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أطلقت تركيا، أمس األربعاء، عملية عسكرية شرق الفرات بالشمال السوري، متجاهلة 
الواليات  الديمقراطية«  سورية  »قوات  ناشدت  فيما  الدولية،  التحذيرات  جميع 

المتحدة وحلفاءها إقامة »منطقة حظر طيران« لحمايتها

أمين العاصي
اسطنبول ـ جابر عمر

ـــــــذت تـــــركـــــيـــــا أمــــــــــس األربـــــــعـــــــاء 
ّ
نـــــــف

تــهــديــدهــا الـــــذي لــطــاملــا لـــّوحـــت به 
 
ّ
ــيـــرة، وبــــدأت بشن فــي األشــهــر األخـ
الــفــرات  شــرقــي  منطقة  على  عسكرية  عملية 
بشمال شرقي سورية، بمساندة من فصائل 
 عليها اسم »نبع 

ً
املعارضة السورية، مطلقة

السالم«، وذلك بعد حشد عسكري وسياسي 
ــــن، اســـتـــبـــقـــت أنــــقــــرة بــهــمــا تــدخــلــهــا  ــعـ ــ واسـ
الجديد في عمق األراضــي السورية، لوأد ما 
تــقــول إنــهــا مـــحـــاوالت مــن أجـــل فـــرض إقليم 
الجنوبية.  كــرديــة على حــدودهــا  ذي صبغة 
الدولية  التحذيرات  جميع  تركيا  وتجاهلت 
واإلقليمية والدعوات لعدم املضي بالعملية 
نــظــرًا إلـــى مــخــاطــرهــا، معتمدة عــلــى مــا رأت 
فــيــه ضـــــوءًا أخـــضـــر مـــن الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
دونــالــد تــرامــب الـــذي كـــان يــتــحــدث أمـــس عن 
أن »الــذهــاب إلــى الــشــرق األوســـط أســـوأ قــرار 
بـــالدنـــا«، مضيفًا »خضنا  اتــخــذ فــي تــاريــخ 
حربا بذريعة باطلة تم دحضها الحقًا وهي 
أسلحة دمـــار شــامــل. لــم تكن هــنــاك«، مشيرًا 
إلــى أن »الــواليــات املتحدة أنفقت 8 مليارات 
الشرق  الشرطة في  للقتال ولعب دور  دوالر 
األوسط. آالف من جنودنا العظماء قتلوا أو 
أصــيــبــوا بــجــروح حــرجــة، فــيــمــا قــتــل مالين 
األشـــخـــاص فـــي الـــطـــرف اآلخـــــر. واآلن نــقــوم 
بتأٍن  العظماء  وعسكريينا  جنودنا  بــإعــادة 
وعناية إلى الوطن. إن تركيزنا على الصورة 
املتحدة أعظم من أي وقت  الــواليــات  العامة. 

مضى«. 
ــــة  ــــوريـ ــت »قـــــــــــــوات سـ ــ ــ ــارعـ ــ ــ ــن جــــهــــتــــهــــا، سـ ــ ــ مـ
الــوحــدات  تشكل  التي  )قــســد(  الديمقراطية« 
الكردية ثقلها الرئيسي، إلى مطالبة أميركا 
ــــذي تــــقــــوده األخـــيـــرة  ــي الــ ــدولــ والـــتـــحـــالـــف الــ
الهجمات  لوقف  بإقامة منطقة حظر طيران 
الــتــركــيــة الــتــي دّمــــرت مــواقــع عـــدة للمقاتلن 
األكــراد أمــس، وسط جهود أوروبية تقودها 
فــرنــســا لــلــضــغــط عــلــى تــركــيــا ونــقــل املــعــركــة 
ــدءًا مـــن الــيــوم  ــ ــن الــــدولــــي بـ ــ إلــــى مــجــلــس األمـ
الخميس، في الوقت الذي يسود فيه اعتقاد 
الــصــراع  خريطة  رســم  ستعيد  العملية  بــأن 
الــســوري مــرة أخـــرى، وســتــطــاول تداعياتها 

املنطقة ككل.
أردوغــان  التركي رجب طيب  الرئيس  وأعلن 
تــغــريــدات عــلــى حــســابــه بموقع  فــي سلسلة 
»تــويــتــر«، إطـــالق جــيــش بـــالده عملية »نبع 
الـــســـالم« بــشــمــال ســـوريـــة، لـــ«تــطــهــيــرهــا من 
الوحدات الكردية وتنظيم داعش اإلرهابين، 
وإنــــــشــــــاء مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة لـــــعـــــودة الـــالجـــئـــن 
الـــســـوريـــن إلــــى بــــالدهــــم«. وقـــــال أردوغـــــــان: 
راد 

ُ
»هدفنا هو القضاء على املمر اإلرهابي امل

إنـــشـــاؤه قـــرب حـــدودنـــا الــجــنــوبــيــة، وإحـــالل 
»سنقضي  مؤكدًا:  املناطق«،  تلك  في  السالم 
على التهديد اإلرهابي املوجه ضد بلدنا من 
خــالل عملية نبع الــســالم«. وشـــدد أردوغـــان 
 تــركــيــا ســتــضــمــن عـــــودة الــالجــئــن 

ّ
عــلــى أن

الــــســــوريــــن إلــــــى بـــــالدهـــــم بـــفـــضـــل املــنــطــقــة 
وتابع:  العملية.  عبر  ستنشئها  التي  اآلمنة 
»ســنــحــافــظ عــلــى وحـــدة األراضــــي الــســوريــة، 
ص ســكــان املنطقة مــن بــراثــن اإلرهـــاب 

ّ
ونخل

من خالل عملية نبع السالم«.
التركية  باللغات  تغريداته  أردوغــــان  ونشر 
أطلع زعماء  واإلنكليزية، في حن  والعربية 
أحزاب املعارضة في بالده على معلومات عن 
الروسي فالديمير  العملية. كما أكد لنظيره 
 العملية ستساهم 

ّ
بوتن في مكاملة هاتفية أن

فـــي جــلــب »الــــســــالم واالســــتــــقــــرار وســتــســهــل 
الوصول إلى حل سياسي« في سورية.

ــدء الـــعـــمـــلـــيـــة وامــــتــــداد  ــ وبــــعــــد دقــــائــــق مــــن بــ
الــقــصــف الـــجـــوي لـــيـــطـــاول مـــواقـــع فـــي بــلــدة 
كـــيـــلـــومـــتـــرًا  ــــق 50  ــمـ ــ ــــى عـ ــلـ ــ ــيــــســــى عـ ــــن عــ ــ عـ
الــخــارجــيــة  ــة، اســتــدعــت وزارة  داخــــل ســـوريـ
ديفيد  أنقرة  لــدى  األميركي  السفير  التركية 
ســاتــرفــيــلــد، ومــمــثــلــي أعــضــاء مــجــلــس األمــن 
الدولي إلى مقرها إلطالعهم على معلومات 
الخارجية  تــولــى وزيـــر  كــذلــك  العملية.  حــول 
ــلــــو، الــحــشــد  الـــتـــركـــي، مـــولـــود جــــــاووش أوغــ
دبلوماسيًا للمعركة، وشملت اتصاالته التي 
أجراها بوزيري الخارجية الروسي سيرغي 
الفــــــــروف واإليــــــرانــــــي مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــريــف 
أن تركيا بعثت  أعــلــن  أخـــرى، فيما  وأطــــراف 
السورية في  للقنصلية  بمذكرة دبلوماسية 
جهتها،  مــن  بالعملية.  إلبــالغــهــا  إسطنبول 
دانت وزارة خارجية النظام، في بيان أمس، 
قبل بدء العملية، خطط أنقرة، ووصفت ذلك 
باالنتهاك الصارخ للقانون الدولي، وتعهدت 
بــصــّد الــتــوغــل الــتــركــي بــالــوســائــل املشروعة 
ــن جـــهـــتـــه، بـــحـــث مـــســـاعـــد الــرئــيــس  ــة. مــ ــافــ كــ
مع  هاتفية  مكاملة  في  كالن  إبراهيم  التركي 
مــســتــشــار األمــــن الــقــومــي األمـــيـــركـــي روبــــرت 
أوبــرايــن، إجـــراءات إلقامة »منطقة آمنة« في 

شمال شــرق سورية وخطوات محتملة بعد 
الهجوم التركي في املنطقة.

ومع بدء القصف التركي، سرعان ما ناشدت 
ــات  ــواليــ ــيـــة« الــ ــقـــراطـ ــمـ ــة الـــديـ ــوريــ »قــــــــوات ســ
املـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا إقـــامـــة »مــنــطــقــة حظر 
ــيـــران« لــحــمــايــتــهــا مـــن الــهــجــمــات الــتــركــيــة  طـ
فـــي شـــمـــال شــــرق ســـوريـــة. وقـــالـــت فـــي بــيــان 
إنــهــا »أظــهــرت حسن النية تــجــاه اتــفــاق آلية 
األمن بن الواليات املتحدة وتركيا، لكن ذلك 
ــراد مــن دون حــمــايــة«. وحــثــت دول  ــ تـــرك األكـ
الــتــحــالــف عــلــى »تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا ومــنــع 

كارثة إنسانية وشيكة محتملة«.
الــرابــعــة عصرًا  الساعة  عند  العملية  وبـــدأت 

بالتوقيت املحلي التركي، )الواحدة بتوقيت 
جــراء قصف  انــفــجــارات  غرينتش(، بسلسلة 
استهدف مواقع تابعة لقوات »حماية الشعب 
الكردية« ومستودعات ذخيرة تابعة لها في 
مــديــنــة رأس الــعــن عــلــى الـــحـــدود مــع تركيا 
بــشــمــال ســـوريـــة ومـــديـــنـــة تـــل أبـــيـــض بــريــف 
الرقة، فيما انطلقت مقاتالت من قاعدة ديار 
بــكــر لــلــمــشــاركــة فــي الــعــمــلــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 
 
ّ
»رويــتــرز« عــن مــســؤول أمــنــي تــركــي قــولــه إن
بــدأت بضربات جوية وستدعمها  »العملية 
ــع الـــهـــاوتـــزر«. وذكـــر  ــدافـ نـــيـــران املــدفــعــيــة ومـ
املـــصـــدر أن ضـــربـــات مـــدافـــع الـــهـــاوتـــزر الــتــي 
اســتــهــدفــت أيـــضـــًا مـــواقـــع أســلــحــة وقــنــاصــة 
تابعة لوحدات حماية الشعب قصفت مواقع 
السكنية. في حن سّجل  املناطق  بعيدة عن 
ســقــوط قــذيــفــتــي هــــاون عــلــى منطقة جيالن 
من  التركية  أورفـــا  شانلي  مدينة  فــي  بينار 

دون وقوع خسائر في األرواح.
وذكر مراسل لقناة »سي إن إن ترك« التركية 
ت بــلــدة رأس 

ّ
 انــفــجــارات ضخمة عــدة هـــز

ّ
أن

الــعــن فــي شــمــال شــرق ســوريــة، مضيفًا أنه 
كان باإلمكان سماع أزيز طائرات في أجواء 
 دخـــانـــًا أســــود شــوهــد 

ّ
ــاف أن ــ املــنــطــقــة. وأضـ

يتصاعد من مبان في رأس العن التي تقع 
عــلــى الــجــانــب اآلخــــر مـــن الـــحـــدود مـــن بــلــدة 
جيالن بينار. بدورها، نقلت وكالة »رويترز« 
عن شاهد في بلدة تل أبيض السورية قوله 

إنـــه ســمــع دوي انــفــجــارات وشــاهــد تصاعد 
أعمدة الدخان على الحدود مع تركيا، مضيفًا 
 السكان يفرون من البلدة. وكانت مصادر 

ّ
أن

 أغلب 
ّ
»العربي الجديد« أن محلية قد أّكدت لـ

األكـــــــراد الـــســـوريـــن )مـــدنـــيـــن وعــســكــريــن( 
 
ّ
 إلـــى أن

ً
ــادروا مــديــنــة تـــل أبـــيـــض، مــشــيــرة ــ غــ

الوجود الكردي في املدينة محدود، في حن 
يشكل األكـــراد نحو 40 فــي املــائــة مــن سكان 
مــديــنــة رأس الـــعـــن، مـــن املـــتـــوقـــع نــزوحــهــم 
 
ّ
إلى القامشلي. في املقابل، ذكــرت »قسد« أن

املقاتالت التركية قصفت مناطقها في شمال 
شرق سورية، وتسببت في »ذعــر هائل بن 
الناس« أمــس. وقــال املتحدث باسم »قسد«، 
مصطفى بــالــي، فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« 
ضربات  تنفيذ  بــدأت  التركية  »املقاتالت   

ّ
إن

جـــويـــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــــدنــــيــــة«. وأوضـــحـــت 
 الطيران التركي استهدف 

ّ
شبكات محلية أن

حــــواجــــز تــــل حـــلـــف واملــــشــــرافــــة بـــالـــقـــرب مــن 
مـــديـــنـــة رأس الــــعــــن، فــيــمــا طــــــاول الــقــصــف 
املدفعي مواقع »وحدات حماية الشعب« في 

عيسى،  مدينة عن  على طريق  الرمي  حقل 
وحــاجــز أبــو صــرة فــي بــلــدة الجلبية بريف 
الـــرقـــة. كـــذلـــك اســتــهــدفــت املــدفــعــيــة الــتــركــيــة 
الصوامع وشــارع  بمنطقة  الــوحــدات  مواقع 
املحطة وشــارع مال درويــش في رأس العن، 
ــــورزة« قـــرب مــديــنــة املالكية  ومــحــيــط ســد »بـ
بالحسكة، فيما أزال الجيش التركي الجدار 
اإلســمــنــتــي الـــفـــاصـــل بـــن الــــحــــدود الــتــركــيــة 
الــســوريــة مــن جــهــة بــلــدة عــلــوك بــالــقــرب من 
الــبــري داخــل  لــلــتــوغــل  الــعــن، كتمهيد  رأس 

األراضي السورية.
 
ّ
وفـــي الــســيــاق، ذكـــرت قــنــاة »إن. تـــي. فـــي« أن

الــعــمــلــيــة مــؤلــفــة مـــن مــرحــلــتــن وتــســتــهــدف 
السيطرة على بلدتي رأس العن وتل أبيض، 
وأقجة  بينار  جيالن  مدينتي   

ّ
فــإن وبالتالي 

قلعة التركيتن ستكونان مركز العمليات.
التابع  الوطني«  »الجيش  قال  السياق،  وفي 
العملية،  فــي  واملــشــارك  السورية  للمعارضة 
في بيان أمس، إنه »لن تأخذه رحمة بوحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، والـــتـــي لـــم تجعل 
أمــامــهــا أي خــيــار ســـوى الـــحـــرب«. وذكـــر في 
بيان موجه إلى مقاتليه »ال تأخذكم بهم رأفة 
واضربوهم بيد من حديد وأذيقوهم جحيم 

نيرانكم«.
ــدأ بــالــتــمــهــيــد  ــ وكــــــان الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي قــــد بـ
للعملية فجر أمس األربعاء، حيث فتح نيران 
في  لـ«قسد«،  موقع  على  الثقيلة  الرشاشات 
الحسكة.  مــديــنــة  شــمــال  الــعــن  رأس  منطقة 
 القوات التركية 

ّ
وذكرت »قسد« في بيان لها أن

استهدفت إحدى نقاطها العسكرية من دون 
وقوع إصابات في صفوف عناصرها.

أعلنت،  قد  الكردية«  الذاتية  »اإلدارة  وكانت 
أمس األربعاء، »النفير العام« على مدى ثالثة 
أيام في مناطق سيطرتها في شمال وشمال 
ــنــت، 

ّ
شـــرقـــي ســـوريـــة، بــعــد أن كـــانـــت قـــد تــيــق

 أنقرة ستبدأ عمليتها. 
ّ
على ما يبدو، من أن

وأوردت اإلدارة الذاتية، في بيان: »نعلن حالة 
الــنــفــيــر الــعــام ملـــدة ثــالثــة أيــــام عــلــى مستوى 
شمال وشرق سورية، ونهيب بكافة إداراتنا 
ومؤسساتنا وشعبنا بكل مكوناته، التوجه 
إلى املنطقة الحدودية املحاذية لتركيا للقيام 

بواجبهم األخالقي وإبداء املقاومة«.
 
ّ
ــبـــكـــات مــحــلــيــة إن ــاق، قــــالــــت شـ ــيــ ــــي الــــســ وفــ

ــنـــازل في  »قـــســـد« اســتــولــت عــلــى عـــدد مـــن املـ
ــات بـــمـــديـــنـــة رأس  ــ ــرابـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــيـــي املـــحـــطـ حـ
نقاط عسكرية،  إلــى  بعضها  العن، وحولت 
وقالت  اآلخـــر.  البعض  بتفخيخ  قــامــت  فيما 
 مقاتلي »قسد« 

ّ
إن شبكة »الخابور« املحلية 

ــزوا فــــي مــــنــــازل املـــدنـــيـــن بـــعـــد إجـــبـــار  ــركـ ــمـ تـ
األهالي على الخروج منها إثر إعالن املدينة 

منطقة عسكرية.
 أكثر من 

ّ
كما ذكرت شبكة »فــرات بوست« أن

12 آلية ثقيلة )حفارات( كانت باشرت صباح 
ــاء فــــي حـــفـــر خــــنــــادق لــــ«قـــســـد«  ــ ــعـ ــ أمـــــس األربـ
فـــي مــديــنــة رأس الـــعـــن، عــلــى امـــتـــداد شـــارع 
الخرابات، وصواًل إلى فيال القيادي في حزب 

»االتحاد الديمقراطي«، ميتجي قوقيان.
إلـــى ذلـــك، قــالــت ســـوزي قــامــشــلــو، القيادية 
للمجالس  املشتركة  والرئيسة  »قسد«،  في 
الــعــســكــريــة إلقــلــيــم الــجــزيــرة شــمــال شــرقــي 
اســـتـــعـــداد  عـــلـــى  املــــواطــــنــــن   

ّ
إن ــة،  ــ ــوريــ ــ ســ

الستخدام حقهم في الدفاع عن حياتهم، في 
حال مضت تركيا قدمًا. وأضافت في بيان 
تندرج  التي  العسكرية  للجماعات  مشترك 
تــحــت مــظــلــة »قـــســـد«، مـــن مــديــنــة الــحــســكــة 
قــبــيــل بـــدء الــعــمــلــيــة »ســنــدافــع عـــن أرضــنــا، 
وإنجازات ومصالح شعبنا حتى إن كلفنا 

هذا حياتنا«.

أسامة علي

 
ّ

حتى أول من أمس الثالثاء، ظل
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز 

السراج يطالب رئيس البعثة األممية 
»ضرورة  إلى ليبيا، غسان سالمة، بـ

محاسبة مرتكبي جرائم الحرب« 
في بالده، و»رفضه التام ألي اعتداء 

على املدنيني واملنشآت املدنية، 
التي تعد انتهاكًا خطيرًا للقانون 

اإلنساني الدولي، والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان«. هذه املطالبة، التي 
جاءت خالل آخر لقاء جمع الرجلني 

في طرابلس، ليست األولى، ولن 
تكون األخيرة قطعًا، لكن مواقف 

سالمة التي ال تتخطى حّد البيانات، 
حّولت البعثة األممية إلى مؤسسة 

مجتمع مدني ال تملك أكثر من 
الشجب واالستنكار، على الرغم من 
الصوت املسموع لألمم املتحدة لدى 

املحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من تصريحها 

بامتالك أدلة تؤكد جرائم خليفة 
حفتر، إال أن بيان البعثة األممية 

األخير بشأن استهداف مليشيات 
اللواء املتقاعد ناديًا للفروسية 

في العاصمة الليبية، لم يزد عن 
»مشاطرة املعلومات  التهديد بـ

واألدلة التي تّم جمعها اليوم خالل 
مهمة التقييم مع مجلس األمن 

وفريق الخبراء والكيانات الدولية 
األخرى ذات الصلة«، لكن حفتر 

يعلم أن هذا التصريح ليس سوى 
كالم لن يتجاوز الحبر الذي كتب 
به، فوحدها جرائمه املعلومة التي 

ارتكبها منذ ستة أشهر- طبعًا 
دون اإلشارة إلى جرائمه املتواصلة 
في شرق البالد وجنوبها - تخطت 
القدرة على عّدها. وكأن كل القتلى 

الذين سقطوا ليسوا مدنيني 
يتوجب على مجلس األمن الدولي 

حمايتهم، بموجب قراره 1970 
الذي حّرك آالف املقاتالت الغربية 

للمساعدة في إسقاط نظام معمر 
القذافي.

