جليلة السباعي

من الفائز في
ناغورني قره
باغ :الدبابات أم
ّ
المسيرات

مفكرة مغربية
حفرت في ثنائية
فرنسا واإلسالم

ص7

ص8

التنافس األميركي
الفرنسي على
أفريقيا :حرب
معلنة
ص6

www.alarab.co.uk

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
األحد 2020/10/18

 01ربيع األول 1442
السنة  43العدد 11854
Sunday 18/10/2020
43rd Year, Issue 11854

الحشد الشعبي يوجه رسالة قوية
للكاظمي :الكلمة لنا

الغنوشي يستقطب
الدساترة للحد من صعود
عبير موسي

غضب كردي بعد حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد
بغ��داد – اعتبرت أوس���اط سياس���ية
عراقي���ة أنّ الهج���وم الذي ش��� ّنه أنصار
الحش���د الش���عبي عل���ى مق��� ّر الح���زب
الديمقراط���ي الكردس���تاني ف���ي بغ���داد
وحرق���ه رس���الة مباش���رة إل���ى رئي���س
ال���وزراء مصطفى الكاظمي الذي س���عى
ف���ي األس���ابيع األخي���رة للح ّد م���ن نفوذ
الميليشيات في قلب العاصمة بغداد.
وهاج���م مئ���ات م���ن أنصار الحش���د
الش���عبي الموال���ي إلي���ران مق��� ّر الحزب
الديمقراط���ي الكردس���تاني ف���ي بغ���داد
وأضرم���وا النار ب���ه تندي���دا بانتقادات
هوشيار زيباري القيادي في الحزب لهذه
الميليش���يات والدعوة إلى سحبها خارج
المنطقة الخضراء وفي المناطق الحيوية
في بغداد.
واقتحم أنصار الحش���د الشعبي مق ّر
الحزب التاب���ع للزعيم الكردي مس���عود
ودم���روا
البارزان���ي ف���ي وس���ط بغ���داد ّ
محتويات���ه ،قبل إش���عال الن���ار فيه على
الرغم من انتشار كبير للشرطة.
ووس���ط أعمدة من الدّخان األس���ود،
لوّ ح المتظاهرون بأعالم الحش���د وكذلك
صور الجنرال اإليراني قاس���م سليماني
ونائب قائد الحش���د الس���ابق أبومهدي
المهندس اللذين قتال ف���ي غارة أميركية
في بداية العام الجاري.
المحتجون أيض���ا على حرق
وأق���دم
ّ
العل���م الك���ردي وكذل���ك صور مس���عود
البارزان���ي وهوش���يار زيب���اري وزي���ر
الخارجية العراقي األس���بق والمس���ؤول
التنفي���ذي األول للح���زب الديمقراط���ي
الكردستاني.
وكانت “الع���رب” تو ّقعت منذ أيام أن
تعمل الميليش���يات المرتبطة بإيران على
إرب���اك المش���هد السياس���ي واألمني في
العراق من خالل عمليات ذات بعد طائفي
إلظهار أنها ال ّ
العب الرئيسي في العراق،
ب���أي ترتيبات دون
وأنه ال يمك���ن القيام
ّ
مش���اورتها ومش���اركتها وقراءة حساب
المصالح اإليرانية.
مسعود البارزاني
ننتظر من الحكومة اتخاذ
اإلجراءات المناسبة ضد
هذا االعتداء

