقلت  كذلك  املــاضــي.  األول 
ــة، املـــعـــروفـــة بــاســم  ــيـ ــيـــسـ اإلرهــــــــاب اإلنـــدونـ
فيه  مشتبها   64 حــوالــى   ،»88 »ديــنــســوس 
بمقاطعات عدة، من ضمنهم 19 فردًا الشهر 
املــاضــي فــي مــاكــاســار. وجـــاءت االعــتــقــاالت 
محتملة  هجمات  عن  معلومات  أعقاب  في 
ضد الشرطة وأماكن عبادة. وأدت العمليات 

األمنية إلى إضعاف »الجماعة اإلسالمية«، 
ــهـــدت ظــهــور  الـــســـنـــوات األخــــيــــرة شـ أن  إال 
تهديد جديد في املسلحني الذين قاتلوا مع 
تنظيم »داعش« في العراق وسورية وعادوا 
الذين استلهموا  أولئك  أو  إندونيسيا،  إلى 
من هجمات التنظيم في الخارج. وكان آخر 
هجوم كبير في البالد في مايو/ أيار 2018، 
انتحارية  تفجيرات  أســرتــان  نــفــذت  عندما 
في سورابايا، ثاني أكبر مدينة في البالد، 
مـــا أدى إلــــى مــقــتــل أكــثــر مـــن 10 أشــخــاص 
بينهم فتاتان ورطهما والداهما في إحدى 
الــهــجــمــات. وذكــــرت الــشــرطــة فــي حــيــنــه، أن 
األب كان زعيم فرع محلي لتنظيم »داعش«، 

معروف باسم »جماعة انصروا الدولة«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

عــاد املــتــظــاهــرون فــي مــيــانــمــار، والــرافــضــون 
ــذه الــجــيــش فــي األول من 

ّ
لــالنــقــالب الـــذي نــف

فبراير/شباط املاضي ضد الحكومة املدنية، 
ــوم داٍم  ــ ــــس األحـــــــد، بـــعـــد يـ ــوارع أمـ ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ إلـ
100 متظاهر  مــن  أكــثــر  السبت سقط خــاللــه 
قــتــلــى بــنــيــران الــجــيــش، فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
البالد، فيما يتواصل التنديد الدولي باملدى 
الذي ذهبت إليه السلطة العسكرية في إراقة 
أن استحوذت على كامل  دمــاء شعبها، منذ 

السلطة في ميانمار، إثر االنقالب.
وبــعــد يـــوم واحـــد فــقــط مــن مقتل مــا ال يقل 
عــن 114 شخصا عــلــى يــد قـــوات األمــــن، في 
ــــام دمـــويـــة مــنــذ انـــقـــالب مــيــانــمــار،  أكــثــر األيـ

ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــتــــجــــاجــــات جـ خــــرجــــت أمــــــس احــ
ــر مــديــنــتــني فــي  ــبـ ــداالي، أكـ ــانــــ يـــانـــغـــون ومــــ
الــبــالد، وكــذلــك فــي أمــاكــن أخــــرى، وقوبلت 
مت مراسم 

ّ
مرة أخرى بقوة الشرطة. كما نظ

دفــــن لــضــحــايــا الــســبــت. مـــن جــهــتــهــا، دعــت 
الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي رانــغــون، رعــايــاهــا، 
إلــى الحد من تنقالتهم، وذلــك بعد تعرض 
املركز الثقافي األميركي في رانغون لطلقات 

نارية أول من أمس.
كــمــا نقلت وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن شــهــود أن 
قــوات األمــن فتحت الــنــار أمــس على تجمع 
أثــنــاء جــنــازة واحـــد مــن بــني قتلى السبت. 
»رويــتــرز«  وقـــال ثــالثــة أشــخــاص تحدثوا لـــ
إنــه لم تــرد تقارير فورية عن سقوط قتلى 
أو جــرحــى فــي إطــــالق الــنــار عــلــى الــجــنــازة 
التجارية  العاصمة  قــرب  بــاجــو  مدينة  فــي 
يانغون. فيما ذكر شهود وتقارير إخبارية، 
تال في إطالق 

ُ
ق أن شخصني  الوكالة،  وفــق 

ــار عــلــى احــتــجــاجــات أمــــس فـــي واقــعــتــني  نــ
منفصلتني في أماكن أخرى من البالد.

في هذه األثناء، تكشفت املزيد من التفاصيل 
عــن يـــوم الــســبــت الـــدمـــوي، والــــذي تــصــادف 
الــقــوات املسلحة«،  مع إحياء الجيش »يــوم 
ــان بـــعـــد الـــحـــرب  ــابـ ــيـ ــــرى مـــقـــاومـــة الـ فــــي ذكــ
الثانية. وبحسب جمعية مساعدة  العاملية 
فإن  الحكومية،  غير  السياسيني،  السجناء 
القوات العسكرية استخدمت أول من أمس، 
الـــرصـــاص الــحــي فـــي أكــثــر مـــن 40 منطقة 
أن هذه  التسع، مضيفة  الــبــالد  مــن مناطق 
الرشاشة  باألسلحة  النار  »أطلقت  الــقــوات 
عــلــى مــنــاطــق ســكــنــيــة، مـــا أدى إلــــى مقتل 
العديد من املدنيني، بينهم 6 أطفال تراوحت 
ــا«. فـــي مــــوازاة  ــامـ أعـــمـــارهـــم بـــني 10 و16 عـ
ذلك، أعلن »االتحاد الوطني للكارن«، وهو 

اإلثنية،  أقلية كارن  مجموعة متمردين من 
تعرضه السبت لقصف جوي من املجموعة 
البالد، بعد  العسكرية الحاكمة، في شرقي 
ســاعــات عــلــى اســتــيــالء املــجــمــوعــة املــتــمــردة 
على قاعدة عسكرية. وأوضحت هسا مون، 
الــكــارن، وناشطة حقوقية،  إثنية  وهــي مــن 
أن »الناس قلقون ملعرفة  بــرس«،  »فرانس  لـ
الــغــارات ستتكرر«، في إشــارة  إذا كانت  ما 
ــه مــنــذ  ــ ــــوعـ ــــوم جـــــــوي مـــــن نـ ــــجـ إلـــــــى أول هـ
اللواء  ضد  السلطة،  على  الجيش  استيالء 
»اتحاد كارن الوطني«، أحد أكبر  الخامس لـ
الجماعات املسلحة في البالد، والذي يقول 

