
23
سياسة

من يرفض 
االنتخابات الليبية؟

بدأت القوات 
الروسية مناورات على 

الحدود مع أوكرانيا

أعلن الفروف أن 
موسكو سترّد على أي 

خطوة غير وّديّة

يسعى لوكاشينكو 
إلقناع روسيا بمواصلة 

المراهنة عليه

للحديث تتمة...

التوتر حول أوكرانيا

ستحاول روسيا وأميركا، عبر اجتماع وزيري خارجيتهما، اليوم تخفيف حدة التوتر 
لغزو  خطط  بوضع  لموسكو  واشنطن  اتهام  وسط  وذلك  أوكرانيا،  بشأن  بينهما 
روسيا  كانت  فيما  األمر،  بهذا  قامت  إذا  مؤثرة  عقوبات  من  وتحذيرها  أوكرانيا، 

تحشد قوات على الحدود »إلجراء تدريبات شتوية دورية«

موسكو ــ رامي القليوبي

ــــت مـــــوســـــكـــــو وواشـــــنـــــطـــــن  ــقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
ـــن وزيــــــــري  ــم بـــ ــ ــــاسـ ــــحـ االجـــــتـــــمـــــاع الـ
الروسي سيرغي الفــروف  الخارجية 
استوكهولم  فــي  بلينكن  أنــتــونــي  واألمــيــركــي 
الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، بــــوضــــع شـــــــروط مــــن أجـــل 
تخفيف حدة التوتر الدائر بن روسيا من جهة 
والدول الغربية من جهة ثانية بشأن التطورات 
العسكرية على الــحــدود مــع أوكــرانــيــا، ظهرت 
خــصــوصــا فــي تــصــريــحــات الــرئــيــس الــروســي 
فالديمير بــوتــن أمــس األربــعــاء والــتــي اقترح 
خــاللــهــا بــــدء مـــفـــاوضـــات جـــوهـــريـــة لتحقيق 
الناتو شرقا  تــوســع  بــعــدم  قانونية  ضمانات 
باتجاه حدودها. وتذّكر التوترات املتصاعدة 
حـــالـــيـــا بــــأزمــــة ســـابـــقـــة انـــدلـــعـــت فــــي إبـــريـــل/ 
نيسان املاضي، عندما نشرت روسيا عشرات 
الــحــدود األوكــرانــيــة للقيام  آالف الجنود على 
»تدريبات عسكرية« ردًا على أنشطة »مهددة«  بـ
التوترات،  لحلف األطلسي. وبعد أسابيع من 
أعــلــنــت مــوســكــو فـــي الــنــهــايــة حــيــنــهــا سحب 
قــواتــهــا. وتــحــدث بلينكن، فــي خــتــام اجتماع 
وزراء خارجية حلف شمال األطلسي في ريغا، 
ثبت 

ُ
عاصمة التفيا، أمس األربعاء، عن »أدلة« ت

 هــجــوم على أوكــرانــيــا، 
ّ
أن روســيــا تعتزم شـــن

وذلــــك بــعــد أن كــانــت مــوســكــو أعــلــنــت انــطــالق 
أوكرانيا،  مع  الحدود  قــرب  تدريبات عسكرية 
مــتــهــمــة كــيــيــف بــحــشــد نــحــو نــصــف جيشها 

بالقرب من منطقة دونيتسك شرق البالد.
وأعـــلـــن بــلــيــنــكــن أن الــــواليــــات املــتــحــدة قلقة 
للغاية مــن »األدلـــة« على أن روســيــا وضعت 
خـــطـــطـــا لـــتـــحـــركـــات عــــدوانــــيــــة كـــبـــيـــرة ضــد 
أن خــطــط روســيــا تشمل  أوكـــرانـــيـــا، مضيفا 
جهودًا لزعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل، 
النطاق.   عن عمليات عسكرية واسعة 

ً
فضال

فت روسيا 
ّ
وقــال: »فــي األسابيع األخــيــرة، كث

التخطيط لعمل عسكري محتمل في أوكرانيا، 
القوات  ذلــك نشر عشرات اآلالف من  بما في 
القتالية اإلضافية قرب الحدود األوكرانية«. 
وأعلن بلينكن أنه سوف يبلغ الفروف اليوم 
العسكرية  التعزيزات  أن على روسيا سحب 
عــلــى الــحــدود األوكــرانــيــة، مــحــذرًا مــن أن أي 
عدوان على أوكرانيا سيقابل بمجموعة من 
العالي  التأثير  »ذات  االقــتــصــاديــة  الــتــدابــيــر 

كنا امتنعنا عن استخدامها في املاضي«.
أيضا  اليوم  والــذي سيلتقي  بلينكن،  وأعلن 
كوليبا،  دميترو  األوكــرانــي  الخارجية  وزيــر 
بــوتــن يفكر  الــروســي فالديمير  الــرئــيــس  أن 
فــي غـــزو أوكــرانــيــا، مــعــتــبــرًا أنـــه يــتــعــّن على 

لجميع حاالت  االستعداد  املتحدة  الــواليــات 
الطوارئ، بالرغم من أنه أشار إلى أنه من غير 
املعروف ما إذا كان الرئيس الروسي قد اتخذ 
قرار غزو أوكرانيا. وأضاف بلينكن أن هناك 
« داخل حلف شمال األطلسي 

ً
»تضامنا هائال

ــراءات قوية  فــي إطـــار االســتــعــداد التــخــاذ إجــ
إذا غزت روسيا أوكرانيا. لكنه أشــار إلى أن 
وال  اتباعه  يمكن  دبلوماسيا  مــســارًا  »هــنــاك 
نسعى للمواجهة«، داعيا إلى العودة للعمل 

باتفاقية مينسك، املوقعة في عام 2015.
مـــن جــهــتــه، حـــذر األمــــن الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
ــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ روســــيــــا مــن  األطــــلــــســــي يـ
اســتــخــدام الــقــوة مــع جارتها أوكــرانــيــا. وقــال، 
لـــوكـــالـــة »رويـــــتـــــرز«، إن مــوســكــو تــعــلــم أنــهــا 
ســتــدفــع ثمنا بــاهــظــا ألي عــــدوان تــشــنــه، عبر 
ــــرض عــــقــــوبــــات عــلــيــهــا وإجــــــــــــراءات أخــــرى  فــ
ســيــتــخــذهــا الـــغـــرب. وفــــي حـــن دعــــا الــرئــيــس 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب 
ــبـــرملـــان فـــي كــيــيــف، إلــــى »مـــفـــاوضـــات  أمـــــام الـ
مباشرة« مع روسيا بهدف »وقف الحرب« في 
شرق بالده، فإن موسكو، التي تنفي تقديمها 
أي دعـــم لــالنــفــصــالــيــن، بـــدت وكــأنــهــا ترفض 
هــذه الــدعــوة. وقـــال املــتــحــدث بــاســم الكرملن 
بـــيـــســـكـــوف، ردًا عـــلـــى تــصــريــحــات  ــتـــري  ــمـ ديـ
زيلينسكي، إنها »حرب أهلية. ال يمكن وقفها 

إال من خالل مفاوضات بن األوكرانين«.
من جهته، انتقد الفروف »السياسية املدّمرة« 
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا دول حــلــف األطـــلـــســـي الــتــي 
ــا إلـــــى مـــدارهـــا  ــيــ ــرانــ »تـــســـعـــى إلـــــى جـــــذب أوكــ
ر 

ّ
وحــذ لروسيا«.  مناهضة  لدولة  وتحويلها 

من أن موسكو »ستواصل الرّد على أي خطوة 
غير وّدّيــة«. واعتبر أن مناطق تمركز القوات 
أنه  مضيفا  للقلق«،  »مثيرة  تبدو  األوكرانية 
سيثير القضية في االجتماع الوزاري ملنظمة 
األمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا فــي استوكهولم 
الـــيـــوم الــخــمــيــس. وانــتــقــد الفـــــروف أوكــرانــيــا 
مجددًا لفشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب 

اتفاق 2015 للسالم املوقع في مينسك بوساطة 
فرنسية وأملانية. وقال: »أصبحت كييف أكثر 
جرأة في انتهاكها التفاقيات مينسك وتجاه 
استفزاز  االتــحــاديــة وفــي محاوالتها  روســيــا 

الغرب لدعم طموحاتها العسكرية«.
الــروســي، فالديمير بوتن، فأكد  الرئيس  أمــا 
خالل مراسم اعتماد سفراء جدد في موسكو 
عسكرية-تقنية  إجـــــراءات  ستتخذ  بــــالده  أن 
مـــنـــاســـبـــة، ردًا عـــلـــى اســــتــــفــــزازات األطـــلـــســـي. 
ــدد عـــلـــى أن مـــوســـكـــو ســـتـــؤكـــد تــمــســكــهــا  ــ وشــ
بــعــدم الــســمــاح بتوسع الــنــاتــو شــرقــا باتجاه 
الــحــدود الــروســيــة. وأعــلــن أن روســيــا تقترح 

مــفــاوضــات جــوهــريــة لتحقيق ضمانات  بــدء 
قــانــونــيــة بــعــدم تــوســع الــنــاتــو شــرقــا باتجاه 
ــــي مـــؤشـــر عـــلـــى أن الـــتـــوتـــرات  ــا. وفـ ــ ــــدودهـ حـ
»تعزيز  بـ أوكرانيا  روسيا  همت 

ّ
ات مستمرة، 

قــدراتــهــا الــعــســكــريــة، عــبــر اســتــقــدام مــعــّدات 
ثقيلة وعــنــاصــر« إلــى شــرق الــبــالد. وأعلنت 
املــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ماريا زاخاروفا، أمس، أن كييف نشرت على 
حــدودهــا 125 ألــف جــنــدي، أي »نــحــو نصف 

القوات املسلحة األوكرانية«.
وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، فـــي بــيــان 
أمــس، أنها بــدأت مــنــاورات عسكرية شتوية 
الجنوبية،  العسكرية  منطقتها  فــي  دوريــــة 
ــتـــي تــقــع أجــــــزاء مــنــهــا عــلــى الــــحــــدود مع  والـ
أوكـــرانـــيـــا، مــوضــحــة أن عــشــرة آالف جــنــدي 
انتقلوا إلى مواقع التدريب في جميع أنحاء 
املنطقة. وأشــارت إلــى أن املــنــاورات ستجرى 
أيــضــا فــي شبه جــزيــرة الــقــرم، الــتــي ضمتها 
روســيــا مــن أوكــرانــيــا فــي 2014، وفــي منطقة 
ــــرى عــلــى الـــحـــدود مـــع دونـــبـــاس  ــيـــة أخـ روسـ
الــواقــعــة فــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وذكــــرت وزارة 
الــدفــاع أن املـــنـــاورات، والــتــي ســتــشــارك فيها 
وحـــدات املــشــاة اآللــيــة، ستجرى فــي أكثر من 

30 ساحة تدريب في ست مناطق مختلفة.
وحذر مدير املركز األوكراني للتحليل وإدارة 
التوتر  أن  من  بورتنيك،  رســالن  السياسات، 

الحالي على الحدود الروسية األوكرانية قد 
يــتــرجــم إلـــى حـــرب مــفــتــوحــة بــال مستفيدين 
ــه، أن اإلدارة  ــ مــنــهــا، مــعــتــبــرًا، فـــي الـــوقـــت ذاتـ
األميركية تملك األدوات الالزمة للتأثير على 
الجديد«  »العربي  لـ بورتنيك،  وقــال  الوضع. 
مــن الــعــاصــمــة األوكـــرانـــيـــة كــيــيــف: »تـــم خلق 
الحدود  توتر عسكري - سياسي كبير على 
الجانبن.  القوات من  األوكرانية، وتم تركيز 
ويـــنـــّمـــي الـــشـــركـــاء الـــغـــربـــيـــون، أي الـــواليـــات 

املـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا وتـــركـــيـــا، مــســاعــدتــهــم 
ورفــع  قواتها  بتعبئة  تقوم  التي  ألوكــرانــيــا، 
درجــــة جــاهــزيــتــهــا. يــجــرى ذلـــك عــلــى خلفية 
لهجة سياسية حادة، ما قد يؤدي إلى تحول 
أي اســتــفــزاز، أو خــطــأ، أو عــمــل عــســكــري، أو 

سياسي غير مدروس إلى حرب«.
ل بورتنيك من واقعية وجود مستفيدين 

ّ
وقل

الواقع،  الحالي. وأضــاف: »في  التصعيد  من 
يـــؤثـــر ذلــــك ســلــبــا عــلــى إصــــــدار الــتــراخــيــص 

الشمالي  الــســيــل  مــشــروع  لتشغيل  الـــالزمـــة 
2، ويــزيــد مــن عــزلــة روســـيـــا، ويــصــّعــب على 
بوتن،  مع  تفاهم  إلــى  التوصل  بايدن  إدارة 
ومواجهة محاوالت خصومه في الكونغرس 
ــرارات بــفــرض عــقــوبــات على السيل  اتــخــاذ قــ
رئيسا  ببوتن  االعــتــراف  وعــدم   ،2 الشمالي 
بعد عام 2024. في املقابل، تتم زيــادة الدعم 
العسكري - التقني ألوكرانيا، وتركيز القوات 
الغربية على أراضيها، ما يؤدي إلى مثل هذا 
التصعيد. ولألسف قد يؤدي ذلك في نهاية 
األمــر إلى حرب كبرى في أوكرانيا واحتالل 

أراضيها وتقسيمها«.
ومــع ذلــك، أقــر بورتنيك بــأن الوضع الراهن 
بوتن.  مع  التفاوضية  بايدن  مواقف  يعزز 
ــل هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد حــجــة  ــكـ ــشـ وأوضــــــــــح: »يـ
ــوار بــــن الــــواليــــات  ــحــ ــرورة الــ إضـــافـــيـــة لــــضــ
املؤاتية  الخلفية  ويخلق  وروســيــا،  املتحدة 
معه  للحديث  بوتن  مــع  للتفاوض  لبايدن 
عن السالم ومنع اندالع الحرب في أوكرانيا، 
بداًل من االتفاقات االقتصادية أو السياسية 
لذلك   .2 الشمالي  السيل  حــول قضايا، مثل 
كافة  األميركية  واإلدارة  بايدن  لــدى  تتوفر 
التصعيد، ولكن  األدوات والفرص ملنع هذا 
استراتيجية  اتفاقات  وضــع  سيتطلب  ذلــك 
جــــديــــدة مــــع روســــيــــا، بـــمـــا يــضــمــن تــقــســيــم 
مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ، إال أن تــحــقــيــق هــــذا األمـــر 
ســيــكــون صــعــبــا لــلــغــايــة، نــظــرًا لــلــمــعــارضــة 
ــة لـــبـــايـــدن  ــ ــويـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة األمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــتـــوتـــر عــلــى  ــن الــــالفــــت أن الـ ــ وروســـــيـــــا«. ومـ
الــحــدود الــروســيــة األوكــرانــيــة جــاء متزامنا 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن األزمـــــات الــتــي تــواجــهــهــا 
ــاقـــة واالقـــتـــصـــاد،  كــيــيــف فــــي مــــجــــاالت الـــطـ
ومواجهة جائحة كورونا، وحتى السياسة 
الرئيس األوكراني  إعــالن  الداخلية، في ظل 
التخطيط  أنه جرى  فولوديمير زيلينسكي 
ــال  ــرى رجـ ــ ــع تـــوريـــط أثـ ملـــحـــاولـــة انــــقــــالب، مـ
أعــمــال أوكــرانــيــا، ريــنــات أخــمــيــتــوف، مطلع 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول الــحــالــي، مـــا يــنــذر 
بــأعــمــق أزمـــة سياسية فــي الــبــالد مــنــذ بــدء 

والية زيلينسكي في 2019.
ــه أوكــــرانــــيــــا الـــيـــوم  ــواجــ ــال بـــورتـــنـــيـــك: »تــ ــ وقــ
عــاصــفــة ســيــاســيــة مــتــكــامــلــة األركــــــان، وســط 
تـــزامـــن األزمـــــــات الـــوبـــائـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة - 
الطاقة  أزمة في مجال  االقتصادية، ومالمح 
واالنـــقـــســـام الــعــمــيــق فـــي الــنــخــب الــســيــاســيــة 
ــال  ــ ــة طـــــواغـــــيـــــت مـ ــعــ فـــــــي ظـــــــل اتـــــــحـــــــاد بــــضــ
)األولـــيـــغـــارشـــيـــا( ملــواجــهــة الـــرئـــيـــس، بينما 
يهدده بعض السياسين الرئيسين بخروج 
تظاهرات حاشدة. لذلك يجب قراءة تصريح 
زيــلــيــنــســكــي حـــول االنـــقـــالب بــمــثــابــة تحذير 

لخصومه الداخلين«. 
السياسية  العلوم  أســتــاذ  رأى  موسكو،  وفــي 
الدولية،  للعالقات  الحكومي  بمعهد موسكو 
كـــيـــريـــل كـــوكـــتـــيـــش، أن زيــلــيــنــســكــي يــحــتــاج 
ــــى »عــمــل  فــــي الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة الــصــعــبــة إلـ
لــه باتهام  الــحــدود، يسمح  اســتــفــزازي« على 
خــصــومــه بــالــعــمــالــة لــصــالــح روســـيـــا. وحـــذر 
مــــن مــــحــــاوالت الـــرئـــيـــس األوكـــــرانـــــي تـــوريـــط 
واشـــنـــطـــن فـــي املـــواجـــهـــة مـــع مـــوســـكـــو. وقـــال 
»العربي الجديد«: »من ناحية، ال  كوكتيش، لـ
تــريــد الــواليــات املتحدة االنــســحــاب مــن امللف 
من  انسحابها  أن  سيثبت  كــونــه  األوكـــرانـــي، 
ولكنها غير  فردية،  يكن حالة  لم  أفغانستان 
قـــادرة، من ناحية أخــرى، على التحكم بشكل 
تقديم  عــلــى  اعــتــاد  الــــذي  بزيلينسكي،  كــامــل 
مـــفـــاجـــآت وإحــــــــداث صــــدامــــات بــــن األطــــــراف 
األخرى. لذلك هناك خطر حقيقي لتفاقم األزمة 

بسبب عدم إدراك زيلينسكي للمخاطر«.

