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ماذا يريد 
الحوثيون؟

عدن ـ العربي الجديد

ينفذها  الــتــي  املكوكية  الــجــوالت  أخفقت 
ــمــــي مـــارتـــن  ــمـــن: األمــ ــيـ ــبـــعـــوثـــان إلـــــى الـ املـ
غريفيث، واألميركي تيموثي ليندركينغ، 
ــقــــط والـــــــــريـــــــــاض، حــــتــــى أمــــس  بــــــن مــــســ
اإلثــــنــــن، فـــي تــحــقــيــق أي تـــقـــدم مــلــمــوس 
ــتـــســـويـــة الـــســـلـــمـــيـــة لـــــأزمـــــة، مــع  لــــدفــــع الـ
تقديم  وعــدم  الحوثين  ب 

ّ
اســتــمــرار تصل

تنازالت في ما يخّص املبادرة التي كانت 
السعودية قد طرحتها لوقف إطالق النار 

في 22 مارس/ آذار الحالي.
»الــــعــــربــــي  ـــ ــة لــ ــيـ ــاسـ ــيـ وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر سـ
الــتــي  املـــكـــثـــفـــة  ــاورات  ــ ــشــ ــ املــ  

ّ
ــد«، إن ــديــ ــجــ الــ

شـــهـــدتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــمـــانـــيـــة مــســقــط، 
األيام  في  الرياض،  السعودية  والعاصمة 
 

ّ
األخيرة، تتجه إلى طريق مسدود في ظل

ت الحوثين في ما يخص قبول املبادرة 
ّ
تعن

الــســعــوديــة، واشـــتـــراط الــجــمــاعــة تحقيق 
ــارت املـــصـــادر إلــى  ــ مــكــاســب إضــافــيــة. وأشـ
 غريفيث وليندركينغ عادا إلى مسقط، 

ّ
أن

ــنــــن، بــعــد زيــــــارة إلــــى الـــريـــاض  أمــــس اإلثــ
ومسؤولن  اليمنية  الحكومة  قيادة  للقاء 
 آمال منخفضة في 

ّ
سعودين، ولكن في ظل

املصادر  وأكـــدت  الحوثين.  شــروط  تلبية 
ــا يـــخـــّص  ــ ــــي مـ ــتــــرطــــت فـ أن الـــجـــمـــاعـــة اشــ
توريد إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب 
مشترك، أن يتم معها توريد مبيعات النفط 
فــــي مــحــافــظــتــي حـــضـــرمـــوت ومـــــــأرب إلـــى 
الحساب ذاته، وتسخيرها لصرف مرتبات 
ــة املـــدنـــيـــن والــعــســكــريــن،  مــوظــفــي الــــدولــ
ــة الـــشـــرعـــيـــة. ــومـ ــكـ ــحـ ــه الـ ــتـ ــا رفـــضـ ــ وهــــــو مـ

ــول املـــبـــعـــوثـــن إلـــى  ــ ــتـــزامـــن مــــع وصــ ــالـ وبـ
الحوثين،  بــاســم  املــتــحــدث  أعــلــن  مسقط، 
كــبــيــر مـــفـــاوضـــي الـــجـــمـــاعـــة مــحــمــد عــبــد 
السالم، أنه »ال مكان ألنصاف الحلول في 
ق بامللف اإلنــســانــي«، فــي إشــارة 

ّ
مــا يتعل

ــــض تـــحـــديـــد وجــــهــــات الــــرحــــالت  ــى رفــ ــ إلــ
الــتــي ستنطلق مــن مــطــار صــنــعــاء، وفــق 
ــبـــادرة. وأكـــد عــبــد الــســالم، فــي تغريدة  املـ

على »تويتر«، تمسك الحوثين بموقفهم 
»الثابت في عدم إخضاع امللف اإلنساني 
 »عدم 

ّ
ألي مقايضة باملطلق«، الفتًا إلى أن

الرغبة في فصل امللف اإلنساني عن غيره 
مــن املــلــفــات، داللـــة عــلــى عـــدم الــجــديــة في 

التوصل لحل سلمي شامل وعادل«.
الدائر  السياسي  الحراك  الرغم من  وعلى 
الهجمات   

ّ
أن إال  والـــريـــاض،  مــســقــط  بــن 

تصاعدت  مـــأرب  محافظة  على  الحوثية 
ــــالل الـــســـاعـــات املـــاضـــيـــة،  ــــت خـ بــشــكــل الفـ
ــارة. وفـــي  ــكــــســ ــًا فــــي جــبــهــة الــ وخـــصـــوصـ
»العربي  السياق، قالت مصادر عسكرية لـ
مــقــاتــلــي  مـــــن  الــــعــــشــــرات   

ّ
إن الـــــجـــــديـــــد«، 

ــــس اإلثــــنــــن، فــي  ــقـــطـــوا، أمـ الـــحـــوثـــيـــن سـ
وذلك  الكسارة،  بجبهة  عنيفة  مواجهات 
أول  الــجــمــاعــة 39 ضــابــطــًا،  غــــداة تشييع 
مـــن أمــــس األحـــــد، فـــي أكـــبـــر مـــعـــدل يــومــي 
لــلــخــســائــر الــبــشــريــة. مـــن جــهــتــهــا، نقلت 
وكـــالـــة »ســـبـــأ« بــنــســخــتــهــا الــتــي يــديــرهــا 
ــيـــون، عــــن مـــصـــدر عـــســـكـــري قــولــه  الـــحـــوثـ
إن »طــيــران الــعــدوان )فــي إشـــارة لطيران 
 28 غــــارة عــلــى مديريتي 

ّ
الــتــحــالــف( شـــن

صرواح ومدغل بمحافظة مأرب« أمس.
ــقـــوات الــحــكــومــيــة،  فـــي املــقــابــل، شــيــعــت الـ
أمــــس، جــثــمــان قــائــد املــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
ــواء أمــــن الـــوائـــلـــي، الـــذي  ــلــ الـــســـادســـة، الــ
ــتــل فــي مــعــارك الــكــســارة، مــســاء الجمعة 

ُ
ق

املاضي.
فـــي هـــذه األثـــنـــاء، ذكــــرت »ســـبـــأ« الــتــابــعــة 
 عـــن املـــصـــدر الــعــســكــري 

ً
لــلــحــوثــيــن، نــقــال

 »قـــوى الــعــدوان 
ّ
الـــذي تــحــدث لــلــوكــالــة أن

واصـــلـــت خـــرق اتـــفـــاق وقـــف إطــــالق الــنــار 
ارتـــكـــبـــت 118  إذ  الــــحــــديــــدة،  بــمــحــافــظــة 
اســتــحــداث تحصينات  بينها  مــن  خــرقــًا، 
قــتــالــيــة فـــي مــنــطــقــتــي الــجــبــلــيــة والـــفـــازة 
ــــن عـــلـــى مــنــطــقــتــي الــلــحــيــة  ــارتـ ــ وشــــــن غـ
ــة أن  ــ ــالـ ــ ــــوكـ والـــــدريـــــهـــــمـــــي«. وأضــــــافــــــت الـ
ــــات تــضــمــنــت كــــذلــــك إلــــقــــاء 10  ــــروقـ ــــخـ »الـ
قــذائــف مــن طــائــرة تجسسية عــلــى مطار 
الـــحـــديـــدة ومـــنـــاطـــق الـــدريـــهـــمـــي والـــفـــازة 
وكيلو 16، و11 خرقًا بقصف مدفعي و80 
 
ً
خرقًا باألعيرة النارية املختلفة«، مشيرة

»إفــشــال محاولة تسلل جنوب  إلــى  كذلك 
غرب مديرية التحيتا«.

للحديث تتمة...

ظل  في  الفلسطيني،  الداخل  في  انقسام  وسط  األرض  ليوم  الـ45  الذكرى  تحل 
استمرار  مع  بالتوازي  وذلك  الكنيست،  في  المشاركة  األحزاب  بين  سياسية  خالفات 
التضييق اإلسرائيلي، وسياسات التمييز العنصري، والتقاعس الفاضح للشرطة اإلسرائيلية 

في مواجهة انتشار الجريمة في الداخل

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

يــحــيــي الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الــداخــل 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي الــجــلــيــل واملــثــلــث 
الخامسة  السنوية  الذكرى  والنقب، 
واألربــعــن لــيــوم األرض، هــذا الــعــام، فــي ظل 
ــام الـــســـيـــاســـي لــــأحــــزاب  ــقــــســ ــيــــات االنــ ــداعــ تــ
ــــزت لها  املـــشـــاركـــة فـــي الــكــنــيــســت، والـــتـــي رمـ
الــقــائــمــة املــشــتــركــة، الــتــي انــشــقــت هـــذا الــعــام 
فـــي االنــتــخــابــات إلــــى قــائــمــتــن مــتــنــاحــرتــن 
عــلــى أصــــــوات الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي، وســط 
حــرب إعــالمــيــة، افتقرت ألي خــطــوط حــمــراء. 
قبل  مــن  التخوين  بــن  االتــهــامــات  فتطايرت 
مـــســـؤولـــن ونـــشـــطـــاء ومــــؤيــــديــــن لــــأحــــزاب 
الثالثة التي ظلت في إطار القائمة املشتركة 
برئاسة أيمن عودة، للخصم الرئيسي الذي 
لته هـــذا الــعــام الــقــائــمــة الــعــربــيــة املــوحــدة 

ّ
مث

اتهامات  وقابلتها  عباس،  منصور  برئاسة 
»الــتــكــفــيــر« مـــن الــقــائــمــة الــعــربــيــة املــوحــدة  بـــ
املــشــكــلــة بـــاألســـاس مـــن الــحــركــة اإلســالمــيــة 
ــيــــس بــلــديــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة وتـــحـــالـــفـــهـــا مــــع رئــ

سخنن السابق مازن غنايم.
ولــيــس أدل على حــالــة االنــقــســام )عــلــى األقــل 
ــزاب املــشــاركــة فـــي اللعبة  ــ بـــن جــمــهــور األحــ
ــدعــــوة الــتــي  الــبــرملــانــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة( مـــن الــ
الــعــلــيــا للجماهير  وجــهــتــهــا لــجــنــة املــتــابــعــة 
للترفع عن  الفلسطيني،  الداخل  في  العربية 
فته االنتخابات 

ّ
الخالفات السياسية وما خل

اإلســرائــيــلــيــة الــعــامــة والــتــي جـــرت األســبــوع 
الرسمي  بيانها  اللجنة  واختتمت  املــاضــي. 
بالقول: »تهيب لجنة املتابعة العليا جماهير 
ــة، وااللـــــتـــــزام  ــ ــعـ ــ ــــواسـ شـــعـــبـــنـــا بــــاملــــشــــاركــــة الـ
الحزبية،  املظاهر  املتابعة بمنع كل  بقرارات 
والشعارات  وحــده،  الفلسطيني  العلم  ورفــع 
ذكــرى  لتكون  املتابعة،  لجنة  تحددها  الــتــي 
الوطنية،  الــوحــدة  بــنــاء  لتعزيز  األرض  يــوم 

ورصها وترسيخها«.
جــــاءت هـــذه املــنــاشــدة مــن قــبــل الــلــجــنــة على 
االتهامات  وتــبــادل  التراشق  استمرار  ضــوء 
بـــن مــخــتــلــف األحــــــزاب األربـــعـــة الـــتـــي كــانــت 
انشقاقها،  قبل  املشتركة  القائمة  معًا  تشّكل 
ــي قـــائـــمـــة الــجــبــهــة والــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــ وهـ
الديمقراطي،  الوطني  والتجمع  اإلسرائيلي، 
والـــحـــركـــة اإلســـالمـــيـــة الــجــنــوبــيــة، والــحــركــة 
العربية للتغيير، بعد أسبوع من االنتخابات 
الـــتـــي كــشــفــت حــجــم تـــراجـــع الــتــصــويــت في 
املــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــــداخــــل إلــــى 42 
فــي املــائــة، مــمــا انــعــكــس عــلــى تــراجــع تمثيل 
هــذه األحـــزاب من 15 عضوًا في االنتخابات 
املاضية إلى 10 أعضاء، 4 منهم ضمن القائمة 
العربية املوحدة برئاسة منصور عباس و6 
في القائمة املشتركة. وتنازعت هذه األحزاب 
حول سبب تراجع نسبة التصويت وبالتالي 
عــــدد الـــنـــواب فـــي الــكــنــيــســت، ومــــن املــســؤول 
عـــن ذلــــك، وكــــأن الــتــمــثــيــل فـــي الــكــنــيــســت هو 
ــم لــلــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي في  ــ الــقــضــيــة األهـ
الداخل، بعد أن كان االنقسام املذكور عمليًا 
على خلفية سياسية باألساس تتصل بقرار 
وإعالن القائمة برئاسة منصور عباس أنها 
فــي دعـــم حــكــومــة إسرائيلية  تـــرى مشكلة  ال 
والتنسيق  نتنياهو،  برئاسة  أيضًا  جديدة، 
معها، في حال تم قبول شروطها ومطالبها 
الــبــقــاء  وعــــدم  الفلسطيني  املــجــتــمــع  لــخــدمــة 
أسيرة لتحالفات مع أحزاب الوسط واليسار 
مقابل تمسك األحزاب الثالثة األخرى بشعار 
ومــوقــف إســقــاط حــكــومــة نــتــنــيــاهــو. وكــانــت 
املفارقة أن الخصمن رفعا شعار »لسنا في 

جيب أحد«.
لكن الخالف السياسي حــول هــذه املسألة لم 
يكن الخالف الوحيد، علمًا أن الطرفن تعاونا 
قبل فك القائمة املشتركة في أكثر من مناسبة 
مع حكومة نتنياهو تحت مسميات تفاهمات 
مع أحزاب الحريديم، بل امتد الخالف الحقًا 
إلــــى الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة والـــديـــنـــيـــة على 
ــي الــكــنــيــســت لــبــعــض  خــلــفــيــة تـــصـــويـــتـــات فــ
ــواب الـــقـــائـــمـــة مــــع قــــانــــون يــحــظــر »الـــعـــالج  ــ نــ
الخالف  استعادة  للمثلين، وتمت  القسري« 
حول هذا التصويت الذي حصل في يوليو/
تموز ورفــعــه إلــى مكانة الــصــدارة بما يخدم 
الـــطـــرفـــن فـــي الــحــمــلــة الـــدعـــائـــيـــة، خــصــوصــًا 
بعد أن رفعت القائمة العربية املوحدة شعار 

»صوت واقعي مؤثر ومحافظ«، مقابل شعار 
املشتركة »كرامة وحقوق«.

لــكــن ذكــــرى يـــوم األرض ال تــأتــي هـــذا الــعــام 
فقط في ظل نتائج االنتخابات، بل أيضًا في 
سياق استمرار سياسات التمييز العنصري 
التي يقوننها اليوم قانون القومية اليهودي 

ــه الكنيست اإلســرائــيــلــي فــي العام 
ّ
الـــذي ســن

2018 واعتبر أن فلسطن كلها، ووفق مسمى 
القانون »أرض إسرائيل الكاملة«، كلها وطن 
الشعب اليهودي وله وحده حق تقرير املصير 
فيها، وأن تعزيز االستيطان اليهودي في كل 
فلسطن لــه أولــويــة عــلــى بــاقــي االعــتــبــارات. 

وانـــعـــكـــســـت تـــداعـــيـــات الـــقـــانـــون حـــتـــى عــلــى 
مستوى املواصالت وتمويل مواصالت طلبة 
عرب يعيشون في بلدة كرميئيل التي أقيمت 
على أراضـــي قــرى مجد الــكــروم وديـــر األســد 
القرى  في  ويتعلمون  الشاغور،  في  والبعنة 
العربية املذكورة. إلى ذلك، تستمر سياسات 

الـــحـــكـــومـــة فــــي تــقــلــيــص مــســطــحــات الــبــنــاء 
تــواصــل سياسة هدم  مــع  الــعــربــيــة،  للبلدات 
البيوت العربية وخصوصًا في النقب، بزعم 
البناء غير املــرخــص، وفــرض غــرامــات عالية 
بــمــئــات آالف الــشــواقــل فـــي الــجــلــيــل واملــثــلــث 
والــنــقــب عــلــى أصـــحـــاب الــبــيــوت قــيــد الــبــنــاء 

واإلنشاء.
وفي موازاة هذه السياسات، يعيش املجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي هـــــذا الــــعــــام، كـــمـــا فــــي األعــــــوام 
األخـــــــيـــــــرة، فـــــي مــــواجــــهــــة خــــطــــر اســـتـــفـــحـــال 
م، 

ّ
جــرائــم القتل وتــوغــل نــشــاط اإلجــــرام املنظ

اإلسرائيلية،  للشرطة  فاضح  تقاعس  وســط 
خصوصًا مع الكشف عن وجود أكثر من 500 
بنادق رشاشة،  غالبيتها  ألــف قطعة ســالح، 
ُسرقت من مستودعات الجيش. ومــع ذلــك ال 
السالح  بجمع  ال  اإلسرائيلية  الشرطة  تقوم 
غير القانوني، وال بحل الجرائم ومكافحتها، 
فــيــمــا تـــحـــاول الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة إلــقــاء 
ــلــــى املـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي  املــــســــؤولــــيــــة عــ
و»ثقافته« لتمرير مخططات لتجنيد الشباب 
الــفــلــســطــيــنــي لــلــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة وإقــامــة 
مراكز للشرطة، على الرغم من أن وجود مراكز 
كــهــذه فـــي عـــدة بـــلـــدات ومــــدن لـــم يــســاهــم في 
على  تشهد  كما  مة، 

ّ
املنظ الجريمة  مــن  الحد 

القتل التي وقعت أخيرًا في مدن  ذلــك جرائم 
مثل أم الفحم والطيرة وقلنسوة.