وإذا افترضنا أن املجتمع الدولي 
صّدق شعارات رفيق القذافي 

القديم، حفتر، بأن جميع 
املستهدفني إرهابيون، فماذا عن 
الطواقم الطبية واملراكز الصحية 

التي اعترف سالمة نفسه، 
منتصف أغسطس/آب املاضي، 

بأنها تعرضت لـ38 اعتداء؟
يبدو أن املجتمع الدولي يتناسى 

قرارات مجلس األمن بالتقادم، وال 
يلتفت إال ألحدثها واملتعلق بتبعية 
إنتاج وتصدير النفط إلى مؤسسة 
واحدة ممنوع املساس بها، لتكون 

كل السفارات األجنبية، ووزارات 
الدول الغربية، على أهبة االستعداد 
للتدخل إذا ما حاول اللواء املتقاعد 

االقتراب منها، حتى لو أدى ذلك 
للتدخل باألسلوب الذي اتبعته 

واشنطن في يونيو/حزيران 2018، 
عندما أرغمت حفتر غصبًا عنه 

على التراجع في غضون 24 ساعة 
فقط عن قراره بشأن نقل حركة 
اإلنتاج والتصدير إلى مؤسسة 

النفط التي تخضع لسيطرته في 
بنغازي.

السودان: ما وراء تأييد الحرية والتغيير لـ»الطوارئ«تنديد أوروبي... وفرنسا تحشد مجلس األمن

»قسد« 
تتعهد بالتصدي 

وتطالب بحظر 
طيران

الحدث

ــــالن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب  ــ مــــع إعـ
ــان، أمــس األربــعــاء، بــدء عملية »نبع  أردوغــ
ــــالم« فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات، ضــــد »قـــــوات  ــــسـ الـ
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــــســـــد(، تــتــالــت 
املـــواقـــف الــســيــاســيــة حـــول الــعــمــلــيــة، وســط 
مــواقــف أوروبـــيـــة حــاســمــة رفــضــًا للهجوم، 
إلــــــــى جـــــانـــــب بــــــــــروز مـــــوقـــــف غـــــاضـــــب مــن 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري لــيــنــدســي غــراهــام 
ــه »إذا صــحــت الــتــقــاريــر  ــار إلـــى أنـ الــــذي أشــ
اإلعـــالمـــيـــة عـــن الــتــوغــل الــتــركــي فـــي شــمــال 
ــة«، الفــتــًا إلـــى أن  ــام كـــارثـ ســـوريـــة فــنــحــن أمــ
الكونغرس األميركي سيجعل »تركيا تدفع 
ثمنًا باهظًا لعمليتها في شمالي سورية«. 
ــلـــى تــغــيــيــر تــوجــهــه«   تــــرامــــب »عـ

ّ
ــــث كـــمـــا حـ

باعتبار أنه »ال يزال لدينا وقت للعودة إلى 
بسورية«،  اآلمنة  للمنطقة  السابق  املفهوم 

على حد قوله. 
وبريطانيا  وأملانيا  فرنسا  أصــدرت  وفيما 
بالعملية،  فيه  نـــددت  مشتركًا  بيانًا  أمــس 
ــالــــب رئــــيــــس االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي، جـــان  طــ
عمليتها،  بوقف  أمــس  تركيا  يونكر،  كلود 
 إن االتحاد لن يدفع أمــوااًل إلقامة ما 

ً
قائال

»املنطقة اآلمنة«. من جهتها دانت  يسمى بـ
فرنسا بشدة الهجوم التركي، مطالبة بعقد 
اجتماع ملجلس األمن الدولي. وكان الرئيس 
الفرنسي إيــمــانــويــل مــاكــرون قــد أعـــرب عن 
بعدما  التركية  العملية  من  الشديد«  »قلقه 
إلــهــام أحمد  الــكــرديــة  بالقيادية  التقى  كــان 
يــــوم االثـــنـــن املـــاضـــي. وأوضـــحـــت مــصــادر 
في محيط الرئيس الفرنسي، أمس، لوكالة 
ــــرس«، أن »الــفــكــرة هـــي اإلظــهــار  »فـــرانـــس بـ
أن فــرنــســا تــقــف إلـــى جــانــب قــــوات ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة ألنــهــم حــلــفــاء أســاســيــون في 
القتال ضــد داعـــش، وبأننا قلقون جــدًا من 
احـــتـــمـــال شـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة تــركــيــة في 
الــرســائــل مباشرة  ســوريــة وسنوصل هــذه 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

عــلــى نــحــو غــيــر مــتــوقــع، فــاجــأ تــحــالــف قــوى 
»إعالن الحرية والتغيير« األوساط السياسية 
فــي الــســودان، بإعالنه أول مــن أمــس الثالثاء 
تأييده لقراٍر متوقع صدوره اليوم الخميس 
بــتــمــديــد حـــالـــة الــــطــــوارئ املــعــلــنــة فـــي الــبــالد 
ـــال املــتــحــدث  مــنــذ أكــثــر مـــن ســبــعــة أشـــهـــر. وقـ
باسم التحالف، وجدي صالح، خالل مؤتمر 
الجديد«  »العربي  لـ صحافي، ردًا على سؤال 
حـــول املــوقــف مــن اتــجــاه الــحــكــومــة للتمديد، 
بقانون  العمل  تجديد  يساند  »التحالف  إن 
الــطــوارئ«، مؤكدًا أن »البالد تشهد نوعًا من 
حالة عدم االستقرار، ما يفرض االستمرار في 
تطبيق حالة الــطــوارئ بــدون إخــالل بمبادئ 
أساسية، منها حقوق اإلنسان وسيادة حكم 
ــقـــانـــون«. واتـــهـــم الــتــحــالــف حــــزب »املــؤتــمــر  الـ
الــوطــنــي الـــعـــام«، أي حـــزب الــرئــيــس املــعــزول 
»السعي  عمر البشير، وقوى خارجية أخرى، بـ
إلجهاض الثورة السودانية وإفشال الحكومة 
الــحــالــيــة«، مــؤكــدًا أنــه »سيتصدى لــذلــك بكل 

قوة وحزم«.
ــان الــبــشــيــر، ومـــع تــصــاعــد االحــتــجــاجــات  وكــ
عــلــى حــكــمــه، قــد لــجــأ فــي 22 فــبــرايــر/ شباط 
املــاضــي إلــى فــرض حــالــة الــطــوارئ ملــدة ستة 
ــا بــجــمــلــة مـــن األوامـــــــر، منها  ــهــ أشـــهـــر، وأردفــ
سجن املتظاهرين ملا يصل إلى ست سنوات، 
في مقابل أوامــر أخرى خاصة باحتواء أزمة 

الشح في الخبز والنقود والوقود.
وبعد سقوط النظام، لجأ املجلس العسكري 
إلــى تمديد فــرض »الــطــوارئ« ملدة  االنتقالي 
ثــالثــة أشــهــر، تنتهي الــيــوم الــخــمــيــس، ومــن 
الــــوزراء توصيته  املــتــوقــع أن يــصــدر مجلس 
بالتمديد للمجلس السيادي، توطئة إلصدار 

مرسوم حولها خالل اليوم.
ــتـــوريـــة املـــوقـــعـــة بــن  وتـــنـــص الـــوثـــيـــقـــة الـــدسـ

ــيــــس مـــجـــلـــس األمــــن  ــلـــمـــدنـــيـــن«. ودعـــــــا رئــ لـ
الــــدولــــي، الــجــنــوب أفـــريـــقـــي، جــيــري مــاثــيــوز 
ــة إلــى  مــاتــيــيــال، جــمــيــع األطـــــــراف فـــي ســـوريـ
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب قــــرار مجلس  الـــوفـ
األمــــن 2254، وإلــــى ضــبــط الــنــفــس وحــمــايــة 

املدنين. 
ــاء، حـــاولـــت روســـيـــا اســتــغــالل  ــنـ ــذه األثـ فـــي هـ
ــل تــمــهــيــد الــطــريــق لــحــوار  األوضــــــاع مـــن أجــ
يــمــكــن أن يــفــضــي إلـــى تــفــاهــم حـــول املنطقة 
بن أنقرة والنظام السوري. ومع أن الرئيس 
الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــن دعـــا فـــي اتــصــال 
هــاتــفــي أردوغــــــان إلـــى »الــتــفــكــيــر مــلــيــًا« قبل 
 الــهــجــوم، إال أن األتـــراك لــم يــتــأخــروا في 

ّ
شــن

الدولية  العالقات  ذلــك، ما دفــع رئيس لجنة 
الــــروســــي، قسطنطن  الــفــيــدرالــي  بــاملــجــلــس 
العملية  بــدء  بعد  الــقــول  إلــى  كوساتشيوف، 
الــتــركــيــة إنــــه »ال يــمــكــن إنـــهـــاء املـــخـــاوف في 
أن  مضيفًا  العسكرية«،  الــطــرق  عبر  املنطقة 
الحكومة  العملية مع  لم تبحث هذه  »تركيا 
ــال »يــمــكــن إنــهــاء  الــســوريــة قــبــل بــدئــهــا«. وقــ
املخاوف بإطالق حوار بن دمشق واألكراد«.

ــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي،  ــ بــــــــــدوره، دعــ
 األزمـــة عــن طريق 

ّ
سيرغي الفـــروف، إلــى حــل

الــحــوار بــن أنــقــرة ودمــشــق واألكــــراد. وأكــدت 
 
ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــــصــــادر مــطــلــعــة لــ
في  الــكــردي  للطرف  التابعة  الــذاتــيــة  اإلدارة 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، فــتــحــت قــنــاة اتــصــال 
مــــع الـــجـــانـــب الــــروســــي لـــرعـــايـــة مـــفـــاوضـــات 
بينها وبن النظام الذي لطاملا رفض اعتبار 
قوات قسد جزءًا من قواته كما تطالب قيادة 
الـــقـــوات، مــطــالــبــًا بــتــســلــيــم املــنــطــقــة مـــن دون 
على  روسيا  الكردية  اإلدارة  ت 

ّ
وحث شــروط. 

أداء دور الضامن للحوار. 
أما الرئيس اإليراني، حسن روحاني، فاعتبر 
أن »الــحــكــومــة الــتــركــيــة لــديــهــا قـــالقـــل حــول 
حدودها الجنوبية ومن حقها أن تزيل هذه 

الــتــظــاهــرات السلمية  املــعــارضــن ومــنــع  قمع 
ومصادرة الصحف وانتهاك حقوق اإلنسان 
بإعالن  لذلك  حضرة  واستشهد  األساسية«. 
»الطوارئ« في فبراير/ شباط املاضي، والتي 
بالسجن،  املتظاهرين  عشرات  بسببها  ُحكم 

واعتقل الناشطون آلجال مفتوحة.
القيادي في »التحالف«، في حديث  وأوضــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــهــدف مــن التمديد  لـــ
»التأسيس  املدنية  الحكومة   

ّ
ظــل في  الحالي 

في  الــبــالد، خاصة  في  الديمقراطي  لالنتقال 
العامة،  للحريات  مقيدة  قــوانــن  وجـــود   

ّ
ظــل

ها النظام السابق مع عدم اكتمال بناء عدد 
ّ
سن

مــن املــؤســســات وعـــدم تعين رئــيــس للقضاء 
ونــائــب عــــام، وكــذلــك وجــــود جــهــات تتربص 
 عن وجود معتقلن 

ً
بالفترة االنتقالية، فضال

من رموز النظام القديم لم تكتمل اإلجــراءات 
هم، وال يمكن إبقاؤهم رهن 

ّ
القانونية في حق

االعتقال إال عبر قانون الطوارئ«.
وأكد حضرة أن فرض حالة الطوارئ »لن يكون 
الــعــامــة وال على  الــحــريــات  لــه أي تأثير على 

ــيـــة«.  بـــــــدوره، رأى وزيـــر  ــتـــركـ لــلــســلــطــات الـ
الخارجية األملاني هايكو ماس أن العملية 
االضطراب  من  املزيد  إلــى  التركية ستؤدي 
أما  »داعــــش«.  تنظيم  املنطقة وستعزز  فــي 
رئــيــس الــــوزراء اإليــطــالــي جــوزيــبــي كونتي 
فــاعــتــبــر الــعــمــلــيــة تــهــدد بــزعــزعــة اســتــقــرار 
املــنــطــقــة وإلـــحـــاق الــضــرر بــاملــدنــيــن، وذلــك 
فــي وقـــت أعـــرب األمـــن الــعــام لحلف شمال 
األطــلــســي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ عــن أمــلــه في 
بدقة  محسوبة  التركية  العملية  تــكــون  أن 
ومــتــنــاســبــة. ولــفــت عــقــب اجــتــمــاعــه برئيس 
الـــوزراء اإليطالي إلــى أنــه »مــن املهم تجنب 
التي تزيد من زعزعة االستقرار  التحركات 
ــانــــاة  ــبــــب املـــــزيـــــد مـــــن املــــعــ ــر وتــــســ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ والـ

املجلس العسكري االنتقالي »املحلول« وقوى 
الحرية والتغيير« في 17 أغسطس/  »إعــالن 
ــه »عــنــد وقــــوع أي خطر  آب املـــاضـــي، عــلــى أنـ
ــة، تــهــدد  ــئــ طـــــارئ أو كـــارثـــة طــبــيــعــيــة أو أوبــ
وحدة البالد أو أي جزء منها أو سالمتها أو 
يطلب  أن  الــــوزراء  ملجلس  يجوز  اقتصادها، 
من مجلس السيادة إعالن حالة الطوارئ في 
الــبــالد أو فــي أي جــزء منها، على أن يعرض 
إعالن حالة الطوارئ على املجلس التشريعي 
االنتقالي خالل 15 يومًا من تاريخ إصــداره، 
وإذا لــم يــكــن املــجــلــس الــتــشــريــعــي االنــتــقــالــي 

منعقدًا، فيجب عقد دورة طارئة«.
ــيــــد تــــحــــالــــف »الــــحــــريــــة  ــلــــى تــــأيــ ــًا عــ ــقـ ــيـ ــلـ وتـــعـ
القيادي  رأى  »الــطــوارئ«،  لتمديد  والتغيير« 
ــأتـــي في  فـــيـــه، املـــعـــز حـــضـــرة، أن الــتــمــديــد »يـ
التحالف  التي دفعت  ظــروف استثنائية هي 
إلــى أن »هــنــاك فرقًا  الــتــمــديــد«، مشيرًا  لفكرة 
شــاســعــًا بــن الــوضــع الــيــوم وبـــن اســتــخــدام 
الــنــظــام الــســابــق لــلــطــوارئ الــتــي كــان يعلنها 
على  تنفيذها  فــي  مــركــزًا  ألســبــاب سياسية، 

الــقــالقــل«، لــكــنــه أكـــد فــي الــوقــت نــفــســه »أنــنــا 
الصحيح  الطريق  اختيار  بأنه يجب  نعتقد 
فــي هـــذا الـــصـــدد«. وأضــــاف روحـــانـــي، خــالل 
األمــن  لتوفير  »الــحــل  أن  لحكومته،  اجــتــمــاع 
الــســوريــة والــحــدود  الــحــدود الشمالية  عــلــى 
ــقـــرار الــجــيــش  ــتـ الــجــنــوبــيــة الــتــركــيــة هـــو اسـ
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى جــيــش  الـــــســـــوري هـــــنـــــاك«، فـ
الــنــظــام الـــســـوري، داعــيــًا الــــدول األخــــرى إلــى 
»التحضيرات الالزمة لعودة القوات السورية 
ــنــــاطــــق الـــشـــمـــالـــيـــة والـــشـــرقـــيـــة  إلــــــى هــــــذه املــ

السورية«.
وملــح الرئيس اإليــرانــي إلــى وجـــود توافقات 
سرية بــن أنــقــرة وواشنطن مــن خــالل القول 
إن »الطريقة التي اختيرت اليوم والتوافقات 
التي حصلت خلف الكواليس ليست لصالح 
الطريقة  أن هذه  املنطقة«. وأضــاف روحاني 
»لـــيـــســـت مــنــاســبــة لــلــمــنــطــقــة الـــتـــي بــحــاجــة 
ــذه األيــــــام لــيــعــود الــالجــئــون  ــى الــــهــــدوء هــ إلــ

السوريون إلى بالدهم سريعًا«.
على  العربية  الجامعة  دخــلــت  جهتها،  مــن 
خط القضية السورية أخيرًا إلدانة »التوغل 
ر 

ّ
ــذ ــ ــتـــركـــي فــــي األراضــــــــي الــــســــوريــــة«. وحـ الـ

العربية أحمد  الـــدول  الــعــام لجامعة  األمــن 
أبو الغيط في تصريحات له من التداعيات 
ــتـــركـــي فــــي األراضــــــي  الـــخـــطـــيـــرة لــلــتــوغــل الـ
الــســوريــة، مــؤكــدًا أنـــه يــهــّدد بــإشــعــال مزيد 
في شــرق سورية وشمالها،  الصراعات  من 
ــتـــعـــادة »داعــــــــش« بــعــض  وقـــــد يــســمــح بـــاسـ
قوته. وأكد مصدر مسؤول باألمانة العامة 
لجامعة الدول العربية أن هذه العملية تمثل 
وتهدد  السورية،  للسيادة  صريحًا  انتهاكًا 
وحدة التراب السوري. وأوضح املصدر في 
في سورية  األجنبية  التدخالت  أن  له  بيان 
ــان الــــطــــرف الــــذي  ــ ــًا كـ ــ مــــدانــــة ومـــرفـــوضـــة أيـ

يمارسها.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، األناضول(

للرئيس  بالنسبة  حتى  الــعــادلــة  املــحــاكــمــات 
بحسب  يحاكم  الــذي  البشير«،  عمر  املخلوع 
»عدالة كاملة حيث يمنح كافة حقوقه  رأيه بـ
الــقــانــونــيــة«. كــذلــك لــفــت إلـــى أن »الــتــظــاهــرات 
الــحــالــيــة مسموحة،  الــحــكــومــة  السلمية ضــد 
وهــي تنظم بــصــورة دوريـــة، حتى إن أنصار 
البشير يساندونه معنويًا بالتجمع أمام مقر 

املحكمة التي تنظر قضيته«.
إنــهــاء العمل بحالة  أنــه سيتم  وأكـــد حــضــرة 
الــــطــــوارئ »بــمــجــرد اكــتــمــال تــأســيــس الــبــنــاء 
التي  القوانن  تعديل  أو  وإلغاء  الديمقراطي 
شــرعــهــا الــنــظــام الـــســـابـــق، واكـــتـــمـــال حــلــقــات 
الــســالم خــالل األشــهــر الستة األولــى  تحقيق 

من عمر الحكومة املدنية«.
إلــــى ذلــــك، قــــال الـــقـــيـــادي بــالــحــزب الــشــيــوعــي 
والتغيير(،  الحرية  مكونات  )أحــد  السوداني 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ صـــديـــق يــــوســــف، لــــ
التحالف لم يتخذ قرارًا نهائيًا بتأييد تمديد 
حالة الطوارئ )عقد اجتماع مساء أمس بهذا 
بحسب  يستبعد،  أن  دون  مــن  الــخــصــوص(، 
التمديد أليــام  أن يتم  الــشــخــصــي«،  »تــقــديــره 
قليلة، يتم خاللها تحريك إجــراءات قانونية 
ضــد رمـــوز الــنــظــام الــســابــق املــتــحــفــظ عليهم 
حاليًا، ألن رفــع الــطــوارئ بــدون ذلــك سيمنح 
املعتقالت، وربما  مــن  الــخــروج  هــؤالء فرصة 
ــودان، بــالــتــالــي اإلفــــالت  ــســ الـــهـــروب خــــارج الــ
ــه »بــعــد تحريك  مــن الــعــقــاب«. وأشــــار إلـــى أنـ
ــات ســـيـــصـــبـــح مـــصـــيـــرهـــم مـــرتـــبـــطـــًا  ــ ــــالغـ ــبـ ــ الـ

باإلجراءات القانونية الطبيعية«.
ــبــــر الــــكــــاتــــب والـــصـــحـــافـــي  ــتــ ــتــــه، اعــ ــهــ مـــــن جــ
أن تأييد »الحرية  السوداني حسن مالسي، 
ــوارئ الــتــي  ــ ــطــ ــ ــالــــة الــ ــفــــرض حــ ــيـــر« لــ ــيـ ــتـــغـ والـ
البشير »يكشف  كانت تعارضها طــوال عهد 
القناع عن حقيقة التحالف الذي يقوم بأمور 
 

ّ
ظل الــتــي  وشــعــاراتــه  ملبادئه  تمامًا  معاكسة 

يرفعها طوال األشهر املاضية«. 

