
23
سياسة

ارتفع عدد قتلى 
التظاهرات الرافضة 

لالنقالب إلى 43

مليونية سابعة في السودان تتحدى العسكر

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

الـــثـــاثـــاء، مليونيته  أمــــس  ــودان،  ــســ الــ شــهــد 
رئيس  ذه 

ّ
نف الــذي  لانقاب  رفضًا  السابعة، 

مجلس السيادة في السلطة االنتقالية، قائد 
الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، عــلــى املــكــون 
أكتوبر/ تشرين  فــي 25  السلطة،  فــي  املــدنــي 

إلى محيط القصر الرئاسي، حيث واجهتهم 
ــن بــقــنــابــل الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع.  ــوات األمــ قــ
وســّجــلــت إصــابــة الــعــديــد مــن املــشــاركــن في 
املــــوكــــب بـــاخـــتـــنـــاق وتـــــم نـــقـــل بــعــضــهــم إلـــى 
املشافي. وحصلت عمليات كر وفر في شارع 
القصر بن املتظاهرين والشرطة التي أرسلت 
تـــعـــزيـــزات إضـــافـــيـــة. وقــــــال املــــواطــــن عــثــمــان 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  عــامــًا(،   46(
وإن  ــة«،  ــ ــالـ ــ ــــحـ مـ ال  »ســـتـــنـــتـــصـــر  الــــــثــــــورة  إن 
»الـــعـــار سيلحق بــكــل الــخــونــة واالنــتــهــازيــن 
واملــســتــلــقــن بــاســم ثــــورة ديــســمــبــر املــجــيــدة، 
ــفـــات مــــن أبـــنـــاء  ــريـ وســيــبــقــى الـــشـــرفـــاء والـــشـ
الديمقراطي  املدني  الحكم  لتأسيس  الشعب 
في السودان«. من جهته، قال الدكتور معتصم 
ــارك فــــي الـــتـــظـــاهـــرة  ــ ــ صــــالــــح حــــمــــودة إنـــــه شـ
لتأييده الحكم املدني على أن »يبقى العسكر 
في مهمتهم األساسية وهي حماية الحدود«. 
وأكدت املواطنة عائشة أحمد أن إرادة الشعب 
لن تقهر، وأنهم كشباب وشابات لن يسمحوا 
مطلقًا باستمرار النظام االنقابي مهما كانت 
التضحيات، مشددة على أن الشعب قادر على 

إسقاط البرهان كما أسقط عمر البشير.
وهــتــف املــتــظــاهــرون مـــجـــددًا »ال شـــراكـــة وال 
»عـــودة الــجــنــود إلــى  تـــفـــاوض«، مــطــالــبــن بــــ
ثكناتهم« والعودة للحكم املدني، وإلغاء كل 
اإلجــراءات التي اتخذها االنقاب، ومحاكمة 
املـــتـــورطـــن فـــيـــه. ومــــن الـــشـــعـــارات املــرفــوعــة: 
»يـــا بـــرهـــان ثــكــنــاتــك أولــــى ومـــا فـــي مليشيا 
بتحكم دولة«، »السلطة سلطة شعب والردة 
املــشــوار«،  أحـــرار حنكمل  »ثـــوار  مستحيلة«، 
»يــســقــط يــســقــط حــكــم الــعــســكــر«، و»الــشــعــب 
على  ناشطون  ونشر  النظام«.  إسقاط  يريد 
فيديو  مقاطع  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
ملواكب خرجت أيضًا في مدينة عطبرة، مهد 
الثورة السودانية، والدامر وشندي )شمالي 
الــســودان(، وفــي مدني، وســط الــبــاد، ونياال 
في والية جنوب دارفور )غرب(، وبورتسودان 

في شرقي السودان.
ومـــع يـــوم أمــــس، يــرتــفــع عـــدد »املــلــيــونــيــات« 
ــتــــي خــــــرج فـــيـــهـــا الــــســــودانــــيــــون إلســـقـــاط  الــ

الـــذي  الــســيــاســي  األول املــــاضــــي، ولـــاتـــفـــاق 
تـــاه فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
بـــن الـــبـــرهـــان ورئـــيـــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه 
حــمــدوك. وجـــاءت مليونية أمــس تــزامــنــًا مع 
ــفــــاع عــــدد قــتــلــى االحـــتـــجـــاجـــات عــلــى يد  ارتــ
قـــوات األمـــن والــشــرطــة، منذ 25 أكــتــوبــر، إلى 
، مع اإلعان عن وفاة نور الله حمد 

ً
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الــبــشــيــر، الـــذي كـــان تــعــرض خـــال تــظــاهــرات 
»ضرب مبرح على الرأس  الخميس املاضي لـ
بــالــهــراوات مــن قبل قـــوات االنــقــاب أدى إلى 
حدوث نزيف دماغي«، بحسب لجنة األطباء 
املركزية. واستخدمت قوات األمن أمس الغاز 
املسيل للدموع، ملنع املتظاهرين من الوصول 
الخرطوم، من دون  الرئاسي في  القصر  إلى 

أن يسجل سقوط قتلى. 
الـــســـودانـــيـــن، بحسب  آالف  عـــشـــرات  ــــرج  وخـ
تــقــديــرات وكـــالـــة رويـــتـــرز، أمــــس، فـــي مــواكــب 
ــيـــث بــــــدأ الـــتـــجـــمـــع فــي  ــًا لــــانــــقــــاب، حـ رفــــضــ
الخرطوم، في نقطة )ساحة( صينية القندول 
وســـط الــعــاصــمــة، ونــقــاط أخــــرى، ليتوجهوا 

طالب 
المتظاهرون 
بعودة الجيش 
إلى ثكناته 
)محمود حجاج/ 
األناضول(

االنقاب إلى 7، وكانت أوالها في اليوم األول 
مــن االنـــقـــاب، وذلــــك بــاإلضــافــة إلـــى عــشــرات 
الليلية.  والتظاهرات  االحتجاجية  الوقفات 
كذلك اتخذت االحتجاجات شكل إغاق طرق 
وشــوارع رئيسية والعصيان واإلضــراب عن 
الــعــمــل.  فــي غــضــون ذلـــك، أطــلــقــت السلطات 
االنــقــابــيــة أمـــس ســــراح وزيــــر الــصــنــاعــة في 
ــم الـــشـــيـــخ، بــعــد  ــيــ ــراهــ ــكـــومـــة حـــــمـــــدوك، إبــ حـ
بتدوين  وانتهى  شهر،  مــن  أكثر  دام  اعتقال 
بــــاغ ضــــده بــتــهــمــة تــحــريــض الــجــيــش. كما 
ــــددًا آخــر  ــــاق الـــســـراح عـ شــمــلــت عــمــلــيــات إطـ
مــن بينهم  التمكن،  إزالـــة  أعــضــاء لجنة  مــن 
ــتــــاج. وحـــــرص غــالــب  الـــقـــيـــادي إســمــاعــيــل الــ
أمس،  في موكب  املشاركة  املفرج عنهم على 
الـــوزراء  لرئيس  اإلعــامــي  املستشار  ومنهم 
املؤتمر  فيصل محمد صالح، ورئيس حزب 
معلومات  وتحدثت  الدقير.  عمر  السوداني، 
عــن إعــــادة اعــتــقــال مــقــرر لــجــنــة الــتــمــكــن في 
ــة الـــقـــضـــارف، شــرقــي الــــســــودان، وجـــدي  واليــ
خليفة، بعد ساعات من إطاق سراحه، وذلك 
على خلفية مشاركته وإلقائه كلمة في موكب 

أمس في املدينة.
قــد خــرجــت أول من  وكــانــت تــظــاهــرات ليلية 
أمـــــس، فـــي عــــدد مـــن أحـــيـــاء الـــخـــرطـــوم حيث 
رّدد املـــشـــاركـــون هــتــافــات مــنــاوئــة لــانــقــاب 
العسكري ولاتفاق السياسي. وبالتزامن، قال 
حمدوك، عبر »فيسبوك«، إن االتفاق اإلطاري 
ــًا ال يـــســـمـــح بـــضـــرب  ــيـ ــيـــاسـ أتــــــــاح مـــنـــاخـــًا سـ
املــتــظــاهــريــن ألن حـــق الــتــظــاهــر حـــق انــتــزعــه 
السودانيون عبر عشرات السنن من النضال، 
داعــيــًا لــجــان املــقــاومــة وكــل الــقــوى الحية إلى 
الوحيد  الــشــيء  ألنــهــا  الديمقراطية  مــمــارســة 

الذي ال يمكن تعلمه إال من خال ممارستها.
إلـــى ذلـــك، أفــــادت مــصــادر ســودانــيــة، أمــس، 
بــأن االشــتــبــاكــات بــن الجيشن الــســودانــي 
ــــددت عـــلـــى الـــــحـــــدود بــن  ــــجـ ــــي تـ ــــوبـ ــيـ ــ واإلثـ
البلدين في منطقة الفشقة. وذكر شهود أن 
االشتباكات بدأت في جبل الصقيعة، قبالة 
بركة نورين بمنطقة الفشقة الصغرى، حيث 
حاول الجيش السوداني تحريره من ضمن 
تحريرها  على  يعمل  التي  الفشقة  مناطق 
ــان الـــبـــرهـــان قـــد أكــــد خــال  ــ مــنــذ أشـــهـــر. وكـ
زيارته أول من أمس إلى املنطقة أن الجيش 
»عــازم على تحرير كل األراضــي السودانية 
ــتـــي ظـــلـــت تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة اإلثـــيـــوبـــيـــة«،  الـ
أبــابــا نفت مسؤوليتها عن  أديــس  أن  علمًا 

األحداث األخيرة.

شارك عشرات آالف 
السودانيين، أمس، في 

مليونية جديدة إلسقاط 
انقالب عبد الفتاح البرهان، 

فيما اكتفى الجيش 
بمواجهة المتظاهرين 

بالغاز المسيل للدموع

  شرق
      غرب

سعيّد يلّوح بمراسيم 
خاصة للمخالفات 

االنتخابية 
قال الرئيس التونسي قيس سعّيد، 
أول من أمــس اإلثــنــن، إنــه قد يلجأ 
إلى إصدار مراسيم خاصة لتنفيذ 
قـــــــــرارات مــحــكــمــة الـــحـــســـابـــات فــي 
مـــا يــتــعــلــق بــالــجــرائــم االنــتــخــابــيــة. 
القضاء  تعامل  بطء  وانتقد سعّيد 
مع تقرير محكمة املحاسبات حول 
والبلدية،  التشريعية  االنتخابات 
تمر  يتم حتى  »التباطؤ  أن  مــؤكــدًا 
ـــلـــغـــى إمـــكـــانـــيـــة إســـقـــاط 

ُ
اآلجـــــــال وت

الــــقــــائــــمــــات«، مـــعـــربـــًا عــــن اعـــتـــقـــاده 
»ضـــرورة اتــخــاذ إجــــراءات أخــرى  بــــ

في إطار املراسيم«.
)العربي الجديد(

نابلس: إصابة 20 
فلسطينيًا بمواجهات 

مع االحتالل
أمـــــس  ــلــــســــطــــيــــنــــيــــًا  فــ  20 أصــــــيــــــب 
ــاء، بــــالــــرصــــاص املـــطـــاطـــي  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
للدموع،  املسيل  بالغاز  واالختناق 
ــتــــه قــــــــــوات االحـــــتـــــال  ــقــ ــلــ الــــــــــذي أطــ
ــهــــات  اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي، خـــــــال مــــواجــ
بـــيـــنـــهـــا وبــــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
املــنــطــقــة الــشــرقــيــة ملــديــنــة نــابــلــس، 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، بــالــتــزامــن 
مئات  لتأمن دخــول  اقتحامها  مع 
ــنــــن إلــــــــى قــــبــــر يـــوســـف  ــتــــوطــ املــــســ
لــتــأديــة طــقــوس تــلــمــوديــة. وتمكن 
شبان فلسطينيون من إحــراق آلية 
تــابــعــة لــاحــتــال بــعــدمــا رشــقــوهــا 

بالحجارة وزجاجات حارقة.
)العربي الجديد(

تركيا: عودة مواطن 
أفرجت عنه اإلمارات

وصــل رجــل األعمال التركي محمد 
ــاء،  ــثــــاثــ عـــلـــي أوزتـــــــــــــورك، أمــــــس الــ
إلــــى تــركــيــا، بــعــد اإلفــــــراج عــنــه في 
 .2018 منذ  فيها  املعتقل  اإلمــــارات 
وجـــــاءت عــمــلــيــة اإلفــــــراج بــعــد أيـــام 
من زيارة ولي عهد أبوظبي محمد 
بن زايد إلى تركيا، ولقائه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان. وكان 
أوزتــــورك، وهــو مالك شركة تعبئة 
أمينة  زوجــتــه  مــع  اعتقل  بقوليات، 
ــه مــعــرضــًا  ــ ــارتـ ــ فــــي دبــــــي، خـــــال زيـ
غذائيًا، وحكم عليه بالسجن املؤبد 

بتهم دعم اإلرهاب.
)العربي الجديد(

حمار إسرائيل

للحديث تتمة...

بعد يوم واحد من استئناف مفاوضات فيينا، كان دبلوماسيون أوروبيون يروجون 
متشبثة  زالت  ما  األخيرة  أن  من  الرغم  على  إيران،  مع  اتفاق  إلى  التوصل  لقرب 
بموقفها برفع كل العقوبات عنها ورفض تقديم تعهدات إضافية، وذلك فيما 

كانت ترتفع نبرة التهديد اإلسرائيلية

 فيينا ـ العربي الجديد
طهران ـ صابر غل عنبري

أيــام استئناف مفاوضات  في ثاني 
االتفاق  املباشرة إلحياء  فيينا غير 
ــافـــظ،  الـــــــنـــــــووي، كــــانــــت إيــــــــــران تـــحـ
أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى خــطــابــهــا املــتــشــدد بــأن 

الــعــقــوبــات عنها،  رفـــع  املــحــادثــات تستهدف 
ــــك أو بــتــقــديــم  وأنــــهــــا لــــن تــقــبــل بـــأقـــل مــــن ذلـ
ــع تـــســـريـــبـــات  ــ ــهــــدات إضــــافــــيــــة، وذلــــــــك مـ ــعــ تــ
صحافية بشأن سعي واشنطن لطرح »اتفاق 
مـــؤقـــت« عــلــى ضــــوء صــعــوبــة الــتــوصــل إلــى 
اتفاق شامل للمضي قدمًا خال املفاوضات 
وفـــق مــبــدأ خــطــوة خــطــوة. وعــلــى الــرغــم من 

الخطاب اإليــرانــي املتشدد، كــان األوروبــيــون 
يــروجــون لــانــتــهــاء مــن صــيــاغــة معظم نص 
االتــفــاق فــي فيينا. ونقلت وكــالــة »رويــتــرز« 
قولهم،  رفيعن  أوروبــيــن  دبلوماسين  عــن 
خـــال إحـــاطـــة لــلــصــحــافــيــن، أمـــس الــثــاثــاء: 
»انتهينا حتى اآلن من صياغة 70 إلى 80 في 
املائة من نص اتفاق في املحادثات النووية«، 
مشيرين إلى أن النصوص املتفق عليها مع 
إيران »ليست حتى اآلن ألواحًا حجرية، على 
الرغم من أننا نتوخى الحذر من تغييرها«، 
في إشارة إلى إمكان حصول تغييرات فيها. 
غير أنهم لفتوا إلــى أن الــقــوى األوروبــيــة ما 
النووية  املحادثات  بــأن  تأكيدًا  تنتظر  زالــت 
ســتــســتــكــمــل مـــن حــيــث تــوقــفــت فـــي يــونــيــو/ 
املــاضــي. وقـــال أحــد الدبلوماسين  حــزيــران 
ــادثــــات مــع  إن هـــنـــاك »اســـتـــعـــجـــااًل فــــي املــــحــ
نهائية  مواعيد  فــرض  نريد  ال  لكننا  إيـــران، 

مصطنعة«.
جاء ذلك بعدما وصف املبعوث الروسي إلى 
بدء  أولــيــانــوف  ميخائيل  فيينا  مــفــاوضــات 
الجولة السابعة من املفاوضات، يوم اإلثنن، 
بأنه كان »ناجحًا جدًا«، وأنه تم االتفاق على 
»اتخاذ املزيد من اإلجــراءات العاجلة« خال 
الجولة السابعة، فيما كشفت مصادر إيرانية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا قصده  مــطــلــعــة، لـــ
املندوب الروسي هو استئناف لجان الخبراء 
املنبثقة عن املفاوضات أعمالها بشكل سريع 
حلول  إليــجــاد  مضغوطة  مباحثات  إلجـــراء 
أن  املصادر  الخافية. وأضافت هذه  للنقاط 
لجنتا  تستأنف  أن  رفــض  اإليــرانــي  الجانب 