إنه يمثل شعب كارن.
وفــــي لـــنـــدن، أكــــدت ســـفـــارة مــيــانــمــار أمـــس، 
أنها استقبلت األسبوع املاضي كيم، أصغر 
واملسجونة  املــدنــيــة،  ميانمار  زعيمة  أبــنــاء 
ــــذي كـــّرر  ــغ ســـان ســـو تــشــي، والـ حــالــيــا، أونــ
مطلبه بالتحدث هاتفيا مع والدته. وكتبت 
الــســفــارة عــلــى »فــيــســبــوك«، إن »كــيــم طــرح 
أســئــلــة حـــول وضـــع والــدتــه وصــحــتــهــا. إنــه 

قلق جدًا«.
إلى ذلك، تواصل التنديد الدولي واألممي، 
ميانمار  لجيش  العنيفة  القمعية  بالحملة 
ضّد شعبه. وتعليقا على »مجزرة« السبت، 
أعــرب األمــني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

ــن صـــدمـــتـــه بـــقـــتـــل مــدنــيــني  ــ غـــوتـــيـــريـــس عـ
بــيــنــهــم أطـــفـــال، مــعــتــبــرًا عــبــر »تـــويـــتـــر«، أن 
مقبولة  غير  املستمرة  العسكرية  »الحملة 
وموحدة  حازمة  دولية  استجابة  وتتطلب 
ــر الــخــارجــيــة  وراســــخــــة«. بـــــدوره، كــتــب وزيــ
أنــتــونــي بلينكني على »تــويــتــر«،  األمــيــركــي 
ــدمــــاء، وهــو  ــن إراقــــــة الــ ــزعـــت مـ أن بـــــالده »فـ
العسكري سيضحي  أن املجلس  دليل على 
بــــأرواح الــنــاس مــن أجــل خــدمــة الــقــلــة«. كما 
دومينيك  البريطاني  الخارجية  وزيــر  رأى 
ميانمار  فــي  العسكرية  املجموعة  أن  راب، 
فــي قمع املتظاهرين.  بلغت »دركـــا جــديــدًا« 
ــدار قـــادة جــيــوش 12 دولــة  وكـــان الفــتــا إصــ
ــوا فــيــه اســتــخــدام الــقــوة  بــيــانــا مــشــتــركــا دانــ
ضد »العزل« في ميانمار. وجاء في البيان 
ــاع أســتــرالــيــا وكــنــدا  الـــصـــادر عــن وزراء دفــ
ــان  ــابـ ــيـ ــيـــا والـ ــالـ ــان وإيـــطـ ــونــ ــيــ وأملــــانــــيــــا والــ
والــدنــمــارك وهــولــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا وكــوريــا 
ــات  ــواليــ الــجــنــوبــيــة واملـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة والــ
املتحدة، »نحث القوات املسلحة في ميانمار 
عــلــى وقـــف الــعــنــف والــعــمــل عــلــى اســتــعــادة 

االحترام واملصداقية مع شعب ميانمار«.
لكن منظمة العفو الدولية رأت أن املجتمع 
الـــدولـــي ال يــفــعــل مـــا يــكــفــي إلنـــهـــاء الــعــنــف 
فــي مــيــانــمــار. وقــــال نــائــب املــديــر اإلقليمي 
لــلــحــمــالت فـــي املــنــظــمــة، مــيــنــغ يـــو هــــاه، إن 
»الرفض املستمر من جانب الدول األعضاء 
ــن الــتــصــرف بــشــكــل هـــادف  فـــي مــجــلــس األمــ
ضــد هــذا الــرعــب الـــذي ال ينتهي، أمــر مثير 
ــــالزدراء«. وكـــان مجلس األمـــن الــدولــي قد  لــ
دان عنف جيش ميانمار، لكنه لم يدع إلى 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات مــتــضــافــرة ضـــد املــجــلــس 

العسكري، مثل حظر بيع األسلحة له.
)فرانس برس، أسوشيتد برس(
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حــمــلــة إعـــالمـــيـــة ضـــد الـــحـــركـــة. مـــن جــهــتــه، 
األفغاني سميع يوسفزاي،  يقول اإلعالمي 
األفغانية  الــســالم  عملية  ملــجــريــات  املــتــابــع 
عــن كــثــب، إن الــواليــات املــتــحــدة وحلفاءها 
يــئــســوا مــن تــعــامــل »طـــالـــبـــان«، مــعــتــبــرًا في 
»العربي الجديد«، أن اتفاق الدوحة  حديٍث لـ
ــل مـــنـــصـــة لـــلـــحـــركـــة لـــتـــغـــيـــر مــنــهــجــهــا  ــّكــ شــ

لم يحن موعد انسحاب القوات الدولية بعد، 
األفغانية  الحكومة  املفاوضات بني  أن  كما 
الــدوحــة، ومؤتمر  و»طــالــبــان« مستمرة في 
تــركــيــا عــلــى األبـــــــواب. وال شـــك أن لــتــهــديــد 
الحركة تأثيرًا سلبيا على مجريات عملية 
الــحــكــومــة األفغانية  أن  الــســالم، خــصــوصــا 
قد تستخدم هذا التهديد لصالحها ولشن 

فّعال  دور  ذات  سياسية  منظمة  وتصبح 
ولكنها  املــعــركــة،  مــيــدان  كما  السياسة  فــي 
بد أي نوع من املرونة 

ُ
فشلت في ذلك، إذ لم ت

في تعاملها.
ويرى يوسفزاي أن حركة »طالبان« فشلت 
ــرتـــني: مــــرة بــعــد االســـتـــيـــالء عــلــى كــابــول  مـ
وعلى 90 في املائة من أراضــي أفغانستان 

في تسعينيات القرن املاضي، ولكنها فشلت 
في التعاطي مع العالم، ما أدى إلى القضاء 
على حكومتها من ِقبل القوات الدولية. أما 
إذ  الــتــي تحصل حــالــيــا،  الثانية فهي  املـــرة 
»طالبان« في صورة  لـ العالم فرصة  أعطى 
اتفاق الدوحة، وهناك رغبة دولية تحديدًا 
مـــن قــبــل الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا ألن 

تكون الحركة قوة سياسية ولكنها ما تزال 
تعيش في أفكارها القديمة. ويعتقد أن هذه 
الفرصة لن تتكرر، فالواليات املتحدة أعطت 
»طــالــبــان«، وهـــي تــبــدو مستعدة  الــكــثــيــر لـــ
ــانــــي أشـــــــرف غــنــي  ــغــ إلرغــــــــام الـــرئـــيـــس األفــ
عــلــى االســتــقــالــة فــي حـــال وصــــول األطــــراف 
األفغانية إلى حل ما، ولكن هناك تشددًا في 
تعامل الحركة، وتهديدها األخير دليل على 