وتــأتــي هـــذه املــعــطــيــات مــع ســقــوط شــعــارات 
الــتــأثــيــر عــلــى الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، الــتــي 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــيـــة املــ رفـــعـــتـــهـــا األحـــــــــزاب الـــعـــربـ
الــجــنــرال بني  لها  أدار  أن  االنــتــخــابــات، بعد 
ــل 

ّ
ــره، وفــض ــهـ ــام املـــاضـــي ظـ ــعـ غــانــتــس فـــي الـ

الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية مع بنيامن 
ــن حـــصـــولـــه عــلــى  ــم مــ ــرغــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـــلـــى الــ
توصية  بفضل  الحكومة  لتشكيل  التكليف 
الــقــائــمــة املــشــتــركــة قــبــل تــفــكــيــكــهــا، بــنــوابــهــا 
الـ15، لتشكيل حكومة برئاسة غانتس بديلة 
لحكومة برئاسة نتنياهو. أخيرًا لعل املتغّير 
الوحيد في سياق أوضاع الفلسطينين في 
القرن« التي كان  الداخل، هو تراجع »صفقة 
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  اعتمدها 
تبادل  أيضًا،  بنودها  في  وتضّمنت  ترامب، 
إبقاء  مقابل  الفلسطينية  السلطة  مع  أراٍض 
أراٍض  إرجـــاع  خــالل  مــن  ليس  املستوطنات، 
فلسطينية، وإنما من خالل ضم قرى وبلدات 
املثلث  مــنــطــقــة  فـــي  الـــداخـــل،  فـــي  فلسطينية 

ووادي عارة، إلى الدولة الفلسطينية.

من إحياء الذكرى عام 2019 في سخنين )أحمد غرابلي/فرانس برس(

)Getty/مقاتلون حوثيون في صنعاء )محمد حمود

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 260 سنة.
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 
3 مبادرات، 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 عّبر 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 

رة، وهو أن مليشيات 
ُ
الحقيقة امل

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 
ب سلطنة عمان 

ّ
جن

ُ
تعجيزية، حتى ت

الحرج أمام املجتمع الدولي.
إيقاف الحرب بمثابة حكم إعدام 

بالنسبة للمليشيات. تدرك الجماعة 
أن مجدها الهش، الذي صنعته طيلة 

6 سنوات من الحرب، سينهار في 
غمضة عني. ستفقد أدوات الحشد 

والتعبئة القتالية بشكل تام، وساعتها 
ستبدأ مرحلة تصفية الحسابات 

وفرز مغانم الحرب.

  شرق
      غرب

السودان: بدء محاكمة 
عناصر أمن بقتل 

متظاهرين

ــرة، شــمــال  ــبـ ــطـ بــــــدأت فــــي مـــديـــنـــة عـ
الــــــــســــــــودان، أمـــــــس اإلثــــــنــــــن، أولـــــى 
جـــلـــســـات مــحــاكــمــة 4 مــــن عــنــاصــر 
جهاز األمن واملخابرات، بتهمة قتل 
مــتــظــاهــريــن ســلــمــيــن فـــي املــديــنــة، 
ــقـــدت  ــاء الـــــحـــــراك الــــــثــــــوري. وعـ ــ ــنـ ــ أثـ
الـــجـــلـــســـة، وســـــط إجــــــــــراءات أمــنــيــة 
مـــشـــددة. وألــقــى الــنــائــب الــعــام تــاج 
الـــســـر الـــحـــبـــر )الــــــصــــــورة(، خــطــاب 
 إن 

ً
االتـــــــهـــــــام االفـــــتـــــتـــــاحـــــي، قــــــائــــــال

ألفــراد  ُيجز  لم  السوداني  »القانون 
جهاز األمن استخدام القوة في فض 
 الجرائم 

ّ
التجمعات«، مشيرًا إلى أن

الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا املـــتـــهـــمـــون األربـــعـــة 
توصف بأنها »ضد اإلنسانية«.

)العربي الجديد(

أمير قطر يتلقى اتصاًال 
من بن سلمان

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمس اإلثنن، اتصااًل 
هــاتــفــيــًا مــن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
مــحــمــد بــن ســلــمــان. وأفـــــادت وكــالــة 
األنـــــــبـــــــاء الــــقــــطــــريــــة »قـــــــنـــــــا«، بـــأنـــه 
ــال اســتــعــراض  جــــرى خــــالل االتــــصــ
إعـــــالن ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي عن 
مــبــادرتــي »الــســعــوديــة الــخــضــراء« 
و»الشرق األوسط األخضر«، اللتن 
تتضمنان أهمية العمل املشترك في 
البيئية  التحديات  املنطقة ملواجهة 
التي تمر بها. كما جرى استعراض 
العالقات بن البلدين وسبل دعمها 

وتعزيزها.
)العربي الجديد(

»حماس« تقدم قائمتها 
لالنتخابات التشريعية

قـــــدمـــــت حـــــركـــــة »حــــــــمــــــــاس«، أمــــس 
ــــن، قـــائـــمـــتـــهـــا لـــالنـــتـــخـــابـــات  ــنــ ــ اإلثــ
االنتخابات  لجنة  إلــى  التشريعية، 
املـــركـــزيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلــــك قبل 
ــــن إغـــــــالق بــــــاب الـــتـــرشـــح  يــــومــــن مـ
لــالنــتــخــابــات املــزمــع عــقــدهــا فــي 22 
القائمة  وتحمل  املقبل.  مــايــو/أيــار 
شعار »القدس موعدنا«. ولم تعلن 
الـــ132،  »حماس« أسماء مرشحيها 
 مسؤولن في الحركة قالوا 

ّ
غير أن

 عضو املكتب السياسي، 
ّ
قبل أيام إن

وإنها  الــقــائــمــة،  يــقــود  الحية  خليل 
تـــــضـــــم شــــخــــصــــيــــات مـــــــن الــــضــــفــــة 

الغربية وقطاع غزة. 
)العربي الجديد(

مشاورات تشكيل 
الحكومة اإلسرائيلية 

اإلثنين المقبل

ــوان الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي  ــ أعــلــن ديـ
رؤبــن ريفلن )الــصــورة(، فــي بيان 
ــر يــعــتــزم  ــيــ ــــن، أن األخــ ــنـ ــ أمـــــس اإلثـ
بــدء املــشــاورات مــع الكتل املختلفة، 
ــيــــف أحــــــــــد قــــــــــــادة األحــــــــــــزاب  ــلــ ــكــ ــتــ لــ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
يوم اإلثنن املقبل. وبحسب البيان، 
ســيــخــصــص ريـــفـــلـــن يـــومـــن لــهــذه 
املشاورات قبل تكليف أحد أعضاء 
الحكومة.  الكنيست بمهمة تشكيل 
وينص القانون على تكليف عضو 
األقــل  عــلــى  يحظى  الـــذي  الكنيست 
الكنيست  بــتــوصــيــة 61 عــضــوًا مــن 

لتشكيل الحكومة.
)العربي الجديد(

الجزائر: حزب ثالث يقاطع 
االنتخابات

ــل  ــن أجــ ــ ــن حـــــــزب »االتـــــــحـــــــاد مــ ــ ــلـ ــ أعـ
الـــتـــغـــيـــيـــر والـــــــرقـــــــي« الـــــجـــــزائـــــري، 
عــــن قــــــــراره مـــقـــاطـــعـــة االنـــتـــخـــابـــات 
يونيو/  12 فــي  املــقــررة  التشريعية 

إلــى حزبي  لينضم  املقبل،  حــزيــران 
ــاري و»الـــتـــجـــمـــع  ــســ ــيــ »الــــعــــمــــال« الــ
ــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة«  مـــن أجــ
واعتبر  نفسه.  القرار  اتخذا  اللذين 
الـــحـــزب، وفــــق بـــيـــان أمــــس اإلثـــنـــن، 
أن  يمكن  »ال  املقبلة  االنتخابات  أن 
 لـــأزمـــة، بـــل ســتــزيــدهــا 

ً
تــشــكــل حـــال

تعقيدًا«.
)العربي الجديد(
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ــة فـــــي الــــذكــــرى  ــلـ ــجـ ــكـــشـــف األرقـــــــــــام املـــسـ تـ
الــــــ45 لـــيـــوم األرض، كــيــف عــمــل االحـــتـــالل 
ــــي األرض  ــغــــول فـ ــتــ الــ ــي عـــلـــى  ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــــاشــــرًا املـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
وغيرها  واألغــــوار  الغربية  الضفة  أنــحــاء 
ــالـــتـــوازي، عملت  ــي املــحــتــلــة. بـ ــ مـــن األراضــ
الـــــســـــلـــــطـــــات اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـــــلـــــى طـــــرد 
الفلسطينين من أراضيهم وهدم منازلهم، 
بـــذرائـــع مختلفة. لــكــن عــلــى الــرغــم مــن كل 
هذه الظروف، وغياب القضية الفلسطينية 
ــر عـــــن األجـــــــنـــــــدات الــــدولــــيــــة،  ــيـ ــبـ ــكـــل كـ بـــشـ
وخـــــذالن بــعــض األنــظــمــة الــعــربــيــة، يــصــّر 
الفلسطينيون على التمسك بأرضهم التي 
أهمية  الــصــراع. وبينما يعون  هي محور 
الجماهيرية  الفعاليات  أن  إال  الــيــوم،  هــذا 
للسنة  العام  هــذا  الذكرى ستغيب  إلحياء 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، فــــي ظــــل انــتــشــار 

فيروس كورونا.
ــا املــــركــــز  ــــظــــهــــر األرقــــــــــــام الــــتــــي نــــشــــرهــ

ُ
وت

األراضــي  اإلنسان في  اإلسرائيلي لحقوق 
ــــن 200  مـ ــر  ــثــ أكــ أن  ــم«،  ــلـ ــيـ ــسـ ــتـ »بـ املـــحـــتـــلـــة 
مستوطنة أقيمت في أنحاء الضفة الغربية 
منذ العام 1967 وحتى نهاية 2017، منها 
أكثر من 131 مستوطنة اعترفت بها وزارة 
الداخلية اإلسرائيلية كبلدات، وكذلك نحو 
110 مــســتــوطــنــات أقـــيـــمـــت بــــال مــصــادقــة 
ـــعـــرف بــأنــهــا بــــؤر اســتــيــطــانــيــة، 

ُ
رســمــيــة ت

ولــكــنــهــا أقــيــمــت بــدعــم ومــســاعــدة وزارات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة. وإلــــــى الـــجـــنـــوب مــــن الــضــفــة 
الــغــربــيــة، يــوجــد فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل عــدد 
يوجد  بينما  االستيطانية،  الــجــيــوب  مــن 
الــشــرقــيــة 11 حــيــًا استيطانيًا  الــقــدس  فــي 
إلى  إســرائــيــل  ضّمتها  أراٍض  على  أقيمت 
ــذلــــك عـــــدد مــن  مــنــطــقــة نـــفـــوذ الــــقــــدس، وكــ
الــجــيــوب االســتــيــطــانــيــة فـــي قــلــب األحــيــاء 
إضافة  الشرقية،  القدس  في  الفلسطينية 
إلـــى وجــــود 16 مــســتــوطــنــة أخــــرى أقيمت 
ــزة وأربـــــــع مــســتــوطــنــات فــي  ــ فــــي قـــطـــاع غـ
تـــّم تفكيكها عــام  الــغــربــيــة  شــمــال الــضــفــة 
2005، ضــمــن تــطــبــيــق »خــطــة االنــفــصــال« 
الــتــي أعــلــن عــنــهــا رئــيــس وزراء االحــتــالل 
»بتسيلم«،  ووفـــق  ــارون.  شــ أريــيــل  حينها 
ــدد املــســتــوطــنــن الــــذيــــن يــســكــنــون  ــ ــإن عـ ــ فـ
فـــي تــلــك املــســتــوطــنــات أكــثــر مـــن 620 ألــف 
مستوطن، منهم 413,400 في مستوطنات 
الــقــدس،  الــغــربــيــة باستثناء شـــرق  الــضــفــة 
)وفــقــًا ملعطيات دائــــرة اإلحــصــاء املــركــزيــة 
اإلســرائــيــلــيــة املــحــّدثــة نــهــايــة عـــام 2017(، 
ونحو 209,270 في أراضي الضفة الغربية 

ــمــت إلـــى مسطح بــلــديــة االحــتــالل 
ُ

الــتــي ض
القدس  )وفــقــًا ملعطيات معهد  الــقــدس  فــي 
ألبحاث إسرائيل، محّدثة في نهاية 2016(.

في  الفلسطينية  املباني  إســرائــيــل  وتــهــدم 
الــضــفــة الــغــربــيــة بـــذرائـــع مــخــتــلــفــة، منها 
ـــــص«، وتــــم هــــدم 494 

ّ
الـــبـــنـــاء »غـــيـــر املـــــرخ

الحصول  عــدم  بحجة  فلسطينية  منشأة 
على ترخيص منذ عام 2017 وحتى 2021، 
املــبــانــي كوسيلة  كما تــهــدم إســرائــيــل تلك 
للعقاب وتم هدم 38 منشأة منذ عام 2017 
وحــتــى 2021 بــهــذه الــذريــعــة، إضــافــة إلــى 
االحتياجات  بذريعة  املباني  هدم عشرات 

العسكرية.
وحـــــــاول االحــــتــــالل إخــــــالء تـــجـــّمـــع الـــخـــان 
األحــمــر الـــبـــدوي شـــرق الــقــدس لــكــنــه فشل 
نجح  ولــــو  و2019،   2017 عــامــي  ذلــــك  فـــي 
إخالء الخان لهجر قرابة 46 تجمعًا تمتد 
مــن شــرقــي الــقــدس إلـــى الــبــحــر املــيــت. كما 
بعد  التهجير  مــن  أخـــرى  مــرحــلــة  انطلقت 
إطــــالق خــطــة الــضــم فــي الــعــام 2020، عبر 
التهيئة  يــعــنــي  مــا  تهجير حــمــصــة، وهـــو 
لتهجير 30 تجمعًا بدويًا في تلك املنطقة. 
وبنظرة سريعة على املشهد، فإن االحتالل 
ــــي  يــســيــطــر عـــلـــى 95 فــــي املــــائــــة مــــن أراضـ
ــوار الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــدة تــصــنــيــفــات،  ــ ــ األغـ
ــة مــن  ــائــ مــنــهــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى 42 فــــي املــ
مساحة األغــوار كمناطق تدريب عسكري، 
وأكثر من 25 في املائة كمحميات طبيعية، 
و10 فـــي املـــائـــة مــســتــوطــنــات ومــعــســكــرات 

لجيش االحتالل.
املــخــاطــر الكبيرة  كـــّم  هـــذه األرقــــام تكشف 
في  الفلسطينية  الــقــضــيــة  تعيشها  الــتــي 
إلـــى  ــيـــد  وتـــعـ األرض،  لــــيــــوم   45 ــرى  ــ ــذكـ ــ الـ
الواجهة أولوية دعم صمود الفلسطينين 
املواجهة  في أرضهم وإمــدادهــم بمقومات 
والــصــمــود فــي ظــل مــوجــات الــهــجــرة التي 
ــــدأت تــنــتــشــر فـــي الــســنــوات  لـــوحـــظ أنـــهـــا بـ
تــأخــذ منحى تصاعديًا.  وبــاتــت  األخــيــرة 
ويحّمل الفلسطينيون السلطة والفصائل 
الحالة  إليه  وصلت  مــا  مسؤولية  جميعًا 
الــوطــنــيــة، ويـــدعـــون إلــــى إخـــــراج القضية 
ــــن نـــفـــق االنــــقــــســــام وإحـــــيـــــاء مـــشـــروعـــي  مـ
ــة الســـتـــعـــادة الــحــقــوق  ــهـ ــواجـ الــــوحــــدة واملـ
وإجــبــار االحــتــالل عــلــى أن يــوقــف عــدوانــه 

واستيطانه.
وتــغــيــب الــفــعــالــيــات الــجــمــاهــيــريــة إلحــيــاء 
ذكــرى يــوم األرض فــي ظــل انتشار املوجة 
الــثــانــيــة مــن فــيــروس كـــورونـــا. وفـــي قطاع 
لها  دعــت  التي  الفعاليات  غــزة، ستقتصر 
عبر  التغريد  على  الفلسطينية  الفصائل 
وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وفــعــالــيــة 

مـــحـــدودة عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة للقطاع 
ــــي املــحــتــلــة بـــدعـــوة مـــن الهيئة  مـــع األراضــ
الوطنية ملسيرات العودة سيتخللها غرس 

أشتال.
ــاس«،  ــ ــمـ ــ ــي حــــركــــة »حـ ــ ولــــفــــت الــــقــــيــــادي فـ
إسماعيل رضوان، في حديث مع »العربي 
 الــخــطــر ال يــــزال يــحــدق 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

ــل الــتــغــول  بـــــــاألرض الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي ظــ
أمالك  االستيطاني واالستيالء ومصادرة 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي ظـــل حــكــومــة بــنــيــامــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــتــــي تــــؤمــــن بـــالـــتـــرانـــســـفـــيـــر. 
يــنــتــهــج  ــــالل  ــتـ ــ  االحـ

ّ
أن وأوضــــــــح رضــــــــوان 

ســـيـــاســـة الــتــضــيــيــق عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
فــي الــداخــل املــحــتــل عــبــر إشــاعــة الفوضى 
والـــقـــتـــل املـــنـــظـــم والـــضـــغـــط لــســلــخــهــم عــن 
أرضهم،  من  وتفريغهم  الوطنية  هويتهم 
لكن املسيرات التي تخرج في الداخل أكبر 
االسرائيلي.  املسعى  هــذا  فشل  على  دليل 
ــــالل  ــتــ ــ االحــ إجـــــــــــــــــراءات  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ وشـــــــــــدد 
وطـــول أمـــد بــقــائــه واالســتــيــطــان لــن تنهي 
تمسك  إلـــى  مــشــيــرًا  الفلسطيني،  الــوجــود 
من  الـــرغـــم  عــلــى  بــأرضــهــم،  الفلسطينين 
العربية  األنظمة  الــخــذالن وهــرولــة بعض 
تــجــاه االحـــتـــالل والـــتـــي أمـــدتـــه بــمــزيــد من 
القيادي  للفلسطينين. وبّن  القهر  أدوات 
 تحقيق الوحدة الوطنية، 