العقوبات واملسائل النووية أعمالهما بشكل 
متزامن، وأصر على أن تبدأ لجنة العقوبات 
عملها أوال ثم لجنة املسائل النووية، مشيرة 
إلـــى أن »هـــذا األمـــر جـــاء انــطــاقــًا مــن إصـــرار 
طهران على أن األولوية هي لرفع العقوبات«. 
وأوضحت أن املجتمعن وافقوا على املقترح 
اإليـــرانـــي حـــول الـــجـــدول الــزمــنــي الستئناف 
إلــى أن أطــراف  اللجان. ولفتت املصادر  عمل 
االتـــفـــاق الـــنـــووي »لـــم تــخــض فــي التفاصيل 
خـــال اجــتــمــاع مــســاء اإلثـــنـــن، وإنـــمـــا كــانــت 
طــرف وجهة  كل  فيها  تناول  عامة،  الكلمات 
ــاق  نــظــره تــجــاه تــنــفــيــذ االتـــفـــاق الـــنـــووي وآفـ

املـــفـــاوضـــات«. وأضـــافـــت أن جــمــيــع األطــــراف 
ــاق الــــنــــووي  ــ ــفــ ــ أكـــــــــدوا ضـــــــــرورة تـــنـــفـــيـــذ االتــ
إلى  اتفاق إلحيائه، وأشـــارت  إلــى  والتوصل 
أن الــوفــد اإليــرانــي أكــد ضـــرورة تحديد أطر 
أولــويــة رفع  بــنــاء على  مــحــددة للمفاوضات 

العقوبات ملنع إطالة أمدها.
وأفادت وكالة »إرنا« اإليرانية بأنه بدأ، أمس، 
وباقي  البارزين  اإليرانين  الخبراء  اجتماع 
أطـــــراف االتـــفـــاق الـــنـــووي »ضـــمـــن مــجــمــوعــة 
القانوني  غير  الحظر  برفع  الخاصة  العمل 
عن إيران«، وذلك بعد اتفاق تم التوصل إليه، 
اإلثنن، من قبل املشاركن في الجولة األولى 

مـــن املـــفـــاوضـــات بـــن الـــوفـــد اإليــــرانــــي ودول 
مجموعة 1+4.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، 
أمس، أن املشاركن في اجتماع فيينا اتفقوا 
على استئناف عمل الخبراء بشأن العقوبات 
ضــد طــهــران واملــســائــل الــنــوويــة. وذكــــرت أن 
املشاركن في اجتماع اللجنة املشتركة للدول 
املشاركة في االتفاق النووي أكــدوا التزامهم 
لاتفاق  الكامل  التنفيذ  إلى  العودة  بجهود 
النووي. كما أعرب املشاركون عن رغبتهم في 
مواصلة التفاعل املكثف لحل املسائل التي ال 
تـــزال مــن دون حــل منذ االنــتــهــاء مــن الجولة 

الــســادســة الــســابــقــة مــن املــفــاوضــات، وأكـــدوا 
أيــضــًا رغبتهم فــي الــوصــول إلــى نتيجة في 
أســرع وقت ممكن. وأعربت وزارة الخارجية 
عن تفاؤلها، مشيرة إلى أن بدء املفاوضات قد 
تم تقييمه من قبل املشاركن على أنه إيجابي 
وبناء. من جهته، قال أوليانوف، في تغريدة، 
لرفع  أكــدت استعدادها  املتحدة  الواليات  إن 
جــمــيــع الــعــقــوبــات الــتــي تــتــعــارض مــع خطة 
الــنــووي(،  )االتــفــاق  املشتركة  الشاملة  العمل 
ــران إلـــى تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا  ــ مــقــابــل عــــودة إيـ
أنه  أكــد  أوليانوف  أن  بالكامل. غير  النووية 
»في الدبلوماسية متعددة األطراف الشيطان 

يكمن في التفاصيل، وقائمة العقوبات التي 
سيتم رفعها تخضع للمفاوضات«.

في غضون ذلــك، شــدد املتحدث باسم وزارة 
في  زادة،  اإليرانية سعيد خطيب  الخارجية 
تصريحات أوردها التلفزيون اإليراني أمس، 
عــلــى أن هــــذه املـــفـــاوضـــات »تـــركـــز عــلــى رفــع 
الــعــقــوبــات«، وأن طــهــران »لــن تقبل بــأقــل من 
ذلك وبأكثر مما ورد في االتفاق النووي حول 
»قضايا  أن  زادة  وأكـــد  الــنــوويــة«.  التعهدات 
مــثــل مـــفـــاوضـــات خـــطـــوة خـــطـــوة وتــعــهــدات 
إضـــافـــيـــة، لــيــس لــهــا أي مــكــان فـــي أجــنــدتــنــا 
تخوض  »الحكومة  أن  وتــابــع  التفاوضية«، 
مفاوضات فيينا بعزم جاد وباستعداد كامل 
من خال إيفاد وفد شامل لاطمئنان إلى أن 
العقوبات«،  رفــع  فــي فيينا هــو  مــا سيحدث 
 إن »املــفــاوضــات ستكون فــي اتجاهها 

ً
قــائــا

الصحيح إذا كانت األطـــراف األخـــرى جــاءت 
املماطلة  بــدال من  العقوبات  لرفع  إلــى فيينا 

واإلطالة والذرائع الصبيانية«.
وفي السياق، كان الرئيس اإليراني إبراهيم 
رئــيــســي قـــد أكــــد خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
مساء  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  نظيره 
اإلثنن، عزم باده على أن تفضي مباحثات 
فيينا إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات املــفــروضــة على 
طهران، مشددا على أن ذلك عنصر أساسي 
ــفــــاوضــــات. ودعـــــا نــظــيــره الــفــرنــســي  فـــي املــ
»إلى العمل مع األطــراف اآلخرين في فيينا 
عــلــى إنـــجـــاز املـــفـــاوضـــات ورفــــع الــعــقــوبــات 
املفروضة على إيران«. وأكد رئيسي أنه »في 
حـــال رفـــع األمــيــركــيــون الــعــقــوبــات واحــتــرم 
األوروبـــــيـــــون تــعــهــداتــهــم ســتــحــتــرم إيــــران 
التزاماتها«. من جهته، ذّكر ماكرون بهدف 
ــران تــعــود إلــى  ــ بـــاريـــس املــتــمــثــل »بـــرؤيـــة إيـ
االحترام الكامل اللتزاماتها كلها وأن تعود 
الــــواليــــات املــتــحــدة إلــــى االتــــفــــاق«، بحسب 

الرئاسة الفرنسية.
ــاء كــــام مــــاكــــرون قــبــل اســتــقــبــالــه، أمــس  ــ وجـ
يئير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزيــر  الــثــاثــاء، 
لــبــيــد فـــي إطـــــار جـــولـــة لــأخــيــر فـــي أوروبـــــا 
بــهــدف الــتــأثــيــر عــلــى مــوقــف بــاريــس ولــنــدن 
بشأن االتفاق النووي. وفي سياق التصعيد 
ــلـــي  ــلــــي، هـــــدد وزيـــــــر األمـــــــن الـــداخـ ــيــ ــرائــ اإلســ
ــيـــف بــاســتــخــدام  ــارلـ اإلســـرائـــيـــلـــي عـــومـــيـــر بـ
محاولة  مــع  التعامل  فــي  العسكري  الــخــيــار 
إيــــــران الـــحـــصـــول عــلــى ســــاح نــــــووي. وقـــال 
ــة محلية فــي تــل أبيب:  بــارلــيــف، أمـــس، إلذاعـ
العسكري مطروح  الــخــيــار  أن  الــواضــح  »مــن 
على الطاولة«، مضيفًا »نعلم جميعًا أنه منذ 
االنسحاب )األمــيــركــي( مــن االتــفــاق الــنــووي، 
باتجاه  وشــديــد  كبير  بشكل  ــران  إيــ تــقــدمــت 
الــقــدرة على صنع قنبلة نــوويــة«. وتــابــع أن 
ــو الــــعــــودة إلــــى اتــفــاقــيــة  »هـــــدف إســـرائـــيـــل هـ
الــعــقــوبــات  فــــرض  أن  أقـــــوى وأطـــــــول«. ورأى 

)األميركية( لم يؤثر على اإليرانين.

عثمان لحياني

في كفركال، جنوبي لبنان، قصة ذات 
مغزى عن حمارة خالتي، الحمارة التي 

دخلت السياج الفاصل مع األراضي 
املحتلة في فلسطني، احتجزتها 

إسرائيل وصارت ملك مزارع هناك. 
وبعد عام عادت األتان إلى القرية 
اللبنانية تجر عربة خضار، لكن 

إسرائيل طالبت باستعادتها، وأكثر 
ما بررت به طلبها أن األتان حامل، وأن 

الجحش الذي في بطنها إسرائيلي. 
في القصة معنى، أن هذا الذي احتل 

األرض واغتصب املكان وشرد 
األهل، لن يترك شيئًا للعربي ولو 

كان ابن أتان، تمامًا كما ال يترك اآلن 
للمقدسيني مقابر املوتى حتى. هو 

أول محتل يعيد قتل املوتى بتجريف 
القبور، لكن األكثر خطورة هو نجاح 

املحتل في إعادة تجريف مجرى 
العالقات مع املكّون العربي اإلقليمي. 
بني اللحم والظفر تتقّدم إسرائيل في 
الجسم العربي كما لم تتقّدم من قبل، 

بعدما حصلت على كتيبة هامة من 
النخب التي تدافع عن التطبيع وتسّوق 

له بتبجح أكثر من اإلسرائيليني 
أنفسهم، على نحو )ادخل بحمارك يا 

مبارك(.
في كل موجات التطبيع السابقة، ظل 
نسق التطبيع في نطاقات سياسية 

يبررها ظرف أو يفسرها سياق ما. 
 ذهب أنور السادات 

ً
في مصر مثال

إلى مناحيم بيغن، لكن نقابة 
الصحافيني ما زالت بعد أربعة عقود 
من التطبيع تمنع زيارة الصحافيني 

إلى تل أبيب أو التعامل مع املسؤولني 
اإلسرائيليني إعالميًا، وكذلك مجموع 
الفعاليات السياسية واملدنية والنقابية 

على النحو ذاته. كما ظلت املقاطعة 
االقتصادية في عموم البلدان العربية 

جبهة نضال والتزام باملوقف الشعبي 
ضد التطبيع.

لكن الذي يحدث اآلن على صعيد 
التمدد اإلسرائيلي، ال خطر على بال 
وال توقعه أحد. أخطر ما في املوجة 
الثالثة من التطبيع مستويان، األول 

هو التطبيع العسكري بحيث لم يعد 
في جبني قادة جيوش عربية خجل 
من التعاون مع الجيش اإلسرائيلي. 
ع املغرب اتفاق دفاع 

ّ
واألدهى أن يوق

وتنسيق أمني مع الجيش اإلسرائيلي. 
املستوى الثاني للتطبيع الجديد، هو 
هذا الكم الهائل من الكتبة واملثقفني 
والنخب العربية التي التبست عليها 
القيم، ولم يعد لها وجه تخجل منه 
وبه، واندفعت تبرر التطبيع، تلوي 

عنق التاريخ واآليات لتقدمه على أنه 
خدمة للفلسطينيني أنفسهم، بحيث لم 

يعد التطبيع خيانة للحق العربي، ولم 
يعد وجهة نظر فحسب، بل يراد له أن 

يتمركز في العقل املجتمعي العربي 
على أنه خيار السالم الذي ال بد منه. 

بيد أن تظاهرات الشعب املغربي 
األخيرة الرافضة للتدليس والتدنيس، 

 في أن ضمائر الشعوب 
ً
تشعل أمال

تخمل، ولكنها ال تموت.

■ الحدث 

قال الجيش اإلسرائيلي إنه يُسرّع الخطى لمنع إيران من أن ُتصبح دولة 
ذات »عتبة نووية«. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اإلسرائيلي 
لهيئة  حديث  في  كوخاف،  ران 
سرّعنا  »لقد  أمس:  اإلسرائيلية  البث 
ترسيخ  من  إيــران  لمنع  استعدادنا 
الشمالية،  الساحة  فــي  نفسها 
عتبة  ذات  دولــة  تصبح  أن  ومن 
استئناف  عــلــى  ورّدًا  نـــوويـــة«. 
كوخاف:  قال  فيينا،  مفاوضات 
السياسية،  الشؤون  في  أتدخل  »ال 
نحن  قبل،  مــن  قلنا  كما  ولكن 

نستعد لكل االحتماالت«.

استعداد لكل االحتماالت

استؤنفت 
المفاوضات 

االثنين بعد توقف 
لـ5 أشهر )أسكين 
كياغن/االناضول(

مفاوضات فيينا: 
ترويج أوروبي التفاق

إصرار إيراني على رفع العقوبات أوًال
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سياسة

تشارك مجموعات 
قبلية في دوريات تابعة 

للقوات الدولية

انتهت النتائج إلى 
تغيير 5 مقاعد فقط 

عن األولية

تحركات للقوات 
الدولية داخل مناطق 
يتواجد »داعش« فيها

حل التيار الصدري أوًال 
تاله تحالف الحلبوسي 

ثم المالكي

القوات الدولية 
في سيناء

سيناء ــ محمود خليل

تتعالى في محافظة شمال سيناء 
شـــرقـــي مـــصـــر، عــلــى الــــحــــدود مع 
االحتال اإلسرائيلي، وقطاع غزة، 
االتــهــامــات املــوّجــهــة لــلــقــوات الــدولــيــة لحفظ 
السام في املنطقة، بخروجها عن املهمة التي 
ُوجدت من أجلها في األراضي املصرية، وهي 
واالحتال  بن مصر  السام  اتفاقية  مراقبة 
ديفيد.  كامب  باتفاقية  املعروفة  اإلسرائيلي 
ــات إلــــــى تـــحـــركـــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــنـــد تـــلـــك االتـ ــتـ وتـــسـ
مــريــبــة لــهــذه الـــقـــوات، خــــارج نــطــاق عملها، 
ال ســيــمــا املــنــاطــق الــتــي يــوجــد فــيــهــا تنظيم 
»واليــة سيناء« املوالي لتنظيم »داعــش« من 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى فــي مــنــاطــق تــواجــد 
املجموعات القبلية املساندة للجيش املصري 
ــلــهــا 

ّ
فـــي حـــربـــه عــلــى »داعـــــــش«، وكـــذلـــك تــدخ

فــي آلــيــة عــمــل معبر رفـــح الــبــري الــرابــط بن 
مصر وغــزة، خصوصًا في ظل عمل البوابة 
الــتــجــاريــة فــيــه وإدخــــال مــا يــلــزم الــقــطــاع من 

بضائع ومواد خام.
وفي هذا السياق، حصلت »العربي الجديد« 
على مشاهد مصورة، لتجّول القوات الدولية 
الـــتـــي تــســتــقــل عـــربـــات جــيــب بــيــضــاء الــلــون 
 MFO عــلــيــهــا شـــعـــارهـــا بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة
في   ))Multinational Force and Observers
بزراعة  تشتهر  منطقة  وهــي  الــبــرث،  منطقة 
وبـــيـــع املــــخــــدرات ال ســيــمــا مـــخـــدر الــهــيــدرو، 
ــــعــــرف بــأنــهــا مـــركـــز انـــتـــشـــار املــجــمــوعــات 

ُ
وت

ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ الـــقـــبـــلـــيـــة املــــســــانــــدة لـــلـــجـــيـــش. إضـ
القبلية  املجموعات  ملشاركة  أخــرى  مشاهد 
بالسير  الدولية،  للقوات  تابعة  دوريـــات  في 
عــلــى الـــطـــرقـــات داخـــــل مــنــاطــق جـــنـــوب رفــح 
والــشــيــخ زويــــد بــاتــجــاه الـــحـــدود بـــن مصر 
ــلـــة، وســـط  ــتـ واألراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املـــحـ
غــيــاب تـــام لــقــوات الــجــيــش املــصــري عــن هــذه 
ظهر 

ُ
التحركات والتنقات في سيناء. فيما ت

بعض املشاهد أعمال تجريف وتوسعة غير 
معلومة األهداف في املناطق املذكورة.

