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سياسة

»ناتو عربي«... 
رسم على الرمال

شارك آالف السودانيين 
في الخرطوم 

وضواحيها باالحتجاجات

ارتفع عدد ضحايا 
االنقالب منذ 25 أكتوبر 

الماضي إلى 108

للحديث تتمة...

سقط 5 قتلى حتى عصر أمس، في مليونية 30 يونيو في السودان، وسط محاولة 
السوداني من جهة، وبين  الداخل  التواصل في  العسكري قطع  االنقالب  سلطات 
الداخل والخارج من جهة أخرى، عبر قطع اإلنترنت واالتصاالت. مع ذلك، فإن اآلالف 

شاركوا في تظاهرات أمس، للمطالبة بعودة الحكم المدني

يـــونـــيـــو   30 ــة  ــيــ ــيــــونــ ــلــ مــ تـــــحـــــّولـــــت 
ــيــــس،  ــمــ ــة، أمـــــــــس الــــخــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــودانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــي تــعــاطــي  ــة فــ ــيـ ــافـ إلـــــى مــحــطــة إضـ
سواء  املعارضني،  مع  عنيف  بشكل  العسكر 
أو بقطع  القوة ضد تجمعاتهم  باستخدامه 
 مــشــاهــد 

ّ
ــــث ــرنــــت، ملـــنـــع بـ ــتــ ــــاالت واإلنــ ــــصـ االتـ

ـــتـــل 5 أشـــخـــاص عــلــى أيـــدي 
ُ
الـــتـــظـــاهـــرات. وق

الــعــســكــريــني، حــســبــمــا أعــلــنــت »لــجــنــة أطــبــاء 
الــســودان«، اثنان منهم في أم درمـــان، غربي 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم. وأشــــــارت الــلــجــنــة في 
بيان إلى أنه بهذا الرقم »يرتفع العدد الكلي 
لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة منذ 
انقالب 25 أكتوبر/ تشرين األول املاضي إلى 

108 شهداء الحق والحقيقة«. 
وخـــرج آالف الــســودانــيــني، أمـــس، فــي شــوارع 
ــا احـــتـــجـــاجـــا عــلــى  ــهــ ــيــ الــــخــــرطــــوم وضــــواحــ
انقالب أكتوبر العسكري بقيادة عبد الفتاح 
ــا أفــــــاد صــحــافــيــو وكـــالـــة  ــان، عـــلـــى مــ ــرهــ ــبــ الــ
املتظاهرون شعارات  بــرس«. وردد  »فــرانــس 
تــطــالــب بــســقــوط نــظــام الــبــرهــان الــعــســكــري. 
»فرانس برس«، إن قوات األمن  وقال شاهد لـ
في وسط الخرطوم استخدمت الغاز املسيل 
لــلــدمــوع وخــراطــيــم املـــيـــاه ملــنــع املــتــظــاهــريــن 
مـــن الـــزحـــف نــحــو الــقــصــر الـــرئـــاســـي. وحــمــل 
ــقـــصـــاص ملــن  ــالـ ــالـــب بـ ــطـ ــــات تـ ــتـ ــ ــعـــض الفـ ــبـ الـ
هتف  فيما  السابقة  االحتجاجات  في  قتلوا 
آخـــرون »يــا بــرهــان ارجـــع ثكناتك يــا برهان 
ــــول  ــــى األصـ ــارة إلـ ــ ــ ــاتــــك!«، فــــي إشـ ــركــ ســـلـــم شــ
االقتصادية للجيش السوداني. وذكر شهود 
أن محتجني أغلقوا بعض الشوارع الرئيسية 
املحترقة.  ــارات  واإلطــ بالحجارة  بالعاصمة 
وذكــــرت وكــالــة »األنــــاضــــول« أن الــتــظــاهــرات 
الــتــي دعـــت إلــيــهــا »لــجــان املــقــاومــة«، خرجت 
بمدن أم درمان )غربي العاصمة(، واألبيض 
والـــحـــصـــاحـــيـــصـــا  ــــي  ــدنـ ــ مـ وود  )جـــــــنـــــــوب(، 

)وســـط(، والــقــضــارف وبــورتــســودان )شــرق(، 
وعطبرة )شمال(. وحمل املتظاهرون األعالم 
االحتجاجات،  لضحايا  وصـــورًا  السودانية 
مــــردديــــن شــــعــــارات تــطــالــب بــالــحــكــم املــدنــي 
العسكري«،  الحكم  و»إســقــاط  الــديــمــقــراطــي، 
االحتجاجات.  لضحايا  العدالة«  و»تحقيق 
وانتشرت قوات األمن بكثافة أكثر مما كانت 
الجسور  األخيرة، مغلقة  األسابيع  في  عليه 
عــلــى نــهــر الــنــيــل بـــني الـــخـــرطـــوم وأم درمــــان 

وبحري. 
وقطعت السلطات خدمة اإلنترنت على وقع 
الهاتفية مشاكل كثيرة.  مواجهة االتصاالت 
الخاص  القطاع  وقــال عاملون بشركتني من 
السودان طلبوا  في  اإلنترنت  تقدمان خدمة 
عدم الكشف عن هوياتهم، لوكالة »رويترز«، 
إن الــســلــطــات أمــرتــهــم بــوقــف الــخــدمــة. وهــي 
املـــــرة األولــــــى مــنــذ أشـــهـــر الـــتـــي تــقــطــع فيها 
ــــت والــــهــــاتــــف  ــرنـ ــ ــتـ ــ الــــســــلــــطــــات خـــــدمـــــات اإلنـ
أشهر  منذ  املستمرة  االحتجاجات  ملواجهة 

ضد االنقالب.
ونقلت وكالة »أسوشييتد برس« عن منظمة 
»نـــت بــلــوكــس« غــيــر الــحــكــومــيــة تــأكــيــدهــا أن 
الــســلــطــات الــســودانــيــة عــطــلــت الـــوصـــول إلــى 
اإلنــتــرنــت، قبل الــتــظــاهــرات. وذكـــرت املنظمة 
في بيان، أن التعطيل تم تسجيله عبر العديد 
ــواء عــلــى الــهــواتــف  مــن مــــزودي اإلنــتــرنــت، سـ
املحمولة أو الخطوط الثابتة، بما فيها مقدم 
ــــودان تــــل«، لتتراجع  الــخــدمــة الــحــكــومــي »سـ
القدرة على االتصال إلى 17 في املائة فقط من 
املستويات املعتادة. وجاء في البيان: »تؤثر 
القيود على العديد من مستخدمي اإلنترنت 
فـــي الــــســــودان، ومـــن املـــرجـــح أن تــحــد بشكل 

كبير من تغطية األحداث على األرض«. 
وكانت التحركات االحتجاجية قد بدأت مساء 
أول من أمس، األربعاء، حني كشف مسعفون 

 بــالــرصــاص في 
ً
أن قــــوات األمــــن قــتــلــت طــفــال

احتجاجات في بحري. وقالت لجنة »أطباء 
أصيب  بعدما  توفي  املتظاهر  إن  الــســودان« 
»بــرصــاصــة فــي الــصــدر« خــالل مــســيــرات في 

شمال الخرطوم.
وكـــانـــت قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، الــتــحــالــف 
املــدنــي الـــذي انقلب عليه الــبــرهــان، قــد دعت 
إلــــى الــتــظــاهــر بــكــثــافــة، مــعــتــبــرة فـــي مــؤتــمــر 

باريس ـ عدنان أحمد

مــع اقــتــراب انــتــهــاء الــعــمــل بــآلــيــة املــســاعــدات 
ــــى ســـوريـــة  اإلنـــســـانـــيـــة الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود إلـ
فــي 10 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، والــتــي أقــرهــا 
مجلس األمــن الــدولــي العام املــاضــي، تتزايد 
ــتـــحـــذيـــرات الـــدولـــيـــة مــــن عــــواقــــب الــعــرقــلــة  الـ
الروسية املحتملة لتجديد العمل بهذه اآللية 
التي تقلصت تباعا بسبب الضغوط الروسية 
لتقتصر على معبر واحــد، في إطار مساعي 
موسكو والنظام السوري لالستحواذ الكامل 
على هذه املساعدات، وابتزاز املجتمع الدولي 
وإجباره على التعامل مع النظام، واالعتراف 
تاليا بشرعيته. ويرى خبراء أن هدف روسيا 
هــو تعزيز سلطة األســـد، والــضــغــط النــتــزاع 
إدارة  مــن  السورية  السياسة  بشأن  تــنــازالت 
أن  بــايــدن، خصوصا  األميركي جــو  الرئيس 
نظام األســد ال يسيطر إال على جــزء صغير 

من الحدود الخارجية للبالد.
وفي إطار هذه املخاوف الدولية، قّدمت لجنة 

يــونــيــو  ــاء، أن »30  ــ ــعـ ــ صـــحـــافـــي، مـــســـاء األربـ
ــقـــاط االنــــقــــالب وقـــطـــع الــطــريــق  طــريــقــنــا إلسـ
أمام أي بدائل وهمية«، داعية املحتجني إلى 
واعتبرت  التظاهرة،  في  بفعالية«  »املشاركة 
السياسية«  العملية  في  تقدم  يوجد  »ال  أنــه 
ــراء انــتــخــابــات في  ــ بـــالـــبـــالد، و»ال يــمــكــن إجــ
ــروف الــــحــــالــــيــــة«. وقــــــــال الــــقــــيــــادي فــي  ــ ــظــ ــ الــ
ــقـــوى شـــريـــف مــحــمــد عــثــمــان إن »الـــدعـــوة  الـ
منذ  مكررة  فهي  ليست جديدة  لالنتخابات 
املــاضــي«،  أكتوبر  فــي 25  يــوم لالنقالب  أول 
وأضـــــــاف: »ال تـــوجـــد أي عــمــلــيــة انــتــخــابــات 
وال يــمــكــن أن تــنــجــح فــي ظــل نــظــام شمولي 
وانقالبي، واالنتخابات يتم إجراؤها في ظل 

حكم مدني«.
ــاء، عن  ــعـ ــــدوره، أعــلــن الــبــرهــان، مــســاء األربـ بـ
ــة« حـــكـــومـــة وطــنــيــة  ــ »رؤيــ ـــ ــ ــ تــطــلــع الـــجـــيـــش ل
منتخبة، معتبرًا أن ذلك لن يتحقق »بدعوات 
التظاهر والتخريب«، حسبما جاء في كلمة 
لــه أمـــام الــقــوات الــســودانــيــة الخاصة )تابعة 
لــلــجــيــش( فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، وفـــق ما 
نقله بيان ملكتب املتحدث باسم الجيش نبيل 
عبد الله. وأفاد البرهان بأن »القوات املسلحة 
لــن تــتــهــاون فــي واجــــب الــعــمــل عــلــى تحقيق 

األمم املتحدة للتحقيق في سورية تحديثها 
الشفوي ملجلس حقوق اإلنسان. وقال رئيس 
بينيرو، خالل جلسة ملجلس  باولو  اللجنة، 
حــقــوق اإلنــســان، أول مــن أمــس األربــعــاء، إنه 
نقاشات مجلس  تــركــز  أن  املعقول  غير  »مــن 
األمن على إغالق معبر باب الهوى الحدودي، 
عــن كيفية توسيع نطاق  البحث  عــن  عوضا 
الوصول إلى املعونة املنقذة للحياة في جميع 

أنحاء البالد وعبر كل الطرق املناسبة«.
واعتبر بينيرو أن أطــراف النزاع في سورية 
»أخفقت باستمرار في تسهيل املرور السريع 
ــوائـــق لــلــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة  ــن دون عـ ومــ
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  لـــلـــمـــدنـــيـــني املـــحـــتـــاجـــني فـ
ــة جــمــيــع الــعــوائــق  ــإزالــ ســــوريــــة«، مــطــالــبــا بــ
أو تؤخرها.  املــســاعــدات  الــتــي تمنع وصـــول 
يعتمدون  ســـوري  مــلــيــون   14.6 أن  ــح  وأوضــ
على املــســاعــدات، فــي حــني يــواجــه 12 مليون 
شخص انعدام األمن الغذائي الحاد، ويعيش 

9 من كل 10 أفراد دون خط الفقر.
وفـــــــي الــــســــيــــاق أيـــــضـــــا، أعــــــــرب مــــشــــّرعــــون 
املعاناة  إزاء  العميق  »قلقهم  أميركيون عن 
املطولة للشعب السوري«، مؤكدين دعمهم 
املساعدات  وصــول  وتوسيع  املزيد  لتقديم 
اإلنــســانــيــة عــبــر الـــحـــدود إلـــى ســوريــة »مــن 
ــاء في  ــنـــازالت« لــروســيــا. وجــ دون تــقــديــم تـ
ـــــــع عــلــيــهــا نـــــــواب مــــن الـــحـــزبـــني 

ّ
رســــالــــة وق

الديمقراطي والجمهوري، وّجهت إلى وزير 
أنــتــونــي بلينكن، إن  الــخــارجــيــة األمــيــركــي، 
لنظام  املـــزمـــن  االقــتــصــاديــة  اإلدارة  »ســــوء 
األســـد لــم يـــؤد إال إلـــى زيــــادة تــفــاقــم انــعــدام 
األمــــن الــغــذائــي الــحــالــي، ونــقــص الــوصــول 
ــفـــت الــرســالــة  ــيـــاه واألدويـــــــــة«. ووصـ إلــــى املـ
»الجهود التي تبذلها روسيا ونظام األسد 
لــتــوجــيــه جــمــيــع املــــســــاعــــدات عـــبـــر الــنــظــام 
الــســوري« بأنها »امــتــداد إضــافــي للسلطة 
والنفوذ في سورية واملنطقة«، موضحة أن 

واســتــدامــة أمــن واســتــقــرار الــبــالد«، وأضــاف 
الذي  اليوم  إلــى  املسلحة »تتطلع  الــقــوات  أن 
تــــرى فــيــه حــكــومــة وطــنــيــة مــنــتــخــبــة تتسلم 
»الطريق  وأردف:  الــبــالد«،  إدارة  عــبء  منها 
الشامل  الوطني  بالتوافق  إما  لذلك  الوحيد 
أو الذهاب إلى االنتخابات، وليس بالدعوات 
ــه »ال  ــ ــى الـــتـــظـــاهـــر والـــتـــخـــريـــب«، وأكــــــد أنـ ــ إلـ
اعتراض على ممارسة الحق في التعبير من 
خالل التظاهر السلمي الذي يراعي املحافظة 
يــؤذي  وال  والخاصة  العامة  املمتلكات  على 

مصالح املواطنني«.
ــتــــدعــــاء وزارة  الـــتـــصـــريـــح عـــقـــب اســ ويــــأتــــي 
الخارجية السودانية، في وقت سابق من يوم 
األربعاء، ممثل األمــم املتحدة بالبالد فولكر 
بــيــرتــس عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات لـــه حــول 
تظاهرات أمس. وكان بيرتس قد دعا سلطات 
التجمع  الحق في  السودان »لضمان حماية 
 إنه »لن يتم 

ً
السلمي وحرية التعبير«، قائال

املتظاهرين«، وفق  العنف ضد  التسامح مع 
بيان للبعثة األممية بالبالد.

ــأتـــي االحـــتـــجـــاجـــات فـــي الــــذكــــرى الــثــالــثــة  وتـ
لــلــتــظــاهــرات الــضــخــمــة الـــتـــي خـــرجـــت خــالل 
عــمــر  ــم  ــكـ بـــحـ وأطــــــاحــــــت   ،2019 ــفــــاضــــة  ــتــ انــ

أنها غير  أثبتت  للخطوط  الــعــابــرة  »اآللــيــة 
ــــالق لتلبية االحــتــيــاجــات  كــافــيــة عــلــى اإلطـ
امللّحة للشعب السوري، ويمكن أن يقطعها 
نــظــام األســــد فـــي أي وقـــــت«. ودعــــا الــنــواب 
»مواصلة  إلــى  بالدهم  حكومة  األميركيون 
الــضــغــط الـــدبـــلـــومـــاســـي لــصــالــح اســتــمــرار 
وصول املساعدات اإلنسانية إلى 14 مليون 
ســـوري يــعــتــمــدون عــلــى املــســاعــدات املنقذة 

للحياة«.
وقــــال الــبــاحــث فــي مــركــز جــســور لــلــدراســات 
وائل علوان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إنــه منذ أكــثــر مــن عــام يــفــاوض الـــروس على 
تعويم  محاولة  بهدف  اإلنساني،  امللف  هــذا 
النظام والتخفيف من العقوبات االقتصادية 
التي يــرزح تحتها نظام األســـد. وأضـــاف أن 
هذا النظام طاملا استخدم امللفات اإلنسانية 
إضافة  واقــتــصــاديــة،  أمنية  أهـــداف  لتحقيق 
ــزاز للضغط  ــتــ إلــــى مـــحـــاولـــة إيـــجـــاد آلـــيـــة ابــ
بهدف  سيطرته،  عن  الخارجة  املناطق  على 
ــذه املــــســــاعــــدات وتــوجــيــهــهــا  ــ الــتــحــكــم فــــي هـ

وعرقلتها، وفق أجنداته الخاصة.
ورأى علوان أن عرقلة روسيا لتجديد القرار 
ومــرجــح، وهذا  قائم  األممي 2585 سيناريو 
سيترك ثغرة كبيرة في املساعدات اإلنسانية 
 غير كافية بوضعها الراهن، 

ً
التي هي أصال

وهذا يوجب على املجتمع الدولي البحث عن 
آليات جديدة إلدخال املساعدات، وقد ظهرت 
بالفعل مؤشرات على جهود أوروبية تركية 
آليات بديلة في حال عرقلت روسيا  إليجاد 

التمديد لآللية الحالية.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــبــاحــث شــــادي عــبــدالــلــه، 
النظام  أن  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 
املائة  فــي   20 إال على نحو  فعليا  ال يسيطر 
مــن الــحــدود الــســوريــة، لكنه يــقــوم بمساندة 
ــزاز ســـيـــاســـي، إلجـــبـــار  ــتــ روســــيــــا بــعــمــلــيــة ابــ
على  الـــدولـــي  واملــجــتــمــع  األمــيــركــيــة  اإلدارة 

البشير، وقادت إلى ترتيب القتسام السلطة 
بـــني املــجــمــوعــات املــدنــيــة والــجــيــش. وأطـــاح 
املاضي  أكتوبر  في  البرهان  بقيادة  الجيش 
بــالــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة فـــي انـــقـــالب، مـــا أثـــار 
احتجاجات حاشدة تدعو الجيش لالبتعاد 

عن السياسة.
وخــــالل األســابــيــع األخـــيـــرة، مــارســت كــل من 
ــم املــتــحــدة واالتـــحـــاد األفــريــقــي ومنظمة  األمـ
)إيغاد(،  للتنمية  أفريقيا  دول شرق ووســط 
ضغوطا إلجراء حوار مباشر بني العسكريني 
الذي رفض  الحرية والتغيير  وتحالف قوى 
ذلك. ووصفت قوى الحرية والتغيير الحوار 
بــأنــه »حـــل ســيــاســي مــزيــف يــضــفــي شرعية 
على االنــقــالب«. كما غــاب عــن دعـــوة الــحــوار 
حزب األمة، أكبر األحزاب السودانية، إضافة 
إلى لجان املقاومة في األحياء السكنية. وقال 
سفير االتحاد األفريقي لدى الخرطوم محمد 
بلعيش، األسبوع املاضي، إن »الحوار عملية 
رت األمم املتحدة 

ّ
غير شفافة وغامضة«. وحذ

ق األزمة السياسية واالقتصادية  عمُّ
َ
من أن ت

يهدد ثلث سكان البالد بنقص في الغذاء.
)األناضول، فرانس برس 
رويترز، أسوشييتد برس(

مشاريع  لفتح  تمهيدًا  الــنــظــام،  مــع  التعامل 
ــار الـــتـــي يــســيــل لـــعـــاب الــنــظــام  ــمــ إعــــــادة اإلعــ
ــات  ــم مــــن اإلعــــالنــ ــرغــ وروســــيــــا لـــهـــا، عـــلـــى الــ
املــتــكــررة مــن جــانــب واشــنــطــن، والــعــديــد من 
العواصم العاملية، رفضهم االنخراط في مثل 
هــذه الجهود، طاملا لم يتم تحقيق تقدم في 

