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أمين العاصي

 عـــّدة الــخــطــوات التركية 
ُ

تــواجــه عــراقــيــل
الــهــادفــة إلــى تــأمــن الــطــريــق الــدولــي »أم 
4«، الـــذي يــربــط بــن الــســاحــل الــســوري، 
من  ويعبر  ومدينة حلب،  الــبــاد،  غربي 
محافظة إدلــب، شمالي ســوريــة. وبــرزت 
العقبات بعد لجوء الجيش التركي إلى 
تركيب كاميرات مراقبة على هذا الطريق، 
ــام حــركــة  ــ تــمــهــيــدًا كــمــا يـــبـــدو لــفــتــحــه أمـ
»العربي  املرور. وأكدت مصادر محلية لـ
مـــجـــهـــولـــن  مـــســـلـــحـــن  أن  الــــــجــــــديــــــد«، 
أمس  مــن  أول  مساء  بقذيفة،  استهدفوا 
السلطان  »فرقة  لـ عسكريًا  مقّرًا  اإلثنن، 
»الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي  مـــــــــراد«، الـــتـــابـــعـــة لــــ
ــوات املــعــارضــة الــســوريــة(،  الـــســـوري« )قــ
ــتـــوامـــة فـــي ريــــف حلب  يــقــع فـــي بـــلـــدة الـ
الغربي، على بعد مئات األمتار من نقطة 
مراقبة تركية. وكان جنديان تركيان قد 
صيبا األحد املاضي، في نقطة حراسة 

ُ
أ

على طريق »أم 4« في ريف إدلب الغربي، 
ــــداف الـــنـــقـــطـــة مـــــن قــبــل  ــهـ ــ ــتـ ــ نـــتـــيـــجـــة اسـ
مجهولن كانوا يستقلون دّراجة نارية. 
وأكدت املصادر أن الجيش التركي شرع 
منذ أيام في تركيب كاميرات مراقبة على 
الكاميرات  أن  إلى  الطريق، مشيرة  طول 
الــحــراســة في  مــن نقاط  وضعت بالقرب 
الشغور  وجــســر  أريــحــا  مدينتي  محيط 
الــجــوز، موضحة  وأورم  الكفير  وبلدتي 
أن نــحــو ثــاثــة كــيــلــومــتــرات تــفــصــل بن 
 كـــامـــيـــرتـــن. وكـــــان الــجــيــش الــتــركــي 

ّ
كــــل

قــد نــشــر فــي بــدايــة الــعــام الــحــالــي نقاط 
حـــراســـة إســمــنــتــيــة عــلــى طــــول الــطــريــق، 
أن  ُيعتقد  التي  التفجيرات  لحمايته من 
مجموعات متطرفة تعارض التفاهمات 
ــة فـــي شـــمـــال غــربــي  ــيـ الــتــركــيــة - الـــروسـ

سورية تقف وراءها.
وحــــــول ذلــــــك، أشــــــار الــعــقــيــد مــصــطــفــى 
املعارضة  فصائل  في  القيادي  البكور، 
السورية في الشمال الغربي من سورية، 
ــة عــن  ــ ــيـ ــ إلــــــى »وجـــــــــود قــــــوى غـــيـــر راضـ
االتــفــاق الــروســي الــتــركــي، وعـــن وجــود 
األتــراك في الشمال السوري«. وأضاف، 
»من  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
هذه القوى نظام بشار األسد، لذلك فمن 
عــدم  عــن  بالتعبير  تــقــوم  أن  الــطــبــيــعــي 
والدوريات  النقاط  باستهداف  رضاها 

الــتــركــيــة«. وأعــــرب الــبــكــور عــن اعــتــقــاده 
ــأن عـــمـــلـــيـــات االســــتــــهــــداف يـــمـــكـــن أن  ــ بــ
 شعور الناس بالنقمة 

ّ
تستمر »في ظل

واإلحـــــبـــــاط بــســبــب اســــتــــمــــرار الـــنـــزوح 
والتهجير واملــأســاة، وعــدم وجــود أفق 

 في سورية«.
ّ

حقيقي للحل
وكانت قوات النظام، وتحت غطاء جوي 
روســي، قد عمدت إلــى تهجير أكثر من 
مــلــيــون مــدنــي مــن أريــــاف إدلـــب وحــلــب، 
وذلـــك فــي أواخـــر الــعــام 2019، وبــدايــات 
إثر سيطرتها على مدن  املاضي،  العام 
وبــــلــــدات كـــبـــرى فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري، 
النعمان  أبــرزهــا خــان شيخون ومــعــرة 
وســــــراقــــــب، وغــــيــــرهــــا. وتـــــــــوزع هـــــؤالء 
املــدنــيــون فــي مــخــيــمــات فــي ريـــف إدلــب 
الواقعة  عفرين  منطقة  وفــي  الشمالي، 
الــغــربــي، وفي  الشمالي  ريــف حلب  فــي 
ــفــــرات« فـــي ريــــف حلب  الــ مــنــطــقــة »درع 
الـــشـــمـــالـــي، وهــــم يــعــيــشــون فـــي ظـــروف 
معيشية تكاد تصل إلى حدود الكارثة 
ــل بــعــودة قــريــبــة لهم  وســـط انــعــدام األمـ
إلى ديارهم. كما أن التفاهمات الروسية 
- التركية لم تبد أّي اهتمام بمأساتهم. 

املتخصص  الباحث  رأى  السياق،  وفــي 
فــي الــجــمــاعــات اإلســامــيــة عــرابــي عبد 
»الـــعـــربـــي  ــي، فــــي حـــديـــث لــــ ــرابــ الـــحـــي عــ
ــعــرف حتى اللحظة 

ُ
الــجــديــد«، أنــه »لــم ت

اســـتـــهـــداف  تـــقـــف وراء  الـــتـــي  ــهـــات  الـــجـ
األتراك في الشمال الغربي من سورية«. 
ولفت عرابي إلى »وجود خايا متطرفة 
تعلن أحيانًا عن مسؤوليتها، مثل خلية 
ــو بــكــر الـــصـــديـــق، أو كــتــائــب خــطــاب  أبــ
أعــلــنــت مسؤوليتها  الــتــي  الــشــيــشــانــي، 
عن عمليتن سابقًا ثم اختفت«. وأعرب 
الــبــاحــث عــن اعــتــقــاده بــأنــه »مـــن املمكن 
أن يــكــون الــنــظــام هــو الــــذي يــقــف خلف 
هذه العمليات، لخلط األوراق والضغط 
على الجانب التركي للتنازل في ملفات 
أخــرى«. وأشــار إلى أن »جهات متطرفة 
ربــمــا تــهــدف إلــى بعث رســائــل للجانب 
الـــتـــركـــي، لــتــخــفــيــف الــضــغــط عــنــهــا في 

الشمال الغربي من سورية«. 
ويحكم اتفاق موسكو املبرم بن الروس 
واألتراك، الوضع في الشمال الغربي من 
سورية، وذلك منذ مارس/ آذار املاضي. 
وأرسى هذا االتفاق دعائم وقف إلطاق 
ــد تـــعـــرض مـــــّرات عــــدة لــخــرق  الـــنـــار، وقــ
مــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام والـــجـــانـــب الــــروســــي، 
االتــــفــــاق،  ورســـــــم  يـــنـــهـــار.  أن  دون  مــــن 
الــذي كــان الطرفان قــد توصا إليه إثر 
معارك طاحنة شهدها الشمال الغربي 
ــل عـــام 2020، خــطــوط  ــ مـــن ســـوريـــة أوائـ
الــســيــطــرة بـــن قــــوات الــنــظــام وفــصــائــل 
املعارضة التي ال تزال تحتفظ بمناطق 

عدة في جنوب الطريق الدولي »أم 4«.
وكان الجيش التركي قد استكمل، أواخر 
الــشــهــر املــــاضــــي، إنـــشـــاء نـــقـــاط تــمــركــز 
النظام  قــوات  مــع  التماس  على خطوط 
ــــب، حــيــث نــشــر نقاطًا  فـــي مــحــافــظــة إدلـ
فــي منطقة قــســطــون، فــي ســهــل الــغــاب، 
الــغــربــي، وفي  فــي ريــف حماة الشمالي 
مــن مدينة  القريبتن  كـــدورة ورويــحــة، 
معرة النعمان، ودير سمبل، وفي قرية 
البارة القريبة من بلدة كفرنبل، إضافة 
إلى نقاط بيلون وتل بدران وكنصفرة، 

التي تكشف جزءًا من سهل الغاب.

أعلنت طهران تركيب 
أجهزة طرد مركزي 

جديدة في نطنز وفوردو

يجتمع الكابينت 
اإلسرائيلي األحد لبحث 

خيار عسكري ضد إيران

للحديث تتمة...

شبهات انتقام سياسي وراء فسـخ عقود زراعية لنازحين عراقيين

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن تــحــذيــر 
أنتوني  األميركي  الخارجية  وزيــر 
تــكــون  ربــمــا  ــران  ــ إيـ أن  مـــن  بلينكن 
على ُبعد أسابيع مــن امــتــاك مــواد لساح 
نـــووي إذا واصــلــت خـــرق االتــفــاق الــنــووي، 
وإعانه استعداد باده للعودة إلى االمتثال 
إذا فعلت طهران  عــام 2015  ع 

ّ
املوق لاتفاق 

ــرد اإليـــرانـــي بــتــأكــيــد إمــكــانــيــة  ــك، جـــاء الــ ذلــ
الــــعــــودة املـــتـــزامـــنـــة لــلــبــلــديــن إلــــى االتـــفـــاق، 
بــمــا يمهد الــطــريــق لــحــل قــد يــكــون ُمرضيًا 
املستجدات، كثفت  للطرفن. وفــي ظل هــذه 
إســرائــيــل حــراكــهــا مــوّجــهــة رســائــل حربية 
باتجاه طهران، وأخرى تحذيرية لواشنطن 
ــرار إيــــــــران بــبــرنــامــجــهــا  ــمــ ــتــ مــــن مـــغـــبـــة اســ
ــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي  الـــنـــووي. وأعــلــن وزيـ
محمد جواد ظريف، في حديث لشبكة »سي 
أنه »يمكن  اإلثنن،  األميركية مساء  أن«  أن 
إما لعودة »متزامنة«  آلية«  أن تكون هناك 
النووي من طهران وواشنطن،  إلى االتفاق 
وإما »تنسيق ما يمكن القيام به«. واقترح 
ظــريــف أن يـــحـــّدد وزيــــر خــارجــيــة االتــحــاد 
ــي جــوزيــب بــوريــل »الــتــدابــيــر التي  ــ األوروبـ
وتلك  املــتــحــدة  الــواليــات  تتخذها  أن  يجب 
الــتــي يجب أن تتخذها إيــــران«، فــي مــا بدا 

دعوة لاتحاد للتوسط بن البلدين.
ــران إلــى  ــ  عــــودة إيـ

ّ
وبــعــد إعــــان بــلــيــنــكــن أن

»بعض  ب 
ّ
تتطل االتــفــاق  بتعهدات  االلــتــزام 

ــــت« لــكــي  ــوقـ ــ الـــــوقـــــت«، ومـــــن ثــــم »بــــعــــض الـ
تجري الواليات املتحدة »تقييمًا ملدى وفاء 
اإليرانين بتعّهداتهم«، رّد نظيره اإليراني 

بالقول »ليست املشكلة بالتوقيت«. 
ــــه يــمــكــن إعـــــادة االلـــتـــزام 

ّ
واعــتــبــر ظــريــف أن

 االلتزام 
ّ
بقيود معّينة »في أقل من يوم«، وأن

ب أيامًا أو أسابيع، 
ّ
»بقيود أخرى قد يتطل

ب وقــتــًا أطـــول مما 
ّ
لكن هــذا األمـــر لــن يتطل

املراسيم  لتنفيذ  املتحدة  الــواليــات  ب 
ّ
يتطل

وقبيل  العقوبات.  لرفع  الــازمــة«  الرئاسية 
إدالء ظريف بتصريحه، قال متحّدث باسم 
 »االتحاد األوروبي 

ّ
إن املفّوضية األوروبية 

ــعـــودة  ــل الـــكـــفـــيـــلـــة بـ ــبـ ــــاد الـــسـ ــــجـ ــــاول إيـ ــــحـ يـ
الواليات املتحدة إلى االتفاق وبعودة إيران 

إلى احترام التزاماتها بالكامل«. 
كما أعلن املتحدث باسم االتحاد األوروبي 
بــيــتــر ســـتـــانـــو، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أن 
األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  ــع  ــ مـ يـــبـــحـــث  االتـــــحـــــاد 
الـــجـــديـــدة رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
ــاف أنــهــم على  ــ واشــنــطــن عــلــى إيـــــران. وأضـ
ــــراف املــشــاركــة فــي االتــفــاق  اتــصــال مــع األطـ
إعادة  أجل  املتحدة، من  والواليات  النووي 
ــاق إلــــى مـــســـاره الــصــحــيــح، وضــمــان  ــفــ االتــ

عودة الواليات املتحدة إليه.
ــتـــحـــدث بــاســم  فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، جـــــدد املـ
ــلـــي ربــــيــــعــــي، أمـــس  ــكـــومـــة اإليــــرانــــيــــة عـ الـــحـ
الـــثـــاثـــاء، الــتــأكــيــد أن طـــهـــران ســتــعــود إلــى 
تنفيذ تعهداتها النووية فور عودة واشنطن 
إلى التزاماتها. وأضاف ربيعي في مؤتمره 
املتحدة  الــواليــات  أن  األسبوعي،  الصحافي 
»هي الجهة الوحيدة التي أنهت عضويتها 
اتــهــا  فــي االتــفــاق الــنــووي ومـــن خـــال إجــراء
املتعددة، منها وضع عقوبات أحادية«. وقال 
إن بـــاده »لــم تنسحب مــن االتــفــاق الــنــووي 
إلــــى أن خــطــواتــهــا لتقليص  أبــــــدًا«، مــشــيــرًا 
األخيرين  العامن  خــال  النووية  تعهداتها 
تــــداعــــيــــات  عــــلــــى  ردًا  »اضــــــــطــــــــرارًا«  جــــــــاءت 
االنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي و»مـــمـــاطـــات« بقية 

األطراف في تنفيذ االلتزامات.
وعن دعــوات اإلدارة األميركية الجديدة إلى 

عــودة  قبل  تعهداتها  لتنفيذ  طــهــران  عـــودة 
واشــنــطــن إلـــى االتـــفـــاق، قـــال إن هـــذه اإلدارة 
»ال يمكنها أن تقرأ التاريخ بشكل مقلوب«، 
أن  الوحيد هو  املنطقي  »السبيل  أن  معتبرًا 
تعود أميركا إلى تنفيذ كامل اللتزاماتها«، 
ــران،  ــ فـــي إشـــــارة إلــــى رفــــع الــعــقــوبــات عـــن إيـ
»ال  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  ــودة  ــ ــ عـ أن  مــضــيــفــًا 
تستدعي وصفة معقدة بل تحتاج إلى إرادة 
سياسية«. وعن تعين روبرت مالي معبوثًا 

بغداد ـ زيد سالم

ــــون ونــــــــــواب فــي  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــــون عـ ــــؤولـ ــــسـ كــــشــــف مـ
ــداد فسخت  ــغـ ــي بـ ــان، أن الــســلــطــات فـ ــرملـ ــبـ الـ
عشرات العقود الزراعية في عدد من مناطق 
جــنــوبــي بـــغـــداد وشــمــالــي بــابــل ضــمــن بــلــدة 
جرف الصخر، وضواحي اإلسكندرية، تعود 
لفاحن ومزارعن نازحن منذ سنوات. في 
العقود  من  الكثير  السلطات  منحت  املقابل، 
تعّمق  في خطوة جديدة  آخرين،  ألشخاص 
مــعــانــاة الـــنـــازحـــن وتــثــيــر مـــخـــاوف جــديــدة 
بــــشــــأن دوافـــــعـــــهـــــا، خــــصــــوصــــًا أن فـــصـــائـــل 
املــائــة من  مسلحة تسيطر على نحو 80 فــي 
تلك املناطق وتمنع سكانها من العودة إليها 

منذ نهاية أكتوبر/تشرين األول 2014.
ويــعــتــمــد الــــعــــراق مـــنـــذ خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن 
املاضي نظام التأميم للقطاع الزراعي أسوة 
بالقطاع النفطي، فكل األراضي الزراعية ملك 
ــام لــلــدولــة تــمــنــح اســتــصــاحــهــا للفاحن  عـ
ضــمــن مــا يــعــرف بــاســم »الــطــابــو الـــزراعـــي«. 

