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ليبيا: تصويت جديد اليوم الختيار السلطة التنفيذيةاالحتالل يواصل مجزرة هدم خربة حمصة الفوقا

يحدث اآلن
النووي في إطار المراوحة بال أي تقدم، برزت أمس زيارة وزير الخارجية العراقي  في ظل استمرار الملف 
فؤاد حسين إلى طهران، في ظل تساؤالت عما إذا كان يقود جهودًا لتقريب وجهات النظر بين إيران 

والواليات المتحدة
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أسامة علي

ال خالف في أن القبول بمخرجات 
ملتقى الحوار السياسي الليبي 

بات أمرًا ال ُبد منه، فالخيار اآلخر 
هو الحرب التي لم يعد الليبيون 

يستطيعون تحّمل املزيد منها. لكن 
الالفت في مسار الجولة الحالية من 
 عكس 

ً
ملتقى الحوار أنها بعثت أمال

ما كان يتوقع الجميع. يتمثل األمل 
في فشل مرحلة التصويت األولى 

على أساس املجّمعات )األقاليم( 
االنتخابية، وتراجع املنطق الجهوي 

لصالح منطق آخر أكثر واقعية، 
وهو منطق سُيكشف فيه صراحة 

عن وجوه األطراف الخارجية 
املتصدرة للمشهد في ليبيا 

واملتنافسة فيه.
ال شك في أن تلك األطراف الدولية 

استشعرت مسبقًا املرحلة الجديدة 
التي سيمر نحوها ملتقى الحوار، 

فأرسلت وفودها إلى عاصمة 
البالد، بحثًا عن تفاهمات تحت 
الطاولة قد يجتمع عليها أعضاء 
امللتقى. وجاءت نتيجة التصويت 
برز مالمح 

ُ
األولى، وإن فشلت، لت

تلك التفاهمات، بهذا الشكل: تقّدم 
عقيلة صالح مرشح القاهرة على 

الشريف الوافي مرشح أبوظبي 
وخليفة حفتر في الشرق، وخالد 

املشري املقرب من أنقرة، وعبد 
املجيد سيف النصر املمثل ألسرة 
ذات صلة عريقة وقديمة بباريس.

تلك املالمح تكشف عن املشهد 
املقبل الذي ستنتهي إليه 

املفاوضات الحالية بالتصويت 
على رؤوس املجلس الرئاسي 
الثالثة، ليمثلوا مصالح أكبر 

أقطاب الصراع، مقابل عزل طرف 
دولي آخر يتمثل في موسكو 
وحلفائها في أبوظبي واملرج 

الليبية. هذا املخرج سيكون األقل 
ضررًا، وهو ما تحدث عنه نشطاء 

ليبيون عبر منصات التواصل 
االجتماعي وشاشات التلفزة، 

من خالل رسم خريطة تفاهمات 
حول مصالح األطراف الدولية، وإن 

كانت تلك الخريطة تسير في ركاب 
السياسة األميركية املنزعجة من 
التوغل الروسي، وإن كان سالح 

ومليشيات خليفة حفتر ال يزاالن 
فاعلني في الساحة، لكن اجتماع 

األفرقاء الدوليني واإلقليميني بشأن 
ممثلي مصالحهم في ليبيا قد 
يضمن مرحلة استقرار نسبي.

يقول أحد النشطاء »املهم أال ترجع 
الحرب«. آخر يقترح، ما دامت 

الحكومة تنفيذية لقرارات املجلس 
الرئاسي التي لن تصدر إال بتوافق 
رؤوسه الثالثة، بأن ُيعطى منصب 

رئيس الوزراء لشخصية مقربة من 
حفتر لترضيته، فلم يعد لدى قطاع 

كبير من الليبيني أهمية للسلطة 
أكانت حكومة وصاية أم ال، لكن 
املهم إبعاد شبح الحرب وعودة 
دوران عجلة االقتصاد وتوفير 

شيء من األمن.