ّ
في »حماس« أن

ضـــمـــانـــة ملـــواجـــهـــة مـــشـــاريـــع االســتــيــطــان 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  األرض  عــلــى  واالســـتـــيـــالء 
وهذا يستدعي من السلطة وقف كل أشكال 
الــتــنــســيــق األمـــنـــي مـــع االحــــتــــالل، وســحــب 
االعــتــراف بالكيان، وضـــرورة دعــم صمود 
املـــواطـــنـــن والـــتـــوجـــه لــلــســاحــات الــدولــيــة 
ملالحقة قادة االحتالل، إضافة إلى التوافق 
ــيـــة لــلــمــواجــهــة  ــنـ ــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـ عـ
اتفاقات  تفعيل  يتطلب  ما  وهــو  الشاملة، 
ــاء  ــنــ ــتــــمــــاع األمــ الــــقــــاهــــرة ومــــخــــرجــــات اجــ

العامن في بيروت ورام الله.
فــي السياق، أكــدت حركة »فــتــح« فــي بيان 
أن »األرض هي جوهر  الــذكــرى،  بمناسبة 
الـــصـــراع، وأن شعبنا ســيــواصــل صــمــوده 
الـــتـــاريـــخـــي فــلــســطــن،  عـــلـــى أرض وطـــنـــه 
ويـــقـــّدم مـــن أجــــل تــحــريــرهــا مـــن االحـــتـــالل 
ــلـــي كــــل الـــتـــضـــحـــيـــات«، مـــشـــددة  ــيـ ــرائـ اإلسـ
ــفـــاح شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي لن  عــلــى أن »كـ
يــتــوقــف حــتــى تحقيق حــريــتــه ســيــدًا على 
أرضــــه«. مــن جــهــتــه، قـــال املــجــلــس الوطني 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي بــــيــــان، إن إحــــيــــاء يـــوم 
الــقــضــيــة  هـــي  »األرض  أن  تــأكــيــد  األرض 
ــتــــالل،  ــع االحــ ــا مــ ــنـ ــراعـ الـــجـــوهـــريـــة فــــي صـ
آبائه  بــأرض  شعبنا  تمسك  على  وتعبير 
ــراءات  ــ وأجــــــداده ورفـــضـــه لــســيــاســات وإجــ
االســتــعــمــار االســتــيــطــانــي الــتــي تستهدف 
وجــوده الوطني والتاريخي على أرضــه«. 
ودعا املجلس في بيان »شعبنا في أماكن 
تـــواجـــده كــافــة لــلــدفــاع عــن أرضـــه وتعزيز 
وحــــدتــــه الـــوطـــنـــيـــة ومـــقـــاومـــتـــه لــالحــتــالل 
واالســتــيــطــان والــتــهــويــد بكافة األشــكــال«. 
وأشار إلى خطورة السياسات واإلجراءات 
االســتــيــطــانــيــة والــتــهــويــديــة الــتــي تنفذها 
الفلسطينية،  األرض  فــي  االحـــتـــالل  دولــــة 
خصوصًا في القدس واألغوار، محذرًا من 
مواصلة االحتالل لالستيطان واستحداث 
تــســهــيــالت  وتـــقـــديـــم  لـــالســـتـــيـــطـــان  وزارة 
ضــريــبــيــة لــلــمــســتــوطــنــن ودعـــــم وحــمــايــة 

إرهابهم ضد شعبنا.

االحتالل يسيطر على 
95 في المائة من أراضي 

األغوار الفلسطينية

هدمت 494 منشأة 
في الضفة بحجة عدم 

الترخيص منذ 2017

تغيب الفعاليات 
الجماهيرية هذا العام 

إلحياء الذكرى 45 ليوم 
األرض مع تفشي وباء 

كورونا، غير أن ذلك 
ال يعكس الصمود 

الفلسطيني والتمسك 
باألرض

أول مواجهة في الداخل
30 مارس يوم فارق

انفجرت التظاهرات 
بعد قرار مصادرة 
نحو 40 ألف دونم

بحسب دراسات مختلفة وتقارير 
عربية  وجمعيات  لمنظمات 
ومركز  »بــلــدنــا«  جمعية  مثل 
ــإن تـــردي األوضـــاع  ــان« فـ ــ »أمـ
المجتمع  فــي  ــة  ــادي ــص ــت االق
الفلسطيني في الداخل وارتفاع 
خط  تحت  يعيشون  مــن  نسبة 
تفشي  بعد  خصوصًا  الفقر، 
من  زادت  كـــورونـــا،  ــحــة  جــائ
»السوق  من  لالقتراض  اللجوء 
السوداء«، من دون قدرة على 
زاد  وبالتالي  القروض،  هذه  سد 
فقد  القتل،  جــرائــم  استفحال 
سقط بجرائم مرتبطة بالعصابات 
الماضي  العام  في  المنظمة 
قتيًال.   113 أصــل  مــن  العشرات 
حالة  تزيد  المعطيات  هذه  كل 
المجتمع  االحتقان والقلق في 
األفق  انسداد  من  الفلسطيني، 

وانعدام حل في المستقبل.

تردي األوضاع 
االقتصادية

انــفــجــر في  ــذي  ــ الـ ــوم األرض،  يــ ــّد  ــعـ ُيـ
الــتــاســع والــعــشــريــن مــن مـــــارس/آذار 
عــــام 1976 فـــي مـــواجـــهـــات فـــي قــريــة 
عــــرابــــة بــــن األهــــالــــي الــفــلــســطــيــنــيــن 
واالحتالل اإلسرائيلي، مع استشهاد 
خير ياسن، ثم توالي سقوط الشهداء 
فــي الــثــالثــن مــن مــــارس، يــومــًا فــارقــًا 
الداخل،  في  الفلسطينين  تاريخ  في 
باعتباره أول مواجهة شعبية شاملة 
الــداخــل، وبن  الفلسطينين فــي  بــن 
الشرطة اإلسرائيلية وحرس الحدود.
وانــفــجــرت الــتــظــاهــرات فـــي الــثــالثــن 
ــــرار الــحــكــومــة  ــــارس ردًا عــلــى قـ مـــن مـ
اإلســرائــيــلــيــة مــصــادرة نــحــو 40 ألــف 
دونـــــم مـــن أراضــــــي ســخــنــن وعـــرابـــة 
ــل،  ــر حــنــا املـــعـــروفـــة بــــأراضــــي املـ ــ وديـ
ــك لــتــخــصــيــصــهــا إلقــــامــــة املـــزيـــد  ــ وذلــ
مــــن املـــســـتـــوطـــنـــات، فــــي نـــطـــاق خــطــة 
سكانه  من  وتفريغه  الجليل،  تهويد 
العرب، وهو ما أدى إلى إعالن لجنة 
الــدفــاع عن األراضـــي اإلضـــراب العام، 
الــرغــم من  التظاهرات على  وخــرجــت 
إعـــالن الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة فــرض 
ــتـــجـــول. وقــــد اشــتــعــلــت  نـــظـــام مــنــع الـ
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بـــن املــتــظــاهــريــن 
وبـــن عــنــاصــر الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة 

إلى  أوقعت خمسة شهداء باإلضافة 
في  الــذي سقط  ياسن  الشهيد خير 
29 مارس 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، 
 عن اعتقال مئات آخرين، وفصل 

ً
فضال

لقرار  استجابوا  الــذيــن  العمال  آالف 
اإلضــراب من أماكن عملهم. ورفضت 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي، برئاسة 
إسحاق رابن، في ذلك الوقت، التحقيق 
في حاالت سقوط الشهداء والجرحى، 
وحملت املسؤولية لقيادات الجماهير 

العربية.
وتفيد معطيات لجنة املتابعة العليا، 
لفلسطينيي  العليا  القيادية  الهيئة 
48، وفــــق مـــا نــشــرتــه وكـــالـــة األنـــبـــاء 

الفلسطينية »وفا« أمس اإلثنن، بأن 
إسرائيل استولت على  نحو مليون 
احتاللها  منذ  دونـــم  مليون  ونــصــف 
لفلسطن حتى العام 1976، ولم يبق 
بـــحـــوزة الــفــلــســطــيــنــيــن هــنــاك ســوى 
نحو نصف مليون دونم، عدا مالين 
الدونمات من أمالك الالجئن وأراضي 

املشاع العامة.
وفي مناسبة الذكرى 45 ليوم األرض، 
املسيحية  االسالمية  الهيئة  تطّرقت 
بيان  في  واملقدسات،  القدس  لنصرة 
لها أمس اإلثنن، إلى مواصلة سلطات 
انتهاكاتها الجسيمة بحق  االحتالل 
األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وكــــل مـــا هو 
تمر  عاما   45 »إن  وقــالــت  فلسطيني. 
عــلــى يــــوم األرض والـــعـــالـــم ال يــحــرك 
ســاكــنــا، وتــأتــي هــذه الــذكــرى فــي ظل 
ــي،  ــ تــصــاعــد االســـتـــيـــالء عــلــى األراضــ
ــنــــاء وتـــوســـيـــع املـــســـتـــوطـــنـــات فــي  وبــ
الغربية، واستهداف  القدس والضفة 
الهيئة  ودعت  الفلسطيني«.  الوجود 
ـــى اســـتـــمـــرار مــواجــهــة  فـــي بــيــانــهــا إلـ
إلى  الهادفة  اإلسرائيلية  املخططات 
وطمس  الفلسطينية  األرض  تهويد 

معاملها العربية.
نضال...  

الوجود الفلسطيني مهدد
دعوات للوحدة بوجه تغول االحتالل

يوم األرض 
في عامه الـ45 

انقسام في الداخل 
الفلسطيني وتمييز إسرائيلي 
عنصري وإهمال للمجتمع 

العربي



أبيب في  تل  تشارك  بين فرنسا وإسرائيل،  العسكري  التعاون  في ظل 
برنامج »سكوربيون« الذي سيشكل أساس استراتيجية القوات الفرنسية، 
وهو ما يضيء عليه هذا الموضوع الذي تنشره »العربي الجديد« 

بالتزامن مع »أوريان 21«

45
سياسة

تفادي حرب الدم، أي أن يكون هناك أقل عدد 
ممكن من القتلى الجنود. ينظم سكوربيون 
التشغيل املتوافق بن دبابة وسفينة ودراجة 
ــــوت وجــنــدي  نــاريــة وطـــائـــرة بــال طــيــار وروبـ
على األرض. إنه برنامج مهم للغاية، يشارك 
عي األسلحة الفرنسين، ولكن 

ّ
فيه كبار مصن

أيضًا شركة إلبيط اإلسرائيلية التي اكتسبت 
خبرة كبيرة في مجال األنظمة املستقلة«.

تسهل  التي  الخبرة  هــذه  إســرائــيــل  اكتسبت 
الــتــحــلــيــل الــتــفــصــيــلــي ملـــيـــدان مـــعـــّن بفضل 
طــائــراتــهــا بــال طــيــار املــنــتــشــرة فــي األراضـــي 
ــقــــول املـــهـــنـــدســـة:  ــة. تــ ــلـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة املـــحـ
»إسرائيل تتقّدم في ثالث نقاط رئيسية. أواًل، 
محو ضجيج املحرك الصوتي للطائرات بال 
طــيــار. إنــه تــقــّدم كبير، نحن بــصــدد تحقيق 
عليه  نعمل  وهــو موضوع  الضجيج،  إخفاء 

كثيرًا أيضًا في فرنسا«.
طيار.  بال  الطائرات  هناك تصغير حجم  ثم 
الـــطـــائـــرات-الـــحـــشـــرات بـــال طـــيـــار الـــتـــي تثير 
بــونــد هــي بالفعل  أفـــالم جيمس  فــي  مرحنا 
الجيش  قبل  مــن  اختبارها  وتــم  الخدمة  فــي 
اإلســـرائـــيـــلـــي فــــي غــــــزة. تـــؤكـــد املــتــخــصــصــة 
أنـــهـــم »يـــدمـــجـــون مـــجـــال تــقــنــيــات الــطــائــرات 
الطبيعة«. وأخــيــرًا هناك محو  بال طيار في 
ــارات »الـــعـــدو«  ــ اآلثـــــار الــرقــمــيــة وتــحــديــد إشــ
في  هي  الرقمية  القيادة  ألن  االستراتيجية، 
ُيعتبر  بــرنــامــج ســكــوربــيــون/الــعــقــرب«.  قلب 
ــيـــون مــهــمــًا جـــــدًا لـــصـــنـــاعـــة الـــدفـــاع  ــكـــوربـ سـ
 عن أن 

ً
الفرنسية ألن البرنامج يهدف، فضال

الجيش زبونه خالل اإلطالق، إلى التصدير. 
وليس من املستغرب أن نعرف أن أول مشتٍر 

لسكوربيون هي أبوظبي.

نقطة تحّول سنوات 2000
قبل أن تصبح فرنسا وإسرائيل مهووستن 
بالرقمية، أعيد إطالق التعاون العسكري بن 
الــبــلــديــن فــي بــدايــة ســنــوات 2000 فــي قطاع 
عسكري:  خبير  يوضح  طيار.  بال  الطائرات 
»لــم تكن فرنسا متقدمة جــدًا 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 
 مــكــلــفــًا وصــاخــبــًا 

ً
ــائــــرات هــلــيــكــوبــتــر حــــال طــ

لــلــغــايــة. وكـــانـــت إســـرائـــيـــل آنـــــذاك ســيــدة في 
مــيــدان الــطــائــرات بــال طــيــار. فحتى لــو كانت 

الــفــرنــســيــة-اإلســرائــيــلــيــة ال يكفون  الــتــجــارة 
عن اإلشــادة بجودة »الحوار االستراتيجي« 
البلدين، والــذي يمكن ترجمته من دون  بن 
لغة خشبية على النحو التالي: »من يبع أية 
أال يمشي على مجالي«،  أسلحة وملــن، عليه 
ــإن األصــــــــوات تــصــبــح جــــد خـــافـــتـــة عــنــدمــا  ــ فـ

يتعلق األمر بالحديث عنها بدقة أكبر.

تطوير »سكوربيون«
ــهـــور  ــمـ ــجـ هــــكــــذا ال يــــعــــرف املـــنـــتـــخـــبـــون والـ
في  إسرائيل  الــســواء مشاركة  العريض على 
الــبــرنــامــج الــخــفــي املــســمــى »تـــــآزر االتـــصـــال 
ــدد االســـــتـــــخـــــدامـــــات وتـــثـــمـــن  ــعــ ــتــ ــزز بــ ــ ــعــ ــ املــ
في  وهو  )سكوربيون/العقرب(،  املعلومات« 
الفرنسية  الــبــريــة  الــقــوات  استراتيجية  قلب 
لــلــعــشــريــات املــقــبــلــة. يــتــمــثــل الــجــانــب املــرئــي 
املــدرعــة، مع إطالق  منه في تجديد املركبات 
التي   )Griffon( »غــريــفــون«  املـــدرعـــة  املــركــبــة 
ســيــتــم نــشــرهــا فــي الــســاحــل فــي خــريــف عــام 
2021. لكن محرك برنامج سكوربيون يتمثل 
في تطوير قيادة رقمية واحــدة تعتمد على 
وصلة مشتركة تسمح للجنود املنتشرين في 
الجديدة  العسكرية  لــأدوات  وكذلك  امليدان، 
مــثــل الــطــائــرات بــال طــيــار والـــروبـــوتـــات، بــأن 
ــــي وقــــــت واحـــــــد لــتــســتــبــق  ــكــــون مـــتـــصـــلـــة فـ تــ

بالتالي ردود فعل العدو.
تــشــرح متخصصة: »ســنــجــد فــي قــلــب حــرب 
يحمل  هــو  أخـــف.  بحمولة  جنديًا  املستقبل 
اليوم ما يصل إلى 38 كيلوغرامًا مقابل 40 
يــزال  ال   .1918-1914 حــرب  خــالل  كيلوغرامًا 
هامش التحسن ضخمًا. في نهاية املطاف، 
لن يكون للجندي سوى شاشة نظام تحديد 
وقنينة  وبــنــدقــيــتــه   )GPS( الــعــاملــي  ــع  ــواقـ املـ
بواسطة  بــه. وسيتم توجيهه  الخاصة  املــاء 
البوصلة الرقمية وتساعده طائرات بال طيار 
للحصول على رؤية واسعة و»بغال-روبوت« 
الجرحى عند  الثقيلة وإجــالء  لنقل األحمال 

الحاجة«.
ستكون إذًا املعلومات املتاحة للجندي على 
الـــخـــاص به   )GPS( املــــواقــــع تــحــديــد  جـــهـــاز 
الوصلة  وتطوير  حاسمة،  سكوربيون  عبر 
الــرقــمــيــة هــو فــي صــمــيــم الــتــعــاون الفرنسي 
اإلســرائــيــلــي الـــســـري. وتــتــابــع املــتــخــصــصــة: 
»الــفــكــرة املــركــزيــة فـــي بــرنــامــج ســكــوربــيــون 
هي الحرب من دون ضوضاء، وإن أمكن ذلك 

صينية  واملــكــونــات  غالبًا  أملــانــيــة  امليكانيكا 
أو فــرنــســيــة، فــهــم يــعــرفــون كــيــف يصممون 

ويجمعون آالت عالية األداء«.
أمــام مــأزق واضــح لصناعتها، كانت فرنسا 
بطائرات  نفسها  تجهيز  إلــى  ماسة  بحاجة 
بال طيار مستوردة. خالفًا لالعتقاد السائد، 
ــاركـــوزي، املــعــروف  لــيــس الــرئــيــس نــيــكــوال سـ
بمشاعره املــؤيــدة إلســرائــيــل، هــو مــن تسّبب 
ــّول األســـــاســـــي فــــي الـــعـــالقـــة  ــحــ ــتــ فــــي هــــــذا الــ
ــــالل الــســمــاح  الــســيــاســيــة الــعــســكــريــة مــــن خـ
طيار  بــال  بــطــائــرات  نفسه  بتجهيز  للجيش 