ــــت مـــــصـــــادر قــبــلــيــة  ــالـ ــ ــيــــل، قـ ــفــــاصــ ــتــ وفـــــــي الــ
ــتـــرة األخـــيـــرة  ــفـ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الـ لــــ
ــل  شـــهـــدت تـــحـــركـــات لـــلـــقـــوات الــــدولــــيــــة داخــ
املــنــاطــق الجنوبية لــرفــح والــشــيــخ زويـــد في 

والعريش، والذي كانت تنتشر فيه على مدار 
إلى  أخــيــرًا  أنها سلمته  إال  املــاضــيــة.  العقود 
قوات الجيش املصري، وعززت من تواجدها 
في املناطق الصحراوية جنوب الشيخ زويد 
ورفح، على الرغم من أهمية متابعة الطريق 
القوات  النقل عليه ال سيما  الــدولــي وحــركــة 
العسكرية املصرية، لضمان االلتزام املصري 
باملعاهدة وامللحق العسكري منها على وجه 
الخصوص. ولــم يتم اإلعــان عن االنسحاب 
من املوقع الــدولــي ســواء من الــقــوات الدولية 
نفسها، أو قوات الجيش التي استلمت املوقع 

فور انسحاب القوات الدولية منه.
قــال باحث في  التعقيب على ما سبق،  وفــي 
»العربي الجديد«، إن القوات  شؤون سيناء لـ
الدولية لم يعد لها أي أهمية في هذا املرحلة 
الــعــاقــات املصرية  فــي سيناء، فــي ظــل دفء 
من  وبـــات  مسبوق،  غير  بشكل  اإلسرائيلية 
النظام  تــربــط  الــتــي  املتينة  الــصــداقــة  املــعــلــن 
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي،  املــــصــــري بــحــكــومــة االحــ
الذي زار رئيسها نفتالي بينت شرم الشيخ 
الفتاح  عبد  املــصــري  الرئيس  والتقى  أخــيــرًا 
الــســيــســي، ومـــا تــبــع ذلـــك مــن تــعــديــل امللحق 
العسكري في اتفاقية كامب ديفيد، بالسماح 
ــوات الـــجـــيـــش املـــصـــري  ــ ــ بـــنـــشـــر املــــزيــــد مــــن قـ
وحــرس الحدود في شمال سيناء. وأضــاف: 
هــذا يشير إلــى أن الطرفن باتا في وضــع ال 
االنسجام  مــراحــل  أحـــد، وأن  مــراقــبــة  يحتاج 
في العمل على طرفي الحدود ضد األهــداف 

شــمــال ســيــنــاء، وهـــي املــنــاطــق الــتــي ال يـــزال 
ــزاء منها،  ــ تــنــظــيــم »داعـــــش« يــتــواجــد فـــي أجـ
ــبــــرث، والــكــيــلــو 21،  عــلــى أطــــــراف مــنــطــقــة الــ
ــك تــنــتــشــر فيها  ــذلـ ــواطـــي وغـــيـــرهـــا، وكـ ــبـ والـ
قبائل  »اتــحــاد  املــســمــاة  القبلية  املــجــمــوعــات 
ســيــنــاء« الــتــابــعــة لــرجــل األعــمــال السيناوي 
ــم الـــعـــرجـــانـــي، مــشــيــرة إلــــى أن هــذه  ــيـ إبـــراهـ
املجموعات ترافق القوات الدولية في بعض 
تــحــركــاتــهــا، بــحــجــة حمايتها مــن »داعــــش«. 
ولفتت كــذلــك إلــى أن الــقــوات الــدولــيــة تدخل 
إلــى مناطق يتواجد فيها »داعـــش«، فيما ال 
تستطيع قوات الجيش املصري واملجموعات 
القبلية الــوصــول إلــيــهــا، خــوفــًا مــن رصــاص 
الــقــنــاصــة والـــقـــذائـــف املـــضـــادة الـــــدروع الــتــي 
بحوزة التنظيم، ما وضع القوة الدولية في 
خانة االتهام من بعض رموز اتحاد القبائل، 
إذ كتب أحدهم أن التنظيم يتعمد عــدم زرع 
لعدم  الــنــاســفــة  بــالــعــبــوات  الرئيسية  الــطــرق 
إيذاء القوة الدولية، فيما يزرعها في الطرق 

الفرعية إلصابة املجموعات القبلية.
وأضــافــت املــصــادر أن الــقــوات الدولية تعمل 
الطرقات،  آلياتها على فتح بعض  من خال 
وإزالــــــة بــعــض الـــعـــوائـــق مـــن طـــرقـــات أخــــرى، 
الرغم من أن هذه النشاطات من أعمال  على 
الــحــكــومــة املــصــريــة ومــؤســســاتــهــا املــوجــودة 
فعليًا فــي شــمــال ســيــنــاء، بــاإلضــافــة إلـــى أن 
عناصر القوات الدولية يتجولون باستمرار 
على  البرث،  منطقة  في  التجارية  املحال  في 
الــرغــم مــن أنـــه يــجــري شــحــن املــــواد الغذائية 
إدارة  خــال  مــن  رسمي  بشكل  واملستلزمات 
القوات الدولية. ولفتت إلى أنه جرى قبل أقل 
مــن شــهــر حـــرق عــشــرات الــعــشــش الــتــي تبيع 
منطقة  املــخــدرة وســط  والعقاقير  املــخــدرات 
وذلك  التجاري،  النشاط  يتركز  حيث  البرث 
ــــدرات فــــي إطــــار  ــــخـ ــار املـ عـــلـــى يــــد بـــعـــض تـــجـ
الــخــافــات الــداخــلــيــة بينهم، مــشــيــرة إلـــى أن 
في  الــبــدو  املواطنن  الدولية تخالط  الــقــوات 

هذه املناطق بشكل كبير ويومي.
الجديد«  »العربي  ذلــك، كانت  وبالتزامن مع 
ــلــــت عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات مــــوثــــوقــــة،  قــــــد حــــصــ
بانسحاب القوات الدولية من أحد أهم مواقع 
املـــراقـــبـــة الــتــابــعــة لـــهـــا، وذلـــــك عــلــى الــطــريــق 
ــرابـــط بـــن مــديــنــتــي الــشــيــخ زويـــد  الـــدولـــي الـ

فيما  كــبــيــر،  بشكل  متقدمة  بــاتــت  املــشــتــركــة 
ال يـــزال الــطــرفــان يخفيان املــزيــد مــن أشــكــال 
التعاون األمني والعسكري، على  ونشاطات 
طول الحدود املشتركة بن مصر واألراضــي 

الفلسطينية املحتلة.
ــل عــدم الكشف عن 

ّ
ورأى الــبــاحــث، الـــذي فــض

هــويــتــه لـــتـــواجـــده فـــي ســـيـــنـــاء، أن تــحــركــات 
لها 

ّ
وتدخ سيناء،  شمال  في  الدولية  القوات 

في الصراع الدائر بن الجيش واملجموعات 
الــقــبــلــيــة مــــن جـــهـــة، وتــنــظــيــم »داعــــــــش« مــن 
جــهــة أخــــــرى، ســـــواء بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
الداخلي،  الخاف  وتر  على  واللعب  مباشر، 
بــاإلضــافــة إلــى زيــاراتــهــا املــتــكــررة إلــى معبر 
رفــح الــبــري بــن غــزة وسيناء، كــل ذلــك يمثل 
الــتــي أســســت من  تـــجـــاوزًا واضـــحـــًا ملهمتها 
أجلها، وسط صمت مصري على هذا التغير 
الواضح. واعتبر أن الوضع في شمال سيناء 
مقلق، في ظل الحديث عن مخططات دولية 
الســتــغــالــهــا فـــي حـــل صــــداع غــــزة املنعكس 
بــشــكــل كـــامـــل عـــلـــى الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
يــجــري مــن عمليات  مــا  أن  بــرمــتــهــا، مضيفًا 
تــهــجــيــر وإعـــــــــادة تـــرســـيـــم لـــلـــحـــدود الــبــريــة 
والبحرية يؤكد على صدقية ما سبق، فيما 
تبقى األيام املقبلة كفيلة بالكشف عن املزيد 

من وجوه هذه املخططات وآليات تنفيذها.
ــقــــوة الـــدولـــيـــة  ــه تــــم تــشــكــيــل الــ ــ ــــى أنـ ــار إلـ يـــشـ
مــتــعــددة الــجــنــســيــات بــعــد تــوقــيــع مــعــاهــدة 
السام بن مصر واالحتال اإلسرائيلي في 
مــنــتــجــع كــامــب ديــفــيــد فـــي واشــنــطــن فـــي 26 
مارس/آذار 1979، وإنهاء حالة الحرب، بهدف 
ترتيب التفاصيل العسكرية الواردة بامللحق 
»1« مـــن املـــعـــاهـــدة، مـــن خــــال تــوقــيــع مصر 

وإســـرائـــيـــل والــــواليــــات املــتــحــدة بــروتــوكــول 
إنــشــاء تلك الــقــوة فــي 3 أغــســطــس/آب 1981. 
وهذه القوة ال تتبع األمم املتحدة، وهذا األمر 
لم تقبل به مصر في البداية، إال أنها اضطرت 
لذلك بسبب ظــروف الوضع الــدولــي في ذلك 
الــحــن، ال سيما الــحــرب الــبــاردة بــن روسيا 
والــواليــات املــتــحــدة. هــذا يعني أن واشنطن 
وتل أبيب تمكنتا من استبدال الدور الرقابي 
املعاهدة  املنصوص عليه في  املتحدة  لأمم 
بـــقـــوات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، وتــــم تــجــاوز 
برتوكول  إضــافــة  خــال  مــن  القانوني  البعد 
البند  فــي  فيما جــاء   ،»1« رقــم  امللحق  ضمن 
19 مــن ملحق بــروتــوكــول إنــشــاء تــلــك الــقــوة 
ــادة وثـــاث  ــيـ أن حــجــمــهــا يــتــكــون مـــن مــقــر قـ
كتائب مشاة، وال يزيد مجموع أفرادها على 
ألفي فــرد ووحـــدة دوريـــات ساحلية ووحــدة 
ــدات شـــؤون  ــ مــراقــبــن وعــنــصــر مــاحــة ووحــ

إدارية وإشارة.
الجنسيات  متعددة  الــقــوة  عناصر  وينقسم 
فــي سيناء على 13 دولـــة، بينها  واملــراقــبــن 
دول أعــــضــــاء فــــي حـــلـــف شــــمــــال األطـــلـــســـي، 
وتــمــثــل الـــقـــوات األمــيــركــيــة وحــدهــا نــحــو 40 
فــي املــائــة مــن تــعــداد الــقــوة، تليها مــن حيث 
تلك  وإلــى جانب  كولومبيا وفيجي.  الحجم 
الدول الثاث، تضم القوة عناصر من اململكة 
املـــتـــحـــدة، وفـــرنـــســـا، وإيـــطـــالـــيـــا، والـــيـــابـــان، 
ــنــــدا، وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك،  ــيـــا، وكــ ــتـــرالـ وأسـ
ونيوزيلندا، والنرويج، وأوروغواي. واملهمة 
امتثال  من  التأكد  هي  القوة  لتلك  الرئيسية 
مصر وإسرائيل لأحكام األمنية الواردة في 
معاهدة كامب ديفيد، واإلشراف على تنفيذ 
الــبــنــود األمــنــيــة مــن املــعــاهــدة، وبـــذل أقصى 

ــك من  جــهــد ملــنــع أي مــخــالــفــة لــبــنــودهــا، وذلــ
خال القيام بأربع مهام أساسية، تتمثل في 
تشغيل نقاط تفتيش ومخافر مراقبة والقيام 
بـــدوريـــات اســتــطــاع عــلــى الـــحـــدود الــدولــيــة. 
يقرب  بما  للقوات  السنوية  امليزانية  ــقــّدر 

ُ
وت

أميركي، تتقاسمها كل  من 65 مليون دوالر 
مــن مــصــر وإســـرائـــيـــل، وتــتــمــركــز هـــذه الــقــوة 
في قاعدتن أساسيتن هما الجورة جنوب 
مدينة الشيخ زويد في شمالي سيناء وذلك 
في املنطقة )ج( وفقًا لتقسيمات كامب ديفيد، 
أمـــا الــقــاعــدة الــثــانــيــة فتقع بــن مــديــنــة شــرم 
الــشــيــخ وخــلــيــج نــعــمــة فـــي مــحــافــظــة جــنــوب 
سيناء، فيما تتولى القوات املسلحة املصرية 
القوة  في سيناء حماية وتأمن كل عناصر 

متعددة الجنسيات واملراقبن في سيناء.
محدودة  لهجمات  الدولية  القوة  وتعرضت 
ــــن املــصــري  خــــال ســـنـــوات الـــصـــراع بـــن األمـ
أغسطس/آب  فمنذ  اإلرهابية،  والتنظيمات 
2005، ُســجــلــت حــوالــي عــشــر هــجــمــات، أكثر 
مــــن نــصــفــهــا عـــبـــر عــــبــــوات نـــاســـفـــة مـــزروعـــة 
ــرق. إال أن الـــقـــوة الـــدولـــيـــة تــعــرضــت  ــطـ فـــي الـ
أبرزها في سبتمبر/ لهجمات مباشرة كان 
املعسكر  اقتحم مسلحون  2012، حن  أيلول 
فــي شــمــال سيناء واســتــولــوا على  الرئيسي 
مـــعـــدات وتـــبـــادلـــوا إطـــــاق الـــنـــار مـــع الـــقـــوة، 
مــمــا أســفــر عـــن إصـــابـــة أربـــعـــة جـــنـــود، فيما 
تـــعـــرض مـــطـــار الــــجــــورة الــتــابــعــة لــلــقــوة في 
هاون  قذيفة  لسقوط   ،2015 يونيو/حزيران 
وصاروخ غراد. وكذلك أصيب ستة من القوة 
الـــدولـــيـــة فـــي 4 ســبــتــمــبــر 2015 فـــي انــفــجــار 
عبوتن ناسفتن وضعتا على حافة طريق 
عندما كانت تمر منه سيارة تقل العسكرين.

تساؤالت حول تجاوز 
حدود مهمتها

ال يزيد مجموع أفراد هذه القوات على ألفي عنصر )خالد دسوقي/فرانس برس(

مئات صناديق االقتراع خضعت إلعادة الفرز )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تجاوز  عن  تساؤالت  سيناء،  شمال  في  الدولية  القوات  تحركات  تثير 
عناصر  فيها  يتواجد  مناطق  في  تجولها  سيما  ال  مهمتها،  حدود 
المساندة  القبلية  المجموعات  فيها  تنتشر  أماكن  وفي  »داعــش«، 

للجيش المصري، وعملها على فتح بعض الطرقات

الحدث

ــه«، إال عــلــى مقعد  ــلــ الــ »كـــتـــائـــب حــــزب  لــــ
واحـــد فــقــط. وفــي جــنــوب الــعــراق، حصد 
مقاعد،  تسعة  املــدنــي  »امـــتـــداد«  تحالف 
كما حصل املرشحون املستقلون على 39 
مقعدًا فــي عــمــوم مــدن الــبــاد، وحصلت 
حركة »إشــراقــة كــانــون« الجديدة على 6 
مقاعد أيضًا. وسبق إعان النتائج عقد 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح سلسلة 
اجـــتـــمـــاعـــات أمــــــس، مــــع رئـــيـــس مــجــلــس 
القضاء فائق زيدان، وزعيم تيار الحكمة 
أهمية  الحكيم، شــدد خالها على  عمار 
والحفاظ  والــقــانــون  للدستور  االحــتــكــام 
على السلم األهــلــي فــي مــا يتعلق بأزمة 

االنتخابات الحالية.
ضغوط  بسبب  النتائج  إصـــدار  وتــأخــر 
ــة إليـــــــران  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــرة املـ ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ األحــــــــــــزاب الـ
»اإلطـــار  واملــنــضــويــة ضــمــن مـــا يــعــرف بــــ
ــتــــي أقــــامــــت اعــتــصــامــًا  الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، الــ
مفتوحًا أمام املنطقة الخضراء احتجاجًا 
على النتائج األولــيــة، وأكــدت مــرارًا أنها 
تــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنـــهـــا »انــتــخــابــات 
مـــزورة«، و»متاعب بها«. وكــان مقتدى 
الـــصـــدر، قـــد حـــذر مـــن مــمــارســة ضــغــوط 
ــًا  ــلـــى مـــفـــوضـــيـــة االنــــتــــخــــابــــات، رافـــضـ عـ
الــقــضــاء واملحكمة  »أي تــدخــل فــي عــمــل 
يريد  التي  النتائج  وفي تصديقها على 
الـــبـــعـــض تــغــيــيــرهــا لــيــمــكــنــهــم مـــجـــاراة 
الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى لــيــتــمــكــنــوا مـــن تعطيل 
حـــكـــومـــة األغـــلـــبـــيـــة الـــتـــي اســـــتـــــاؤوا مــن 
بـــوادر إشــراقــاتــهــا«، وفــق قــولــه فــي بيان 
إلى  األممية  املبعوثة  أعلنت  سابق. كما 
في  باسخارت،  هينيس  جينن  العراق 
ــن الـــدولـــي  ــ إحـــاطـــة قــدمــتــهــا ملــجــلــس األمـ
البرملانية  االنــتــخــابــات  أن  أســبــوع،  قــبــل 
تم تقييمها على أنها سليمة بشكل عام، 

محذرة من محاوالت لنزع مصداقيتها.
ــائــــج، قــــال  ــتــ ــنــ وتـــعـــلـــيـــقـــًا عــــلــــى إعــــــــان الــ
إحسان  السياسي  التفكير  مركز  رئيس 
ــرانــــس بــــــرس«، إن  الـــشـــمـــري، لـــوكـــالـــة »فــ
»املفوضية تريد أن تثبت أن االنتخابات 
لـــم تــكــن مــــــزورة وكـــانـــت دقـــيـــقـــة، وتــريــد 
إيــصــال رســالــة بأنها تــحــاول التأكد من 
ــراءات  ــ ــ ــات، وأن اإلجـ ــروقــ ــود خــ ــ ــدم وجـ عــ
الشمري  واعتبر  ومهنية«.  دقيقة  كانت 
ــدور حــولــه  ــذي تــ أن املـــحـــور الــرئــيــســي الــ
الفصائل املوالية إليــران هو »دورهــا في 
الحكومة )املقبلة( وحصانة الساح« من 
ثقل سياسي بغض  لها  يكون  »أن  أجــل 

النظر عما حصلت عليه من مقاعد«.