»قسد«  إّن  قولها  وكردية  أميركية  مصادر  عن  »رويترز«  وكالة  نقلت 
ويأتي  التركي.  الهجوم  نتيجة  داعش  تنظيم  ضد  عملياتها  أوقفت 
ثالث  نّفذوا  التنظيم  من  مقاتلين  أن  ذكرت  »قسد«  كانت  فيما  ذلك 
مبكر  وقت  في  الرقة،  مدينة  في  لها  مواقع  استهدفت  هجمات 
أمس األربعاء، من دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية. وأوضح 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أن الهجوم شمل مقاتلين اثنين من 

التنظيم انخرطا في تبادل إلطالق النار قبل تفجير نفسيهما.

وقف العمليات ضد »داعش«

قالت مصادر محلية 
في منطقة شرقي 

الفرات لـ«العربي 
الجديد«، إن هناك 
انقسامًا بين أهالي 

المنطقة في الموقف 
تجاه العملية التركية. 

وأوضحت أن »هناك من 
يرى أن العملية تمهد 
الطريق لعودة النظام 

وقواته وأجهزته 
األمنية للمنطقة، ما 
يعني عمليات نزوح 

كبيرة خشية قيام هذه 
القوات باالنتقام من 

المدنيين، وهناك من 
يريد نهاية لمحاوالت 

الوحدات الكردية 
العبث بهوية منطقٍة 
يشكل العرب نسبة %83 
من سكانها، في حين 
يعتبر الكرد أقلية في 
المنطقة التي تضم 

أقليات أخرى«.

انقسام 
اآلراء

دخان جراء القصف على 
مدينة رأس العين )دليل 

سليمان/ فرانس برس(

تحليل رصد

تبرر المعارضة بقدرتها على مواصلة التظاهر )إبراهيم حميد/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

تونس: اإلفراج
عن نبيل القروي 

أفــرجــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة، أمــس 
ــن رئــــيــــس حــــــزب قــلــب  ــ األربـــــــعـــــــاء، عـ
ــــس عــــلــــى الــــجــــولــــة  ــافـ ــ ــنـ ــ تــــــونــــــس، املـ
الــثــانــيــة مــن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
املقبل،  املقررة يوم األحد  التونسية، 
ــقـــروي )الــــصــــورة(، حسبما  الـ نــبــيــل 
أكد رئيس فريق الدفاع عنه، البشير 
الـــفـــرشـــيـــشـــي. وقـــــد قـــبـــلـــت املــحــكــمــة 
التعقيب الذي قّدمه محامو القروي 
أمس، وقضت بنقض القرار املطعون 
فيه دون إحالة وإبطال قرار اإليقاف 
وكـــان  بــــاإلفــــراج.  واإلذن  الــتــحــفــظــي 
آب  قل في أغسطس/ 

ُ
اعت القروي قد 

بالفساد  تــهــم  عــلــى خلفية  املــاضــي، 
القضاء  ورفــض  الضريبي  والتهرب 

اإلفراج عنه في ثالث مناسبات. 
)العربي الجديد(

البحرة رئيسًا لقائمة 
المعارضة باللجنة 

الدستورية
ــاء فــي العاصمة  ــعـ بــــدأت أمـــس األربـ
ــة الـــــريـــــاض، اجـــتـــمـــاعـــات  ــعـــوديـ الـــسـ
»هـــــيـــــئـــــة الــــــــتــــــــفــــــــاوض« الـــــســـــوريـــــة 
املــعــارضــة مــع ممثلي املــعــارضــة في 
املقرر  السورية،  الدستورية  اللجنة 
أن تعقد أول اجتماعاتها في جنيف 
الحالي.  الشهر  نهاية  السويسرية 
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة، عــضــو هيئة 
ــفــــاوض يـــحـــيـــي الـــعـــريـــضـــي، إن  ــتــ الــ
االجتماعات ستتواصل ملدة خمسة 
أيــــــــام. وأوضــــــــح أنـــــه جـــــرى اخـــتـــيـــار 
رئـــيـــس االئـــتـــالف الـــســـوري األســبــق 
هـــــادي الــبــحــر لـــرئـــاســـة الــلــجــنــة من 

طرف املعارضة.
)العربي الجديد(

البيت األبيض يرفض
التعاون في تحقيق عزل 

ترامب 
الثالثاء،  البيت األبيض، مساء  أبلغ 
الــكــونــغــرس، بــأنــه يــرفــض الــتــعــاون 
الجاري بشأن احتمال  التحقيق  مع 
ــيـــس  إطــــــــالق إجـــــــــــــراءات لــــعــــزل الـــرئـ
دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، مـــعـــتـــبـــرًا أن هـــذا 
ــيـــق يـــفـــتـــقـــد إلـــــــى الـــشـــرعـــيـــة  ــقـ ــتـــحـ الـ
ــاء مـــوقـــف الــبــيــت  ــ الـــدســـتـــوريـــة. وجــ
األبيض بعد رسالة وّجهها املحامي 
تــرامــب،  مستشار  سيبولوني،  بــات 
نانسي  الــنــواب  رئيسة مجلس  إلــى 
ــاء الــلــجــان الــثــالث  ــ بــيــلــوســي، ورؤسـ
الـــتـــي تـــجـــري تــحــقــيــقــات املــحــاكــمــة 

البرملانية بهدف العزل.
 )العربي الجديد(

ألمانيا: مقتل شخصين
قرب كنيس 

ــتــل شــخــصــان فـــي اعـــتـــداء وقـــع في 
ُ
ق

مدينة هاله األملانية، أمس األربعاء، 
بــالــقــرب مــن كنيس يــهــودي ومطعم 
تركي. وأفاد زعيم الطائفة اليهودية 
فـــي أملــانــيــا مـــاكـــس بــريــفــوروتــزكــي، 
ــيــــغــــل أونــــــــاليــــــــن« بــــأن  ــبــ ملـــــوقـــــع »شــ
ــــوا دخــــــول كــنــيــس  ــاولـ ــ املـــســـلـــحـــن حـ
به  املحيطة  األمنية  اإلجــــراءات  لكن 
ــد الــهــجــوم«، الــذي  ســاعــدت فــي »صـ
حــصــل أثــنــاء احــتــفــال الــيــهــود بعيد 
الــغــفــران )يــــوم كــيــبــور(. فــي املــقــابــل، 
ذكــــر مــتــحــدث بــاســم مــكــتــب الــنــائــب 
الــــعــــام األملــــانــــي أن نـــيـــابـــة مــكــافــحــة 
اإلرهاب األملانية بدأت التحقيق في 

الحادثة.
 )فرانس برس(

خامنئي: القنبلة 
النووية حرام شرعًا

اعتبر املرشد اإليراني، علي خامنئي، 
أمس األربعاء، أن بالده لديها القدرة 
ــتـــاج الــقــنــبــلــة  عــلــى خــــوض مـــســـار إنـ
الــنــوويــة، لكنه أكــد أنــه »عــلــى الرغم 
املسار،  هــذا  لندخل  استطاعتنا  من 
ــزم عـــدم  ــ ــ لـــكـــن قــــررنــــا بـــشـــجـــاعـــة وحـ
خـــوضـــه وفـــقـــًا لــتــعــالــيــم اإلســــــــالم«. 
وأضاف أن »القنبلة النووية تهديد 
إلى  للعالم والبشرية«، مشيرًا  كبير 
أنه »أعلنا أن استخدام هذا السالح 

حرام قطعي شرعًا«.
)العربي الجديد(



األهـــالـــي كــمــا تــرصــد مــديــريــة الــســيــاحــة واآلثــــار، 
املناطق  وأبــرز  للمستوطنني،  متكررة  اقتحامات 
رامـــني. وهناك  بــلــدة  فــي  البيك  بــابــور  املستهدفة 
يالحظ األهالي اقتحامًا مرة كل عام تقريبًا، حيث 
يؤدي املستوطنون الصلوات التلمودية، بدعوى 
وجود مقامات دينية يهودية. ويقع بابور البيك 
فــي سهل رامـــني، فــي املنطقة )ج(، ويــؤكــد رئيس 
»العربي  املجلس القروي للبلدة، محمود زيدان، لـ
الــجــديــد«، أنــه مبنى أثــري مــن الحقبة العثمانية 

كان يستخدم لطحن الحبوب.
ــرة الــســيــاحــة واآلثــــار في  بــــدوره، يــقــول مــديــر دائــ
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن ــاد ذوقـــــان، لـــ طــولــكــرم، إيــ
ــاءات وجـــــود مـــزار  ــ ــادعـ ــ ــامـــات تــحــصــل بـ ــتـــحـ »االقـ
لــه عــالقــة بــالــروايــة الــتــوراتــيــة، والــحــقــيــقــة أنـــه ال 
تــوجــد أي صــلــة لــلــمــكــان بـــذلـــك، فــهــو يــعــود فقط 
ــان مــــأهــــواًل حـــتـــى وقـــت  ــ لــلــفــتــرة الــعــثــمــانــيــة، وكــ
قــريــب، والــهــدف مــن هــذا االقتحام وغــيــره، تعزيز 
بصلة«.  للحقيقة  تمت  ال  مزيفة  تــوراتــيــة  روايـــة 
ــان اقــتــحــام بــابــور الــبــيــك، باقتحامات  وربـــط ذوقـ
مشابهة في مناطق املسعودية، واملنطار، والنفق 
وهــو مسار  واحـــد،  العثماني، وكلها ضمن خــط 

سكة قطار الحجاز العثماني.
ويقتحم املستوطنون أيضًا جبل املنطار، الواقع 
عــلــى مـــدخـــل بـــلـــدة بــلــعــا، شــــرق طـــولـــكـــرم، ويــقــع 
اقتحام   

ّ
أن )ج(. ويــؤكــد ذوقـــان  املنطقة  فــي  كذلك 

املــســتــوطــنــني يــتــم ملــكــان فــي الــجــبــل ال يــحــوي أي 
ــاءات بــأنــه مرتبط  ــ مــبــاٍن أو شــواهــد، وفــقــط الدعـ
الجبل  يــحــوي  وفلسطينيًا  الــتــوراتــيــة.  بــالــروايــة 
على »مــنــطــرة«، وهــي عــبــارة عــن مبنى عثماني، 

كان يستخدم ألغراض الزراعة، وفق ذوقان.
شــرقــي طــولــكــرم، وتــحــديــدًا عــلــى أراضــــي بلدتي 
سفارين وكفر اللبد، تقع خربة سمارة في املنطقة 
)ج(، وتعود تسميتها لعائلة سمارة التي تملكت 
األراضي هناك. ويؤّكد ذوقان أنها خربة محصنة 
مــن الــفــتــرة الــرومــانــيــة، واعــتــداء االحــتــالل عليها 
ل بوضعها ضمن مسار سياحي استيطاني، 

ّ
يتمث

 عن أن مستوطنة »عيناف« قريبة جدًا من 
ً
فضال

 الخربة تحوي على 
ّ
مداخلها. ويضيف ذوقان أن

كنيس سامري، مرتبط بتاريخ الديانة السامرية، 
وهي جزء أساسي من مكّون املجتمع الفلسطيني 
سابقًا وحاليًا. ووصــلــت اعــتــداءات االحــتــالل في 
الثمانينيات من القرن املاضي، إلى حّد التنقيب 
والعثور على فسيفساء تحوي صورة »مانورة« 
مــرتــبــطــة بــالــديــانــة الــســامــريــة، وإزالــتــهــا ونقلها 
ملــتــحــف إســـرائـــيـــلـــي فـــي مــنــطــقــة الـــخـــان األحـــمـــر، 
على الرغم من أن الديانة السامرية هي جزء من 

التاريخ الفلسطيني
تثبيت أسطورة  يريدون  اإلسرائيليون  كان  وإذا 
 الخليل هي 

ّ
فــإن أن »الــقــدس عاصمة إســرائــيــل«، 

ادعـــاء اإلسرائيليني  الــيــهــود«، هــذا هــو  »عاصمة 
غير املخجول منه على زيفه. ومن هنا، بدأ رجال 
الـــديـــن الــيــهــود واملــســتــوطــنــون بــنــســب كـــل معلٍم 
ديني أو أثري في الخليل لروايتهم. فمنذ احتالل 
الضفة الغربية عام 1967، سال لعاب املستوطنني 
عــلــى عــمــق الــخــلــيــل الــديــنــي والـــتـــاريـــخـــي، حيث 
الــبــلــدة الــقــديــمــة وحــرمــهــا اإلبــراهــيــمــي ومنطقة 
ــيــــدة. وعـــقـــب مـــجـــزرة الـــحـــرم اإلبــراهــيــمــي  تـــل إرمــ
سم األخــيــر ليذهب 60 فــي املــائــة من 

ُ
عــام 1994، ق

مــســاحــتــه لـــصـــالة الــيــهــود وطــقــوســهــم الــديــنــيــة، 
الــحــضــرة اإلبراهيمية  وقــد ضمت هــذه املــســاحــة 
والحضرة اليوسفية والحضرة اليعقوبية )حيث 
دفن األنبياء إبراهيم ويعقوب ويوسف(، وبقيت 

إسحق  النبي  دفــن  )حيث  اإلسحاقية  للمسلمني 
وزوجته ليئة(. وفي أعياد اليهود العديدة سنويًا، 
ُيــغــلــق االحـــتـــالل هـــذا الــحــرم بــكــل مــســاحــاتــه بما 
بدخولها،  للمسلمني  املسموح  املساحة  ذلــك  فــي 

لصالح طقوس واحتفاالت اليهود.
في منطقة تل إرميدة األثرية، وسط الخليل، والتي 
يعود تاريخها إلى أكثر من ثالثة آالف سنة قبل 
الشهير  الديني  املــقــام  املستوطنون  حــّول  املــيــالد، 
»مشهد األربــعــني« إلــى كنيس يــهــودي، وقــد بــدأت 
حــفــريــاتــهــم مــن أجـــل ذلـــك مــنــذ سبعينيات الــقــرن 
ــــى اقــتــحــامــهــم عــــني املــــاء  ـــي. وبــــاإلضــــافــــة إلـ ـــاضـ املـ
»عني إبراهيم« أو »العني الجديدة« في تل  املسماة بـ
»العربي  لـ البايض  إرميدة، تقول املواطنة وجــدان 
العني  رامــات يشاي  »يقتحم مستوطنو  الجديد«: 
ويتصرفون  يومي،  بشكل  منزلي  بجوار  الواقعة 
بـــصـــورة غــيــر أخـــالقـــيـــة، كـــنـــزع جــمــيــع مــالبــســهــم، 

ورمي منزلي بالحجارة ومضايقة أوالدي«.
وبــحــســب الـــنـــاشـــط الــفــلــســطــيــنــي عــيــســى عــمــرو، 
قبور  كذلك على مجموعة  املستوطنون  استولى 
ألئمة مسلمني في منطقة جبل الرحمة في الخليل، 
 املدفونني فيها رجال دين يهود، عدا عن 

ّ
مدعني أن

منطقة حبرون في شارع بئر سبع التي يقتحمها 
 حبرون 

ّ
أن مــدعــني  دائــمــة،  بــصــورة  املستوطنون 

ــاك، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــنـ ــدفـــون هـ ــهـــودي مـ ــام يـ ــاخـ حـ
اقتحام منطقة بئر حرم الرامة األثرية.

ــيــــل، يــقــتــحــم  ــلــ ــة الــــخــ ــنــ وإلـــــــــى الــــشــــمــــال مـــــن مــــديــ
)حيث  يونس  النبي  ومسجد  مقام  املستوطنون 
يــوجــد قــبــر الــنــبــي يـــونـــس(، فـــي مــديــنــة حلحول 
بـــصـــورة مــتــكــررة غــيــر ُمــنــظــمــة زمــنــيــًا. وقـــد أقــيــم 

هذا املسجد في الزمن األيوبي، وبناه بدر الدين 
الــهــكــاري عــلــى قــبــر الــنــبــي يــونــس، بــعــدمــا توفي 

.
ً
األخير في حلحول التي أقام فيها عامًا كامال

ــنـــة املـــــــؤرخ مــحــمــد الــــوحــــوش،  ــن املـــديـ ــ ــقــــول ابـ ويــ
 مستوطني »كريات أربع« 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

و»كـــرمـــي تــســور« و»عــتــصــيــون« بــــدأوا باقتحام 
ــقــــرن الــعــشــريــن،  املـــســـجـــد نـــهـــايـــة ســبــعــيــنــيــات الــ
 القبر املوجود فيه لقائد يهودي ُيدعى 

ّ
بادعاء أن

»يونان« حارب في زمن النبي داوود، وليس قبر 
النبي يونس.