إسرائيلية.
ــــل، الـــــــــذي عــمــل  ــيـ ــ ــــسـ ــرح فــــريــــديــــريــــك إنـ ــ ــشـ ــ يـ
»مـــســـتـــشـــارًا« لــــدى »هـــيـــئـــات مــعــتــمــدة« في 
الحقيقي »حصل  التغيير  أن  الــدفــاع،  وزارة 

ــيـــك  ــنـ ــيـ فـــــي ظـــــل حــــكــــم جـــــــاك شـــــيـــــراك ودومـ
شـــيـــراك  ــان  ــ كـ  .2006-2005 فــــي  ــلـــبـــان  دوفـــيـ
معجبًا بــأريــيــل شــــارون الــــذي وفـــى بــوعــده 
بــإخــالء املــســتــوطــنــات اإلســرائــيــلــيــة فــي غــزة 
صيف 2005. أقنع دوفيلبان الرئيس شيراك 
بأن الدول العربية ال يمكن االعتماد عليها، 
وأن فــرنــســا مــتــخــلــفــة فـــي مــجــال الــطــائــرات 
بـــال طـــيـــار. بــبــراغــمــاتــيــة شـــيـــراك، تـــم توقيع 

االتفاقيات التجارية بتكتم«.
كــانــت هــي أيــضــًا اللحظة الــتــي بــاشــر فيها 
ــراك، بــعــد الـــحـــرب فـــي الــــعــــراق، تــقــاربــًا  ــيــ شــ
مــع إســرائــيــل لتسهيل الــحــوار مــع الــواليــات 
املـــتـــحـــدة. مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، اشـــتـــرت فــرنــســا 
وسّوقت طائرات إسرائيلية بال طيار تحت 
االتفاقيات  الــتــرخــيــص. سمحت هــذه  نــظــام 

مع »داســـو« و»إيــربــاص« و»ساجيم« )التي 
ــافـــران( أيضًا  أصــبــحــت فــيــمــا بــعــد شــركــة سـ
»إيغل«  إسرائيلية  بشراء طائرات بال طيار 
في   )Heron( و»هـــيـــرون«   2007 فــي   )Eagle(
2009 و2010. اغتنم دوفيلبان وشيراك هذا 
الــتــجــديــد لــلــتــعــاون الــعــســكــري لــلــتــرخــيــص 
ــر« )وهـــــو فــــرع تـــابـــع لــشــركــة  ــتـ ــوبـ »يـــوروكـ ـــ لـ
من  ببيع ست طائرات هليكوبتر  إيرباص( 
والتي  اإلسرائيلية،  للبحرية  »بانثر«  طــراز 
أعــادت تسميتها »أتــالــف« )خــفــاش(. كل من 
هـــذه الــطــائــرات بــاهــظــة الــثــمــن، بــمــا فــي ذلــك 
الصواريخ، يكلف عشرات املالين اليوروات. 
ستبيع الشركة األوروبية الرائدة في مجال 
الصواريخ »إم بي دي إيه« )MBDA(، والتي 
تمتلك »إيرباص« فيها حصة متساوية مع 

في   37،5( البريطانية   )BEA( إي«  إيــه  »بــي 
املائة من رأس املال لكل منهما(، إلى إسرائيل 
ذخائر موجهة عن بعد وصــاروخ »سبايك« 

)Spike( املضاد للدبابات.

دور ساركوزي
يــوضــح ســفــيــر ســابــق أن ســــاركــــوزي وقــبــل 
ــيــــس الــــــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي  ــع رئــ ــ ــه مـ ــالفــ خــ
إلــى قصر  نتنياهو وعند وصــولــه  بنيامن 
يــَر نفسه »ملزمًا  لــم  اإلليزيه فــي عــام 2007، 
ومـــخـــاوف  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــة  ــركـ حـ بــثــقــل 
»الحوار  ســاركــوزي  وأطلق  الضباط«.  كبار 
االســتــراتــيــجــي« الــفــرنــســي اإلســرائــيــلــي عــام 
2008، وهـــو لــقــاء ســنــوي يــركــز عــلــى تــبــادل 
ــيــــس  املــــعــــلــــومــــات بـــــن عـــســـكـــريـــي وجــــواســ
الشرطي  أو  الداخلية،  وزيــر  وكــان  البلدين. 
األول في فرنسا، الــذي أنشأ منصب امللحق 
األمني في السفارة الفرنسية بتل أبيب عام 
التعاون  تطوير  شــيء  كــل  قبل  يــريــد   ،2006
ــع خالل زيارته 

ّ
البلدين. ووق البوليسي بن 

اتفاقية   2008 يونيو/حزيران  في  الرسمية 
أثارت  الجريمة واإلرهـــاب.  تتعلق بمكافحة 
العديد  الغامضة  املعالم  ذات  االتفاقية  هذه 
من التحفظات في البرملان ولم تتم املصادقة 
ــة تـــعـــاون  ــ ــامـ ــ عـــلـــيـــهـــا. ومــــــع ذلـــــــك، ســـيـــتـــم إقـ
من  شــديــد،  تكتم  فــي  البلدين  بــن  بوليسي 

خالل اجتماعات دورية وتبادل معلومات.
ــانـــب الـــصـــنـــاعـــة الـــعـــســـكـــريـــة، تــتــكــثــف  مــــن جـ
ويوضح  طيار.  بال  طائرات  إلنتاج  األعمال 
مــهــنــدس فـــي األســلــحــة أن »لــكــل طـــائـــرة بال 
طــيــار خــصــائــصــهــا واســتــعــمــاالتــهــا ملــراقــبــة 
األراضـــــــــي أو لــعــمــلــيــات أكــــثــــر هـــجـــومـــيـــة«. 
نجومية  األكثر  اإلسرائيليان  والنموذجان 
ــز 900«  ــرمــ »هــ األول  فــــي  هـــمـــا  ــســــوق  الــ ــي  فــ
ــيـــط« املــــســــوق مـــنـــذ 2012 وتـــم  ــبـ لـــشـــركـــة »إلـ
بــيــعــه لــلــمــكــســيــك وكـــولـــومـــبـــيـــا والــــبــــرازيــــل 
وأذربيجان،  سويسرا  في  وأيضًا  وتشيلي، 
وهـــــو مــخــصــص لـــلـــمـــراقـــبـــة وقـــمـــع »أعـــمـــال 
الـــشـــغـــب«. والـــنـــمـــوذج اآلخــــر هـــو »هـــيـــرون« 
ــات الـــفـــضـــاء  ــاعــ ــنــ الــــــــذي تـــنـــتـــجـــه شــــركــــة صــ
اإلســرائــيــلــيــة، وهـــو يــبــاع فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم، بما فــي ذلــك املــغــرب وتــركــيــا. تتمثل 
مــيــزتــه الــرئــيــســيــة فـــي وقــــت الـــطـــيـــران الـــذي 
إلــى 48 ساعة من دون توقف. شّكلت  يصل 
هــــذه الـــطـــائـــرات بـــال طــيــار أســــاس الــتــعــاون 

نماذج  بخصوص  و»إلبيط«  »تاليس«  بن 
و»هــــرمــــز«   )Watchkeeper( »واتـــشـــكـــيـــبـــر« 
)Hermes( وبن مجموعة »إيرباص« وشركة 
صــنــاعــات الــفــضــاء اإلســرائــيــلــيــة بخصوص 
 »1 و»هيرون   )Harfang( »هارفانغ«  نموذج 
و»هيرون-تي بي«. وتدين الطائرة بال طيار 
»بــاتــرولــر« املصنعة مــن شــركــة »ســـافـــران«، 
ــة بــــن شــركــة  ــبـــرمـ بــالــكــثــيــر لـــالتـــفـــاقـــيـــات املـ
املبرمة في  )اســم سافران سابقًا(  »ساجيم« 

عام 2010 مع شركة »إلبيط«.
الفرنسي  املستوين  على  األعــمــال  وتستمر 
واألوروبــي. في اآلونــة األخيرة، قامت وكالة 
طلبية  بتقديم  األوروبــيــة  البحرية  السالمة 
ــربـــاص«  إلــــى كــونــســورتــيــوم مــشــّكــل مـــن »إيـ
مـــن جــهــة وصـــنـــاعـــة الـــطـــيـــران اإلســرائــيــلــيــة 
ــة أخـــــــــرى لـــتـــزويـــدهـــا  ــهــ و»إلـــــبـــــيـــــط« مـــــن جــ
ــــرون« و»هــــرمــــز«  ــيـ ــ ــار »هـ ــيـ بـــطـــائـــرات بــــال طـ
لتحديد موقع القوارب التي تنقل املهاجرين 
في البحر األبيض املتوسط. وفقًا لصحيفة 
»الغارديان« البريطانية، تقدر قيمة العقدين 

بـ50 مليون يورو لكل منهما.
ــرًا، قــــّدم الــجــيــش الــفــرنــســي طــلــبــيــة إلــى  ــيـ أخـ
اإلسرائيلية   )Roboteam(« »روبوتيم  شركة 
ــده بــــروبــــوتــــات عـــســـكـــريـــة مـــعـــروفـــة  ــزويــ ــتــ لــ
»بــغــال-روبــوت«،  أي   »Probot mules« باسم 
الجرحى.  وإجـــالء  املــعــدات  لنقل  املخصصة 
ــات فــي  ــوتــ ــروبــ ــذه الــ ــ ويــــكــــون قــــد تــــم نـــشـــر هـ
مــنــطــقــة الــســاحــل فـــي صــيــف عــــام 2020 في 
إطار عملية »برخان«. تؤكد مجلة »شاالنج« 
هــذا  وجـــود  عــن  كشفت  الــتــي   )Challenges(
ضارية  نفوذ  معركة  محل  كــان  بأنه  العقد، 
في الكواليس بن مؤيدي »روبوتيم« وأولئك 
ــلــون نـــمـــوذجـــًا أنــتــجــتــه 

ّ
الـــذيـــن كـــانـــوا يــفــض

املــجــمــوعــة الــفــرنــســيــة لــلــمــنــشــآت الــبــحــريــة 
بشراكة   ،)CNIM( املتوسطية  والصناعية 
 )Milrem( »مع املجموعة اإلستونية »ميلريم
التي تنتج روبوت »تيميس« )Themis( وهو 
نــمــوذج نــاجــح يــبــاع فــي العديد مــن البلدان 
ــات املـــتـــحـــدة واملــمــلــكــة  ــ ــــواليـ ــك الـ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ

املتحدة.
ــة »شـــــــــــاالنـــــــــــج« أن  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــب مـ ــسـ ــ ــحـ ــ يـــــــبـــــــدو بـ
يسمى  ما  مع  بشراكة  املرتبطة  »روبوتيم«، 
»أنف زائف« فرنسي )أي  باللغة الفرنسية بـ
هـــويـــة مـــزيـــفـــة(، لـــجـــأت إلــــى كــســر أســعــارهــا 
لدى  الصفقة، وهي ممارسة معتادة  لكسب 
للفوز  اإلســرائــيــلــي  الــدفــاع  قــطــاع  صناعيي 
ملصدر  وفقًا  أيــضــًا،  شنت  ولكنها  بالعقود. 
مطلع، حملة ضغط مكثفة. يعود أيضًا غضب 
الفرنسين  العسكرين  وبعض  الصناعين 
التي باعت  آخــر، فشركة »روبوتيم«،  لسبب 
قامت  اإلسرائيلي،  للجيش  أواًل  روبوتاتها 
أخيرًا بجمع أمــوال من الصن وسنغافورة. 
بقلق  الفرنسية  الدفاعية  األوســـاط  وتشعر 
إزاء وجود تحالفات جديدة بن بعض الدول 
األفريقية والصن وإسرائيل في مجال األمن 

وبيع األسلحة.
يــحــدث كـــل هــــذا فـــي الــكــوالــيــس، وكــــل شــيء 
عــلــى مـــا يـــــرام رســمــيــًا فـــي مـــجـــال الــتــعــاون 
العسكري بن البلدين. فرنسا التي تعد من 
األسلحة تهوى تنظيم معارض  كبار تجار 
تجارية: يوروساتوري، يورونافال، معرض 
باريس الجوي-لو بورجيه، وأيضًا صالون 
الــنــظــام.  عــلــى  للحفاظ  املــخــصــص  ميليبول 
للمشاركة.  تكون هناك  أن  وإسرائيل تهوى 
بوفيريه،  بــاتــريــس  جمعتها  لبيانات  وفــقــًا 
ــانـــت 51 شـــركـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة حــــاضــــرة فــي  كـ
يوروساتوري في عام 2016، مقابل 17 شركة 
في عام 1998. نفس التقدم الالفت يالحظ في 
صالون ميليبول: 16 شركة ممثلة في 1997 

و57 في 2015.
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سكوربيون
ــذي  ــيــون، ال ــرنــامــج ســكــورب خـــارج ب
الــمــالــيــة  الــتــكــلــفــة  ُتـــعـــرف فــيــه  ال 
يراقب  اإلســرائــيــلــيــيــن،  للمهندسين 
تــبــادالت  حجم  الفرنسي  الــبــرلــمــان 
 ،2019-2010 الفترة  خــالل  األسلحة. 
الفرنسية،  الدفاع  لوزارة  تقرير  حسب 
سلّمتها  التي  األسلحة  قيمة  بلغت 
في  يورو.  ماليين   208 إلسرائيل  فرنسا 
مبيعات  مبلغ  يُــعــرف  ال  المقابل، 
إسرائيل لفرنسا من األسلحة واألنظمة 
سوق  يميز  الذي  الغموض  األمنية. 
الصعب  من  يجعل  السيبراني  األمــن 

تكوين فكرة عن حجم المبيعات.

غموض حجم 
المبيعات

قضية

جان ستيرن

ــمــــوض تـــــــام، يـــتـــعـــاون  ــــل غــ ــــي ظـ فـ
عسكريون ومهندسون فرنسيون 
وإسرائيليون على حرب املستقبل 
والطائرات  الرقمية  القيادة  بن  تجمع  التي 
بال طيار والــروبــوتــات، وذلــك على الرغم من 
كــــون الــبــلــديــن مــتــنــافــســن أيـــضـــًا فـــي مــجــال 
مــبــيــعــات األســلــحــة، خــصــوصــًا فــي أفــريــقــيــا. 
إذا كانت فرنسا ثالث أكبر مصّدر لأسلحة 
الــعــالــم، فــإســرائــيــل تحتل حــالــيــًا املرتبة  فــي 
الثامنة، وهو »إنجاز« الفت نوعًا ما بالنظر 
للبلدين  كــــان  الــــدولــــة. وإذا  هــــذه  إلــــى حــجــم 
عالقات ودية في العديد من املجاالت، فاألمر 
يبدو أكثر تعقيدًا في مجال الدفاع. فمن جهة 
بعض  فــي  أنفسهم  الــبــلــديــن  يــجــد صناعيو 
األحيان في وضعية املتنافسن، كما يشتهر 
ــار مـــن أجــل  ــعـ »كـــســـر« األسـ اإلســرائــيــلــيــون بــــ
االســتــيــالء عــلــى أســــواق الـــســـالح. ومـــن جهة 
اإلسرائيلين  ألن  الخصوص،  وعلى  أخــرى، 
يــوجــهــون أنـــظـــارهـــم بـــإصـــرار نــحــو محمية 

إسرائيل تبيع فرنسا 
أنظمة مراقبة وطائرات 

بال طيار

الفكرة المركزية في 
سكوربيون هي الحرب من 

دون ضوضاء

كيف تطور إسرائيل القلب المستقبلي 
للدفاع الفرنسي؟

تقليدية للجيش وتجار السالح الفرنسين: 
استثمرت  أوســلــو،  اتفاقيات  فمنذ  أفريقيا. 
إسرائيل كثيرًا في القارة األفريقية، ال سيما 

في مجال »حماية« السلطات القائمة.
»نحن  العسكري:  القطاع  في  مهندس  يقول 
في تنافس كبير في السوق األفريقية، لكننا 
فــي الــوقــت الــحــالــي مـــتـــجـــاوزون. لــقــد أخــذت 
مثل  الخطرة  املناطق  في  األســـواق  إسرائيل 
زيمبابوي  األفــريــقــيــة،  الــبــحــيــرات  نيجيريا، 
ومــاالوي. أما صناعيونا، وال سيما تاليس 
ــــي حـــــن أن  ــم مـــنـــقـــســـمـــون، فـ ــهـ ــران، فـ ــ ــ ــافـ ــ ــ وسـ
وربما  أخــيــرًا،  جــدًا«.  متحدون  اإلسرائيلين 
هـــذا هــو األهــــم، يــعــود ذلـــك لــكــون الــعــالقــة قد 
انعكست: ففي الخمسينيات والستينيات من 
األسلحة  تبيع  فرنسا  كانت  املــاضــي،  الــقــرن 
ــيــــوم فـــإســـرائـــيـــل تــبــيــعــهــا  ــا الــ ــ ــيــــل. أمـ إلســــرائــ
أنــظــمــة املــراقــبــة اإللــكــتــرونــيــة وطـــائـــرات بال 
طيار وحتى الجنود اآللين. يعد ذلك مزعجًا 
بـــعـــض الــــشــــيء لـــلـــعـــزة املـــفـــرطـــة لــعــســكــريــي 
الفرنسي. وإذا كان  الدفاع  وصناعيي قطاع 
أعضاء جماعات الضغط في »إلنت« وممثلو 

البحرية  قوات  بين  مشتركة  عمليات  أجريت   ،2018 يوليو/تموز  في 
أركانهما،  قادة  بحضور  وكورسيكا  تولون  قبالة  واإلسرائيلية  الفرنسية 
ــت  ــي ــارف ــي ش ــلـ األدمـــيـــرالـــيـــن إيـ
ــورة(.  ــص )ال بـــرازوك  وكريستوف 
وكانت بمثابة سابقة للبحريتين منذ 
عام 1963، وإن كان سبق أن أجريت 
في  مشتركة  جــويــة  مـــنـــاورات 
كورسيكا في نوفمبر/تشرين الثاني 
2016. وعلى الرغم من الخالفات، 
الجيش  صديقة  فعًال  إسرائيل  فإن 
الفرنسي. فيما فلسطين في هذا 

الصدد »ليست موضوعًا«.