ذلك، وهو ما يخيب أمل الجميع.
وحــــول الــجــهــة املــســتــفــيــدة فـــي حــالــة عـــودة 
ــــى الــعــمــلــيــات املــســلــحــة ضــد  ــبــــان« إلـ ــالــ »طــ
إنــه من  يقول يوسفزاي  األميركية،  الــقــوات 
األفغانية هي  الحكومة  تكون  أن  الطبيعي 
الفرصة  هـــذه  ألنــهــا ستستغل  املــســتــفــيــدة، 
لــلــتــهــرب مــن كــل الــضــغــوط الــتــي تمارسها 
الـــواليـــات املــتــحــدة وشـــركـــاؤهـــا عــلــيــهــا من 
»طالبان«. في املقابل، سيدفع  أجل التنازل لـ
الشعب األفغاني أثمانا باهظة في حال بقاء 
القوات األجنبية، فعمليات »طالبان« قد ال 
تشكل خــطــرًا كــبــيــرًا لــلــقــوات الــدولــيــة ألنها 
ــإن الــحــرب  داخــــل قــواعــد آمــنــة، وبــالــتــالــي فـ
ســتــســتــعــر أكـــثـــر بــــني األطــــــــراف األفــغــانــيــة 

ووقودها أبناء شعب واحد.
أفــغــان، فيستبعد في  الكاتب ميرويس  أمــا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، لــجــوء حــركــة  حـــديـــٍث لـــ
 عــمــلــيــات 

ّ
»طـــالـــبـــان« مــــرة أخـــــرى إلــــى شــــن

ضــد الــقــوات األمــيــركــيــة والــدولــيــة، معتبرًا 
على  الضغط  ملمارسة  محاولة  التهديد  أن 
املفاوضات  استمرار  مع  املتحدة،  الواليات 
الكواليس  وراء  من  وأميركا  »طالبان«  بني 
لــتــمــديــد تــلــك الـــفـــتـــرة. لــكــنــه ال يــســتــبــعــد أن 
ــل حـــركـــة »طــــالــــبــــان« مــن  ــ ــنـــاك داخــ يـــكـــون هـ
ــى املــــربــــع األول ألن  ــ الــــعــــودة إلـ ــرغـــب فــــي  يـ
مــصــالــحــهــم تــكــمــن فــــي اســـتـــمـــرار الـــحـــرب، 
مضيفا أن الحركة بشكل عــام ال ترغب في 
العودة إلى الحرب مع القوات الدولية ولن 
تسمح بهذه السهولة بخرق اتفاق الدوحة. 
ويتوقع أن تصل »طالبان« وأميركا إلى حل 
الــقــوات األميركية  بــشــأن تمديد فــتــرة بــقــاء 
والدولية في أفغانستان في القريب العاجل 
وقد يكون ذلك قبل مؤتمر تركيا املقرر في 
شهر إبــريــل/نــيــســان املــقــبــل، مشيرًا إلــى أن 
الــحــكــومــة األفــغــانــيــة تــتــحــرك عــبــر ممارسة 
وحلفائها  املتحدة  الــواليــات  على  الضغط 

من أجل البقاء في أفغانستان.
وفــي الــيــوم الــتــالــي لتهديد »طــالــبــان«، أكد 
املتحدث باسم الرئاسة األفغانية دوا خان 
مينه بال، في بيان له، أن الحكومة األفغانية 
مـــع حــلــف شــمــال األطــلــســي تــــدرس تــهــديــد 
وموجه  قائم  التهديد  أن  مؤكدًا  »طالبان«، 
لــلــقــوات األفــغــانــيــة والــدولــيــة مــعــا. واعــتــبــر 
ــذا الـــتـــهـــديـــد عـــمـــل مــشــتــرك  ــ أن مـــواجـــهـــة هـ
وستستمر  وحلفائها،  األفغانية  للحكومة 

تلك املواجهة إلى حني زوال ذلك التهديد.
ــن الـــقـــومـــي األفـــغـــانـــي  ــ ــ لـــكـــن مـــســـتـــشـــار األمـ
حمدالله محب لّوح في مؤتمر صحافي أول 
من أمس السبت، أي بعد تهديد »طالبان« 
بيوم واحد، إلى أن هناك خطر اندالع حرب 
أهلية في حالة خروج القوات األجنبية من 
أفغانستان قبل وصــول األطــراف األفغانية 
إلــى حــل إلنــهــاء الــصــراع الــقــائــم. ولــفــت إلى 
ــه فـــي حـــال خــــروج الـــقـــوات األجــنــبــيــة من  أنـ
أفــغــانــســتــان قـــد تــذهــب الـــبـــالد نــحــو حــرب 
أهـــلـــيـــة ال تــحــمــد عـــقـــبـــاهـــا، لــكــنــه نـــفـــى فــي 
الــوقــت نــفــســه إســقــاط الــحــكــومــة األفــغــانــيــة 
بيد »طالبان« بعد خروج القوات األميركية 
األفغانية  القوات  أن  والدولية. وشــّدد على 
ــــن أراضـــــــــي الـــبـــالد  ــى الـــــدفـــــاع عـ ــلـ قـــــــــادرة عـ
وسيادتها، حتى لو خرجت القوات الدولية 
مـــن أفــغــانــســتــان، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه فـــي حــال 
كــانــت »طــالــبــان« تحلم فــي االســتــيــالء على 
الشعب  لــن يتحقق ألن  الحلم  فهذا  الــبــالد، 

ال يريد ذلك.

الحدثمتابعة

تعرض مقر مجموعة 
إثنية متمردة لقصف 

الجيش شرقي البالد

»طالبان« تهدد بالقتال

أعلنت وسائل إعالم أفغانية، أمس األحد، مقتل 17 مدنيًا على األقل، 
مقاطعة  سكان  وقال  البالد.  شرق  جنوبي  عسكرية«،  عمليات  »في 
عسكرية  عمليات  في  ُقتلوا  مدنيين  إن  خوست،  واليــة  في  سباري، 
نفذتها قوات مدعومة من الحكومة، حسب ما ذكرت قناة »طلوع 
شنت  الحكومية  القوات  أن  »طالبان«  حركة  أفــادت  بدورها  نيوز«. 
جوي،  بدعم  المنطقة  في  عدة  منازل  فيها  استهدفت  عمليات 
وُقتل فيها عدد من المدنيين. وتشّن الحكومة حملة عسكرية منذ 

يوم الجمعة الماضي في المنطقة.