العملية السياسية.
ورأى عــبــدالــلــه أنــــه بـــاإلضـــافـــة إلــــى ضــــرورة 
ــديــــدة لــتــالفــي  ــيــــات فـــعـــالـــة جــ الـــبـــحـــث عــــن آلــ
االبـــتـــزاز الـــروســـي، فعلى الـــواليـــات املــتــحــدة، 
بــصــفــتــهــا املــــصــــدر الـــرئـــيـــســـي لــلــمــســاعــدات 
املقدمة إلى سورية، تغيير نهجها من خالل 
ــاملــــوارد  ــنـــاطـــق الــغــنــيــة بــ ــثـــمـــار فــــي املـ ــتـ االسـ
في  النظام، خصوصا  سيطرة  عن  الخارجة 

شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، حــيــث يــتــركــز معظم 
الـــزراعـــيـــة، إذ تعتبر هــذه  الــنــفــط واألنــشــطــة 
 عن ثروتها 

ً
ة غذاء سورية، فضال

ّ
املنطقة سل

النفطية. واعتبر أنه من الواجب التركيز على 
بـــداًل مــن مواصلة  بــدائــل محلية مــســتــدامــة، 

االعتماد على مساعدات خارجية.
املساعدة  لعبدالله،  ذلــك، وفقا  إلــى  ويــضــاف 
املناطق  املحلي في  الحكم  في تعزيز هياكل 
الخارجة عن سلطة النظام، مع بروز تقارير 
عـــن انــتــشــار الــفــســاد فـــي أوســـــاط املــنــظــمــات 
املــحــلــيــة فــي مــنــاطــق شــمــال وشــــرق ســوريــة، 
ــتـــخـــاب مـــجـــالـــس مــحــلــيــة  ــاعــــدة فــــي انـ واملــــســ

تتمتع بالكفاءة والنزاهة.
النظام  أن  إلــى  وكانت تقارير دولية أشــارت 

الــســوري عمل خــالل الــســنــوات املاضية على 
ــاعـــدات  ســـحـــب مـــاليـــني الـــــــــــدوالرات مــــن املـــسـ
ــاالت األمـــم  ــ الــخــارجــيــة، مـــن خـــالل إجـــبـــار وكـ
املــتــحــدة على تحويل أمـــوال املــســاعــدات إلى 
الــلــيــرة الــســوريــة وبالسعر الــرســمــي األدنـــى. 
وهـــــو مــــا تـــســـّبـــب فــــي فــــقــــدان نـــصـــف أمـــــوال 
ــة الـــتـــي وصـــلـــت إلـــى  ــيـ ــدات الـــخـــارجـ ــاعــ ــســ املــ
العاصمة دمشق، وذلك بحسب تقرير صادر 
عــن مركز  املــاضــي  األول  أكتوبر/تشرين  فــي 

الدراسات االستراتيجية والدولية.
اإلنسانية  املساعدات  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
مــّكــنــت الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن كــســب مــاليــني 
ُيعطى  مــســاعــدة  دوالر  كـــل  وأن  الــــــــدوالرات، 
لــســوريــة يــجــنــي مــنــه الــنــظــام الـــســـوري عبر 
 على نصف 

ً
املــصــرف املــركــزي مــا يزيد قليال

مــلــيــون دوالر  يـــقـــارب 60  مـــا  ــقــا 
ّ
مــحــق دوالر، 

فرض  من  الرغم  على  املاضي  العام  أميركي 
إلى  التقرير  ولفت  عليه.  عقوبات  واشنطن 
ــه املــســاعــدات  أن الــنــظــام الــســوري لــطــاملــا وّجـ
إلى املناطق التي يعتبرها موالية له، وأعاق 
وصــولــهــا إلـــى املــنــاطــق الــتــي كــانــت تسيطر 
»سوريون  منظمة  قت 

ّ
ووث املعارضة.  عليها 

من أجل الحقيقة والعدالة« عمليات استغالل 
ــة املــرســلــة  ــيـ ــمـ ــدات األمـ ــاعــ ــســ ــم فــــي املــ ــّكـ ــحـ وتـ
لــســكــان مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، منذ 
إغالق معبر اليعربية/ تل كوجر في يناير/

كانون الثاني املاضي، من قبل النظام.
واستندت املنظمة في تقرير صدر عنها يوم 
الــثــالثــاء املــاضــي إلـــى مــقــابــالت أجــرتــهــا في 
الحالي، مع مجموعة  العام  من  وقــٍت سابق 
مــن مــوظــفــي إغــاثــة، فــي وكــــاالت تتبع لألمم 
املـــتـــحـــدة. وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن الــنــظــام 
ــه فــــي الــحــســكــة  وأجــــهــــزة أمـــنـــيـــة مــرتــبــطــة بــ
والـــقـــامـــشـــلـــي، يــمــنــح قــســمــا مـــن املـــســـاعـــدات 
األمــمــيــة لــعــنــاصــر مـــن جــيــشــه وأعـــضـــاء من 

حزب »البعث« الحاكم وعائالتهم.

العسكر يقتلون 
متظاهرين ويقطعون 

اإلنترنت واالتصاالت

تتواصل االحتجاجات في السودان )محمود حجاج/األناضول(

قافلة مساعدات على الحدود السورية، يونيو الماضي )أوزان كوزه/فرانس برس(

ناصر السهلي

ام املنطقة العربية 
ّ
بالتأكيد يعرف حك

األسس التي يقوم عليها حلف شمال 
األطلسي )الناتو( الذي يبدو اسمه 
مطروحًا هذه األيام لتجميع »ناتو 
عربي«. وعلى الرغم من الضرورة، 

وسط نزف الحالة العربية منذ أكثر 
من عقد، وساحاتها املستفرد بها، 
من اليمن والعراق وسورية ولبنان، 
واآلن إلى األردن، فإن التاريخ ليس 

مبشرًا منذ تأسيس الجامعة العربية 
في 1945. فمن دون شعبيهما، 

واالشتراطات املتعلقة بشفافية حكم 
دولة القانون، لم يكن للسويد وفنلندا 

االنضمام إلى الناتو أخيرًا، وذلك 
يستند إلى استعداد الناس للتضحية 

من أجل مصالحهم وقيمهم، في 
مواجهة ما يعتبرونه تهديدًا روسيًا.

وعلى الرغم من أن محتجني إيرانيني 
ظلوا يهتفون ضد تسخير أموالهم 
في سورية، وشلل العراق بتدخالت 

الحرس الثوري اإليراني، عاش 
كثيرون في املنطقة أوهام أن تجنب 

التحديات ومواجهتها سيجعلها 
تختفي. ولألسف وصل التالعب 

بالحالة العربية إلى ذروته في تهشيم 
الكيانات وخلق الفوضى. واستعار 

تهريب املخدرات من سورية، برعاية 
نظام يعيش على أكسجني إيراني، 

وبتوثيق محلي ودولي، ليس إال رأس 
جبل جليد إمعان السياسة اإليرانية 

في عنجهيتها مع املحيط واعتبار 
نفسها وصية على املنطقة.

في القارة األوروبية، ال أحد ينتهج 
سياسة كنس الحقائق تحت السجاد 

إلبعاد شبح تهديد مجتمعاتهم، 
وبالتالي لم تجِر إقالة الشعوب 

أو اعتبارها »ساذجة« ال تعرف 
عل في منطقتنا 

ُ
مصالحها، كما ف

منذ سنوات طويلة، إهدارًا للجهود 
طوال سنوات التدخالت اإليرانية، 

حتى تراكمت الكوارث.
رك جانبًا سجال 

ُ
وحتى لو ت

مسؤولية طهران عن وصول بعض 
ام املنطقة إلى استبدال ذئب 

ّ
حك

بآخر، واختيارهم العمل مع دولة 
االحتالل اإلسرائيلي تحت مظلة 

»ناتو شرق أوسطي«، فعملية »إقالة« 
الشعوب من دورها لن تنتج إال رسمًا 

على الرمال. العرب ليسوا ساذجني، 
وال هم أقل وعيًا من هتافات 

اإليرانيني ضد تبديد ثرواتهم على 
املشاريع امللتحفة بضجيج »ثوري«.
في كل األحوال، الواقعية السياسية، 

وتحقيق املصالح، ليسا باستبدال 
طرابيش بأخرى، وال باملراهنة على 

أن السياسة اإلقليمية والدولية مهتمة 
بمصائر العرب، حتى ال يستيقظوا 

مجددًا على مشاريع تقاسمهم. 
وأول أسس مواجهة املخاطر، أن 

يمارس العربي حقه في أن يكون 
وطنه له، وليس مزرعة لحاكم هنا 

وجماعة هناك. ومن دون ذلك، تبقى 
الدونكيشوتية تحاصرنا باملزيد من 

املهازل.

يقترب موعد انتهاء 
العمل بآلية المساعدات 
اإلنسانية العابرة للحدود 
إلى سورية في 10 يوليو 

الحالي، وسط مخاوف 
دولية من عرقلة روسية 

بهدف حصر المساعدات 
والمعابر بأيدي النظام 

السوري

كتس  مارك  اإلنسانية  للشؤون  اإلقليمي  المتحدة  األمم  منسق  حّذر 
تمديد  لمنع  النقض  حق  روسيا  استخدمت  إذا  أنه  من  )الــصــورة(، 
تفويض األمم المتحدة لدخول المساعدات اإلنسانية، فإن ذلك سوف 
شمال  فــي  وفــيــات  فــي  يتسبب 
تصريحات  ــي  وف ســوريــة.  غربي 
كتس  قال  »رويترز«،  وكالة  نقلتها 
في  يعيشون  الذين  »األشخاص  إن 
قد  المنكوب  سورية  غربي  شمال 
أو  التغذية  سوء  بسبب  يموتون 
المسؤول  وأوضح  المياه«.  نقص 
األممي أن »طفًال من بين كل ثالثة 
أطفال يعاني من سوء التغذية«.

مخاوف من وفيات
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طرابلس ـ أسامة علي

الــعــام لألمم  اعــتــرفــت مستشارة األمـــني 
املتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، 
بــفــشــل املــفــاوضــات بــني رئــيــس مجلس 
املجلس  ورئيس  عقيلة صالح،  الــنــواب 
األعلى للدولة خالد املشري، في جنيف. 
فيما أوضــحــت مــصــادر أنــه لــم يتم حل 
الــســمــاح ملـــزدوجـــي الجنسية  مــوضــوع 
بــالــتــرشــح فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
أو عـــدمـــه. وكــــان صــالــح واملـــشـــري بـــدآ، 
ــي، اجــتــمــاعــاتــهــمــا في  ــاضــ ــاء املــ ــثـــالثـ الـ
جنيف برعاية وليامز، ملناقشة مسودة 
اإلطار الدستوري لالنتخابات، وإكمال 
ــيــــه اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة  ــتـــهـــت إلــ مــــا انـ
ــــن مــجــلــســي  ــة مـ ــركـ ــتـ ــة املـــشـ ــتــــوريــ الــــدســ
الــنــواب والــدولــة خــالل جوالتها الثالث 
الــتــي انــعــقــدت فـــي الــقــاهــرة فـــي الــفــتــرة 
من 12 إلى 20 يونيو/حزيران املاضي. 
أشـــارت،  ليبية مطلعة  وكــانــت مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  فــي تــصــريــح لـــ
انتهاء لقاء صالح واملشري، بمقر األمم 
املــتــحــدة فــي جــنــيــف، مــن دون التوصل 
إلـــى تــوافــق حـــول الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة. 
وقالت املصادر إن وليامز عرضت على 
أجــل  مــن  الـــعـــودة ملجلسيهما  الــطــرفــني 
دون  للحيلولة  الــنــقــاش  دائـــرة  توسيع 
انــهــيــار املــفــاوضــات بــشــكــل نــهــائــي بني 
الطرفني، األمر الذي وافق عليه الطرفان 
قـــبـــل مـــغـــادرتـــهـــمـــا جـــنـــيـــف. وأوضـــحـــت 
املصادر أن الخالف حول شرط السماح 
ملــــــزدوجــــــي الـــجـــنـــســـيـــة بــــالــــتــــرشــــح فــي 
االنتخابات أو عدمه حال دون الحديث 
عن الخالف الحكومي القائم في البالد.

ــت، فـــي  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ وكـــــــانـــــــت املــــــــصــــــــادر قـــــــد كـ
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات سابقة 
بـــــروز عــقــبــة فـــي طـــريـــق الـــتـــوافـــق حــول 
الــدســتــوريــة،  للوثيقة  الــنــهــائــي  الــشــكــل 
ــا تــســبــب فــي  ــاء، مــ ــ ــعــ ــ أمـــــس األول األربــ
تعثر املفاوضات، وإلغاء اللقاء النهائي 
ـــع فــيــه صــالــح 

ّ
الــــذي كــــان مـــقـــررًا أن يـــوق

واملـــشـــري عــلــى الــوثــيــقــة. وأوضـــحـــت أن 
الخالف نشأ بعد اتفاق صالح واملشري 
الوثيقة  على  للتوافق  صفقة  عقد  على 
صالح  »تــنــازل  مضمونها  الدستورية، 

عــن شــرط الــســمــاح ملــزدوجــي الجنسية 
بالترشح لالنتخابات الرئاسية، مقابل 
)فتحي(  حكومة  بتمرير  املــشــري  قبول 
باشاغا بعد إجــراء عدد من التعديالت 
الحكومة  واعــتــبــارهــا  عليها،  الـــوزاريـــة 
ــبــــالد«. ومــع  الــشــرعــيــة الـــوحـــيـــدة فـــي الــ
ــا دولــيــة  ــرافــ أن املــــصــــادر كــشــفــت أن أطــ
وإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــــاركـــــت الـــــتـــــنـــــازالت الـــتـــي 
قــدمــهــا املــشــري وصــالــح لــلــوصــول إلــى 
تـــوافـــق حـــول الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، إال 
ــااًل من  ــي صـــالـــح اتــــصــ

ّ
أنـــهـــا أكـــــدت تــلــق

حفتر،  خليفة  املتقاعد  اللواء  مساعدي 
أكدوا له رفض األخير التنازل عن شرط 
بالترشح  الجنسية  ملــزدوجــي  السماح 

لالنتخابات الرئاسية.
وقالت وليامز، في بيان أمس الخميس، 
 عـــن وقــائــع 

ً
إنـــهـــا ســتــعــد تــقــريــرًا كـــامـــال

االجتماعات التي ضمت قــادة مجلسي 
النواب واألعلى للدولة، وأنها ستقدمه 
إلى األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
بيان  فــي  وليامز،  وأشـــارت  غوتيريس. 
نشر على املوقع الرسمي للبعثة األممية 
تقريرها  ضمن 

ُ
ست أنها  إلــى  ليبيا،  في 

الـــتـــوصـــيـــات »بــــشــــأن الــــطــــرق الــبــديــلــة 
للمضي قدما« في جهود األمم املتحدة 
للوساطة بني األطراف الليبية، وهو ما 
يحمل اعترافا ضمنيا بفشل اجتماعات 
أن اجتماع  صالح واملشري. وأوضحت 
صــالــح واملـــشـــري كـــان ملــراجــعــة »األمـــور 
املــعــلــقــة فـــي مـــشـــروع الــدســتــور الليبي 
االجتماع  أن  إلــى  مشيرة   ،»2017 لــعــام 
قام على األخذ »بعني االعتبار التوافق 
ــرة«، فــي  ــاهــ ــقــ املـــنـــجـــز فــــي مـــحـــادثـــات الــ
الدستورية  اللجنة  إلــى جــوالت  إشـــارة 
الــنــواب والــدولــة  مــن مجلسي  املشتركة 
الــتــي عــقــدت فــي الــقــاهــرة. وأضـــافـــت أن 
ــــق غــيــر  ــــوافـ املـــجـــلـــســـني تـــوصـــال إلـــــى »تـ
مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت 
عالقة ألمــد طويل، بما في ذلــك تحديد 
مقار املجلسني وتخصيص عدد املقاعد 
في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع 
الصالحيات بني رئيس الدولة ورئيس 
والحكومات  الــــوزراء  ومجلس  الــــوزراء 
املــحــلــيــة، والــشــكــل املـــحـــدد لــالمــركــزيــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــرســيــم عــــدد املــحــافــظــات 
وصــالحــيــاتــهــا وآلــيــة تــوزيــع اإليــــرادات 
الحكم وزيــادة  على مختلف مستويات 

نسبة تمثيل املكونات الثقافية«.
لكنها أكدت أنه »وعلى الرغم من التقدم 
الذي تحقق خالل املفاوضات التي جرت 
بني رئيسي املجلسني، فإن هناك نقطة 
خــالفــيــة ال تـــــزال قــائــمــة بـــشـــأن شـــروط 
ــة«.  ــيـ ــاسـ رئـ ــابـــات  ــتـــخـ انـ ــتـــرشـــح ألول  الـ
وأضافت أن »التقدم املحرز خالل ثالث 
جوالت من املشاورات في القاهرة، وهذه 
الجولة في جنيف، يعتبر إنجازًا مهما، 
إال أن ذلك ليس كافيا كأساس للمضي 
قــدمــا نــحــو انــتــخــابــات وطــنــيــة شــامــلــة، 
وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي«. 
الخالفات  إلــى تجاوز  ودعــت املجلسني 
املعلقة »في أقرب فرصة ممكنة«. وأكدت 
أن مساعي األمــم املتحدة ال تــزال قائمة 
لتقديم كل الدعم الــالزم، بغية التوصل 
التـــفـــاق ســلــيــم يــلــبــي تــطــلــعــات الــشــعــب 
االنتقالية  للمرحلة  الليبي ويضع حدًا 

التي طال مداها في البالد.

ليبيا: شروط الترشح للرئاسة ُتفشل 
مفاوضات صالح والمشري

فشل رئيس مجلس 
النواب الليبي عقيلة 

صالح ورئيس المجلس 
األعلى للدولة خالد 

المشري في حل 
خالفاتهما بشأن 

ترشيح حَملة الجنسية 
األجنبية لالنتخابات

تلّقى صالح اتصاًال من 
مساعدي حفتر بشأن 

مزدوجي الجنسية

  شرق
      غرب

مطالبة أممية 
إليران بالتراجع عن 
خطواتها النووية

نــاشــدت وكــيــلــة األمـــني الــعــام لألمم 
املــتــحــدة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، روز 
ــورة(، خــالل  ــ ــــصـ ــاري ديـــكـــارلـــو )الـ ــ مـ
جلسة ملجلس األمن أمس الخميس، 
العقوبات  برفع  املــتــحــدة،  الــواليــات 
وتمديد اإلعفاءات املتعلقة بتجارة 
إلى  إيـــران، داعية طهران  النفط مع 
الـــتـــراجـــع عــــن خـــطـــواتـــهـــا األخـــيـــرة 
التي ال تنسجم مع االتفاق النووي 
املــوقــع فــي 2015. فــي املقابل، أعــرب 
سفير االتحاد األوروبــي لدى األمم 
املــتــحــدة، أولـــــوف ســـكـــوج، عـــن قلق 
االتــــحــــاد مــــن عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة إبـــــرام 
اتفاق إلحياء االتفاق النووي، وحث 
كـــل األطـــــراف عــلــى انــتــهــاز الــفــرصــة 

للتوصل التفاق.
)األناضول، رويترز(

 
مقاطعة حزبية 

لالستفتاء على الدستور 
في تونس

أعلنت هيئة االنتخابات املعينة في 
حملة  في  املشاركني  قائمة  تونس، 
االســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع الــدســتــور 
الـــجـــديـــد، املـــرتـــقـــب فـــي 25 يــولــيــو/
تموز الحالي، وسط مقاطعة حزبية 
ــتـــصـــرت قــائــمــة  غــيــر مــســبــوقــة. واقـ
األحــزاب الـــ 24 )مــن نحو 250 حزبا 
( على غالبية مــن األحـــزاب 

ً
مــســجــال

التي  التأسيس،  وحديثة  الصغرى 
أعــلــنــت مــســانــدتــهــا لــلــمــســار الـــذي 
منذ  سعّيد  قيس  الرئيس  انتهجه 

25 يوليو 2021.
)العربي الجديد(

  
الجزائر: أول استعراض 
عسكري منذ 33 سنة

أمس  الــجــزائــريــة،  السلطات  أعلنت 
ــل الــشــرقــي  ــدخــ الـــخـــمـــيـــس، غـــلـــق املــ
ا مــن  لـــلـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة بــــــــدء
ــام،  الــيــوم الــجــمــعــة وملــــدة خــمــســة أيـ
لــــتــــنــــظــــيــــم اســــــتــــــعــــــراض عـــســـكـــري 
ضــخــم يــقــام لــلــمــرة األولــــى مــنــذ 33 
استقالل  ستينية  بمناسبة  ســنــة، 
الجزائر. كما سيفرض حظر جزئي 
عــلــى املـــجـــال الـــجـــوي فــــوق الـــبـــالد. 
ــكـــري  ــعـــسـ ويـــــعـــــد االســــــتــــــعــــــراض الـ
الــذي تشارك فيه مختلف  للجيش، 
القوات املسلحة، بمناسبة ستينية 
االستقالل في الخامس من يوليو/
منذ  نوعه  مــن  األول  الحالي،  تموز 
آخر استعراض شهدته الجزائر في 