مناورات مشتركة
تحضر إسرائيل في معارض األسلحة الفرنسية )جيرار جوليان/فرانس برس(
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أفغانستان: هل تنقذ استراتيجية »إدارة المخاطر« أميركا؟ميانمار: إدانات دولية لـ»السبت الدموي«

فبراير/  1 انــقــالب  على  شهرين  نحو  بعد 
شـــبـــاط املــــاضــــي، بــــات يــمــكــن الـــحـــديـــث عن 
مـــرحـــلـــة فـــاصـــلـــة بــــن انـــقـــالبـــيـــي مــيــانــمــار 
ــوم الــســبــت  ــدءًا مـــن يــ ــ ــي، بـ ــدولــ واملــجــتــمــع الــ
املاضي، بعد املجزرة التي ارتكبها العسكر 
فــي شـــوارع الــبــالد، وســقــط ضحيتها أكثر 
مــن 114 مــتــظــشــاهــرًا، بينهم 7 أطــفــال على 
األقــــــــل. وشــــّكــــل »الـــســـبـــت الـــــدمـــــوي« نــقــطــة 
تــحــّول لــدى املجموعة الــدولــيــة، الــتــي دعت 
السلطة  إلعـــادة  مـــرارًا  االنقالبية  املجموعة 
ــيـــاق، دان الــرئــيــس  ــيـــن. فـــي الـــسـ إلــــى املـــدنـ
األمــيــركــي جــو بــايــدن، مــســاء أول مــن أمــس 
األحد، ما سّماه »القمع الدموي املشن جدًا« 
للمتظاهرين في ميانمار. وقال في تصريح 
مقتضب أدلـــى بــه فــي مسقط رأســـه بوالية 
ــرّوع ومــشــن للغاية،  ــه أمـــر مــ ــ

ّ
ديـــالويـــر: »إن

تل 
ُ
وبناًء على التقارير التي تلقيتها فقد ق

عــدد كبير مــن األشــخــاص مــن دون أّي داٍع 
على اإلطالق«.

»التصعيد  األوروبــــي  االتــحــاد  دان  بـــدوره 
غـــيـــر املـــقـــبـــول لـــلـــعـــنـــف«، واصـــفـــًا مـــا جـــرى 
وذكر  والــعــار«.  الرعب  »يوم  بـ ميانمار  في 
وزيــر خارجية االتــحــاد األوروبـــي جوزيب 
بــــوريــــل فــــي بــــيــــان »أكـــــــــّرر إدانــــــــة االتــــحــــاد 
 الــقــادة 

ّ
األوروبــــي للعنف األعــمــى، وأحـــض

ــي عــن هـــذا املــســار 
ّ
الــعــســكــريــن عــلــى الــتــخــل

تــتــســارع الــخــطــوات فــي املــلــف األفــغــانــي على 
فرص  على  اإلبقاء  األول  أساسين،  مسارين 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة املــمــكــنــة بـــن الــحــكــومــة 
وحركة »طالبان«، أما الثاني فيرتبط بالتفلت 
القوات  لم تنسحب  املحتمل في حــال  األمني 
األميركية في 1 مايو/ أيار املقبل، املوعد الذي 
املتحدة و»طالبان« في  الــواليــات  اتفاق  أقــّره 
الدوحة القطرية في 29 فبراير/ شباط 2020. 
في امللف السياسي، يبدو »مؤتمر إسطنبول 
لــلــســالم حـــول أفــغــانــســتــان«، املــقــرر عــقــده في 
ــريـــل/ نــيــســان املــقــبــل فـــي تــركــيــا، مــحــوريــًا  إبـ
الــحــوار األفغاني. ومــع أن املؤتمر يهدف  في 
 فــي الــدوحــة 

ً
إلــى تعزيز الــحــوار القائم أصـــال

بـــن الــحــكــومــة األفــغــانــيــة و»طــــالــــبــــان«، غير 
أكــثــر من  أن محوريته تكمن مــن وجــهــة نظر 
»األنــاضــول«،  لوكالة  أفغاني تحدث  مسؤول 
قبل حلول موعد  األخــيــر  املنعطف  فــي كونه 
الــبــالد فــي 1  الــقــوات األميركية مــن  انسحاب 
واملواقف  املؤتمر  وأظهرت تحضيرات  مايو. 
املــواكــبــة لـــه، مـــدى الـــرهـــان عــلــيــه لــتــفــادي أي 
ــرز ذلــك  ــ تـــطـــور مـــيـــدانـــي فـــي أفــغــانــســتــان. وبـ
ــو مــســتــشــار  ــ فــــي مـــوقـــف مــحــمــد مـــحـــقـــق، وهـ
األمن  أشــرف غني لشؤون  األفغاني  الرئيس 
ــزب »الــــوحــــدة  ــ ــًا زعـــيـــم حـ والـــســـيـــاســـة وأيــــضــ
اإلســـالمـــي الــشــعــبــي«، حـــن اعــتــبــر أن أنــقــرة 
الـــخـــروج  فــــي  مـــؤثـــر  دور  »أداء  عـــلـــى  قـــــــادرة 

تنتهي«.  أن  يجب  املــأســاة  هــذه  الجنوني. 
وأضـــــــــاف »ســــنــــواصــــل اســــتــــخــــدام آلـــيـــات 
االتحاد األوروبــي، بما في ذلك العقوبات، 
ــمـــال الــعــنــف هــذه  الســـتـــهـــداف مــرتــكــبــي أعـ
الديمقراطية  مسار  إعــادة  عن  واملسؤولن 
والسالم إلى الخلف«. وشّدد على ضرورة 
ــبـــي هــــــذه االنـــتـــهـــاكـــات  ــكـ ــرتـ »مـــحـــاســـبـــة مـ
أفعالهم  عــلــى  اإلنــســان  لــحــقــوق  الجسيمة 
أبـــدت روســيــا على  املــخــزيــة«. مــن جهتها، 
لــســان املــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن، ديمتري 
بيسكوف، قلقها من »تزايد عدد الضحايا 
تـــطـــور  أن روســـــيـــــا  ــًا  ــفـ ــيـ مـــضـ املـــــدنـــــيـــــن«، 
تتغاض  لــم  لكنها  ميانمار،  مــع  عالقاتها 

عن العنف.
وفــــي بــيــان مــشــتــرك، قــالــت مــفــوضــة األمـــم 
ميشيل  اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة 
ــة لـــأمـــم  ــاصــ ــخــ ــه واملــــســــتــــشــــارة الــ ــيـ ــلـ ــاشـ بـ
املـــتـــحـــدة ملـــنـــع اإلبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة ألــيــس 
ويريمو نديريتو، إنه »يجب وقف األعمال 
املــخــزيــة والــجــبــانــة والــوحــشــيــة لــعــنــاصــر 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة، الـــذيـــن صـــــــّوروا وهــم 
ــار عـــلـــى املـــتـــظـــاهـــريـــن أثـــنـــاء  ــنــ يـــطـــلـــقـــون الــ
ــال  ــفــ فــــــرارهــــــم، ولــــــم يـــســـتـــثـــنـــوا حـــتـــى األطــ

الصغار«.
وكان املعارضون قد شاركوا في تظاهرات 
تنظيم  مــع  بالتزامن  السبت،  يــوم  ضخمة 
عـــرض عــســكــري أمــــام قــائــد الــجــيــش الـــذي 
بات يرأس اآلن املجموعة العسكرية، وهو 
أونغ هالينغ. وخالل خطابه  الجنرال من 
دافع  املسلحة،  للقوات  التقليدي  اليوم  في 
ــنـــغ مــــجــــددًا عــــن االنـــــقـــــالب، مــتــعــهــدًا  هـــاليـ
انــتــخــابــات جــديــدة.  بــعــد  الــســلــطــة  بتسليم 
ــه تـــهـــديـــدًا جـــديـــدًا لــلــمــعــارضــن،  ــه وجــ

ّ
لــكــن

رًا مــن أن أفــعــال »اإلرهـــاب التي يمكن 
ّ
مــحــذ

ــقـــرار وأمــــــن الــــبــــالد« غــيــر  ــتـ أن تـــضـــر بـــاسـ
الــتــي   »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

ّ
إن مـــقـــبـــولـــة. وقــــــال 

لم  إذا  بــهــا ســتــكــون غــيــر منضبطة  نــرغــب 

بــنــتــائــج إيــجــابــيــة فــي املـــحـــادثـــات«. وأوضـــح 
الــحــكــومــة األفــغــانــيــة و»طــالــبــان« لديهما  أن 
مــطــالــب وتــطــلــعــات مــخــتــلــفــة، وأن الـــواليـــات 
املتحدة قدمت تصورًا مخالفًا لرأي الطرفن، 

ولذلك ال بد من إيجاد حل وسط.
السابق  األفــغــانــي  الرئيس  اعتبر  جهته،  مــن 
الــســالم ال يمكن أن يتحقق  حــامــد كـــرزاي أن 
األفــغــان، مضيفًا أن »قبول  بــالــحــوار بــن  إال 
طــالــبــان االنــضــمــام إلـــى الــحــكــومــة األفــغــانــيــة 
ــل طـــريـــقـــة لــلــتــوصــل  ــهـ الـــحـــالـــيـــة ســـيـــكـــون أسـ
إلــــى حــــل، وبـــذلـــك ســيــتــمــكــن جــمــيــع األطــــراف 
مـــن الــعــمــل مــعــًا مـــن أجــــل تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
تعديل دستوري  إجـــراء  يمكنهم  كما  الــبــالد، 
إذا اقــتــضــى األمـــــــر«. وشــــــّدد عــلــى أنــــه يجب 
الــقــوى السياسية  على »طــالــبــان« وعــلــى كــل 
أن الشعب األفغاني  بالبالد أن يدركوا جيدًا 
يؤيد السالم ويرغب في تقدم البالد، وأن من 
الحقوق  على  الحفاظ  التقدم  متطلبات  أهــم 
والــــحــــريــــات. وأكــــــد عـــلـــى ضـــــــرورة االهـــتـــمـــام 
ــرأة وتــمــكــيــنــهــا مـــن الـــوصـــول إلــى  ــ بــتــعــلــيــم املـ

أعلى املناصب وتمتعها بكافة الحقوق. 
أمــا السفير األفــغــانــي فــي أنــقــرة أمــيــر محمد 
رامـــــــن، فــكــشــف أن الــــهــــدف مــــن املـــؤتـــمـــر هــو 
»إعـــالن وقــف إطـــالق الــنــار أواًل، ثــم بعد ذلك 
إحالل السالم العادل والدائم في أفغانستان«. 
ــاد املـــؤتـــمـــر  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــخـــــصـــــوص تــــفــــاصــــيــــل انـ وبـ
النهائي  التاريخ  أن  أوضــح  فيه،  واملشاركن 
لعقده لم يحدد بعد، إال أنه يتوقع أن يكون في 
منتصف إبريل املقبل، مشيرًا إلى أنه سيضم 
وزراء خارجية وممثلن رفيعي املستوى عن 
االتحاد األوروبي واألمم املتحدة. وذكر رامن 
أن الــرئــيــس األفــغــانــي أعــــرب عـــن اســتــعــداده 
التام للمشاركة باملؤتمر في حال شارك زعيم 
لكن  زاده.  أخوند  الله  هيبة  »طالبان«  حركة 
الوطنية  للمصالحة  األعــلــى  املجلس  رئــيــس 

.
ً
األفغاني عبد الله عبد الله لم يكن متفائال

ــر الــــحــــديــــث عــن  ــــي، بــــوشــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــــي الــــشــــق املـ فـ

عناوين  وضــع  بــايــدن  إدارة  على  أن  معتبرًا 
دبـــلـــومـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة ملـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد 1 
مــايــو. ورأى أنـــه يــجــب عــلــى بــايــدن تحضير 
أفــغــانــســتــان، على  مــن  الــخــروج  استراتيجية 
الرغم من املساعي لتحقيق السالم. ومن شأن 
ذلك االبتعاد عن نهج اإلدارة السابقة، بقيادة 
دونـــالـــد تـــرامـــب، الــتــي أعــلــنــت عــــودة الــجــنــود 
األميركين إلى ديارهم من دون استراتيجية 
ــة ملــســتــقــبــل أفـــغـــانـــســـتـــان. وفـــــي رأي  واضــــحــ
الــكــاتــب، فــإن »مكافحة اإلرهــــاب« هــي الهدف 
األهـــــم لــأمــيــركــيــن، لــكــن عــلــى واشـــنـــطـــن أن 
تديرها من دون وجود قوات لها على األرض، 
بالتالي فإن هذا النهج سُيجبر 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 
بــلــيــنــكــن، تــتــضــّمــن نــهــجــًا مــتــعــدد املـــســـارات 
وتطلق عملية السالم من خالل تحديد شروط 
ترتيبات تقاسم السلطة، ووقف إطالق النار 
وبغض  انتقالية.  أفغانية  حكومة  وتشكيل 
النظر عــن مــزايــا االســتــراتــيــجــيــة، الــتــي أشــاد 
بها البعض، إال أنها تتطلب تأجيل انسحاب 
إلــى مــا بعد 1 مايو.  الــقــوات مــن أفغانستان 
التمديد  تــــدرس  اإلدارة  أن  اللـــوانـــي  وكــشــف 
لبقاء القوات األميركية في أفغانستان من 6 
إلى 8 أشهر. واعتبر الكاتب أن تمديد الوجود 
يكون ضروريًا،  قد  أفغانستان  في  األميركي 
ــام عــمــلــيــة  ــ ــمـ ــ ــــن املـــســـتـــحـــيـــل تـــقـــنـــيـــًا إتـ ألنــــــه مـ
االنسحاب في 1 مايو، كاشفًا عن وجود أكثر 
الـــبـــالد: 2500 جــنــدي  مـــن 8500 أمــيــركــي فـــي 
احــتــمــال قبول  إلــى  آالف متعاقد. وأشـــار  و6 
»طـــالـــبـــان« ومــــن خــلــفــهــا بــاكــســتــان، بتمديد 
ــوات األمـــيـــركـــيـــة،  ــقــ ــــروج الــ مــــحــــدود ملـــوعـــد خــ
 الهجمات عليها.

ّ
ويمنع في الوقت نفسه شن

)العربي الجديد، األناضول( ُقتل شخص أمس وأُصيب آخرون في اشتباكات مع االنقالبيين )فرانس برس(

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

فــقــدوا حياتهم في  الــذيــن  لكل االشــخــاص 
الـــشـــارع«، مضيفة »ســاعــدوا مــيــانــمــار من 
فضلكم، نحن بحاجة ملساعدتكم الدولية«.
لــلــتــراجــع،  وال يـــبـــدو أن الــعــســكــر مــســتــعــد 
 
ً
ــــن أمــــس االثـــنـــن رجـــال ــــوات األمـ مـــع قــتــل قـ
ــانـــغـــون، خــــالل تــظــاهــر آالف  فـــي مــديــنــة يـ
املحتجن في العديد من البلدات، مظهرين 
ــى الــحــكــم  ــ ــــض الــــعــــودة إلـ عـــزمـــهـــم عـــلـــى رفـ
ــادت وســائــل إعــــالم، وأحــد  ــ الــعــســكــري. وأفـ
تل وأصيب عدد آخر، 

ُ
 ق

ً
الشهود، بأن رجال

عــنــدمــا أطــلــقــت قـــوات األمـــن الــنــار فــي أحــد 
الشاهد ثيها سوي  يــانــغــون. وقــال  أحــيــاء 
الــقــتــيــل )20 عــامــًا(  لــوكــالــة »رويــــتــــرز« إن 

ومساء  انتهكوه«.  وإذا  القانون  يحترموا 
ــيـــة في  الــســبــت خــــالل مــســابــقــة جـــمـــال دولـ
ميانمار  مرشحة  غصت  تايلند،  ـ  بانكوك 
ــة إلـــــى الـــســـالم.  ــيــ هـــــان الي بــــالــــدمــــوع داعــ
 
ً
وقــالــت فــي خــطــاب مــؤثــر »أنــــا آســفــة فــعــال

ــاف  ــه«. وأضــ ــ ــ ــيـــب بـــرصـــاصـــة فـــي رأسـ »أصـ
النار عشوائيًا، حتى على  »كانوا يطلقون 

فريق الصليب األحمر. 
مساعدة  »جمعية  حصيلة  إلــى  واســتــنــادًا 
املحلية،  املستقلة  الــســيــاســيــن«  الــســجــنــاء 
ـــتـــل 460 مــدنــيــًا مــنــذ االنــــقــــالب. لكن 

ُ
فــقــد ق

رغــــم أعــــمــــال الـــعـــنـــف، خـــرجـــت حـــشـــود فــي 
بلدات بمختلف أرجاء البالد وفقًا لوسائل 
اإلعـــالم ومــنــشــورات على مــواقــع التواصل 

االجتماعي. 
ودعــــت لــجــنــة اإلضـــــراب الـــعـــام لــلــقــومــيــات، 
وهي إحدى جماعات االحتجاج الرئيسية، 
في رسالة مفتوحة على موقع »فيسبوك« 
األقليات العرقية إلى مساعدة أولئك الذين 
يتصدون »لقمع« الجيش. وشّددت اللجنة 
الــتــنــظــيــمــات  عـــلـــى ضـــــــــرورة أن »تـــحـــمـــي 

