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اســتــهــدفــت صــواريــخ قــاعــدتــن جــويــتــن للجيش فــي مــيــانــمــار، أمـــس الخميس، 
وذلك مع مرور نحو 3 أشهر من اضطرابات، أطلق شرارتها انقالب عسكري في 
أول فبراير/شباط املاضي. وذكــر الجيش في ميانمار أن صواريخ أطلقت على 
قاعدتي ماغواي وميكتيال وسط البالد، من دون وقوع إصابات. وقال املتحدث 
أن  بعد، موضحًا  أي جهة  تتبنه  لــم  الهجوم  إن  ثــازيــن مينت  آي  الجيش  باسم 
»قــوات األمــن تحقق ملالحقة مرتكبي هذه األعــمــال«. وذكــرت وكالة أنباء »دلتا«، 
في منشور على »فيسبوك«، أن ثالثة انفجارات وقعت في قاعدة جوية بالقرب 
طلقت خمسة صواريخ على إحدى القواعد 

ُ
من بلدة ماغواي. وفي وقت الحق، أ

الجوية الرئيسية بالبالد، في ميكتيال، إلى الشمال الشرقي من ماغواي، حسبما 
أفاد املراسل ثان وين هالينج، الذي كان بالقرب من القاعدة في ذلك الوقت.

تصاعد  كما  االنــقــالب،  منذ  مــدنــي  عصيان  وحملة  تــظــاهــرات  ميانمار  وتشهد 
الــتــوتــر بــن الجيش وبــعــض املــجــمــوعــات الــعــرقــيــة. ووقــعــت هــجــمــات، خصوصًا 
بالقرب من الحدود التايالندية، بن الجيش و«االتحاد الوطني للكارين«، وهي 
الهجوم بشن غارات  الجيش على هذا  الكبرى. ورد  املتمردة  املجموعات  إحــدى 
جوية كانت األولــى منذ أكثر من 20 سنة في هذه املنطقة. وشن الجيش غارات 
جوية جديدة في املنطقة، أمس الخميس، حسب حاكم مقاطعة ماي هونغ سون، 

سيتشاي جيندالوانغ.
)فرانس برس، رويترز(

املعارض  اتخذت شبكة  املعارضة،  القمعية ضّد  اتها  فيما تشدد موسكو إجراء
أعلن  ما   نفسها، يحسب 

ّ
قــرارًا بحل نافالني،  ألكسي  للكرملن،  األبــرز  الــروســي 

ليونيد فولكوف، وهو أحد املقربن من نافالني أمس الخميس. ويأتي القرار لحل 
واملهددة  للفساد  املناهضة  الــروســي،  املعارض  ملنظمة  اإلقليمية  املكاتب  شبكة 
بــإعــالنــهــا »مــتــطــرفــة«، لتجنب تــعــريــض أعــضــائــهــا لــعــقــوبــات قــاســيــة بالسجن، 
على غرار ما يواجهه نافالني نفسه. وأكد فولكوف التوجه لـ«حل شبكة ألكسي 
نافالني رسميًا«، موضحًا أن بعض املكاتب اإلقليمية ستستمر في العمل بشكل 
مستقل. ومن أبرز املنظمات املرتبطة بنافالني، واملهددة بإعالنها متطرفة بناء 
الــذي أنشأه في  الــروســي، صندوق مكافحة الفساد  على طلب من االدعـــاء العام 
2011. وجاء اإلعالن تزامنًا مع ظهور نافالني أمس للمرة األولى علنًا منذ انتهاء 
إضرابه عن الطعام، خالل جلسة استماع في املحكمة بقضية تشهير ضد أحد 
 
ً
الثانية، وقد بدا في تسجيل فيديو هزيال العاملية  الحرب  قدامى املحاربن في 

ة السجناء. وقال في التسجيل: »تم اقتيادي إلى الحمام أمس. كانت 
ّ
ويرتدي بز

هناك مرآة نظرت إلى نفسي: أنا مجرد هيكل عظمي رهيب«، مؤكدًا عودته لتناول 
الطعام. 

)رويترز، فرانس برس(

توجه املبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، أمس الخميس، إلى السعودية 
وسلطنة ُعمان بهدف إجراء محادثات حول الوضع في اليمن. وذكرت الخارجية 
زيارته  »ليندركينغ سيجري خــالل  أن  األربــعــاء،  أمــس  أول من  األميركية، مساء 
ُعمان،  السعودية وسلطنة  املسؤولن في  اليمن مع  الوضع في  محادثات حول 
وذلك بالتعاون مع مبعوث األمم املتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث«. وأضاف 
السلع واملساعدات اإلنسانية  أن »املباحثات ستركز على ضمان وصــول  البيان 
بانتظام ومن دون عوائق في أنحاء اليمن، ودعم وقف دائم إلطالق النار، وانتقال 
اليمن  إلــى  الخاص  أن »املبعوث  الـــوزارة  األطــراف لعملية سياسية«. وأوضحت 
مــأرب،  الحوثين على  لوقف هجوم  الدولي  اإلجماع  يعتمد في مباحثاته على 
والــــذي لــن يـــؤدي إال إلـــى تــفــاقــم األزمــــة اإلنــســانــيــة الــتــي تــهــدد الــشــعــب اليمني«. 
وتعقد معركة السيطرة على محافظة مأرب اليمنية الجهود األميركية للوصول 
إلــى وقــف إلطـــالق الــنــار يــلــزم إلنــهــاء الــحــرب. وكـــان ليندركينغ وصــف األســبــوع 
املاضي معركة مأرب، بأنها »أكبر تهديد منفرد لجهود السالم«، معتبرًا أن »دعم 
إيـــران للحوثين كبير جــدًا وفــتــاك«. وجــعــل الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن منذ 
توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني املاضي اليمن من أولويات سياسته 
إحياء  في  للمساعدة  الخليجية،  بامللفات  الخبير  ليندركينغ،  فعن  الخارجية، 

محادثات األمم املتحدة املتعثرة إلنهاء الصراع.
)األناضول، رويترز( 

أردان: تقديرات بأن 
الجانبين سيتوصالن 

لتفاهم خالل أسابيع

مسؤول إيراني: خطوات 
جيدة جدًا اُتخذت في 

اجتماعات فيينا

للحديث تتمة...

أميركا تمهد 
التفاق مع إيران

إلى  للعودة  طهران  مع  للتفاهم  بايدن  جو  إدارة  اتجاه  على  المؤشرات  كل  تدل 
اإلقرار  لكن  النقاط،  بعض  حول  الخالفات  استمرار  من  الرغم  على  النووي،  االتفاق 
األوسط  الشرق  إلى  وفدًا  واشنطن  وإرسال  اتفاق،  إلى  التوصل  بقرب  اإلسرائيلي 

لطمأنة الحلفاء، كلها دالئل على التوجه األميركي

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن كـــل املـــؤشـــرات 
ـــجـــمـــع عـــلـــى أن 

ُ
ــتــــصــــريــــحــــات ت والــ

إلــى تفاهم نهائي إلعــادة  التوصل 
ــام 2015،  ـــع عـ

ّ
إحــيــاء االتـــفـــاق الـــنـــووي املـــوق

ــران الــتــشــديــد  ــ لــيــس قــريــبــًا، مـــع مــواصــلــة إيـ
على رفع كل العقوبات عنها، إال أن معطيات 
ــدل عـــلـــى إصـــــــرار اإلدارة  ــ ــاتـــت تـ ــيـــة بـ ــافـ إضـ
األميركية على إبرام هذا االتفاق مع طهران. 
إسرائيلين  مسؤولن  مع  محادثات  وبعد 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ فــــي واشـــنـــطـــن تــــركــــزت عـــلـــى هـ
إلى  وفــد  إلرســـال  األميركية  اإلدارة  ر 

ّ
تحض

الــشــرق األوســــط »لــطــمــأنــة الــحــلــفــاء«، وهــي 
كلها دالالت على أن الواليات املتحدة باتت 

تمّهد فعليًا الطريق أمام إعالن االتفاق.
وتــتــواصــل الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن مــحــادثــات 
اللجنة املشتركة لالتفاق النووي في فيينا 
ــدأت يــــوم الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي. وفــي  ــ ــتـــي بـ والـ
موازاتها عقد مسؤولون روس وأميركيون 
بحث  النمساوية  العاصمة  فــي  أمــس  لــقــاء 
ــنــــووي وأشـــــادت  ــفــــاق الــ جـــهـــود إحـــيـــاء االتــ
مــوســكــو بــنــتــائــجــه. وكــتــب مــنــدوب روســيــا 
الــدائــم لــدى املــؤســســات الــدولــيــة فــي فيينا، 
ــر«:  ــتــ ــويــ مـــيـــخـــائـــيـــل أولـــــيـــــانـــــوف، عـــلـــى »تــ
»اجــتــمــعــنــا مـــجـــددًا مـــع املــبــعــوث األمــيــركــي 
الــخــاص بــإيــران روبـــرت مالي مــع فريقينا، 
وأجــريــنــا مـــشـــاورات مفصلة ومــفــيــدة جــدًا 
حـــول املــواضــيــع األســاســيــة قــيــد الــنــظــر في 
املـــفـــاوضـــات املـــتـــواصـــلـــة فـــي فــيــيــنــا بــشــأن 
اســتــئــنــاف خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة املشتركة 

بالكامل«.
في السياق، أكد رئيس مكتب ديوان الرئاسة 
ــي، أن »خـــطـــوات  ــظــ ــة، مــحــمــود واعــ ــيــ ــرانــ اإليــ
ـــخـــذت فــي اجــتــمــاعــات فيينا«. 

ُ
جــيــدة جـــدًا ات

وفي مقابلة مع وكالة »إرنا« الرسمية، أمس، 
دة«، 

ّ
»املعق بـ فيينا  مباحثات  واعظي  وصف 

بــه هذه  الــذي تتسم  مضيفًا »نــظــرًا للتعقيد 
ــازه حــتــى اآلن  املـــبـــاحـــثـــات، فــــإن مـــا تـــم إنــــجــ
يــبــعــث عــلــى األمـــــل، وقــــد تـــم اتـــخـــاذ خــطــوات 
إلــــى أن  لــلــغــايــة حــتــى اآلن«. وأشــــــار  جـــيـــدة 
املــتــحــدة، وكذلك  الــواليــات  »املتطرفن داخــل 
هذه  إفشال  إلــى  يسعون  الصهيوني  الكيان 
املباحثات، كما أن بعض دول املنطقة تسعى 
وراء ذلـــك أيــضــًا، ولــكــن املــهــم هــو أن نعتني 
«. ولــفــت إلــى 

ً
بالعمل عــلــى إنــجــاحــهــا عـــاجـــال

أن رفــع الحظر فــي أســـرع وقــت ممكن يصب 
فــــي مــصــلــحــة الـــجـــمـــيـــع، مــــؤكــــدًا أن »هــــــذا ال 
الحكومة  وســيــاســة  الــتــســرع،  بالطبع  يعني 
التسرع  في محادثات فيينا تتمثل في عدم 
وعــــدم تــضــيــيــع الـــفـــرص فـــي الـــوقـــت نــفــســه«. 
وأكد واعظي »أننا نتابع ما هو في مصلحة 
البالد بما يتماشى مع األسس واألطــر التي 
أنه  ويبدو  اإلسالمية،  الــثــورة  قائد  وضعها 
تــم اتــخــاذ خــطــوات أســاســيــة للغاية فــي هذا 
الصدد واالتفاق على أجزاء مهمة حتى اآلن«.
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، تـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــات 
بــــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن وإســـرائـــيـــلـــيـــن 
فــي واشــنــطــن وتــركــز عــلــى املــلــف اإليـــرانـــي. 
وأعــلــن السفير اإلســرائــيــلــي لـــدى الــواليــات 
أن  يـــتـــوقـــع  أنــــــه  أردان،  جـــلـــعـــاد  ــتــــحــــدة  املــ
االتفاق  إلحياء  الجارية  املفاوضات  تــؤدي 
الــنــووي إلــى إبـــرام األميركين واإليــرانــيــن 
اتــفــاقــًا جــديــدًا فــي غــضــون أســابــيــع. أردان، 
ــارك فـــي مــحــادثــات عــقــدهــا رئــيــس  الــــذي شــ
مــجــلــس األمــــن الــقــومــي اإلســرائــيــلــي مئير 
ــات، األربــــعــــاء مـــع مــســتــشــار األمـــن  ــابـ بـــن شـ
الـــقـــومـــي األمـــيـــركـــي جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، قـــال 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أمــس:  فــي حــديــث لـــ
»أقولها بحزن... األميركيون عرضوا أمامنا 

ــران،  ــ ــ ــعـــوبـــات فــــي املــــفــــاوضــــات مــــع إيـ الـــصـ
لــكــن الـــتـــقـــديـــرات فـــي إســـرائـــيـــل تــشــيــر إلــى 
أن الــجــانــبــن ســيــتــوصــالن إلـــى تــفــاهــم في 
تكون هناك  »قد  متابعًا  املقبلة«،  األسابيع 
التي  بعض الخالفات حول عدد العقوبات 
سترفعها الواليات املتحدة وكيف ستعود 
إيـــــران لــاللــتــزام بـــاالتـــفـــاق، لــكــن اإليــرانــيــن 
ــوا أن هـــنـــاك رغـــبـــة عـــامـــة فـــي الـــعـــودة  أدركـــــ
املوقع في عهد  القديم  النووي  إلى االتفاق 
ــاراك أوبــامــا.  الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق بــ

أمين العاصي

ُجلهم غير معروفن،  مــرشــحــًا،   50 مــن  أكــثــر 
تـــقـــّدمـــوا بــطــلــبــاتــهــم لـــخـــوض االنـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة املــحــســومــة الــنــتــائــج الــتــي يتجهز 
النظام السوري إلجرائها أواخــر مايو/ أيار 
العام 2012،  املقبل، وفــق دستور وضعه في 
بشار  النظام،  هــذا  رئيس  مقاس  على  ّصل 

ُ
ف

األسد.
واستبقت الواليات املتحدة هذه االنتخابات 
بــالــتــأكــيــد عــلــى لــســان مــنــدوبــتــهــا لـــدى األمــم 
املـــتـــحـــدة لـــيـــنـــدا تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد، خـــالل 
ــاء  ــ ــعـ ــ جـــلـــســـة ملـــجـــلـــس األمــــــــن الــــــدولــــــي، األربـ
سمى االنتخابات الرئاسية، 

ُ
املاضي، أن »ما ت

الــتــي يخطط نــظــام األســـد إلجــرائــهــا فــي 26 
مايو/ أيــار املقبل، لن تكون حرة وال نزيهة، 

بل مزيفة وال تمثل الشعب السوري«.
غــلــق األربـــعـــاء املــاضــي بـــاب قــبــول طلبات 

ُ
وأ

ــتــــرشــــح لــــهــــذه االنــــتــــخــــابــــات. وبــــلــــغ عـــدد  الــ
نــســاء، في  املــتــقــدمــن 51 مــرشــحــًا، بينهم 7 

نعتقد أن العودة إلى هذه االتفاقية السيئة 
خطأ كبير«.