عيد الثورة في 1989.
)العربي الجديد(

 
»داعش« يستولي على 

مخزن أسلحة لـ»قسد«
ــة لــتــنــظــيــم  ــعــ ــابــ ــا تــ ــ ــــاليـ ــنـــت خـ ــكـ ــمـ تـ
السيطرة على مخزن  مــن  »داعـــش« 
ــى »قــــــوات ســوريــة  أســلــحــة تـــابـــع إلــ
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، إثـــر هجوم 
نــفــذتــه، أمـــس الــخــمــيــس، قـــرب بلدة 
الهول بريف الحسكة الشرقي، شمال 
 
ّ
شــرقــي ســوريــة. وقــالــت مــصــادر إن
داعــش  لتنظيم  تابعة  »مجموعات 
تمّكنت مــن االســتــيــالء عــلــى مخزن 
أسلحة صغير يحتوي على ذخائر 
وأســلــحــة فــرديــة، إثــر هــجــوم نفذته 
تــلــك املـــجـــمـــوعـــات اســـتـــهـــدف نقطة 
عسكرية لقسد في منطقة البواردي 
بــريــف بــلــدة الــهــول الــشــرقــي، شمال 

شرقي الحسكة«.
)العربي الجديد(

 
تركيا: تحييد 29 »إرهابيًا« 

شمال سورية
أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
إرهــابــيــا من   29 الــخــمــيــس، تحييد 
شمالي  الكردستاني  العمال  حــزب 
ســــوريــــة. وأوضــــحــــت الــــــــــوزارة، فــي 
جرى  اإلرهابيني  »تحييد  أن  بيان، 
فـــي مــنــاطــق عــمــلــيــات درع الـــفـــرات 
ــتـــون ونـــبـــع الـــســـالم«.  ــزيـ وغـــصـــن الـ
ــــذا مــــع تـــصـــاعـــد تـــهـــديـــدات  ــأتـــي هـ يـ
املــــســــؤولــــني األتـــــــــراك بـــشـــن عــمــلــيــة 

تستهدف »قسد«.
)العربي الجديد(

30 يونيو 
السوداني

المساعدات الدولية... ورقة روسيا لتعويم نظام األسد
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اتفاق إقليمي 
حول تيران وصنافير

ذكــــر مـــوقـــع »والــــــــاله« اإلســـرائـــيـــلـــي، 
أمــس الخميس، أن كال من إسرائيل 
والـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر تـــوشـــك عــلــى 
ــة تـــســـمـــح  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــــلـــــى صـ
ــران وصــنــافــيــر  ــيــ بــنــقــل جـــزيـــرتـــي تــ
ــقـــل املــــوقــــع عــن  ــة. ونـ ــعـــوديـ ــــى الـــسـ إلـ
مـــســـؤولـــني إســرائــيــلــيــني قــولــهــم إن 
كــــال مــــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــفــتــالــي 
لبيد  يئير  الــخــارجــيــة  بينت ووزيـــر 
ووزيــــر األمــــن بــنــي غــانــتــس اطــلــعــوا 
عــلــى تــفــاصــيــل الــصــفــقــة املــتــبــلــورة 
بــني األطــــراف الــثــالثــة ووافـــقـــوا على 

مبادئها.
)العربي الجديد(

3 جرحى إسرائيليين 
برصاص المقاومة

ــــدت اإلذاعــــــة اإلســرائــيــلــيــة، مــســاء  أكـ
ثــالثــة  أن  األربـــــعـــــاء،  ــــس  أمـ مــــن  أول 
مــســتــوطــنــني وجـــنـــود، عــلــى رأســهــم 
قــائــد »لـــــواء يـــهـــودا والـــســـامـــرة« في 
ــي  ــ ــــالل الــــعــــقــــيــــد روعــ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــش االحـ جــ
صيبوا جراء عملية إطالق 

ُ
تسفيغ، أ

باتجاههم،  فلسطينيني  مــن  نــيــران 
ــام املـــســـتـــوطـــنـــني قــبــر  ــحــ ــتــ ــــالل اقــ ــ خـ
يوسف، تحت حماية قوات االحتالل 
وإقامة احتفاالت وصلوات توراتية. 
)العربي الجديد(

قطر تقدم 60 مليون 
دوالر للجيش اللبناني

أعلنت دولة قطر عن تقديم مساهمة 
بقيمة 60 مليون دوالر إلى الجيش 
ــــس الـــخـــمـــيـــس. وذكــــر  الـــلـــبـــنـــانـــي، أمـ
»تنفيذًا  أنــه  الخارجية  لـــوزارة  بيان 
لــــتــــوجــــيــــهــــات« أمــــيــــر قــــطــــر الـــشـــيـــخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، تـــم تقديم 
الــدعــم. وبــعــد اإلعـــالن استقبل قائد 
الجيش جوزيف عون في مقّر قيادة 
الــجــيــش بـــالـــيـــرزة، شـــرقـــي بـــيـــروت، 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء، وزيــر 
الــخــارجــيــة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
)الــصــورة(. وجرى  ثاني  آل  الرحمن 
عالقات  استعراض  االجتماع  خــالل 
التعاون الثنائي بني البلدين. ويقوم 
ــطـــري بــــزيــــارة لــبــيــروت  ــقـ الــــوزيــــر الـ
لحضور االجتماع التشاوري لوزراء 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــرب الـــــذي دعــــا إلــيــه 

لبنان.
)قنا(

خطة قطرية جديدة 
لسالم تشاد

قّدم الوسيط القطري، مساء أول من 
أمــس األربــعــاء، مشروع اتفاق سالم 
جــديــد لــتــشــاد إلـــى وفــــدي الحكومة 
الــتــشــاديــة ومــجــمــوعــات املــعــارضــة 
ــات  ــركـ ــحـ ــتــــي تـــمـــثـــل الـ الــــتــــشــــاديــــة الــ
في  املشاركة  والعسكرية  السياسية 
حوار الدوحة، وفق ما أكدته مصادر 
فيها. ويــحــل املــشــروع الــجــديــد بــداًل 
من »مشروع السالم التشادي«، الذي 
املاضي،  الشهر  ُسحب في منتصف 
ــــض الـــحـــكـــومـــة واملـــعـــارضـــة  بـــعـــد رفـ
الــتــشــاديــة لـــه. أمـــا »مـــشـــروع الــســالم 
الـــجـــديـــد« فــتــضــمــن تــأجــيــل مــرحــلــة 
الــســالح« إلــى مرحلة متأخرة  »نـــزع 
رك اقتراح 

ُ
من تطبيق االتفاق، كما ت

وترشيح  االنتقالية  املرحلة  تعديل 
ــكـــري  ــعـــسـ ــلــــس الـ ــجــ ــي املــ ــ ــاء فــ ــ ــــضــ أعــ
إلـــى االنــتــخــابــات وتــشــكــيــل الجيش 
الــوطــنــي وبــنــود أخـــرى إلـــى الــحــوار 
الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل، املـــفـــتـــرض عــقــده 
فـــي نــجــامــيــنــا، بــعــد انــتــهــاء الــحــوار 

التمهيدي في الدوحة.
)العربي الجديد(

األطلسي قد يتدخل 
في مالي

لـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
اإلسباني خوسيه مانويل ألباريس 
)الــــصــــورة(، أمـــس الــخــمــيــس، تدخل 
حلف شــمــال األطلسي فــي مــالــي إذا 
لزم األمر، وأضاف في حديٍث إلذاعة 
ذلــك  كــــان  »إذا  املــحــلــيــة:  »آر.إن.إي« 
ضــروريــا وإذا كــان )الــوضــع( يشكل 

تهديدًا ألمننا فسنقوم به«.
)رويترز(

تقسيم المهام لم 
يوضع على الطاولة، 

ولم يحدث نقاش حوله

ستجرى تغييرات في 
تشكيل المجلس األعلى 

للقوات المسلحة

الشقاقي: عباس 
يقلب نظام الحكم 

ببساطة وبهدوء

ال يمكن فصل الحركة 
في القوات المسلحة 

عن التطورات اإلقليمية

تقسيم مهام 
»تنفيذية منظمة 

التحرير«
رام اهلل ـ نائلة خليل

حــــســــم الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مــحــمــود عــبــاس، مطلع األســبــوع 
ــًيـــا بــتــولــي  الـــحـــالـــي، قـــــــراره رســـمـ
ــة لـــحـــركـــة »فـــتـــح«  ــزيـ ــركـ عـــضـــو الــلــجــنــتــني املـ
الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  والتنفيذية 
حــســني الــشــيــخ مــنــصــب أمــانــة ســر املنظمة، 
في تناقض مع قانون منظمة التحرير، الذي 
درج أن يــكــون تــوزيــع املــهــام فــيــهــا إمـــا عبر 
التصويت أو الــتــوافــق. ولــم يــأت هــذا الــقــرار 
 بأي 

َ
لــم يحظ أنــه  وفــق أي منهما، والغريب 

ذكر من أعضاء اللجنتني املركزية 
ُ
معارضة ت

الذين  للمنظمة  والتنفيذية  »فــتــح«  لحركة 
قرروا التزام الصمت وعدم التعليق.

وُيعّد تولي الشيخ رسميا أمانة سر منظمة 
الــتــحــريــر ودائـــــرة شــــؤون املــفــاوضــات خلفا 
لــلــراحــل صــائــب عــريــقــات محطة فــاصــلــة، إذ 
أنه  على  بالغة  بأهمية  املنصب  لهذا  ُينظر 
املنصب الثاني بعد رئيس اللجنة التنفيذية 
هو  أهميته  يضاعف  ومــا  التحرير.  ملنظمة 
»فتح«،  مركزية  لجنة  قبل عضو  مــن  توليه 
النقاش حــول خليفة  فــي وقــت يحتدم فيها 
عــبــاس، وإن كــانــت هــذه الــخــطــوة استباقية 

لتعبيد الطريق للشيخ نحو الرئاسة.
ــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا  وحـــســـب املـــعـــلـــومـــات الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــقــد اجــتــمــعــت اللجنة 
الخميس  مساء  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
23 يونيو/ حزيران املاضي، وخرجت ببيان 
روتيني ال جــديــد فــيــه. وغـــاب عــن االجتماع 
كــل مــن أحــمــد مــجــدالنــي الـــذي كـــان مــســافــرًا، 
وصـــالـــح رأفــــت املـــصـــاب بــفــيــروس كـــورونـــا، 
إضـــافـــة إلـــى أحــمــد أبـــو هــولــي املـــوجـــود في 

قطاع غزة بحكم مكان سكنه.
وصــــبــــاح الـــســـبـــت 25 يـــونـــيـــو، نـــشـــر مــديــر 
فــي »فــتــح« منير  التعبئة والــتــنــظــيــم  دائــــرة 
الـــجـــاغـــوب عــلــى صــفــحــتــه عــلــى »فــيــســبــوك« 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  في  املهام  تقسيم 
ــا لـــلـــصـــحـــافـــيـــني عــبــر  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــر، وأرسـ ــريــ ــحــ ــتــ الــ
مــجــمــوعــات فـــي تــطــبــيــق »واتــــســــاب«. وبــعــد 
نــحــو خــمــس ســاعــات نــشــرت وكــالــة األنــبــاء 
املنشور،  ذات  »وفـــا«  الفلسطينية  الرسمية 
لــكــن عــلــى شــكــل خــبــر، لــيــصــبــح رســمــيــا بما 
قــرار  أنــه  على  الجميع  معه  ليتعامل  يكفي 
رسمي وأمر واقع. وحاولت مراسلة »العربي 
الجديد« خالل األيام املاضية، التواصل عبر 
االتصال وإرسال الرسائل لعشرة من أعضاء 

ُكــــّرس بــالــكــامــل وفــقــط لــلــوضــع الــســيــاســي«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »أنــــه لم  وأكــــد شــاهــني لـــ
يتم بحث مــوضــوع تــوزيــع املــهــام والــدوائــر 
التنفيذية، بل فقط كــان هناك مقترح  داخــل 
بـــهـــذا الــــشــــأن، ولـــكـــن الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لم 
ــي االجــــتــــمــــاع املـــــذكـــــور، والـــحـــزب  تــبــحــثــه فــ
 تــأجــيــل بــحــثــه«. ولـــفـــت إلــــى أن 

ً
ــال ــ طــلــب أصـ

الداخلي  النظام  يحكمها  ذلــك  اعتماد  »آلية 
ملــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر«، مـــشـــددًا »عـــلـــى ضــــرورة 
ــدور الــــذي  ــ ــ أن تـــأخـــذ الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الـ
ــلـــة، وتـــكـــرس جــهــودهــا  تــتــطــلــبــه هــــذه املـــرحـ
فــي ثــالثــة أمــــور؛ اإلطــــار الــوطــنــي والــنــضــال 
ــتــــالل، وإنـــهـــاء االنـــقـــســـام وتــعــزيــز  ضـــد االحــ
العالقات الوطنية املختلفة، وتعزيز صمود 
أحد  من جهته، كشف  األرض«.  على  الناس 
أعضاء اللجنة التنفيذية، الذي اشترط عدم 
»عندما  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ اســمــه،  ذكــر 
سألنا من أين أتى املقترح الذي وصل إلينا 
من دائــرة أمانة السر على الواتساب؟ كانت 
الرئيس«. وتابع  أن هذا مقترح من  اإلجابة 
أن »من حق الرئيس أن يقدم أي اقتراح، لكن 
ــرار املــقــتــرح يــجــب أن يــكــون بـــقـــرار داخـــل  ــ إقـ

االجتماع، وهذا الذي لم يحدث«.
لــلــبــحــوث  الــفــلــســطــيــنــي  املـــركـــز  ورأى مـــديـــر 
الــســيــاســيــة واملــســحــيــة فـــي رام الـــلـــه، أســتــاذ 
العلوم السياسية خليل الشقاقي، في حديث 
الــجــديــد«، أن مــا يبدو كترتيب  مــع »العربي 
للخالفة مثل تعيني حسني الشيخ في أمانة 
ــرة شـــؤون املــفــاوضــات، »هـــو في  ــ الــســر ودائـ
الحقيقية يتعلق بحاجة الرئيس إلى وجود 
مــســتــشــاريــن مـــوالـــني لـــه بــالــكــامــل كــمــا كــان 

الراحل صائب عريقات«.
وتــابــع الــشــقــاقــي أن »الــرئــيــس عــبــاس يقلب 

15 عضوًا،  عددهم  البالغ  التنفيذية  اللجنة 
وثالثة  بأسمائهم،  تحدثوا  فقط  ثالثة  لكن 
اشــتــرطــوا عــدم ذكــر أســمــائــهــم، فيما لــم يرد 

الباقون.
وأجـــمـــع جــمــيــع مـــن تــحــدث مــعــهــم »الــعــربــي 
الــجــديــد«، عــلــى أن تقسيم املــهــام لــم يوضع 
على الطاولة، ولم يحدث نقاش حوله. وقال 
بــعــضــهــم إن مـــا حــصــل هـــو وصــــول املــقــتــرح 
مــن مكتب أمــانــة ســر املنظمة عبر مجموعة 

»واتساب« ألعضاء اللجنة التنفيذية.
وأكـــــد الــبــعــض اآلخـــــر أن ورقـــــة املـــقـــتـــرح تم 
تــوزيــعــهــا عــلــى مــكــاتــب أعـــضـــاء الــتــنــفــيــذيــة 
قبل يــوم مــن االجــتــمــاع. وقــال عضو اللجنة 
أحــمــد بيوض  الــتــحــريــر  الــتــنــفــيــذيــة ملنظمة 
ــم تــوزيــع  »الــعــربــي الــجــديــد«: »تـ الــتــمــيــمــي لـــ
ــلـــى شـــكـــل ورقـــــــة عــلــى  ــــوم عـ املـــقـــتـــرح قـــبـــل يــ
مكاتبنا، وفي االجتماع ُوضعت الورقة على 
الــطــاولــة، ولـــم تــطــرح الـــورقـــة لــلــتــصــويــت أو 
األمور  للنقاش وتمت  عرض 

ُ
ت ولم  التوافق، 

بسالسة«. وتابع التميمي: »لم يتم الحديث 
ُوزعــت عليه  الكل  املقترح في االجتماع،  عن 
ظ 

ّ
الورقة وقرأها، ولو كان عند أحد أي تحف

لفعل ذلك، لكن لم يعترض أو يتحفظ أحد«.
وردًا على ســؤال عما إذا كــان من املعتاد أن 
يكون تقسيم املهام في املنظمة بالتوافق أو 
بالتصويت، قال التميمي: »ال بالتوافق وال 
الشيخ أمني سر  بالتصويت، أصبح حسني 
رئيس  عرنكي  وفيصل  التنفيذية،  اللجنة 
املــغــتــربــني، ومــحــمــد مصطفى رئيس  ــرة  دائــ
ــارة لــلــدوائــر  ــ ــرة االقـــتـــصـــاديـــة«، فـــي إشـ ــدائـ الـ
الــجــديــدة الــتــي تــم توزيعها مــع بــقــاء دوائــر 
سابقة مع أعضاء سابقني. أما عضو اللجنة 
عرنكي،  فيصل  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
النقاش،  يتم  »لــم  الــجــديــد«:  »العربي  لـ فقال 
البداية، ولم يتم  والدوائر متفق عليها منذ 
االعتراض على أي دائــرة«. وعما إذا كان تم 
نــقــاش املــهــام على طــاولــة االجــتــمــاع؟ أجــاب 

عرنكي: »ال تعليق«.
»العربي  لكن حزب الشعب الفلسطيني أكد لـ
ــام، عـــضـــو الــلــجــنــة  ــعــ ــد« أن أمـــيـــنـــه الــ ــديـ الـــجـ
الصالحي  بسام  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
اعـــتـــرض عــلــى تـــوزيـــع الــــدوائــــر والـــتـــي جــزء 
ظ على توزيع 

ّ
، وتحف

ً
كبير منها موزع فعال

الــنــقــاش في  الـــدوائـــر، وطــالــب بتأجيل  بقية 
هذا املوضوع. وأجاب مكتب الصالحي على 
فهمي شاهني  الحزب  باسم  املتحدث  لسان 
األخــيــر  التنفيذية  اللجنة  »اجــتــمــاع   :

ً
قــائــال

نـــظـــام الــحــكــم بــبــســاطــة وبــــهــــدوء مـــن خــالل 
ــن مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر مــن  ــ ــي مـ ــأتــ قــــــــــرارات تــ
ــقـــرارات يتخذها  خـــالل املــجــلــس املـــركـــزي وبـ
هــو شــخــصــيــا، هـــذه الـــقـــرارات تــغــّيــر الــنــظــام 
الوقت  فــي  بالكامل  الفلسطيني  السياسي 
الــحــاضــر، مـــن نــظــام انــتــخــابــات ومــحــاســبــة 
وأنـــظـــمـــة فــيــهــا أوقــــــات مــعــيــنــة ومــؤســســات 
فــاعــلــة عــلــى الــــورق، إلـــى نــظــام ال يــوجــد فيه 
حــتــى عــلــى الـــــورق مـــا يــخــلــق انــتــخــابــات أو 
لــة، مــا يــجــري فــي الــوقــت الــحــالــي هو  مــســاء

مراعاة ملا يريده الرئيس«.
ولفت الشقاقي إلى أن »ما يحدث حاليا هو 
السلطة  يدفن مؤسسات  الرئيس عباس  أن 
ويحيي مؤسسات ال يوجد لها وال شرعية 
ــاء مـــؤســـســـات  ــ ــيـ ــ ــــن خــــــالل إحـ انـــتـــخـــابـــيـــة، مـ
املنظمة واملجلس املركزي الذي ال توجد فيه 
وكل  حقيقية،  أنظمة  أو  قــوانــني  أو  مساءلة 
ما فيه هو حكم الفرد، ما يسّهل على عباس 
الــبــقــاء فــي ظــل أنظمة املنظمة حتى وفــاتــه، 
وهـــو أمـــر أســهــل مــن بــقــائــه فــي ظــل السلطة 