ق 
ّ
قــال ربيعي »ال نعل إيـــران،  لــشــأن  أميركيًا 

على تعين األفراد في اإلدارة األميركية، لكن 
هــنــاك قــاعــدة عــامــة تــقــول إن الــدبــلــومــاســيــة 
البناءة ال تثمر إال من خال املؤمنن بها«. 
كما رفض دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون لضم السعودية إلى االتفاق النووي، 
مــعــتــبــرًا أن تــصــريــحــاتــه »غـــيـــر مـــســـؤولـــة«، 
ومـــؤكـــدًا »لــــن نــجــري أي مـــفـــاوضـــات أخـــرى 
حول االتفاق النووي وضم أعضاء جدد إليه 

مرفوض بالكامل«.
ــا التـــــفـــــاق مــع  ــ ــــدهـ ومــــقــــابــــل مـــــد طـــــهـــــران يـ
أجهزة  تركيب  عن  تكشف  كانت  واشنطن، 
طرد حديثة لتخصيب اليورانيوم. وكشف 
ــران الـــدائـــم لـــدى الــوكــالــة الــدولــيــة  ــ مــمــثــل إيـ
للطاقة الــذريــة، كــاظــم غــريــب أبــــادي، أمــس، 
أجهزة طرد  بتركيب  أخيرًا  بــاده  قيام  عن 
مـــركـــزي مـــن الــجــيــل الـــجـــديـــد فـــي مــنــشــأتــي 
»نطنز« و»فــــوردو«. وقــال في تغريدة على 
اإليرانية  الــذريــة  الطاقة  هيئة  إن  »تويتر«، 
»قــــامــــت بـــنـــجـــاح بـــتـــركـــيـــب ســلــســلــتــن مــن 
 ،IR2m ــركـــزي مـــن الــجــيــل أجـــهـــزة الـــطـــرد املـ
يــتــكــون كــل واحـــد منهما مــن 358 جــهــازًا«، 
لهذه  االستيعابية  »الــطــاقــة  أن  إلــى  مشيرًا 

رمزية  رسومًا  واملــزارعــون  الفاحون  ويدفع 
عن العقود التي تجدد تلقائيًا من قبل الدولة، 
وال تتضمن عقود التجديد أي شــروط، غير 
إلزام الفاح بزراعة األراضي واإلنتاج منها. 
الزراعة  لــوزارة  العقود  وأتاحت طبيعة هذه 
أخــيــرًا فسخ الــعــشــرات مــن العقود الــزراعــيــة، 
ـــوا بــالــشــروط، رغــم 

ّ
بــحــجــة أن الــفــاحــن أخـــل

أنــهــم نـــازحـــون وتــمــنــع الــجــمــاعــات املسلحة 
عودتهم ألراضيهم منذ عام 2014.

ــــرف الـــصـــخـــر نـــحـــو 180 ألـــف  ويـــقـــيـــم فــــي جـ
مـــواطـــن مــقــابــل نــحــو 200 ألــــف فـــي جــنــوب 
بغداد، التي تفصل بن العاصمة ومحافظة 
بـــابـــل جـــنـــوبـــًا، ونـــــزح كــثــيــر بــفــعــل عــمــلــيــات 
ــا أعــقــبــهــا مـــن مــعــارك  تــنــظــيــم »داعـــــــش«، ومــ
املسلحة  الفصائل  وسيطرة  بــطــرده  انتهت 
على تلك املناطق، وتهجير سكانها. وفرضت 
وزارة الــزراعــة أيــضــًا شــروطــا أخـــرى إلعــادة 
ملناطق  بالنسبة  الــزراعــيــة  الــعــقــود  تــجــديــد 
جنوبي بغداد، وهي »الورقة األمنية«، التي 
هذه  وتثبت  الوطني.  األمــن  جهاز  يمنحها 
الـــورقـــة أن الـــفـــاح أو املــــــزارع غــيــر مــطــلــوب 
قسمًا  لكن  عليه شبهات،  أو  أمنية  بقضايا 
كــبــيــرًا مــنــهــم لـــم يــحــصــل عــلــى هـــذه الـــورقـــة، 
بدعوى وجــود شبهات أمنية أو تــورط أحد 
أفــراد أسرته مع تنظيم »داعـــش«، ما يؤدي 

إلى فسخ عقودهم.
وكشفت مــصــادر مــن وزارة الــزراعــة، ونــائــٍب 
»العربي الجديد« أنه تم فسخ عقود  عراقي لـ
270 فاحًا ومزارعًا في مناطق جنوب بغداد، 
تحديدًا في اللطيفية واملحمودية واليوسفية 
 عن 

ً
وصـــدر الــيــوســفــيــة والــرضــوانــيــة، فــضــا

ــلـــدة جــــرف الــصــخــر وجـــنـــوبـــي غــــرب بــلــدة  بـ
اإلسكندرية، في األشهر العشرة املاضية. ثم 
بحجة  أخــرى  لجهات  العقود  بعض  ُمنحت 
السكان ألرضهم، رغــم كونهم  عــدم استغال 
نـــازحـــن. كــمــا أنـــه فــي حـــال وجـــود مــؤشــرات 

السابقة«.  األجهزة  أربعة أضعاف  األجهزة 
وأضاف أن »تركيب العدد األكبر من أجهزة 

الطرد املركزي الجديدة في الطريق«.
ــّعــــدت إســــرائــــيــــل حــراكــهــا  مـــقـــابـــل ذلــــــك، صــ
ملــواجــهــة املــلــف الـــنـــووي اإليــــرانــــي. وذكـــرت 
وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة أمـــس أن رئيس 
»املــــوســــاد« يـــوســـي كـــوهـــن ســيــتــوجــه إلــى 
معلومات  لتقديم  أسابيع  خــال  واشنطن 
إلدارة جــو بــايــدن بــشــأن الــنــووي اإليــرانــي، 
استخبارية  مــعــلــومــات  عليها  وســيــعــرض 
ــــووي.  ــنـ ــ ــاق الـ ــفــ ــن الـــــعـــــودة لــــاتــ ــ لــثــنــيــهــا عـ
فــــي الــــســــيــــاق، يــجــتــمــع الـــكـــابـــيـــنـــت األمـــنـــي 
والــســيــاســي للحكومة اإلســرائــيــلــيــة، األحــد 
املقبل، للبحث في خطط إعداد خيار عسكري 
ضد إيران لوقف برنامجها النووي. وذكرت 
القناة اإلسرائيلية العامة، أن هذا االجتماع 
سيكون األول من نوعه منذ تنصيب بايدن. 
الحكومة بنيامن  رئــيــس  أن  إلــى  وأشـــارت 
ــقـــد مــــســــاء اإلثــــنــــن اجــتــمــاعــًا  نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ
خاصًا بمشاركة وزير األمن ورئيس أركان 
الــجــيــش ومــوظــفــي وزارتـــــي األمــــن واملــالــيــة 
لــــوزارة األمــن  للبحث فــي مطالب املــيــزانــيــة 
اإلسرائيلية على خلفية تصريحات رئيس 

أمـــنـــيـــة ضــــد الـــســـكـــان األصـــلـــيـــن لــــن ُيــســمــح 
لــهــم فــي تــوكــيــل مــحــام، وهـــو مــا يعني أنهم 
في  ملنازلهم  العودة  باستطاعتهم  يكون  لن 
األراضي الزراعية، حتى لو وافقت الجماعات 

املسلحة على االنسحاب منها.
»الــعــربــي  ــد الــــنــــواب لـــ ــال أحــ فـــي الـــســـيـــاق، قــ
تعتبر  الـــجـــديـــدة  »الـــخـــطـــوة  إن  الـــجـــديـــد«، 
ــلـــى إصــــــــرار الــــقــــوى الــســيــاســيــة  مــــؤشــــرًا عـ
ــران، عــلــى إحـــداث  ــ واملــلــيــشــيــات املــوالــيــة إليــ
الــتــغــيــيــر الــديــمــغــرافــي الــطــائــفــي فـــي جــرف 
الــصــخــر ومــنــاطــق أخــــرى جــنــوبــي بـــغـــداد«. 
ــار إلــى أنــه تــم سحب أراٍض كثيرة من  وأشـ
أهــلــهــا مــنــذ مــا قــبــل نــشــوء الــدولــة العراقية 
مــطــلــع الـــقـــرن املـــاضـــي، فـــي شـــرق اللطيفية 
ــنـــشـــآت الــقــديــمــة فـــي حــطــن والــقــعــقــاع  واملـ
وفــحــيــل وأم الــجــيــر، وكــيــلــو 12 وكــيــلــو 14، 
املقابلة  والقراغول  والخضر،  وأبــو شمسي 
وكذلك  الشرقية  الجهة  مــن  الصخر  لــجــرف 
خــلــف محطة غـــاز املــحــمــوديــة. وأضــــاف أنــه 
تّم منح أراٍض كثيرة بعد سحبها من أهلها 
آلخرين. ولفت إلى أن هناك قياديًا بمنظمة 
ــدر«، يــدعــى حسن الــجــبــيــراوي، املــعــروف  »بــ
»أبــو علي الــجــبــيــراوي«، مــســؤول عــن هذا  بـــ

امللف في تلك املناطق.
ــة  ــيـ ــزراعـ ــقـــود الـ ــعـ ــائـــب إلـــــى أن الـ ــنـ وأشـــــــار الـ
ــســخــت أيـــضـــًا، فـــي بيت 

ُ
فـــي جـــرف الــصــخــر ف

ــيــــت جـــاســـم  ــنــــديــــل وأراضــــــــــــي بــ كــــصــــب الــــجــ
وأراضـــي  الــفــرحــان،  وأراضــــي علي  الجنابي 
إلى  إضافة  وغيرها،  واملصب  الباشا،  بنات 
األراضي املميزة الواقعة على ضفتي الفرات. 
ــــرق صــيــانــة كــهــربــاء  ــــول »فـ وتـــحـــدث عـــن دخـ
ــــراج الــطــاقــة بمنطقة جــرف  ــد أبـ إلصــــاح أحـ
الــصــخــر منتصف الــشــهــر املـــاضـــي. وأكــــد أن 
مستثمرة  الشاسعة،  الزراعية  األراضــي  تلك 
حاليًا بشكل فعلي. واألغرب أن وزارة الزراعة 
ــن بـــســـاتـــن هـــذه  ــمـــور مــ ــتـ ــتــــرت مـــوســـم الـ اشــ

ــان الــجــنــرال أفيف كــوخــافــي، األسبوع  األركـ
املاضي بشأن إيعازه للجيش إلعداد خطط 
الجيش  ويــطــالــب  إيــــران.  لــضــرب  عملياتية 
بزيادة مالية قدرها 3 مليارات شيقل )نحو 
910 ماين دوالر( لهذا الغرض. في موازاة 
ذلك، ذكرت وسائل إعام إسرائيلية، مساء 
اإلثـــنـــن، أنـــه تــم إحــبــاط مـــحـــاوالت إيــرانــيــة 
ــل مــن  ــ ــــد ســـــفـــــارات كـ لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات ضـ
الــواليــات املتحدة وإسرائيل واإلمـــارات في 
إحدى دول شرق أفريقيا. وأضافت أنه تبّن 
بعد التفجير قرب السفارة اإلسرائيلية في 
أن منفذي  املــاضــي،  الجمعة  يــوم  نيودلهي 
أن  الرغم من  العملية يتبعون إليــران، على 
. من جهته، قال وزير 

ٍّ
مستوى العملية متدن

الطاقة اإلسرائيلي يوفال شطاينتس أمس 
إن أمـــام إيــــران نــحــو ســتــة أشــهــر إلنــتــاج ما 
يكفي من املــواد االنشطارية الازمة لصنع 
ــــووي واحـــــد. وأضـــــاف فـــي مــقــابــلــة  ســــاح نـ
اإلسرائيلي: »في ما يتعلق  البث  مع هيئة 
للكمية  الــــوصــــول  يــمــكــنــهــم  بــالــتــخــصــيــب، 
الكافية في غضون نصف عام إذا فعلوا كل 
ما يلزم... وفي ما يتعلق بالساح النووي 

تبلغ املدة حوالي عام أو عامن«.

املــنــاطــق، وزّودت مـــزارع األســمــاك فــي جرف 
أهلها  بــنــزوح  علمها  رغــم  بالعلف،  الصخر 
وإغاق املدينة، وأنه ال يوجد فيها أحد غير 
الفصائل املسلحة. وهذا يعني أنها تستثمر 
أماك ومــزارع املواطنن التي سلبت منهم«. 
واتــــهــــم الـــنـــائـــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الكاظمي بأنه »واقع تحت املساومة من قبل 

جهات سياسية ومسلحة«.
أقــر مسؤول في ديــوان محافظة  من جانبه 
بابل جنوبي العراق، في حديث مع »العربي 
ــة فـــي جــرف  ــيـ الـــجـــديـــد«، بــفــســخ عــقــود زراعـ
ــوان  ــ ــ ــار إلـــــى »أنــــنــــا )ديـ ــ ــ الـــصـــخـــر، لـــكـــنـــه أشـ
املــحــافــظــة( جــهــة غــيــر مــتــخــصــصــة فـــي هــذا 
الــزراعــة. بالتالي ال  بــوزارة  امللف، الرتباطه 

يــمــكــن مــعــرفــة عـــدد تــلــك الــعــقــود املفسوخة 
ــه الـــتـــحـــديـــد«. وأوضـــــح أن 80 في  عــلــى وجــ
الصخر عبارة عن بساتن  املائة من جــرف 
لكثير من  الــعــقــود  زراعـــيـــة، وفــســخ  وأراض 
يــعــنــي فعليا عملية طــرد  فــيــهــا  الــفــاحــيــن 
لو  عودتهم حتى  ومنع  عقوده  ملن فسخت 

فتحت املدينة مجددًا«.
ــق املــتــحــدث بــاســم وزارة الــزراعــة 

ّ
بــــدوره، عــل

ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــف، فـــــي حـــــديـــــٍث لــ ــايـ ــ ــنـ ــ حـــمـــيـــد الـ
الجديد«، أن »العقد شريعة املتعاقدين، ولكل 
فــاح ومــزارع عقد مع الدولة من أجــل زراعــة 
املستأجرة.  أو  اململوكة  كــانــت  ســـواًء  ــه،  أرضـ
وهناك أكثر من صيغة لهذه العقود، ولكنها 
بطبيعة الحال تحتاج إلى تجديد بعد نهاية 

مدتها أو صاحيتها«. وأفاد بأن »الحكومة 
العراقية عملت طيلة السنوات املاضية على 
اســتــثــنــاء الــفــاحــن مــن الــنــازحــن، ال سيما 
ــم اضـــــطـــــرارًا، ووزارة  ــهـ ــيـ تــــركــــوا أراضـ أنـــهـــم 
الزراعة لم تفسخ عقودهم«، من دون التطرق 

إلى أراضي جنوب بغداد وجرف الصخر.
النيابية  الزراعة  أكد عضو لجنة  من جانبه 
ــــات وصـــفـــهـــا  ــهـ ــ ــلــــي الـــــبـــــديـــــري، وجـــــــــود جـ عــ
إنها  قــال  يسميها،  أن  دون  من  »املتنفذة«،  بـ
»استولت على األراضي الزراعية التي كانت 
مملوكة لبعض النازحن أو ملواطنن آخرين 
فـــي ســبــيــل زراعــتــهــا أو تــحــويــلــهــا إلـــى قطع 
لــلــمــواطــنــن عــلــى أنــهــا صالحة  ــبــاع 

ُ
أراض ت

لــلــســكــن، رغـــــم أن الــــقــــانــــون الــــعــــراقــــي يــمــنــع 
تــحــويــل األراضـــــــي الـــزراعـــيـــة إلــــى ســكــنــيــة«. 
»الــعــربــي  ولـــم يــحــدد الــبــديــري فـــي حـــديـــٍث لـــ
الــجــديــد«، األمــاكــن الــتــي تـــّم االســتــيــاء فيها 
على األراضي التابعة للنازحن أو املواطنن، 
لكنه أوضــح أن »االســتــيــاء حصل فــي كثير 
من املناطق، وال سيما املناطق التي تعرضت 

إلى نزوح أو هجرة أهلها«.
املتجاوزين  »غالبية  أن  إلــى  الــبــديــري  ولفت 
على األراضــي الزراعية، من جهات سياسية 
حة، تستغلها في مشاريع زراعية أو 

ّ
أو مسل

اقتصادية، وال تخشى القانون بشكٍل كبير«. 
ــن الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة  ويـــســـيـــطـــر خــلــيــط مــ
املسلحة الحليفة إليــران، على جرف الصخر 
مــنــذ نــهــايــة عـــام 2014، مــانــعــا ســكــانــهــا من 
في  حاليًا  موزعون  وسكانها  إليها،  العودة 
مــخــيــمــات غــربــي بـــغـــداد وجــنــوبــهــا، وغــربــي 
ــتـــان الــــعــــراق. ومــن  الــفــلــوجــة وإقـــلـــيـــم كـــردسـ
ــرز تــلــك املــلــيــشــيــات: »كــتــائــب حــــزب الــلــه«  ــ أبـ
و»عصائب أهل الحق« و»كتائب اإلمام علي« 
وحركة »النجباء«، التي تبرر منعها األهالي 
من العودة، بأن البلدة ال تــزال تمثل مطمعًا 

لعناصر »داعش«، أو أنها مليئة باأللغام.

