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الوجود الفلسطيني مهدد
دعوات للوحدة بوجه تغول االحتالل

تحل الذكرى الـ 45ليوم األرض وسط انقسام في الداخل الفلسطيني ،في ظل
خالفات سياسية بين األحزاب المشاركة في الكنيست ،وذلك بالتوازي مع استمرار
التضييق اإلسرائيلي ،وسياسات التمييز العنصري ،والتقاعس الفاضح للشرطة اإلسرائيلية
في مواجهة انتشار الجريمة في الداخل

يوم األرض

تغيب الفعاليات
الجماهيرية هذا العام
إلحياء الذكرى  45ليوم
األرض مع تفشي وباء
كورونا ،غير أن ذلك
ال يعكس الصمود
الفلسطيني والتمسك
باألرض

في عامه الـ45

رام اهلل ،غزة ـ العربي الجديد

ت ـك ـش ــف األرق ـ ـ ـ ـ ــام امل ـس ـج ـل ــة ف ـ ــي الـ ــذكـ ــرى
الـ ـ ــ 45ل ـيــوم األرض ،ك ـيــف ع ـمــل االح ـتــال
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـ ـل ــى الـ ـتـ ـغ ــول فـ ــي األرض
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ن ــاشـ ـرًا امل ـس ـت ــوط ـن ــات فــي
أنـحــاء الضفة الغربية واألغـ ــوار وغيرها
م ــن األراض ـ ــي املـحـتـلــة .ب ــال ـت ــوازي ،عملت
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى طـ ــرد
الفلسطينيني من أراضيهم وهدم منازلهم،
ب ــذرائ ــع مختلفة .لـكــن عـلــى الــرغــم مــن كل
هذه الظروف ،وغياب القضية الفلسطينية
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ع ـ ــن األجـ ـ ـن ـ ــدات الـ ــدول ـ ـيـ ــة،
وخ ـ ــذالن ب ـعــض األن ـظ ـمــة ال ـعــرب ـيــة ،يـصـ ّـر
الفلسطينيون على التمسك بأرضهم التي
هي محور الـصــراع .وبينما يعون أهمية
هــذا الـيــوم ،إال أن الفعاليات الجماهيرية
إلحياء الذكرى ستغيب هــذا العام للسنة
ال ـثــان ـيــة ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،ف ــي ظ ــل ان ـت ـشــار
فيروس كورونا.
ُ
وت ـ ـظ ـ ـهـ ــر األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي نـ ـش ــره ــا امل ــرك ــز
اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضــي
امل ـح ـت ـل ــة «ب ـت ـس ـي ـل ــم» ،أن أكـ ـث ــر مـ ــن 200
مستوطنة أقيمت في أنحاء الضفة الغربية
منذ العام  1967وحتى نهاية  ،2017منها
أكثر من  131مستوطنة اعترفت بها وزارة
الداخلية اإلسرائيلية كبلدات ،وكذلك نحو
 110م ـس ـتــوط ـنــات أق ـي ـم ــت ب ــا م ـصــادقــة
ُ
رس ـم ـيــة ت ـع ــرف بــأن ـهــا ب ــؤر اسـتـيـطــانـيــة،
ولـكـنـهــا أقـيـمــت بــدعــم وم ـســاعــدة وزارات
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وإل ـ ــى ال ـج ـن ــوب م ــن الـضـفــة
ال ـغــرب ـيــة ،يــوجــد ف ــي مــديـنــة الـخـلـيــل عــدد
مــن الـجـيــوب االستيطانية ،بينما يوجد
فــي ال ـقــدس الـشــرقـيــة  11حـيــا استيطانيًا
أقيمت على أراض ّ
ضمتها إســرائـيــل إلى
ٍ
م ـن ـط ـقــة نـ ـف ــوذ ال ـ ـقـ ــدس ،وك ــذل ــك عـ ــدد مــن
ال ـج ـيــوب االسـتـيـطــانـيــة ف ــي قـلــب األح ـيــاء
الفلسطينية في القدس الشرقية ،إضافة
إل ــى وج ــود  16مـسـتــوطـنــة أخ ــرى أقيمت
ف ــي ق ـط ــاع غـ ــزة وأرب ـ ـ ــع م ـس ـتــوط ـنــات فــي
ش ـمــال الـضـفــة الـغــربـيــة ت ـ ّـم تفكيكها عــام
 ،2005ضـمــن تـطـبـيــق «خ ـطــة االن ـف ـصــال»
ال ـتــي أع ـلــن عـنـهــا رئ ـيــس وزراء االح ـتــال
حينها أريـيــل ش ــارون .ووف ــق «بتسيلم»،
فـ ــإن عـ ــدد امل ـس ـتــوط ـنــن ال ــذي ــن يـسـكـنــون
فــي تـلــك املـسـتــوطـنــات أك ـثــر مــن  620ألــف
مستوطن ،منهم  413,400في مستوطنات
الـضـفــة الـغــربـيــة باستثناء شــرق الـقــدس،
(وف ـقــا ملعطيات دائ ــرة اإلح ـصــاء املــركــزيــة
اإلســرائـيـلـيــة امل ـحـ ّـدثــة نـهــايــة ع ــام ،)2017
ونحو  209,270في أراضي الضفة الغربية

انقسام في الداخل
الفلسطيني وتمييز إسرائيلي
عنصري وإهمال للمجتمع
العربي

للحديث تتمة...

ماذا يريد
الحوثيون؟
زكريا الكمالي

ال يبحث سؤال ماذا يريد الحوثيون
عن إجابة حول أهداف جماعة «أنصار
الله» ،فهذا ليس لغزًا يصعب تفكيكه.
ومن خالل ملحة بسيطة ملا يردده
قادتها ،يمكن إدراك أن الجماعة تريد
االستمرار في الحروب لعقود من
الزمن ،وتحطيم الرقم القياسي لحرب
اإلمبراطورية البيزنطية مع األتراك
السالجقة ،التي اندلعت في القرن
العاشر ،واستمرت  260سنة.
في هذا الشق تحديدًا ،األهداف
الحوثية واضحة .فالجماعة تتوهم
أنها تواجه حربًا كونية ومؤامرات،
ليس من إسرائيل وأميركا فحسب،
ولكن من معاوية بن أبي سفيان،
مؤسس الدولة األموية قبل 1400
سنة ،والذي استحضره الحوثيون
عند طرح املبادرة السعودية األخيرة،
بالقول إن معاوية لن ينتصر مجددًا.
اللغز املبهم ،والذي يحتاج إلى إجابة
شافية ،إلى أين يريد الحوثيون
الذهاب باليمن؟ وخصوصًا بعد
رفض مبادرات الحل .وما هو السقف
الزمني املطروح منهم لعمر الحرب؟
يطرح املجتمع الدولي أمام املليشيات
 3مبادرات ،سعودية وأميركية وأممية،
فيتم التعاطي معها بالتصعيد
العسكري ،وتكثيف الهجمات على
مأرب ،وتشريد آالف النازحني.
يقولون إن املبادرات ال تلبي طموحات
اليمنيني ،وإنه يتوجب فصل امللف
اإلنساني عن العسكري والسياسي،
رغم أنهم يفرضون حصارًا خانقًا
على تعز ،ويعرفون جيدًا أن رفع
الحظر عن مطار صنعاء ،ولو نحو
وجهات محددة ،ال يلبي طموحات
إيران فقط .الجواب على مبادرات
السالم ّ
عبر عنه زعيم الجماعة عبد
امللك الحوثي ،في خطاب الذكرى
السادسة للحرب ،عندما قال إنهم
قادمون على العام السابع بإمكانيات
عسكرية أكبر .وسبقه في ذلك رفض
السفير اإليراني بصنعاء ،حسن
إيرلو ،الذي اعتبر أن املبادرة السعودية
«مشروع حرب دائمة».
على املجتمع الدولي إدراك هذه
ُ
الحقيقة املرة ،وهو أن مليشيات
الحوثيني ال يمكن أن تتوقف عن
الحرب ،وأن إيران ال تريد السالم
لليمنيني ،بل االحتفاظ باليمن كورقة
البتزاز الغرب والسعودية .تدرك
جماعة «أنصار الله» أن استمرارها
مرهون بإطالة أمد الحرب فقط ،ولذلك
ستواصل املناورة فقط بطرح شروط
ُ ّ
تعجيزية ،حتى تجنب سلطنة عمان
الحرج أمام املجتمع الدولي.
إيقاف الحرب بمثابة حكم إعدام
بالنسبة للمليشيات .تدرك الجماعة
أن مجدها الهش ،الذي صنعته طيلة
 6سنوات من الحرب ،سينهار في
غمضة عني .ستفقد أدوات الحشد
والتعبئة القتالية بشكل تام ،وساعتها
ستبدأ مرحلة تصفية الحسابات
وفرز مغانم الحرب.

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

يـحـيــي الـفـلـسـطـيـنـيــون ف ــي الــداخــل
الـفـلـسـطـيـنــي ،ف ــي الـجـلـيــل واملـثـلــث
والنقب ،الذكرى السنوية الخامسة
واألرب ـعــن لـيــوم األرض ،هــذا ال ـعــام ،فــي ظل
ت ــداعـ ـي ــات االنـ ـقـ ـس ــام ال ـس ـي ــاس ــي ل ــأح ــزاب
امل ـش ــارك ــة ف ــي الـكـنـيـســت ،وال ـت ــي رمـ ــزت لها
الـقــائـمــة املـشـتــركــة ،ال ـتــي انـشـقــت ه ــذا الـعــام
ف ــي االن ـت ـخــابــات إل ــى قــائـمـتــن مـتـنــاحــرتــن
ع ـلــى أصـ ـ ــوات ال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي ،وســط
حــرب إعــامـيــة ،افتقرت ألي خـطــوط حـمــراء.
فتطايرت االتـهــامــات بــن التخوين مــن قبل
مـ ـس ــؤول ــن ونـ ـشـ ـط ــاء وم ــؤي ــدي ــن ل ــأح ــزاب
الثالثة التي ظلت في إطار القائمة املشتركة
برئاسة أيمن عودة ،للخصم الرئيسي الذي
ّ
مثلته ه ــذا ال ـعــام الـقــائـمــة الـعــربـيــة املــوحــدة
برئاسة منصور عباس ،وقابلتها اتهامات
بــ«الـتـكـفـيــر» م ــن الـقــائـمــة الـعــربـيــة املــوحــدة
املـشـكـلــة ب ــاألس ــاس م ــن ال ـحــركــة اإلســام ـيــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة وت ـح ــال ـف ـه ــا مـ ــع رئـ ـي ــس ب ـلــديــة
سخنني السابق مازن غنايم.
ولـيــس أدل على حــالــة االنـقـســام (عـلــى األقــل
ب ــن جـمـهــور األح ـ ــزاب امل ـشــاركــة ف ــي اللعبة
ال ـبــرملــان ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة) م ــن ال ــدع ــوة الـتــي
وجـهـتـهــا لـجـنــة املـتــابـعــة الـعـلـيــا للجماهير
العربية في الداخل الفلسطيني ،للترفع عن
ّ
الخالفات السياسية وما خلفته االنتخابات
اإلســرائـيـلـيــة الـعــامــة وال ـتــي ج ــرت األس ـبــوع
املــاضــي .واختتمت اللجنة بيانها الرسمي
بالقول« :تهيب لجنة املتابعة العليا جماهير
ش ـع ـب ـنــا ب ــاملـ ـش ــارك ــة الـ ــواس ـ ـعـ ــة ،وااللـ ـ ـت ـ ــزام
بقرارات املتابعة بمنع كل املظاهر الحزبية،
ورفــع العلم الفلسطيني وحــده ،والشعارات
الـتــي تحددها لجنة املتابعة ،لتكون ذكــرى
يــوم األرض لتعزيز بـنــاء الــوحــدة الوطنية،
ورصها وترسيخها».
ج ــاءت ه ــذه امل ـنــاشــدة مــن قـبــل الـلـجـنــة على
ضــوء استمرار التراشق وتـبــادل االتهامات
ب ــن مـخـتـلــف األحـ ـ ــزاب األربـ ـع ــة ال ـت ــي كــانــت
ّ
تشكل معًا القائمة املشتركة قبل انشقاقها،
وهـ ــي ق ــائ ـم ــة ال ـج ـب ـهــة وال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـيــوعــي
اإلسرائيلي ،والتجمع الوطني الديمقراطي،
وال ـح ــرك ــة اإلس ــام ـي ــة ال ـج ـنــوب ـيــة ،وال ـحــركــة
العربية للتغيير ،بعد أسبوع من االنتخابات
ال ـت ــي ك ـش ـفــت ح ـجــم ت ــراج ــع ال ـت ـصــويــت في
امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ال ــداخ ــل إلـ ــى 42
فــي املــائــة ،مـمــا انـعـكــس عـلــى تــراجــع تمثيل
هــذه األح ــزاب من  15عضوًا في االنتخابات
املاضية إلى  10أعضاء 4 ،منهم ضمن القائمة
العربية املوحدة برئاسة منصور عباس و6
في القائمة املشتركة .وتنازعت هذه األحزاب
حول سبب تراجع نسبة التصويت وبالتالي
ع ــدد الـ ـن ــواب ف ــي الـكـنـيـســت ،وم ــن امل ـســؤول
ع ــن ذلـ ــك ،وكـ ــأن الـتـمـثـيــل ف ــي الـكـنـيـســت هو
الـقـضـيــة األهـ ــم لـلـمـجـتـمــع الـفـلـسـطـيـنــي في
الداخل ،بعد أن كان االنقسام املذكور عمليًا
على خلفية سياسية باألساس تتصل بقرار
وإعالن القائمة برئاسة منصور عباس أنها
ال ت ــرى مشكلة فــي دعــم حـكــومــة إسرائيلية
جديدة ،أيضًا برئاسة نتنياهو ،والتنسيق
معها ،في حال تم قبول شروطها ومطالبها
لـخــدمــة املـجـتـمــع الفلسطيني وع ــدم الـبـقــاء
أسيرة لتحالفات مع أحزاب الوسط واليسار
مقابل تمسك األحزاب الثالثة األخرى بشعار
ومــوقــف إس ـقــاط حـكــومــة نـتـنـيــاهــو .وكــانــت
املفارقة أن الخصمني رفعا شعار «لسنا في
جيب أحد».
لكن الخالف السياسي حــول هــذه املسألة لم
يكن الخالف الوحيد ،علمًا أن الطرفني تعاونا
قبل فك القائمة املشتركة في أكثر من مناسبة
مع حكومة نتنياهو تحت مسميات تفاهمات
مع أحزاب الحريديم ،بل امتد الخالف الحقًا
إلـ ــى ال ـق ـضــايــا االج ـت ـمــاع ـيــة وال ــدي ـن ـي ــة على
خ ـل ـف ـيــة ت ـص ــوي ـت ــات ف ــي ال ـك ـن ـي ـســت لـبـعــض
ن ـ ــواب ال ـقــائ ـمــة م ــع ق ــان ــون ي ـح ـظــر «ال ـع ــاج
القسري» للمثليني ،وتمت استعادة الخالف
حول هذا التصويت الذي حصل في يوليو/
تموز ورفـعــه إلــى مكانة الـصــدارة بما يخدم
ال ـطــرفــن ف ــي الـحـمـلــة ال ــدع ــائ ـي ــة ،خـصــوصــا
بعد أن رفعت القائمة العربية املوحدة شعار

تردي األوضاع
االقتصادية
بحسب دراسات مختلفة وتقارير
لمنظمات وجمعيات عربية
مثل جمعية «بــلــدنــا» ومركز
«أمـــــان» فـــإن تـــردي األوضـــاع
االقــتــصــاديــة فــي المجتمع
الفلسطيني في الداخل وارتفاع
نسبة مــن يعيشون تحت خط
الفقر ،خصوصًا بعد تفشي
جــائــحــة كـــورونـــا ،زادت من
اللجوء لالقتراض من «السوق
السوداء» ،من دون قدرة على
سد هذه القروض ،وبالتالي زاد
استفحال جــرائــم القتل ،فقد
سقط بجرائم مرتبطة بالعصابات
المنظمة في العام الماضي
العشرات مــن أصــل  113قتيًال.
كل هذه المعطيات تزيد حالة
االحتقان والقلق في المجتمع
الفلسطيني ،من انسداد األفق
وانعدام حل في المستقبل.
من إحياء الذكرى عام  2019في سخنين (أحمد غرابلي/فرانس برس)

أول مواجهة في الداخل

 30مارس يوم فارق

ُي ـع ـ ّـد ي ــوم األرض ،الـ ــذي ان ـف ـجــر في
الـتــاســع والـعـشــريــن مــن م ـ ــارس/آذار
ع ــام  1976ف ــي م ــواج ـه ــات ف ــي قــريــة
ع ــراب ــة ب ــن األه ــال ــي الـفـلـسـطـيـنـيــن
واالحتالل اإلسرائيلي ،مع استشهاد
خير ياسني ،ثم توالي سقوط الشهداء
فــي الـثــاثــن مــن م ــارس ،يــومــا فــارقــا
في تاريخ الفلسطينيني في الداخل،
باعتباره أول مواجهة شعبية شاملة
بــن الفلسطينيني فــي الــداخــل ،وبني
الشرطة اإلسرائيلية وحرس الحدود.
وان ـف ـجــرت ال ـت ـظــاهــرات ف ــي الـثــاثــن
م ــن مـ ــارس ردًا ع ـلــى قـ ــرار الـحـكــومــة
اإلســرائـيـلـيــة م ـصــادرة نـحــو  40ألــف
دون ـ ــم م ــن أراضـ ـ ــي س ـخ ـنــن وع ــراب ــة
وديـ ــر ح ـنــا امل ـع ــروف ــة ب ــأراض ــي امل ــل،
وذل ـ ــك لـتـخـصـيـصـهــا إلق ــام ــة امل ــزي ــد
م ــن امل ـس ـت ــوط ـن ــات ،ف ــي ن ـط ــاق خـطــة
تهويد الجليل ،وتفريغه من سكانه
العرب ،وهو ما أدى إلى إعالن لجنة
الــدفــاع عن األراض ــي اإلض ــراب العام،
وخــرجــت التظاهرات على الــرغــم من
إع ــان الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة فــرض
ن ـظ ــام م ـنــع ال ـت ـج ــول .وقـ ــد اشـتـعـلــت
م ــواج ـه ــات عـنـيـفــة ب ــن املـتـظــاهــريــن
وب ــن عـنــاصــر الـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة

«صوت واقعي مؤثر ومحافظ» ،مقابل شعار
املشتركة «كرامة وحقوق».
لـكــن ذكـ ــرى ي ــوم األرض ال تــأتــي ه ــذا الـعــام
فقط في ظل نتائج االنتخابات ،بل أيضًا في
سياق استمرار سياسات التمييز العنصري
التي يقوننها اليوم قانون القومية اليهودي

أوقعت خمسة شهداء باإلضافة إلى
الشهيد خير ياسني الــذي سقط في
 29مارس وهم :خديجة شواهنة ،رجا
أبو ريــا ،خضر خاليلة  ،محسن طه،
ورأفت زهري (واألخير من مخيم نور
شمس في الضفة الغربية) .وخالل تلك
املواجهات ،سقط أيضًا مئات الجرحى،
ً
فضال عن اعتقال مئات آخرين ،وفصل
آالف العمال الــذيــن استجابوا لقرار
اإلضــراب من أماكن عملهم .ورفضت
حكومة االحتالل اإلسرائيلي ،برئاسة
إسحاق رابني ،في ذلك الوقت ،التحقيق
في حاالت سقوط الشهداء والجرحى،
وحملت املسؤولية لقيادات الجماهير
العربية.
وتفيد معطيات لجنة املتابعة العليا،
الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي
 ،48وفـ ــق م ــا ن ـشــرتــه وك ــال ــة األن ـب ــاء

انفجرت التظاهرات
بعد قرار مصادرة
نحو  40ألف دونم

الفلسطينية «وفا» أمس اإلثنني ،بأن
إسرائيل استولت على نحو مليون
ونـصــف مليون دون ــم منذ احتاللها
لفلسطني حتى العام  ،1976ولم يبق
ب ـح ــوزة الـفـلـسـطـيـنـيــن ه ـنــاك ســوى
نحو نصف مليون دونم ،عدا ماليني
الدونمات من أمالك الالجئني وأراضي
املشاع العامة.
وفي مناسبة الذكرى  45ليوم األرض،
ّ
تطرقت الهيئة االسالمية املسيحية
لنصرة القدس واملقدسات ،في بيان
لها أمس اإلثنني ،إلى مواصلة سلطات
االحتالل انتهاكاتها الجسيمة بحق
األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة وك ــل م ــا هو
فلسطيني .وقــالــت «إن  45عاما تمر
عـلــى ي ــوم األرض وال ـعــالــم ال يـحــرك
ســاكـنــا ،وتــأتــي هــذه الــذكــرى فــي ظل
ت ـصــاعــد االس ـت ـي ــاء ع ـلــى األراض ـ ــي،
وبـ ـن ــاء وت ــوس ـي ــع امل ـس ـت ــوط ـن ــات فــي
القدس والضفة الغربية ،واستهداف
الوجود الفلسطيني» .ودعت الهيئة
ف ــي ب ـيــان ـهــا إل ــى اس ـت ـم ــرار مــواجـهــة
املخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى
تهويد األرض الفلسطينية وطمس
معاملها العربية.
نضال...


ّ
ال ــذي ســنــه الكنيست اإلســرائـيـلــي فــي العام
 2018واعتبر أن فلسطني كلها ،ووفق مسمى
القانون «أرض إسرائيل الكاملة» ،كلها وطن
الشعب اليهودي وله وحده حق تقرير املصير
فيها ،وأن تعزيز االستيطان اليهودي في كل
فلسطني لــه أولــويــة عـلــى بــاقــي االع ـت ـبــارات.

وان ـع ـك ـس ــت ت ــداعـ ـي ــات الـ ـق ــان ــون ح ـت ــى عـلــى
مستوى املواصالت وتمويل مواصالت طلبة
عرب يعيشون في بلدة كرميئيل التي أقيمت
على أراض ــي قــرى مجد الـكــروم ودي ــر األســد
والبعنة في الشاغور ،ويتعلمون في القرى
العربية املذكورة .إلى ذلك ،تستمر سياسات

ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي ت ـق ـل ـيــص م ـس ـط ـحــات ال ـب ـنــاء
للبلدات الـعــربـيــة ،مــع تــواصــل سياسة هدم
البيوت العربية وخصوصًا في النقب ،بزعم
البناء غير املــرخــص ،وفــرض غــرامــات عالية
بـمـئــات آالف ال ـشــواقــل ف ــي الـجـلـيــل واملـثـلــث
وال ـن ـقــب عـلــى أص ـح ــاب ال ـب ـيــوت قـيــد الـبـنــاء
واإلنشاء.
وفي موازاة هذه السياسات ،يعيش املجتمع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ك ـم ــا ف ــي األعـ ـ ــوام
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة خـ ـط ــر اس ـت ـف ـح ــال
ّ
جــرائــم القتل وتــوغــل نـشــاط اإلج ــرام املنظم،
وســط تقاعس فاضح للشرطة اإلسرائيلية،
خصوصًا مع الكشف عن وجود أكثر من 500
ألــف قطعة ســاح ،غالبيتها بنادق رشاشة،
ُسرقت من مستودعات الجيش .ومــع ذلــك ال
تقوم الشرطة اإلسرائيلية ال بجمع السالح
غير القانوني ،وال بحل الجرائم ومكافحتها،
فـيـمــا ت ـح ــاول ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة إل ـقــاء
امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
و«ثقافته» لتمرير مخططات لتجنيد الشباب
الـفـلـسـطـيـنــي لـلـشــرطــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة وإقــامــة
مراكز للشرطة ،على الرغم من أن وجود مراكز
ك ـهــذه ف ــي ع ــدة ب ـل ــدات ومـ ــدن ل ــم يـســاهــم في
ّ
الحد مــن الجريمة املنظمة ،كما تشهد على
ذلــك جرائم القتل التي وقعت أخيرًا في مدن
مثل أم الفحم والطيرة وقلنسوة.
وتــأتــي ه ــذه املـعـطـيــات مــع سـقــوط شـعــارات
الـتــأثـيــر عـلــى الـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،الـتــي
رف ـع ـت ـه ــا األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـع ــرب ـي ــة املـ ـش ــارك ــة فــي
االنـتـخــابــات ،بعد أن أدار لها الـجـنــرال ّبني
غــان ـتــس ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ظ ـه ــره ،وفــضــل
الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية مع بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ح ـص ــول ــه عـلــى
التكليف لتشكيل الحكومة بفضل توصية
ال ـقــائ ـمــة امل ـش ـتــركــة ق ـبــل تـفـكـيـكـهــا ،بـنــوابـهــا
الـ ،15لتشكيل حكومة برئاسة غانتس بديلة
ّ
املتغير
لحكومة برئاسة نتنياهو .أخيرًا لعل
الوحيد في سياق أوضاع الفلسطينيني في
الداخل ،هو تراجع «صفقة القرن» التي كان
اعتمدها الرئيس األميركي السابق دونالد
ّ
وتضمنت في بنودها أيضًا ،تبادل
ترامب،
أراض مع السلطة الفلسطينية مقابل إبقاء
ٍ
أراض
املستوطنات ،ليس مــن خــال إرج ــاع
ٍ
فلسطينية ،وإنما من خالل ضم قرى وبلدات
فلسطينية ف ــي ال ــداخ ــل ،ف ــي مـنـطـقــة املثلث
ووادي عارة ،إلى الدولة الفلسطينية.

ُ
الـتــي ضـمــت إل ــى مسطح بـلــديــة االحـتــال
فــي الـقــدس (وفـقــا ملعطيات معهد القدس
ألبحاث إسرائيلّ ،
محدثة في نهاية .)2016
وتـهــدم إســرائـيــل املباني الفلسطينية في
ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ب ـ ّـذرائ ــع مـخـتـلـفــة ،منها
ال ـب ـن ــاء «غ ـي ــر املـ ــرخـ ــص» ،وتـ ــم هـ ــدم 494
منشأة فلسطينية بحجة عــدم الحصول
على ترخيص منذ عام  2017وحتى ،2021
كما تـهــدم إســرائـيــل تلك املـبــانــي كوسيلة
للعقاب وتم هدم  38منشأة منذ عام 2017
وحـتــى  2021بـهــذه الــذري ـعــة ،إضــافــة إلــى
هدم عشرات املباني بذريعة االحتياجات
العسكرية.
وح ـ ـ ــاول االح ـ ـتـ ــال إخـ ـ ــاء ت ـج ـ ّـم ــع ال ـخ ــان
األح ـمــر ال ـب ــدوي ش ــرق ال ـقــدس لـكـنــه فشل
ف ــي ذل ــك عــامــي  2017و ،2019ول ــو نجح
إخالء الخان لهجر قرابة  46تجمعًا تمتد
مــن شــرقــي ال ـقــدس إل ــى الـبـحــر امل ـيــت .كما
انطلقت مــرحـلــة أخ ــرى مــن التهجير بعد
إط ــاق خـطــة ال ـضــم فــي ال ـعــام  ،2020عبر
تهجير حـمـصــة ،وه ــو مــا يـعـنــي التهيئة
لتهجير  30تجمعًا بدويًا في تلك املنطقة.
وبنظرة سريعة على املشهد ،فإن االحتالل
ي ـس ـي ـطــر ع ـل ــى  95ف ــي امل ــائ ــة م ــن أراضـ ــي
األغ ـ ــوار الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ـع ــدة تـصـنـيـفــات،
م ـن ـهــا ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى  42ف ــي امل ــائ ــة مــن
مساحة األغــوار كمناطق تدريب عسكري،
وأكثر من  25في املائة كمحميات طبيعية،
و 10ف ــي امل ــائ ــة مـسـتــوطـنــات ومـعـسـكــرات
لجيش االحتالل.
ه ــذه األرقـ ــام تكشف ك ـ ّـم املـخــاطــر الكبيرة
ال ـتــي تعيشها الـقـضـيــة الفلسطينية في
الـ ــذكـ ــرى  45لـ ـي ــوم األرض ،وت ـع ـي ــد إل ــى
الواجهة أولوية دعم صمود الفلسطينيني
في أرضهم وإمــدادهــم بمقومات املواجهة
والـصـمــود فــي ظــل مــوجــات الـهـجــرة التي
لــوحــظ أن ـهــا بـ ــدأت تـنـتـشــر ف ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـيــرة وبــاتــت تــأخــذ منحى تصاعديًا.
ّ
ويحمل الفلسطينيون السلطة والفصائل
جميعًا مسؤولية مــا وصلت إليه الحالة
الــوط ـن ـيــة ،وي ــدع ــون إل ــى إخ ـ ــراج القضية
مـ ــن ن ـف ــق االنـ ـقـ ـس ــام وإحـ ـ ـي ـ ــاء م ـش ــروع ــي
ال ــوح ــدة وامل ــواج ـه ــة الس ـت ـع ــادة الـحـقــوق
وإج ـبــار االح ـتــال عـلــى أن يــوقــف عــدوانــه
واستيطانه.
وتـغـيــب الـفـعــالـيــات الـجـمــاهـيــريــة إلحـيــاء
ذكــرى يــوم األرض فــي ظــل انتشار املوجة
الـثــانـيــة مــن ف ـيــروس ك ــورون ــا .وف ــي قطاع
غــزة ،ستقتصر الفعاليات التي دعــت لها
الفصائل الفلسطينية على التغريد عبر
وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وفـعــالـيــة

هدمت  494منشأة
في الضفة بحجة عدم
الترخيص منذ 2017
االحتالل يسيطر على
 95في المائة من أراضي
األغوار الفلسطينية

م ـح ــدودة عـلــى ال ـح ــدود الـشــرقـيــة للقطاع
م ــع األراض ـ ــي املـحـتـلــة ب ــدع ــوة م ــن الهيئة
الوطنية ملسيرات العودة سيتخللها غرس
أشتال.
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فـ ــي حـ ــركـ ــة «ح ـ ـمـ ــاس»،
إسماعيل رضوان ،في حديث مع «العربي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن الـخـطــر ال يـ ــزال يـحــدق
ب ـ ـ ــاألرض الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ظ ــل ال ـت ـغــول
االستيطاني واالستيالء ومصادرة أمالك
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ظ ــل ح ـكــومــة بـنـيــامــن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ال ـ ـتـ ــي تـ ــؤمـ ــن ب ــال ـت ــران ـس ـف ـي ــر.
ّ
وأوضـ ـ ـ ــح رضـ ـ ـ ــوان أن االح ـ ـتـ ــال يـنـتـهــج
س ـيــاســة ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـلــى الـفـلـسـطـيـنـيــن
فــي الــداخــل املـحـتــل عـبــر إشــاعــة الفوضى
وال ـق ـت ــل امل ـن ـظ ــم وال ـض ـغ ــط لـسـلـخـهــم عــن
هويتهم الوطنية وتفريغهم من أرضهم،
لكن املسيرات التي تخرج في الداخل أكبر
دليل على فشل هــذا املسعى االسرائيلي.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـت ـ ــال
وط ــول أم ــد بـقــائــه واالسـتـيـطــان لــن تنهي
الــوجــود الفلسطيني ،مـشـيـرًا إل ــى تمسك
الفلسطينيني بــأرض ـهــم ،عـلــى ال ــرغ ــم من
الـخــذالن وهــرولــة بعض األنظمة العربية
ت ـجــاه االح ـت ــال وال ـت ــي أم ــدت ــه بـمــزيــد من
أدوات القهر للفلسطينينيّ .
وبي القيادي
ّ
في «حماس» أن تحقيق الوحدة الوطنية،
ض ـم ــان ــة مل ــواج ـه ــة م ـش ــاري ــع االس ـت ـي ـطــان
واالسـ ـتـ ـي ــاء ع ـلــى األرض الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وهذا يستدعي من السلطة وقف كل أشكال
الـتـنـسـيــق األم ـن ــي م ــع االحـ ـت ــال ،وسـحــب
االعـتــراف بالكيان ،وض ــرورة دعــم صمود
امل ــواط ـن ــن وال ـت ــوج ــه ل ـل ـســاحــات الــدول ـيــة
ملالحقة قادة االحتالل ،إضافة إلى التوافق
ع ـل ــى اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وط ـن ـي ــة ل ـل ـمــواج ـهــة
الشاملة ،وهــو ما يتطلب تفعيل اتفاقات
الـ ـق ــاه ــرة ومـ ـخ ــرج ــات اجـ ـتـ ـم ــاع األمـ ـن ــاء
العامني في بيروت ورام الله.
فــي السياق ،أكــدت حركة «فـتــح» فــي بيان
بمناسبة الــذكــرى ،أن «األرض هي جوهر
ال ـص ــراع ،وأن شعبنا سـيــواصــل صـمــوده
ع ـل ــى أرض وطـ ـن ــه ال ـت ــاري ـخ ــي فـلـسـطــن،
ويـ ـق ـ ّـدم م ــن أج ــل ت ـحــريــرهــا م ــن االح ـتــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ك ــل ال ـت ـض ـح ـي ــات» ،م ـش ــددة
ع ـلــى أن «ك ـف ــاح شـعـبـنــا الـفـلـسـطـيـنــي لن
يـتــوقــف حـتــى تحقيق حــريـتــه سـيـدًا على
أرضـ ــه» .مــن جـهـتــه ،ق ــال املـجـلــس الوطني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن إح ـ ـيـ ــاء ي ــوم
األرض تــأك ـيــد أن «األرض ه ــي الـقـضـيــة
ال ـج ــوه ــري ــة ف ــي ص ــراع ـن ــا م ــع االحـ ـت ــال،
وتعبير على تمسك شعبنا بــأرض آبائه
وأجـ ـ ــداده ورف ـض ــه لـسـيــاســات وإج ـ ــراءات
االسـتـعـمــار االسـتـيـطــانــي الـتــي تستهدف
وجــوده الوطني والتاريخي على أرضــه».
ودعا املجلس في بيان «شعبنا في أماكن
ت ــواج ــده كــافــة لـلــدفــاع عــن أرض ــه وتعزيز
وح ــدت ــه ال ــوط ـن ـي ــة وم ـق ــاوم ـت ــه لــاح ـتــال
واالسـتـيـطــان والـتـهــويــد بكافة األش ـكــال».
وأشار إلى خطورة السياسات واإلجراءات
االسـتـيـطــانـيــة والـتـهــويــديــة الـتــي تنفذها
دول ــة االح ـت ــال فــي األرض الفلسطينية،
خصوصًا في القدس واألغوار ،محذرًا من
مواصلة االحتالل لالستيطان واستحداث
وزارة ل ــاس ـت ـي ـط ــان وت ـق ــدي ــم تـسـهـيــات
ضــري ـب ـيــة لـلـمـسـتــوطـنــن ودع ـ ــم وحـمــايــة
إرهابهم ضد شعبنا.
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عناصر أمن بقتل
متظاهرين

بـ ـ ــدأت ف ــي م ــدي ـن ــة ع ـط ـب ــرة ،ش ـمــال
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان ،أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،أول ـ ــى
ج ـل ـس ــات م ـحــاك ـمــة  4م ــن عـنــاصــر
جهاز األمن واملخابرات ،بتهمة قتل
م ـت ـظــاهــريــن سـلـمـيــن ف ــي املــدي ـنــة،
أث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري .وع ـق ــدت
ال ـج ـل ـس ــة ،وس ـ ــط إجـ ـ ـ ـ ــراءات أم ـن ـيــة
م ـش ــددة .وأل ـقــى ال ـنــائــب ال ـعــام تــاج
الـ ـس ــر ال ـح ـب ــر (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،خ ـطــاب
ً
االتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــي ،قـ ـ ــائـ ـ ــا إن
«القانون السوداني لم ُيجز ألفــراد
جهاز األمن استخدام القوة في فض
ّ
التجمعات» ،مشيرًا إلى أن الجرائم
ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا امل ـت ـه ـمــون األرب ـع ــة
توصف بأنها «ضد اإلنسانية».
(العربي الجديد)