أسامة علي

تكشف األرقام املعلنة من جانب 
املفوضية العليا لالنتخابات، وجهًا 

آخر للعملية االنتخابية في ليبيا، 
بعيدًا عن الصراع املكتوم واملعلن بني 

األطراف املتحكمة باملشهد.
م 

ّ
انتهت أمس األربعاء فترة تسل

الناخبني لبطاقاتهم، والبالغ عددهم 
الكلي 2 مليون و865 ألفًا و624 

ناخبًا، من بينهم مليون و628 ألفًا 
و305 من الرجال، ومليون و237 ألفًا 

موا 
ّ
و319 من النساء. لكن من تسل

بطاقاتهم االنتخابية بالفعل هم فقط 
مليون و390 ناخبًا من الرجال، 

و891 ألفًا من النساء.
وعالوة على الفارق الكبير بني 

اإلقبال على التسجيل في املنظومة 
م من سجل في 

ُّ
االنتخابية، وبني تسل

املنظومة لبطاقته، فالبيانات السابقة 
للمفوضية، عند اإلعالن عن بدء 

تسليم البطاقات االنتخابية، أشارت 
إلى إقبال كبير في األسبوعني 

األولني، لقاء تراجع الفت الحقًا. ومن 
دون شّك، فإن التراجع بدأ مع ظهور 

حاالت الخالف والصراع إلى السطح. 
لكن قد تبدو هناك أسباب أخرى، من 

أهمها أن الناخبني الذين كان األمل 
يحدوهم في أن تجلب االنتخابات 

وجوهًا جديدة تؤلف طبقة سياسية 
جديدة، قد انطفأ. فالقائمة األولية 
للمرشحني أبانت الوجوه السابقة 
ذاتها، وأغلب األسماء األخرى في 
القائمة األولية، مجّرد شخصيات 
تنتمي لالصطفافات املعروفة في 

املراحل السابقة. إذًا ملاذا االنتخابات؟
كان جليًا أن املفوضية استشعرت 

ذلك العزوف من قبل املواطنني، 
م 

ّ
فأعلنت عن تمديد فترة تسل

البطاقات ألسبوع آخر. لكن الالفت 
هو مشاركة املرشحني البارزين، من 
أمثال خليفة حفتر وسيف اإلسالم 

القذافي وعبد الحميد الدبيبة، في 
حّث املواطنني على ضرورة تسلم 

البطاقات االنتخابية.
ال إنكار لوجود شخصيات في 

القائمة األولية للمرشحني، لم تشارك 
في أي مرحلة سياسية سابقة كانت 

سببًا في كل ما مر بالبالد، لكن 
يبدو أن الناخب يدرك أن هذه القلة، 

ضمن القائمة االنتخابية، ال يمكنها 
الوصول إلى مراحل االقتراع األخيرة، 

مقابل قدرة الوجوه الحاكمة ذاتها 
في الفترات السابقة على مزاحمة 
بعضها البعض والتفرد باملشهد 

مجددًا.
لذا، تبدو النسبة املتدنية للناخبني 
الذين أقبلوا على تسلم بطاقاتهم، 

وعزوف املواطنني املسبق عن 
املشاركة في العملية االنتخابية، 

رفضًا ضمنيًا لشكل العملية 
االنتخابية. فهل يمكن أن تشهد 

االنتخابات مزيدًا من الرفض إذا ما 
أحجم أيضًا من تسلموا بطاقاتهم 

االنتخابية عن الذهاب إلى مراكز 
االقتراع؟

إيران تعزز التخصيب مع استمرار مفاوضات فيينالوكاشينكو ينحاز لموسكو بـ»ثمن بخس«

محادثات 
أميركية روسية 

حاسمة

الحدث

سامر إلياس

في سابقة هي األولى من نوعها ضمن بلدان 
الرئيس  أعلن  السابق،  السوفييتي  االتــحــاد 
الــبــيــالروســي ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، أمــس 
القانوني«  »األمـــر  الــقــرم بحكم  أن  األربـــعـــاء، 
يتبع لــروســيــا. وفـــي تــصــريــح مــثــيــر، إلثــبــات 
وقوف بالده مع روسيا في وجه حلف شمال 
أنه  أعــلــن لوكاشينكو  األطــلــســي وأوكــرانــيــا، 
ســيــعــرض عــلــى الــرئــيــس الــروســي فالديمير 
ــي  ــ ــة عـــلـــى أراضـ بـــوتـــن نـــشـــر أســـلـــحـــة نــــوويــ
بيالروسيا. وأكد أنه سيقف مع موسكو في 
حال تعرضها إلى »عدوان من قبل أوكرانيا«. 
كــمــا لـــوح مـــرة أخــــرى بــقــطــع إمــــــدادات الــغــاز 
الــروســي عــن االتــحــاد األوروبـــي عبر أراضــي 
ــوار مع  ــ ــار لــوكــاشــيــنــكــو، فـــي حـ ــ ــــالده. وأشــ بــ
 أمس، إلى أن 

ً
وكالة »نوفوستي« نشر كامال

القانون  بحكم  أصبحت  الــقــرم  جــزيــرة  شبه 
روسية بعد استفتاء 2014. وقال: »كنا نعرف 
جميعا أن القرم هي في الواقع روسية، لكن 
بــعــد االســتــفــتــاء وبــحــكــم الــقــانــون، أصبحت 
شبه جزيرة القرم روسية«. وكشف أنه اتفق 
مـــع بــوتــن عــلــى زيـــــارة شــبــه الــجــزيــرة الــتــي 
ضمتها روسيا في العام 2014، الفتا إلى أن 
الروسي  الرئيس  بمرافقة  الــقــرم  إلــى  رحلته 

ستعني االعتراف بها كجزء من روسيا.
ولم تعترف أي من بلدان االتحاد السوفييتي 
الــســابــق بــضــم روســيــا لــلــقــرم. وســابــقــا علق 
لوكاشينكو أكثر مــن مــرة على األحـــداث في 
القرم. وبعد ضمها، قال رئيس  شبه جزيرة 
»لــن  و  ــة«  ــيــ »أراض روســ إنـــهـــا  بـــيـــالروســـيـــا 
يتغير شــيء« من حقيقة أن املجتمع الدولي 
ال يعترف بالضم الروسي. لكنه عاد وأشار 
ــدد عـــدة  ــ ــــى أن الـــضـــم »خــــطــــأ«. وشــ ــا إلـ ــقـ الحـ
مــــرات عــلــى أن بــيــالروســيــا لـــن تــعــتــرف أبـــدًا 
رسميا بضم روسيا للقرم، ألن هذا سيكون 

 طهران ـ صابر غل عنبري
فيينا ـ العربي الجديد

بينما كانت اجتماعات الجولة السابعة من 
اإليراني  النووي  االتفاق  إلحياء  مفاوضات 
متواصلة  فيينا  الــنــمــســاويــة  الــعــاصــمــة  فــي 
أمــس األربـــعـــاء، لليوم الــثــالــث على الــتــوالــي، 
كــانــت طــهــران تــصــّعــد عــلــى األرض، إذ قالت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس األربعاء، 
إنــهــا تحققت أول مــن أمـــس الــثــالثــاء مــن أن 
إيــــــران بـــــدأت عــمــلــيــة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بدرجة نقاء 20 في املائة بأجهزة طرد مركزي 

متطورة في منشأة فوردو النووية.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي خــضــم الــجــولــة 
أطلقت  التي  فيينا،  مفاوضات  من  السابعة 
يــــوم اإلثـــنـــن املــــاضــــي، فـــي اجـــتـــمـــاع رســمــي 
للجنة املشتركة لالتفاق النووي. وتواصلت 
هذه االجتماعات أمس األربعاء على مستوى 
ثنائية بن رؤساء  لقاءات  أو  الخبراء  لجان 
الوفود، وسط خالفات بشأن أطر املفاوضات 

ونقطة االنطالقة لبحث مختلف القضايا.
»العربي  لـ مطلعة  إيــرانــيــة  مــصــادر  وكشفت 
الــجــديــد« عــن أن »طــرفــا غــربــيــا طــالــب خــالل 
ــنـــن بــاســتــخــالص ســريــع  اجـــتـــمـــاع يــــوم اإلثـ
لهذه الجولة وإتمامها«، من دون تسمية هذا 
الـــطـــرف، مــشــيــرة إلـــى أن »واشــنــطــن تــمــارس 
ضغوطا على األطــراف األوروبية ملنع إطالة 

هذه الجولة من املفاوضات«.
وأعــرب رئيس البرملان اإليــرانــي محمد باقر 
قــالــيــبــاف، أمـــس األربـــعـــاء، عــن أمــلــه فــي رفــع 
العقوبات عن بالده، من خالل »تفاوض جيد 
ومــشــّرف، واتــفــاق جيد وعـــادل«، وذلــك خالل 
اجتماع مع الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي 

وأعضاء حكومته في مقر البرملان.
ــرت لــجــنــة املــســائــل  ــاشــ ــي هـــــذه األثـــــنـــــاء، بــ فــ
الــنــوويــة أمـــس مناقشة اإلجـــــراءات الــنــوويــة 

شــمــال األطــلــســي، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، الــذي 
قــال إنــه في حــال رفــض أملانيا وضــع أسلحة 
نــوويــة عــلــى أراضــيــهــا فــقــد يــتــم نــشــرهــا في 
أكــد لوكاشينكو  دول أخــرى شرقي أوروبـــا، 
أنــه لــم يــدمــر الــقــواعــد العسكرية الــتــي كانت 
مــــوجــــودة مـــنـــذ الــــزمــــن الــســوفــيــيــتــي. وبــعــد 
قــال  تــصــريــحــات لوكاشينكو،  عــلــى  ســاعــات 
ــروســــي ســيــرغــي  ــر الـــخـــارجـــيـــة الــ ــ نـــائـــب وزيــ
ريابكوف: »سمعنا اإلشــارة من لوكاشينكو 
وأخــذنــاهــا فــي االعــتــبــار«. وفــي استباق ألي 
انتقادات غربية يمكن أن تثيرها تصريحات 
لــوكــاشــيــنــكــو أو الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لـــهـــا، قــال 
ريابكوف: »نحن نتعامل مع جميع املعاهدات 
بمسؤولية كبيرة... بيالروسيا تفعل الشيء 
ــا، يــتــعــن عــلــى  ــ ــن فــــي مـــرحـــلـــة مـ ــكـ نـــفـــســـه. ولـ
الزمالء الغربين التوقف والتفكير في سبب 

تقويضهم لنظام األمن العاملي الحالي«.
وفي الزمن السوفييتي، نشر الجيش األحمر 
في بيالروسيا عشرات من الرؤوس الخاصة 
بــصــواريــخ »تــوبــول« االســتــراتــيــجــيــة، وأكثر 
نـــووي تكتيكي. وتـــم سحبها  ألـــف رأس  مــن 
الحّد من  إلــى معاهدة  بعد انضمام مينسك 

انتشار األسلحة النووية في العام 1993.
الكامل  بيالروسيا  انحياز  إلــى  إشـــارة  وفــي 
لــصــالــح روســـيـــا فـــي أي حــــرب مــحــتــمــلــة مع 
ــال لــوكــاشــيــنــكــو: »إذا واجــهــت  أوكـــرانـــيـــا، قــ
روســيــا عــدوانــا مــن جــانــب أوكــرانــيــا، فنحن 
عــلــى اتـــصـــال وثـــيـــق، اقــتــصــاديــا، وقــانــونــيــا، 

وسياسيا، وسنكون مع روسيا«.
ــاول الـــتـــأكـــيـــد أن  ــ ــم أن لــوكــاشــيــنــكــو حــ ــ ورغــ
ــارة إلـــى أنــهــا دولـــة  ــ »أوكـــرانـــيـــا لــنــا« فـــي إشـ
كذلك،  تبقى  أن  على  وأنــه سيعمل  سالفية، 
ــرم، ومـــســـانـــدة  ــقــ ــــإن تــصــريــحــاتــه بـــشـــأن الــ فـ
مــوســكــو فـــي الــــحــــرب، تـــؤكـــد االتــــجــــاه نحو 
ــع الـــســـالفـــي«  ــلــ ــع »الــــضــ ــ قـــطـــيـــعـــة شـــامـــلـــة مـ
الــثــالــث، واالنــحــيــاز بــوضــوح نحو موسكو، 

الــجــولــة مــن املــفــاوضــات، ثــمــة تــعــارض جــاد 
أكثر من الدورات السابقة، في أجندة أطراف 
ــواء اإليــجــابــيــة الــتــي  ــ املـــفـــاوضـــات، رغـــم األجــ
وأشــارت  االفتتاحية«.  الجلسة  على  خّيمت 
إلى أن »الجانب اإليراني يصّر على معالجة 
فيها،  تقدم  وتحقيق  أواًل،  العقوبات  مسألة 
ويربط إبداء الجدية في مناقشة املوضوعات 
الــنــوويــة بـــذلـــك«. كــذلــك كــشــفــت املـــصـــادر عن 
ــر مــــن يـــومـــن عـــلـــى بـــدء  ــثـ ــم مــــــرور أكـ ــ ــه رغـ ــ أنـ

املفاوضات الجديدة، »فإن التقدم خجول«.
ــد اإليــــرانــــي يـــصـــّر على  ــوفــ ــافــــت أن »الــ وأضــ
أولــويــة  على  بــنــاء  للمفاوضات  أطــر  تحديد 
ــقـــوبـــات، بــيــنــمــا األطــــــــراف الــغــربــيــة  ــــع الـــعـ رفـ
تتحفظ على هذا التوجه، وتريد املضي قدما 
فــي املــوضــوعــات بشكل مــتــزامــن«، موضحة 
فـــي الــســيــاق أن »هـــنـــاك تــحــفــظــات إيــرانــيــة« 
على مسودة االتفاق التي تم التوصل إليها 
خالل الجوالت السابقة، بالذات بشأن مسألة 
 عــن 

ً
ــقـــوبـــات لــجــهــة شــمــولــيــتــهــا، فـــضـــال الـــعـ

انــتــهــاكــا ملــذكــرة بــودابــســت. ويــمــهــد تصريح 
لــوكــاشــيــنــكــو النــضــمــام بــيــالروســيــا إلـــى كل 
من أفغانستان وفنزويال وكوبا ونيكاراغوا 
التي  الشمالية،  وكوريا  والــســودان  وسورية 
بسيادة  اعترافها  سابقة،  فترات  في  أعلنت، 
روسيا على شبه الجزيرة، فيما ترفض باقي 
بلدان العالم خطوة الضم، وترى أن القرم ما 

زالت قانونيا تابعة إلى أوكرانيا.
وبعد نحو 30 عاما على تفكيك بيالروسيا 
تـــرســـانـــتـــهـــا الــــنــــوويــــة بــمــقــتــضــى اتـــفـــاقـــيـــة 
لـــروســـيـــا،  وتــســلــيــمــهــا  ــي 1992  فــ لـــشـــبـــونـــة 
عــلــى بوتن  إنـــه ســيــعــرض  قـــال لوكاشينكو 
إعادة نشر األسلحة النووية في بالده. وفي 
العام لحلف  تعليقه على تصريحات األمــن 

التي اتخذتها إيــران بعد انسحاب واشنطن 
ــام 2018، والــتــوّصــل  مـــن االتـــفـــاق الـــنـــووي عـ
إيــران  إلــى حلول بهذا الشأن وطريقة عــودة 
إلـــى تــعــهــداتــهــا الـــنـــوويـــة. ويـــأتـــي اســتــئــنــاف 
عمل هذه اللجنة بعد يوم من مباشرة لجنة 
الــعــقــوبــات أعــمــالــهــا، أول مــن أمـــس الــثــالثــاء، 
يجب  التي  العقوبات  لتحديد  ترمي  والــتــي 

رفعها إلحياء االتفاق النووي.
كذلك أجرى كبير املفاوضن اإليرانين علي 
بــاقــري كــنــي، أمـــس األربـــعـــاء، مــبــاحــثــات مع 
لالتحاد  الخارجية  السياسة  مفوض  نائب 
األوروبــي أنريكي مورا، قبل أن يلتقي الحقا 
مع رؤساء وفود الترويكا األوروبية الثالثة 

)أملانيا وفرنسا وبريطانيا(.
بعد  فيينا  األثــنــاء، تعصف بمفاوضات  فــي 
اســتــئــنــافــهــا خـــالفـــات يــمــكــن أن تــفــجــرهــا إن 
لـــم تــتــفــق األطـــــراف عــلــى حـــل لــهــا، إذ كشفت 
ــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات فــــي فــيــيــنــا  ــبـ ــادر مـــواكـ مــــصــ
ــه »خــــــالل هـــذه  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــــن أنـ لــــ

بـــعـــدمـــا كــــانــــت مـــيـــنـــســـك تـــســـعـــى لـــعـــالقـــات 
مــتــوازنــة مــع الــطــرفــن. وتــراجــعــت العالقات 
بـــن مــيــنــســك وكــيــيــف، مــنــذ الـــعـــام املـــاضـــي، 
ــامــــات ألوكــــرانــــيــــا بــأنــهــا  ــهــ بـــعـــد تـــوجـــيـــه اتــ
املــعــارضــة ضــد حــكــم لوكاشينكو  ســاعــدت 
فـــي تــنــســيــق احــتــجــاجــاتــهــا، وإعـــــالن وزارة 
الخارجية األوكرانية أنها ال تعتبره رئيسا 
شـــرعـــيـــا. ويـــــرى خـــبـــراء فـــي بـــيـــالروســـيـــا أن 
إقناع  إلــى  بتصريحاته  سعى  لوكاشينكو 
في  عليه، ودعمه  املراهنة  بمواصلة  روسيا 
مواجهة تواصل الضغوط الغربية عليه منذ 
انتخابات العام املاضي، وما جّرته اتهامات 
قاسية.  عقوبات  من  بالتزوير  له  املعارضة 
وفي الوقت ذاتــه فإن التلويح بنشر أسلحة 
نووية على أراضي بالده كان لهدفن، األول 
داخلي للتأكيد على أنه مستهدف مع روسيا 
مـــن قــبــل الـــغـــرب، والــثــانــي مــنــع األوروبـــيـــن 
ــــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة،  والـــغـــربـــيـــن مــــن فـ
على خلفية فشله في »ابتزاز« أوروبــا وشن 
»حرب هجينة« باستخدام سالح املهاجرين 

غير النظامين.
ــــض هـــــــــــؤالء الــــــخــــــبــــــراء مـــــــن أن  ــعـ ــ وحـــــــــــذر بـ
لروسيا  بــالده  لتسليم  مستعد  لوكاشينكو 
ــكـــرســـي. وقـــــال عضو  مــقــابــل الـــبـــقـــاء عــلــى الـ
البيالروسي  التنسيق  مجلس  رئاسة  هيئة 
فــي تصريحات  املــعــارض، بافيل التــوشــكــو، 
التلفزيونية  فريميا«  »ناستايشويه  ملحطة 
أمــــس األربــــعــــاء، إن لــوكــاشــيــنــكــو فـــي وضــع 
ــــب لــتــقــديــم مــزيــد  ــنـــه، ولــــذلــــك ذهـ مـــيـــئـــوس مـ
مــن الــتــنــازالت لروسيا. وأشـــار إلــى أن »ثمن 
االعتراف بسيادة روسيا على القرم بخس« 
ــان يــمــكــن أن يــحــصــل عــلــيــه.  ــ مـــقـــارنـــة بـــمـــا كـ
وخــلــص إلــــى أن »لــوكــاشــيــنــكــو ضــــار أيــضــا 
بالنسبة لروسيا. هذه لعبة تكتيكية: روسيا 
بحاجة إليه ما دام يسيطر على بيالروسيا، 

ويقمع البيالروسين«.