الفلسطينية«.
في الواقع، يتم التخلص من السلطة بشكل 
تــدريــجــي، عبر خــطــوات بــدأت بحل املجلس 
املجلس  إلــى  نقل صالحياته  ثــم  التشريعي 
الوطني وتفويض  املجلس  الوطني، وإلغاء 
أعــــمــــالــــه لــلــمــجــلــس املــــــركــــــزي، ثــــم تــهــمــيــش 
واعتبار  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
اجــتــمــاعــاتــهــا لــلــمــشــاورات فــقــط، والــرئــيــس 
لــقــاءات تكون  يقرر ما يريد، وإن كــان هناك 
الشقاقي. وأضـــاف: »هــذا  شكلية فقط، وفــق 

هــو األخــطــر فــي مــا يقوم بــه الرئيس حاليا، 
نتيجة املعضلة التي وجد نفسه فيها ألنه ال 
يريد إجــراء انتخابات، وبــذات الوقت معني 
بالبقاء في منصبه، ما يعني أن كل ما يقوم 
فــي منصبه،  بــقــائــه  بــه حــالــيــا هــو لتسهيل 

وليس لترتيب أمور الخالفة«.
املهام في منظمة  وفي تعليقه حول تقسيم 
الــتــحــريــر، قـــال رئــيــس املــلــتــقــى الــديــمــقــراطــي 
»العربي الجديد« إن  الوطني ناصر القدوة، لـ
»هذه الترتيبات ليس لها تأثير، ولن يكتب 
الــتــي يختفي  اللحظة  االســتــمــرار، وفــي  لها 
السياسي،  املشهد  عن  عباس  فيها محمود 
أعتقد أن الطريق يصبح واضحا؛ إما التزام 
بـــالـــقـــانـــون، وإمـــــا تـــوافـــق وطـــنـــي، وكــالهــمــا 
يــجــب أن يــقــود إلـــى انــتــخــابــات، وغــيــر ذلــك 
ال يــوجــد أي خــيــار«. وتــابــع الـــقـــدوة: »هــنــاك 
طــرف أو أطــراف خارجية تحاول أن تفرض 
وضــعــا مــعــيــنــا، لــكــن هـــذا كــلــه غــيــر مستقر، 
وليس مستمرًا، وسيسبب املشاكل«. وحول 
أن هناك  اعتبر  ما يقصده بطرف خــارجــي، 
»احــتــمــاال كــبــيــرا أن هـــذه الــتــرتــيــبــات تــكــون 
بــمــطــلــب إســرائــيــلــي؛ ســــواء مــبــاشــر أو غير 

مباشر، ألن إسرائيل هي من تدير املنطقة«.
ولعل الالفت أيضا أن العادة جرت أن يكون 
قبل  »فتح«  لحركة  املركزية  اللجنة  اجتماع 
التوافق  إذ يتم  اجتماع »تنفيذية املنظمة«، 
عــلــى أي قـــــرار داخـــــل »فـــتـــح« وبـــعـــدهـــا يتم 
أو  املنظمة«  »تنفيذية  اإلعــالن عنه ألعضاء 
فــي اجــتــمــاع الــقــيــادة املــوســع، لــكــن مــا جــرى 
هذه املرة هو العكس تماما، ما ُيفهم على أنه 

تهميش لـ«مركزية فتح«. وحسب املعلومات 
يتم  لم  الجديد«،  »العربي  إلــى  التي وصلت 
نقاش موضوع أمانة سر اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير في اجتماع اللجنة املركزية 
»فتح« الــذي عقد يــوم 25 يونيو. وأشــارت  لـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن عضو  مــصــادر لـــ
املدني  محمد  فتح  لحركة  املــركــزيــة  اللجنة 
ــبــــاس إعـــــفـــــاءه مــــن مـــهـــامـــه فــي  ــلـــب مــــن عــ طـ
مفوضية التعبئة والتنظيم، وهي املفوضية 
الــذراع  هزيمة  مسؤولية  تحميلها  تــم  التي 
»فـــتـــح« فـــي انــتــخــابــات جــامــعــة  الــطــالبــيــة لــــ
بيرزيت في شهر مايو/أيار املاضي، إضافة 
إلعــفــائــه مــن مــســؤولــيــة لجنة الــتــواصــل مع 
ــبـــاس رفـــض  املــجــتــمــع اإلســـرائـــيـــلـــي. لـــكـــن عـ
: »أنا أثق بك، وستبقى على رأس 

ً
ذلك قائال
مهامك«.

ــا هــــو مــصــيــر  ــيـــس مــــن الــــواضــــح بـــعـــد مــ ولـ
اســتــقــالــة عــضــو الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة تــوفــيــق 
الــــــطــــــيــــــراوي مــــــن مـــهـــمـــتـــه مــــــن مـــفـــوضـــيـــة 
ــا  ــابــــات واملـــنـــظـــمـــات الـــشـــعـــبـــيـــة« ومـ ــقــ ــنــ »الــ
يــتــردد حــول »خـــالف الــطــيــراوي مــع رئيس 
ــتـــح مــحــمــد  ــة وعــــضــــو مــــركــــزيــــة فـ ــكـــومـ الـــحـ
والنقابات  املنظمات  ميزانية  حــول  اشتية 
ــاء آخـــريـــن  ــــل أعــــضــ

ّ
ــة، وحــــــول تــــدخ مــــن جـــهـ

النقابات  بانتخابات  املــركــزيــة  اللجنة  فــي 
املهندسني  نقابة  مثل  فتح،  خسرتها  التي 
في  والصيادلة  الغربية،  بالضفة  واألطباء 
 
ً
قطاع غزة التي لم تشارك فيها فتح، فضال

عن نقابة املحامني التي لم تحقق فيها فتح 
اكتساحا كما جرت العادة«.

ما العالقة بخالفة عباس؟

)Getty/عباس في قبرص، يونيو الماضي )دانيل شامكين

عرض زكي على السيسي »نشرة« تنقالت الضباط )العربي الجديد(

الفلسطينية  التحرير  منظمة  تنفيذية  مهام  توزيع  مرحلة  مــرت 
وتقسيمها بسرعة، من دون اعتراض أعضاء اللجنتين المركزية لحركة 
»فتح« والتنفيذية للمنظمة، وسط تساؤالت عن األهداف الحقيقية 

للرئيس محمود عباس من ذلك

خاص

ــرة املـــقـــرة فـــي 2019،  ــيــ الـــدســـتـــوريـــة األخــ
بـــعـــدمـــا ســمــحــت لـــهـــا بـــــــــأدوار ســيــاســيــة 
وفقا للدستور«. وحــول ما إذا كانت تلك 
اإلجراءات الجديدة مرتبطة باألزمة التي 
يــواجــهــهــا الــنــظــام حــالــيــا، بــســبــب تــفــاقــم 
تزايد معدالت  االقتصادية، وسط  األزمــة 
الـــســـخـــط فــــي الـــــشـــــارع املــــصــــري نــتــيــجــة 
تضاعف أســعــار الــخــدمــات والــســلــع، قال 
مـــصـــدر ســـيـــاســـي مــطــلــع عـــلـــى تــفــاصــيــل 
املشاورات السياسية الجارية منذ إطالق 
الــســيــســي الــــدعــــوة لـــلـــحـــوار الـــوطـــنـــي إن 
بشأن  توجس  حالة  في  دائما  »السيسي 
املــحــيــطــني بـــه، بــاســتــثــنــاءات قــلــيــلــة جـــدًا، 
وربـــمـــا يـــكـــون ذلــــك بــحــكــم طــبــيــعــة عمله 
ــرًا لــلــمــخــابــرات الــحــربــيــة«.  ــديـ الـــســـابـــق مـ
وأوضح أن »الصالحيات الواسعة للقوات 
املـــســـلـــحـــة ومـــجـــلـــســـهـــا األعـــــلـــــى، بــخــالف 
ــة واالقــــتــــصــــاديــــة،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الــــجــــوانــــب الـ
تــجــعــل الــســيــســي دائـــمـــا يــســعــى للحفاظ 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل لـــلـــمـــجـــلـــس خــــــــاٍل مـــــن أي 
لها  أو شخصيات عسكرية  قــوى،  مــراكــز 
تطلعات قيادية، خصوصا في ظل الدور 
ــتـــوري لــلــمــؤســســة بــضــمــان مــدنــيــة  الـــدسـ

الدولة واستقرارها السياسي«.
ــــه »ال يــمــكــن فــصــل  ــر إنـ ــ ــال مـــصـــدر آخـ ــ وقــ
الحركة الــواســعــة فــي إحــالــة قــادة القوات 
وبالتحديد  التقاعد،  إلى  الكبار  املسلحة 
أعــــضــــاء املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري مـــنـــهـــم، عــن 
الــتــطــورات اإلقليمية الــجــاريــة«. وأضــاف: 
»هـــــنـــــاك هـــــواجـــــس دائـــــمـــــة بـــســـعـــي دول 
خليجية إلقــامــة عــالقــات قــويــة مــع قــادة 
الــقــوات املسلحة الــبــارزيــن، وبــعــض قــادة 
األجـــهـــزة صــاحــبــة الــنــفــوذ، بــحــكــم تــأمــني 
الــســيــاســة تقابل  تــلــك  مــصــالــحــهــم، إال أن 
بـــانـــزعـــاج ال يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــه بشكل 
ــر لـــتـــلـــك الــــــــــدول، بـــحـــكـــم املـــصـــالـــح  ــبـــاشـ مـ
املــــشــــتــــركــــة مــــعــــهــــا، فــــيــــكــــون الــــــــرد بـــعـــدم 
الـــســـمـــاح بـــاســـتـــمـــرار الــــقــــادة الـــكـــبـــار فــي 
مصدر  ورأى  طــويــلــة«.  لــفــتــرات  مواقعهم 
آخـــر أن »حـــرص السيسي على  ســيــاســي 
إدخــــــــال تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة عـــلـــى تــشــكــيــل 
املــجــلــس األعــلــى لــلــقــوات املــســلــحــة، يأتي 
فـــي إطــــار كــونــه يــرغــب فـــي الــعــمــل بعيدًا 
عن الضغوط، أو التهديدات، سواء كانت 
داخلية أو خارجية«. وأوضح أنه »ال يثق 
ــد، هـــو املـــســـؤول  ــ ســــوى فـــي شــخــص واحــ
ــذي لــــم يــتــغــيــر مـــنـــذ وصـــولـــه  ــ الـــوحـــيـــد الــ
للحكم، بل زادت صالحياته، وهو رئيس 
األسبق  ومــديــر مكتبه  العامة  املــخــابــرات 

اللواء عباس كامل«.

ــام  ــ ــلــــة، لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق أمـ ــتــــرات طــــويــ ــفــ لــ
صناعة مراكز قوى تمثل له إزعاجا على 
أو تهدد صالحياته ونفوذه  مــدى بعيد، 
مصادر  كشفت  الــســيــاق،  وفــي   .

ً
مستقبال

في  واسعة  تغييرات  عن  مصرية خاصة 
التشكيل الحالي للمجلس األعلى للقوات 
املــســلــحــة، مــن املــقــرر اإلعــــالن عنها الــيــوم 
الجمعة، ضمن الحركة الدورية للترقيات 
املــؤســســة العسكرية،  والــتــغــيــيــرات داخـــل 

»النشرة«. واملعروفة بـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وأكــــــدت املــــصــــادر، لــــ
أنـــه »تــمــت اإلطـــاحـــة بــنــحــو ثــلــث املجلس 
الحالي، وأنه جرى االتفاق على اإلطاحة 
بقائد الجيش امليداني الثاني، الذي يعد 
أكبر تشكيل تعبوي في الشرق األوســط، 
العسكرية،  املركزية  املنطقة  قائد  وكذلك 
منطقة  وقــائــد  الشمالية،  املنطقة  وقــائــد 
ــي الــقــيــادة  ــرق الـــقـــنـــاة الــعــســكــريــة، وهــ شــ
املوحدة ملنطقة شرق القناة والتي تقع في 
املــيــدانــي،  الــثــانــي  الجيش  قــيــادة  نطاقها 
املــيــدانــي، والتي  الــثــالــث  وقــيــادة الجيش 
وتم  بإنشائها،  السيسي  مــن  قـــرار  صــدر 
تعيني رئيس أركان حرب القوات املسلحة 
أول قائد  أســامــة عسكر  الــفــريــق  الــحــالــي 
لــهــا، وذلــــك بــهــدف مــكــافــحــة اإلرهـــــاب في 
بني  والتنسيق  القيادة  وتوحيد  سيناء، 
كــمــا كشفت  الــثــانــي والــثــالــث«.  الجيشني 
الجديدة طاولت  »التعديالت  أن  املصادر 
ــرع ذات الــتــأثــيــر في  ــ ــادة األفــ ــ ــددًا مـــن قـ ــ عـ
ــارت إلـــى أن ذلــك  ــ الـــقـــوات املــســلــحــة«. وأشـ
»يتماشى مع النهج الذي يتبعه السيسي 
منذ توليه مقاليد الحكم في مصر، نظرًا 
العسكرية  املؤسسة  تأثير  حجم  إلدراكـــه 
عــلــى شــكــل ومــســتــقــبــل الــحــكــم فـــي مــصــر، 
بــاعــتــبــارهــا املــؤســســة ذات الــصــالحــيــات 
ــتـــي رســخــتــهــا الــتــعــديــالت  ــة، والـ ــعـ الـــواسـ

القاهرة ـ العربي الجديد

أكـــــــــدت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة مــــصــــريــــة أن 
االجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح 
ــع الـــفـــريـــق أول مــحــمــد زكـــي،  الــســيــســي مـ
القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع 
ــاج الــحــربــي، يـــوم الــجــمــعــة فـــي 24  ــتـ واإلنـ
املــاضــي، شهد تصديق  يونيو/ حــزيــران 
الــرئــيــس عــلــى حــركــة الــتــنــقــالت الــجــديــدة 
ــت  ــ ــحـ ــ ــة. وأوضـ ــحــ ــلــ ــســ ــوات املــ ــ ــ ــقـ ــ ــ داخـــــــــل الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »وزيــر  املــصــادر، لـــ
الـــدفـــاع عــــرض عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
النشرة الخاصة بحركة تنقالت الضباط 
واملحالني إلى التقاعد من أجل التصديق 
ــلـــى لــلــقــوات  عــلــيــهــا، بــصــفــتــه الــقــائــد األعـ
»النشرة  أن  املصادر  وأضافت  املسلحة«. 
تــصــدر فـــي األول مـــن يــولــيــو/ تــمــوز من 
كــل عــــام، لــكــن يــتــم إبــــالغ الــضــبــاط قبلها 
الــجــديــدة مــن أجـــل االســتــعــداد  بأماكنهم 
للتنفيذ مباشرة عند صدورها«. ولفتت 
إلــى أن »الــطــابــع الــعــام الــذي أصبح يميز 
نشرة القوات املسلحة في الفترة األخيرة، 
هــو االســتــغــنــاء عــن الــكــثــيــر مــن الــضــبــاط 
حــتــى فـــي الـــرتـــب الــصــغــيــرة، مــثــل الــرائــد 
واملقدم«. وأشارت املصادر، إلى أنه »حتى 
املسلحة  الــقــوات  داخــل  الكبيرة  املناصب 
التي كــان يشغلها عــادة ضباط من ذوي 
اللواء، أصبح يشغلها  العليا مثل  الرتب 
ــب أدنــــــــــى، مــــثــــل الــعــقــيــد  ــ ــ ضــــبــــاط مـــــن رتـ
والــعــمــيــد«. وأوضــحــت أن ســبــب ذلـــك هو 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  »سياسة 
الضباط  من  كبير  بعدد  االحتفاظ  بعدم 
ذوي الرتب العليا في الخدمة، واالستغناء 
عنهم أوال بــأول«. ووفق مراقبني، يحظى 
قــلــيــلــون بــثــقــة الــســيــســي ضــمــن الـــدائـــرة 
سياسة  يتبنى  إذ  بـــه،  املحيطة  الضيقة 
قــائــمــة عــلــى عــــدم الــســمــاح بــبــقــاء أي من 
أصحاب املناصب الحساسة في مواقعهم 

تغييرات واسعة في الجيش المصري
ال مدد طويلة للقادة البارزين

تتمحور سياسة 
القيادة العامة للقوات 

المسلحة المصرية 
حول عدم االحتفاظ 

بضباط من ذوي الرتب 
العليا في الخدمة 

لفترة طويلة
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رئاسة العراق: ال اتفاق كرديًا على مرشح1 نوفمبر... خامس انتخابات إسرائيلية في 4 سنوات
غزة ـ صالح النعامي

 نفسه وإجراء 
ّ

قرر الكنيست اإلسرائيلي حل
الـــعـــامـــة املـــبـــكـــرة فـــي األول من  االنـــتـــخـــابـــات 
الــثــانــي املــقــبــل، فيما أعلن  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
تسليم  قبل  بينت،  نفتالي  الحكومة  رئيس 
إلــى وزيــر الخارجية يئير لبيد، أنه  منصبه 
املقبلة. وصــّوت  االنتخابات  فــي  يترشح  لــن 
أعضاء الكنيست، أمس الخميس، بالقراءتني 
الذي  القانون  على مشروع  والثالثة  الثانية 
موعدًا  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  مطلع  حــدد 
إلجـــــراء االنــتــخــابــات املـــبـــكـــرة، حــيــث أيــــد 92 
نائبا مــن أصــل 120 الــقــانــون. وقــد جــاء هذا 
الــتــطــور بــعــد أن أســـقـــط الــكــنــيــســت مــشــروع 
قانون تقدمت به املعارضة نص على إجراء 
االنـــتـــخـــابـــات فـــي الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن من 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــقــبــل، حــيــث أيـــدت 
»الــقــائــمــة املــشــتــركــة«، بــرئــاســة الــنــائــب أيمن 
ــانـــون الـــــذي تــقــدمــت به  ــقـ عــــــودة، مـــشـــروع الـ
ــــذي نـــص على  ــزاب االئـــتـــالف الــحــاكــم والـ ــ أحـ

إجرائها في األول من نوفمبر املقبل.
وبعد التصويت على حل الكنيست ودخول 
لبيد منصب  تــولــى  التنفيذ،  الــقــانــون حــّيــز 
أعلن  الـــذي  لبينت،  الــحــكــومــة، خلفا  رئــيــس 
ــابـــات املــقــبــلــة،  ــتـــخـ ــه لــــن يـــتـــرشـــح فــــي االنـ ــ أنـ
الــــوزراء  رئــيــس  منصب  سيتولى  أنـــه  علما 
البديل، خالل الحكومة االنتقالية، وسيكون 
مسؤواًل عن مواجهة امللف النووي اإليراني. 
ــالـــت هــيــئــة الـــبـــث اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، بحسب  وقـ
أول رحلة  إن  الخميس،  أمــس  »األنـــاضـــول« 
ستكون  الــجــديــد  بمنصبه  للبيد  خــارجــيــة 

بغداد ـ زيد سالم

ــاعـــات مــتــتــالــيــة  ــمـ ــتـ ــن عـــقـــد اجـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
بــني الــحــزبــني الــكــرديــني فــي الــعــراق )االتــحــاد 
الكردستاني(  الديمقراطي  والحزب  الوطني 
ملف  لبحث  املاضية،  الثالثة  األسابيع  خالل 
أغــلــب  أن  الـــجـــمـــهـــوريـــة، إال  ــة  رئــــاســ مــنــصــب 
أن  إلـــى نتيجة، وال سيما  لــم تــصــل  الــجــهــود 
كـــل طـــــرٍف مــنــهــمــا مــتــمــســك بــمــرشــحــه، الـــذي 
ُيــعــتــبــر »كــــرديــــا« وفــــق مـــعـــادلـــة املــحــاصــصــة 
الــحــزبــيــة والــقــومــيــة، املــعــمــول بــهــا فــي الــبــالد 
منذ االحتالل األميركي عام 2003. ولم تشفع 
الوساطات التي دخلت على خط هذه األزمة، 
والـــتـــي بــاتــت تــمــثــل خــرقــا لــلــُمــهــل واملــواعــيــد 
الدستورية، من قبل قوى »اإلطار التنسيقي«، 
الــســيــاســي لتشكيل  تـــصـــدرت املــشــهــد  الـــتـــي 
الحكومة الجديدة، بعد انسحاب زعيم »التيار 
الصدري« مقتدى الصدر وتقديم نواب كتلته 
اســتــقــاالتــهــم الــجــمــاعــيــة مــن مــجــلــس الــنــواب. 
ومع تقّدم الوقت، يزداد حزب االتحاد الوطني 
في  السليمانية  مــديــنــة  حــاكــم  الــكــردســتــانــي، 

إيمانويل  الرئيس  للقاء  فرنسا  إلــى  قريبا 
م 

ّ
وتسل تسليم  مــراســم  واقتصرت  مــاكــرون. 