وال يــكــتــفــي املـــســـتـــوطـــنـــون بـــاقـــتـــحـــام املــــكــــان فــي 
 ما 

ً
أعــيــادهــم، بــل فــي كــل وقــت يحلو لــهــم، وعــــادة

االحــتــالل.  جــيــش  يحميهم  أو  مسلحني  يــكــونــوا 
إنــه عندما يتم االقتحام نهارًا  الــوحــوش  ويــقــول 

تشتعل املواجهات مع السكان.
فــي حــلــحــول مسجد عبد  املــســتــوطــنــون  ويقتحم 
الــلــه ابــن مسعود الـــذي ُعــثــر فيه على أقـــدم نقش 
أقــدم نقش إسالمي  إسالمي في فلسطني وثاني 
في العالم، ونقل للمتحف الفلسطيني في مدينة 
األثــريــة  الــلــه. وكــذلــك يقتحمون خــربــة كسبر  رام 
التي يعود تاريخها لعهد الظاهر بيبرس )أحمد 
ســالطــني املــمــالــيــك(، ويــخــّيــم املــســتــوطــنــون فيها 

ويقيمون طقوسًا تلمودية.
وفـــي مــديــنــة يــطــا، جــنــوب الخليل أيــضــًا، يقتحم 
املستوطنون متنزه الكرمل األثــري، والــذي يعود 
ــاء.  ــيـــون مـ ــًا وعـ ــانـــي ويـــضـــم مـــدرجـ ــرومـ لــلــعــهــد الـ
ويغلق جيش االحتالل الذي يحرس املستوطنني 
املتنزه أمام الفلسطينيني 3 أيام في السنة خالل 
بعض األعياد اليهودية. وتبدو أطماع مستوطني 
أتير«،  و»بيت  و»ماعون«  و»كرمئيل«  »سوسيا« 
واضــحــة لــزيــادة امــتــداد املــســتــوطــنــات حــتــى بئر 
السبع جنوبًا، بحسب ما يفيد به رئيس املجلس 
البلدي للكرمل محمد دبابسة. ففي سوسيا، غرب 
يطا املهددة بالتهجير، بنى املستوطنون بيوتهم 
وُحــرم  البيزنطي،  للعهد  يعود  كنيس  آثــار  على 

األهالي بفعل ذلك من زراعة أراضيهم في املكان.
الخضر، جنوب  وبلدة  إرطــاس  قرية  من  بالقرب 
ــيـــة،  مـــديـــنـــة بـــيـــت لــــحــــم، جــــنــــوب الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
تـــحـــرم اقـــتـــحـــامـــات مــســتــوطــنــي »أفــــــــرات« بــشــكــٍل 
والترفيهية  األثــريــة  سليمان  ُبـــرك  منطقة  دوري 
الــذي  املــكــان  فــي  التنزه بحرية  مــن  الفلسطينيني 
يضم ثالث برك، ُيختلف على تاريخها، بني أنها 
وزمــن  والبيزنطية  الرومانية  العهود  فــي  بنيت 
حني  في  القانوني،  سليمان  العثماني  السلطان 
يدعي اليهود أنها بنيت في زمن النبي سليمان. 
املستوطنون طقوسًا تلمودية في منطقة  ويقيم 
البرك، فيما يطرد جيش االحتالل الذي يحميهم، 
عتبر برك سليمان بالنسبة 

ُ
الفلسطينيني الذين ت

حيطه 
ُ
لــهــم مــنــطــقــة أثـــريـــة ومــتــنــفــســًا ســيــاحــيــًا ت

أشجار الصنوبر من كل صوب.
أّمــــا فـــي قــريــة فـــاغـــور املــهــجــرة بــالــقــرب مـــن بــلــدة 
آثار رومانية وعيون ماء  الخضر جنوبًا، فهناك 
بــصــورة  »أفــــــرات«  مــســتــوطــنــو  عـــديـــدة يقتحمها 
التي  املستوطنة  مــن  جـــزءًا  ويعتبرونها  دائــمــة، 
تــأكــل أراضـــــي جــنــوب بــيــت لــحــم. ويـــقـــول املـــؤرخ 
 املستوطنني 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ خليل شوكة 

يـــحـــاولـــون الــســيــطــرة عــلــى عـــيـــون املـــــاء فـــي تلك 
املنطقة بحجج دينية، بدءًا بمنطقة واد »البيار«، 
حتى منطقة برك سليمان، إذ كانت هذه العيون 
والينابيع إضافة إلى عيون منطقة شمال الخليل 
ومــيــاه األمـــطـــار، تــرفــد بـــرك ســلــيــمــان بـــاملـــاء. وقــد 
أي  هــذا تحسبًا إلفــشــال  املستوطنني  يــكــون فعل 
محاولة فلسطينية الستصالح نظام البرك التي 
لــو عملت مــن جديد قــد تحوي أكثر مــن مليوني 

متر مكعب من املياه.
وفـــي بــيــت لــحــم، أحــكــم املــســتــوطــنــون سيطرتهم 
على العديد من املقامات الدينية واملواقع األثرية 
املـــهـــمـــة، كـــمـــقـــام زوجــــــة الـــنـــبـــي يـــعـــقـــوب أو »قــبــة 
راحــــيــــل«، شــمــال بــيــت لــحــم، وجــبــل »الـــفـــرديـــس« 
شـــرقـــًا، أو قــلــعــة »هـــيـــرديـــون«. ويـــوضـــح الــكــاتــب 
 
ّ
»العربي الجديد«، أن والصحافي أسامة العيسة لـ
دانــيــال« على  »نفي  بنوا مستوطنة  املستوطنني 
أنها ضمت حائطًا  أراضــي بلدة الخضر، بحجة 
إلــى عني  دانــيــال، باإلضافة  للنبي  حجريًا يعود 
»أبو كليبة« التابعة ألراضــي بلدة نحالني، غرب 
»كالب«،  كليبة هو   

ّ
أن اليهود  ويدعي  لحم،  بيت 

وهــو اســم أحــد مبعوثي النبي موسى مــن مصر 
الستكشاف أراضي فلسطني.
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ــلـــى مـــواقـــع  ــا، بــيــنــمــا ســــيــــطــــروا بـــالـــفـــعـــل عـ ــهـ ــنـ مـ
أثــريــة عـــدة أصــبــحــت داخـــل حـــدود املستوطنات. 
واملقامات التي يقتحمها املستوطنون بمحافظة 
ير، النبي غيث، أبو 

ّ
رام الله والبيرة، هي: النبي عن

العوف، سيدي شيبان، منقطة قرب خربة الطيرة 
األثرية، وادي الناطوف، وتل سيون.

قبل سنوات، نجا خالد عواطلة وعائلته، من سكان 
عــني الـــديـــوك فــي أريـــحـــا، مــن اعـــتـــداء ملستوطنني 
يــودي بحياتهم، حينما حــاول  أن  كــاد  مسلحني 
الــتــصــدي لــهــم بــعــدمــا اقــتــحــمــوا مــزرعــة ألشــجــار 
ــري  ــرب كــنــيــس الــــديــــوك األثــ الــنــخــيــل يــمــتــلــكــهــا قــ
وحاولوا سرقة التمور منها. وبحسب ما يوضح 
 »املستوطنني 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن عــواطــلــة لـــ

املنطقة بشكل  فــي  عـــدة  أثــريــة  مــواقــع  يقتحمون 
متكرر، خصوصًا أيام الجمعة والسبت واألعياد، 
أو منفردين  ســـواء بحراسة مــن جيش االحــتــالل 
وهم مسلحون، ما يعرض حياة األهالي للخطر«.
ــا، يــقــتــحــم املــســتــوطــنــون طــــوال الــعــام  وفـــي أريـــحـ
مواقع أثرية، هي: بيت شهوان الواقع في املنطقة 
الــواقــع في املنطقة  الــديــوك  املصنفة »أ«، وكنيس 
ــة،  ــيـ ــانـ الـــرومـ ــرة  ــتـ ــفـ الـ إلـــــى  ــــودان  ــعـ ــ يـ »ج«، وهـــمـــا 
بــاإلضــافــة إلــى وادي القلط الــتــاريــخــي ويــقــع في 
 تلك املواقع 

ّ
املنطقة »ج«. ويدعي املستوطنون أن

مرتبطة بالديانة اليهودية، فيقتحمونها بحجة 
الـــصـــالة فــيــهــا، تـــزامـــنـــًا مـــع اعــــتــــداءات وتــخــريــب 
فلسطينية  مــواقــع  أنها  مــن  الــرغــم  على  لألمكنة، 
بغض النظر ألي ديانة تنتمي، بحسب ما يوضح 
مدير دائرة اآلثار في أريحا بوزارة السياحة إياد 
إلى  حمدان  ويشير  الجديد«.  »العربي  لـ حــمــدان، 
إنشاء سلطة اآلثار اإلسرائيلية متحفًا قرب قرية 
القدس، سّمته »املتحف  الخان األحمر بمحافظة 
ــارًا ســرقــهــا االحـــتـــالل من  الــســامــري«، ويــحــوي آثــ

الضفة الغربية.

مقام »قبر يوسف«
فــي حــي بــالطــة الــبــلــد، شـــرق مــديــنــة نــابــلــس، يقع 
مقام »قبر يوسف« املكون من غرف عدة، إحداها 
ملــا يوصف بأنه رجــل صالح مــن عشيرة  ضريح 
»دويـــــكـــــات«، وفــــق مـــا تـــرجـــح بــعــض الــــدراســــات. 
 الـــضـــريـــح لــلــنــبــي 

ّ
لـــكـــن املــســتــوطــنــني يــــدعــــون أن

يوسف، فيقتحمونه مرارًا وتكرارًا بحماية قوات 
، تــزامــنــًا مع 

ً
االحـــتـــالل، ألداء طــقــوس ديــنــيــة لــيــال

لتلك  الفلسطينيون  خاللها  يتصدى  مواجهات 
االقـــتـــحـــامـــات. ووقــــع قــبــر يــوســف تــحــت سيطرة 

رام اهلل، البيرة، أريحا، نابلس، الخليل، بيت لحم 
محمود السعدي، جهاد بركات، سامر 

خويرة، فاطمة مشعلة

ــنـــوات، ال يتمكن  مــنــذ نــحــو خــمــس سـ
مصطفى بــدحــة، مــن قــريــة ديــر عمار، 
ــــه وال  ــــول أرضـ ــلـــه، مـــن دخـ غــــرب رام الـ
حــراثــتــهــا وجــنــي ثــمــار الــزيــتــون مــنــهــا إال برفقة 
أقاربه، ذلك ألنها تبعد 300 متر عن املقام األثري 
املستوطنون  عليه  يسيطر  الــذي  ير«، 

ّ
عن »النبي 

إلــى جــانــب عــني املـــاء الــتــي بقربه بــالــقــوة، كمكان 
ــــن مــــعــــاملــــه، ويــــعــــتــــدون عــلــى  ــــروا مـ ــيـ ــ ــاحـــي غـ ــيـ سـ
الفلسطينيني الذين يقتربون من املكان بالحجارة 
 بعضهم يكون 

ّ
 عــن أن

ً
وبــواســطــة الــكــالب، فــضــال

للخطر.  الفلسطينيني  حياة  يعرض  ما  مسلحًا، 
الترهيب  »أمــام  الجديد«:  »العربي  لـ بدحة  يقول 
الحاصل للسيطرة على املكان واألراضي املحيطة 
بـــه، لــجــأت قــبــل ثـــالث ســـنـــوات لــرفــع قــضــيــة أمـــام 
محكمة العدل العليا اإلسرائيلية، فأصدرت قرارًا 
من  املستوطنني  بــإخــالء  يقضي  أشهر  ستة  قبل 
املكان  على  السيطرة  يواصلون  لكنهم  أراضينا، 
بحماية قـــوات االحــتــالل، ويــروجــون لــه على أنه 
يهودي، ويربطونه بمستوطنة نيريا املقامة منذ 

نحو 15 عامًا قرب املوقع األثري«.
أّمــا مــروان نوفل، من قرية راس كركر، فله أيضًا 
ــيــر«، وهـــو يــقــول إنــه 

ّ
أرض قـــرب مــقــام »الــنــبــي عــن

وأنــه  الفلسطينية  بهويته  املــكــان  تــاريــخ  يــعــرف 
كانت تخبره عن  عائلته   

ّ
أن ويذكر  أيــوبــي،  مقام 

االحتفاالت الدينية وموسم التقاء التجار وسباق 
الــخــيــول الــــذي كـــان يــحــصــل هـــنـــاك، فــكــان املــوقــع 
األثـــــري مــصــيــفــًا لــألهــالــي الـــذيـــن كـــانـــوا يبيتون 
ــاء، حــيــث تــــزرع أشـــجـــار الــفــاكــهــة  ــ بــجــانــب عـــني املـ
األمر  بقي  وقــد  الصيفية،  والخضروات  املختلفة 

كذلك حتى ستينيات القرن املاضي.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »بــعــد  ويـــوضـــح نــوفــل لـــ
دير  بــني  نيريا على رأس جبل  إقــامــة مستوطنة 
عــمــار وراس كـــركـــر، بـــدأ املــســتــوطــنــون بــاقــتــحــام 
ــى أن  ــ عــــني املـــــــاء واملـــــوقـــــع األثــــــــري تـــدريـــجـــيـــًا، إلــ
أصــبــحــوا يــقــتــحــمــونــه يــومــيــًا، خــصــوصــًا يــومــي 
للتنزه وإقــامــة  األعــيــاد،  الجمعة والــســبــت وأيـــام 
شعائرهم الدينية، وقد طردوا أصحاب األراضي 

األساسيني«.
ويــقــتــحــم املــســتــوطــنــون عــلــى مــــدار الـــعـــام، مــواقــع 
الــلــه والــبــيــرة،  أثــريــة وديــنــيــة عـــدة بمحافظة رام 
وينظمون مسارات ميدانية في األودية واملناطق 
الطبيعية مرورًا باملواقع األثرية والدينية وعيون 
املياه، ويحاولون إقامة مستوطنات قرب األخيرة 
الــلــه، وفــق مــا يوضح مدير وزارة السياحة  بــرام 
والبيرة،  الله  رام  بمحافظة  الفلسطينية  واآلثـــار 
ــربـــي الــــجــــديــــد«. ووفــــق  ــعـ »الـ ـــ ــهـــاد مــصــطــفــى، لـ جـ
التي  والدينية  األثــريــة  »املــقــامــات   

ّ
فـــإن مصطفى، 

تعود للفترتني األيوبية واململوكية وتقع بمناطق 
ربطها  ويــحــاولــون  املستوطنون  يقتحمها  )ج(، 
بروايتهم الدينية لتزوير التاريخ، على الرغم من 

إقامتها تخليدًا لذكرى األولياء الصالحني«.
ــع املـــســـتـــوطـــنـــون ســـيـــاســـة االقـــتـــحـــامـــات  ــبــ ــ

ّ
ــت ويــ

املتدرجة لعيون املياه واألماكن األثرية واملقامات، 
ويــرمــمــون ويــنــشــئــون مـــرافـــق ســيــاحــيــة بــقــربــهــا، 
بحراسة  مــتــكــررة  بــاقــتــحــامــات  لقيامهم  وصــــواًل 
قوات االحتالل، ضمن خطة منهجية لالستحواذ 
على املواقع التي يقتحمونها، وطرد الفلسطينيني 

 .1967 عــام  الغربية  الضفة  احتالل  بعد  إسرائيل 
ــتـــالل عـــن إقـــامـــة مــدرســة  وعــــام 1986، أعــلــن االحـ
دينية لتدريس التوراة فيه، فيما تحّول املكان عام 
1990 لبؤرة استيطانية بالكامل. لكن بعد اتفاق 
للسلطة  املــقــام  على  السيطرة  انتقلت  »أوســلــو«، 
»أ«،  املصنفة  املناطق  فــي  لوقوعه  الفلسطينية، 
التنسيق  بعد  لزيارته  لليهود  املجال  إتاحة  مع 
عــاد  االحـــتـــالل   

ّ
أن إال  الفلسطينيني.  مــع  املــســبــق 

وسيطر على القبر كليًا عام 2002، إلى أن تسلمت 
السلطة املكان مجددًا قبل سنوات، حيث تتمركز 
ولــكــن ال  مــنــه،  أمنية فلسطينية على مقربة  قــوة 

ُيسمح بدخول الفلسطينيني إليه.
وقبل احتالل إسرائيل للضفة الغربية، كان »قبر 
ويأّمونه  الفلسطينيني  ألفـــراح  منطلقًا  يــوســف« 
ويؤّكد  لــه.  املالصقة  بــاألراضــي  والتنزه  للصالة 
الــشــيــخ مـــازن دويـــكـــات، الـــذي يسكن بــالــقــرب من 
 »املقام لولي صالح، 

ّ
»العربي الجديد«، أن القبر، لـ

 قبر النبي يوسف أمر مختلف على وجوده«. 
ّ
ألن

 املقام يحمل الطابع املعماري 
ّ
وعلى الرغم من أن

 الرواية اليهودية 
ّ
األموي اإلسالمي البحت، إال أن

تــنــســب الـــقـــبـــر لــلــنــبــي يـــوســـف بـــعـــدمـــا أحـــضـــرت 
لكن خبراء  نابلس.  عظامه من مصر ودفنت في 
ال  للمكان  التاريخي  العمر  أن  يــؤكــدون  الــتــاريــخ 
االعتقاد  عنها  يتحدث  التي  الــقــرون  لهذه  يصل 

اليهودي.
الفلسطينية  لــدى وزارة األوقـــاف  واملــقــام مسجل 
كــوقــف شــرعــي إســالمــي، وتــكــويــنــه األثــــري يعود 
الجهة  فــي  القائمة  الغرفة  أّمــا  العثماني.  للعهد 
الشمالية من املقام، فقد بنيت عام 1950 بموافقة 
التدريس مستمر  األردنية، وبقي  األوقــاف  وزارة 
فيها حتى العام 1965، إلى جانب وجود محراب 
صـــالة فــي الـــجـــدار الــقــبــلــي لــلــمــقــام، والــــذي كانت 

تزوره النساء للصالة وتقديم النذور فيه.

سبسطية
بذل 

ُ
ت نابلس،  األثــريــة، شمال  بلدة سبسطية  في 

فيها  اآلثـــار  وتــرمــيــم  لتطوير  فلسطينية  جــهــود 
كأحد  العاملية،  السياحة  خريطة  على  ووضعها 
أهم وأقدم املواقع األثرية عامليًا، لكنهم يصطدمون 
وتغيير  البلدة  تاريخ  لتزييف  إسرائيلية  بخطة 
البلدة  قسمت  الــتــي  أوســلــو  وباتفاقية  معاملها، 
ضــمــن تــصــنــيــفــني: »ب« تــخــضــع إداريـــــًا لسيطرة 
للسيطرة  تخضع  و»ج«  الفلسطينية،  الــســلــطــة 
األمنية واإلداريــة اإلسرائيلية، ما يجعل الترميم 

 سلطات االحتالل 
ّ
مقتصرًا على املنطقة »ب«. لكن

وتقتحم  »أوســـلـــو«،  بتصنيفات  تعترف  تعد  لــم 
سبسطية بــأي وقـــت، وتــالحــق الــســيــاح األجــانــب 
والــزوار الفلسطينيني، وترعبهم حتى ال يعودوا 
للمكان، كما تمنع أي جهة فلسطينية من تطوير 

املواقع األثرية في البلدة.
ــلـــديـــة ســبــســطــيــة مـــحـــمـــد عـــــازم،  يــــقــــول رئــــيــــس بـ
 »سلطات االحتالل ترفض 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

أن نضع إنارة ليلية للمسار السياحي أو الفتات 
الــعــروبــي والفلسطيني  الــتــاريــخ  إرشــاديــة تظهر 
ملواقع البلدة األثرية، وتزيلها خالل 24 ساعة إن 
وضعناها، ضمن سعي إسرائيلي لطمس حقيقة 
هــــذه اآلثـــــار الــتــاريــخــيــة، واســتــبــدالــهــا بــالــروايــة 
الــيــهــوديــة لــلــســيــاح الــوافــديــن إلـــى سبسطية من 
ــــالل«. وســـبـــســـطـــيـــة مـــنـــطـــقـــة مــهــمــة  ــ ــتـ ــ ــ طــــــرف االحـ
تــاريــخــيــًا، لــوقــوعــهــا عــلــى تــقــاطــع طــريــق تــجــاري 
تــاريــخــي يــربــط شــمــال فلسطني بــجــنــوبــهــا. وقــد 
أنظار  شهدت قيام حضارات كثيرة، وهي محط 
الــعــالــم، ومــحــط أنظار  الــســيــاح مــن مختلف دول 
عــلــمــاء الــتــاريــخ، بحسب مــا يــوضــح مــديــر دائـــرة 
الـــســـيـــاحـــة واآلثـــــــــار فــــي نـــابـــلـــس، مـــفـــيـــد صــــالح، 

»العربي الجديد«. لـ
أهمها  أثـــريـــًا،  مــوقــعــًا  فــي سبسطية 40  ويــوجــد 
واملــدرج،  )املحكمة(،  والبازيليكا  األعــمــدة،  شــارع 
وقصر  أغــســطــس،  ومعبد  الهيلينستي،  والــبــرج 
الــقــلــعــة، والــقــبــور الــرومــانــيــة. ويــرجــح الباحثون 
 آثــــار الــبــلــدة ومــعــاملــهــا املـــوجـــودة واملــكــتــشــفــة 

ّ
أن

إلــى حــّد اآلن، ال تتعدى 5 فــي املــئــة مــن تلك غير 
آثــــار ســبــســطــيــة لعمليات  املــكــتــشــفــة. وتــعــرضــت 
ســرقــة ممنهجة عــلــى يــد االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، 
الفلسطينية، فُسرق  السلطة  خصوصًا قبل قيام 
تمثال جسد الراقصة »سالومي« وامللك الروماني 
»هيرودس«، وأسدل الستار على حقبة مهمة من 

التاريخ العاملي لقصة تاريخية مثيرة.

مقامات عورتا
ــراف قــريــة عـــورتـــا، جــنــوب نــابــلــس، يقع  ــ عــلــى أطـ
مسجد قديم، وإلــى جانبه مقام إسالمي صغير، 
السبعني شيخ«.  »مقام  اسم  األهالي  عليه  يطلق 
ــام غـــرفـــة صــغــيــرة،  ــقــ ــد فــــي داخــــــل هـــــذا املــ وتــــوجــ
إقامة  على  كــداللــة  مــحــراب،  وفيها  قــبــة،  تعلوها 
يقتحمون  املستوطنني  لكن  عــقــود.  منذ  الــصــالة 
ــفــضــل« و»الــُعــزيــر« 

ُ
هـــذا املــقــام وكــذلــك مــقــامــي »امل

جميعها  أنها  من  الرغم  على  نفسها،  القرية  في 
تــعــود للفترتني األيــوبــيــة واملــمــلــوكــيــة. ويــوضــح 
الباحث في شؤون االستيطان، عبد السالم عواد، 
 عورتا التي تقع في املنطقة 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

)ب( »مستهدفة باالستيطان عبر قضم أراضيها، 
فــيــمــا يــحــولــهــا االحــــتــــالل ومــســتــوطــنــوه لسجن 
كبير حني يقتحمون املقامات الدينية، ويمنعون 
الــخــروج مــن منازلهم حتى ساعات  األهــالــي مــن 
إلى  الفتًا  اقتحاماتهم«،  انتهاء  وقــت  أي  الفجر، 
تحطيم  مــع  تترافق  املستوطنني  »اقــتــحــامــات   

ّ
أن

 عن أنهم يتركون 
ً
قبور قريبة من املقامات، فضال

فيها،  الكحولية  ومشروباتهم  مخلفات طعامهم 
من دون مراعاة لحرمة املكان«.