وفي حديث آخر إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، 
قــال أردان إن االتــفــاق املتوقع مــع طــهــران لن 
يمنعها من امتالك ســالح نــووي. وتابع أنه 
ــفـــاق فـــي املـــحـــادثـــات بـــن األمــيــركــيــن  تـــم االتـ
واإلســـرائـــيـــلـــيـــن عــلــى »أن تــتــصــرف كـــل من 
الــدولــتــن بــشــفــافــيــة وأال تــفــاجــئ كــل منهما 
األخرى«. وتابع »اإلدارة األميركية ستستمر 
فــي مـــراعـــاة حــريــة إســرائــيــل فــي الــعــمــل ضد 
ــــي«. واعـــتـــبـــر أن »االتــــفــــاق  ــرانــ ــ الـــتـــهـــديـــد اإليــ
امتالك  املتوقع لن يمنع طهران من  الــنــووي 
ســــالح نـــــووي، بـــل ســـيـــؤدي إلــــى رفــــع معظم 

العقوبات عنها في غضون عدة سنوات«.
وكـــان مــوقــع »وااله« اإلســرائــيــلــي قــد ذكــر أن 
املحادثات التي تجريها الوفود اإلسرائيلية 
فــي واشــنــطــن مــع املــســؤولــن األمــيــركــيــن لم 
بشأن  الــخــالف  تقليص مستوى  فــي  تنجح 
إلــــى االتـــفـــاق  املــرتــقــبــة  بـــايـــدن  عـــــودة إدارة 
النووي مع إيــران، إال أن الطرفن اتفقا على 
تمثلها  التي  اإلقليمية  التهديدات  مواجهة 
التابعة  للجماعات  دعمها  السيما  طــهــران، 
لها بأسلحة مــتــطــورة. ونـــوه املــوقــع إلــى أن 

وسائل  على  السورين  سخرية  أثــار  مشهد 
ــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، خـــصـــوصـــًا أن كــل  الــ
املــرشــحــن يــعــلــنــون والءهـــــم املــطــلــق لــبــشــار 
ــد، مــا يــؤكــد أن هـــذه االنــتــخــابــات فصل  األســ
جديد من مسرحية سياسية عبثية بدأت في 
1970 مع استيالء حافظ األسد على السلطة. 
وفي العام 2000 كان الفصل الثاني حن ُعّدل 
الدستور خالل دقائق لتمرير استالم األسد 
االبــن السلطة، إذ لم يكن في حينه قد وصل 
للسن القانوني الذي نص عليه هذا الدستور 
الذي كان والده قد  وضعه في 1973. ويتعّن 
تأييد  ينال  أن  لالنتخابات  مرشح  كــل  على 
35 عــضــوًا عــلــى األقــــل مـــن أعـــضـــاء »مجلس 
الشعب« )البرملان( البالغ عددهم 250، والذي 
للبالد  الــحــاكــم  »الــبــعــث«  يهيمن عليه حــزب 

منذ 1963. 
ورجـــحـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي دمـــشـــق، في 
حديث لـ«العربي الجديد«، أن تكون األجهزة 
أعضاء  وّجــهــت  »قــد  للنظام  التابعة  األمنية 
مــجــلــس الــشــعــب ملــنــح تــأيــيــدهــم إلــــى جــانــب 
بشار األسد للمرشح عبد الله سلوم عبد الله 
لخوض االنتخابات«، مشيرة إلى أنه »لم يتم 
بعد حسم اسمي املرشحن الثالث والرابع«، 
موضحة أن عبد الله كان عضوًا في »مجلس 
الــشــعــب« فــي الـــــدورة املــاضــيــة، وهـــو قــيــادي 
فــي حـــزب »الــوحــدويــن االشــتــراكــيــن« الــذي 
يــــدور فــي فــلــك »الــبــعــث«. وتــعــد نــتــائــج هــذه 
املعارضة  بها  تعترف  الــتــي ال  االنــتــخــابــات، 
الـــســـوريـــة، مــحــســومــة لــصــالــح بـــشـــار األســـد 
الذي يفقد السيطرة على نحو نصف مساحة 
البالد، و«تحّول إلى مجرد واجهة سياسية 
الــروســي واإليــرانــي«، وفق  جوفاء للجانبن 

مصادر في املعارضة.
ورأى املــحــلــل الــســيــاســي رضــــوان زيــــادة، في 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن أيــــًا من  ــعـ حـــديـــث مـــع »الـ
املــــرشــــحــــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــشـــار األســـــــد، »لـــن 

الطرفن اتفقا على تجنب املواجهة العلنية 
حــتــى ال يــتــم املــــس بــالــتــعــاون الــثــنــائــي في 

مواجهة تحديات أخرى.
ــد الــعــوائــق  ونــقــل املــوقــع عــن مــصــادر أن أحـ
التي تحول دون التوصل التفاق حول إحياء 
ــنـــووي حــالــيــًا يــتــمــثــل فـــي إصـــرار  ــفـــاق الـ االتـ
إيــــران عــلــى أن تــقــوم إدارة بــايــدن بــرفــع كل 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة وضــمــنــهــا تــلــك الــتــي 
فرضتها إدارة أوباما ردا على سجل حقوق 
ــران وتــدخــالتــهــا اإلقــلــيــمــيــة.  ــ اإلنـــســـان فـــي إيـ
ونــقــل املـــوقـــع عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي قــولــه 
إن تــل أبــيــب راضــيــة عــن الــبــيــان الـــذي صــدر 
بعيد اللقاء عن البيت األبيض والــذي شدد 
املنطقة  فــي  اإليــرانــي  التهديد  على خــطــورة 
ودعـــم الــواليــات املــتــحــدة لحق إســرائــيــل في 
يعكس  هـــذا  أن  معتبرا  نفسها،  عــن  الــدفــاع 
احترام اإلدارة الحالية ملواقف إسرائيل رغم 
الخالفات بن الجانبن. وحسب املوقع فإن 
النتيجة العملية للقاء بن شابات وسوليفان 
هــــو االتــــفــــاق عـــلـــى تــشــكــيــل فـــريـــق أمــيــركــي 
التهديدات  مواجهة  سبل  لبحث  إسرائيلي 

اإلقليمية التي تمثلها إيران.
»لــطــمــأنــة  ــايــــدن  بــ إدارة  مــــن  وفـــــي مــســعــى 

يستطيع الحصول على توقيع 35 عضوًا في 
مجلس الــشــعــب«. وأضـــاف »بــرأيــي ستطلب 
األجــهــزة األمــنــيــة مــن مــرشــح واحـــد أو اثنن 
ــم 35 عـــضـــوًا،  ــ الـــبـــقـــاء، والـــحـــصـــول عـــلـــى دعـ
االنتخابات،  في  منافسة  بأن هناك  لإليحاء 
انتخابات  فــي  وإخـــراج املسرحية كما حــدث 
عـــام 2014، حــن نـــال بــشــار األســـد نسبة 88 
في املائة في انتخابات شكلية«. وأشــار إلى 
يــدرك أن السورين يعرفون جيدًا  النظام  أن 
أبعاد هذه املسرحية »لكنه ال يكترث ألحد«، 
الــكــذب ليس هــدفــه إقناع  مضيفًا أن »تـــرداد 
على  التشويش  فقط  وإنما  أحيانًا،  الخصم 
روايــــة الــطــرف اآلخــــر. لــكــن كــل هـــذا لــن يغير 
ــدام مــصــداقــيــة أو شــرعــيــة  ــعـ أي شــــيء مـــن انـ

االنتخابات بشكل كامل«.
ــن عــبــد  ــمــ ــع الـــصـــحـــافـــي أيــ ــوقــ ــــن جـــهـــتـــه، تــ مـ
بــاســتــثــنــاء  مـــرشـــح،  يــحــصــل أي  الـــنـــور »أال 
بـــشـــار األســـــــد، عـــلـــى الـــنـــســـبـــة املـــطـــلـــوبـــة مــن 
في  الشعب«، مضيفًا،  أعضاء مجلس  تأييد 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »ربــمــا تمدد 
املحكمة الدستورية مدة تلقي طلبات ترشح 
جــديــدة«. وأشــار إلــى أن األجهزة األمنية في 
الــنــظــام »دفــعــت بمرشحن مــن كــل املكونات 
املسيحين«،  باستثناء  واملذهبية  القومية 
مضيفًا: يحاول النظام اإليحاء بأنه يمارس 

الديمقراطية.
ــاء املـــرشـــحـــن تــظــهــر أن  ــمــ ــرة عـــلـــى أســ ــظــ ونــ
جـــلـــهـــم مـــغـــمـــور أو مـــجـــهـــول لــــــدى غــالــبــيــة 
ــبــــعــــض، ومــنــهــم  ــــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــ ــــوريـ ــــسـ الـ
املــعــروف جيدًا لــدى الشارع  محمود مــرعــي، 
الــــســــوري املــــعــــارض، إذ كــــان قـــد انـــضـــم إلــى 
صـــفـــوف املـــعـــارضـــن لــلــنــظــام، ثـــم خــــرج إلــى 
 ،2012 الــعــام  فــي  القاهرة  املصرية  العاصمة 
قبل أن يعود إلى سورية في 2014 ليؤسس 
الوطني  العمل  بـ«هيئة  ما سّمي  آخرين  مع 
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، الــتــي انــضــمــت إلــــى سلسلة 

الــحــلــفــاء بـــشـــأن املــبــاحــثــات الـــتـــي تــجــريــهــا 
إرســال  فإنها تعتزم  فــي فيينا«،  إيـــران  مــع 
وفـــــد رفــــيــــع إلـــــى املـــنـــطـــقـــة، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
نقلت  جهتها،  مــن  األميركية.  »بلومبيرغ« 
أميركي كبير  وكالة »رويترز« عن مسؤول 
أن فريقًا من املبعوثن األميركين »سيسافر 
خــالل األســبــوع املقبل إلــى الــشــرق األوســط 
املتعلقة  الهامة  القضايا  مــن  عــدد  ملناقشة 
باألمن القومي األميركي والجهود املستمرة 
لتخفيف التوتر في املنطقة«. وذكر مصدر 
»رويترز«، أن الوفد سيرأسه منسق  مطلع، لـ
ــــي مــجــلــس  ــــرق األوســـــــــط فـ ــــشـ ــيــــاســــات الـ ســ
األبيض بريت  للبيت  التابع  القومي  األمــن 
الــخــارجــيــة  وزارة  ومــســتــشــار  مـــاكـــغـــورك، 
األميركية ديريك شوليه. وعلى الرغم من أن 
مسار الرحلة ال يزال غير واضح، فإن هناك 
خــطــطــًا مــبــدئــيــة لــلــوفــد لـــزيـــارة الــســعــوديــة 
الــوكــالــة.  ــارات ومــصــر واألردن، وفـــق  ــ واإلمــ
ومــن املــتــوقــع أن يناقش املــســؤولــون أيضًا 
ــرار اإلدارة األمــيــركــيــة بــاملــضــي قــدمــًا في  قــ
صفقة لبيع عتاد حربي لإلمارات بقيمة 23 
مليار دوالر، يشمل طائرات من طراز »إف-

35« وأخرى مسّيرة.

قبل  ّكلت من 
ُ

التي ش والهيئات  األحـــزاب  من 
أجهزة النظام األمنية.

بسيل  الرئاسية  النظام  انتخابات  قابل 
ُ
وت

ــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــــســــاخــــرة عـــلـــى مـــواقـــع  ــ مـ
التواصل، وباتت مجال تندر على املرشحن 
الذين يعلنون الوالء لبشار األسد، املنافس 
املــفــتــرض لــهــم فــي االنــتــخــابــات، فــي مشهد 
أجمع.  العالم  في  مألوف  غير  كاريكاتوري 
ـــاب املــقــيــمــن فـــي دمــشــق، 

ّ
ــت ــكـ وذكـــــر أحــــد الـ

الجديد«،  لـ«العربي  اسمه،  ذكــر  عــدم  طالبًا 
النظام غير  فــي مناطق  السورين  أن »جــل 
ــابـــات«، مــضــيــفــًا: »هـــي  ــتـــخـ مــكــتــرثــن بـــاالنـ
آخــــر هــمــهــم، فــالــهــم األكـــبـــر هـــو الــحــصــول 
عــلــى مــســتــلــزمــات الــحــيــاة الـــضـــروريـــة. أي 

انــتــخــابــات فــي بــلــد يــنــهــار فــيــه كــل شـــيء؟«. 
العام  مــن  األول  أكــتــوبــر/ تشرين  وحــتــى 14 
لشؤون  العليا  »املفوضية  سّجلت  املــاضــي، 
الالجئن« التابعة لألمم املتحدة 5.570.382 
تركيا،  فــي  منهم   3.626.734 ســوريــًا،  الجــئــًا 
األردن،  في  و659.673  لبنان،  في  و879.529 
في مصر،  و130.085  الــعــراق،  في  و242.704 
)تــونــس،  أفــريــقــيــا  فــي دول شــمــال  و31.657 
ــغـــرب، لــيــبــيــا، الــــســــودان(، وذلـــك  الـــجـــزائـــر، املـ
استنادًا إلى اإلحصائيات الرسمية واألعداد 
فـــقـــط. وال تشمل  املــفــوضــيــة  لــــدى  املــســجــلــة 
هذه اإلحصائية الالجئن في أوروبــا، الذين 
أملانيا  تستضيف  إذ  املليون،  عــددهــم  يفوق 
بمفردها 600 ألف الجئ ســوري. وفي داخل 

الـــبـــالد هــنــاك مــاليــن الـــنـــازحـــن مـــن مــدنــهــم 
وبـــلـــداتـــهـــم وقــــراهــــم، الـــواقـــعـــن تــحــت وطـــأة 

أزمات معيشية خانقة.
وبــاتــت الــجــغــرافــيــا الــســوريــة الــيــوم مقسمة 
إلــى عــدة مــنــاطــق، إذ يسيطر الــنــظــام نظريًا 
ال  عمليًا  ولكنه  الــبــالد،  مساحة  على نصف 
محافظة  وتعد  عليها.  كاملة  سيطرة  يملك 
الــزور، شرقي البالد، منطقة نفوذ شبه  ديــر 
مــطــلــق لــلــجــانــب اإليـــــرانـــــي، بــيــنــمــا الـــبـــاديـــة 
السورية تعد منطقة نفوذ لتنظيم »داعش«. 
وتقع مدن كبرى تحت سيطرة النظام، منها 
كبرى  الجنوب، وحلب  في  دمشق  العاصمة 
مـــدن الــشــمــال، وحــمــص وحــمــاة فــي الــوســط، 
والالذقية وطرطوس على الساحل السوري، 
غربي البالد. وهو له سلطة غير كاملة على 
مدينتي السويداء ودرعا، في جنوب البالد، 
ــر مـــن الــحــالــة  ــتـــذمـ ــاء والـ ــيـ ــتـ حــيــث يــعــم االسـ
ب 

ّ
االقتصادية املزرية، لذا من املتوقع أن يتجن

ستوضع  التي  االنتخاب  صناديق  كثيرون 
تسيطر  املقابل،  في  األمنية.  املربعات  ضمن 
»قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، على 
الــتــي تعادل  الــفــرات  جــل منطقة شــرقــي نهر 
نــحــو ثــلــث مــســاحــة الـــبـــالد. ومـــن املــتــوقــع أال 
تسمح »اإلدارة الذاتية«، ذات الطابع الكردي 
التي تدير هذه املنطقة، بإجراء انتخابات في 
املنطقة، إال إذا توصلت لتفاهمات مع النظام 
األخير تتعلق ببعض  تــنــازالت من  تتضمن 
ــيـــة. وتــســيــطــر  املـــلـــفـــات الــســيــاســيــة والـــخـــدمـ
الشام«  تحرير  »هيئة  مــع  معارضة  فصائل 
)جبهة النصرة سابقًا(، على مساحة كبيرة 
مـــن الـــشـــمـــال الــــســــوري، مـــا يــعــنــي أن األســـد 
يجري انتخاباته في بالد مجزأة، يعاني من 
بقي فيها من القهر والفقر والخوف، في ظل 
االنتخابات ستعّمق  هــذه  أن  مــؤشــرات على 
الــشــرخ بــن الــســوريــن، وربــمــا تدفعهم إلــى 

الخيارات املؤملة.

إقرار إسرائيلي بقرب 
التفاهم وواشـنطن 
ترسل وفدًا لطمأنة 

الحلفاء

أعلن أوليانوف عقد مشاورات إيجابية مع األميركيين في فيينا )األناضول(

جل السوريين بمناطق النظام غير مكترثين باالنتخابات )لؤي بشارة/فرانس برس(

ناصر السهلي

استدعى املشهد املقدسي من إحدى 
بواباته، باب العامود، بإجبار أهالي 
القدس املحتلة قوات االحتالل على 

إزالة الحواجز، خطابني عربيني، 
يبدوان متناقضني، عند معسكري 

التطبيع و«املمانعة«. فعلى الرغم من 
أن الشباب املقدسي »لم يزل على 
الجبل«، في مواجهة املستوطنني، 

راح شعبويو التطبيع، ينسبون 
تراجع االحتالل إلى حكامهم. واألمر 
نفسه جرى حني خاض املقدسيون 

معركة إزالة كاميرات املراقبة في عام 
2017. مهانة املشهد الرسمي باتت 

بال حياء، مع تغّيب الجامعة العربية، 
كالعادة، وحصر الدور في اّدعاء 

انتصار األنظمة بإزالة حاجز وكاميرا 
في القدس ذاتها التي جهد مؤيدو 

ذلك املعسكر، طيلة األعوام املاضية، 
بإيجاد بدائل جغرافية لها من بوابة 

أن »األقصى ليس الذي يعرفه الناس«. 
وحاولوا فّض الناس عن القضية 
الفلسطينية، رغم فشلهم املتكرر 
في »أنسنة« صور عتاة التطرف 

الصهيوني االستيطاني، وهو ما أثار 
سخرية االحتالل نفسه.

