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المعضلة 
االنتقالية في 

الجزائر

وائل قنديل

إبراهيم يسري، السفير املصري 
في الجزائر منتصف تسعينيات 

القرن املاضي، عاش مع الجزائريني 
تجربة العشرية السوداء، فحاول 
وهو في سن الشيخوخة أن ينقذ 
مصر من مصير مماثل في العام 

2013، فكان نصيبه حمالت 
مسعورة من وحوش تجارة الدم، 

وجيوش من خادمي االنقالب 
العسكري. عرفت هذا الرجل أواخر 
تسعينيات القرن املاضي، حني كان 
يكتب على فترات مقاالت لصحيفة 
»العربي«. كان صوتًا قوميًا عربيًا 

، ووجهًا إنسانيًا مضيئًا، 
ً
أصيال

ومحاربًا جسورًا خاض معركة 
منع تصدير الغاز املصري للعدو 

الصهيوني، فعرفت مصر الحقيقية 
فضله ونبله. لكن ذلك كله لم يردع 
الحملة عليه في مرحلة التحضير 
لالنقالب على أول رئيس منتخب 

في العام 2013. شرفت بمصاحبة 
السفير يسري في اجتماعات 

وحوارات مكثفة، حاولت بكل جهد 
منع االنزالق إلى مستنقعات الدم 

والعنف، ثم كان لي شرف صياغة 
البيان التأسيسي لجبهة الضمير 

الوطني، التي كان على رأسها 
إبراهيم يسري، واعتذرت عن موقع 
املتحدث الرسمي باسمها، ألسباب 

ربما أشرحها ذات يوم. 
روعتني حالة االنسالخ من كل قيمة 

محترمة وأنا أتابع وصالت البذاءة 
والتسافل ومحاوالت الرجم والنهش 

في تاريخ هذا الرجل الذي يمثل 
بحق ضمير مصر في نصاعته 

ونظافته، فكتبت تلك السطور في 
فبراير/ شباط 2013 وأعيد نشرها 

اآلن في وداع هذا النبيل:
»ال لنكسة الضمير«

تجري اآلن وعلى نطاق واسع 
عملية رجم منظمة لرمز وطني 

كبير هو السفير إبراهيم يسري، 
ألن الرجل قّرر أن ينضم إلى 

مجموعة من املصريني ترفض 
إراقة الدم املصري باملجان تحت 

أقدام املتصارعني على الحكم، سواء 
سلطة مرتعشة مستسلمة للعجز 

وقلة الحيلة وغياب روح املبادرة 
واملبادأة، أو معارضة مخلوطة 
بشوائب نظام أسقطته الثورة، 

وتمضي في طريق ال يؤدي إال إلى 
إعادة ذلك النظام البائس وساعتها 

ستكون أول من يدفع الثمن. 
إبراهيم يسري تحّول فجأة من 

أيقونة للنضال الوطني إلى إخواني 
متأخون عميل للجماعة وللسلطة 

في نظر بعضهم، وإلى شخص 
مشوش مغرر به في نظر آخرين. 

وكل جريمة السفير إبراهيم يسري 
أنه يعلن موقفًا ضد ممارسة 
السياسة باملولوتوف، وضد 

الوصول إلى السلطة فوق جماجم 
وعظام املصريني وتبني دعوة 

بسيطة تعلن بوضوح أن املجموعة 
املشارك فيها تقول: »نحن جزء من 
أبناء مصر، ال نمثل حزبًا أو اتجاهًا 
 أو جماعة، نسعى لتغليب 

ً
أو فصيال

إرادة الحياة وحق مصر الثورة في 
أن تخطو في طريق التقدم والتطور 
وكسر الطوق املفروض عليها كي 
تخرج من الضعف إلى القوة، ومن 
ف إلى 

ّ
الفقر إلى الرفاه، ومن التخل

التقدم، ومن التبعية إلى االستقالل 
والتحرر، إلنجاز انطالقة حضارية 

تحقق لكل مواطنيها الحرية 
والكرامة والعدالة االجتماعية«. هو 

مجرم ألنه يدعو مع آخرين »لتبني 
األدوات الديمقراطية: السياسية 

واألخالقية وإعالء إرادة الشعب عند 
االختالف وتجنب العنف بالدعوة 

إليه، أو الرضا أو السكوت عنه« 
من خالل جبهة »سترفع صوتها 

عاليًا ضد كل من يحاول استثمار 
دماء املصريني أو آالمهم،  طلبًا 

ملكاسب حزبية أو شخصية ضيقة، 
وستجهر باملعارضة واالحتجاج في 

وجه السلطة إذا رأت منها انحرافًا 
عن أهداف الثورة، أو خروجًا عن 

املسار الذي خطه املصريون بدمائهم 
ودموعهم وعرقهم«. إن التاريخ لم 

يعرف عن إبراهيم يسري أنه تحالف 
مع اإلخوان انتخابيًا، ولم يؤسس 
حزبًا يمرق أعضاؤه إلى عضوية 

البرملان على قوائم حزب اإلخوان... 
فبأي منطق وأي ضمير أخالقي 

يتهم الرجل بالتفريط في القضية 
الوطنية والسقوط في األخونة؟

إبراهيم يسري: 
اغتيال ضمير

مرور
الكرام

المعارضة مستعدة 
لترشيح رئيس للوزراء 

وأعضاء لمجلس السيادة

شّددت »الحرية والتغيير« 
على تحقيق دولي 

بمجزرة الخرطوم

انحياز السيسي 
للمجلس العسكري 

يغضب السودانيين

للحديث تتمة...

مناورات في السودان

بوادر  كانت  الثالثاء،  أمس  الثالث،  لليوم  السودان  في  المدني  العصيان  استمرار  مع 
جولة  مع  سيما  ال  المشهد،  في  تغييرات  حصول  بإمكان  تشي  سياسية  تحركات 
بعض  كانت  وقت  في  الخرطوم،  من  اليوم  أميركي  مسؤول  يبدأها  أفريقية 

المؤشرات تكشف عن تقّدم في الوساطة اإلثيوبية

الخرطوم ـ العربي الجديد

بقيت صـــورة املــشــهــد فــي الـــســـودان، 
أمـــس الــثــاثــاء، ضــبــابــيــة؛ فــفــي وقــت 
تحدثت فيه قــوى فــي املــعــارضــة عن 
التي  اإلثيوبية  الوساطة  لجهود  كبير  تقّدم 
يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد وتحاول منذ 
أيام تقريب وجهات النظر بني »قوى الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر« واملـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، وإشــــــارة 
املــعــارضــة إلـــى اســتــعــدادهــا لــتــرشــيــح رئيس 
للوزراء وأعضاء في مجلس السيادة االنتقالي، 
إال أنها استمرت بتمسكها بالعصيان املدني 
للضغط عــلــى املــجــلــس الــعــســكــري، مــع رفــض 
مــنــاورتــه وتــحــديــدًا إعــــان تــوقــيــف أفــــراد من 
االعتصام  النظامية متورطة في فض  القوى 
ــام مــقــر قـــيـــادة الــجــيــش فـــي الــخــرطــوم قبل  أمــ
أكثر من أسبوع. في هذه األجواء، بدا التطور 
األبـــرز هــو الــدخــول األميركي على الــخــط، مع 
رفيع  أميركي  أفريقية يستعد مسؤول  جولة 
الــيــوم، بعد شبه غياب  الخرطوم  مــن  لبدئها 
السودانية  الساحة  عن  ترامب  دونالد  إلدارة 
وإفـــســـاح املــجــال ملــحــور الــســعــوديــة اإلمــــارات 
األحــداث عبر دعم  الكبير على  للتأثير  مصر 
املجلس العسكري وقادته، بل حثه على فض 
اعتصام الخرطوم يوم اإلثنني ما قبل املاضي.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، فــي بــيــان، أن 
مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا تيبور 
ناجي، سيقوم بجولة أفريقية تستمر من 12 
يبدأها  الحالي،  يونيو  حــزيــران/   23 ولغاية 
إثيوبيا،  األربعاء وتشمل  اليوم  السودان  من 
أنه  أفريقيا، وموزامبيق. وأوضحت  وجنوب 
سيجتمع في السودان مع املجلس العسكري 
املحادثات  استئناف  إلــى  للدعوة  واملعارضة 
ويحث الطرفني على العمل باتجاه خلق بيئة 
مواتية الستئناف الحوار، ووقف االعتداءات 
على املدنيني. كذلك كشفت أن ناجي سيناقش 
فرص التوصل إلى حل سياسي في السودان 
خــال زيـــارة إلــى أديـــس أبــابــا يلتقي خالها 
مــســؤولــي االتــحــاد األفــريــقــي، ومــســؤولــني في 

الحكومة اإلثيوبية.
ــة »فــــوريــــن  ــلـ ــفـــت مـــجـ فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، كـــشـ
األمــيــركــيــة  اإلدارة  أن  األمــيــركــيــة  بــولــيــســي« 
الــســابــق  لــاســتــعــانــة مــجــددًا بالسفير  تــتــجــه 
ــــذي ســبــق أن شــغــل منصب  ــــوث، الـ دونـــالـــد بـ
ــنـــوب  ــــودان وجـ ــســ ــ ــى الــ ــ املـــبـــعـــوث الــــخــــاص إلــ
للمساعدة في  الخارجية،  السودان في وزارة 
الــســودان.  تجاه  األميركية  السياسة  صياغة 
وبــــحــــســــب »فــــــوريــــــن بــــولــــيــــســــي« يـــنـــتـــظـــر أن 
ينضم بوث إلى ناجي في مهمته عبر توليه 

مــنــصــب كــبــيــر مــســتــشــاريــه. وتـــأتـــي الــحــركــة 
األمــيــركــيــة املــســتــجــّدة تــجــاه الـــســـودان بعدما 
بقي منصب املــبــعــوث الــخــاص إلــى الــســودان 
وجنوب السودان في وزارة الخارجية، والذي 
كــان يشغله بــوث، شاغرًا منذ 2017. ونشرت 
»فـــوريـــن بــولــيــســي« فــحــوى رســالــة بــعــث بها 
املرشح الديمقراطي إلى انتخابات الرئاسية، 
مجلس  في  الخارجية  العاقات  لجنة  عضو 
ــر، فــــي 7  ــوكــ الــــشــــيــــوخ، الـــســـيـــنـــاتـــور كــــــوري بــ
يونيو/ حزيران الحالي إلى وزير الخارجية 
مـــايـــك بــومــبــيــو حـــثـــه فــيــهــا عـــلـــى شـــغـــل هـــذا 
املنصب »فــي أســـرع وقــت مــمــكــن«، داعــيــا إلى 
تعيني سفير متقاعد )في إشارة على األرجح 
إلى بوث( مؤقتا لقيادة السفارة في الخرطوم 
 األزمـــــة الــســيــاســيــة«. ويــأتــي 

ّ
»حــتــى يــتــم حــــل

تعيني بوث في وقت تواجه فيه إدارة ترامب 
لتكثيف جــهــودهــا لتحقيق  مــتــزايــدة  دعـــوات 
ها متهمة 

ّ
االستقرار في السودان، خصوصا أن

بأنها غائبة عن هذا امللف.
وقــــال املـــســـؤول الــســابــق فـــي الــبــيــت األبــيــض 
كاميرون هدسون، والذي عمل مسؤواًل لطاقم 
ــى الــــســــودان،  املـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــ
ــع ما 

ّ
وفــق املجلة األمــيــركــيــة: »كـــان علينا تــوق

لدينا استراتيجية  لــم يكن  ـــه 
ّ
أن واقـــع  حــصــل. 

في مكانها، وال أفراد أيضا، هو أمر مقلق. من 
 ما 

ّ
راقــب الوضع في هــذا البلد جيدًا أدرك أن

 
ّ
أن يحصل كان مختلفا كليا«. ورأى هدسون 
للتعويض  كافية  ليست  الجديدة  التعيينات 
عـــن غـــيـــاب االســتــراتــيــجــيــة األمــيــركــيــة بــشــأن 
 اإلدارة األميركية تتحّرك 

ّ
السودان، معتبرًا أن

من دون خطة واضحة، ما يجعل توقع الكثير 
من النجاح من املبعوث أو كبير املستشارين 

أمرًا صعبا.
يأتي ذلك مع استمرار الجهود اإلثيوبية في 
الوساطة التي أطلقها آبي أحمد ويستكملها 
ــنــــه. وكـــــــان أحــــمــــد قــــد أجـــــــرى مــســاء  مــــوفــــد عــ
املجلس  رئيس  مع  هاتفية  اإلثنني محادثات 

البرهان.  الفتاح  عبد  الــســودان  في  العسكري 
وقـــال الــقــيــادي فــي »قـــوى الــحــريــة والتغيير« 
»العربي الجديد« إن الوساطة  أحمد الربيع لـ
نجحت في تحقيق اختراقات تتعلق باملطالب 
الــتــي حــددتــهــا »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« لتهيئة 
املناخ قبل الرجوع إلى طاولة املفاوضات مع 
املجلس العسكري، لكنه رفض الخوض في أي 

تفاصيل إضافية. 
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــــال »تــجــمــع املــهــنــيــني 
الــســودانــيــني«، فــي بــيــان أمــــس، إن »مــكــونــات 

قوى الحرية والتغيير وصلت إلى توافق كبير 
حــــول مــرشــحــيــهــا ملــجــلــس الـــســـيـــادة ورئــاســة 
مجلس الوزراء«. وأكد أن »اإلعان عنها يكون 
في الزمان املناسب ووفق تطورات األحداث«، 
مـــن دون تــفــاصــيــل أكـــثـــر. كــذلــك نــقــلــت وكــالــة 
»رويــتــرز« عن قيادي في »الحرية والتغيير« 
لم تسمه، أن هذه القوى تعتزم ترشيح ثمانية 
ــالـــي، كــمــا  ــقـ ــتـ ــاء لــعــضــويــة املـــجـــلـــس االنـ ــمــ أســ
التنفيذي  األمــني  الله حــمــدوك،  سترشح عبد 
التابعة  ألفريقيا  االقتصادية  للجنة  السابق 
لـــأمـــم املـــتـــحـــدة، لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة. وخـــال 
مهمة الوساطة اقترح رئيس الوزراء اإلثيوبي 
انتقاليا من 15 عضوًا، منهم ثمانية  مجلسا 
لقيادة  الــجــيــش،  مــن ضــبــاط  مدنيني وسبعة 

الباد خال املرحلة االنتقالية.
ــاورة جـــديـــدة  ــ ــنــ ــ ــي غــــضــــون ذلــــــــك، بــــــــرزت مــ ــ فـ
العسكري، باعترافه، مساء اإلثنني،  للمجلس 
بــتــورط أفــــراد مــن الــقــوات النظامية فــي فض 
ظ 

ّ
 في بيان إنه تحف

ً
اعتصام الخرطوم، قائا

عــلــى عـــدد مــن الــجــنــود )لـــم يـــحـــدده(، عــلــى أن 
العام  للرأي  التحقيق  نتائج  اإلعــان عن  يتم 
ــــاف أن الــخــطــوة تــأتــي  خـــال 72 ســـاعـــة. وأضـ
ــرى تــشــكــيــلــهــا  ــ ــاج عـــمـــل لــجــنــة تــحــقــيــق جـ ــتـ نـ
ــدًا أنــهــا  ــة، مــــؤكــ ــيــ لــلــنــظــر فــــي األحــــــــداث الــــدامــ

ــــور، وأن املــتــهــمــني  ــفـ ــ ــام عـــلـــى الـ ــهــ ــرت املــ ــاشــ بــ
ســيــتــم تــقــديــمــهــم لــلــجــهــات الــقــضــائــيــة. هــذا 
األمر رفضته قوى املعارضة، واعتبر »تجمع 
املهنيني« أن »الترويج ألكذوبة لجنة التحقيق 
محاولة للتملص من الجريمة وكسب الوقت 

وامتصاص الغضب«.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال أحـــمـــد الـــربـــيـــع، فــــي حــديــث 

ــد«، إن إعــــــــان املــجــلــس  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
الــعــســكــري الــقــبــض عــلــى عــنــاصــر مــن الــقــوات 
النظامية وحديثه املستمر عن لجان التحقيق 
فــي مــجــزرة فــض اعــتــصــام الــخــرطــوم، هــو با 
يـــقـــود ألي نتيجة  ولــــن  مــعــنــى وال مــضــمــون 
إيــجــابــيــة. وأضـــــاف أن »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« 
»ســبــق أن اخــتــبــرت مــصــداقــيــة املــجــلــس حني 

اعتقل عددًا من املعتصمني في أحداث الثامن 
من رمضان، حينها تعهد املجلس بالتحقيق 
واملحاسبة، لكنه لم يفعل أي شيء، ولن يفعل 
شيئا اآلن في حادثة فض االعتصام«، مؤكدًا 
أن »تــلــك اإلجــــــراءات الــتــي يــريــد بــهــا املجلس 
طـــمـــس الــتــحــقــيــق لــــن تــثــنــيــنــا عــــن اســـتـــمـــرار 
املــطــالــبــة بــالــتــحــقــيــق الــــدولــــي ومــحــاكــمــة كل 

املتورطني في مجزرة الخرطوم«.
أما الناشطة السياسية تهاني عباس، فقالت 
إن »مــرتــكــب مــجــزرة فــض االعــتــصــام معروف 
ــزرة تــمــت أمــــام مــقــر قــيــادة  لــلــجــمــيــع ألن املـــجـ
الــجــيــش، وبــالــتــالــي فــإن الــحــديــث عــن القبض 
عــلــى الــجــنــاة مـــا هـــو إال مـــجـــرد غــــزل صــريــح 
لـــلـــرأي الـــعـــام الــعــاملــي ولــلــوســاطــة األفــريــقــيــة 
الـــتـــي يــقــودهــا آبــــي احـــمـــد وكـــذلـــك للمبعوث 
»العربي  األميركي«. وأبدت عباس في حديث لـ
الجديد« خشيتها من بحث املجلس العسكري 
عن كبش فداء ُيعلق عليه جريمته املشهودة، 
مشيرة إلــى أن »مثل هــذه اإلجـــراءات لن تحد 
مـــن الـــدعـــوات املــطــالــبــة بــالــتــحــقــيــق الـــدولـــي«، 
الفتة إلى أن »املنظمات الحقوقية السودانية 
تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
لضحايا الفض ولو عبر العدالة الدولية لعدم 
ثقة الكثير من السودانيني بأجهزة املحاسبة 

في الباد«.
ــيـــس كــتــلــة  ــر رفـــــــاي، رئـ مــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت أبـــشـ
»مستقلي الرؤية السودانية«، وهي مجموعة 
من الشخصيات املستقلة، إلى أن »الوضع ال 
يحتمل أي نوع من أنواع املناورات السياسية، 
بــالــتــالــي فــــإن إجــــــــراءات املــجــلــس الــعــســكــري 
لــتــوقــيــف أفــــراد مــن الـــقـــوات الــنــظــامــيــة ونــّيــتــه 
فض  جــرائــم  على  عطفا  للمحاكمة  تقديمهم 
االعــتــصــام تــأتــي فـــي ســيــاق طــبــيــعــي وبــقــرار 
»الـــعـــربـــي  ــاف فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــ ــــي«. وأضـ ــلـ ــ داخـ
الجديد« أنه من األفضل للمجلس وللباد أن 
يتم التحقيق في الجريمة وتقديم املتورطني 
للعدالة بــداًل من أن يتم ذلــك بواسطة أطــراف 
دولــيــة ألن املــقــصــود هــو تحقيق الــعــدالــة في 
املقام األول على أساس الشفافية والوضوح. 
واستبعد فرضية بحث املجلس العسكري عن 
كبش فــداء »خصوصا أنــه أعلن أكثر من مرة 
إيمانه املطلق بالثورة وشعاراتها األساسية 

ومن بينها العدالة«.
واتــفــق الــفــريــق مــحــمــد بــشــيــر ســلــيــمــان، وهــو 
مــتــحــدث ســـابـــق بـــاســـم الــجــيــش الـــســـودانـــي، 
مع ما ذهب إليه رفــاي، مؤكدًا جدية املجلس 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــــي الـــتـــحـــقـــيـــق واملــــحــــاســــبــــة فـ فـ
ــتـــصـــام الــــخــــرطــــوم، مــشــيــرًا  بـــحـــادثـــة فــــض اعـ
للتحقيقات  نتيجة  جـــاءت  »الــخــطــوة  أن  إلــى 
ستصدر  والتي  العامة  النيابة  أجرتها  التي 
أعلن  نتائجها في غضون 72 ساعة حسبما 
املــجــلــس الـــعـــســـكـــري«. وأضــــــاف فـــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه بــعــد تــقــديــم الــجــنــاة  لـــ
للمحاكمة سيصبح الحديث عن تحقيق دولي 
أمرًا عديم الجدوى. ميدانيا، تواصل العصيان 
املدني أمس لليوم الثالث على التوالي، وبدت 
الحركة في الشوارع، وتحديدًا في الخرطوم، 
الكثير من  لكن  السابقني،  اليومني  أفضل من 
الــبــنــوك واملـــحـــال مغلقة وال تــعــمــل، واســتــمــر 
تــنــفــيــذ اإلضــــــــراب فــــي املــســتــشــفــيــات بــنــســبــة 
أمني كثيف، ال  انتشار  مــع  بــالــتــوازي  كبيرة، 
اعتبر  وفيما  السريع.  الدعم  قــوات  من  سيما 
املجلس العسكري في بيان أمس أن جماهير 
املدني، قال  الشعب رفضت دعــوات العصيان 
»تجمع املهنيني«، إن العصيان استمر أمس، 
مــرفــقــا عــبــر صفحته عــلــى »فــيــســبــوك« صــورًا 
ملــحــال ومــؤســســات املغلقة وخــلــو الــطــرق من 

املارة والسيارات.