ــوزراء فــي إســرائــيــل، على  ــ منصب رئــيــس الـ
عـــــدد مــــحــــدود مــــن املــــشــــاركــــني، فــــي مــكــتــب 
رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، بـــالـــقـــدس املــحــتــلــة. ولــم 
ــــوزراء أســبــاب عقد  يــوضــح مكتب رئــيــس الـ
مــراســم ضيقة، بعد عــدة ســاعــات على قــرار 
 نفسه. وذكــر، في بيان: »عقد 

ّ
الكنيست حل

ــتــــه، نــفــتــالــي  رئـــيـــس الــــــــوزراء املــنــتــهــيــة واليــ
الــوزراء الجديد يائير لبيد،  بينت، ورئيس 
ــم 

ّ
الــخــمــيــس )أمــــــس(، مـــراســـم تــســلــيــم وتــســل

ــنـــصـــب رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بــــحــــضــــور عــــدد  مـ
مـــحـــدود مـــن املـــشـــاركـــني، فـــي مــكــتــب رئــيــس 
الــوزراء بالقدس«. وأضــاف: »حضر املراسم 

التقارب  على تشكيل حكومة مستقرة رغم 
الــكــبــيــر فــــي مــنــطــلــقــاتــهــا مــــن الــــصــــراع مــع 

الشعب الفلسطيني.
واتهم رئيس املعارضة بنيامني نتنياهو، في 
كلمة أمام الكنيست قبيل التصويت على حله، 
لبيد بأنه سيسعى لتشكيل حكومة باالعتماد 
على التحالف مع »القائمة املوحدة« برئاسة 
منصور عباس و»القائمة املشتركة« برئاسة 
أيمن عودة. وقال إن »الحكومة الوحيدة التي 
بوسع لبيد تشكيلها هي تلك التي تقوم على 
دعم اإلخوان املسلمني والقائمة املشتركة، وقد 
توصل بالفعل إلى اتفاق معهم، ألنه ال يوجد 
له بديل آخر«. وزعم أنه هو القادر على تشكيل 
حكومة  ومسؤولة،  مستقرة  »وطنية  حكومة 
تعيد االحــتــرام إلســرائــيــل«. ولــم يكد يتم حل 
إطــالق  إلــى  نتنياهو  ســـارع  حتى  الكنيست، 
االنتخابية. وقــال ملتسوقني في مركز  حملته 
تجاري في القدس املحتلة، أمس الخميس، إن 
الـــذي حمل حكومة  ارتــفــاع األســعــار  معالجة 
»السيئة« مسؤوليته، ستكون »مهمته  بينت 
األولـــــى« بــعــد عــودتــه إلـــى الــســلــطــة. ومـــع حل 
الكنيست، سيتم، حتى انتخاب واحد جديد، 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــانـــون اإلســـرائـ ــقـ تـــمـــديـــد تــطــبــيــق الـ
املــســتــوطــنــني فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، 
املــعــروف بقانون »يــهــودا والــســامــرة«، والــذي 
الغربية  الضفة  فــي  املستوطنني  حياة  ينظم 
ــق الـــقـــانـــون املـــدنـــي اإلســرائــيــلــي،  املــحــتــلــة وفــ
بها  املعمول  العسكرية  األنظمة  وفــق  وليس 
في الضفة الغربية املحتلة. وكان بينت أعلن، 
في 20 يونيو/حزيران املاضي، موافقته على 
مبكرة.  النــتــخــابــات  والـــذهـــاب  الكنيست  حــل 

ــراق، تــمــســكــا بــمــرشــحــه،  ــعـ إقــلــيــم كــردســتــان الـ
في  صالح،  برهم  الحالي  الجمهورية  رئيس 
مــقــابــل تمسك الــحــزب الــديــمــقــراطــي )بــزعــامــة 
ــل،  ــيــ ــــي أربــ ــم فـ ــاكــ ــي( الــــحــ ــ ــارزانــ ــ ــبــ ــ ــ مـــســـعـــود ال
ــر أحــــمــــد. ويــــؤكــــد مـــســـؤولـــون  ــبـ بــمــرشــحــه ريـ
سياسيون في أربيل والسليمانية أن السبب 
الرئيس فــي عــدم التوصل إلــى اتــفــاق، انعدام 
الثقة بني الحزبني إلى جانب شخصنة الجزء 
املتعلق برفض البارزاني تجديد والية برهم 
صــالــح. وأكــد سياسي كــردي بــارز فــي أربيل، 
ر 

ّ
»العربي الجديد«، تعث طلب عدم ذكر اسمه، لـ

املفاوضات مرة أخرى حول ملف االتفاق على 
مهاجمة   

ّ
أن اعتبر  لكنه  الــجــمــهــوريــة.  رئــيــس 

الصدر للرئيس برهم صالح واتهامه برفض 
تــوقــيــع قـــانـــون تــجــريــم الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، صــّبــا فــي جــانــب أربــيــل املــصــرة 
ــالــــح. وكـــشـــف عــــن مـــســـاٍع  عـــلـــى اســــتــــبــــدال صــ
لــزعــيــم االتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، بافل 
الــطــالــبــانــي، »لــتــضــمــني مــلــفــات داخـــل اإلقليم 
الديمقراطي حيال  الحزب  في مفاوضاته مع 
منصب رئاسة الجمهورية«. في السياق، قال 
صالح  الكردستاني  الــوطــنــي  االتــحــاد  عضو 
فــقــي، إن حــزبــه »مــتــمــســك بــمــرشــحــه الشرعي 
املعمول  السياسية  املــبــادئ  وفــق  والــقــانــونــي 
بها في البالد، وهو برهم صالح الذي يحظى 
ــــاط  بــاملــقــبــولــيــة لـــدى جــمــيــع األحـــــزاب واألوسـ
الـــســـيـــاســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة«. وأوضـــــــح فــقــي 
فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هناك 
بــعــض األحــــزاب فــي إقــلــيــم كــردســتــان وأخـــرى 
فـــي بـــغـــداد، تــســعــى لــالحــتــيــال عــلــى االتــحــاد 
الـــوطـــنـــي، ومـــنـــع حــصــولــه عــلــى االســتــحــقــاق 

االنــتــخــابــي الــخــاص بـــه، كــذلــك فــإنــهــا تسعى 
للنيل من الجهود الكبيرة التي يبذلها برهم 
صـــالـــح فـــي ســبــيــل تــثــبــيــت االســـتـــقـــرار الـــذي 
تحقق خالل فترة وجوده في رئاسة الدولة«. 
وأضـــاف أن »االتــحــاد دخــل فــي مباحثات مع 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي، لبحث 
ــلـــيـــم، وأيــضــا  الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يـــمـــّر بــهــا اإلقـ
مــلــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لــكــن فــي الــواقــع لم 
ــى أي نــتــيــجــة، ألن الــحــزب  يـــجـــِر الـــتـــوصـــل إلــ
الديمقراطي الكردستاني يريد السيطرة على 
املنصب، بحجة أنه حصل على أعلى األصوات 
في االنتخابات التشريعية األخيرة«. وأكد أن 
الــحــوار لم يغلق بعد، وهناك مبادرات  »بــاب 
التنسيقي  اإلطـــار  تحالف  قبل  مــن  سياسية 
بــهــدف تهدئة الــتــوتــر بــني الــطــرفــني مــن جهة، 
ــن جـــهـــة ثــانــيــة،  وتـــقـــديـــم مـــرشـــحـــني اثـــنـــني مــ
لــكــن بــكــل األحـــــــوال ســيــتــوصــل الـــحـــزبـــان في 
ــغــــداد فــي  ــفــــاق قـــبـــل زيـــــــارة بــ ــى اتــ ــ الـــنـــهـــايـــة إلـ
الجمهورية«.  رئــيــس  على  التصويت  جلسة 
فــي املــقــابــل، أكـــد عــضــو الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ــي، مــــهــــدي عـــبـــد الــــكــــريــــم، عـــدم  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ الــ
توصل الحزبني إلى أي اتفاق واضح املعالم، 
رئيس  الــخــاص بمنصب  املــرشــح  بخصوص 

الجمهورية. وأوضــح في حديٍث مع »العربي 
الجديد«، أن »كال الحزبني متمسك بمرشحه، 
هـــــذه، يعني  االنــــســــداد  ــمـــرار حـــالـــة  ــتـ اسـ وأن 
أن الــحــزبــني ســيــذهــبــان إلـــى بــغــداد منفردين 
الــتــصــويــت عــلــى مجلس  بــمــرشــحــيــهــمــا، وأن 
ــواب ســـيـــكـــون عــلــنــيــا، لـــكـــن هـــنـــاك خــشــيــة  ــنــ الــ
حقيقية من املؤامرات التي قد تعيد سيناريو 
اإلقصاء ملرشح الحزب الكردستاني كما حدث 
مــع مرشحنا عــام 2018 فـــؤاد حــســني«. وكــان 
الــتــحــالــف الــســيــاســي الــثــالثــي »إنـــقـــاذ وطـــن«، 
الذي تألف من »التيار الصدري«، و»السيادة«، 
حاول  الكردستاني«،  الديمقراطي  و»الــحــزب 
تحقيق أغلبية الثلثني النعقاد جلسة اختيار 
رئيس الجمهورية، بهدف تمرير مرشحه ريبر 
التنسيقي«  »اإلطــــار   

ّ
أن إال  للمنصب،  أحــمــد 

وحــلــفــاءه عــرقــلــوا انــعــقــادهــا. مــن جهته، لفت 
مــحــمــد الـــصـــيـــهـــود، وهــــو نـــائـــب عـــن ائــتــالف 
»دولة القانون«، الذي ينضوي ضمن »اإلطار 
»العربي الجديد« إلى  التنسيقي«، في حديٍث لـ
لتقريب  حاليا  يسعى  التنسيقي  »اإلطـــار  أن 
وجهات النظر«. بدوره، رأى الباحث عبد الله 
الركابي، أن »الحزب الديمقراطي الكردستاني 
قــد يتنازل وفــق تسوية مــع االتــحــاد الوطني 
ملنصب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، إذا قـــّدم األخــيــر 
آخــر، غير برهم صالح، لكن االتحاد  مرشحا 
ال يــمــلــك غـــيـــر صـــالـــح الــــــذي ال يــحــظــى بـــأي 
البارزاني«. واعتبر في حديٍث مع  لدى  قبول 
»العربي الجديد«، أن »هــذه األزمــة قد تنتهي 
يوليو/تموز  9 و12  )بــني  بعد عيد األضحى 
ــالــــي(، والـــســـيـــنـــاريـــو األقـــــــرب هــــو عـــرض  الــــحــ

مرشحني اثنني على مجلس النواب«.

كبار مسؤولي مكتبي بينت ولبيد، وأفراد 
عائلتيهما«.

ــات املـــقـــبـــلـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة االنـ ــ ــولـ ــ ــــون جـ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
أقل  جرى في إسرائيل في 

ُ
ت التي  الخامسة 

ــة  ــــع ســـنـــوات، بــســبــب تـــواصـــل األزمــ مـــن أربـ
الــســيــاســيــة وعـــجـــز األحـــــــزاب عـــن الــتــوافــق 

وحــيــنــهــا، أكـــد بينت أنـــه اضــطــر التــخــاذ قــرار 
قانونية«  »فوضى  من  الكنيست تحسبا  حل 
قد تشهدها إسرائيل، بعد أن منيت الحكومة 
في  فشلت  بعدما  إضــافــيــة،  برملانية  بهزيمة 
تــمــريــر تـــمـــديـــد. وكـــــان صــــــّوت، فـــي 7 يــونــيــو 
ــوًا مــــن أعــــضــــاء الــكــنــيــســت  املــــاضــــي، 52 عـــضـ
لــصــالــح الـــقـــانـــون، فــيــمــا عـــارضـــه 58 عــضــوًا، 
وغيداء  غنايم  مــازن  الكنيست  عضوا  بينهم 
ــنـــاوي زعـــبـــي، وهــمــا مـــن كــتــلــتــي االئــتــالف  ريـ
غــنــايــم لحزب  إذ ينتمي  الــحــالــي،  الــحــكــومــي 
الــقــائــمــة املـــوحـــدة بــرئــاســة مــنــصــور عــبــاس، 
بــيــنــمــا تــنــتــمــي غـــيـــداء ريـــنـــاوي زعــبــي لــحــزب 

ميرتس اليساري.
وكــــانــــت لـــجـــنـــة بـــرملـــانـــيـــة مـــكـــونـــة مــــن نــــواب 
للمعارضة واالئتالف الحاكم، أقرت في وقت 
سابق هذا األسبوع حل الكنيست مساء أمس 
األول األربعاء. لكن تم تأجيل هذا التصويت 
بــســبــب مــنــاقــشــات طــويــلــة فــي املــجــلــس حــول 
مــشــاريــع قــوانــني يــريــد الــنــواب تمريرها قبل 
األربــعــاء  مناقشات مساء  ذروة  وكــانــت  حله. 
ــه لــن يــكــون مرشحا  املــاضــي إعــــالن بــيــنــت أنـ
في االنتخابات املقبلة. وقال بينت: »ال أنوي 
الترشح في االنتخابات املقبلة لكنني سأبقى 
جنديا مخلصا لهذا البلد، الذي خدمته طوال 
حــيــاتــي كــجــنــدي وضـــابـــط ووزيــــــر ورئــيــس 
للوزراء«، مؤكدًا تسليمه قيادة حزبه »يمينا« 
لــــوزيــــرة الــداخــلــيــة الــحــالــيــة أيــلــيــت شــاكــيــد. 
للديمقراطية«  إسرائيل  »معهد  رئيس  وقــال 
يــوحــانــان بليسنر، لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، 
إن قرار حل الكنيست سلط مزيدًا من الضوء 

على »واقع إسرائيل شديد االستقطاب«. أعلن بينت أنه لن يترشح في االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة )أحمد غرابلي/فرانس برس(

تقريرمتابعة

أعلن نتنياهو أن معالجة 
ارتفاع األسعار ستكون 

»مهمته األولى«

مهاجمة الصدر 
لصالح صبّت لمصلحة 

الحزب الديمقراطي

لم يتفاهم الحزبان 
الكرديان في العراق، 

االتحاد الوطني والحزب 
الديمقراطي الكردستاني، 

على مرشح توافقي 
لرئاسة الجمهورية



صداع ينتظر جونسون في لندن
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67
سياسة

  شرق
      غرب
بايدن يؤيد بيع تركيا 

طائرات »إف 16« 
الرئيس األميركي جو بايدن،  أعلن 
فــي ختام قمة  فــي مؤتمر صحافي 
حــلــف شــمــال األطــلــســي فـــي مــدريــد 
أمــــس الــخــمــيــس، أنــــه أبـــلـــغ نــظــيــره 
ــان بــأن  ــ ــ الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـ
واشــنــطــن يــجــب أن تــبــيــع مــقــاتــالت 
لــكــن  ــرة،  ــ ــقـ ــ ألنـ  »16 »إف  طـــــــراز  مــــن 
ــقــــة مــن  تـــنـــفـــيـــذ ذلــــــك يـــحـــتـــاج ملــــوافــ
أن  اعــتــقــاده  عــن  معربا  الكونغرس، 
الصفقة.  على  سيوافق  الكونغرس 
إف  مقاتالت  بيع  »علينا  وأضـــاف: 
من  أسطولها  وتحديث  لتركيا   16
هذه املقاتالت، وعكس ذلك ليس من 

مصلحتنا«.
)رويترز، األناضول(

نصف األميركيين يرون أنه 
يجب محاكمة ترامب

ــر اســــتــــطــــالع لــــــلــــــرأي، أجـــــــراه  ــ ــهـ ــ أظـ
ــــرس- نــــورك  مـــركـــز »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــ
ألبـــحـــاث الــــشــــؤون الـــعـــامـــة« ونــشــر 
ــيـــس، أن نـــحـــو نــصــف  ــمـ ــــس الـــخـ أمــ
األمـــيـــركـــيـــني يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه يــجــب 
تــوجــيــه تــهــم إلـــى الــرئــيــس الــســابــق 
دونـــالـــد تـــرامـــب )الــــصــــورة( بسبب 
مــبــنــى  ــى  ــلــ عــ ــــوم  ــــجـ ــهـ ــ الـ ــي  ــ فــ دوره 
الـــكـــابـــيـــتـــول، فــــي 6 يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
الثاني 2021. ووجــد االستطالع أن 
48 فــي املــائــة مــن األمــيــركــيــني يــرون 
لترامب  اتــهــامــات  أنــه يجب توجيه 
األحــــــــداث،  ــذه  ــ هــ فــــي  دوره  بـــســـبـــب 

بينما رأى 31 في املائة عكس ذلك.
)أسوشييتد برس(

إثيوبيا: مقتل 340 شخصًا 
في أوروميا في يونيو

ــــم رئـــيـــس  ــــاسـ ــتــــحــــدثــــة بـ ــنــــت املــ ــلــ أعــ
الوزراء اإلثيوبي بيلني سيوم، أمس 
شــخــصــا   340 نـــحـــو  أن  الـــخـــمـــيـــس، 
قتلوا في الجزء الغربي من منطقة 
يونيو/  18 في  اإلثيوبية  أورومــيــا 
ــالــــت ســـيـــوم:  حــــزيــــران املــــاضــــي. وقــ
من  تلقيتها  الــتــي  للبيانات  »وفــقــا 
ــلـــغ عـــدد  ــقـــد بـ مــنــطــقــة أورومــــــيــــــا، فـ
عليهم  التعرف  تم  الذين  الضحايا 
حتى اآلن 338 شخصا«، مضيفة أن 
من بني الضحايا قتلى من عرقيات 
ــوز.  ــ ــ ــومـ ــ ــ األورومـــــــــــــــــو وأمــــــــهــــــــرة وجـ
واتــهــمــت »جــيــش تــحــريــر أورومــــو« 
بالوقوف وراء عمليات القتل، وهو 

ما كانت الجماعة نفته سابقا.
)رويترز(

الفيليبين: ماركوس 
جونيور يشيد 

بديكتاتورية والده

مـــاركـــوس جونيور  فــرديــنــانــد  أدى 
ــاتــــور  ــتــ ــكــ )الــــــــــصــــــــــورة(، نــــجــــل الــــديــ
الــفــيــلــيــبــيــنــي الــــســــابــــق فـــرديـــنـــانـــد 
ــيـــال  ــانـ ــتــــحــــف مـ مــــــــاركــــــــوس، فــــــي مــ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، الــيــمــني  الـــوطـــنـــي أمـ
الـــدســـتـــوريـــة رئــيــســا لـــلـــبـــالد، خلفا 
لــــــرودريــــــغــــــو دوتــــــيــــــرتــــــي. وأشــــــــاد 
ــده  والـ بــعــهــد  الفيليبيني  الــرئــيــس 
الذي حكم البالد قرابة ثالثة عقود. 
وقـــال مــاركــوس جــونــيــور، الـــذي تم 
ألـــف عــنــصــر أمـــن لحماية  نــشــر 15 
تنصيبه رئيسا، »عرفت في املاضي 
 رأى كم هي قليلة األمور التي 

ً
رجال

تــم إنــجــازهــا مــنــذ االســتــقــالل، وقــام 
بتحقيقها«.