في املقابل، ثمة معسكر »ممانعة« ال 
 خبثًا في خطاباته املنتحلة السم 

ّ
يقل

فلسطني والقدس. فهبة أهل القدس 
برأيه هي ثمرة »ما زرعه«، ويجري 

حشر اسم قائد »فيلق القدس« 
غتال قاسم سليماني، على 

ُ
اإليراني امل

بعض شاشات »املمانعة«. وال عجب 
من بعض لغو، من وزن أن »الصاروخ 
الطائش« قرب مفاعل ديمونا جاء في 

السياق.
عمومًا، يعود الفلسطيني في القدس 

ليفاجأ بأجواء املهانة الرسمية العربية 
املستمرة منذ ثالثة أجيال. ويعّري 

هذا األمر االحتالل املتحول إلى نظام 
»أبرتهايد« )فصل عنصري(، سواء 

لدى منظمات حقوقية دولية أو أحزاب 
وصحافة أوروبية. وفيها يقّدم رسالة 

واضحة لطرفي املعسكرين، املطبع، 
واملهرول إلى خيمة »آيباك« )اللوبي 

الصهيوني في واشنطن(، و«املمانع« 
بالشعارات االنتهازية، خصوصًا 

نظام دمشق وحلفاءه، الذي ما انفكت 
صحافة االحتالل تكشف تفضيل 

تل أبيب له على الحرية والديمقراطية 
في سورية وعموم دول الطوق العربي، 

أن يكفا عن انتحال اسم فلسطني 
والقدس، تبريرًا وخداعًا مفضوحني.

وبالطبع، إن الواقع الرسمي 
الفلسطيني لم يكن بمنأى عن رسائل 

القدس الواضحة، حتى قبل الحديث 
عن االنتخابات. فنضال املقدسيني 

يقابله وبكل أسف حالة ارتباك 
رسمي، يقوم على ترهل الدور املنوط 

بحركة تحرر وطني.

ستضغط األجهزة األمنية 
التابعة لنظام بشار األسد 

على البرلمان من أجل 
تمرير تواقيع لمرشح 

أو اثنين لـ«منافسة« األسد 
في االنتخابات الرئاسية، 
التي يبدو أنها ستكون 

شبيهة بالتي أجريت 
في 2014

وجه النظام السوري الدعوة إلى 14 برلمانًا لـ«مواكبة االنتخابات الرئاسية« 
المواقف  توالت  والتي  المقبل،  مايو/أيار   26 في  إجراؤها  المقرر 
شرعيتها،  في  المشككة  الدولية 
الــفــرنــســي،  ــدوب  ــن ــم ال ــد  أكـ إذ 
عدم  )الصورة(،  ريفيير  دي  نيكوال 
مشروعية  بـــأي  بـــالده  اعـــتـــراف 
تستثني  كونها  االنتخابات،  لهذه 
بــالــخــارج،  المقيمين  الــســوريــيــن 
وتغيب عنها الرقابة الدولية. كما 
سونيا  بريطانيا  مندوبة  احتجت 
المرافقة  ــاع  األوضـ على  فــاري 

إلجراء االنتخابات.

دعوة 14 برلمانًا

Friday 30 April 2021 Friday 30 April 2021
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  شرق
      غرب

إخطار بترحيل أهال في 
األغوار 

ــات االحــــــــتــــــــالل  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أخــــــــــطــــــــــرت سـ
أهالي  الخميس،  أمس  اإلسرائيلي، 
خــربــة حــمــصــة الــفــوقــا فـــي األغــــوار 
الــشــمــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــضــفــة 
للمرة  بترحليهم  املحتلة،  الغربية 
وللمرة  املاضي،  العام  منذ  الثامنة 
الخامسة خالل 3 أشهر. وأوضحت 
»هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
قــوات  »أن  بــيــان،  فــي  الفلسطينية«، 
االحـــتـــالل اقــتــحــمــت خــربــة حمصة، 
ــارات مــكــتــوبــة لكافة  وســلــمــت إخـــطـ
العائالت، إلخالء مساكنهم، بذريعة 
إجـــــــــراء تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة، يـــوم 
السابعة  الساعة  املقبل، من  اإلثنن 
مــســاء ولــغــايــة الــســاعــة 11 صباحًا 
من صباح اليوم التالي )الثالثاء(«.
)العربي الجديد(

غانتس »ال يمانع« التناوب 
مع نتنياهو

كشف موقع »وااله«، أمس الخميس، 
أن زعيم حزب »كاحول لفان« بيني 
غانتس )الصورة(، لم يرفض فكرة 
الــتــنــاوب على رئــاســة الحكومة مع 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــحـــالـــي بــنــيــامــن  رئـ
نتنياهو، إال أن شرطه بأن يحصل 
الـــنـــقـــض  حـــــق  ــلــــى  عــ حــــزبــــه  وزراء 
أن تتخذه هذه  قــرار يمكن  على أي 
الــحــكــومــة، قــوبــل بــالــرفــض مــن قبل 

حزب »الليكود« الحاكم.
)العربي الجديد(

ليبيا: »5+5« تهدد بفضح 
معرقلي فتح طريق 

مصراتة ـ سرت
الليبية  الــعــســكــريــة  الــلــجــنــة  هــــددت 
الخميس،  أمـــس   ،»5+5« املــشــتــركــة 
ــن يـــعـــرقـــل فـــتـــح طــريــق  بــتــســمــيــة مــ
ــــي،  ــلـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ ســــــــــرت   - مــــــصــــــراتــــــة 
ــاذ  ــخــ ــالــــي وســــــــط الـــــــبـــــــالد، التــ ــمــ شــ
اإلجــــــــــراءات الــــالزمــــة حـــيـــالـــهـــم، فــي 
حال تعذر فتحه. وذكــرت في ختام 
اجــتــمــاعــاتــهــا، الـــتـــي انــطــلــقــت يــوم 
األحــــــد املــــاضــــي، أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى 
عملية  لتسريع  جــهــودهــا  »تكثيف 
تــنــفــيــذ بــنــود وأحـــكـــام اتـــفـــاق وقــف 
إطـــالق الــنــار )وقـــع فــي 23 أكتوبر/ 
ودعـــوتـــهـــا   ،)2020 األول  تـــشـــريـــن 
الــدول إلخــراج مرتزقتها واملقاتلن 

األجانب من البالد فورًا«.
)األناضول(

سورية: اشتباكات بين 
»الجيش الوطني« 

و»قسد«

صـــّد »الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري«، 
األربــــــعــــــاء،  أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول  ــاء  ــ ــــسـ مـ
»قـــــوات ســـوريـــة  ــة تــســلــل لــــــ ــاولـ مـــحـ
الديمقراطية« )قسد(، شمالي حلب، 
تسببت بسقوط قتلى من الجانبن. 
أن عناصر  وذكــرت مصادر محلية 
»الجيش الوطني« تصدوا ملحاولة 
تسلل من جانب »قسد« على محور 
جــبــهــتــي كــفــر خــاشــر وكــفــر كــلــبــن، 
شــمــالــي حـــلـــب، مــشــيــرة إلــــى وقـــوع 
ــرت لــــســــاعــــات،  ــمــ ــتــ ــات اســ ــاكــ ــبــ ــتــ اشــ
ــنـــصـــر مــن  ــتـــل عـ ــقـ وأســــــفــــــرت عـــــن مـ
عــدة من  الوطني وعناصر  الجيش 

»قسد«.
)العربي الجديد(

روسيا تنفي وقف بناء 
قاعدتها في السودان

بالخرطوم،  الروسية  السفارة  نفت 
ــيـــس، الـــتـــقـــاريـــر حـــول  ــمـ أمــــــس الـــخـ
وقــــف الــســلــطــات الـــســـودانـــيـــة بــنــاء 
منطقة  في  روسية  عسكرية  قاعدة 
فــالمــنــغــو، قـــرب بـــورتـــســـودان، على 
ســاحــل الــبــحــر األحـــمـــر. وأوضــحــت 
الـــجـــانـــب  ــان، أن  ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ الــــســــفــــارة فـ
ــن الــجــانــب  ــم مــ

ّ
ــم يــتــســل الــــروســــي لــ

ــا يــفــيــد بـــوجـــود قـــرار  الـــســـودانـــي مـ
بوقف بناء القاعدة العسكرية التي 
تـــم االتـــفـــاق عــلــيــهــا فـــي عــــام 2017، 
أثــنــاء زيــــارة الــرئــيــس الــســابــق عمر 
الــبــشــيــر ملــوســكــو ولــقــائــه الــرئــيــس 

الروسي فالديمير بوتن.
)العربي الجديد(

انتخابات النظام السوري: الكثير  من الكومبارس الموالين لألسد
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فرنسا تعاقب عسكريين 
وّقعوا مقاًال

ــيــــوش  أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس أركــــــــــــان الــــجــ
أمس  لوكوانتر،  فرانسوا  الفرنسية 
الــخــمــيــس، أن الــجــنــود الــفــرنــســيــن 
ـــعـــوا مـــقـــااًل مــثــيــرًا للجدل 

ّ
الـــذيـــن وق

يـــديـــن »تــفــكــك« فــرنــســا، مــعــّرضــون 
وقــال  تأديبية.  لعقوبات  أو  للطرد 
فـــي تــصــريــح لصحيفة  لــوكــوانــتــر، 
»لــو بــاريــزيــان«، إن الجنراالت الـــ18 
مـــن »الــقــســم الـــثـــانـــي« - عــلــى وشــك 
الــتــقــاعــد، لــكــن يــمــكــن اســتــدعــاؤهــم 
ــعــوا العريضة، 

ّ
الذين وق  - بعد ذلــك 

»مـــعـــرضـــون لــلــشــطــب، أي لــإحــالــة 
وأضــاف  اإلجـــبـــاري«.  التقاعد  على 
»كل هؤالء الضباط سيمثلون أمام 
أعــلــى. وفــي نهاية  مجلس عسكري 
هذا اإلجراء، فإن رئيس الجمهورية 

هو الذي يوقع مرسوم الشطب«.
)فرانس برس(

 
روسيا تعيد قواتها من 

الحدود األوكرانية
ــيـــــش الـــــــــروســـــــــي، أمـــــس  ــ ــــجـ ــن الـ ــ ــلــ ــ أعــ
إلــــى  قـــــواتـــــه عــــــــادت  الــــخــــمــــيــــس، أن 
قــواعــدهــا الــدائــمــة بعد االنــتــهــاء من 
تدريبات مكثفة بالقرب من أوكرانيا 
أثــــــارت قــلــق الــــــدول الـــغـــربـــيـــة. وقـــال 
رئيس هيئة األركان العامة للجيش 
الــجــنــرال فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، إن 
أكثر من 300 ألف جندي، أي ما يقرب 
من ثلث أفراد الجيش البالغ عددهم 
مليون جندي، شاركوا في التدريبات 
ــذا الـــشـــهـــر. ــ ــابــــق مــــن هــ ــــت ســ فــــي وقــ
)أسوشييتد برس(

قرغيزستان »تسيطر« 
على مركز حدودي من 

طاجيكستان
أعلنت قرغيزستان، أمس الخميس، 
أنــهــا ســيــطــرت عــلــى نــقــطــة حــدوديــة 
عنيفة،  مــواجــهــات  خـــال  طاجيكية 
 على األقل و18 جريًحا 

ً
فت قتيا

ّ
خل

ــنــــازع عـــلـــيـــهـــا عــلــى  ــتــ ــــي مـــنـــطـــقـــة مــ فـ
الواقعتن في  الدولتن  الحدود بن 
األمــن  وقــال مجلس  الوسطى.  آسيا 
القومي القرغيزي، في بيان، إن قوات 
خاصة سيطرت على املوقع، ردًا على 
ــقــــوات الــطــاجــيــكــيــة  قــصــف نــفــذتــه الــ
وتــســبــب بـــانـــدالع حـــريـــق فـــي نقطة 
حدودية تسيطر عليها قرغيزستان.
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجّمال

يبدو أن الواليات املتحدة تمكنت من إحداث 
التقنية غير  خرٍق على مستوى املفاوضات 
املباشرة حول ترسيم الحدود البحرية بن 
لبنان واالحتال اإلسرائيلي، مع اتجاه إلى 
تعليقها  بــعــد  املــقــبــل،  األســبــوع  استئنافها 
ألكثر من ستة أشهٍر. وأكد مصدٌر رفيٌع في 
»العربي الجديد«،  قيادة الجيش اللبناني، لـ
غ بوجود عمٍل جــديٍّ بــادر اليه 

ّ
 لبنان تبل

ّ
أن

ــلـــف، الســتــئــنــاف  الــوســيــط األمـــيـــركـــي فـــي املـ
املفاوضات التي توقفت عند الجولة الرابعة 
بيد   ،2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/   11 فــي 
ـــحـــَســـم بــشــكــل نـــهـــائـــي، وال 

ُ
أن املـــســـألـــة لــــم ت

ســيــمــا لــنــاحــيــة الــتــاريــخ والــتــوقــيــت الــلــذيــن 
لـــم يـــَصـــر إلــــى تــحــديــدهــمــا بـــعـــد. كــمــا تــوقــع 
ــيـــان، فـــي حــديــث  مــــصــــدران لــبــنــانــيــان رســـمـ
املحادثات بن  استئناف  »رويــتــرز«،  لوكالة 
لبنان ودولـــة االحــتــال بشأن الــخــاف حول 

حــدودهــمــا الــبــحــريــة األســبــوع املــقــبــل. وقــال 
مسؤول لبناني للوكالة، إن الجانب األميركي 
أخطر لبنان بأن املحادثات ستستأنف يوم 
اللبناني  املــســؤول  ذكــر  فيما  املقبل،  اإلثنن 
الثاني أن استئناف املحادثات سيتزامن مع 
زيارة الوسيط األميركي جون دروشر، املقرر 
أن يصل إلــى لبنان فــي يــوم لــم يتحدد بعد 

من األسبوع املقبل.
واســتــبــدلــت الــجــولــة الــخــامــســة، الــتــي كانت 
محددة في 2 ديسمبر/ كانون األول املاضي، 
بلقاٍء مستقل ثنائي، أي بن لبنان والوسيط 
األمــــيــــركــــي مـــــن جــــهــــة، وآخــــــــر مـــمـــاثـــل بــن 
األميركي واإلسرائيلي. وحصلت  الجانبن 
مـــــحـــــاوالت ومـــــــشـــــــاورات عــــــدة الســـتـــئـــنـــاف 
املفاوضات قادتها الواليات املتحدة، إضافة 
اللبناني ميشال  الــرئــيــس  لــقــاءات بــن  إلــى 
ــفـــاوض بــرئــاســة  ــد الــلــبــنــانــي املـ عـــون والـــوفـ
العميد الركن الطيار بسام ياسن، تحضيرًا 
سّيد   

ّ
ظــل التوقف   

ّ
أن بيد  املقبلة،  للجوالت 

العميقة في مواقف  املشهد نظرًا للخافات 
ــانـــب اإلســـرائـــيـــلـــي  ــجـ الــــطــــرفــــن، وتـــمـــســـك الـ
بــرفــضــه املــســاحــة الــتــي يــطــالــب بــهــا لــبــنــان، 
ــتـــي تـــتـــجـــاوز الــــــــ860 كــيــلــومــتــرًا مــربــعــا،  والـ
واعتباره أن الوفد اللبناني يغّير في مواقفه 