طريقة رفعها، إذ تؤكد رفض استخدام كلمة 
»تعليق« وتطالب بالتصريح بكلمة »إلغاء«. 
ولــفــتــت إلـــى أن الــتــحــفــظــات اإليــرانــيــة تظهر 
أن طــهــران ال تــريــد االنــطــالق فــي املفاوضات 
الـــجـــديـــدة مـــن الــنــقــطــة الـــتـــي انــتــهــت عــنــدهــا 
الــجــولــة الــســادســة. وكــانــت وكــالــة »رويــتــرز« 
قــد نــقــلــت مــســاء الــثــالثــاء، عــن دبلوماسين 
أوروبين، قولهم إنه »تم االنتهاء من صياغة 
70 إلى 80 في املائة من نص االتفاق«. وأكدت 
هــذه املــصــادر األوروبــيــة أن »الــســاعــات الـــ48 
املقبلة بالغة األهمية«، مع اإلعراب عن أملهم 
فـــي أن »تـــكـــون الـــصـــورة واضـــحـــة مـــع نهاية 
األســـبـــوع، لــكــن إذا لـــم يــحــصــل تــقــدم فهناك 

إمكانية أن تتوقف املفاوضات«.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــرى وزيــ ــ ــك، أجــ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن مــبــاحــثــات مع  األمـ
في  الشريكة  األوروبية  الترويكا  في  نظرائه 
االتفاق النووي في ريغا عاصمة التفيا مساء 
الثالثاء، إذ تم بحث »املخاوف الراهنة« بشأن 
برنامج إيران النووي، و»جهود التوصل إلى 

عودة ثنائية إلى االتفاق النووي«.
إلى ذلك، واصل وزير الخارجية اإلسرائيلي 
يئير لبيد جولته األوروبية، لتحشيد املوقف 
ــــي ضــد إيــــران، تــزامــنــا مــع استئناف  األوروبـ
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا. والــتــقــى مـــســـاء الــثــالثــاء 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
العقوبات  إلــى »تشديد«  بــاريــس، حيث دعــا 

على إيران.
ــيـــة، قـــال  ــلـ ــيـ الـــتـــحـــركـــات اإلســـرائـ ــلـــى   وردًا عـ
املــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة 
ســعــيــد خــطــيــب زاده عــلــى تــويــتــر أمــــس إن 
»الــنــظــام اإلســرائــيــلــي الــــذي يعتمد وجـــوده 
على التوتر عاد إلى ذلك مرة أخرى، ويروج 
أكــاذيــب مــن أجــل تسميم مــحــادثــات فيينا«، 
مضيفا »تواجه جميع األطراف... اآلن اختبارًا 

الستقالليتها وإرادتها السياسية«.

أمهلت روسيا، أمس األربعاء، عددًا من الدبلوماسيين األميركيين حتى 
وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت  البالد.  لمغادرة  المقبل  الشهر  نهاية 
الذين  األميركية  السفارة  أفراد  إن  زاخاروفا،  ماريا  الروسية،  الخارجية 
عليهم  سيتعين  روسيا  في  سنوات  ثالث  من  أكثر  سيقضون  كانوا 
أن  إلى  وأشــارت  المقبل.  الثاني  يناير/كانون   31 بحلول  البالد  مغادرة 
دبلوماسيًا   55 يجبر  أميركي  إجــراء  على  ردًا  يأتي  الروسي  المطلب 

روسيًا على المغادرة.

طرد دبلوماسيين أميركيين

توازن 
الردع والحوار

دخل وزير الخارجية 
التركي مولود جاووش 

أوغلو على خط 
محاوالت التهدئة بين 
روسيا وأوكرانيا، مشيرًا، 

أمس األربعاء، إلى أّن 
أنقرة تجري اتصاالت مع 
موسكو وكييف لخفض 

التوتر، و»ننصحهما 
بالهدوء  بالتحلي 

وخفض التوتر«. ونقلت 
وكالة »األناضول« عن 

جاووش أوغلو قوله: 
»ال نعتقد أّن العقوبات 
ستحل األمر. ما تؤمن 

به تركيا هو توازن مالئم 
بين الردع والحوار. ال يمكن 

ألحد أن يساعد أوكرانيا 
أو أّي بلد آخر عبر 

العقوبات فحسب«.

بلينكن: »أدلة« ُتثبت أن 
روسيا تعتزم مهاجمة 

)Getty( أوكرانيا

متابعة رصد

التقى باقري أمس برؤساء وفود الترويكا األوروبية الثالثة )فالديمير سيميسك/فرانس برس(

  شرق
      غرب
دعوة أممية لمصر 

لإلفراج عن معارضين
ــقـــوق اإلنــــســــان فــي  ــبــــراء حـ ــا خــ ــ دعـ
ــم املـــتـــحـــدة، فـــي بــيــان  ــ مــنــظــمــة األمـ
أمــس األربـــعـــاء، مصر لــإفــراج عن 
في  مــدة  منذ  املوقوفن  الناشطن 
إطـــار إجـــــراءات مكافحة اإلرهــــاب. 
ـــم املـــتـــحـــدة في  وأشــــــار مــكــتــب األمــ
جــنــيــف، فـــي بـــيـــان، إلــــى أن خــبــراء 
األمـــم املــتــحــدة قــيــمــوا قـــرار تأجيل 
جلسات محاكمة عالء عبد الفتاح 
ومــحــمــد الــبــكــيــر ومــحــمــد إبــراهــيــم 
رضــــــوان، املــســجــونــن مــنــذ 2019. 
وأضــــــاف أن »الـــحـــكـــومـــة املــصــريــة 
مكافحة  قوانن  استخدام  أســاءت 

اإلرهاب«.
)األناضول(

أمير قطر يدعم المسار 
السياسي بليبيا

بــــحــــث أمــــيــــر دولــــــــة قــــطــــر الـــشـــيـــخ 
تميم بــن حمد آل ثاني مــع رئيس 
املــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي محمد 
األربعاء،  الدوحة أمس  املنفي، في 
تطورات األوضاع في ليبيا. ونقل 
ــيــــري عـــن أمـــيـــر قطر  الــــديــــوان األمــ
ــة قــطــر للمسار  تــأكــيــده »دعــــم دولــ
السياسي الليبي وقرارات مجلس 
ــل الــحــلــول  ـــن ذات الـــصـــلـــة، وكــ األمــ
وحدة  على  تحافظ  التي  السلمية 

ليبيا واستقرارها وسيادتها«.
)األناضول(

أول زيارة لعباس إلى 
الجزائر منذ 7 سنوات

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس )الـــصـــورة(، زيـــارة رسمية 

إلــى الــجــزائــر بــن 5 و7 ديسمبر/
كــانــون األول الــحــالــي، هــي األولــى 
مـــن نــوعــهــا لـــه إلــــى الـــجـــزائـــر منذ 
ــتـــقـــي عـــبـــاس  ــلـ ســـبـــعـــة أعــــــــــوام. ويـ
خالل الزيارة الرئيس عبد املجيد 
القضية  مستجدات  لبحث  تــبــون 
ــات  ــ ــاكــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــيــــة واالنــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــة بـــــحـــــق املــــســــجــــد  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ اإلســ
ــان  ــطــ ــيــ ــتــ األقــــــصــــــى وتــــــمــــــدد االســ
ــــي والــــقــــمــــة الـــعـــربـــيـــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
ــيـــــس جــمــعــيــة  ــ ــة. وقــــــــال رئـ ــلــ ــبــ ــقــ املــ
الفلسطينية  الجزائرية  الصداقة 
في رام الله أسعد قادري إن الزيارة 
ــيـــة فــلــســطــيــنــيــة  ــيـــاسـ »رســـــالـــــة سـ
الداعمة  الــجــزائــر،  مــواقــف  لتثمن 

الفلسطيني«. للحق 
)العربي الجديد(

االتحاد البرلماني الدولي 
يندد بتعطيل عمل 

نظيره التونسي
»النهضة«  النائب عن حركة  أعلن 
الــتــونــســيــة فــتــحــي الــــعــــيــــادي، فــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  تــصــريــح لـــ
ــاد الــبــرملــانــي الــــدولــــي دان  ــحــ »االتــ
ــة تــعــطــيــل عـــمـــل الـــبـــرملـــان  ــلـ مـــواصـ
الذي  العيادي،  وأشــار  التونسي«. 
شارك في أعمال اللجان والجلسة 
الدولي  البرملاني  لالتحاد  العامة 
في مدريد أخيرًا، إلى أن »الجمعية 
الدولي  البرملاني  لالتحاد  العامة 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــ ــلــ ــ ــراســ ــ ــمــ ــ ــوم بــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ســ
ــوقـــف  قــــيــــس ســــعــــّيــــد وإبـــــــالغـــــــه مـ
الــجــلــســة الــعــامــة وســتــتــابــع وضــع 

الديمقراطية في تونس«.
)العربي الجديد(

تعيين متحدث جديد 
باسم الخارجية الجزائرية

ــر الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري  ــ عـــن وزيـ
رمطان لعمامرة )الصورة(، سفير 
الــجــزائــر السابق فــي الــربــاط، عبد 
ــبــــداوي نــاطــقــا رســمــيــا  الــحــمــيــد عــ
الجزائرية،  الخارجية  باسم وزارة 

خــلــفــا لـــنـــور الـــديـــن ســـيـــدي عــابــد، 
ــذا املـــنـــصـــب لــفــتــرة  ــ الــــــذي شـــغـــل هـ
قصيرة.  وكان عبداوي قد عاد الى 
الجزائر، في أعقاب قرار تبون قطع 
العالقات الدبلوماسية مع املغرب، 
قرار  السفارة هناك. وصــدر  وغلق 
ــاء مـــهـــامـــه كــســفــيــر بـــصـــورة  ــهـ ــإنـ بـ

رسمية قبل أسبوعن.
)العربي الجديد(
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      غرب

»سوء فهم« وراء 
اشتباكات »طالبان« 

والقوات اإليرانية
ذكــــرت وكـــالـــة »تــســنــيــم« اإليــرانــيــة، 
اشـــتـــبـــاكـــات  إن  األربــــــــعــــــــاء،  أمـــــــس 
وقــعــت بـــن عــنــاصــر مـــن »طــالــبــان« 
ــة في  ــيـ ــرانـ ــوات اإليـ ــقــ األفــغــانــيــة والــ
واليــة نيمروز الــحــدوديــة. وأشــارت 
إلى أن »االشتباكات حصلت نتيجة 
سوء فهم بن الطرفن، بعد إطالق 
قوات طالبان النار باتجاه مزارعن 
إيرانين«. ونقلت عن مصدر إيراني 
قــــولــــه إنـــــه »ال صـــحـــة لـــألنـــبـــاء عــن 
سيطرة طالبان على مقرات لحرس 

الحدود«. 
)العربي الجديد(

... والحركة تطالب 
واشنطن باإلفراج عن 

أرصدة مجمدة
وزارة  بــــــاســــــم  املــــــتــــــحــــــدث  أعــــــلــــــن 
الــخــارجــيــة الــتــابــعــة إلـــى »طــالــبــان« 
عبد القهار بلخي، في تغريدة أمس 
األربــعــاء، أن الحركة كــررت دعوتها 
ــراج عــن  ــ ــإفــ ــ ــدة لــ ــحــ ــتــ لــــلــــواليــــات املــ
مــلــيــارات الــــدوالرات الــتــي جمدتها. 
ودعت »طالبان«، خالل االجتماعات 
التي ترأسها وزير خارجية حكومة 
ــة، أمــــيــــر خـــــــان مــــتــــقــــي، مــع  ــ ــركـ ــ ــــحـ الـ
الخاص  املتحدة  الــواليــات  مبعوث 
ــوم ويـــســـت، في  ــى أفــغــانــســتــان تــ إلــ
الدوحة ملدة يومن، إلى التخلي عن 

القوائم السوداء. 
)العربي الجديد(

السيسي يتمسك باتفاق 
قانوني بشأن سّد 

النهضة
ــد الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح  أكـ
الــســيــســي، خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــع رئــيــس وزراء إســبــانــيــا بــيــدرو 
سانشيز في القاهرة أمس األربعاء، 
ــفــــاق  ــلــــى ضــــــــــرورة الــــتــــوصــــل التــ عــ
ــّد النهضة  شــامــل وعــــادل بــشــأن سـ
اإلثيوبي، وأهمية أن يدفع املجتمع 
ــاف  ــ ــاه. وأضــ ــ ــجــ ــ ــهــــذا االتــ الـــــدولـــــي بــ
أنــه تــم »تــبــادل وجــهــات النظر إزاء 
التطورات في املنطقة، وخاصة في 
الــبــحــر املـــتـــوســـط«، مـــؤكـــدًا »أهــمــيــة 

معالجة بؤر التوتر باملنطقة«.
)العربي الجديد(

 رام اهلل، القدس المحتلة  
العربي الجديد

رفـــعـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن تــحــذيــرهــا 
حي  إقامة   

ّ
أن معتبرة  اإلسرائيلي،  لالحتالل 

اســتــيــطــانــي عــلــى أرض مــطــار قــلــنــديــا شمال 
القدس املحتلة يدفع باملنطقة نحو التصعيد، 
املفتوحة  اإلسرائيلي  االحتالل  حــرب  واصفة 
على الوجود الفلسطيني في املناطق املصنفة 
ــة تــطــهــيــر عــــرقــــي. وقــــال  ــمـ ــــهــــا جـــريـ

ّ
»ج« بــــأن

نبيل  الفلسطينية  الــرئــاســة  بــاســم  املــتــحــدث 
 »القرار 

ّ
أبو ردينة، في بيان أمس األربعاء، إن

اإلسرائيلي بإقامة حي استيطاني على أرض 
مــطــار قــلــنــديــا شــمــال الــقــدس خــطــيــر، ويــدفــع 
املساس بمطار   

ّ
التصعيد، ألن باملنطقة نحو 

قــلــنــديــا هــو مــســاس بــأحــد الـــرمـــوز الــســيــاديــة 
لـــدولـــة فــلــســطــن، الــتــي اعـــتـــرف بــهــا املجتمع 
الدولي في الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 
 »جميع أشكال 

ّ
2012«. وأضــاف أبو ردينة أن

االستيطان اإلسرائيلي ألراضي دولة فلسطن 

أمــر غير شرعي وغير مقبول، واألغـــوار جزء 
ال يــتــجــزأ مـــن أرض دولــــة فــلــســطــن املــحــتــلــة، 
التي لن يتم التنازل عن شبر منها مهما كان 
التي  التضليل  »مــحــاوالت   

ّ
أن وتــابــع  الثمن«. 

الرأي  الحكومة اإلسرائيلية لخداع  تقوم بها 
ــه لــن يتم 

ّ
الــعــام الــدولــي حــول االستيطان، بــأن

الوقت  في  كبيرة  استيطانية  تمرير مشاريع 
الحالي، محاوالت فاشلة لن تنطلي على أحد، 
 االستيطان وسياسة الضم يجريان على 

ّ
ألن

قــدم وســاق، في تحٍد واضــح لسياسة اإلدارة 
أكــــدت رفــضــهــا لالستيطان،  الــتــي  األمــيــركــيــة 
واضحا  موقفا  تتخذ  أن  عليها  يجب  والــتــي 
وصــريــحــا مــن هـــذه املــمــارســات اإلســرائــيــلــيــة، 
وعدم االكتفاء بسياسة التنديد واالستنكار«.
ودانــت وزارة الخارجية واملغتربن، في بيان، 
»حرب سلطات االحتالل اإلسرائيلي املفتوحة 
على الوجود الفلسطيني في املناطق املصنفة 
»ج«، خصوصا في األغوار« واعتبرتها جريمة 
»استيالء سلطات   

ّ
أن وبينت  عــرقــي«.  تطهير 

أراض فلسطينية واســعــة في  عــلــى  االحـــتـــالل 
قريوت  بلدتي  نابلس، خاصة  منطقة جنوب 
إلــى تعميق االستيطان في  والساوية، يهدف 
املــنــطــقــة، وربــــط الــبــؤر االســتــيــطــانــيــة بعضها 
ببعض، ولتكريس تحويل الضفة الغربية إلى 
كــانــتــونــات مــعــزولــة تــغــرق بــاالســتــيــطــان على 
طريق ضمها لدولة االحتالل«. وهدمت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي منشآت في عدة مناطق 
من الضفة الغربية، بما فيها القدس املحتلة، 
ونفذت اعتقاالت طاولت عددًا من الفلسطينين 
مستوطنون  اقــتــحــم  فيما  والـــقـــدس،  بالضفة 
باحات املسجد األقصى. وقالت مصادر محلية، 

ــــوا عــلــى  ــرفـ ــ ــــالل أشـ ــتـ ــ الـــتـــابـــعـــة لــجــيــش االحـ
ورافــعــات  جرافتان  رافقتهم  حيث  العملية، 
تستخدم للمصادرة«. من جهة أخرى، عرض 
موقع »يديعوت أحرونوت«، أمس األربعاء، 
شريط إرشاد قصيرًا عممه جيش االحتالل 

»العربي الجديد«، إن »جرافات تابعة لبلدية  لـ
االحتالل جرفت أراٍض في منطقة الصلعة من 
أراضي جبل املكبر جنوب القدس املحتلة، فيما 
قامت بتصوير مباٍن هناك«. كذلك هدمت عددًا 
من الحظائر و»البركسات« في بلدة أبو ديس 

جنوب شرق القدس.
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت قـــــــــــوات االحــــــــتــــــــالل اإلسـ ــنــ ــ وشــ
حــمــلــة واســـعـــة ملـــصـــادرة املـــعـــدات واآللـــيـــات 
وصــهــاريــج املــيــاه والــســيــارات الــخــاصــة في 
الــــرأس األحــمــر، وســهــل البقيعة، في  خــربــة 
ــــوار الــشــمــالــيــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة. وقــال  األغـ
»العربي  الناشط الحقوقي عارف دراغمة، لـ
املــدنــيــة  اإلدارة  مـــن  »ضــبــاطــا   

ّ
إن الـــجـــديـــد« 

عــلــى جـــنـــوده فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، يــوضــح 
أزرق«،  بـــرنـــامـــج »ذئــــــب  اســـتـــخـــدام  كــيــفــيــة 
ــذي كـــانـــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــوســت«  ــ الـ
كــشــفــت الــنــقــاب عــنــه الــشــهــر املـــاضـــي. وبــن 
االحتالل  لجنود  يتيح  البرنامج  أن  املــوقــع 
الفلسطينين من خالل  التعرف على هوية 
صــورهــم، عبر إجــراء تشبيك للصورة التي 
تلتقطها الكاميرات املوجودة على الحواجز 
الـــعـــســـكـــريـــة، والــــطــــرقــــات الــرئــيــســيــة وعــلــى 
امتداد جدار الفصل، مع رقم بطاقة الهوية 

أو أرقام لوحة السيارة.
ــا كــــانــــت أكـــدتـــه  ــ ــور مـ ــ ــــصـ ــريــــط املـ وبــــــن الــــشــ
»واشنطن بوست« بأن االحتالل يمتلك نظام 
ويــرشــد شريط  للفلسطينين.  ذاتــيــة  ســيــرة 
الفيديو الجنود إلى كيفية تحديد وربط أكبر 
عدد ممكن من آالف الصور للفلسطينين مع 
اختراق واضح لخصوصية  أصحابها، عبر 
ــن الــفــلــســطــيــنــي. ويـــنـــتـــهـــي الــشــريــط  ــ ــــواطـ املـ
اإلرشادي القصير، بالتأكيد على أن الجيش 
يــجــري بــاســتــمــرار إحــصــاء لــعــدد الــصــور أو 
»األشخاص« الذين تمكن الجنود من تحديد 
هويتهم. ويحدد شريط الفيديو كيفية الربط 
بن وجه الفلسطيني على الحاجز وبن رقم 

بطاقة هويته أو بينه وبن سيارته.
ولفت موقع صحيفة »معاريف«، من جهته، 
إلى أن الشريط، الذي ال يتعدى طوله الزمني 
التي قطعتها  املرحلة  واحــدة، يجسد  دقيقة 
االحتالل  في جيش  الغربية  الضفة  وحــدات 
فـــي الــعــقــديــن األخـــيـــريـــن، مـــن خـــالل سيطرة 
الــجــنــود عــلــى مــجــمــوعــة ســكــانــيــة غالبيتها 

غير ضالعة بأعمال »إرهابية«. 