)فرانس برس(

نيجيريا: مسلحون 
يخطفون 4 عمال 

صينيين 
ــلـــي في  أعـــلـــن مـــفـــوض األمـــــن الـــداخـ
والية النيجر في نيجيريا إيمانويل 
إن مسلحني  الخميس،  أمــس  عــمــر، 
ــددًا مــــن الــــنــــاس وخــطــفــوا  ــ قـــتـــلـــوا عــ
ــيـــني وبـــعـــض  ــنـ ــيـ ــال صـ ــ ــمـ ــ ــة عـ ــ ــعــ ــ أربــ
على  في هجوم  املحليني،  املوظفني 
منجم بــالــواليــة الــواقــعــة فــي شمال 
غرب البالد. ولم يتضح بعد هوية 
ــة الــتــي  مــنــفــذي الــهــجــوم فـــي الـــواليـ
ينفذون  مسلحني  أن  عنها  ُيــعــرف 

هجمات على القرى فيها.
)رويترز(

لندن ــ ديمة ونوس

ــاد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس  ــ عـ
جــونــســون إلـــى بــريــطــانــيــا، أمـــس الــخــمــيــس، 
بـــعـــد زيــــــــارات رســـمـــيـــة اســـتـــغـــرقـــت أســبــوعــا 
ُعقدت  حيث  وإسبانيا،  وأملانيا  روانـــدا  إلــى 
الــكــومــنــولــث في  قــمــم دول  بــفــتــرات متعاقبة 
كيغالي والــــدول الــســبــع فــي بــافــاريــا وحلف 
شمالي األطلسي في مدريد، في وقت يواجه 
ــه. وعــلــى  ــ ــــؤدي لـــإطـــاحـــة بـ ــرًا قــــد يــ فـــيـــه خـــطـ
الــرغــم مــن أن هـــذه الـــزيـــارات ومـــا رافــقــهــا من 
ــثـــمـــرة« جــمــعــتــه بـــزعـــمـــاء الــعــالــم  ــاءات »مـ ــقــ لــ
ات حساسة قد 

ّ
وبالفاعلني الدوليني في ملف

لم تعفه  أنها  إال  السياسية،  املــعــادالت  تغّير 
النهائية  من تمّرد داخلي قد تكون مالمحه 

قرر مجلس األمن الدولي، مساء أول من أمس 
املتحدة  األمـــم  بعثة  مهمة  تــمــديــد  ــاء،  ــعـ األربـ
للسالم في مالي ملدة عام، من دون دعم جوي 
فرنسي كما في املاضي. وتبنى املجلس قرارًا 
صاغته فرنسا ويقضي بتمديد مهمة البعثة 
بــأغــلــبــيــة   ،2023 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   30 حــتــى 
13 صــوتــا مــن أصـــل 15، مــع امــتــنــاع روســيــا 
التصويت. وأوضــحــت موسكو  والــصــني عــن 
أنــهــا امــتــنــعــت عــن الــتــصــويــت بسبب »صيغ 
تــدخــلــيــة« فــي الــنــص بــشــأن حــقــوق اإلنــســان 
إبقاء  القرار على  املالية. وينص  السيادة  مع 
القوة العاملة الحالية )13289 جنديا و1920 
شرطيا(، ويدعو جنود حفظ السالم إلى دعم 
تطبيق اتفاق السالم املوقع في 2015، وانتقال 
ــودة ســلــطــة الــــدولــــة فـــي وســط  ــ ســـيـــاســـي، وعــ
الـــبـــالد وحــمــايــة املــدنــيــني وحـــقـــوق اإلنـــســـان. 

كوبنهاغن ــ سامر إلياس

ــي فـــالديـــمـــيـــر بــوتــني  ــ ــروسـ ــ أنــــهــــى الـــرئـــيـــس الـ
جولة خارجية هــي األولـــى مــن نوعها لــه منذ 
بــدايــة الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا فــي 24 
املــاضــي، شملت طاجيكستان  فبراير/ شباط 
بحث  على  تركيزه  الفتا  وبــدا  وتركمانستان. 
الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا االقــتــصــاديــة 
ــبــه الــحــديــث عــن أوكــرانــيــا 

ّ
والــســيــاســيــة، وتــجــن

فـــي الـــجـــزء الــبــروتــوكــولــي مـــن مــبــاحــثــاتــه مع 
ــمـــون، في  الــرئــيــس الــطــاجــيــكــي إمــــام عــلــي رحـ
املحطة األولــى يــوم الثالثاء املاضي، وخطابه 
الــرســمــي أمـــام قـــادة الــبــلــدان املــطــلــة عــلــى بحر 
قزوين الذي استضافته العاصمة التركمانية 
عشق أبــــاد، األربــعــاء املــاضــي، تــزامــنــا مــع قمة 
تاريخية لحلف شــمــال األطــلــســي فــي مــدريــد، 
والسويد  فنلندا  انضمام  على  املوافقة  قــررت 
ــا كــالــتــهــديــد  ــيـ ــى »الـــنـــاتـــو«، ووضـــعـــت روسـ إلــ
األكبر لدول الحلف. والتقى بوتني قادة إيران 
وأذربيجان وتركمانستان على هامش القمة، 
وتــركــز الــبــحــث فــيــهــا عــلــى مــجــاالت الــتــعــاون، 
ــانــــات الـــرســـمـــيـــة الــــــصــــــادرة عــن  ــيــ ــبــ حـــســـب الــ
الكرملني. ويمكن النظر إلى زيارة طاجيكستان 
غياب  عــن  للتعويض  بروتوكولية  أنــهــا  على 
بوتني، في سبتمبر/ أيلول املاضي، عن حضور 
قمتني مهمتني استضافتهما دوشنبه، وهما 
قمتا منظمة معاهدة األمن الجماعي ومنظمة 
شنغهاي لــلــتــعــاون. ولــكــن الـــزيـــارة فــي الوقت 
ذاته تؤكد أن روسيا ستحافظ على وجودها 
في الصراع على قلب آسيا بني القوى الدولية، 
وتــعــمــل عــلــى إجـــهـــاض املـــحـــاوالت األمــيــركــيــة 
لتوسيع نفوذها في طاجيكستان، بعد تكثيف 
املــســؤولــني األمــيــركــيــني زيـــاراتـــهـــم لــدوشــنــبــه، 
ــد الـــجـــيـــش الــطــاجــيــكــي  ــ ــزويـ ــ ــن تـ ــ وتــــقــــاريــــر عـ
بــمــروحــيــات، ومـــعـــدات، ومـــحـــاوالت واشنطن 
بناء وجــود دائــم لها بالقرب مــن أفغانستان، 
بعد انسحابها في صيف العام املاضي وعودة 

حركة »طالبان« إلى الحكم.
ــام روســــــيــــــا بــــإقــــنــــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وبــــــــــدا واضــــــحــــــا اهـ

بـــأن مستقبله  تــشــي  املــعــطــيــات  لــكــن  مبهمة، 
السياسي يواجه خطرًا حقيقيا هذه املرة.

ــثـــالث، شــهــد حــزب  ــارات الـ ــزيــ ــوازاة الــ ــ وفـــي مــ
ثــالث خــطــوات جديدة  والــبــرملــان  املحافظني 
كلها.  تــجــاوزهــا  جــونــســون  عــلــى  سيصعب 
وتـــســـعـــى قـــائـــمـــة مــــن املـــتـــمـــّرديـــن فــــي حــزبــه 
التنفيذية  الــلــجــنــة  مــقــاعــد  عــلــى  لــالســتــيــالء 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــا 18 مــقــعــدًا فـــي لــجــنــة 1922 

»حزب املحافظني«. لـ
األسابيع  خــالل  ســـّري  اقــتــراع  كما سيجرى 
الثالثة املقبلة الختيار األعضاء التنفيذيني، 
الحزب  قواعد  تغيير  بمقدورهم  سيكون  إذ 
مــرور  قبل  الثقة  على  ثــان  ــراء تصويت  وإجــ
ــــذي نــجــا منه  ــام عــلــى الــتــصــويــت األول الـ عــ
ــمـــرديـــن  ــتـ ــة املـ ــمـــوعـ جــــونــــســــون. وتــــجــــد مـــجـ
ممارستها  عبر  بجونسون  اإلطــاحــة  فرصة 
لــصــالحــيــاتــهــا فــي تغيير قــواعــد الــحــزب لو 
التنفيذية.  اللجنة  إلــى  الــوصــول  استطاعت 
ــلـــن خــمــســة نــــواب  ــذه الـــلـــحـــظـــة، أعـ ــ ــتـــى هـ وحـ
أعــضــاء  ملــنــاصــب  الــتــرشــح  نيتهم  محافظني 
مــن بني  وكـــانـــوا  لــجــنــة 1922،  فــي  تنفيذيني 
املنتقدين علنا لسياسة زعميهم في التعامل 

مع تبعات خرقه للقانون.
وهــــــؤالء الــخــمــســة هــــم: وزيـــــر »بــريــكــســت« 
الــســابــق ستيف بــيــكــر، والــنــائــب الــبــرملــانــي 
أندرو بريدجن، والنائب آرون بيل، والنائب 

ويطلب النص من األمني العام لألمم املتحدة 
الثاني  يناير/كانون  بحلول  تقريرًا  يقدم  أن 
املقبل، من أجل تكييف شكل البعثة ودراسة 
تـــطـــور عــالقــاتــهــا مـــع املــجــمــوعــة الــعــســكــريــة 
ــد أكـــــدت مطلع  ــانـــت بـــامـــاكـــو قـ الـــحـــاكـــمـــة. وكـ
الشهر املاضي، أنه من غير الــوارد أن تسمح 
الفرنسي  الجيش  ينسحب  بينما  لــبــاريــس، 
مـــن مـــالـــي، بــمــواصــلــة الــعــمــل عــلــى أراضــيــهــا 
بطائراتها املتمركزة في تشاد. وترفض مالي 
مغادرة القوات األجنبية من الباب لتعود من 
املالي عبد  الخارجية  النافذة، كما قال وزيــر 
الــلــه ديـــوب فــي مجلس األمـــن حــيــنــذاك. وأكــد 
الـــوزيـــر املـــالـــي لــوســائــل إعـــــالم، يــــوم االثــنــني 
املاضي، أن أي دعم جوي فرنسي لقوة حفظ 

السالم يشكل »خطا أحمر«. 
وبعد إعالنه هذا املوقف، شطبت باريس من 

ــمــــام إلـــــــى االتــــحــــاد  ــان بــــاالنــــضــ ــتـ ــكـــسـ ــيـ ــاجـ طـ
االقــتــصــادي األوراســـــي، بــعــدمــا بــاتــت الــدولــة 
ــــدة ضــــمــــن مـــنـــظـــمـــة مــــعــــاهــــدة األمـــــن  ــيـ ــ ــــوحـ الـ
الجماعي غير املنتمية إلى التكتل االقتصادي 
الذي بنته روسيا، في محاولة إلعادة التعاون 
بــلــدان االتـــحـــاد السوفييتي  االقــتــصــادي مــع 
 مــن كــازاخــســتــان 

ً
الــســابــق، ويــضــم حــالــيــا كـــال

إضافة  وأرمينيا،  وقرغيزستان  وبيالروسيا 
إلى روسيا. ومن املؤكد أن املحطة الثانية في 
للكرملني،  بأهمية خاصة  تحظى  أبــاد  عشق 
فــي ظــل مــحــاولــة الــغــرب عـــزل روســيــا وفــرض 
التاريخ  فــي  األقــســى  هــي  اقتصادية  عقوبات 
الحديث. وشكلت قمة البلدان املطلة على بحر 
قــزويــن فــرصــة لــبــوتــني مــن أجـــل طـــرح رؤيــتــه 
لتعزيز التعاون بني بلدان املنطقة، وتحويلها 
إلــــى عــقــدة لــلــمــواصــالت بـــني الــهــنــد والــصــني 
ــا، مــا يــفــتــح آفــاقــا جــديــدة لالقتصاد  ــيـ وروسـ
الــروســي، وتأكيد عــدم السماح بوجود قوات 
عسكرية خارجية في بحر قزوين، ما انعكس 
كلمة  وكشفت  لــلــقــادة.  الختامي  الــبــيــان  على 
القمة، عــن سعي موسكو لتعزيز  فــي  بــوتــني، 

املزيد  ــع انضمام 
ّ
املــتــوق الــحــزب. ومــن  إدارة 

مــن املــتــمــّرديــن فــي االقـــتـــراع املـــقـــّرر إجـــراؤه 
قبل عطلة البرملان الصيفية في 21 يوليو/ 
تموز الحالي. وكــان »حــزب املحافظني« قد 
شهد مثل هذا السيناريو عام 2019 عندما 
نجت تيريزا ماي في التصويت على حجب 
التي  النسبة  مــن  بقليل  أكــبــر  بنسبة  الثقة 

ــع مـــوســـكـــو. ويـــديـــن  ــاق ثـــنـــائـــي قـــديـــم مــ ــفــ اتــ
ــن الــدولــي فــي قــــراره »اســتــخــدام  مجلس األمـ
مرتزقة وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني 
وانتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبونها«، 
مــن دون ذكــر اســم الــقــوة كما تريد واشنطن 

ولندن، حسب مصدر دبلوماسي.
ويــبــقــي الـــقـــرار فـــي الــتــفــويــض عــلــى حــمــايــة 
املالية  السلطات  التي سعت  اإلنسان  حقوق 
بدعم من موسكو وبكني إلى تقليصها. وكتب 
في النص أنه يجب على قــوات حفظ السالم 
ــراقــــب وتــــوثــــق وتـــنـــفـــذ مـــهـــام لــتــقــصــي  أن »تــ
الـــحـــقـــائـــق، وتـــســـاعـــد فــــي الــتــحــقــيــق وتـــقـــدم 
تــقــاريــر عــلــنــيــة وفــصــلــيــة إلـــى مــجــلــس األمـــن 
بــشــأن انتهاكات الــقــانــون اإلنــســانــي الــدولــي 

وانتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان«.
وفي األشهر األخيرة ، اتهمت منظمات غير 

عن  بديلة  اتجاهات  عــن  والبحث  الخارجية، 
التوجه نحو االتحاد األوروبي والغرب، الذي 
إليها، وهو  لم يعد يحظى بأولوية بالنسبة 
ــى تــفــعــيــل جميع  ــا دفــعــهــا عــلــى األرجــــــح إلــ مـ
الـــتـــكـــتـــالت الــــتــــي عـــمـــلـــت عـــلـــى إنـــشـــائـــهـــا فــي 

العقدين األخيرين.
وقبل أيــام من قمة بحر قزوين، شــارك بوتني 
بلس«.  و»بريكس  »بريكس«  منظمة  قمة  في 
ــان الفــتــا أن بــوتــني لـــم يــســتــطــع الــحــصــول  وكــ
على موقف داعــم له في حربه على أوكرانيا. 
وأشــار بيان القمة الختامي إلى أنه »ناقشنا 
الـــوضـــع فـــي أوكـــرانـــيـــا واســـتـــذكـــرنـــا مــواقــف 
ر عنها في أماكن متخصصة،  بلداننا، التي ُعبِّ
ــــي  ــدولـ ــ ــي مـــجـــلـــس األمـــــــــن الـ ــ ــد فــ ــديــ ــحــ ــتــ ــالــ وبــ
ــم املـــتـــحـــدة، ونــحــن  والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــألمـ
ــيـــا«.  نــدعــم املـــفـــاوضـــات بـــني روســـيـــا وأوكـــرانـ
وبــعــيــدًا عــن عــدم قـــدرة بــلــدان »بــريــكــس« على 
لــعــب دور مــجــمــوعــة »الــســبــع الـــكـــبـــرى«، فــإن 
»بريكس« ما زالــت أقــرب إلى منتدى منه إلى 
ــل املـــصـــالـــح املــتــشــابــكــة  تــحــالــف وثـــيـــق فـــي ظـ
أفريقيا  وجــنــوب  والــبــرازيــل  والــهــنــد  للصني 
الثنائية بــني الصني  الــغــرب، والــخــالفــات  مــع 
والــهــنــد. وربــمــا أقــصــى مــا يــمــكــن أن تحصل 
عليه روســيــا مــن التحالف هــو إعـــادة توجيه 
الهند والصني،  النفط والــغــاز نحو  صـــادرات 
ولــكــن مــع حــســم كبير فــي األســـعـــار. وتكشف 
الــــروس وتحركاتهم  املــســؤولــني  تــصــريــحــات 
أنـــهـــم يــبــنــون ســيــاســاتــهــم الــحــالــيــة مـــن أجــل 
الحصول على حشد عاملي داعم لهم من مبدأ 
»مــن ليس ضدنا فهو معنا«. وال شــك فــي أن 
الــكــرمــلــني اســتــفــاد مــن عـــدم الــعــمــل وفـــق مبدأ 
بــوش »من  األميركي األسبق جــورج  الرئيس 
اع السياسة 

ّ
ليس معنا فهو ضدنا«. لكن صن

في موسكو، وإن نجحوا في سياستهم هذه 
الــدول،  على املــدى املنظور، بتحييد كثير من 
وتعويض بعض الخسائر، فإنهم يتجاهلون 
الحالي مبني على  العالم  أن  عــمــدًا  أو  قــصــدًا 
شبكة عــالقــات صعبة ومــعــقــدة. وخــيــر دليل 
تــهــّب لنجدتها، ولــم تغامر من  لــم  الــصــني  أن 
أجـــل املـــبـــادئ بــتــعــريــض شــركــاتــهــا لعقوبات 
االقــتــصــادي  بنموها  تــؤثــر  أن  يمكن  ثــانــويــة 
كذلك  الغرب.  مع  التجارة  على  كثيرًا  املعتمد 
يحاول الكرملني الهروب إلى األمــام بتجاهل 
تأثيرات العقوبات على املدى البعيد في عزل 
روسيا وتردي أوضاعها االقتصادية، وتاليا 
قوة  على  لتقتصر  العاملي،  نفوذها  تقويض 
إقــلــيــمــيــة بــأســلــحــة نـــوويـــة، ومـــصـــدر للطاقة 
واملــواد الغذائية. ولعل الــدرس األهــم الــذي لم 
أنــه يجب  الــروســيــة  السياسة  يتعلمه صــنــاع 
ي األمنيات بالعظمة 

ّ
النظر إلى الواقع، ال تبن

على أنها حقيقة.

بول هوملز، والوزير السابق كريس غرين.
ــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن حــــزب املــحــافــظــني  ــ وقـ
القليلة  الــجــديــد«، إن األســابــيــع  »الــعــربــي  لـــ
ــي مــســتــقــبــل  ــ ــلـــة ســـتـــكـــون حـــاســـمـــة فـ ــبـ ــقـ املـ
جونسون السياسي، حيث سيجري التأكد 
ر له أي طريق 

ّ
من اإليقاع به بطريقة ال توف

القادر على  البديل  للعودة حتى مع غياب 

النص األول كل عبارة تتعلق باإلبقاء على 
دعم جوي فرنسي. وفي تقرير سري عرض 
ــن، حـــذر خــبــراء مــن األمــم  عــلــى مجلس األمــ
تنظيمي  ضد  بالعقوبات  مكلفون  املتحدة 
ــاعـــدة« و»داعــــــــش«، مـــن تــطــورهــمــا في  ــقـ »الـ
الفرنسي  االنــســحــاب  بعد  الساحل  منطقة 
مـــن مـــالـــي. وقـــالـــوا فـــي هــــذه الــوثــيــقــة الــتــي 
حــصــلــت عــلــيــهــا وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« إن 
»إعــــــادة الــتــشــكــيــل الــعــســكــري الـــجـــاريـــة في 
املــنــطــقــة، قـــد تــضــر بــالــجــهــود الـــتـــي بــذلــت 

ملكافحة اإلرهاب«.
وال يتضمن القرار الذي تبناه املجلس سوى 
إشــــــارة صــغــيــرة فـــي مــقــدمــتــه إلــــى الـــوجـــود 
ــنـــر« الــروســيــة  ــاغـ املــثــيــر لــلــجــدل ملـــرتـــزقـــة »فـ
الخاصة، الذي تنفيه باماكو مؤكدة، أنها ال 
تقبل مساعدة ســوى من »مــدربــني« بموجب 

الــعــالقــات الــتــجــاريــة مــع الــبــلــدان املــطــلــة على 
بحر قزوين، واستكمال مشروع ممر »شمال 
جــنــوب« مــن مــوانــئ إيـــران والهند عبر بلدان 
ــواًل إلـــى بــحــر الــبــلــطــيــق. وعــلــى  ــ املــنــطــقــة، وصـ
املطلة على  الــبــلــدان  الــرغــم مــن اهتمام جميع 
بحر قزوين بتطوير البنى التحتية وشبكات 
املواصالت في إطار ممر »شمال جنوب«، فإن 
مصالح هذه البلدان ليست متطابقة، وتصل 
إلى حد التضارب في بعض القضايا. وتراهن 
مــوســكــو عــلــى أن تــكــون مــنــطــقــة آســيــا وبــحــر 
ــاز مــهــمــة فـــي ســيــاســاتــهــا  ــكـ قـــزويـــن نــقــطــة ارتـ
الــخــارجــيــة، فــي عــالــم مــا بــعــد غـــزو أوكــرانــيــا، 
إعــادة نظر شاملة بسياساتها  ضمن عملية 

استقالت  أنها  إال  عليها جونسون،  حصل 
بعد أقل من ستة أشهر على خلفية اقتراع 
سري مشابه. وبالتوازي مع قضية االقتراع 
وبــإمــكــانــيــة   1922 بلجنة  الــخــاص  الـــســـّري 
ثاٍن  الحزب وإجــراء تصويت  تغيير قواعد 
عــلــى الــثــقــة، اجــتــمــعــت لــلــمــرة األولــــى لجنة 
كان  إذا  فيما  بالتحقيق  فة 

ّ
املكل االمتيازات 

جونسون قد تعّمد تضليل البرملان عندما 
أكد أكثر من مرة عدم خرقه للقانون، وكذب 
بشأن إقامته تجّمعات مخالفة للقواعد في 

مقّر إقامته خالل وباء »كورونا«.
املخضرمة  النائبة  بقيادة  اللجنة  وأعلنت 
ــــان عــن  ــارمـ ــ ــيـــت هـ ــاريـ ــال هـ ــمـ ــعـ فــــي حـــــزب الـ
ــور بـــاســـتـــقـــبـــال  ــ ــفــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــدء عــ ــ ــبــ ــ ــ ــا ال ــهــ ــزمــ عــ
ــلـــومـــات مــــن أي شــخــص  ــعـ ــــاالت واملـ ــــصـ االتـ
لديه تفاصيل خاصة بتجّمعات »داونينغ 
ــتـــريـــت«، وذلـــــك حــتــى تـــاريـــخ 29 يــولــيــو  سـ
الحالي، أي قبل جلسة االستماع املقّررة بني 
ونوفمبر/  األول  تشرين  أكــتــوبــر/  شــهــري 
»غــود  منظمة  أمــا  املقبلني.  الــثــانــي  تشرين 
لــو بــروجــيــكــت« غــيــر الــربــحــيــة املــدافــعــة عن 
عبر  ا، 

ً
ثالث تحرًكا  فقادت  العامة،  الحقوق 

قيامها بإجراء رسمي وقانوني ضد شرطة 
العاصمة لفشلها املستمر والواضح بحسب 
 املــنــظــمــة فــــي الــتــحــقــيــق بــقــضــيــة »حـــفـــالت 

داونينغ ستريت«.