ترحيب بأي سلطة 
توقف الحرب

بغداد ـ زيد سالم

كــشــفــت مـــصـــادر عــســكــريــة عــراقــيــة فـــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
»العربي الجديد« معلومات عن إجراء القوات األميركية  لـ
ــيـــل، فـــي إقــلــيــم كــردســتــان  فـــي قـــاعـــدة حـــريـــر، شــمــالــي أربـ
ــقـــاعـــدة فـــي الــشــهــريــن  الــــعــــراق، أعـــمـــال تــوســيــع داخـــــل الـ
املاضيني، هي األولى من نوعها منذ سنوات. وتضمنت 
 عـــن إجـــراء 

ً
ــادة الــســعــة االســتــيــعــابــيــة، فــضــا ــ األعـــمـــال زيـ

ــل الـــقـــاعـــدة، فـــي خــطــوة قـــد تــثــيــر تــوتــرًا  تــحــصــيــنــات داخــ
جديدًا بني حكومة اإلقليم واإليرانيني، الذين يضغطون 
فــي الــعــراق إلخـــراج الــقــوات األمــيــركــيــة مــن الــبــاد. ووفقًا 
ألحـــد ضــبــاط مــديــريــة االســتــخــبــارات الــعــســكــريــة بـــوزارة 
الدفاع في بغداد، فإن األعمال شملت تشييد ماجئ تحت 
األرض ومستودعات وأماكن مبيت داخل الحرم الرئيسي 
للقاعدة، التي شهدت أعمال صيانة وتأهيل مماثلة عام 
بــالــعــراق ضـــد تنظيم  الـــدولـــي  الــتــدخــل  فـــي ذروة   ،2016
»العربي الجديد« أن قاعدة  »داعش«. وأضاف في حديٍث لـ
إلــى شبه مركز إلدارة  األخــيــرة  الفترة  حرير تحولت في 
عمليات للقوات األميركية املوجودة في املناطق الشمالية 

السورية، املجاورة إلقليم كردستان. وهي مناطق تسيطر 
)قـــســـد(، وتنتشر  الــديــمــقــراطــيــة«  »قــــوات ســوريــة  عليها 
فــيــهــا وحــــدات أمــيــركــيــة صــغــيــرة، تــعــمــل فــي إطــــار الــدعــم 
اللوجستي والنقل واإلمداد. وكشف أن الشركات العاملة 
في عمليات التطوير داخــل قاعدة حرير هي ذاتها التي 
في  الجديدة  األميركية  القنصلية  بناء  »مــشــروع  تتولى 

منطقة عني كاوه وسط أربيل«.
وفـــي سبتمبر/ أيــلــول مــن الــعــام املــاضــي، أعــلــن السفير 
األمــيــركــي لـــدى الـــعـــراق، مــاثــيــو تـــولـــر، عـــن تــقــديــم بـــاده 
إلــى وزارة  ــوازم عسكرية  ولــ مــعــدات  مــســاعــدات تتضّمن 

»الــبــشــمــركــة« فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، بــقــيــمــة 250 مليون 
على  العناصر  لتدريب  فريق  لتخصيص  إضافة  دوالر، 

تلك املعدات. 
وجاء إعان تولر، عقب لقاء جمعه مع وزير »البشمركة« 
 »هذه املساعدات دليل 

ّ
شورش إسماعيل، الذي اعتبر أن

على اهتمام واشنطن بقوات البشمركة، وتقدير لدورها 
 »التعاون 

ّ
في محاربة اإلرهاب«. وشّدد إسماعيل على أن

بني الجانبني سيستمر من أجل إحــال األمــن في العراق 
واملنطقة«. وهو ما اعتبره سياسيون عراقيون في بغداد 
تجاوزًا على السيادة العراقية، ال سيما أن تسليح قوات 
»الــبــشــمــركــة« يــفــتــرض أن يــصــدر عــن بــغــداد، فيما أشــار 
آخـــــرون إلــــى أن الـــقـــوات األمــيــركــيــة قـــد تــتــخــذ مـــن إقــلــيــم 
كردستان منطلقًا لعملياتها واستقرارها ودعم نفوذها 

في املنطقة.
فــي أربـــيـــل، قـــال أحـــد املــســؤولــني فــي وزارة »الــبــشــمــركــة« 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــقــوات األمــيــركــيــة املــوجــودة في  لـــ
أربــيــل ال تختلف عــن املــوجــودة بــاألنــبــار فــي قــاعــدة عني 
األسد، وينبغي أن تكون الحكومة في بغداد على اطاع 

بعمل وأنشطة التحالف الدولي«، ضد »داعش«.