ويتخّوف أهالي عورتا من سيطرة االحتالل على 
املقامات املوجودة فيها واألراضي املحيطة بهذه 
»ما  عـــواد:  ويــقــول  فيها.  البناء  فُيمنع  املــقــامــات، 
يــجــري فــي عــورتــا مــحــاوالت احتاللية للسيطرة 
ــة بــاســم الــديــن،  ــريـ عــلــى املـــواقـــع الــتــاريــخــيــة واألثـ

وإسقاط الروايات التوراتية عليها«.

سلفيت
ــالــــي بـــلـــدة كـــفـــل حــــــارس فــــي مــحــافــظــة  يـــعـــانـــي أهــ
سلفيت، شمال الضفة الغربية، في املنطقة )ب(، من 
ثالثة  والــوجــهــة  للمستوطنني،  دوريـــة  اقتحامات 
مقامات إسالمية في البلدة تعود للعهد األيوبي، 
وفق ما يؤكد رئيس بلدية كفل حارس، عصام أبو 
»العربي الجديد«. وتلك االقتحامات إما  يعقوب، لـ
تتكرر بشكل شبه أسبوعي عبر دخول عدد قليل 
تــكــون منظمة بحماية  أو  املــســتــوطــنــني ســــرًا،  مــن 
الفلسطيني،  إبــالغ االرتــبــاط  جيش االحتالل بعد 

وإغالق الشوارع ومنع تجوال األهالي.
ــلــــو ســمــح   »اتــــفــــاق أوســ

ّ
ــو يـــعـــقـــوب إن ــ ــقــــول أبـ ويــ

مـــرات سنويًا،   4 املــقــامــات  بــزيــارة  للمستوطنني 
لكن تلك االقتحامات املنظمة تصل إلى 24 زيارة 
إذ وصل  الــعــام، يقوم بها آالف املستوطنني،  فــي 
عــددهــم فــي بعض املـــرات إلــى 16 ألــف مستوطن 
فـــي لــيــلــة واحــــــــدة«. ويـــقـــوم املــســتــوطــنــون خــالل 
اقتحاماتهم بتأدية الرقصات وإقامة االحتفاالت، 
الــبــلــدة، وسط  والــصــلــوات التلمودية فــي ســاحــة 
اعتالء جيش االحتالل ألسطح املنازل لحمايتهم.
 هـــذه املــقــامــات هــي إســالمــيــة، 

ّ
ويــؤّكــد األهــالــي أن

 عن أجدادهم: »مقام ذو الكفل في 
ً
ويسمونها نقال

الدين  الــبــلــدة، ومــقــام صــالح  الجهة الشرقية مــن 
وســـط الــبــلــدة، ومــقــام ذو الــنــون غــربــي الــبــلــدة«، 
وكان األهالي، وفق ما يؤكد أبو يعقوب، يؤدون 
فيها طقوسًا وعادات قديمة مثل التبّرك والنذور 

وغيرها.
»العربي  بدوره، يقول الباحث حمزة العقرباوي لـ
 تــلــك املــقــامــات »تــأخــذ طــابــع الفترة 

ّ
الــجــديــد«، إن

 »املـــقـــامـــات املــنــتــشــرة في 
ّ
املــمــلــوكــيــة«، مـــؤكـــدًا أن

فلسطني تعود بشكل عام إلى الفترات اململوكية 
الجهاد،  بفكرة  وارتبطت  والعثمانية،  واأليوبية 
إذ انـــدفـــع املـــتـــصـــوفـــون وعـــلـــمـــاء الـــديـــن لــلــجــهــاد 
مـــع صـــالح الـــديـــن األيـــوبـــي ضـــّد الــفــرنــجــة الــذيــن 
ــلـــوا بـــيـــت املــــقــــدس، واخــــتــــار هــــــؤالء رؤوس  ــتـ احـ
الـــجـــبـــال لــلــتــعــّبــد، فــيــمــا أخـــــذت بــعــض املــقــامــات 
الطابع العسكري، إذ رابط هؤالء بسالحهم وهم 
يــتــعــبــدون فــيــهــا، ويــتــحــســبــون ألي هــجــوم على 
»فكرة   

ّ
أن إلــى  العقرباوي  ويشير  املــقــدس«.  بيت 

ــروع الــصــهــيــونــي  ــ ــشـ ــ الـــعـــالقـــة بــــني املـــقـــامـــات واملـ
هــي اســتــعــمــاريــة؛ ففي حــال حمل أي مــقــام اسمًا 
مرتبطًا بشخصية توراتية، فيمكن أن يستحسنه 
زاعمني  عليه  السيطرة  ويــحــاولــوا  املستوطنون 

أن لــهــم عــالقــة تــاريــخــيــة بــاملــكــان، كــمــا هــو الــحــال 
بالنسبة ملقام النبي يوشع«.

وفـــي مــحــافــظــة سلفيت عـــدد مــن املـــواقـــع األثــريــة 
األخـــــرى الـــتـــي يــقــتــحــمــهــا املــســتــوطــنــون ألهــــداف 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا خـــربـــة قـــرقـــش وخـــربـــة حــمــد في 
بروقني، وهي تعود، بحسب مدير دائرة السياحة 
إلــى الفترة  واآلثـــار فــي سلفيت منتصر مــوســى، 
الـــرومـــانـــيـــة، وتــقــع فـــي املــنــاطــق )ج(. مـــن جــهــتــه، 
يؤّكد رئيس بلدية بروقني، مــروان عبد الرحمن، 
 املــســتــوطــنــني يــقــومــون 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

باقتحام هذه املواقع بشكل متفّرق بحماية جيش 
االحتالل، ويقيمون في املنطقة مسارات سياحية 
 الـــهـــدف »هــــو الــزحــف 

ّ
اســتــيــطــانــيــة، مــعــتــبــرًا أن

االســتــيــطــانــي والــســيــطــرة عــلــى املــنــطــقــة األثـــريـــة، 
ووصلها باملستوطنات املجاورة«.

ويقتحم املستوطنون أيضًا مناطق دير سمعان، 
الــضــرب، وهــي معالم تاريخية  وديــر قلعة، ودار 
تقع في املناطق )ج(. فدير سمعان معلم بيزنطي 
يقع بني دير بلوط وكفر الديك، وبحسب ما يؤكد 
ــان أصـــبـــح أقـــرب  ــكـ ــذا املـ  هــ

ّ
ــإن ــ مــنــتــصــر مـــوســـى، فـ

إلـــى أن يــكــون ضــمــن حـــدود مستوطنة »لــيــشــم«، 
فــالــفــلــســطــيــنــيــون يــســتــطــيــعــون الــــوصــــول إلـــيـــه، 
ولــكــن بــمــخــاطــرة تعرضهم لــالعــتــداءات مــن قبل 

املستوطنني وجيش االحتالل.
ــا مــنــطــقــة ديـــر قــلــعــة، شـــرق ديـــر بـــلـــوط، والــتــي  أّمــ
البيزنطية،  الفترة  من  رئيسيًا  مياه  خــزان  تضم 
فــيــؤكــد مــوســى أنــهــا تــقــع قـــرب األســــالك الشائكة 
املستوطنون  ويــنــظــم  زهــــاف«،  »عــلــي  ملستوطنة 
ــارات ســيــاحــيــة إلــيــهــا، وأقـــامـــوا فــيــهــا متنزها  ــ زيـ
وألعابًا لألطفال. وبالنسبة لدار الضرب، في بلدة 
قــــراوة بــنــي حــســان، فــهــي عــبــارة عــن مبنى كبير 
الفترة  البتراء، من  محفور بالصخر يشبه خزنة 
منازل  قــرب  وقوعها  من  الرغم  وعلى  الرومانية. 
الــفــلــســطــيــنــيــني، فــذلــك ال يــحــول دون اقــتــحــامــات 
واألخـــرى  الفينة  بــني  لــهــا  املستوطنني  ــارات  ــ وزيـ
للسيطرة  نفسها  االستيطانية  املــحــاوالت  ضمن 
عــلــى األراضــــي واملــنــاطــق األثـــريـــة، وفـــق مــا يــؤّكــد 

موسى.

قلقيلية
في محافظة قلقيلية، شمال الضفة، وتحديدًا في 
الحفاظ على مقام  األهــالــي  يــحــاول  قــريــة فرعتا، 
أبو الجود من اعتداءات املستوطنني. وهذا املقام 
يقع على تلة مرتفعة ضمن املناطق املصنفة »ج«.
ويــؤكــد رئــيــس املــجــلــس الــقــروي فــي فــرعــتــا، عبد 
 
ّ
ــد«، أن ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــة، لــــ ــاعـ ــنـ املـــنـــعـــم أبـــــو شـ
املــســتــوطــنــني مــن »حــفــات جــلــعــاد«، تــوقــفــوا منذ 
أكثر من عــام عن اقتحام املــكــان، بعد إقامة سور 
بمحاذاته ووضع أسالك شائكة وإعادة ترميمه، 
لــكــنــهــم قــبــل ذلـــك كـــانـــوا يــقــتــحــمــون املـــقـــام بشكل 
ــقــــام بــنــاء  مـــتـــفـــرق، ويـــــــؤدون الـــصـــلـــوات فـــيـــه. واملــ
الجود كان  أبو  إمامًا اسمه   

ّ
أن إسالمي، وُيعتقد 
يعتكف فيه للعبادة.

وفــي الــســيــاق، يــؤّكــد مــديــر هيئة مقاومة الــجــدار 
واالســتــيــطــان فــي شــمــال الــضــفــة، مـــراد اشــتــيــوي، 
بوقف  أثــر  املكان  لترميم   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

 »الوجود 
ّ
االعتداءات االستيطانية عليه، مؤكدًا أن

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــمـــنـــع بـــــدرجـــــة كــــبــــيــــرة هـــجـــمـــات 
املستوطنني«.

طولكرم
ــرم، شـــمـــال الـــضـــفـــة، يــرصــد  ــكـ ــولـ فــــي مــحــافــظــة طـ

االحتالل يبتلع الضفة

عزلت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي 

بالمكعبات 
اإلسمنتية 
والحواجز 
الحديدية 

والدوريات 
العسكرية، اعتبارًا 

من مساء أول 
من أمس الثالثاء، 
القدس المحتلة 

عن جوارها، 
خاصة في محيط 

البلدة القديمة، 
وكذلك محاور 
الطرق الرئيسية 

التي تفصل 
معظم أحياء 

المدينة عن 
المستوطنات، 

بذريعة االحتفال 
باألعياد اليهودية.

وعزل االحتالل 
القدس عن 

عدد من األحياء 
والبلدات، تحديدًا 

شعفاط، بيت 
حنينا، العيسوية، 

راس العامود، 
سلوان وجبل 

المكبر، ما أدى 
إلى تعطيل 

الدراسة، وإعاقة 
انتقال المواطنين 

إلى مركز البلدة 
القديمة حيث 

أماكن عملهم.
تأتي هذه 

اإلجراءات تزامنًا 
مع احتفاالت 

اليهود بعيدي 
الغفران والمظلة، 

والتي بدأت 
الثالثاء، وتركزت 
في االقتحامات 

الواسعة للمسجد 
األقصى، 

واعتداءات 
واسعة النطاق 

للمستوطنين 
على ممتلكات 

الفلسطينيين.

غزوات 
المستوطنين 

لألماكن الدينية 
واألثرية: تزوير 

استعماري للتاريخ

عزل 
القدس

تحاول إسرائيل تزوير هوية كل معلٍم ديني أو أثري في الخليل )حازم بدر/ فرانس برس(

خطة إسرائيلية لتزييف تاريخ بلدة سبسطية وطمس حقيقة اآلثار التاريخية فيها )نضال أشتيه/األناضول(

تحقيق

يدعي المستوطنون أّن المواقع التي يقومون باقتحامها مرتبطة بالديانة اليهودية )حازم بدر/فرانس برس(

2
3

يقتحم المستوطنون طوال العام 
المواقع بحراسة قوات االحتالل

بنيامين  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  يكن  لم 
الضفة  ضــم  نيته  ــالن  إلع يحتاج  نتنياهو 
الغربية إلى إسرائيل ليدرك الفلسطينيون أن مخططات الضم 
سنوات  منذ  االحتالل  لجأ  بعدما  التنفيذ،  قيد  وضعت  قد 

األراضــي  الستعمار  وسائل  من  لديه  ما  كل  توظيف  إلــى 
الفلسطينية واستيطانها، مستغًال الظروف السياسية التي 
وحالة  الفلسطيني  االنقسام  من  بدءًا  لصالحه،  أنها  يرى 
التطبيع،  بتزايد  مــرورًا  السلطة  بها  تمّر  التي  االستسالم 

ووصوًال إلى االنحياز األميركي إلسرائيل، والذي بلغ مستويات 
غير مسبوقة في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب. 

تنشر »العربي الجديد« في 3 حلقات تقارير تظهر كيف يحاول 
للفلسطينيين  التابعة  والينابيع  الماء  عيون  سرقة  االحتالل 

في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتحويل المحميات 
الطبيعية إلى خزان استراتيجي لالستيطان. كما ترصد كيف 
االحتالل  ومساعي  التاريخ،  تزوير  على  المستوطنون  يدأب 

لمنع األطفال من التعليم
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ينفسح  العراقي،  الشارع  التي تسود حاليًا في  »الهدنة«  في مرحلة 
العراقيون  المتظاهرون  هم  من  عن  اإلجابة  محاولة  أمام  المجال 

وما هي مطالبهم وكيف تشكل صدى ألزمات العراق المستفحلة

تتباين المعلومات 
حول حوار جدة 

لحل األزمة بين 
اإلمارات ووكالئها 

الذين سيطروا على 
عدن من جهة، 

والحكومة اليمنية 
من جهة أخرى، 

وسط إصرار من 
األخيرة على ضرورة 

كبح أبوظبي. 
وفي السياق، 

تتسرب معلومات 
عن مسودة 

اتفاق تعمل 
عليها السعودية 

وتقضي بالسماح 
للرياض بدور ريادي 

في عدن على 
حساب أبوظبي

67
سياسة

ــــات داخـــلـــيـــة  ــهـ ــ ــفــــت إلـــــــى أن »هـــــنـــــاك جـ ــلــ ويــ
التظاهرات  هذه  استغالل  تحاول  وخارجية 
مــن أجــل أهـــداف وأجــنــدات، لكنها تظاهرات 
ــــل الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم،  شــعــبــيــة خـــرجـــت مــــن أجـ
ــع املــــزري  ــواقــ فــجــوهــر االحـــتـــجـــاجـــات هـــو الــ

للفئات املجتمعية املهمشة«.
وحـــــول املـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي لــلــمــتــظــاهــريــن 
يملكون  ال  املتظاهرين  »أغلب  أن  إلــى  يشير 
شــــهــــادات جـــامـــعـــيـــة، فــيــمــا كــثــيــر مــنــهــم مــن 
االقتصادي  بسبب وضعهم  الدراسة  تاركي 
العمل،  واالجتماعي، وبعضهم عاطلون عن 
الجامعية  الشهادات  أيضًا من حملة  وفيهم 
أو حــتــى الـــشـــهـــادات الــعــلــيــا الـــذيـــن أكــمــلــوا 

دراستهم وال يجدون وظائف«.
الهاشمي، وهــو أحد  من جهته، يؤكد أحمد 
الــنــاشــطــة فــي مجال  بــغــداد  أعــضــاء منظمة 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــة، لـ ــيــ ــدنــ ــقــــوق املــ ــريــــات والــــحــ الــــحــ
ــانـــت مــن  ــتـــظـــاهـــرات كـ ــواة الـ ــ الــــجــــديــــد«، أن نــ
ــداد، مــثــل الــصــدر  ــغــ املـــنـــاطـــق الــفــقــيــرة فـــي بــ
والــشــعــب والــحــســيــنــيــة وحـــي أور والــشــعــلــة 
والــبــلــديــات والــبــنــوك وتــحــديــدًا فـــي مناطق 
في  أنشئت  التي  املناطق  بتلك  العشوائيات 

السنوات املاضية.
ويـــوضـــح أن الــجــمــيــع كــــان يــتــوقــع أن هــذه 
املــنــاطــق ستنفجر يــومــًا مـــا، لــكــونــهــا عــبــارة 
ــدمــــات وال تــعــلــيــم  عــــن خــــــزان بـــشـــري بــــال خــ
وال صــحــة جــيــدة يــفــتــك بــهــا الـــعـــوز والــفــقــر، 
وابتليت بأنها صــارت وقـــودًا ملــعــارك كثيرة 
ســواء في الــعــراق ضد تنظيم »داعـــش« ومن 
قــبــلــه تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة أو حــتــى فـــي ســوريــة 
حيث تم استغالل كثير منهم بسبب حالتهم 
السيئة للقتال هناك مقابل املال. وبرأيه فإن 
يعترف  والساسة،  القادة  من  اآلن،  »الجميع 
بذلك وكانوا يعلمون لكنهم ال يهتّمون بها 

إال بمواسم االنتخابات«.
وعــلــى الــرغــم مــن الــربــط بــن »الــهــدنــة« وبــن 
املاضين،  اليومن  في  االحتجاجات  تراجع 
إال أن الــنــاشــط الــعــراقــي كــــرار الــجــيــزانــي، ال 
ــه »ســقــط  ــ ــــى أنـ ــك. ويـــلـــفـــت إلـ ــ يــــوافــــق عـــلـــى ذلــ
آالف الــجــرحــى ومـــئـــات املــعــتــقــلــن، مـــا جعل 
البعض مترددًا بالخروج خوفًا من القتل أو 

إلــى مكاتب  العالج، وتوجه  عمله فيها على 
تابعة ألحزاب ولم يحصل على مساعدة، بل 
الــتــطــوع مــعــه لكنه  طــلــب مــنــه فصيل مسلح 
رفــض، ليس جبنًا بــل ألن أمــه رفــضــت. وعن 
تــفــاصــيــل الــتــظــاهــرات يــقــول »يــضــفــي الليل 
ســتــرًا لـــنـــا«، مــفــّســرًا ســبــب تــحــولــهــا إلــــى ما 
بعد غروب الشمس وانتقالها من الساحات 
الـــعـــامـــة وســـــط بــــغــــداد إلـــــى مـــنـــاطـــق أخــــرى 
شــرقــهــا، بــســبــب الــقــمــع غــيــر املــســبــوق الـــذي 
التعرف إلى  مــورس ضدهم، ولتقليل فــرص 
كما  فجرًا  منازلهم  من  واعتقالهم  وجوههم 

يحدث أخيرًا.
مــن جهته يــقــول أحــمــد الــســاعــدي )اســـم غير 
حقيقي(، الذي شارك بدوره في االحتجاجات، 
الــذيــن شــاركــوا ال يملكون حتى  إن »مــعــظــم 
ــنـــن فــي  ــاكـ ثـــمـــن الــــحــــلــــم«، مــضــيــفــًا أن »الـــسـ
الحكومة،  هدمتها  التي  العشوائية  املــنــازل 
ــم طـــردهـــم  ــ ــن تـ ــ ــذيـ ــ وأصـــــحـــــاب الـــبـــســـطـــات الـ
وتغريم بعضهم، والعاطلن من العمل هم 90 
في املائة من املتظاهرين، وأغلبهم ال يعرف 
حــتــى املــصــطــلــحــات الــتــي اســتــخــدمــهــا فــالــح 
الفياض مستشار األمن الوطني، في شرحه 
سبب التظاهرات«، مستدركًا بالقول »طحنا 
)سقطنا( فخرجنا ولم تكن نزهة وسنستمر 
بـــالـــخـــروج«. وفــــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول ســكــرتــيــر 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي، رائـــد فــهــمــي، إن 
مبينًا  التظاهرات عبارة عن »هبة شعبية«، 
في حديث مع »العربي الجديد«، بأن »الذين 
شــاركــوا بهذه الــتــظــاهــرات، هــم شباب تصل 
أعمارهم إلى 16 عاما وحتى الثالثن عامًا، 
واملناطق التي خرجوا منها، تؤكد أنه ليس 
الــبــعــث وال أي دافـــع  لــهــم أي عـــالقـــة بـــحـــزب 
أو ارتــبــاط ســيــاســي آخـــر، ومــطــالــبــهــم كانت 
حقة، وهي عبارة عما يفتقدونه من خدمات 