إلى حّد االستفزاز.
وكـــســـرت زيــــــارة مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
هيل  ديفيد  السياسية  لــلــشــؤون  األمــيــركــي 
األخيرة الى لبنان، والتي جرت في 15 إبريل/ 
الــحــاصــل، وأعلن  الــجــمــود  الــحــالــي،  نيسان 
 خــــال لــقــائــه عــــون اســتــعــداد 

ً
هــيــل صـــراحـــة

واشنطن لتسهيل هذه املفاوضات، واإلتيان 

إســرائــيــل تـــدرس استئناف املــحــادثــات غير 
املباشرة، لكن »استنادًا إلى املنطقة املعروفة 

املتنازع عليها«.
ــدم تــوقــيــع عـــون تــعــديــل املــرســوم  ووضــــع عـ
ــانـــونـــي ودســــتــــوري،  قـ ــن، األول  ــ ــاريـ ــ إطـ فــــي 
والـــثـــانـــي ســيــاســي بـــحـــت، وهــــو االحــتــمــال 

بخبراء للمساعدة في هذا امللف. في املقابل، 
أي تطور بعد على صعيد تعديل  لــم يطرأ 
املــرســوم 6433 حــول تحديد حــدود املنطقة 
االقــتــصــاديــة الــخــالــصــة الــلــبــنــانــيــة، وفـــق ما 
»العربي  لـ اللبنانية  الرئاسة  أكــدت مصادر 
الجديد«، حيث إن عون لم يوقع عليه بعد. 
ــذا الــتــعــديــل من   هـ

ّ
ــإن وكــمــا بـــات مــعــروفــا، فــ

ــَح حــــدود لــبــنــان الــبــحــريــة،  شــأنــه أن يــصــحِّ
عــنــد نقطة  الــجــنــوبــي  الــخــط  ينتهي  بحيث 
29 التي ستتحول إلى نقطة التفاوض بداًل 
مـــن الــنــقــطــة 23 قــبــل الــتــعــديــل، مـــا يضيف 
1430 كيلومترًا مربعا إلى املساحة السابقة 
التي كان الخط 23 قد فرضها. وقــال مكتب 
وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز إن 

 فــــي األوســــــــاط الــســيــاســيــة، 
ً
ــنـــاقـــا ــثــــر تـ األكــ

سيما  وال  اللبناني،  الــرئــيــس  ــهــم 
َّ
ُيــت بحيث 

مـــن قــبــل مـــعـــارضـــيـــه، بــــأن رفـــضـــه الــتــوقــيــع 
لبنان بساعاٍت،  إلــى  أتــى قبل وصـــول هيل 
ــه يــســتــخــدم املــلــف في 

ّ
وهـــو تــقــّصــد ذلـــك، عــل

إطار تسوية أو صفقة ثنائية تعيد إصاح 
وخصوصا  واشنطن،  وبــن  بينه  العاقات 
املعزول  وشبه  أميركيا  املعاقب  صهره  مــع 
دوليا، رئيس »التيار الوطني الحر« النائب 

جبران باسيل.
وفــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أوضــح 
الــعــمــيــد الــلــبــنــانــي املــتــقــاعــد خــلــيــل الــحــلــو 
ــه علَم »مــن قنوات مستقلة ومطلعة على 

ّ
أن

باملفاوضات  مهتمة  غير  إسرائيل  أن  امللف 
االتــفــاق مــع لبنان، وهــي ستقوم  ومواصلة 
بما تراه مناسبا بالنسبة لها«. وأشار الحلو 
املفاوضات  استئناف  عن  »الحديث  أن  إلــى 
أتـــى بــعــد جــولــة املــوفــد األمــيــركــي، حــيــث إن 
األمـــيـــركـــيـــن يــــريــــدون اإلبــــقــــاء عـــلـــى مــســار 
التهدئة«. واعتبر أن »توقيع تعديل املرسوم 
من عدمه ليس باملسألة التي قد تؤثر على 
املــــفــــاوضــــات، ألن كــــل املـــســـتـــنـــدات املــوقــعــة 
والدولية تسمح للبنان بأن يطالب بحقوقه 
لو بعد مائة عام، وبالتالي بمساحٍة أكبر«، 
مــســتــبــعــدًا الـــوصـــول إلـــى أي نــتــيــجــة »عــلــى 
الرغم من الضغط األميركي«. وحــول رفض 
أن »هناك جدلية  الحلو  رأى  التوقيع،  عون 
قانونية في ما خّص التوقيع قد ال تنتهي 
كحال غالبية امللفات واالستحقاقات«، آسفا 
»إلدخال ملف تقني علمي بحت بالزواريب 

السياسية الضيقة«.

السالح 
اإليطالي 

لمصر

األســبــوع املــاضــي، نفى فيه وجـــود اخــتــراق، 
األمر الذي دفع املتبنن للهجمات اإللكترونية 
الكاملة  الشخصية  الــبــيــانــات  نشر  إلــى  تلك 
املوجود  عنوان سكنه  فيها  بما  معن،  للواء 
في قاعدة معلومات وزارة الداخلية، وضمت 
اســمــه الــكــامــل واســـم والـــدتـــه، وعــمــره ومحل 

إقامته الحالي.
ــــدت مـــصـــادر أمــنــيــة عــراقــيــة فـــي بـــغـــداد،  وأكــ
أنظمة  من  عــدد  تعّرض  الجديد«،  »العربي  لـ
املعلومات والبيانات في مؤسسات وأجهزة 
وزارة الداخلية لهجمات أدت الختراقها، بما 
الـــوزارة، لكن  فيها عناوين بريد رسمية في 
السيطرة عليها بعد ساعات  تمت استعادة 
مــن ذلـــك. وأوضــحــت أنــه »مــنــذ مطلع الشهر 
الــحــالــي، شــهــد الـــعـــراق هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة 
طــاولــت جــهــازي املــخــابــرات واألمــانــة العامة 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــة االســ ــ ــالــ ــ ملـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ووكــ
استهدفت  الداخلية،  وزارة  في  والتحقيقات 

90 في املائة من هــذا املبلغ يعادل ما دفعته 
مصر حتى اآلن من قيمة الفرقاطتن »فريم«، 
ــيــــس« مــــن تــصــنــيــع شــركــة  ــرنــ ــة وبــ »الــــجــــالــ
»فــيــنــكــاتــيــري«. وســبــق وكــشــف تــقــريــر مالي 
سري، اطلعت »العربي الجديد« على نسخة 
مــنــه، أن اتــفــاقــيــة الــقــرض اإليــطــالــي املــوقــعــة 
تنمية  وهــيــئــة  املــصــريــة  الـــدفـــاع  وزارة  بـــن 
ومجموعة   »SACE« اإليــطــالــيــة  الـــصـــادرات 
الـــبـــنـــوك ومـــؤســـســـات الـــتـــمـــويـــل اإليـــطـــالـــيـــة، 
اإليطالية،  التسليح  لتمويل جزء من صفقة 
ــــورو، أي مـــا يـــعـــادل أقــل  يــبــلــغ 500 مــلــيــون يـ
للمرحلة  اإلجمالية  القيمة  بقليل من نصف 
األولــى من صفقة التسليح القياسية، والتي 

تبلغ 1.1 مليار دوالر قيمة الفرقاطتن.
ــإن مــؤســســة الـــودائـــع  ــا لــلــمــعــلــومــات، فــ ــقـ ووفـ
 ،»C.d.e.p« الــحــكــومــيــة  اإليــطــالــيــة  والـــقـــروض 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا وزارة االقـــتـــصـــاد، قـــد وافــقــت 
ــذا  هــ ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ املـ ـــاع  ــــدفــــ الـــ وزارة  ــنــــح  مــ ــى  ــلــ عــ
ــقـــرض لــضــمــان تــنــفــيــذ الــصــفــقــة فـــي أســـرع  الـ
وقــــت، وبــضــمــان حــكــومــي مــصــري مــمــثــل في 
مــــن هــيــئــة  مـــقـــابـــل  املـــالـــيـــة، وبـــضـــمـــان  وزارة 
تــنــمــيــة الــــصــــادرات اإليــطــالــيــة، الــتــي تختص 
ــــروض اإليــطــالــيــة  ــقـ ــ بــتــمــويــل املــــســــاعــــدات والـ
الرسمية للدول التي تستثمر فيها الشركات 
ــي، اشــتــرك  ــ ــ ــن الــجــانــب األوروبـ اإليــطــالــيــة. ومـ
فــي تــمــويــل الــقــرض ثــاثــة بــنــوك ومــؤســســات 

بغداد ـ زيد سالم

الداخلية  وزارة  نفي  مــن  الــرغــم  على 
ــــود أي  الــعــراقــيــة بــشــكــل رســـمـــي وجـ
ألجهزة  إلكترونية  اختراق  عمليات 
منها،  االستخبارية  وتحديدًا  عراقية،  أمنية 
فــــإن مــنــصــات تــابــعــة لــفــصــائــل مــســلــحــة على 
ــل مـــنـــذ أكـــثـــر مــن  تــطــبــيــق »تــــلــــغــــرام«، تــــواصــ
ــبــــوع نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات وتـــفـــاصـــيـــل أمــنــيــة  أســ
أمنية  أجــهــزة  مــن  عليها  استولت  إنها  تقول 
وذكــرت،  اإللكترونية.  أنظمتها  قرصنة  تمت 
أن »هاكر« صينيا تولى  في أحد تعليقاتها، 
لقاعدة بيانات وكالة شؤون  مهمة االختراق 
االستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية، 
التي يديرها الفريق أحمد أبو رغيف، املقرب 
ــمـــي. ــاظـ ــكـ مـــــن رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـ
وأصــــدر مــديــر الــعــاقــات واإلعــــام فــي وزارة 
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة الــلــواء سعد مــعــن، بيانا 

القاهرة ـ العربي الجديد

أودعــــــت الــحــكــومــة اإليـــطـــالـــيـــة منذ 
ــلـــي  ــان املـــحـ ــ ــرملــ ــ ــبــ ــ ســــــاعــــــات لــــــــدى الــ
ــــن مــبــيــعــات  ــا الــــســــنــــوي عـ ــرهـ ــريـ ــقـ تـ
األســـلـــحـــة اإليـــطـــالـــيـــة لـــــدول الـــعـــالـــم فـــي عــام 
العام  خــال  ونشرته  مــا سبق  ليؤكد   ،2020
املــاضــي، منذ بــدء االتــفــاق املصري اإليطالي 
تــســلــيــح  ــقـــة  ــفـ صـ عــــقــــد  عــــلــــى   ،2020 ــلـــع  مـــطـ
قــيــاســيــة، ربــمــا تــصــل قيمتها إلـــى أكــثــر من 
10 مليارات يــورو على عــدة ســنــوات، مــن أن 
القاهرة ستكون املشتري الرئيسي لألسلحة 
اإليــطــالــيــة ألكــثــر مــن خــمــس ســنــوات مقبلة، 
الدبلوماسية  املــصــادر  تقديرات  أرجــح  على 
ــة املــتــابــعــة  ــيــ والــعــســكــريــة املــصــريــة واألوروبــ
لتطورات عاقات الشد والجذب املعقدة بن 
ريجيني  جوليو  مقتل  حــادث  منذ  البلدين، 
مطلع 2016 وفشل التعاون األمني القضائي 
بن البلدين لكشف غموض هذه الواقعة، إلى 
حد تحريك دعــوى غيابية جنائية في روما 

ضد أربعة ضباط مصرين.
وحــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى التقرير 
الــــذي صـــدر هـــذا الـــعـــام مــبــكــرًا بــنــحــو شهر 
عن موعده املعتاد. وكشف عن حلول مصر 
املستوردين،  قائمة  على  األولــى  املرتبة  في 
كالعام املاضي، ولكن بقيمة قرارات اعتماد 
لصفقات األسلحة تتخطى 991 مليون يورو 
الرقم  هــذا  ويعتبر  دوالر(.  مليار  نحو  )أي 
األضخم في تاريخ العاقات العسكرية بن 
الــبــلــديــن. فــفــي الــعــام املــاضــي كــانــت القيمة 
ــورو. وفـــي 2018 كــانــت قيمة  يــ 870 مــلــيــون 
يــورو فقط، وكــان هذا  الصفقات 69 مليون 
في وقته رقما قياسيا يمثل أكثر من ضعف 
أكـــبـــر مــبــلــغ دفــعــتــه مــصــر نــظــيــر األســلــحــة 
اإليطالية في عام واحد على اإلطاق، وبرقم 
يفوق بكثير سعر مشترياتها من األسلحة 
إلــى 2017. ففي 2013  مــن 2013  والــذخــيــرة 
استوردت مصر أسلحة من إيطاليا بمبلغ 
يــــورو. وفـــي 2014 اســتــوردت  مــلــيــون   17.2
 2015 وفــــــي  يــــــــورو،  ــيـــون  ــلـ مـ  31.8 بــمــبــلــغ 
بــلــغ ثــمــن الــــــواردات 37.6 مــلــيــون يــــورو، ثم 
ليبلغ   2016 فــي  مــلــحــوظ  بشكل  انخفضت 
سعرها 7.1 ماين يورو. وفي 2017 ازدادت 
بصورة طفيفة إلى 7.4 ماين يورو، قبل أن 
تبدأ القفزات في 2018. أي أن مصر اشترت 
مليون  و944  مليار  بمبلغ  إيطالية  أسلحة 
يورو منذ مقتل ريجيني، الذي تّدعي جهات 
التحقيق املصرية اآلن أنه كان »ذا تحركات 
ــتــل على يــد مجموعة 

ُ
مريبة« وتــزعــم أنــه »ق

ترغب في إفساد العاقة بن البلدين«.
وبــالــعــودة إلــى تفاصيل عــام 2020، تبن أن 

ــزة  ــهــ ــاط ومـــــصـــــادر تـــلـــك األجــ ــبــ ــانــــات ضــ ــيــ بــ
وإيميات ملسؤولن بارزين فيها، ومعلومات 
أمنية واستخبارية تتعلق بأهداف تتابعها 
ذاتها،  املــصــادر  وبحسب  العراقية«.  الــقــوات 
اختراق   عن 

ً
الهجمات أسفرت فعا تلك  فــإن 

االستخبارات  وكالة  أنظمة  من  لعدد  مؤقت 
تـــحـــديـــدًا، وكـــذلـــك االســـتـــيـــاء عــلــى إيــمــيــات 
حكومية، لكن تمت استعادتها بعد ساعات.

وكــشــفــت املــصــادر ذاتــهــا عــن أن الــجــهــة التي 
نـــفـــذت الــهــجــمــات اإللــكــتــرونــيــة كـــانـــت تعمل 
ــعــــراق بــحــســب مـــا أســـفـــرت عنه  مـــن داخـــــل الــ
التوصل  جـــرى  كــمــا  اآلن،  لــغــايــة  التحقيقات 
إلى معلومات مهمة حيال املشتبه بهم تقود 
ــة تــرتــبــط  ــتـــورطـ جــمــيــعــهــا إلــــى أن الــجــهــة املـ
الشعبي«،  »الحشد  ضمن  مسلحة  بفصائل 
وتمتلك مقرات في منطقتي الكرادة وعرصات 
الهندية، وكانت إحدى عمليات االختراق التي 
استهدفت جهازًا أمنيا حساسا في الدولة، قد 
فضائية  قناة  بمكتب  ملحق  مبنى  من  تمت 
ــارزة  ــ ــبـ ــ ــود ألحــــــد الـــفـــصـــائـــل املـــســـلـــحـــة الـ ــعــ تــ
بمنطقة الكرادة في بغداد. وأكــدت أن »هدف 
وكذلك  الحكومة،  ابــتــزاز  كــان  العمليات  تلك 
قـــيـــادات أمــنــيــة مــهــمــة تــتــقــاطــع مــع الفصائل 
املسلحة تلك، وأبرزها اللواء أحمد أبو رغيف 
رئيس وكــالــة االســتــخــبــارات، وقــيــادات أمنية 

حاليا  يملك  كبير  إيــطــالــي  بنك  منها  كــبــرى، 
سنوات،  منذ  خصخصته  تمت  مصريا  بنكا 
وبنك فرنسي شهير كانت له فروع في مصر 
باقي  أمــا  كبير.  إسباني  بنك  وكــذلــك  سابقا، 
فتتلخص  املــاضــي،  الــعــام  تفاصيل صــفــقــات 
في حصول مصر على أسلحة أخرى وذخائر 
تم  وبعضها  وراداريـــــة،  معلوماتية  وأنــظــمــة 
تم  اآلخــر  والبعض  الفرقاطتن،  على  تركيبه 

استخدامه من قبل القوات الجوية.
ــادات الــخــاصــة  ــمــ ــتــ ـــرت املــــصــــادر أن االعــ وذكــــ
بــدأ إصــدارهــا في  والتي  املاضين،  بالعامن 
مــايــو/أيــار 2019، جــزء محسوب من الصفقة 
ــتـــي ســتــتــخــطــى 10  الــقــيــاســيــة اإلجـــمـــالـــيـــة الـ

مهمة بـــوزارة الــداخــلــيــة، وكــذلــك مــديــر مكتب 
رئيس الوزراء رائد جوحي«.