عثمان لحياني

في عام 2013، ُوجه إلى الرئيس 
التونسي في ذلك الحني، املنصف 

 خالل حوار نشرته 
ٌ

املرزوقي، سؤال
صحيفة جزائرية، عن سبب قبول 

القوى الثورية في تونس برئيس 
انتقالي )فؤاد املبزع(، هو نفسه 
رئيس البرملان في زمن الرئيس 

املخلوع زين العابدين بن علي، وعلى 
الرغم من أن املشهد السياسي كان 

متاحًا للقوى الثورية لفرض أي 
خيارات أخرى. قال الرئيس املرزوقي 

حينها إن القوى الثورية في تونس 
كانت أمام خيارين، إما االتكاء 

على مؤسسة دستورية ظرفيًا قبل 
التوصل إلى التفاهمات األساسية 
لالنتقال الديمقراطي، وهو خيار 

وصفه باملّر لكنه يضمن استمرارية 
الدولة، وإما إلغاء كافة املؤسسات 

الدستورية وهو خيار قال إنه 
ثوري لكنه محفوف بالغموض. 
بني الخيارين يقول املرزوقي إن 

التونسيني فضلوا ما يضمن 
استمرارية الدولة إلى حني.

السؤال الذي وجه للمرزوقي قبل 
سنوات يطرح اليوم في الجزائر 

العالقة، منذ خلع الشعب للرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة واستقالته 
من منصبه في الثاني من إبريل/

نيسان 2019، عند معضلة املرحلة 
االنتقالية، بني تمّسك الجيش برئيس 

الدولة املؤقت عبد القادر بن صالح 
بمستند دستوري وبني مطلب كتلة 

سياسية وشعبية واسعة بإزاحة 
كافة رموز النظام السابق بمستند 

ثوري وشعبي. نظريًا، املسافة ال 
تزال متباعدة بني طرفي الثقل في 

املشهد الجزائري، وليست هناك أية 
وسيلة ممكنة للتقارب والوصول 

إلى نقطة تفاهم وطني بشأن الخيار 
املمكن غير سبيل واحد يفرض 

نفسه اآلن في الجزائر، ويرتكز على 
مبدأين اثنني هما »الحوار املسؤول« 

و»التنازالت املمكنة«.
في محطة حساسة كهذه التي توجد 
فيها الجزائر راهنًا، ابتدع البولنديون 

»املائدة املستديرة«، للخروج من 
مرحلة الشارع واملرور إلى مرحلة 

الحل السياسي، واستحدث 
التونسيون »هيئة تحقيق أهداف 
الثورة« كمؤسسة حوار تمثيلية. 

أما في الجزائر، وقد أنجز الشارع 
استحقاقاته الثورية، فتتطلب املرحلة 

 إبداعيًا يختصر زمن األزمة 
ً
حال

ويضع البلد على سكة التحول.
صحيح أن الشارع طرف مركزي 

في كل نقاش سياسي، لكن 
حيوية الشارع ال يجب أن تكون 

رادعًا للمبادرة، بل محركًا للقوى 
السياسية لجعل املرحلة االنتقالية 

تأسيسية تتم فيها التوافقات الكبرى 
حول األهداف الديمقراطية والقواعد 

األساسية، وتنشأ فيها األطر 
التمثيلية التي تساعد على الوصول 
إلى مؤسسات االنتقال الديمقراطي 

املخّولة لها إعادة صياغة مفهوم 
الدولة وكتابة النصوص املؤسسة 

ومراجعة العالقات الوظيفية بني 
مؤسساتها.

الجزائر: دعوات للتخلي عن »المطالب المتشددة«السيسي يخشى انتقال عدوى العصيان

أميركا تقتحم 
خط الوساطات 

اليوم

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر دبلوماسية مصرية، تحدثت مع 
»العربي الجديد«، إن اللجنة املخابراتية التي 
ى التعامل مع امللف السوداني، بإشراف 

ّ
تتول

مـــن مـــديـــر املـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، الـــلـــواء عــبــاس 
كـــامـــل، أرســـلـــت بــالــفــعــل عــــددًا مـــن املــســؤولــني 
الفنيني في مجاالت إدارة املطارات ومحطات 
لشركات  التابعني  الــوقــود،  وتــوزيــع  الكهرباء 
إدارة  فــي  للمساعدة  الــســودان،  إلــى  الحكومة 
األزمة الحالية التي تعصف باملرافق الحيوية 
نتيجة العصيان املدني. وكانت املعارضة قد 
بدأت يوم األحد املاضي عصيانا مدنيا، فيما 
يحاول املجلس العسكري االنتقالي تقويضه 
إلثبات نجاحه في إدارة شؤون الباد، بدعم 

لوجيستي وسياسي من النظام املصري.
وأضــــافــــت املــــصــــادر الــدبــلــومــاســيــة أن هــنــاك 
قــلــقــا مــصــريــا مــتــنــامــيــا مـــن احــتــمــاالت نــجــاح 
ــه يمثل  ــدنـــي فـــي الــــســــودان، ألنــ الــعــصــيــان املـ
ــى مـــن نــوعــهــا فـــي األقـــطـــار  ــ ســابــقــة هـــي األولــ
العربية، نتجت كردة فعل على فض اعتصام 

القيادة العامة بالقوة قبل أكثر من أسبوع. 
وال يقتصر القلق املصري من نجاح العصيان 
ــيـــره الــســلــبــي عـــلـــى صـــابـــة مــوقــف  ــأثـ عـــلـــى تـ
الــدائــرة  إن  بــل  االنــتــقــالــي،  العسكري  املجلس 
املــخــابــراتــيــة الــخــاصــة بــالــرئــيــس عــبــد الفتاح 
السيسي تخشى انتقال عدوى هذا العصيان 
، مــن خــال طــرح أسلوب 

ً
إلــى مصر مستقبا

وناجع  نــاجــح  كبديل  العصيان  أو  اإلضــــراب 
للتظاهرات والنزول للشارع.

ومـــنـــذ وصـــــول الــســيــســي إلــــى الــحــكــم عملت 
حكومته من خال إدارتها للقطاعات املختلفة 
على محاربة الحركة العمالية، خصوصا في 
شــركــات القطاع الــعــام وقــطــاع األعــمــال العام. 
كــذلــك تــواطــأت مــع أصــحــاب شــركــات القطاع 
العمالية بمختلف  الــخــاص ضــد اإلضــرابــات 

الجزائر ـ عثمان لحياني

دعا رئيسا حكومة سابقان في الجزائر، علي 
إلى  الثاثاء،  أمــس  بن فليس ومقداد سيفي، 
تـــجـــاوز مــرحــلــة املــطــالــب املـــتـــشـــددة، وإتـــاحـــة 
املـــجـــال لـــحـــوار يــــؤدي إلـــى تـــنـــازالت مــتــبــادلــة 
تتيح التقدم على صعيد حل األزمة، وتشكيل 
ــى إدارة 

ّ
وفـــد يــضــم شــخــصــيــات وطــنــيــة تــتــول

الحوار والوساطة السياسية بني كتلة الحراك 
الرسمية  واملــؤســســات  واملــعــارضــة،  الشعبي 
مــمــثــلــة بـــرئـــاســـة الــــدولــــة والـــجـــيـــش. وجــــاءت 
ــوة بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــــجــــدد الـــتـــظـــاهـــرات  ــ ــدعـ ــ الـ
الــطــابــيــة املـــؤيـــدة ملــطــالــب الـــحـــراك الــشــعــبــي 
العزيز  الــى رحيل رمــوز نظام عبد  والــداعــيــة 
بوتفليقة، خصوصا رئيس الدولة عبد القادر 
بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.

وتــجــمــع اآلالف مـــن الــطــلــبــة، أمــــس الــثــاثــاء، 
قــرب ســاحــة الــبــريــد املــركــزي وســط العاصمة 
شــارع  عبر  السير  يــقــرروا  أن  قبل  الجزائرية، 
الشهداء،  ســاحــة  باتجاه  مهيدي  بــن  العربي 
ــز الـــجـــديـــد لــلــتــظــاهــرات الــشــعــبــيــة، بعد  املـــركـ
بسبب  املــركــزي  البريد  السلطات ساحة  غلق 
تشققات أســفــل الــســالــم حــفــاظــا عــلــى سامة 
ــارات تــطــالــب  ــعــ املـــواطـــنـــني. ورفـــــع الــطــلــبــة شــ
ــوز الــنــظــام، فـــي مــقــدمــتــهــم رئــيــس  بــرحــيــل رمــ
الدولة بن صالح وحكومة بدوي، وبمحاسبة 
ــارات تنتقد  ــعـ رمــــوز الـــفـــســـاد، إضـــافـــة إلــــى شـ
مواقف قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد 

صالح.
وتعد مسيرات أمس الثاثاء األولى من نوعها 
الحراك الشعبي  الفطر. ومنذ بداية  بعد عيد 
الطلبة  يلتزم  املاضي،  فبراير/ شباط  في 22 
ما عدا  الثاثاء من كل أسبوع  في  بمسيرات 
يـــوم الــثــاثــاء املـــاضـــي، الــــذي تـــزامـــن مـــع عيد 
الفطر. ولم تقتصر التظاهرات على العاصمة، 
ــــذة في  ــاتـ ــ الــطــلــبــة واألسـ مـــن  إذ خــــرج اآلالف 

وأشـــــــــار الـــســـيـــســـي بـــنـــفـــســـه إلــــــى مـــعـــارضـــتـــه 
لتنظيم اإلضرابات أكثر من مرة، كانت أوالها 
فــــي عـــــام 2014 عـــنـــدمـــا اتـــهـــم املـــضـــربـــني عــن 
بأنهم  أوضاعهم  بتحسني  واملطالبني  العمل 
»عـــايـــزيـــن يـــاكـــلـــوا مـــصـــر« وبـــأنـــهـــم يــنــظــمــون 
الدولة. كذلك  فعاليات فئوية للنيل من هيبة 
العمال األخير  قــال في خطاب بمناسبة عيد 
تتظلم  »كلما  الــعــمــال:  مخاطبا  شهرين  منذ 

أكتر اشتغل أكتر«.
لــكــن الــعــصــيــان املـــدنـــي فـــي الــــســــودان يعطي 
بــعــدًا آخـــر أعــمــق مـــن كــونــه إضـــرابـــا عموميا 
الــســودانــيــة في  املــعــارضــة  عــن العمل، فنجاح 
سياسية  وسيلة  باعتباره  العصيان  تنظيم 
لــلــمــواجــهــة، ومـــا تــرتــب عــلــى ذلـــك مــن إصـــدار 
ــدة بــيــانــات  املــجــلــس الــعــســكــري االنــتــقــالــي عــ
تعبر عن تراجع – ولو تكتيكيا - في مواجهته 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــعـــهـــده بــتــقــديــم 
العامة  القيادة  مــجــزرة  عــن  املسؤولني  بعض 
جديد  مــن  للتفاوض  واســتــعــداده  للمحاكمة 
جميع  فــإن  الــســيــادي،  املجلس  عضوية  على 
السيسي،  لنظام  قلقا  تمثل  املستجدات  هــذه 
ــا لـــلـــمـــصـــدر  ــ ــقــ ــ ــي. ووفــ ــ ــنــ ــ ــدر أمــ ــ ــــصـ بـــحـــســـب مـ
ــزة األمـــنـــيـــة مــمــثــلــة فــــي شــعــبــهــا  ــ ــهـ ــ فـــــإن األجـ
ــة عــــن مــتــابــعــة صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل  املـــســـؤولـ
االجــتــمــاعــي وقــيــاس اتــجــاهــات الــــرأي الــعــام، 
 مــتــزايــدًا لــلــدوائــر السياسية 

ً
رصـــدت تــفــاعــا

األحـــداث  مــع  اتجاهاتها  بمختلف  املــعــارضــة 
العصيان  بخطوة  وترحيبها  الـــســـودان،  فــي 
ــدنــــي، والــــدخــــول فـــي نـــقـــاشـــات تـــقـــارن بني  املــ
العصيان وأسباب نجاحه وبني أسباب فشل 
مــشــروعــات اإلضـــرابـــات الــعــامــة الــســابــقــة في 

مصر.
ــنـــي أن هـــنـــاك قــلــقــا من  ــح املـــصـــدر األمـ ــ وأوضــ
الــســودان على مستويات أمنية  األحـــداث فــي 
عـــدة، بـــدءًا مــن أن تمثل الــتــجــربــة الــســودانــيــة 
إلــهــامــا وتــجــديــدًا لــأمــل فــي أوســــاط الشباب 

واملـــقـــومـــات فـــي وجـــه الــتــحــديــات الــســيــاســيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة املـــرعـــبـــة الــتــي 
ستعتري سبيله على مدى أقصر مما يمكن 

تصوره أو توقعه«.
وفـــي الــســيــاق، انــتــقــد بــن فــلــيــس عــجــز رئيس 
تقديم  األخير، عن  املؤقت، في خطابه  الدولة 
تنازالت مرحلية، وقال إن »ضرورة التنازالت 
املتبادلة بــرزت«. كذلك أوضــح أنــه »ال يصلح 
وال يجدي الذهاب إلى الحوار دون االستعداد 
ــازالت وإبـــــــــداء الـــرغـــبـــة فــي  ــنــ ــتــ إلـــــى تـــقـــديـــم الــ
الـــوصـــول إلـــى الــحــلــول الــوســطــى، وأكـــثـــر من 
الــذهــاب إلى  هــذا وذاك، ال يصلح وال يــجــدي 
الــحــوار على أســـاس قناعة بــأن ال رابـــح دون 
وطالب  واملــغــلــوب«.  الغالب  وبذهنية  خــاســر 
بن فليس باإلسراع في تحديد الطرف الداعي 
إلـــى الـــحـــوار واألطــــــراف املـــدعـــوة إلـــيـــه. وحـــذر 
مــن »تــعــويــم الــحــوار عبر اســتــدعــاء الكيانات 
ــتـــزام  ــان لـــهـــا الـ ــ ــتـــي كـ الــســيــاســيــة واملـــدنـــيـــة الـ
الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة لترشيحه  ســيــاســي مـــع 
لعهدة خامسة«، واعتبر أن »اليقظة القصوى 

ــــون الــــخــــدمــــة املـــدنـــيـــة  ــانـ ــ ــدر قـ صـــــورهـــــا، فــــصــ
و2018   2016 عــامــي  فــي  التنفيذية  والئــحــتــه 
على التوالي، واضعا جزاء الفصل للدعوة إلى 
اإلضراب أو االنخراط فيها. كذلك استصدرت 
أحكام  عــدة  التأديبية  املحكمة  مــن  الحكومة 
اإلضــــراب  لــتــجــريــم  و2017   2015 عــامــي  بـــني 
عن العمل ومنعه نهائيا، كما استصدرت من 
مجلس الــدولــة عــدة فــتــاوى بــني عــامــي 2017 
الــنــقــابــيــة  الـــلـــجـــان  مــشــروعــيــة  بـــعـــدم  و2019 
ــتــــي تــــدعــــو إلــــــى اإلضــــــــــراب ضــد  املـــســـتـــقـــلـــة الــ
الرسمي،  الحكومي  العمال  اتــحــاد  توجهات 
ــمــــال بـــعـــض الـــشـــركـــات  ــقـــديـــم عــ  عــــن تـ

ً
فــــضــــا

بــاملــحــلــة الــكــبــرى والــســويــس واإلســمــاعــيــلــيــة 
للمحاكمة بتهمة اإلضراب.