لكن ريبني سام، وهو عضو بارز في الحزب الديمقراطي 
ــٍث  ــديـ ــــي حـ ــــي أربـــــيـــــل، شـــــــّدد فـ الـــكـــردســـتـــانـــي الــــحــــاكــــم فـ
»العربي الجديد« على أن »القوات األميركية والبعثات  لـ
مستمر  استهداف  إلــى  تتعرض  األجنبية  الدبلوماسية 
خال وجودها في بغداد، مع أن هذه الهجمات املسلحة 
املتحدة. وهو  األمــم  تتعارض مع مواثيق  والصاروخية 
ما ُيهدد باحتمالية عودة العراق إلى خانة البند السابع، 
ريد أن 

ُ
وتضرره بعقوبات اقتصادية. لذلك فإن أربيل ال ت

يحدث ذلك عندها، خصوصًا أنها منطقة آمنة ومعروفة 
بكونها أكثر مناطق العراق أمنًا واستقرارًا«.

مــن جهته، أفـــاد عضو لجنة األمـــن والــدفــاع فــي البرملان 
الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث  في  الركابي،  كاطع  العراقي 
بــأن »كــل اإلجـــراءات األمنية التي تتخذها حكومة إقليم 
ــا يـــرتـــبـــط بـــالـــقـــوات  ــ ــوات الـــبـــشـــمـــركـــة، ومـ ــ ــ كــــردســــتــــان، وقـ
وتحديدًا  األجنبية  الــقــوات  فيها  توجد  التي  العسكرية 
األمـــيـــركـــيـــة، تـــجـــرى مـــن دون عــلــم الــحــكــومــة الــعــراقــيــة«. 
واعتبر أن »القوات األميركية تستغل الخافات بني أربيل 
وبغداد من أجل توسيع قاعدة حرير، التي قد تكون هي 

الوجهة الدائمة للقوات األميركية في املرحلة املقبلة«.

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

ــــي  ــرانـ ــ ــلــــف الـــــنـــــووي اإليـ ال يـــــــزال املــ
يــــراوح مــكــانــه مــع انــتــظــار كــل طــرف 
ح 

ّ
ــر، فــإيــران الــتــي مل مــبــادرة مــن اآلخـ

وزيــــر خــارجــيــتــهــا مــحــمــد جــــواد ظــريــف إلــى 
استعداد باده لعودة متزامنة مع واشنطن 
إلى االتفاق، عادت أمس، األربعاء، لنفي ذلك، 
فــي الــوقــت الـــذي قــالــت فيه إدارة جــو بايدن 
إنها لــم تبدأ بعد الــتــفــاوض مــع طــهــران. في 
ــارة وزيـــر  ــ ــرزت أمـــس زيـ ظـــل هـــذه األجــــــواء، بــ
الخارجية العراقي فؤاد حسني إلى العاصمة 
اإليرانية، وسط تساؤالت عما إذا كان يحمل 
والتقى  الــنــووي.  بامللف  تتعلق  مــا  وســاطــة 
الــوزيــر الــعــراقــي، أمـــس، فــي طــهــران الرئيس 
ــانــــي، وظـــريـــف، وأمـــني  اإليــــرانــــي حــســن روحــ
ــرانــــي  ــقـــومـــي اإليــ ــلــــى لـــأمـــن الـ املـــجـــلـــس األعــ
علي شمخاني، في زيــارة برز فيها الحديث 
عـــن تــحــســني الــعــاقــات بـــني الــطــرفــني، والـــرد 
ــائـــد »فـــيـــلـــق الــــقــــدس« قــاســم  عـــلـــى اغـــتـــيـــال قـ
ســلــيــمــانــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لـــم تــصــدر 
امللف  فــي  عــن جهود  أي تصريحات رسمية 
رحت حول احتمال 

ُ
النووي، فإن تساؤالت ط

وجـــود دور خفي تــقــوم بــه بــغــداد فــي سياق 
تقريب وجهات النظر بني واشنطن وطهران. 
وذكرت وزارة الخارجية اإليرانية، في بيان، 
أن مباحثات ظــريــف وحــســني تــنــاولــت »آخــر 
تطورات العاقات الثنائية وقضايا إقليمية 