عدنان، خال مؤتمر صحافي، إنه »على 
ــفـــرز  الــــرغــــم مــــن مــشــقــة عــمــلــيــة الــــعــــّد والـ
اليدوي ملحطات االقتراع، فإن املفوضية 
أنــــجــــزت املـــهـــمـــة بـــكـــل مــهــنــيــة، وأحـــدثـــت 
الــعــمــلــيــة تــغــيــيــرًا فـــي 5 مــقــاعــد مــوزعــة 
على محافظات نينوى وأربيل وكركوك 
والــبــصــرة وبـــغـــداد«. وأوضــــح عــدنــان أن 
»إجــمــالــي عـــدد الــنــاخــبــن املــســمــوح لهم 
املشاركة في االنتخابات كان 22 مليونًا، 
فيما بلغ عدد املصوتن في االنتخابات 
ألــفــًا، وهــو يمثل 44 في  9 مــايــن و629 
ــة مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاخـــبـــن«. وأعــلــن  ــائـ املـ
إرســــال الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة إلـــى املحكمة 
االتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا. 
ــيـــة الـــعـــلـــيـــا قــــد أعــلــنــت  وكــــانــــت املـــفـــوضـ
السبت االنتهاء من إعادة عد وفرز يدوي 
ملئات صناديق االقتراع في عموم الباد.
التيار  تــصــّدر  النهائية،  النتائج  ووفـــق 
الـــصـــدري بــزعــامــة مــقــتــدى الـــصـــدر بــــ73 
ــدم« بــزعــامــة  ــقــ ــــاه تـــحـــالـــف »تــ مـــقـــعـــدًا، تـ
رئيس البرملان السابق محمد الحلبوسي 
القانون«  ثــم تحالف »دولـــة  بـــ37 مقعدًا، 
بواقع 33 مقعدًا،  املالكي،  نــوري  بزعامة 
الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب  وحــل 
بــزعــامــة مــســعــود الـــبـــارزانـــي رابـــعـــًا بــــ31 
مقعدًا. وكانت أبرز القوى التي تراجعت 
اعتراضاتها  ولم تحقق  االنتخابات  في 
ــًا واضــــحــــًا، هــــي تـــحـــالـــف »الـــفـــتـــح«  فــــارقــ
ــو املــمــثــل  ــ بـــزعـــامـــة هــــــادي الـــعـــامـــري وهـ
بـــواقـــع 17 مقعدًا  الــشــعــبــي«،  »الــحــشــد  لـــ
فقط، بفارق 3 مقاعد عن النتائج األولية 
املعلنة سابقًا والتي كان قد حصل فيها 
على 14 مقعدًا فقط، بعدما كان يشغل 48 
مقعدًا في البرملان املنحل. كما لم يحصل 
تــحــالــف »حــــقــــوق«، الـــجـــنـــاح الــســيــاســي 

بغداد ــ سالم الجاف

بــعــد نــحــو 50 يـــومـــًا عــلــى االنــتــخــابــات 
الـــبـــرملـــانـــيـــة الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي شــهــدهــا 
أكتوبر/ تشرين  العاشر من  في  الــعــراق 
األول املاضي، وما تبعها من اعتراضات 
كــبــيــرة مـــن قــبــل الـــقـــوى الــحــلــيــفــة إليـــران 
لانتخابات  األولية  النتائج  كشف  بعد 
عـــن تـــراجـــع حــضــورهــا بــشــكــل كــبــيــر في 
ــان، أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــعــراقــيــة  ــرملــ ــبــ الــ
والتي  النهائية  النتائج  الــثــاثــاء  أمــس 
لــــم تــتــضــمــن تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة عــــن تــلــك 
األولــيــة، بما يطرح أكثر مــن تــســاؤل عن 
ــــود تــســويــة ســمــحــت بــإعــان  إمـــكـــان وجـ
فعل  ردة  مــن  مــا سيتبّن  النتائج، وهــو 
حــلــفــاء إيــــران عليها. ومـــا يــعــزز فرضية 
وجود تسوية ما، أن الكشف عن النتائج 
النهائية جاء بعد يوم واحد من اإلعان 
اغتيال  التحقيق في محاولة  نتائج  عن 
التي  الكاظمي  مصطفى  الـــوزراء  رئيس 
جـــــرت فــــي 7 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي 
املــاضــي، مــن دون اتــهــام أي طــرف فيها، 
على الــرغــم مــن أن أصــابــع االتــهــام كانت 

توّجه إلى مليشيات موالية لطهران.
ــالـــة مــــن الـــتـــأهـــب األمــــنــــي فــي  ــــط حـ ووســ
ــيــــهــــا، وخـــصـــوصـــًا فــي  بــــغــــداد وضــــواحــ
العاصمة حيث  الخضراء وسط  املنطقة 
يعتصم مناصرو القوى الحليفة إليران 
أمـــام بــوابــاتــهــا منذ أســابــيــع لاعتراض 
ــيـــة، تــخــلــلــتــهــا  عـــلـــى الــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـ
ــام املــــنــــطــــقــــة، كـــانـــت  ــحــ ــتــ ــم اقــ ــهـ ــتـ ــاولـ ــحـ مـ
لانتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية 
تعلن أمــس الــثــاثــاء عــن نتائج االقــتــراع 
النهائية بعد إجراء عمليات العد والفرز 
في  عليها  املعترض  للمحطات  الــيــدوي 
 5 فــي  تغيير  إلــى  لتنتهي  محافظات،   5
مقاعد من أصل 329 مقعدًا، عن النتائج 
األولـــيـــة. وقــــال رئــيــس املــفــوضــيــة جليل 

نتائج نهائية لالنتخابات العراقية
ال تغييرات جوهرية رغم التمرّد

لم تشهد النتائج 
النهائية لالنتخابات 

البرلمانية في العراق 
التي أعلنت أمس 

الثالثاء، تغييرًا كبيرًا عن 
النتائج األولية
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تسويات هشة في درعا وتوتر في السويداء5 أشهر على قمة بغداد: فيتو حلفاء طهران بالمرصاد
بغداد ـ زيد سالم

مر أكثر من 5 أشهر على قمة بغداد الثاثية 
التي جمعت رئيس الوزراء العراقي )املنتهية 
ــل  ــاهــ ــعــ ــمــــي والــ ــاظــ ــكــ ــفـــى الــ ــه( مـــصـــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واليـ
والــرئــيــس املصري  الــثــانــي  األردنــــي عبدالله 
ــيـــو/ ــونـ يـ فـــــي 27  ــيــــســــي،  الــــســ ــتــــاح  ــفــ ــبــــدالــ عــ
عــلــن فــي ختامها 

ُ
حـــزيـــران املـــاضـــي، والــتــي أ

ــيــــات والـــتـــفـــاهـــمـــات  ــاقــ ــفــ ــة مــــن االتــ عــــن حــــزمــ
االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، تــتــعــلــق بــالــطــاقــة 
والــنــقــل واالســـتـــثـــمـــار، ومـــجـــاالت أخــــرى من 
أن  أمنية. ويؤكد مسؤولون عراقيون  بينها 
أرض  على  ترجم 

ُ
ت لــم  الرئيسية  مخرجاتها 

الواقع حتى اآلن، ويعزون ذلك إلى تقاطعات 
سياسية حادة في بغداد حيالها، وتحديدًا 
من قبل القوى السياسية والفصائل املسلحة 

الحليفة إليران.
ومــن أبـــرز مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه مــن اتــفــاقــات، 
املصري  الــغــاز  واســتــيــراد  الكهربائي  الــربــط 
للشركات  بالنسبة  اإلعــمــار  مــقــابــل  والــنــفــط 
املــصــريــة، واالســتــثــمــار والــعــمــالــة وتنشيط 
املــمــر الــتــجــاري املـــصـــري تــجــاه الـــعـــراق عبر 
العقبة  ميناء  باتجاه  املصري  نويبع  ميناء 
العراقية عبر محافظة  األردنـــي ثم األراضـــي 
األنــبــار غــربــي الــبــاد، وأخــيــرًا أنــبــوب النفط 
العراقي من البصرة إلى العقبة. لكن لم تظهر 
حتى اآلن أي بــوادر لتنفيذ عملي ألي منها. 
كما تضّمن البيان الرسمي الختامي املشترك 
الصادر عن قمة بغداد، االتفاق على تسريع 
إجــــــــراءات مـــشـــروع أنـــبـــوب الــنــفــط الــعــراقــي 
األردنـــــــي )الـــبـــصـــرة الـــعـــقـــبـــة(، ومـــلـــف الــربــط 

أمين العاصي

لم يمض سوى شهر وعــدة أيــام على انتهاء 
التسويات في محافظة درعا، جنوب سورية، 
ــام إلــــــى الــقــصــف  ــنــــظــ حـــتـــى عـــــــادت قـــــــوات الــ
العشوائي الذي أودى، أول من أمس اإلثنن، 
ثــاثــة مدنين، فيما أصــيــب عــدد من  بحياة 
فــي مؤشر على هشاشة  بــجــروح،  املواطنن 
هذه التسويات. وقتل ثاثة مدنين وأصيب 
أمــــس،  ــــاب، أول مــــن  بــيــنــهــم طــ 11 آخــــــــرون، 
الــنــظــام استهدف  لــقــوات  إثــر قصف مدفعي 
األحـــيـــاء الــســكــنــيــة ومــحــيــط تــجــمــع مــــدارس 
لحظة انصراف الطاب في مدينة نوى، غرب 
محافظة درعا، وذلك كردة فعل انتقامية على 
اســتــهــداف مجهولن بــعــبــوة نــاســفــة ســيــارة 
أول  للنظام،  التابع  العسكري  األمــن  لجهاز 
من أمس، على طريق نوى الشيخ سعد بريف 
درعــا الــغــربــي. وكــان انفجار العبوة قــد أدى 
إلــى مقتل أربــعــة عناصر يعملون فــي جهاز 
األمن العسكري، الذي يأتي في مقدمة أجهزة 

ــعـــراق واألردن، واإلعـــفـــاء  الـ بـــن  الــكــهــربــائــي 
الضريبي للبضائع بن البلدان الثاثة.

وعما تحقق من خطوات عملية بن القاهرة 
بــارز في وزارة  وبغداد وعّمان، قال مسؤول 
التخطيط الــعــراقــيــة، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
»العربي الجديد«، إن املصرين واألردنين  لـ
يــنــتــظــرون خــطــوات عــراقــيــة فــي هـــذا اإلطـــار، 
فيما الحكومة العراقية تواجه عقبات داخلية 
ــا تحقق  ــن قــــوى ســيــاســيــة. وأضــــــاف أن مـ مـ
فعليًا ال يــتــجــاوز 10 فــي املــائــة مــن مجموع 
ثــانــويــة، مثل  االتــفــاقــات، وأغــلــبــهــا تفاصيل 
مــلــف تمكن الــقــوات الــعــراقــيــة عــلــى الــحــدود 
االســتــخــبــاراتــيــة  األدوار  وتــقــويــة  األردن  مــع 
واملعلوماتية عن الخايا اإلرهابية، وتقديم 
ما  وهــو  للعراق،  أمنية  معلومات  املصرين 
الــعــراق أيضًا مــع مصر واألردن ضمن  فعله 
اتــفــاق تــبــادل املــعــلــومــات، إضــافــة إلـــى إعــفــاء 
ضريبي لعدد من املواد املستوردة بن الدول 
ــــول بــعــض الــشــركــات املــصــريــة  الـــثـــاث، ودخـ
بعضها  ملــشــاريــع  مناقصات  على  كمنافس 
استثمارية في قطاع السكن وأخرى للقطاع 
الحكومي، إضافة إلى ملف ربط خط كهرباء 
ضــغــط عـــال مــن األردن إلـــى الـــعـــراق وهـــو ما 
ــــن يــكــتــمــل قــبــل  يـــجـــري الـــعـــمـــل بــــه حـــالـــيـــًا ولـ
»الجانب  أن  وأوضــح  املقبل.  العام  منتصف 
املــهــم مــن االتــفــاقــات مــع األردن هــو مــشــروع 
أنبوب البصرة العقبة، لكن القوى السياسية، 
بشأنه،  تتحفظ  إليــــران،  الحليفة  خصوصًا 
بـــل هــنــاك مـــخـــاوف مـــن اســـتـــهـــداف املــشــروع 
من قبل فصائل مسلحة إليقافه، على الرغم 
مــن أن املــشــروع يصب فــي صــالــح الــعــراق إذ 

بعدم وجــود الغطاء املالي من جهة، وغياب 
القناعة الحزبية لدى الجهات املسيطرة على 
الــــوزارات مــن جهة ثــانــيــة«. وقـــال إن »الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــحــلــيــفــة إليـــــــران عـــرقـــلـــت ســيــر 
عملية التعاون التجاري مع األردن وتحديدًا 

النظام األكثر قسوة في التعامل مع املدنين، 
 عن إصابة عنصر خامس.