مسيرة سلمية حاشدة جابت شــوارع مدينة 
بــجــايــة شـــرقـــي الـــجـــزائـــر. وتـــكـــرر املــشــهــد في 
مــديــنــة قــســنــطــيــنــة. وقــــال عــالــم مــحــمــد، الـــذي 
يـــدرس فــي قسم الــحــقــوق وينشط فــي الحقل 
الطابي، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
في  االستمرار  ملسألتني:  تأكيد  هي  »عودتنا 
الخروج إلى الشارع، وتأكيد على عدم التنازل 

عن املطالب الشعبية املرفوعة«.
وفــــي ظـــل تــمــســك الــــحــــراك الــشــعــبــي بمطلب 
رحــيــل رمــــوز الــنــظــام، نــشــر رئــيــس الحكومة 
الـــســـابـــق عــلــي بـــن فــلــيــس وثــيــقــة مــقــتــرحــات 
ــــوار الــوطــنــي  ــــحـ ــــد فــيــهــا أن »الـ ســـيـــاســـيـــة، أكـ
فاعلية  األكثر  واألداة  املفضل  الخيار  يشكل 
ونــجــاعــة لــحــل األزمـــــة«. وأشــــار إلـــى أنـــه بــات 
ــغــــاالة  ــة املــ ــلـ »مــــــن الـــحـــتـــمـــي أن تـــفـــســـح مـــرحـ
املجال  تلبيتها  إلــى  تحتاج  الــتــي  والطلبات 
ــام مــرحــلــة الـــتـــنـــازالت والــحــلــول الــوســطــى  أمــ
خدمة للمصلحة الحيوية للوطن«. كما لفت 
إلى أن »البلد ال يمكنه أن يتحمل أزمة يطول 
القدرات  منها مستنزف  الخروج  دون  مداها 

لم تشارك  التي  الجديدة  األجــيــال  أو  املصري 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  ثـــورة 25  فــي  بفاعلية 
2011، وانتهاء بأن تؤدي االضطرابات الحالية 
الدولة واألجهزة  إلــى حالة من ضعف سلطة 
على  وتترتب  بالسودان،  واألمنية  العسكرية 
ذلك صعوبة في التعامل مع األخطار األخرى 
كالتسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية 

والتنقيب غير الشرعي عن املعادن.
على  للسيسي  قلقا  املــدنــي  العصيان  ويمثل 
صعيد سياسي آخر، ألن فشل مصر في إدارة 
األزمـــة بــالــســودان مــن خــال دعمها للمجلس 
العسكري سيمنح أفضلية واضحة للمنافس 
اإلقليمي إثيوبيا، التي تدخلت في األزمة من 
خال محاولة أداء دور الوساطة بني املجلس 
االنتقالي واملعارضة، واعتبرت أن نجاح هذه 
الوساطة قــد يكون أســاســا ألدائــهــا دورًا آخر 
تعليق عضوية  قــرار  إلغاء   لضمان 

ً
مستقبا

الـــســـودان فــي االتــحــاد األفــريــقــي، بــاعــتــبــار أن 
إثيوبيا، وهي دولة املقر لاتحاد، تملك نفوذًا 

يمكنها من ذلك.
دبلوماسية  مصادر  بحسب  مصر،  وتخشى 
مصرية، تحدثت أخيرًا مع »العربي الجديد«، 
من أن تكتسب إثيوبيا مساحات نفوذ جديدة، 
خاصة في السودان، إذا نجح العصيان املدني 
تراجعا  االنتقالي  العسكري  املجلس  وأبـــدى 
إلى  إثيوبيا  تدعو  كانت  التي  الخطوط  إلــى 
االنــطــاق منها نــحــو مــفــاوضــات جــديــدة مع 
تعليق  عــــدم  قـــــرار  وأن  املـــعـــارضـــة، ال ســيــمــا 
عــضــويــة الـــســـودان ملـــدة 3 أشــهــر فــي االتــحــاد 
األفريقي الذي صدر بناء على جهود مصرية 
واتصاالت عديدة كانت القاهرة محورها مع 
عواصم أفريقية وأوروبية، لم يصمد على وقع 
الــصــورة  الــقــيــادة العامة بــهــذه  فــض اعتصام 
وموثوقية  مصداقية  أضعفت  التي  الدموية 
السلم واألمن  االنتقالي لدى مجلس  املجلس 

التابع للمنظمة القارية.

ُيسمح غض  وارد ال  فــي وجــه خطر  مطلوبة 
الـــطـــرف عــنــه وهــــو ســـقـــوط الــــحــــوار الــوطــنــي 
رهينة في يد القوافل من األحزاب والجمعيات 
والحركات التي تميزت أيما ميزة طيلة عقدين 
مـــن الـــزمـــن بــخــدمــتــهــا غــيــر املــــحــــدودة وغــيــر 
والتي  املمقوت،  السياسي  للنظام  املشروطة 
ــدًا«.  أحــ يــغــر تقلبها وتــلــونــهــا  يـــخـــادع وال  ال 
وشدد بن فليس على أن الحوار املرتقب يجب 
أن يؤدي إلى تحقيق املطالب املركزية للشعب 

في تغيير النظام.
مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة األســـبـــق 
ــراع فــي وضــع تصور  مــقــداد سيفي إلــى اإلســ
ــيـــاســـي لـــحـــل األزمـــــــة.  ــدة لـــلـــحـــوار الـــسـ ــ ــنـ ــ وأجـ
واقترح سيفي أمس أن تتم املبادرة إلى إعان 
تــدابــيــر الــتــهــدئــة والـــتـــوافـــق، تــتــضــمــن تغيير 
املرحلة  فــي  الــحــوار  يرتكز  أن  على  الحكومة، 
األولـــــى عــلــى إنـــشـــاء هــيــئــة مــســتــقــلــة لتنظيم 
وتنظيمية  تشريعية  وتــدابــيــر  االنــتــخــابــات، 
لتنظيم  النهائية  املواعيد  وتحديد  إضافية، 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة. كــذلــك اقـــتـــرح سيفي 
تشكيل وفد وساطة يضم مجموعة أو لجنة 
من الشخصيات الوطنية املستقلة، واملقبولة 
مــن طــرفــي األزمـــة: السلطة والــحــراك الشعبي 
واملـــعـــارضـــة، تــكــون وســيــطــا فـــي الـــحـــوار بني 
الشعبي،  الــحــراك  وممثلي  الــدولــة  مؤسسات 
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ مـــع الــتــشــاور أيــضــا مـــع األحــ
الــقــائــمــة، خـــارج مــا يسمى بــأحــزاب التحالف 

الرئاسي السابق. 
الــحــوار يجب أن يكون  وأكـــد سيفي أن »هـــذا 
ــات  ــزامـ ــتـ ــا عـــلـــى الـ ــمـ ــائـ ــا وقـ ــ ــادقـ ــ صـــريـــحـــا وصـ
وتـــنـــازالت مــتــبــادلــة، ويــســاهــم، أواًل وقــبــل كل 
شيء، في الحفاظ على املصالح العليا ألمتنا، 
على املــســتــوى االقــتــصــادي واألمــنــي والجيو 
اســتــراتــيــجــي، مـــع الــســمــاح فـــي الـــوقـــت نفسه 
بــإعــادة بــنــاء دولـــة قــويــة وديــمــقــراطــيــة تأخذ 

بعني االعتبار كل مطالب الحراك الوطني«.

قوات  أن  الثالثاء،  أمــس  ووتــش«،  رايتس  »هيومن  منظمة  ذكــرت 
لنائب  التابعة  »الجنجويد«،  مليشيات  باسم  المعروفة  السريع  التدّخل 
لديها  »حميدتي«،  دقلو  حمدان  محمد  العسكري  المجلس  رئيس 
سجل طويل في ارتكاب االنتهاكات، وذلك خالل انتقادها لنية مجلس 
األمن الدولي سحب قوات حفظ السالم من إقليم دارفور. وأوضحت 
المنظمة أن »الجنجويد« هي من قامت بفّض اعتصام القيادة العامة 

بوسط الخرطوم، وحرقت الخيم واستهدفت المتظاهرين.

»الجنجويد« وسجل االنتهاكات

ال تزال خدمات اإلنترنت 
مقطوعة على نحو 

واسع في السودان، فيما 
نقلت صحيفة »االنتباهة« 
السودانية عن رئيس اللجنة 

السياسية في المجلس 
العسكري، شمس الدين 

كباشي، قوله إن خدمات 
اإلنترنت لن تعود في 

الوقت الحالي. وبرر القرار 
بأن اإلنترنت »مهددة 

لألمن القومي«. وقطع 
المجلس العسكري 

اإلنترنت للتغطية على 
المجزرة التي ارتكبها 

بحق المعتصمين في 
الخرطوم، وفي محاولة 
للحد من نجاح المعارضة 

في حشد المواطنين 
للمشاركة في العصيان 

واالحتجاجات.

ال عودة 
لإلنترنت

عودة بطيئة للحركة
 إلى شوارع الخرطوم 

)فرانس برس(

رصد خاص

يتظاهر الطالب كل يوم ثالثاء )العربي الجديد(
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العليا ملف  اإلسرائيلية  المحكمة  14 عامًا، حسمت  لنحو  بعد صراع 
الصراع على فندقين ومبنى ضخم في البلدة القديمة من القدس، 
لصالح جمعيات استيطانية، ليفضح ذلك خطر تسريب أمالك الكنيسة

45
سياسة

»القدس« الصادرة أمس الثاثاء، »إن القرار 
مرفوض، ومستغرب صدوره بهذه السرعة، 
ونــحــن بــصــدد جــمــع املـــزيـــد مـــن املــســتــنــدات 
ــتـــي  ــا، والـ ــنـ ــفـ ــتــــي تــــدعــــم مـــوقـ ــانــــات الــ ــيــ ــبــ والــ
الصفقة  بــأن  أيــضــا،  الــيــوم  بعضها  وصلنا 
قانونية ونتيجة  ملتوية وغير  تمت بطرق 
رشــى«. وأضــاف مــزاوي: »صــدر قــرار مسبق 
من املحكمة املركزية لصالح املستوطنني في 
عطيريت كهانيم، والذين طالبوا باملصادقة 
على الصفقة والــقــرارات التي تمت بواسطة 
استئنافا  وقّدمنا  وهمية،  أجنبية  شــركــات 
على القرار للمحكمة العليا، ولأسف صدر 
قــرار في ساعة متأخرة من يــوم العاشر من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــــرد الــتــمــاســنــا والــتــمــاس 

املستوطنني، وإقرار الصفقات املشبوهة«.
ــقــــرار لــيــس نــهــايــة  وشـــــدد عــلــى أن »هـــــذا الــ
ــيــــات  ــعــــطــ ـــض املــ ــعــ ــ املــــــــطــــــــاف، وتــــصــــلــــنــــا بـ
الجديدة،  والوثائق  والبيانات  واملعلومات 
الــتــي تــؤكــد مــوقــف الــبــطــريــركــيــة بــــأن هــذه 
وفاسدة  مشبوهة  بصورة  تمت  الصفقات 
وخلفها رشــاوى وفساد من داخــل وخــارج 
البطريركية، وتدخلت فيها جهات حاولت 
تـــســـويـــغ هـــــذه الـــصـــفـــقـــات، فـــبـــعـــد تــجــمــيــع 
ودراسة وتحليل هذه املعلومات والبيانات 
الــتــي وصـــل بــعــضــهــا اإلثـــنـــني، بــعــد الـــقـــرار، 
ســـوف نــــدرس الــتــوجــهــات والــتــحــرك الـــذي 
سنتخذه بعد قرار املحكمة العليا«. وأشار 
ــــذت الــــقــــرار بـــصـــورة  ــــى أن »املـــحـــكـــمـــة أخــ إلـ
ــــي مـــلـــف فـــيـــه 20 ألــــــف مــســتــنــد  ســـريـــعـــة فـ
إنــهــا بحاجة  قــالــت  ووثــيــقــة، وهـــي نفسها 
لفترة طويلة لدراسة هذه امللفات والبيانات 
والــوثــائــق، وإذ بها تــصــدر قــرارهــا فــي أقل 
من أسبوع«. وأكــد أن هناك مجااًل قانونيا 
ــقــــض قـــــــرار املــحــكــمــة  إلبــــطــــال الـــصـــفـــقـــة ونــ
املركزية بعد رد االلتماس من العليا، وذلك 
بــعــد دراســــة وتــقــيــيــم املــتــوفــر مــن الــوثــائــق.

على رأسها جمعية »عطيرات كهانيم« التي 
تتزعم جهودًا كبيرة لاستياء على عقارات 
املقدسيني سواء في البلدة القديمة وسلوان 
جنوبا، أو في األحياء األخرى املتاخمة مثل 

الشيخ جراح، واد الجوز، وجبل الزيتون.
الــتــي عــقــدتــهــا اإلثـــنـــني، ردت  وفـــي جلستها 
قبل  مــن  ـــّدم 

ُ
ق التماسا  اإلسرائيلية  املحكمة 

بطريركية الــروم األرثــوذكــس إلبطال صفقة 
وثّبتت  و»بــتــرا«،  »إمبريال«  فندقي  تسريب 
بصورة نهائية ملكية املستوطنني للفندقني 
اللذين ُسّربا بموجب صفقة بيع تورط فيها 
األرثوذكسية  الكنيسة  فــي  كبار  مسؤولون 
الــكــنــيــســة هــذيــن  الـــعـــام 2004، إذ تــمــلــك  فـــي 
املعظمية في  إلى قصر  الفندقني، باإلضافة 
ــاب حـــطـــة، فـــي ظـــل خــشــيــة مـــن أن 27  حـــي بــ
 تــجــاريــا تــقــع أســفــل فــنــدق »إمــبــريــال« 

ً
مــحــا

قـــد تـــم تــســريــبــهــا إلــــى جـــهـــات اســتــيــطــانــيــة. 
ويــنــهــي قـــــرار املــحــكــمــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــهــذا 
الــخــصــوص صــراعــا قــضــائــيــا اســتــمــر قــرابــة 
ما  الكنيسة،  ممتلكات  بيع  بــشــأن  عــامــا   14
ُيعّد نصرًا كبيرًا لجمعيات االستيطان التي 
نقلت في السنوات األخيرة ثقلها إلى الحي 
ــعـــروف  املــســيــحــي فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة، واملـ
ــارى، بـــعـــد تــشــعــب عــمــلــيــات  ــنــــصــ ــارة الــ ــحــ بــ
االســـتـــيـــاء عــلــى مــنــاطــق هــــذا الـــحـــي، ســـواء 
فـــي مــنــطــقــة الــجــبــشــة، أو فـــي مــنــطــقــة ســوق 
الــدبــاغــة املـــعـــروف بــســوق أفــتــيــمــوس، حيث 
عشرين  من  أكثر  قبل  مستوطنون  استولى 
عاما على مبنى ضخم هناك مكّون من نحو 
70 غــرفــة، ويــعــرف بمبنى مــار يــوحــنــا، كان 
تورط في بيعه أيضا أحد رجاالت الكنيسة 
ويــدعــى بــابــديــمــوس، والـــذي لــم يلبث أن فّر 

إلى اليونان.
وتــعــلــيــقــا عــلــى قـــــرار املــحــكــمــة الــعــلــيــا، قــال 
املـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي لـــبـــطـــريـــركـــيـــة الـــــروم 
األرثوذكس، املحامي أسعد مزاوي، لصحيفة 

بدايات القضية
القضية  أن  إلـــى  فلسطينية  مــصــادر  تشير 
ــى الــــعــــلــــن فـــــي الــــعــــام  ــ ــ كــــانــــت قـــــد ظــــهــــرت إلـ
»مــعــاريــف«  نــشــرت صحيفة  أن  بــعــد   ،2005
، عن 

ً
اإلســرائــيــلــيــة فــي حينه تــقــريــرًا مــفــصــا

الوقت  ذلــك  أدى في  الثاثة، ما  املباني  بيع 
إلى البدء بعملية إقالة البطريرك إيرينيوس 
فذت الصفقة في عهده، في حني قال 

ُ
الــذي ن

الصفقة  إن  ثيوفيلوس،  الجديد،  البطريرك 
تنطوي على أعمال فساد ورشــوة، ولم تتم 
ــة عــلــيــهــا مـــن قــبــل املـــســـؤولـــني في  ــادقـ املـــصـ
الكنيسة. وقالت البطريركية، إن إيرينيوس 
لم يحصل على مصادقة مجلس السينودس 
إلنجاز الصفقة، كما أن محاسب البطريركية 
بابديموس قد تلقى رشاوى من »عطيريت 
أن  إلــى  مشيرة  بالصفقة،  للدفع  كوهانيم« 

االستيطانية  الجمعية  دفعته  الـــذي  الثمن 
العقارات  بقيمة  مقارنة  جدًا  متدنيا  يعتبر 
الـــثـــاثـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد الــقــضــاة 
ــأن  ــة بــ ــيــ ــبــــطــــريــــركــ اإلســــرائــــيــــلــــيــــني كــــــــام الــ
بابديموس حصل على مبلغ 35 ألف دوالر 
أنهم توصلوا  إال  كوهانيم«،  »عطيريت  من 
من  تتمكن  لــم  »البطريركية  أن  نتيجة  إلــى 

إثبات أن أساس الصفقة فاسد«.
قبل  تلقوا  »إمبريال«،  فندق  وكــان أصحاب 
عدة سنوات رسالة من املحامي اإلسرائيلي 
مجموعة  أن  فيها  يبلغهم  ريــخــتــر  يــوســف 
تدعى مؤسسة »ريتشارد للتسويق« امتلكت 
من البطريركية اليونانية في القدس حقوق 
اإليـــجـــار ملـــدة طــويــلــة. فــيــمــا أصــــدرت عائلة 
املسؤولية  تتولى  التي  املقدسية  الــدجــانــي 
العام 1948،  إدارة فندق »إمبريال« منذ  عن 

في حينه بيانا اعتبرت فيه أن هذه »القضية 
ليست قضية آل الــدجــانــي وحــدهــم، بــل هي 
نـــكـــون«، مضيفة:  ال  أو  نــكــون  قضية وطـــن، 
إلنقاذ  عملية  بخطوات  للتحرك  األوان  »آن 
القدس وخصوصا ميدان عمر بن الخطاب 
ــــوى خــــطــــوات مــــن الـــحـــرم  الــــــذي ال يــبــعــد سـ

القدسي واألماكن املقدسة املسيحية«.