دعا ظريف االتحاد األوروبي للتوسط )عطا كيناري/فرانس برس(

تسيطر المليشيات على جرف الصخر )األناضول(

عثمان لحياني

مع انكشاف مزيد من قصص 
التضليل السياسي واملغالطات 

الناتجة عن توظيف البوليس 
السياسي في الجزائر والتالعب 

بالقصص والوقائع ذات الُبعد 
السياسي، سيفقد الجزائريون 

( بمؤسسات 
ً
الثقة )املشوشة أصال

الدولة وناتجها الوظيفي، وباألجهزة 
األمنية ومخرجاتها من القضايا. في 

بداية شهر ديسمبر/ كانون األول 
2019، نشرت السلطات بيانًا تحدثت 

فيه عن إحباط مخطط لتخريب 
االنتخابات الرئاسية التي كانت 

مقررة في ذلك الشهر، والقبض على 
عناصر »مندسة« على صلة بحركة 

انفصالية. حمل ذلك البيان الكثير من 
اإلثارة في ظروف ملتبسة، قبل أن 
يكشف قضاة أحرار أخيرًا، أن هذا 

املستوى من »الفبركة« لم يكن سوى 
»قصة أمنية« من خيال بوليسي 

سعى للتصرف في الظرف السياسي 
حينها وتوجيه الرأي العام. في الكثير 
من الدول يجري الحديث عن التوظيف 
السياسي لألجهزة األمنية وللقضاء، 

أما في الجزائر فيحدث األمر على 
نطاق مغاير تمامًا، فاألجهزة األمنية 

)املخابرات( هي التي تملك القدرة 
واإلمكانية على التالعب بالقصص 

السياسية والتبعات القضائية، ولديها 
القدرة على اختالق أي وضعية 

سياسية، بحكم ظروف تاريخية 
ل النظام السياسي 

ُّ
ومراحل تشك

القائم، والتي تراكم فيها إمساك 
الجهاز األمني بكل أطراف املشهد. 
ُيطرح في الجزائر منذ فترة نقاش 

محدود، حول »البوليس السياسي«. 
في الحقيقة تنطوي هذه التسمية في 

جانب من األمر على فهم الدور األمني 
ومقتضيات وجود جهاز املخابرات 

في حماية البالد، من جهة، ومن جهة 
ثانية تتضّمن هذه التسمية إدانة 

واضحة لتمدد وأدوار غير طبيعية 
يؤديها الجهاز األمني في الجزائر 

داخل املشهد السياسي، إذ يتمركز 
في قلب األحزاب والنقابات واإلدارات 

واملؤسسات الحكومية. وبرزت هيمنة 
البوليس السياسي في الجزائر بشكل 

أكثر وضوحًا في العقود األخيرة. 
دور أجهزة األمن السيادية في أي 
من دول العالم، ال يحتاج إلى شرح 
وتفصيل، لكن ليس بينها اختالق 

القصص والوقائع وارتكاب التجاوزات 
وتضليل الرأي العام بحسب الظروف، 
وتزوير االنتخابات وإحداث االنقالب 
في املنظمات وشق األحزاب وتشكيل 

الكيانات الوهمية لدعم سياسات 
رئيس أو مرحلة، وهذه كلها وقائع 

باتت من صلب مهام الجهاز األمني. 
واإلقرارات التي أعلنها مسؤولون 

وشخصيات وازنة في أحزاب املواالة 
تؤكد ذلك، وتكشف جزءًا يسيرًا من 

هذه الحقائق املّرة، وتفسر املآالت 
الكارثية للبالد.

تثير قضية فسخ عشرات 
العقود الزراعية في 

عدد من مناطق جنوبي 
بغداد وشمالي بابل 

تساؤالت حول دوافعها، 
خصوصًا في ظل استمرار 

سيطرة المليشيات في 
هذه المناطق وتجاهل 

السلطات لشكاوى األهالي

الصخر،  ــرف  ج مــن  النازحين  ــد  أح أشـــار 
لـ»العربي  حديٍث  في  الجنابي،  قحطان 
الجديد«، إلى أن »المليشيات التي تستولي 
البلدة تسيطر على كل مقدراتها،  على 
الملف  على  مقتصرًا  األمــر  يعد  ــم  ول
األمني بل تعدى ذلك بكثير. ونسمع بأن 
الزراعية  األراضي  كل  استغلت  المليشيات 
والــخــضــروات،  المحاصيل  ــة  زراعـ فــي 
المخدرات،  زراعــة  عن  حديث  وهناك 
ويباع  يُسرّب  الذي  الخشخاش،  وتحديدًا 
في العراق«. وأضاف أن »السكان األصليين 

للبلدة موزعون في أماكن متفرقة«.

زراعة الخشخاش
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  شرق
      غرب

العراق: مقتل 
5 من »الحشد« 

بهجوم لـ»داعش«
أفــــــادت »هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، بــمــقــتــل 5 عــنــاصــر 
مـــن »الـــحـــشـــد« فـــي هـــجـــوم لتنظيم 
»داعش« في محافظة ديالى، شرقي 
الهيئة في بيان، إن  الــعــراق. وقالت 
قوة من »الحشد الشعبي« تعرضت 
لهجوم مباغت من عناصر تابعن 
لتنظيم »داعش« خال عملية أمنية 
مــا دفعها  ديــالــى،  شــرقــي محافظة 
إلى االشتباك مع عناصر التنظيم. 
وأوضــــحــــت أن الـــهـــجـــوم أســـفـــر عن 

سقوط 5 قتلى من »الحشد«.
)العربي الجديد(

فلسطين تطالب 
بالتحقيق في جرائم 

االحتالل
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
الحقوقية  املنظمات  الــثــاثــاء،  أمــس 
واإلنــســانــيــة بــســرعــة تــوثــيــق جــرائــم 
ــا إعــــــــدام الـــشـــاب  ــ ـــرهـ ــــال وآخــ ــتـ ــ االحـ
مــحــمــد حــســن عـــمـــرو، جـــنـــوب بيت 
لحم، األحد املاضي، تمهيدًا لرفعها 
ــيـــة  ــى املـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـ ــ إلــ
واملحاكم املختصة، وصواًل ملحاسبة 
ــيــــن.  ــلــ ــيــ مــــجــــرمــــي الـــــحـــــرب اإلســــرائــ
في  الفلسطينية  الــخــارجــيــة  ودعـــت 
ــيـــان، املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة  بـ
إلى اإلسراع في فتح تحقيق رسمي 
فـــي جـــرائـــم االحـــتـــال بــحــق الــشــعــب 

الفلسطيني.
)قنا(

تركيا: بهتشلي يؤيد 
صياغة دستور جديد

شدد زعيم حزب »الحركة القومية« 
)الــصــورة(،  بهتشلي  دولــت  التركي 
أمس الثاثاء، على حاجة تركيا إلى 
دستور جديد، وقال إن حزبه يؤيد 
هذه الرؤية. وقال بهتشلي في بيان 
الذي  الشعب«  »تحالف   

ّ
إن للحزب، 

يجمعه مع حزب »العدالة والتنمية« 
الحاكم، سيؤدي املسؤوليات امللقاة 
ــلـــى عــــاتــــقــــه، إلجــــــــراء الـــتـــغـــيـــيـــرات  عـ
ــدأ احـــتـــضـــان  ــبــ ــن مــ ــ ــة مـ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
الجميع. ويوم اإلثنن، قال الرئيس 
ــركـــي رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان إن  ــتـ الـ
ــن أجـــل  ــ ــد حــــــان مـ ــ ــــت ربــــمــــا قـ ــوقــ ــ »الــ

مناقشة دستور جديد لتركيا«.
)األناضول(

استشراء التعذيب في 
سجون كوريا الشمالية

قــــال مــكــتــب األمــــم املــتــحــدة لــحــقــوق 
ــر لـــــــــه، أمـــــس  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ اإلنــــــــســــــــان فـــــــي تـ
والـــعـــمـــل  الـــتـــعـــذيـــب  إن  ــاء،  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
الــــقــــســــري مــــنــــتــــشــــران فـــــي ســـجـــون 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وهــــو مـــا يــرقــى 
إلى جرائم محتملة ضد اإلنسانية. 
ــر، الــــــذي صـــــدر بــعــد  ــريـ ــقـ ــتـ وذكــــــر الـ
ســبــع ســـنـــوات مـــن تــحــقــيــق أجــرتــه 
األمم املتحدة وخلص إلى استمرار 
ارتــكــاب جــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة، أن 
معسكرات االعتقال السياسي التي 
تديرها قــوات األمــن ال تــزال قائمة. 
ــلـــس األمـــــن  ــقــــريــــر مـــجـ ــتــ وطـــــالـــــب الــ
الدولي بإحالة كوريا الشمالية إلى 
املحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء 

محكمة خاصة بها.
)رويترز(

اإلمارات واثقة من إتمام 
صفقة »أف-35«

ــــارات لـــدى الــواليــات  قـــال سفير اإلمـ
املتحدة يوسف العتيبة )الصورة(، 
إنـــــه واثـــــــق مــــن إتــــمــــام صـــفـــقـــة بــيــع 
إلــى  األمــيــركــيــة  »أف-35«  طـــائـــرات 
الرئيس  إدارة  مــراجــعــة  بــعــد  بــلــده، 
جو بايدن لبعض مبيعات األسلحة 
إلـــى حــلــفــاء أمــيــركــا. وقــــال العتيبة 
اإلنــتــرنــت نظمه  خــال منتدى عبر 
أمـــس  مـــــن  أول  مـــعـــهـــد واشــــنــــطــــن، 
اإلثنن: »فعلنا كل شيء كما يجب، 
وســيــكــتــشــفــون ذلـــك فـــور اســتــكــمــال 
املراجعة، وستتم الصفقة«. ووصف 

املراجعة بأنها »شكلية«.
)رويترز(

عمد الجيش التركي 
أخيرًا إلى وضع 

كاميرات مراقبة لتأمين 
الطريق الدولي »أم 4« 

في الشمال السوري، 
تمهيدًا لفتحه

وضع الجيش التركي 
كاميرات مراقبة 

على طريق »أم 4«

في موقف قد يمهد طريق العودة لالتفاق النووي، أعلن وزير الخارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف أنه يمكن توفير آلية لعودة »متزامنة« بين طهران وواشنطن 
لخيار  بالتحضير  العسكري  حراكها  تصّعد  إسرائيل  كانت  المقابل  في  االتفاق،  إلى 

التحرك الحربي ضد طهران

االتفاق النووي 
بوادر عودة 

متزامنة
طهران تقترح مخرجًا 

على واشنطن وتل أبيب 
تصّعد حراكها العسكري
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السودان: رفض 
لوقف محاكمة البشير

رفــضــت مــحــكــمــة ســـودانـــيـــة، أمــس 
الدفاع  لهيئات  طلبات   4 الثالثاء، 
البشير  املــعــزول عمر  الرئيس  عــن 
بـــوقـــف  ــامــــه،  نــــظــ رمــــــــوز  مـــــن  و34 
إجــــــراءات املــحــاكــمــة، وإبـــعـــاد أحــد 
الـــقـــضـــاة ومـــنـــع الــنــشــر اإلعـــالمـــي. 
ــاء ذلــــك خــــالل جــلــســة عــقــدتــهــا  ــ وجـ
أمس،  الخاصة،  الجنائية  املحكمة 
بـــقـــاعـــة دائـــــــرة الـــجـــنـــائـــيـــات شـــرق 
ــراءات  ــ الـــخـــرطـــوم، وذلــــك وســـط إجـ
أمــنــيــة مـــشـــددة، بــحــضــور البشير 
يحاكمون  الــذيــن  املتهمني  وبــقــيــة 
بتهمة تقويض النظام الدستوري 

في عام 1989.
)العربي الجديد(

الجزائر: اإلفراج عن 
الناشط وليد نقيش

أفرجت السلطات الجزائرية، أمس 
الـــثـــالثـــاء، عـــن الـــطـــالـــب والــنــاشــط 
نقيش،  وليد  الشعبي  الــحــراك  فــي 
ــه بــســتــة أشـــهـــر سجنًا  ــتــ بــعــد إدانــ
شهرًا   14 قضى  لكونه  استنفدها 
أوراق  اإليــقــاف بتهمة حــيــازة  فــي 
ونفى  الــوطــنــيــة،  باملصلحة  تــضــّر 
عــنــه الـــقـــضـــاء جــنــايــة الــتــحــريــض 
عــــلــــى حــــمــــل الــــــســــــالح واملـــــســـــاس 
بــالــوحــدة الــوطــنــيــة. وأثـــــارت هــذه 
ــفـــف عــلــى  ــخـ ــة والــــحــــكــــم املـ ــرئـ ــبـ ــتـ الـ
إلى  بالنظر  كبيرة  مفارقة  نقيش 
 التوقعات كانت تشير إلمكانية 

ّ
أن

إدانته بأحكام قاسية.
)العربي الجديد(

إثيوبيا: بناء سد النهضة 
يجرى على قدم وساق

اإلثيوبي،  والطاقة  املياه  وزيــر  قــال 
 
ّ
سيليشي بيكيلي، أمس الثالثاء، إن
النهضة تجرى  تشييد ســد  أعــمــال 
على قدم وساق كما هو مخطط لها 
مسبقًا. وأضــاف على هامش زيارة 
إلــى مــوقــع الــســد: »دعـــم اإلثيوبيني 
لــســد الــنــهــضــة فــي أفــضــل حــاالتــه«. 
وتأتي تصريحات الوزير اإلثيوبي، 
غــداة تحذير وزيــر الــري السوداني 
ياسر عباس من استمرار ما سماه 
ــلء ســد  ــ ــة ملـ ــ ــاديـ ــ بــــــــ«اإلجـــــــراءات األحـ

النهضة للعام الثاني«.
)األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة تفاصيل 
خالفات جديدة بني مصر واإلمــارات خالل 
األيــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، بــســبــب تــوصــيــات 
بملف  املعنية  الطبية  الجهات  عــن  صـــادرة 
جائحة كورونا، بضرورة تعليق السفر مع 
اإلمارات، خالل الفترة املقبلة، ملدة أسبوعني 
عــلــى األقـــــل، بــســبــب تـــزايـــد أعـــــداد الـــحـــاالت 
وكــذلــك خشية  هــنــاك،  كبير  بشكل  املوجبة 
انــتــقــال الـــســـالالت الــجــديــدة مــن الــفــيــروس، 
املصادر،  فتكًا. وأوضحت  أشــد  تعد  والتي 

»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــتــــي تـــحـــدثـــت لــ الــ
اتــصــاالت على أعــلــى مستوى جـــرت، خالل 
األيام القليلة املاضية، من جانب مسؤولني 
فــي دولــة اإلمـــارات إلقــنــاع القيادة املصرية 
بمنع إقرار توصية عدم استقبال أي رحالت 
الفادحة التي  من اإلمـــارات، نظرًا للخسائر 

قد يسببها القرار حال اتخاذه.
وأشــــارت املــصــادر إلــى أن مــبــررات الجانب 
القرار  إلــى كــون  اإلمــاراتــي ذهبت جميعها 
املـــصـــري، حـــال اتـــخـــاذه، فـــي أعـــقـــاب الــقــرار 
البريطاني بمنع استقبال الرحالت الوافدة 
مــــن اإلمـــــــــــارات، وكــــــذا تـــصـــريـــحـــات رئــيــســة 
دائـــــرة الــصــحــة الــعــامــة فـــي وزارة الــصــحــة 
ــــروي بـــرايـــس، من  ــارون ألــ ــ اإلســرائــيــلــيــة شــ
ــارة دبـــي،  ــ شــأنــه أن يــتــســّبــب فـــي كـــارثـــة إلمـ
ودولة اإلمارات بشكل كامل، في أعقاب فترة 
االنـــتـــعـــاش الــتــي عــاشــتــهــا حــركــة الــتــجــارة 
هناك خالل الفترة املاضية. وكانت برايس 
قــد ألــقــت الــلــوم فــي زيـــادة الــحــاالت املوجبة 
بــكــورونــا الــتــي تــم تسجيلها فــي إســرائــيــل 
على الرحالت التي وصفتها بالقاتلة اآلتية 
مـــن دبــــي. وأشـــــارت إلـــى أن »أســبــوعــني من 
الــســالم مــع دبــي سّببا وفــيــات أكــثــر مــن 70 

عامًا من الحرب«.
وعرض الجانب اإلماراتي، بحسب املصادر، 
تحّمل أي تكاليف إضافية بشأن اإلجراءات 
الــطــرفــني، بخالف  لــدى  االحــتــرازيــة املتبعة 
ــم طــبــي  ــدعــ ــبــــي بــ ــانــــب أبــــوظــ ــــن جــ وعـــــــود مـ
للقاهرة فــي صــورة عــدد كبير مــن جرعات 
لقاح »سينوفارم« الصيني، كهدية من دولة 
اإلمـــارات. وفــي هــذا السياق، أكــدت املصادر 

ــــى أن  أبـــوظـــبـــي مــحــمــد بــــن زايـــــــد. ولـــفـــتـــت إلـ
ــتـــزام املــســافــريــن  ــرورة الـ ــ الــقــاهــرة حــــددت ضـ
الـــوافـــديـــن مـــن اإلمــــــــارات، وإمــــــارة دبــــي على 
وجـــه الــتــحــديــد، بــمــســحــات طــبــيــة حــديــثــة لم 
تمر عليها 48 ساعة بداًل من 72، مع تشديد 

ــلـــغـــوا الــجــانــب  أن مـــســـؤولـــني مـــصـــريـــني أبـ
ــأمــــني شـــحـــنـــة مــن  اإلمـــــــاراتـــــــي بـــــضـــــرورة تــ
هــذه الــجــرعــات فــي أقـــرب وقـــت، وأن تعليق 
استقبال الرحالت اآلتية من اإلمارات يمكن 
 في حال لم تِف اإلجراءات 

ً
تفعيله مستقبال

ــر الــذي  املــتــفــق عليها بــالــغــرض، وهـــو األمــ
كـــان مــثــار امــتــعــاض كبير مــن اإلمــاراتــيــني، 
للتهديد،  أقــــرب  بــأنــهــا  الــرســالــة  فــهــمــوا  إذ 
ــداء ملــــخــــاوف مــشــروعــة  ــ ــ ولـــيـــســـت مـــجـــرد إبـ

تتعلق بالوضع الصحي في مصر.
ــواء األزمــــة  ــتـ ــادر أنــــه تـــم احـ وأوضـــحـــت املـــصـ
السياسية  القيادة  بدرجة كبيرة بعد تدخل 
املـــصـــريـــة، واتــــصــــاالت مـــن جــانــب ولــــي عهد 

اإلجــــراءات االحــتــرازيــة على الــرحــالت اآلتية 
مـــن هـــنـــاك. وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن »جــهــات 
سيادية مصرية، بناء على توصيات طبية، 
حـــــذرت مـــن وصـــــول ســـــالالت أشــــد فــتــكــًا من 
فيروس كورونا، كتلك التي ظهرت في جنوب 
ــــل، عــــن طـــريـــق الـــرحـــالت  ــرازيـ ــ ــبـ ــ أفـــريـــقـــيـــا والـ
ــارات، نــظــرًا لحالة االنفتاح  ــ الــوافــدة مــن اإلمـ
الكبيرة التي تشهدها الدولة الخليجية، في 
قطاعات  فــي  كبيرة  تسهيالت  تقديمها  ظــل 
التجارة والسياحة منذ نهاية العام املاضي«.