حكومية القوات املالية وداعميها الروس بمن 
فيهم مرتزقة »فاغنر«، بارتكاب فظائع. وقال 
دبلوماسيون إن بعثة األمم املتحدة التي من 
ــاءات،  ــ واجــبــهــا فــتــح تحقيقات فــي حـــال ادعـ
شهدت تقلصا في حريتها في التنقل بشكل 
كبير منذ بداية العام. وبعد التصويت صرح 
املتحدة نيكوال  األمــم  لــدى  الفرنسي  السفير 
دو ريــفــيــيــر: »يـــجـــب ضـــمـــان حـــريـــة الــحــركــة 
املــتــحــدة«، مــؤكــدًا أن »انتهاكات  لبعثة األمــم 
الدولي  اإلنساني  والقانون  اإلنــســان  حقوق 
يــنــشــر  أن  ــتــــرض  ــفــ ويــ تــــتــــوقــــف«.  أن  يـــجـــب 
راح  مذبحة  عــن  املتحدة  لــألمــم  تقرير  قريبا 
ضحيتها مئات من املدنيني على أيدي جنود 
ماليني بمساعدة مقاتلني أجانب بني 27 و31 

مارس/آذار املاضي في مورا.
)فرانس برس(

الغزو الروسي

املنطقة  فــي  ملوسكو  املوالية  املحلية  اإلدارة 
»بعد  »تيليغرام«:  عبر  باليتسكي  إيفغيني 
ــرت ســفــيــنــة  ــحــ ــتــــوقــــف، أبــ ــن الــ عـــــدة أشـــهـــر مــ
شحن أولى من ميناء بيرديانسك التجاري، 
توجه سبعة آالف طن من الحبوب إلى دول 
صديقة«. وأضاف أن »سفن وزوارق القاعدة 
البحر  ألسطول  التابعة  البحرية  العسكرية 
األســود في نوفوروسيك تتولى ضمان أمن 
سفينة الشحن«. ولم يوضح وجهة الحمولة. 

ــى وقــــــــع الـــتـــصـــعـــيـــد الـــغـــربـــي  ــلــ عــ
ــــــــ الـــــــروســـــــي عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة غــــزو 
أوكرانيا، وارتفاع حدة التهديدات 
الخميس  األبــرز أمس  التطور  املتبادلة، كان 
يتمثل في إعالن انطالق أول سفينة محّملة 
بسبعة آالف طن من الحبوب األوكرانية من 
تصدير  عملية  أول  فــي  بــيــرديــانــســك،  مــرفــأ 
مــن نــوعــهــا، بــالــتــوازي مــع انــســحــاب الــقــوات 
أوديسا،  قبالة  الثعبان  جزيرة  من  الروسية 
»بـــادرة حــســن نّية  والــــذي قــّدمــتــه مــوســكــو كــــ
»إلثــبــات أنــهــا ال تــعــرقــل جــهــود تنظيم ممر 
ــيـــة من  إنــســانــي لــتــصــديــر املــنــتــجــات الـــزراعـ
أراضــــي أوكــرانــيــا. هـــذه الــتــطــورات قــد تكون 
ــلــــة تـــحـــريـــر الـــحـــبـــوب  خــــطــــوة أولـــــــى فــــي رحــ
األوكــرانــيــة، خــصــوصــا بــعــد تــفــاقــم املــخــاوف 
من أزمــة غــذاء عاملية كإحدى تبعات الحرب 
ــا ووقــــــف تــصــديــر  ــيــ ــرانــ ــيــــة عـــلـــى أوكــ الــــروســ

الحبوب وال سيما القمح منها.
وأعــلــنــت الــســلــطــات الـــتـــي نــصــبــتــهــا الـــقـــوات 
انطالق  أمــس  أوكرانيا،  في جنوب  الروسية 
طـــن من  بــســبــعــة آالف  مــحــمــلــة  أول ســفــيــنــة 
الــحــبــوب األوكـــرانـــيـــة مـــن مــرفــأ بــيــرديــانــســك 
الـــذي تحتله الــقــوات الــروســيــة. وقـــال رئيس 

كما أعلن مسؤول آخر في السلطات املحلية 
املـــوالـــيـــة ملـــوســـكـــو، هـــو فــالديــمــيــر روغـــــوف، 
لوكالة »ريا نوفوستي«، أنه قد يتم تصدير 
1,5 مليون طن من الحبوب عبر بيرديانسك.

ــك، أكـــد الــرئــيــس الــروســي  وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلــ
فالديمير بوتني أن موسكو ال تقّيد بأي شكل 
من األشكال تصدير األسمدة واملواد الغذائية، 
كـــمـــا أنـــهـــا ال تـــعـــرقـــل عــمــلــيــة نـــقـــل الــحــبــوب 
األوكـــرانـــيـــة إلـــى األســـــواق الــعــاملــيــة. وأضـــاف 
بوتني أن ال أحد يمنع كييف من نزع األلغام 
البحر األسود  التي زرعتها قواتها في مياه 
جــاءت  بحرية.  نقل  مــمــرات  تمر عبرها  التي 
هذه التصريحات خالل اجتماع عقده بوتني 
مع نظيره اإلندونيسي جاكو ويــدودو أمس 
خالل زيارة األخير إلى موسكو. وأشار بوتني 
إلــى أنــه يوجد في املوانئ األوكرانية نحو 5 
ماليني طن من الحبوب، وهذه الكمية ال يمكن 
أن يكون لها تأثير يذكر في األسواق العاملية. 
ولفت إلى أن العقوبات املفروضة على املوانئ 
ألســواق  صعوبات  تخلق  الروسية  البحرية 
ــدة، وأن الــعــقــوبــات  ــمــ املـــــواد الــغــذائــيــة واألســ
املـــفـــروضـــة عــلــى أصـــحـــاب شـــركـــات األســمــدة 
وتعقد  االتــصــاالت صعبة  وعائالتهم تجعل 

ويــدودو  أعلن  مــن جهته،  املــالــيــة.  التعامالت 
الــروســي رسالة من الرئيس  أنــه سلم نظيره 
مــن دون  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  األوكـــرانـــي 
ــا ويــــــدودو إلــى  ــ أن يــكــشــف مــضــمــونــهــا. ودعـ
تسوية واللجوء للمفاوضات لحل النزاع في 
أوكرانيا من أجل استعادة سالسل اإلمدادات 

الغذائية العاملية.
الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  نـــفـــســـه،  الـــســـيـــاق  فــــي 
الروسية  القوات  الروسية أمس عن انسحاب 
أوديسا،  قبالة  الثعبان  جزيرة  في  املتمركزة 
نــّيــة لتثبت روسيا  »بـــادرة حسن  إنــهــا  قائلة 
ــي أنــــهــــا ال تـــعـــرقـــل جــهــود  ــ ــدولـ ــ لــلــمــجــتــمــع الـ
لتصدير  إنساني  ممر  لتنظيم  املتحدة  األمــم 

املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة مـــن أراضـــــي أوكـــرانـــيـــا«. 
وأشـــارت إلــى أن »هـــذا الــقــرار ال يــتــرك لكييف 
مجااًل للمزايدات بشأن أزمة الغذاء الوشيكة، 
مــن خـــالل مــزاعــم اســتــحــالــة تــصــديــر الحبوب 
بــســبــب ســيــطــرة روســيــا الــكــامــلــة عــلــى الــجــزء 
األســـود«. وشــدد  البحر  مــن  الغربي  الشمالي 
البيان على أن »الكرة باتت في ملعب الجانب 
األوكـــرانـــي، الـــذي لــم يــنــزع حــتــى اآلن األلــغــام 
فـــي مـــيـــاه الــبــحــر األســــــود قــبــالــة ســـواحـــلـــه«. 
مــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث الـــجـــيـــش األوكـــــرانـــــي عــن 
»تحرير منطقة استراتيجية« بعد اإلعالن عن 
انسحاب القوات الروسية من جزيرة الثعبان. 
وقال القائد العام للقوات املسلحة األوكرانية 

»تيليغرام«:  تطبيق  على  زالــوجــنــي  فــالــيــري 
»أشــكــر املــدافــعــني عــن منطقة أوديـــســـا الــذيــن 
أقــصــى جــهــودهــم لتحرير منطقة ذات  بــذلــوا 

أهمية استراتيجية«. 
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال أنــــــدريــــــه يــــــرمــــــاك، رئـــيـــس 
ــرانـــي، فــي تــغــريــدة على  مكتب الــرئــيــس األوكـ
الروس  األوكرانية طردت  القوات  إن  »تويتر« 
مــــن الــــجــــزيــــرة، مــضــيــفــا أن ادعــــــــاء مــوســكــو 
أن االنــســحــاب جـــاء بـــدافـــع حــســن الــنــّيــة غير 
صحيح. فيما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني 
بـــوريـــس جــونــســون ان االنـــســـحـــاب الـــروســـي 

يظهر انه من »املستحيل« إخضاع أوكرانيا.
وفــي السياق نفسه، قــال األمــني العام لحلف 

شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ، من مدريد 
أمـــس مـــع اخــتــتــام قــمــة الــحــلــف، إن الــيــونــان 
مستعدة لتقديم سفن للمساعدة في تصدير 
الــحــبــوب مــن مــوانــئ أوكــرانــيــا الــتــي تغلقها 
اليونان  »أعلنت  للصحافيني:  وقــال  روسيا. 
لــتــوفــيــر ســفــن لنقل الحبوب  أنــهــا مــســتــعــدة 
ــلـــن الــرئــيــس  مــــن أوكــــرانــــيــــا«. مــــن جـــهـــتـــه، أعـ
الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، مـــن مـــدريـــد، 
آلية برعاية األمــم املتحدة  أنــه سيتم إطــالق 
فــي إسطنبول إلخـــراج الــحــبــوب مــن املــوانــئ 
األوكرانية عبر البحر األسود، من دون تقديم 
ــا إلـــى »تكثيف«  املــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. ودعــ
الجهود مــن أجــل »وقــف دائــم إلطــالق النار« 

في أوكرانيا. على الرغم من هذه األجواء، كان 
التصعيد يستمر بني موسكو والغرب. وأكد 
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن أن الــواليــات 
األمــر«.  لــزم  »طاملا  أوكرانيا  املتحدة ستدعم 
ــال فـــي خـــتـــام قــمــة األطــلــســي فـــي مـــدريـــد:  ــ وقـ
»ســنــبــقــى إلـــى جــانــب أوكــرانــيــا وكـــل الحلف 
األمر  لــزم  أوكرانيا طاملا  إلــى جانب  سيبقى 
لضمان أنها لن تهزم من قبل روسيا«. وأعلن 
أن الـــواليـــات املــتــحــدة ســتــقــّدم إلـــى أوكــرانــيــا 
»أكــثــر من  مــســاعــدة عسكرية جــديــدة بقيمة 
املــضــادة  الــدفــاعــات  مــن  مــلــيــون دوالر«   800
وقال  أخــرى.  وتجهيزات  واملدفعية  للطيران 
بايدن: »ال أعرف كيف ومتى سينتهي األمر. 

لكن الحرب لن تنتهي بهزيمة أوكرانيا«.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أبلغ  جهته،  من 
ماكرون قمة األطلسي أن فرنسا ستقدم قريبا 
ستة مدافع أخرى من طراز »سيزار« ملساعدة 
الــدفــاع السويدي  أوكــرانــيــا. فيما أعلن وزيــر 
إرســـال  تــعــتــزم  بــــالده  أن  بــيــتــر هولتكفيست 
يتضمن  أوكرانيا،  إلى  إضافي  دعم عسكري 
أسلحة مضادة للدبابات ومعدات إزالة ألغام، 
 49( كرونة  مليون   500 قيمتها حوالي  تبلغ 
خــالل  ستولتنبرغ،  أكـــد  كــمــا  دوالر(.  مــلــيــون 
ــادة دعم  أمـــس، اســتــمــرار زيـ مؤتمر صحافي 
الحلف  اســتــعــداد  معلنا  الــحــلــف ألوكـــرانـــيـــا، 
ألي خطوات محتملة من قبل روسيا في ما 
يتعلق بعضوية فنلندا والسويد في الناتو. 
ولفت إلى أنه في حال اندالع حرب بني الناتو 
وروســيــا، »سنواجه معاناة وأضـــرارًا وموتا 
على نطاق غير مسبوق«. وأضاف أن أوروبا 
تشهد أزمـــة وحــربــا هــي الــكــبــرى منذ الحرب 
محصورة  كانت  وإن  حتى  الثانية،  العاملية 

بأوكرانيا في الوقت الحالي. في املقابل، اعتبر 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي الفـــروف 
راهنا بني روسيا  يقوم  أن »ســتــارًا حديديا« 
والغرب. وقال في مؤتمر صحافي في مينسك 
مع نظيره البيالروسي فالديمير ماكي: »هذا 
الغربيون  الــيــوم  يصنعه  الــحــديــدي  الــســتــار 
أنفسهم«. واعتبر أن االتحاد األوروبي يعاني 
الواليات  أكثر من  العقوبات ضد روسيا  من 
املتحدة، ورجــح أن تكون واشنطن من خالل 

ذلك ترغب في إضعاف أوروبا. 
كما قال نائب رئيس مجلس األمــن الروسي 
ديـــمـــتـــري مـــيـــدفـــيـــديـــف إن الـــعـــقـــوبـــات ضــد 
مــوســكــو قــد ُيــنــظــر إلــيــهــا فــي ظـــروف معينة 
ــرر لــلــحــرب.  ــبــ عـــلـــى أنـــهـــا عـــمـــل عــــدوانــــي ومــ
وأضاف ميدفيديف: »أود أن أشير مرة أخرى 
إلى أنه في ظل ظروف معينة يمكن أن تعتبر 
مــثــل هـــذه اإلجـــــراءات الــعــدائــيــة بمثابة عمل 
الدولي، بل ويمكن حتى  العدوان  أعمال  من 
اعتبارها سببا للحرب«، مضيفا أن لروسيا 

الحق في الدفاع عن نفسها.
ــــس فــي  عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة، تــــواصــــل الـــقـــصـــف أمـ
منطقة دونباس شرق أوكرانيا، حيث تتركز 
غالبية املعارك. وقال حاكم منطقة لوغانسك 
ليسيتشانسك  مــديــنــة  إن  غـــايـــداي  ســيــرغــي 
»تعيش تحت قصف متواصل بجميع أنواع 
األســلــحــة«. ونــقــلــت وكــالــة »ريـــا نوفوستي« 
املوالني  واالنفصاليني  الروسية  الــقــوات  عن 
ــيــــا أمــــــس إعــــالنــــهــــم االســــتــــيــــالء عــلــى  لــــروســ
مــصــفــاة لــيــســيــتــشــانــســك. لــكــن هــيــئــة أركــــان 
ــي أكــــدت اســـتـــمـــرار الــقــتــال  ــرانــ الــجــيــش األوكــ

حول هذا املوقع. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

)Getty( تعتبر زيارة بوتين لطاجيكستان بروتوكولية

تسيطر القوات الروسية على ميناء بيرديانسك )يوري كادوبنوف/فرانس برس(

)Getty/جونسون في مدريد أمس )ألبرتو أورتيغا

وروسيا  الــغــرب  بين  التصعيد  استمرار  رغــم 
على خلفية غزو األخيرة ألوكرانيا، فإن تطورًا 
باإلعالن عن انطالق  الخميس  برز أمس  إيجابيًا 
من  األوكرانية  بالحبوب  محملة  سفينة  أول 
موسكو،  عليه  تسيطر  الذي  بيرديانسك  مرفأ 
بالتوازي مع انسحاب األخيرة من جزيرة الثعبان

الحدث

بوادر لتصدير 
الحبوب األوكرانية

بايدن: الواليات المتحدة 
ستدعم أوكرانيا طالما 

لزم األمر

بوتين: موسكو ال تقيّد 
بأي شكل تصدير المواد 

الغذائية

تراهن موسكو على أن 
تكون آسيا نقطة ارتكاز 

لسياساتها

بعد جولة خارجية 
قادته إلى رواندا وألمانيا 

وإسبانيا، عاد رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون، إلى بالده أمس، 
ليواجه تحديات عدة

تراهن موسكو على 
أن تكون منطقة آسيا 

وبحر قزوين نقطة ارتكاز 
مهمة في سياساتها 

الخارجية. إال أن نتائج 
هذا الرهان قد تكون 

متواضعة

إن  )الصورة(،  ناريشكين  سيرغي  الروسية،  الخارجية  المخابرات  رئيس  قال 
وفي  أوكرانيا.  أوصــال  لتقطيع  سيناريوهات  وضع  في  بــدأت  بولندا 
»نوفوستي«،  لوكالة  تصريحات 
على  اآلن  تعمل  بولندا  أن  ادعــى 
في  بالوكالة  ــة  دول إنشاء  قضية 
»تحت  ســتــكــون  أوكــرانــيــا،  ــرب  غـ
كما  البولندية.  الــقــوات  حماية« 
في  النظر  بالتزامن  »يتم  أنه  إلى  أشار 
مشروع لتشكيل منطقة عازلة في 
أوكرانيا،  في  الوسطى  المناطق 
ستسمح  للبولنديين،  وفقا  والتي، 

لهم بتجنّب الصدام مع روسيا«.