أمير قطر يتلقى اتصاًال
من بن سلمان
تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن
ً
حمد آل ثاني ،أمس اإلثنني ،اتصاال
هــاتـفـيــا مــن ول ــي الـعـهــد الـسـعــودي
مـحـمــد بــن س ـل ـمــان .وأف ـ ــادت وكــالــة
األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء ال ـ ـق ـ ـطـ ــريـ ــة «قـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا» ،ب ــأن ــه
جـ ــرى خـ ــال االتـ ـص ــال اس ـت ـعــراض
إع ـ ــان ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي عن
م ـبــادرتــي «ال ـس ـعــوديــة ال ـخ ـضــراء»
و«الشرق األوسط األخضر» ،اللتني
تتضمنان أهمية العمل املشترك في
املنطقة ملواجهة التحديات البيئية
التي تمر بها .كما جرى استعراض
العالقات بني البلدين وسبل دعمها
وتعزيزها.
(العربي الجديد)
«حماس» تقدم قائمتها
لالنتخابات التشريعية
ق ـ ــدم ـ ــت ح ـ ــرك ـ ــة «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» ،أمـ ــس
اإلث ـ ـن ـ ــن ،ق ــائ ـم ـت ـه ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية ،إلــى لجنة االنتخابات
املــركــزيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وذلـ ــك قبل
ي ــوم ــن مـ ــن إغ ـ ـ ــاق بـ ـ ــاب ال ـت ــرش ــح
لــانـتـخــابــات املــزمــع عـقــدهــا فــي 22
مــايــو/أيــار املقبل .وتحمل القائمة
شعار «القدس موعدنا» .ولم تعلن
«حماس» أسماء مرشحيها الــ،132
ّ
غير أن مسؤولني في الحركة قالوا
ّ
قبل أيام إن عضو املكتب السياسي،
خليل الحية يـقــود الـقــائـمــة ،وإنها
تـ ـ ـض ـ ــم ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات م ـ ـ ــن الـ ـضـ ـف ــة
الغربية وقطاع غزة.
(العربي الجديد)
مشاورات تشكيل
الحكومة اإلسرائيلية
اإلثنين المقبل

عدن ـ العربي الجديد

أخفقت ال ـجــوالت املكوكية الـتــي ينفذها
امل ـب ـع ــوث ــان إلـ ــى ال ـي ـم ــن :األمـ ـم ــي م ــارت ــن
غريفيث ،واألميركي تيموثي ليندركينغ،
بـ ـ ــن مـ ـسـ ـق ــط وال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ،ح ـ ـتـ ــى أمـ ــس
اإلثـ ـن ــن ،ف ــي تـحـقـيــق أي ت ـق ــدم مـلـمــوس
ل ــدف ــع ال ـت ـس ــوي ــة ال ـس ـل ـم ـي ــة ل ـ ــأزم ـ ــة ،مــع
ّ
اسـتـمــرار تصلب الحوثيني وعــدم تقديم
ّ
يخص املبادرة التي كانت
تنازالت في ما
السعودية قد طرحتها لوقف إطالق النار
في  22مارس /آذار الحالي.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» ،إن امل ـ ـش ـ ــاورات امل ـك ـث ـفــة ال ـتــي
ش ـهــدت ـه ــا ال ـع ــاص ـم ــة ال ـع ـم ــان ـي ــة م ـس ـقــط،
والعاصمة السعودية الرياض ،في األيام
ّ
األخيرة ،تتجه إلى طريق مسدود في ظل
ّ
تعنت الحوثيني في ما يخص قبول املبادرة
ال ـس ـعــوديــة ،واشـ ـت ــراط الـجـمــاعــة تحقيق
مـكــاســب إضــاف ـيــة .وأشـ ــارت امل ـص ــادر إلــى
ّ
أن غريفيث وليندركينغ عادا إلى مسقط،
أمـ ــس اإلثـ ـن ــن ،ب ـعــد زيـ ـ ــارة إلـ ــى ال ــري ــاض
للقاء قيادة الحكومة اليمنية ومسؤولني
ّ
سعوديني ،ولكن في ظل آمال منخفضة في
تلبية شــروط الحوثيني .وأك ــدت املصادر
أن الـ ـجـ ـم ــاع ــة اشـ ـت ــرط ــت فـ ــي مـ ــا ي ـخ ـ ّـص
توريد إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب
مشترك ،أن يتم معها توريد مبيعات النفط
ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي ح ـض ــرم ــوت وم ـ ــأرب إلــى
الحساب ذاته ،وتسخيرها لصرف مرتبات
مــوظ ـفــي ال ــدول ــة امل ــدن ـي ــن وال ـع ـس ـكــريــن،
وه ـ ــو مـ ــا رف ـض ـت ــه ال ـح ـك ــوم ــة ال ـش ــرع ـي ــة.
وب ــال ـت ــزام ــن م ــع وص ـ ــول امل ـب ـع ــوث ــن إلــى
مسقط ،أعـلــن املـتـحــدث بــاســم الحوثيني،
ك ـب ـيــر م ـف ــاوض ــي ال ـج ـم ــاع ــة م ـح ـمــد عـبــد
السالم ،أنه «ال مكان ألنصاف الحلول في
ّ
مــا يتعلق بامللف اإلنـســانــي» ،فــي إشــارة
إل ـ ــى رف ـ ــض ت ـح ــدي ــد وج ـ ـهـ ــات ال ــرح ــات
ال ـتــي ستنطلق مــن م ـطــار ص ـن ـعــاء ،وفــق
امل ـب ــادرة .وأك ــد عـبــد ال ـســام ،فــي تغريدة
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على «تويتر» ،تمسك الحوثيني بموقفهم
«الثابت في عدم إخضاع امللف اإلنساني
ّ
ألي مقايضة باملطلق» ،الفتًا إلى أن «عدم
الرغبة في فصل امللف اإلنساني عن غيره
مــن امل ـل ـفــات ،دالل ــة عـلــى ع ــدم الـجــديــة في
التوصل لحل سلمي شامل وعادل».
وعلى الرغم من الحراك السياسي الدائر
ّ
بــن مـسـقــط وال ــري ــاض ،إال أن الهجمات
الحوثية على محافظة م ــأرب تصاعدت
ب ـش ـكــل الفـ ــت خـ ــال الـ ـس ــاع ــات امل ــاض ـي ــة،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي ج ـب ـهــة الـ ـكـ ـس ــارة .وف ــي
السياق ،قالت مصادر عسكرية لـ«العربي
ّ
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات مـ ــن م ـقــات ـلــي
ال ـح ــوث ـي ــن س ـق ـط ــوا ،أمـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،فــي
مواجهات عنيفة بجبهة الكسارة ،وذلك
غ ــداة تشييع الـجـمــاعــة  39ضــابـطــا ،أول
م ــن أم ــس األح ـ ــد ،ف ــي أك ـب ــر م ـع ــدل يــومــي
لـلـخـســائــر ال ـب ـشــريــة .م ــن جـهـتـهــا ،نقلت
وك ــال ــة «س ـب ــأ» بـنـسـخـتـهــا ال ـتــي يــديــرهــا
ال ـح ــوث ـي ــون ،ع ــن م ـص ــدر ع ـس ـكــري قــولــه
إن «ط ـيــران ال ـعــدوان (فــي إش ــارة لطيران
ّ
الـتـحــالــف) ش ــن  28غ ــارة عـلــى مديريتي

صرواح ومدغل بمحافظة مأرب» أمس.
ف ــي امل ـقــابــل ،شـيـعــت ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة،
أمـ ــس ،ج ـث ـمــان قــائــد املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة
ُالـ ـس ــادس ــة ،الـ ـل ــواء أمـ ــن ال ــوائـ ـل ــي ،ال ــذي
قـتــل فــي مـعــارك الـكـســارة ،مـســاء الجمعة
املاضي.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،ذك ــرت «س ـب ــأ» الـتــابـعــة
ً
لـلـحــوثـيــن ،ن ـقــا ع ــن امل ـص ــدر الـعـسـكــري
ّ
ال ــذي تـحــدث لـلــوكــالــة أن «ق ــوى ال ـعــدوان
واص ـل ــت خ ــرق ات ـف ــاق وق ــف إطـ ــاق الـنــار
ب ـم ـحــاف ـظــة ال ـ ـحـ ــديـ ــدة ،إذ ارتـ ـكـ ـب ــت 118
خــرقــا ،مــن بينها اسـتـحــداث تحصينات
ق ـتــال ـيــة ف ــي مـنـطـقـتــي الـجـبـلـيــة والـ ـف ــازة
وشـ ـ ــن غـ ــارتـ ــن ع ـل ــى م ـن ـط ـق ـتــي ال ـل ـح ـيــة
وال ـ ــدريـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــي» .وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة أن
«ال ـ ـخـ ــروقـ ــات ت ـض ـم ـنــت ك ــذل ــك إل ـ ـقـ ــاء 10
قــذائــف مــن طــائــرة تجسسية عـلــى مطار
ال ـح ــدي ــدة وم ـن ــاط ــق ال ــدري ـه ـم ــي والـ ـف ــازة
وكيلو  ،16و 11خرقًا بقصف مدفعي و80
ً
خرقًا باألعيرة النارية املختلفة» ،مشيرة
كذلك إلــى «إفـشــال محاولة تسلل جنوب
غرب مديرية التحيتا».

أع ـلــن ديـ ــوان الــرئ ـيــس اإلســرائـيـلــي
رؤبــن ريفلني (ال ـصــورة) ،فــي بيان
أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،أن األخـ ـي ــر ي ـع ـتــزم
بــدء امل ـشــاورات مــع الكتل املختلفة،
لـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف أحـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـ ــادة األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة بـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة،
يوم اإلثنني املقبل .وبحسب البيان،
سـيـخـصــص ري ـف ـلــن ي ــوم ــن لـهــذه
املشاورات قبل تكليف أحد أعضاء
الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة.
وينص القانون على تكليف عضو
الكنيست ال ــذي يحظى عـلــى األقــل
بـتــوصـيــة  61عـضـوًا مــن الكنيست
لتشكيل الحكومة.
(العربي الجديد)

الجزائر :حزب ثالث يقاطع
االنتخابات
أع ـ ـلـ ــن ح ـ ـ ــزب «االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد م ـ ــن أج ــل
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر وال ـ ـ ــرق ـ ـ ــي» الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري،
عـ ــن قـ ـ ـ ــراره م ـق ــاط ـع ــة االن ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية املـقــررة فــي  12يونيو/
حــزيــران املقبل ،لينضم إلــى حزبي
«ال ـ ـع ـ ـمـ ــال» الـ ـيـ ـس ــاري و«ال ـت ـج ـم ــع
م ــن أج ــل ال ـث ـقــافــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة»
اللذين اتخذا القرار نفسه .واعتبر
الـ ـح ــزب ،وف ــق ب ـي ــان أم ــس اإلث ـن ــن،
أن االنتخابات املقبلة «ال يمكن أن
ً
تـشـكــل ح ــا ل ــأزم ــة ،ب ــل سـتــزيــدهــا
تعقيدًا».
(العربي الجديد)
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في ظل التعاون العسكري بين فرنسا وإسرائيل ،تشارك تل أبيب في
برنامج «سكوربيون» الذي سيشكل أساس استراتيجية القوات الفرنسية،
وهو ما يضيء عليه هذا الموضوع الذي تنشره «العربي الجديد»
بالتزامن مع «أوريان »21

غموض حجم
المبيعات

خـــارج بــرنــامــج ســكــوربــيــون ،الــذي
ال ُتـــعـــرف فــيــه الــتــكــلــفــة الــمــالــيــة
للمهندسين اإلســرائــيــلــيــيــن ،يراقب
الــبــرلــمــان الفرنسي حجم تــبــادالت
األسلحة .خــال الفترة ،2019-2010
حسب تقرير لوزارة الدفاع الفرنسية،
بلغت قيمة األسلحة التي سلّمتها
فرنسا إلسرائيل  208ماليين يورو .في
المقابل ،ال يُــعــرف مبلغ مبيعات
إسرائيل لفرنسا من األسلحة واألنظمة
األمنية .الغموض الذي يميز سوق
األمــن السيبراني يجعل من الصعب
تكوين فكرة عن حجم المبيعات.

سكوربيون

كيف تطور إسرائيل القلب المستقبلي
للدفاع الفرنسي؟
جان ستيرن

فـ ــي ظـ ــل غـ ـم ــوض ت ـ ـ ــام ،ي ـت ـع ــاون
عسكريون ومهندسون فرنسيون
وإسرائيليون على حرب املستقبل
التي تجمع بني القيادة الرقمية والطائرات
بال طيار والــروبــوتــات ،وذلــك على الرغم من
ك ــون ال ـب ـلــديــن مـتـنــافـســن أي ـض ــا ف ــي مـجــال
مـبـيـعــات األس ـل ـحــة ،خـصــوصــا فــي أفــريـقـيــا.
ّ
مصدر لألسلحة
إذا كانت فرنسا ثالث أكبر
فــي الـعــالــم ،فــإســرائـيــل تحتل حــالـيــا املرتبة
الثامنة ،وهو «إنجاز» الفت نوعًا ما بالنظر
إل ــى ح ـجــم ه ــذه ال ــدول ــة .وإذا ك ــان للبلدين
عالقات ودية في العديد من املجاالت ،فاألمر
يبدو أكثر تعقيدًا في مجال الدفاع .فمن جهة
يـجــد صناعيو الـبـلــديــن أنفسهم فــي بعض
األحيان في وضعية املتنافسني ،كما يشتهر
اإلســرائ ـي ـل ـيــون ب ــ«ك ـســر» األس ـع ــار م ــن أجــل
االس ـت ـيــاء عـلــى أسـ ــواق ال ـس ــاح .وم ــن جهة
أخــرى ،وعلى الخصوص ،ألن اإلسرائيليني
يــوج ـهــون أن ـظ ــاره ــم ب ــإص ــرار ن ـحــو محمية

تقليدية للجيش وتجار السالح الفرنسيني:
أفريقيا .فمنذ اتفاقيات أوسـلــو ،استثمرت
إسرائيل كثيرًا في القارة األفريقية ،ال سيما
في مجال «حماية» السلطات القائمة.
يقول مهندس في القطاع العسكري« :نحن
في تنافس كبير في السوق األفريقية ،لكننا
فــي الــوقــت الـحــالــي م ـت ـج ــاوزون .لـقــد أخــذت
إسرائيل األس ــواق في املناطق الخطرة مثل
نيجيريا ،الـبـحـيــرات األفــريـقـيــة ،زيمبابوي
ومــاالوي .أما صناعيونا ،وال سيما تاليس
وس ـ ــاف ـ ــران ،ف ـه ــم م ـن ـق ـس ـم ــون ،فـ ــي حـ ــن أن
اإلسرائيليني متحدون ج ـدًا» .أخـيـرًا ،وربما
هــذا هــو األه ــم ،يـعــود ذلــك لـكــون الـعــاقــة قد
انعكست :ففي الخمسينيات والستينيات من
الـقــرن املــاضــي ،كانت فرنسا تبيع األسلحة
إلس ــرائـ ـي ــل .أمـ ــا الـ ـي ــوم ف ــإس ــرائ ـي ــل تـبـيـعـهــا
أنـظـمــة املــراق ـبــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة وط ــائ ــرات بال
طيار وحتى الجنود اآلليني .يعد ذلك مزعجًا
ب ـع ــض الـ ـش ــيء ل ـل ـع ــزة املـ ـف ــرط ــة لـعـسـكــريــي
وصناعيي قطاع الدفاع الفرنسي .وإذا كان
أعضاء جماعات الضغط في «إلنت» وممثلو

مناورات مشتركة

في يوليو/تموز  ،2018أجريت عمليات مشتركة بين قوات البحرية
الفرنسية واإلسرائيلية قبالة تولون وكورسيكا بحضور قادة أركانهما،
األدمـــيـــرالـــيـــن إيـــلـــي شــارفــيــت
وكريستوف بـــرازوك (الــصــورة).
وكانت بمثابة سابقة للبحريتين منذ
عام  ،1963وإن كان سبق أن أجريت
مـــنـــاورات جــويــة مشتركة في
كورسيكا في نوفمبر/تشرين الثاني
 .2016وعلى الرغم من الخالفات،
فإن إسرائيل فعًال صديقة الجيش
الفرنسي .فيما فلسطين في هذا
الصدد «ليست موضوعًا».