مطالبات بمالحقة المتورطين
أثــــــار قــــــرار املــحــكــمــة الــعــلــيــا اإلســرائــيــلــيــة 
بـــشـــأن تــثــبــيــت مــلــكــيــة املــســتــوطــنــني لــتــلــك 
الــعــقــارات، ردود فــعــل غــاضــبــة فــي أوســـاط 
الكنيسة  أبناء رعية  فيهم  املقدسيني، بمن 
ــة الـــذيـــن طـــالـــبـــوا بــمــحــاســبــة  ــيـ األرثـــوذكـــسـ
املــتــورطــني ومــاحــقــتــهــم. ووصــــف الــكــاتــب 
ــم  ــ ــل الـــســـيـــاســـي واإلعـــــــامـــــــي، راسـ ــلــ واملــــحــ

عبيدات، ما جرى بأنه »تسونامي« ضرب 
ــقـــدس ومــنــطــقــة بــــاب الــخــلــيــل. وقـــــال في  الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان البعض  حــديــث لـــ
ـــفـــوا أنــفــســهــم أبــواقــا 

ّ
فــي الكنيسة ومـــن وظ

ــشــــؤون املـــقـــدســـات  ــن لــجــنــة عــلــيــا لــ لـــهـــم مــ
املسيحية وغيرهم، يدعون أنه لم يجِر بيع 
العقارات، لتكشف املحكمة  أو تسريب تلك 
بيع  أنــه جــرت عمليات  الصهيونية  العليا 
وتسريب ألماك الكنيسة األرثوذكسية في 
أن  واعتبر عبيدات  الــقــدس«.  القدس وغير 
»هــذه الصفقة أخطر من أي صفقة سابقة، 
فـــالـــعـــقـــارات املــســتــهــدفــة تــقــع عــلــى مــدخــل 
املدينة والبلدة القديمة، بما يجعل املحتل 
يتحكم فيها، وفي الطرق املؤدية إلى جامع 
عـــمـــر ومــــدخــــل كــنــيــســة الـــقـــيـــامـــة واملــســجــد 
األقــصــى وخــصــوصــا بــيــت املــعــظــمــيــة، كما 
والتهجير  الــطــرد  فــي عمليات  أنــهــا تسهم 
ــعـــربـــي  الــــقــــســــري بــــحــــق أبـــــنـــــاء الــــشــــعــــب الـ
املــســيــحــي فــي املــديــنــة املــقــدســة املتناقصة 
، ناهيك باإلسهام في تهويد 

ً
أعــداده أصــا

الــبــلــدة الــقــديــمــة املــســتــهــدفــة بــالــتــهــويــد من 
قبل دولة االحتال«. واتهم عبيدات السلطة 
ــــي مــكــافــحــة  ــقـــاعـــس فـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـ
مسربي العقارات، بمن في ذلك املتورطون 
فــــــي بــــيــــع وتـــــأجـــــيـــــر عـــــــقـــــــارات الـــكـــنـــيـــســـة 
أكد  املــقــابــل،  فــي  االستيطانية.  للجمعيات 
الــقــيــادي فــي حركة »فــتــح«، صــاح زحيكة، 
»العربي الجديد«، أنه على الرغم من قرار  لـ
القيام بضغط  يمكن  اإلسرائيلية،  املحكمة 
لــلــتــراجــع عــن هـــذه الصفقة  محلي ودولــــي 
ــال: »فـــي قــضــيــة الـــنـــوتـــردام،  ــ وإبــطــالــهــا. وقـ
التماس  املــوجــود على خط  الشهير  املبنى 
ما بني القدس الشرقية والغربية منذ حرب 
عام 1948 وحتى عام 1967، أقدمت جمعية 
اســتــيــطــانــيــة مــتــطــرفــة عـــلـــى شــــرائــــه، لــكــن 
الــفــاتــيــكــان اســتــرّد املــبــنــى بــعــد ذلـــك وألــغــى 
الــصــفــقــة واســـتـــعـــاد الــــنــــوتــــردام«. وتــســاءل 
زحيكة: »أليس باإلمكان أن يتم االسترداد 
بـــضـــغـــط أردنـــــــــي فــلــســطــيــنــي ومــــــن خـــال 
الــروســيــة والــيــونــانــيــة مــع ضغط  الكنيسة 
دولــي ووعــي عند الناس لتشكيل رأي عام 
مساند الســتــرداد أمــاك الكنيسة بــداًل من 

تمر  لن  الصفقة  أن  الشماتة، إلظهار  إبــداء 
والــعــمــل مـــع الــكــنــائــس الــعــاملــيــة واملــجــتــمــع 
ــذه األالعــــيــــب  ــ ــل إبــــطــــال هــ ــ ــي مــــن أجــ ــ ــدولـ ــ الـ

للجمعيات االستيطانية؟«.
األرثوذكسّية  مة 

ّ
املنظ اعتبرت  جهتها،  مــن 

األرثوذكسّية،  الحقيقة  ومجموعة  دة،  املوحَّ
الــثــاثــاء، فــي بــيــان وصــلــت نسخة مــنــه إلــى 
»العربي الجديد«، تحت عنوان »...ويستمّر 
الــنــزيــف«، أنـــه »بــســبــب الــســيــاســة الــداخــلــيــة 
تقوم  اليونانّي،  العربّي  بالصراع  املرتبطة 
البطريركّية بعقد الصفقات سرًا«، مضيفة: 
عات 

ّ
»لم يختلف قرار املحكمة العليا عن توق

بعد  خصوصا  للقضّية،  املتابعني  الخبراء 
خسارة  )بــهــدف  واملتعّمد  الكبير  التقصير 
هذه العقارات( من ِقبل البطريرك ثيوفيلوس 
ــــة والــبــراهــني 

ّ
والــبــطــريــركــّيــة فــي تــقــديــم األدل

للبطريركّية  األوقـــــاف  هـــذه  تــعــيــد  قـــد  الــتــي 
 في املحكمة املركزّية. 

ّ
خال املداولة في امللف

ونظرًا لهذا التقصير، كانت احتماالت قبول 
االستئناف ضئيلة جدًا«.

ــان إلـــــــى أن »الـــــقـــــاضـــــي وفــــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ ــت  ــ ــفـ ــ ولـ
ــراره كــتــب: فــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة في  نــهــايــة قــ
املـــــداولـــــة، أهـــمـــلـــت الـــبـــطـــريـــركـــّيـــة قــســمــا مــن 
ادعاءاتها ضد قانونية الصفقة ومن بينها 
ــود مــصــادقــة  ــ ــاء األســــاســــي بـــعـــدم وجـ ــ ــ االدعـ
ــقــــدس عـــلـــى الــصــفــقــة  ــن الـــســـيـــنـــودوس املــ مــ
)رفـــضـــت الــبــطــريــركــيــة كــشــف بــروتــوكــوالت 
السينودوس(، وتركزت املداوالت على ادعاء 
تقديم رشوة لبابديموس. هذا االدعاء اعتمد 
فقط على مسودة تصريح رابع تم تبادله بني 
االتصاالت  أثناء  والبطريركّية  بابديموس 
بينهما عــام 2010، وهــذه املــســودة ال يمكن 
اعتمادها إلثبات مصداقية مضمونها، كما 
)مدته  ع 

ّ
إلــى تسجيل صوتي مقط استندت 

20 ثانية( ال يمكن اعتماده«.
ــي بــيــانــهــمــا أن  واعــــتــــبــــرت الــجــمــعــيــتــان فــ
قــــرار املــحــكــمــة اإلســرائــيــلــيــة »أثــبــت تــواطــؤ 
وتــآمــر ثــيــوفــيــلــوس وَمــجــمــعــه الــفــاســد في 
جريمة تسريب أوقاف باب الخليل، والتي 
املستوطنني  من  جديدة  جريمة  ستعقبها 
في محاوالتهم إخاء قاطني هذه العقارات 
»لقد  وتابعتا:  الــعــرب«،  الفلسطينّيني  مــن 
َصـــَدقـــت مـــخـــاوف الــجــمــهــور األرثـــوذكـــســـّي 
مـــن كـــل تــصــرفــات ثــيــوفــيــلــوس خــــال هــذه 
الــقــضــيــة والـــتـــي اســتــمــرت قـــرابـــة 14 ســنــة. 
فثيوفيلوس الذي سّرب آالف الدونمات في 
والــرمــلــة وطبرّيا  ويــافــا  الــقــدس وقيساريا 
والــنــاصــرة وحــيــفــا لــجــهــات صــهــيــونــّيــة، ال 
ــاف بــاب  ــ يــمــكــنــه أن يـــكـــون أمــيــنــا عــلــى أوقــ
العربي- الــصــراع  لــّب  التي تقع في  الخليل 

اإلسرائيلي«.
الجمهور  »هــذا  أن  إلــى  الجمعيتان  ولفتت 
العربي لم يتوقع من اإلكليروس اليوناني 
اإلسرائيلية  السلطات  مــع  دائــمــا  املتواطئ 
حــمــايــة أّي وقــــف كــــان بــعــد أن ثــبــت تــآمــر 
مجامعهم  وأعــضــاء  الــســابــقــني  بطاركتهم 
ــنــــا  ــتــ الـــــفـــــاســـــدة عــــلــــى كـــنـــيـــســـتـــنـــا وعــــروبــ
ومستقبلنا، ولكن تبقى املسؤولية األعلى 
فــي هـــذه القضية عــلــى مــن يــّدعــون حماية 
ابــتــداء من  الــقــدس ومقّدساتها وأوقــافــهــا، 
الكنائس،  لشؤون  العليا  الرئاسية  اللجنة 
حتى الحكومة ورئاسة السلطة الفلسطينية 
املقّدسات  على  الوصية  األردنــيــة  والقيادة 
لـــتـــا »هـــل  ــــة«، وتـــســـاء ــّدسـ ــ ــقـ ــ فــــي املـــديـــنـــة املـ
ســتــتــحــّمــل هـــذه املــؤّســســات مــســؤولــّيــاتــهــا 
تــجــاه هـــذه األوقــــاف وســاكــنــيــهــا؟ وهـــل من 

عقاب رادع لثيوفيلوس؟«.

تسريب أمالك 
الكنيسة لالحتالل

أرغمت بلدية االحتالل في القدس 
عائلة مقدسية على هدم منزلها 
في بلدة صور باهر جنوب القدس 
في  المرخص.  غير  البناء  بدعوى 
الــزراعــة  ــر  وزي اقتحم  ــر،  آخ سياق 
اإلسرائيلي أوري أرئيل أمس المسجد 
من  مجموعة  برفقة  األقــصــى 
دانت  جهتها،  من  المستوطنين. 
استمرار  األردنــيــة  الخارجية  وزارة 
االنتهاكات اإلسرائيلية ضد األقصى، 
ــذه  ــواقـــب ه وحــــــّذرت مـــن عـ
تشكل  التي  االستفزازية  التصرفات 
خرقًا للقانون الدولي وتزيد التوتر.

اقتحامات األقصى
الغالف

القدس المحتلة ـ محمد محسن

مــرة  الفلسطيني  املــجــتــمــع  اهــتــز 
جــديــدة عــلــى وقـــع تــســريــب أمــاك 
ــتـــال،  ــى االحـ تــابــعــة لــلــكــنــيــســة إلــ
لصالح  إسرائيلية  محكمة  حسمت  بعدما 
على  االســتــيــاء  ملف  استيطانية  جمعيات 
فــنــدقــني ضــخــمــني ومــبــنــى آخــــر فـــي الــبــلــدة 
الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس املــحــتــلــة، بــعــد صـــراع 
ذلــك صفحة  ليفتح  قضائي لنحو 14 عاما، 
جــــديــــدة فــــي مـــلـــف تـــهـــويـــد الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
ــا أن  ــــن االحــــــتــــــال، خـــصـــوصـ املـــســـتـــهـــدفـــة مـ
ــلـــعـــقـــارات املـــســـربـــة أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة بــســبــب  لـ
وجـــودهـــا عــلــى مــدخــل الـــبـــلـــدة، إضـــافـــة إلــى 
أن هــذه العمليات تــؤدي إلــى طــرد وتهجير 
وّجه اتهامات 

ُ
املسيحيني من املدينة، فيما ت

للسلطة الفلسطينية بالتقاعس عن مكافحة 
مسربي العقارات.

أول  العليا،  اإلسرائيلية  املحكمة  وحسمت 

ثبّتت محكمة إسرائيلية 
ملكية فندقين ومبنى 

لصالح المستوطنين

قيادي في »فتح«: يمكن 
القيام بضغط محلي 

ودولي للتراجع عن القرار

إمبريال وبترا والمعظمية: 
فصل من تهويد القدس

من أمس اإلثنني، ملف االستياء على فندقي 
»إمبريال« و»بترا« وقصر املعظمية، لصالح 
تسريبها  تــم  بعدما  استيطانية،  جمعيات 
الكنيسة  أمــاك  املاضية من  السنوات  خــال 
ــيــــة، األمــــــر الــــــذي أثــــــار مـــخـــاوف  األرثــــوذكــــســ
الــتــســريــبــات  تــلــك  تــداعــيــات  مـــن  فلسطينية 
على البلدة القديمة واملسجد األقصى. ويقع 
الــفــنــدقــان فـــي ســاحــة عــمــر بـــن الــخــطــاب في 
الرئيسية  منطقة باب الخليل، أحد األبــواب 
للبلدة الــقــديــمــة مــن الــقــدس؛ وفـــي حــي بــاب 
حطة إلــى الشمال مــن املسجد األقــصــى يقع 
املبنى الثالث املعروف بقصر املعظمية. وتم 
تسريبها لصالح جمعيات استيطانية، تقف 

حاصرت قوات االحتالل فجر أمس، مقرًا لألمن الوقائي الفلسطيني في 
نابلس. وكشفت مصادر أمنية لـ»العربي الجديد« أن قوة إسرائيلية خاصة 
من »المستعربين« كانت قرب المقر، 
ــاص على  ــرص ــإطــالق ال ــادرت ب ــ وب
العناصر الفلسطينيين. وخالل وقت 
من  معززة  ــوات  ق وصلت  قصير 
جيش االحتالل إلى المكان وحاصرت 
باسم  المتحدث  لفترة. وقال  المقر 
لـ»العربي  مشاقي  برهان  الجهاز 
على  أطلق  الرصاص  إن  الجديد« 
وبشكل  جــهــات  ــالث  ث مــن  المقر 

كثيف، بهدف القتل.

يتصاعد التهويد في البلدة القديمة )فايز أبو رميلة/األناضول(محاصرة األمن الوقائي
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سورية: مجازر ضد المدنيين انتقامًا لخسائر النظام العسكريةدرعا تنزلق إلى الفوضى

ياسين محمد

تــتــصــاعــد املــــؤشــــرات والـــعـــوامـــل الـــتـــي تــدفــع 
ــفـــوضـــى  مـــحـــافـــظـــة درعــــــــا إلـــــــى مــــزيــــد مـــــن الـ
والفلتان األمــنــي، بعد أكــثــر مــن عــشــرة أشهر 
من سيطرة النظام السوري بشكل كامل على 
بضمانة  مصالحة  اتــفــاق  بموجب  املحافظة 
روســيــة. وعـــادت فــي الفترة األخــيــرة عمليات 
االغــتــيــال بــشــكــل مــلــحــوظ، مــســتــهــدفــة بشكل 
املعارضة كانت قد  خاص قيادات سابقة في 
عت على اتفاق املصالحة مع النظام، وكان 

ّ
وق

آخرها مقتل خالد أبو ركبة، الــذي كان قد تم 
املكلفة  املــركــزيــة  اللجنة  فــي  اخــتــيــاره كعضو 
بالتفاوض مــع روســيــا والــنــظــام إبـــان وجــود 
فصائل املعارضة املسلحة في املحافظة، قبل 
أن تتمّكن قوات النظام وروسيا من السيطرة 

عليها بشكل كامل.
كذلك من العوامل التي قد تدفع باتجاه توترات 
أمنية إضافية في املحافظة، هو انتهاء مهلة 
الستة أشهر التي حددها اتفاق املصالحة من 
ـــع على االتــفــاق بالخدمة 

ّ
أجــل التحاق مــن وق

 الخدمة، 
ّ
اإللزامية للشباب ممن هم ضمن سن

األمـــر الـــذي يــرجــح قــيــام قـــوات النظام بحملة 
ــم مــن أجـــل ســـوق الــشــبــاب إلــى  اعــتــقــاالت ودهـ
الخدمة االلزامية، مع توقعات بأال يستجيب 
املــحــافــظــة، خصوصا  شــبــاب  مــعــظــم  للحملة 
أن كل املؤشرات تشير إلى أنه سيتم سوقهم 

أحمد حمزة

بينما هـــدأت وتــيــرة املـــعـــارك، أمـــس الــثــاثــاء، 
ف في شمال غربي سورية، 

ّ
تتوق أن  من دون 

 القصف اشتّد خال اليومني األخيرين، إذ 
ّ
فإن

الغارات  عشرات  وروســيــا  النظام  طيران  ذ 
ّ
نف

 عن القصف املدفعي، ما أدى 
ً
الجديدة، فضا

مجددًا لسقوط عشرات الضحايا من املدنيني. 
الجوي  القصف  ضحايا  حصيلة  بلغت  وقــد 
والــصــاروخــي مــن قبل قــوات النظام السوري 
والــطــيــران الــروســي على أريـــاف حماة وإدلــب 
وحــلــب شــمــال غـــرب الـــبـــاد أكــثــر مـــن سبعني 
بــني قتيل وجــريــح، منذ صباح أّول مــن أمس 
ــيـــوم نــفــســه،  ــنـــني وحـــتـــى مــنــتــصــف لــيــل الـ االثـ
فــيــمــا اســتــأنــفــت قــــوات الــنــظــام الــقــصــف على 
ريـــف إدلــــب مــنــذ صــبــاح أمــــس. وبــــدا واضــحــا 
أن تـــصـــعـــيـــد الـــقـــصـــف جــــــاء ضـــمـــن ســيــاســة 
الــنــظــام املــمــنــهــجــة والــقــائــمــة عــلــى اســتــهــداف 
التي  العسكرية  لخسائره  لانتقام  املــدنــيــني 
تكبدها فــي األيـــام املــاضــيــة. وذكـــرت مصادر 
»العربي الجديد«  من الدفاع املدني السوري لـ
النظام السوري قصفت مدينة خان   قــوات 

ّ
أن

شيخون في ريف إدلب صباح أمس براجمات 
مادية.  أضـــرارًا  موقعة  واملدفعية،  الصواريخ 

إلـــــى جــبــهــة إدلــــــب ومــحــيــطــهــا ملـــواجـــهـــة مــن 
كانوا رفــاق األمــس. ومما يزيد املوقف سوءًا 
االتــهــامــات املــتــبــادلــة بــني عــنــاصــر املصالحة 
من أبناء درعــا الذين تطوعوا ضمن »الفيلق 
الــخــامــس«، وجــــرى إلــحــاقــهــم بــمــعــارك إدلـــب، 
إذ يتهم عناصر  الــوطــنــي،  الـــدفـــاع  وعــنــاصــر 
النظام بزجهم في الصفوف  قــوات  املصالحة 
ص منهم، 

ّ
األمامية في املعارك من أجل التخل

فــي حــني يــحــّمــل عــنــاصــر فــي الــدفــاع الوطني 
عــنــاصــر املــصــالــحــات املــســؤولــيــة عـــن الــتــقــّدم 
الــــذي أحـــرزتـــه املــعــارضــة فــي اآلونــــة األخــيــرة 
بسبب ما سموه تخاذل هذه العناصر. ويأتي 
كـــل ذلــــك فـــي ظـــل غـــيـــاب ســلــطــات الــنــظــام عن 

توفير أي خدمات ألهالي املحافظة.
وفي جديد التطورات األمنية، قام مجهولون 
خالد  على  النار  بإطاق  املاضي  اإلثنني  ليل 
ــا، مــا أدى إلــى  أبـــو ركــبــة أمـــام مــنــزلــه فــي درعــ
مقتله على الفور. وبحسب مصادر محلية من 
املحافظة، فــإن أبــو ركبة عمل في وقــت سابق 
مع املخابرات الجوية التابعة للنظام، قبل أن 
يتسلم مهمة قيادية في فرقة »أحرار نوى«، ثم 
قام بعد ذلك بعملية تسوية مع النظام وعاد 
للعمل ضمن صفوف قواته في درعا. ورجحت 
ــقـــاومـــة  ــعــــرف بـــاســـم »املـ ــ

ُ
ــا ت املــــصــــادر قـــيـــام مــ

الــشــعــبــيــة« بــقــتــلــه، إذ قـــامـــت هــــذه املــجــمــوعــة 
فـــي الــســابــق بــقــتــل الــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات 
مــن قياديني وعناصر ممن أجـــروا فــي اآلونــة 
األخـــيـــرة تــســويــات مــع قـــوات الــنــظــام وعـــادوا 
على  كــامــل  بعد سيطرته بشكل  مــعــه،  للعمل 
درعا وريفها وإخراج فصائل املعارضة منها.
وا هجوما 

ّ
أن مجهولني شن وكشفت املصادر 

مسلحا على حاجز أمني يتبع للفرقة الرابعة 
ــلـــدة املـــزيـــريـــب  ــل بــــني بـ ــواصــ عـــلـــى الـــطـــريـــق الــ
ــا، الفــتــة إلــى  ــ ومــنــطــقــة الــعــوجــا فـــي ريـــف درعـ
الحادثة تبعتها حالة استنفار كبير  أن هذه 
لـــقـــوات الــنــظــام ونــشــر الــعــديــد مـــن الــحــواجــز 
ــادر مــحــلــيــة  ــي املـــنـــطـــقـــة. كـــذلـــك أّكـــــــدت مــــصــ فــ
فـــي مــديــنــة جـــاســـم تـــعـــرض الـــحـــاجـــز الــتــابــع 
ــقـــوات الــنــظــام جـــنـــوب املــديــنــة لــهــجــوم آخــر  لـ
مــســلــح مـــن قــبــل مــجــهــولــني، فــيــمــا لـــم يتضح 
حــجــم الــخــســائــر الــبــشــريــة فــي صــفــوف قــوات 