أحزاب السلطة 
في الجزائر

تباينات 
»اإلطار 

التنسيقي«

بـــ124 بلدية بأغلبية مطلقة و552  الوطني 
بأغلبية نسبية من أصل ما مجموعه 1541 
بــلــديــة فـــي الـــجـــزائـــر، فــيــمــا حــصــد التجمع 
مطلقة  بأغلبية   58 الــديــمــقــراطــي  الــوطــنــي 
ـــاءت أحـــزاب  و331 بــأغــلــبــيــة نــســبــيــة. ثـــم جـ
ـــ288  بـ الــحــكــومــي: جــبــهــة املستقبل  الـــحـــزام 
نسبي  بفوز  الوطني  البناء  وحركة  بلدية، 
بـ45  الفتي  في 125 بلدية، وصــوت الشعب 
بـــلـــديـــة. وفـــــاز املــســتــقــلــون فـــي 344 بــلــديــة، 
فــي مــقــابــل حــصــول قـــوى املــعــارضــة، حركة 
االشتراكية،  الــقــوى  وجبهة  السلم  مجتمع 
عــلــى 148 بــلــديــة )101 بــلــديــة لــألولــى و47 
ــى أن عــــــددًا مــن  ــ لـــلـــثـــانـــيـــة(. مــــع االشــــــــارة الـ
ــاز فـــيـــهـــا حــــزبــــان بــاألغــلــبــيــة  ــ الـــبـــلـــديـــات فــ
االنتخابي  القانون  التي يحددها  النسبية 
بـ35 في املائة من مجموع املقاعد، ما يتيح 
البلدية  لــرئــاســة  تــقــديــم مــرشــح  فــقــط  لهما 

بعد التحالف مع باقي القوائم األخرى.
ــى االنـــتـــخـــابـــات الـــوالئـــيـــة،  ــا بــالــنــســبــة إلــ أمــ
ففازت جبهة التحرير الوطني بـ471 مقعدًا 

الــقــاضــي جليل عــدنــان،  املــفــوضــيــة  مجلس 
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي  ــ ورئـ
واملـــبـــعـــوثـــة األمـــمـــيـــة جــيــنــن بـــالســـخـــارت، 

متهمن إياهم بالتزوير.
وحـــول الــخــطــوة املــتــوقــعــة لــلــقــوى الــرافــضــة 
ــي تــحــالــف  ــ ــائـــج، أقــــــر عـــضـــو بــــــــارز فـ ــتـ ــنـ ــلـ لـ
»الــنــصــر«، بــزعــامــة رئــيــس الــــوزراء األسبق 
حيدر العبادي، أن مواقف القوى املنضوية 
ــــي اإلطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي »لـــيـــســـت واحــــــدة  فـ
ومتباينة«. وأضاف، في اتصال هاتفي مع 
»العربي الجديد«، أن قادة الكتل منقسمون 
التسليم بنتائج االنتخابات، وكذلك  حيال 
الــخــيــارات املــتــوفــرة لــهــم فــي حـــال اســتــمــرار 
رفضهم لها. وكشف أن »املحكمة االتحادية 
تـــلـــقـــت طـــعـــنـــا مــــن تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح بــصــحــة 
عليها،  املصادقة  االنتخابات، وطلبت عدم 
لــكــن املــحــكــمــة لـــم تــبــت لــغــايــة اآلن بــقــبــول 
الشكوى املقدمة من عدمه، وسط تسريبات 
عن طلب املحكمة من جهة الشكوى )الفتح( 
تــقــديــم األدلــــة املــتــوفــرة لــديــه حــيــال الطعن 

بنزاهة االنتخابات«.
االنتخابات  بنتائج  »التسليم  أن  واعــتــبــر 
ســيــنــقــل األزمــــــة مـــن الــنــتــائــج إلــــى تشكيل 
مــتــمــســكــون  الـــصـــدريـــن  إن  إذ  الـــحـــكـــومـــة، 
الكتل  بينما  الحكومة،  تشكيل  في  بحقهم 
الشيعية األخــرى، املنضوية ضمن »اإلطــار  الجزائر ــ عثمان لحياني

املحلية  االنتخابات  نتائج  كّرست 
الــتــي أجــريــت يـــوم الــســبــت املــاضــي 
فــي الــجــزائــر، عـــودة الفــتــة ألحـــزاب 
املحلي، بعد  الحكم  إلى مؤسسات  السلطة 
ــا لــنــتــائــج  ــر فـــقـــط مــــن تـــصـــدرهـــا أيـــضـ ــهـ أشـ
ــة املــــبــــكــــرة )12  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ االنــــتــــخــــابــــات 
يونيو/ حزيران املاضي(. وأثــار خصوصا 
التي  الوطني«،  التحرير  »جبهة  استحواذ 
البالد  فــي  السياسية  الحياة  على  هيمنت 
لــعــقــود، على املــرتــبــة األولـــى مــن حيث عدد 
املقاعد في املجالس البلدية والوالئية، وما 
»التجمع  النتائج من تعافي حزب  أظهرته 
الوطني الديمقراطي«، تساؤالت عدة حول 
الظروف والسياقات السياسية التي أتاحت 
ــعـــودة بــهــذه الـــقـــوة إلــى  لــهــذيــن الــحــزبــن الـ
كــانــا عرضة  أنهما  الــرغــم مــن  املشهد، على 
لرفض شعبي عارم خالل تظاهرات الحراك 
الشعبي وفي املجمل، فازت جبهة التحرير 

بغداد ـ زيد سالم

على خالف ما صرحت به مفوضية 
االنتخابات العراقية، أكثر من مرة، 
بشأن  املاضين،  األسبوعن  خالل 
»الــكــبــيــرة«،  حـــصـــول تـــغـــيـــرات وصــفــتــهــا بـــ
عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة، جــراء 
عمليات الــتــدقــيــق فــي الــطــعــون املــقــدمــة من 
الرسمية  النتائج  كشفت  املعترضة،  القوى 
ــي، عــن  ــ ــاضـ ــ ــاء املـ ــثــــالثــ الـــنـــهـــائـــيـــة، مــــســــاء الــ
تغييرات طفيفة لم تؤثر على ترتيب القوى 
الفائزة التي أفرزتها النتائج األولية املعلنة 
قبل أكثر من شهر ونصف الشهر. كما أنها 
لم تضف للقوى املعترضة مقاعد تمنحها 
أفضلية بحوارات مقبلة لتشكيل الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة الـــجـــديـــدة. ولــــم تــحــمــل الــنــتــائــج 
الــنــهــائــيــة تـــغـــيـــرات مــهــمــة لــصــالــح الــقــوى 
خمسة  التغيير  إجمالي  بلغ  إذ  الــخــاســرة، 
مقاعد فقط، انتهت بن عدة كتل. وحافظت 
بـ73  األول  مركزها  على  الصدرية«  »الكتلة 
مقعدًا. وحل تحالف »تقدم«، بزعامة رئيس 
ثانيا،  الحلبوسي،  محمد  السابق  البرملان 
ــة الــقــانــون«،  ــ ـــ37 مــقــعــدًا، ثـــم تــحــالــف »دولـ بــ
بزعامة نوري املالكي، بواقع 33 مقعدًا. وحل 
رابــعــا، الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
بــزعــامــة مــســعــود الـــبـــارزانـــي، بـــــ31 مــقــعــدًا، 
فيما حصل تحالف »الفتح«، بزعامة هادي 
الشعبي«،  »الحشد  لـ املمثل  وهو  العامري، 
عــلــى 17 مــقــعــدًا فــقــط، بــزيــادة 3 مــقــاعــد عن 

النتائج األولية املعلنة سابقا.
أما حزب »حقوق«، وهو الجناح السياسي 
ملليشيا »كتائب حزب الله« فلم يحصل إال 
على مقعد واحد فقط. وفي جنوب العراق، 
حـــصـــد تـــحـــالـــف »امــــــتــــــداد« املــــدنــــي تــســعــة 
مقاعد، بينما حصل املرشحون املستقلون 
ــبــــالد.  ــدن الــ ــ ــقـــعـــدًا فــــي عــــمــــوم مــ ــلـــى 39 مـ عـ
الجديدة  كانون«  »إشــراقــة  وحصلت حركة 

على 6 مقاعد.
النهائية، وجه زعيم  النتائج  إعــالن  وعقب 
ــدر شــكــره  ــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــ ــــصـ ــار الـ ــيـ ــتـ الـ
ملفوضية االنتخابات، لكن القوى املعترضة 
يعرف  مــا  ضمن  واملنضوية  النتائج،  على 
ــار الــتــنــســيــقــي لــلــقــوى الــســيــاســيــة  ــ »اإلطـ ـــ ــ بـ
الــشــيــعــيــة«، كــــررت، فــي بــيــان، أنــهــا ترفض 

نتائج االنتخابات بشكل قاطع. 
وحتى ظهر أمس األربعاء، أبقت السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة عــلــى حـــالـــة الـــتـــأهـــب األمـــنـــي في 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، بــيــنــمــا تـــواصـــل وحـــدات 
مــدرعــة مــن الجيش االنتشار حــول املنطقة 
الــخــضــراء وداخـــلـــهـــا، مـــع مــواصــلــة أنــصــار 
املنطقة  حــول  تحشيدهم  املعترضة  الــقــوى 
رئيس  تهاجم  شــعــارات  رافــعــن  املحصنة، 

عبر 58 والية، والتجمع الديمقراطي بـ366 
مـــقـــعـــدًا، وجــبــهــة املــســتــقــبــل بـــــــ304 مــقــاعــد، 
وحركة البناء الوطني بـ230 مقعدًا، وصوت 
الشعب بـ82 مقعدًا، وثالثتهم مشاركون في 
الذين  املستقلن  إلــى  بــاإلضــافــة  الــحــكــومــة، 
فــيــمــا حصلت  مـــقـــعـــدًا،  حــصــلــوا عــلــى 443 
السلم  فــي حــركــة مجتمع  املــعــارضــة ممثلة 
االشــتــراكــيــة على  والــقــوى  على 239 مقعدًا 

40 مقعدًا.
ــــزاب  ــرة نـــجـــاح أحـ ــيــ وتـــظـــهـــر الـــنـــتـــائـــج األخــ
الــجــزائــر فــي تــجــاوز العاصفة  السلطة فــي 
الشعبية املناوئة لها، منذ أن عّجت شوارع 
الجزائر  مــدن  وكــامــل  الــجــزائــريــة  العاصمة 
بــالــتــظــاهــرات قبل عــامــن، رفــضــا للتجديد 
لــبــوتــفــلــيــقــة، حــيــث بــــرز مـــن ضــمــن مــطــالــب 
 »جبهة التحرير الوطني«. بل إن 

ّ
الحراك حل

كتلة من قيادات »الجبهة« نفسها استقالت 
 املطالبن 

ّ
مــن الــحــزب وانــضــمــت إلـــى صـــف

ــة إلــــــى »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  ــ ــافـ ــ ــه، إضـ ــ
ّ
ــل بــــحــ

الــديــمــقــراطــي«. كما تــعــّرض هــذان الحزبان 
وغــيــرهــمــا مـــن األحــــــزاب الــتــي كــانــت تــدعــم 
سياسات الرئيس السابق ملالحقة سياسية 
وإعالمية حادة، ما اضطر بعضها إلى غلق 
مقراته لفترة. لكن بعد ذلك، نجحت أحزاب 
السلطة في تجاوز هذه العاصفة الشعبية. 
ــلـــطـــة أن نــجــاحــهــا  الـــسـ ــبـــر أحــــــــــزاب  ــتـ ــعـ وتـ

تشكيل  إمكانية  نحو  تــذهــب  التنسيقي«، 
الكتلة األكبر في البرملان بجمع أكثر من 80 
أبرزها دولة  مقعدًا، عبر تحالف عدة كتل، 
الـــقـــانـــون والــفــتــح والــعــقــد الــوطــنــي وســنــد 
وبــابــلــيــون وكــتــل أخـــرى مــعــهــا. لــكــن حاليا 
الطعن  املحكمة  قــبــول  نحو  تتجه  األنــظــار 

املقدم من عدمه«.
ــيـــة االنــــتــــخــــابــــات، أمـــس  ــنــــت مـــفـــوضـ ــلــ وأعــ
ــال نــتــائــج االنــتــخــابــات إلــى  ــ األربــــعــــاء، إرسـ
املحكمة االتحادية العليا للمصادقة عليها. 
وال يوجد في القانون ما ينص على موعد 
زمني محدد ملصادقة املحكمة على األسماء 
الفائزة باالنتخابات حتى تكون نافذة، لكن 

يــعــود إلــى قيامها بــاملــراجــعــات الــضــروريــة 
ــقــــة،  ــة الــــســــابــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ لـــتـــصـــحـــيـــح أخــــــطــــــاء املـ
من  مقربة  كانت  التي  القيادات  واستبعاد 
املركزية  القيادات  وتشبيب  الفساد،  دوائــر 

واملحلية، بما يستجيب ملتطلبات املرحلة.
 وفـــي هـــذا الـــســـيـــاق، يـــرى املــتــحــدث بــاســم 
»الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي« صــافــي 
ات ســاهــمــت في  لــعــرابــي أن هــــذه اإلجـــــــراء
الـــوصـــول إلـــى هـــذه الــنــتــائــج االنــتــخــابــيــة. 
»الــعــربــي  واعـــتـــبـــر لـــعـــرابـــي فـــي تــصــريــح لـــ
ــا بــطــبــيــعــة الــحــالــة  ــنـ ــزبـ ــد«، أن »حـ ــديــ الــــجــ
الواقع، وعقد مؤتمرًا لتصحيح  تكيف مع 
وتــصــويــب خـــيـــاراتـــه، انــبــثــقــت عــنــه قــيــادة 
كــانــت هــي نــفــســهــا تــمــثــل املــعــارضــة داخــل 
الــــحــــزب لـــلـــخـــط الــــســــابــــق«، وقــــــــال: »نــحــن 
عــلــى  يــــتــــأســــس  خــــــط  إلــــــــى  اآلن  نــــتــــوجــــه 
ـــــؤول وأخـــــــــذ مــــســــافــــة مــن  ــســ الـــــتـــــوافـــــق املـــــ
الــجــزائــري  »الــشــعــب  أن  الــســلــطــة«، مضيفا 
يـــعـــرف أن حــزبــنــا وجــبــهــة الــتــحــريــر هما 
الــبــالد، لتمتعهما  ــان الســتــقــرار  أمـ  صــّمــام 

بثقافة الدولة«.
وإذا استثنيت معطيات سابقة كانت تصب 
في صالح أحزاب السلطة، وال يمكن أخذها 
ــّد مــــا، بما  فـــي االعـــتـــبـــار هــــذه املـــــرة، إلــــى حــ
فيها استفادة هذه األحــزاب من التزوير أو 
التالعب في نتائج االنتخابات املحلية، كما 
املستقلة  السلطة  إشـــراف  قبل  يــحــدث  كــان 
لالنتخابات على االستحقاقات االنتخابية، 
فإن معطيات أخرى ربما تكون قد صّبت في 
صالح هــذه األحــزاب وأتاحت لها اإلمساك 

مجددًا برأس املشهد السياسي.
ومن أبرز هذه األسباب، يمكن ذكر مقاطعة 
ثــلــثــي الــنــاخــبــن لــصــنــدوق االقـــتـــراع، وهــي 
رافضة  نقدية  مــواقــف  لديها  الــتــي  النسبة 
ألحــــــــزاب الـــســـلـــطـــة، عـــلـــى نـــحـــو يــجــعــل مــن 
انخفاض نسبة التصويت، وتصويت كتلة 
معينة تنحاز ألسباب البحث عن امتيازات 
أو مــنــافــع بــعــديــة، ألحــــزاب الــســلــطــة، يصب 
ــيــــرة، فــيــمــا تــخــســر أحــــزاب  فـــي صـــالـــح األخــ
املعارضة بسبب استمرار الكتلة األكبر من 

الناخبن في العزوف عن التصويت.
ناصر  السياسي  املحلل  يعتبر  جهته،  مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــدادي، فــي تصريح لـــ حــ
أنه »صحيح أن أحزاب السلطة تستفيد من 
لم  بــعــد، بحيث  يتجدد  لــم  مشهد سياسي 
أطــرًا سياسية تتيح للشباب  الــحــراك  يفرز 
ـــي تـــتـــصـــرف أيــضــا  ــتــــرشــــح، وهــ الـــعـــمـــل والــ
تقبل  ال  السياسية  الطبيعة  ألن  بــواقــعــيــة، 
الفراغ، وإلى حد ما فقد نجحت في تجاوز 
وتحقيقها  الــحــراك،  عقب  الداخلية  أزمتها 
تحرك  مساحة  لها  سيضمن  جيدة  نتائج 
ــــد أكــثــر 

ّ
ــق ــــعــ ــي املـــرحـــلـــة املـــقـــبـــلـــة، وُي أكــــبــــر فــ

مساحات املعارضة«.
وبغض النظر عن قواعد اللعبة السياسية 
الــــتــــي حـــكـــمـــت عـــلـــى نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات، 
ــإن أطـــرافـــهـــا واألقــــطــــاب الــســيــاســيــة الــتــي  فــ
تنافست في االنتخابات النيابية أو املحلية 
األخيرة، هي نفسها التي كانت قبل الحراك 
لقوى  السلطة  تسمح  لــم  بحيث  الــشــعــبــي، 
الــحــراك  سياسية ناشئة صــاعــدة مــن رحــم 
السلطة  ــت 

ّ
الــســيــاســي. وظــل الحقل  بــدخــول 

اعــتــمــاد 12 حــزبــا سياسيا شّكلها  تــرفــض 
شباب الحراك، مع منعها من النشاط ومن 
املـــشـــاركـــة فـــي االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة، 
بسبب عدم االطمئنان إليها وإلى مواقفها.