تحدي الجميع
وم���ن الواض���ح أنّ الهج���وم عل���ى
المق ّر الك���ردي يحمل رس���الة إلى رئيس
الوزراء الذي يس���عى للحد من نفوذ هذه
الميليش���يات في الجانب األمني ،وأيضا
م���ن خ�ل�ال تحري���ك مل ّفات الفس���اد ضد
قيادات بارزة ،محسوبة على الميليشيات
أو م���ن داعميها ،وهو أم���ر قد يم ّثل أكبر
تح ّد لألحزاب الحاكمة.
ويتو ّقع مراقب���ون أن تواصل القوى
الميليشياوية محاولة التصعيد الطائفي
ضد األكراد والسنة خالل األشهر القليلة
القادم���ة التي تس���بق االنتخاب���ات ،على
أمل أن تنجح في حش���د الشارع الشيعي
خلفها ،والظهور بمظهر المدافع عنه.
وندد رئيس إقليم كردستان نجيرفان
البارزاني بقيام “فئة خارجة عن القانون
بإح���راق مقر الحزب في بغ���داد وإحراق
علم كردس���تان وص���ور الرم���وز الكردية
ورفع علم الحشد الشعبي على المبنى”.
ب���دوره ،اس���تنكر رئي���س الح���زب
الديمقراط���ي الكردس���تاني مس���عود

البارزان���ي الهجوم .وقال “ندين بش���دة
ه���ذا االعت���داء الجبان” ،مش���ير ًا إلى أن
“هذه االعت���داءات لن تقلل من مكانة الكرد
والقيم العليا لشعب كردستان” .وأضاف
“ننتظ���ر م���ن الحكومة االتحادي���ة اتخاذ
االجراءات المناسبة ضد هذا االعتداء”.
وكان زيب���اري دع���ا قبل أس���بوعين
الحكوم���ة العراقية إلى “تنظيف المنطقة
الخض���راء م���ن التواجد الميليش���ياوي
الحشدي” ،ووصف الحشد الشعبي بأنه
“قوة خارجة عن القانون”.
وأعلن���ت كتل���ة االتح���اد الوطن���ي
الكردستاني في البرلمان العراقي إدانتها
الش���ديدة لح���رق عل���م إقليم كردس���تان
العراق في بغداد السبت.
وأك���دت في بيان صحاف���ي أن “حرق
علم اإلقليم يمثل اعت���داء وإهانة لجميع
أبن���اء الش���عب الك���ردي ،وال يمثل حزبا
ش���عب بكامله
أو طائف���ة ،ب���ل يمثل رمز
ٍ
دس���توري ًا ،واالعتداء عليه يشكل تهديد ًا
للسلم األهلي ووحدة العراق و شعبه”.

وش���دد البيان عل���ى أن “ه���ذا العلم
ضحين���ا من أجله بالغالي والنفيس و لن
نقبل بالتجاوز على قدسيته بتات ًا”.
ويؤكد الحشد الشعبي أنه اندمج في
القوات النظامي���ة بعدما قاتل إلى جانب
الدول���ة والتحال���ف الدولي ض���د تنظيم
الدولة اإلس�ل�امية ،وأنه صار شريكا في
المؤسسة األمنية والعسكرية ومن ثمة ال
يمكن استهدافه.
وأدان���ت في���ان صبري رئيس���ة كتلة
الح���زب الديمقراط���ي الكردس���تاني في
مجلس النواب الحادثة .وقالت إن “ثقافة
الحرق والس���حل ما زال���ت موجودة لدى
البعض” ،مش���يرة إلى أن���ه “بالفعل كان
هن���اك حرق س���فارات وح���وادث مماثلة
غيرها”.
وفي نهاية ش���هر أغسطس الماضي
اقتحم محتجون يرفعون رايات الحش���د
محطة تلفزيونية تابعة لسياس���ي س��� ّني
برنامجا احتفاليًا في يوم عاشوراء
لبثها
ً
أكثر األيام قدسية لدى الشيعة.