وتتولى »الوحدة 1000«، و»صابرين نيوز«، 
و»نيو سايبر«، وقنوات أخــرى على تطبيق 
ــلــــغــــرام«، بـــاتـــت تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســم  »تــ
»فــريــق اإلعــــام املـــقـــاوم«، عمليا نــشــر أخــبــار 
آخر االختراقات اإللكترونية ملواقع حكومية، 
وآخــر،  وقــت  بــن  بشأنها  معلومات  وتنشر 
من بينها قاعدة معلومات عن أعضاء حزب 
»البعث« املحظور، وأيضا أسماء ضباط في 
جــهــاز املــخــابــرات ومــعــلــومــات عــن تنقاتهم 
لهم،  الحقيقية  بــاألســمــاء  أمــنــيــة  دوائــــر  فــي 
 عن عمليات اختراق مواقع إلكترونية، 

ً
فضا

بعضها يعود إلى فضائيات عراقية ومواقع 
إخـــبـــاريـــة تــعــتــبــرهــا تــلــك املــنــصــات مــعــاديــة 
للنفوذ  كــونــهــا مناهضة  فــي  لــهــا، وتــشــتــرك 

اإليراني في العراق.
وأمـــس الــخــمــيــس، طــالــب عــضــو لجنة األمــن 
والـــدفـــاع فــي الــبــرملــان الــعــراقــي بـــدر الــزيــادي 
السلطات األمنية بـ«الكشف عن دقة معلومات 
ــع إلــكــتــرونــيــة  ــواقــ ــات الـــحـــاصـــلـــة ملــ ــروقــ ــخــ الــ
حساسة فــي أجــهــزة األمــن فــي الــبــاد«. وقــال 
ــكــــون بـــيـــانـــات  ــكـــن أن تــ ــمـ ــيــــس مــــن املـ ــه »لــ ــ إنــ
الـــعـــراقـــيـــن عـــرضـــة لـــفـــرق قـــراصـــنـــة املـــواقـــع، 
املواطنن  معلومات  يجعل  الـــذي  الــحــد  إلــى 
سهلة املنال بهذا الشكل«. ولفت، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »الــلــجــوء إلى 
العراق يتخلص  الحكومة اإللكترونية جعل 
من ظاهرة الحرائق التي كانت تصيب بعض 
دوائـــر الــدولــة، وبــالــتــالــي تـــؤدي إلــى مشاكل 
عــلــى مــســتــوى ضــيــاع بــيــانــات الــعــراقــيــن أو 
املواقع  ض  تعرُّ لكن  الشخصية.  معلوماتهم 
الــخــاصــة بــبــيــانــات الــعــراقــيــن الخـــتـــراق هو 
ظاهرة جديدة، ال بد من التأكد منها ووضع 
حــد لــهــا، حتى لــو كــان مــن خــال االستعانة 

بالخبرات العاملية املعروفة في هذا املجال«.
ــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  ــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر املـ مــ
الحديث  أن  املحنا  خــالــد  العراقية  الداخلية 
ــراق إلــكــتــرونــي لــصــفــحــات ومــواقــع  ــتـ عـــن اخـ
العراقية »مجرد  للدولة  تابعة  أمنية  أجهزة 
شــائــعــات«. وأضــــاف، فــي اتــصــال هاتفي مع 
الــداخــلــيــة ال  أن »وزارة  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي 
تــنــخــرط فـــي الـــــرد عــلــى كـــل شــائــعــة تنتشر 
الــتــواصــل االجتماعي، ولــو كان  على مــواقــع 
هــــذا االخــــتــــراق حــقــيــقــيــا ألعــلــنــت الــســلــطــات 
فــي الــبــاد فــي بــيــان رســمــي عــن هـــذا األمـــر«. 
وبــّن أن »نشر هذه الشائعات يندرج ضمن 
املـــنـــاكـــفـــات الــســيــاســيــة بـــن األحــــــــزاب، الــتــي 
تــســعــى لــلــحــصــول عـــلـــى مـــكـــاســـب مــعــيــنــة«، 
التي  والوثائق  امللفات  على  التعليق  رافضا 
نشرتها تلك املنصات على تطبيق »تلغرام«.

الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن األمـــنـــي الـــعـــراقـــي، سعد 
الــحــديــثــي، اعــتــبــر، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
اإللكترونية  االختراقات  أن مسألة  الجديد«، 
ــّرب الــــوثــــائــــق والــكــتــب  ــســ ــــداد ملــشــكــلــة تــ ــتـ ــ امـ
الرسمية ونشرها على مواقع التواصل، وقد 
مرة،  من  أكثر  املتعاقبة  الحكومات  أحرجت 
بــمــا فــيــهــا تــســريــب أخـــبـــار إطــــاق الــحــمــات 
العسكرية والعمليات األمنية قبل حصولها 
بــســاعــات، أو حــتــى يـــوم أو يــومــن. وأضـــاف 
من  تعاني  العراقية  »السلطات  أن  الحديثي 
وكيفية  التقنيات،  مجال  فــي  واضــح  ف 

ّ
تخل

الــحــفــاظ عــلــى ســريــة الــبــيــانــات واملــعــلــومــات. 
وقد تعرضت مواقع حكومية عدة الختراقات 
كــثــيــرة مــن قــبــل شــبــان غــاضــبــن خـــال فترة 
الــتــظــاهــرات ضــد حكومة عـــادل عبد املــهــدي، 
ــإن مــســألــة  ــذا، فــ ــ وتـــبـــن أنـــهـــم مـــجـــرد هـــــواة. لـ
نجاح هجوم منظم من قبل فرق هاكرز غير 
مــســتــغــربــة«. واعــتــبــر أن »تــركــيــز املــخــتــرقــن 
عـــلـــى نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات حـــــول أنـــشـــطـــة حـــزب 
البعث، وبعض التلميحات األخرى، قد يأتي 
بــاب االبــتــزاز للحكومة، كــون املعلومات  مــن 
داعــش، وتسريبها  بتنظيم  متعلقة  األخــرى 
يصب فــي صــالــح اإلرهـــاب بطبيعة الــحــال«. 
ــوزارة ال يكفي، وعليها  الــ وأضـــاف أن »نــفــي 
التي تقوم  املعلومات  أيضا توضيح مصدر 
تلك الجهات بنشرها، في حال كانت تهدف 

إلقناع الرأي العام بعدم وجود اختراق«.

ــــوف يــتــم  ــــورو بــــن الـــبـــلـــديـــن، وســ مـــلـــيـــارات يــ
اتــفــاق بن  مــراحــل، بناء على  تقسيطها على 
القاهرة وروما، وربما تصل إلى 11 مليارا و500 
مــلــيــون إذا اســتــقــرت مــصــر عــلــى شـــراء بعض 
قطع »الكورفيت« الشبحي اإلضافية، في إطار 
ســبــاق التسليح الــقــائــم فــي الــبــحــر املــتــوســط.

ــرت املــــصــــادر أن مــصــر كـــانـــت قـــد طلبت  ــ وذكــ
عــدة  إلـــى  الــقــيــاســيــة  التسليح  صفقة  تقسيم 
مراحل، لتسهيل صدور خطابات االعتماد من 
استمرار  مــن  والــتــهــرب  اإليــطــالــيــة،  الخارجية 
ضغط دوائر إيطالية عديدة لتعطيل الصفقة، 
لحن تحقيق تقدم ملموس في كشف الحقيقة 
والتعاون القضائي حول مقتل ريجيني. كما 
أن الشركات املصنعة، والتي لها عاقات قوية 
تسليم  عليها  سيصعب  بأنه  أبلغت  بمصر، 
جميع القطع املطلوبة في الصفقة خال فترة 
قصيرة. وبناء على مشورة بعض السياسين 
فـــي أحــــــزاب ودوائـــــــر يــمــيــنــيــة، قــريــبــة الــصــلــة 
تــواصــل مستمر مع  املــصــري، وعلى  بالنظام 
السفارة املصرية في روما، وكذلك مع عدد من 
رؤســاء شركات التسليح التي ستستفيد من 
الصفقة املصرية، فإن القاهرة ارتأت تقسيمها 
ــــدة صـــفـــقـــات صـــغـــيـــرة، عـــلـــى أن تــكــون  ــــى عـ إلـ
األولــــويــــة لــلــفــرقــاطــتــن، واحــتــمــالــيــة تــأجــيــل 
الــحــصــول عــلــى طــوافــات ومــقــاتــات مــن طــراز 

»يوروفايتر تايفون« إلى السنوات املقبلة.
أشعرت  املاضي،  الثاني  يناير/كانون  وفــي 
الــســفــارة املــصــريــة فـــي رومــــا بــشــأن وجـــوب 
اتـــخـــاذ تــحــركــات ســيــاســيــة واســتــخــبــاراتــيــة 
واقتصادية عالية املستوى وسريعة، بسبب 
ــي الـــخـــطـــاب الــنــيــابــي  ــا تـــصـــاعـــدًا فــ ــدهــ رصــ
والسياسي واإلعامي املعارض في إيطاليا، 
ســعــيــا إللــــحــــاق مـــصـــر بـــكـــل مــــن الــســعــوديــة 
الــقــانــون املحلي رقم  فــي تطبيق  ــارات  ــ واإلمـ
تــوريــد أسلحة  الــذي يمنع  185 لسنة 1990 
إيطالية الصنع إلى الدول التي تنتهك حقوق 
اإلنـــســـان. ومـــن حصيلة الــخــاف بــن وزراء 
حــكــومــة جــوزيــبــي كــونــتــي إزاء الــتــعــامــل مع 
القاهرة، وعدم قدرة أصحاب التيار املهادن 
ملصر على إعان موقفهم بصورة كاملة، فإن 
قدما  املــضــي  على  اآلن  متوافقة حتى  رومـــا 
»زيــــادة كلفة  ـــ فـــي ســيــاســة يــمــكــن وصــفــهــا بــ
االعــــتــــذارات املـــصـــريـــة«، أو بـــاألحـــرى زيـــادة 
الـــصـــفـــقـــات املـــطـــلـــوب مــــن الــســيــســي عــقــدهــا 
وزيــــــادة أســـعـــارهـــا أيـــضـــا، مــقــابــل اســتــمــرار 
الحالي، بما  الرسمية في إطارها  الضغوط 
فـــي ذلـــك قــضــيــة ريــجــيــنــي، مـــن دون امــتــداد 
ــاذ إجـــــــــراءات عــقــابــيــة عــلــى  ــى اتــــخــ ــ األمــــــر إلـ
الصعيد اإليطالي أو األوروبي، سواء بوقف 
الــتــســلــيــح والـــقـــروض أو خــفــض املــســاعــدات 

املالية واملعونات في مجاالت مختلفة.

يأتي استئناف المفاوضات بعد جولة هيل )األناضول(

ترتبط الجهة المتورطة باالختراق بفصائل ضمن »الحشد« )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يهدف تركيز 
المخترقين ألجهزة 

أمنية حكومية، 
خصوصًا لوكالة 

شؤون االستخبارات، 
في العراق على 

نشر معلومات 
حول أنشطة 

حزب »البعث« 
المحظور، وإيميالت 
مسؤولين، إلى ابتزاز 

الحكومة، وكذلك 
قيادات أمنية 

مهمة تتقاطع مع 
فصائل مسلحة في 

»الحشد الشعبي«

العسكرية  الصفقات  بزيادة  وصفها  يمكن  سياسة  إيطاليا  تواصل 
في  الرسمية  الضغوط  استمرار  مقابل  عقدها،  مصر  من  المطلوب 

إطارها الحالي، بما في ذلك قضية مقتل جوليو ريجيني
خاصتقرير

اتهامات بتورط مليشيات 
بهدف ابتزاز الحكومة

القاهرة في صدارة 
قائمة المستوردين 

متابعة

إحباط هجوم
أعلنت السلطات األمنية 

العراقية، أمس الخميس، 
إحباط هجوم انتحاري 

بحزام ناسف، كان 
يستهدف مديرية األمن 
الوطني في محافظة 

كركوك، فيما أكدت 
سقوط جريحين من 

عناصر األمن من جراء 
عملية إطالق النار. وأعلن 
مسؤول أمني أّن المدينة 

تشهد تصعيدًا في 
نشاط »داعش«.

مصر اشترت أسلحة 
إيطالية بنحو ملياري يورو 

منذ مقتل ريجيني

يزور الوسيط األميركي 
جون دروشر لبنان األسبوع 

المقبل

القاهرة قّسمت صفقة 
التسليح مع إبقاء األولوية 

للفرقاطتين

حرّكت الوساطة 
األميركية الجمود 
الحاصل في ملف 
التفاوض بين لبنان 

وإسرائيل حول ترسيم 
الحدود البحرية، بهدف 

اإلبقاء على التهدئة
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اختراق إلكتروني 
عراقي

الزيادي: اختراق 
مواقع بيانات العراقيين 

ظاهرة جديدة

أسفرت الهجمات عن 
اختراق مؤقت لعدد 

من أنظمة االستخبارات



أتّم جو بايدن 100 يوم من عهده بأقل الخسائر الممكنة، وبصدى 
إيجابي في الداخل ولدى الحلفاء، مع تنشيط الدبلوماسية األميركية 

والعودة عن سياسة االنكفاء، فيما يهدف إلى التفرغ للصين

يمّهد الرئيس 
األميركي السابق، 

دونالد ترامب، 
للعودة إلى 

الواجهة السياسية، 
انطالقًا من 

محاولته اإلمساك 
بقواعد الحزب 

الجمهوري، 
ويستعّد لتنظيم 

مسيرات ضخمة، 
بدءًا من شهر 

مايو/ أيار المقبل. 
في المقابل، 

تستمرّ التحديات 
التي يواجهها، 

وأبرزها التحقيقات 
التي تطاول 

ملفاته المالية

67
سياسة

أكــبــر للطبقة الــوســطــى، وزيــــادة الــضــرائــب 
الــعــديــد مــن خطط  على األغــنــيــاء. وتتطلب 
بايدن، الترويج لها في الكونغرس املنقسم، 
غير  بأغلبية  الديمقراطيون  يحظى  حيث 
مـــريـــحـــة، وتــنــتــظــرهــم انـــتـــخـــابـــات نــصــفــيــة 
صـــعـــبـــة بـــعـــد عــــامــــن. وفـــــي خــــطــــاب املـــائـــة 
ــاء، عــّبــر بــايــدن  ــعــ يــــوم، أول مـــن أمــــس األربــ
أمـــام الــكــونــغــرس، عــن رغبته فــي اإلصـــاح، 
وعــرض خطته »مشروع من أجل العائات 
األميركية«، التي تبلغ قيمتها حوالي ألفي 
مــلــيــار دوالر ويـــنـــوي تــمــويــلــهــا مـــن زيــــادة 
الضرائب، متحدثًا عن »دولة في أزمة« حن 
تــولــى الــســلــطــة. وقـــال إنـــه »بــعــد مــائــة يــوم، 
أستطيع أن أقــول للباد إن أميركا تمضي 
قدمًا من جديد«. كما دعا إلى تبني مشروع 
واســـع إلصـــاح الــشــرطــة. أمـــا عــلــى الجبهة 
الــدبــلــومــاســيــة، فــأكــد مــوقــفــه الــحــازم حيال 
ذاته  الوقت  لكنه شــّدد في  بكن وموسكو، 
عــلــى اســتــعــداده لــلــحــوار. وإذ لــفــت إلـــى أنــه 
»ال يسعى لــلــنــزاع مــع الــصــن«، أضـــاف أنه 
»مستعد للدفاع عن املصالح األميركية في 