ال ـت ـجــارة الـفــرنـسـيــة-اإلســرائـيـلـيــة ال يكفون
عن اإلشــادة بجودة «الحوار االستراتيجي»
بني البلدين ،والــذي يمكن ترجمته من دون
لغة خشبية على النحو التالي« :من يبع أية
أسلحة وملــن ،عليه أال يمشي على مجالي»،
فـ ــإن األصـ ـ ـ ــوات ت ـص ـبــح ج ــد خ ــاف ـت ــة عـنــدمــا
يتعلق األمر بالحديث عنها بدقة أكبر.
تطوير «سكوربيون»

ه ـ ـكـ ــذا ال ي ـ ـعـ ــرف املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــون وال ـج ـم ـه ــور
العريض على الـســواء مشاركة إسرائيل في
ال ـبــرنــامــج ال ـخ ـفــي امل ـس ـمــى «ت ـ ــآزر االت ـص ــال
امل ـ ـع ـ ــزز بـ ـتـ ـع ــدد االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ـ ــات وت ـث ـم ــن
املعلومات» (سكوربيون/العقرب) ،وهو في
قلب استراتيجية ال ـقــوات الـبــريــة الفرنسية
لـلـعـشــريــات املـقـبـلــة .يـتـمـثــل ال ـجــانــب املــرئــي
منه في تجديد املركبات املــدرعــة ،مع إطالق
املــركـبــة امل ــدرع ــة «غــري ـفــون» ( )Griffonالتي
سـيـتــم نـشــرهــا فــي الـســاحــل فــي خــريــف عــام
 .2021لكن محرك برنامج سكوربيون يتمثل
في تطوير قيادة رقمية واحــدة تعتمد على
وصلة مشتركة تسمح للجنود املنتشرين في
امليدان ،وكذلك لــأدوات العسكرية الجديدة
مـثــل ال ـطــائــرات بــا طـيــار وال ــروب ــوت ــات ،بــأن
تـ ـك ــون م ـت ـص ـلــة فـ ــي وقـ ـ ــت واح ـ ـ ــد لـتـسـتـبــق
بالتالي ردود فعل العدو.
تـشــرح متخصصة« :سـنـجــد فــي قـلــب حــرب
املستقبل جنديًا بحمولة أخ ــف .هــو يحمل
اليوم ما يصل إلى  38كيلوغرامًا مقابل 40
كيلوغرامًا خــال حــرب  .1918-1914ال يــزال
هامش التحسني ضخمًا .في نهاية املطاف،
لن يكون للجندي سوى شاشة نظام تحديد
امل ــواق ــع ال ـعــاملــي ( )GPSوبـنــدقـيـتــه وقنينة
املــاء الخاصة بــه .وسيتم توجيهه بواسطة
البوصلة الرقمية وتساعده طائرات بال طيار
للحصول على رؤية واسعة و«بغال-روبوت»
لنقل األحمال الثقيلة وإجــاء الجرحى عند
الحاجة».
ستكون إذًا املعلومات املتاحة للجندي على
ج ـه ــاز ت ـحــديــد امل ــواق ــع ( )GPSالـ ـخ ــاص به
عبر سكوربيون حاسمة ،وتطوير الوصلة
الــرقـمـيــة هــو فــي صـمـيــم ال ـت ـعــاون الفرنسي
اإلســرائ ـي ـلــي ال ـس ــري .وت ـتــابــع املـتـخـصـصــة:
«ال ـف ـكــرة املــركــزيــة ف ــي بــرنــامــج سـكــوربـيــون
هي الحرب من دون ضوضاء ،وإن أمكن ذلك

تفادي حرب الدم ،أي أن يكون هناك أقل عدد
ممكن من القتلى الجنود .ينظم سكوربيون
التشغيل املتوافق بني دبابة وسفينة ودراجة
نــاريــة وط ــائــرة بــا طـيــار وروبـ ــوت وجـنــدي
على األرضّ .إنه برنامج مهم للغاية ،يشارك
فيه كبار مصنعي األسلحة الفرنسيني ،ولكن
أيضًا شركة إلبيط اإلسرائيلية التي اكتسبت
خبرة كبيرة في مجال األنظمة املستقلة».
اكتسبت إســرائـيــل هــذه الخبرة التي تسهل
الـتـحـلـيــل الـتـفـصـيـلــي ملـ ـي ــدان م ـع ـ ّـن بفضل
طــائــراتـهــا بــا طـيــار املـنـتـشــرة فــي األراض ــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة امل ـح ـت ـل ــة .تـ ـق ــول امل ـه ـن ــدس ــة:
ً
«إسرائيل ّ
تتقدم في ثالث نقاط رئيسية .أوال،
محو ضجيج املحرك الصوتي للطائرات بال
طـيــار .إنــه تـقـ ّـدم كبير ،نحن بـصــدد تحقيق
إخفاء الضجيج ،وهــو موضوع نعمل عليه
كثيرًا أيضًا في فرنسا».
ثم هناك تصغير حجم الطائرات بال طيار.
ال ـط ــائ ــرات-ال ـح ـش ــرات ب ــا ط ـي ــار ال ـت ــي تثير
مرحنا فــي أف ــام جيمس بــونــد هــي بالفعل
فــي الخدمة وتــم اختبارها مــن قبل الجيش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ف ــي غـ ـ ــزة .ت ــؤك ــد املـتـخـصـصــة
أن ـه ــم «ي ــدم ـج ــون م ـج ــال تـقـنـيــات ال ـطــائــرات
بال طيار في الطبيعة» .وأخـيـرًا هناك محو
اآلث ـ ــار الــرقـمـيــة وت ـحــديــد إش ـ ــارات «ال ـع ــدو»
االستراتيجية ،ألن القيادة الرقمية هي في
قلب بــرنــامــج سـكــوربـيــون/الـعـقــرب»ُ .يعتبر
س ـك ــورب ـي ــون م ـه ـمــا جـ ـ ـدًا ل ـص ـنــاع ــة ال ــدف ــاع
ً
الفرنسية ألن البرنامج يهدف ،فضال عن أن
الجيش زبونه خالل اإلطالق ،إلى التصدير.
مشتر
وليس من املستغرب أن نعرف أن أول
ٍ
لسكوربيون هي أبوظبي.
تحول سنوات 2000
نقطة
ّ

قبل أن تصبح فرنسا وإسرائيل مهووستني
بالرقمية ،أعيد إطالق التعاون العسكري بني
الـبـلــديــن فــي بــدايــة س ـنــوات  2000فــي قطاع
الطائرات بال طيار .يوضح خبير عسكري:
«لــم تكن فرنسا متقدمة جـدًا في هــذا املجال
في ذلــك الوقت .وكــان عليها أن تحرز تقدمًا
في مجال حروب املدن ،وهي مسألة حساسة
بشكل خاص في أفريقيا ،إذ ُيعتبر استعمال
ً
ط ــائ ــرات هـلـيـكــوبـتــر حـ ــا مـكـلـفــا وصــاخ ـبــا
ل ـل ـغــايــة .وك ــان ــت إس ــرائ ـي ــل آن ـ ــذاك س ـيــدة في
مـيــدان الـطــائــرات بــا طـيــار .فحتى لــو كانت

«بــي إيــه إي» ( )BEAالبريطانية ( 37،5في
املائة من رأس املال لكل منهما) ،إلى إسرائيل
ذخائر موجهة عن بعد وصــاروخ «سبايك»
( )Spikeاملضاد للدبابات.
دور ساركوزي

تحضر إسرائيل في معارض األسلحة الفرنسية (جيرار جوليان/فرانس برس)

إسرائيل تبيع فرنسا
أنظمة مراقبة وطائرات
بال طيار
الفكرة المركزية في
سكوربيون هي الحرب من
دون ضوضاء

ميانمار :إدانات دولية لـ«السبت الدموي»
تزداد اإلدانات الدولية
ضد قادة انقالب
ميانمار بعد ارتكاب
العسكر مجزرة يوم
السبت الماضي بحق
المتظاهرين

بعد نحو شهرين على انـقــاب  1فبراير/
ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،بـ ــات ي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث عن
م ــرح ـل ــة ف ــاص ـل ــة بـ ــن ان ـق ــاب ـي ــي م ـيــان ـمــار
وامل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ،ب ـ ــدءًا م ــن ي ــوم الـسـبــت
املاضي ،بعد املجزرة التي ارتكبها العسكر
فــي ش ــوارع ال ـبــاد ،وسـقــط ضحيتها أكثر
مــن  114مـتـظـشــاهـرًا ،بينهم  7أط ـفــال على
ّ
األقـ ـ ـ ــل .وشـ ــكـ ــل «الـ ـسـ ـب ــت ال ـ ــدم ـ ــوي» نـقـطــة
تـحـ ّـول لــدى املجموعة الــدولـيــة ،الـتــي دعت
املجموعة االنقالبية م ــرارًا إلع ــادة السلطة
إلـ ــى امل ــدن ـي ــن .ف ــي ال ـس ـي ــاق ،دان الــرئ ـيــس
األمـيــركــي جــو بــايــدن ،مـســاء أول مــن أمــس
األحد ،ما ّ
سماه «القمع الدموي املشني جدًا»
للمتظاهرين في ميانمار .وقال في تصريح
مقتضب أدل ـ ّـى بــه فــي مسقط رأس ــه بوالية
دي ــاوي ــر« :إنـ ــه أم ــر مـ ـ ّ
للغاية،
ـروع ومـشــن
ُ
ً
وبناء على التقارير التي تلقيتها فقد قتل
ّ
داع
عــدد كبير مــن األشـخــاص مــن دون أي ٍ
على اإلطالق».
ب ــدوره دان االت ـحــاد األوروب ــي «التصعيد
غ ـي ــر امل ـق ـب ــول ل ـل ـع ـن ــف» ،واصـ ـف ــا م ــا جــرى
في ميانمار بـ «يوم الرعب والـعــار» .وذكر
وزيــر خارجية االتـحــاد األوروب ــي جوزيب
بـ ــوريـ ــل فـ ــي بـ ـي ــان «أك ـ ـ ـ ـ ّـرر إدانـ ـ ـ ـ ّـة االتـ ـح ــاد
األوروب ــي للعنف األع ـمــى ،وأح ــض الـقــادة
ّ
الـعـسـكــريــن عـلــى الـتـخــلــي عــن ه ــذا املـســار

الجنوني .هــذه املــأســاة يجب أن تنتهي».
وأض ـ ـ ـ ــاف «س ـ ـنـ ــواصـ ــل اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام آلـ ـي ــات
االتحاد األوروبــي ،بما في ذلك العقوبات،
الس ـت ـه ــداف مــرت ـك ـبــي أع ـم ــال ال ـع ـنــف هــذه
واملسؤولني عن إعــادة مسار الديمقراطية
ّ
وشدد على ضرورة
والسالم إلى الخلف».
«مـ ـح ــاسـ ـب ــة م ــرت ـك ـب ــي هـ ـ ــذه االنـ ـتـ ـه ــاك ــات
الجسيمة لـحـقــوق اإلن ـســان عـلــى أفعالهم
امل ـخــزيــة» .مــن جهتها ،أب ــدت روس ـيــا على
لـســان املـتـحــدث بــاســم الـكــرمـلــن ،ديمتري
بيسكوف ،قلقها من «تزايد عدد الضحايا
امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــن» ،م ـض ـي ـف ــا أن روسـ ـ ـي ـ ــا ت ـط ــور
عالقاتها مــع ميانمار ،لكنها لــم تتغاض
عن العنف.
وف ــي ب ـيــان م ـش ـتــرك ،قــالــت م ـفــوضــة األم ــم
املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل
ب ــاش ـل ـي ــه وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة الـ ـخ ــاص ــة ل ــأم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة مل ـن ــع اإلبـ ـ ـ ــادة ال ـج ـم ــاع ـي ــة أل ـيــس
ويريمو نديريتو ،إنه «يجب وقف األعمال
امل ـخــزيــة وال ـج ـبــانــة والــوح ـش ـيــة لـعـنــاصــر
ال ـج ـيــش والـ ـش ــرط ــة ،ال ــذي ــن ص ـ ـ ـ ّـوروا وهــم
ي ـط ـل ـق ــون الـ ـن ــار ع ـل ــى امل ـت ـظ ــاه ــري ــن أث ـن ــاء
فـ ـ ــرارهـ ـ ــم ،ولـ ـ ــم ي ـس ـت ـث ـن ــوا حـ ـت ــى األطـ ـف ــال
الصغار».
وكان املعارضون قد شاركوا في تظاهرات
ضخمة يــوم السبت ،بالتزامن مــع تنظيم
ع ــرض ع ـس ـكــري أمـ ــام قــائــد ال ـج ـيــش ال ــذي
بات يرأس اآلن املجموعة العسكرية ،وهو
الجنرال مني أونغ هالينغ .وخالل خطابه
في اليوم التقليدي للقوات املسلحة ،دافع
ه ــاي ـن ــغ م ـ ـجـ ــددًا عـ ــن االنـ ـ ـق ـ ــاب ،م ـت ـع ـه ـدًا
بتسليم الـسـلـطــة بـعــد انـتـخــابــات جــديــدة.
ّ
ل ـكــنـ ّـه وج ــه ت ـه ــدي ـدًا ج ــدي ـدًا لـلـمـعــارضــن،
مـحــذرًا مــن أن أفـعــال «اإلره ــاب التي يمكن
أن ت ـض ــر ب ــاس ـت ـق ــرار وأمـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــاد» غـيــر
ّ
م ـق ـب ــول ــة .وقـ ـ ــال إن «ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـتــي
نــرغــب بـهــا سـتـكــون غـيــر منضبطة إذا لم

يحترموا القانون وإذا انتهكوه» .ومساء
ال ـس ـبــت خ ــال م ـســاب ـقــة ج ـم ــال دول ـي ــة في
بانكوك ـ تايلند ،غصت مرشحة ميانمار
ه ـ ــان الي ب ــال ــدم ــوع داعـ ـي ــة إل ـ ــى الـ ـس ــام.
ً
وقــالــت فــي خ ـطــاب مــؤثــر «أن ــا آس ـفــة فـعــا

االتحاد األوروبي يدعو
لمحاسبة مرتكبي المجازر
في ميانمار

لكل االش ـخــاص الــذيــن فـقــدوا حياتهم في
ال ـش ــارع» ،مضيفة «ســاعــدوا مـيــانـمــار من
فضلكم ،نحن بحاجة ملساعدتكم الدولية».
وال ي ـب ــدو أن الـعـسـكــر مـسـتـعــد لـلـتــراجــع،
ً
م ــع ق ـتــل قـ ــوات األمـ ــن أم ــس االث ـن ــن رج ــا
ف ــي مــدي ـنــة ي ــان ـغ ــون ،خـ ــال ت ـظــاهــر آالف
املحتجني في العديد من البلدات ،مظهرين
ع ــزم ـه ــم ع ـل ــى رفـ ــض ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـح ـكــم
الـع ـسـكــري .وأفـ ــادت ُ وســائــل إعـ ــام ،وأحــد
ً
الشهود ،بأن رجال قتل وأصيب عدد آخر،
عـنــدمــا أطـلـقــت ق ــوات األم ــن ال ـنــار فــي أحــد
أحـيــاء يــانـغــون .وقــال الشاهد ثيها سوي
لــوكــالــة «روي ـ ـتـ ــرز» إن ال ـق ـت ـيــل ( 20عــامــا)

ُ
قتل شخص أمس وأُصيب آخرون في اشتباكات مع االنقالبيين (فرانس برس)

امليكانيكا أملــانـيــة غالبًا واملـكــونــات صينية
أو فــرنـسـيــة ،فـهــم ي ـعــرفــون كـيــف يصممون
ويجمعون آالت عالية األداء».
أمــام مــأزق واضــح لصناعتها ،كانت فرنسا
بحاجة ماسة إلــى تجهيز نفسها بطائرات
بال طيار مستوردة .خالفًا لالعتقاد السائد،
لـيــس الــرئـيــس نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،املـعــروف
بمشاعره املــؤيــدة إلســرائـيــل ،هــو مــن ّ
تسبب
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـتـ ـح ـ ّـول األس ـ ــاس ـ ــي فـ ــي ال ـع ــاق ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة م ــن خـ ــال ال ـس ـمــاح
للجيش بتجهيز نفسه بـطــائــرات بــا طيار
إسرائيلية.
ي ـ ـشـ ــرح فـ ــريـ ــديـ ــريـ ــك إن ـ ـس ـ ـيـ ــل ،ال ـ ـ ـ ــذي ع ـمــل
«م ـس ـت ـش ــارًا» لـ ــدى «ه ـي ـئ ــات م ـع ـت ـمــدة» في
وزارة الــدفــاع ،أن التغيير الحقيقي «حصل

ف ـ ــي ظ ـ ــل حـ ـك ــم ج ـ ـ ــاك شـ ـ ـي ـ ــراك ودوم ـي ـن ـي ــك
دوف ـي ـل ـب ــان ف ــي  .2006-2005كـ ــان ش ـي ــراك
معجبًا بــأريـيــل شـ ــارون ال ــذي وف ــى بــوعــده
بــإخــاء املـسـتــوطـنــات اإلســرائـيـلـيــة فــي غــزة
صيف  .2005أقنع دوفيلبان الرئيس شيراك
بأن الدول العربية ال يمكن االعتماد عليها،
وأن فــرن ـســا مـتـخـلـفــة ف ــي م ـجــال ال ـطــائــرات
بــا ط ـيــار .بـبــراغـمــاتـيــة ش ـي ــراك ،تــم توقيع
االتفاقيات التجارية بتكتم».
كــانــت هــي أيـضــا اللحظة الـتــي بــاشــر فيها
شـ ـي ــراك ،ب ـعــد الـ ـح ــرب ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ت ـقــاربــا
مــع إســرائـيــل لتسهيل الـحــوار مــع الــواليــات
امل ـت ـحــدة .مـنــذ ذل ــك ال ـح ــن ،اش ـت ــرت فــرنـســا
ّ
وسوقت طائرات إسرائيلية بال طيار تحت
نـظــام الـتــرخـيــص .سمحت هــذه االتفاقيات

مع «داســو» و«إيــربــاص» و«ساجيم» (التي
أصـبـحــت فـيـمــا بـعــد شــركــة س ــاف ــران) أيضًا
بشراء طائرات بال طيار إسرائيلية «إيغل»
( )Eagleفــي  2007و«ه ـي ــرون» ( )Heronفي
 2009و .2010اغتنم دوفيلبان وشيراك هذا
ال ـت ـجــديــد ل ـل ـت ـعــاون ال ـع ـس ـكــري لـلـتــرخـيــص
ل ــ«ي ــوروك ــوب ـت ــر» (وه ـ ــو فـ ــرع ت ــاب ــع لـشــركــة
إيرباص) ببيع ست طائرات هليكوبتر من
طــراز «بانثر» للبحرية اإلسرائيلية ،والتي
أعــادت تسميتها «أتــالــف» (خـفــاش) .كل من
ه ــذه ال ـطــائــرات بــاهـظــة الـثـمــن ،بـمــا فــي ذلــك
الصواريخ ،يكلف عشرات املاليني اليوروات.
ستبيع الشركة األوروبية الرائدة في مجال
الصواريخ «إم بي دي إيه» ( ،)MBDAوالتي
تمتلك «إيرباص» فيها حصة متساوية مع