ــادر »إن املـــنـــظـــومـــة املــصــريــة  وقــــالــــت املــــصــ
ـــن زيــــــــادة أعـــــداد  ــم مـ ــرغــ الـــصـــحـــيـــة، عـــلـــى الــ
إال  الحالية،  الفترة  املوجبة خــالل  الــحــاالت 
أنـــه بــاتــت لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
اإلصابات الناجمة عن سالالت ربما تكون 
ــل فــاعــلــيــة مــن غــيــرهــا الــتــي انــتــشــرت في  أقـ
مناطق أخرى من العالم«. وأشارت إلى أنه 
»فــي حــال وصــول ســالالت عنيفة لــن تكون 
املنظومة الطبية املصرية قادرة على تحمل 
تبعاتها املرضية، وخاصة أنها تحتاج إلى 
أنــمــاط مــن الــرعــايــة الطبية مــن نــوع متقدم 
باملستشفيات، ولن يكون من املجدي معها 
العزل املنزلي«. وكانت بريطانيا قد أعلنت، 
ــبــــوع املــــاضــــي، حــظــر رحـــــالت الـــركـــاب  األســ
ــارات، لتغلق بذلك أنشط  املــبــاشــرة مــن اإلمــ
مجال جوي عاملي بني لندن ودبي. وذكرت 
بريطانيا أنها أضافت اإلمارات وبوروندي 
ــــى الـــقـــائـــمـــة الـــحـــمـــراء املــرتــبــطــة  ورونــــــــدا إلـ
ــع انــــتــــقــــال ســـاللـــة  ــنـ ــفــــيــــروس كــــــورونــــــا، ملـ بــ
متحورة جديدة من الفيروس رصدت للمرة 

األولى في جنوب أفريقيا.

الئحة العمل 
األهلي المصرية

املحاماة  ومكاتب  املساهمة  الشركات  بذلك 
واالستشارات القانونية وغيرها.

ــيــــة مـــصـــريـــة  ــلــــومــــاســ ــفــــت مـــــصـــــادر دبــ وكــــشــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــجــهــات األوروبـــيـــة  لـــ
تــعــتــرض مــبــدئــيــًا عــلــى عـــدم مــشــاركــتــهــا في 
وضع النصوص الجديدة بعدما كان النظام 
قد وعدها بعرضها عليها قبل إصدارها. لكن 
الــذي حــدث هو تأخير إصــدار الالئحة نحو 
11 شــهــرًا، بــعــدمــا كـــان مــقــررًا صــدورهــا قبل 
20 فــبــرايــر/ شــبــاط 2020. ومــنــذ ذلــك الوقت 
ظهرت العديد من املــســّودات، التي عرضتها 
الـــســـفـــارات  عــلــى  بــالــفــعــل  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الــغــربــيــة الــفــاعــلــة فـــي مـــجـــال تــمــويــل الــعــمــل 
األهــلــي واملــشــاريــع الــتــنــمــويــة بــالــشــراكــة مع 
الحكومة والقطاع الخاص. غير أن الصياغة 
األخــيــرة الــتــي صـــدرت، تضمنت الــعــديــد من 
املواد املناقضة ملا أوصت به بعض الجهات 
بـــالـــفـــعـــل، خـــصـــوصـــًا مــــا يــتــعــلــق بــــإجــــراءات 
تمويل الجمعيات واملبادرات غير الحكومية، 

ـــني الـــســـلـــطـــتـــني الــتــشــريــعــيــة  ــامــــل بــ ــكــ ــتــ والــ
والــتــنــفــيــذيــة، وتــنــمــيــة الـــقـــوانـــني الــنــاظــمــة 
ــانـــون االنـــتـــخـــاب  ــقـ لــلــحــيــاة الـــســـيـــاســـيـــة، كـ
وقانون األحزاب السياسية وقانون اإلدارة 

املحلية.
ــنــــة الــــعــــامــــة لــــحــــزب الــشــعــب  ــيــ ــــت األمــ ــالـ ــ وقـ
ــــد(، الــعــضــو  ــــشـ ــقـــراطـــي األردنـــــــــي )حـ الـــديـــمـ
السابقة في مجلس النواب عبلة أبو علبة، 
الــجــديــد«، إن إصــالح  »العربي  لـ فــي حديث 
الــتــشــريــعــات الــنــاظــمــة لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة 
الزاوية في عملية إعــادة بناء  ُيعتبر حجر 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، مــضــيــفــة »مـــنـــذ إقــــرار 
قـــانـــون الـــصـــوت الـــواحـــد عـــام 1993 ونــحــن 
نــطــالــب بــــإجــــراء تــغــيــيــرات جـــوهـــريـــة على 
قانون  وإلغاء  النيابية،  االنتخابات  قانون 
الصوت الــواحــد، ألنــه شكل ســّدًا منيعًا في 
ــه األحــــــزاب الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــات  وجــ

التقدمية والديمقراطية بشكل خاص«.
ورأت أن قانون االنتخاب الذي أعيد إنتاجه 
بـــصـــور مــخــتــلــفــة فــــي الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، 
هـــو الــســبــب الــرئــيــســي فـــي تـــراجـــع الــحــيــاة 
وكل  الجهوية  الظواهر  وإحــالل  السياسية 

القاهرة ـ العربي الجديد

والتضامن  الخارجية  وزارتــا  ت 
ّ
تلق

اعتراضات  املصريتان  االجتماعي 
وتـــــســـــاؤالت ومــــالحــــظــــات شــفــهــيــة، 
مــن عـــدد مــن الــســفــارات األوروبـــيـــة وممثلي 
في  الحكومة  مع  املتعاونة  املانحة،  الجهات 
واالجتماعية  الخدمية  املشاريع  من  العديد 
»اآلثـــــار  والـــتـــنـــمـــويـــة، بـــســـبـــب مــــا ُوصـــــــف بــــــ
ــتــــرتــــب عــلــى  ــكـــن أن تــ ــمـ ــــي يـ ــتـ ــ الـــســـلـــبـــيـــة« الـ
ــا الـــالئـــحـــة  ــهــ ــــي صـــــــــدرت بــ ــتـ ــ ــــصـــــوص الـ ــنـ ــ الـ
األهلي. وهــي الئحة  العمل  لقانون  الجديدة 
صــدرت منتصف الشهر املــاضــي، وتــلــزم كل 
الــكــيــانــات الــعــامــلــة فــي هـــذا املــجــال بتوفيق 
أوضـــاعـــهـــا خـــــالل ســـنـــة واحـــــــدة مــــن تـــاريـــخ 
صـــدورهـــا، كــالــجــمــعــيــات األهــلــيــة والــخــيــريــة 
التي  الــكــيــانــات  وكــذلــك  املـــجـــاالت،  بمختلف 
أعــمــااًل أو أنشطة أخــرى وبجانبها  تــمــارس 
أنشطة يمكن تصنيفها كعمل أهلي، قاصدة 

عّمان ـ أنور الزيادات

بعد االنتخابات البرملانية األردنية 
التي جرت في 10 نوفمبر/ تشرين 
ــتــــي أظـــهـــرت  ــانـــي املــــاضــــي، والــ ــثـ الـ
بــرزت مطالبات  املشاركة،  كبيرًا عن  عزوفًا 
بــإعــادة الــنــظــر بــالــقــوانــني الــنــاظــمــة للحياة 
السياسية في الــبــالد، أبــرزهــا ما جــاء على 
لسان العاهل األردني عبد الله الثاني، الذي 
دعــا فــي مقابلة مــع وكــالــة األنــبــاء األردنــيــة 
ـــشـــرت فـــي 10 يــنــايــر/ 

ُ
الــرســمــيــة )بــــتــــرا(، ن

كــانــون الثاني املــاضــي، إلــى ضـــرورة إعــادة 
النظر في هذه القوانني، كقوانني االنتخاب 
تعزيز  بــهــدف  املحلية،  واإلدارة  واألحــــزاب 

املشاركة السياسية لألحزاب وللشباب.
ــــالح  ــيـــة اإلصــ ــمـ الــــيــــوم ال يـــمـــكـــن إغــــفــــال أهـ
األزمـــــــة  ظـــــل  فـــــي  األردن،  فـــــي  الــــســــيــــاســــي 
االقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــعــانــي منها 
أرقام  إلى  البطالة  معدالت  وارتفاع  البالد، 
قــيــاســيــة، واتـــســـاع دائـــــرة الــفــقــر، واهــتــمــام 
بــحــقــوق  الــديــمــقــراطــيــة  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
اإلنـــســـان والـــحـــريـــات واالنـــتـــخـــابـــات، فيما 
الضبابية تغلف مستقبل اإلقليم املضطرب. 
كــل ذلـــك يــأتــي بــعــد االنــتــخــابــات البرملانية 
األخـــيـــرة، الــتــي لــم تــتــجــاوز املــشــاركــة فيها 
الـــ30 في املائة، فيما اقتصرت أعــداد  نسبة 
مقاعد األحزاب في البرملان على 12 مقعدًا، 
الــرغــم مــن مشاركة 47 حزبًا مــن أصل  على 
48، وبنسبة 9 في املائة من إجمالي مقاعد 
تقريران  أشـــار  فيما   ،130 البالغة  املجلس 
وتحالف  اإلنــســان  لحقوق  الوطني  للمركز 
ــة االنــــتــــخــــابــــات، إلـــــى وجــــود  ــبـ ــراقـ راصــــــد ملـ

انتهاكات جسيمة في االنتخابات.
وتبّدلت مواقف من كانوا يتغنون بمثالية 
قانوني االنتخاب واألحزاب باألمس. وقال 
وزير الشؤون السياسية والبرملانية موسى 
املـــعـــايـــطـــة، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن 
قانون االنتخاب الحالي لم يؤِد إلى النتائج 
الــدورتــني املاضيتني وعليه  املــرجــوة خــالل 
مالحظات عدة، معتبرًا أن »قانون االنتخاب 
وغيره من القوانني السياسية عززت العمل 
البرملانية  للحكومة  نــصــل  ولــكــي  الـــفـــردي، 
أغلبية  أن تكون هناك أحــزاب تحقق  يجب 

داخل البرملان«. 
الفايز،  األعــيــان فيصل  رئــيــس مجلس  أمــا 
ــلــــى قــــانــــون  فــــقــــال إن هــــنــــاك تـــحـــفـــظـــات عــ
االنــتــخــاب الــحــالــي وســلــبــيــات كــثــيــرة فــيــه، 

مؤكدًا ضرورة تعديله.
وعـــقـــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء بـــشـــر الـــخـــصـــاونـــة 
ــيــــس مــجــلــس األعــــيــــان فــيــصــل الــفــايــز  ورئــ
ورئيس مجلس النواب عبد املنعم العودات، 
األحـــــد املــــاضــــي، اجــتــمــاعــًا حــــول الــتــعــاون 

ووضع عراقيل أمام عمل املنظمات األجنبية 
غير الحكومية في مصر وافتتاح فروع لها، 

أو إيفاد ممثلني للعمل بكيانات مصرية.
الــجــهــات املهتمة على طول  اعــتــرضــت  كــذلــك 
ــتـــرات الــزمــنــيــة الـــتـــي تــســتــغــرقــهــا وزارة  ــفـ الـ
ــدة الـــجـــديـــدة  ــ ــــوحـ ــن، مــمــثــلــة فــــي الـ ــامـ ــتـــضـ الـ
والتي ستسمى  اآلن،  الهوية حتى  املجهولة 
»الــــــوحــــــدة املــــركــــزيــــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــات والـــعـــمـــل 
ــبــــات وإصـــــــــدار  ــلــ ــطــ ــــي بــــحــــث الــ األهـــــــلـــــــي«، فــ
املـــوافـــقـــات عــلــى الــعــديــد مـــن األنــشــطــة الــتــي 
بطرق  مراقبتها  املمكن  ومن  روتينية.  تبدو 
إطالق  مثل  للوقت،  وموفرة  أبسط  ووسائل 
بها،  املصرح  والحمالت  املــبــادرات  تنفيذ  أو 
ــبــــادرات  وتــوســيــع عــضــويــة الــجــمــعــيــات واملــ
ي التبرعات من الداخل، 

ّ
القائمة، وقبول وتلق

األمــوال من أشخاص عاديني  وقبول وتلقي 
خــارج البالد أو كيانات أجنبية حكومية أو 
األجانب  تشغيل  يمكن  كذلك  حكومية.  غير 
الكيانات  فــي  غــيــرهــم  أو  مــصــر  فــي  املقيمني 
املــحــلــيــة الــقــائــمــة، ســــواء كــخــبــراء أو عاملني 
دائــمــني أو مــؤقــتــني أو مــتــطــوعــني، واملــوافــقــة 
على الشراكة مع جهات حكومية أجنبية أو 

محلية لتنفيذ نشاط معني مصرح به.
وحــــددت الــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة، الــتــي مــا زالــت 

أشكال الفساد املالي مكان مركزية البرنامج 
الــوطــنــي واحـــتـــرام الــتــعــدديــة. وتــابــعــت: »ال 
أن املطلوب أســاســًا هــو تعديل قانون  شــك 
االنتخابات النيابية على وجه الخصوص، 
عــلــى قـــاعـــدة تـــأمـــني نـــظـــام انــتــخــابــي عـــادل 
في  الــواســعــة  التمثيلية  املــشــاركــة  يــضــمــن 
البالد«. وأملت أبو  السلطة التشريعية في 

معظم الجمعيات تدرسها حتى اآلن بسبب 
ضــخــامــتــهــا وتــشــعــبــهــا، فـــتـــرات تـــتـــراوح بني 
اإلجــــراءات.  لتنفيذ تلك  أشــهــر  شهر وثــالثــة 
ما ُيعتبر عقبة غير مسبوقة في وجه جهات 
الـــتـــمـــويـــل واملـــنـــظـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة، فــــي وقـــت 
من  بمزيد  الالئحة  تأتي  أن  فيه  تأمل  كانت 
الــتــســهــيــالت لــدعــم الــعــمــل األهــلــي فــي مصر، 
بداًل من توجيه النسبة العظمى من أموالها 
إلى مشاريع شراكة مع الحكومة والجمعيات 
التابعة للنظام. ويؤدي هذا األمر إلى اقتصار 
مجاالت العمل على األجندة الرسمية، وعدم 
استفادة قطاعات واسعة من تلك املساعدات، 
لألنشطة  بعينها  أنــمــاط  عــن تحديد   

ً
فــضــال

مــحــل الـــتـــمـــويـــل، وإهــــمــــال املـــلـــفـــات الــخــاصــة 
القانونية  واملساعدة  الديمقراطي  بالتحول 
لــلــســجــنــاء والــتــثــقــيــف والــتــعــلــيــم والــتــدريــب. 
ــدام مــصــطــلــحــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــبــــر اسـ ــــم ذلـــــــك عــ ــتـ ــ ويـ
فضفاضة، يزخر بها القانون الحالي وتثير 
العام،  »النظام  مثل  الغربية  الجهات  شكوك 
واألمن القومي، واآلداب العامة«، بما يتعلق 
ــوابـــط عـــمـــل املـــنـــظـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة غــيــر  بـــضـ
الــوزارة  الحكومية. بالتالي يمنح هــذا األمــر 
املــعــنــيــة، والــــوحــــدة الـــجـــديـــدة الـــتـــي ستنشأ 
 
ً
بــهــا ملــتــابــعــة عــمــل تــلــك املــنــظــمــات، مــســاحــة

للتضييق والعقاب، وحتى التصفية.
وتتمسك تــلــك الــجــهــات مــنــذ صـــدور الــقــانــون 
املـــخـــاطـــرة  بــــعــــدم   2019 آب  أغـــســـطـــس/  فــــي 
بالدخول في تمويل مشاريع كبرى للحكومة 
أو للمجتمع املدني، قبل اختبار جدية النظام 
فـــي عــــدم االســـتـــخـــدام الــســلــبــي لــتــلــك األلـــفـــاظ 
ــــالل الـــالئـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة  واألحــــــكــــــام، مــــن خــ
ــا ســيــتــبــعــهــا مـــن تـــصـــرفـــات. مـــع الــعــلــم أن  ومــ
لــم تتضمن تعريفًا وتــحــديــدًا دقيقًا  الــالئــحــة 
واألحكام  املطاطة  األلفاظ  من  العديد  ملعاني 
املانحة  الــجــهــات  وتــرغــب  الديمقراطية.  غير 
والسفارات في تجربة عمل الوحدة املركزية، 
على  الغموض  بعد ويسيطر  تنشأ  لــم  التي 
األجنبية  املــنــظــمــات  خــضــوع  مــع  تشكيلها، 
اإلدارة  أدوار  بــنــفــس  وقــيــامــهــا  إلشـــرافـــهـــا، 
كانت  التي  واالتــحــادات  للجمعيات  املركزية 
كــذلــك  ــامـــن.  ــتـــضـ الـ فــــي وزارة  قـــائـــمـــة ســلــفــًا 
تختص باإلشراف والرقابة على الجمعيات 
واملنظمات  األهلية  واملؤسسات  واالتحادات 
األجنبية غير الحكومية، ومتابعة إجــراءات 
وإعداد  التنفيذية،  القانون والئحته  تطبيق 
واإلحــصــاءات  واملعلومات  الــدراســات  ونشر 
الــــــخــــــاصــــــة بــــالــــجــــمــــعــــيــــات واالتــــــــــحــــــــــادات 
واملــؤســســات األهــلــيــة واملــنــظــمــات األجنبية 
غــيــر الــحــكــومــيــة عــلــى املـــســـتـــويـــات املــحــلــيــة 

واإلقليمية والدولية.
كما يحظر القانون على الجمعيات ممارسة 
أنشطة حزبية أو نقابية أو تكوين جمعيات 
سّرية أو سرايا، وهذا يعتبره الغربيون أمرًا 
طــبــيــعــيــًا، لــكــن لــيــس مــن الــطــبــيــعــي أن يعود 
أنشطة  »مــمــارســة  عليها  ويــحــظــر  املـــشـــروع 
اآلداب  أو  العام  بالنظام  اإلخــالل  من شأنها 
العامة أو الوحدة الوطنية أو األمن القومي« 
من دون توضيح املقصود بهذه املصطلحات. 
فهناك العديد من الفعاليات واألنشطة التي 
يمكن اعتبار أنها تهدد النظام العام، من قبل 
سلطات أو أجهزة متطرفة في تقييد املجال 

العام، أو أنها مغالية في تطبيق القانون.
ويعيد القانون في موضٍع آخر التأكيد على 
»حــظــر تمويل نــشــاط يــدخــل فــي نــطــاق عمل 
العمالية،  أو  املهنية،  النقابات  أو  األحــــزاب، 
يضر  أو  ديـــنـــي،  أو  ســيــاســي  طـــابـــع  ذي  أو 
بــاألمــن الــقــومــي لــلــبــالد، أو الــنــظــام الــعــام، أو 
أو يحض  العامة،  الصحة  أو  العامة،  اآلداب 
الفنت. ما  إثــارة  أو  الكراهية  أو  التمييز  على 
يعبر بحسب تلك الجهات خالل مفاوضاتها 
الحكومة  »قلق  عن  املصريني  املسؤولني  مع 
ــيــــة غــيــر  ــبــ ــنــ ــنــــظــــمــــات األجــ مـــــن تــــحــــركــــات املــ
الحكومية، ورغبتها في إحكام وثاقها وعدم 
فــتــح مــســاحــات أمــامــهــا للعمل فــي املــجــاالت 
تــحــديــدًا،  والــحــقــوقــيــة  والــثــقــافــيــة  السياسية 
تحديدًا مع استخدام مصطلح »إثارة الفنت« 
الذي يمكن استغالله ملنع أنشطة كثيرة في 

تلك املجاالت املزعجة لنظام السيسي.