 حصيلة الضحايا 
ّ
وقالت املصادر نفسها إن

القصف على مناطق مختلفة في ريف  جــراء 
إدلــــب، مــنــذ صــبــاح االثــنــني وحــتــى منتصف 
 من 

ً
الــلــيــل مـــن الـــيـــوم نــفــســه، بــلــغــت 27 قــتــيــا

نــســاء،  أطــفــال وســـت  املــدنــيــني بينهم ثمانية 
الــجــرحــى تــجــاوز األربــعــني،   عـــدد 

ّ
أن  

ً
مضيفة

 وست نساء، باإلضافة 
ً
بينهم اثنا عشر طفا

ــاع املــــدنــــي،  ــ ــدفـ ــ إلـــــى ثــــاثــــة مـــتـــطـــوعـــني مــــن الـ
عمليات  خــال  القصف  تجدد  جــراء  أصيبوا 
 
ّ
اإلســـعـــاف واإلنــــقــــاذ. وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن

الــضــحــايــا تــوزعــوا عــلــى مـــدن وبــلــدات جباال 
بطيخ،  وكفر  ومعرشورين،  شيخون،  وخــان 
 الطيران 

ّ
ومعرة حرمة، وأريحا، مشيرة إلى أن

الــحــربــي اســتــخــدم قــنــابــل عــنــقــوديــة وفــراغــيــة 
بــقــصــف مــنــازل املــدنــيــني. وأدى الــقــصــف إلــى 
ــــع وأضــــــرار مـــاديـــة فـــي املــمــتــلــكــات  ــار واسـ ــ دمـ
ــل الـــــزراعـــــيـــــة. وفــــــي ريــــــف حــلــب  ــيــ واملــــحــــاصــ
املصادر،  بحسب  القصف،  تسبب  الجنوبي، 
امـــرأة وطفاها،  ثــاثــة مدنيني هــم  فــي مقتل 
جراء استهداف قرية الزربة باملدفعية الثقيلة، 
فيما أصيب ثاثة مدنيني جراء القصف على 
ريف  وفــي  ومـــورك،  واللطامنة  كفرزيتا  مــدن 
 
ً
حماة الشمالي. وتبقى هــذه األرقــام مرشحة

لــلــتــصــاعــد، وفــــق مـــا قـــالـــت مـــصـــادر »الـــدفـــاع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمــس،  املــدنــي الــســوري« لـــ
ــــي كــل   »الـــــغـــــارات ُمـــســـتـــمـــرة وفـ

ّ
 أن

ً
مـــوضـــحـــة

 الطيران 
ّ
ساعة نتلقى باغات جديدة عن شن

ــــاوة عـــلـــى ســقــوط  ــ لـــهـــجـــمـــاٍت إضــــافــــيــــة«. وعـ
أعداد كبيرة من الضحايا، فإن هجمات قوات 
ــا، أّدت إلـــى نــــزوح املــزيــد من  ــيـ الــنــظــام وروسـ
املدنيني، والذين يتجه معظمهم نحو البلدات 
ــقــــرى األقـــــل خـــطـــرًا، بـــالـــقـــرب مـــن الـــحـــدود  والــ
الـــتـــركـــيـــة، حــيــث تــنــتــشــر عـــشـــرات املــخــيــمــات 
املكتظة بساكنيها. وتقول إحصائيات فريق 
املخيمات   

ّ
إن وغيرها،  االستجابة«  »منسقو 

أضعاف  املاضية،  األسابيع  خــال  استقبلت، 
األعداد القادرة على استيعابها.

رت مــن موجات 
ّ
وكــانــت األمــم املتحدة قــد حـــذ

نزوح ضخمة باتجاه تركيا، إذا ما استمرت 
حــمــلــة الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري واملـــــعـــــارك فــي 
ــال منسق  جــنــوبــي إدلـــب وشــمــالــي حــمــاة. وقـ

شــمــال غـــرب حــمــاة، بــالــقــرب مــن قــريــة الشيخ 
حديد شمال قرى الجبني وتل ملح، وفي نقاٍط 
أخرى قرب بلدة الحويز، والثانية شمال شرق 
مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة، عــنــد مــحــيــط تــلــة كــبــانــة، 
التي تسعى قــوات النظام بدعم جوي روسي 
ــشــكــل لــهــا بــوابــة لجسر 

ُ
القــتــحــامــهــا، كــونــهــا ت

الشغور في غربي إدلب، وسهل الغاب، شمال 
غرب حماة. وحول سير املعارك أمس الثاثاء، 
قـــال قــيــادي عــســكــري فــي املــعــارضــة الــســوريــة 
املــســلــحــة فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
 »املـــــعـــــارك مـــســـتـــمـــرة، وتــــــــدور مـــواجـــهـــات 

ّ
إن

مواقع  وقصفنا  الــحــويــز،  مــحــور  على  عنيفة 
ــــي قـــريـــة  ــة لـــلـــنـــظـــام فــ ــعــ ــابــ ــتــ لـــلـــمـــلـــيـــشـــيـــات الــ
القصابية«، الواقعة إلى الشمال من كفرنبودة 
وغرب الهبيط، شمال غرب حماة، متحدثا عن 
»مــعــارك أخــرى تــدور في محور كبانة«. وقال 
 الــفــصــائــل تــتــصــدى هــنــاك لــهــجــوم عنيف، 

ّ
إن

والطائرات تقصف بكثافة نارية كبيرة جدًا.
وفيما تقود مليشيات »النمر« التابعة لسهيل 
الــحــســن مــعــظــم مــعــارك ريـــف حــمــاة الشمالي 
 مـــصـــادر مــوالــيــة لــلــنــظــام كــانــت 

ّ
ــإن الــغــربــي، فــ

قــد أكـــدت فــي الــيــومــني املــاضــيــني دفـــع األخــيــر 
بمزيد من التعزيزات من محيط دمشق نحو 
فيها  ــل 

ّ
الــتــوغ  

ّ
أن تبنّي  بعدما  الجبهات،  هــذه 

بريا يحتاج إلى قوات أكبر مما كان متوقعا، 
أيام  منذ   

ّ
تشن هناك  دافعة 

ُ
امل الفصائل   

ّ
إن إذ 

االســتــنــزاف،  تكتيك  متبعة  خــاطــفــة،  هجمات 
»العربي الــجــديــد«، فــي وقــت سابق  كما قــال لـ
أول من أمس، ناجي مصطفى، املتحدث باسم 

»الجبهة الوطنية للتحرير«.
»قوات الغيث« هجوم قوات  عرف بـ

ُ
وتقود ما ت

الاذقية، وهي  كبانة، شمالي  تل  في  النظام، 
قوات يقودها العميد بقوات األسد غياث دلة، 
»الفرقة الرابعة«، التي يقودها فعليا  وتتبع لـ
شقيق رئــيــس الــنــظــام الــســوري، مــاهــر األســد. 
وتــســعــى هـــذه الـــقـــوات لــكــســر دفـــاعـــاٍت بنتها 
الفصائل املتمركزة في كبانة، خال السنوات 
من صعوبة  تزيد  تحصينات  وهــي  املاضية، 
التوغل  تحاول  التي  املهاجمة،  الــقــوات  مهمة 
التال  نــاريــا، من  في مناطق جبلية مكشوفة 

املحيطة، وأعاها كبانة. أجزاء كبيرة من درعا ال تزال مدّمرة )محمد أبازيد/ فرانس برس(

أّدى القصف إلى دمار وأضرار مادية في الممتلكات والمحاصيل الزراعية )دليل سليمان/ فرانس برس(

الــنــار عــلــى عــنــصــر ســابــق فــي صــفــوف »لـــواء 
املعتز بالله«، كان قد أجرى عملية تسوية مع 
قـــوات الــنــظــام، وذلـــك بالقرب مــن بــلــدة طفس، 
ما أسفر عن مقتله على الفور. تبع ذلك في 9 
مايو/ أيار انفجار عبوة ناسفة بعد منتصف 
الليل بسيارة قائد الشرطة الحرة السابق في 
درعا البلد، أحمد رضوان الفالوجي، الذي قام 
النظام، ما أسفر  بإجراء عملية مصالحة مع 
إلــى أحــد مرافقيه. وفي  عــن مقتله بــاإلضــافــة 
22 مايو/ أيار قام مجهولون في أطراف بلدة 
املزيريب بإطاق النار على عنصر سابق في 
»لــواء املعتز بالله« التابع لفصائل املعارضة 
املسلحة، قام بإجراء تسوية مع قوات النظام. 
وفــي 26 مــايــو/ أيــار قــام مجهوالن يستقان 
ــة نــاريــة بــإطــاق الــنــار عــلــى عنصر من  دراجــ
بالقرب  النظام  لقوات  التابعة  الرابعة  الفرقة 
من املسجد العمري في درعا البلد، وهو كان 

سابقا في صفوف فصائل املعارضة.
بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، كــان تنظيم »داعــــش« قد 

العمليات  هــذه  وتــأتــي  املهاجمني.  أو  النظام 
ــداث الــتــي تــشــيــر إلــى  ــ ضــمــن سلسلة مــن األحـ
فلتان أمني واضــح فــي محافظة درعـــا، ينذر 
مدينة  أن شهدت  بعد  الحالة،  هــذه  بتصاعد 
درعـــا األحـــد املــاضــي احــتــجــاجــات ضــد نصب 
النظام نقاط تفتيش وحــواجــز جديدة  قــوات 
واعتقاالت  دهم  عمليات  ها 

ّ
املنطقة، وشن في 

طاولت العديد من املدنيني في مدينة داعل.
مــن عمليات  العديد  درعـــا  وشــهــدت محافظة 
ــــي، إذ قـــام  ــــاضـ ــاالت خـــــال الـــشـــهـــر املـ ــيــ ــتــ االغــ
املاضي بإطاق  أيــار  3 مايو/  مجهولون في 

عملية  الحالي  حــزيــران  يونيو/   4 فــي  ى 
ّ
تبن

ضـــد قــــوات الــنــظــام فـــي ريــــف درعـــــا. وتــحــدث 
ناشطون سوريون عن إعان التنظيم تفجير 
عــبــوتــني نــاســفــتــني، اســتــهــدفــتــا قـــوات النظام 
على الطريق الواصل بني بلدتي نامر وخربة 
غزالة في ريف درعا الشمالي الشرقي، ما أدى 
إلــى ســقــوط قتلى وجــرحــى فــي صــفــوف هذه 
القوات. غير أن ناشطني شككوا بصحة ذلك، 
مشيرين إلـــى ســرعــة حـــذف الــحــســابــات التي 
أعلنت عنها على مواقع التواصل االجتماعي.

ــاد يــقــتــصــر حـــضـــور ســـلـــطـــات الــنــظــام  ــكــ ويــ
االعــتــقــاالت واالغــتــيــاالت  املحافظة على  فــي 
ومضايقة األهالي، من دون تقديم الخدمات 
ــهـــربـــاء ومـــحـــروقـــات  ــيـــة مـــن مــــاء وكـ األســـاسـ
وســلــع أســاســيــة. وكــانــت مــصــادر محلية قد 
أنــه جــرى فــي مدينة  املــاضــي  كشفت الشهر 
ــا األوســــط تــوزيــع مناشير  ــل بــريــف درعـ داعـ
مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــنـــظـــام، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة حــمــلــتــه 

العسكرية في إدلب.

تصاعد عمليات 
اغتيال قادة التسويات 

في المنطقة

حضرية، وهو ما ال ينبغي أن يحدث بموجب 
الــــقــــانــــون الــــدولــــي اإلنــــســــانــــي«. وكــــــان فــريــق 
فــي آخر  أّكـــد  قــد  »منسقو استجابة ســوريــة« 
إحصائية له نشرها األحد املاضي، حول أعداد 
الضحايا والنازحني، في شمال غرب سورية، 
الــنــازحــني تــجــاوزت النصف مليون   أعـــداد 

ّ
أن

القتلى نتيجة   عدد 
ّ
شخص. وقــال الفريق، إن

قصف قــوات النظام وروســيــا منذ الثاني من 
فبراير/ شباط املاضي، إلى غاية التاسع من 
يونيو/ حزيران الحالي على الشمال السوري 

بلغ 697 شخصا، بينهم 203 أطفال.
 أعـــــداد الـــنـــازحـــني بــلــغــت فـــي الــفــتــرة 

ّ
ــد أن ــ وأكـ

ذاتــهــا أكــثــر مــن 503509 أشــخــاص، فيما ذكر 
التحتية  الــحــيــويــة والــبــنــى  املــنــشــآت   عـــدد 

ّ
أن

نــقــطــة، بينها 57 مــركــزًا  بــلــغ 183  املــســتــهــدفــة 
طبيا ومستشفى، وستة مراكز للدفاع املدني 
مخيمات  وســتــة  تعليميا  وبــنــاًء  منشأة  و71 
لــلــنــازحــني و31 مــن املــســاجــد، إضــافــة إلـــى 11 
 وتيرة املعارك العنيفة 

ّ
مخبزًا. إلى ذلك، ومع أن

انــخــفــضــت خـــال ســـاعـــات أمـــس الـــثـــاثـــاء، إال 
أنها تواصلت في جبهتني أساسيتني؛ األولى 

املنظمة الدولية اإلقليمي للشؤون اإلنسانية، 
ــانــــوس مـــومـــســـيـــس، االثــــنــــني، »نـــخـــشـــى إذا  بــ
استمر ذلك )التصعيد( واستمر ارتفاع أعداد 
 مئات 

ً
النازحني واحتدم الصراع، أن نرى فعا

اآلالف... مليون شخص أو مليونني يتدفقون 
على الحدود مع تركيا«.

وأضـــاف املــســؤول األمــمــي، فــي حديث لوكالة 
 الوضع في تدهور، 

ّ
»رويترز«، من جنيف، إن

وإن »اتــفــاقــا بــني روســيــا وتركيا على خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي الــقــتــال هـــنـــاك لـــم يــعــد مطبقا 
فــعــلــيــا«. وتـــابـــع »نــشــاهــد هــجــومــا يستهدف 
 أو يؤثر على املستشفيات واملــدارس في 

ً
فعا

مــنــاطــق مــدنــيــة، مــنــاطــق فيها ســكــان وأمــاكــن 

سبعون مدنيًا بين 
قتيل وجريح جراء قصف 

النظام وروسيا

ال تتوقف عمليات االغتيال 
في درعا التي تستهدف 

خصوصًا قادة سابقين 
في المعارضة أجروا 
تسويات مع النظام، 

وسط مؤشرات على أن 
المحافظة تتجه إلى مزيد 

من الفلتان األمني

فيما هدأت وتيرة 
المعارك بين الفصائل 
المسلحة من جهة، 

وقوات النظام وروسيا 
من جهة أخرى، في 

شمال غربي سورية، 
تواصلت عمليات القصف 
المكثفة التي استهدفت 

المدنيين، موقعة 
عشرات الضحايا

الحدثتقرير
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مباحثات قطرية ُعمانية 
اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء 
ــر الــخــارجــيــة، محمد  الــقــطــري، وزيــ
ــانــــي، أمـــس  بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثــ
الـــثـــاثـــاء فـــي الــــدوحــــة، مـــع الـــوزيـــر 
ــن الــــشــــؤون الــخــارجــيــة  املــــســــؤول عـ
بــســلــطــنــة عــمــان يــوســف بـــن عــلــوي 
بــن عبد الــلــه. وذكـــرت وكــالــة األنباء 
الـــقـــطـــريـــة »قــــنــــا«، أنـــــه جـــــرى خـــال 
ــات  ــاقــ االجـــــتـــــمـــــاع اســـــتـــــعـــــراض عــ
التعاون الثنائي بني البلدين وسبل 
دعمها وتــطــويــرهــا، بــاإلضــافــة إلى 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك. 
)العربي الجديد(

مخطط دول الحصار
 لغزو قطر

ــفــــزيــــون الــــعــــربــــي فــيــلــمــا  ــلــ ــتــ  الــ
ّ
بـــــــث

االثنني تحت عنوان  وثائقيا مساء 
»لعبة الحصار«، نقل عن مسؤولني 
ــارات والــــخــــارجــــيــــة  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي االسـ
دول  بتخطيط  تــأكــيــدات  األميركية 
الــحــصــار لــغــزو قــطــر عــســكــريــا بعد 
الخليجية في 2017،  افتعال األزمــة 
األمـــــر الـــــذي دفــــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي ذلــــك الـــحـــني ريــكــس 
تيلرسون إلى التحرك من أجل وقف 
ــكـــري، مـــمـــا أغــضــب  ــــل عـــسـ

ّ
أي تــــدخ

ولــي عهد أبــوظــبــي محمد بــن زايــد 
الذي ضغط من أجل إقالته. وأضاء 
الكبير  النمو  على  كــذلــك  الوثائقي 

الذي حققته قطر بعد الحصار.
)العربي الجديد(

مسرور البارزاني رئيسًا 
لحكومة إقليم كردستان

صــــــــّوت بـــــرملـــــان إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
الـــــعـــــراق، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، لــصــالــح 
تعيني مسرور البارزاني )الصورة( 
اإلقـــلـــيـــم، لتنتهي  لــحــكــومــة  رئــيــســا 
بـــــذلـــــك أزمــــــــــة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
واملناصب الرئيسة في اإلقليم. ونال 
مـــســـرور الـــبـــارزانـــي 87 صـــوتـــا من 
أصل 97 حضروا الجلسة. ومسرور 
عــــامــــا( هــــو االبــــن  ــــي )50  ــارزانـ ــ ــبـ ــ الـ
ــي، زعــيــم  ــارزانــ ــبــ األكـــبـــر ملــســعــود الــ
الكردستاني«  »الديمقراطي  الحزب 

ورئيس اإلقليم السابق. 
)العربي الجديد(

تجسس إماراتي على 
إدارة ترامب

كشف موقع »ذي إنترسبت« مساء 
ــالــــت إنـــه  االثــــنــــني عــــن جــــاســــوس قــ
يــدعــى راشـــد آل مــالــك، زرعــتــه دولــة 
اإلمـــــــــارات داخــــــل األوســــــــاط املــالــيــة 
 ،2017 ــذ  ــنـ مـ ــتــــحــــدة  املــ ــــات  ــــواليـ ــالـ ــ بـ
إدارة  ــلــــى  عــ الـــتـــجـــســـس  أجـــــــل  مـــــن 
باملعلومات  ومدها  ترامب،  دونالد 
ــة، خــــصــــوصــــا تــلــك  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االسـ
املــتــعــلــقــة بــاملــنــطــقــة. وبــحــســب »ذي 
ــبــــت«، فــــــإن االســـتـــخـــبـــارات  ــتــــرســ إنــ
اإلمــــاراتــــيــــة مــنــحــت آل مـــالـــك اســمــا 
ــه أجــــــرًا شــهــريــا  ــا، وقــــدمــــت لــ ــيـ حـــركـ
بعشرات اآلالف من الدوالرات لجمع 
ستار  تحت  الحساسة،  املعلومات 
أعـــمـــال واســـتـــثـــمـــارات. فـــي املــقــابــل، 
آل مالك، بيل كوفيلد،  نفى محامي 
أن يـــكـــون مـــوكـــلـــه جـــاســـوســـا لـــدى 
االســتــخــبــارات، فــي رده على ســؤال 