العرقية املسلحة الناس«.
وســبــق أن نــدد قـــادة الــجــيــش فــي 12 دولــة 
ــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا  بـــيـــنـــهـــا الــــــواليــــــات املــ
والـــيـــابـــان وأملـــانـــيـــا، بــاســتــخــدام مــيــانــمــار 
الـــقـــوة الــقــاتــلــة ضـــد املــتــظــاهــريــن املــدنــيــن 
الــعــزل. وجـــاء فــي بــيــان مــشــتــرك »بصفتنا 
القاتلة  القوة  استخدام  ندين  أركـــان،  قــادة 
ضد أشخاص عزل من قبل القوات املسلحة 
وأجهزة األمن«، مضيفًا أن »جيشًا محترفًا 
يــتــبــع املــعــايــيــر الـــدولـــيـــة فـــي ســلــوكــه لهو 
مــســؤول عــن حــمــايــة الــشــعــب الـــذي يخدمه 
ــــدم إيــــذائــــه«. وأضـــــاف الــبــيــان »نــحــض  وعـ
الـــقـــوات املــســلــحــة فـــي مــيــانــمــار عــلــى وقــف 
ــمـــل عـــلـــى اســـتـــعـــادة احـــتـــرام  ــعـ الـــعـــنـــف والـ
الـــشـــعـــب وثـــقـــتـــه بـــعـــدمـــا فــقــدتــهــمــا بــســبــب 
ــم املـــتـــحـــدة قــد  ــ تـــصـــرفـــاتـــهـــا«. وكــــانــــت األمــ
أشـــارت إلــى تــقــاريــر تــتــحــدث عــن »عــشــرات 
الــقــتــلــى بــيــنــهــم أطـــفـــال ومـــئـــات الــجــرحــى« 
فيما ندد أمينها العام أنطونيو غوتيريس 

بـ«أشد العبارات« بهذه »املجزرة«.
)فرانس برس، رويترز(

االتحاد األوروبي يدعو 
لمحاسبة مرتكبي المجازر 

في ميانمار

صعبة  أفغانستان  فــي  األميركية  الــخــيــارات 
ــاتـــب ســمــيــر اللــــوانــــي أن  ــكـ لـــلـــغـــايـــة. وذكــــــر الـ
الــفــرضــيــة املــرجــحــة هــي نــشــوب حـــرب أهلية 
فــي حـــال لــم ينسحب األمــيــركــيــون، والــرهــان 
على  للقضاء  للحكومة  الذاتية  القدرات  على 
»طالبان«. ووصف هذا التقهقر في الخيارات 
في  األمــيــركــيــة  االستراتيجية  نــجــاح  »عــدم  بـــ
أفغانستان لعقدين«، أي منذ اجتياح الجيش 
ــاردة زعــيــم »الـــقـــاعـــدة«  ــطـ األمـــيـــركـــي الـــبـــالد ملـ
ــه اعـــتـــداءات 11 

ّ
أســامــة بــن الدن، بــســبــب شــن

املتحدة.  الواليات  في  أيلول 2001  سبتمبر/ 
وأضـــــاف الــكــاتــب أنــــه بــــداًل مـــن الـــخـــوض في 
نــقــاشــات حـــول الــبــقــاء والـــخـــروج واالعــتــمــاد 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة األفـــغـــانـــيـــة، فــإنــه 
يــتــوجــب عــلــى واشــنــطــن الــتــركــيــز عــلــى وضــع 

استراتيجية إلدارة املخاطر بعد 1 مايو.
وتطرق اللواني إلى تفاصيل االستراتيجية، 

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ تـــــداعـــــيـــــات بـــــقـــــاء الـــــــقـــــــوات األمـ
أفــغــانــســتــان بــعــد 1 مــايــو املــقــبــل، عــلــى ضــوء 
إقـــرار الرئيس األميركي جــو بــايــدن ذلــك، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي لــه يـــوم الــخــمــيــس املــاضــي، 
ــّوره« بــعــدم  ــ ــــصـ وإن حـــــاول الــتــأكــيــد عــلــى »تـ
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة فـــي عــــام 2022 في  بـــقـــاء الــ
أفغانستان. وجاء في تقرير ملوقع »وور أون 
ذا روكس« األميركي املتخصص في مناقشة 
أن  العسكرية،  واالستراتيجيات  التحليالت 

قّدم بلينكن مقترحًا 
لتفعيل السالم لكنه 

يتطلّب بقاء األميركيين

تزداد اإلدانات الدولية 
ضد قادة انقالب 

ميانمار  بعد ارتكاب 
العسكر مجزرة يوم 

السبت الماضي بحق 
المتظاهرين

قبل أكثر من شهر بقليل 
من الموعد المفترض 
لالنسحاب األميركي من 

أفغانستان، يطرح البعض 
مسألة اعتماد استراتيجية 

إلدارة المخاطر
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سياسة

  شرق
      غرب
األردن: تعيين وزيرين 

جديدين للصحة والعمل 
صــدر مــرســوم ملكي أمــس اإلثنن، 
على  بــاملــوافــقــة  قــضــى  األردن،  فـــي 
إجــــــراء تــعــديــل عــلــى حــكــومــة بشر 
الــخــصــاونــة، يــشــمــل تــعــيــن فـــراس 
ــرًا  ــ ــــواري وزيـ ــهـ ــ إبـــراهـــيـــم أرشــــيــــد الـ
لــلــصــحــة، ويــــوســــف مـــحـــمـــود عــلــي 
الشمالي، وزيــرًا للعمل، وذلــك بعد 
ــــري الــصــحــة والــعــمــل  اســتــقــالــة وزيـ
ــر عـــبـــيـــدات ومــعــن  ــذيـ الـــســـابـــقـــن، نـ
استقالته  عبيدات  وقــّدم  القطامن. 
ــاة 7 مــصــابــن بــكــورونــا في  إثـــر وفـ
ــد انـــقـــطـــاع  ــعـ ــلـــط بـ مــســتــشــفــى الـــسـ
مــارس/ فــي 13  األوكسجن عنهم، 
آذار الحالي، فيما استقال القطامن 
احتجاجًا على تعديل وزاري سابق 

في 7 مارس. 
)العربي الجديد(

ساحل العاج: مقتل 3 
جنود بهجمات مسلحة

قــتــل 3 جــنــود وأصـــيـــب 7 آخــــرون، 
أمــــس اإلثـــنـــن، فـــي ســـاحـــل الـــعـــاج، 
في هجمات مسلحة على موقعن 
ــــرت  ــمــــال الـــــبـــــالد. وذكــ لــلــجــيــش شــ
ــالــــة »رويـــــــتـــــــرز«، أن  ــادر لــــوكــ ــ ــــصـ مـ
قل 

ُ
واعت قتال  املهاجمن  مــن  اثــنــن 

4 آخــــــــرون، فــيــمــا أكـــــد مـــصـــدر مــن 
الــجــيــش تــحــديــد هــويــة املهاجمن 
ــنـــا فـــاســـو.  ــيـ ــلـــى أنــــهــــم مــــن بـــوركـ عـ
وحــصــلــت الــهــجــمــات فـــي كــافــولــو 
وتــيــهــيــنــي الــقــريــبــتــن مــن الــحــدود 

مع هذا البلد.
)رويترز(

موزمبيق: »داعش« 
يسيطر على بالما

قـــتـــل عــــشــــرات املـــدنـــيـــن فــــي هــجــوم 
»جهادين«  لـ املاضي،  األربــعــاء  بــدأ 
بــايــعــوا »داعــــــش«، فـــي مــديــنــة بــاملــا 
موزمبيق،  شــرق  شمال  الساحلية، 
فــيــمــا أعــلــن الــتــنــظــيــم أمـــس اإلثــنــن 
ــدت  ــ ــ ــة. وأكـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــه عــــلــــى املـ ــرتـ ــطـ ــيـ سـ
مــن  أول  ــيـــة  ــقـ ــيـ ــبـ املـــوزمـ الـــحـــكـــومـــة 
أمــس األحـــد، مقتل 7 أشــخــاص في 
كــمــن أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم الـــفـــرار من 
فندق لــجــأوا إلــيــه، وذلــك بعد مقتل 
العشرات خالل أيام الهجوم. وأعلن 
الباحث في معهد الدراسات األمنّية 
فــي بــريــتــوريــا، مــارتــن إوي، فــقــدان 

أكثر من مائة شخص.
)فرانس برس(

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

تـــبـــحـــث الــــــــدول املـــعـــنـــيـــة بـــالـــشـــأن الــلــيــبــي، 
وعلى رأسها مصر وتركيا، اللتان تسيران 
فـــي مــحــاولــة لــلــتــقــارب، إمــكــانــيــة الــتــشــارك 
هذا  في  العالقة  املسائل   

ّ
حــل في  والتعاون 

الــبــلــد، بــعــد تشكيل حــكــومــة وحـــدة وطنية 
أولوية،  األمني  امللف  في طرابلس. ويحتل 
خصوصًا بالنسبة إلى مصر، فيما ال يزال 
التفلت سّيد املوقف في عدد من مدن الشرق 

الليبي، ومنها بنغازي.
ــار، ذكــــرت مـــصـــادر مصرية  ــ وفـــي هـــذا اإلطــ
استخباري  على مستوى  لــقــاًء  أن  خــاصــة، 
أمنين  بــن مسؤولن  أيــام  ُعقد منذ ثالثة 
ــن مــــن لــيــبــيــا.  ــ ــريـ ــ مـــصـــريـــن، وأتـــــــــــراك، وآخـ
»العربي  وأوضحت املصادر، التي تحدثت لـ
الــــجــــديــــد«، أن االجـــتـــمـــاع بـــحـــث األوضــــــاع 
األمــنــيــة فــي ليبيا والــشــراكــة بــن األطـــراف 
ــذا الــبــلــد.  الــثــالثــة فــي مــلــف إعــــادة إعــمــار هـ
وأشــارت إلــى أن االجتماع تناول ملفًا آخر 

بــالــغ األهــمــيــة والــحــســاســيــة، وهـــو الــوضــع 
إقامة شراكة  املتوسط، وإمكانية  في شرق 
بن األطــراف الثالثة في قطاع الغاز، حيث 
من  تملكه  ملــا  هــامــًا  العــبــًا  ليبيا  ستصبح 
املمتدة  سواحلها  عبر  احتياطي  مــخــزون 
على البحر املتوسط. ويأتي ذلك باإلضافة 
إلى الفرص الواعدة في مجال التنقيب عن 
الـــغـــاز، فــي وقـــت تسعى فــيــه مــصــر جــاهــدة 
لــتــصــبــح مـــركـــزًا إقــلــيــمــيــًا لــلــطــاقــة. ولــفــتــت 
إلـــى أن هــنــاك مـــؤشـــرات إيجابية  املـــصـــادر 
وأنقرة  الــقــاهــرة  بــن  العالقة  تحسن  بشأن 
على ضوء املتابعة الدقيقة الخاصة بملفات 
إثارة التوتر بن البلدين، مؤكدة في الوقت 
نفسه أنه من السابق ألوانه ظهور التحسن 
في العالقة بن الجانبن املصري والتركي 
للعلن، نظرًا لضرورة استيفاء تلك الخطوة 
مجموعة من املحددات، التي تسير معظمها 

حتى اآلن بشكل جيد. 
وأشارت املصادر إلى أن من بن األمور التي 
تّم طرحها خالل االجتماع الثالثي، مقترحا 
خــــاصــــا بـــالـــجـــانـــب الـــلـــيـــبـــي، بــــشــــأن إقـــامـــة 
فــي ليبيا، ليكون  اقــتــصــادي دولــي  منتدى 
الوطنية  الوحدة  بمثابة قوة دفع لحكومة 
وتركي  مصري  بدعم  تحظى  التي  الليبية 
الليبي  الجانب  الــراهــن. ويعتبر  الوقت  في 
إدارة  فــي  فاعل  بشكل  البلدين  مشاركة  أن 
ــي الــلــيــبــيــة،  ــ وتــنــظــيــم املــنــتــدى عــلــى األراضــ
ــة لـــأطـــراف  ــامـ ــالــــة هـ ســـتـــكـــون بــمــثــابــة رســ

الدولية الفاعلة. 
وعـــلـــى صــعــيــد املــطــالــبــات املـــصـــريـــة بــشــأن 
الـــتـــواجـــد الــتــركــي املـــؤثـــر فـــي لــيــبــيــا، قــالــت 

وتجاوزاتها  اإلنــســان  لحقوق  انتهاكاتها 
فــي بــنــغــازي. وحــضــر حفتر، أمــس اإلثــنــن، 
»اخــتــتــام الــتــمــريــن الــتــعــبــوي عــلــى مستوى 
الــذي  106 مجحفل«،  لــلــواء  دبــابــات  كتيبة 
ــدام، وفــــق صــفــحــة قــيــادة  ــ ــقـــوده نــجــلــه صــ يـ
مليشياته على »فيسبوك«، من دون تحديد 

املــصــادر، إن مصر اقترحت أن يكون هناك 
التركي، في  التواجد والنفوذ  تــوازن بشأن 
الــخــبــراء العسكرين األتـــراك   اســتــمــرار 

ّ
ظـــل

ــــي ســحــب  ــدء فـ ــ ــبـ ــ ــي لـــيـــبـــيـــا حـــتـــى بـــعـــد الـ ــ فـ
ــانـــب الـــذيـــن دعـــمـــوا معسكر  املــقــاتــلــن األجـ
تطرح  الــقــاهــرة  أن  كما كشفت  ليبيا.  غــرب 
نفسها لتقديم خبراء مماثلن في الشؤون 
األمنية والشرطية، وتوليها الجانب األكبر 
بشأن هيكلة وبناء األجهزة األمنية ووزارة 
الداخلية الليبية، كون األوضاع األمنية في 

ليبيا تمّس مصر مباشرة. 
الــلــواء املتقاعد خليفة  فــي األثــنــاء، ال يـــزال 
فيما  املشهد،  فــي  البقاء  على  مــّصــرًا  حفتر 
ــفــــاء  ــلـــى تــمــيــيــع وإخــ تـــعـــمـــل مــلــيــشــيــاتــه عـ

ــــذي جــــرى فــيــه اخــتــتــام الــتــدريــب،  املـــكـــان الـ
ــــن ســعــي  ــادر لـــيـــبـــيـــة عـ ــ ــــصـ فـــيـــمـــا كـــشـــفـــت مـ
فــي بنغازي إلغـــالق سجالت  أمنية  جــهــات 
االنــتــهــاكــات والـــجـــرائـــم وتــســجــيــلــهــا »ضــد 
مجهول« وإخفاء أخرى، استباقًا ألي تغير 
فــي املــشــهــد الــلــيــبــي. وكـــان آخـــر مــا شهدته 
ــذا اإلطــــــــار، اغـــتـــيـــال »قـــائـــد  ــ بـــنـــغـــازي فــــي هـ
اإلعــــدامــــات« فــي مــلــيــشــيــات حــفــتــر محمود 
ــلــــي، املـــطـــلـــوب لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  الــــورفــ
ــاء املـــاضـــي، فـــي بــنــغــازي.  ــعــ الـــدولـــيـــة، األربــ
التي تحدثت  املصادر  وتطابقت معلومات 
تابعة  فرقة  قيام  الجديد«، حول  »العربي  لـ
»الـــلـــواء 106 مــجــحــفــل«، بــإخــفــاء عـــدد من  لــــ
أرشيف  مــن  امللفات خــالل عملية نقل جــزء 
لجهاز  الــتــابــع  والــقــبــض  الــتــحــريــات  إدارة 
على  أماكن مجهولة  إلــى  الجنائي،  البحث 
أطراف املدينة. وأكدت املصادر أن عددًا من 
ملفات القضايا املفتوحة أمام التحقيق تم 
بعضها  وسجل  رجعية،  بتواريخ  إغالقها 
»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 
اته مع املسؤولن  يان كوبيتش، أمس، لقاء
املفوضية  رئيس  مع  بحث  حيث  الليبين، 
العليا لالنتخابات في ليبيا عماد السائح، 
خـــالل لــقــائــه بــه فــي طــرابــلــس، ســبــل تقديم 
»الــتــزام  مــؤكــدًا  للمفوضية،  الــدولــي  الــدعــم 
ــم املــتــحــدة بــاســتــكــمــال مـــراحـــل املــســار  ــ األمـ
هذه  فــي  املفوضية  بمساندة  الديمقراطي 

املرحلة املهمة من تاريخ« هذا البلد.