يــوضــح سـفـيــر ســابــق أن س ــارك ــوزي وقـبــل
خ ــاف ــه مـ ــع رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
بنيامني نتنياهو وعند وصــولــه إلــى قصر
اإلليزيه فــي عــام  ،2007لــم يـ َـر نفسه «ملزمًا
ب ـث ـقــل ح ــرك ــة وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وم ـخ ــاوف
كبار الضباط» .وأطلق ســاركــوزي «الحوار
االسـتــراتـيـجــي» الـفــرنـســي اإلســرائـيـلــي عــام
 ،2008وه ــو ل ـقــاء س ـنــوي يــركــز عـلــى تـبــادل
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ب ـ ــن عـ ـسـ ـك ــري ــي وج ــواسـ ـي ــس
البلدين .وكــان وزيــر الداخلية ،أو الشرطي
األول في فرنسا ،الــذي أنشأ منصب امللحق
األمني في السفارة الفرنسية بتل أبيب عام
 ،2006يــريــد قبل كــل شــيء ّ تطوير التعاون
البوليسي بني البلدين .ووقــع خالل زيارته
الرسمية في يونيو/حزيران  2008اتفاقية
تتعلق بمكافحة الجريمة واإلره ــاب .أثارت
هذه االتفاقية ذات املعالم الغامضة العديد
من التحفظات في البرملان ولم تتم املصادقة
ع ـل ـي ـه ــا .ومـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،س ـي ـت ــم إقـ ــامـ ــة تـ ـع ــاون
بوليسي بــن البلدين فــي تكتم شــديــد ،من
خالل اجتماعات دورية وتبادل معلومات.
م ــن ج ــان ــب ال ـص ـن ــاع ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،تـتـكـثــف
األعمال إلنتاج طائرات بال طيار .ويوضح
مـهـنــدس ف ــي األس ـل ـحــة أن «ل ـكــل ط ــائ ــرة بال
ط ـيــار خـصــائـصـهــا واسـتـعـمــاالتـهــا ملــراقـبــة
األراض ـ ـ ـ ــي أو ل ـع ـم ـل ـيــات أكـ ـث ــر ه ـج ــوم ـي ــة».
والنموذجان اإلسرائيليان األكثر نجومية
ف ــي الـ ـس ــوق ه ـم ــا ف ــي األول «ه ــرم ــز »900
ل ـشــركــة «إل ـب ـي ــط» املـ ـس ــوق م ـنــذ  2012وتــم
ب ـي ـعــه ل ـل ـم ـك ـس ـيــك وك ــول ــوم ـب ـي ــا والـ ـب ــرازي ــل
وتشيلي ،وأيضًا في سويسرا وأذربيجان،
وه ـ ــو م ـخ ـصــص ل ـل ـم ــراق ـب ــة وقـ ـم ــع «أعـ ـم ــال
ال ـش ـغ ــب» .وال ـن ـم ــوذج اآلخـ ــر ه ــو «ه ـي ــرون»
الـ ـ ـ ــذي ت ـن ـت ـج ــه شـ ــركـ ــة صـ ـن ــاع ــات ال ـف ـض ــاء
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وه ــو ي ـبــاع فــي جـمـيــع أنـحــاء
الـعــالــم ،بما فــي ذلــك املـغــرب وتــركـيــا .تتمثل
م ـيــزتــه الــرئـيـسـيــة ف ــي وق ــت ال ـط ـي ــران ال ــذي
ّ
يصل إلــى  48ساعة من دون توقف .شكلت
ه ــذه ال ـط ــائ ــرات ب ــا ط ـيــار أسـ ــاس ال ـت ـعــاون
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بني «تاليس» و«إلبيط» بخصوص نماذج
«وات ـش ـك ـي ـب ــر» ( )Watchkeeperو«ه ــرم ــز»
( )Hermesوبني مجموعة «إيرباص» وشركة
صـنــاعــات الـفـضــاء اإلســرائـيـلـيــة بخصوص
نموذج «هارفانغ» ( )Harfangو«هيرون »1
و«هيرون-تي بي» .وتدين الطائرة بال طيار
«بــاتــرولــر» املصنعة مــن شــركــة «س ــاف ــران»،
بــال ـك ـث ـيــر ل ــات ـف ــاق ـي ــات امل ـب ــرم ــة ب ــن شــركــة
«ساجيم» (اســم سافران سابقًا) املبرمة في
عام  2010مع شركة «إلبيط».
وتستمر األعـمــال على املستويني الفرنسي
واألوروبــي .في اآلونــة األخيرة ،قامت وكالة
السالمة البحرية األوروبـيــة بتقديم طلبية
ّ
إل ــى كــون ـســورت ـيــوم مـشــكــل م ــن «إي ــرب ــاص»
م ــن ج ـهــة وص ـن ــاع ــة ال ـط ـي ــران اإلســرائ ـي ـل ـيــة
و«إلـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــط» م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى لـ ـت ــزوي ــده ــا
بـ ـط ــائ ــرات ب ــا ط ـي ــار «ه ـ ـيـ ــرون» و«ه ــرم ــز»
لتحديد موقع القوارب التي تنقل املهاجرين
في البحر األبيض املتوسط .وفقًا لصحيفة
«الغارديان» البريطانية ،تقدر قيمة العقدين
بـ 50مليون يورو لكل منهما.
أخ ـي ـرًا ،قـ ـ ّـدم الـجـيــش الـفــرنـســي طـلـبـيــة إلــى
شركة «روبوتيم «( )Roboteamاإلسرائيلية
لـ ـت ــزوي ــده بـ ــروبـ ــوتـ ــات ع ـس ـك ــري ــة م ـع ــروف ــة
باسم « »Probot mulesأي «بـغــال-روبــوت»،
املخصصة لنقل املـعــدات وإج ــاء الجرحى.
ويـ ـك ــون ق ــد ت ــم ن ـش ــر هـ ــذه ال ــروب ــوت ــات فــي
مـنـطـقــة ال ـســاحــل ف ــي ص ـيــف ع ــام  2020في
إطار عملية «برخان» .تؤكد مجلة «شاالنج»
( )Challengesالـتــي كشفت عــن وج ــود هــذا
العقد ،بأنه كــان محل معركة نفوذ ضارية
في الكواليس بني ّمؤيدي «روبوتيم» وأولئك
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـفــض ـلــون ن ـم ــوذج ــا أنـتـجـتــه
امل ـج ـمــوعــة ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـل ـم ـن ـشــآت الـبـحــريــة
والصناعية املتوسطية ( ،)CNIMبشراكة
مع املجموعة اإلستونية «ميلريم» ()Milrem
التي تنتج روبوت «تيميس» ( )Themisوهو
نـمــوذج نــاجــح يـبــاع فــي العديد مــن البلدان
ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وامل ـم ـل ـكــة
املتحدة.
يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو ب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـج ـ ـلـ ــة «ش ـ ـ ـ ـ ــاالن ـ ـ ـ ـ ــج» أن
«روبوتيم» ،املرتبطة بشراكة مع ما يسمى
باللغة الفرنسية بـ«أنف زائف» فرنسي (أي
هــويــة م ــزي ـف ــة) ،ل ـجــأت إل ــى ك ـســر أس ـعــارهــا
لكسب الصفقة ،وهي ممارسة معتادة لدى
صناعيي قـطــاع الــدفــاع اإلســرائـيـلــي للفوز
بالعقود .ولكنها شنت أيـضــا ،وفقًا ملصدر
مطلع ،حملة ضغط مكثفة .يعود أيضًا غضب
الصناعيني وبعض العسكريني الفرنسيني
لسبب آخــر ،فشركة «روبوتيم» ،التي باعت
ً
روبوتاتها أوال للجيش اإلسرائيلي ،قامت
أخيرًا بجمع أمــوال من الصني وسنغافورة.
وتشعر األوس ــاط الدفاعية الفرنسية بقلق
إزاء وجود تحالفات جديدة بني بعض الدول
األفريقية والصني وإسرائيل في مجال األمن
وبيع األسلحة.
ي ـحــدث ك ــل ه ــذا ف ــي ال ـكــوال ـيــس ،وك ــل شــيء
ع ـلــى م ــا ي ـ ــرام رس ـم ـيــا ف ــي م ـج ــال ال ـت ـعــاون
العسكري بني البلدين .فرنسا التي تعد من
كبار تجار األسلحة تهوى تنظيم معارض
تجارية :يوروساتوري ،يورونافال ،معرض
باريس الجوي-لو بورجيه ،وأيضًا صالون
ميليبول املـخـصــص للحفاظ عـلــى الـنـظــام.
وإسرائيل تهوى أن تكون هناك للمشاركة.
وفـقــا لبيانات جمعتها بــاتــريــس بوفيريه،
ك ــان ــت  51ش ــرك ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ح ــاض ــرة فــي
يوروساتوري في عام  ،2016مقابل  17شركة
في عام  .1998نفس التقدم الالفت يالحظ في
صالون ميليبول 16 :شركة ممثلة في 1997
و 57في .2015
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أفغانستان :هل تنقذ استراتيجية «إدارة المخاطر» أميركا؟
«أص ـي ــب ب ــرص ــاص ــة ف ــي رأس ـ ــه» .وأض ــاف
«كانوا يطلقون النار عشوائيًا ،حتى على
فريق الصليب األحمر.
واسـتـنــادًا إلــى حصيلة «جمعية مساعدة
جـنــاء الـسـيــاسـيــن» املستقلة املحلية،
الـسـ ُ
ف ـقــد ق ـت ــل  460مــدن ـيــا م ـنــذ االنـ ـق ــاب .لكن
رغـ ــم أعـ ـم ــال ال ـع ـن ــف ،خ ــرج ــت ح ـش ــود فــي
بلدات بمختلف أرجاء البالد وفقًا لوسائل
اإلع ــام ومـنـشــورات على مــواقــع التواصل
االجتماعي.
ودع ــت لـجـنــة اإلض ـ ــراب ال ـع ــام لـلـقــومـيــات،
وهي إحدى جماعات االحتجاج الرئيسية،
في رسالة مفتوحة على موقع «فيسبوك»
األقليات العرقية إلى مساعدة أولئك الذين
ّ
وشددت اللجنة
يتصدون «لقمع» الجيش.
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة أن «تـ ـحـ ـم ــي ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
العرقية املسلحة الناس».
وسـبــق أن نــدد ق ــادة الـجـيــش فــي  12دولــة
ب ـي ـن ـه ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وب ــري ـط ــان ـي ــا
وال ـي ــاب ــان وأمل ــان ـي ــا ،بــاس ـت ـخــدام مـيــانـمــار
ال ـق ــوة ال ـقــات ـلــة ض ــد امل ـت ـظــاهــريــن املــدنـيــن
ال ـعــزل .وج ــاء فــي بـيــان مـشـتــرك «بصفتنا
قــادة أرك ــان ،ندين استخدام القوة القاتلة
ضد أشخاص عزل من قبل القوات املسلحة
وأجهزة األمن» ،مضيفًا أن «جيشًا محترفًا
يـتـبــع امل ـعــاي ـيــر ال ــدول ـي ــة ف ــي س ـلــوكــه لهو
مـســؤول عــن حـمــايــة الـشـعــب ال ــذي يخدمه
وعـ ــدم إيـ ــذائـ ــه» .وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان «نـحــض
ال ـق ــوات املـسـلـحــة ف ــي مـيــانـمــار عـلــى وقــف
ال ـع ـن ــف وال ـع ـم ــل ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة احـ ـت ــرام
ال ـش ـع ــب وث ـق ـت ــه ب ـع ــدم ــا ف ـقــدت ـه ـمــا بـسـبــب
ت ـص ــرف ــات ـه ــا» .وك ــان ــت األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة قــد
أش ــارت إلــى تـقــاريــر تـتـحــدث عــن «عـشــرات
الـقـتـلــى بـيـنـهــم أط ـف ــال وم ـئ ــات ال ـجــرحــى»
فيما ندد أمينها العام أنطونيو غوتيريس
بـ»أشد العبارات» بهذه «املجزرة».
(فرانس برس ،رويترز)

قبل أكثر من شهر بقليل
من الموعد المفترض
لالنسحاب األميركي من
أفغانستان ،يطرح البعض
مسألة اعتماد استراتيجية
إلدارة المخاطر

تـتـســارع الـخـطــوات فــي املـلــف األفـغــانــي على
مسارين أساسيني ،األول اإلبقاء على فرص
الـتـســويــة الـسـيــاسـيــة املـمـكـنــة ب ــن الـحـكــومــة
وحركة «طالبان» ،أما الثاني فيرتبط بالتفلت
األمني املحتمل في حــال لم تنسحب القوات
األميركية في  1مايو /أيار املقبل ،املوعد الذي
أقـ ّـره اتفاق الــواليــات املتحدة و«طالبان» في
الدوحة القطرية في  29فبراير /شباط .2020
في امللف السياسي ،يبدو «مؤتمر إسطنبول
لـلـســام ح ــول أفـغــانـسـتــان» ،امل ـقــرر عـقــده في
إب ــري ــل /ن ـي ـســان امل ـق ـبــل ف ــي تــرك ـيــا ،مـحــوريــا
في الـحــوار األفغاني .ومــع أن املؤتمر يهدف
ً
إلــى تعزيز الـحــوار القائم أص ــا فــي الــدوحــة
ب ــن ال ـح ـكــومــة األف ـغــان ـيــة و«ط ــالـ ـب ــان» ،غير
أن محوريته تكمن مــن وجـهــة نظر أكـثــر من
مسؤول أفغاني تحدث لوكالة «األنــاضــول»،
فــي كونه املنعطف األخـيــر قبل حلول موعد
انسحاب الـقــوات األميركية مــن الـبــاد فــي 1
مايو .وأظهرت تحضيرات املؤتمر واملواقف
املــواك ـبــة ل ــه ،م ــدى ال ــره ــان عـلـيــه ل ـت ـفــادي أي
ت ـط ــور م ـيــدانــي ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان .وبـ ــرز ذلــك
ف ــي م ــوق ــف م ـح ـمــد م ـح ـق ــق ،وهـ ــو مـسـتـشــار
الرئيس األفغاني أشــرف غني لشؤون األمن
وال ـس ـي ــاس ــة وأيـ ـض ــا زعـ ـي ــم حـ ــزب «ال ــوح ــدة
اإلس ــام ــي ال ـش ـع ـبــي» ،ح ــن اع ـت ـبــر أن أن ـقــرة
ق ـ ــادرة ع ـلــى «أداء دور م ــؤث ــر ف ــي ال ـخ ــروج

بـنـتــائــج إيـجــابـيــة فــي امل ـح ــادث ــات» .وأوض ــح
أن الـحـكــومــة األفـغــانـيــة و«طــال ـبــان» لديهما
م ـطــالــب وت ـط ـل ـعــات مـخـتـلـفــة ،وأن ال ــوالي ــات
املتحدة قدمت تصورًا مخالفًا لرأي الطرفني،
ولذلك ال بد من إيجاد حل وسط.
مــن جهته ،اعتبر الرئيس األفـغــانــي السابق
حــامــد ك ــرزاي أن الـســام ال يمكن أن يتحقق
إال بــالـحــوار بــن األف ـغــان ،مضيفًا أن «قبول
طــالـبــان االن ـض ـمــام إل ــى الـحـكــومــة األفـغــانـيــة
ال ـح ــال ـي ــة س ـي ـك ــون أس ـه ــل ط ــري ـق ــة لـلـتــوصــل
إل ــى ح ــل ،وب ــذل ــك سـيـتـمـكــن جـمـيــع األطـ ــراف
م ــن ال ـع ـمــل م ـعــا م ــن أج ــل تـلـبـيــة احـتـيــاجــات
الـبــاد ،كما يمكنهم إج ــراء تعديل دستوري
إذا اق ـت ـضــى األم ـ ـ ــر» .وشـ ـ ـ ّـدد ع ـلــى أنـ ــه يجب
على «طــالـبــان» وعـلــى كــل الـقــوى السياسية
بالبالد أن يدركوا جيدًا أن الشعب األفغاني
يؤيد السالم ويرغب في تقدم البالد ،وأن من
أهــم متطلبات التقدم الحفاظ على الحقوق
والـ ـح ــري ــات .وأكـ ـ ــد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة االه ـت ـم ــام
بـتـعـلـيــم املـ ــرأة وتـمـكـيـنـهــا م ــن ال ــوص ــول إلــى
أعلى املناصب وتمتعها بكافة الحقوق.
أمــا السفير األفـغــانــي فــي أنـقــرة أمـيــر محمد
رام ـ ــن ،ف ـك ـشــف أن الـ ـه ــدف م ــن امل ــؤت ـم ــر هــو
ً
«إع ــان وقــف إط ــاق الـنــار أوال ،ثــم بعد ذلك
إحالل السالم العادل والدائم في أفغانستان».
وب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص تـ ـف ــاصـ ـي ــل ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد امل ــؤتـ ـم ــر
واملشاركني فيه ،أوضــح أن التاريخ النهائي
لعقده لم يحدد بعد ،إال أنه يتوقع أن يكون في
منتصف إبريل املقبل ،مشيرًا إلى أنه سيضم
وزراء خارجية وممثلني رفيعي املستوى عن
االتحاد األوروبي واألمم املتحدة .وذكر رامني
أن الــرئ ـيــس األف ـغــانــي أعـ ــرب ع ــن اس ـت ـعــداده
التام للمشاركة باملؤتمر في حال شارك زعيم
حركة «طالبان» هيبة الله أخوند زاده .لكن
رئـيــس املجلس األعـلــى للمصالحة الوطنية
ً
األفغاني عبد الله عبد الله لم يكن متفائال.
فـ ــي الـ ـش ــق امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ،ب ــوش ــر الـ ـح ــدي ــث عــن

جنود أميركيون عائدون من أفغانستان في ديسمبر /كانون األول الماضي ()Getty

قدم بلينكن مقترحًا
ّ
لتفعيل السالم لكنه
يتطلّب بقاء األميركيين
ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات بـ ـ ـق ـ ــاء الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فــي
أفـغــانـسـتــان بـعــد  1مــايــو املـقـبــل ،عـلــى ضــوء
إق ــرار الرئيس األميركي جــو بــايــدن ذلــك ،في
مــؤتـمــر صـحــافــي لــه ي ــوم الـخـمـيــس املــاضــي،
وإن حـ ــاول ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى «ت ـ ـصـ ـ ّـوره» بـعــدم
ب ـق ــاء الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي عـ ــام  2022في
أفغانستان .وجاء في تقرير ملوقع «وور أون
ذا روكس» األميركي املتخصص في مناقشة
التحليالت واالستراتيجيات العسكرية ،أن