مقتل 17 مدنيًا

تقرير

كابول ـ صبغة اهلل صابر

صــــــــّعــــــــدت حـــــــركـــــــة »طــــــالــــــبــــــان« 
تهديداتها باستئناف العمليات 
العسكرية ضد القوات األميركية 
والدولية في حال بقائها في أفغانستان بعد 
1 مايو/أيار املقبل، معتمدة على نصوص 
ــــني الــــحــــركــــة والـــــواليـــــات  ــــالم بـ ــــسـ ــاق الـ ــ ــفـ ــ اتـ
املتحدة، املوقع في الدوحة القطرية في 29 
أن  »طالبان«  وتعتبر   .2020 فبراير/شباط 
بقاء القوات الدولية بعد 1 مايو، ُيعّد خرقا 
لــالتــفــاق، وســتــتــرتــب عــنــه نــتــائــج وخــيــمــة. 
الداخل  الــقــراءات في  وفي السياق، تختلف 
األفــغــانــي حــول هــذا التهديد، بــني مــن يرى 
أنـــه مــجــرد وســيــلــة ملــمــارســة الــضــغــط على 
الجانب األمــيــركــي، وبــني مــن يحذر مــن أنه 
ذلــك، من  الحركة ستنفذ  وأن  تهديد جــدي 
خالل شن عمليات ضد القوات األميركية في 
حال بقائها. ولم تتأخر الحكومة األفغانية 
للدخول على الخط، محذرة من خطورة هذا 
التهديد، ومشددة على ضرورة بقاء القوات 
التفاق  التوصل  الــبــالد حتى  فــي  األجنبية 

شامل.
ــي األيـــــــام األخـــيـــرة  ــان« فــ ــبــ ــالــ ــــت »طــ ــهـ ــ ووّجـ
تهديدات صريحة بالعودة للقتال، واصفة 
تــصــريــحــات الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــقـــوات األمــيــركــيــة  ــرة بــشــأن خــــروج الـ ــيـ األخـ
اتفاق  أن  وأكــدت  باملبهمة.  أفغانستان،  من 
ــر لــحــلــحــلــة  ــ ــــو الــــطــــريــــق األقـــــصـ الـــــدوحـــــة هـ
ــاء دوامــــــة حــرب  ــهــ الــقــضــيــة األفـــغـــانـــيـــة وإنــ
استمرت نحو عقدين، مشددة على التزامها 
ــنـــود الــــتــــوافــــق. وتـــطـــلـــب مــــن الــجــانــب  كــــل بـ
األميركي أيضا االلتزام، والحذر من الوقوع 

»مرّوجي الحرب«. بخداع من وصفتهم بـ
ــم املـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــال املـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقــ
لحركة »طالبان« محمد نعيم، في تصريح 
صــحــافــي لــــه، إن هــــذا هـــو الـــــرد الــطــبــيــعــي 
ــيـــة  ــيـــركـ ــوات األمـ ــ ــقــ ــ ــ ــلـــحـــركـــة عـــلـــى بــــقــــاء ال لـ
والــدولــيــة فــي أفــغــانــســتــان. غــيــر أن توقيت 
الرد يبدو غير مناسب ويثير تساؤالت، إذ 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الــســودانــيــة و»الــحــركــة  ــعــت الحكومة 
ّ
وق

ــيـــل  الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الـــســـودان«-فـــصـ
الــحــلــو، كــبــرى حــركــات الــتــمــرد بــالــبــالد، 
أمس األحد، إعالن مبادئ يمهد الطريق 
للتوقيع عــلــى اتــفــاق ســـالم نــهــائــي بني 
الــــطــــرفــــني، فــــي جــــوبــــا عـــاصـــمـــة جــنــوب 
ع عن الحكومة السودانية، 

ّ
السودان. ووق

ــالـــي،  ــقـ ــتـ ــادة االنـ ــيــ ــســ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ رئــ
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، وعــــن »الــحــركــة 
العزيزالحلو،  عبد  رئيسها  الشعبية«، 
وتوسطت فيه حكومة الجنوب. وحسما 
لــلــخــالف حــــول مـــوضـــوع عـــالقـــة الــديــن 
بــالــدولــة الــــذي ســيــطــر عــلــى مــفــاوضــات 
ــام، نــــص إعــــالن  ــ ــ الـــطـــرفـــني ألكــــثــــر مــــن عـ
املـــــبـــــادئ عـــلـــى تـــأســـيـــس دولـــــــة مــدنــيــة 
ــــودان،  ــــسـ ــي الـ ــة فــ ــيـ ــيـــدرالـ ديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ
تضمن حرية الدين واملمارسات الدينية 
والعبادة لكل الشعب السوداني. وكّرس 
النص »فصل الهويات الثقافية واإلثنية 
ال  وأن  الــدولــة،  عــن  والجهوية  والدينية 
تفرض الدولة دينا على أي شخص وال 
الــدولــة غير  دينا رسميا وتكون  تتبنى 
الدينية  الشؤون  منحازة في ما يخص 
وشــــؤون املــعــتــقــد والــضــمــيــر. كــمــا تكفل 
الدولة وتحمي حرية الدين واملمارسات 
ضّمن هذه املبادئ في 

ُ
الدينية، على أن ت

ــفـــاق، عــلــى أن  الـــدســـتـــور«. كــمــا نــص االتـ
يكون للسودان جيش قومي واحد يعمل 
وفـــق عــقــيــدة عــســكــريــة مـــوحـــدة، ويلتزم 
حــمــايــة األمـــن الــوطــنــي وفــقــا لــلــدســتــور، 
ــلـــى أن تـــعـــكـــس املــــؤســــســــات األمـــنـــيـــة  عـ
التنوع والتعدد السودانيني، وأن يكون 
والؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة. 
كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد 
ــقــــوات مـــتـــدرجـــة وأن تــكــتــمــل بــنــهــايــة  الــ
الـــفـــتـــرة االنـــتـــقـــالـــيـــة، وبـــعـــد حـــل مــســألــة 
العالقة بني الدين والدولة في الدستور.