ودولــيــة«. وأشــار ظريف خــال اللقاء إلــى أن 
ــو طــرد  ــم رد عــلــى اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي »هــ أهــ
القوات األميركية من املنطقة«، معربًا عن أمله 
في تنفيذ االتفاقيات االقتصادية املوقعة بني 
البلدين. من جهته، قال حسني، وفق البيان، 
إن الزيارات الدبلوماسية املتبادلة بني بغداد 
وطــهــران »مــؤشــر إلــى األهــمــيــة الــتــي يوليها 
أن  إلــى  مشيرًا  الثنائية«،  للعاقات  الطرفان 
الكاظمي  الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس 
ــه اهـــتـــمـــام خـــــاص بــمــتــابــعــة وتــنــظــيــم  ــديــ »لــ
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة«. وبــحــســب وكــالــة »نــور 
»الــــدور املــمــتــاز  ـــ ــيـــوز«، فـــإن حــســني أشــــاد بــ نـ
لــلــجــمــهــوريــة اإلســـامـــيـــة فـــي الـــحـــفـــاظ على 

»توسيع  أن  مؤكدا  املنطقة«،  وأمــن  استقرار 
الـــعـــاقـــات فـــي جــمــيــع املــــجــــاالت، خــصــوصــًا 
الــتــســريــع فــي تنفيذ املــشــاريــع االقــتــصــاديــة 
الخارجية  السياسة  أولــويــات  من  املشتركة، 
العراقية«. وفي السياق، أكد شمخاني خال 
اســتــقــبــالــه الــوزيــر الــعــراقــي، ضــــرورة إخـــراج 
القوات األميركية من العراق، داعيًا إلى »تنفيذ 
الــعــراقــي بطرد القوات  الــبــرملــان  لــقــرار  سريع 
لطردهم  »مقدمة  ذلــك  أن  معتبرًا  األجنبية«، 
مــن املــنــطــقــة«. وأضـــاف أن »الــوجــود الشرير 
ــلـــقـــوات األجـــنـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــًا األمـــيـــركـــيـــة،  لـ
هـــو الــســبــب الـــرئـــيـــس لـــعـــدم االســـتـــقـــرار في 
ــقـــرار في  ــتـ املــنــطــقــة«. وأكــــد أن »األمـــــن واالسـ

إيران والعراق متشابكان«. وبالنسبة للملف 
النووي، كشف مدير مكتب الرئيس اإليراني 
ــمـــود واعـــــظـــــي، لــــوســــائــــل اإلعـــــــــام عــلــى  ــحـ مـ
هــامــش اجــتــمــاع الــحــكــومــة اإليــرانــيــة، أمــس، 
عــن حــصــول اتــصــاالت أوروبــيــة مــع الطرفني 
األميركي واإليراني، خال األسابيع األخيرة، 
نافيًا وجود »أي تواصل رسمي ثنائي« بني 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن. وقــــال فـــي مــعــرض الـــرد 
ــــؤال عــمــا إذا كـــانـــت إيـــــران قـــد تلقت  عــلــى سـ
رســائــل مــن اإلدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة، إن 
»الــرســائــل هــي الــتــي صــّرحــوا بــهــا مــن خــال 
وسائل اإلعــام«. وأضــاف واعظي أن »الدول 
األخيرة  األسابيع  أصبحت خال  األوروبية 
أكثر نشاطًا وأجرت اتصاالت مع األميركيني، 
و)جوزف( بوريل، الذي ُيعتبر منسق اللجنة 
املــشــتــركــة لــاتــفــاق الـــنـــووي، أصــبــح نشطًا«، 
كاشفًا عــن تــواصــل بــني نائب بــوريــل ونائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي. 
ــم يــكــشــف عـــن فــحــوى املــبــاحــثــات، مــجــددًا  ولـ
ــران واضـــح وهــو عــودة  التأكيد أن مــوقــف إيـ
وإلغاء جميع  النووي  االتفاق  إلى  واشنطن 

العقوبات.
وتعليقًا على تصريحات ظريف لقناة »سي 
إن إن« األميركية، قال واعظي إن ظريف »لم 
وأميركا  ــران  إليـ متزامنة  عـــودة  عــن  يتحدث 
أنــه حصل خطأ  الـــنـــووي«، مضيفًا  لــاتــفــاق 
في فهم تصريحات ظريف. في السياق، أكد 
روحــانــي خــال اجــتــمــاع حكومته، أمـــس، أن 
بـــاده لــن تقبل بتغيير أي بــنــد فــي االتــفــاق 

النووي، سواء لجهة إضافة بند أو بنود إليه 
أو شطبها منه، رافضًا أيضًا ضم »أي طرف 
آخـــر« إلـــى االتـــفـــاق، فــي إشــــارة غــيــر مباشرة 
أخيرًا  فرنسا  طالبت  بعدما  السعودية،  إلــى 
ــــاف أن »أطـــــراف االتــفــاق  بــانــضــمــامــهــا. وأضـ
أن  يــمــكــن  أو  مـــجـــمـــوعـــة 4+1  ــي  هــ ــــووي  ــنـ ــ الـ
تــصــبــح فـــي املــســتــقــبــل مــجــمــوعــة 1+5«، في 