الـخـيــارات األميركية فــي أفغانستان صعبة
ل ـل ـغ ــاي ــة .وذكـ ـ ــر ال ـك ــات ــب س ـم ـيــر اللـ ــوانـ ــي أن
الـفــرضـيــة املــرجـحــة هــي نـشــوب ح ــرب أهلية
فــي ح ــال لــم ينسحب األم ـيــرك ـيــون ،والــرهــان
على القدرات الذاتية للحكومة للقضاء على
«طالبان» .ووصف هذا التقهقر في الخيارات
ب ــ«عــدم نـجــاح االستراتيجية األمـيــركـيــة في
أفغانستان لعقدين» ،أي منذ اجتياح الجيش
األم ـي ــرك ــي ال ـب ــاد مل ـط ــاردة ّزع ـيــم «ال ـقــاع ــدة»
أســامــة بــن الدن ،بـسـبــب شــنــه اعـ ـت ــداءات 11
سبتمبر /أيلول  2001في الواليات املتحدة.
ً
وأض ـ ــاف ال ـكــاتــب أن ــه بـ ــدال م ــن ال ـخ ــوض في
نـقــاشــات ح ــول الـبـقــاء وال ـخ ــروج واالعـتـمــاد
ع ـلــى ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة األف ـغ ــان ـي ــة ،فــإنــه
يـتــوجــب عـلــى واشـنـطــن الـتــركـيــز عـلــى وضــع
استراتيجية إلدارة املخاطر بعد  1مايو.
وتطرق اللواني إلى تفاصيل االستراتيجية،

معتبرًا أن على إدارة بــايــدن وضــع عناوين
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة وع ـس ـك ــري ــة مل ــرح ـل ــة م ــا ب ـع ــد 1
مــايــو .ورأى أن ــه يـجــب عـلــى بــايــدن تحضير
استراتيجية ال ـخــروج مــن أفـغــانـسـتــان ،على
الرغم من املساعي لتحقيق السالم .ومن شأن
ذلك االبتعاد عن نهج اإلدارة السابقة ،بقيادة
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،الـتــي أعـلـنــت ع ــودة الـجـنــود
األميركيني إلى ديارهم من دون استراتيجية
واضـ ـح ــة مل ـس ـت ـق ـبــل أف ـغ ــان ـس ـت ــان .وفـ ــي رأي
الـكــاتــب ،فــإن «مكافحة اإلره ــاب» هــي الهدف
األه ـ ــم لــأم ـيــرك ـيــن ،ل ـكــن ع ـلــى واش ـن ـط ــن أن
تديرها من دون وجود قوات لها على األرض،
بالتالي فإن هذا النهج ُ
سيجبر الحكومة على
إبداء نوايا حسنة في التفاوض مع «طالبان»
من جهة ،وسيدفع الحركة إلى تأخير «هجوم
الربيع» السنوي من جهة أخرى.
وبرأي الكاتب ،فإن خطة «هايل ماري» (السالم
ملريم) ،التي اقترحها وزير الخارجية أنتوني
بـلـيـنـكــن ،ت ـت ـضـ ّـمــن ن ـهـجــا م ـت ـعــدد املـ ـس ــارات
وتطلق عملية السالم من خالل تحديد شروط
ترتيبات تقاسم السلطة ،ووقف إطالق النار
وتشكيل حكومة أفغانية انتقالية .وبغض
النظر عــن مــزايــا االسـتــراتـيـجـيــة ،الـتــي أشــاد
بها البعض ،إال أنها تتطلب تأجيل انسحاب
ال ـقــوات مــن أفغانستان إلــى مــا بعد  1مايو.
وك ـشــف الل ــوان ــي أن اإلدارة ت ــدرس التمديد
لبقاء القوات األميركية في أفغانستان من 6
إلى  8أشهر .واعتبر الكاتب أن تمديد الوجود
األميركي في أفغانستان قد يكون ضروريًا،
ألنـ ـ ــه مـ ــن امل ـس ـت ـح ـي ــل ت ـق ـن ـي ــا إت ـ ـمـ ــام عـمـلـيــة
االنسحاب في  1مايو ،كاشفًا عن وجود أكثر
مــن  8500أم ـيــركــي فــي ال ـب ــاد 2500 :جـنــدي
و 6آالف متعاقد .وأش ــار إلــى احـتـمــال قبول
«ط ــال ـب ــان» وم ــن خـلـفـهــا بــاك ـس ـتــان ،بتمديد
مـ ـح ــدود مل ــوع ــد خ ـ ــروج الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة،
ّ
ويمنع في الوقت نفسه شن الهجمات عليها.
(العربي الجديد ،األناضول)
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قضية

أشارت مصادر محلية
في محافظة درعا،
إلى تعزيز النظام
السوري ،وتحديدًا
الفرقة الرابعة،
مواقعها في ريف
درعا الغربي ،وال
سيما في محيط
بلدة المزيريب ،وهو
ما ولّد مخاوف
لدى أبناء البلدة
ومحيطها ،من
نية هذه الفرقة
بالتصعيد واقتحام
المنطقة

ريف درعا
الغربي
اعتقاالت
في «الهول»

اعتقلت مليشيا «قوات
سورية الديمقراطية»
(قسد) ،نحو  10أشخاص،
أمس اإلثنين ،جلهم من
العراقيين ،خالل عملياتها
األمنية بمخيم «الهول»
بمحافظة الحسكة،
شمال شرقي سورية .من
جانبه ،جدد القائد العام
لـ«قسد» مظلوم عبدي،
في تغريدة أمس ،مطالبة
الدول األجنبية باستعادة
مواطنيها من المخيم.

يعتمد النظام سياسة تعميم الفوضى األمنية في عموم درعا (يوسف قروشان /فرانس برس)

تعزيزات النظام تحيي
مخاوف تجدد التصعيد

أمين العاصي

عززت قوات النظام السوري أخيرًا
مــواقـعـهــا فــي ري ــف درع ــا الـغــربــي،
مــا فـ ّـجــر مـخــاوف لــدى السكان من
ع ـ ــودة ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـع ـس ـكــري إلـ ــى املـنـطـقــة
التي لطاملا حاولت هذه القوات اقتحامها،
ولكنها فشلت بسبب مقاومة كبيرة تبديها
مجموعات مسلحة محلية ترفض أي عودة
عسكرية أو أمنية للنظام تحت أي ذريعة.
وقــال الناشط املـعــارض ،محمد الحوراني،
ّ
في حديث مع «العربي الجديد» ،إن قوات
الـ ـنـ ـظ ــام أح ـ ـضـ ــرت ،أول مـ ــن أم ـ ــس األح ـ ــد،
تعزيزات عسكرية إلــى نقاطها فــي محيط
بـلــدة املــزيــريــب بــريــف درع ــا الـغــربــي ،جلها
دخل إلى مبنى مؤسسة الري ،بينما تمركز
بـعـضـهــا ع ـلــى طــري ـقــي ال ـ ـيـ ــادودة وط ـفــس.
وذك ـ ـ ــر ال ـ ـحـ ــورانـ ــي أن الـ ـتـ ـع ــزي ــزات ضـمــت
عـنــاصــر وآل ـي ــات مــدرعــة وس ـي ــارات م ــزودة

برشاشات ثقيلة ،تابعة لـ«الفرقة الرابعة»
الـتــي يـقــودهــا مــاهــر األسـ ــد ،شقيق رئيس
ّ
النظام بشار األسد ،موضحًا أن الكثير من
العناصر الذين جلبتهم الفرقة إلى املنطقة،
هم من املنتسبني الجدد للمليشيات املحلية
ال ـتــي شـكـلـهــا ال ـن ـظــام م ـنــذ ع ــام  ،2018من
أهالي درعا ومحيطها .ولفت الحوراني إلى
«مـخــاوف جدية لــدى أهالي بلدة املزيريب
ومحيطها ،من نية الفرقة الرابعة اقتحام
البلدة ،وإح ــداث نعرات عائلية وعشائرية
بني أبناء محافظة درعا».
ّ
من جهتها ،ذكرت مصادر محلية ،أن الفرقة
الــراب ـعــة رف ـعــت ســواتــر تــراب ـيــة عـلــى طــريــق
امل ــزي ــري ــب-الـ ـي ــادودة ،وع ـ ــززت ت ـلــك املنطقة
بــالـســاح والـعـنــاصــر ،ومنعت املــدنـيــن من
سـلــوك ذلــك الـطــريــقّ .
وبينت هــذه املـصــادر،
ّ
املــوجــودة فــي بـلــدة ال ـي ــادودة ،أن املعطيات
ّ
امل ـي ــدان ـي ــة ت ـش ـيــر إلـ ــى أن «ال ـف ــرق ــة الــراب ـعــة
بصدد القيام بعمل عسكري في ريف درعا

ال ـغــربــي» .وك ــان قـتــل فــي منتصف م ــارس/
آذار الحالي ،أكثر من  23من عناصر «الفرقة
الرابعة» في اشتباكات مع قيادي سابق في
فصائل املعارضة الـســوريــة ،هــو أبــو طــارق
الصبيحي ،ومجموعته ،ومسلحني من أبناء
املنطقة ،إثــر محاولة الفرقة اعتقاله .ومنذ
ّ
ذلــك الـحــن ،تـعــزز الـفــرقــة الــرابـعــة مواقعها
وح ــواج ــزه ــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ل ــدف ــع فـعــالـيــات
مدنية محلية للتفاوض لتسليم مطلوبني
وتهجير مقاتلني رافـضــن ألي تسوية مع
النظام .وتقع منطقة املزيريب في ريف درعا
الغربي ،غير بعيد عــن الـحــدود السورية –
األردنـيــة .ويضم ريــف درعــا الغربي العديد
من البلدات والقرى التي لم تخضع لقوات
النظام ،التي تسعى جاهدة لفرض السيطرة
املطلقة على مجمل الجنوب السوري.
وكـ ــانـ ــت ف ـص ــائ ــل املـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــة فــي
م ـح ــاف ـظ ـت ــي درع ـ ـ ــا وال ـق ـن ـي ـط ــرة املـ ـ ـج ـ ــاورة،
اضـ ـط ــرت إلـ ــى تــوق ـيــع ات ـف ــاق ــات ت ـســويــة مع
النظام منتصف عــام  ،2018برعاية الجانب
ال ـ ــروس ـ ــي ،والـ ـت ــي تـ ـب ـ ّـن الحـ ـق ــا أنـ ـه ــا كــانــت
مجرد مدخل للنظام للعودة إلى املحافظتني
وال ـق ـيــام بـعـمـلـيــات ان ـت ـقــام واس ـع ــة الـنـطــاق.
وتتلطى إي ــران خـلــف «الـفــرقــة الــراب ـعــة» ،ملـ ّـد
نفوذها في الجنوب السوري عامة ،وفي ريف
ّ
درعــا الغربي خاصة ،إذ من املعلوم أن والء
الفرقة منذ بدء الثورة السورية هو للجانب

أحضرت قوات النظام
تعزيزات لنقاطها بمحيط
بلدة المزيريب
المعطيات تفيد بأن
الفرقة الرابعة بصدد
القيام بعمل عسكري

اإليراني ،الــذي يشرف على تدريب وتسليح
عناصر هــذه الـفــرقــة الـتــي تنتشر الـيــوم في
عموم املناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.
وكانت نصت اتفاقات التسوية مع الجانب
ال ــروس ــي ،ع ـلــى ع ــدم دخـ ــول قـ ــوات الـنـظــام
واألج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة ال ـتــاب ـعــة ل ــه إلـ ــى امل ــدن
والبلدات التي تقع تحت سيطرة الفصائل،
مـ ـق ــاب ــل تـ ـه ــدئ ــة دائ ـ ـمـ ــة وت ـس ـل ـي ــم الـ ـس ــاح
الثقيل ،ونقل رافضي االتفاقات إلى الشمال
ال ـســوري .وحــاولــت ق ــوات الـنـظــام منذ ذلك
الـحــن ،تـجــاوز هــذا االت ـفــاق واقـتـحــام مدن
وب ـلــدات مـثــل :جــاســم ،وط ـفــس ،واملــزيــريــب،
والصنمني ،ولكنها فشلت بسبب مقاومة
مجموعات كانت منضوية ضمن «الجيش
ال ـســوري الـحــر» ال ت ــزال تحتفظ بسالحها
الفردي واملتوسط .كما حاولت قوات النظام
أكثر من مرة اقتحام حي «درعا البلد» تحت
ذرائ ـ ــع مـخـتـلـفــة ،ول ـكــن م ـحــاوالت ـهــا منيت
بــالـفـشــل .وف ــي  18م ــارس ال ـحــالــي ،خرجت
ت ـظــاهــرات ف ــي درع ــا ف ــي ال ــذك ــرى الـعــاشــرة
محافظة على أبرز
للثورة السورية ،وبدت
ِ
ش ـع ــارات ه ــذه ال ـث ــورة وال سـيـمــا املـطــالـبــة
بـ ــ«إسـ ـق ــاط الـ ـنـ ـظ ــام» ،ف ــي رس ــال ــة واض ـحــة
لألخير أنه من الصعوبة بمكان عودة قوات
النظام وأجهزة أمنه إلى مناطق خرجت عن
سيطرته لسنوات عدة.
في السياق ،أشار املحلل العسكري ،العميد
أس ـع ــد ال ــزعـ ـب ــي ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن «ال ـن ـظــام يـبـحــث ع ــن أي
ثغرة يستطيع من خاللها تفريغ الضغط
الشعبي الذي يتعرض له» ،مضيفًا« :حاول
فــي البداية التوجه إلــى محافظة إدلــب في
الـشـمــال الـغــربــي مــن س ــوري ــة ،وف ـشــل ،ومــن
ثـ ـ ّـم رك ــز ع ـلــى تـنـظـيــم داع ـ ــش ف ــي ال ـب ــادي ــة،
وفشل كــذلــك .والـيــوم يتجه إلــى درعــا التي
يظنها الـخــاصــرة ال ــرخ ــوة» .ورأى الزعبي
أن محاوالت النظام في ريف درعــا الغربي
«س ـت ـف ـش ــل أيـ ـ ـض ـ ــا» ،م ـض ـي ـف ــا« :ه ـ ـ ــذه آخ ــر
امل ـحــاوالت» .وعــن موقف الضامن الروسي
الـ ــذي أشـ ــرف ع ـلــى ات ـف ــاق ــات ال ـت ـســويــة عــام
 ،2018قــال الزعبي« :ال ــروس دومــا يعطون
ال ـض ــوء األخ ـض ــر لـلـنـظــام ال ـس ــوري ف ــي كل
عـمـلـيــة بـشـكــل سـ ــري ،ف ــإن نـجـحــت أعـلـنــوا
أنـهــم هــم الـسـبــب ،وإن فشلت تنصلوا من
املسؤولية وتدخلوا كقوة فصل وسالم».
وي ـع ـت ـمــد ال ـن ـظ ــام س ـيــاســة تـعـمـيــم الـفــوضــى
األم ـن ـيــة ف ــي ع ـمــوم مـحــافـظــة درع ـ ــا ،وه ــو ما
ي ـس ـمــح ب ــال ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـيــات اغ ـت ـي ــال واس ـع ــة
النطاق بحق معارضني ومنتسبني سابقني
لفصائل املعارضة السورية .في املقابل ،تنشط
في محافظة درعا مجموعات ُيعتقد أنها جزء
من «املقاومة الشعبية» في الجنوب السوري،
ف ــي اس ـت ـه ــداف ع ـنــاصــر ف ــي أجـ ـه ــزة ال ـن ـظــام
األمـنـيــة ومـتـعــاونــن محليني مـعـهــا .وكــانــت
«املقاومة الشعبية» أعلنت عن نفسها أواخر
العام  ،2018ل ــ«ردع قــوات األســد واملليشيات
ّ
املوالية لها ،في ظــل استمرارها باالعتقاالت
واالنتهاكات بحق مناطق الجنوب السوري»،
صدر عنها في حينه.
وفق بيان ّ
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،وثـ ـ ــق «ت ـج ـم ــع أحـ ـ ـ ــرار حـ ـ ــوران»
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ،خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر فـ ـب ــراي ــر/شـ ـب ــاط
امل ــاض ــي 22 ،ح ــال ــة اع ـت ـق ــال ،بـيـنـهــا امـ ــرأة،
نفذتها قــوات النظام بحق أبـنــاء محافظة
ُ
درعا ،أفرج عن  3من املعتقلني خالل الشهر
ذات ــه ،وفــق مكتب التوثيق فــي «التجمع».
وأش ـ ـ ــار امل ـك ـت ــب ف ــي بـ ـي ــان إل ـ ــى أن «أعـ ـ ــداد
املـعـتـقـلــن أك ـب ــر م ــن ال ــرق ــم امل ــوث ــق ،بسبب
امتناع بعض أهالي املعتقلني في درعا ،عن
ّ
لتخوفات
اإلدالء بمعلومات عــن أبـنــائـهــم
أم ـن ـيــة» .وسـ ّـجــل «ال ـت ـج ـمــع» ،خ ــال الشهر
ذاتــه ،مقتل  33شخصًا بينهم امــرأة وطفل،
فــي محافظة درع ــا ،منهم أربـعــة أشخاص
قـضــوا تـحــت الـتـعــذيــب فــي مــراكــز احتجاز
ُ
تابعة للنظام ،ومــن ضمنهم اثـنــان اعتقال
ع ـق ــب إج ــرائـ ـه ــم ال ـت ـس ــوي ــة .ووثـ ـ ــق املـكـتــب
كــذلــك  30عملية ومـحــاولــة اغـتـيــال أسفرت
عــن مقتل  18شخصًا وإصــابــة  12بجروح
متفاوتة ،ونجاة  6آخرين.