تون��س – يعمل رئي���س حركة النهضة
راش���د الغنوشي ما في وس���عه للحد من
صع���ود عبي���ر موس���ي ،رئيس���ة الحزب
الدس���توري الح��� ّر ،وهو صع���ود ّ
تؤكده
باستمرار استطالعات الرأي بشأن نوايا
التصوي���ت لالنتخابات البرلمانية ،حيث
يأت���ي حزب موس���ي في المرتب���ة األولى
متقدّما على حركة النهضة.
ويس���عى الغ ّنوش���ي إلى اس���تقطاب
الدس���اترة ،وهم األش���خاص أو األحزاب
المتفرع���ة ع���ن الح���زب االش���تراكي
الدس���توري ،ال���ذي حك���م تون���س خالل
حكم مؤس���س الدولة التونسية الحبيب
بورقيبة ،ثم في م���ا بعد خالل فترة حكم
الرئي���س الراحل زي���ن العابدين بن علي
وقد أخذ الحزب اسم التجمع الدستوري
الديمقراطي.
وس���بق لرئي���س حرك���ة النهض���ة
أن عم���ل عل���ى اس���تمالة األمي���ن الع���ام
الس���ابق لحزب التجمع محمد الغرياني،
وقيادات أخرى مث���ل كمال مرجان ،وهي
قيادات باتت تدعو إل���ى “مصالحة” بين
الدساترة واإلس�ل�اميين ،وهذا ما يهدف
إليه راش���د الغنوش���ي الذي يس���عى إلى
اعتراف متبادل يمحو عن حركة النهضة
االتهام���ات الموجه���ة إليه���ا بممارس���ة
العن���ف والتكفي���ر خالل العق���ود األولى
لتأسيس���ها ،ما أدّى إلى حظر أنش���طتها
ومنعها من تكوين حزب.
والتقى الغنوشي ،وهو أيضا رئيس
مجلس النواب ،الجمعة ،ش���كري البلطي
رئي���س الحزب االش���تراكي الدس���توري
ونائبه المهدي الحماوي.
وقالت صحيفة “الفجر” المحس���وبة
عل���ى حرك���ة النهضة إن البلط���ي تحدّث
المؤكدة إلى ط���رح ّ
ّ
ملف
ع���ن “الحاج���ة
المصالحة بشكل جدّي” ،مضيفا “أهم ّية
إع���داد م���ا يلزم م���ن مبادرات سياس��� ّية
وتش���ريعات إلتم���ام مس���ار العدال���ة
االنتقال ّي���ة وص���وال إلى بلورة مش���روع
متكامل للمصالحة الوطنية”.
من جهت���هّ ،
أكد الغنوش���ي “ضرورة
القطع م���ع التجاذبات والتوترات والنأي
عن سلوك الكراهية والحقد واإلقصاء”.
وقال مراقبون إن الحزب االش���تراكي
ح���زب هامش���ي وغي���ر مع���روف ،وأن
اله���دف م���ن ه���ذه التس���مية ه���ي إثارة
االرتب���اك بي���ن أنصار الح���زب األصلي،

الذي يحمل نفس االس���م ،مشيرين إلى أن
الغنوشي يريد من وراء هذا اللقاء إظهار
وج���ود أحزاب دس���تورية تتع���ارض مع
ّ
وتحث على المصالحة مع
عبير موس���ي
النهضة ،وهو ما ترفضه موسي”.
وسبق أن قال البلطي في تصريحات
س���ابقة إن حزب عبير موسي “ال يمكن له
أن يتحدث باسم الدساترة”.
وتح���اول النهض���ة تجري���د عبي���ر
موسي من شرعيتها التاريخية كمتحدث
باس���م أنصار الزعيم المؤسس الحبيب
بورقيب���ة ،لم���ا تحمله ه���ذه الورقة من
ش���رعية تاريخية وش���عبية بين الناس
بس���بب المكاس���ب التي حققتها الدولة
الوطني���ة خاصة ف���ي مج���االت التعليم
والتسامح والمرأة.