عــلــبــة »أال تــتــكــرر أخـــطـــاء املـــاضـــي، عــنــدمــا 
جرى االلتفاف على قانون الصوت الواحد، 
ــغ مــخــتــلــفــة«،  ــيـ بـــــإعـــــادة إنــــتــــاجــــه وفــــــق صـ
باملطالبة  تــتــحــدد  نــظــرنــا  »وجــهــة  مضيفة 
بقانون على أساس القائمة الوطنية املغلقة 
والتمثيل النسبي الشامل، كما أنه من غير 
املمكن الشروع في خريطة طريق لإلصالح 
العامة  الحريات  السياسي من دون إطــالق 
ووقـــــف االنـــتـــهـــاكـــات فـــي مـــا يــخــص حــريــة 

الرأي والتعبير«. 
وتــابــعــت: »ال نعرف مــا هــو حجم اإلصــالح 
لكن  التنفيذية،  السلطة  إلــيــه  تسعى  الـــذي 
التصريحات الصادرة عن أقطاب السلطات 
بــعــد مــقــابــلــة املـــلـــك، تــــدل أن هــنــاك خــريــطــة 

طريق نحو السير في هذا االتجاه«.
وأكدت أبو علبة ضرورة تشكيل هيئة حوار 
وطــنــي تــضــّم ممثلني عــن جــمــيــع األطــيــاف 
املنظمة،  واالجتماعية  السياسية  والــقــوى 
ــفـــاف عـــلـــى الــتــغــيــيــر  ــتـ وااللـــــتـــــزام بـــعـــدم االلـ
الــجــوهــري املــطــلــوب فـــي تــعــديــل الــقــوانــني، 

وإطالق الحريات العامة.
للجمعية  السابق  الرئيس  رأى  جهته،  مــن 
ــالــــد  األردنـــــــــيـــــــــة لــــلــــعــــلــــوم الــــســــيــــاســــيــــة خــ
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الشنيكات، 
 10 فــي  جــرت  التي  املاضية  االنتخابات  أن 
إلــى خلق  الثاني، لم تــؤِد  نوفمبر/ تشرين 
منظومة سياسية صحية، بل تسّببت بعدم 
ــًا الــقــانــون  ــفـ ــزاب، واصـ ــوز مــرشــحــي األحــــــ فــ
الــــحــــالــــي، الــــــذي جـــــرت وفـــقـــه االنـــتـــخـــابـــات 
السياسية  للحياة  طـــارد  بــأنــه  الــبــرملــانــيــة، 
في  فشله  أثــبــت  أنــه  إلــى  مشيرًا  الحقيقية، 

الدورتني االنتخابيتني املاضيتني.
ـــــر بشكل 

ّ
أث ــانـــون  ــقـ الـ الــشــنــيــكــات إن  وقـــــال 

سلبي على نسبة املشاركة في االنتخابات 
البرملانية األخيرة، على الرغم من أن هناك 
من يرى أن ضعف املشاركة مرتبط بفيروس 
كورونا، لكن العزوف عن املشاركة كان أكثر 
ــا بالنسبة  ارتــبــاطــًا بــقــانــون االنــتــخــاب. أمـ
لــقــانــون اإلدارة املــحــلــيــة، فــأوضــح أنـــه على 
الــرغــم مــن مـــرور ســنــوات عــديــدة على إقــرار 
يحدث  لم  املحلية،  واإلدارة  املركزية  قانون 
ــات، ولــــم يشكل  ــدمـ ــخـ تـــقـــّدمـــًا فـــي نــوعــيــة الـ

إضافة كبيرة في الواقع املحلي.
أمــر آخــر يمكن ربطه  إلــى  الشنيكات  ولفت 
األميركية  اإلدارة  أن  هــو  الــتــطــورات،  بــهــذه 
ــدة بــــرئــــاســــة جـــــو بـــــايـــــدن مــهــتــمــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بقضايا حقوق اإلنسان، وقضايا اإلصالح 
السياسي، مضيفًا: »ربما جزء مما نتأثر به 
وضع إدارة بايدن املنطقة ضمن أولوياتها، 
لألمور  واستباقًا  التغيير  لهذا  واستجابة 
ــادة الـــنـــظـــر بـــالـــقـــوانـــني الــنــاظــمــة  ــ ــ يــمــكــن إعـ

للحياة السياسية في البالد«.

تشديد اإلجراءات االحترازية على الرحالت اآلتية من اإلمارات )كريم صهيب/فرانس برس(

يحظر القانون على الجمعيات ممارسة أنشطة حزبية )األناضول(

لم تمّر الئحة العمل 
األهلي المصرية، 

الصادرة الشهر 
الماضي، بسهولة 

لدى األوروبيين 
الذين انتقدوا الكثير 

من مصطلحاتها 
الفضفاضة، 

متوجسين من 
أهدافها الحقيقية. 
مع العلم أن الالئحة 

تضمنت بنودًا مغايرة 
لما اُتفق عليه 

بين مصر واالتحاد 
األوروبي

في  النظر  إعادة  إلى  الثاني  اهلل  عبد  األردني  العاهل  دعوة  دفعت 
القوانين الناظمة للحياة السياسية، أطرافًا كثيرة لتبني هذا المطلب، 

بعدما أظهرت االنتخابات عزوفًا عن المشاركة
رصدخاص 

انتقادات أوروبية لمصطلحات 
القانون الجديد

خاص

استبعاد 
القضاء

يجيز القانون لوزير 
التضامن االجتماعي أن 

يصدر قرارًا بإيقاف النشاط 
أو إلغاء التصريح من 
األساس، وذلك فقط 

لـ»أسباب تتعلق بتهديد 
األمن القومي أو السالمة 
العامة أو اإلخالل بالنظام 
العام«، من دون اللجوء 

إلى القضاء. ويسمح 
هذا البند بوقف األنشطة 

أو منع التمويل.

يسيطر الغموض على 
تشكيل الوحدة المركزية 

للجمعيات والعمل األهلي

لم يشكل قانون اإلدارة 
المحلية تقّدمًا في 

نوعية الخدمات

األوروبيون يعترضون 
على عدم مشاركتهم في 

وضع النصوص الجديدة

وعود من أبوظبي بتوفير 
جرعات كبيرة من لقاح 

»سينوفارم« للقاهرة

رئيس مجلس األعيان: 
سلبيات كثيرة في قانون 

االنتخاب

استطاعت اإلمارات، عبر 
اتصاالت مع قيادات 

سياسية مصرية، وقف 
قرار القاهرة تعليق السفر 

من الدولة الخليجية 
إليها، فيما حددت مصر 

ضرورة التزام المسافرين 
الوافدين من اإلمارات، 

ودبي تحديدًا، بمسحات 
طبية حديثة لم تمر 

عليها 48 ساعة

اإلصالح 
السياسي 
في األردن

دعوات تغيير 
القوانين بإيقاع 

السلطة
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البالد،  إحكام قبضته على  الثالثاء،  الجيش في ميانمار، أمس  واصل 
رغم كل اإلدانات الدولية لالنقالب الذي نفذه العسكر يوم اإلثنين، فيما 

تتجه األنظار اآلن بشكل أكبر إلى تأثير الخارج وال سيما أميركا والصين

67
سياسة

وقال أحد النواب لوكالة »أسوشييتد برس« 
ــاء الـــبـــرملـــان تــمــكــنــوا من  ــه و400 مـــن أعـــضـ إنــ
التحدث داخل مجمع االستراحات، والتواصل 
مــع دوائـــرهـــم االنــتــخــابــيــة عــبــر الــهــاتــف، لكن 
في  السكني  املجمع  بــمــغــادرة  لهم  ُيسمح  لــم 
نايبيداو. وأضــاف أن الشرطة تمركزت داخل 
املجمع، بينما كانت قوات الجيش في الخارج.
 
ّ
كما قال مدير مطار يانغون، فون ماينت، إن
الــســلــطــات أغــلــقــت املــطــار الــدولــي فــي املــديــنــة، 
وهــو أيضًا املــطــار الرئيسي فــي الــبــاد. وقــال 
 

ّ
ــتــــرز« إن املـــطـــار سيظل مــايــنــت لــوكــالــة »رويــ
مــغــلــقــًا حــتــى مـــايـــو/ أيـــــار املـــقـــبـــل. أمـــــام هــذا 
الــوضــع، تــواجــه الـــواليـــات املــتــحــدة اآلن، بعد 
الوقت والطاقة واملــال في  استثمار عقود من 
تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة فــي مــيــانــمــار، تحديات 
يمكن أن تؤثر على ميزان القوى العاملي، حيث 
ــرابـــات فـــي مــيــانــمــار  يــتــوقــع أن تــعــزز االضـــطـ
املنطقة، وســط مخاوف  فــي  مــن نفوذ الصني 
حــديــثــة وخــطــيــرة بـــشـــأن انـــــزالق الـــدولـــة إلــى 

االستبداد.
ر بايدن في بيان قوي، اإلثنني، ميانمار 

ّ
وحذ

ــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا والـــتـــي  مــــن إعـــــــادة فـ
تــم رفــعــهــا بــعــد الـــعـــودة الــجــزئــيــة لــلــبــاد إلــى 
عن  معربًا  أوبــامــا،  إدارة  خــال  الديمقراطية 
دعمه الثابت ملبدأ الديمقراطية الذي يتوافق 
مــع وعــــوده خـــال حملته االنــتــخــابــيــة. وقــال 
 »الواليات املتحدة ستدافع 

ّ
بايدن في بيانه إن

عــن الــديــمــقــراطــيــة فــي أي مــكــان تــتــعــّرض فيه 
بـ«التخلي  ميانمار  جيش  مطالبًا  العــتــداء«، 
ــتــــي اســـتـــولـــى  بـــشـــكـــل فـــــــوري عــــن الـــســـلـــطـــة الــ

عليها«.
قـــال ديــريــك ميتشل، أول سفير  الــســيــاق،  فــي 
لــواشــنــطــن لـــدى مــيــانــمــار بــعــد انــتــقــالــهــا إلــى 
الــحــكــم املـــدنـــي، إن الـــواليـــات املــتــحــدة لــم تعد 
وأضــاف  ميانمار.  فــي  نفسه  بالنفوذ  ع 

ّ
تتمت

ــة  ــرانـــــس بــــــــرس«: »أعـــتـــقـــد أن أزمــ ــ لـــوكـــالـــة »فـ

ــة هــذا االنــقــاب  وبينما رّكـــز الــغــرب على إدانـ
واملـــطـــالـــبـــة بـــاحـــتـــرام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ذهــبــت 
الواليات املتحدة بعيدًا، إذ هدد رئيسها جو 
الــدولــة.  بــايــدن بــإعــادة فــرض العقوبات على 
ل االنقاب العسكري في ميانمار اختبارًا 

ّ
ويمث

الــدفــاع عن  بــايــدن على  إدارة  مبكرًا لتصميم 
الديمقراطية في العالم، لكن بخاف ما حدث 
قبل نحو عشرة أعــوام عندما رعــت الواليات 
 
ّ
فــإن هــنــاك،  للسلطة  انتقالية  عملية  املتحدة 
الخيارات اآلن أمام اإلدارة الجديدة محدودة. 
الديمقراطية في ميانمار  ُعّد صعود  ولطاملا 
إنجازًا رئيسيًا للرئيس األسبق باراك أوباما 
فتحًا  باعتباره شّكل  بايدن،  ونائبه حينذاك 
لــدولــة مغلقة تــــدور فــي فــلــك الــصــني. وتتجه 
األنظار بالفعل اليوم إلى األخيرة، ودورها في 
 الحزب 

ّ
األيام املقبلة، خصوصًا مع معرفة أن

مع  تاريخ متقلب  له  كــان  الصيني  الشيوعي 
جيش ميانمار. وبدا تعليق بكني غير واضح 
بشأن االنقاب، ودعوتها، أمس الثاثاء، إلى 
عدم »تعقيد الوضع« في ميانمار، فيما ذهبت 

الصحف الصينية باتجاه تلطيف ما حدث.
للديمقراطية«  الوطنية  »الرابطة  حزب  ودعــا 
الحاكم في ميانمار، إلى اإلفــراج عن الرئيس 
الحاكم  الــدولــة،  ورئيسة مجلس  مينت،  ويــن 
ــــغ ســــان ســـو تـــشـــي، بعد  الــفــعــلــي لــلــبــاد، أونـ
ــقــــاب الـــعـــســـكـــري. وقــــال  ــداة االنــ ــ تــوقــيــفــهــم غــ
 »االنقاب العسكري 

ّ
الحزب في بيان، أمس، إن

وصــمــة عـــار فــي تــاريــخ الــجــيــش والـــدولـــة في 
ميانمار«. وفــي وقــت سابق من أمــس، أعلنت 
حكومة  حــل  ميانمار  فــي  العسكرية  الــقــيــادة 
الـــبـــاد وتـــوقـــيـــف 24 وزيــــــرًا مـــع نـــوابـــهـــم عن 
العمل، وتعيني 11 وزيرًا إلدارة شؤون الباد 

كخطوة أولى.
 املئات من أعضاء البرملان 

ّ
في هذا األثناء، ظل

استراحتهم  مقر  داخــل  الجبرية  اإلقــامــة  قيد 
أمــس.  يانغون  الــبــاد  فــي عاصمة  الحكومية 

 الغرب »ربما اعتبرها أيقونة للديمقراطية 
ّ
أن

في العالم قبل أن يخبو هــذا البريق. لكن إذا 
العالم، عندها  كنت مهتمًا بالديمقراطية في 
له 

ّ
عليك احترام الخيار الديمقراطي، وهي تمث

ــر ال يــتــعــلــق  ــ ــ ــــى أن »األمـ ــفـــت الـ ــــوح«. ولـ ــــوضـ بـ
بالشخص، بل بالعملية«.