ويعرب الباحث في علم االجتماع السياسي 
دريـــس نـــوري عــن اعــتــقــاده بــأن نتائج هذه 
الغلق  لحجم  انعكاسا  جــاءت  االنتخابات 
الذي مارسته السلطة في الحقل السياسي 
واإلعـــالمـــي بــشــكــل عــــام، مــشــيــرًا فــي حديث 
»العربي الجديد«، إلى أن »السلطة أغلقت  لـ
السلطة املحلية،  إلـــى  لــلــوصــول  الــطــرق  كــل 
ــم تــتــرك ملــن يــرغــب فــي الــتــرشــح )ولــيــس  ولـ
وأجهزتها  أحزابها  إال  السياسة(  ممارسة 
الـــوفـــيـــة الــــتــــي تــــمــــارس مـــهـــمـــة اســتــقــطــاب 
الزبائن وإخراج املجتمع من السياسة، وهو 
غلق لــم يسمح إال بــمــرور 35 فــي املــائــة من 

حجم القوة الناخبة«. 

فــي حـــال املــصــادقــة عليها، خـــالل األســبــوع 
االنعقاد  الجديد  الــبــرملــان  على  فــإن  املقبل، 

خالل 15 يوما من تاريخ املصادقة عليها.
وقال عضو التيار الصدري، عصام حسن، 
ــه »بــالــنــســبــة إلــى  ــد«، إنــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
الـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة الــتــابــعــة لــلــفــصــائــل 
املــســلــحــة والـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، فــعــلــيــهــا أن 
خدمة  نحو  والتوجه  النتيجة،  بهذه  تقبل 
الــعــراقــيــن ولــيــس شــريــحــة الــقــادة فــقــط، أو 

ضمان تجارتها مع جهات خارجية«.
تكون  قــد  املقبلة  »املــرحــلــة  أن  واعتبر حسن 
هــــــي األصـــــــعـــــــب، خــــصــــوصــــا مــــــع اســــتــــمــــرار 
اعتراض قوى اإلطار التنسيقي على النتائج 
والتشكيك بها. إال أن لها الحق في أن تسلك 
الــــطــــرق الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــتــعــبــيــر عــــن رفـــضـــهـــا. 
وبطبيعة الحال فإن عملية تشكيل الحكومة 
قد تواجه العراقيل، خصوصا مع رغبة القوى 
الـــفـــائـــزة بــأكــبــر عــــدد مـــن املــقــاعــد الــبــرملــانــيــة 
فــي حن  وطــنــيــة«،  »أغلبية  بتشكيل حكومة 
التسوية  القوى الخاسرة بحكومات  تتمسك 
ــن أجـــــل ضـــمـــان وجـــودهـــا  والـــتـــحـــاصـــص، مــ

السياسي والحكومي في املرحلة املقبلة«.
ــقــــوق«، الــتــابــعــة إلــى  لــكــن عــضــو حــركــة »حــ
كتائب »حـــزب الــلــه« عــبــاس الــعــرداوي أكــد، 
»العربي الجديد«، أن »الجماهير الرافضة  لـ
لــن تنسحب  األخــيــرة  االنــتــخــابــات  لنتائج 
وهــذا  واعتصامها.  احتجاجها  أمــاكــن  مــن 
الـــــرفـــــض الـــشـــعـــبـــي نــــؤمــــن بــــأنــــه ســيــغــيــر 
الذي  والتزوير  الحقائق  ويكشف  املعادلة، 
السياسية.  الــكــيــانــات  بعض  بنتائج  لحق 
االتحادية من  املحكمة  إلــى  التوجه  أن  كما 
أجــــل تــقــديــم الــطــعــون واألدلــــــة الـــتـــي تثبت 
بالفعل،  بــدأ  بــاألصــوات  والتالعب  التزوير 
إلى  أخـــرى  سياسية  كــيــانــات  تتوجه  فيما 
إلــغــاء االنــتــخــابــات عبر دعـــاوى قــدمــت إلى 

املحكمة االتحادية«.
بدوره، رأى املحلل السياسي أحمد النعيمي 
أن »نـــتـــائـــج االنــــتــــخــــابــــات الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 
إمكانية مواجهة ضغوط  أثبتت  املفوضية 
القوى الحليفة إليــران«. وأوضــح النعيمي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »هـــنـــاك أكـــثـــر من  لــــ
أبرزها هو  لكن  املقبلة،  للمرحلة  سيناريو 
النتائج،  بقبول  الــخــاســرة  الــقــوى  تــقــوم  أن 
بعدد  ليس  ثقلها  أن  األول  شعارها  ورفـــع 
الــواقــع.  )أرض(  على  بــل  البرملانية،  املقاعد 
والــثــانــي الــتــوجــه لــتــشــكــيــل الــكــتــلــة األكــبــر، 
إيــاد عالوي  الصراع بن  وتكرار سيناريو 
ونوري املالكي بانتخابات 2010، لكن هذه 
املــرة سيكون ضد مقتدى الصدر«. واعتبر 
أن »الفاعل اإليراني هو املؤثر، واألغلب أن 
الشيعية  الــقــوى  بــن  ستتحقق  مــا  تسوية 

حيال منصب رئاسة الوزراء«.

كاميرا ركبها االحتالل للتعرف على هوية الفلسطينيين في الخليل )حازم بدر/فرانس برس(

)Getty( أدت المقاطعة دورًا في نتائج االنتخابات األخيرة

عادت أحزاب 
السلطة في الجزائر 

لتثبيت موقعها 
في المعادلة 

السياسية الجديدة 
من بوابة االنتخابات 

الوالئية، وذلك بسبب 
ظروف عدة تهيأت 

لتجعلها تتقدم 
مجددًا، في تحد 

لتطلعات سابقة 
للحراك الشعبي 

الذي خرج في 2019 
إلسقاط نظام عبد 

العزيز بوتفليقة

بين  اآلراء  في  انقسامًا  السياسية«  للقوى  التنسيقي  »اإلطــار  يواجه 
االنتخابات  نتائج  على  لالعتراض  لهم  المتوفرة  الخيارات  حول  قادته، 

العراقية وما إذا ينبغي التسليم بها
خاصتقرير

عودة لمؤسسات الحكم المحلي 
من بوابة صندوق االقتراع

انقسام حيال التسليم 
بنتائج االنتخابات العراقية

رصد

إقصاء 
سياسي

يقول الباحث في علم 
االجتماع السياسي دريس 
نوري لـ»العربي الجديد«: 
»نحن اليوم أمام إقصاء 

سياسي وليس عزوفًا 
انتخابيًا«. ويوضح أنه خالل 

الحراك عبّر الجزائريون 
عن إرادتهم في 

المشاركة السياسية، 
وقدموا طلبات تشكيل 
أحزاب وجمعيات، لكن 

السلطة رفضتها جميعًا.

أحزاب السلطة تستفيد 
من مشهد سياسي لم 

يتجدد بعد

ترفض قوى اإلطار 
التنسيقي سحب أنصارها 

من الشارع

نجحت أحزاب السلطة 
بتجاوز العاصفة الشعبية 

المناوئة لها

تفاصيل جديدة بشأن 
استخدام جيش االحتالل 

برنامج »ذئب أزرق«

بلغ إجمالي التغيير 
خمسة مقاعد فقط، 

انتهت بين عدة كتل

حّذرت السلطة 
الفلسطينية من عواقب 

مواصلة االحتالل 
اإلسرائيلي االستيالء على 

أراٍض واسعة، بينها مطار 
قلنديا، من أجل االستيطان
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هجوم للشرعية شرقي شبوة لبنان: تعطيل الحكومة متواصل
التحالف يجّدد غاراته في صنعاء

67
سياسة

  شرق
      غرب

دعم صيني 
لحكومة أبي أحمد

أكــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــي، 
ــغ يــي )الـــصـــورة(، خـــالل مؤتمر  وانـ
ــيــــوبــــي،  ــع نـــظـــيـــره اإلثــ ــ صـــحـــافـــي مـ
ــا  ــابـ ــقــــي مــــكــــونــــن، فــــي أديـــــــس أبـ دمــ
أمــس األربـــعـــاء، وقـــوف الــصــن ضد 
أي مــحــاولــة لــلــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
 إن زيارته 

ً
الداخلية إلثيوبيا، قائال

تظهر ثقة الصن بإثيوبيا، ودعمها 
الـــوزراء أبــي أحمد.  لحكومة رئيس 
املوالية  القوات  استعادت  ميدانيا، 
لـــلـــحـــكـــومـــة، الـــســـيـــطـــرة أمـــــس عــلــى 
أمهرة  إقليم  في  مدينة شيواروبت 
التي تبعد قرابة 220 كيلومترًا عن 
أديــــس أبـــابـــا، وفـــق مـــا أعــلــن مكتب 
الذي أكد كذلك  االتصال الحكومي، 
وقرى  بلدات  ثماني  على  السيطرة 

أخرى في أمهرة.
)العربي الجديد(

سورية: تظاهرة 
تطالب بالخبز في 

مناطق »قسد«
»الــعــربــي  قـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
الــــــجــــــديــــــد«، أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، إن 
ــن ســــكــــان قــــــرى وبــــلــــدات  ــ ــات مـ ــ ــئـ ــ املـ
مــنــطــقــة الــشــعــيــطــات فـــي ريــــف ديــر 
ــرقــــي، شــــرقــــي ســــوريــــة،  الــــــــزور الــــشــ
سورية  »قـــوات  لسيطرة  الخاضعة 
الــديــمــقــراطــيــة« )قــــســــد(، تــظــاهــروا 
أمــس، وقطعوا  الحريجية  بلدة  في 
الــــطــــرقــــات احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى فـــقـــدان 
ــــالء  ــــي الـــخـــبـــز والــــطــــحــــن وغـ ــادتـ ــ مـ
إلــى ذلــك، قالت مصادر  أسعارهما. 
اإلدارة  إن  الــــجــــديــــد«  ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ
»قــســد« أصـــدرت  الــذاتــيــة الــتــابــعــة لـــ
أمس قرارًا جديدًا يقضي برفع سعر 
إلــى 300  كيلو الخبز مــن 250 ليرة 

ليرة سورية.
)العربي الجديد(

أميركا تطالب بعدم 
السماح بتهديد 
االنتخابات الليبية

ــتــــحــــدة، أمـــس  ــات املــ ــ ــــواليــ ــالـــبـــت الــ طـ
األربعاء، بعدم السماح للمجموعات 
املسلحة بتهديد االنتخابات الليبية 
املـــزمـــع إجـــراؤهـــا فـــي 24 ديــســمــبــر/ 
كــانــون األول الــحــالــي. ودعــا السفير 
األمــــيــــركــــي لــــــدى لـــيـــبـــيـــا ريـــتـــشـــارد 
ــد، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه ســفــارة  نــــورالنــ
بالده عبر »تويتر«، »جميع األطراف 
إلــــى الــتــهــدئــة وتــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات 
ــرام الـــعـــمـــلـــيـــات االنـــتـــخـــابـــيـــة  ــ ــتــ ــ واحــ

القانونية واإلدارية الجارية«.
)األناضول(

... وعودة الدبيبة إلى 
قائمة المرشحين للرئاسة

قضت محكمة استئناف طرابلس، 
أمــس األربــعــاء، برفض طعن مقدم 
ضــــــد تـــــرشـــــح رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة  ــبـ الـــلـــيـــبـــيـــة عـ
)الــــصــــورة(، النــتــخــابــات الــرئــاســة 
الدبيبة،  محامي  وأكـــد  ليبيا.  فــي 
»الــعــربــي  عــبــد الــــــرؤوف قــنــبــيــج، لـــ
طرابلس،  محكمة  قبول  الجديد«، 
لجنة  حكم  ضــد  موكله  استئناف 
الطعون باستبعاد اسمه من قائمة 
إلى  بإعادته  وقــرارهــا  املترشحن، 
 حكم املحكمة 

ّ
القائمة، موضحا أن

نهائي وغير قابل للطعن.
)العربي الجديد(

أوستن في كوريا 
الجنوبية

وصل وزير الدفاع األميركي لويد 
أوسنت، إلى كوريا الجنوبية، أمس 
األربــعــاء، إلجـــراء مــحــادثــات أمنية 
التحالف  تــعــزز  أن  يتوقع  سنوية 
البلدين منذ  القائم بن  العسكري 
عقود ملواجهة التهديدات النووية 
ــة الــشــمــالــيــة والــتــحــديــات  ــكـــوريـ الـ
املتزايدة من الصن. وكتب أوسنت 
ــتـــر« عـــقـــب وصــــولــــه أن  ــويـ عـــلـــى »تـ
الــتــحــالــف بـــن واشــنــطــن وســيــول 
»هو العمود الفقري للسالم واألمن 

في هذه املنطقة«.
)أسوشييتد برس(

عدن، طهران ـ العربي الجديد

جّددت مقاتالت التحالف العربي الذي تقوده 
الـــســـعـــوديـــة، ظــهــر أمــــس األربــــعــــاء، غــاراتــهــا 
تابعة لجماعة  الجوية على مواقع عسكرية 
الــحــوثــيــن فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، 
فيما بدأت القوات الحكومية عملية عسكرية 

شرقي محافظة شبوة النفطية.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقـــال شــهــود عــيــان لـــ
غــــارة جــويــة اســتــهــدفــت مــقــر الــفــرقــة األولـــى 
مـــــدرع ســابــقــا فـــي مـــديـــريـــة مــعــن املــحــاذيــة 
ملعسكر سالح الصيانة، وُسمع دوي انفجار 
الدخان. وال  عنيف وشوهد تصاعد ألعمدة 
عرف طبيعة الهدف الــذي تم استهدافه من 

ُ
ت

قــبــل الــتــحــالــف فـــي مــنــتــصــف الـــنـــهـــار، حيث 
الطيران كافة عملياته   

ّ
أن يشن العادة  جرت 

في  للحوثين  عسكرية  مواقع  على  األخيرة 
وقت متأخر من الليل.

ــارة الـــجـــديـــدة بــعــد ســـاعـــات من  ــغـ وجـــــاءت الـ
6 ضــربــات شنها الــطــيــران، فجر أمـــس، على 
الديلمي ومطار  مواقع للحوثين في قاعدة 
صنعاء الدولي، وفقا لوسائل إعالم حوثية، 
وذلــك ردًا على إطــالق مسّيرة، قــال التحالف 
إنه أسقطها في أجــواء محافظة عمران، قبل 

وصولها إلى العمق السعودي.
في غضون ذلك، نفى املتحدث باسم الخارجية 
األنباء  صحة  زادة،  خطيب  سعيد  اإليــرانــيــة، 
»مقرًا سّريا«  العربي  التحالف  استهداف  عن 
للحرس الثوري اإليراني في صنعاء و»وجود 

أي عــالقــة عــســكــريــة لــلــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة 
اإليـــرانـــيـــة مـــع الــيــمــن«. ووصــــف خــطــيــب زادة 
األنباء بأنها »مزاعم  في بيان صحافي، هــذا 
باطلة«. وكانت وسائل إعــالم سعودية نقلت 
عن التحالف أول من أمس الثالثاء، إعالنه شن 
ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثين 
فــي صــنــعــاء، مــن بينها »مــوقــع ســــري« تابع 

للحرس الثوري اإليراني.
ــالــــف، أمــــس  ــحــ ــتــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــــلــــن الــ
الحوثين  مــن  عــنــصــرًا   120 مقتل  ــاء،  ــعـ األربـ
ــاع جــــوي لــلــجــمــاعــة  ــ وتــدمــيــر مــنــظــومــتــي دفـ
بمحافظة مأرب وسط البالد، خالل الساعات 
الـ24 املاضية. وقال التحالف في بيان إنه »تم 
تنفيذ 23 استهدافا ضد املليشيات الحوثية 

في مأرب خالل الـ24 ساعة املاضية«.
 من جانبه، قال املتحدث العسكري للحوثين 
ــات  ــاعــ ــدفــ يـــحـــيـــى ســــريــــع، فــــي بــــيــــان، إن »الــ
)أمـــس( من  الــيــوم  الــجــويــة للجماعة تمكنت 
الجو  إسقاط طائرة استطالع تابعة لسالح 
بن  العمشية  منطقة  ــواء  أجــ فــي  الــســعــودي 

محافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن«.
مـــن جــهــتــهــا، بـــــدأت قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي 
شرقي  عسيالن  مديرية  في  عسكرية  عملية 
ــبــــوة، وذلــــــك فــــي إطــــــار تــصــعــيــد عــســكــري  شــ
الغربي.  والساحل  مــأرب  في  الحوثين  ضد 
»العربي الجديد«، إن  وقال مصدر عسكري لـ
العملية تهدف إلى فصل مديرية عسيالن عن 
مديرية حريب في مأرب، بهدف قطع إمدادات 

جماعة الحوثين، وتضييق الخناق عليها.