 املجاالت«.
ّ

كل
ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــأيـــيـــد جـــمـــهـــوري، أبــقــى 
قــرارات متعلقة بالقيود  بايدن على سلسلة 
على  للحفاظ  الصن،  مع  السيما  التجارية، 
مكتسبات العّمال األميركين. وواجه بايدن، 
منذ أيــامــه األولـــى فــي البيت األبــيــض، أزمــة 
املكسيك،  مــع  الــحــدود  على  املهاجرين  تدفق 
املثير  تــرامــب  بناء جــدار  فيما تمسك بوقف 
لــلــجــدل. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــســويــقــه لــعــهــده، 
كُمطلق للحرب على العنصرية والامساواة، 
وإعـــــــــادة الـــــقـــــوات األمـــيـــركـــيـــة مــــن حـــروبـــهـــا 
لدى  يتسع  فريقًا  أن  إال  الطويلة،  الخارجية 
يزال  ال  التقدمي،  الجناح  من  الديمقراطين، 
يــنــتــظــر مـــنـــه الـــكـــثـــيـــر عـــلـــى صــعــيــد إصــــاح 

إلى  الديمقراطي،  الــحــزب  فــي  التقدمين  مــن 
أقصى اليمن الــذي يصف طروحات الحزب 
»االشــتــراكــيــة«، وفــي الــخــارج، حيث  األزرق بـــ
أصبح للحلفاء، كما للخصوم، نظرة مختلفة 

في كيفية التعاطي مع أميركا العظمى.
ــايــــدن، املـــائـــة يـــــوم، بــرقــم  ويــبــلــغ عــهــد جـــو بــ
قياسي من القرارات التنفيذية )أكثر من 60(، 
وهـــو رقـــم لـــم يــبــلــغــه أّي رئــيــس أمــيــركــي في 
ه في األشهر الثاثة األولى 

ّ
العهد الحديث، أقل

ــّدل ذلـــك عــلــى حــجــم األولـــويـــة  ــ مـــن حــكــمــه. ويـ
ــايـــدن، لــلــتــراجــع ســريــعــًا عن  الــتــي يــبــديــهــا بـ
قرارات كانت اتخذتها اإلدارة السابقة، تشمل 
نواحي مختلفة، من العودة إلى االنخراط في 
املنظمات الدولية التي انسحب منها دونالد 
ترامب، واالنقاب على قرارات األخير بفرض 
حظر على دخــول مواطنن من دول مسلمة، 
ــاء الــســيــاســة املـــتـــشـــددة عــلــى الـــحـــدود،  ــهـ وإنـ
ووقـــــف بـــنـــاء الــــجــــدار مـــع املــكــســيــك، وإلـــغـــاء 
إكس  »كيستون  النفط  أنابيب   

ّ
خــط مشروع 

إل«، وصواًل إلى مواجهة األفعال »الخبيثة« 
الــقــرارات التي صدرت  لروسيا. إال أن معظم 
بأوامر تنفيذية، لتجنب الكونغرس املنقسم، 
تدور في فلك كورونا، وهي الكارثة الصحية 
التي ورثها الرئيس بعدما خّيمت على العام 
األخــيــر مــن عــهــد تــرامــب، ولــعــبــت دورهــــا في 

إسقاطه في االنتخابات.

ترويج إلنجازات وهمية؟
هـــكـــذا، وتــحــت شــعــار »إعـــــادة بــنــاء أمــيــركــا 
ــة 

ّ
ــدن وفــــق خــط بــشــكــل أفــــضــــل«، يــســيــر بـــايـ

الواليات  مدروسة، إلعــادة إنعاش اقتصاد 
ــة كـــورونـــا، مستمدًا الــدفــع  املــتــحــدة إثـــر أزمـ
القوي من نجاح حملة التلقيح لألميركين، 
وتــمــريــر خــطــة الــتــحــفــيــز االقـــتـــصـــادي، مع 
مشروع اقتصادي طموح لتقديم تسهيات 

الشرطة، وتقليص الفجوات بن األميركين، 
الساح  معضلة   

ّ
وحــل العنصرية،  ومحاربة 

الفردي، وإنهاء االنخراط العسكري األميركي 
واملكلف في الخارج.

عودة أميركا
ت أولى إنجازات 

ّ
ومن هذا الباب األخير، أطل

عــهــد بــايــدن الــخــارجــيــة، وعــلــى غــيــر مــا كــان 
مــتــوقــعــًا، لــعــب الــرئــيــس األمــيــركــي بــالــكــامــل 
الورقة الداخلية، ورغبة األميركين الجامعة، 
ــــاده مــن  لــتــمــريــر انـــســـحـــاب كـــامـــل لــــقــــوات بــ
إحـــدى أطـــول حـــروب الــواليــات املتحدة التي 
تخوضها مع حلفائها، في أفغانستان، عبر 
املقبل،  سبتمبر/أيلول  حتى  بسيط  تأجيل 
لــخــطــة ســلــفــه لــانــســحــاب الــنــهــائــي مـــن هــذا 

الــبــلــد، والـــتـــي كـــان يــنــوي تــنــفــيــذهــا بحلول 
مــايــو/أيــار. وإذا كــان هــذا الــقــرار يترك الباب 
مــفــتــوحــًا فـــي أفــغــانــســتــان، لــتــغــيــيــر مــوازيــن 
ــدول  ــ ــذا الــــبــــلــــد، وتــــأثــــيــــر الــ ــ الــــقــــوى داخـــــــل هــ
املــجــاورة عليه، إال أن دوافـــع بــايــدن جمعت 
ــاء شــريــحــة واســـعـــة من  ــ بـــن مــتــطــلــبــات إرضـ
األمــيــركــيــن، وبـــن ضــــرورة الــتــفــرغ للصن، 
والتي  تنافسية،  أكــثــر  سياسة  فــي  املــاضــيــة 
للنظام  املتحدة نقيضًا  الــواليــات  فيها  تــرى 

الليبرالي الحّر الذي تريد العودة لقيادته.
ويؤمن جو بايدن، بأن الواليات املتحدة، قادرة 
عــلــى الــعــودة لــقــيــادة الــعــالــم »الــديــمــقــراطــي«. 
ــــك اخـــتـــبـــار لـــقـــائـــه بـــزعـــمـــاء دول  ويــنــتــظــر ذلـ
مجموعة السبع الكبرى، في يونيو/حزيران 
املــقــبــل، فـــي بــريــطــانــيــا، وعـــزمـــه الـــدعـــوة إلــى 

املقبل،  الصيف  »الديمقراطية« في  قّمة حول 
ة 

ّ
وهـــي »الــديــمــقــراطــيــة« الــتــي أصــيــبــت بخض

كــبــيــرة فــي عــهــد تـــرامـــب، وضــربــة قــويــة حن 
شـــاهـــد الـــعـــالـــم بـــأســـره حـــادثـــة اقـــتـــحـــام مقر 
الــكــونــغــرس األمـــيـــركـــي فـــي 6 يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي املــاضــي، مــن قبل أنــصــار األخــيــر، في 
مــحــاولــة لــانــقــاب عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات.

ــــن »عــــــودة  ــــدن مـ ــايـ ــ ــل بـ ــعـ ــــذا الــــســــبــــب، جـ ــهـ ــ ولـ
الخارجية، وبدت  أميركا«، شعارًا لسياسته 
أولــى بشائر ذلــك، مع عــودة قنوات االتصال 
األمــيــركــيــة مـــع الــحــلــفــاء، ومــــع حــلــف شــمــال 
األطلسي، وكذلك في امللف النووي اإليراني، 
إليه  األميركية  الــعــودة  التفاؤل  يسود  الــذي 

بالتنسيق مع األوروبين.
لــكــن ذلـــك يــأتــي دون اإلفــــراط فــي الكثير من 

اآلمـــــــال، الســيــمــا مـــع الــحــلــفــاء األوروبــــيــــن، 
الـــــذيـــــن تـــــأخـــــرت مـــشـــورتـــهـــم فـــــي مـــــا خـــّص 
االنــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان، حــيــث اســتــبــدل 
النسحاب  »التنسيق  بـ لانسحاب  التشاور 
مــتــزامــن«، كــمــا أن اخــتــافــات غــيــر هامشية، 
تطغى بن املقاربتن األميركية واألوروبية، 
للتعاطي مع الصن، الشريك التجاري األول 
ألوروبــــا، وكــذلــك مــع روســيــا، على الــرغــم من 
نظام  على  املتدفقة  املشتركة  الــعــقــوبــات  كــّم 
فاديمير بوتن، خال املائة يوم األولــى من 
عهد بــايــدن. وعــلــى الــرغــم مــن تخفيف إدارة 
األخير للكثير من القيود التي فرضها ترامب 
لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري مـــع االتـــحـــاد األوروبــــــي، 
كبادرة حسن نّية، باإلضافة إلى العودة عن 
قرار سحب الجنود األميركين من أملانيا، إال 
أن ملفي الصن وروسيا، ال يزاالن ينتظران 
الــكــثــيــر مـــن املــطــبــات الــصــعــبــة بـــن الــبــلــديــن، 
الغاز  لتدفق   »2 الشمال  »سيل  ملف  ومنها 
إلـــى أوروبــــــا، والـــــذي تــتــمــســك بـــه أملــانــيــا مع 
روســـيـــا، عــلــى الــرغــم مــن املـــوانـــع األمــيــركــيــة، 
والعقدة األوكرانية التي عادت إلى الواجهة، 
أن بعض  ويوليها بايدن أهمية كبيرة. كما 
دول االتحاد األوروبي ترغب برؤية سياسة 
أمــيــركــيــة أكـــثـــر تـــشـــددًا مـــع دول لــهــا عــاقــة 
مــتــوتــرة مــعــهــا، كــتــركــيــا، وانـــخـــراط أمــيــركــي 

أكبر عسكريًا وماليًا في أفريقيا.
ــلـــى ذلـــــــك، ال يـــــــزال شـــبـــح تـــرامـــب  وعــــــــاوة عـ
الحليفة  الـــدول  مــع  األميركية  العاقة  ل 

ّ
يظل

الــتــقــلــيــديــة. ويـــقـــول مـــســـؤول أوروبـــــي كبير، 
لشبكة »سي أن أن«، إن »األوروبين ال يزالون 
قــلــقــن مـــن احــتــمــال تــرشــح تـــرامـــب أو وزيـــر 
العام  فــي  للرئاسة  بومبيو  مايك  خارجيته 
إمكانية عــودة  مــا يعني  بــهــا،  والــفــوز   2024
املــتــحــدة لسياسة االنـــعـــزال«. على  الـــواليـــات 
الرغم من ذلك، فإن الشعور العام في بروكسل 
ــقـــول مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون  »إيـــجـــابـــي«. ويـ
آخــرون، إنه خال املائة يوم من عهد بايدن، 
»تّم تنسيق العقوبات على روسيا«، مضيفًا 
أنه »بالنسبة إلى إيران، وهي إحدى املسائل 
األكــثــر تعقيدًا، فــإن االتــحــاد األوروبــــي واثــق 
من أن اتفاقًا سيتم التوصل إليه في النهاية«.

وفيما يتحدث املسؤولون األوروبــيــون عن 
ســيــاســة أمــيــركــيــة خــارجــيــة غــيــر واضــحــة 

األمــيــركــيــة تجاه  السياسة  تــبــدو  اآلن،  إلــى 
الصن األكثر ثباتًا ووضوحًا. هذا االتجاه 
أظــهــره بــايــدن مــن خــال أهــم إنــجــاز لــه إلى 
قمة  اجتماع  وهــو  الصعيد،  هــذا  على  اآلن 
وأستراليا  )الــيــابــان  »كــــواد«  لـــدول تحالف 
املــتــحــدة( للمرة األولــى،  والهند والــواليــات 
ـــة لـــبـــكـــن، تـــضـــاف إلـــيـــه رســـائـــل  ــالـ ـــي رســ فـ
ــذا الـــبـــلـــد لــلــمــرة  ــ ــوة هـ ــ ــــوان، ومـــنـــهـــا دعــ ــايـ ــ تـ
األولى لحضور تنصيب الرئيس في البيت 
األبيض، وإرسال وفد أميركي سياسي غير 
رسمي إلى تايوان، أو عبور مدمرة أميركية 
صاروخية موجهة عبر مضيق تايوان، في 

4 فبراير/شباط املاضي.
الرئيس   األولــويــة الصينية، سعى 

ّ
وفــي ظــل

الدبلوماسية،  لتبدية  يروج  الذي  األميركي، 
خــــال األيــــــام املـــائـــة األولــــــى مـــن عـــهـــده، إلــى 
ــيـــض مـــن مــلــفــات  تــنــظــيــف أدراج الــبــيــت األبـ
خارجية عالقة، ومنها ملف التدخل الروسي 
ــة، عـــبـــر فـــرض  ــيــ ــركــ ــيــ ــات األمــ ــابــ ــخــ ــتــ ــــي االنــ فـ
الصحافي  مقتل  قضية  وكــذلــك  الــعــقــوبــات، 
فـــي قنصلية  الـــســـعـــودي جـــمـــال خــاشــقــجــي 
باده في إسطنبول، والذي يتهم ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، بإصدار األمر له، 
وحــاول  األميركية.  االستخبارات  أكــدت  كما 
ــداء سياسة  ــ بـــايـــدن الــتــمــايــز عـــن ســلــفــه، وإبــ
أقـــل حــمــاســة تــجــاه ولـــي عــهــد املــمــلــكــة، عبر 
اإلنــســان، وحيث  ملف حقوق  على  التشديد 
األميركية جهودًا مكثفة  الدبلوماسية  تقود 
خلف الــكــوالــيــس إلنــهــاء حــرب اليمن ووقــف 
بــالــتــوازي  يــســري  ذلـــك  كـــان  وإذا  تسليحها. 
مــع مــفــاوضــات املــلــف الــنــووي اإليـــرانـــي، فإن 
الــعــراقــي،  للملف  األمــيــركــيــة  اإلدارة  مــقــاربــة 
جــورج  إلــى عهد  تميل  تبدو مختلفة، حيث 
بوش االبن، من حيث األهمية االستراتيجية 
 لــلــوجــود األمـــيـــركـــي الــعــســكــري والــســيــاســي 

في هذا البلد.
الـــــوزراء الــعــراقــي مصطفى  وإذا كـــان رئــيــس 
الــكــاظــمــي هــو أول مــســؤول عــربــي يتصل به 
فــإن األخير تأخر  السلطة،  بايدن بعد توليه 
كثيرًا في االتصال برئيس الوزراء اإلسرائيلي 
على  التوتر  يخّيم  حيث  نتنياهو،  بنيامن 
العاقة بن البلدين، مقارنة باالمتيازات التي 
حظي بها اليمن اإلسرائيلي في عهد ترامب. 
ويــدور الخاف، تحديدًا خال املائة بوم من 
عهد الرئيس األميركي، حول امللف اإليراني، 
ــازات تـــرامـــب« لــانــفــتــاح  ــجــ فــيــمــا كـــّرســـت »إنــ
والتطبيع اإلسرائيلي مع دول عربية، وبنود 
»صفقة القرن« لتصفية القضية الفلسطينية، 
أساسًا ملقاربة أميركية مختلفة للملف، تبدو 
معنية  غير  الديمقراطية،  األميركية  اإلدارة 
ــرارات  حــالــيــًا بــمــراجــعــتــهــا، عــلــى الــرغــم مــن قــ
رمزية بإعادة العاقة مع منظمة التحرير، أو 

املساعدات لوكالة »أونروا«.
خال املائة يوم من عهده، يقول بايدن، في 
املــراجــعــة االنــتــقــالــيــة لــدلــيــل األمــــن الــقــومــي 
»مخيفة  الحالية  التحديات  إن  األمــيــركــي، 
ــدًا«، لكن أمــيــركــا »ليست خــائــفــة«. ويــرى  جـ
مــراقــبــون كــثــر، أن بــايــدن تمكن مــن تــفــادي 
ت أو األخــطــاء القاتلة« التي قــام بها 

ّ
»الـــزال

العديد من أسافه خــال املائة يــوم األولــى 
أن تحديات كبرى ال تزال  إال  من عهودهم. 
تنتظر الرئيس األميركي، الستعادة سمعة 
أمــيــركــا وتــفــوقــهــا االقــتــصــادي والــعــســكــري 
في الخارج، اللذين يقودان قاطرة النموذج 
الــعــالــم. وهــي تحديات  الــحــّر فــي  الليبرالي 
أثبتت هــذه األيــام املائة، أن بايدن يقاربها 

كثيرًا من منظور الداخل.