الفترة األخــيــرة من  وارتفعت خيبة األمــل في 
زعيمة املعارضة السابقة أونغ سان سو تشي. 
 الـــغـــرب طــالــب بـــاإلفـــراج 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

 ســـو تشي 
ّ
عــنــهــا مـــع مــعــتــقــلــني آخــــريــــن، فـــــإن

كانت تخسر الدعم الغربي بشكل متسارع في 
األخيرة مع صمتها حيال وحشية  السنوات 
الجيش البورمي ضّد أقلية الروهينغا، وهو 
صــمــت فـــّســـره الــبــعــض بـــأنـــه مـــحـــاولـــة لــعــدم 

معاداة الجيش.
الديمقراطي،  ميانمار تحّولها  بدأت  وعندما 

فـــإن واشــنــطــن الــتــي كــانــت هــيــاري كلينتون 
تقود سياستها الخارجية آنذاك والتي قامت 
بــزيــارة إلــى هــذا البلد عــام 2011، تمّكنت من 
إقـــنـــاع اإلصــاحــيــني عــبــر وعــــود بــمــســاعــدات 
بديل  وتأمني  العقوبات  وتخفيف  اقتصادية 
االعتماد  بعدم  املتشّددين،  القوميني  للحّكام 
 الـــواليـــات املتحدة 

ّ
الــواســع عــلــى الــصــني. لــكــن

ــى قــائــد  اآلن لــيــس لــديــهــا الــكــثــيــر لــتــقــدمــه إلــ
إلـــى إدارة ظهره  عــســكــري دفــعــتــه طــمــوحــاتــه 
الــجــنــرال  االنــقــاب  فــزعــيــم  التغيير.  مــن  لعقد 
أميركية  لعقوبات  خاضع  هلينغ،  أونــغ  مــني 
ــهــا 

ّ
ــــزال ســـاريـــة بــســبــب الــحــمــلــة الـــتـــي شــن ال تـ

املتحدة  الواليات  ووصفتها  الروهينغا  ضّد 
ــــوراي هــيــبــرت،  ــال مـ بــأنــهــا تــطــهــيــر عـــرقـــي. وقــ
خــبــيــر شــــؤون جــنــوب شــــرق آســيــا فـــي مــركــز 
الـــدراســـات االســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة، لوكالة 

ــدار بيانات  »فــرانــس بـــرس«: »مــن السهل إصـ
التالية  الخطوة  هي  ما  معرفة  األصعب  لكن 
ــا الـــذي  ــــاف »مـ الــتــي يــجــب الــقــيــام بـــهـــا«. وأضـ
معاقبة  بــاإلمــكــان  أنــه  أعتقد  تفعله!  أن  يجب 
ذلك  يــؤدي  ربما  العسكرية.  الــشــركــات  بعض 
ــى إحـــــــداث الــقــلــيــل مــــن الـــضـــغـــط، ألن هـــذه  ــ إلـ
ــات مــنــغــمــســة بــعــمــق فـــي الـــعـــديـــد من  ــركـ الـــشـ
ــاعـــات االقــــتــــصــــاد«. مــــن جــهــتــهــا، طــــورت  قـــطـ
الــصــني عــاقــات وديـــة مــع الــقــيــادة املــدنــيــة في 
بمبادرتها  اهتمامًا  أكثر  بدت  التي  ميانمار، 
»الحزام والطريق« من الجنراالت هناك الذين 
يعيشون في عزلة ويتصرفون أحيانًا بطريقة 
فيها شيء من جنون العظمة. وقــال هيبيرت 
 
ّ
»هناك شيء مثير للسخرية هو اعتقادي بأن

الصني لن تتمكن من بناء عاقة مع الجيش 
كتلك التي كانت مع سو تشي«. لكن مع تأّهب 

الــغــرب لــلــتــشــدد مــع مــيــانــمــار، لــن يــكــون أمــام 
املــجــلــس الــعــســكــري الــجــديــد هــنــاك مــن خيار 
سوى االعتماد على الصني. ومع وعود بايدن 
بالتركيز مجددًا على حلفاء الواليات املتحدة، 
حــيــث الــعــديــد مــنــهــم فـــي جــنــوب شــــرق آســيــا 
يــتــوقــون لـــرؤيـــة واشــنــطــن تــتــصــدى لــلــصــني، 
 »مــا حــدث في ميانمار اآلن 

ّ
أن اعتبر هيبرت 

يجعل ذلك أكثر صعوبة«.
ودعت الصني، أمس الثاثاء، املجتمع الدولي 
إلى عدم »تعقيد الوضع أكثر مما هو عليه« 
ــــي مــــيــــانــــمــــار، غـــــــداة االنـــــقـــــاب الـــعـــســـكـــري.  فـ
املجتمع  الصينية  الخارجية  وزارة  وناشدت 
الــدولــي »املــســاهــمــة فــي االســتــقــرار السياسي 
واالجتماعي« في ميانمار، غداة دعوتها كافة 
 الخافات« 

ّ
األطــراف في هذه الدولة إلى »حل

ضمن اإلطار الدستوري والقانوني، فيما كان 
اجتماعًا طــارئــًا،  الــدولــي  األمـــن  يعقد مجلس 

أمس، ملناقشة الوضع في ميانمار.
وتـــطـــرقـــت وســــائــــل اإلعـــــــام الــصــيــنــيــة، الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــحــاكــم، 
الـــثـــاثـــاء، إلــــى الـــوضـــع فـــي الـــدولـــة املـــجـــاورة 
ــة، وتـــجـــنـــبـــت  ــفــ ــلــــطــ مـــســـتـــخـــدمـــة عـــــــبـــــــارات مــ
ــقــــاب«. وتــحــدثــت وكــالــة  اســتــخــدام كــلــمــة »انــ
الــصــني الــجــديــدة عــن »تــعــديــل وزاري واســع« 
واســـتـــبـــدال الــــــــوزراء املـــدنـــيـــني بــالــعــســكــريــني. 
الناطقة  تايمز«  »غــلــوبــال  صحيفة  ووصــفــت 
ــراء«، اســتــيــاء  ــ ــبـ ــ  عـــن »خـ

ً
بــاإلنــكــلــيــزيــة، نـــقـــا

الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة بـــأنـــه »تــعــديــل لبنية 
املتوازنة«. وبينما يميل الحزب  السلطة غير 
الــشــيــوعــي الــحــاكــم فـــي الــصــني إلــــى األنــظــمــة 
االســـتـــبـــداديـــة، إال أنـــه كـــان لـــه تـــاريـــخ متقلب 
مـــع جــيــش مــيــانــمــار، والـــــذي يــرتــبــط أحــيــانــًا 
بــحــمــاتــه ضـــد األقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة الــصــيــنــيــة 
وتجارة املخدرات على طول الحدود الجبلية 
 تولي 

ّ
أن يــرون  املراقبني  لكن بعض  الطويلة. 

الــجــيــش فـــي مــيــانــمــار الــســلــطــة بــعــد تــجــربــة 
قصيرة مع ديمقراطية محدودة، يمنح الصني 
فرصة أكبر لانفتاح على دولة مجاورة سعى 
الــغــرب جــاهــدًا للحد مــن تــأثــيــر بــكــني عليها. 
»فــوريــن بوليسي«  السياق، قالت مجلة  وفــي 
األميركية »قد يكون الاعب األكثر أهمية هو 
الــصــني« فــي مــا يــحــدث اآلن. وأضــافــت »ربما 

الــذي عقد الشهر املــاضــي بني  كــان االجتماع 
ــــغ يــي،  كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــني الــصــيــنــيــني وانـ
املحورية في  النقطة  أونــغ هلينغ، هــو  ومــني 
ــقـــاب«. واعــتــبــرت أنـــه »قـــد تكون  تــحــديــد االنـ
الــطــريــقــة الـــتـــي تــتــعــامــل بــهــا كـــل مـــن الــصــني 
والـــواليـــات املــتــحــدة مــع األزمــــة عــامــة مهمة 
العسكر  »دأب  الصحيفة  وقالت  لعاقتهما«. 
فــــي مـــيـــانـــمـــار عـــلـــى الــــدفــــع بــــروايــــة الـــتـــزويـــر 
االنـــتـــخـــابـــي مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
املاضي، لكن القيادة العسكرية كانت ستتردد 
ــراء لـــو لـــم تــكــن لــديــهــا ثــقــة في  ــ فـــي اتـــخـــاذ إجـ
لحمايتها  بــكــني  عــلــى  تعتمد  أن  يمكن  أنــهــا 
العواقب الحتمية في األمــم املتحدة ومن  من 
 بكني 

ّ
الدول الغربية«. لكن الغريب هنا هو أن

كانت أقرب إلى حكومة سو تشي املدنية مما 
العسكري  النظام  املاضي من  كانت عليه في 
فــي ميانمار. وهـــذا يــرجــع إلــى حــد كبير إلى 
الدولية  العزلة  دائمًا  فضلوا  الذين  العسكر، 
على االعتماد على دولة أجنبية، حتى كدولة 
مثل الصني. وكــان الخوف من االعتماد على 
إلــى استيعاب  أدى، جزئيًا،  الــذي  الصني هو 
جـــيـــش مـــيـــانـــمـــار لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى مـــدى 
الصينية  املــشــاريــع  الــزمــان وتعليق  مــن  عقد 
الـــكـــبـــرى، مـــثـــل ســــد مــيــيــتــســون، الــــــذي تــبــلــغ 
دائمة  ثغرة  وهــو  دوالر،  مــلــيــارات   3.6 كلفته 
في العاقات منذ ذلك الحني. ومع ذلك، ربما 
لم يمنح الصينيون أي إذن صريح للجنرال 
العسكري مني أونغ هلينغ باملضي قدمًا في 
أنه  اعــتــقــدت  العسكرية  الــقــيــادة  لكن  خططه، 
بإمكانها دفع بكني للدفاع عنها على أي حال. 
الــحــســاب هنا هــو أن الــصــني نـــادرًا مــا تفوت 
فرصة لتوسيع نفوذها في آسيا على حساب 

الواليات املتحدة.
ولـــكـــن قـــد تـــكـــون هـــنـــاك صــفــقــة هـــنـــا، بحسب 
ــــول »فــــــوريــــــن بــــولــــيــــســــي«. وتــــوضــــح  ــقـ ــ مـــــا تـ
ــه »يـــمـــكـــن لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة أن تــعــتــرف  ــ أنـ
بشأن  سيما  وال  لبكني  الــتــجــاريــة  باملصالح 
مقابل  ميانمار،  في  والطريق  الحزام  مبادرة 
دعـــم الــصــني إلجــبــار مــيــانــمــار عــلــى حــل أزمــة 
الروهينغا، وترسيخ قوة القوى الديمقراطية 
في الباد التي هي بالفعل ودية للغاية تجاه 
بكني. ستكون هذه نتيجة متفائلة، ليس فقط 
مليانمار، ولكن أيضًا آلفاق التعاون األميركي 
الصيني«. مــن جهة أخـــرى، كــان الفتًا موقف 
مما  ميانمار،  مع  الحدودية  الــدولــة  تاياند، 
حــصــل فـــي األخـــيـــرة، إذ اعــتــبــر نــائــب رئــيــس 
براويت وونغسوان، ما جرى  تاياند،  وزراء 
ــذا املــوقــف  ــد ال يـــبـــدو هــ ــًا«. وقــ ــيـ ــلـ ــًا داخـ ــأنـ »شـ
في   2019 انتخابات   

ّ
أن إلــى  نــظــرًا  مستغربًا، 

تــايــانــد ســمــحــت لــزعــيــم املــجــلــس الــعــســكــري 
برايوت تشان أو تشا، بالبقاء كرئيس للوزراء 

بعد خمس سنوات من االنقاب العسكري.
ــــي بـــنـــغـــادش،  الــــدولــــة الــــجــــارة األخــــــــرى، وهـ
بدت معنية أكثر بالديمقراطية في ميانمار. 
ــنـــغـــادش،  بـ فــــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكــــــــدت 
الــاجــئــني  آالف  مــئــات  الــتــي تستقبل  الـــدولـــة 
»كجارة وصديقة  أنها  الروهينغا،  أفــراد  من 
ملــيــانــمــار، نـــوّد أن نــرى الــســام واالســتــقــرار«، 
»أن يــتــم الــحــفــاظ على   أنــهــا تــأمــل بـــــ

ً
مــضــيــفــة

ــكــــام الــدســتــوريــة  اآللـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة واألحــ
فــي بـــورمـــا«. وبــنــغــادش غــيــر مستفيدة من 
 قــائــد الجيش 

ّ
الــجــديــد، خصوصًا أن الــوضــع 

الجنرال مني أونغ هلينغ، متهم بفظائع ضد 
الروهينغا، الذين انتقل مئات آالف الاجئني 

منهم إلى بنغادش.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

ترقب للوضع 
في ميانمار

ــمــواقــف الــداخــلــيــة في  ــاءت ال جـ
خجولة،  ــالب  ــق االن عقب  ميانمار 
وقال  انتقامية.  إجراءات  من  خوفًا 
لوكالة  بــائــع صــحــف،  ــو؛  مــونــغ م
إلى  ينزلوا  لن  »الناس  بــرس«:  »فرانس 
أن  يعرف  الجميع  للتظاهر.  الشوارع 
الجنود مسلحون ويمكنهم إطالق 
النار«، فيما أكد مونغ زاو الذي يملك 
يخافون  »الناس  اللحوم:  لبيع  كشكًا 
ما  نحبذ  ال  أنــنــا  مــع  علنًا،  االنــتــقــاد 
حصل«. وظل الجنود أمس منتشرين 
طّوق  فيما  نايبيداو،  العاصمة  في 

عسكريون مباني سكنية للنواب.

مواقف داخلية 
خجولة

الحدث

بــيــنــمــا كـــان الــتــرقــب ســّيــد املــوقــف 
لـــلـــوضـــع فــــي مـــيـــانـــمـــار فــــي الـــيـــوم 
ــانـــي مــــن االنــــقــــاب الــعــســكــري  ــثـ الـ
الــــذي نــفــذه الــجــيــش أول مـــن أمــــس، اإلثــنــني، 
ــره كـــبـــار الــســيــاســيــني، ومــن  ــ واعـــتـــقـــل عــلــى أثـ
أونـــغ ســان ســو تــشــي، معلنًا  الزعيمة  بينهم 
حالة الطوارئ في الباد، كان الجيش يواصل 
 الحكومة 

ّ
إحكام قبضته على الباد، عبر حل

ــة الــجــبــريــة عــلــى الــــنــــواب، إلــى  ــامـ وفــــرض اإلقـ
جانب إغاق املطار الرئيسي للدولة. وبينما 
تتركز األنظار على تطورات الوضع الداخلي، 
فإن مراقبة استجابة الخارج ومدى تأثيرها، 

المئات من أعضاء
البرلمان في ميانمار قيد 

اإلقامة الجبرية

األنظار تتجه للواليات 
المتحدة والصين

وال سيما من قبل الواليات املتحدة والصني، 
مـــع مـــا يــحــصــل فـــي هـــذه الـــدولـــة الــواقــعــة في 
جــنــوب شـــرق آســيــا لــم يــكــن أقـــل أهــمــيــة، نظرًا 
 الوضع الجديد قد يشكل ميدان صراع 

ّ
إلى أن

جديدًا بني واشنطن وبكني أو قد يكون ساحة 
ــدادًا  ــ لــلــتــســويــات. وفــيــمــا يــمــثــل االنـــقـــاب ارتــ
عقود  مــن  خرجت  التي  مليانمار،  دراماتيكيًا 
من الحكم العسكري الصارم والعزلة الدولية 
 خيبة أمــل الغرب 

ّ
الــتــي بـــدأت عــام 1962، فـــإن

السابقة  املعارضة  زعيمة  من  واضحة  كانت 
سو تشي، بسبب تبريرها النتهاكات حقوق 

اإلنسان واملجازر بحق أقلية الروهينغا. 

االتحاد  إن  )الصورة(،  بوريل  األوروبي، جوزيب  االتحاد  قال وزير خارجية 
ميانمار.  في  الديمقراطية  إلحــالل  كافة  المتاحة  الخيارات  سيدرس 
ــح بــوريــل فــي بــيــان، أمس  وأوضـ
يدين  األوروبــي  االتحاد  أن  الثالثاء، 
ــالب الــعــســكــري في  ــق بــشــدة االن
قاطع  بشكل  ويرفض  ميانمار، 
االنتخابات  نتائج  الجيش  تجاهل 
نوفمبر/  8 في  جرت  التي  العامة 
أن  وأكــد  الماضي.  الثاني  تشرين 
االتحاد األوروبي سيقف إلى جانب 
شعب ميانمار في مساعيه إلحالل 

الديمقراطية.