بيروت ـ ريتا الجّمال

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، للصحافين، بعد لقائه الرئيس ميشال 
عون أمس األربعاء، في قصر بعبدا الرئاسي، إن »الحكومة ماشية )أعمالها تسير( 
لكن مجلس الوزراء مش ماشي )أعماله ال تسير(«، وذلك بعد ما يقارب شهرين من 

تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
»العربي الجديد«، إلى أن »رئيس الوزراء  وأشار مصدر مقرب من ميقاتي، في حديث لـ
التقى عون الذي عاد مساء الثالثاء من قطر، وتم بحث مختلف امللفات السياسية 
واملعيشية واالقتصادية، ولكن اللقاء لم يخرج بأي حسم بعد على صعيد استئناف 
جلسات مجلس الوزراء«. وشدد املصدر على أن »ميقاتي لم يتوقف عن العمل رغم 
عدم اجتماع املجلس، ولكن هناك قرارات تستلزم اجتماع مجلس الوزراء«. كما أعلن 
ميقاتي خالل رعايته إطالق منصة دعم البطاقة التمويلية، في السرايا الحكومية 
في بيروت أمس، أنه يتريث مجددًا في الدعوة إلى عقد جلسة ملجلس الوزراء »على 
لــه بــه، خصوصا وأننا  أمــل أن يقتنع الجميع بــإبــعــاد املجلس عــن كــل مــا ال شــأن 
 في القضاء من دون أي 

ّ
كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل

تدخل سياسي«، وذلك في إشارة إلى تعطيل »حزب الله« وبعض حلفائه لجلسات 
الحكومة، مطالبن بإقالة املحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

تتشابه قصتا صعود 
أبو هشيمة وعز في 

عالم السياسة واألعمال

أصدر حمدوك أمس 
قرارًا بتعيين 20 وكيًال 

للوزارات

أثبت أبو هشيمة والءه 
لنظام عبد الفتاح 

السيسي بطرق عدة

تعتبر لجان المقاومة 
أن 19 ديسمبر الحالي 

سيكون حاسمًا

عز »يرث« 
أبو هشيمة

القاهرة ـ العربي الجديد

أثارت خطة املجموعة االقتصادية 
ــرات الــعــامــة  ــابــ ــخــ داخــــــل جـــهـــاز املــ
املصرية، املساهم األكبر في شركة 
»حـــديـــد املـــصـــريـــن«، إلخــــــراج رجــــل األعـــمـــال 
الــتــي يمتلك  أحــمــد أبـــو هشيمة مــن الــشــركــة 
املــائــة، واستبداله  بــــ18 فــي  تــقــدر  فيها حصة 
ــز، تــــســــاؤالت حـــول  ــ ــد عـ ــمـ ــل األعــــمــــال أحـ بـــرجـ
أسباب اإلطاحة بأبو هشيمة من الشركة التي 
الحديد  ســوق  مــن  كبيرة  نسبة  على  تسيطر 
والــواعــدة فــي مصر والــعــالــم، وهــو الـــذي كان 
رجــــل الــنــظــام املـــدلـــل لـــســـنـــوات، لــصــالــح رجــل 
أعمال نظام مبارك، واملقرب من جمال مبارك 
مبارك.  املخلوع محمد حسني  الرئيس  نجل 
ــبـــارك يــثــيــر هـــو وشــقــيــقــه  ــأن جـــمـــال مـ عــلــمــا بــ
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  حفيظة  عـــالء، 
ــر، بسبب ظــهــورهــمــا اإلعــالمــي،  مــن وقـــت آلخـ
يــرى فيهما منافسن  السيسي  أن  عــن   

ً
فضال

الــســيــاق،  فــي  وســلــطــتــه.  لشعبيته  محتملن 
قــالــت مــصــادر فــي مــجــال األعـــمـــال فــي مصر، 
»العربي الجديد«، إن النظام الحالي »ليست  لـ
لديه مشكلة مع النظام السابق ورجاله، طاملا 
أنهم ليسوا من املرتبطن بأي صورة بجماعة 
اإلخوان املسلمن، والدليل هو أنه أعاد لهؤالء 
أموالهم ليتصرفوا فيها كما كان الوضع في 
ــار، هو  الــســابــق، وآخـــر الـــقـــرارات فــي هــذا اإلطــ
رفع التحفظ على أموال عالء وجمال مبارك«. 
الحالي نصح  »النظام  أن  املــصــادر،  وأضافت 
عـــالء وجــمــال مــبــارك، بــاالبــتــعــاد عــن الساحة 
بعد تخّوفه من جماهيريتهما، وهو ما حدث 
بالفعل، إذ لم ُيالحظ أي ظهور لهما في الفترة 
األخــيــرة«. وأشــــارت املــصــادر إلــى أن »النظام 
الــحــالــي يسعى الســتــغــالل كــل رجـــال األعــمــال 
الــســابــقــن مـــن رجــــال الــنــظــام الـــســـابـــق، حتى 
 
ً
يتم إعداد رجال األعمال التابعن له«، مؤكدة
الـــحـــديـــد، يمتلك  مــثــل صــنــاعــة  أن »صـــنـــاعـــة 
فيها أحمد عز خبرة طويلة وعــالقــات جيدة 
لصالح  السوق  في  للتوسع  تؤهله  بالبنوك، 
شركة النظام«. وعلى الرغم من أن الصفقة لم 
يعلن عن إتمامها رسميا، إال أن شركة »حديد 
ــز« صـــرحـــت فـــي بـــيـــان لــلــبــورصــة املــصــريــة  عــ
أخـــيـــرًا، بــأنــه »فـــي مــا يتعلق بــاســتــثــمــاراتــهــا 
فــــي شــــركــــات قـــائـــمـــة، فـــإنـــه فــــي حـــــال اتـــخـــاذ 
األطـــراف  الــشــركــة وكــل  فــي  السلطة املختصة 
ذات الــصــلــة، قــــرارًا بــشــأن أي اســتــثــمــارات في 

إمبراطورية »آل قوطة« وورث تجارتهم، بعد 
فــي عــام 2006،  العائلة  فــي املحاكم مــع  جولة 

انتهت بتطليقه البنتهم.
أصبح أبو هشيمة فجأة يسيطر على ما يقرب 
من 7 في املائة من سوق الحديد، حيث اقتحم 
ثــورة 25 يناير/كانون  التصنيع قبيل  مجال 
الثاني 2011، وتم استخدامه من قبل شركاء 
آخرين إلنشاء شركة »حديد املصرين«. وفي 
ذلــك الــوقــت، وبينما كــان أبــو هشيمة يخطو 
الحديد، كان  أولــى خطواته في عالم صناعة 
رجــل األعمال أحمد عــز، مسيطرًا بشكل شبه 
مــن خالل  والصلب  الحديد  تــام على صناعة 
شــركــتــه »عــــز« الــتــي اســتــحــوذت ســابــقــا على 
شركة »الدخيلة للصلب« والتي كانت مملوكة 

للحكومة، في صفقة شابتها تهم فساد.
أبـــو هشيمة مــعــروفــا للكثيرين  يــكــن اســـم  لــم 
اللبنانية  الفنانة  زواجــه من  في مصر، حتى 
هيفاء وهبي في إبريل/نيسان من عام 2009، 
وهـــو مــا حـــدث بــالــتــزامــن مــع تــأســيــس شركة 
»حديد املصرين«. بعد اندالع ثورة 25 يناير، 
مــبــارك وحزبه  انهيار نظام  مــع  اآليــة  انقلبت 
»الـــوطـــنـــي« الــــذي كـــان أحــمــد عـــز أحـــد رجــالــه 
األقوياء، والذي دخل السجن واضطر للتخلي 
عن إدارة شركاته، فأفسح املجال ألبو هشيمة، 
ــذ يــصــعــد هــــذا األخـــيـــر فـــي عــلــم الــحــديــد  ــ وأخـ

واإلسمنت وكذلك اإلعالم.
الــثــورة مباشرة، ســارع أبــو هشيمة إلى  بعد 
عرض خدماته على املجلس العسكري الحاكم 
ــان ال يــجــد لــنــفــســه مــكــانــا  آنــــــذاك، وبـــعـــد أن كــ
إبان حكم مبارك، حيث كان عز مسيطرًا، راح 
باعتباره  العسكري،  للمجلس  خدماته  يقدم 

شركات قائمة، فإن الشركة ستفصح عنه في 
والــقــواعــد  القانونية  لــإجــراءات  وفــقــا  حينه، 
ذات الصلة«. وأضافت أن »هذا سيحدث بعد 
الــالزمــن  القانوني  والتدقيق  املــالــي  التقييم 
»الشروط  أن   

ً
جــديــد«، موضحة استثمار  ألي 

الحالة هــي جــودة وحداثة  الحاكمة فــي هــذه 
الشركة  فــي  املستخدمة  والــتــقــنــيــات  األصــــول 
مــحــل االســتــثــمــار، وســـالمـــة وكـــفـــاءة هيكلها 

التنظيمي، واحترافية مواردها البشرية«.
استثمارًا  »تنفذ حاليا  أنها  الشركة  وأكــدت 
يــــوشــــك عـــلـــى االكــــتــــمــــال، يـــســـتـــهـــدف زيـــــادة 
بما  السائل،  الصلب  من  اإلنتاجية  طاقتها 
يــضــمــن اســتــمــرار إنـــتـــاج وتــصــديــر الصلب 
استحواذها  أنباء  يؤكد  ما  وهــو  املسطح«، 
عــلــى حــصــة أبـــو هشيمة فــي شــركــة »حــديــد 
املصرين« اململوكة للمخابرات العامة. فمن 

أين بدأت القصة؟
لم يكن يتخيل الشاب أحمد أبو هشيمة، ابن 
ضــابــط الــشــرطــة الـــلـــواء حــمــدي أبـــو هشيمة، 
وتاجر حديد الخردة السابق، أن يصبح بن 
ليلة وضحاها رجل اإلعــالم والصناعة األول 
فــي مــصــر، مثله مــثــل الــشــاب أحــمــد عــز الــذي 
ورث تجارة الخردة والحديد عن والده، وكان 
فــي فرقة صغيرة، قبل  عــازفــا هــاويــا للطبول 
أن يصعد بشكل سريع داخل الحزب الوطني 
ــرة حـــكـــم مــــبــــارك، ويــصــبــح  ــتـ املـــنـــحـــل، إبــــــان فـ
صــاحــب أكــبــر مــصــنــع لــلــحــديــد والــصــلــب في 
األعمال  رجلي  قصتا صعود  تتشابه  البالد. 
ــز، فــــي عــالــم  ــ ــو هــشــيــمــة وأحــــمــــد عــ ــ أحــــمــــد أبــ
الــســيــاســة واألعـــمـــال، والــلــتــان أعقبهما قصة 
هبوط، لكن االختالف بن الرجلن، أن عز بدأ 
أخــيــرًا قصة صعود جــديــدة على حساب أبو 
أبــو هشيمة مــجــرد مــوظــف في  هشيمة. كــان 
شركة »قوطة للصلب« اململوكة لرجل األعمال 
إدارة  ورئيس مجلس  املشهور  البورسعيدي 
الـــنـــادي املـــصـــري، عــبــد الـــوهـــاب قــوطــة، وكــان 
صـــديـــقـــا البــــنــــه. وكـــــــان مـــفـــتـــاح حــــصــــول أبـــو 
هشيمة على ثقة آل قوطة ومن ثم نفوذه في 
الشركة، هو زواجــه من ابنتهم، والتي مهدت 

له طريق الصعود داخل الشركة.
واجـــهـــت الــشــركــة بــعــد ذلـــك مــشــاكــل قضائية 
ــذت تــالحــق  ــ ــتـــي أخــ ــون لــلــبــنــوك الـ ــ بــســبــب ديــ
ــاء، أخــــذ نــجــم أبــو  ــنــ آل قـــوطـــة. وفــــي هــــذه األثــ
الــحــديــد، بمساعدة  تــجــارة  فــي  يلمع  هشيمة 
والــــده الـــلـــواء حــمــدي أبـــو هــشــيــمــة. ويــقــال إن 
أبـــو هشيمة الــشــاب ســاعــد فــي الــقــضــاء على 

فترة حكم  انتهاء  أعمال »وطنيا«. ومع  رجل 
ــتــــي ســـقـــط خــاللــهــا  ــكـــري، والــ ــعـــسـ املـــجـــلـــس الـ
الكثير من الضحايا من الشباب الثوري، وال 
)نوفمبر/ محمود  محمد  أحـــداث  فــي  سيما 
)أكتوبر/ وماسبيرو   ،)2011 الثاني  تشرين 
األول 2011( وغــيــرهــا، ومـــع وصــول  تــشــريــن 
جـــمـــاعـــة اإلخـــــــــوان إلـــــى الـــحـــكـــم بــانــتــخــابــات 
أجــريــت فــي عـــام 2012، أخـــذ أبـــو هشيمة في 
»ابــدأ«  الجماعة، فانضم لجمعية  التقرب من 
الــتــي أســســهــا رجـــل األعـــمـــال الـــبـــارز بجماعة 
اإلخــــوان حسن مــالــك. وتــؤكــد مــصــادر أن أبو 
هشيمة عقد صفقة تجارية مع عضو مكتب 
إرشاد الجماعة األقوى آنذاك، خيرت الشاطر، 
لكي يفتح له بــاب صناعة الحديد في مقابل 

تقديم الدعم السياسي لإخوان.
وبالفعل، أصبح أبو هشيمة من املرضي عنهم 
داخل نظام حكم اإلخــوان املسلمن، حتى أنه 
كان يسافر مع الرئيس الراحل محمد مرسي 

في جوالته الخارجية االقتصادية.
ــرابــــع عــشــر مـــن يــنــايــر 2013، اشــتــرى  فـــي الــ
كــل مــن رجلي األعــمــال عــالء الكحكي، رئيس 
مجلس إدارة شركة »ميديا الين«، وأحمد أبو 
»حديد  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  هشيمة، 
املــصــريــن«، أســهــم جــريــدة »الــيــوم الــســابــع«، 
التي تأسست عام 2009 بأموال رجل األعمال 
مـــمـــدوح إســمــاعــيــل، صــاحــب عـــّبـــارة الــســالم 
الــشــهــيــرة الــتــي غــرقــت فــي الــبــحــر األحــمــر في 
فبراير/شباط عام 2006، ولكنه كان متخفيا 
وراء أشرف الشريف نجل وزير إعالم مبارك 
انسحبا  واللذين  الشريف،  صفوت  السابق، 
ــــورة لـــصـــالـــح رجــلــي  ــثـ ــ ــن الــــجــــريــــدة بـــعـــد الـ مــ

األعــمــال سليمان عــامــر ومــحــمــد األمــــن. ظل 
أبــو هشيمة يعمل في كنف جماعة اإلخــوان 
املــســلــمــن وحــكــومــتــهــا، بــيــنــمــا يــقــبــع أحــمــد 
عــز خــلــف أســــوار الــســجــن، فــي انــتــظــار لحظة 
ــه، حــتــى حــــدث انـــقـــالب الـــثـــالثـــن من  خــــروجــ
األجـــهـــزة  فــــوجــــدت   ،2013 ــران  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ يـ
األمــنــيــة أبـــو هــشــيــمــة الــــذي اتــهــمــه خصومه 
ــوالــــي لــجــمــاعــة اإلخـــــــوان عــلــى رأس  بـــأنـــه املــ
أكبر مؤسسة إعالمية، وصاحب أكبر شركة 
أبــو هشيمة  أدرك  وعندها  الحديد.  لصناعة 
أن مركب الجماعة قد غرق، فسارع للقفز منه، 
وراح يقدم أوراق اعتماده للنظام الجديد، بأن 
وضــع أمــام األجهزة جميع حسابات وأمــوال 
الــشــركــة. وبــحــســب مــصــادر مــن داخــــل شركة 
»حـــديـــد املـــصـــريـــن«، فــقــد ســيــطــرت األجــهــزة 
األمنية على الشركة بشكل تام، وعينت رجل 
املخابرات  السابق بجهاز  األعمال والضابط 
يـــاســـر ســلــيــم، رئــيــســا ملــجــلــس إدارة »إعــــالم 
املــصــريــن« املــالــكــة لصحيفة الــيــوم الــســابــع، 
وظـــل يــديــرهــا لــفــتــرة، حــتــى تــأكــدت األجــهــزة 
من والء أبو هشيمة للنظام الجديد، فأعادته 
ملنصبه مــرة أخــرى. أثبت أبــو هشيمة والءه 
ــرى صــفــحــتــن  ــ ــتـ ــ ــيـــســـي بــــــأن اشـ لـــنـــظـــام الـــسـ
ــتـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة لــلــدعــايــة  بـــجـــريـــدة »الـ
النقالب 30 يونيو، والترويج للسيسي على 
ــــوان  أنــــه أنـــقـــذ الـــبـــالد مـــن خــطــر جــمــاعــة اإلخـ
وما إلى ذلك من دعايات للنظام. وعندما زار 
السيسي الواليات املتحدة للمرة األولــى عام 
2014، سبقه أبو هشيمة إلى هناك واشترى 
مساحة لعرض إعالن كبير في ميدان »تايمز 
بدأ  وبعدها  واشــنــطــن.  بالعاصمة  سكوير« 

الــذي أسسته  تمويل حــزب »مستقبل وطــن« 
املخابرات الحربية، وبذلك أصبح أبو هشيمة 

أحد املقربن بشدة من السيسي.
بدأ أبو هشيمة بعد ذلك في بناء »إمبراطورية 
ــة« تـــقـــوم فــقــط عــلــى تــمــجــيــد الــنــظــام  ــيـ إعـــالمـ
الجديد وتبشر به، ثم بعدها دخل في صناعة 

السينما من خالل شركة »إعالم املصرين«.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »أبــو  وتــقــول مــصــادر لـــ
أصابته  بأنه  أمنية  أجــهــزة  مــن  اتهم  هشيمة 
ــر 

ّ
لـــوثـــة الـــشـــهـــرة والـــظـــهـــور اإلعــــالمــــي، فــســخ

املـــؤســـســـة اإلعـــالمـــيـــة الـــتـــي يـــديـــرهـــا إلرضــــاء 
ــوال التي  ــ هــوســه بــالــشــهــرة، وأخــــذ يــنــفــق األمـ
دخلت هذه املؤسسة بعد االنقالب عن طريق 
اإلمــارات، بال حساب، حتى وصل إلى مرحلة 
به  األمنية أصبحت غير مقتنعة  األجهزة   

ّ
أن

فــي خسائر  ــه تسبب 
ّ
أن الشركة، وتــرى  إلدارة 

كبرى، في إطــار ما كان يسمى بخطة تطوير 
ــن مــنــصــبــه،  ــ إعــــــــالم املــــصــــريــــن، فــــأزاحــــتــــه عـ
وأســـنـــدت رئــاســة مــجــلــس إدارة الــشــركــة إلــى 

وزيرة االستثمار السابقة داليا خورشيد«.
وفي ديسمبر/كانون األول عام 2017، أسست 
ــل كــابــيــتــال«  ــغـ ــرات الـــعـــامـــة شـــركـــة »إيـ ــابـ ــخـ املـ
لالستثمارات املالية، برئاسة الوزيرة السابقة 
الشركة  علن عن استحواذ 

ُ
وأ داليا خورشيد، 

على حصة رجــل األعــمــال أحــمــد أبــو هشيمة 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة »إعــــــــالم املــــصــــريــــن«، املـــالـــكـــة 
لم يتبق ألبو هشيمة  لقنوات »ON«. وأخيرًا 
ســوى حصة 18 فــي املــائــة مــن شــركــة »حديد 
املصرين«، والتي من املنتظر أن تنتقل ألحمد 
عـــــز، ومـــنـــصـــب نـــائـــب رئـــيـــس حـــــزب الــشــعــب 

الجمهوري، وعضوية مجلس الشيوخ.