مائة يوم على
عهد بايدن 

إثبات ذات قبل العودة

الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  قــال 
الخميس،  أمس  تشيان،  وو  الصينية، 
وطائرات  العسكرية  السفن  نشاط  إن 
نحو  الموجهة  األميركية  المراقبة 
الصين زاد إلى حد كبير في ظل إدارة 
إن  إلى  وو،  وأشار  بايدن.  جو  الرئيس 
»الواليات المتحدة ترسل بشكل متكرر 
البحار  في  للعمل  وطــائــرات  سفنا 
الصين،  من  بالقرب  الجوي  والمجال 
ويهدد  العسكري  الحشد  يعزز  ما 
اإلقليميين«،  واالســتــقــرار  ــالم  ــس ال
منتقدًا تحركات تايوان لتعزيز مراقبة 

حركة الطائرات الصينية.

انتقاد صيني
الغالف

تقرير

واشنطن ــ العربي الجديد

ُيقال إن الحكم على أداء الرؤساء 
األمـــيـــركـــيـــن الــــجــــدد، بــعــد مضي 
ــم، تــقــلــيــد  ــهــــدهــ ــن عــ ــ ــة يــــــوم مـ ــائــ مــ
، حــن اضــطــر الــرئــيــس فرانكلن 

ً
جــاء صــدفــة

ــلـــت، فـــور وصـــولـــه إلـــى الــبــيــت األبــيــض  روزفـ
»الـــكـــســـاد  مـــواجـــهـــة  إلـــــى  الــــعــــام 1933،  فــــي 
ــرارات الــتــنــفــيــذيــة  ــقــ الــكــبــيــر« بــســلــســلــة مـــن الــ
»االرتــــجــــالــــيــــة«، امـــتـــدت ملـــائـــة يـــــوم، إلخــــراج 
ــة االقــتــصــاديــة  ــ ــات املــتــحــدة مـــن األزمــ الــــواليــ
واملصرفية وإعادة الرخاء إلى أّمة قلقة. منذ 
ذلك التاريخ، انسحب اختبار املائة يوم على 
ًا 

ّ
الرؤساء الاحقن، وصــواًل إلى أكبرهم سن

بــايــدن، ولكن ليس  لــدى تبوئه السلطة، جو 
بالكثير من االرتجال، كما حصل منذ 90 عامًا. 
به كثيرون الرئيس الديمقراطي الحالي، 

ّ
وُيش

بروزفلت نفسه، لجهة التحديات التي كانت 
ــاز عــلــى دونـــالـــد تــرامــب  بــانــتــظــاره مــنــذ أن فـ
وإذا  املــاضــي.  الثاني  نوفمبر/تشرين   3 فــي 
على  الطاغية  الكلمة  »اإليجابية« هي  كانت 

حّققت إدارة بايدن 
إنجازًا على صعيد 

مواجهة كورونا

مّرر بايدن انسحابًا 
كامًال لقوات بالده 

من أفغانستان

رئاسة نشطة إلنقاذ 
دولة »ُمنهكة«

ترامب »المواطن« يتحّضر لدور 
سياسي مستقبلي

املخضرم،  الــديــمــقــراطــي  السياسي  هــذا  أداء 
املبتعد كثيرًا عن الضجيج والضوء، مقارنة 
الــرأي  استطاعات  لجهة  خصوصًا  بسلفه، 
األميركية التي تؤكد حجم الرضا العام عن 
تعامله مع األزمات امللّحة، وعلى رأسها وباء 
كورونا، فإن تشريح سياسة بايدن الداخلية 
والــخــارجــيــة، تــتــفــاوت الــنــظــرة إلــيــهــا، بحجم 
املتغيرات الكثيرة والسريعة التي طرأت، منذ 
مغادرته البيت األبيض، قبل 4 سنوات، حن 
كان نائبًا لباراك أوباما. ويسري التفاوت، في 
الداخل، على االنقسام الكبير الحاصل، حيث 
بات لزامًا على أّي رئيس إرضاء أطراف كثر، 

جلست خلف الرئيس األميركي بايدن، خالل إلقائه كلمته في الكونغرس، 
وأول  امــرأة  أول  وهي  )الصورة(،  هاريس  كاماال  نائبته  هما  امرأتان، 
المنصب،  سوداء وآسيوية تتولى 
نانسي  ــواب  ــن ال مجلس  ورئــيــســة 
في  األولى  للمرة  وذلك  بيلوسي، 
وتلعب  المتحدة.  الواليات  تاريخ 
األيــام  في  محوريًا  دورًا  المرأتان 
فهاريس  بايدن،  رئاسة  من  األولى 
في  للديمقراطيين  مرجح  صوت 
تساعد  بينما  الــشــيــوخ،  مجلس 
ــبــرنــامــج  ــيــلــوســي فـــي دفـــع ال ب

التشريعي للرئيس في الكونغرس.

جولياني  رودي  شقة  األربــعــاء،  األميركية،  الفدرالية  الشرطة  دهمت 
ترامب،  دونالد  السابق  للرئيس  السابق  الشخصي  المحامي  )الــصــورة(، 
نــيــويــورك، فــي إطــار تحقيق  فــي 
ونقلت  أوكرانيا.  في  أنشطته  حول 
صحيفة »نيويورك تايمز« عن مصادر 
الفدراليين  المّدعين  أن  تكشفها  لم 
ــي مــانــهــاتــن صــــادروا »أجــهــزة  ف
إلــكــتــرونــيــة«، خــصــوصــًا هــواتــف. 
إلى  جولياني،  نجل  أنـــدرو،  وألمح 
صلبا  قرصا  تجاهلوا  المحققين  أن 
نجل  هانتر،  يمتلكه  كمبيوتر  لجهاز 

الرئيس الحالي جو بايدن.

»سابقة« نسائية 

دهم شقة جولياني

يستعد ترامب لالنتخابات النصفية في عام 2022 )مانديل نغان/فرانس برس(

)Getty/عودة أميركا وإعادة بنائها شعارا سياسة بايدن )درو أنغرير

»األمر سيكون مختلفًا«. وتتساءل الباحثة 
املــتــخــصــصــة فــــي الــــشــــؤون األمـــيـــركـــيـــة فــي 
معهد »بروكينغز« إيلن كــامــارك: »هــل هو 
أنه  أم  الجمهوري  الحزب  مجرد فصيل في 
قوة مهيمنة؟«. وتضع كامارك مع زماء لها 
سلسلة من املعارك التمهيدية نصب أعينهم 
لقياس مدى نفوذ ترامب قبل أي استحقاق 
رئــاســي. وســيــكــون أول اخــتــبــار فــي الــدائــرة 
الــســادســة لــلــكــونــغــرس فــي واليــــة تــكــســاس، 
يوم السبت املقبل، حيث ستجري انتخابات 
خــاصــة ملـــلء مقعد الــجــمــهــوري فــي مجلس 
الــنــواب رون رايــت، الــذي توفي في فبراير/ 
شباط املاضي. وقد أّيد ترامب سوزا رايت، 
أرملة رايت. وتشير كامارك إلى أنه في حال 
فإن  التمهيدية،  االنتخابات  ترامب  خسارة 
»الــســيــاســيــن ســيــعــتــقــدون أنــــه ربــمــا ليس 
مخيفًا للغاية في نهاية املطاف، لكن إذا فاز 

بها، فسيكون قوة ال يستهان بها«.
ولـــم يشعر الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق قط 
بالحرج من السجاالت السياسية، بل تعّهد 
أيضًا بتأييد مرشح جمهوري يشكل تهديدًا 
النواب  مجلس  لعضو  مستقبليًا  سياسيًا 
ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس األسبق ديك 

واشنطن ــ العربي الجديد

السابق دونالد  األميركي  الرئيس  ال يشبه 
تــرامــب أيــًا مــن سابقيه، خصوصًا فــي زمن 
مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــاملـــيـــة الـــثـــانـــيـــة )1939 
ــًا مــن الــاحــقــن  1945(، وربــمــا لــن يــشــبــه أيـ
لــكــل ســلــوكــات  املــغــايــرة  أيـــضـــًا. شخصيته 
الرؤساء األميركين، تؤكد أنه لن ينصرف 
إلى نشر كتاب عن واليته الرئاسية، وال إلى 
رعاية احتفاالت لجمعيات خيرية وحضور 
حفات موسيقية كاسيكية. ال يرغب في أن 
يكون بعده عن الساحة السياسية نهائيًا. 
يومياته في منتجع »ماراالغو« في فلوريدا، 
لعب  فــي  وقتًا  فبن قضائه  بالكثير،  تشي 
الــغــولــف، ريــاضــتــه املــفــضــلــة، وقــبــل العشاء 
يلتقي  الساعة 7.30 مساء،  يبدأ عند  الــذي 
ترامب العديد من أركان الحزب الجمهوري، 
فارضًا نفسه صانعًا للملوك، بعدما امتنع 
عن تشكيل حزب خاص به منذ فترة. الرجل 
واضح في عزمه على إمكانية تحقيق عودة 
االنتخابات  فــي  رة 

ّ
مظف يريدها  سياسية، 

النصفية للكونغرس، املقررة في أواخر عام 
2022. يــدرك تــرامــب أن وجـــوده املنبثق من 
شخصيته الجدلية وشعبويته وعنصريته 
ــعــــددة، املـــتـــّوجـــة  ــتــ وتـــطـــرفـــه وفـــضـــائـــحـــه املــ
باقتحام أنصاره مقّر الكونغرس في مبنى 
»كابيتول هيل« في 6 يناير/ كانون الثاني 
املـــاضـــي، تتيح لــه املــجــال لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
ــه حــتــى انــتــهــاء واليــة 

ّ
الــحــيــاة ســيــاســيــًا، أقــل

الرئيس جو بايدن، في عام 2024. وعندما 
ســـألـــه اإلعـــامـــي فـــي قـــنـــاة »فـــوكـــس نــيــوز« 
عما  الــحــالــي،  الشهر  هانيتي، مطلع  شــون 
عام  فــي  للرئاسة  للترشح  يخطط  كــان  إذا 
2024، أجــاب ترامب: »إنني أنظر إلــى األمر 
بجدية بالغة وأكثر«. وأضــاف: »من وجهة 
نظر قــانــونــيــة، ال أريـــد أن أتــحــدث عــن ذلــك، 

فهذا مبكر جدًا«.
لــم يكن الــســادس مــن يناير املــاضــي مجّرد 
يوم عــادي، بل كان مفصليًا من نــواٍح عدة، 

ــابــــات الـــرئـــاســـة  ــتــــخــ  كـــمـــرشـــح لـــلـــحـــزب النــ
في 2024.

وبموازاة حصوله على تأييد غالبية قواعد 
الــحــزب الــجــمــهــوري، ال يـــزال تــرامــب ُيــبــدي 
رأيه في امللفات الخارجية، بالجدلية نفسها 
الــتــي كــان عليها فــي عــهــده. فقد اتــهــم، يوم 
الجمعة املاضي، الرئيس الكوري الجنوبي 
ــــات املـــتـــحـــدة،  ــــواليـ ــــاي إن بــنــهــب الـ ــــون جـ مـ
مـــشـــّددًا عــلــى صــداقــتــه املــفــتــرضــة مــع زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وقال: »كيم 
جــونــغ أون، الــــذي تــعــرفــت إلــيــه، وأحــبــبــتــه، 
فــي ظــل أصــعــب الـــظـــروف، لــم يــحــتــرم يومًا 
الــرئــيــس الــحــالــي لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة مــون 
جـــاي إن«. وأضــــاف أن »الــرئــيــس مـــون كــان 
ضعيفًا كقائد وكمفاوض، إال عندما يتعلق 
والطويل  املستمر  العسكري  بالنهب  األمــر 
»تمت  أنــه  املتحدة«، مؤكدًا  للواليات  األمــد 
معاملتنا كحمقى لعقود، ومع ذلك تمكنت 
مـــن جــعــلــهــم يــدفــعــون مـــلـــيـــارات الــــــدوالرات 
ــايـــة والــــخــــدمــــات  ــمـ ــابـــل الـــحـ ــقـ ــة مـ ــيــ ــافــ اإلضــ
تــرامــب  نــقــدمــهــا«. وتــطــرق  الــتــي  العسكرية 
ــايــــدن مــــع مـــلـــف شــبــه  بــ إلـــــى تـــعـــامـــل إدارة 
الجزيرة الكورية، بالقول إن اإلدارة الحالية 
»لــن تطلب حتى املــلــيــارات اإلضــافــيــة التي 

وافقت كوريا الجنوبية على دفعها لنا«.
ــايــــدن فــــي االنـــســـحـــاب مــن  ومـــــع أنـــــه أّيــــــد بــ
ــد 11  ــديـ ــحـ ــتـــقـــد تـ انـ أنــــــه  أفـــغـــانـــســـتـــان، إال 
ــدًا نــهــائــيــًا  ــوعــ ــلــــول املـــقـــبـــل مــ ســبــتــمــبــر/ أيــ
ــيـــركـــي مــــن هـــنـــاك.  ــنـــدي أمـ ــر جـ ــ لــــخــــروج آخـ
»أال  الحالي:  إبريل/ نيسان  ى في 18 

ّ
وتمن

يــســتــخــدم جـــو بـــايـــدن 11 ســبــتــمــبــر مــوعــدًا 
لــســحــب قــواتــنــا مـــن أفــغــانــســتــان، لسببن: 
في  الــخــروج  علينا  وينبغي  يمكننا  أواًل، 
وقــت أبــكــر. 19 عامًا كافية، فــي الــواقــع، هو 
وقـــت طــويــل جــــدًا. أمـــا الــســبــب الــثــانــي فهو 
للغاية  حزينًا  حــدثــًا  يمثل  سبتمبر   11 أن 
يوما  يظل  أن  ويجب  لبلدنا،  زمنية  وفترة 
ـــرى تــكــريــمــا لــتــلــك الــنــفــوس  ــذكـ لــلــتــأمــل والــ

العظيمة التي فقدناها«.