خاص

اجتماع مصري تركي ليبي لبحث الشراكة األمنية
اجتمع مسؤولون
استخباريون من تركيا
ومصر وليبيا لبحث التشارك
في معالجة ملفات أمنية
عالقة في ليبيا ،فضًال
عن إعادة اإلعمار
القاهرة ،طرابلس ـ العربي الجديد

ت ـب ـح ــث الـ ـ ـ ــدول امل ـع ـن ـي ــة ب ــالـ ـش ــأن ال ـل ـي ـبــي،
وعلى رأسها مصر وتركيا ،اللتان تسيران
ف ــي م ـحــاولــة ل ـل ـت ـقــارب ،إم ـكــان ـيــة ال ـت ـشــارك
ّ
والتعاون في حــل املسائل العالقة في هذا
الـبـلــد ،بـعــد تشكيل حـكــومــة وح ــدة وطنية
في طرابلس .ويحتل امللف األمني أولوية،
خصوصًا بالنسبة إلى مصر ،فيما ال يزال
التفلت ّ
سيد املوقف في عدد من مدن الشرق
الليبي ،ومنها بنغازي.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ذكـ ــرت م ـص ــادر مصرية
خــاصــة ،أن لـقـ ً
ـاء على مستوى استخباري
ُعقد منذ ثالثة أيــام بــن مسؤولني أمنيني
مـ ـص ــري ــن ،وأت ـ ـ ـ ـ ــراك ،وآخ ـ ــري ـ ــن مـ ــن ل ـي ـب ـيــا.
وأوضحت املصادر ،التي تحدثت لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـح ــث األوضـ ـ ــاع
األمـنـيــة فــي ليبيا وال ـشــراكــة بــن األط ــراف
ال ـثــاثــة فــي مـلــف إعـ ــادة إع ـمــار ه ــذا الـبـلــد.
وأشــارت إلــى أن االجتماع تناول ملفًا آخر

بــالــغ األهـمـيــة والـحـســاسـيــة ،وه ــو الــوضــع
في شرق املتوسط ،وإمكانية إقامة شراكة
بني األطــراف الثالثة في قطاع الغاز ،حيث
ستصبح ليبيا الع ـبــا هــامــا ملــا تملكه من
مـخــزون احتياطي عبر سواحلها املمتدة
على البحر املتوسط .ويأتي ذلك باإلضافة
إلى الفرص الواعدة في مجال التنقيب عن
ال ـغ ــاز ،فــي وق ــت تسعى فـيــه مـصــر جــاهــدة
لـتـصـبــح م ــركـ ـزًا إق ـل ـي ـم ـيــا ل ـل ـطــاقــة .ولـفـتــت
امل ـص ــادر إل ــى أن ه ـنــاك م ــؤش ــرات إيجابية
بشأن تحسن العالقة بــن الـقــاهــرة وأنقرة
على ضوء املتابعة الدقيقة الخاصة بملفات
إثارة التوتر بني البلدين ،مؤكدة في الوقت
نفسه أنه من السابق ألوانه ظهور التحسن
في العالقة بني الجانبني املصري والتركي
للعلن ،نظرًا لضرورة استيفاء تلك الخطوة
مجموعة من املحددات ،التي تسير معظمها
حتى اآلن بشكل جيد.
وأشارت املصادر إلى أن من بني األمور التي
ّ
تم طرحها خالل االجتماع الثالثي ،مقترحا
خ ــاص ــا ب ــال ـج ــان ــب ال ـل ـي ـب ــي ،بـ ـش ــأن إق ــام ــة
منتدى اقـتـصــادي دولــي فــي ليبيا ،ليكون
بمثابة قوة دفع لحكومة الوحدة الوطنية
الليبية التي تحظى بدعم مصري وتركي
في الوقت الــراهــن .ويعتبر الجانب الليبي
أن مشاركة البلدين بشكل فاعل فــي إدارة
وتـنـظـيــم امل ـن ـتــدى عـلــى األراضـ ـ ــي الـلـيـبـيــة،
س ـت ـك ــون ب ـم ـثــابــة رس ــال ــة ه ــام ــة ل ــأط ــراف
الدولية الفاعلة.
وع ـل ــى صـعـيــد امل ـطــال ـبــات امل ـص ــري ــة بـشــأن
ال ـت ــواج ــد ال ـتــركــي امل ــؤث ــر ف ــي لـيـبـيــا ،قــالــت

املـصــادر ،إن مصر اقترحت أن يكون هناك
تــوازن بشأن التواجد والنفوذ التركي ،في
ّ
ظ ــل اسـتـمــرار الـخـبــراء العسكريني األت ــراك
ف ـ ــي ل ـي ـب ـي ــا حـ ـت ــى بـ ـع ــد ال ـ ـب ـ ــدء ف ـ ــي سـحــب
امل ـقــات ـلــن األج ــان ــب ال ــذي ــن دع ـم ــوا معسكر
غــرب ليبيا .كما كشفت أن الـقــاهــرة تطرح
نفسها لتقديم خبراء مماثلني في الشؤون
األمنية والشرطية ،وتوليها الجانب األكبر
بشأن هيكلة وبناء األجهزة األمنية ووزارة
الداخلية الليبية ،كون األوضاع األمنية في
ليبيا ّ
تمس مصر مباشرة.
فــي األث ـنــاء ،ال ي ــزال ال ـلــواء املتقاعد خليفة
حفتر مـ ّـصـرًا على البقاء فــي املشهد ،فيما
ت ـع ـم ــل م ـل ـي ـش ـيــاتــه ع ـل ــى ت ـم ـي ـيــع وإخـ ـف ــاء

انتهاكاتها لحقوق اإلنـســان وتجاوزاتها
فــي بـنـغــازي .وحـضــر حفتر ،أمــس اإلثـنــن،
«اخـتـتــام الـتـمــريــن الـتـعـبــوي عـلــى مستوى
كتيبة دبــابــات لـلــواء  106مجحفل» ،الــذي
ي ـق ــوده نـجـلــه صـ ـ ــدام ،وف ــق صـفـحــة ق ـيــادة
مليشياته على «فيسبوك» ،من دون تحديد

تعمل مليشيات حفتر
على إخفاء انتهاكاتها
في بنغازي

ال يزال الخبراء العسكريون األتراك موجودين في ليبيا (محمود تركية/فرانس برس)

امل ـك ــان الـ ــذي ج ــرى ف ـيــه اخ ـت ـتــام ال ـتــدريــب،
ف ـي ـم ــا ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر ل ـي ـب ـي ــة عـ ــن سـعــي
جـهــات أمنية فــي بنغازي إلغ ــاق سجالت
االن ـت ـهــاكــات وال ـج ــرائ ــم وتـسـجـيـلـهــا «ضــد
مجهول» وإخفاء أخرى ،استباقًا ألي تغير
فــي املـشـهــد الـلـيـبــي .وك ــان آخ ــر مــا شهدته
ب ـن ـغ ــازي ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،اغ ـت ـي ــال «ق ــائ ــد
اإلع ــدام ــات» فــي مـلـيـشـيــات حـفـتــر محمود
ال ــورفـ ـل ــي ،امل ـط ـل ــوب لـلـمـحـكـمــة الـجـنــائـيــة
ال ــدول ـي ــة ،األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي ،ف ــي ب ـن ـغــازي.
وتطابقت معلومات املصادر التي تحدثت
لـ«العربي الجديد» ،حول قيام فرقة تابعة
ل ــ«ال ـلــواء  106مـجـحـفــل» ،بــإخـفــاء ع ــدد من
امللفات خــال عملية نقل جــزء مــن أرشيف
إدارة ال ـت ـحــريــات وال ـق ـبــض ال ـتــابــع لجهاز
البحث الجنائي ،إلــى أماكن مجهولة على
أطراف املدينة .وأكدت املصادر أن عددًا من
ملفات القضايا املفتوحة أمام التحقيق تم
إغالقها بتواريخ رجعية ،وسجل بعضها
«ضد مجهول» ،فيما تم نقل ملفات أخرى
إلى مقر تابع للواء في منطقة بنينا.
إلى ذلك ،وفي إطار املسار السياسي الجديد
في ليبيا ،واصل املبعوث األممي إلى ليبيا
يان كوبيتش ،أمس ،لقاءاته مع املسؤولني
الليبيني ،حيث بحث مع رئيس املفوضية
العليا لالنتخابات في ليبيا عماد السائح،
خ ــال لـقــائــه بــه فــي طــراب ـلــس ،سـبــل تقديم
الــدعــم الــدولــي للمفوضية ،مــؤك ـدًا «ال ـتــزام
األمـ ــم امل ـت ـحــدة بــاس ـت ـك ـمــال م ــراح ــل امل ـســار
الديمقراطي بمساندة املفوضية فــي هذه
املرحلة املهمة من تاريخ» هذا البلد.

تقرير
بغداد ـ براء الشمري

شـ ـه ــدت الـ ـفـ ـت ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة تـ ـب ــادل
زيـ ـ ـ ــارات ب ــن م ـس ــؤول ــن عــراق ـيــن
وآخ ـ ــري ـ ــن مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري،
فــي مــؤشــر على وجــود تـقــارب بــن حكومة
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،ون ـظ ــام ب ـشــار األس ــد،
والتوصل إلى تفاهمات في قضايا مختلفة
أم ـن ـيــة واق ـت ـصــاديــة وث ـقــاف ـيــة ،وذلـ ــك فيما
ت ـب ـقــى الـ ـع ــاق ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن مـحـكــومــة
بــاعـتـبــارات سياسية ،ومـقـ ّـيــدة بالعقوبات
الـتــي يفرضها «قــانــون قيصر» األمـيــركــي،
السوري شائك ويحمل
خصوصًا أن امللف
ّ
أبعادًا إقليمية ودولية .ووقع وزير التربية
ال ـع ــراق ــي ع ـلــي ح ـم ـيــد ال ــدل ـي ـم ــي ،ف ــي وقــت
ســابــق م ــن الـشـهــر ال ـحــالــي ،م ــذك ــرة تفاهم
مــع وزي ــر االق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة
فــي النظام الـســوري محمد سامر الخليل،
ّ
تضمنت مــا ق ــال عـنــه بـيــان رسـمــي عــراقــي
إنـ ـه ــا «تـ ـ ـب ـ ــادل ل ـل ـخ ـب ــرات وال ـ ـت ـ ـجـ ــارب فــي
امل ـج ــاالت العلمية وال ـتــربــويــة» .سـبــق ذلــك
بأيام قليلة زيارة وزير املوارد املائية والري
في النظام الـســوري ،تمام محمد رعــد ،إلى
بغداد ،للمشاركة في مؤتمر بغداد للمياه
بدعوة رسمية من العراق .ونهاية ديسمبر/
كانون األول املاضي ّ زار وفد من وزارة النقل
العراقية دمشق ووقــع اتفاقًا هناك يقضي
بتفعيل التعاون في مجال النقل السككي.
وف ــي م ـجــال األمـ ــن ،ع ـقــدت لـجـنــة مــا يعرف
بــ«الـتـحــالــف ال ــرب ــاع ــي» ،ال ــذي يـضــم إي ــران
وروس ـ ـي ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري،
اجتماعًا جديدًا في بغداد ضم ممثلني عن
ال ــدول األرب ــع ،لتكون قــد عـقــدت اجتماعني
منذ مطلع العام الحالي.
وح ـ ــول م ــا إذا كـ ــان ه ـن ــاك ق ـ ــرار أو ت ـ ّ
ـوجــه
حكومي عراقي لتطوير العالقات مع نظام
األس ــد على خلفية ال ــزي ــارات األخ ـيــرة ،قال
مسؤول حكومي عراقي لـ«العربي الجديد»،
إن «العالقات لم تنقطع أساسًا ومستمرة،
لـكـنـهــا مـ ـح ــدودة بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ألس ـبــاب
معروفة تتعلق بالوضع الـعــراقــي» ،مبينًا
أن «الزيارات األخيرة ترتبط بامللف األمني
ال ـ ــذي ي ـش ـمــل الـ ـح ــدود امل ـش ـت ــرك ــة ،واملـ ـي ــاه،
وهذان امللفان يعتبرهما العراق ضروريني».
وأضاف املسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه،
أن الكاظمي سبق أن بعث برسالة خطية
لــرئـيــس الـنـظــام ال ـســوري بـشــار األس ــد ،من
خالل رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح
ّ
الـفـيــاض نهاية الـعــام املــاضــي ،رك ــزت على
قضية الحدود وامللف األمني ،لكن العالقة
«تبقى مـقـ ّـيــدة بالعقوبات األمـيــركـيــة على
النظام السوري وأيضًا اعتبارات سياسية

دلّــت الفترة األخــيــرة على وجــود تقارب بين حكومة مصطفى
الكاظمي ،ونظام بشار األسد ،بعد تبادل زيارات والتوصل إلى تفاهمات،
غير أن تلك العالقات تبقى محكومة باعتبارات سياسية

زيارات
عراقية
سورية

عالقات مقيدة بالعقوبات
والحسابات السياسية

تتعلق بالوضع في املنطقة عمومًا» .ولفت
إلى أن «أبرز امللفات املشتركة التي يتم فيها
التواصل مع النظام هي الحدود املشتركة
والتنسيق إلغــاقـهــا ووق ــف التسلل منها
والـتـهــريــب وت ـب ــادل املـعـتـقـلــن ،إضــافــة إلــى
ملف املـيــاه خصوصًا تنسيق املــواقــف من
م ـســألــة ان ـخ ـفــاض مـنــاسـيــب الـ ـف ــرات بفعل
مشاريع السدود التركية ،وغير ذلك يمكن
اع ـت ـبــاره مـجــامـلــة ح ــذرة وم ـل ـفــات تـجــاريــة
واقتصادية ،كان من بينها املطالبة بمرور
ش ــاح ـن ــات الـ ــوقـ ــود ال ـع ــراق ـي ــة إلـ ــى ب ـي ــروت
مــن خــال األراض ــي ال ـســوريــة» .وأش ــار إلى
أن الـبـضــائــع ال ـســوريــة مــن مـنــاطــق النظام
«مستمرة بــالــدخــول عبر منفذ الـقــائــم إلى
ّ
العراق ،لكنها ال تشكل رقمًا مهمًا للعراق،
ع ـلــى ع ـكــس ال ـج ــان ــب الـ ـس ــوري إذ يحصل
مـنـهــا ع ـلــى الـعـمـلــة ال ـص ـع ـبــة» ،مـعـتـبـرًا أن
«الغرب عمومًا يفهم جيدًا الجانب املتعلق
بالجماعات العراقية الدينية التي تقاتل مع
النظام السوري وعدم قدرة العراق الرسمي
على القيام بشيء لوقفها».
م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ــال ع ـض ــو الـ ـب ــرمل ــان ال ـع ــراق ــي
عـبــاس الــزامـلــي ،إن ب ــاده سبق أن «عانت
مــن تـصــرفــات الـنـظــام ال ـس ــوري وتــدخــاتــه
في الشأن العراقي خالل الفترة املمتدة بني
عامي  2003و ،»2010موضحًا في تصريح
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن الـنـظــام فــي سورية

قام بـ«تصدير اإلرهابيني إلى العراق» خالل
تلك الفترة .وأوضــح أن أي تعاون عسكري
ب ــن ال ـب ـلــديــن غ ـيــر م ــرغ ــوب ب ــه ف ــي الــوقــت
الحاضر ألن بغداد تريد أن تبقى بعيدة عن
الصراع اإلقليمي بكل تفاصيله ،مشيرًا إلى
وأياد عاملة سورية حاليًا
وجود منتجات
ٍ
فــي الـعــراق تجعل حكومة الكاظمي تتجه
لعقد تفاهمات مع الجانب السوري.
في املقابل ،قال عضو البرملان العراقي حسن
شويرد ،إن هناك مصالح وامتدادًا اجتماعيًا
وتقاليد تجمع العراقيني بالسوريني يمكن
أن تغلب على األشياء األخرى ،موضحًا في
تصريح لـ«العربي الجديد» أن سورية بلد

الزيارات ترتبط بالملف
األمني على الحدود
إضافة إلى المياه
الفصائل العراقية تنقل
مقاتلين وأسلحة إلى
الجانب السوري