ومقومات أساسية للحياة«.
ــإن »الــــتــــظــــاهــــرات خــــرجــــت بــهــذه  ــ وبـــــرأيـــــه فــ
الــــصــــورة الـــغـــاضـــبـــة، كــمــحــصــلــة لــســيــاســات 
الحكومات  اتبعتها  واجتماعية  اقتصادية 
الــســابــقــة، أدت إلـــى فــجــوة كــبــيــرة بــن الــذيــن 
يمتلكون وبن الذين ال يمتلكون، وهذا سبب 
السياسية«.  بالعملية  واملحاصصة  الفساد 

االعتقال أو اإلصابة، كما أن إعالن الحكومة 
املنح  طلبات  وتــقــديــم  التوظيف  أبـــواب  فتح 
لــلــمــحــتــاجــن واملـــعـــوزيـــن ســحــب الــكــثــيــر من 
الــشــارع، وحّولهم إلــى طوابير على أبــواب 7 
وزارات ودوائر، وهذا دليل واضح على أن من 
صهيونيًا  وال  أميركيًا  ليس  ضدهم  تظاهر 
اإلمبريالية،  الــقــوى  يتبع  وال  ســعــوديــًا،  وال 
كــمــا ســمــعــنــا مـــن املـــســـؤولـــن فـــي الــحــكــومــة 

واألحزاب«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن طــــرح الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
حديثها  عند  رسمي  بشكل  املــؤامــرة  نظرية 
عن سبب اندالع التظاهرات التي عّمت بغداد 
ــبــــالد، إال أن هــذا  ومـــــدن وســــط وجـــنـــوبـــي الــ

»الـــســـالح« ثــبــت عـــدم نــجــاعــتــه، إذ إن جميع 
الــتــســريــبــات تــؤكــد أن الــحــكــومــة اســتــجــابــت 
مــنــذ مـــســـاء الـــثـــالثـــاء، لــطــلــب زعـــمـــاء قــبــائــل 
الـــوزراء عــادل عبد املهدي  التقى بهم رئيس 
فـــي بـــغـــداد، ملـــبـــادرة تــقــضــي بـــإطـــالق ســـراح 
جــمــيــع مــن تــم اعــتــقــالــهــم فــي األيــــام املــاضــيــة 
ــــي ســـجـــون  وعـــــددهـــــم بــــاملــــئــــات، يـــقـــبـــعـــون فـ
ــا ســـجـــن الـــتـــســـفـــيـــرات وســجــن  ــ ــرزهـ ــ عــــــدة، أبـ
الــقــنــاة وســجــن األمــــن الـــعـــام فـــي املــشــتــل في 
الــعــاصــمــة، عـــدا عــن ســجــون ومــراكــز توقيف 
ــــط ومــيــســان،  فـــي ذي قـــار والــقــادســيــة وواسـ
ــــرارات جــديــدة حــاولــت من  ــدار قـ عـــدا عــن إصــ
الــشــارع.  سخونة  مــن  التقليل  أغلبها  خــالل 

في  املستوى  رفيع  عراقي  مسؤول  وبحسب 
مكتب رئيس الوزراء، فإن عدد املعتقلن بلغ 
متظاهرون  جميعهم   

ً
معتقال  680 مــن  أكــثــر 

وناشطون، وسيتم اإلفراج عنهم في مبادرة 
من الحكومة تهدف لتهدئة األوضاع، فيمنح 
املتظاهرون الحكومة فرصة إلثبات جديتها 
النمط الحالي. ويلفت  في اإلصــالح وتغيير 
 التظاهرات 

ّ
إلى أن الحكومة تريد أن تستغل

فـــــي تـــنـــفـــيـــذ خـــــطـــــوات وإصـــــــالحـــــــات كـــانـــت 
تعارضها قوى سياسية عدة في البالد، من 
بينها التعديل الوزاري وفتح ملفات الفساد 
املركونة في أدراج القضاء. ويضيف أن هناك 
بوادر إيجابية في هذا الشأن، إثر وساطات 

عــدة لــهــذه املــهــلــة، الــتــي ستهيئ أجـــواء آمنة 
ومستقرة في زيارة أربعينية اإلمام الحسن، 

التي تصادف في 20 أكتوبر الحالي.
ويؤكد املــســؤول أن املــبــادرة تشمل إجــراءات 
مــحــاكــمــة لــكــل مــن تـــورط بــإطــالق الــنــار على 
بــدأ منذ يوم  املتظاهرين، مــن خــالل تحقيق 
االثـــنـــن املـــاضـــي، وبــعــلــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــــى تـــقـــديـــم تــعــويــضــات  املــخــتــلــفــة، إضــــافــــة إلـ
كاملة لذوي الضحايا، مادية ومعنوية، عبر 
 عن تقديم 

ً
اعتبار الضحايا »شهداء«، فضال

التعويضات للجرحى.
أول  الثالثاء مستقرة، في  يــوم  وبــدت بغداد 
ــادئ بـــعـــد أســــبــــوع مــــن الـــتـــظـــاهـــرات،  ــ ــــوم هــ يـ
وهــو املشهد الــذي تكرر أمــس األربــعــاء. كما 
شهدت وزارات العمل والشؤون االجتماعية 
والداخلية  والــدفــاع  والتخطيط  والــبــلــديــات 
في الجنوب، توافد آالف الشبان عليها بعد 
إعالن الحكومة قرارات عدة، من بينها إعادة 
تجديد عقود املفسوخة عقودهم، والتسجيل 
ــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــتــ ــة الــ ــيــ ــالــ بـــاملـــنـــح املــ
للعاطلن من العمل وقدرها 150 ألف دينار 
)نحو 138 دوالرًا(. كما باشرت دوائر أخرى 
طلبات  استقبال  االجتماعية،  الــرعــايــة  مثل 
املتعففة«  ــر  »األسـ بــالــعــراق  عليهم  يطلق  مــا 

)األسر املحتاجة(.
وســـط كـــل ذلـــك مـــا زالــــت اإلجـــــــراءات األمــنــيــة 
نفسها فــي بــغــداد ومــدن جنوبي الــبــالد، في 
 التأكيد أن قيادة عمليات الفرات األوسط 

ّ
ظل

باشرت فعليًا خطة تأمن زيارة األربعن، من 
خــالل فــرض األطــواق األمنية وإغــالق الطرق 
الــفــرعــيــة وتــحــديــد مـــواكـــب املــشــي لــلــزائــريــن 

املتجهن إلى كربالء.
ووفــقــًا ملــســؤول أمني عــراقــي، فــإن اإلجـــراءات 
فـــي بـــغـــداد تــمــثــلــت بــاســتــبــدال الـــقـــوات الــتــي 
اصطدمت مع املتظاهرين في الصدر والشعب 
والــحــســيــنــيــة ومــحــمــد الــقــاســم وأور بــقــوات 
أخرى، مع اإلبقاء على نفس كثافة االنتشار، 
خــصــوصــًا فــي مــحــيــط املــؤســســات والـــدوائـــر 
الرسمية. وأشار إلى أن قرار االستبدال يأتي 
ــة آخـــريـــن،  ــعـ بــعــد مــقــتــل جـــنـــدي وإصــــابــــة أربـ
ــح، يــرجــح أن 

ّ
بينهم ضــبــاطــان بــهــجــوم مــســل

منفذيه من ذوي أحد ضحايا التظاهرات. من 
الحكومة،  في  األسبق  الــوزيــر  يكشف  جهته، 
مفيد  العراقي  الشيوعي  الحزب  في  القيادي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــجــزائــري، فــي حــديــٍث لـــ
تـــتـــطـــلـــب مـــعـــالـــجـــات  الــــحــــالــــيــــة  أن »األزمـــــــــــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة، وحـــــلـــــواًل مـــقـــنـــعـــة لــلــمــتــظــاهــريــن 
والــشــعــب الــعــراقــي، وغــيــر مــؤقــتــة. وال أعتقد 
بمطالب  املــرتــبــطــة  الشكلية  اإلصـــالحـــات  أن 
نفعًا،  تجدي  والسكن  والخدمات  التعيينات 
ال ســيــمــا أن الــشــعــب الـــعـــراقـــي لـــم يــعــد يثق 
بالوعود التي تتحّدث عنها الحكومة بعد كل 
أنــه »آن األوان ملجيء حكومة  أزمـــة«. مضيفًا 
قمع  بأهمية  املتظاهرين  شعور  مــن  منبثقة 

الفاسدين وليس املحتجن«.
وبــشــأن الــخــطــوات الــتــي ستسهم فــي تهدئة 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي، يــلــفــت الـــجـــزائـــري إلــــى أن 
يلمسوا  أن  يــريــدون  السلمين  »املتظاهرين 
املسؤولن  كبار  إيــداع  عبر  الفساد،  محاربة 
الــســيــاســيــن املــتــورطــن بــالــفــســاد املــالــي في 

السجن، وإال فستستمر التظاهرات«.
ــتـــظـــاهـــرات الـــعـــراقـــيـــة الــحــكــومــة  وأرغــــمــــت الـ
ــقـــرارات  والــــقــــوى الــســيــاســيــة عــلــى الـــقـــبـــول بـ
وخــطــوات لــم تــكــن لــتــصــّوت عليها مــن قبل، 
املفتشن  مكاتب  إلــغــاء  على  التصويت  مثل 
ــات الــــخــــالف،  ــفـ ــلـ ــيـــن، أحــــــد أبـــــــرز مـ ــمـــومـ ــعـ الـ
ة  وقـــراء املــحــافــظــات،  مجالس  عمل  وتجميد 
مـــشـــروع »الــكــســب غــيــر املــــشــــروع« املـــعـــروف 
ــك هـــــــــذا؟« بــغــيــة  ــ ــــون »مــــــن أيــــــن لـ ــانـ ــ بــــاســــم قـ

التصويت عليه.
البرملان، يوم  باإلضافة إلى ذلك، فقد صّوت 
الهادفة إلى  الــقــرارات  الثالثاء، على عدد من 
تــهــدئــة املــتــظــاهــريــن وتخفيف االحــتــقــان في 
الـــشـــارع، ال ســيــمــا أن أغــلــبــهــا جـــاء متناغمًا 
مع الشعارات التي رفعها املتظاهرون خالل 
الشهر  مطلع  انطلقت  الــتــي  احــتــجــاجــاتــهــم، 
قتلى االحتجاجات  البرملان  الحالي. واعتبر 
»شــهــداء«،  األمنية  والــقــوات  املتظاهرين  مــن 
لحمالت  الــفــوري  الوقف  على  أيضًا  مصّوتًا 
الــتــجــاوزات السكنية، وبــنــاء مجمعات  إزالـــة 
 عـــــن مــنــح 

ً
ــتــــجــــاوزيــــن، فــــضــــال ــلــــمــ ســـكـــنـــيـــة لــ

ــــي الــتــربــيــة والتعليم  املــحــاضــريــن فــي وزارتـ
العالي عقودًا رسمية.

ــرر الـــبـــرملـــان الــتــصــويــت أيـــضـــًا مـــن حيث  ــ وقـ
املبدأ على تجميد عمل مجالس املحافظات، 
ــالـــس املــــحــــافــــظــــات والــــبــــلــــدات،  ــجـ وإلـــــغـــــاء مـ
مــن وزارتــي  املفسوخة  العقود  وإعـــادة ذوي 
الــدفــاع والــداخــلــيــة، وفــتــح بــاب التطوع أمــام 
الشباب إلى وزارة الدفاع. كما صّوت مجلس 
بمرتبات  الفقراء  الــنــواب على شمول جميع 
شهرية، وإطالق منحة مالية للطلبة، وإعفاء 
املزارعن من مبالغ بدالت اإليجار، وإنصاف 
عـــائـــالت املــغــيــبــن واملـــفـــقـــوديـــن فـــي مـــوازنـــة 
2020، وتــعــويــض املــتــضــرريــن مـــن اإلرهــــاب 
والعمليات العسكرية، ومنح قروض ميسرة 
 
ً
إلعــــــادة تــشــغــيــل املـــصـــانـــع املـــتـــوقـــفـــة، فــضــال
عــن إلــغــاء مــكــاتــب املــفــتــشــن الــعــمــومــيــن في 

الوزارات العراقية.
فــي هــذه األثــنــاء، أكــد مــســؤول عــراقــي بـــوزارة 
الصحة أن عدد الضحايا اإلجمالي بلغ 165 
 حتى اآلن، وجرح أكثر من 6500 شخص 

ً
قتيال

ُسّجل دخولهم مستشفيات البالد، غالبيتهم 
ــعــــالج، مــــؤكــــدًا أن  ــا بـــعـــد تــلــقــيــهــم الــ ــ ــــادروهـ غـ
اإلصابات تراوحت بن طلق ناري ورصاص 
ت 

ّ
مطاطي وقنابل غــاز. وكشف أن بغداد حل

، ثم ذي 
ً
أولى بعدد الضحايا بواقع 66 قتيال

 بينما توزع اآلخرون على 
ً
قار بواقع 30 قتيال

مدن عدة أخرى جنوبي البالد.

متظاهرو العراق

كواليس حوار جدة اليمني

ــداد  ــغ ــيــات ب ــادة عــمــل ــيـ فــتــحــت قـ
جسر  األربــعــاء،  أمــس  للجيش(،  )تتبع 
بغداد  العاصمة  وسط  الجمهورية 
واألشــخــاص  المركبات  حــركــة  أمـــام 
من  أســبــوع  نحو  بعد  ــًا،  ــاب وإي ذهــابــًا 
الجمهورية هو جسر  إغالقه. وجسر 
حيوي يربط ساحة التحرير مركز بغداد 
الخضراء  والمنطقة  الكرخ  بمنطقة 
األثناء،  هذه  في  التحصين.  شديدة 
صالح،  برهم  العراقي،  الرئيس  أكــد 
االعتداء  في  التحقيق  ضرورة  أمس، 
األمنية  والــقــوات  المتظاهرين  على 
ومحاسبة المسؤولين عن إراقة الدم.

فتح جسر 
الجمهورية

الغالف

خاص

بغداد ـ عادل النواب، زيد سالم

»الــتــحــقــت مــتــأخــرًا بــالــتــظــاهــرات 
ــا، وال  ــهـ ــن انـــطـــالقـ بـــعـــد يـــومـــن مــ
أعرف من أطلق شراراتها، لكنني 
أنها توافق ما بنفسي، بسبب سوء  وجــدت 
شقيقاتي  إحــــدى  ووضــــع  املعيشية  حــالــتــي 
العبارات  بهذه  مكلفًا«،  يتطلب عالجًا  الــذي 
لخص حسن الربيعي دوافعه للمشاركة في 
الــعــراق فــي األول  التظاهرات التي بــدأت فــي 
وسرعان  الحالي  األول  أكتوبر/تشرين  مــن 
لها وسقوط  السلطات  تــمــددت بعد قمع  مــا 
ضحايا، قبل أن تهدأ وتيرتها بعدما دخلت 
عن  حديث  مــع  وبالتزامن  الثاني  أسبوعها 
ــلـــطـــات الــتــي  »هــــدنــــة« بــــن املــحــتــجــن والـــسـ
فشلت فــي استخدام ســالح املــؤامــرة إلرهــاب 
ــعـــي، الــــــذي فـــقـــد والـــــده  ــيـ ــربـ ــتـــظـــاهـــريـــن. الـ املـ

حديث عن مبادرة 
حكومية لمحاكمة كل 

من تورط بإطالق النار

بلغ عدد المعتقلين أكثر 
من 680 شخصًا جميعهم 

متظاهرون

من هم وما هي مطالبهم؟

هل تتخلى أبوظبي عن نفوذها بعدن 
للرياض؟

بــاعــتــداء إرهـــابـــي بــواســطــة ســيــارة مفخخة 
الــعــدل  وزارة  مــبــنــى  اســتــهــدفــت   2009 عــــام 
الــعــمــر اآلن 19 عامًا  وســـط بــغــداد، يبلغ مــن 
ويعيل أمــا وأخــتــن، وافــق على الحديث مع 
للمشاركة  دوافــعــه  لشرح  الجديد«  »العربي 
في التظاهرات في وقت اعتذر كثيرون خوفًا 
التي تواجه بها قوات  املفرطة  القمع  آلــة  من 

األمن املتظاهرين. 
يقول الربيعي، الذي يعمد إلى تغطية وجهه 
االحتجاجات:  فــي  للمشاركة  خــروجــه  أثــنــاء 
 أكون ملثمًا بالتظاهرة للمطالبة بحقي 

ْ
»أن

 
ً
أفـــضـــل مـــن أن ألـــثـــم وجـــهـــي وأغــطــيــه خــجــال
ن لعالج 

ّ
مــن الــنــاس ألتــســّول املــال مــن املصل

فطومة )فــي إشـــارة إلــى أخــتــه(«. ويــنــّوه إلى 
ولم  وظيفة  على  للحصول  كثيرًا  راجـــع  أنــه 
يفلح وعــمــل بــالــبــنــاء، لــكــن اإلســمــنــت تسّبب 
لـــه بــحــســاســيــة، وخــســر مـــا حــصــل عــلــيــه من 

أعمال  األميركية،  الخارجية  وزارة  دانت 
داعــيــًة  ــراق،  ــع ال فــي  ــرة  ــي األخ العنف 
ينتهكون  من  محاسبة  إلى  الحكومة 
ــرت  ــالد. وذك ــب ــســان فــي ال حــقــوق اإلن
الوزارة، في بيان، أمس، أن »وزير الخارجية 
خالل  دان،  )الـــصـــورة(  بومبيو  مــايــك 
عــادل عبد  الـــوزراء  رئيس  اتــصــال مــع 
أن  إلى  وأشار  العنف«،  أعمال  المهدي، 
أن  يجب  اإلنسان  حقوق  ينتهكون  من 
عن  أعرب  »الوزير  أن  وأضافت  يحاسبوا. 
»التظاهرات  أن  معتبرًا  للخسائر«،  أسفه 

عنصر أساسي في كل الديمقراطيات«.

التوتر  عــودة  من  يمنية  مصادر  تخشى 
مناطق  في  تعزيزات  ظل  في  الميداني 
عدة، بينها عدن وشبوة وأبين وحضرموت 
وسقطرى. كما برزت مخاوف من أن تكون 
اآلليات العسكرية التي تخرجها اإلمارات من 
عدن مخطط إرسالها إلى جبهة جديدة، 
تأتي  أنّها  أو  سقطرى،  أو  حضرموت  إما 
إلسقاط  حرب  نحو  للدفع  خطط  ضمن 
إلى  المصادر  لفتت  كذلك،  وشبوة.  أبين 
»االنتقالي«  لمليشيات  أوعــزت  ــارات  اإلم أّن 
بزرع آالف األلغام في زنجبار )عاصمة أبين(، 

ومحيط عدن.

واشنطن تدين العنف

تعزيزات عسكرية

حولت الممارسات اإلماراتية مناطق جنوب اليمن إلى قنبلة موقوتة )نبيل حسن/فرانس برس(

هدأ الوضع في الشارع العراقي أخيرًا )أحمد الربيعي/فرانس برس(

سحب ملف عدن من أيدي اإلمارات من شأنه 
ــل تــحــواًل مــحــوريــًا فــي مــســار األزمــــة. 