املوقع.
)العربي الجديد(

إيران تفرج عن نزار زكا

أفــرجــت السلطات اإليــرانــيــة، أمس 
ــن الــلــبــنــانــي  ــواطــ الــــثــــاثــــاء، عــــن املــ
نـــزار زكــا )الــصــورة( بعد أن كانت 
اتــهــمــتــه بــالــتــجــســس. ووصــــل زكــا 
ــيــــروت أمـــــس بـــرفـــقـــة املـــديـــر  إلـــــى بــ
العام لأمن العام اللبناني، اللواء 
ــا، بعد  ــ ــال زكـ ــ ــيـــم. وقـ عـــبـــاس إبـــراهـ
لــقــائــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــــون، فــي الــقــصــر الــجــمــهــوري في 
بعبدا »قبل االعتقال لم أتعد يوما 
على أحـــد، وأنـــا مــا زلــت كما كنت، 
فــا عمالة وال عــمــولــة. لــن أخــوض 
فـــي تــفــاصــيــل الــخــطــف واالعــتــقــال 
املحاكمة  ومجرى  الباطلة  والتهم 

الصورية«.
)العربي الجديد(

ــــول  ــلــــى وصــ ــر عــ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــتــ ـــــن ســ ــد أقــــــــل مـ ــعــ بــ
املــتــطــرف جــايــيــر بــولــســونــارو إلــى  اليميني 
ــدأت الــفــضــائــح  ســـدة الــحــكــم فـــي الـــبـــرازيـــل، بــ
السياسية تطاول نظامه، بل تمتد حتى إلى 
تسريب  عبر  وذلـــك  رئيسا،  انتخابه  قبل  مــا 
مــعــلــومــات حــــول تـــآمـــر قــضــائــي جــــرى ملنع 
ايناسيو  لويس  األسبق،  البرازيلي  الرئيس 
إلــى االنتخابات  الترشح  لــوال دا سيلفا، من 
الرئاسية التي جرت عام 2018، بينما كانت 
ــرأي تــظــهــره مــتــقــّدمــا بــفــارق  ــ اســتــطــاعــات الـ
كبير على بولسونارو. ومما يزيد االتهامات 
للرئيس الجديد، حقيقة أن من حكم على لوال 
فــي بــدايــة املــرحــلــة االبــتــدائــيــة ملحاكمته عام 
2017، هو القاضي السابق سيرجيو مورو، 
ــرًا لــلــعــدل في  والــــذي عــّيــنــه بــولــســونــارو وزيــ
أثــار  مــا  املــاضــي، وهــو  الثاني  يناير/كانون 
إلــى أكبر  توقعات بــأن تتحول هــذه القضية 
فضيحة في تاريخ الجمهورية البرازيلية إذا 

ثبتت االتهامات بالتآمر.
ــذي ُيــعــتــبــر أيــقــونــة  ــادت قــضــيــة لــــوال، الــ ــ وعـ
مــن جديد،  الــواجــهــة  إلــى  الاتيني،  اليسار 
ــبــــت«  ــتــــرســ انــ »ذا  مـــــوقـــــع  كــــشــــف  بــــعــــدمــــا 
للتحقيقات االستقصائية األحد عن رسائل 
خـــاصـــة تـــم تــبــادلــهــا بـــني املـــدعـــني الــعــامــني 
الـــذي كـــان مكلفا بقضية  والــقــاضــي مـــورو 
لــوال، وتكشف عن  فيها  ــهــم 

ُ
ات التي  الفساد 

تآمر ضد الرئيس األسبق الــذي كــرر مــرارًا 
ــــــه يــتــعــرض 

ّ
ـــــه بـــــريء مـــن االتـــهـــامـــات وأن

ّ
أن

الطريق  قــطــع  إلـــى  تــهــدف  ملــكــيــدة سياسية 
أمام احتمال انتخابه مجددًا. ومنذ إبريل/
البالغ  الرئيس األسبق  نيسان 2018، ينفذ 
ــذي حـــكـــم الـــبـــاد  ــ ــ مــــن الـــعـــمـــر 73 عــــامــــا، والـ
لواليتني بني 2003 و2010، حكما بالسجن 

طهران ــ العربي الجديد

تــكــتــســب زيـــــــارة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي، 
شينزو آبـــي، إلــى طــهــران الــتــي يــبــدأهــا اليوم 
األربعاء وتستمر لثاثة أيام، أهمية بالغة في 
تأتي  كونها  وعناوينها،  وسياقها  توقيتها 
اإلقليمية  الدبلوماسية  التحركات  إطــار  فــي 
والـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــــى تــخــفــيــف الــتــوتــر بني 
طــهــران وواشــنــطــن، والــســعــي إلــى فتح مسار 
للتفاوض بينهما، على الرغم من الصعوبات 
الكبيرة التي تعتري هذا املسعى. ودخلت هذه 
بعد  مرحلة جديدة،  األسبوع  هذا  التحركات 
زيــارة وزيــر الخارجية األملــانــي هايكو ماس، 
اإلثــنــني إلــى طــهــران، ودخـــول قطر على الخط 
خارجيتها  وزيــر  كشف  بعدما  معلن،  بشكل 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، األحد املاضي، 
ــثـــات مــــع طـــهـــران  ــبـــاحـ أن الـــــدوحـــــة تــــجــــري مـ

وواشنطن الحتواء التصعيد بينهما.
ــارة آبـــي إلـــى إيــــران، املــدفــوعــة بــاعــتــبــارات  زيــ
عدة، أهمها مباركة أميركية معلنة، وعاقات 
إيـــران، وتحالف وطيد  صــداقــة تاريخية مــع 
ــتــــحــــدة، تـــحـــظـــى بــاهــتــمــام  مــــع الـــــواليـــــات املــ
كــبــيــر مـــن املـــراقـــبـــني، لـــدرجـــة يــمــكــن اعــتــبــار 
التحركات  تلك  بــني  األهـــم  الياباني  التحرك 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة. وتــســتــغــرق 
الـــزيـــارة ثــاثــة أيــــام وتــســتــمــر حــتــى الجمعة 
املسؤولني  بكبار  آبــي  فيها  ويلتقي  املقبلة، 
اإليرانيني، في مقدمتهم املرشد األعلى علي 

خامنئي والرئيس حسن روحاني.
وعلى الرغم من أن زيارة آبي هي األولى من 
نوعها لرئيس وزراء ياباني إلى طهران منذ 
أربـــعـــة عـــقـــود، إال أن طــوكــيــو حافظت  نــحــو 
طيلة املدة التي تبعت الثورة اإليرانية، على 
ــران، التي  لــغــة الــصــداقــة فــي عــاقــاتــهــا مــع إيــ
وتراجعت  االقتصادي،  الطابع  عليها  يغلب 
متأثرة بالعقوبات األميركية بشكل ملحوظ. 

لــثــمــانــي ســـنـــوات وعـــشـــرة أشـــهـــر، التــهــامــه 
بالحصول على رشوة من شركة مقاوالت، 
عبارة عن شقة من ثاث طبقات في منتجع 
ــاولــــو، مــقــابــل عـــقـــود مع  فـــي واليـــــة ســــاو بــ
التابعة  الــنــفــطــيــة  مــجــمــوعــة »بـــتـــروبـــراس« 
»الغسل  بـ القضية املعروفة  الدولة، في  إلى 

السريع«.
وكشف موقع »ذا انترسبت« األحد، أنه اطلع 
على كمية كبيرة من الرسائل الخاصة التي 
تــبــادلــهــا خــصــوصــا عــلــى تطبيق تلغرام  تــم 
بني املدعني والقاضي مــورو، وحصل عليها 
مــن مــصــدر لــم يــكــشــف اســمــه. وكــتــب املــوقــع: 
الــدوافــع غير  أكــدوا لفترة طويلة أن  »بعدما 
سياسية وسببها هو مكافحة الفساد فقط، 
تـــآمـــر املـــدعـــون فـــي قــضــيــة الــغــســل الــســريــع، 
فــي مــا بينهم حــول وســائــل منع عـــودة لوال 
ــلـــطـــة«. وأفــــــادت  ــه الـــعـــمـــالـــي إلـــــى الـــسـ ــزبــ وحــ
املتهمني  املــســؤولــني   

ّ
أن املــســربــة  املــعــطــيــات 

الحس  »افــتــقــار  وبـــ »خـــداع ممنهج«  بتنظيم 
املــهــنــي«، ســعــوا ملــنــع تــرشــح لـــوال دا سيلفا 
أخرى  2018. وكشفت رسائل  انتخابات  إلى 
بــحــســب املـــوقـــع أن املـــدعـــني أنــفــســهــم كــانــت 
لديهم »شكوك جدية بشأن وجود أدلة كافية 
تــديــن لـــوال« فــي قضية الــحــصــول عــلــى شقة 
ــلـــوه إلـــى الــســجــن فـــي نهاية  كـــرشـــوى، وأرسـ
املطاف ليمضي ثمانية أعوام وعشرة أشهر 

بعد تخفيف عقوبته أخيرًا.
غرينوالد،  غلني  األميركي  الصحافي  وكتب 
أحــــد مــؤســســي مـــوقـــع »ذا انـــتـــرســـبـــت«، في 
ــائـــق الــتــي  تـــغـــريـــدة عــبــر »تـــويـــتـــر«، أن الـــوثـ
حصل عليها املوقع حول البرازيل »من األهم 
في تاريخ الصحافة«. وأضاف أنها »تحوي 
أســرارًا خطيرة بشكل دردشــات وتسجيات 
فيديو وصــور ووثائق  صوتية وتسجيات 
أخرى« حول النائب العام في قضية »الغسل 
مورو  والقاضي  داالنيول،  ديلتان  السريع«، 
و»عـــدد كبير مــن املــســؤولــني الــذيــن مــا زالــوا 
كبيرًا  واقتصاديا  نفوذًا سياسيا  يمارسون 
البرازيل ودول أخــرى«. وأعلن غرينوالد  في 

أن »تحقيقاتنا ليست سوى في بدايتها«.
املحكمة  قــررت  التسريبات،  هــذه  نشر  وبعد 
العليا في البرازيل إعادة فتح النقاش بشأن 
طلب اإلفراج عن الرئيس األسبق. ويثير هذا 
الطلب شكوكا في نزاهة مورو الذي كان حكم 
عــلــى دا سيلفا فــي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة عــام 
2017. من جهتهم، قال محامو لوال دا سيلفا: 
»ال شــك أن اإلجــــراءات ضــد الرئيس األسبق 

فــبــعــد أن كـــانـــت طــوكــيــو مـــن أبـــــرز مــشــتــري 
فـــي تسعينيات  ــرانــــي، وتــحــصــل  اإليــ الــنــفــط 
القرن املاضي على أكثر من 80 من املائة من 
وارداتــهــا النفطية من إيـــران، إال أنها أوقفت 
نــهــائــيــا شــــراء الــنــفــط مـــن إيـــــران فـــي إبــريــل/
ــي، قـــبـــل أن تـــوقـــف الــــواليــــات  ــاضــ نـــيـــســـان املــ
املــتــحــدة اعــتــبــارًا مــن الــثــانــي مــن مــايــو/أيــار 
ــاءات لــثــمــانــي دول من  ــفــ املـــاضـــي، مــنــح اإلعــ
مشتري النفط اإليراني، من ضمنها اليابان.

على ضوء هذه املعطيات، فإن اختيار رئيس 
ــــوزراء الــيــابــانــي هـــذا الــتــوقــيــت الــحــســاس،  الــ
والذي بلغ فيه التوتر بني طهران وواشنطن 
ذروته، للمجيء إلى إيران، له داللة واضحة، 
إن  أميركية،  بمباركة  تأتي  زيــارتــه  أن  وهــي 
لــم تــكــن هــي أســاســا بــمــبــادرة مــن واشــنــطــن. 
ــن تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس   ذلـــــك مــ

ّ
ويـــســـتـــشـــف

األميركي دونالد ترامب الهادئة تجاه إيران 
خــــال زيـــارتـــه األخـــيـــرة إلــــى الـــيـــابـــان أواخــــر 
الــشــهــر املــاضــي، إذ أبـــدى دعــمــه لــتــوجــه آبــي 
ــران فـــي ســـيـــاق حــديــثــه عـــن دعــوتــه  ــهـ إلــــى طـ
»سنرى   :

ً
قــائــا للتفاوض،  اإليــرانــيــة  القيادة 

ما سيحدث، لكنني أعرف أمرًا مؤكدًا هو أن 
آبــي، الــذي يفكر في زيــارة إيــران، على عاقة 

وثيقة مع القادة اإليرانيني«.
الــزيــارة واضــح ومعروف،  وبالتالي فعنوان 

منديس سيقرر دراسة طلب استئناف جديد 
من قبل محامي الرئيس األسبق.

ــذه الــقــضــيــة، طــالــب مــرشــح  وتــعــلــيــقــا عــلــى هـ
حـــزب لـــوال لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة األخــيــرة 
التي جرت في أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
ــداد، بــتــحــقــيــق مــعــّمــق حــــول ما  ــ فـــرنـــانـــدو حــ
»أكبر فضيحة مؤسساتية  أن يصبح  يمكن 
ــال حــــداد الــذي  فــي تــاريــخ الــجــمــهــوريــة«. وقــ
ُهـــزم فــي االنــتــخــابــات أمـــام بــولــســونــارو، إنه 
إذا كانت معلومات »ذا انترسبت« صحيحة 
»فــيــجــب ســجــن كــثــيــريــن وإلـــغـــاء مــحــاكــمــات 

وكشف مهزلة أمام العالم«.
التحقيق  املسؤولون عن  املقابل، سعى  في 
ــل الــــســــريــــع« لـــتـــرويـــج  ــغــــســ ــــي قـــضـــيـــة »الــ فـ
تـــهـــم مـــن أي خــــرق لـــلـــقـــانـــون، والـــقـــول  بـــراء
االتهامات  مواجهة  فــي  »مطمئنون«  إنــهــم 
القانون،  التي تتهمهم بالعمل خارج إطار 
معّبرين عن أسفهم لوقوعهم »ضحايا عمل 

تطوير  أمـــام  الــطــريــق  لفتح  أواًل،  االنــفــراجــة 
العاقات مع إيران ثانيا.

التي أوفـــدت وزيــر خارجيتها، محمد  إيـــران 
إلــى طوكيو، منتصف مايو/ جــواد ظــريــف، 

أيــــار املـــاضـــي، لــبــحــث »الــضــغــوط األمــيــركــيــة 
والتوترات التي أحدثتها«، ال تزال تصّر على 
رفضها »القاطع« للدخول في أي مفاوضات 
مباشرة أو غير مباشرة مع اإلدارة األميركية 
الحالية تحت »الضغط«، داعية إياها إلى أن 
ألن  سلوكها  بتغيير  لهجتها،  تغيير  ترفق 

»املعيار هو األفعال وليس األقوال«.
ــلـــى إجـــــراء  ــابــــل، تــــصــــّر واشـــنـــطـــن عـ ــقــ فــــي املــ
ــع اســــتــــمــــرار الــــضــــغــــوط، بــل  ــ مــــفــــاوضــــات مـ
وتشديدها، واستبقت زيارة وزير الخارجية 
األملـــانـــي ورئـــيـــس الــــــوزراء الــيــابــانــي بــفــرض 
ــــرى، الــجــمــعــة املــاضــيــة،  عــقــوبــات شـــديـــدة أخـ
طـــاولـــت قــطــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات اإليـــرانـــي، 

ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة للباد.
وبني الدعوة اإليرانية إلى تغيير السلوكيات 
األمـــيـــركـــيـــة، ورغـــبـــة واشـــنـــطـــن فـــي تــفــاوض 
تــحــت الـــضـــغـــوط، يــســعــى آبــــي إلــــى تــوظــيــف 
عــاقــات الــصــداقــة مــع طــهــران والتحالف مع 
 طريقا يؤدي في نهايته إلى 

ّ
واشنطن، ليشق

مفاوضات ثنائية بني الخصمني. ولتحقيق 
هـــذه الــغــايــة أجــــرى آبـــي اتـــصـــاالت »الفـــتـــة«، 
خــال اليومني املاضيني، مــع كــل مــن ترامب، 

والرئيس السويسري أولي ماورر.
ــا الــتــحــرك الــيــابــانــي وبــالــقــدر الــــذي يلقى  أمـ
ودولــيــا،  إقليميا  كثيرة  أوســـاط  مــن  ترحيبا 
ــــى حـــــــرب، فــإنــه  تـــخـــشـــى انــــــــزالق املـــنـــطـــقـــة إلــ
يـــواجـــه عــقــبــات مـــن أطــــــراف إقــلــيــمــيــة، على 
ــدا فـــي اتــصــال  رأســـهـــا إســـرائـــيـــل، وهــــو مـــا بــ
قبل  بآبي  نتنياهو  بنيامني  رئيس وزرائها 
ــهــــران، فـــي مـــا بــــدت مــحــاولــة  ــه إلــــى طــ زيــــارتــ
لعرقلة التحرك الياباني. وتعليقا على ذلك، 
اعتبر عضو لجنة األمــن القومي والسياسة 
الدين  اإليــرانــي، عــاء  البرملان  الخارجية في 
بــــروجــــردي، أن مــــرّد اتـــصـــال نــتــنــيــاهــو قلق 

إسرائيل من نجاح التحرك الياباني.
في ظل هذا الواقع، فإن املصاعب الكبيرة أمام 
تــحــرك آبـــي تقلل مــن ســقــف الــتــوقــعــات حــول 
نتائج زيــارتــه إلــى طــهــران، وســط تــســاؤالت 
كــان يحمل معه مــبــادرة »نــاجــحــة«،  إذا  عما 
تــحــقــق فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر بــعــض مــطــالــب 
إيران في ما يتعلق بتخفيف العقوبات التي 
لتوافق على إطاق  اقتصادها،  أثقلت كاهل 
مفاوضات غير مباشرة مع اإلدارة األميركية.

مشوبة بمشاكل خطيرة للغاية في ما يتعلق 
بــانــتــهــاك الـــضـــمـــانـــات األســـاســـيـــة وحـــرمـــان 
الــــفــــرد مــــن الــــحــــقــــوق«، مـــطـــالـــبـــني »بــــإطــــاق 
سراحه فــورًا، وأن تعلن املحاكم مــرة واحــدة 
وإلــى األبــد أنــه لم يرتكب أي جريمة«. وكان 
املحامون قد استأنفوا في وقت سابق قرارًا 
يرفض اإلفراج عنه. وحصل االستئناف على 
العليا، قبل  املحكمة  صوتني رافضني ضمن 
وقف التصويت بطلب من القاضي، جيلمار 
القاضي   

ّ
إن محلية  صحف  وقــالــت  منديس. 