توقع لــعــودة الــواليــات املتحدة إلــى االتــفــاق. 
العاملي  الــعــام  الـــرأي  أن  »انطباعنا  إن  وقـــال 
وساسة العالم وحتى ساسة أميركا نفسها 
ــفـــاق الـــنـــووي يــمــكــن أن  عــلــى قــنــاعــة بـــأن االتـ
يــكــون نــافــعــًا لــأمــن والــســام والــتــعــامــل بني 
»على  إن  بالقول  واشنطن  مخاطبًا  الـــدول«، 
األميركيني أن يكفوا عن الحديث عن االتفاق 

الـــــنـــــووي، ألنـــهـــم لــــم يــنــتــهــكــوه فــحــســب بــل 
انتهكوا القرار 2231« املكمل لاتفاق، ليصف 
ذلك بأنه »جريمة أكبر«. وجدد موقف طهران 
ــه إذا  مــن تنفيذ االتـــفـــاق الـــنـــووي بــالــقــول إنـ
عادت واشنطن إليه ونفذت تعهداتها »نحن 
أن  أيضًا سنعود بالكامل لتعهداتنا«، وأكد 
باده سترد باملثل على الخطوات األميركية.

ــــان رئــيــس  ــــرز أمـــــس إعــ ــك، بـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة عــبــد الـــقـــوي أحــمــد 
يــــوســــف، أن املــحــكــمــة لـــديـــهـــا االخـــتـــصـــاص 
إيــران  من  املقدم  الطلب  في  للنظر  القضائي 
إللغاء العقوبات االقتصادية األميركية التي 
أعــادت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب 
فــرضــهــا عــلــى طـــهـــران، بــعــد االنـــســـحـــاب من 
االتفاق النووي عام 2018. هذا األمر رحب به 
ظريف، الذي اعتبر أن باده حققت »انتصارًا 
قــانــونــيــًا«. وكــتــب على »تــويــتــر« أن املحكمة 
للواليات  املبدئية  االعتراضات  كل  »رفضت 

املتحدة في القضية التي رفعتها إيران«.
باسم  املتحدث  أعلن  األميركية،  الضفة  على 
بـــرايـــس،  نــيــد  األمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
مساء الثاثاء، أن الواليات املتحدة ترى أنه 
اقــتــراح طهران  مــن املبكر جــدًا املــوافــقــة على 
الــقــاضــي بتدخل االتــحــاد األوروبــــي إلحياء 
االتفاق النووي. وقال برايس »في حال عادت 
نصت  التي  التزاماتها  بكامل  للوفاء  إيـــران 
عليها خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة املــشــتــركــة، فــإن 
الواليات املتحدة ستقوم بالخطوة نفسها«. 
وأضاف أن إدارة الرئيس بايدن »ستتشاور 
مـــع حــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا والــكــونــغــرس قبل 
مــشــاورات  إلــى مرحلة نجري فيها  أن نصل 
 مــن 

ً
مـــبـــاشـــرة مــــع اإليــــرانــــيــــني ونــــقــــدم شـــكـــا

االقــــتــــراح«، مـــكـــررًا الــــدعــــوات الــتــي وجهتها 
واشــنــطــن إليـــران الحــتــرام مضمون االتــفــاق. 
وأضاف »لم نجر أي مناقشات مع اإليرانيني، 
وال أتوقع أن نشرع في ذلك قبل املضي قدمًا 
فــي تلك الــخــطــوات األولـــيـــة«، فــي إشـــارة إلى 
مشاورات إدارة بايدن مع الحلفاء والشركاء 
والـــكـــونـــغـــرس. كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة »رويـــتـــرز« 
عن مسؤول أميركي آخــر، لم تكشف هويته، 
إليها  الــنــظــر  ينبغي  ال  بــرايــس  تعليقات  أن 
على أنها رفض لفكرة ظريف، لكنها تعكس 
املـــســـؤول عــن امللف  بــايــدن  فــريــق  أن  حقيقة 
ــولـــى مـــهـــامـــه لــلــتــو وأنــــــه مــلــتــزم  ــي تـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
 »ال 

ً
بالتشاور على نطاق واسع. وأردف قائا

يوجد رفض... لم نبدأ التفاوض مع إيران أو 
مع أي شخص آخر«.