واصل الجيش إحكام قبضته على البالد )األناضول(أوروبا تدرس الخيارات
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إدماج »الجبهة األمازيغية« باألحزاب المغربية: ورقة انتخابية؟نافالني: محاكمتي تهدف إلى إخافة الروس

ل املعارض الروسي ألكسي نافالني، أمس 
ُ
مث

الثاثاء، أمام القضاء الروسي، بتهمة انتهاك 
شــــروط الــرقــابــة الــقــضــائــيــة املــفــروضــة عليه 
في قضية غسل األمــوال التي تعود إلى عام 
حتى  املــعــطــيــات  جميع  تشير  والــتــي   ،2014
اآلن إلى أنها قد تؤدي إلى سجنه لسنوات، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن احـــتـــجـــاجـــات مـــنـــاصـــريـــه،  عـ
والتنديد الدولي املستمر منذ اعتقاله في 17 
لــدى وصوله  املــاضــي  الثاني  كــانــون  يناير/ 
رت السلطات 

ّ
إلــى مــوســكــو. مــن جهتها، حـــذ

الــروســيــة األوروبـــيـــني مــن مــغــبــة الــدمــج بني 
عاقتهم بموسكو وقضية تسميم املعارض 
الــروســي فــي أغــســطــس/ آب املــاضــي، والــتــي 
سيرغي  الــروســي  الخارجية  وزيـــر  اعتبرها 

الفروف أمس، »مسرحية«.
ودافع نافالني أمس، عن نفسه، أمام محكمة 
موسكو. وخال جلسة االستماع، أكد ممثلو 
االدعـــاء أن املــعــارض الــروســي »انتهك بشكل 
مــنــهــجــي« شــــروط حــكــم بــالــســجــن ملـــدة ثــاث 
سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ صدر 
عام 2014، وبالتالي ينبغي تنفيذ الحكم، ما 
أثـــار حــــوارات مــتــوتــرة مــع محامي نافالني. 
وبالنسبة إلى سلطات السجون، فإن نافالني 
لم يمثل أمامها على النحو املنصوص عليه 
في شروط رقابته القضائية، لكن الدفاع أكد 
أن املعارض األبرز للكرملني كان يتعافى في 
أملانيا عقب عملية التسمم التي تعرض لها، 
إلـــى موسكو.  وتــوجــه فيها أصــابــع االتــهــام 

الرباط ــ عادل نجدي

واملناطقية  التشريعية  االنتخابات  هل تكون 
ــالـــي مــحــطــة  ــام الـــحـ ــعــ ــلـــديـــة املـــنـــتـــظـــرة الــ ــبـ والـ
إدماج جزء من الحركة األمازيغية في الحياة 
أصــبــح مطروحًا  املــغــربــيــة؟ ســـؤال  السياسية 
فــــي املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، فــــي ظــــل مــعــطــيــات 
متواترة تشير إلى حركة استقطاب سياسي 
مفتوح قد يحّول القضية األمازيغية إلى ورقة 
مثل  ثقل،  ذات  أحـــزاب  فــي مواجهة  انتخابية 
الحكومي  االئتاف  قائد  والتنمية«،  »العدالة 
الحالي، و»االستقال« املعارض، خال النزال 

االنتخابي املقبل.
ســواء  السياسية،  املشاركة  فكرة  كانت  ولئن 
من داخــل األحــزاب املوجودة أو بإنشاء حزب 
باإلجماع  يحظى  ال  أمــازيــغــيــة،  مرجعية  ذي 
أن ما  الحركة األمــازيــغــيــة، إال  داخــل مكونات 
يعرفه املشهد السياسي في املغرب، حاليًا، من 
اللمسات  لوضع  الحزبية  للتحركات  تسريع 
يكفل  تعاقد سياسي  األخــيــرة على مضامني 
ــمـــل الــســيــاســي  ــعـ ــة الـ ــهـ ــبـ ــى »جـ ــ لــلــمــنــتــمــني إلــ
األمازيغي« االنتقال من املمانعة إلى املشاركة 
فـــي صــنــع الـــقـــرار الــســيــاســي، يــؤكــد أن هــنــاك 
في  للدفع  السياسيني  الفاعلني  لــدى  توجهًا 
اتجاه تكرار تجارب سابقة. أبرز تلك التجارب 
كان تجربة إدماج اإلساميني، التي بدأت عام 
بــدائــل أخــرى تتيح تنفيذ  1992 بالبحث عــن 
فكرة املشاركة السياسية بعد رفض السلطات 
طلب تأسيس حزب »التجديد الوطني«، وكان 

مـــن جــهــتــه، أكــــد نــافــالــنــي أمــــام املــحــكــمــة أنــه 
أملانيا،  فــي  بعنوانه  السجون  سلطات  أبلغ 
 »ما الذي كان يمكنني فعله أيضًا؟ 

ً
متسائا

هل كنتم تريدون أن أرسل لكم مقطع فيديو 
يــصــور عــاجــي الــفــيــزيــائــي؟«. كــذلــك اعــتــبــر 
أن محاكمته تــهــدف إلـــى إخــافــة املــايــني من 
الروس. وبعدما أمضى جزءًا من العقوبة قيد 
اإلقامة الجبرية، يواجه نافالني حاليًا إمكان 
الــعــام. وبالنسبة  احــتــجــازه لعامني ونــصــف 
إلى أنصاره، فإن الرئيس الروسي فاديمير 
األول.  استبعاد معارضه  إلــى  بوتني يسعى 
وكـــتـــب لـــيـــونـــيـــد فــــولــــكــــوف، أحـــــد مــســاعــدي 
ــا يــحــدث في  نــافــالــنــي عــلــى »تــويــتــر«، إن »مـ
نافالني  يرمي  بوتني  منطقي:  أمــر  املحكمة 

في السجن ألنه نجا من عملية االغتيال«.
وبــالــتــزامــن مــع املــحــاكــمــة، أوقــفــت السلطات 
لنافالني  املؤيدين  الروسية عشرات  األمنية 
الذين تظاهروا أمام املحكمة. وأكدت منظمة 
مائة  اعــتــقــال  الحكومية  غير  »أوفــيــد-إنــفــو« 
الروسي  املعارض  شخص، فيما دعا حلفاء 
إلــــى تــظــاهــرة حــظــرتــهــا الــســلــطــات. وجــــاءت 
الــجــلــســة بــعــد عــطــلــة نــهــايــة أســـبـــوع شــهــدت 
كل  في  البارز  للمعارض  داعمة  احتجاجات 
أنــحــاء روســيــا، وهــي تعتبر أكــبــر مــوجــة من 
االحـــتـــجـــاجـــات، وأســـفـــرت عـــن تــوقــيــف أكــثــر 
مــن 5400 شــخــص.  وكـــان الــقــضــاء الــروســي 
نافالني وحلفائه  ــراءات ضــد  اإلجــ قــد صّعد 
ــيـــني، والـــــذيـــــن وضــــعــــوا جــمــيــعــهــم  ــيـــاسـ الـــسـ
أو  أو سجنوا  الجبرية  اإلقــامــة  رهــن  تقريبًا 
حــوكــمــوا خـــال األســابــيــع األخـــيـــرة. وكــانــت 
محكمة مقاطعة سيمونوفسكي في موسكو 
ــادر بــحــق  ــ ــــصـ قــــد طـــلـــبـــت تـــحـــويـــل الـــحـــكـــم الـ
ملــدة 3 سنوات ونصف  القضية  نافالني في 
سجن.  عقوبة  إلــى  التنفيذ  وقــف  مــع  السنة 
وعـــشـــيـــة املـــحـــاكـــمـــة، أيــــــدت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
فــــي مـــوســـكـــو الـــطـــلـــب، بـــاعـــتـــبـــاره »قــانــونــيــًا 
ــبــــررًا«، رغـــم إمـــضـــاء املـــعـــارض قــســمــًا من  ومــ
توالي  الجبرية. ووســط  اإلقامة  في  العقوبة 
ــال واملـــحـــاكـــمـــة،  ــقـ ــتـ ــاالعـ الـــتـــنـــديـــد الـــغـــربـــي بـ
الــروســيــة أمـــس،  اعــتــبــرت وزارة الــخــارجــيــة 
أن وجــــود دبــلــومــاســيــني أجـــانـــب فـــي جلسة 

ــزب »االســـتـــقـــال« لكن  الـــتـــواصـــل أواًل مـــع حــ
بــا نــتــائــج تــذكــر، لــيــجــرى بــعــدهــا الــتــفــاوض 
الخطيب على أساس  الكريم  الــراحــل عبد  مع 
إعادة تجديد هياكل حزبه »الحركة الشعبية 
الدستورية الديمقراطية«، وصواًل إلى تحقيق 
هذا الهدف مع عقد مؤتمر استثنائي للحزب 

في عام 1996.
وقــبــل أشــهــر قليلة مــن مــحــطــة انــتــخــابــيــة قد 
تغّير من طبيعة مشهد حزبي طبع املغرب منذ 
هبوب رياح الربيع العربي في 2011، بدا مثيرًا 
لــاهــتــمــام تــســريــع حـــزب »الــحــركــة الشعبية« 
)املـــشـــارك فــي الــحــكــومــة( ملــســار تفعيل بنود 
االتفاق الذي تم توقيعه في ديسمبر/ كانون 
األول املـــاضـــي مـــع »جــبــهــة الــعــمــل الــســيــاســي 
األمـــازيـــغـــي«، بــاالنــتــقــال، خـــال اجــتــمــاع عقد 
النظر  إلــى »تقريب وجــهــات  املــاضــي،  السبت 
السياسية ملناضلي  باملشاركة  في ما يتعلق 
الــجــبــهــة فـــي أكـــاديـــر )جـــنـــوب غــــرب املـــغـــرب(، 
والبحث عن سبل تثبيته ميدانيًا بما يخدم 
املدينة  سكان  وتطلعات  األمازيغية  القضية 
الجبهة قد تّوجت مسار  ونواحيها«. وكانت 
حــوار أطلقته على مــدى 9 أشهر مع عــدد من 
الحركة  لــأحــرار،  الوطني  )التجمع  األحـــزاب 
الشعبية، التقدم واالشتراكية( بشأن املشاركة 
في  األول  اتفاقني:  على  بالتوقيع  السياسية، 
17 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مـــع »الــتــجــمــع 
ــانـــي مــــع »الـــحـــركـــة  ــثـ الـــوطـــنـــي لـــــأحـــــرار«، والـ
كـــانـــون األول  فـــي 31 ديــســمــبــر/  الــشــعــبــيــة« 
املاضي، تم بموجبهما انضمام أعضاء فيها 
إلـــى الــحــزبــني. وإذا كــانــت كــل املــعــطــيــات تــدل 
حاضرة  ستكون  األمازيغية  املعادلة  أن  على 
فــي االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، إال أن الــســؤال الــذي 
هــل سيفتح  هــو:  املتابعني  مــن  العديد  يثيره 
اندماج مكونات الجبهة في حزبي »األحرار« 
و»الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة«، الـــبـــاب عــلــى املــشــاركــة 
وذلك  األمازيغية،  للحركة  الفعالة  السياسية 
بــعــد أن ظــلــت منكفئة عــلــى نفسها ألكــثــر من 
40 سنة خـــارج األحــــزاب ومــؤســســات الــدولــة، 
أم أن األمر ال يعدو أن يكون استقطابًا وورقة 

لتحقيق مآرب انتخابية؟
ــمــــل الـــســـيـــاســـي  ــعــ ــة الــ ــهــ ــبــ ــــول مـــنـــســـق »جــ ــقـ ــ يـ

الــســيــاســيــة واعــيــة بــاملــصــداقــيــة واملــشــروعــيــة 
وتــدرك  األمــازيــغــيــة،  الحركة  بها  تتمتع  التي 
ــا، وهــــي تــحــاول  ــكــــوادرهــ الـــزخـــم الــنــضــالــي لــ
جــاهــدة اســتــقــطــابــهــم لــتــعــزيــز هــيــاكــلــهــا التي 
أصابها الوهن والترهل، لكن »ال يمكن لبعض 
األشخاص املحسوبني على رؤوس األصابع، 
والــذيــن لــم يسبق لهم أن خــاضــوا أي تجربة 
انتخابية، بل إن أغلبهم لم يسجلوا أنفسهم 
ــلـــوائـــح االنــتــخــابــيــة إال فـــي ديــســمــبــر/ فـــي الـ

لهذه  الوهم  يبيعوا  أن  املــاضــي،  األول  كانون 
األحــــــــزاب بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى تــحــقــيــق مــعــجــزات 
إلى  األمــازيــغــي  الناشط  ويــذهــب  انتخابية«. 
أن العمل داخل املؤسسات لخدمة األمازيغية 
مقولة مغلوطة يريد بها البعض تبرير هدف 
السياسية، مضيفًا:  األحــــزاب  فــي  انــخــراطــهــم 
»الــحــركــة األمــازيــغــيــة عــمــلــت دومــــًا مــن داخــل 
املؤسسات وحققت مكتسبات مهمة للقضية، 
وهــي تعمل حاليًا مــن داخــلــهــا، لكن يبدو أن 
ما يقصده املنتمون إلى الجبهة هو رغبتهم 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــقـــاعـــد فــــي الــجــمــاعــات 
الدستورية،  املجالس  والبرملان وفي  الترابية 
خـــصـــوصـــًا مــنــهــا املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــغــات 

والثقافة املغربية«.
األمازيغية  العصبة  رئيس  ينظر  جهته،  مــن 
التحاق  إلى  أونغير،  بوبكر  اإلنسان،  لحقوق 
بحزبي  األمازيغي«  السياسي  العمل  »جبهة 
»األحرار« و»الحركة الشعبية« على أنه »قرار 
وتــقــديــر شخصي  امللتحقني  مـــســـارات  يــتــوج 
لــــهــــم، كـــمـــا أنــــــه خــــطــــوة ال تــــضــــّر بــالــقــضــيــة 
ــقـــول أونــغــيــر  ــد تــنــفــعــهــا«. ويـ األمـــازيـــغـــيـــة وقــ
املـــشـــاركـــة  »قــــــــرار  الـــجـــديـــد » إن  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
ــــروري النــتــزاع  الــســيــاســيــة أمـــر إيــجــابــي وضــ
مكتسبات نوعية لصالح القضية األمازيغية 
منذ  سياسية  بــقــرارات  وهمشت  ّيبت 

ُ
غ التي 

االقتصار  أن  بيد  اليوم،  إلــى  املغرب  استقال 
أمــرًا غير مبرر وغير  على حزبني فقط يبقى 
مــعــقــول، ألن هــنــاك أحـــزابـــًا أخــــرى لــهــا مـــاٍض 
هناك  أن  كما  األمازيغية،  بخصوص  مشرف 
أحزابًا أخرى يمكن فتح النقاش معها بشأن 
تبنيها للقضية األمازيغية التي تبقى قضية 

وطنية جامعة تهم الجميع«. )Getty /اعتقل اآلالف من مناصري نافالني منذ عودته إلى موسكو )ميخائيل سفلتوف

شارك األمازيغ بفعالية في الحراك الشعبي األخير )فاضل سنا/فرانس برس(

أمــــس، لــنــظــيــرهــا الـــروســـي ســيــرغــي الفـــروف 
خال لقائها به في موسكو عن »قلق السويد 
واالتحاد األوروبي بشأن التدهور في مجال 
روسيا«.  في  اإلنــســان  وحقوق  الديمقراطية 
ــــدى مــوســكــو  مـــن جــهــتــه، قــــال الفـــــروف إن »لـ
ــار قـــضـــيـــة« نــافــالــنــي  ــبـ ــتـ ــًا جـــديـــة العـ ــابـ ــبـ أسـ
أملانيا ترفض  دامــت  »مــا  »مسرحية«، وذلــك 
تقديم أدلة لروسيا تثبت فرضية تسميمه«. 
وأضـــاف الفـــروف أنــه »عندما يــوجــه أحدهم 
اتــهــامــًا لــك، فعليه إثــبــات ذنــبــك. أمــا إذا قــال: 
لــن أفصح لكم عــن أي شــيء ألنــه ســّر، أو ألن 
املريض ذاته لم يسمح لنا بفعل ذلك، فلدينا 
ما يكفي من األسباب العتبار ذلك مسرحية«.
على الرغم من ذلك، فإن التحرك األوروبي لم 
يــهــدأ. ومــن املــتــوقــع أن يصل وزيـــر خارجية 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــــل، بــعــد 

محاكمة نافالني دليل على بعض املحاوالت 
الغربية للتدخل في شؤون موسكو. وكتبت 
املتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على 
»فيسبوك« أن ذلك دليل على محاوالت غربية 
»لــتــحــجــيــم روســــيــــا«. وفــــي ســـيـــاق الــضــغــط 
ــّبـــرت  األوروبـــــــــــي لـــــإفـــــراج عــــن نـــافـــالـــنـــي، عـ
الرئيسة الحالية ملنظمة األمن والتعاون في 
أوروبا، وزيرة الخارجية السويدية آن لينده، 

غـــٍد الــجــمــعــة إلـــى مــوســكــو، وهـــو طــلــب رؤيــة 
ذلك  موسكو  واستغلت  الــروســي.  املــعــارض 
لتوجيه تحذيرات لبروكسل. وأعرب املتحدث 
أمل  عــن  بيسكوف  دمــيــتــري  الكرملني  بــاســم 
ــــد حـــمـــاقـــة بــربــط  ــأال يـــرتـــكـــب أحـ ــ مـــوســـكـــو »بــ
ــاد  ــحـ ــا واالتـ ــيـ مــســتــقــبــل الـــعـــاقـــات بـــني روسـ
األوروبي بنزيل سجن«، بعد تنديد بروكسل 
املــعــارض وأنــصــاره.  الــذي يستهدف  بالقمع 
وأوضح بيسكوف أنه »في حال كان )بوريل( 
يــحــمــل رســـالـــة صـــارمـــة، فـــوزيـــر خــارجــيــتــنــا 
سيرد بالصرامة نفسها«. وحول طلب بوريل 
زيارة نافالني، رأى املتحدث الروسي أن البت 
فيها عائد »للمحققني والقضاة«، لكن بما أنه 
»ليس فردًا من أفراد عائلته أو أحد أقربائه، 

فعلى أي أساس يريد إجراء هذه الزيارة؟«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

طلب وزير الخارجية 
األوروبي جوزيب بوريل 

مقابلة نافالني

الـــرفـــض املــطــلــق لــكــل شــــيء ومــقــاطــعــة كـــل ما 
يمت للمؤسسات وللدولة بصلة، وذلــك على 
أن  يمكننا  ال  أنـــه  قبيل  مــن  معطيات  أســـاس 
 
ً
نعمل مــن داخـــل مــؤســســات ال تــعــتــرف أصــا

بــاألمــازيــغــيــة، لــكــن بــعــد الــتــعــديــل الــدســتــوري 
كنا غير  وإن  مــســتــجــدات،  طـــرأت  لسنة 2011 
راضني عنها في املجمل، بيد أنها تتيح على 
األقــــل أرضـــيـــة يــمــكــن تــطــويــرهــا لــنــشــتــغــل من 
داخـــل األحــــزاب واملــؤســســات«. ويــضــيــف: »لن 
العمل  وعــن  السياسية،  مشاركتنا  عــن  نــنــدم 
من داخل املؤسسات، ألنها تمثل أسلوبًا فعااًل 
للتصدي للعديد من القرارات التراجعية التي 

مرر من خال البرملان واملؤسسات«.
ُ
ت

لكن الناشط األمازيغي عبد الواحد درويش، 
الفاعلني  غالبية  بــني  اتــفــاقــًا  هــنــاك  أن  يعتقد 
فــي الــحــركــة عــلــى أن الــتــعــاقــد، الـــذي أبـــرم بني 
وحزبي  األمازيغية  الحركة  مناضلي  بعض 
»األحرار« و»الحركة الشعبية«، هو استقطاب 
حــزبــي يــأتــي قــبــيــل االنــتــخــابــات املــرتــقــبــة في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن 2021. ويــقــول درويــــش، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن األحـــزاب  فــي حــديــث لـــ