ومـــن بـــني الــنــصــوص، الــتــأكــيــد عــلــى أن 

تــســتــنــد قــــوانــــني األحـــــــــوال الــشــخــصــيــة 
على الدين والعرف واملعتقدات بطريقة 
ال تـــتـــعـــارض مــــع الـــحـــقـــوق األســـاســـيـــة، 
وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة فـــي تـــوزيـــع الــســلــطــة 
والــــــثــــــروة بـــــني جـــمـــيـــع شـــعـــب وأقـــالـــيـــم 
ــلــــى الــتــهــمــيــش  الـــــــســـــــودان لـــلـــقـــضـــاء عــ
ووضعت  والــديــنــي.  والثقافي  التنموي 
ــبــــار خــصــوصــيــة  ــتــ ــي االعــ الـــنـــصـــوص فــ
اتخاذ  على  والتأكيد  النزاعات،  مناطق 
ــودان الـــتـــدابـــيـــر الــــالزمــــة  ــ ــســ ــ ــة الــ ــكـــومـ حـ
لالنضمام للمواثيق واملعاهدات الدولية 
واألفــريــقــيــة لــحــقــوق اإلنــــســــان، الــتــي لم 
يصادق عليها السودان. ومن املتوقع أن 
يلي خطوة التوقيع على اتفاق املبادئ، 
ــديـــدة بني  ــفـــاوض جـ ــة جــلــســات تـ جـــدولـ
ــاق شــامــل  الـــطـــرفـــني، لـــلـــوصـــول إلــــى اتـــفـ
ــاور خـــاصـــة بــالــتــرتــيــبــات  ــحـ يــتــضــمــن مـ

األمنية والسياسية. 
وفـــي 3 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــاضــي، 
عت 5 حركات رئيسية، 4 منها تقاتل 

ّ
وق

فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور وأخــــــرى فـــي جــنــوب 
اتـــفـــاق  عـــلـــى  األزرق،  والـــنـــيـــل  ــان  ــ ــردفـ ــ كـ
في  للحكومة  بموجبه  انضمت  مماثل 
ــوزراء. ولـــم تتبق  ــ الــســيــادة والــ مجلسي 
البالد، سوى  في  املتمردة  الحركات  من 
»حـــركـــة تــحــريــر الــــســــودان« فــصــيــل عبد 
الــــواحــــد مــحــمــد نـــــور، الـــتـــي تـــصـــّر على 
عــدم الــجــلــوس على طــاولــة تــفــاوض مع 
امتدادًا  تعّدها  التي  الحالية،  الحكومة 
لــنــظــام الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر. 
وتــقــاتــل »الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة« مــنــذ عــام 
ــان  ــردفــ كــ ــنــــوب  جــ مــنــطــقــتــي  ــــي  فـ  2011
والــنــيــل األزرق مــن أجـــل الــحــصــول على 
املنطقتني، وبعدالة  وضــع خــاص لحكم 
في قسمة السلطة والثروة على املستوى 
القومي. ورفضت العام املاضي التوقيع 
على اتفاق سالم وقعته حركات متمردة 
أخـــــرى، واشــتــرطــت حــســم عــالقــة الــديــن 
في  العلماني  النظام  وتطبيق  بالدولة 

البالد.

اتفاق الخرطوم وحركة 
الحلو: فصل الدين عن الدولة

الحركة ال ترغب في 
العودة إلى الحرب مع 

القوات الدولية

ستستغل الحكومة كل 
صدام للتهّرب من االتفاق 

مع »طالبان«

أدى انفجار انتحاري 
استهدف كنيسة في 

إندونيسيا، إلى سقوط 14 
جريحًا، وإلى إلقاء الضوء 

على العمليات األمنية 
التي تشنها السلطات 

على جماعات مسلحة

تحدى المتظاهرون 
أمس األحد، مجددًا، 

الجيش في ميانمار، فيما 
يتصاعد التنديد الدولي 
بحملة القمع في هذا 

البلد، دون أن يترجم 
بقرارات في مجلس األمن

الحدث خشية من عودة العنف إلى الساحة األفغانية 
مع بقاء األميركيين

Monday 29 March 2021 Monday 29 March 2021
االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة

  شرق
      غرب

ألمانيا: تحذير من تراجع 
كتلة ميركل

ر حــاكــم واليـــة بــافــاريــا األملانية 
ّ
حـــذ

ماركوس سودر )الصورة(، املنتمي 
ــلـــة اتـــــحـــــاد يــــمــــني الــــوســــط  ــتـ ــى كـ ــ ــ إلـ
أنجيال  األملانية  املستشارة  بزعامة 
مـــيـــركـــل، أمـــــس األحــــــــد، مــــن »مـــــزاج 
متزايد للتغيير« في أملانيا. وشّدد 
ــاد بــحــاجــة إلظــهــار  عــلــى أن »االتـــحـ
ــار«. وجــــاء  ــ ــكــ ــ تــمــتــعــه بـــالـــقـــوة واألفــ
ــتـــطـــالع  بــــعــــد أن أظــــهــــر اسـ كــــالمــــه 
لـــلـــرأي نــشــرتــه أســبــوعــيــة »بــيــلــد آم 
ــم كــتــلــة االتـــحـــاد  ــتـــاغ«، أن دعــ ســـونـ
ــة، فـــي مــقــابــل 23 في  ــائـ يــبــلــغ 25 املـ

املائة لحزب »الخضر«.
)أسوشييتد برس(

أرمينيا: استقالة مرتقبة 
لرئيس الحكومة في 

إبريل
أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــــوزراء األرمـــيـــنـــي 
نيكول باشينيان، أمس األحد، نّيته 
االستقالة في إبريل/نيسان املقبل، 
عــلــى أن يــواصــل تــصــريــف األعــمــال 
ــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــتــــى االنـ حــ
يونيو/حزيران  فــي  املــقــررة  املبكرة 
ــــالن بــاشــيــنــيــان  املـــقـــبـــل. ويــــأتــــي إعــ
كمحاولة لتخفيف األزمة السياسية 
بيريفان، بعد هزيمة  التي تعصف 
أرمــيــنــيــا فــي حـــرب إقــلــيــم نــاغــورنــو 
كاراباخ املتنازع عليه مع أذربيجان 
في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.
)فرانس برس(

روسيا: نافالني يطلب 
العالج

أعلن رئيس لجنة »الرقابة العامة« 
في روسيا فياتشسالف كوليكوف، 
أمــس األحــد، أن املــعــارض املسجون 
ألــكــســي نــافــالــنــي طــلــب مـــن اللجنة 
مــســاعــدتــه لــلــحــصــول عــلــى مسكن 
لأللم عن طريق الحقن، لتخفيف ألم 
شديد في ساقه. ولم تذكر اللجنة إن 
كان نافالني قد حصل على الحقن 
الـــتـــي طــلــبــهــا. وأحـــجـــمـــت مــتــحــدثــة 
السجون  لسلطة  فــرع محلي  باسم 
على  بتعليق  اإلدالء  عــن  الــروســيــة 