كمال بن يونس
تأثير محدود لمحاولة
استقطاب الدساترة
لمحاصرة عبير موسي
واعتب���ر المحلل السياس���ي باس���ل
ترجم���ان ف���ي تصري���ح لـ”الع���رب” أن
المحاوالت الستمالة الدساترة ومحاصرة
عبي���ر موس���ي وحزبه���ا “الدس���توري
الحر” ليس���ت ولي���دة اللحظة ،مش���يرا
إلى أن النهضة س���عت سابقا الستمالة
محمد الغرياني (آخر أمين عام للتجمع
الدس���توري الديمقراط���ي) وقي���ادات
أخرى.
من جهته ،اعتبر المحلل السياس���ي
كمال ب���ن يونس أن محاولة اس���تقطاب
الدس���اترة لمحاص���رة عبي���ر موس���ي
تأثيره���ا مح���دود لكون موس���ي تمتلك
نوابا ف���ي المجلس وكتلة كبيرة ووازنة
كما تحظى بشعبية واسعة بينما الحزب
االش���تراكي الدس���توري غي���ر معروف
اليوم.
ونش���ر معه���د إيم���رود ،الخمي���س،
استطالعا للرأي توقع فيه أن تحوز عبير
موسي المرتبة الثانية ( 15في المئة) في
س���باق الرئاس���ة خلف الرئي���س الحالي
قيس س���عيد ( 48في المئة) .كما توقع أن
يحص���ل الحزب الحر الدس���توري (حزب
عبي���ر) على المرتبة األولى بـ 33في المئة
تليه حركة النهضة بـ 21في المئة ثم “قلب
تونس” بـ 7في المئة.

لبنان ملعب لصراع النفوذ بين السعودية وتركيا
سياسيون شيعة في لبنان على خط التراشق بين أنقرة والرياض

بي��روت – انتقل التنافس الس���عودي
الترك���ي إل���ى ملع���ب جدي���د وب���أدوات
جدي���دة ،وهذه المرة اس���تقطب البلدان
الس���نيان ش���خصيات ش���يعية تس���عى
للدفاع عن سياس���ات أنق���رة أو الرياض
ف���ي ملفات مختلفة ،فض�ل�ا عن مهاجمة
حزب الله ومن ورائه إيران.
وبات محمد علي الحس���يني ،األمين
الع���ام للمجل���س اإلس�ل�امي العربي في
لبنان ،مدافعا عن مواقف الس���عودية في
مختلف مل ّف���ات المنطقة بدءا من لبنان،
حي���ث يعتبر أن “المملك���ة ال تتدخل في
لبن���ان إال لتقديم المس���اعدات األخوية
على اختالفها”.
وفي تغريدة أخ���رى على تويتر قال
الحس���يني إن ” الدعم السعودي مستمر
وعلى اللبنانيين قطع كل لس���ان يسيء
محم�ل�ا إيران
إل���ى المملك���ة وقادتها”،
ّ

وحزب الله مس���ؤولية إفش���ال المبادرة
الفرنسية.
لكنّ متابعين للشأن اللبناني يرون أن
تصريحات الحس���يني ال تعكس اختراقا
س���عوديا داخ���ل الطائفة التي يس���يطر
عليه���ا وكالء إي���ران ،وأن الس���عودية
إذا أرادت منافس���ة النف���وذ اإليراني أو
الترك���ي ال ينبغ���ي أن تراهن على وجوه
سياسية أو دينية غير ذات عمق شعبي،
خاصة أن الحسيني نفسه سبق أن مدح
تركي���ا وقوّ تها العس���كرية واالقتصادية
وسياسات رجب طيب أردوغان وساوى
بينه وبين السعودية في المديح.
وال يع���رف إل���ى اآلن م���ا إذا كان���ت
السعودية تفكر بعودة قوية إلى الساحة
اللبناني���ة أم ال ،في وق���ت بات فيه حزب
الل���ه ه���و الالع���ب المؤثر في تش���كيل
الحكومة.

في المقابل ،وجدت تركيا في الشيخ
صبحي الطفيلي ،األمين العام األس���بق
لحزب الله اللبناني ،الواجهة التي تدافع
ع���ن سياس���تها ،خاص���ة بالوقوف ضد
دع���وات المقاطعة للمنتج���ات التركية،
التي باتت تمثل مأزقا ألردوغان.
ويق���ول المتابع���ون إن تركيا تدخل
الملعب اللبناني عل���ى أكثر من واجهة،
فقد عرضت المس���اعدة في التحقيق في
تفجير مرفأ بيروت ،ووجهت مس���اعدات
عاجلة .كما تعمل على اختراق الش���ارع
السني في ّ
ظل وجود عدد من الجمعيات
الخيري���ة الت���ي تدعمه���ا ،خصوصا في
طرابلس عاصمة الشمال اللبناني.
ويتزام���ن اختيار لبنان كس���احة من
قبل تركي���ا مع زيادة إهمال الس���عودية
للمش���هد السياس���ي وتجاهلها للمشهد
اإلعالم���ي هن���اك ،وه���و ما قد يس���اعد