منطقة عازلة؟

توجه موسكو شرقًا: نتائج متواضعة
تقرير

إضاءة

رصد
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ربع قرن على استعادة الجزيرة

الصين ترّسخ سيطرتها على هونغ كونغ

ليو بينغ: مشاركة جين 
بينغ تؤكد أهمية الحدث 

بالنسبة إلى الصين

بكين ــ علي أبو مريحيل

ــوم  ــيــ ــغ، الــ ــ ــونــ ــ ــغ كــ ــ ــونـ ــ تـــحـــيـــي هـ
الـــ25 إلعادتها  الذكرى  الجمعة، 
إلــى الــســيــادة الصينية، فــي ظل 
واقـــــع جـــديـــد جـــــّرد املـــديـــنـــة مـــن طــابــعــهــا 
السلطات  أحكمت  أن  بعد  الــديــمــقــراطــي، 
الصينية قبضتها، بموجب قانون األمن 
والتنفيذ  التشريع  أجــهــزة  على  القومي، 
ــّبـــب فــــي حــل  والــــقــــضــــاء. هــــــذا األمـــــــر تـــسـ
الــذي  »ديموسيستو«  السياسي  الــحــزب 
أســســه قــبــل ســـنـــوات نــاشــطــون مــؤيــدون 
معظم  فــرار  إلــى  باإلضافة  للديمقراطية، 
ى 

ّ
الخارج، واعتقال من تبق إلى  النشطاء 

منهم. وأثــارت التطورات واألحــداث التي 
سنوات  الخمس  خــال  املــديــنــة  شهدتها 
ــاؤالت حــــــول مــســتــقــبــلــهــا  ــ ــســ ــ ــة تــ ــيــ املــــاضــ
الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي واالقـــتـــصـــادي، 
ومصير نموذج »دولة واحدة ونظامان«، 
ــه الــصــيــغــة الـــتـــي تــؤطــر  ــ عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـ
الـــعـــاقـــة بـــن الـــجـــزيـــرة والـــبـــر الــرئــيــســي 
البريطاني  االستعمار  إنــهــاء  إعــان  منذ 

رسميًا قبل ربع قرن.
ويــشــّكــل حــضــور الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جـــن بــيــنــغ، املــنــاســبــة فـــي أول رحـــلـــة له 
خارج البر الرئيسي منذ انتشار جائحة 
ــامــــن، تــأكــيــدًا  كــــورونــــا قـــبـــل أكـــثـــر مــــن عــ
السابقة  البريطانية  املستعمرة  أن  على 
الـــتـــي ســتــحــيــي هــــذه الـــذكـــرى بــفــعــالــيــات 
واحــتــفــاالت صــاخــبــة، بــاتــت فعليًا تحت 
الـــقـــبـــضـــة الـــصـــيـــنـــيـــة. وأشــــــــاد شــــي جــن 
بينغ، لدى وصوله إلى هونغ كونغ أمس 
النار«  من  الجديدة  »الــوالدة  بـــ الخميس، 
لهونغ كونغ. وقال: »بعد العواصف، تولد 
النار، وتظهر  هونغ كونغ من جديد من 
بــحــيــويــة كــبــيــرة«. وأضــــاف أن »الــوقــائــع 
أثبتت أن مبدأ بلد واحد ونظامان مليء 

بالحيوية«.
مت 

ّ
تسل قــد  الصينية  الــســلــطــات  وكــانــت 

هونغ كونغ من اململكة املتحدة في األول 
من يوليو/تموز عام 1997، لينتهي بذلك 
حــكــم بــريــطــانــي لــلــجــزيــرة دام 156 عــامــًا. 
املدينة  م الصن للسلطة على 

ّ
وجــاء تسل

ــعــت 
ّ
ــــذي وق بــمــوجــب اإلعـــــان املــشــتــرك الـ

عليه حكومتا البلدين عام 1984، وقضى 
بعودة هونغ كونغ إلى الصن، في إطار 
صــيــغــة دولــــة واحــــدة ونــظــامــان. وحسب 
وبريطانيا،  الصن  بن  املشترك  اإلعــان 
خــال  الصينية  للسلطات  يــحــق  ال  فــإنــه 
خمسة عقود من تاريخ استعادة الجزيرة، 
ــــل فـــــي ســــيــــاســــات هــــونــــغ كـــونـــغ  ـ

ّ
ــــدخ ــتـ ــ الـ

الــداخــلــيــة. لكن بعض الــثــغــرات فــي بنود 
االتفاق )اختيار الرئيس التنفيذي يكون 
ومن  الداخلية،  االنتخابات  أســاس  على 
الحكومة  بــالــتــشــاور مــع  يــتــم تعيينه  ثــم 
املــركــزيــة فــي بــكــن( دفـــع الــصــن إلـــى أول 

ــد الــلــعــبــة  ــ ــواعـ ــ بـــعـــد أن فــــرضــــت بـــكـــن قـ
الــتــي  فـــتـــرة الم،  ــهــــدت  االنـــتـــخـــابـــيـــة. وشــ
ــبـــون األســــــوأ فـــي تــاريــخ  ــراقـ يــعــتــبــرهــا مـ
 
ّ
سن بسبب  كبيرة،  اضطرابات  الجزيرة، 
تشريعات جديدة عززت من قدرة الصن 
الديمقراطي.  النظام  فعالية  إبــطــال  على 
وكــان مــن أبــرز هــذه التشريعات مشروع 
ــــي فـــبـــرايـــر/ قـــــانـــــون، تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــه فـ
املــحــلــيــة  لــلــحــكــومــة  يــتــيــح  شـــبـــاط 2019، 
أمــام  للمثول  إلــى بكن  املــجــرمــن  تسليم 
ــبــرت 

ُ
املــحــاكــم الــشــعــبــيــة، فـــي خـــطـــوة اعــت

ــيــــادة الــــجــــزيــــرة وتـــهـــديـــدًا  انـــتـــهـــاكـــًا لــــســ
ــــذي أدى إلـــى  ــر الــ ــ لـــحـــريـــة ســـكـــانـــهـــا، األمــ

ــل فــي شـــؤون هــونــغ كــونــغ الداخلية 
ّ

تــدخ
الـــبـــرملـــان الــصــيــنــي  ــر  ــام 2014، حـــن أقــ عــ
قرارًا بشأن إصاح النظام االنتخابي في 
الجزيرة، يقضي باختيار ثاثة مرشحن 
بكن  قبل  من  التنفيذي  الرئيس  ملنصب 
قبل إجــراء التصويت الشعبي. هذا األمر 
انــدالع حركة احتجاجية غير  تسّبب في 
»ثورة  مسبوقة في هونغ كونغ، ُعرفت بـ
ألف  أكثر مــن 200  املــظــات«، طالب فيها 
ووقــف  والديمقراطية  بالحرية  متظاهر 

ل الصن في شؤونهم الداخلية.
ّ

تدخ
رئــيــســة  الم،  كـــــاري  ــخــبــت 

ُ
انــت  ،2017 فـــي 

تنفيذية لهونغ كونغ، في أول استحقاق 

تــظــاهــرات عــارمــة اســتــمــرت لــشــهــور، قبل 
أن تــســحــب الم الحــقــًا مـــشـــروع الــقــانــون، 
بعد خروج األوضاع عن نطاق السيطرة. 
تلك األحـــداث ومــا رافقها من فوضى في 
الـــجـــزيـــرة، أثـــــارت قــلــق بــكــن، فـــأقـــرت في 
»قــانــون  بـــ ُعـــرف  مــا  عـــام 2020،  منتصف 
األمــــن الــقــومــي«، وهـــو قــانــون يعتبر أي 
نشاط مناهض للحكومة إرهابًا، ويمنح 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي صــاحــيــات واســعــة 
ــو مــا  ــ ــاة، وهــ ــقــــضــ ــال اخــــتــــيــــار الــ فــــي مــــجــ
املعمول  األساسي  القانون  مع  يتعارض 
به في هونغ كونغ. وكذلك يتيح القانون 
القومي تشرف عليه  إنشاء مكتب لألمن 
بكن مباشرة، ويمكن من خاله ماحقة 
وضــبــط املــعــارضــن والــنــشــطــاء املؤيدين 
ــرة،  ــزيـ لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. كـــمـــا شـــهـــدت الـــجـ
خــــال حــكــم كـــــاري الم، حــمــلــة اعــتــقــاالت 
الناشطن  كبيرًا من  عــددًا  كبيرة طاولت 
املــؤيــديــن لــلــديــمــقــراطــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
ــــزب »هــــونــــغ كـــونـــغ الـــوطـــنـــي«  تـــجـــريـــم حـ
املـــؤيـــد لــاســتــقــال. أيـــضـــًا شــهــد الــنــظــام 
االنــتــخــابــي تــعــديــات جـــديـــدة أقــــرت في 
عــــام 2021، تـــم بــمــوجــبــهــا تــقــلــيــص عــدد 
ــاء املــنــتــخــبــن بـــاالقـــتـــراع املــبــاشــر  األعـــضـ
)إلــــى 20 مــن أصـــل 90(، وجــعــل الــتــرشــح 
للمجلس التشريعي مقتصرًا على موالن 
إلغاء  فعليًا  ما يعني  املركزية،  للحكومة 
لـــقـــوى املـــعـــارضـــة في  ــق  أي فـــرصـــة أو أفــ
اإلجـــراءات،  هــذه  والسلطة. جميع  الحكم 
الــــتــــي أدت إلـــــى تــغــيــيــر مــــامــــح الـــنـــظـــام 
وصف  إلــى  مراقبن  دفعت  الديمقراطي، 
كــــاري الم بــالــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة األســـوأ 
واألكثر خضوعًا لبكن. ولعل ثمار جميع 
ات 

ّ
ما تقّدم من تعديات دستورية وتدخ

مباشرة من الحكومة املركزية، تتمثل في 
تعين جون لي، املسؤول األمني السابق، 
رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لهونغ كونغ خلفًا 
لــكــاري الم، وذلـــك فــي الــثــامــن مــن مــايــو/

أيار املاضي. ومن املقرر أن يقسم اليمن 
الرئيس  أمــام  الجمعة  الــيــوم  الدستورية 

الصيني شي جن بينغ.
يــقــول أســـتـــاذ الــــدراســــات الــســيــاســيــة في 
جــامــعــة ســوتــشــو، لــيــو بــيــنــغ، فــي حديث 
الـــــجـــــديـــــد«، إن مـــشـــاركـــة  ــــي  ــــربـ ــعـ ــ مـــــع »الـ
الـ25  الرئيس الصيني في إحياء الذكرى 
الســتــعــادة هــونــغ كــونــغ، عــلــى الــرغــم من 
عن   

ً
فضا الجزيرة،  في  الوبائي  الوضع 

أنها أول رحلة له خارج الصن منذ أكثر 
الحدث بالنسبة  من عامن، تؤكد أهمية 

ــبـــاره  ــتـ ــاعـ ــيــــوعــــي، بـ ــزب الــــشــ ــ ــحـ ــ ــادة الـ ــ ــقـ ــ لـ
مــنــاســبــة لــاحــتــفــال بــالــنــصــر، أي الــقــدرة 
ــرة بـــعـــد 25 عـــامـــًا.  ــزيـ عـــلـــى إخــــضــــاع الـــجـ
ويضيف بأن نظرة سريعة على تطورات 
األحداث، وإجراء مقاربة بن الوضع الذي 
ـــات 

ّ
كـــانـــت عــلــيــه هـــونـــغ كـــونـــغ قــبــل تـــدخ

الصن وبن الوضع اآلن، ُيظهر أن بكن 
الديمقراطي عن  الطابع  نــزع  في  نجحت 
املدينة، وإن كان ثمن ذلك دمًا ومصادرة 
ــامـــة، عــلــى حد  لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات الـــعـ
الــراهــن، ال  قوله. ويتابع: في ظل الوضع 
يحمل مبدأ »دولــة واحــدة ونظامان« أي 
قيمة، فاألساس في فكرة وجود نظامن، 
هـــو االســتــقــال الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
ـــحـــكـــم 

ُ
ــوم ت ــ ــيــ ــ ــ ــا ال ــمـ ــنـ ــيـ واالقـــــــتـــــــصـــــــادي، بـ

الــصــن قبضتها األمــنــيــة عــلــى كــل شــيء 
ــدءًا مـــن اخــتــيــار الــرئــيــس  فـــي الـــجـــزيـــرة، بــ
ــرورًا بــمــاحــقــة املــعــارضــن،  الــتــنــفــيــذي، مــ
وصواًل إلى محاكمتهم في البر الرئيسي. 
هي  الجمعة  اليوم  احتفاالت  أن  ويعتبر 
غــيــر مشروطة  إعـــان الســتــعــادة  بمثابة 
ــــع اإلعــــــان  ــا يـــتـــنـــاقـــض مـ ــمـ لــــلــــجــــزيــــرة، بـ
املــشــتــرك بــن الــصــن وبــريــطــانــيــا، والــذي 
القانوني  إبقاء الوضع  نص حرفيًا على 

للجزيرة على حاله حتى عام 2047.
ــتــــه، يـــــــرى الــــبــــاحــــث فـــــي مــعــهــد  مـــــن جــــهــ
لــيــاونــيــنــغ لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة، وانـــغ 
ــربـــي  ــعـ تـــشـــي يــــــــوان، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
ــم تـــغـــّيـــر الـــواقـــع  ــديــــد«، أن الـــصـــن لــ الــــجــ
السياسي فــي هونغ كــونــغ، ولــم تتراجع 
عــــن صــيــغــة »دولـــــــة واحـــــــدة ونـــظـــامـــان«، 
ــاء فـــي اإلعــــان  ــزال تــتــمــســك بــمــا جــ ــ وال تـ
املشترك الخاص باملستعمرة البريطانية 
الــســابــقــة. ويــعــتــبــر أن جــمــيــع اإلجـــــراءات 
املـــاضـــيـــة، ســــواء الــتــعــديــات فـــي الــنــظــام 
القومي،  األمــن  قانون   

ّ
أو ســن االنتخابي 

تـــهـــدف إلــــى صــيــانــة الــديــمــقــراطــيــة بعد 
حالة الفلتان التي شهدتها الجزيرة على 
أرادت  بكن  وأن  املاضية،  السنوات  مــدار 
مــن خـــال ذلـــك قــطــع الــطــريــق أمـــام الــقــوى 
الــغــربــيــة الــتــي أثــبــتــت الــتــحــقــيــقــات، على 
ــارة الفوضى  حــد قــولــه، ضــلــوعــهــا فــي إثــ
من أجــل الضغط على الصن وتحريض 
االنــفــصــالــيــن، ســـواء فــي هــونــغ كــونــغ أو 
تايوان، على املضي قدمًا في مخططاتهم. 
ويلفت وانغ إلى أن »تصوير هونغ كونغ 
عــلــى أنــهــا واحـــة الــديــمــقــراطــيــة فــي آسيا 
كـــان مــشــروطــًا خـــال الــســنــوات املــاضــيــة 
بــمــدى تبعيتها  أي  الــغــربــيــة،  بــاملــعــايــيــر 
ــات املـــتـــحـــدة، ولــكــن  ــ ــــواليـ لــبــريــطــانــيــا والـ
بـــمـــجـــرد إجـــــــراء تـــعـــديـــات دســـتـــوريـــة ال 
ــا كــيــف  ــنــ ــة، رأيــ ــيـ ــربـ ــغـ تـــخـــدم املـــصـــالـــح الـ
ووصفتها  الجزيرة  عن  واشنطن  تخلت 
بأنها كيان غير مستقل«، وهو أمر يؤكد، 
كونغ  هونغ  ديمقراطية  أن  قــولــه،  حسب 
كــانــت مــنــقــوصــة وغــيــر حــقــيــقــيــة، قــبــل أن 
تأخذ الصن زمام املبادرة، وترسي أسس 

وقواعد الديمقراطية في الجزيرة.

سياسة
رسخت الصين سيطرتها على هونغ كونغ، بموجب قانون األمن القومي، بعد ربع قرن على استعادتها من بريطانيا. وتؤكد 
مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إحياء هونغ كونغ الذكرى الـ25 لعودتها إلى سيادة الصين، أهمية الحدث بالنسبة 

إلى قادة الحزب الشيوعي، وذلك بعد تمرير بكين قوانين أدت إلى قمع المعارضين

)Getty( تحيي هونغ كونغ اليوم الذكرى الـ25 إلعادتها إلى السيادة الصينية
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بدأت حكومة هونغ كونغ العمل لتغيير 
وجــه املنطقة الــحــدوديــة مــع الــصــن في 
الـــســـنـــوات الــعــشــريــن املــقــبــلــة، فـــي إطـــار 
مشروع ضخم للتنمية االقتصادية. فمن 
لــوك ما شــاو في أقصى  مرتفعات قرية 
الحدود  شمال هونغ كونغ يمكن رؤيــة 
مــع الصن بــوضــوح: نهر ضيق يفصل 
األراضـــــي الــزراعــيــة وبــــرك األســـمـــاك عن 
الــســحــاب فــي مدينة شينزين  نــاطــحــات 
كـــان املشهد  ــر. وإذا  ــ الــجــانــب اآلخـ عــلــى 
مــن أعــالــي مرتفعات لــوك مــا شــاو يدفع 
لاعتقاد بأن هونغ كونغ تبقى منفصلة 
عن الصن القارية، إال أن هذه األراضــي 
ــــروع ضـــخـــم لــبــكــن  ــشـ ــ ــن مـ ــ ــــي قـــســـم مـ هـ
هونغ  حكومة  وتهدف  الصن.  لجنوب 
كونغ إلى تغيير وجه املنطقة الحدودية 
في إطار مشروع ضخم، يطلق عليه اسم 
قيمته  وتبلغ  الشمالية«  »متروبوليس 
مائة مليار دوالر هونغ كونغ )12 مليار 
يورو(. وينص املشروع على بناء مدينة 
كــبــرى جــديــدة فــي شــمــال هــونــغ كــونــغ. 
األمـــر سيتيح  هــذا  إن  الحكومة  وتــقــول 
خــلــق 650 ألــــف وظــيــفــة، وكـــذلـــك تــأمــن 
مساكن جديدة تحتاجها املدينة بشدة. 
و»مـــتـــروبـــولـــيـــس الــشــمــالــيــة« قــســم من 
مشروع أكبر ينص على دمج »املنطقتن 
اإلداريــــتــــن الــخــاصــتــن« لــهــونــغ كــونــغ 
فــي تجمعات عماقة مــن تسع  ومــاكــاو 
مــــدن فـــي غــــوانــــدونــــغ، األكـــثـــر ديــنــامــيــة 
ــة، وبــيــنــهــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــات الـــصـ ــعــ ــاطــ ــقــ  بـــــن املــ

كانتون وشينزين.
ويـــشـــعـــر املـــخـــطـــط الــــحــــضــــري كــيــنــيــث 

ــــدم الـــتـــنـــاســـق فــي  تــــو بــالــقــلــق بـــشـــأن عـ
ــأســــف ألن دائـــــرة  ــة، ويــ ــكـــومـ رؤيــــــة الـــحـ
صــغــيــرة تــقــود املــنــاقــشــات حـــول تنمية 
هــــونــــغ كــــونــــغ. وجــــــــراء فــــقــــدان املـــديـــنـــة 
ــرز شــخــصــيــاتــهــا املـــعـــارضـــة مــنــذ أن  ــ أبـ
تو  كينيث  تــســاءل  قمعهم،  بكن  بـــدأت 
املنطقة  ســكــان  يمثل  أن  اآلن  يمكن  مــن 
الحدودية. وقال، لوكالة »فرانس برس«، 
ــقـــوى مــقــلــق«،  ــيـــزان الـ إن »الــخــلــل فـــي مـ

مضيفًا: »هناك أشخاص، مثل القروين 
واملزارعن الصغار، لن تكون لديهم أي 

فرصة للتعبير عن رأيهم«.
بــائــع مستلزمات  جـــاك الم، وهـــو  أن  إال 
قريب  حــي  فــي  ويقيم  النقالة  للهواتف 
مـــن الــــحــــدود، يــعــبــر عـــن تـــفـــاؤلـــه. وقــــال: 
ــزداد عــدد الــســكــان يمكننا أن  »عــنــدمــا يـ
ــن الــتــنــمــيــة، وســيــكــون  ــدًا مـ ــزيـ نــتــوقــع مـ
ــــاص الــــذيــــن  ــخــ ــ هــــنــــاك املـــــزيـــــد مـــــن األشــ

سيؤسسون شركات. هذا أمر أكيد«.
يــشــار إلـــى أنـــه تــم تــعــديــل حــــدود هونغ 
كـــونـــغ، ال ســيــمــا فـــي 2010، مـــع تــوســع 
شـــبـــكـــة الــــقــــطــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة الــفــائــقــة 
الــســرعــة فـــي املــديــنــة. وأصـــبـــح جـــزء من 
مــحــطــة هـــونـــغ كـــونـــغ يــخــضــع لــلــقــانــون 
القضائي  النظام  أن  الصيني، ما يعني 
التي  الــحــدود  أن هـــذه  يطبق هــنــاك. إال 
ــزداد هــشــاشــة تــثــيــر قــلــق الـــعـــديـــد من  ــ تــ
سكان هونغ كونغ، الذين يشعرون بعدم 
ــواب الــصــن  ــ الـــحـــمـــاس لــلــعــيــش عــلــى أبــ
دمــج شعب  القارية. ويجري منذ عقود 
واقــتــصــاد هــونــغ كــونــغ بــالــصــن. وبــن 
1997 و2021 هاجر أكثر من 1.1 مليون 
شخص من الصن إلى هونغ كونغ عبر 
نظام »تصريح أحادي االتجاه« محدود 
الحصص، أي ما يقارب من ُسبع سكان 
املاندرين  لغة  وكانت  الحالين.  املدينة 
ــدارس، وســاهــمــت،  ــ  فــي املـ

ً
أكــثــر تفضيا

ــهـــج، فــــي تــآكــل  ــنـ وفـــقـــًا ملــنــتــقــدي هـــــذا الـ
املشتركة بن هونغ  الكانتونية  الثقافة 

كونغ وجنوب الصن.
)فرانس برس(

بوادر مشاريع اندماج على الحدود
تثير محاولة حكومة هونغ كونغ تغيير وجه المنطقة الحدودية مع بكين قلق العديد 

من السكان، الذين ال يشعرون بالحماس للعيش على أبواب الصين، فيما 
يرحب البعض اآلخر بهذا األمر

تقول حكومة هونغ كونغ إن »متروبوليس 
)Getty( الشمالية« ستؤدي لخلق وظائف
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