الوساطة بــني طــهــران وواشنطن بغية  وهــو 
فتح مسار أو قناة للحوار بينهما. لكن ذلك ال 
يبدو مهمة سهلة، بل معقدة للغاية، وهو ما 
قد يفسر سّر طول أمد مكوث آبي في طهران 
اليابانية في  أيــام، وامتناع الحكومة  لثاثة 
تعليقها على الزيارة عن اإلشارة إلى وساطة 
ــران الــتــي وصــفــت زيــارة  بــني الــطــرفــني. أمــا إيـ
آبي بأنها »تاريخية« و»مهمة للغاية«، فهي 
تتحدث عــن عــنــاويــن أخـــرى لــهــا، تــنــدرج في 
ســيــاق الــعــاقــات الــثــنــائــيــة وتــطــويــرهــا. لكن 
تجربة هذه العاقات بعد الثورة اإلسامية 
أنها محكومة بشكل كبير  إيـــران، تظهر  فــي 
بــاملــتــغــيــر األمـــيـــركـــي، مـــا يــؤكــد أنــــه مـــن دون 
انــفــراجــة فــي الــعــاقــات األمــيــركــيــة اإليــرانــيــة، 
ال يــبــدو الـــرهـــان عــلــى تــطــويــر الــعــاقــات بني 
طهران وطوكيو منطقيا. بالتالي، فإن مهمة 
شينزو آبي بالدرجة األولى هي تحقيق هذه 

ــارس نــشــاطــات  إجـــرامـــي قـــام بـــه قـــرصـــان مــ
ــد الـــنـــيـــابـــة والـــحـــيـــاة  بـــالـــغـــة الـــخـــطـــورة ضــ
القاضي  أمــا  وأمنهم«.  ألعضائها  الخاصة 
مــورو، الشخصية األبــرز في هــذه القضية، 
فــقــد »أســــف لــعــدم كــشــف املـــصـــدر املــســؤول 
النقالة  للهواتف  اإلجــرامــيــة  القرصنة  عــن 
للمدعني«، وألن املوقع »لم يتصل )به( قبل 
نــشــر املــعــلــومــات وهــــذا مـــا يــخــالــف قــواعــد 
الصحافة«. وأضاف مورو أن الرسائل التي 
تـــم الــحــصــول عــلــيــهــا بــشــكــل غــيــر قــانــونــي 
»أخــرجــت مــن ســيــاقــهــا«. وحـــول املــضــمــون، 
نـــفـــى مـــــــورو ارتــــكــــابــــه أي مـــخـــالـــفـــة خـــال 
الواسع الذي سمح بسجن مئات  التحقيق 
الــســيــاســيــني واالقـــتـــصـــاديـــني خــــال خمس 
واســعــة  بشبكة  ــبـــاط  االرتـ بتهمة  ســـنـــوات، 
للرشاوى في صفقات عامة ملجموعة النفط 

البرازيلية »بتروبراس«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مشروع تسليم المطلوبين

التنفيذية كــاري الم، التي أكــدت مــجــددًا أول 
 املجلس التشريعي، أي 

ّ
مــن أمــس اإلثــنــني أن

بــرملــان هــونــغ كــونــغ، سيناقش الــنــّص اليوم 
األربعاء كما كان مقررًا، في قراءة ثانية.

ــن جــهــتــهــم عــن  ــّص مــ ــنــ ــو الــ ــارضـ ــعـ ــن مـ ــلــ وأعــ
تظاهرة اليوم بالقرب من املجلس التشريعي 
ــيـــهـــا أو  ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــى املـ ــ ــ ــان إلـ ــكــ ــســ ودعــــــــــوا الــ
اإلضـــراب، فيما دعــا آخـــرون إلــى عقد تجّمع 
اعـــتـــبـــارًا مـــن مــســاء أمــــس الـــثـــاثـــاء ليمضوا 
الــلــيــل أمـــام الــبــرملــان، وهـــو مــا استنفر قــوات 
إعام  أفــادت وسائل  إذ  املدينة،  في  الشرطة 
الـــشـــرطـــة حــــشــــدت اآلالف مــن   

ّ
بـــــــأن مــحــلــيــة 

العناصر اإلضافية للحفاظ على النظام.
ــام تــــجــــار بــتــعــبــئــة عــلــى  ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قــ
شــبــكــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي تــحــت وســم 
ليعلنوا  »#إضــــــراب1206«  بـــــــ تــرجــمــتــه  يــمــكــن 
لــكــي يتمكن  مــغــلــقــة،  مــتــاجــرهــم ســتــبــقــى   

ّ
أن

الــعــامــلــون فــيــهــا مــن الــتــظــاهــر. وتـــنـــدرج هــذه 
املتاجر ضمن خانة األعمال العائلية أو املحال 
الصغيرة والتي تشّكل لّب االقتصاد املحلي، 
ــادرًا مـــا يــســمــع صــوتــهــا فـــي الــنــقــاش  ــ ولــكــن نـ
السياسي. وحتى صباح أمس الثاثاء، أشار 
 تـــجـــاري إلــــى نــيــة إغـــاق 

ّ
حـــوالـــي مـــائـــة مـــحـــل

ــــواب، بينها مــقــاه ومــطــاعــم ومــحــال لبيع  األبـ
للتجميل  ومراكز  واأللــعــاب  التصوير  أجهزة 
 
ّ
وريـــاضـــة الـــيـــوغـــا. وذكـــــرت تــقــاريــر أيــضــا أن
الــطــلــبــة يــعــتــزمــون مــقــاطــعــة مــقــاعــد الـــدراســـة. 
الذي  وبكني  لندن  بني   1984 اتفاق  وبموجب 
إلــى الصني في 1997،  املنطقة  يقضي بإعادة 
ع هونغ كونغ بشبه حكم ذاتي وبحريات 

ّ
تتمت

القارية، وهــذا األمر  غير موجودة في الصني 
يطبق نظريا حتى 2047. وانتقدت كــاري الم 
أمس خطة اإلضراب. وقالت إلذاعة وتلفزيون 
هونغ كونغ »آر تي أتش كي«: »أدعو املدارس 

تـــردع االعــتــراضــات والتظاهرة  لــم 
املـــلـــيـــونـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا هــونــغ 
ــبـــرى مــنــذ  ــكـ ــتــــي تـــعـــد الـ ــغ، والــ ــونــ كــ
ــذلـــك  أعــــــــــوام، واالســــــتــــــعــــــدادات لـــــإضـــــراب وكـ
اإلدانــــات الــدولــيــة، ال سيما مــن قبل الــواليــات 
املـــتـــحـــدة، الــحــكــومــة املــحــلــيــة فـــي املــســتــعــمــرة 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة، لــلــعــودة عـــن مــشــروع 
قانون مثير للجدل، من شأن إقراره أن يسمح 
م بكني مطلوبني للقضاء 

ّ
لهونغ كونغ بأن تسل

الصيني. ومن املقّرر بدء مداوالت في املجلس 
التشريعي، الذي يهيمن عليه املوالون للصني، 
الــيــوم األربــعــاء، بهذا الــشــأن، وســط إضــرابــات 
ــدة، عـــلـــى وقـــــع قـــلـــق مــن  ــ ــديـ ــ واحـــتـــجـــاجـــات جـ
ل املتزايد لبكني في شؤون هونغ كونغ 

ّ
التدخ

 املــبــدأ الشهير »بلد 
ّ
الــداخــلــيــة، والــشــعــور بـــأن

ــد ونـــظـــامـــان« لـــم يــعــد مــحــتــرمــا. وأعــلــنــت  واحــ
عشرات الشركات واملحال التجارية في هونغ 
ــاء، عـــزمـــهـــا عـــلـــى إغــــاق  ــثــــاثــ ــــس الــ كــــونــــغ، أمـ
أبوابها اليوم األربعاء لاحتجاج على مشروع 
ع أن يتم التصويت عليه في 

ّ
القانون الذي يتوق

وقت الحق هذا الشهر. وكانت شهدت املدينة 
األحد املاضي أكبر تظاهرة منذ إعادتها إلى 
الــصــني فـــي 1997، وتــخــلــلــهــا اشــتــبــاكــات بني 
أكثر   

ّ
إن املنظمون  والــشــرطــة. وقــال  املحتجني 

من مليون شخص تحدوا الحّر الشديد للنزول 
في  التنفيذية  السلطة  الشوارع ومطالبة  إلى 
هــونــغ كــونــغ بالتخلي عــن مــشــروع الــقــانــون، 
الـــذي أثـــار أيــضــا انــتــقــادات دول غــربــيــة، على 
هونغ  مجتمع  في  واستنفارًا  أميركا،  رأسها 
الصيني  القضاء  سكانه  يخشى  الـــذي  كــونــغ 
غــيــر الــشــفــاف واملــســّيــس، ويــعــتــقــدون أن هــذا 
اإلصاح سيضّر بالصورة الدولية وبجاذبية 

املدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ــر فــي رئــيــســة السلطة 

ّ
لــكــن ذلـــك كــلــه، لــم يــؤث

والنقابات  والــشــركــات  واملجموعات  واآلبـــاء 
قبل أن يقوموا بهذه األفعال الراديكالية، إلى 
أن يسألوا أنفسهم عن الخير الذي يمكن أن 
يقدموه إلى مجتمع هونغ كونغ وشبابها«. 
 مــشــروع القانون 

ّ
وكــانــت كـــاري الم أكـــدت أن

على  سيساعد  للغاية  مــهــّم  تشريعي  »نــص 
العدالة وسيضمن أيضا وفــاء هونغ  إحقاق 
كونغ بالتزاماتها املتعلقة بالجرائم العابرة 
للحدود والــدول«. ورفضت االتهامات بأنها 
ــرأي الـــعـــام، مــؤكــدة  ــ ال تــأخــذ فـــي االعــتــبــار الـ

أو  أتــلــق أي تعليمات  »لـــم  الــوقــت نفسه  فــي 
تفويض من بكني لوضع هذا القانون«.

ــنـــطـــن الـــتـــي عـــّبـــرت  ــم يــقــنــع واشـ ــك لــ ــ  ذلـ
ّ
لـــكـــن

عــن »قــلــقــهــا الــشــديــد« اإلثـــنـــني، إزاء مــشــروع 
الــقــانــون. وقــالــت املــتــحــّدثــة بــاســم الخارجية 
مؤتمر  خــال  أورتيغاس،  مورغن  األميركية 
الــتــي شـــارك فيها  »الــتــظــاهــرات   

ّ
إن صحافي 

مـــئـــات آالف األشــــخــــاص، أظـــهـــرت بــوضــوح 
معارضة الــرأي العام« لهذا النّص الذي »قد 
يــقــّوض وضـــع الــحــكــم الــذاتــي لــهــونــغ كــونــغ، 

ــد تــكــون لـــه عـــواقـــب ســلــبــيــة عــلــى التقليد  وقـ
ــقـــوق اإلنــــســــان«.  الــــراســــخ فــيــهــا بــحــمــايــة حـ
املتحدة  الــواليــات   

ّ
أن إلــى  أورتيغاس  ولفتت 

قلقة أيضا على البيئة االقتصادية في هونغ 
كــونــغ وعــلــى األمــيــركــيــني الــذيــن يقيمون في 

هذه املنطقة اإلدارية«.
وسرعان ما رّدت الصني على الواليات املتحدة، 
»تعليقات  بما وصفته  الثاثاء،  أمس  منددة 
غير مــســؤولــة وخــاطــئــة« مــن واشــنــطــن بشأن 
وزارة  باسم  املتحدث  وقــال  القانون.  مشروع 

الــخــارجــيــة الصينية غــيــنــغ شــوانــغ »نــطــالــب 
 

ّ
ــذرًا، ويــكــف ــ بـــأن يــكــون الــجــانــب األمــيــركــي حـ

عن التدخل في شــؤون هونغ كونغ الداخلية 
بــأي شــكــل«. وكــانــت الــصــني قــد أكـــدت اإلثنني 
أنــهــا »ســتــواصــل دعــمــهــا الـــحـــازم« للحكومة 
ــال شـــوانـــغ  ــ ــروع قـــانـــونـــهـــا. وقــ ــشــ املــحــلــيــة ومــ
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي »نــعــتــرض بـــحـــزم على 
الـــــشـــــؤون  فــــــي  ــل  ــدخــ ـــتــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ قــــــــوة خـ أي 
لقاءات  بعد  لهونغ كونغ«، وذلــك  التشريعية 
الخارجية  بني معارضني من األخيرة ووزيــر 

ــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو ورئـــيـــســـة مجلس  األمـ
الــنــواب األمــيــركــي  نانسي بيلوسي فــي وقت 
الــنــّص بعمليات  أن يسمح  ســابــق. ويفترض 
التسليم إلى أي قضاء ال وجود التفاق ثنائي 
القارية. وتؤّكد  معه، بما في ذلك إلى الصني 
 القانون سيسد فراغا 

ّ
سلطات هونغ كونغ أن

قــانــونــيــا وســيــســمــح بـــأال تــكــون املــديــنــة بعد 
اليوم ماذًا لبعض املجرمني، فيما يشعر جزء 
كبير من سكان املنطقة بقلق متزايد من نوايا 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، فـــي عــهــد الــرئــيــس شي 

في  التنفيذية  والسلطة  جينبينغ خصوصا، 
هونغ كونغ.

وهو ما ذهبت إليه أيضا صحيفة »واشنطن 
بالقول،  املوضوع  على  قت 

ّ
عل التي  بوست«، 

قــانــون  مـــشـــروع  أدى   ،2003 الـــعـــام  فـــي  إنــــه 
ــه يــهــدد  ملــكــافــحــة الــشــغــب نــظــر إلـــيـــه عــلــى أنــ
الــــحــــريــــات املـــدنـــيـــة وقـــتـــهـــا، بـــمـــئـــات اآلالف 
مـــن املــتــظــاهــريــن فـــي شــــــوارع هـــونـــغ كــونــغ، 
فــتــراجــعــت الــســلــطــات عـــنـــه. وأضـــافـــت »لــكــن 
ذلــك كــان فــي حقبة أخـــرى، قبل صــعــود شي 

جينبينغ إلى السلطة في بكني«، الذي قالت 
إنــه »يطمح إلــى بناء نــمــوذج الــقــرن الحادي 

والعشرين لاستبداد الصارم«.
ويـــبـــدو مـــن شــبــه املــــؤّكــــد أن يــنــجــح مــشــروع 
الــقــانــون هــذا فــي املـــرور فــي الــبــرملــان، كما أي 
الغالبية   

ّ
ألن ذلــك  تقترح،  قــد  أخـــرى  مشاريع 

ــنــــواب هـــي لــلــمــوالــني لــلــصــني،  فـــي مــجــلــس الــ
التشريعية  االنتخابات  عقب  نجحوا  بعدما 
في نوفمبر/تشرين الثاني من العام املاضي، 
بالحصول على األغلبية، فيما مني املعسكر 
الــديــمــقــراطــي املـــعـــارض بــانــتــكــاســة، أضيفت 
ص 

ّ
تقل إلــى  أّدت  التي  السابقة  إلــى خساراته 

املعارضة  املــعــارضــة. وحصلت  أمــام  املساحة 
وقتها على 26 مقعدًا فقط من أصل 70. وكان 
تــمــثــيــل الــديــمــقــراطــيــني فـــي الـــبـــرملـــان تــعــّرض 
ــة من 

ّ
لــضــربــة عـــام 2016 عــنــدمــا تـــّم عـــزل ســت

الـــنـــواب املــنــتــخــبــني بــيــنــهــم نــشــطــاء مــؤيــدون 
ــــني، وقـــــــــادة ســـابـــقـــون  ــــصـ ــن الـ ــ لـــاســـتـــقـــال عـ
ل غير مسبوق 

ّ
لاحتجاجات، وذلك عقب تدخ

من قبل بكني. كما منع العديد من الناشطني 
 

ّ
ــــن يــــــؤّيــــــدون حـــق ــذيـ ــ ــابـــقـــني الـ والــــــنــــــواب الـــسـ

ح 
ّ

هــونــغ كــونــغ فــي تقرير املــصــيــر، مــن الترش
ها لن 

ّ
لانتخابات األخيرة، مع إعان بكني أن

تتسامح مع أّي تحدّيات لسيادتها اإلقليمية.
ــذه،  ــ ــــدت ألزمـــــــــات املــــعــــارضــــة هـ ــّهـ ــ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
مطالبات عدة باالستقال عن الصني، وكذلك 
لت 

ّ
ما حدث في خريف عام 2014، عندما عط

»حركة املظات« االحتجاجية ألسابيع وسط 
إطــار تعبئة واسعة  فــي  املــالــي،  هونغ كونغ 
للمطالبة بانتخاب رئيس السلطة التنفيذية 
العام، وهو ما لم ترضخ له بكني.  باالقتراع 
ومنذ ذلــك الــحــني، أوقــف عــدد مــن الناشطني 
املطالبني بالديمقراطية ومنعوا من الترشح 
لــــانــــتــــخــــابــــات أو حـــــرمـــــوا مـــــن مــنــاصــبــهــم 

االستشارية في املجلس التشريعي.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

تحرك أمام وزارة العدل البرازيلية أول من أمس االثنين يطالب بإطالق لوال )فرانس برس(

استقبل آبي ترامب أواخر الشهر الماضي )األناضول(

)Getty/اشتباكات مع الشرطة خالل تظاهرات األحد الماضي )أنتوني كوان

على وقع تظاهرات مليونية وإضرابات وانتقادات دولية، ال سيما من قبل الواليات المتحدة 
مثير  قانون  مشروع  بدراسة  األربعاء،  اليوم  كونغ  هونغ  في  السلطات  تمضي  األميركية، 
للجدل، يسمح للمستعمرة البريطانية السابقة بتسليم بكين مطلوبين لها. ويشّكل ذلك، في 

عنها،  االستقالل  إلى  والساعين  كونغ  هونغ  في  الصين  لمعارضي  جديدة  ضربة  تّم،  حال 
وخصوصًا أّن حظوظ إقرار القانون عالية جدًا في ظّل سيطرة الموالين لبكين على المجلس 

التشريعي، ودعم األخيرة لهذا المشروع ودفاعها عنه ال سيما بوجه واشنطن
قضية

الوصاية الصينية 
تقسم هونغ كونغ

نددت بكين بـ»التعليقات 
غير المسؤولة والخاطئة« 

من قبل واشنطن

عشرات الشركات 
والمحال التجارية تعتزم 

إغالق أبوابها اليوم

كشف موقع »ذا 
انترسبت« عن رسائل تظهر 

تآمرًا ضد لوال

تقلل المصاعب الكبيرة 
أمام تحرك آبي من سقف 

التوقعات

عادت إلى الواجهة 
قضية سجن الرئيس 

البرازيلي األسبق، لويس 
ايناسيو لوال دا سيلفا، 

بعد الحكم عليه بقضية 
فساد، وذلك إثر تسريبات 

تحدثت عن تآمر لمنع 
لوال من الترشح لالنتخابات

في أبرز تحرك لتخفيف 
حدة التوتر األميركي 

اإليراني، يبدأ رئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي اليوم 

زيارة إلى طهران في ظل 
مصاعب كبيرة

على الرغم من أّن هونغ كونغ تتمتّع بحكم ذاتي، واستقاللية عالية، 
إلى جانب  الصيني،  البرّ  الموجود في  ونظام سياسي مختلف عن ذاك 
أكثر  من  واحــدًا  اقتصادها  كون 
العالم  فــي  حــريــة  ــادات  ــص ــت االق
مراكز  أهم  أحد  إلى  حولها  مما 
هناك  أّن  إال  ــا،  آســي فــي  ــال  ــم األع
حقوقًا لها غير ملحوظة من قبل 
تّم  التي  االتفاقيّة  تحميها  بكين 
بريطانيا  تسليم  قبل  إليها  التوّصل 
المدينة إلى الصين في عام 1997، 
هذه  تراجع  من  مخاوف  وهناك 

الحقوق بشكل مطرد.