األمر.
)رويترز(

الفيليبين تراقب سفن 
صيد صينية

كـــشـــف وزيــــــر الــــدفــــاع الــفــيــلــيــبــيــنــي 
مساء  )الــصــورة(،  لورينزانا  دلفني 
طـــائـــرة  أن  الـــســـبـــت،  ــــس  أمـ مــــن  أول 
تــابــعــة لــقــوات بــلــده الــجــويــة تجري 
دوريـــــــات يــومــيــة فــــوق ســفــن صيد 
صينية، متوقفة قرب منطقة شعاب 
وترفض  عليها،  مــتــنــازع  مرجانية 
بكني سحبها. وأضــاف أنه سيكون 
ــــور مــــتــــزايــــد« لــســفــن  ــــضـ ــاك »حـ ــنــ هــ
الـــقـــوات الــبــحــريــة وخــفــر الــســواحــل 
ــــات. وُرصــــد نــحــو 220  إلجــــراء دوريـ
قاربا في وقت سابق هذا الشهر في 
الواقعة  املرجانية،  ويتسان  شعاب 
عــلــى مــســافــة نــحــو 320 كــيــلــومــتــرًا 
الفيليبينية،  بــاالوان  جزيرة  غربي 
ما أثار خالفا دبلوماسيا بني بكني 

ومانيال.
)فرانس برس(

بنغالدش: احتجاجات 
متواصلة على زيارة 

مودي
أصــيــب عــشــرة أشـــخـــاص بــجــروح، 
ــــالدش  ــغـ ــ ــنـ ــ أمـــــــــــس األحــــــــــــــــد، فــــــــي بـ
ــــني الـــشـــرطـــة  خـــــــالل مـــــواجـــــهـــــات بــ
ــــن، حـــســـبـــمـــا ذكــــــرت  ــريـ ــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ومـ
صــحــيــفــة »بــــروتــــوم ألــــو« املــحــلــيــة، 
ــــث مـــن  ــالــ ــ ــثــ ــ ــ وذلــــــــــــك فـــــــي الـــــــيـــــــوم ال
ــارة رئــيــس  ــ االحـــتـــجـــاجـــات ضـــد زيــ
الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في 
إليه جماعة إسالمية.  تحّرك دعت 
ويــنــّدد املــتــظــاهــرون الــذيــن ينتمي 
العديد منهم إلى »حفظة اإلسالم«، 
ــاعـــات اإلســــالمــــيــــة فــي  ــمـ أكـــبـــر الـــجـ
القومي  مــودي،  بــزيــارة  بنغالدش، 
الهندوسي الذي يتهمونه بتأجيج 

العنف ضد املسلمني في بالده.
)فرانس برس(

انتشرت الشرطة اإلندونيسية بعد التفجير أمام موقع االنفجار )األناضول(

تعتمد الحكومة على الجيش لصّد »طالبان« )فرانس برس(

قتل ستة أطفال بنيران الجيش السبت )األناضول(

كانت الحركة تقاتل في جنوب كردفان والنيل األزرق )األناضول(
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سياسة

مراجعة للبنتاغون تكشف حجم الخطر

تطرف في الجيش األميركي

قسمت الوثيقة 
التطرف إلى »وطني« 

و»فوضوي« و»عنصري«

واشنطن ـ العربي الجديد

في 6 يناير/كانون الثاني املاضي، 
اقــتــحــم أنـــصـــار الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترامب مقّر الكونغرس في 
فــوز جو  على  املصادقة  مــن  ملنعه  واشنطن، 
بايدن رئيسًا للواليات املتحدة. تلك الحادثة، 
مفترضة  سلمية  تظاهرة  مــن  تحولت  الــتــي 
إلـــى اعـــتـــداء »عـــن ســابــق إصــــرار وتــصــمــيــم«، 
بحسب مراجعات وتصريحات رسمية عدة، 
راح ضحيتها قتلى ومصابون، تركت أثرها 
الجيش،  األميركي، ومنه على  املجتمع  على 
الــضــوء عــلــى اليمني  أعــــادت تسليط  بــعــدمــا 
املتطرف، ومدى تغلغله في السلكني األمني 
والعسكري فــي الــبــاد. وكــان وصــول ترامب 
إلى البيت األبيض ترافق مع »فورة« لليمني 
املتطرف حول العالم. وليس صدفة أن يقوم 
البنتاغون اليوم بمراجعة معّمقة ملدى تغلغل 
اكتشاف  فــي صــفــوفــه، بعد  املــتــطــرف  اليمني 
أن عــنــاصــر ســابــقــة فــي الــجــيــش شــاركــت في 
التطرف  هــذا  خطر  تصنيف  وبعد  الهجوم، 
األشــد على األمــن القومي األميركي، بحسب 
مــجــتــمــع االســـتـــخـــبـــارات. ال يــحــصــل ذلـــك في 
الواليات املتحدة وحدها. فبعد تقرير رسمي 
يحذر من خطر اليمني املتطرف في الجيش 
ر موقع »ميديا بــارت« األسبوع 

ّ
األملاني، حذ

املاضي من »توجهات نازية« تشمل حوالي 
50 عنصرًا في الجيش الفرنسي، ما استدعى 
»القلق«. وفي  الفرنسية إلبــداء  الدفاع  وزارة 
الدفاع  لـــوزارة  أمــيــركــا، تأتي مــذكــرة داخلية 
ــذا الــخــطــر فـــي صــفــوف  لــتــحــذر أيـــضـــًا مـــن هــ
ــر يـــخـــفـــت ويـــتـــصـــاعـــد،  ــو خـــطـ ــ الــــجــــيــــش، وهــ
بحسب متابعني، على مّر التاريخ األميركي. 
أن يبقى »تطهير«  فــهــو  ــد،  األشــ الــخــطــر  أمـــا 
االنقسامات  وســط  املــأمــول  دون  البنتاغون 

وعودة جنود من أفغانستان والعراق، مع ما 
يشكل ذلك من صعوبة لهم إلعــادة االندماج 
فــي املــجــتــمــع، قــد تــكــون كــلــهــا عــوامــل تشكل 
ــتـــطـــرف فــي  أرضــــــًا خــصــبــة لــنــمــو الـــيـــمـــني املـ