ريف درعا 
الغربي

زيارات 
عراقية 
سورية

الرابعة«  »الفرقة  لـ تابعة  ثقيلة،  برشاشات 
الــتــي يــقــودهــا مــاهــر األســــد، شقيق رئيس 
 الكثير من 

ّ
النظام بشار األسد، موضحًا أن

العناصر الذين جلبتهم الفرقة إلى املنطقة، 
هم من املنتسبن الجدد للمليشيات املحلية 
الــتــي شــكــلــهــا الــنــظــام مــنــذ عــــام 2018، من 
أهالي درعا ومحيطها. ولفت الحوراني إلى 
املزيريب  أهالي بلدة  لــدى  »مــخــاوف جدية 
اقتحام  الرابعة  الفرقة  نية  من  ومحيطها، 
وعشائرية  عائلية  نعرات  وإحـــداث  البلدة، 

بن أبناء محافظة درعا«.
 الفرقة 

ّ
من جهتها، ذكرت مصادر محلية، أن

الــرابــعــة رفــعــت ســـواتـــر تــرابــيــة عــلــى طــريــق 
املنطقة  تــلــك  املـــزيـــريـــب-الـــيـــادودة، وعـــــززت 
بــالــســالح والــعــنــاصــر، ومنعت املــدنــيــن من 
ســلــوك ذلــك الــطــريــق. وبّينت هــذه املــصــادر، 
 املعطيات 

ّ
املــوجــودة فــي بــلــدة الـــيـــادودة، أن

ــفـــرقـــة الــرابــعــة   »الـ
ّ
املـــيـــدانـــيـــة تــشــيــر إلــــى أن

بصدد القيام بعمل عسكري في ريف درعا 

تتعلق بالوضع في املنطقة عمومًا«. ولفت 
إلى أن »أبرز امللفات املشتركة التي يتم فيها 
املشتركة  الحدود  النظام هي  مع  التواصل 
منها  التسلل  ووقـــف  إلغــالقــهــا  والتنسيق 
والــتــهــريــب وتـــبـــادل املــعــتــقــلــن، إضــافــة إلــى 
املــواقــف من  املــيــاه خصوصًا تنسيق  ملف 
ــرات بفعل  ــفـ مــســألــة انــخــفــاض مــنــاســيــب الـ
ذلك يمكن  التركية، وغير  السدود  مشاريع 
اعــتــبــاره مــجــامــلــة حــــذرة ومــلــفــات تــجــاريــة 
واقتصادية، كان من بينها املطالبة بمرور 
ــــى بـــيـــروت  ــود الـــعـــراقـــيـــة إلـ ــوقــ شـــاحـــنـــات الــ
مــن خــالل األراضــــي الــســوريــة«. وأشـــار إلى 
أن الــبــضــائــع الــســوريــة مــن مــنــاطــق النظام 
إلى  الــقــائــم  منفذ  عبر  بــالــدخــول  »مستمرة 
العراق، لكنها ال تشّكل رقمًا مهمًا للعراق، 
الــــســــوري إذ يحصل  عــلــى عــكــس الـــجـــانـــب 
مــنــهــا عــلــى الــعــمــلــة الــصــعــبــة«، مــعــتــبــرًا أن 
»الغرب عمومًا يفهم جيدًا الجانب املتعلق 
بالجماعات العراقية الدينية التي تقاتل مع 
النظام السوري وعدم قدرة العراق الرسمي 

على القيام بشيء لوقفها«.
ــان الـــعـــراقـــي  ــرملـ ــبـ ــال عـــضـــو الـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الــزامــلــي، إن بـــالده سبق أن »عانت  عــبــاس 
مــن تــصــرفــات الــنــظــام الـــســـوري وتــدخــالتــه 
في الشأن العراقي خالل الفترة املمتدة بن 
عامي 2003 و2010«، موضحًا في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــنــظــام فــي سورية  لـــ أمين العاصي

عززت قوات النظام السوري أخيرًا 
ــا الــغــربــي،  مــواقــعــهــا فــي ريـــف درعــ
مــا فــّجــر مــخــاوف لــدى السكان من 
عـــــودة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري إلــــى املــنــطــقــة 
التي لطاملا حاولت هذه القوات اقتحامها، 
ولكنها فشلت بسبب مقاومة كبيرة تبديها 
مجموعات مسلحة محلية ترفض أي عودة 
أي ذريعة.  للنظام تحت  أمنية  أو  عسكرية 
الحوراني،  املــعــارض، محمد  الناشط  وقــال 
قوات   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 

ـــن أمـــــس األحـــــد،  ــــرت، أول مـ ــــضـ الـــنـــظـــام أحـ
محيط  فــي  نقاطها  إلــى  عسكرية  تعزيزات 
بــلــدة املــزيــريــب بــريــف درعـــا الــغــربــي، جلها 
دخل إلى مبنى مؤسسة الري، بينما تمركز 
بــعــضــهــا عــلــى طــريــقــي الــــيــــادودة وطــفــس. 
ــتــــعــــزيــــزات ضــمــت  وذكـــــــر الــــحــــورانــــي أن الــ
عــنــاصــر وآلـــيـــات مــدرعــة وســـيـــارات مـــزودة 

بغداد ـ براء الشمري

ــتــــرة األخـــــيـــــرة تـــبـــادل  ــفــ ــهــــدت الــ شــ
زيــــــــارات بــــن مـــســـؤولـــن عــراقــيــن 
ــــوري،  ــسـ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ ــن الــ ــ ــن مـ ــ ــريــ ــ وآخــ
فــي مــؤشــر على وجـــود تــقــارب بــن حكومة 
ــد،  مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، ونـــظـــام بــشــار األسـ
والتوصل إلى تفاهمات في قضايا مختلفة 
أمــنــيــة واقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة، وذلــــك فيما 
ــرفـــن مــحــكــومــة  ــطـ تــبــقــى الــــعــــالقــــات بــــن الـ
بالعقوبات  ومــقــّيــدة  سياسية،  بــاعــتــبــارات 
األمــيــركــي،  »قــانــون قيصر«  يفرضها  الــتــي 
خصوصًا أن امللف السوري شائك ويحمل 
ع وزير التربية 

ّ
أبعادًا إقليمية ودولية. ووق

الـــعـــراقـــي عــلــي حــمــيــد الـــدلـــيـــمـــي، فـــي وقــت 
ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، مـــذكـــرة تفاهم 
مــع وزيــــر االقــتــصــاد والــتــجــارة الــخــارجــيــة 
الخليل،  الــســوري محمد سامر  النظام  فــي 
تضّمنت مــا قـــال عــنــه بــيــان رســمــي عــراقــي 
ــبـــرات والــــتــــجــــارب فــي  ــلـــخـ ــا »تـــــبـــــادل لـ ــهــ إنــ
املـــجـــاالت العلمية والــتــربــويــة«. ســبــق ذلــك 
بأيام قليلة زيارة وزير املوارد املائية والري 
في النظام الــســوري، تمام محمد رعــد، إلى 
للمياه  بغداد  مؤتمر  في  للمشاركة  بغداد، 
بدعوة رسمية من العراق. ونهاية ديسمبر/

كانون األول املاضي زار وفد من وزارة النقل 
اتفاقًا هناك يقضي  ــع 

ّ
العراقية دمشق ووق

بتفعيل التعاون في مجال النقل السككي.
وفـــي مــجــال األمــــن، عــقــدت لــجــنــة مــا يعرف 
»الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي«، الــــذي يــضــم إيـــران  بـــ
ــوري،  ــ ــسـ ــ ــا والــــــعــــــراق والــــنــــظــــام الـ ــ ــيــ ــ وروســ
اجتماعًا جديدًا في بغداد ضم ممثلن عن 
الـــدول األربــــع، لتكون قــد عــقــدت اجتماعن 

منذ مطلع العام الحالي.
ــرار أو تـــوّجـــه  ــ ــنـــاك قــ ــــان هـ ــــول مــــا إذا كـ وحــ
حكومي عراقي لتطوير العالقات مع نظام 
الـــزيـــارات األخــيــرة، قال  األســـد على خلفية 
»العربي الجديد«،  مسؤول حكومي عراقي لـ
لم تنقطع أساسًا ومستمرة،  »العالقات  إن 
لــكــنــهــا مـــحـــدودة بــطــبــيــعــة الـــحـــال ألســبــاب 
مبينًا  الــعــراقــي«،  بالوضع  تتعلق  معروفة 
أن »الزيارات األخيرة ترتبط بامللف األمني 
الـــــذي يــشــمــل الــــحــــدود املـــشـــتـــركـــة، واملـــيـــاه، 
وهذان امللفان يعتبرهما العراق ضرورين«. 
وأضاف املسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
خطية  برسالة  بعث  أن  سبق  الكاظمي  أن 
لــرئــيــس الــنــظــام الــســوري بــشــار األســــد، من 
خالل رئيس هيئة »الحشد الشعبي« فالح 
الــفــيــاض نهاية الــعــام املــاضــي، رّكـــزت على 
العالقة  الحدود وامللف األمني، لكن  قضية 
على  األمــيــركــيــة  بالعقوبات  مــقــّيــدة  »تبقى 
النظام السوري وأيضًا اعتبارات سياسية 

الــغــربــي«. وكـــان قــتــل فــي منتصف مـــارس/ 
آذار الحالي، أكثر من 23 من عناصر »الفرقة 
الرابعة« في اشتباكات مع قيادي سابق في 
فصائل املعارضة الــســوريــة، هــو أبــو طــارق 
الصبيحي، ومجموعته، ومسلحن من أبناء 
ومنذ  اعتقاله.  الفرقة  محاولة  إثــر  املنطقة، 
ز الــفــرقــة الــرابــعــة مواقعها 

ّ
ذلــك الــحــن، تــعــز

وحـــواجـــزهـــا فـــي املــنــطــقــة، لـــدفـــع فــعــالــيــات 
مطلوبن  لتسليم  للتفاوض  محلية  مدنية 
مع  تسوية  ألي  رافــضــن  مقاتلن  وتهجير 
النظام. وتقع منطقة املزيريب في ريف درعا 
 – السورية  الــحــدود  عــن  الغربي، غير بعيد 
األردنــيــة. ويضم ريــف درعــا الغربي العديد 
لقوات  لم تخضع  التي  والقرى  البلدات  من 
النظام، التي تسعى جاهدة لفرض السيطرة 

املطلقة على مجمل الجنوب السوري.
ــة فــي  ــة الــــســــوريــ ــارضــ ــعــ ــائـــل املــ وكــــانــــت فـــصـ
ــرة املـــــجـــــاورة،  ــطـ ــيـ ــنـ ــقـ مـــحـــافـــظـــتـــي درعـــــــا والـ
اضـــطـــرت إلــــى تــوقــيــع اتـــفـــاقـــات تــســويــة مع 
الجانب  برعاية   ،2018 عــام  النظام منتصف 
ــتــــي تـــبـــّن الحـــقـــًا أنـــهـــا كــانــت  الـــــروســـــي، والــ
مجرد مدخل للنظام للعودة إلى املحافظتن 
والــقــيــام بــعــمــلــيــات انــتــقــام واســـعـــة الــنــطــاق. 
وتتلطى إيــــران خــلــف »الــفــرقــة الــرابــعــة«، ملــّد 
نفوذها في الجنوب السوري عامة، وفي ريف 
 والء 

ّ
أن املعلوم  إذ من  الغربي خاصة،  درعــا 

الفرقة منذ بدء الثورة السورية هو للجانب 

»تصدير اإلرهابين إلى العراق« خالل  قام بـ
تلك الفترة. وأوضــح أن أي تعاون عسكري 
بـــن الــبــلــديــن غــيــر مـــرغـــوب بـــه فـــي الــوقــت 
الحاضر ألن بغداد تريد أن تبقى بعيدة عن 
الصراع اإلقليمي بكل تفاصيله، مشيرًا إلى 
وجود منتجات وأياٍد عاملة سورية حاليًا 
تتجه  الكاظمي  حكومة  تجعل  الــعــراق  فــي 

لعقد تفاهمات مع الجانب السوري.
في املقابل، قال عضو البرملان العراقي حسن 
شويرد، إن هناك مصالح وامتدادًا اجتماعيًا 
وتقاليد تجمع العراقين بالسورين يمكن 
أن تغلب على األشياء األخرى، موضحًا في 
بلد  أن سورية  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 

الــذي يشرف على تدريب وتسليح  اإليراني، 
عناصر هــذه الــفــرقــة الــتــي تنتشر الــيــوم في 
عموم املناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.

وكانت نصت اتفاقات التسوية مع الجانب 
ــــوات الــنــظــام  ــــول قـ الــــروســــي، عــلــى عــــدم دخـ
واألجــــهــــزة األمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لـــه إلــــى املـــدن 
والبلدات التي تقع تحت سيطرة الفصائل، 
ــة وتـــســـلـــيـــم الـــســـالح  ــ ــمـ ــ مـــقـــابـــل تـــهـــدئـــة دائـ
الثقيل، ونقل رافضي االتفاقات إلى الشمال 
الــســوري. وحــاولــت قـــوات الــنــظــام منذ ذلك 
الــحــن، تــجــاوز هــذا االتــفــاق واقــتــحــام مدن 
وبــلــدات مــثــل: جــاســم، وطــفــس، واملــزيــريــب، 
مقاومة  بسبب  فشلت  ولكنها  والصنمن، 
مجموعات كانت منضوية ضمن »الجيش 
تـــزال تحتفظ بسالحها  الــحــر« ال  الــســوري 
الفردي واملتوسط. كما حاولت قوات النظام 
أكثر من مرة اقتحام حي »درعا البلد« تحت 
ذرائـــــع مــخــتــلــفــة، ولــكــن مــحــاوالتــهــا منيت 
بــالــفــشــل. وفـــي 18 مـــارس الــحــالــي، خرجت 
ــا فـــي الـــذكـــرى الــعــاشــرة  تــظــاهــرات فـــي درعــ
أبرز  للثورة السورية، وبدت محاِفظة على 
شـــعـــارات هـــذه الـــثـــورة وال ســيــمــا املــطــالــبــة 
ــة واضــحــة  ــالـ ــام«، فـــي رسـ ــظـ ــنـ ــاط الـ ــقـ »إسـ ـــ بـ
لأخير أنه من الصعوبة بمكان عودة قوات 
النظام وأجهزة أمنه إلى مناطق خرجت عن 

سيطرته لسنوات عدة.
في السياق، أشار املحلل العسكري، العميد 
ــبـــي، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــزعـ أســـعـــد الـ
 »الــنــظــام يــبــحــث عـــن أي 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

الضغط  تفريغ  خاللها  من  يستطيع  ثغرة 
الشعبي الذي يتعرض له«، مضيفًا: »حاول 
إدلــب في  إلــى محافظة  التوجه  البداية  فــي 
الــشــمــال الــغــربــي مــن ســـوريـــة، وفــشــل، ومــن 
ــــش فـــي الـــبـــاديـــة،  ــز عــلــى تــنــظــيــم داعـ ــّم ركــ ثــ
وفشل كــذلــك. والــيــوم يتجه إلــى درعــا التي 
الزعبي  ورأى  الـــرخـــوة«.  الــخــاصــرة  يظنها 
أن محاوالت النظام في ريف درعــا الغربي 
»ســـتـــفـــشـــل أيـــــضـــــًا«، مـــضـــيـــفـــًا: »هـــــــذه آخـــر 
الروسي  املــحــاوالت«. وعــن موقف الضامن 
الــــذي أشــــرف عــلــى اتـــفـــاقـــات الــتــســويــة عــام 
»الـــروس دومــًا يعطون  الزعبي:  قــال   ،2018
الـــضـــوء األخـــضـــر لــلــنــظــام الـــســـوري فـــي كل 
ــــري، فــــإن نــجــحــت أعــلــنــوا  عــمــلــيــة بــشــكــل سـ
من  تنصلوا  وإن فشلت  الــســبــب،  هــم  أنــهــم 

املسؤولية وتدخلوا كقوة فصل وسالم«.
ويــعــتــمــد الـــنـــظـــام ســيــاســة تــعــمــيــم الــفــوضــى 
األمــنــيــة فـــي عــمــوم مــحــافــظــة درعـــــا، وهــــو ما 
يــســمــح بـــالـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات اغـــتـــيـــال واســـعـــة 
سابقن  ومنتسبن  معارضن  بحق  النطاق 
لفصائل املعارضة السورية. في املقابل، تنشط 
في محافظة درعا مجموعات ُيعتقد أنها جزء 
من »املقاومة الشعبية« في الجنوب السوري، 
ــداف عـــنـــاصـــر فــــي أجــــهــــزة الــنــظــام  ــهـ ــتـ فــــي اسـ
األمــنــيــة ومــتــعــاونــن محلين مــعــهــا. وكــانــت 
»املقاومة الشعبية« أعلنت عن نفسها أواخر 
قــوات األســد واملليشيات  »ردع  لــــ العام 2018، 
باالعتقاالت  استمرارها   

ّ
ظــل في  لها،  املوالية 

واالنتهاكات بحق مناطق الجنوب السوري«، 
وفق بيان صدر عنها في حينه.

ــــــق »تـــجـــمـــع أحــــــــرار حــــــوران« 
ّ
إلـــــى ذلــــــك، وث

ــــالل شــــهــــر فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط  ــعـــــــارض، خـــ املـــــ
ــرأة،  ــ املـــاضـــي، 22 حـــالـــة اعـــتـــقـــال، بــيــنــهــا امـ
محافظة  أبــنــاء  بحق  النظام  قــوات  نفذتها 
فرج عن 3 من املعتقلن خالل الشهر 

ُ
درعا، أ

»التجمع«.  فــي  التوثيق  مكتب  وفــق  ذاتـــه، 
ــى أن »أعــــــداد  ــ وأشـــــــار املـــكـــتـــب فــــي بـــيـــان إلـ
ــم املــــوثــــق، بسبب  ــرقـ املــعــتــقــلــن أكـــبـــر مـــن الـ
امتناع بعض أهالي املعتقلن في درعا، عن 
لتخّوفات  أبــنــائــهــم  عــن  بمعلومات  اإلدالء 
أمــنــيــة«. وســـّجـــل »الــتــجــمــع«، خـــالل الشهر 
ذاتــه، مقتل 33 شخصًا بينهم امــرأة وطفل، 
أربــعــة أشخاص  درعـــا، منهم  فــي محافظة 
قــضــوا تــحــت الــتــعــذيــب فــي مــراكــز احتجاز 
قال 

ُ
اعت اثــنــان  ومــن ضمنهم  للنظام،  تابعة 

عـــقـــب إجـــرائـــهـــم الـــتـــســـويـــة. ووثــــــق املــكــتــب 
كــذلــك 30 عملية ومــحــاولــة اغــتــيــال أسفرت 
عــن مقتل 18 شخصًا وإصــابــة 12 بجروح 

متفاوتة، ونجاة 6 آخرين.