ً
فضا

ــال الــنــاشــط أبـــو الـــبـــراء الـــحـــورانـــي، وهــو  وقــ
عضو فــي »تجمع أحـــرار حـــوران« املــعــارض، 
فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، إن »قــوات 
النظام اعتقلت نحو 20 شابًا، اإلثنن، وذلك 
عــقــب االنــفــجــار الـــذي وقـــع عــلــى طــريــق قرية 
ــار إلـــى  ــ ــ ــــوى«. وأشـ ــ الـــشـــيـــخ ســـعـــد ومـــديـــنـــة نـ
أن »قــــوات الــنــظــام عــثــرت، لــيــل اإلثــنــن، على 
جــثــتــن لــعــنــصــريــن يــعــمــان ضــمــن مــرتــبــات 
الفرقة التاسعة التابعة لهذه القوات مقتولن 
برصاص مجهولن بالقرب من دوار املخفر، 

وسط مدينة نوى، غربي محافظة درعا«.
إلــــى ذلـــــك، أفـــــاد الـــنـــاشـــط اإلعــــامــــي يــوســف 
مــعــربــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــــدوءًا حـــذرًا كـــان يــســود مــديــنــة نــوى،   »هـ

ّ
بـــأن

أمــس الثاثاء، بعد يــوم من قصف عشوائي 
بــقــذائــف الــهــاون مــن قــبــل قـــوات الــنــظــام أدى 
ــــن«. واعــــتــــبــــر أن  ــيـ ــ ــدنـ ــ لــــســــقــــوط ضــــحــــايــــا مـ
»التسويات التي جرت في محافظة درعا كان 
الهدف منها جمع أسلحة املدنين وأموالهم 
أكــثــر«، مضيفًا أن »جميع االنــتــهــاكــات ما  ال 
مــن مداهمات  الــســكــان،  زالـــت مستمرة بحق 

واعتقاالت وتصفيات«.
من جانبه، قال عضو هيئة التفاوض التابعة 
للمعارضة فــي درعـــا إبــراهــيــم الــجــبــاوي، في 
النظام »ما   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 

زال يحمل حــقــدًا على مــدن وبــلــدات محافظة 
درعا، ألنه لم يستطع اقتحامها بسبب الردع 
الروسي«، مضيفًا أن »النظام يتحن الفرص 
كلها،  املنطقة  ليعاقب  فردية  زلــة  أي  ويرصد 

وهو ما حدث في نوى«. وكان النظام السوري 
قــد أجــــرى فــي أواخــــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
درعــا  محافظة  فــي  تسوية  عمليات  املــاضــي، 
عــلــى أســــاس رؤيــــة روســيــة لــلــحــل فــي جنوب 
ســـوريـــة تـــقـــوم عــلــى ســحــب الـــســـاح الـــفـــردي 
و»تـــســـويـــة« أوضــــــاع املــســلــحــن واملــطــلــوبــن 
لأجهزة األمنية واملنشقن عن قوات النظام، 
ــع 

ّ
مــقــابــل ســحــب الـــحـــواجـــز الـــتـــي كـــانـــت تــقــط

أوصال املحافظة. وبقيت بلدتا بصرى الشام 
ومعربا في ريف درعا الشرقي خارج التسوية 
إلى اآلن، بسبب وجود »اللواء الثامن«، التابع 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن انــتــهــاء  لـــروســـيـــا، فــيــهــمــا. وعـ
الــتــســويــات وســحــب الــســاح مــن األهـــالـــي في 
محافظة درعــا مــن قبل أجــهــزة النظام، إال أن 
إذ إن عمليات  مــا زال هــشــًا،  األمــنــي  الــوضــع 
االغـــتـــيـــال املــتــنــقــلــة لـــم تــتــراجــع حــدتــهــا بــعــد، 
مــا يــؤكــد أن هـــذه األجـــهـــزة تــعــمــل عــلــى إبــقــاء 
ــة لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات  ــعـ الـــفـــوضـــى األمـــنـــيـــة ذريـ

انتقامية واسعة ملعارضن.
من جهة أخــرى، ذكــر »تجمع أحــرار حــوران« 
أن شــابــًا قــتــل، أمــس الــثــاثــاء، إثــر استهدافه 
بــالــرصــاص املــبــاشــر مــن قــبــل مــجــهــولــن في 
ــريـــف درعـــــــا، كــمــا  ــلـــدة املــلــيــحــة الـــشـــرقـــيـــة بـ بـ

ــر  ــرة إثـ ــيـ ــطـ ــــروح خـ ــــجـ ــدنــــي آخــــــر بـ ــيــــب مــ أصــ
اســتــهــدافــه بــالــرصــاص مـــن قــبــل مــجــهــولــن، 
ــــس، فــــي بــــلــــدة الـــــصـــــورة، شــرقــي  ــ صــــبــــاح أمـ
ــا. وتـــحـــدث »املـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق  ــ درعــ
اإلنــســان«، أمـــس، عــن مقتل 69 شخصًا منذ 
انــتــهــاء الــتــســويــات فـــي درعـــــا. وإلــــى الــشــرق 
من محافظة درعــا، طرد أهالي بلدتي شهبا 
واملــزرعــة في ريــف السويداء دوريــة للشرطة 
تابعة  ســيــارة  ترافقها  الــروســيــة،  العسكرية 
ــاول  ــ ــام األمــــنــــيــــة، بـــعـــدمـــا حـ ــظــ ــنــ ــزة الــ ــ ــهـ ــ ألجـ
مــســاعــدات غذائية  تــوزيــع  الـــروس  العناصر 
»العربي  لـ مــصــادر محلية  وقــالــت  لــأهــالــي. 
الجديد«، إن »األهالي رفضوا املساعدات من 
املحتل الــروســي«، في حــادث ليس األول من 
نوعه في املحافظة ذات الغالبية الدرزية من 
السكان، والتي تشهد هي األخــرى حالة من 
متصاعدًا  شعبيًا   

ً
وتملما األمــنــي  الفلتان 

بسبب تردي األحوال املعيشية.
الــســوري اســتــعــادة سلطته  ويــحــاول النظام 
الكاملة في السويداء، التي بقيت على الحياد 
في الــصــراع الــدائــر في سورية منذ أكثر من 
عشر سنوات. ولطاملا تعاملت أجهزة النظام 
»القوة  بـ التي تحدث هناك  مع االضطرابات 
وخروجها  نطاقها  اتساع  لتفادي  الناعمة« 
عن السيطرة في املحافظة التي يريد النظام 
بــقــاءهــا عــلــى الــحــيــاد. وعــــّن رئــيــس الــنــظــام 
بشار األســد، أخــيــرًا، أحــد أقــاربــه، وهــو نمير 
مخلوف، محافظًا للسويداء. ونقلت شبكات 
إخبارية محلية عن مخلوف تهديده لسكان 
»فــــرض هــيــبــة الــــدولــــة وســلــطــة  ـــ املــحــافــظــة بــ

القانون وتأديب املدنين«.

ســيــخــلــق مــنــفــذًا جـــديـــدًا لـــه لــبــيــع نــفــطــه غير 
الــخــلــيــج الــعــربــي ومــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي«. 
ولــفــت املــســؤول إلـــى أن »االتــفــاقــات الــتــي تم 
التوصل إليها في القمة الثاثية ليست كلها 
قابلة للتنفيذ وفق صاحيات رئيس الوزراء 
الــــعــــراقــــي، بــــل إن مــعــظــمــهــا مـــرتـــبـــط بــمــهــام 
تــتــوزع  الــتــي  والــــــوزارات  التنفيذية  السلطة 
الــعــراقــيــة وفــقــًا للمحاصصة  عــلــى األحـــــزاب 
الحزبية والطائفية املعمول بها، بالتالي فإن 
تنفيذ االتــفــاقــات يحتاج إلــى دراســـة وزاريــة 
ثم الشروع بالتنفيذ«، مشيرًا إلى أن »معظم 
الــــــوزارات لــم تــتــحــرك خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة 
تتعلق  االتــفــاقــات ألســبــاب  بــاتــجــاه تطبيق 

في ملفات الغاز والكهرباء، ألنها ال تريد أن 
يملك العراق بدائل طاقة غير إيران«، مضيفًا 
»أما بالنسبة لاتفاقات مع الجانب املصري 
أبــرزهــا  مهمة،  سياسية  قــوى  رفضتها  فقد 
»دولـــة الــقــانــون« و»الــفــتــح«، مــن دون أسباب 
ــن خـــال  ــة مــ ــحــ ــة، لــكــنــهــا بـــــدت واضــ ــ ــــحـ واضـ
خطابات الفصائل املسلحة التي أشارت إلى 
أن الــتــقــارب مــع الــرئــيــس املــصــري قــد تكون 
بداية لتقارب العراق من الكيان الصهيوني«.

ولــــم يـــخـــِف عــضــو تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، الـــذي 
»الحشد الشعبي«،  يضم القوى السياسية لـ
ــي، رفــــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــ ــدراجـ ــ فـــالـــح الـ
الــحــلــيــفــة إليــــران ملــخــرجــات الــقــمــة الــثــاثــيــة، 
»شبهات كثيرة«، قال  متحدثًا عما وصفه بـ
إنــهــا »تــلــحــق بــاالتــفــاقــات واملـــشـــاريـــع الــتــي 
األردنــي  العاهل  إلــى  الكاظمي  عنها  تحّدث 
ــــي فــي  ــــدراجـ ــفـــت الـ ــــري«. ولـ ــــصـ والـــرئـــيـــس املـ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن »قــوى 
القرار  على  نفوذها  لها  وفصائل  سياسية 
السياسي والشعبي ترى أن املخرجات بداية 
لدخول العراق في خانة املطّبعن مع الكيان 
الصهيوني، ثم إن التجارب االقتصادية في 
بل  الكبير،  باملستوى  ليست  ومصر  األردن 
إنها دول ال تزال تعاني من تعثر اقتصادي، 
والـــــعـــــراق بـــحـــاجـــة إلـــــى دول عــظــمــى ألجـــل 
تــمــكــيــنــه اقـــتـــصـــاديـــًا وتـــجـــاريـــًا ولـــيـــس عبر 
دول وضــعــهــا االقــتــصــادي أســــوأ مــن وضــع 
ــراق«. وأضــــــاف أن »حـــكـــومـــة الــكــاظــمــي  ــ ــعـ ــ الـ
هذه  مثل  تنفيذ  فيما  كثيرة،  بــأزمــات  مــرت 
إلــى فترات  املشاريع مــع دول أخــرى يحتاج 

رخاء سياسي«. توصلت القمة إلى تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة )األناضول(

سوريةتقرير

ما تحقق ال يتجاوز 
10 في المائة من 

مجموع االتفاقات

قتل 3 مدنيين وأصيب 
11 آخرون بقصف للنظام 

على مدينة نوى

يواصل النظام السوري 
إثبات عدم التزامه بأي 

تسوية ُتجرى، وهو ما 
ظهر في محافظة درعا 

أخيرًا، في حين برز توتر 
جديد في السويداء

وائل قنديل

يقول الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إنه سيفعل مع مصر 

وإسرائيل مثلما فعل مع اإلمارات. 
بعيدًا عن أنه ال يوجد تطبيع حالل 

وآخر حرام، كما أن قليله مثل كثيره، 
مدان ومستهجن، فإّن املؤلم في هذه 

املقاربة األردوغانية أنه لم يعد ثّمة 
فرق بني مصر وإسرائيل واإلمارات، 

عندما يتعلق األمر بالعالقات 
الطبيعية. هكذا، بمنتهى البساطة، 

سيذهب الرجل إلى التطبيع مع 
ع  إسرائيل ومع مصر، كما سبق وطبَّ

مع اإلمارات، وكأّن ثالثتهم على 
ا 

ّ
ن
ُ
مسافة واحدة من فلسطني، التي ك
نظنها البوصلة واملسطرة لتحديد 

املواقف من مسألة التطبيع مع العدو 
الذي يحتلها، والذي صار إخوتها 
القريبون والبعيدون يطمحون في 
صداقته. فيما كان رئيس الكيان 

الصهيوني إسحق هرتسوغ 
يقتحم، على رأس مجموعة من غالة 

املستوطنني، الحرم اإلبراهيمي في 
مدينة الخليل املحتلة، أعلن أردوغان 

أّن تركيا ستتخذ خطوات تقارب 
مماثلة مع مصر وإسرائيل بعد 

املحادثات مع اإلمارات.
وفي اللحظة التي كان يجري فيها 

اإلعالن عن تزويد إسرائيل اململكة 
املغربية بطائرات مسيرة انتحارية، 

بقيمة 22 مليون دوالر، كانت 
جماهير الشعب املغربي تتظاهر 

دعمًا لفلسطني في 27 مدينة مغربية، 
ولم يفلح تدخل قوات األمن ملنعها، 

في إثناء الغاضبني عن رفع شعارات 
تضامنية مع فلسطني، ومناهضة 

»الروح بالدم  ومنددة بالتطبيع، مثل بـ
نفديك يا فلسطني«، و»فلسطني أمانة 
والتطبيع خيانة« و»املغرب وفلسطني 

شعب واحد مش شعبني«. 
بالتحاق أردوغان بقطار التطبيع، 
مجددًا، مع االحتالل الصهيوني، 

يصبح لدينا املغرب واألردن وتركيا، 
هم األقرب 

ّ
وثالثتهم يزعمون أن

لفلسطني بشعارات إسالمية 
مختلفة، خلف أنظمة عربية أخرى 

تقود املسيرة، رافعة شعارات 
براغماتية شديدة الوضوح، اإلمارات 
ومصر نموذجني، التزامًا بالتصور 

األميركي للمنطقة، الذي وضعه 
دونالد ترامب وجاريد كوشنر، 

صهره، وهو التصور الذي ورثته 
اإلدارة الجديدة بعد انتخاب جو 

بايدن وتنفذه حرفيًا.
وعلى ذكر كوشنر، تكشف صحيفة 
ه لم يغادر 

ّ
»نيويورك تايمز« أخيرًا أن

املنطقة بأحالمه ومشروعاته، إذ ال 
يزال يجني أرباحًا كبيرة من دول 

خليجية تنفذ حرفيًا بنود ما عرف 
باتفاق أبراهام، وهو أهم إنجازاته، 

أثناء عمله في اإلدارة األميركية 
السابقة. تقول الصحيفة: »عندما يبدأ 

مسؤولو البيت األبيض السابقون 
جني األموال من وقتهم الذي يقضونه 

مع حكومتنا من خالل التودد إلى 
 .»

ً
امللوك، فإن ذلك يقلب املعدة قليال
كوشنر ال يزال يعبث باملنطقة، 
حيث أّسس في وقت سابق من 

هذا العام، »معهد إبراهيم التفاقات 
السالم«، وهي مجموعة غير ربحية 

تسعى إلى توسيع العالقات التجارية 
بني إسرائيل وجيرانها العرب. 

تبيع إسرائيل العرب وسائل منع 
التظاهر ضدها، وقمع أي تضامن 

مع فلسطني التي تحتلها، فيما يدفع 
 بال حدود، 

ً
العرب إلسرائيل ماال

تستخدمه في توسيع استيطانها 
وتشديد احتاللها ومضاعفة أعمالها 

اإلجرامية ضد الشعب الفلسطيني. 
هذا في الحقيقة أبعد من أحالم 

املتطرفني الصهاينة، وأكبر من أهداف 
ترامب وكوشنر حني شرعا في 

إعادة رسم خرائط املنطقة، وأقسى 
من كوابيس الفلسطيني الذي يواجه 

هجمات االحتالل واملطبعني من 
إخوته وجيرانه. يبقى أنه حني سلك 
املطبعون العرب الطريق إلى عالقات 

صداقة وتعاون مع إسرائيل، انتفض 
الجميع غضبًا وتنديدًا ونحيبًا على 
فلسطني التي تتلقى طعنات الغدر، 

بينما يخيم الصمت على مشهد 
صعود أردوغان إلى القطار ذاته، وهنا 

يتجدد السؤال األبدي: هل يختلف 
الحكم بصحة الفعل وأخالقيته 

باختالف الفاعلني؟ بصيغة أخرى: 
هل هناك سرقة حالل وسرقة حرام؟ 

وبالقياس ذاته: هل هناك تطبيع 
مقبول وتطبيع مرفوض؟

أردوغان والتطبيع 
مع مصر وإسرائيل

مرور
الكرام



تصاعدت نبرة 
التهديدات بين 

روسيا من جهة، 
والواليات المتحدة 

األميركية وحلف 
شمال األطلسي 
من جهة ثانية، 

بشأن أوكرانيا، 
أمس الثالثاء. 
وبينما صّعد 

الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين 
لهجته متحدثًا 

عن »خطوط 
حمراء« بالنسبة 

لموسكو، حذرت 
أميركا وحلف 

»الناتو« روسيا من 
»عواقب وخيمة« 

بحال فكرت في 
غزو أوكرانيا

67
سياسة

ــــت مـــمـــاثـــل )5  ــى أهـــــــداف فــــي وقـ ــ الــــوصــــول إلـ
دقــائــق(. وأضــاف »سيحتاج األمــر أيضًا إلى 
خمس دقائق فقط للوصول إلى أولئك الذين 

يصدرون األوامر ألوكرانيا«.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
قـــد قــــال فـــي وقــــت ســـابـــق، أمـــــس، إن نــشــاط 
»الــنــاتــو« بالقرب مــن حــدود روســيــا يفرض 
ــزيـــد مــــن الـــتـــطـــويـــر لــلــقــوات  ــــى مـ الـــحـــاجـــة إلـ

العاملي  بلدانهم واملجتمع  واملسؤولية تجاه 
في نهاية املطاف«.

وقــــال بــوتــن إن مــوســكــو اضـــطـــرت ملــواجــهــة 
التهديدات املتزايدة من خال تطوير أسلحة 
جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت. وأشار 
إلـــى أن صـــاروخـــًا جــديــدًا مــن هـــذا الــنــوع من 
املقرر أن يدخل الخدمة مع البحرية الروسية 
الــعــام املقبل، وسيكون قـــادرًا على  فــي أوائـــل 

املــســلــحــة الـــروســـيـــة. مـــن جــهــتــه، حــــذر وزيـــر 
أمس  بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية 
الـــثـــاثـــاء، فـــي ريـــغـــا، عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع 
حلف األطــلــســي، مــن أن أي »عــــدوان« روســي 
جديد على أوكرانيا سيستدعي »ردًا خطرًا«. 
ــع نــظــيــره  وأكــــــد خـــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــ
الاتفي إدغارز رينكيفيكس أن »أي تحركات 
تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر 

قــلــق كــبــيــر لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة«. ولــــم يــحــدد 
ــيـــركـــي املــحــتــمــل،  بــلــيــنــكــن طــبــيــعــة الـــــرد األمـ
مشيرًا إلى أنه يريد أواًل »استشارة« حلفاء 
واشنطن في حلف شمال األطلسي، الثاثاء 
واألربـــعـــاء. وتــابــع »نــحــن قــلــقــون جـــدًا بشأن 
ــا« مــــن قـــبـــل الـــفـــرق  ــ ــراهـ ــ الـــتـــحـــركـــات الــــتــــي نـ
الروسية على الــحــدود األوكــرانــيــة. وأضــاف 
ــا مــــــــرارًا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــروســـيـــة«  ــ ــنـ ــ »رأيـ

الـــهـــادفـــة إلــــى »فــبــركــة اســـتـــفـــزازات« لتبرير 
أفعال موسكو.