األت���راك وحلفائه���م اإلقليميي���ن عل���ى
االس���تثمار في مجال حي���وي ومؤثر في
المنطقة.
ويش���ير مراقبون إلى أن رهان أنقرة
على الطفيلي الهدف منه االس���تفادة من
نقده للس���عودية وسياساتها ،وليس في
س���ياق حملته التي بات���ت معهودة على
حزب الله وإيران ،وهي حملة مس���تمرة
وتثير تساؤالت بشأن سكوت حزب الله
عليه.
ويعتب���ر الش���يخ صبح���ي الطفيلي
ش���خصية موض���ع نق���اش ومح ّيرة في
لبنان يفاوض إسرائيل…
من موقع المفلس

خيرالله خيرالله
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ّ
ولع���ل أكثر ما يثير االس���تغراب
لبنان.
كيفية تعاطي ح���زب الله معه ،إذ يغض
الط���رف ع���ن الحم�ل�ات الشرس���ة التي
يشنها عليه من الحوزة التي أنشأها في
عين بورضاي في منطقة بعلبك – الهرمل
القريبة من الحدود السورية.
ويرك���ز الطفيلي في ه���ذه الحمالت
عل���ى انتق���اد السياس���ات اإليراني���ة
وسياس���ة حزب الله ال���ذي يتو ّلى تنفيذ
هذه السياسات في لبنان وخارجه.
وتعزو ش���خصيات ف���ي بعلبك قدرة
الطفيل���ي على التص��� ّرف بالطريقة التي
يتص ّرف بها إلى أن المجتمع في منطقة
بعلبك وج���رود الهرمل القريبة منها هو
مجتمع عش���ائري مس��� ّلح يمتلك عاداته
وتقالي���ده وبق���ي منذ ما قبل اس���تقالل
لبنان في العام  1943خارج سلطة الدولة
اللبنانية .وهذا ما س���هّ ل انتش���ار زراعة

الحشيشة في تلك المنطقة بشكل واسع.
وتقول شخصية من أهل تلك المنطقة
إن حزب الله يس���تفيد من وجود الطفيلي
لالدع���اء أ ّن���ه ال يس���تخدم العن���ف ف���ي
أما الحقيقة ،فإن حزب
مواجهة خصومهّ .
الل���ه يعرف تماما أن اصطدامه بالطفيلي
يستوجب حملة عسكرية واسعة وخسائر
بش���رية واس���تفزازا للمجتمع العشائري
في تلك المنطقة.
وت���رى أوس���اط سياس���ية لبناني���ة
تع���رف منطقة بعلب���ك – الهرمل ج ّيدا أن
ال ّره���ان التركي ،بعد الره���ان الخليجي،
عل���ى ّ
أي
الطفيل���ي ال يمكن أن يك���ون له ّ
تأثير كبير ،خصوصا ف���ي ضوء التأثير
المح���دود للرجل ،وهو تأثي���ر ال يتجاوز
المنطق���ة التي يعيش فيها .وتش���دّد هذه
األوس���اط على أن االستثمار في الطفيلي
ال فائدة كبيرة منه في المدى الطويل.

ليبيا  1دينار  -السعودية  2ريال  -مصر  3جنيه مصري  -موريتانيا  120أوقية  -تونس  900مليم  -املغرب  3دراهم  -اجلزائر  7دينار  -البحرين  200فلس  -اليمن  50رياال  -الكويت  150فلسا  -اإلمارات  2درهم  -عمان  200بيزا  -قطر  2ريال  -العراق  2000دينار  -األردن  500فلس  -سوريا  150ليرة  -السودان  50دينارا
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