حــدود  للعراق بسبب وجــود  بالنسبة  مهم 
جغرافية بن البلدين. واعتبر أن على العراق 
إلى مصلحته قبل مصالح اآلخرين،  النظر 
داعيًا إلى االبتعاد عن سياسة املحاور التي 

»البائسة«. وصفها بـ
الــعــراق وسورية  العالقات بن  تقتصر  وال 
التبادل التجاري، واالتفاقات العلمية  على 
إذ توجد  الــحــدود،  واألمـــن على  والثقافية، 
قــضــيــة أخــــرى مــهــمــة تــقــصــدت الــحــكــومــات 
الـــعـــراقـــيـــة املــتــعــاقــبــة غــــض الــــطــــرف عــنــهــا، 
وعدم الحديث عنها بشكل واضح، وتتمثل 
بــــوجــــود فـــصـــائـــل عـــراقـــيـــة مــســلــحــة تــقــاتــل 
إلـــى جــانــب نــظــام األســــد. وأكــــد ضــابــط في 
حــرس الــحــدود العراقي، طلب عــدم الكشف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن حركة  عــن هــويــتــه، لـــ
الــفــصــائــل املــســلــحــة ال تـــزال مــســتــمــرة حتى 
الــقــوات األمنية  مـــرأى ومسمع  الــيــوم، على 
 لــلــتــعــامــل مــعــهــا 

ً
ــتـــي ال تــمــتــلــك تـــخـــويـــال الـ

الــفــصــائــل  ــذه  ــ هــ أن  ــًا  مـــوضـــحـ مـــنـــعـــهـــا،  أو 
الجانب  إلــى  بنقل مقاتلن وأســلــحــة  تــقــوم 
السوري، من دون أن يعترض طريقها أحد.

وتــتــواجــد فــصــائــل عــراقــيــة عـــدة فــي الــوقــت 
الــحــالــي فــي مــواقــع مختلفة داخـــل ســوريــة، 
لتقديم الدعم للقوات التابعة لنظام األسد، 
أبـــــرزهـــــا: »كـــتـــائـــب حـــــزب الــــلــــه« الـــعـــراقـــيـــة 
و»النجباء« و»عصائب أهل الحق« و»كتائب 
سيد الشهداء«. وشــارك عناصر املليشيات 
املعارضة  العراقية في معارك ضد فصائل 
السورية في ريف دمشق والقلمون وحلب 
والغوطة الشرقية وحمص والقصير وريف 
إدلب والنبك والبوكمال ودير الزور وريف 
دير الزور ومناطق حدودية مع العراق شرق 
دمــشــق. ووّجــهــت منظمات أمــمــيــة ودولــيــة 
بجرائم  اتهامات  املليشيات  لهذه  مختلفة 
ارتكبتها  وسرقة  واغتصاب  وتعذيب  قتل 
بحق السورين، 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 
»العربي الجديد« أنه يجب أن  لـ في حديث 
االقــتــصــاديــة فقط.  الــجــوانــب  يقتصر عــلــى 
ــول الـــعـــراق فـــي تــفــاهــمــات  ــا دخــ وتـــابـــع: »أمــ
يجّر  فقد  األســد  وأمنية مع نظام  عسكرية 
اإليــرانــي-الــروســي«،  املحور  باتجاه  العراق 
مــؤكــدًا أن ذلــك قــد يؤثر على الــعــالقــات بن 
بــغــداد وواشــنــطــن. ولــفــت إلـــى أن االنــفــتــاح 
عــلــى املــحــيــط الـــعـــربـــي ُيـــعـــد أمـــــرًا إيــجــابــيــًا 
»لكن  بــالــقــول:  مستدركًا  لــلــعــراق،  بالنسبة 
يحمل  ملفًا شائكًا  تمثل  السورية  القضية 
أبعادًا إقليمية ودولية ال بد من الحذر عند 

التعامل معه«.

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

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

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

مصطفى  حكومة  بين  تقارب  ــود  وج على  األخــيــرة  الفترة  ــت  دلّ
الكاظمي، ونظام بشار األسد، بعد تبادل زيارات والتوصل إلى تفاهمات، 

غير أن تلك العالقات تبقى محكومة باعتبارات سياسية
تقريرقضية

تعزيزات النظام تحيي 
مخاوف تجدد التصعيد

عالقات مقيدة بالعقوبات 
والحسابات السياسية

خاص

اعتقاالت 
في »الهول«
اعتقلت مليشيا »قوات 
سورية الديمقراطية« 

)قسد(، نحو 10 أشخاص، 
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.

المعطيات تفيد بأن 
الفرقة الرابعة بصدد 
القيام بعمل عسكري

الفصائل العراقية تنقل 
مقاتلين وأسلحة إلى 

الجانب السوري

أحضرت قوات النظام 
تعزيزات لنقاطها بمحيط 

بلدة المزيريب

تعمل مليشيات حفتر 
على إخفاء انتهاكاتها 

في بنغازي

الزيارات ترتبط بالملف 
األمني على الحدود 

إضافة إلى المياه

اجتمع مسؤولون 
استخباريون من تركيا 

ومصر وليبيا لبحث التشارك 
في معالجة ملفات أمنية 

عالقة في ليبيا، فضًال 
عن إعادة اإلعمار

Tuesday 30 March 2021 Tuesday 30 March 2021
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سياسة

مصر تسعى لتبديد مخاوف أميركا من اآللية الرباعية

سد النهضة: تردد حيال الوساطة اإلماراتية

لم تؤكد مصر 
أو إثيوبيا حضورهما 

اجتماع أبوظبي

رغبة أميركية في لعب 
دور وساطة مقبول من 

األطراف الثالثة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــادر دبــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ قــ
مــصــريــة إن مـــشـــاورات اســتــمــرت 
بن القاهرة والخرطوم وأبوظبي 
حــتــى ظــهــر أمـــس اإلثـــنـــن، لــلــتــبــاحــث حــول 
الــفــائــدة املــرجــوة مــن االجــتــمــاع الـــذي دعــت 
اإلمــــارات لعقده الــيــوم الــثــالثــاء، بــن وزراء 
خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية 
إمــاراتــيــة، لبحث ســبــل الــعــودة إلـــى طــاولــة 
املفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي على 

قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
»العربي  لـ التي تحدثت  املصادر،  وأضافت 
املــصــري عبدالفتاح  الــرئــيــس  أن  الــجــديــد«، 
هاتفيًا  األول،  أمــس  مساء  بحث  السيسي، 
مـــع رئـــيـــس املــجــلــس الـــســـيـــادي الـــســـودانـــي 
ــريـــق عـــبـــدالـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان  ــفـ ــقـــالـــي الـ ــتـ االنـ
ــة املـــقـــتـــرحـــة، وتــبــعــات  ــيــ ــاراتــ الـــخـــطـــوة اإلمــ
ــرة لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء  ــ ــيـ ــ الـــتـــصـــريـــحـــات األخـ
ــام  ــ ــد، الــــــــذي أكــــــــد، أمـ ــ ــمـ ــ اإلثــــيــــوبــــي أبــــــي أحـ
بــرملــان بـــالده األســبــوع املــاضــي، اســتــعــداده 
لــلــتــفــاوض حـــول »جــمــيــع الــقــضــايــا العالقة 
مــع مصر والـــســـودان، عــدا املــســاس بجدول 
امللء الثاني واملواعيد املحددة إلنجاز هذه 
املرحلة بحلول نهاية يوليو/تموز املقبل«. 
وأوضحت املصادر أن السودان هو الطرف 
ــتـــعـــداده  ــارات اسـ ــ ــــإمـ ــد لـ ــ ــيـــد الــــــذي أكـ الـــوحـ
ــة املـــقـــتـــرح في  لــحــضــور اجـــتـــمـــاع الـــوســـاطـ
أبوظبي، تقديرًا ملبادرة ولي عهد أبوظبي 
ــد لــحــل املــشــكــلــة الـــحـــدوديـــة  ــ مــحــمــد بـــن زايـ
أبــابــا، والتي تسعى  بن الخرطوم وأديــس 
حــكــومــتــا الــبــلــديــن إلنــهــائــهــا ســريــعــًا نــظــرًا 
األرواح واملجهودات  املزيد من  الستنزافها 
واإلنفاق العسكري. لكن في املقابل لم تؤكد 
مــصــر وال إثــيــوبــيــا حــضــورهــمــا االجــتــمــاع 
حــتــى منتصف يـــوم أمـــس، مــا يــهــدد بعدم 
بالقاهرة  اإلثــيــوبــي  السفير  إن  بــل  إقــامــتــه. 
مـــاركـــوس تــيــكــلــي اســتــبــق املـــوعـــد املــقــتــرح 

السعودي للشؤون األفريقية أحمد( قطان، 
الـــذي كــان على اطـــالع واســـع على القضية 

منذ بدايتها«.
وفي سياق متصل، قالت املصادر إن اللقاء 
األخــيــر الـــذي جمع املــبــعــوث األمــيــركــي إلى 
ــد بــــوث بــعــدد مـــن قــيــادات  ــالـ الــــســــودان دونـ
الــخــارجــيــة املــصــريــة، الــســبــت املــاضــي، ركــز 
بشكل أساسي على رغبة الواليات املتحدة 
فــي لعب دور وســاطــة مقبول مــن األطـــراف 

في  ما حــدث  تكرار  الثالثة، ومخاوفها من 
املــاضــي.  الــعــام  مــفــاوضــات واشنطن مطلع 
ستغل من 

ُ
وأشـــارت إلــى أن هــذه املــخــاوف ت

قبل عدد من القيادات الديمقراطية القريبة 
مـــن دائـــــرة الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن، 
ــا، وتـــعـــطـــيـــل أي  ــيـ ــوبـ ــيـ لـــخـــدمـــة مـــصـــالـــح إثـ

تصعيد ممكن من قبل مصر.
وســبــق أن قــالــت مــصــادر غــربــيــة بــالــقــاهــرة 
إن من أسباب حالة الفتور األوروبــي تجاه 
ــي آلـــيـــة الــــوســــاطــــة الـــربـــاعـــيـــة  االنـــــخـــــراط فــ
لم  الــجــديــدة  األميركية  اإلدارة  أن  املقترحة 
تحسم أمــرهــا بــعــد مــن املــقــتــرح الــســودانــي 
اتــجــاه إلبــقــاء  املـــصـــري، وأنـــه يظهر عليها 
الوضع على ما هو عليه، واقتصار جهودها 
عـــلـــى مـــنـــع تــــطــــور الـــقـــضـــيـــة إلـــــى مـــواجـــهـــة 
عسكرية بن مصر وإثيوبيا. ومن األسباب 
أيضًا أن املقترح، وعلى الرغم من أنه يعطي 
أنه  إال  الرباعية،  لآللية  واسعة  صالحيات 
قــد يتسبب فــي »حــســاســيــات« مــع االتــحــاد 
األفريقي، بسبب اختالف االتجاهات الفنية 
األوروبــيــة ومفوضية  العواصم  بن بعض 
االتــحــاد حــول األزمـــة، وفقًا ملا سبق وأبــداه 
ــبـــراء االتـــحـــاد مـــن آراء خــــالل الــجــلــســات  خـ

األخيرة من املفاوضات نهاية العام املاضي 
قبل تعثرها.

ــاتــــرة  ــفــ ــريــــع هـــــــذه األجــــــــــــواء الــ وحـــــــــول تــــســ
لخطوة مصر والسودان املتوقعة باللجوء 
ملجلس األمــن مــرة أخــرى لبحث حــل جديد 
»تكرار  إن  الغربية  املصادر  قالت  للقضية، 
مــصــادرة  مــن سبيل  الخطوة سيكون  هــذه 
اســتــخــدام الــحــل الــعــســكــري أو الــتــلــويــح به 
أكثر  أن »املصرين باتوا  الحقا«. وأضافت 
دراية بتبعات هذه الخطوة مما كانوا عليه 
العام املاضي«، وأن املسؤولن األوروبين - 
وخاصة الفرنسين - نصحوا بعدم اتخاذ 
الــخــطــوة، مــن واقـــع خبرتهم الخاصة  هــذه 
عــنــدمــا فــشــلــوا فـــي تــوفــيــق وجـــهـــات النظر 
بــن واشنطن وبــكــن إلصـــدار بــيــان 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 
بامللف  وألقى  بل  املــاضــي،  يونيو/حزيران 
الــذي سمحت  األفريقي،  االتحاد  في جعبة 
وتــيــرة املــفــاوضــات الــتــي 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 
ــــوة كـــل مـــن مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان  دعـ
للتوصل  الفنية  املــفــاوضــات  استئناف  إلــى 
إلــى اتــفــاق بــشــأن قــواعــد مــلء وتشغيل سد 
الــنــهــضــة بــشــكــل مــســتــدام، يــضــمــن مصالح 
الجميع ويــمــنــع إلــحــاق الــضــرر بـــأي طــرف. 
والــقــســم الــثــانــي يتضمن دعــــوة الــــدول إلــى 
االلتزام بمبادئ القانون الدولي في حماية 
ــدول املــشــاطــئــة  ــ الـــحـــقـــوق املـــائـــيـــة لــجــمــيــع الــ
للنيل األزرق، وأن يكون االتفاق منظمًا آللية 
دائــمــة لــفــض الــنــزاعــات الــتــي قــد تــنــشــأ بن 
ــراف. أمـــا الــقــســم الــثــالــث فــيــدعــو جميع  ــ األطـ
األطــراف -واملقصود بذلك إثيوبيا بالطبع- 
إلى عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب 

بشأن السد إال بعد التوصل إلى اتفاق.
فــي املــقــابــل، اســتــطــاعــت إثــيــوبــيــا، مدعومة 
مـــن االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي ودول أعـــضـــاء في 
مجلس األمن كالصن وجنوب أفريقيا، إلى 
إبقاء النزاع محصورًا تحت رعاية االتحاد 
هي  القارية  املنظمات  أن  بحجة  األفــريــقــي، 
ــزاعـــات الــداخــلــيــة،  ــنـ األجــــــدر بــالــنــظــر فـــي الـ
التي ركــز عليها ممثل أديس  النقطة  وهــي 
أبابا في مجلس األمــن، في طلبه عدم نظر 
املــوضــوع فــي مجلس األمــن واعــتــبــاره غير 

مختص به.

أكد السودان فقط 
لإلمارات استعداده 

لحضور اجتماع الوساطة 
المقترح بين الخرطوم 

والقاهرة وأديس أبابا 
في أبوظبي، بشأن أزمة 

سد النهضة

التقديرات الفنية تشير الحتمال تبكير موعد الفيضان )عباس إدريس/األناضول(

بإعالن نيته عقد مؤتمر صحافي بالقاهرة 
لتوضيح موقف بالده أمام اإلعالم املصري 
والعربي، ما يشي بأنه ال اتفاق على أي آلية 

بن األطراف املختلفة.
وذكــــرت املــصــادر أن مشكلة مــصــر مــع هــذا 
االجــتــمــاع -حــتــى وإن حــضــر بالفعل وزيــر 
الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري- أن اإلمـــــارات لم 
تـــقـــدم أي ضـــمـــانـــات لــحــمــل إثــيــوبــيــا على 
االلتزام بالنقطة األهم في مسار التفاوض، 
وهي ضــرورة التوصل إلى اتفاق قبل امللء 
على  الفنية  التقديرات  وأن  خاصة  الثاني، 
ضوء مستويات األمطار املسجلة حاليًا في 
هضبة الحبشة تشير إلى احتمالية تبكير 
إنجاز  إمكانية  وبالتالي  الفيضان،  موعد 
املــلء الثاني للسد قبل املوعد املحدد، ومن 
ثم وضع مصر والسودان أمام األمر الواقع 

للمرة الثانية على التوالي.
ــارات طرحت  وأشـــارت املــصــادر إلــى أن اإلمــ
ــن مــنــطــلــق الـــتـــنـــافـــس مــع  هـــــذه املـــــبـــــادرة مــ
الــســعــوديــة، بــعــد إطــــالق األخـــيـــرة مـــبـــادرة، 
الــــشــــهــــر املــــــاضــــــي فــــــي نــــفــــس املــــــوضــــــوع، 
واقتراحها عقد قمة بن زعماء الدول الثالث 
فــي الـــريـــاض، وتــبــاحــث السفير الــســعــودي 
حول  اإلثيوبية  القيادات  مع  أبابا  بأديس 
إمكانية تدخل الرياض للوساطة املباشرة 
وصواًل لحل، أو الوساطة املحدودة لتقريب 
وجــهــات الــنــظــر حـــول اســتــئــنــاف الــتــفــاوض 
ــقــــي وحـــــده،  ــريــ ــاد األفــ ــ ــحـ ــ تـــحـــت رعــــايــــة االتـ
أو إقـــنـــاع إثــيــوبــيــا بــقــبــول آلـــيـــة الــوســاطــة 

الرباعية املقترحة من السودان ومصر.
ــة،  ــريــ مــــصــ مـــــــصـــــــادر  ــفــــت  ــشــ كــ أن  ــق  ــ ــبــ ــ وســ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــصــر طــلــبــت من  لـــ
السعودية واإلمارات لعب دور ملموس في 
بإثيوبيا،  الوثيقة  لعالقتهما  نظرًا  األزمــة، 
ــاوالت مــن  ــ ــحــ ــ لــــكــــن دائـــــمـــــًا كــــانــــت هــــنــــاك مــ
الــجــانــبــن لجعل الــــدور فــي إطـــار »تحسن 
ــواء الــتــفــاوض بــن األطــــراف املــتــنــازعــة«،  أجـ
وليس بهدف »تقديم حلول نهائية«. ولذلك 
كــان البلدان أبعد مــن أطـــراف أخــرى غربية 
وشرقية في متابعة قضية السد، وأن مصر 
»باتت تتفهم« منذ عامن تقريبًا أن الدول 
املستفيدين  أبــــرز  مـــن  الــخــلــيــجــيــة ســتــكــون 
ــواء بـــزيـــادة  ــ ــد الــنــهــضــة، سـ مـــن مـــشـــروع سـ
استثماراتها الزراعية أو في مجال الطاقة، 
ــي فـــلـــم تـــعـــد تــــراهــــن كـــثـــيـــرًا عــلــى  ــالـ ــتـ ــالـ »وبـ
وســـاطـــات خــلــيــجــيــة«. لكنها اســتــدركــت أن 
يحمل  ربما  الجديد  السعودي  »التصريح 
تــغــيــيــرًا فـــي املــســتــقــبــل، لــكــنــه غــيــر مــجــدول 
الــوقــت نفسه على  حتى اآلن«، مــشــددة فــي 
ــر الـــدولـــة  ــ »ثـــقـــة الـــقـــاهـــرة فـــي شــخــص )وزيــ
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