الجيش.
وتـــبـــدو هـــذه املــراجــعــة ضـــروريـــة الســتــعــادة 
الــخــلــفــيــة الـــتـــي ســبــقــت وصـــــول تـــرامـــب إلــى 
البيت األبيض، والــذي وجــدت فيه جماعات 
املتحدة سندًا  الــواليــات  في  املتطرف  اليمني 
ــــذه الـــجـــمـــاعـــات، يـــحـــذر الــبــنــتــاغــون،  لـــهـــا. هـ
ــن أنـــهـــا لــطــاملــا ســعــت إلــــى تجنيد  الــــيــــوم، مـ
جــنــود ســابــقــني فــي صــفــوفــهــا، لكسب املــزيــد 
القتالية. وقام وزير  من املشروعية والخبرة 
ــــن، فـــي فــبــرايــر/ الـــدفـــاع الــجــديــد لــويــد أوسـ
شباط املاضي، بطلب جلسات مناقشة داخل 
الجيش والــوزارة، تمتد لـ60 يومًا، ويفترض 
أن تنتهي في منتصف إبريل/نيسان املقبل، 
لــبــحــث خــطــر األفـــكـــار املــتــطــرفــة عــلــى عقيدة 
ــك يــبــقــى بحسب  الــجــيــش األمــيــركــي. لــكــن ذلـ

»تنظيف« الجيش، ال  متابعني دون املأمول لـ
سيما أنــه يحتاج أيضًا إلــى »تشديد عملية 
الــتــجــنــيــد«، ومـــا يستتبع ذلـــك مـــن مــيــزانــيــة 

أكبر.
وبــالــعــودة إلــى املــذكــرة الداخلية التي كشف 
عنها موقع »بوليتيكو« أمس األحد، فإن عددًا 
كبيرًا من اإلشــارات، من األعام التي ترفعها 
حـــركـــة »أنــتــيــفــا« الـــيـــســـاريـــة، إلــــى »الــضــفــدع 
ــو كـــاراكـــتـــيـــر كـــرتـــونـــي يـــتـــداولـــه  ــ بـــيـــبـــي« وهـ
نــاشــطــو الــيــمــني املــتــطــرف حـــول الــعــالــم على 
وسائل التواصل، إلى الرسومات والعبارات 
ها 

ّ
ــراود بـــويـــز«، كل ــ »األيــقــونــيــة« لــجــمــاعــة »بـ

»إشــارات تدل على أن املتطرفني قد يكونون 
ــل الـــجـــيـــش«. وذكــــرت  ــ فـــي حـــالـــة تــغــلــغــل داخـ
الــوثــيــقــة، املــؤلــفــة مـــن 17 صــفــحــة، وجمعها 
لوكالة  التابع  املخاطر  وتحليل  إدارة  مركز 
األمن ومحاربة اإلرهاب في وزارة الدفاع، أن 
»هناك أعضاء من وزارة الدفاع ينتمون إلى 
مجموعات متطرفة، أو يشاركون بنشاط في 
املــتــطــرفــة«،  جــهــود لتدعيم األيــديــولــوجــيــات 
ــــن »شــــــعــــــارات الـــيـــمـــني والـــيـــســـار  ــــذرة مـ ــــحـ مـ
أيديولوجيات  أو  واإلســامــيــني،  املتطرفني، 
القضية الواحدة«. كما نبّهت من أن العناصر 
املــدنــيــني أو الــعــســكــريــني فـــي قــطــاع الـــدفـــاع، 
عليهم »واجـــب ومــســؤولــيــة« اإلبـــاغ عــن أي 
نشاط أو تصرف متطرف )داخل صفوفهم(. 

ـــعـــد املـــــواد الــتــي جــمــعــتــهــا الــوثــيــقــة جـــزءًا 
ُ
وت

ــاغـــون، لــلــتــصــدي  ــتـ ــنـ ــبـ ــلـ ــن جــــهــــود أكــــبــــر لـ ــ مـ
وتــطــهــيــر صــفــوفــه مـــن مــتــطــرفــني محتملني، 
وذلــك بعدما تــّم توقيف عــدد من »املحاربني 
الــقــدامــى« والــجــنــود الــســابــقــني، لــدورهــم في 
»بوليتيكو«،  وبــحــســب  الــكــابــيــتــول.  اقــتــحــام 
فــإن وجــود املتطرفني في هــذا القطاع، يبدو 
املــثــال، طردت  . فعلى سبيل 

ً
إلــى اآلن ضئيا

الــبــحــريــة األمــيــركــيــة، والــتــي تــضــم 220 ألــف 
عــنــصــر، أخـــيـــرًا، 4 عــنــاصــر فــقــط، لنشاطهم 
ــتـــطـــرف. لــكــن الــبــنــتــاغــون يــــرى أن الــعــدد  املـ
الفعلي لهؤالء ليس معروفًا. وإذا ما استند 
إلى حادثة الكونغرس، حيث أن 20 في املائة 
مــن املــعــتــقــلــني، وعـــددهـــم املــعــلــن هــو بــحــدود 
400 شــخــص، هــم مــن العناصر الــقــدامــى في 
الــجــيــش، فــــإن املــســألــة تــبــدو خــطــيــرة. وقـــال 
كـــــورث كــــرونــــني، مـــديـــر مـــركـــز األمـــن  أودري 
ــتـــطـــويـــر والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــجــــديــــدة فــي  والـ
الجامعة األميركية، في مناقشة أمام مجلس 
الــنــواب خــال األســبــوع الــحــالــي، إن »ال أحــدًا 
ــعــــدد الــحــقــيــقــي« لــلــمــتــطــرفــني فــي  يـــعـــرف الــ
الجيش، إن »ال خطة جدية يمكن بناؤها من 