تــشــيــنــي، الــتــي صــّوتــت لــعــزلــه مــطــلــع الــعــام 
الحالي. وحذرت تشيني زماءها من تبني 
»عبادة الشخصية« ال سيما بعد اقتحام 6 
الحالي،  الشهر  يناير. وفي وقت سابق من 
قالت لشبكة »فوكس نيوز«، إنها »لن« تدعم 
الــحــزب النتخابات  كـــان مــرشــح  إذا  تــرامــب 

الرئاسة في 2024.
ــة املـــــــاضـــــــي، ألـــــقـــــت عــضــو  ــعــ ــمــ ويــــــــــوم الــــجــ
تايلور غرين خطابًا  الكونغرس مارغوري 
ــحـــزب  ــتــــاح الـ ــتــ ــًا لــــتــــرامــــب، عـــشـــيـــة افــ ــ ــمـ ــ داعـ
انتهاء عهد  األول منذ  الجمهوري مؤتمره 
دعــوة  عــدم  انتقدت  وبعدما  الــــ45.  الرئيس 
ترامب للمؤتمر، اعتبرت أنه كان محقًا في 
االنتخابات.  االتهامات حول تزوير  إطــاق 
لكم على  بالقول: »شكرًا  للحشد  وتوّجهت 
ــيـــاء لــرئــيــســنــا دونـــالـــد تـــرامـــب«،  الــبــقــاء أوفـ
مضيفة أنه »ال يزال يتعن علينا أن نجعل 
أميركا عظيمة مجددًا«. وتعد غرين واحدة 
مـــن أكــثــر أعـــضـــاء الــكــونــغــرس دعــمــًا لنهج 
ــدو حـــريـــصـــة مــع  ــبــ ــاســـي. وتــ ــيـ ـــب الـــسـ ــرامـ تــ
آخرين يشاطرونها أفكارها على التسويق 
لترامب نفسه أو ملؤيد له، مثل دي سانتيس 
أو الــســنــاتــور جـــوش هــاولــي مــن مــيــزوري، 

انطاقًا من االنعكاس السلبي لاقتحام على 
ترامب ومحاوالته نقض نتائج االنتخابات 
الرئاسية، التي جرت في 3 نوفمبر/ تشرين 
الـــثـــانـــي، وســـقـــوط نــظــريــات املــــؤامــــرة الــتــي 
حاكها مع أنصاره حول »سرقة االنتخابات 
املتأرجحة،  الــواليــات  فــي  مــنــه«، خصوصًا 
وعلى رأسها جورجيا. وأدى ذلــك إلــى بدء 
عنه  فتخلى  السابق،  الرئيس  على  الحرب 
مرتن،  للعزل  وتــعــّرض  بنس،  مايك  نائبه 
رغم نجاته في مجلس الشيوخ في املرتن، 
وُحرم من حسابه على »تويتر«، باإلضافة 
ــــي شــــــأن مــلــفــاتــه  إلــــــى بــــــدء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـ
املالية، واحتمال قيامه بالتهرب الضريبي 
واالحــتــيــال املــصــرفــي. وُيــفــتــرض أن يكون 
إنهاء  على  مؤشرًا  لترامب  الحالي  الوضع 
نــفــوذه بــالــكــامــل، وإطــاحــة حــظــوظــه فــي أي 
عــــودة رئـــاســـيـــة. مـــع الــعــلــم أن شــعــبــيــة ابــن 
نيويورك ما زالت مرتفعة بن قواعد الحزب 
الجمهوري، بل يصّر أنه حصل على تأييد 
أكثر من 75 مليون شخص في الرئاسيات.

ــم 
ّ
ــر املـــــاضـــــي، تــــاريــــخ تــســل ــايـ ــنـ ــنــــذ 20 يـ ومــ

بـــايـــدن رئـــاســـة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، يعيش 
»مـــاراالغـــو«، مطلقًا سلسلة من  فــي  تــرامــب 
الهجرة.  مثل  قضايا  على  ومعلقًا  البيانات 
ــــل صـــفـــوف حــزبــه،  كــمــا يـــعـــزز حـــضـــوره داخـ
ــه بــــشــــأن عــمــلــيــات  ــمــ الـــــــذي »فــــشــــل« فــــي دعــ
له.  وفقًا  الرئاسة،  انتخابات  في  »الــتــزويــر« 
فــي موقع »تويتر«،  الــرغــم مــن حظره  وعلى 
ــاد تــرامــب لــلــظــهــور مـــرة أخــــرى عــلــى قناة  عـ
ــبــــوع املــــاضــــي، فــقــّدم  ــيــــوز«، األســ »فـــوكـــس نــ
ــن أنــه  مــقــابــلــة مــلــيــئــة بـــاملـــظـــالـــم، مــشــتــكــيــًا مـ
تــمــت محاكمته فــي الــكــونــغــرس عــلــى الــرغــم 
مـــن عـــدم »ارتـــكـــاب أي خـــطـــأ«. وفـــي غــضــون 
ذلــــك، يــتــوافــد الــجــمــهــوريــون عــلــى مــاراالغــو 
لطلب مــشــورتــه أو تــأيــيــده. ومـــع أنـــه حــاول 
أجل  من  جمهورية،  بشخصيات  االستعانة 
متابعة رئاسة بايدن وانتقاد أخطائه، إال أن 

كثيرين اعتبروا أن سلوكه لن يكون مفيدًا.
ومع تطلعه للعودة الرئاسية في عام 2024، 

مرشحًا عن الحزب الجمهوري، إال أن بعض 
وضع  باشروا  الرئاسيات  لهذه  املتنافسن 
مــع ظــهــورهــم في  املحتملة  أســس حماتهم 
الــــواليــــات الـــتـــي ســـتـــؤدي دورًا حــاســمــًا في 
الــتــمــهــيــديــة والــعــامــة للرئاسة  االنــتــخــابــات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. فــــي الـــســـيـــاق، ســيــلــقــي نــائــب 
الرئيس السابق مايك بنس أول خطاب عام 
له منذ ترك منصبه، في كاروالينا الجنوبية، 
قريبًا. كما ظهر وزير الخارجية السابق مايك 
بومبيو، الذي زار والية أيوا في مارس/ آذار، 
الشهر  التبرعات،  لجمع  افتراضي  في حفل 
هامبشاير.  نيو  واليــة  لجمهوريي  املاضي، 
كــمــا أنــــه مـــن املـــقـــرر أن يــظــهــر كـــل مـــن حــاكــم 
والية فلوريدا رون دي سانتيس والسفيرة 
السابقة لدى األمم املتحدة نيكي  األميركية 
هايلي في بنسلفانيا وأيوا على التوالي في 
الشهرين املقبلن. بدورهم سيقوم سيناتور 
أركنساس  وسيناتور  سكوت  ريــك  فلوريدا 
توم كوتون وسيناتور كاروالينا الجنوبية 
تــيــم ســـكـــوت بـــزيـــارة أيـــــوا، فـــي مـــؤشـــر على 

نواياهم الرئاسية.
األهــــم هــو كــشــف مــســاعــديــن لــتــرامــب لقناة 
أنــه  ــاء،  ــعــ أمـــس األربــ مـــن  أن أن«، أول  »ســـي 
يــنــوي تــنــظــيــم مــســيــرات بــعــنــوان »اجــعــلــوا 
أميركا عظيمة مــرة أخـــرى«، بــدءًا من مطلع 
ــار املــقــبــل. ولـــم يــتــم تحديد  شــهــر مـــايـــو/ أيــ
ــات الــلــوجــســتــيــة لــلــتــجــمــعــات، لــكــن  ــدمـ الـــخـ
ــابـــق ســيــســتــخــدم الــعــنــاصــر  ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـ
نفسها التي شاركت في حملته االنتخابية 
ــد املــــصــــادر بـــأن  ــ الــــعــــام املــــاضــــي. وأفـــــــاد أحـ

ُفتحت ملفات 
قضائية ضد ترامب 

متعلقة بتهّربه 
الضريبي
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غوتيريس يتعهد بمواصلة الضغط

فشل مباحثات 
قبرص

تركيا تصّر على حل 
الدولتين في الجزيرة 

القبرصية

القبرصية،  املفاوضات  انتكست 
أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، بــــعــــد ثـــاثـــة 
ــام مـــن املــبــاحــثــات فـــي جنيف  ــ أيـ
الـــســـويـــســـريـــة. وأعـــلـــن األمـــــن الـــعـــام لــأمــم 
القبارصة  أن  غوتيريس  أنطونيو  املتحدة 
األتــــــــراك والـــيـــونـــانـــيـــن فـــشـــلـــوا فــــي إحـــــراز 
تــقــدم فـــي املـــحـــادثـــات غــيــر الــرســمــيــة حــول 
ــة. لــكــنــه  ــيــ ــتــــوســــطــ ــرة املــ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ مـــســـتـــقـــبـــل الـ
ــا ال  ــاف أن »املـــحـــادثـــات ســتــســتــمــر، وأنــ أضــ
أســتــســلــم«. واســتــثــمــر األمـــــن الـــعـــام لــأمــم 
املــتــحــدة رأســمــالــه الــســيــاســي فــي اإلشـــراف 
على محادثات جنيف بهدف إعــادة إطاق 
املفاوضات الخاملة إلعادة توحيد قبرص. 
املــقــرر عقد جولة  إنــه مــن  وقـــال غوتيريس 
الرسمية ربما  املــحــادثــات غير  جــديــدة مــن 
ــثـــاثـــة أشـــهـــر املــقــبــلــة.  فــــي الـــشـــهـــريـــن أو الـ
نهاية جهودنا،  أنــه مع  »الحقيقة  وأضــاف 
لم نجد بعد أرضية مشتركة كافية للسماح 
بــاســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات الــرســمــيــة فـــي ما 
 يــتــعــلــق بــتــســويــة مــشــكــلــة قـــبـــرص. لكنني 

ال أستسلم«. 
: »يعتقد 

ً
ـــص مـــواقـــف الــجــانــبــن قـــائـــا

ّ
ولـــخ

الــقــبــارصــة األتــــــراك أن عـــقـــودًا مـــن الــجــهــود 
قد  املناطق  ثنائي  اتــحــاد  لضمان  املــبــذولــة 
ــم يــســتــحــقــون اآلن وضــعــا  ــ اســـتـــنـــفـــدت، وهـ
دولــيــا مــتــســاويــا، مــثــل ذلـــك الـــذي تتمتع به 
القبارصة  يــديــرهــا  الــتــي  نيقوسيا  حكومة 
اليونانيون في الجنوب. وذكر أن القبارصة 
اليونانين تمسكوا بموقفهم من أجل اتحاد 
أســاس  على  السياسية  بــاملــســاواة  »يتمتع 

ــّمـــت جــمــهــوريــة قـــبـــرص عــــام 2004  وانـــضـ
ــذي تــنــحــصــر  ــ ــــى االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، الــ إلـ
الجزيرة  من  الجنوبي  بالشطر  مكتسباته 
وتحكمه  يونانيون  قبارصة  يقطنه  الــذي 
سلطة هي الوحيدة املعترف بها من األمم 
املتحدة. أما في الشمال، فا تعترف سوى 
ونشر  قبرص«.  شمال  »جمهورية  بـ أنقرة 

في  مها 
ّ
سل صفحتن  في  تقع  وثيقة  تتار 

وقــــت ســـابـــق إلــــى األمـــــن الـــعـــام أنــطــونــيــو 
ــقـــة ســـّت  ــيـ غـــوتـــيـــريـــس. وتــــضــــم هـــــذه الـــوثـ
قبرصية  »مقترحات  عنوان  وتحمل  نقاط 
ـــطـــالـــب 

ُ
ــفــــاق دائــــــــم«. وت ــل اتــ ــ تـــركـــيـــة مــــن أجـ

الــنــقــطــة األولــــى األمـــن الــعــام »بــأخــذ زمــام 
األمــن  ى مجلس 

ّ
أن يتبن أجــل  مــن  املــبــادرة 

املــكــانــة الدولية  قـــرارًا يضمن املــســاواة فــي 
ــن كـــأســـاٍس جــديــد إلقــامــة 

َ
وســـيـــادة الــطــرف

ـــفـــّصـــل 
ُ
ـــن«. وت ــتـ ــدولــ ــة تــــعــــاون بــــن الــ عـــاقـ

ــلــي تــمــريــر هــذا 
َ
الــوثــيــقــة الــخــطــوات الــتــي ت

ــر غير  ــو أمــ ــن، وهــ ــ الــــقــــرار فـــي مــجــلــس األمــ
مرّجح الحدوث، وتدعو إلى بدء مفاوضات 

»محدودة زمنيا« برعاية غوتيريس.
ورّكــــــــــــــــزت املـــــــفـــــــاوضـــــــات »عــــــلــــــى الــــعــــاقــــة 

تن، وعلى 
ّ
املستقبلية بن الدولتن املستقل

إضافة  الــحــدود،  وتعديات  واألمـــن  امللكية 
إلى العاقات مع االتحاد األوروبي«، حسب 
مـــا جــــاء فـــي الــنــقــطــة الــثــانــيــة مـــن الــوثــيــقــة. 
 من »تركيا واليونان 

ّ
وتدعم املفاوضات كل

األوروبــي  االتحاد  وبريطانيا، ومراقب من 
الــــــضــــــرورة«. وتــقــتــرح  أيـــضـــا إذا اقـــتـــضـــت 
اعـــتـــرافـــا  الــــتــــوالــــي،  الــنــقــطــتــان 5 و6، عـــلـــى 
متباداًل بدعم من البلدان الثاثة الضامنة، 
ــدولـــتـــن. وأكــــدت   مـــن الـ

ّ
واســـتـــفـــتـــاًء فـــي كــــل

ــدء املـــبـــاحـــثـــات، أن  ــم املـــتـــحـــدة عــشــيــة بــ ــ األمـ
التوقعات منخفضة في اجتماعات جنيف، 
ستيفان  غوتيريس  باسم  للمتحدث  وفقا 

دوجاريك.
)األناضول، أسوشييتد برس، رويترز(
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فشلت مباحثات قبرص، 
أمس الخميس، بعد 

ثالثة أيام من المداوالت، 
وسط إصرار األمين العام 
لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس على تفعيلها 

بعد شهرين

غوتيريس يقترح جولة مباحثات جديدة بعد شهرين أو ثالثة )فرانس برس(

قـــرارات مجلس األمــن الــدولــي ذات الصلة«. 
وقال »لكم أن تتخيلوا، لم يكن هذا االجتماع 
، وســـأبـــلـــغ مــجــلــس األمـــــن بــاملــواقــف 

ً
ســـهـــا

املختلفة التي اتخذت في االجتماع«.
ــراك على إبـــرام صفقة  ويــصــّر الــقــبــارصــة األتــ
ــلـــى دولــــتــــن مــنــفــصــلــتــن، وهـــــو مــا  تــــقــــوم عـ
يــرفــضــه الــقــبــارصــة الــيــونــانــيــون بــاعــتــبــاره 
إضفاء الطابع الرسمي على التقسيم. وترأس 
املـــحـــادثـــات زعــيــم الــقــبــارصــة األتـــــراك إرســـن 
تـــتـــار، ورئـــيـــس قـــبـــرص املــعــتــرف بــهــا دولــيــا 
نيكوس أناستاسيادس. كما حضر االجتماع 
ــثـــاث  الـ ــة  ــنـ ــامـ الـــضـ الــــــــدول  خـــارجـــيـــة  وزراء 
وبريطانيا.  وتركيا  الــيــونــان  وهــي  لقبرص، 
واملحادثات األخيرة أحدث محاولة من جانب 
منذ  الــســام  عملية  لتنشيط  املــتــحــدة  األمــــم 

انهيار املفاوضات عام 2017.
ــولـــود  وأكـــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي مـ
جــاووش أوغــلــو، أمــس، أن بــاده ستواصل 
بشكل قـــوي، دعـــم مــقــتــرح »شــمــال قــبــرص« 
بــشــأن »حــل الــدولــتــن املبني على املــســاواة 
في السيادة«. وأضاف في مؤتمر صحافي 
ــتـــار، بــنــهــايــة اجــتــمــاعــات جــنــيــف، أن  مـــع تـ
نيقوسيا »لم تجلب رؤية جديدة الجتماع 
جنيف بل كررت خطابها القديم«. وأكد أن 
باده لن تقدم أي تنازالت حول استقالية 
وســـــيـــــادة ومــــــســــــاواة »جــــمــــهــــوريــــة شـــمـــال 
أما  املعترف بها من جهة واحـــدة.  قبرص« 
تتار، فاعتبر في املؤتمر عينه، أن »انطاق 
املحادثات الرسمية وفق شروط ال تعترف 
بالوضع املتساوي بن شطري الجزيرة، ال 
معنى لــه«. ورأى أن »هــدف اإلدارة الرومية 
األتــراك  وصهر  قبرص  جمهورية  استمرار 

فيها عبر تغييرات دستورية«.
وكــانــت املــبــاحــثــات قــد انــعــقــدت بــن يومي 
ــــن، ضــمــن  ــيـ ــ ــــاضـ ــاء والــــخــــمــــيــــس املـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
مجموعة »5+1« املؤلفة من الدول الضامنة 
ــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا(،  ــيــــونــــان وتـــركـ ــثــــاث )الــ الــ
والــفــريــقــن الــقــبــرصــيــن، إضــافــة إلـــى األمــم 
املـــتـــحـــدة. ومـــنـــذ انـــهـــيـــار مـــحـــادثـــات إعــــادة 
تــوحــيــد قــبــرص الــتــي جــــرت بــرعــايــة األمـــم 
املــتــحــدة فــي ســويــســرا خــال يــولــيــو/ تموز 
رســمــيــة  مــــفــــاوضــــات  أي  تـــجـــر  ــم  ــ لـ  ،2017
بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
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