وبدأ وزراء خارجية »الناتو«، أمس الثاثاء، 
ــيــــوم  ــومــــن )أمـــــــس والــ اجـــتـــمـــاعـــًا يـــســـتـــمـــر يــ
األربعاء(، ويركز بشكل أساسي حول التصدي 
مع  الحدود  عند  روسية  لتعزيزات عسكرية 
 عن مناقشة مسألة الاجئن 

ً
أوكرانيا، فضا

والتي  البولندية  البياروسية  الحدود  على 
تتهم دول الــغــرب بــيــاروســيــا، املــدعــومــة من 
الــكــرمــلــن، بتدبيرها. وكـــان الفــتــًا أمــس قول 
لوكاشينكو  ألكسندر  البياروسي  الرئيس 
إنه سيقترح على روسيا تسليم باده أسلحة 
نووية في حال حصلت بولندا على أسلحة 
ــنـــاتـــو«. ويــشــعــر حــلــف شــمــال  نـــوويـــة مـــن »الـ
للمعدات  روســي  من حشد  بالقلق  األطلسي 
الثقيلة والقوات بالقرب من الحدود الشمالية 
ألوكرانيا، وليس بعيدًا عن بياروسيا. وقال 
ــر الــخــارجــيــة األملــــانــــي هــايــكــو مــــاس إن  ــ وزيـ
وزراء »الــنــاتــو« »ســيــرســلــون مــعــًا رســالــة ال 
لبس فيها إلى الحكومة الروسية مفادها أن 
دعم الناتو ألوكرانيا لم ينقطع واستقالها 
وسامة أراضيها وسيادتها ليست مطروحة 
للنقاش«. وحذر األمن العام لحلف األطلسي 
ــــس، فـــي تــصــريــحــات  يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، أمـ
على هامش اجتماع الحلف في ريغا، من أنه 
»سيكون هناك ثمن باهظ تدفعه روسيا حال 
قيامها بتهديد استقال وسامة أوكرانيا«. 
ــنــــؤكــــد خــــــال اجــتــمــاعــنــا  وأوضـــــــــح أنــــــه »ســ
التزامنا بأمن أوكرانيا في مواجهة ما تقوم 
ــــادة وجــودنــا  بــه روســـيـــا«. ولــفــت إلـــى أن »زيـ
في بحر البلطيق والبحر األسود هو بسبب 

أفعال روسيا في أوكرانيا«.
ــت، أول مــــن أمـــس  ــ ــيــــا قــــد دعــ وكــــانــــت أوكــــرانــ
الــتــحــرك بسرعة ملنع  إلــى  اإلثــنــن، حلفاءها 
روسيا من غزو أراضيها، مؤكدة أن موسكو 
قد تبدأ هجومًا »في غمضة عن«. وقال وزير 
خال  كوليبا،  دميترو  األوكــرانــي  الخارجية 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــبــر اإلنــتــرنــت، إن روســيــا 
حشدت 115 ألــف عسكري عند حــدودهــا مع 
أوكرانيا. وأعلنت أوكرانيا، أمس، أنها تعتزم 
إجراء 10 مناورات دولية كبيرة في عام 2022. 
وقــال الجيش األوكــرانــي فــي بــيــان، أمــس، إن 
»مــا ال يقل عــن 21500 جــنــدي أوكــرانــي و11 
ألف جندي من الواليات املتحدة وبريطانيا 
ــرى شــريــكــة  ــ أخــ ــيــــا ودول  وبـــولـــنـــدا ورومــــانــ
ســـيـــشـــاركـــون فــــي املـــــــنـــــــاورات«، مــضــيــفــًا أن 
األوكرانين سيشاركون أيضًا في 16 مناورة 

عسكرية خارج أوكرانيا.
وجاء الرد الروسي على هذا اإلعان سريعًا، 
الــروســي سيرغي  الخارجية  وزيـــر  اعتبر  إذ 
الفــروف، أمس، أن دخول كييف في مناورات 
ــا.  ــيـ ــن روسـ ــ ــرًا عـــلـــى أمـ ــطـ عــســكــريــة يــشــكــل خـ
وقــــــال الفـــــــروف فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة: 
»بــبــســاطــة ال نستبعد احــتــمــال دخـــول نظام 
كــل هــذا يشكل  فــي مــغــامــرة عسكرية.  كييف 
تهديدًا مباشرًا ألمن روسيا. تحدث الرئيس 
بوتن عن هــذا في 18 نوفمبر )املــاضــي( في 
ــدد على  ــ املــجــلــس املـــوســـع مـــع وزارتــــنــــا، وشـ
أنــنــا لــســنــا بــحــاجــة إلــــى صــــراعــــات، لــكــن إذا 
لــم يستطع الــغــرب الــســيــطــرة عــلــى أوكــرانــيــا 
سنتخذ  فبالطبع  أفعالها(،  )على  وشجعها 
كل الخطوات الازمة لضمان سامتنا بشكل 

موثوق«.
الــروســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  أعــلــنــت وزارة  كـــذلـــك، 
فــي بــيــان، أمــس، أن الــدفــاع الجماعي للناتو 
بــكــامــلــه يــتــمــركــز عــلــى »الـــجـــنـــاح الـــشـــرقـــي«، 
للحلف«  املنضبط  »التوسع غير  أن   

ً
مضيفة

ــن األراضـــــــــي«  ــ ــد واملـــــزيـــــد مـ ــ ــزيـ ــ و»ابــــــتــــــاع املـ
العسكرية  التحتية  البنية  نشر  مــع  يترافق 
الناتو  لتعزيز خطاب  »التي تستخدم  هناك 

العدواني«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

تبادل تهديدات بين موسكو واألطلسي

أن روسيا  باتروشيف، أمس،  نيكوالي  الروسي  األمن  أكد سكرتير مجلس 
مضيفًا  أوكرانيا،  على  لالعتداء  خططًا  تعد  ال  بأنها  واشنطن  أبلغت 
األطلسي  حلف  تحركات  مراقبة  سنتابع  »لكننا  صحافية:  مقابلة  في 
الخارجية  االستخبارات  جهاز  قال  ــدوره،  ب حــدودنــا«.  قرب  وأوكرانيا 
الروسية في بيان، أمس، إن أميركا وبريطانيا تعمالن على »تأجيج الصراع 
عن  المسؤولة  بأنها  روسيا  إلبراز  مصطنع،  بشكل  وأوكرانيا  روسيا  بين 

جميع المشاكل على الحدود األوكرانية«.

ال خطط عدوانية

الحدث

فاديمير  الــروســي  الرئيس  استبق 
خــــطــــوات  أو  مــــــواقــــــف  أي  بـــــوتـــــن 
ســتــصــدر عــن وزراء خــارجــيــة حلف 
الثاثاء،  بــدأوا، أمس  الذين  شمال األطلسي، 
اجــتــمــاعــًا يستمر يــومــن فــي ريــغــا، عاصمة 
التصدي  حـــول  مناقشاتهم  وتــتــركــز  التــفــيــا، 
مع  الــحــدود  عند  روسية  لتعزيزات عسكرية 
أوكــرانــيــا، بــإطــاق مجموعة مــن الــتــهــديــدات 
ــــدول الـــغـــرب وأوكـــرانـــيـــا، وال  والـــتـــحـــذيـــرات لـ
سيما بشأن األوضاع على هذه الحدود، حيث 
أســابــيــع.  مــنــذ  كبير  بشكل  الــتــوتــر  يتصاعد 
ــيـــا من  وبــيــنــمــا حــــذر بــوتــن الـــغـــرب وأوكـــرانـ
للكرملن، معلنًا  الحمراء«  »الخطوط  تجاوز 
عـــن اخــتــبــار صـــــاروخ يــفــوق ســرعــة الــصــوت 
و»يصل إلى من يصدر األوامــر ألوكرانيا في 
ر وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 

ّ
5 دقـــائـــق«، حـــذ

أنتوني بلينكن روسيا من »عواقب وخيمة« 
إذا غزت أوكرانيا، وذلك فيما كان وزراء حلف 
شمال األطلسي يبحثون بشأن سبل مواجهة 
الحشد العسكري الذي تقوم به موسكو على 

حدود جارتها.
وحـــذر بــوتــن حــلــف شــمــال األطــلــســي بــشــدة، 
أمــس الــثــاثــاء، مــن نشر قــواتــه وأسلحته في 
التحتية  البنية  توسيع  إن   

ً
قــائــا أوكــرانــيــا، 

الــعــســكــريــة لــلــنــاتــو فـــي أوكـــرانـــيـــا خـــط أحــمــر 
بــالــنــســبــة لــروســيــا وســـيـــؤدي إلــــى رد قـــوي. 
وتــعــلــيــقــًا عــلــى املـــخـــاوف الــغــربــيــة بــشــأن نية 
روســيــا غـــزو أوكــرانــيــا، قـــال بــوتــن فــي كلمة 
لــه فــي منتدى االســتــثــمــار »روســيــا تــنــادي«، 
بشأن  أيضًا  قلقة  موسكو  إن  اإلنترنت،  عبر 
ــا،  ــن حـــدودهـ مــــنــــاورات األطـــلـــســـي بـــالـــقـــرب مـ
مضيفًا أن تــوســع األطــلــســي بــاتــجــاه الــشــرق 
ــالــــح األمـــنـــيـــة  )شــــــــرق أوروبــــــــــــا( يــــهــــدد املــــصــ
األســاســيــة ملــوســكــو. وأعــــرب عــن قلقه مــن أن 
األطـــلـــســـي قــــد يــســتــخــدم فــــي نـــهـــايـــة املـــطـــاف 
ــــي األوكــرانــيــة لنشر صـــواريـــخ قـــادرة  األراضـ
عــلــى الـــوصـــول إلـــى مــراكــز الــقــيــادة الــروســيــة 
ــق فـــقـــط. وأضـــــاف  ــائــ ــي غـــضـــون خـــمـــس دقــ فــ
»ظهور مثل هذه التهديدات يمثل خطًا أحمر 
السليم  الــحــس  يــســود  أن  آمـــل  لــنــا.  بالنسبة 

أعلن الصحافي اليميني املتطرف إريك 
ــراره خــوض  ــ ــاء، قــ ــثـــاثـ زيــــمــــور، أمــــس الـ
املرتقبة  الفرنسية  الــرئــاســة  انتخابات 
تــســجــيــل  فــــي  وذلـــــــك   ،2021 ــيــــع  ربــ فــــي 
 
ّ
ــــوب«، ركــــز ــيـ ــ ــوتـ ــ ــلـــى »يـ ــر عـ مــــصــــور نـــشـ

تراجع  مــن  الفرنسين  هلع  إثـــارة  على 
بــادهــم، معتبرًا  وتــدهــور مركز وهيبة 
أن أزمـــة املــهــاجــريــن قــد فاقمت الــوضــع. 
وتعتبر خطوة زيمور متوقعة منذ مدة، 
خال  الفرنسية  جولته  بعد  خصوصًا 
الــصــيــف فـــي فــرنــســا لــلــتــرويــج لــكــتــابــه 
بعد«،  كلمتها  تقل  لــم  »فرنسا  الجديد 
لــكــنــه لـــم يــؤكــد أو يــنــف قــبــل يـــوم أمــس 
الــرئــاســي. وكانت  السباق  عزمه دخــول 
خــطــوة الــتــرشــح مــتــوقــعــة خـــال الــفــتــرة 
الـــحـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــًا بـــعـــدمـــا اســتــنــفــد 
ــــور، وهـــــو صـــحـــافـــي ســـيـــاســـي مــن  ــمـ ــ زيـ
أصــول يهودية جزائرية، األضــواء التي 
والصدمة  الحالي،  الــعــام  خــال  الحقته 
التي أحدثتها التكنهات حول ترشحه، 
إذ عادت استطاعات الــرأي لتشير إلى 
تــراجــعــه عــلــى صــعــيــد نــيــات الــنــاخــبــن، 
ــر  ــهــ ــان تـــخـــطـــى خــــــــال األشــ ــا كــــــ ــدمــ ــعــ بــ
املتطرف وحزب  اليمن  املاضية زعيمة 
»التجمع الوطني« مارين لوبان )وصل 
إلــــى حـــــدود 19 فـــي املـــائـــة مـــن أصــــوات 

الناخبن(.
وقال زيمور أمس، بحسب الفيديو الذي 
له صور من 

ّ
نشره على »يوتيوب«، وتخل

األرشــيــف، إن »الــوقــت لم يعد )مناسبًا( 
اآلن إلصاح فرنسا، بل إلنقاذها، ولهذا 
السبب قّررت الترشح للرئاسة«، مشيرًا 
إلى أن الكثير من الناخبن »لم يعودوا 
قــــادريــــن عــلــى الـــتـــعـــّرف عــلــى بـــادهـــم«. 
وأضاف زيمور: »لقد كنت مكتفيًا بدور 
ــــذارات.  الــصــحــافــي، الــكــاتــب... مطلق اإلنـ
كنت أعتقد أن سياسيًا سيحمل الشعلة 
التي سأمدها له. لقد كنت أقــول إن لكل 
أعـــود  لــكــنــنــي  مــعــركــتــه.  مــهــنــتــه، دوره، 
اليوم عن هذا الوهم«. وتعهد باستعادة 

للتكنوقراط  »املــتــروكــة  فــرنــســا  ســيــادة 
ــقـــرر  ــن املـ ــ ــاة األوروبــــــــيــــــــن«. ومــ ــقــــضــ والــ
اجـــتـــمـــاع رســمــي  أول  زيـــمـــور  يــعــقــد  أن 
قاعة  فــي  املقبل،  األحــد  لحملته، صباح 
فــيــمــا يتحضر  الـــبـــاريـــســـيـــة،  ــيـــت«  ــنـ »زيـ
لتنظيم  ونــقــابــات  اليسار  مــن  ناشطون 
تزامنًا مع حملته.  ذاتــه  املكان  وقفة في 
وتعرض زيمور األسبوع املاضي لنكسة 
في مرسيليا، مع خروج تظاهرات ضده 
بحركة  أهانته  لسيدة  صــورة  وانتشار 

بيدها وهو ما رّد عليها باملثل.
وجــاء إعــان زيمور، الــذي يطمح لكسب 
التقليدي  الفرنسي  اليمن  مــن  أصـــوات 
ــبـــل ســــاعــــات مــن  ــتــــطــــرف، قـ والـــيـــمـــن املــ
آخر  اليميني،  الجمهورين  حــزب  عقد 
مــنــاظــرة تــلــفــزيــونــيــة ملــرشــحــيــهــم، قبيل 
ــتـــيـــار مــرشــحــهــم لــلــرئــاســة  مـــؤتـــمـــر الخـ
نهاية األسبوع الحالي، ما يجعل املشهد 
في ساحة املعركة االنتخابية لرئاسيات 
فرنسا، يقترب من االكتمال، بعد ترشح 
هيدالغو،  آن  االشتراكية  بــاريــس  عمدة 
إلى  وباإلضافة  االشــتــراكــي.  الحزب  عن 
لــوبــن وزيـــمـــور وهــيــدالــغــو، يــبــرز أيضًا 
املرشح عن اليسار الراديكالي، جان لوك 
يانيك  الخضر،  حــزب  وعــن  ميانشون، 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أمــا  جــادو. 
فلم يعلن بعد رسميًا ترشحه  ماكرون، 
ــتـــحـــدث بــاســم  ــة. وكــــــان املـ ــيـ ــانـ ــة ثـ لــــواليــ
قد  أتـــال،  غــابــريــال  الفرنسية،  الحكومة 
اعتبر أمــس، قبل إعــان زيمور ترشحه 
رسميًا، إن األخير هو »مرشح مفترض 
ــه )الــرئــيــس  يــبــيــع نــفــســه عــلــى أســــاس أنـ
ــابــــق دونــــــالــــــد( تـــرامـــب  األمــــيــــركــــي الــــســ
الـــفـــرنـــســـي«. وأكـــــد املـــرشـــح عـــن الــحــزب 
الــشــيــوعــي فــابــيــان روســــل، أنـــه سيطرح 
العمومية،  الجمعية  فــي  الخميس  غــدًا 
مــشــروع قــانــون ملنع تــرشــح أي شخص 
أدين بالتحريض على العنصرية، وهو 