ّ
أن يــمــث

ولـــذلـــك تـــبـــرز الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــســـاؤالت حــول 
إلى  يفضي  بمقترح  أبوظبي  قبول  إمكانية 
 املمارسات 

ّ
تــراجــع نفوذها فــي عــدن، فــي ظــل

الــتــي أبــــرزت مــن خــاللــهــا أطــمــاعــهــا ورغبتها 
بـــالـــوجـــود فـــي املـــديـــنـــة االســتــراتــيــجــيــة، إلــى 
وزيــر  عّبر عنها  لها،  أخــرى  جانب حسابات 
الــنــقــل اليمني صــالــح الــجــبــوانــي، الـــذي قــال، 
االثــنــن املـــاضـــي، فــي تــغــريــدات عــبــر حسابه 
ــر«: »لـــــم تــنــســحــب اإلمـــــــارات  ــتــ ــويــ بـــمـــوقـــع »تــ
ز 

ّ
ــل تــعــز ولـــيـــس لــديــهــا الــنــيــة لــالنــســحــاب، بـ

تحت  الواقعة  الجنوبية  املناطق  في  قواتها 
سيطرتها«. وأضاف »ستخرج اإلمارات، لكن 
)ولي عهد أبوظبي( محمد بن زايد لن يخرج 
إال بعد أن يــغــرق بــالدنــا فــي بــحــور مــن الــدم، 
ــارات  بــدأهــا بــاالنــقــالب الــغــادر فــي عـــدن. اإلمــ
البقاء بالقوة  دولــة معتدية وإصــرارهــا على 

سيحولها إلى دولة احتالل«.
وفـــي الــســيــاق، قــالــت مــصــادر مــن الــرئــاســة 
الــيــمــنــيــة والــحــكــومــة الــشــرعــيــة، لـــ«الــعــربــي 
ــرة  ــ ــيـ ــ األخـ ــــن  بــ حـــــــــوار  »ال   

ّ
إن ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

واملجلس االنــتــقــالــي، كما تــحــاول اإلمـــارات 

عدن ـ العربي الجديد

اليمن في أعقاب  الترقب تسود في  حالة من 
مسودة  مضامن  بــشــأن  األولــيــة  التسريبات 
إلــيــه بن  للتوصل  الــســعــوديــة  اتــفــاق تسعى 
ــا يـــعـــرف بـــ«املــجــلــس  الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ومــ
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي« املــدعــوم مــن اإلمــــارات، 
ريــادي  بــدور  للرياض  السماح  إلــى  ويفضي 
 شكوك 

ّ
في عدن، على حساب أبوظبي، في ظل

بالتخلي  األخــيــرة  قبول  إمكانية  إزاء  يمنية 
عــن نــفــوذهــا فــي العاصمة املــؤقــتــة، فــي إطــار 
بــدأت منذ شهور.  التي  تسوية تنهي األزمــة 
متناقضة،  معلومات  مقابل  فــي  ذلــك  ويــأتــي 
اليمنية  الــرئــاســة  مــن  مــصــادر  تتحّدث عنها 
يتردد عن حوار  ما  فيها  وتنفي  والحكومة، 
فــي مدينة جدة  الحكومة و«االنــتــقــالــي«  بــن 
 
ّ
السعودية والذي كان قد انطلق أخيرًا، مؤكدة

أن الــحــوار غير مباشر بينها وبــن اإلمــارات 
ــن طـــريـــق الـــســـعـــوديـــة، عــلــى اعــتــبــار  فــقــط وعــ
أبوظبي  مــع  املشكلة   

ّ
تــريــد حـــل الــشــرعــيــة   

ّ
أن

ــر، فــي وقـــت تتحسب ألكثر  قــبــل أي شـــيء آخـ
السيناريوهات سوءًا، وهو ما دفع الحكومة 
إلى بدء ممارسة مهامها من محافظة شبوة، 
فيما  لها،  جديد  كمقر  اليمن،  شرقي  جنوب 
إلــى مسقط في  انتقل عــدد كبير مــن أركانها 
 عــودتــهــا إلى 

ّ
سلطنة عــمــان، بما يــوحــي بـــأن

عدن غير ممكنة في املدى املنظور.
في  تقدم  حــدوث  التسريبات بشأن  وتــتــرافــق 
السعودية مع  الــذي تقوده  السياسي  الحراك 
تـــطـــورات جـــديـــدة عــلــى األرض، بــمــا فـــي ذلــك 
مــا نقلته وكــالــة رويــتــرز أمـــس، األربـــعـــاء، عن 
اإلمـــارات  إن  قولهم  مسؤولن وشــهــود لجهة 
ســحــبــت بــعــضــًا مــن قــواتــهــا فــي مــديــنــة عــدن، 
 إمـــاراتـــيـــًا صعد 

ً
ــال ــاد مـــســـؤوالن بـــأن رتــ إذ أفــ

البريقة  ميناء  فــي  إلــى ظهر سفينة عسكرية 
الــنــفــطــي قــــرب مــصــفــاة عــــدن. كــمــا قــــال أربــعــة 
 كبيرًا 

ً
موظفن في املصفاة إنهم شاهدوا رتال

من املركبات العسكرية وثالث حافالت تحمل 
نــحــو 200 جــنــدي وهــــي تــتــجــه نــحــو املــيــنــاء. 

ــاءات قـــد تــقــلــب األمـــــور عــلــى الــســعــوديــة  ــقـ لـ
واإلمارات«، بحسب تعبيره، وهو ما يفسر 
بــــدء تــصــويــب وســـائـــل إعـــالمـــيـــة إمـــاراتـــيـــة 

سهام انتقاداتها باتجاه مسقط.
مـــن جــهــتــه، جــــزم مـــســـؤول يــمــنــي رفـــيـــع، في 
 مــوقــف 

ّ
ــد«، بـــــأن ــديـ ــجـ ــع »الـــعـــربـــي الـ حـــديـــث مـ

أمام  الحكومة اآلن »أقــوى من قبل، وال خيار 
 يجب أن 

ّ
، وهذا الحل

ّ
السعودية إال بفرض حل

يستهدف في جزء كبير منه اإلمــارات«. ولفت 
الشرعية  »مــســؤولــي   

ّ
أن إلـــى  نفسه  املـــســـؤول 

أغلبهم  اليوم  كانوا في عواصم عاملية  الذين 
 »ُكثرًا غادروا القاهرة 

ّ
في مسقط«، موضحًا أن

إلى سلطنة عمان، وكذلك فعل املوجودون في 
الرياض واألردن وتركيا«.

بدورها، قالت مصادر في الشرعية لـ«العربي 
ــــوار جـــدة غــيــر املــبــاشــر بن   »حـ

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

اإلمــارات والحكومة، ال يزال في مربعه األول، 
ــــروح ولـــكـــن  ــطـ ــ ــــودي مـ ــعـ ــ ــــروع سـ ــشـ ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ وهـ
 »الـــريـــاض 

ّ
 أن

ً
الــشــرعــيــة تـــرفـــضـــه«، مــضــيــفــة

ألزمت أبوظبي بوقف تحركاتها على األرض 
ــيــــة ضـــــّد الـــشـــرعـــيـــة فــي  وهـــجـــمـــاتـــهـــا اإلعــــالمــ
اليمينة بمشروعها،  الرئاسة  محاولة إلقناع 
 املشكلة، 

ّ
أو أي صيغة ممكن أن تؤدي إلى حل

لكن األخيرة ال تزال عند موقفها«. كذلك أّكدت 
اإلمــارات،  مع  »مشكلتنا   

ّ
أن الشرعية  مصادر 

ــأن األمـــنـــي  ــــف تــدخــلــهــا فــــي الــــشــ وعــلــيــهــا وقـ
 
ً
واملطارات واملوانئ وتصدير النفط«، مضيفة
 موقف 

ّ
 »السعودين فهموا بشكل دقيق أن

ّ
أن

التصعيد  نحو  تــدفــع  وهــي  مــوّحــد  الشرعية 
إلــى أبعد حـــدود«. وبحسب املــصــادر نفسها، 
 مــشــكــلــة 

ّ
ــل ــ  فـــشـــل حـ

ّ
ــدرك أن ــ ــــاض تــ ــريـ ــ ــإن »الـ ــ فـ

اإلمـــــــارات يــدفــع نــحــو خـــيـــارات لـــن تــكــون في 
قــد تبحث عــن جميع  أحــد، والشرعية  صالح 
اليمن ومعركة  يخدم  ملــا  والــخــيــارات  الحلول 
الــيــمــنــيــن فــي الــحــفــاظ عــلــى بــلــدهــم وتــحــريــر 
كامل أرضــه من جميع املليشيات، واستعادة 
ــقــــاط انـــقـــالبـــي صــنــعــاء وعـــــدن«.  الــــدولــــة وإســ
وأوضحت أن »الشرعية مصممة على خروج 
اإلمارات كخيار نهائي، أو مقاضاتها دوليًا«.

ــاء، واملـــســـاعـــي الـــســـعـــوديـــة هــــي بــن  ــ ــــحـ اإليـ
 
ّ
أن املصادر  وأضافت  وأبوظبي«.  الشرعية 

لتقديم  الــطــرفــن  »الــســعــوديــة تضغط على 
 
ّ
أن  

ً
مؤكدة املساعي«،  تنازالت إلنجاح هذه 

»إنهاء االنقالب في عدن هو خيار جوهري 
للشرعية، ومن سينهيه هو من خطط ومّول 
واستخدم الطيران والتحالف لهذا الغرض 

وهي اإلمارات«.
وأوضــــــــح مـــصـــدر مــــن الــــرئــــاســــة لــــ«الـــعـــربـــي 
الجديد«، أن »الرئيس عبد ربه منصور هادي 
مصّر على ضبط اإلمارات أو مغادرتها، وأي 
الحكومة  عـــودة  ض عنه 

ّ
أن تتمخ بــد   ال 

ّ
حــل

ــدن، وإشـــــراك االنــتــقــالــي فــيــهــا، ودمـــج  إلـــى عــ
ــذا قــبــل كــل شـــيء ال بد  قــواتــه فــي الــجــيــش. لـ
 
ّ
 مشكلة اإلمـــــارات«. وأّكـــد املــصــدر أن

ّ
مــن حــل

ــارات والــشــرعــيــة فقط،  ــ »الـــحـــوار هــو بــن اإلمـ
 
ّ
ــبـــاشـــر«، مــشــيــرًا إلــــى أن وهــــو حـــــوار غــيــر مـ

وتمرير  اإلمـــارات،  إنقاذ  »السعودية حاولت 
أصــّرت  الشرعية  لكن   ،

ّ
لــلــحــل )معينة(  رؤيـــة 

 ال حوار إال مع أبوظبي«.
ّ
على أن

 »عـــددًا 
ّ
وفـــي الــســيــاق، لــفــت املــصــدر إلـــى أن

في  أصبحوا  الحكومة  مسؤولي  من  كبيرًا 
مسقط بسلطنة عمان، حيث باشروا بعقد 

لكن ذلــك لــم يلغ املــخــاوف مــن وجـــود مــنــاورة 
إمــاراتــيــة جــديــدة، ال سيما أن اإلمــــارات التي 
ســبــق أن تــحــدثــت قــبــل أشــهــر عـــن أنــهــا بـــدأت 
عــمــلــيــة »إعــــــادة انـــتـــشـــار« مـــن خــــالل تقليص 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فـــي الــيــمــن، ســـرعـــان ما 
اتــــضــــح أن ذلـــــك لــــم يـــكـــن أكــــثــــر مــــن مـــحـــاولـــة 
الــذي دعمته  االنقالب  للتنّصل من  استباقية 
املــؤقــتــة، في  العاصمة  فــي  الحكومة  إلســقــاط 
أغسطس/ آب املاضي، واستخدمت طائراتها 
الحربية لقصف قوات الجيش اليمني، ملنعها 

من التقدم إلى املدينة أواخر الشهر نفسه.
وعلى الرغم من أن املقترح السعودي للتسوية 
مــحــاط بــتــكــتــم عــلــى املــســتــوى الــرســمــي، لكن 
لـ«العربي  أكــدت  الحكومة  مــن  قريبة  مــصــادر 
الجديد«، صحة ما تردد في بعض التسريبات، 
في  للرياض  دور  منح  املقترحات  عن شمول 
عدن على حساب أبوظبي، لكنها أشارت إلى 
عــدم وجــود أي اتــفــاق بشأن املقترحات حتى 
اليوم، وأنها ال تزال قيد النقاش بن الجانب 

السعودي ومختلف األطراف املعنية.
وبـــحـــســـب مــــا تــــم تـــســـريـــبـــه أيــــضــــًا، تــقــتــضــي 
مــضــامــن مــقــتــرحــات الــــريــــاض حـــلـــول قـــوات 
سعودية في عدن، تشرف على جملة ترتيبات 
ــــن شـــأنـــهـــا أن تــســمــح  عـــســـكـــريـــة وأمــــنــــيــــة، مـ
لــلــحــكــومــة بــالــعــودة إلـــى املــديــنــة ونــــزع فتيل 
التوتر، الذي يتصل أساسًا بوجود تشكيالت 
ــن املـــؤســـســـات  ــة عــ ــارجــ ــبـــي خــ ــة ألبـــوظـ ــيـ ــوالـ مـ
اليمنية الرسمية، في مقابل إشراك ما يعرف 
بـ«املجلس االنتقالي الجنوبي« في الحكومة، 
ــيــــر بــحــقــائــب  ــبــــاء عــــن مــطــالــبــة األخــ ــــط أنــ وسـ
ســيــاديــة مــن شـــأن الــقــبــول بمنحها ملــكــون ال 
في  أزمــة  يخلق  أن  اليمنية  بالوحدة  يعترف 

أوساط الشرعية.
وســـّربـــت مــعــلــومــات عــن مــجــمــوعــة أخــــرى من 
املقترحات تتضمن خروج اإلمارات ووكالئها 
 مكانها ألوية العمالقة، 

ّ
من عدن على أن تحل

املدعومة إمــاراتــيــًا كــذلــك، والــتــي عــادت أخيرًا 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة املــــؤقــــتــــة. وبــــالــــتــــالــــي تـــعـــود 
العاصمة  إدارة  عـــدن وتــتــولــى  إلـــى  الــشــرعــيــة 

ويتم  فيها،  الخدمات  تفعيل  وإعـــادة  املؤقتة 
الــبــحــث فــي مــا بــعــد بــمــســألــة إمــكــانــيــة إشـــراك 
االنتقالي في أي تشكيل حكومي وأيضا دمج 
ــارات ضــمــن وزارة  ــ الـــقـــوات الــتــي دربــتــهــا اإلمــ

الدفاع والداخلية، وإرسالها للجبهات.
وفــــي الـــســـيـــاق، أشـــــارت مـــصـــادر تــحــدثــت مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه فـــي مـــا يــخــّص 
»االنتقالي« تحديدًا فإن »ال حوار حاليًا معه، 
وبــحــســب رؤيـــــة الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور 
ــم مـــن الــشــعــب  ــإن الــقــائــمــن عــلــيــه هـ ــادي، فــ ــ هــ
الوطنية،  املكونات  اليمني ومكّون من ضمن 
مـــن املــمــكــن الــتــفــاهــم مــعــهــم وفــــق هــــذا اإلطــــار 
فقط، عبر منحهم وزارات ومناصب حكومية 
وحــتــى مــحــافــظــن، ولــكــن شــــرط أن يــلــتــزمــوا 

بالدولة ومرجعياتها«.
 وزارتـــــــــي األوقــــــاف 

ّ
وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر، فــــــإن

والنقل هما من ضمن خطة اإلمــارات لتمكن 
السيادية  »الــــــوزارات   

ّ
أن  

ً
مضيفة حــلــفــائــهــا«، 

بــيــد الــرئــيــس، وال تــخــضــع ألي مــســاومــات«. 
ـــه »قــبــل هـــذا كــلــه، لن 

ّ
وشــــددت مــجــددًا عــلــى أن

قبل حل مشكلتها  ملف  أي  الشرعية  تناقش 
مع اإلمارات بشكل نهائي«.

وفــي هــذا اإلطـــار، لفتت مــصــادر فــي الشرعية 
 هناك ضغوطًا إماراتية ملحاولة إعادة 

ّ
إلى أن

رئيس الحكومة األسبق خالد بحاح الذي كان 
هادي قد أقاله من منصبه كرئيس للحكومة 
ونائبًا لرئيس الجمهورية في إبريل/ نيسان 
عام 2016. وتابعت املصادر »لكن هناك رفضًا 

من قبل الشرعية لفكرة عودته«.
زالت  ما  التي  التفاصيل  النظر عن  وبصرف 
 
ّ
 تـــفـــاوض مـــع األطــــــراف املــعــنــيــة، إال أن

ّ
مــحــل

الشرعية مصممة 
على خروج اإلمارات 
أو مقاضاتها دوليًا
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من الوساطة إلى التحكيم الدولي

سيناريوهات أزمة سّد النهضة
القاهرة ـ العربي الجديد

وصــلــت مــفــاوضــات ســـّد النهضة 
بـــن مــصــر وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، 
والــــتــــي اســـتـــمـــرت حــــوالــــي ثــمــانــي 
ســنــوات، إلـــى طــريــٍق مــســدود، بــعــدمــا شهدت 
»تعنتا إثــيــوبــيــا« عــلــى حـــّد قـــول الــقــاهــرة، ما 
يــعــيــد طـــرح الـــســـؤال حـــول مــاهــيــة الــخــيــارات 
املــتــاحــة الــيــوم، تــحــديــدًا أمـــام مــصــر، ملحاولة 

اإلبقاء على هذه املفاوضات قائمة.
املــصــري  أمــــس، أن االقــــتــــراح  إثــيــوبــيــا،  ورأت 
ــّد الــنــهــضــة »عـــبـــوٌر للخط  الــجــديــد بـــشـــأن ســ
ــر« الـــــذي رســـمـــتـــه. وأوضــــــح مــســتــشــار  ــمــ األحــ
شـــؤون األنــهــار الــحــدوديــة فــي الــــوزارة، تفيرا 
بــن، أن »مصر اقترحت إطــاق 40 مليار متر 
مــكــعــب مــن املــيــاه كــل عــــام، وإطــــاق مــزيــد من 
املياه عندما يكون سّد أسوان )جنوب مصر( 
أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، 
ودعـــت طــرفــا رابــعــا فــي املــنــاقــشــات بــن الــدول 
الثاث، لكن إثيوبيا رفضت االقتراح، ألن بناء 

السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية«. 
ــاءت مـــواقـــف املــســؤولــن  ــ ــك، جـ ــ فـــي مــــــوازاة ذلـ
املــصــريــن، أمـــس األربـــعـــاء، لتشير إلـــى حجم 
األزمـــــة الــتــي تــخــشــى مــنــهــا الـــقـــاهـــرة. وخـــال 
جــلــســة فـــي الـــبـــرملـــان خــصــت ملــنــاقــشــة قضية 
ســـد الــنــهــضــة، قــــال رئــيــس الـــــــوزراء املــصــري، 
رسميا  دخــلــت  مــصــر   

ّ
إن مــدبــولــي،  مصطفى 

في مرحلة الفقر املائي طبقا لألرقام الدولية. 
ولــفــت إلـــى أن نــصــيــب املـــواطـــن انــخــفــض إلــى 
ب من املياه سنويا.  من  أقل من 700 متر مكعَّ
جهته، طالب وزير الخارجية املصري سامح 
شــكــري، إثــيــوبــيــا والـــســـودان بــالــقــبــول بطرف 

رابع لاستمرار في املفاوضات. 
ــد اســتــقــبــلــت األســـبـــوع  ــانــــت الــــخــــرطــــوم قــ وكــ
املاضي اجتماعا جديدًا لوزراء الري واللجان 
الــعــلــمــيــة لــكــل مـــن مــصــر وإثـــيـــوبـــيـــا لـــدراســـة 
املــقــتــرحــات املــقــدمــة مـــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم 
أبـــابـــا  أديــــــــس  أن  إال  الـــنـــهـــضـــة،  ــد  ــ بــــشــــأن سـ
رفــضــتــهــا. وتعليقا عــلــى ذلــــك، كــتــب الــرئــيــس 
املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي يــــوم الــســبــت 
على  الرسمية  صفحته  عبر  تدوينة  املــاضــي 
مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك« قال 
بــكــل مؤسساتها  املــصــريــة  »الـــدولـــة  فــيــهــا إن 
في  املصرية  املائية  الحقوق  بحماية  ملتزمة 
مـــيـــاه الــنــيــل، ومــســتــمــرة فـــي اتـــخـــاذ مـــا يــلــزم 
ــراءات عــلــى الصعيد الــســيــاســي، وفــي  ــ مــن إجـ
الــدولــي لحماية هذه  القانون  إطــار مــحــددات 
بقوة  يجري  الخالد  النيل  وسيظل  الحقوق، 
رابــــطــــا الـــجـــنـــوب بـــالـــشـــمـــال بــــربــــاط الـــتـــاريـــخ 