»العربي  لـ الدين حجاج،  األمــازيــغــي«، محيي 
الــجــديــد«، إن دخـــول املــعــتــرك الــســيــاســي عبر 
بـــوابـــة األحـــــزاب ســيــجــعــل األمـــازيـــغ مــقــرريــن، 
لــيــس فــقــط عــلــى املـــســـتـــوى الـــثـــقـــافـــي، بـــل في 
أن  لــلــبــاد. ويعتبر  الــعــامــة  السياسة  يهم  مــا 
»إقــــصــــاء األمـــازيـــغـــيـــة فـــي كـــل الـــنـــواحـــي كــان 
بقرار سياسي، وال يمكن أن تنصف إال بقرار 
الــوجــود داخل  الحركة  أبناء  لــذا على  مماثل، 
املؤسسات، ونخال أن أي قرار سياسي لسنا 
فــيــه، لــن ينصف األمــازيــغــيــة، كــمــا حــصــل في 
التنزيل الدستوري في ما يخصها«. ويتابع 
حــجــاج: »كــنــا دائــمــًا نــمــارس السياسة، ولكن 
كــــانــــت ســـيـــاســـة مـــــن نــــــوع خــــــــاص، ســيــاســة 

يرى البعض أن 
إقصاء األمازيغية كان 

بقرار سياسي

دافع المعارض الروسي 
ألكسي نافالني، أمس، 

عن نفسه، خالل جلسة 
محاكمته في وقت 

تشير مختلف الدالئل إلى 
أنه سيواجه السجن رغم 

الضغوط الدولية لإلفراج 
عنه

قبل أشهر من االنتخابات 
المغربية، بدا الفتًا تسريع 

التحركات لضم حركة 
أمازيغية إلى حزبين 
ناشطين، بما طرح 

تساؤالت عن دوافع 
الخطوة وارتداداتها

تقرير متابعة

ــوراء بشكل  الــروهــيــنــغــا أعــــادت األمــــور إلـــى الــ
 مــيــتــشــل، الــــذي يــــرأس الــيــوم 

ّ
كــبــيــر«. وحــــض

باده  األميركي،  الوطني  الديمقراطي  املعهد 
 على 

ّ
ــال إن عــلــى الــتــنــســيــق مـــع حــلــفــائــهــا، وقــ

الــعــالــم أن يــحــتــرم االنــتــصــار الــســاحــق الـــذي 
قته الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة 

ّ
حق

سو تشي في انتخابات العام املاضي. وأضاف 
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الصراع يحتدم بين المعتدلين والمتطرفين

جمهوريو أميركا: حرب وجود

تبرئة دونالد ترامب 
تدعم مزاعمه حول 

تزوير االنتخابات

واشنطن ـ العربي الجديد

اســــــتــــــعــــــاد الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون فـــي 
الــكــونــغــرس نــشــاطــهــم الــســيــاســي، 
بـــعـــد اســـتـــيـــعـــاب صـــدمـــة اقــتــحــام 
ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ أنــــصــــار الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـ
الثاني  مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون 
املـــاضـــي، وخــســارتــهــم األغــلــبــيــة فــي مجلسي 
النواب والشيوخ. وبدأ الحزب العمل مع إدارة 
الرئيس جو بايدن على أكثر من ملف داخلي، 
ال ســـيـــمـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــخـــطـــط مـــواجـــهـــة 
كــــورونــــا، وذلــــك مـــن مــوقــع مــحــافــظ تقشفي، 
يشير إلى استمرار سياستهم التقليدية. غير 
أن هــذا االتــجــاه إلــى إعـــادة دوران العمل في 
واشنطن، من دون ترامب، لم يلِغ األثر الكبير 
الذي ال يزال يتركه امللياردير الشعبوي، على 
حــزبــه، واالنــقــســام الــواضــح الـــذي ظهر داخــل 
الحزب. وإذا كان الجمهوريون سيذهبون في 
اقتحام  ترامب في قضية  تبرئة  إلــى  النهاية 
ــزل الــثــانــيــة  ــعـ الـــكـــونـــغـــرس، وفــــي مــحــاكــمــة الـ
الــتــي ســتــبــدأ فــي »الــشــيــوخ« فــي الــتــاســع من 
فبراير/ شباط الحالي، فإن ذلك من شأنه أن 
مزاعمه  لتأكيد  جــديــدة  األخــيــر فرصة  يمنح 
الرئاسية،  االنــتــخــابــات  فــي  تــزويــر  بحصول 
الحزب،  ويعطي دفعًا للقوى املتشددة داخل 
ملواصلة استثمارها في نفوذ ترامب وتأثيره 
والشعبية.  السياسية  املحافظة،  الكتلة  على 
في األثناء، ال يزال الحزب الجمهوري يتخبط 
فـــي دوامـــــة االنـــقـــســـام بـــن جــنــاحــيــه املــعــتــدل 
واملـــتـــطـــرف، وهــــو مـــا ظــهــر جــلــيــًا أخـــيـــرًا في 
ومــارجــوري  تشيني  ليز  النائبتن  قضيتي 

تايلور غرين.
وأصـــبـــحـــت نــيــابــة تـــايـــلـــور غـــريـــن عـــن واليـــة 
جورجيا، بمثابة الصداع للتيار املعتدل لدى 
املــحــافــظــن، تــمــامــًا كــســعــي املــتــشــدديــن لعزل 
النائبة الجمهورية ليز تشيني، التي صّوتت 
ــــب، مــن  ــرامـ ــ ــــواب ملـــحـــاكـــمـــة تـ ــنـ ــ فــــي مــجــلــس الـ
منصبها كالنائبة رقم 3 في القيادة التراتبية 
»الـــنـــواب«. ويرتبط  داخـــل  الجمهورين  لــدى 
»مشكلة  بـ األمــيــركــي  اإلعــــام  بـــات يصفه  مــا 

»الــشــيــوخ« ميتش ماكونيل، الــذي نـــادرًا ما 
يوجه انتقادات ألعضاء في مجلس النواب. 
وهاجم ماكونيل أول من أمس اإلثنن، غرين، 
املؤيدة لترامب، من دون أن يسميها، واصفًا 
الجمهوري«.  للحزب  »ســرطــان  بأنها  إياهًا 
وقال ماكونيل في بيان لصحيفة »ذي هيل« 
إن »من يعتقد أنه لم تتحطم ربما طائرة فوق 
 ،)2001( أيلول  11 سبتمبر/  في  البنتاغون 
وأن عمليات إطاق النار املروعة في املدارس 
مـــدبـــرة مــســبــقــًا، هـــو شــخــص ال يــعــيــش في 
العالم الحقيقي«. وأضــاف أن تايلور غرين، 
بــتــرويــجــهــا »أكــــاذيــــب ســخــيــفــة« وتــمــّســكــهــا 
للحزب  املــؤامــرة«، هي »سرطان  »نظريات  بـ
الـــجـــمـــهـــوري«. وســـارعـــت الــنــائــبــة إلــــى الــــرّد 
عــلــى مـــاكـــونـــيـــل، وكــتــبــت فـــي تـــغـــريـــدة على 
الــحــقــيــقــي للحزب  »تــويــتــر«، أن »الــســرطــان 
هـــم الـــبـــرملـــانـــيـــون الـــجـــمـــهـــوريـــون الــضــعــفــاء 
الذين ال يسعهم ســوى فعل شــيء واحــد: أن 
يخسروا بأناقة«، معتبرة أنه »لهذا السبب، 

غرين،  معضلة  وتضع  بلدنا«.  نخسر  نحن 
 

ّ
الجمهورين، أمام خيارات عدة، إذ إن غض

النظر عن سجلها الطويل من التصريحات 
وتقوية  بمواصلته،  لها  سيسمح  املتطرفة 
ــريــــات املــــــؤامــــــرة والــــبــــروبــــاغــــنــــدا الـــتـــي  نــــظــ
تـــــرّوج لــهــا. ويــمــلــك الـــحـــزب أكــثــر مـــن خــيــار 
أو  توبيخها،  أو  إدانــتــهــا  عــبــر  ملحاسبتها، 
ســحــب اســمــهــا مـــن الــلــجــان الــتــشــريــعــيــة، أو 
حتى طردها، سواء من الحزب أو الكونغرس، 
وهو ما يطالب به الديمقراطيون. وقال زعيم 
األقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن 
مــاكــارثــي، ملــوقــع »أكــســيــوس«، فــي 27 يناير 
املاضي، إن تصريحات غرين »مقلقة«، وإنه 
ـــر ألن يــكــون لـــه حــديــث مــعــهــا حــول 

ّ
»ُيـــحـــض

ذلك«.
الــذي يخضع الختبار  نفسه،  ماكارثي  لكن 
ــذا اإلطـــــار، لــيــس بــمــنــأى عــن تــأثــيــرات  فــي هـ
ترامب. وكــان زعيم األقلية في »الــنــواب« قد 
في  السابق  الرئيس  املــاضــي،  الخميس  زار 
ــدا، وتـــبـــاحـــث مــعــه في  ــوريـ ــلـ مــنــتــجــعــه فـــي فـ
النيابي من قبضة  املجلس  استعادة  كيفية 
في  النصفية  االنتخابات  في  الديمقراطين 
ــك بــحــســب بـــيـــان ملــكــتــب تـــرامـــب.  ــ 2022، وذلـ
ترامب  الرئيس  أن »شعبية  البيان  وأضــاف 
لــم تــكــن يــومــًا بــمــثــل الــقــوة الــتــي هــي عليها 
 أكــثــر مــن أي 

ً
الــيــوم، وإن دعــمــه يمثل أهــمــيــة

دعـــم آخـــر فــي أي وقــــت«. عــلــى املــقــلــب اآلخـــر، 

ــة التي  تــبــرز أيــضــًا لـــدى الــجــمــهــوريــن األزمــ
فــي صفوفهم،  لها وجـــوه معتدلة  تــتــعــّرض 
وكيفية حمايتها. وآخر تجليات ذلك، قضية 
ليز  النائبة  تتعرض  التي  الشرسة  الحملة 
تشيني، إثر تصويتها ملحاكمة ترامب. وكما 
تسميتها،  دون  مـــن  غــريــن  مــــارجــــوري  دان 
دافـــــع مــاكــونــيــل فـــي تــصــريــح آخــــر أول من 
إيــاهــا، وواصــفــًا  أمـــس، عــن تشيني، مسميًا 
فــي مجلس  الجمهورين  لــدى  الثالث  الــرقــم 
ــــواب، بـــأنـــهـــا »زعـــيـــمـــة تــمــلــك اقــتــنــاعــات  ــنـ ــ الـ
مضيفًا  وفقها«،  للعمل  والشجاعة  عميقة، 
أنــهــا »قــائــدة مهمة فــي حــزبــنــا، وفــي بلدنا. 
العمل  استمرار  وأنتظر  لخدمتها  أنــا ممنت 
معها، حول املسائل املصيرية التي تواجهها 
الــبــاد«. وينتظر الــيــوم األربــعــاء أن يناقش 
إمكانية  الــنــواب  فــي مجلس  الــجــمــهــوريــون 
طـــــرد تــشــيــنــي مــــن مــنــصــبــهــا فــــي املــجــلــس. 
وكــانــت األخــيــرة قــد تعرضت لحملة شرسة 
مــن حلفاء تــرامــب خــال األســابــيــع املاضية، 
مات  النائب  مــن  وخصوصًا  عــزلــه،  لدعمها 
غايتز )فلوريدا(، الذي ألقى كلمة في تجمع 
التي  ويوامنغ،  واليــة  في  لتشيني  معارض 
تــتــحــدر مــنــهــا. ويــطــالــب أعـــضـــاء مـــا يسمى 
»تــجــمــع الــحــريــة« املــحــافــظ داخــــل مجلس  بـــ
الــنــواب، ونــواب جهوريون آخـــرون، بصدور 

قرار لطرد تشيني من القيادة.
وفــي إشــارة أخــرى على مــدى االنقسام لدى 
عن  بوليسي«،  »فــوريــن  نقلت  الجمهورين، 
ريغلمان،  دنفر  السابق  الجمهوري  النائب 
تأكيده أنه لم يصوت لترامب في انتخابات 
الرئاسة األخيرة، ما يشير إلى حجم االنقسام 
الــذي خسر  داخــل الحزب. وكشف ريغلمان، 
تمهيديات الحزب األخيرة، في حديث ملدونة 
صوتية )بودكاست( للمجلة، أنه لم يصوت 
لترامب في 2020 )ولم يصوت كذلك لبايدن(، 
الــذي يسير فيه  معربًا عن قلقه من االتجاه 
ــار  ــ ــذا اإلطـ ــ الــــحــــزب املـــحـــافـــظ. وتــــوقــــع فــــي هـ
أن »يــســتــمــر مــرشــحــو الــحــزب فــي اســتــغــال 
ــر االنـــتـــخـــابـــات  ــزويــ ــرامــــب حـــــول تــ ــم تــ ــزاعــ مــ
للفوز في االنتخابات النصفية«، معربًا عن 
اعتقاده بأن »سردية أوقفوا السرقة )شعار 
ألنصار ترامب( ستنجح في دفع الكثير من 
الناخبن إلى صناديق االقتراع«. واعتبر أنه 
أوافـــق على سياسات بعض  »مــن املمكن أال 
األشــخــاص، لكن ما يغضبني هو أن يشوه 
اآلخرين،  على  للسيطرة  الحقائق  أشخاص 
أو خلق حقيقة بديلة لتظهيرهم كأبطال أو 

جعل أنفسهم أسطورة«.

ال يزال الحزب الجمهوري 
األميركي واقعًا بين فّكي 

كّماشة التيارين المعتدل 
والمتطرف في داخله

)Getty/تدعم غرين نظريات المؤامرة وجماعة »كيو أنون« )شيب سوموديفيال

مــارجــوري«، باتساع سطوة اليمن املتطرف 
داخل الحزب الجمهوري، سواء لدى القاعدة 
أو عــلــى املــســتــوى الــســيــاســي، إذ عــلــى الــرغــم 
املؤامرة  لنظريات  ارتباط غرين ودعمها  من 
وحــــركــــة »كــــيــــو أنــــــــون« املـــســـلـــحـــة املـــتـــطـــرفـــة، 
للمهاجرين  املــعــاديــة  الــصــريــحــة  ومــواقــفــهــا 
أفريقية،  أصــول  مــن  واألميركين  واملسلمن 
الفردي  بالساح  الهجمات  لضحايا  وحتى 
إلــى مواقف  املتحدة، باإلضافة  الــواليــات  في 
أخرى مثيرة للجدل، إال أن ذلك لم يمنع عددًا 
كبيرًا من السياسين الجمهورين من دعمها 
وفــازت مارجوري  الكونغرس.  انتخابات  في 
عــلــى مــنــافــســهــا الــجــمــهــوري جـــون كــــوان في 
انــتــخــابــات اإلعــــــادة. وتـــعـــّد هـــذه الــنــائــبــة من 
التشريعي، وهي  العمل  إلى  الجدد  الوافدين 
لم تتوان خال حملة ترشحها عن نشر فيديو 
ــًا وتــــهــــدد »الــشــيــوعــيــن«  تــحــمــل بـــهـــا ســـاحـ
ــن جــــورجــــيــــا، وخـــاضـــت  ــ بـــالـــبـــقـــاء بـــعـــيـــدًا عـ
أوقفوا  أميركا،  »أنقذوا  حملتها تحت شعار 
الــشــيــوعــيــة«، وصـــّوتـــت فــي الــكــونــغــرس ضد 
الرئاسية  االنتخابات  نتائج  على  املصادقة 

التي فاز فيها جو بايدن.
وعادت قضية مارجوري إلى الواجهة أخيرًا، 
خــــال األســـبـــوعـــن املـــاضـــيـــن، ال ســيــمــا بعد 
املــاضــي،  الــثــاثــاء  أن أن«،  نــشــر شبكة »ســـي 
تــقــريــرًا قـــالـــت فــيــه إن حـــســـاب األخـــيـــرة على 
العنف  ملمارسة  تأييدًا  يتضمن  »فيسبوك« 
ضــد الــديــمــقــراطــيــن والــعــمــاء فــي الــوكــاالت 
أبدت  أنها  ذلك  األمثلة على  الفيدرالية. ومن 
إعــجــابــًا على تعليق يــقــول إن »رصــاصــة في 
الـــــرأس ســتــكــون أســـــرع« مـــن إطـــاحـــة نانسي 
ــنـــواب. كذلك  بــيــلــوســي مــن رئــاســة مــجــلــس الـ
وضــعــت إشــــارة اإلعــجــاب عــلــى تعليق يقول 
إن »خــلــع )بــيــلــوســي( مــن مــنــصــبــهــا، أو عبر 
الــقــتــل، ال فــــرق، املــهــم أن تـــرحـــل«. ودفــــع ذلــك 
الديمقراطين أخيرًا إلى اإلشارة إلى أن غرين 
الجسدية.  لسامتهم  مباشرًا  تهديدًا  تشّكل 
ــالـــت بــيــلــوســي إن »الــــعــــدو هـــو فـــي داخـــل  وقـ
املجلس«، فيما أكد النائب الديمقراطي كوري 
بــــوش الــجــمــعــة املـــاضـــي أن رئــيــســة املــجــلــس 

تقوم بنقل مكتبها بعيدًا عن مكتب غرين.
ــبـــحـــت »مــشــكــلــة  ــذا األســــــــــاس، أصـ ــ ــلــــى هــ وعــ
غـــريـــن« مــعــضــلــة لــلــجــمــهــوريــن. فــمــن جــهــة، 
أن  إال  بمواقفها،  العديد منهم  تنديد  ورغــم 
دعــمــهــم لــهــا هــو مــا أوصــلــهــا للعضوية في 
في  وأدلــى جمهوريون  التشريعية.  السلطة 
النائبة  لــهــذه  بــانــتــقــادات  أخــيــرًا  الكونغرس 
عـــن جـــورجـــيـــا، وآخــــرهــــم زعـــيـــم األقـــلـــيـــة في 
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