ما ينطبق على زيمور.
)العربي الجديد، فرانس برس(

زيمور مرشحًا للرئاسة
فرنسا في القاع

بوتين: توسيع الوجود 
العسكري للناتو بأوكرانيا 

خط أحمر لنا

ستولتنبرغ: ستدفع 
روسيا ثمنًا باهظًا بحال 
هددت سالمة أوكرانيا

متابعة  تحذير أميركي لروسيا من »عواقب وخيمة« لغزو أوكرانيا... 
وبوتين يلّوح بصواريخ فائقة السرعة

أعلنت مسؤولة 
كبيرة في وزارة 

الدفاع األميركية 
أن بالدها ستكثف 

انتشارها العسكري 
في مواجهة 
الصين وروسيا، 

وهي تعتزم من 
أجل ذلك، ال سيما 

في ما يتعلق 
بالصين، إدخال 
تحسينات على 

القواعد في جزيرة 
غوام بالمحيط 

الهادئ وفي 
أستراليا

بكين وموسكو واشنطن تتجه لتعزيز قدراتها لمواجـهة  إضاءة

)Getty( أعلنت وزارة الدفاع عن استثمارات لتحديث القاعدة البحرية األميركية في جزيرة غوام

 عن نشر سرب من طائرات الهليكوبتر 
ً
فضا

الــهــجــومــيــة ومــقــر فــرقــة مــدفــعــيــة فـــي كــوريــا 
الجنوبية«. وفي ما يتعلق بروسيا، رفضت 
ــارلــــن، وفــــق تــقــريــر لــشــبــكــة »ســــي أن أن«  كــ
األمــيــركــيــة أمــــس، تــقــديــم مــعــلــومــات مــحــددة 
حول الكيفية التي توجه بها مراجعة وزارة 
الدفاع الجيش األميركي لاستعداد ملواجهة 
أحد  فــإن  تهديدات موسكو. وبصورة عامة، 
ــادة ترتيب معايير  »إعـ املراجعة هــو  أهـــداف 
الجاهزية« في أوروبا الشرقية، بحيث يكون 
الجيش األميركي »سريع الحركة ومتجاوبًا 
مـــع األزمـــــات فـــور ظـــهـــورهـــا«، عــلــى حـــد قــول 
كارلن، التي أضافت »ندرس حاليًا مبادرات 
مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز قوتنا الرادعة 
ــتــــرون تحققها  ــيــــا، وســ املـــوثـــوقـــة ضـــد روســ

خال العامن أو الثاثة أعوام املقبلة«.
ســتــريــت  »وول  ــالــــت صـــحـــيـــفـــة  قــ بــــــدورهــــــا، 
جورنال« إن مسؤولي الدفاع أبلغوا بلجيكا 
ــات املـــتـــحـــدة ســتــحــافــظ  ــأن الــــواليــ وأملـــانـــيـــا بــ
البلدين  في  على وجودها في سبعة مواقع 
املــضــيــفــن. يــذكــر أن بـــايـــدن كــــان ألــغــى قـــرار 
خفض عدد العسكرين األميركين املنتشرين 
فــي أملــانــيــا إلـــى 2500 عــنــصــر، وأكــــد مــجــددًا 
بـــاده بحلف شــمــال األطلسي بعدما  الــتــزام 
شــكــك فــيــه سلفه دونــالــد تــرامــب. وأوضــحــت 
الـــعـــســـكـــري  ــار  ــ ــــشـ ــتـ ــ تــــعــــديــــل االنـ كـــــارلـــــن أن 
ــركـــي فـــي أوروبـــــــا ومــنــطــقــة املــحــيــطــن  ــيـ األمـ
الهندي والهادئ، تجرى مناقشته »لكن هذه 
السنة األولــى لــإدارة، وليس الوقت مناسبًا 

إلدخال تغييرات استراتيجية رئيسية«.
في الشرق األوســط، وجهت املراجعة اإلدارة 
ردع  إبقاء  العمل على  »مواصلة  بـ األميركية 
فّعال ضد إيران، واالستمرار في دعم الحملة 
الــوجــود العسكري  ضد تنظيم داعــش« عبر 
األميركي الحالي في العراق وسورية، وكذلك 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــنـــوان األســــاســــي ملختلف  الـــعـ أن  لــيــس ســــرًا 
التحركات األميركية، وال سيما على الصعيد 
الــعــســكــري، يتمحور حـــول الــصــن بــالــدرجــة 
األولــــى ومــواجــهــتــهــا، مــن دون غــض الــطــرف 
ذلك  كــان  وإن  ولجم طموحاتها.  روسيا  عن 
واضــحــًا فــي الفترة األخــيــرة، وبــرز مــن خال 
التصريحات والتحركات على األرض، إال أن 
)البنتاغون(  األميركية  الــدفــاع  وزارة  تقرير 
عن الوضع العسكري األميركي حول العالم، 
الـــذي أفــصــحــت مــســؤولــة كــبــيــرة فــي الــــوزارة 
عــن بــعــض تفاصيله أول مــن أمـــس االثــنــن، 
يؤكد أن واشنطن ماضية في تعزيز وضعها 
الــعــســكــري فــي مــواجــهــة هــاتــن الــقــوتــن قبل 
أي طــرف آخــر. إذ يعتزم البنتاغون مراجعة 
العالم،  أنحاء  العسكرية في مختلف  املــوارد 
وإدخــــــــال تــحــســيــنــات بــشــكــل أســــاســــي عــلــى 
القواعد في جزيرة غــوام في املحيط الهادئ 
إبقاء  عن   

ً
فضا الصن،  ملواجهة  وأستراليا 

قوات أميركية بجوار روسيا.
ــارا كـــارلـــن، الــتــي تــشــغــل منصب  وأعــلــنــت مــ
نائب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، 
فـــي إفـــــادة صــحــافــيــة أول مـــن أمـــس االثــنــن، 
ــف انـــتـــشـــارهـــا الــعــســكــري 

ّ
أن بـــادهـــا ســتــكــث

فـــي مــواجــهــة الــصــن وروســــيــــا، إضـــافـــة إلــى 
مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى إبــقــاء ردع فــّعــال ضد 
ــي الـــشـــرق  إيـــــــران والـــجـــمـــاعـــات املــــتــــشــــددة فــ
األوسط. وأشارت كارلن إلى أن وزارة الدفاع 
أعــلــنــت بــالــفــعــل عـــن اســـتـــثـــمـــارات لــتــحــديــث 
غوام  في جزيرة  األميركية  البحرية  القاعدة 
فـــي املــحــيــط الـــهـــادئ، وتــعــزيــز وجـــودهـــا في 
 2500 حــوالــي  سنويًا  ُينشر  حيث  أستراليا 
عسكري من مشاة البحرية بالتناوب إلجراء 
ــداد الــجــيــش األمــيــركــي  ــ تـــدريـــبـــات، وذلــــك إلعـ

مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى بــنــاء »قـــــدرات الــقــوات 
الــشــريــكــة« فـــي تــلــك املــنــطــقــة، وفــــق »ســــي أن 
أن«. ولكن بشكل عام، توجه مراجعة أوسنت 
إلــى »إجـــراء تحليل إضافي بشأن متطلبات 
وضــع الــقــوة فــي الــشــرق األوســــط«، على حد 
قول كارلن. وفي السياق ذاتــه، قال مسؤول 
»وول ستريت جورنال«، إنه  في البنتاغون لـ
ستتم مواصلة تحليل وضع القوة في الشرق 

األوسط وأوروبا وأفريقيا.
ويبدو املوقف العسكري األميركي في الشرق 
األوسط متقلبًا، ال سيما بعد االنسحاب من 
األميركية  الــقــوات  سحب  وقـــرار  أفغانستان 
الــقــتــالــيــة مـــن الــــعــــراق بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الــحــالــي، وكــذلــك ســحــب بــطــاريــات بــاتــريــوت 
التي نشرتها واشنطن  للصواريخ،  املضادة 
اململكة  استهداف حقول  بعد  السعودية  في 
إلى  نسبت  هجمات  فــي  بصواريخ  النفطية 
ــران، وتــحــديــدًا جماعة  ــ جــمــاعــات مــوالــيــة إليـ
الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن. وبــعــد هــــذه الــخــطــوة 
ــيـــرة، قـــال الــعــديــد مــن املــتــخــصــصــن في  األخـ
الـــدفـــاع وبــعــض املـــســـؤولـــن الــعــســكــريــن إن 
العسكرية في املنطقة أرسلت  الــقــدرات  إزالــة 
إشارة إلى الحلفاء في الخليج وغيرهم بأن 
الواليات املتحدة غير ملتزمة باملنطقة. لكن 
أوســـــنت أعـــلـــن أخـــيـــرًا رغــبــتــه بــطــمــأنــة بــلــدان 
املنطقة، وقال في منتدى أمني في البحرين 
 »الــتــزام الــواليــات املتحدة 

ّ
الشهر املــاضــي إن

باألمن في الشرق األوسط قوي وثابت«.
ــات املـــتـــحـــدة  ــ ــــواليــ ــكـــل عـــــــام، أجـــــــرت الــ وبـــشـ
»مـــا يــقــرب مــن 75 اســتــشــارة« مــع الحلفاء 
والــشــركــاء عند إجـــراء املــراجــعــة، مــن بينهم 
ــلــــســــي،  ــلــــف شــــمــــال األطــ ــلــــفــــاء فـــــي حــ »الــــحــ
الجنوبية،  وأســتــرالــيــا، والــيــابــان، وكــوريــا 
وأكثر من عشرة شركاء في الشرق األوسط 

وأفريقيا« وفق ما قالت كارلن.

بشكل أفضل ملواجهة الصن. وأوضحت أنه 
أســتــرالــيــا، ستتم عمليات نشر جديدة  »فــي 
ــادة  ــ  عــــن زيـ

ً
لــلــمــقــاتــات والــــقــــاذفــــات، فـــضـــا

التعاون اللوجستي والتدريبات هناك. وعلى 
نطاق أوسع عبر املحيطن الهندي والهادئ، 
ستكون هناك مجموعة من التحسينات في 
غــوام«. وأضافت  في جزيرة  التحتية  البنية 
اإلدارة  »تـــوجـــه  الــــدفــــاع  وزارة  مـــراجـــعـــة  أن 
األمـــيـــركـــيـــة إلــــى الــتــركــيــز بــشــكــل أكـــبـــر على 
منطقة املحيطن الهندي والهادئ عن طريق 
تخفيض عــدد الــقــوات واملــعــدات فــي مناطق 
ــــرى مـــن الـــعـــالـــم، لــلــتــمــّكــن مـــن االســتــعــداد  أخـ

القتالي األفضل في تلك املنطقة«.
الوضع  بمراجعة  مدفوعة  الــخــطــوات  وهـــذه 
ــالـــم، والــتــي  ــيـــركـــي حــــول الـــعـ الــعــســكــري األمـ
أمـــر الــرئــيــس جــو بــايــدن وزيـــر الـــدفـــاع لويد 
أوســــنت بــالــقــيــام بــهــا بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة من 
تــولــيــه منصبه فــي فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي. 
ــارس/ ــ ــذه املـــراجـــعـــة فــــي مـ ــهـ وبــــــدأ أوســــــنت بـ
آذار املـــاضـــي، عــلــمــًا أن الــتــقــريــر الــكــلــي حــول 
هذه املراجعة سري إلى اآلن، فيما أوضحت 
كــارلــن أن بــايــدن »وافـــق أخــيــرًا« على نتائج 
كارلن  مراجعة أوسنت وتوصياتها. ولفتت 
إلـــى أن منطقة املــحــيــطــن الــهــنــدي والــهــادئ 
ــانـــت مـــحـــط تـــركـــيـــز رئـــيـــســـي فــــي الــتــقــريــر،  كـ
بسبب تركيز أوسنت على »الصن باعتبارها 
ــايـــدن  بـ إدارة  ــلـــت  ــعـ وجـ األبـــــــــــرز«.  الــــتــــحــــدي 
الرئيسية  أولوياتها  إحــدى  الصن  مواجهة 
ــة، خـــصـــوصـــًا مــع  ــيـ ــارجـ فــــي ســيــاســتــهــا الـــخـ
الــتــوتــرات مــع بــكــن، ال سيما بشأن  تصاعد 
ــرب كــبــار مــســؤولــي  جـــزيـــرة تـــايـــوان. وقـــد أعــ
ــي مـــنـــاســـبـــات مـــخـــتـــلـــفـــة عــن  ــ الـــبـــنـــتـــاغـــون فـ
قلقهم بشأن جهود الصن لتطوير جيشها 
»وول  صحيفة  قالت  السياق،  في  وتحديثه. 
لها  تقرير  في  األميركية،  جــورنــال«  ستريت 

املـــراجـــعـــة ال تــتــضــمــن أي  أمـــــس، إن  أول مـــن 
تــعــديــل كبير عــلــى حــجــم الــقــوات األمــيــركــيــة. 
الــــدفــــاع  فــــي وزارة  مـــســـؤولـــن  عــــن  ــلـــت  ونـــقـ
قولهم إن التقييم يخطط إلدخال تحسينات 
ــــرى  ــــارات والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة األخـ ــــطـ عـــلـــى املـ
وأستراليا.  غــوام  فــي  األميركية  القواعد  فــي 
وســـتـــبـــدأ تــحــســيــنــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي 
الــــعــــام املـــقـــبـــل فــــي غــــــــوام، الـــتـــي تــســتــضــيــف 
والجوية  البحرية  الــقــوات  مــن  كبيرة  وحـــدة 
أستراليا،  األميركية، وفي  القوات  من  وآالف 
حيث ينتشر مشاة البحرية األميركية. وقال 
ــــال« إن  ــــورنـ »وول ســـتـــريـــت جـ مـــســـؤولـــون لـــــــــ
استراتيجية  فــي  أســاســيــتــان  املنطقتن  كــا 
واشنطن ملواجهة الصن. وأضافوا أن إدخال 
تحسينات على املطارات في غوام وأستراليا 
الــقــوات من  قـــدرة أمــيــركــا على نقل  سيوسع 
املــنــطــقــة وإلـــيـــهـــا، لــنــشــرهــا فـــي حــــال نــشــوب 
املــســؤولــون تقديم تفاصيل  صـــراع. ورفـــض 
ــة حـــــول الــتــحــســيــنــات قـــائـــلـــن إنــهــا  ــيـ ــافـ إضـ
سرية، بينما ذكرت »وول ستريت جورنال« 
أن »بــعــض الــتــغــيــيــرات تشمل نــشــر طــائــرات 
أستراليا،  فــي  اللوجستية  الــقــدرات  وتعزيز 

المراجعة ال تتضمن 
تعديًال كبيرًا على حجم 

القوات األميركية

تدعو المراجعة لتركيز 
أكبر على المحيطين 

الهندي والهادئ
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  شرق
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»هآرتس«: إسرائيل باعت 
المغرب مسيّرات مفخخة

ــة »هـــــــــــآرتـــــــــــس«  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ذكـــــــــــــــــرت صــ
ــة أمــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
ــائــــرات  ــل بــــاعــــت املــــغــــرب طــ ــيــ ــرائــ إســ
مسّيرة انتحارية من نوع »هاروب« 
تــلــقــتــهــا  دوالر،  ــيـــار  ــلـ مـ  22 بــقــيــمــة 
الـــصـــنـــاعـــات الـــجـــويـــة اإلســرائــيــلــيــة. 
وقالت الصحيفة إن الصفقة أبرمت 
في سياق عودة املغرب للتطبيع مع 
إسرائيل في ديسمبر/ كانون األول 
املـــاضـــي. وهــــذه املـــســـّيـــرات ســبــق أن 
اشــتــرت أذربــيــجــان مــنــهــا فــي الــعــام 
ــنـــزاع مـــع أرمــيــنــيــا.  املـــاضـــي خـــال الـ
ــرات املـــســـّيـــرة  ــائــ ــطــ ويـــمـــكـــن لـــهـــذه الــ
كــيــلــوغــرامــًا من  لــغــايــة 20  أن تحمل 
املتفجرات. وهي قادرة على التحليق 
ملدة سبع ساعات، وأن تصل ملسافة 

1000 كيلومتر. 
)العربي الجديد(

أبي أحمد: الحرب أوشكت 
على االنتهاء

ــوزراء اإلثـــيـــوبـــي أبــي  ــ ــ دعــــا رئــيــس الـ
)الــــصــــورة( جــمــيــع املسلحن  أحــمــد 
ــن يــقــاتــلــون إلــــى جـــانـــب جبهة  ــذيـ الـ
ــتـــســـام  ــــى االسـ تـــحـــريـــر تــــيــــغــــراي إلــ
اإلثـــيـــوبـــي. وقــــال مخاطبًا  لــلــجــيــش 
كبار الضباط في الجيش من إحدى 
جــبــهــات الــقــتــال، إن الــحــرب أوشــكــت 
ــار عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاء، واالنـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـــى االنـ عـ
الــجــبــهــة أصـــبـــح فــقــط مــســألــة وقـــت، 
وفق ما ذكرت وسائل إعام إثيوبية 
أمــس الثاثاء. وأكــد أن بــاده تقاتل 
ضد عدو يمارس النهب واالغتصاب 