والجغرافيا«.
بـــــدوره، قـــال املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
املوارد املائية والري املصرية محمد السباعي، 
إن املــفــاوضــات »وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود 
 لتشدد الجانب اإلثيوبي، ورفضه كافة 

ً
نتيجة

األطروحات التي تراعي مصالح مصر املائية 
ــداث ضـــرر جــســيــم لـــهـــا«. وعــلــى  ــ وتــتــجــنــب إحـ
ضوء ذلك، أوضح املتحدث أن باده »طالبت 
بتنفيذ املادة العاشرة من اتفاق إعان املبادئ 
بــمــشــاركــة طــــرف دولـــــي فـــي مـــفـــاوضـــات ســّد 
الــنــهــضــة لــلــتــوســط بــن الــــدول الـــثـــاث، مصر 
النظر  وإثيوبيا والــســودان، وتقريب وجهات 
واملـــســـاعـــدة عــلــى الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق عـــادل 
ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثاث من دون 

االفتئات على مصالح أي منها«.
وتــنــّص املــــادة الــعــاشــرة مــن االتـــفـــاق عــلــى أن 
ــثـــاث بــتــســويــة مــنــازعــاتــهــم  ــقـــوم الــــــدول الـ »تـ
االتــفــاق  أو تطبيق هـــذا  الــنــاشــئــة عــن تفسير 
بــالــتــوافــق مــن خــال املـــشـــاورات أو التفاوض 
ــم تــنــجــح  ــا، وإذا لــ ــنــــوايــ وفـــقـــا ملـــبـــدأ حـــســـن الــ
األطراف في حل الخاف من خال املشاورات 
طلب  مجتمعن  لــهــم  فيمكن  املــفــاوضــات،  أو 
ــر لعناية  الــوســاطــة أو إحـــالـــة األمــ الــتــوفــيــق، 

رؤساء الدول/رئيس الحكومة«.
وجاء الرفض اإلثيوبي ملقترح مشاركة طرٍف 
ثــالــث، واضــحــا وحــاســمــا، فهل يعني ذلــك أن 

مسار املفاوضات أغلق، ولألبد؟
ــــذا اإلطــــــــار، رأى الــخــبــيــر فــــي الـــشـــؤون  فــــي هـ
ر 

ُّ
األفــريــقــيــة الــدكــتــور عــبــاس شـــراقـــي أن تعث

املفاوضات ال يعني إغاق باب التفاوض، وهو 
ما لم يعلن في البيان، ما يعني عــودة مصر 
الــتــزمــت إثيوبيا بالبند  الــتــفــاوض حــال  إلــى 
العاشر املعلن في البيان. وأضاف شراقي، في 
ر 

ُّ
تعث فــي  ليس  القلق  أن  تصريحات خــاصــة، 

املــفــاوضــات، فــهــذا كـــان مــتــوقــعــا، بــل مــا يقلق 
املصرين رفض إثيوبيا وجود طرف محايد، 
موضحا أن الرؤية لدى القاهرة أصبحت أكثر 
 سياسي ال فني. وأشار 

ٌّ
وضوحا، والقادم حل

الــخــبــيــر املــائــي فــي جــامــعــة الــقــاهــرة إلـــى أن 
 من 

ً
مصر شرعت فــي تــدويــل القضية بــدايــة

حديث السيسي خال كلمته باألمم املتحدة 
فــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، مــشــددًا 
ــي، وبــالــتــالــي  ــ عــلــى أن نــهــر الــنــيــل نــهــر دولــ
يحق ملصر أن تطلع على الدراسات الخاصة 
مــا تنص  أي منشأ مائي عليه وفــق  بإقامة 
االتــفــاقــيــة الــعــامــة لــألنــهــار بــاألمــم املــتــحــدة، 
وذلك ملعرفة األضرار التي تتعرض لها دول 
املــصــب مــثــل مــصــر والـــســـودان، نتيجة قيام 
دول املنابع، مثل إثيوبيا، بإنشاء مشروعات 

مائية على النيل. 
الدولة املصرية؟  وتساءل شراقي: »أين هيبة 
فــإثــيــوبــيــا تــرســخ ألحـــد نــمــاذج الــفــوضــى في 

أفريقيا من خــال قيامها ببناء ســّد النهضة 
لــلــمــطــالــب املـــصـــريـــة الــتــي  دون االســـتـــجـــابـــة 
تؤكد ضرورة عدم الضرر والتعاون في ملئه 
رؤســاء  بن  املوقعة  االتفاقية  وفــق  وتشغيله 
بوثيقة  املعروفة  وإثيوبيا،  والــســودان  مصر 
التعاون بن  النهضة، والتي تشدد على  سّد 

الدول الثاث في هذا اإلطار«.
الــري السابق،  من جهته، قــال مستشار وزيــر 
التفاوض  فشل  »مرحلة  إن  الــقــوصــي،  ضــيــاء 
تعني بــدء مــراحــل جــديــدة، بــدايــة مــن اللجوء 
إلــــى وســـيـــط، حــتــى الــــوصــــول إلــــى الــتــحــكــيــم 
أن  إلى  الدولي«، الفتا في تصريحات خاصة 
مصر »ال تمتلك كثيرًا من الحلول إال من خال 
الــتــفــاوض وتــدويــل القضية، واالعــتــمــاد على 
أي حل عسكري  عن  فالحديث  الدبلوماسية، 
لــيــس واردًا فـــي ســيــاســتــهــا«. وفــــي مـــا خص 
أنــه ليس شرطا أن يكون  إلــى  الوساطة، لفت 
بــل مــن املمكن أن تكون هناك  الوسيط دولـــة، 
أدوار فـــي هـــذا املــلــف الــشــائــك ملــنــظــمــة دولــيــة 
األفريقي.  لاتحاد  ربما  أو  الــدولــي،  البنك  أو 
وأشار إلى أن القاهرة وأصدقاءها في املنطقة 
ا 

ً
العربية واألفريقية سوف يمارسون ضغوط

ــبـــرى، ألن مـــيـــاه الــنــيــل والـــحـــقـــوق املــصــريــة  كـ
التاريخية ال يمكن املساس بها.

وحــول األداء املــصــري، أوضــح خبير السدود 
لـــدى األمـــم املــتــحــدة ســابــقــا، أحــمــد الــشــنــاوي، 
الثنائي  التعاون  معايير  التزمت  القاهرة  أن 
كافة، وأثبتت ُحسن نيتها من خال التفاوض 
خـــال الــســنــوات األربــــع املــاضــيــة، مــا يفيدها 
عند اتخاذ قرار التدويل وحرمان إثيوبيا من 
أو  تشغيل  عــقــود  توقيع  أو  الــدولــي  التمويل 
توريد من الــدول األوروبــيــة حــال قــررت مصر 

هذه الخطوة.
وحول االنتهاكات القانونية اإلثيوبية، شرح 
مساعد  للمياه  الــدولــي  الــقــانــون  فــي  الخبير 
عبد العاطي أن ذلك بدأ منذ أن أعلنت اديس 
أبـــابـــا رســمــيــا فـــي إبــريــل/نــيــســان 2011، عن 
بنائها لسّد النهضة بمواصفات فنية مغايرة 
بشأنها  تتفاوض  كانت  التي  تلك  عــن  تماما 
مع مصر والسودان قبل يناير/كانون الثاني 
من ذلك العام، أهمها أن سعة السد التخزينية 
هـــي 14 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن املـــيـــاه، بينما 
قامت إثيوبيا وفي تصرف مفاجئ برفع تلك 
إلى  مليار متر مكعب«. ولفت   74 إلــى  السعة 
أن تخطر مصر  ذلــك دون  »فعلت  إثيوبيا  أن 
الــفــنــيــة املــتــعــلــقــة بــالــســّد،  الـــدراســـات  بحقيقة 
 بــــذلــــك مــقــتــضــيــات مــــبــــدأ اإلخــــطــــار 

ً
مـــخـــالـــفـــة

املــســبــق عــنــد إقـــامـــة املـــشـــروعـــات املــائــيــة على 
الــدولــيــة، ومستغلة حالة االضــطــراب  األنــهــار 
يناير،   25 ثـــورة  لتبعات  نتيجة  داخـــل مصر 
ما يشكل في حقيقته انتهاكا جسيما ملبادئ 
حــســن الــنــيــة فــي تنفيذ االلـــتـــزامـــات الــدولــيــة، 

 عن انتهاك 
ً
وأيضا مبدأ عدم اإلضــرار، فضا

إثيوبيا منذ البداية، ملقتضيات مبدأ اإلخطار 
ــانـــة وقــــوة  ــتـ ــلــــى الــــرغــــم مــــن مـ ــبــــق«. وعــ ــســ املــ
املــوقــف الــقــانــونــي املــصــري فــي مــيــاه النيل، 
ــعـــاطـــي بــــضــــرورة احــتــجــاج  ــنــــادي عـــبـــد الـ يــ
مــصــر قــانــونــيــا عــلــى االنــتــهــاكــات الجسيمة 
أن  اعتبار  على  الــدولــي،  للقانون  اإلثيوبية 
 مشروع 

ّ
االحتجاج كحق يكفل  القانون  هذا 

لــإعــراب عــن اعتراضها رسميا على  لــلــدول 
أي تـــصـــرف أو واقــــعــــة مــــاديــــة صـــــــادرة عــن 
دولــة مــا فــي مواجهة دولــة أخــرى تعتقد أن 
مــن شــأن هــذا التصرف أو الــواقــعــة التهديد 
أو اإلضــرار بحقوقها ومصالحها. وذّكــر أن 
ــة االحــتــجــاج ضد  إثــيــوبــيــا اســتــخــدمــت ورقــ
مصر دوليا بشأن حالة السّد العالي، وأيضا 
التأكيد  معيدًا  الــســودان،  مــع   1959 اتفاقية 
ــتـــجـــاج يــفــيــد مــصــر فـــي حــالــة  عــلــى أن االحـ
تدويل األزمة، وذلك على غرار محضر إثبات 

الحالة في القانون الوطني.
وبــــرأي عــبــد الــعــاطــي، فـــإن مــصــر تــمــاشــت مع 
باملفاوضات،  سمي  ما  في  اإلثيوبي  الجانب 
ــبـــق عــلــيــهــا  ــنـــطـ ــي حـــقـــيـــقـــتـــهـــا ال يـ ــ ــا فــ ــهـ ــنـ ــكـ لـ
الــتــوصــيــف الــقــانــونــي لــلــمــفــاوضــات الــدولــيــة 
وفقا لنص املادة 33 من ميثاق األمم املتحدة، 
والــذي أوجــب توافر شرائط قانونية محددة 
دبلوماسية  كوسيلة  بــاملــفــاوضــات  لــاعــتــداد 
املنازعات  وإنهاء  تسوية  في  مهمة  سياسية 
ــم هــذه  ــح أن أهــ ــ ــيـــة. وأوضــ والـــخـــافـــات الـــدولـ
الــشــروط الــتــي يــجــب تــوافــرهــا الــجــديــة، وهــي 
أن تـــكـــون مـــحـــددة لــلــنــقــاط مــحــل الـــتـــفـــاوض، 
ونــاجــزة، وأيــضــا ضـــرورة تــوافــر حسن النية، 
ــوء  ــــي ضـ ــفـــاوض فـ ــتـ ــلـ ومــــبــــاشــــرة األطــــــــــراف لـ
احــتــرامــهــا لــثــوابــت ومــبــادئ الــقــانــون الــدولــي 

الحاكمة ملوضوع النزاع محل التفاوض.
وأضاف الخبير بالقانون الدولي أنه »بإنزال 
ــا يـــعـــرف بــاملــفــاوضــات  تــلــك الــــشــــروط عــلــى مـ
الــخــاصــة بــســّد الــنــهــضــة، نــجــد عـــدم تــوافــر أو 
ف  وتعسُّ نية  ســوء  بسبب  معظمها،  انطباق 
ــدم مــراعــاتــهــا وضعية  الـــدولـــة اإلثــيــوبــيــة وعــ
مــصــر الــواقــعــيــة والــقــانــونــيــة كـــدولـــة املــصــّب 
ــدة واألولــــــــــى بـــالـــرعـــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة،  ــيــ الــــوحــ
بـــمـــوجـــب قــــواعــــد الـــقـــانـــون الــــدولــــي لــألنــهــار 
ــيـــة«. وأكــــد أن »مــعــظــم مــعــايــيــر تــقــاســم  الـــدولـ
ــــا الــتــي  املـــيـــاه املــشــتــركــة املـــعـــتـــرف بــهــا دولــــّيً
نّصت عليها االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة 
لألنهار  املاحية  غير  االستخدامات  لقانون 
الدولية لعام 1997، تنطبق تماما على الحالة 
املصرية، كما أن اإلنصاف يوجب اإلشارة هنا 
إلى أن هناك أسبابا أسهمت في تعامل مصر 
مع التعسف اإلثيوبي هذا، وأهمها التحديات 
وحـــالـــة االنـــفـــات األمـــنـــي بــعــد ثــــورة يــنــايــر«، 
معتبرًا أن مــحــاولــة إســقــاط الــدولــة كــانــت من 
الــعــوامــل الــضــاغــطــة عــلــى املـــفـــاوض املــصــري، 
فيما أساء الجانب اإلثيوبي استغال تبعات 
الثورة«. على الرغم من ذلك، رأى عبد العاطي 
ــن الــتــصــرف  ــادة مــ ــفــ ــتــ أنـــــه يــمــكــن ملـــصـــر االســ
اإلثيوبي، باعتباره يصب في خانة سوء النية 
واإلضرار، ودليل ذلك أن محكمة العدل الدولية 
قد أصدرت حكما في إحدى املنازعات الدولية 
ذكــرت فــي متنه أن الــدولــة التي تتفاوض مع 
دولــة أخــرى وتستغل إحــداهــا اآلثـــار املترتبة 
الدولة األخــرى لكوارث طبيعية  على تعرض 
أو ثورات داخلية، وتضغط بها في التفاوض 
مستغلة هذه األوضاع، فإن ذلك يمثل مخالفة 
صريحة للقانون الدولي وسوء نية من الدولة 

التي تستغل هذه الظروف«.
أنه  للمياه  بالدولي  بالقانون  الخبير  وتابع 
»على الرغم من كل ذلك، تبقى مصر في موقف 
قانوني متن، بل يمكن لها تعظيم االستفادة 
القانونية من السلوك اإلثيوبي املتعسف منذ 
مــن خــال كشف حقيقته،  الــيــوم،  2011 حتى 
وكــيــف أنــهــا مـــّدت يــد الــتــعــاون والــتــشــاور مع 
القانون  انتهاك األخيرة لقواعد  إثيوبيا رغم 
الــدولــي، وبما ينفي عــن القاهرة مــا تــروج له 
أديس أبابا من أنها تقف ضد خطط التنمية، 
وهــــو مـــا اتـــضـــح فـــي خـــطـــاب الــســيــســي على 
مــنــصــة الــبــرملــان اإلثــيــوبــي، والــــذي يــعــد أكبر 
دليل على احترام مصر لحسن الجوار وحق 
إثيوبيا في التنمية«. وفي ما يتعلق بالحجج 
القانونية التي تمتلكها، لفت عبد العاطي إلى 
 1902 معاهدة  أهمها  منها،  العديد  ملصر  أن 
وهي معاهدة حدودية وقع عليها ملك ملوك 
الثاني مع بريطانيا، متعهدًا  إثيوبيا منليك 
أنهار  إقامة أي مشروعات على  رسميا بعدم 
شأنها  من  األزرق  والنيل  وعطبرة  السوباط 
عــرقــلــة وصــــول املـــيـــاه إلــــى مــصــر والــــســــودان، 
عند  السودان  بإخطار  إثيوبيا  تعهد  وأيضا 
عــزمــهــا إقــامــة أي مــشــروعــات والــتــفــاوض مع 
 
ً
مصر والسودان قبل البدء في تنفيذها، فضا

بقدسية  تتميز  والتي  الحدود  معاهدات  عن 
ومرتبة قانونية سامية عن سائر االتفاقيات 
الدولية، وهو ما أكدته اتفاقية فيينا للتوارث 
الـــدولـــي لــعــام 1978 والـــتـــي وقــعــت وصــدقــت 
عليها إثيوبيا. وأخيرًا، أشار عبد العاطي إلى 
أنه »ال يــزال أمــام مصر الوقت لــردع التعسف 
اإلثـــيـــوبـــي، وأن تــمــاشــيــهــا مـــع إثــيــوبــيــا منذ 
2011 ال يعد نقطة ضعف، بل باإلمكان جعله 
نــقــطــة قــــوة لــنــا، مـــع ضـــــرورة وثــــوق الجميع 
الدفاع عن  الدولة املصرية في  بقوة وصابة 
حــقــوقــهــا املـــائـــيـــة، فـــي ضــــوء قـــواعـــد الــقــانــون 

الدولي والشرعية الدولية«.
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قال رئيس الــوزراء املصري مصطفى مدبولي )الــصــورة(، إن بــاده دخلت 
مرحلة الفقر املائي طبقًا للمعايير الدولية، معتبرًا أنه »ال بديل سوى ترشيد 
أن  النهضة، رأى  األزمـــة«. وحــول مفاوضات ســّد  كل قطرة مياه بمواجهة 
مــؤســســات الــدولــة تعمل وفـــق خــطــة واضــحــة للحفاظ عــلــى حــقــوق مصر 
أال  يــزال مفتوحًا، بشرط  »الحوار ال  أن  إلى  النيل، الفتًا  التاريخية في نهر 

يؤثر ذلك على حصة مصر من مياه النيل«.

املتعلق  املوقف  أن  )الــصــورة(  العال  املصري علي عبد  البرملان  رأى رئيس 
الدولة  النهضة »في غاية الحساسية«، مؤكدًا أن كل مؤسسات  بملف سّد 
إن مصر  وقــال  النيل«.  مياه  في  التاريخية  على حقوقنا  للحفاظ  »مجندة 
»دخلت حزام الفقر املائي«، معلنًا دعم البرملان الكامل للرئيس عبد الفتاح 
»عدم تصدير صورة سلبية  السيسي في إدارة امللف، ومطالبًا املعارضني بـ

للخارج، فالقضية ترتبط باألمن القومي«.

طالب برملانيون مصريون، أمس، باستقالة وزير الخارجية سامح شكري 
)الــصــورة(، ردًا على فشل وزارتــه في إدارة ملف ســّد النهضة. من جهته، 
دعا شكري أمام النواب »األشقاء في السودان للتضافر مع مصر« لتجاوز 
أزمة سد النهضة، معتبرًا أن »القاهرة والخرطوم تربطهما مصالح مشتركة 
تتطلب الحفاظ على حقوق الشعبني«. وأعرب عن رفض مضّي إثيوبيا في 

ي املصب.
َ
ملء وتشغيل السد دون االتفاق مع دولت

مدبولي يدعو 
لترشيد كل 
قطرة مياه

عبد العال 
للمعارضين: 

ال يجب تصدير 
صورة سلبية

برلمانيون 
يطالبون 
باستقالة 

شكري

تتزايد القناعة لدى المسؤولين المصريين بأن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا دخلت طريقًا مسدودًا، وسط اتهام القاهرة 
ألديس أبابا بالتعنت والوقوف عائقًا أمام استكمال المفاوضات. ويعني فشل التفاوض الدخول في مراحل جديدة، تحضر فيها 

سيناريوهات عدة، تبدأ من اللجوء إلى وسيط، وصوًال للتحكيم الدولي، والذي تملك فيه القاهرة أوراق قوة

وصلت مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود )خالد دسوقي/فرانس برس(

■  ال تملك مصر الكثير من الحلول إال عبر االعتماد على الدبلوماسية 
     وتدويل القضية والدفع باتجاه التوصل إلى حل سياسي مع إثيوبيا

■  أديس أبابا تصر على أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية 
     وترى في مقترح القاهرة »عبورًا للخط األحمر«
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