رام اهلل ـ محمود السعدي

تـــعـــرضـــت خــــربــــة »حـــمـــصـــة الـــــفـــــوقـــــا«، فــي 
األغــــوار الــشــمــالــيــة بالضفة الــغــربــيــة، أمــس 
ــاء، لــنــكــبــة جـــديـــدة عــلــى أيــــدي قـــوات  ــعــ األربــ
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــيــة، الــتــي نــفــذت عملية 
األهالي وخيمهم، وذلك  ثانية ملساكن  هدم 
التوسعية  48 ساعة، ضمن خططها  خــال 

طرابلس ـ العربي الجديد

عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس 
األربــــعــــاء، جــلــســتــه الــثــالــثــة بــمــديــنــة جنيف 
ــبـــعـــوث األمـــمـــي  الـــســـويـــســـريـــة، بـــحـــضـــور املـ
الجديد يان كوبيتش، وسط ترجيحات بأن 
تبدأ عملية التصويت النهائي على اختيار 
السلطة التنفيذية الجديدة اليوم الخميس. 
يـــأتـــي ذلـــــك فــيــمــا تـــســـتـــأنـــف لــجــنــة »5+5« 
العسكرية )تضم 5 مسؤولني عن كل طرف؛ 
املتقاعد  الــلــواء  ومليشيات  الــوفــاق  حكومة 
خليفة حفتر( اجتماعاتها في مدينة سرت 
ــيــــوم، لــبــحــث الــعــقــبــات الـــتـــي حـــالـــت دون  الــ

تنفيذ بنود اتفاق وقف إطاق النار.
وفـــيـــمـــا واصــــــل املـــرشـــحـــون ملــنــصــب رئــيــس 
برامجهم  تقديم  أمــس  الــــوزراء خــال جلسة 
املقبلة أمام أعضاء  إلدارة املرحلة االنتقالية 
مقربة  الـــ75، تحدثت مصادر  الحوار  ملتقى 
عن  الجديد«،  »العربي  لـ امللتقى،  أعضاء  من 
ــول كــوبــيــتــش لــحــضــور بـــاقـــي جــلــســات  ــ وصـ

امللتقى كأول محطة له في منصبه الجديد.
وكــانــت البعثة قــد أعــلــنــت، مــســاء الــثــاثــاء، 
لعضوية  املرشحني  على  التصويت  نتائج 
 أيـــًا منهم لم 

ّ
املــجــلــس الــرئــاســي، مــؤكــدة أن

يــحــصــل عــلــى نــســبــة 70 فــي املـــائـــة، بحسب 
اآللية املتفق عليها داخل كل مجمع انتخابي 

لطرد األهالي بالقوة، بهدف السيطرة على 
األراضي. وكان نشطاء هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان الفلسطينية في شمال الضفة 
قــد اعتصموا فــي أراضـــي الخربة منذ هدم 
االحتال لها بالكامل أول من أمس الثاثاء، 
وأعـــــادوا بــنــاء جـــزء مــن خــيــم األهـــالـــي، لكن 
قوات االحتال اقتحمت الخربة فجر أمس، 

وشرعت مجددًا بهدمها.
وأكـــد مــديــر مكتب الــهــيــئــة، مـــراد اشــتــيــوي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قـــــوات االحـــتـــال  ـــ لـ
أحضرت معها أمس رافعات كبيرة، وبدأت 
استمرت  عملية  فــي  الخربة،  مساكن  بهدم 
طوال النهار، مناشدًا املنظمات واملؤسسات 
الدولية واملجتمع الدولي بضرورة التدخل 
والـــضـــغـــط عـــلـــى قــــــوات االحــــتــــال مــــن أجـــل 
ــدم والـــتـــرحـــيـــل« بــحــق  ــهــ ــــزرة الــ ــــجـ وقـــــف »مـ
الحقوقي  الناشط  وأوضـــح  الخربة.  أهــالــي 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــة، لـ ــ ــمــ ــ فــــي األغــــــــــوار عـــــــارف دراغــ
الـــجـــديـــد«، أن عـــشـــرات اآللـــيـــات الــعــســكــريــة 
تــقــدمــتــهــا الـــجـــرافـــات والـــشـــاحـــنـــات املــعــدة 
للنقل، اقتحمت خربة حمصة الفوقا أمس، 
وشـــرعـــت بــهــدم الــخــيــم الــســكــنــيــة وحــظــائــر 
املواشي بذريعة أن املنطقة عسكرية مغلقة، 
الفتًا إلــى أن »هــدم الخربة جــاء بعد يومني 
فــقــط مـــن إخـــــاء 11 عــائــلــة وتــهــجــيــر نحو 
ــــدم خــيــمــهــم بــالــكــامــل  80 شـــخـــصـــًا، بـــعـــد هـ