دون تحديد مدى املشكلة«.
ــل  ــ ــ ــــرة داخـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــرى مـــــراجـــــعـــــة كـ ــجــ ــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الـــبـــنـــتـــاغـــون، يــفــتــرض أن تـــصـــدر نــتــائــجــهــا 
قــريــبــًا، قــّســمــت الــوثــيــقــة الــجــديــدة الــحــركــات 
املتطرفة إلى ثاث فئات »واســعــة«: التطرف 
ـــفــــوضــــوي، والـــتـــفـــوق  ــنــــي، الـــتـــطـــرف الـ الــــوطــ
اإلثــنــي/الــعــرقــي. ويـــرى التطرف »الــوطــنــي«، 
أن الــحــكــومــة األمـــيـــركـــيـــة أصــبــحــت فـــاســـدة، 
وتــخــطــت حـــدودهـــا الــدســتــوريــة، أو أنــهــا لم 
تــعــد قــــــادرة عــلــى حــمــايــة شــعــبــهــا فـــي وجــه 
املـــخـــاطـــر الـــخـــارجـــيـــة. ويـــرفـــض املـــمـــارســـون 
ــنـــوع مـــن الـــتـــطـــرف ســلــطــة الــحــكــومــة  لـــهـــذا الـ
ال  بأنه  ويؤمنون  والحكم،  الضرائب  لفرض 
وفــي بعض  بالقانون،  االلــتــزام  يجب عليهم 
لقلب  الدعوة  أو  مليشيات،  تشكيل  الحاالت 
الحكم بالقوة. ومن هؤالء، جماعات »حافظو 
»بوغالو« و»براود بويز«، والتي  القسم« والـ
شارك عناصر منها في هجوم الكابيتول. أما 
التطرف الفوضوي، فهو يعارض كل أشكال 
الحكم، بما فيه الرأسمالية والشركات. ومن 
األمثلة عليه، حركة »أنتيفا«، و»احتلوا وول 
ستريت«. وتدور الفئة الثالثة في فلك التفوق 
الحكومة على  تلوم  العرقي واإلثــنــي، والتي 
»فـــرض االخــتــاط الــعــرقــي«. وتــشــيــر املــذكــرة 
أيــضــًا إلـــى »طــائــفــة واســـعـــة« مــن الــجــمــاعــات 
»أريــــان نــايــشــنــز«، وهــي  ـــ الــعــنــصــريــة، مــثــل الــ
مجموعة نازية متطرفة في الواليات املتحدة، 
وكــذلــك إلـــى أفــكــار »داعـــــش«، و»كــيــو أنـــون«، 

والحركات »الدينية«، كاملعادية للنساء.

حّذرت مذكرة داخلية 
للبنتاغون من خطر 
التطرف داخل وزارة 
الدفاع، إذ يتغلغل 

فيها اليمين المتطرف، 
وهو ما كشفه اقتحام 
الكونغرس وما أظهره 

من أخطار محدقة 
باألمن القومي األميركي

)Getty( حّفز اقتحام الكونغرس البنتاغون للقيام بمراجعة داخلية

ــار  ــا يــجــعــل األمــــــر مـــجـــرد إطــ الـــســـيـــاســـيـــة، مــ
للتصويب فقط على تبعات الترامبية.

ــان الــجــيــش فــي أي بــلــد هــو انــعــكــاس  وإذا كـ
ملـــجـــتـــمـــعـــه، فــــــإن الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، الـــتـــي 
ــًا مــتــوالــيــة  اخــتــبــرت مـــراحـــل كــثــيــرة، وحـــروبـ
داخليًا وخارجيًا، حتى أصبحت قوة عظمى 
واألكثر إنفاقًا في العالم على ميزانية الدفاع، 
ــه تـــحـــديـــات شـــديـــدة  ــ تــــواجــــه فــــي الــــوقــــت ذاتــ
التعقيد للحفاظ على وحدة جيشها وقوتها 
الـــعـــســـكـــريـــة، نـــظـــرًا لـــيـــس فـــقـــط إلـــــى طــبــيــعــة 
العنصري،  تاريخها  أو  املتنوع،  مجتمعها 
بل إلى إسقاطات تأثيرات العوملة واالقتصاد 
التي  الخارجية  الــحــروب  وكــذلــك  الليبرالي، 
ــن فـــيـــتـــنـــام إلــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان  ــ خـــاضـــتـــهـــا، مـ
ــلـــى واقـــــــع جــيــشــهــا وقــطــاعــهــا  والــــــعــــــراق، عـ
عملية  أن  إلــى  متابعون  ويشير  الــعــســكــري. 
ــركـــي، تــتــأثــر  ــيـ ــل الــجــيــش األمـ ــ الــتــجــنــيــد داخـ
بــعــوامــل االقـــتـــصـــاد واملــنــافــســة ومــتــطــلــبــات 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة، تــمــامــًا كما 
الرؤساء األميركيني وتدرج  تتأثر باختاف 
األهــداف، منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، 
ــاب.  ــ مـــن الـــحـــرب الـــبـــاردة إلـــى مــحــاربــة اإلرهـ
»كــو كلوكس كان«  أن ظهرت جماعة  ومنذ 
الــيــمــيــنــيــة املــتــطــرفــة، املــؤمــنــة بــتــفــوق الــعــرق 
األبيض، في عام 1865، على يد جنود سابقني 
الكونفيدرالية، في تينيسي، فإن  من مرحلة 
الجيش األميركي يعتبر عنصرًا جاذبًا لهذه 
الــجــمــاعــات، نــظــرًا ملــا تــرى فيه مــن طبيعتها 
»املحاربة« وجهوزيتها »التسلحية« للقتال. 
وبــحــســب الــكــولــونــيــل املــتــقــاعــد فـــي الجيش 
فــي حديث ملوقع  مــاكــوالنــد،  األميركي جيف 
»دبـــلـــيـــو بــــــــور«، فــــإنــــه »خـــــــال املـــائـــتـــي عـــام 
املجتمع  في حركة  تغيرات  األخيرة، شهدنا 
األميركي، انعكست على قوام الجيش، وعلى 
األرجـــــح اصــطــفــافــًا إلــــى الــيــمــني، مـــع انــتــهــاء 
الحرب األهلية، وظهور الكو كلوكس كان«. 
املاضي،  القرن  أنه »في تسعينيات  وأوضــح 
في  اليميني  الــتــطــرف  ظــاهــرة  لنشهد  عــدنــا 
الجيش، مــا أوصــل إلــى أســوأ حــادثــة إرهــاب 
عام  أوكاهوما سيتي  تفجير  وهــو  داخلي، 
مـــن 165  أكـــتـــر  الـــــذي ذهــــب ضــحــيــتــه   ،1995
قــتــيــل، واملــــتــــورط فــيــه الــجــنــدي الــســابــق في 
كــان عضوًا  الــذي  ماكفي«،  تيموتي  الجيش 
مــن ميشيغن.  مــتــطــرفــة  يمينية  جــمــاعــة  فــي 
وياحظ ماكوالند أن هذه املوجة انخفضت 
مع بداية األلفية الثالثة، عندما جرى تسليط 
الضوء على محاربة اإلرهاب، معيدًا التذكير 
في الوقت ذاته بتقرير صدر عام 2009 لوزارة 
ــن الـــداخـــلـــي، يــحــذر مـــن أن انــتــخــاب أول  األمــ
رئيس أميركي أسود واالنكماش االقتصادي 
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