مهم بالنسبة للعراق بسبب وجــود حــدود
جغرافية بني البلدين .واعتبر أن على العراق
النظر إلى مصلحته قبل مصالح اآلخرين،
داعيًا إلى االبتعاد عن سياسة املحاور التي
وصفها بـ«البائسة».
وال تقتصر العالقات بني الـعــراق وسورية
على التبادل التجاري ،واالتفاقات العلمية
والثقافية ،واألم ــن على الـحــدود ،إذ توجد
قـضـيــة أخـ ــرى مـهـمــة ت ـق ـصــدت الـحـكــومــات
ال ـع ــراق ـي ــة امل ـت ـعــاق ـبــة غ ــض الـ ـط ــرف عـنـهــا،
وعدم الحديث عنها بشكل واضح ،وتتمثل
ب ــوج ــود ف ـص ــائ ــل ع ــراق ـي ــة م ـس ـل ـحــة تـقــاتــل
إل ــى جــانــب ن ـظــام األسـ ــد .وأك ــد ضــابــط في
حــرس الـحــدود العراقي ،طلب عــدم الكشف
عــن هــويـتــه ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» أن حركة
الـفـصــائــل املـسـلـحــة ال ت ــزال مـسـتـمــرة حتى
الـيــوم ،على م ــرأى ومسمع الـقــوات األمنية
ً
ال ـت ــي ال ت ـم ـت ـلــك ت ـخ ــوي ــا ل ـل ـت ـعــامــل مـعـهــا
أو م ـن ـع ـه ــا ،م ــوض ـح ــا أن ه ـ ــذه ال ـف ـصــائــل
تـقــوم بنقل مقاتلني وأسـلـحــة إلــى الجانب
السوري ،من دون أن يعترض طريقها أحد.
وت ـتــواجــد فـصــائــل عــراقـيــة ع ــدة فــي الــوقــت
الـحــالــي فــي مــواقــع مختلفة داخ ــل ســوريــة،
لتقديم الدعم للقوات التابعة لنظام األسد،
أب ـ ــرزه ـ ــا« :كـ ـت ــائ ــب ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ال ـع ــراق ـي ــة
و«النجباء» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب
سيد الشهداء» .وشــارك عناصر املليشيات
العراقية في معارك ضد فصائل املعارضة
السورية في ريف دمشق والقلمون وحلب
والغوطة الشرقية وحمص والقصير وريف
إدلب والنبك والبوكمال ودير الزور وريف
دير الزور ومناطق حدودية مع العراق شرق
ّ
ووج ـهــت منظمات أمـمـيــة ودولـيــة
دم ـشــق.
مختلفة لهذه املليشيات اتهامات بجرائم
قتل وتعذيب واغتصاب وسرقة ارتكبتها
بحق السوريني ،إلى جانب مليشيات أخرى
إيرانية وأفغانية تقاتل مع نظام األسد.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة
بغداد حسان العيداني ،أن التقارب العراقي
مع سورية يجب أن يكون مدروسًا ،مؤكدًا
في حديث لـ«العربي الجديد» أنه يجب أن
يقتصر عـلــى ال ـجــوانــب االقـتـصــاديــة فقط.
وت ــاب ــع« :أم ــا دخ ــول ال ـع ــراق ف ــي تـفــاهـمــات
عسكرية وأمنية مع نظام األســد فقد ّ
يجر
العراق باتجاه املحور اإليــرانــي-الــروســي»،
مــؤكـدًا أن ذلــك قــد يؤثر على الـعــاقــات بني
ب ـغــداد وواش ـن ـطــن .ولـفــت إل ــى أن االنـفـتــاح
ع ـلــى امل ـح ـيــط ال ـع ــرب ــي ُي ـع ــد أمـ ـ ـرًا إيـجــابـيــا
بالنسبة لـلـعــراق ،مستدركًا بــالـقــول« :لكن
القضية السورية تمثل ملفًا شائكًا يحمل
أبعادًا إقليمية ودولية ال بد من الحذر عند
التعامل معه».
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شرق
غرب
األردن :تعيين وزيرين
جديدين للصحة والعمل
صــدر مــرســوم ملكي أمــس اإلثنني،
ف ــي األردن ،ق ـضــى بــاملــواف ـقــة على
إجـ ـ ــراء ت ـعــديــل ع ـلــى ح ـكــومــة بشر
ال ـخ ـصــاونــة ،يـشـمــل تـعـيــن ف ــراس
إب ــراهـ ـي ــم أرشـ ـي ــد ال ـ ـهـ ــواري وزي ـ ـرًا
ل ـل ـص ـحــة ،وي ــوس ــف م ـح ـم ــود عـلــي
الشمالي ،وزي ـرًا للعمل ،وذلــك بعد
اسـتـقــالــة وزيـ ــري الـصـحــة والـعـمــل
ال ـس ــاب ـق ــن ،ن ــذي ــر ع ـب ـي ــدات وم ـعــن
القطامني .وقـ ّـدم عبيدات استقالته
إث ــر وف ــاة  7مـصــابــن بـكــورونــا في
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـس ـل ــط ب ـع ــد ان ـق ـط ــاع
األوكسجني عنهم ،فــي  13مــارس/
آذار الحالي ،فيما استقال القطامني
احتجاجًا على تعديل وزاري سابق
في  7مارس.
(العربي الجديد)
ساحل العاج :مقتل 3
جنود بهجمات مسلحة
ق ـتــل  3ج ـنــود وأص ـي ــب  7آخـ ــرون،
أم ــس اإلثـ ـن ــن ،ف ــي س ــاح ــل ال ـع ــاج،
في هجمات مسلحة على موقعني
ل ـل ـج ـيــش شـ ـم ــال الـ ـ ـب ـ ــاد .وذك ـ ــرت
م ـ ـصـ ــادر ل ــوك ــال ــة «رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز» ،أن
ُ
اثـنــن مــن املهاجمني قتال واعتقل
 4آخـ ـ ـ ــرون ،ف ـي ـمــا أك ـ ــد مـ ـص ــدر مــن
الـجـيــش تـحــديــد هــويــة املهاجمني
ع ـل ــى أنـ ـه ــم مـ ــن ب ــورك ـي ـن ــا ف ــاس ــو.
وح ـص ـلــت ال ـه ـج ـمــات ف ــي كــافــولــو
وتـيـهـيـنــي الـقــريـبـتــن مــن ال ـحــدود
مع هذا البلد.
(رويترز)
موزمبيق« :داعش»
يسيطر على بالما
ق ـتــل عـ ـش ــرات امل ــدن ـي ــن ف ــي هـجــوم
بــدأ األربـعــاء املاضي ،لـ«جهاديني»
بــاي ـعــوا «داعـ ـ ــش» ،ف ــي مــديـنــة بــاملــا
الساحلية ،شمال شــرق موزمبيق،
فـيـمــا أع ـلــن الـتـنـظـيــم أم ــس اإلثـنــن
س ـي ـط ــرت ــه عـ ـل ــى املـ ــدي ـ ـنـ ــة .وأك ـ ــدت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ــوزم ـب ـي ـق ـي ــة أول مــن
أمــس األح ــد ،مقتل  7أشـخــاص في
كـمــن أث ـن ــاء مـحــاولـتـهــم ال ـف ــرار من
فندق لـجــأوا إلـيــه ،وذلــك بعد مقتل
العشرات خالل أيام الهجوم .وأعلن
ّ
األمنية
الباحث في معهد الدراسات
فــي بــريـتــوريــا ،مــارتــن إوي ،فـقــدان
أكثر من مائة شخص.
(فرانس برس)
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مصر تسعى لتبديد مخاوف أميركا من اآللية الرباعية

سد النهضة :تردد حيال الوساطة اإلماراتية
أكد السودان فقط
لإلمارات استعداده
لحضور اجتماع الوساطة
المقترح بين الخرطوم
والقاهرة وأديس أبابا
في أبوظبي ،بشأن أزمة
سد النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

ق ـ ــال ـ ــت م ـ ـ ـص ـ ـ ــادر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
مـصــريــة إن م ـش ــاورات اسـتـمــرت
بني القاهرة والخرطوم وأبوظبي
حـتــى ظـهــر أم ــس اإلث ـن ــن ،لـلـتـبــاحــث حــول
الـفــائــدة املــرجــوة مــن االجـتـمــاع ال ــذي دعــت
اإلمـ ــارات لعقده الـيــوم الـثــاثــاء ،بــن وزراء
خارجية مصر والسودان وإثيوبيا ،برعاية
إمــارات ـيــة ،لبحث سـبــل ال ـعــودة إل ــى طــاولــة
املفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي على
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضافت املصادر ،التي تحدثت لـ«العربي
ال ـجــديــد» ،أن الــرئـيــس امل ـصــري عبدالفتاح
السيسي ،بحث مساء أمــس األول ،هاتفيًا
م ــع رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ال ـس ـي ــادي ال ـس ــودان ــي
االن ـت ـق ــال ــي ال ـف ــري ــق ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ال ـب ــره ــان
ال ـخ ـط ــوة اإلم ــاراتـ ـي ــة امل ـق ـت ــرح ــة ،وت ـب ـعــات
ال ـت ـص ــري ـح ــات األخ ـ ـيـ ــرة ل ــرئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي أبـ ـ ــي أح ـ ـمـ ــد ،الـ ـ ـ ــذي أكـ ـ ـ ــد ،أمـ ــام
بــرملــان ب ــاده األس ـبــوع املــاضــي ،اسـتـعــداده
لـلـتـفــاوض ح ــول «جـمـيــع الـقـضــايــا العالقة
مــع مصر وال ـس ــودان ،عــدا املـســاس بجدول
امللء الثاني واملواعيد املحددة إلنجاز هذه
املرحلة بحلول نهاية يوليو/تموز املقبل».
وأوضحت املصادر أن السودان هو الطرف
ال ــوح ـي ــد الـ ـ ــذي أكـ ــد لـ ــإمـ ــارات اس ـت ـع ــداده
ل ـح ـضــور اج ـت ـم ــاع ال ــوس ــاط ــة امل ـق ـت ــرح في
أبوظبي ،تقديرًا ملبادرة ولي عهد أبوظبي
مـحـمــد ب ــن زاي ـ ــد ل ـحــل امل ـش ـك ـلــة ال ـح ــدودي ــة
بني الخرطوم وأديــس أبــابــا ،والتي تسعى
حـكــومـتــا الـبـلــديــن إلنـهــائـهــا ســريـعــا نـظـرًا
الستنزافها املزيد من األرواح واملجهودات
واإلنفاق العسكري .لكن في املقابل لم تؤكد
مـصــر وال إثـيــوبـيــا حـضــورهـمــا االجـتـمــاع
حـتــى منتصف ي ــوم أم ــس ،مــا يـهــدد بعدم
إقــامـتــه .بــل إن السفير اإلثـيــوبــي بالقاهرة
م ــارك ــوس تـيـكـلــي اس ـت ـبــق امل ــوع ــد املـقـتــرح

بإعالن نيته عقد مؤتمر صحافي بالقاهرة
لتوضيح موقف بالده أمام اإلعالم املصري
والعربي ،ما يشي بأنه ال اتفاق على أي آلية
بني األطراف املختلفة.
وذك ــرت امل ـصــادر أن مشكلة مـصــر مــع هــذا
االجـتـمــاع -حـتــى وإن حـضــر بالفعل وزيــر
الـخــارجـيــة ســامــح ش ـكــري -أن اإلم ـ ــارات لم
ت ـق ــدم أي ض ـم ــان ــات ل ـح ـمــل إث ـيــوب ـيــا على
االلتزام بالنقطة األهم في مسار التفاوض،
وهي ضــرورة التوصل إلى اتفاق قبل امللء
الثاني ،خاصة وأن التقديرات الفنية على
ضوء مستويات األمطار املسجلة حاليًا في
هضبة الحبشة تشير إلى احتمالية تبكير
موعد الفيضان ،وبالتالي إمكانية إنجاز
املــلء الثاني للسد قبل املوعد املحدد ،ومن
ثم وضع مصر والسودان أمام األمر الواقع
للمرة الثانية على التوالي.
وأش ــارت املـصــادر إلــى أن اإلم ــارات طرحت
ه ـ ــذه املـ ـ ـب ـ ــادرة م ــن م ـن ـط ـلــق ال ـت ـن ــاف ــس مــع
ال ـس ـعــوديــة ،بـعــد إط ــاق األخ ـي ــرة م ـب ــادرة،
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر املـ ـ ــاضـ ـ ــي فـ ـ ــي ن ـ ـفـ ــس املـ ـ ــوضـ ـ ــوع،
واقتراحها عقد قمة بني زعماء الدول الثالث
فــي ال ــري ــاض ،وتـبــاحــث السفير الـسـعــودي
بأديس أبابا مع القيادات اإلثيوبية حول
إمكانية تدخل الرياض للوساطة املباشرة
ً
وصوال لحل ،أو الوساطة املحدودة لتقريب
وج ـهــات الـنـظــر ح ــول اسـتـئـنــاف الـتـفــاوض
ت ـح ــت رعـ ــايـ ــة االت ـ ـحـ ــاد األف ــريـ ـق ــي وح ـ ــده،
أو إق ـن ــاع إث ـيــوب ـيــا ب ـق ـبــول آل ـي ــة الــوســاطــة
الرباعية املقترحة من السودان ومصر.
وس ـ ـ ـبـ ـ ــق أن كـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـص ــري ــة،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن م ـصــر طـلـبــت من
السعودية واإلمارات لعب دور ملموس في
األزمــة ،نظرًا لعالقتهما الوثيقة بإثيوبيا،
لـ ـك ــن دائـ ـ ـم ـ ــا كـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت مــن
الـجــانـبــن لجعل ال ــدور فــي إط ــار «تحسني
أج ــواء الـتـفــاوض بــن األط ــراف املـتـنــازعــة»،
وليس بهدف «تقديم حلول نهائية» .ولذلك
كــان البلدان أبعد مــن أط ــراف أخــرى غربية
وشرقية في متابعة قضية السد ،وأن مصر
«باتت تتفهم» منذ عامني تقريبًا أن الدول
الـخـلـيـجـيــة سـتـكــون م ــن أبـ ــرز املستفيدين
م ــن م ـش ــروع س ــد ال ـن ـه ـضــة ،سـ ــواء ب ــزي ــادة
استثماراتها الزراعية أو في مجال الطاقة،
«وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـل ــم ت ـع ــد ت ــراه ــن ك ـث ـي ـرًا عـلــى
وس ــاط ــات خـلـيـجـيــة» .لكنها اس ـتــدركــت أن
«التصريح السعودي الجديد ربما يحمل
تـغـيـيـرًا ف ــي املـسـتـقـبــل ،لـكـنــه غ ـيــر م ـجــدول
حتى اآلن» ،مـشــددة فــي الــوقــت نفسه على
«ث ـق ــة ال ـق ــاه ــرة ف ــي ش ـخــص (وزي ـ ــر ال ــدول ــة
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السعودي للشؤون األفريقية أحمد) قطان،
ال ــذي كــان على اط ــاع واس ــع على القضية
منذ بدايتها».
وفي سياق متصل ،قالت املصادر إن اللقاء
األخـيــر ال ــذي جمع املـبـعــوث األمـيــركــي إلى
الـ ـس ــودان دون ــال ــد ب ــوث ب ـعــدد م ــن ق ـيــادات
الـخــارجـيــة املـصــريــة ،الـسـبــت املــاضــي ،ركــز
بشكل أساسي على رغبة الواليات املتحدة
فــي لعب دور وســاطــة مقبول مــن األط ــراف

لم تؤكد مصر
أو إثيوبيا حضورهما
اجتماع أبوظبي
رغبة أميركية في لعب
دور وساطة مقبول من
األطراف الثالثة

الثالثة ،ومخاوفها من تكرار ما حــدث في
مـفــاوضــات واشنطن مطلع الـعــام املــاضــي.
ُ
وأش ــارت إلــى أن هــذه املـخــاوف تستغل من
قبل عدد من القيادات الديمقراطية القريبة
م ــن دائ ـ ــرة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ج ــو بــايــدن،
ل ـخ ــدم ــة م ـص ــال ــح إث ـي ــوب ـي ــا ،وت ـع ـط ـي ــل أي
تصعيد ممكن من قبل مصر.
وسـبــق أن قــالــت م ـصــادر غــربـيــة بــالـقــاهــرة
إن من أسباب حالة الفتور األوروبــي تجاه
االنـ ـ ـخ ـ ــراط فـ ــي آلـ ـي ــة ال ــوس ــاط ــة ال ــرب ــاع ـي ــة
املقترحة أن اإلدارة األميركية الـجــديــدة لم
تحسم أمــرهــا بـعــد مــن املـقـتــرح الـســودانــي
امل ـص ــري ،وأن ــه يظهر عليها ات ـجــاه إلبـقــاء
الوضع على ما هو عليه ،واقتصار جهودها
ع ـل ــى م ـن ــع تـ ـط ــور ال ـق ـض ـي ــة إل ـ ــى مــواج ـهــة
عسكرية بني مصر وإثيوبيا .ومن األسباب
أيضًا أن املقترح ،وعلى الرغم من أنه يعطي
صالحيات واسعة لآللية الرباعية ،إال أنه
قــد يتسبب فــي «حـســاسـيــات» مــع االتـحــاد
األفريقي ،بسبب اختالف االتجاهات الفنية
بني بعض العواصم األوروبـيــة ومفوضية
االتـحــاد حــول األزم ــة ،وفقًا ملا سبق وأبــداه
خ ـب ــراء االتـ ـح ــاد م ــن آراء خ ــال الـجـلـســات

األخيرة من املفاوضات نهاية العام املاضي
قبل تعثرها.
وح ـ ـ ـ ــول تـ ـس ــري ــع ه ـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـف ــات ــرة
لخطوة مصر والسودان املتوقعة باللجوء
ملجلس األمــن مــرة أخــرى لبحث حــل جديد
للقضية ،قالت املصادر الغربية إن «تكرار
هــذه الخطوة سيكون مــن سبيل مـصــادرة
اس ـت ـخــدام الـحــل الـعـسـكــري أو الـتـلــويــح به
الحقا» .وأضافت أن «املصريني باتوا أكثر
دراية بتبعات هذه الخطوة مما كانوا عليه
العام املاضي» ،وأن املسؤولني األوروبيني -
وخاصة الفرنسيني  -نصحوا بعدم اتخاذ
هــذه الـخـطــوة ،مــن واق ــع خبرتهم الخاصة
عـنــدمــا فـشـلــوا ف ــي تــوفـيــق وج ـه ــات النظر
بــن واشنطن وبـكــن إلص ــدار بـيــان يطالب
بعدم اتخاذ أي خطوات أحادية ،في إشارة
لضرورة امتناع إثيوبيا عن ملء السد ألول
مرة قبل التوصل إلى اتفاق ،األمــر الــذي لم
يتم ،وأفشل املساعي املصرية التي جرت في
يونيو/حزيران املــاضــي ،بل وألقى بامللف
في جعبة االتحاد األفريقي ،الــذي سمحت
وتـيــرة املـفــاوضــات الـتــي يــرعــاهــا إلثيوبيا
بإتمام عملية امللء األول للسد دون إخطار.
وفي ذلك الوقت كانت مصر تسعى ،مدعومة
من اإلدارة األميركية السابقة ،لطرح مشروع
قرار يتضمن ثالثة أقسام ،األول يؤكد على
دعـ ــوة ك ــل م ــن م ـصــر وإث ـيــوب ـيــا والـ ـس ــودان
إلــى استئناف املـفــاوضــات الفنية للتوصل
إلــى اتـفــاق بـشــأن قــواعــد مــلء وتشغيل سد
الـنـهـضــة بـشـكــل م ـس ـتــدام ،يـضـمــن مصالح
الجميع ويـمـنــع إل ـحــاق ال ـضــرر ب ــأي طــرف.
والـقـســم الـثــانــي يتضمن دع ــوة الـ ــدول إلــى
االلتزام بمبادئ القانون الدولي في حماية
ال ـح ـقــوق املــائ ـيــة لـجـمـيــع ال ـ ــدول املـشــاطـئــة
للنيل األزرق ،وأن يكون االتفاق منظمًا آللية
دائ ـمــة لـفــض ال ـنــزاعــات ال ـتــي قــد تـنـشــأ بني
األطـ ــراف .أم ــا الـقـســم الـثــالــث فـيــدعــو جميع
األطــراف -واملقصود بذلك إثيوبيا بالطبع-
إلى عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب
بشأن السد إال بعد التوصل إلى اتفاق.
فــي املـقــابــل ،اسـتـطــاعــت إثـيــوبـيــا ،مدعومة
م ــن االتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي ودول أعـ ـض ــاء في
مجلس األمن كالصني وجنوب أفريقيا ،إلى
إبقاء النزاع محصورًا تحت رعاية االتحاد
األفــريـقــي ،بحجة أن املنظمات القارية هي
األجـ ـ ــدر بــال ـن ـظــر ف ــي ال ـن ــزاع ــات الــداخ ـل ـيــة،
وهــي النقطة التي ركــز عليها ممثل أديس
أبابا في مجلس األمــن ،في طلبه عدم نظر
املــوضــوع فــي مجلس األمــن واعـتـبــاره غير
مختص به.