والدمار.
)العربي الجديد(

ألمانيا: السجن مدى 
الحياة لعراقي بتهمة 

ارتكاب »إبادة«
قضت محكمة أملانية أمس الثاثاء 
الحياة على عراقي  مــدى  بالسجن 
مـــن تــنــظــيــم »داعــــــش« بــعــد إدانـــتـــه 
بـــتـــهـــمـــة ارتــــــكــــــاب »إبـــــــــــــادة« بــحــق 
محكمة  قضاة  واعتبر  األيزيدين. 
الـــجـــمـــيـــلـــي  طــــــه  أن  فـــــرانـــــكـــــفـــــورت 
»مذنب بتهم اإلبـــادة وجــرائــم ضد 
اإلنسانية أفضت إلى الوفاة«. وهي 
املرة األولى في العالم التي تقضي 
املرتكبة  الفظائع  أن  محكمة  فيها 
ــــن تــــرقــــى إلـــى  ــديـ ــ ــزيـ ــ ــق األيـ ــ ــي حـ ــ فـ
مستوى »اإلبـــادة«. وتوقفت تاوة 
إذ  بالعقوبة،  النطق  بعيد  الحكم 
أغمي على املتهم. وأديــن الجميلي 
بـــتـــهـــمـــة تــــــرك طـــفـــلـــة أيــــزيــــديــــة فــي 
تــمــوت عطشًا  العمر  مــن  الخامسة 
الفلوجة  فــي  عــام 2015  فــي صيف 

في العراق.
)فرانس برس(

إرجاء إصدار أول حكم 
على أونغ سان سو تشي 

أرجأت محكمة عسكرية في ميانمار 
أمـــس الــثــاثــاء إصــــدار حــكــم أول في 
محاكمة الزعيمة املخلوعة أونغ سان 
ســو تــشــي )الـــصـــورة( إلـــى الــســادس 
الحالي.  األول  كانون  ديسمبر/  من 
ــو تـــشـــي مــحــتــجــزة  وأونــــــــغ ســـــان ســ
أطاحت  منذ  الجبرية  اإلقــامــة  وقيد 
املجموعة العسكرية حكومتها فجر 
األول مـــن فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي. 
وتواجه عقوبة السجن ثاث سنوات 
التحريض  إدانتها بتهمة  ثبتت  إذا 

ضد الجيش.
)فرانس برس(

14 قتيًال في تحّطم 
مروحية في أذربيجان

م مروحية 
ّ
قتل 14 شخصًا في تحط

ــــي شـــرق  عـــســـكـــريـــة أذربـــيـــجـــانـــيـــة فـ
الــبــلــد أمـــس الــثــاثــاء، وفـــق مــا أعلن 
مـــســـؤولـــون. وأفــــــاد حــــرس الـــحـــدود 
األذربيجاني بأن »14 شخصًا قتلوا 
وأصــيــب شــخــصــان بــجــروح نتيجة 
ـــم مـــروحـــيـــة لـــجـــهـــاز الـــحـــدود 

ّ
تـــحـــط

13 من  أن  لــلــدولــة«، مضيفًا  الــتــابــع 
الضحايا هم عسكريون.

)فرانس برس(

)Getty( يطمح زيمور لكسب أصوات من اليمين واليمين المتطرف

بوتين: موسكو قلقة بشأن مناورات األطلسي بالقرب من حدودها )ميخائيل ميتزل/فرانس برس(
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سياسة

ستبقى إليزابيث 
الثانية ملكة على 16 

دولة، غير بريطانيا

يصف ســّكــان جــزيــرة بــاربــادوس، 
في أقصى شرق منطقة الكاريبي، 
تـــحـــّررهـــم مـــن الـــتـــاج الــبــريــطــانــي، 
منتصف  رسميًا  بها  احتفلوا  خــطــوة  وهــي 
لــيــل اإلثـــنـــن – الـــثـــاثـــاء، بــأنــه قـــدر مــحــتــوم، 
 وقته منذ قرون، وأخذ 55 عامًا إضافية 

ّ
شق

بــعــد االســتــقــال عـــن املــســتــعــمــر الــبــريــطــانــي، 
ليصل إلى اليوم الذي أصبحت فيه الجزيرة 
جمهورية برملانية، وجّردت امللكة البريطانية 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة مــــن مــنــصــبــهــا كــرئــيــســة 
الجزيرة،  مواطني  بعض  ويتساءل  للدولة. 
ــّوج  ــمـــي الــــــذي تــ بــمــنــاســبــة االحــــتــــفــــال الـــرسـ
أيــلــول 2020  فــي سبتمبر/  الــجــزيــرة  إعــــان 
انفصالها دستوريًا عن التاج البريطاني، ثم 
إجراءها انتخاباتها الرئاسية للمرة األولى 
املـــاضـــي، عن  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  فـــي 13 
جدوى هذا »االنفصال«، بعيدًا عن املمارسة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي حــّولــت الــحــاكــمــة العامة 
ــعــيــنــة مــن املــلــكــة، ســانــدرا مــيــســن، إلـــى أول 

ُ
امل

الـــبـــرملـــان. لكن  لــلــدولــة، منتخبة مـــن  رئــيــســة 
معظمهم يــدركــون أن املــســألــة »الــرمــزيــة« قد 
رت تاريخهم بنفس جديد، أصبحوا فيه 

ّ
سط

يــقــررون مصيرهم بشكل كــامــل، فــي وقــت ال 
تزال تعاد فيه األسئلة كل مّرة مع سقوط دول 
عن شجرة التاج البريطاني، إذا ما كانت دول 
اإلنكليزي،  بالعرش  ملتحقة  تــزال  ال  كــبــرى، 

ككندا وأستراليا، ستلحق بالقافلة يومًا.
ــادوس،  ــ ــاربــ ــ ــالـــيـــة بـــتـــحـــّرر بــ ــفـ ــتـ وتــــبــــدو االحـ
الــتــاج البريطاني،  الــســيــاحــيــة، مــن  الــجــزيــرة 
رمزية، وبدون مفاعيل دستورية، أو تغييرات 
جذرية من شأنها أن تترك أثرها على حياة 
املواطنن. وال يرتبط الحدث باملستقبل، بل 

املاضي  من  املوروثة  والتفاوتات  السياحة، 
مستعمرة   20 حوالي  وكانت  االستعماري. 
ــتـــاج  ــقـــة قــــد تـــخـــلـــت عــــن الـ ــابـ بـــريـــطـــانـــيـــة سـ
ما  جــمــهــوريــات،  إلــى  وتحولت  البريطاني، 
الهند  أبــرزهــا  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد 
ونيجيريا وباكستان. وشهدت سبعينيات 
الــقــرن املــاضــي مــوجــة كــبــيــرة مــن االنــفــصــال 
ــادرة غـــويـــانـــا )1970(،  ــغــ ــاج، مــــع مــ ــتــ الــ عــــن 
ودومينيكا   ،)1976( وتــوبــاغــو  وتــريــنــيــداد 
ــت 

ّ
قـــد ســجــل مـــغـــادرة  ــر  آخــ )1978(، وكـــانـــت 

عام 1992 ملوريشيوس في املحيط الهندي. 
وفي هذه الدول، تّم استبدال امللكة في أغلب 
األحيان برئيس »فخري«، مع وجود رئيس 
الــتــنــفــيــذيــة وهــو  الــســلــطــة  وزراء عــلــى رأس 
الـــذي يــديــر شـــؤون الـــبـــاد، ويــمــلــك السلطة 

حاليًا  بـــاربـــادوس  وزراء  ورئــيــســة  الفعلية. 
هي ميا موتلي.

ــاربـــادوس ستبقى إلــيــزابــيــث  وبــعــد تــحــّرر بـ
الـــثـــانـــيـــة مــلــكــة حـــالـــيـــًا عـــلـــى 16 دولـــــــة، غــيــر 
بــريــطــانــيــا، بــمــا فيها كــنــدا ودول أخـــرى في 
مــنــطــقــة آســـيـــا - الــــهــــادئ والـــكـــاريـــبـــي، وهــي 
تعرف بمملكات الكومنويلث، وهي غير دول 
الكومنويلث، املؤلفة من 54 دولة وكانت جزءًا 
البريطانية، لكنها لم تعد  من اإلمبراطورية 
البريطاني.  التاج  تخضع بمعظمها لسلطة 
مملكات  ســكــان  عــدد  يبلغ  وفــي مجموعهم، 
الــكــومــنــويــلــث، حـــوالـــي 150 مــلــيــون نــســمــة، 
وأستراليا  وكندا  بريطانيا  كثافة،  وأكثرهم 
وتملك  ونيوزيلندا.  الجديدة  غينيا  وبــابــوا 
املــلــكــة بــعــض الــصــاحــيــات فـــي هـــذه الــــدول، 
أخـــرى، ومنها  إلــى  لكنها تختلف مــن دولـــة 
تكون  وقــد  الحكومات،  تشكيل  على  املوافقة 
إلــزامــيــة.  التشريعات  بعض  على  موافقتها 
وإذا استثنيت اململكة املتحدة، فإن امللكة/ أو 
امللك البريطاني، يعن حاكمًا عامًا في اململكة 
لــيــقــوم بــمــهــامــه. وفــــي حـــــاالت اســتــثــنــائــيــة، 
استثنائية«  »ســلــطــات  الــبــريــطــانــي  لــلــعــرش 
أيضًا، أو سلطة اإلطاحة بشكل فردي ببعض 

التنفيذية. وحصل ذلك بشكل  السلطة  أفــرع 
الثانية، ال  العاملية  انتهاء الحرب  نــادر، منذ 
سيما خــال أزمـــة أســتــرالــيــا الــدســتــوريــة في 
عــام 1975، حــن أعــفــى الــحــاكــم الــعــام رئيس 

وزراء من مهامه. 
وكانت زيــارات امللكة إليزابيث، أطــول ملوك 
العرش منذ  بريطانيا عمرًا، واملتربعة على 
69 عامًا، إلى مملكات الكومنويلث، قد خلقت 
وفي  تجاهها.  الشعبية  العاطفة  مــن  نــوعــًا 
إليزابيث  امللكة  تـــزال شعبية  ال   ،

ً
مــثــا كــنــدا 

ــع نــســبــة  ــ ــراجـ ــ ــن تـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ مـــرتـــفـــعـــة، عـــلـــى الـ
املؤيدين لبقاء الباد تحت التاج البريطاني، 
لكنها نسبة تبقى أكبر من 50 في املائة. وفي 
الــتــاج إلــى تعديل  كــنــدا، يحتاج التحرر مــن 
العشر  املقاطعات  إلى موافقة  أي  دستوري، 
باإلضافة إلى البرملان. ويختلف الوضع في 
الــتــي يعتبر سكانها  كــنــدا عــن بـــاربـــادوس، 
أحــفــاد أنـــاس اســتــعــبــدوا مــن قبل املستعمر 
الــبــريــطــانــي، ويــشــهــد أرشــيــفــهــم عــلــى تــاريــخ 
مــن الــنــضــاالت ضــد الــعــبــوديــة، فيما ال تــزال 
فعلية مع  إتمام مصالحة  عــدم  أسيرة  كندا 

السّكان األصلين. 
)العربي الجديد(

أغلقت جزيرة باربادوس 
الكاريبية، بتحرّرها من التاج 

البريطاني، صفحة من 
الماضي، تخلّلته مئتا قرن 
من العبودية، ومئتا قرن 

من االستعمار. وال تزال 
إليزابيث الثانية ملكة على 

16 دولة من مملكات 
الكومنويلث، مع سؤال 
عن الدولة التي ستلحق 

بباربادوس

)Getty /احتفل أهالي الجزيرة بإنزال علم التاج البريطاني في ساحة األبطال في العاصمة بريدجتاون )جيف ميتشل

باملاضي، وتاريخ من العبودية في الجزيرة، 
ليس للسّكان األصلين، بل ألفارقة أصبحوا 
الــجــزيــرة، حيث استقدموا من  الحــقــًا ســكــان 
ــلــــزراعــــة. وتــكــتــســب  املــســتــعــمــر اإلنـــكـــلـــيـــزي لــ
مّر   قد 

ً
أواًل ألن وقتًا طويا املناسبة أهمية، 

بــن انــضــمــام بـــاربـــادوس أخــيــرًا إلـــى الئحة 
جــمــهــوريــات الــعــالــم، ومـــا سبقها مــن الـــدول 
وألنها  البريطاني،  الــتــاج  عــن  ابتعدت  التي 
ــاة الــــســــود مــهــمــة«  ــيــ ــقـــت مــــع حــــــراك »حــ تـــرافـ
العاملي الذي نشط العام املاضي، وترك أثره 
على سكان الجزيرة الذين ال يتجاوز عددهم 
ـــ300 ألـــف نــســمــة. وكــــان تــصــاعــد االهــتــمــام  ــ الـ
 

ّ
املحلي بالذهاب إلى االنفصال، وهو أمر ظل
مطروحًا ومــتــداواًل في بــاربــادوس منذ أكثر 
مــن عــقــديــن، قــد اكــتــســب زخــمــًا، مــع فضيحة 
»ويندراش« )جيل ويندراش( في بريطانيا، 
الــــتــــي أطــــاحــــت وزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة الــســابــقــة 
أمــبــر رود عــام 2018، وتـــدور حــول جيل من 
بريطانيا  إلــى  قدموا  الكاريبين  املهاجرين 
املاضي،  القرن  وسبعينيات  أربعينيات  بن 
واعـــتـــبـــروا الحــقــًا مــهــاجــريــن غــيــر نــظــامــيــن. 
ــع الــكــثــيــر مــــن املـــتـــابـــعـــن لـــلـــحـــدث فــي  ويـــضـ
ة 

ّ
بـــاربـــادوس، وقضية »ويـــنـــدراش«، فــي سل

واحــــدة، حــيــث يــتــشــارك ضــحــايــا الفضيحة، 
الـــذيـــن لـــم يــقــبــضــوا بــعــد كـــل تــعــويــضــاتــهــم، 
وســكــان بــاربــادوس األوائــــل، فــي أنــهــم كانوا 
ــم 

ّ
ــتـــحـــول الـــرأســـمـــالـــي الــــــذي حــت ضـــحـــايـــا الـ

العبودية فــي الــســابــق، وإعـــادة بــنــاء أوروبـــا 
ما بعد الحرب العاملية الثانية، على أكتافهم، 

الحقًا.
وأصــبــحــت بـــاربـــادوس، فجر أمــس الــثــاثــاء، 
أحــــدث جــمــهــوريــة فـــي الــعــالــم بــعــد تــحــّررهــا 
وذلــك في حفل  البريطاني،  التاج  من سلطة 
رســمــي فــي الــعــاصــمــة بــريــدجــتــاون، حضره 
ولـــي عــهــد املــمــلــكــة املــتــحــدة األمـــيـــر تــشــارلــز، 
الـــذي تــحــدث عــن »فــظــائــع الــعــبــوديــة املــروعــة 
ــد«. وجــّردت  األبـ إلــى  تاريخنا  التي ستلطخ 
إليزابيث  امللكة  والــدة تشارلز،  الحفل،  خال 
لباربادوس،  كرئيسة  منصبها  من  الثانية، 
حـــيـــث أقـــســـمـــت الـــحـــاكـــمـــة الـــعـــامـــة لــلــجــزيــرة 
الكاريبية، ميسن، اليمن الدستورية رئيسة 
نــــــــزل عـــلـــم الـــتـــاج 

ُ
ــدة، وأ ــيــ ــولــ لــلــجــمــهــوريــة الــ

البريطاني في ساحة األبطال. وقالت ميسن: 
»أنا، ساندرا برونيا ميسن، أقسم بأن أكون 
مخلصة لــبــاربــادوس، وبــأن أكــون وفّية لها، 
الــقــانــون، فليساعدني  يــنــّص عليه  ملــا  وفــقــًا 

الله«.
ــه الــجــمــهــوريــة الـــولـــيـــدة، املــســتــقــلــة  ــواجــ وتــ
بــنــفــســهــا  فـــصـــاعـــدًا  الــــيــــوم  مــــن  مـــنـــذ 1966، 
على  كــورونــا  لجائحة  االقــتــصــادي  التأثير 

مسار االستقالل يكتمل
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