قصة صعود وهبوط متكررين 
لرجلي أعمال من زمن نظام مبارك

بدأ عز أخيرًا قصة صعود جديدة على حساب أبو هشيمة )حسن محمد/فرانس برس(

)Getty( أعلنت لجان المقاومة اإلثنين المقبل موعدًا لمليونية جديدة

قال ميقاتي إنه يتريث في الدعوة لعقد جلسة حكومية )حسين بيضون(

األعمال  المصرية إلخراج رجل  المخابرات  اليوم عن خطة  الحديث  مع 
برجل  واستبداله  المصريين«،  »حديد  شركة  من  هشيمة  أبو  أحمد 
األعمال أحمد عز، تسلط »العربي الجديد« الضوء على قصة صعود 

هذين الرجلين وهبوطهما

رصد

الحدثمتابعة

وسقوط مصابن، وكذلك من الضغوط 
ــــالب وحـــواضـــنـــه  ــقـ ــ ــن قــــــادة االنـ عــلــيــه مــ
السياسية، ومن بعض أحــزاب »الحرية 
ــة الــقــومــي،  ــ والــتــغــيــيــر« مــثــل حــــزب األمـ
الــذي دفعه للتوقيع على االتــفــاق، ومن 
ثـــم تــخــلــى عــنــه وتـــركـــه وحـــيـــدًا. ولــفــتــت 
املصادر إلى أن كل ذلك قد يدفع حمدوك 
ــــاب مــن  ــــحـ ــــسـ لـــتـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه واالنـ
املشهد كليا، ال سيما أنه لوح بذلك في 
حـــواراتـــه الــصــحــافــيــة الــتــي أجـــراهـــا في 

أكثر من مناسبة خالل األيام املاضية.
وتعليقا على ذلك، رأى املحلل السياسي 
عـــــبـــــاس مــــحــــمــــد إبـــــراهـــــيـــــم فــــــي حـــديـــث 
حمدوك  ترجيح  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــار االســــتــــقــــالــــة مـــتـــوقـــع،  ــيـ ــخـ شـــخـــصـــيـــا لـ
خصوصا بعد ظهوره املهزوز والضعيف 
بعد توقيعه على االتفاق مع االنقالبين. 
لــكــنــه اعــتــبــر أن املــجــمــوعــات الـــتـــي تقف 
ــــدًا مــنــيــعــا  خـــلـــف حــــمــــدوك ربـــمـــا تـــقـــف سـ
أمــــام ذلـــك الــخــيــار، ألن »هــــذه املــجــمــوعــة 
تــــســــعــــى جــــــاهــــــدة إلضــــــعــــــاف الــــــشــــــارع، 
والتغيير،  الــحــريــة  إعـــالن  قــوى  وتقسيم 
وخلق حاضنة سياسية بديلة«، بحسب 
إبــراهــيــم إن املجموعة تضم  قــولــه. وقـــال 
ــــدوك، ورجـــــال  ــمـ ــ مـــوظـــفـــن فــــي مـــكـــتـــب حـ
أعمال، وشخصيات سياسية أبعدت عن 
أحزابها، وأخرى ال تزال تنشط سياسيا، 
وخلفها يقف ثقل دولي وإقليمي، مشيرًا 
املجموعة مؤثرة جدًا ومتحكمة،  أن  إلى 
ــن تـــســـمـــح لــــحــــمــــدوك بـــالـــتـــنـــحـــي. مــن  ــ ولــ
جهته، لم يستبعد جعفر خضر، الناشط 
في الــحــراك الــثــوري، وعضو مــبــادرة كان 
أطلقها حمدوك لتوحيد قوى الثورة، في 
إقــدام األخير  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
على االستقالة، خصوصا أن الجميع لم 
يكن يتوقع انضمامه ملعسكر االنقالبين. 
ميدانيا، أعلنت لجان املقاومة أمس، يوم 
موعدًا  الحالي  األول  ديسمبر/كانون   6
ملــلــيــونــيــة جــــديــــدة مــنــاهــضــة لــالنــقــالب 
ولــتــســويــة حـــمـــدوك والـــبـــرهـــان، عــلــى أن 
يــســتــمــر الــتــصــعــيــد حـــتـــى 19 ديــســمــبــر 
املــقــرر أن يــكــون حــاســمــا، حيث يصادف 
ــلـــى انــــــــدالع شـــــرارة  مـــــــرور 3 ســــنــــوات عـ
أطباء  لجنة  وأعلنت  السودانية.  الثورة 
الــــســــودان، أن عــــدد إصـــابـــات تــظــاهــرات 
أول مــن أمـــس فــي الــخــرطــوم )املــلــيــونــيــة 
السابعة منذ االنقالب( بلغت 98 إصابة، 
فــيــمــا أكــــدت قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر أن 
»إلزالة  بثبات  الشعبية تمضي  املقاومة 

السلطة االنقالبية«.

األخير لن يبقى في منصبه إال بتطبيق 
االتـــفـــاق الــســيــاســي مــع الــجــيــش، والـــذي 
عاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق 
بــن الــقــوى الــســيــاســيــة. وقــضــى االتــفــاق 
ــاءات بـــعـــيـــدًا عــن  ــ ــفـ ــ بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة كـ
اإلبقاء  مع  والتغيير«،  الحرية  »تحالف 
على العديد من اإلجــراءات التي اتخذها 
االنـــــــقـــــــالب، ونـــــصـــــوص أخــــــــرى تــتــعــلــق 
بالتحقيق في مقتل املتظاهرين وتعديل 
مؤسسات  وإكــمــال  الــدســتــوريــة  الوثيقة 

هياكل السلطة االنتقالية. 
ــه لــلــمــنــصــب، قــــدم حــمــدوك  ــودتـ ومـــنـــذ عـ
الــشــروحــات ألســبــاب اتفاقه  سلسلة مــن 
ــاء  ــ ــــن بـــيـــنـــهـــا حـــقـــن دمـ ــــع االنــــــقــــــالب، مـ مـ
عزلة  ذاك يعيش  مــذ  لكنه  الــســودانــيــن، 
استقالته  احتمال  تجعل  تامة  سياسية 
ــأتـــي ذلــــك خــصــوصــا ألن  ــدًا. ويـ ــ واردًا جـ
مـــبـــرراتـــه لـــم تــجــد آذانــــــا صــاغــيــة وســط 
الــشــارع، ومــع اســتــمــرار ســقــوط ضحايا 
ــيـــش واألمــــــــن ولــجــوئــهــمــا  بــــنــــيــــران الـــجـ
إلــــى الــعــنــف املـــفـــرط بــحــق املــتــظــاهــريــن 
الــرافــضــن لــالنــقــالب. كــمــا فــقــد حــمــدوك 
حاضنته السياسية املتمثلة في تحالف 
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، والــتــي رفضت 
االعتراف بشرعيته املستمدة من قرارات 
ــان. وتــســبــب املــعــســكــر االنــقــالبــي  ــبـــرهـ الـ
ــي تــعــثــر مـــــشـــــاورات تــشــكــيــل حــكــومــة  فــ
على  الكفاءات، إلصــرار حركات مسلحة 
الــوزراء،  االحتفاظ بنسبتها في مجلس 

وهذا ما ال يرغب فيه حمدوك.
ونــتــيــجــة لـــهـــذه املـــعـــطـــيـــات، فـــقـــد أكــــدت 
مـــصـــادر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن رئــيــس 
الــــــوزراء الـــســـودانـــي يــشــعــر بــخــيــبــة أمــل 
ــيـــة ومـــن  ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــزلــ ــعــ ــن الــ ــ كـــبـــيـــرة مـ
تــصــاعــد الــغــضــب الــشــعــبــي عــلــيــه، ومــن 
االستخدام املفرط للقوة مع املتظاهرين 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بـــدأ رئــيــس الـــــوزراء الــســودانــي، عبدالله 
حــمــدوك، في إصــدار إشـــارات عــدة تهدف  
ــتــــصــــاص غـــضـــب الـــــشـــــارع،  ــة امــ ــاولــ ــحــ ملــ
ــاء بـــتـــفـــرده واســـتـــقـــاللـــيـــتـــه عــن  ــحــ ولــــإيــ
قــرارات العسكر، بعدما عاد إلى السلطة 
أخـــيـــرًا بــمــوجــب اتـــفـــاق ســيــاســي مــعــهــم، 
إثر االنقالب العسكري الذي قاده في 25 
املـــاضـــي، رئــيــس  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
مــجــلــس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
وأعلن اإلطاحة بمجلس الوزراء، الشريك 
املـــدنـــي فـــي الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة. وفــيــمــا 
»رئـــيـــس وزراء  بــــات حـــمـــدوك يـــوصـــف بــــ
ــة  ــرافـــضـ ــل الــــقــــوى الـ ــبـ االنــــــقــــــالب«، مــــن قـ
لـــالنـــقـــالب، وعـــلـــى رأســـهـــا قــــوى الــحــريــة 
تواصل  التي  املــقــاومــة  ولــجــان  والتغيير 
حراكها ضد العسكر، وتتحضر ملليونية 
ــل، أصــــــدر رئــيــس  ــبـ ــقـ ــنــــن املـ ــدة اإلثــ ــديــ جــ
الـــوزراء أمــس األربــعــاء، قـــرارًا بتعين 20 
ــداًل مـــن آخـــريـــن كــان  ــ ــــوزارات، بـ ــلـ ــ  لـ

ً
وكـــيـــال

أكد  فيما  انقالبه،  ُبعيد  البرهان  عّينهم 
عنه  نقلت  مــا  منه بحسب  مقرب  مصدر 
وكالة »رويترز« أنه لن يبقى في منصبه 
إال بتطبيق االتفاق السياسي مع الجيش، 

وبالتوافق بن القوى السياسية.
وكان حمدوك قد أعلن عزمه بعد عودته 
إلى منصبه، إثر االتفاق السياسي املوقع 
املاضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   21 في 
القرارات الصادرة عقب  مراجعة وتقييم 
االنـــقـــالب بــواســطــة الـــبـــرهـــان. ومـــن أبـــرز 
حــمــدوك  تعيينات  قــــرارات  شملتهم  مــن 
الـــجـــديـــدة، أمــــس، عــبــد الــلــه عــمــر بــشــيــر، 
 لـــلـــخـــارجـــيـــة، وغـــانـــم 

ً
ــال ــيــ الــــــذي عـــــّن وكــ

ــــوزارة الـــعـــدل، وأبـــو بكر   لـ
ً
الــطــيــب وكــيــال

الــبــشــرى لــلــزراعــة، وضـــو الــبــيــت عثمان، 
للري واملوارد املائية.

فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد مــصــدر مــقــرب من 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــســــودانــــي، أمــــــس، أن 

حمدوك يلّوح باالستقالة
امتصاص غضب السودانيين أم شعور بالعزلة؟

يحاول رئيس الوزراء 
السوداني عبد اهلل 

حمدوك التحرر من 
قبضة العسكر، بقرارات 

جديدة، مع تسريبات 
حول إمكانية استقالته
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تعويم عربي إضافي للنظام السوري
أمين العاصي

تقاربها  تعزيز  األردنــيــة  الحكومة  تــواصــل 
مــع الــنــظــام الــســوري، وتــحــديــدًا مــن البوابة 
االقتصادية، في سياق مبادرات معلنة من 
عــّمــان لــتــعــويــم هـــذا الــنــظــام. وتــأتــي خطوة 
ــادة افــتــتــاح املــنــطــقــة الـــحـــّرة بـــن ســوريــة  ــ إعـ
واألردن، أمس األربعاء، لتستكمل هذا املسار 
 الحياة في االقتصاد 

ّ
الــذي يهدف إلى ضخ

الــســوري املــتــهــالــك، بــالــتــزامــن مــع مــحــاوالت 
إعادة النظام إلى جامعة الدول العربية.

والتموين،  والتجارة  الصناعة  وأعلن وزير 
املنطقة  لشركة  العمومية  الجمعية  رئيس 
ــــب األردنــــــــــــــي، يـــوســـف  ــانـ ــ ــــجـ ــن الـ ــ ــّرة عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــاد والـــتـــجـــارة  ــتــــصــ الـــشـــمـــالـــي، ووزيــــــــر االقــ
الـــخـــارجـــيـــة، رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لشركة املنطقة الحّرة عن الجانب السوري، 
محمد سامر الخليل، إعادة افتتاح املنطقة 
الحّرة السورية األردنية املشتركة، وانطالق 
واالقتصادية  التجارية  واألنشطة  األعــمــال 
فيها اعتبارًا مــن يــوم أمــس. وبحسب بيان 
نقلته وكالة  الــجــانــبــن،  عــن  مشترك صـــادر 
املنطقة  افتتاح  فإن  األردنية »بترا«،  األنباء 
املرجوة  الغاية  إلــى تحقيق  »يــهــدف  الــحــّرة 
مـــن تــأســيــس املــنــطــقــة فـــي تــنــشــيــط الــحــركــة 
الــتــجــاريــة، وجـــذب االســتــثــمــارات، وتنشيط 
قــطــاع الـــخـــدمـــات«. وكــــان الــجــانــب األردنــــي 
ــد أعـــــــادا فـــتـــح املــعــبــر  والـــنـــظـــام الــــســــوري قــ
الرئيسي بن البلدين، وهو معبر نصيب من 
الطرف  مــن  الــســوري، ومعبر جابر  الجانب 
ــر عـــام 2018 بعد  ــ األردنــــــي، وذلــــك فـــي أواخـ

إغـــالق اســتــمــر ســنــوات عـــدة. وتعليقا على 
البلدين،  الــحــّرة بــن  افــتــتــاح املنطقة  إعـــادة 
رأى الباحث االقتصادي في مركز »جسور« 
للدراسات، خالد تركاوي، أن املنطقة الحّرة 
تــســّهــل  أن  »ُيـــفـــتـــرض  األردن وســـوريـــة  بـــن 
عمليات الــبــيــع والـــشـــراء بــن الــبــلــديــن، لكن 
الــصــنــاعــة تــراجــعــت كــثــيــرًا فــي ســوريــة منذ 
عام 2011 وحتى اليوم، ومن ثم ال أجد لدى 
الجانب السوري ما يقدمه في هذا املجال«. 
»العربي الجديد«،  وبّن تركاوي في حديث لـ
أن املنطقة الحّرة »يمكن أن تشكل البضائع 
األردنـــــيـــــة فــيــهــا فـــرصـــة جـــيـــدة لــلــســوريــن 
ــراء، حـــيـــث بــإمــكــانــهــم  ــ ــشـ ــ ــقــــادريــــن عـــلـــى الـ الــ
الــحــصــول عــلــى كــل شـــيء هــنــاك«، الفــتــا إلــى 
الــتــجــاري بــن البلدين »ال يــزال  الــتــبــادل  أن 
فــــي حـــــــدوده الـــدنـــيـــا إذا اســتــثــنــيــنــا حــركــة 
تـــركـــاوي أن »األردن  الــتــرانــزيــت«. وأضــــاف 
مع  مصالحه  تحقق  خــطــوة  أي  على  يعمل 
الــجــانــب الـــســـوري، ولــكــن نــحــن نــتــحــدث عن 

بلدين بإمكانات محدودة«.
ــبــــاحــــث  ــاق ذاتــــــــــــه، أوضــــــــــح الــ وفــــــــي الـــــســـــيـــ
االقــتــصــادي سمير الــطــويــل، أن »الــعــالقــات 
االقــتــصــاديــة بــن الــنــظــام الــســوري واألردن 
لــم تتوقف خــالل ســنــوات الــثــورة السورية، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــراجـــعـــهـــا بـــعـــض الـــشـــيء 
خالل السنوات األولى من الثورة«، مضيفا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن األردن  فــي حــديــث لـــ
املياه والزراعة  إلى حد بعيد على  »يعتمد 

السورية، إضافة إلى تجارة الترانزيت«. 
واعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــث االقـــتـــصـــادي أن الــنــظــام 
ــة الــعــوائــق بينه وبــن  الـــســـوري »يــريــد إزالــ

الــنــظــام حـــرب إبــــادة عــلــى الــســوريــن. وكــان 
املاضي  سبتمبر/أيلول  أواخــر  قــدم  األردن 
»الـــالورقـــة« إلـــى الــــدول املعنية  ـــ مــا ســّمــي بـ
ــي املـــلـــف الــــســــوري، بــمــا فـــي ذلــــك روســيــا  فـ
والــــواليــــات املــتــحــدة، تــضــمــنــت الــعــديــد من 

الــعــالقــة  عـــــودة  مـــن  األردن، ألنــــه مــســتــفــيــد 
االقــتــصــاديــة عــلــى كــل الــصــعــد وخــصــوصــا 
على صعيد الكهرباء والغاز«، مشددًا على 
للنظام  الــرئــيــســي  املتنفس  هــو  »األردن  أن 
بــعــد فــقــدانــه املــعــابــر مـــع تــركــيــا، والــــى حد 

بعيد مع العراق«. 
تقاربا كبيرًا  قــد شهد  الحالي  الــعــام  وكــان 
ــيـــة والــنــظــام الــســوري  بــن الــحــكــومــة األردنـ
املعزول عربيا ودوليا منذ بداية عام 2012، 
بعد رفــضــه الــتــجــاوب مــع مــبــادرات عديدة 
عربية وغير عربية لتطويق ما كان يجري 
ـــدالع الــــثــــورة الـــســـوريـــة،  ــ ــر انـ فـــي الــــبــــالد، إثــ
 