حقوق غير ملحوظة

تحليل إضاءة
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وثائق تكشف مخططات موسكو للتحكم بـ13 دولة

تآمر روسي للتغلغل في أفريقيا

شملت الخطة تشويه 
سمعة المتظاهرين 

السودانيين 

لندن ــ إياد حميد

نـــشـــرت صــحــيــفــة »ذا غـــارديـــان« 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــحـــقـــيـــقـــا مــــطــــواًل 
حول التدخل الروسي في القارة 
مركز  سربها  وثــائــق  على  بــنــاء  األفريقية 
ــعـــارض، كــشــفــت وجــــودًا  أبـــحـــاث روســــي مـ
روســيــا فــي 13 دولــــة أفــريــقــيــة عــلــى األقـــل، 
ــــع األنــــظــــمــــة الــتــي  ــــات مـ ــــاقـ ــلـــى عـ ــقــــوم عـ يــ
تــحــكــم هـــذه الـــــدول، أو مـــن خـــال صفقات 
عسكرية أو حتى من خال تحضير »قادة« 
و»عــمــاء« لحكم الــبــاد. ويــأتــي على رأس 
هذه الدول السودان، الذي ُعّد وفق الوثائق 
أحد مفاتيح العاقات الروسية في القارة 
األفــريــقــيــة، وقــد كــانــت مــمــارســات موسكو 
لم  الغاية، فيما  فيه واضــحــة لخدمة هــذه 

تغب ليبيا أيضا عن طموح روسيا.

أهداف عدة
يـــقـــود الـــحـــمـــلـــة الــــروســــيــــة رجـــــل األعـــمـــال 
ــــي، يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــني، املـــقـــرب  ــــروسـ الـ
مـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــني. 
وتـــشـــيـــر الــــوثــــائــــق إلــــــى أن أحــــــد أهــــــداف 
التوسع األفريقي يتمثل في الضغط على 
الـــواليـــات املــتــحــدة والـــقـــوى االســتــعــمــاريــة 
الــســابــقــة مــثــل بــريــطــانــيــا وفــرنــســا بهدف 
إلى  أيضا  املنطقة. كما تهدف  طردها من 
للغرب«. وتكشف  ثــورات »مؤيدة  أي  منع 
الروسي  الطموح  الوثائق أيضا عن مدى 
فـــي أفــريــقــيــا، حــيــث تــســعــى مــوســكــو إلــى 
جــعــلــهــا مـــوطـــئ قــــدم اســتــراتــيــجــيــا. ويــتــم 
تنسيق هــذه األنشطة مــن خــال موظفني 
في وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتني. 
وكــان بوتني قد أبــدى القليل من االهتمام 
ــلــــت، إال أن  ــــوات خــ ــنـ ــ ــقـــيـــا حـــتـــى سـ بـــأفـــريـ
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة املــفــروضــة بــعــد ضمه 
لــلــقــرم عـــام 2014 دفــعــت مــوســكــو للبحث 
عــن أصـــدقـــاء اســتــراتــيــجــيــني جـــدد، وطــرق 
أبـــــواب صــفــقــات أعـــمـــال جـــديـــدة. وتمتلك 
ــا وجــــــودًا عــســكــريــا فـــي جــمــهــوريــة  ــيـ روسـ
الوثائق  أفريقيا الوسطى، والتي تصفها 
بأنها »ذات أهمية استراتيجية« وتفصل 
بني »الشمال املسلم والجنوب املسيحي«. 
الــقــارة«  »عبر  بالتوسع  ملوسكو  وتسمح 
ــه إبــــرام صــفــقــات ضخمة  وفـــي الــوقــت ذاتــ
ــادن. وكــــــان الــكــرمــلــني  ــ ــعـ ــ لــلــتــنــقــيــب عــــن املـ
ــال فــريــق مــن قــواتــه إلــى  قــد أعــلــن عــن إرســ
جمهورية الكونغو الديمقراطية املجاورة 
نــهــايــة الــشــهــر املـــاضـــي. ووفــقــا للمتحدث 
باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف 
فإن هذه القوات استشارية تهدف لتشغيل 
األسلحة الروسية. وتبع ذلك بخمسة أيام 
إعان روسي عن نية موسكو عقد أول قمة 
روسية أفريقية في أكتوبر/ تشرين األول 
البحر األســود،  في منتجع سوتشي على 
ســـيـــتـــرأس جــلــســاتــهــا بـــوتـــني والـــرئـــيـــس 

خــمــســة. وتــشــيــر الــخــريــطــة إلــــى أن أوثـــق 
الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة فــــي الــــقــــارة هــــي مــع 
جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى والـــســـودان 
وزيمبابوي  ليبيا  ذلك  ويتبع  ومدغشقر، 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، ومـــن ثـــّم تــأتــي جــنــوب 
السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وتــشــاد وزامــبــيــا. كما تشير الــوثــائــق إلى 
وجــــود فــئــة مـــن الـــــدول يــجــرى التخطيط 
لــلــعــمــل مــعــهــا وتـــشـــمـــل أوغــــنــــدا وغــيــنــيــا 
وإثيوبيا  ليبيا  أمـــا  ومــالــي.  االســتــوائــيــة 
ــعـــاون فــيــهــا مــمــكــن«.  فــهــمــا مـــن دول »الـــتـ
وكان الكرملني قد عزز من عملياته أخيرًا 
في ليبيا، كذلك كــان قد وجــه دعــوة للواء 

املصري، عبد الفتاح السيسي، وبحضور 
50 رئيسا أفريقيا.

خريطة من خمس درجات 
وتكشف خريطة اطلعت عليها الصحيفة 
الــبــريــطــانــيــة، وتـــعـــود لــديــســمــبــر/ كــانــون 
األول 2018، عن درجــات عــدة من التعاون 
بـــني »الـــشـــركـــة« والـــحـــكـــومـــات األفــريــقــيــة، 
واالقتصادية  السياسية  الروابط  وتشمل 
واملشاريع  الشرطة،  وتدريب  والعسكرية، 
اإلعـــامـــيـــة واإلنـــســـانـــيـــة، و»الــتــنــافــس مع 
على  العاقات  بتصنيف  وقامت  فرنسا«. 
ســـلـــم مــــن خـــمـــس درجــــــــات، أعــــاهــــا الـــرقـــم 

املتقاعد خليفة حفتر في نوفمبر/ تشرين 
الثاني املاضي، للقاء وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو، وهو اللقاء الذي حضره 
العاقات مع مصر  أمــا  بريغوجني.  أيضا 
ــا »داعــــمــــة تــقــلــيــديــا«.  ــهـ فـــوصـــفـــت عـــلـــى أنـ
وتـــشـــيـــر الــــوثــــائــــق أيــــضــــا إلــــــى عــــــدد مــن 
»اإلنجازات« التي حققتها »الشركة«، فهي 
»ذوي  من سياسيني  أنها تخلصت  تزعم 
ميول فرنسية« في أفريقيا الوسطى، بمن 
فيهم ممثلون في املجلس الوطني، ووزير 
إلــى شارل  الخارجية، في إشــارة محتملة 
أرميل دوبــان الــذي طــرد من الحكومة في 
ديــســمــبــر/ كــانــون األول املـــاضـــي. وتــزعــم 
ــا أنــــهــــا »عــــــــززت مــــن قـــــــوة« الــجــيــش  أيــــضــ
راديــــو. وتصف  وأنــشــأت صحفا ومحطة 
روســـيـــا نــفــســهــا »صــديــقــا بــنــســبــة 83 في 
املائة«. وتزعم الخريطة أيضا أن الرئيس 
الــجــديــد ملــدغــشــقــر، أنــــدري راجــولــيــنــا، قد 
نجح في االنتخابات »بدعم من الشركة«، 
وأن روسيا تطبع وتوزع أكبر صحيفة في 
الجزيرة، والتي تبيع نحو مليوني نسخة 
شــهــريــا. ويــنــفــي رئـــيـــس مــدغــشــقــر الــدعــم 

الروسي.

السودان مفتاح العالقات
أمــــــــا الـــــــــســـــــــودان، فــــيــــعــــّد أحــــــــد مـــفـــاتـــيـــح 
ــي الــــــقــــــارة. فــقــد  ــ الــــعــــاقــــات الــــروســــيــــة فـ
الــــروس برنامجا  رســـم االخــتــصــاصــيــون 
لـــإصـــاح الــســيــاســي واالقــــتــــصــــادي في 
الــــســــودان نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي، بــهــدف 
اإلبقاء على الرئيس املخلوع عمر البشير 
فــــي الـــســـلـــطـــة. وشـــمـــلـــت الـــخـــطـــة تــشــويــه 
ســمــعــة املــتــظــاهــريــن ضـــد الــحــكــومــة، في 
نــســخ تـــام لــاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تتبعها 
السلطات الروسية ضد معارضي بوتني. 
إلى  تشير  البريطانية  الصحيفة  إن  بــل 
أن إحـــــدى الـــوثـــائـــق ذكـــــرت اســــم روســيــا 
بــداًل مــن الــســودان عند الحديث عــن هذه 

االستراتيجية.
ــــدى الــطــرق  وتــشــيــر الـــوثـــائـــق إلــــى أن إحـ
ــار الــكــاذبــة  ــبــ املــتــبــعــة هـــدفـــت لــنــشــر األخــ
والتسجيات املزورة لتصوير املتظاهرين 
فــي الــخــرطــوم واملـــدن السودانية األخــرى 
على أنهم »معادون لإسام« و»مؤيدون 
إلســرائــيــل« و»مـــؤيـــدون لــحــقــوق مجتمع 
ــــني(«. وأوعــــــــــز لــلــحــكــومــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ املــــيــــم )املـ
الــــســــودانــــيــــة بــــرفــــع أســــعــــار املـــطـــبـــوعـــات 
املعارضني  على  يصعب  مما  الصحافية 
ــــى »اكـــتـــشـــاف  نـــشـــر أفــــكــــارهــــم، إضــــافــــة إلـ

أجانب« في التظاهرات املعادية للحكومة. 
بريغوجني  يشتكي  مسربة،  رسالة  وفــي 
لـــلـــبـــشـــيـــر مـــــن فــــشــــل األخـــــيـــــر فـــــي اتــــبــــاع 
الروسية، ويدين »عدم تحرك«  النصائح 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة و»مــوقــفــهــا شديد 
الحذر«. وكان الجيش السوداني قد أطاح 
بكومة البشير في إبريل/ نيسان، بينما 
قامت قوات التدخل السريع )الجنجويد( 
ــد املـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــزرة ضــ ــ ــجــ ــ بـــــارتـــــكـــــاب مــ
بمقتل  بالديمقراطية، متسببة  املطالبني 
الــعــشــرات. وكــان املستشارون الـــروس قد 
على  السوداني  العسكري  املجلس  حثوا 
قــمــع الــتــظــاهــرات »بـــأقـــل عـــدد مــمــكــن من 
حكومي  ملصدر  لتصريح  وفقا  القتلى«، 

»سي أن أن«. سابق لـ
وفي الوقت ذاته، تسعى موسكو الستغال 
النزاع الحدودي في جزر القمر. وتسيطر 
فرنسا مباشرة على واحدة من أربع جزر 
الهندي، وهي جزيرة مايوت.  املحيط  في 
ــــق أن مــــوظــــفــــي شـــركـــة  ــائـ ــ ــــوثـ الـ وتــــكــــشــــف 
بــريــغــوجــني ســافــروا إلـــى جـــزر الــقــمــر عبر 
بياروسيا، وكان هدفهم استكشاف فيما 
ــادرة  إذا كــانــت »الــتــقــنــيــات الــســيــاســيــة« قـ
على تأزيم الوضع بني فرنسا وجزر القمر. 
وتـــقـــول الــوثــائــق أيــضــا بـــوجـــود عـــدد من 
املشاريع الروسية العابرة للدول مثل بناء 
شبكات طرق وسكك حديدية. وتشمل هذه 
املــشــاريــع شبكة تــربــط دكـــار فــي السنغال 
بــمــديــنــة بــــورســــودان فـــي الــــســــودان، على 
طـــول »طــريــق الــحــج الــقــديــم«. كــمــا يوجد 
مشروع آخر منفصل بطول 3700 كيلومتر 
لربط بورسودان بدواال في الكاميرون. وال 
تزال هذه املشاريع حبرًا على ورق. وتوجد 
أيضا خطط روسية إلعادة إحياء »الوعي 
األفريقي« بصورة مشابهة لفكرة »العالم 
اكتسبت شعبية  الفكرة  الــروســي«. وهــذه 
خال عهد بوتني وتشير إلى انتشار القوة 
الــروســيــة وثقافة روســيــا خــارج حدودها 
الــحــالــيــة. وتــزعــم إحـــدى الــوثــائــق بعنوان 
»العالم األفــريــقــي«، واملــؤرخــة في مــارس/ 
الذاتية  »الهوية  تطوير  نيتها   ،2018 آذار 
األفريقية«. وتوصي بجمع قاعدة بيانات 
عن األفارقة املقيمني في الواليات املتحدة 
ــد تــســتــخــدم لتشكيل  ــتـــي قـ وأوروبــــــــا، والـ
»زعماء مستقبليني« و»عماء ذوي نفوذ«. 
ويكمن الهدف النهائي في خلق »سلسلة 
مـــن املــمــثــلــني ذوي الــــــوالء عــبــر األراضـــــي 

األفريقية«.
وتوجد تفاصيل أخرى في هذه الوثائق 
عـــن مــعــايــيــر أكـــثـــر عــمــلــيــة تــشــمــل إعــــداد 
مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة تـــتـــحـــكـــم بــهــا 
مـــوســـكـــو فــــي الــــــــدول األفـــريـــقـــيـــة وتـــقـــوم 
ــة. ولـــيـــس  ــيـ ــلـ ــاعــــات مـــحـ ــمــ ــتــ بـــتـــنـــظـــيـــم اجــ
الــتــي تم  جليا عــدد مــبــادرات بريغوجني 
أدلــة  فهناك  الــواقــع.  أرض  على  تطبيقها 
على وجود مشاريع إعامية مذكورة في 
ذات  ولكنها  عمليا،  ومــوجــودة  الــوثــائــق 

تأثير هامشي.

سياسة
كشفت صحيفة »ذا غارديان« البريطانية في تحقيق مطول عن التدخالت الروسية في دول القارة األفريقية، وذلك استنادًا إلى 
وثائق سربها مركز أبحاث روسي معارض، وكشفت وجودًا روسيًا في 13 دولة أفريقية على األقل، على رأسها السودان الذي 

تبدو مخططات موسكو فيه شبيهة باستراتيجيتها في تعاملها مع المعارضين لديها

)Getty( بوتين مستقبًال البشير في يوليو الماضي

 
ّ
تقول صحيفة »الغارديان« البريطانية إن

يفغيني بريغوجني، الرجل الذي يقف وراء 
النفوذ الروسي في أفريقيا، نجح بسبب 
عـــاقـــاتـــه بــالــرئــيــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بـــوتـــني، بــاالنــتــقــال مـــن بــيــع الــنــقــانــق إلــى 
جمع ثروة هائلة، وليصبح بعد ذلك رجل 
من  بريغوجني  ينحدر  الكرملني.  أنشطة 
مدينة لينينغراد التي ينتمي لها بوتني 
أيــضــا. وكـــان قــد قــضــى تــســع ســنــوات في 
السجن بعد أن أدانته محكمة سوفياتية 
بالسرقة وجرائم أخرى في سنوات سابقة. 
وعندما خرج من السجن، قرر الدخول في 
عالم األعمال، ليبدأ كبائع للنقانق، ومن 
ثّم ليمتلك مطعما راقيا. وبعد أن نجحت 
تجربته بافتتاح مطعم على أحد القوارب، 
قام بريغوجني عام 2001 بتقديم خدماته 
شخصيا لــزائــريــن اثــنــني تــوقــفــا لــتــنــاول 
العشاء في مطعمه: رئيس روسيا الجديد 
بــوتــني، ورئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي آنـــذاك 

يوشيرو موري. 
ــبـــح بـــريـــغـــوجـــني يــقــوم  ــا أصـ وســــرعــــان مــ
ــام وخــــدمــــات  ــعــ ــطــ ــيـــل طــــلــــبــــات الــ ــتـــوصـ بـ
م حفلة 

ّ
الضيافة لحفات الكرملني، ثّم نظ

عيد مــيــاد الــرئــيــس الــروســي عــام 2003، 
ليكسب الحقا لقب »طباخ بوتني«.

ــك فــــي بــنــاء  ــ ــــال ذلـ نـــجـــح بـــريـــغـــوجـــني خـ
عـــاقـــات طــيــبــة مـــع الـــقـــيـــادات الــروســيــة 
وتــوســيــع نـــفـــوذه. وتــمــّكــن مـــن اكــتــســاب 

عقود حكومية لتوفير الطعام للمدارس 
 أنشطته 

ّ
الروسية وللجيش أيضا. إال أن

التي يقوم بها نيابة عن الحكومة منحته 
ــان املــحــقــق األمــيــركــي  ــ ســمــعــة ســيــئــة. وكـ
الـــخـــاص فـــي الــتــدخــل الـــروســـي املحتمل 
بــاالنــتــخــابــات األمــيــركــيــة، روبــــرت مــولــر، 
ــيـــادة »مــصــنــع  ــقـ ــد اتـــهـــم بـــريـــغـــوجـــني بـ قــ
في  املتمركز  »الــتــرولــز«  أو  املتصيدين« 
ــانـــت بـــطـــرســـبـــورغ الـــروســـيـــة،  مـــديـــنـــة سـ
والــذي خاض حملة شرسة على وسائل 
التواصل االجتماعي لدعم دونالد ترامب 

خال سباق الرئاسة عام 2016. كما تضع 
واشــنــطــن شــركــتــه »كـــونـــكـــور كــيــتــريــنــغ« 
ــذلــــك، يــســود  عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات. كــ
مليشيات  يمّول  بريغوجني   

ّ
بــأن اعتقاد 

»واغنر« الخاصة، التي تشمل املئات من 
الــــروس. ويــصــف منتقدو نظام  املــرتــزقــة 
أليكسي  املــعــارضــة  بــوتــني، ومنهم زعيم 
مثال  بــأنــه  بريغوجني  صــعــود  نافالني، 
على روسيا في عهد بوتني. فثراؤه جاء 

نتيجة لقربه من حاكم روسيا األبدي.
وترسم الوثائق املسربة من مركز أبحاث 
ــورة بــريــغــوجــني  ــ ــ ــــارض، صـ ــعـ ــ ــي مـ ــ ــ روسـ
عــلــى أنــــه رجــــل شـــديـــد الـــنـــشـــاط ومــديــر 
ملشاريع ضخمة وذو قدرة على التحكم 
ــات. وعــــــــــدا عــــــن إرســــــــال  ــيــ ــتــ ــســ ــلــــوجــ ــالــ بــ
تقوم  ألفــريــقــيــا،  سياسيني  مستشارين 
ــاي والـــقـــهـــوة  ــ ــشـ ــ ــه بـــتـــصـــديـــر الـ ــاتــ ــركــ شــ
واملعكرونة. ويساهم بذلك كله في زيادة 
أعـــــــداد الــــطــــواقــــم الــــروســــيــــة الــســيــاســيــة 
والعسكرية في القارة األفريقية. ويرفض 
اإلعامية.  املقابات  طلبات  بريغوجني 
كما كان قد نفى سابقا تمويل مليشيات 
»واغنر« أو أنه يدير مصنع املتصيدين. 
ــق عــلــى الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة عليه 

ّ
وعــل

ــاضـــي »لـــســـت محبطا  ــام املـ ــعـ بـــالـــقـــول الـ
لظهور اسمي على هذه القائمة البتة. إذا 

أرادوا رؤية الشيطان، فليكن ذلك«.
إياد...

يفغيني بريغوجينبورتريه
الروسي  بالرئيس  عالقته  بفضل  بريغوجين  يفغيني  تحول 
الكرملين  أنشطة  رجل  إلى  نقانق  بائع  من  بوتين  فالديمير 
وال سيما في القارة األفريقية، وقد وضعته واشنطن على 

قائمة عقوباتها
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