ّ
ــك، حــيــث شــن ــــذي اتــســع نــطــاقــه بــعــد ذلــ والـ

املـــقـــتـــرحـــات إليـــجـــاد حـــل ســيــاســي لــألزمــة 
هدفا  النظام  »تغيير  بــات  بعدما  السورية 
غير فعال«. وقّدمت »الالورقة«، نهجا جديدًا 
للحل في سورية، يستهدف »تغيير سلوك 
النظام تدريجيا مقابل الحوافز التي سيتم 
الــســوري  الشعب  إلفـــادة  بعناية  تحديدها 
وتــمــكــن بــيــئــة مـــواتـــيـــة لـــلـــعـــودة الــطــوعــيــة 

للنازحن والالجئن«.
وتناول رئيس النظام السوري بشار األسد 
في اتصال هاتفي مع العاهل األردني امللك 
عــبــد الــلــه الـــثـــانـــي، مــطــلــع أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول املاضي، العالقات بن الجانبن، وهو 
ما ُعّد خطوة متقدمة باتجاه التطبيع بن 
في  أعلنا  الجانبان  وكــان  واألردن.  النظام 
سبتمبر االتـــفـــاق عــلــى نــقــل الــغــاز املــصــري 
إلى لبنان عبر »الخط العربي« الــذي يعبر 
إلى  الــنــظــام  األردن وســوريــة، حيث يسعى 
انــتــشــال اقــتــصــاده مــن أزمـــات أوصــلــتــه إلى 

حدود الشلل التام. 
وتأتي إعادة افتتاح املنطقة الحّرة السورية 
تبذل  فــي خضم جهود  املشتركة،  األردنــيــة 
من دول عربية عدة، لدعوة النظام السوري 
إلى القمة العربية في الربع األول من العام 
الجزائرية  العاصمة  فــي  واملــرتــقــبــة  املــقــبــل، 
واملغتربن  الخارجية  وزيــر  وأكــد  الجزائر. 
ــــداد، فــي  ــقـ ــ فــــي حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام، فــيــصــل املـ
ــه أول مـــن أمــس  تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة لـ
الثالثاء، أن »هناك تحركات عربية باتجاه 
النظام«، مضيفا أن »هناك تصريحات عدة 
تصدر من خارج دمشق، تطلب العودة إلى 

الجامعة العربية«. )Getty( 2018 أعيد افتتاح معبر نصيب الحدودي رسميًا في

تقرير

 محاوالت إلعادة 
النظام إلى جامعة 

الدول العربية
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سياسة

الصين تدعو 
مواطنيها إلى مغادرة 

شرقي الكونغو 

ــنــــدي أخـــيـــرًا،  ــل الــجــيــش األوغــ دخــ
 الـــعـــنـــف املـــتـــفـــاقـــم فــي 

ّ
عـــلـــى خــــــط

الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
ــا،  ــهـ ــرقـ ــدًا فـــــي شـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وســـــــط أفــــريــــقــــيــــا، وتـ
الحدودي مع أوغندا ورواندا وتنزانيا، بعد 
تصاعد االعــتــداءات على أراضــي هــذا البلد، 
من  تتخذ  التي  املسلحة  الجماعات  قبل  مــن 
الديمقراطية مقرًا لها. وعلى  الكونغو  شرق 
الرغم من إعالن تنظيم »داعش« )والية وسط 
أفريقيا(، مسؤوليته عن اعتداءين وقعا في 
األول ونــوفــمــبــر/ أكــتــوبــر/تــشــريــن  شـــهـــري 
الثاني املاضين، في أوغندا، بعدما  تشرين 
كــــانــــت مــلــيــشــيــات »الـــــقـــــوات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
املـــتـــحـــالـــفـــة«، الــنــاشــطــة فـــي شــــرق الــكــونــغــو 
الديمقراطية، قد أكــدت والءهــا له في 2019، 
يرتبط  املنطقة  فــي  املتصاعد  العنف  أن  إال 
بــجــمــلــة عـــوامـــل، أبـــرزهـــا تــطــويــر الــجــمــاعــات 
ــا الــقــتــالــيــة،  ــ ــهـ ــ املــســلــحــة فــــي املــنــطــقــة ألدواتـ
وانضمام  تمويلها،  مــصــادر  انتقال  وحــركــة 
مقاتلن جــدد إلــيــهــا. ويــأتــي ذلــك خصوصا 
مع تفشي الفساد في دول منطقة البحيرات 
ــة، وتــــراجــــع  ــيــ ــنــ ــات اإلثــ ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــبــــرى، والـ ــكــ الــ
األخيرة  السنوات  خــالل  األميركي  االهتمام 
باملنطقة، وهـــو مــا قــد تــبــدلــه واشــنــطــن بعد 
الديمقراطية املتحالفة«  »القوات  لـ تصنيفها 

جماعة إرهابية أخيرًا.
الصن،  أيضا  األخــيــرة  األحـــداث  واستنفرت 
الـــتـــي لــهــا مــصــالــح اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة في 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة الــغــنــيــة بـــاملـــعـــادن، 
ومنها عقود ضخمة وقعت في عهد الرئيس 
الــــســــابــــق جــــوزيــــف كــــابــــيــــال. وبــــعــــد تــعــرض 
ــتـــطـــاف  ــنــــن صـــيـــنـــيـــن لـــعـــمـــلـــيـــات اخـ ــواطــ مــ
ــمـــات فــــي مـــقـــاطـــعـــات جـــنـــوب وشـــمـــال  وهـــجـ
كيفو وإيــتــوري شــرق الــبــالد، مــتــكــررة خالل 
عبر سفارتها  الصن،  ت 

ّ
املاضي، حث الشهر 

فـــي كــيــنــشــاســا، أمــــس األربــــعــــاء، مــواطــنــيــهــا 

الديمقراطية، قد أكد األحد املاضي، للوكالة، 
قد تحدث  فيليكس تشيسكيدي  الرئيس  أن 
عن خيار السماح للجيش األوغندي بعبور 
الــحــدود، لكنه لفت إلــى أن هــذه الــقــوات »لن 
الليلة )األحــــد( أو اإلثــنــن، إذ  الــحــدود  تعبر 
ــراءات يــجــب احــتــرامــهــا، ومنها  ــ إن هــنــاك إجـ
طـــلـــب مـــوافـــقـــة الـــبـــرملـــان وقــــيــــادة الـــجـــيـــش«. 
وقالت وزارة االتصاالت الكونغولية الثالثاء 
إنــه »ال تــوجــد قـــوات أوغــنــديــة« فــي الكونغو 
ــراءات  ــ ــّم »اتـــخـــاذ إجــ الــديــمــقــراطــيــة، ولـــكـــن تــ
مــســتــهــدفــة ومــنــســقــة مــع الــجــيــش األوغــنــدي 
ــرب إرهــــابــــيــــي الـــــقـــــوات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  لــــضــ

املتحالفة، عدونا املشترك«. 
وقــال مصدر في حكومة كينشاسا إن قوات 
الــبــلــديــن تــعــمــل مــنــذ وقــــت يــومــيــا فـــي إطـــار 
املعلومات  لتبادل  املشتركة  العمليات  مركز 
االستخبارية«. وأعرب املصدر عن »سعادته« 
ــذ وعـــده، وأنــصــت ألكثر 

ّ
ألن الــرئــيــس »قــد نــف

ــائـــة مـــن ســـكـــان املــنــطــقــة، وهــم  مـــن 80 فـــي املـ
ــتـــداءات املسلحن  الــضــحــايــا املــبــاشــرون العـ
كيفو  وكــانــت مقاطعتا شمال  ومــجــازرهــم«. 
الديمقراطية،  الكونغو  شــرق  فــي  وإيــتــوري، 
وهــمــا مــســرح الــعــمــلــيــات األســـاســـي لنشاط 
الــجــمــاعــات املــســلــحــة، قـــد خــضــعــتــا لحصار 
ــذتــه الــقــوات الحكومية مــنــذ شــهــر مــايــو/

ّ
نــف

أيار املاضي، وذلك تحضيرًا لعملية عسكرية 
ــان كـــلـــود كــاتــنــادي،  ضـــد املــســلــحــن. لــكــن جــ
وهو رئيس مجموعة »أســادهــو« )مجموعة 
»فرانس  لوكالة  حديث  في  اعتبر  حقوقية(، 
بـــرس«، أن دخــول الــقــوات األوغــنــديــة »يعني 

اعترافا بفشل الحصار«.
وكــان 22 مدنيا قد قتلوا يــوم األحــد املاضي، 
في هجوم على مخيم للنازحن في إيتوري، 
بعد أسبوع واحــد على مقتل 29 شخصا في 
مــخــيــم مـــجـــاور. ووجـــهـــت الــســلــطــات أصــابــع 
االتهام في املجزرتن إلى عناصر مليشيوية 
»تعاونية تنمية الكونغو« )كوديكو(  تابعة لـ
التي تدعي منذ ظهورها في عام 2017، الدفاع 
عن مصالح إتنية ليندو املقيمة في املقاطعة.

القوات األوغندية، ال يأتي تلبية  لكن تدخل 
لطلب الــدعــم مــن الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. إذ 
ــرت 

ّ
قــد وف الــتــي كــانــت  إن هجمات املسلحن 

عـــادت لتستهدف  فــتــرة طويلة،  أوغــنــدا منذ 
هذا البلد، بهجمات طاولت العاصمة. ويرى 

مــتــابــعــون أن عــــودة الــهــجــمــات إلــــى أوغــنــدا 
الحدود  وقــرب  الجغرافية  باملسألة  مرتبطة 
خــصــوصــا. وتــربــط الــقــوات األوغــنــديــة عــددًا 
ــيـــهـــا،  مــــن الـــهـــجـــمـــات الـــجـــديـــدة داخــــــل أراضـ
بــمــهــدي نــكــابــولــو، وهـــو أحـــد قــــادة »الــقــوات 
شرق  في  املتواجد  املتحالفة«،  الديمقراطية 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لــكــنــه مــــن أصــــول 

أوغندية، ويطلق عليه اسم »املعاقب«.
ــقـــوات الــديــمــقــراطــيــة املــتــحــالــفــة«  عــلــمــا أن »الـ
ــقــــرن  كــــانــــت قـــــد بــــــــرزت فـــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــ
ــــي األســـــــــــاس حــيــنــهــا  ــــت فــ ــ ــّم ــ املــــــاضــــــي، وضــ
مـــجـــمـــوعـــات أوغــــنــــديــــة مـــنـــاهـــضـــة لــلــرئــيــس 
إلــى شرق  انتقلت  يــوري موسوفيني، لكنها 
 ،1995 فــي  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
حيث اتخذت من جبال رونــزوري في شمال 
 ،2019 إبريل/نيسان  وفــي  لها.  مــركــزًا  كيفو 
بـــــدأ »داعـــــــــش« يــتــبــنــى اعــــــتــــــداءات تــنــفــذهــا 
»القوات الديمقراطية املتحالفة« على وسائل 
املجموعة  عــن  معرفا  االجتماعي،  الــتــواصــل 
بأنها ذراعــه اإلقليمية، تحت اســم »داعــش - 
والية وسط أفريقيا«، فيما أدرجت واشنطن 
في مــارس/آذار املاضي املنظمة في قائمتها 

»داعش«. »للجماعات اإلرهابية« املرتبطة بـ
وعــلــى الـــــورق، فـــإن الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
وهــــي ثـــانـــي أكـــبـــر دولـــــة أفــريــقــيــة مـــن حيث 
املساحة، يجب أن تكون من أغنى دول العالم، 
قياسا بوفرة مخزونها من املوارد الطبيعية، 
واملياه الطبيعية، والغابات االستوائية. لكن 
عــقــودًا طويلة مــن االســتــغــالل االســتــعــمــاري، 
ــن الــحــكــم  ــنــــوات طـــويـــلـــة مــ ــتــــي تــلــتــهــا ســ والــ
الديكتاتوري، والصراعات املسلحة، والناجم 
ــدول  ــ ــفــــالش الــــحــــروب فــــي الـ بــعــضــهــا عــــن انــ
املـــجـــاورة لــهــا )روانــــــــدا(، مـــا جــعــل املــراقــبــن 
العاملية  يطلقون على حروبها اسم »الحرب 
األفــريــقــيــة«، قــد أبــقــت هـــذا الــبــلــد إحـــدى أفقر 
دول العالم. وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك، فــإن شرق 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــــذي يــســتــضــيــف 
قوات أممية مهماتها من األكبر بن املهمات 
الــعــســكــريــة لــلــمــنــظــمــة، يــعــيــش أيـــضـــا تحت 
الكبير  بالعدد  تتمثل  إنسانية،  كارثة  وطــأة 
مــن مخيمات الــالجــئــن املـــوجـــودة فــيــه )1.7 
ــر لــألمــم  ــيـ مـــلـــيـــون نــــــازح بــحــســب تـــقـــديـــر أخـ
تراكم سنوات  والتي هي حصيلة  املتحدة(، 
طويلة من الــحــروب والــصــراعــات في منطقة 
يعانيه  ما  إلى  باإلضافة  الكبرى،  البحيرات 
من تفشي وباء إيبوال. هكذا أصبحت املنطقة 
ــا خــصــبــة لــنــمــو وازدهـــــــــار الــجــمــاعــات  ــ أرضــ
املــســلــحــة، الــتــي تــعــتــاش عــلــى الــقــتــل وتنفيذ 

املجازر والسرقة. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

بعدما تصاعدت وتيرة 
الهجمات التي تشنها 

الجماعات المسلحة 
المرتبطة بـ»داعش«، 

دخلت القوات 
األوغندية شرق الكونغو 

الديمقراطية لمحاربة 
هذه المجموعات

)Getty( مواطنون كونغوليون يحاولون دخول أوغندا في نوفمبر الماضي

ــــق، بــــاإلضــــافــــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــذه املـ ــ ــ عــــلــــى مــــــغــــــادرة هـ
ــيـــا ودجـــــوغـــــو وبــيــنــي  ــقـــاطـــعـــات بـــونـ ــــى مـ إلــ
وروتــــــشــــــورو وفــــيــــزي وأوفـــــيـــــرا ومـــويـــنـــغـــا، 
وذلــــك إلـــى مــنــاطــق أكــثــر أمــانــا فــي الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة. وقــالــت الــســفــارة: »نــطــلــب من 
ــنــــن الــصــيــنــيــن والـــشـــركـــات  جـــمـــيـــع املــــواطــ
إيــالء  الكونغو  فــي  الصيني  االستثمار  ذات 
اهـــتـــمـــام وثـــيـــق لـــلـــظـــروف املــحــلــيــة، وزيـــــادة 
الـــوعـــي بــالــســالمــة واالســــتــــعــــداد لـــلـــطـــوارئ، 
الــضــروري«.  غير  الــخــارجــي  السفر  وتجنب 
الــســفــارة الصينية قــد ذكـــرت الشهر  وكــانــت 
املـــاضـــي أن 5 مــواطــنــن صــيــنــيــن اخــتــطــفــوا 

خالل عملية تعدين في جنوب كيفو.
ــن عـــــدم إعــــــالن كــيــنــشــاســا  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
وكــمــبــاال بــعــد رســمــيــا عــن انــطــالق الحملة 
ــة ملــــحــــاربــــة املـــجـــمـــوعـــات  ــركـ ــتـ ــة املـــشـ ــّريــ ــبــ الــ
ــــي شــــــرق الـــكـــونـــغـــو  ــة فـ ــطـ ــاشـ ــنـ املـــســـلـــحـــة الـ
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــحــــت مـــســـمـــى »ال ــة تــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الــجــنــود  املــتــحــالــفــة«، إال أن  الــديــمــقــراطــيــة 
 خـــالل اليومن 

ً
األوغــنــديــن قــد بــــدأوا فــعــال

املجاورة،  الدولة  أراضــي  بدخول  املاضين 
ذ الجيش األوغندي ضربات جوية 

ّ
فيما نف

في شرق الكونغو الديمقراطية.  
»فرانس برس«، دخول  وأكدت مصادر عدة لـ
الـــقـــوات األوغـــنـــديـــة األراضــــــي الــكــونــغــولــيــة، 
شهود  التقطها  فيديو  تسجيالت  وأظــهــرت 
عند الحدود الشرقية للكونغو الديمقراطية 
ــا عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــ ــهــ ــ ــداولــ ــ وتــــــــم تــ
العسكري  بالزي  حة 

ّ
مسل قــوات  االجتماعي، 

املمهور بالعلم األوغندي، تتقدم سيرًا تحت 
أنــظــار أبــنــاء املنطقة. وأكـــد مــصــدر فــي األمــم 
املتحدة للوكالة أن »طالئع القوات األوغندية 
دخــلــت الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة« عــنــد معبر 
ــة شــمــال كيفو،  ــحـــدودي فـــي واليــ نــوبــيــلــي الـ
مشيرًا إلى توجه الجنود إلى منطقة كامانغو 
الــحــدود. وقــال  التي تبعد 8 كيلومترات عــن 
مصدر دبلوماسي أوروبي: »لقد أبلغنا عبر 
الكونغولي  الــرئــيــس  أن  التقليدية  قــنــواتــنــا 
فــيــلــيــكــس تــشــيــســكــيــدي قــــد ســـمـــح لــلــجــيــش 
األوغندي بدخول البالد، ملطاردة املسلحن«.
الجيش  باسم  املتحدثة  من جهتها، تطرقت 
إلــى مجريات  بييكواسو،  فالفيا  األوغــنــدي، 
الـــحـــمـــلـــة الـــجـــويـــة فـــقـــط، حـــيـــث أعـــلـــنـــت أول 
ــاء أن »األهـــــــــــداف ضــربــت  ــالثــ ــثــ ــــس الــ مــــن أمــ
بـــدقـــة« فـــي قــصــف وقــــع الـــيـــوم ذاتـــــه، وأكــــدت 
ستتواصل،  اإلرهــابــيــن  ضــد  »العمليات  أن 
حيث يجري البحث عن أهــداف أخــرى«. كما 
أكدت أن »الضربات الجوية ستليها عمليات 

ميدانية«، تشارك فيها قوات بّرية.
الكونغو  جمهورية  لرئاسة  مستشار  وكــان 

تصاعد العنف شرقًا يستنفر الصين وأوغندا
تدخل عسكري في الكونغو الديمقراطية
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