ليبيا  ألقاليم  املمثلة  امللتقى  مجمعات  من 
الثاثة؛ طرابلس وبرقة وفزان.

ووفقًا لبيان صادر عن البعثة، فقد تصّدر 
عقيلة صالح في إقليم برقة بتسعة أصوات 
من أصل 23 صوتًا، وخالد املشري في إقليم 
طـــرابـــلـــس بــثــمــانــيــة أصــــــوات مـــن أصــــل 37 
صوتًا، وعبد املجيد سيف النصر في إقليم 
ع 

ّ
فـــزان بستة أصـــوات مــن أصــل 14. وتــتــوز

ــوات أعــــضــــاء مــلــتــقــى الــــحــــوار بــحــســب  أصـــــ
انتخابي  مجمع  كــل  فــي  السكانية  الكثافة 

من مجمعات ليبيا الثاثة.
وفي وقت أشــارت فيه البعثة إلى أن جولة 
ستنتقل  الرئاسي  املجلس  أعضاء  اختيار 
إلـــى املــرحــلــة الــثــانــيــة عــلــى أســـاس الــقــوائــم، 
يــنــتــظــر أن يـــبـــدأ الـــتـــصـــويـــت بـــعـــد انــتــهــاء 
ــاع ملـــرشـــحـــي مــنــصــب  املــلــتــقــى مــــن االســـتـــمـ
ليبية،  21 شخصية  وهـــم  ــوزراء،  ــ الــ رئــيــس 
ــم الـــتـــي تــتــطــلــب أربــــع  ــوائـ ــقـ ــــاس الـ عـــلـــى أســ
 مــنــهــا )ثــــاث شخصيات 

ّ
شــخــصــيــات لــكــل

لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي وشــخــصــيــة ملــنــصــب 
رئيس الوزراء(، وسط توقعات بأن يحصل 

ذلك اليوم الخميس.
 60 على  حصولها  يشترط  القائمة  ولــفــوز 
في املائة من إجمالي أصوات كامل امللتقى، 
وإذا تــعــذر ذلــــك، يــتــم االنــتــقــال إلـــى مرحلة 
جديدة من التصويت على أســاس القوائم، 

ــــراف قــريــة  ونــقــلــهــا عــبــر الــشــاحــنــات إلـــى أطـ
ــــوار الــوســطــى«.  فـــروش بــيــت دجـــن، فــي األغـ
لكن كـــوادر وطــواقــم الهيئة بــاشــرت مجددًا 
عصر أمس بإعادة بناء ما هدمه االحتال، 
لتعزيز صمود األهالي، وذلك إثر انسحاب 
الــقــوات اإلســرائــيــلــيــة، الــتــي »ســـوت الخربة 
والحظائر  الخيم  جميع  وهــدمــت  بـــاألرض 
األهالي«،  مقتنيات  وصــادرت  والبركسات، 

بحسب الناشط الفلسطيني.
وكان االحتال قد أغلق الخربة ملدة أسبوع 
الهدم، بحسب  بــدء عملية  بشكل كامل قبل 
ــي مــحــافــظــة  ــان فــ ــطـ ــيـ ــتـ ــؤول مـــلـــف االسـ ــســ مــ
طوباس واالغوار، معتز بشارات، الذي أشار 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى اعــتــقــال االحــتــال  لـــ
أيـــضـــًا الــنــاشــط فـــي هــيــئــة مــقــاومــة الـــجـــدار 
واالســتــيــطــان، مــحــمــد أبـــو حــســن، كــمــا منع 
للمنطقة  الــدخــول  مــن  الصحافية  الــطــواقــم 

ضاربًا حولها طوقًا مشددًا. 
وفي إطار خططها التوسعية واالستيطانية 
املـــتـــواصـــلـــة، نـــفـــذت قــــــوات االحــــتــــال أمـــس 
ــدم مــتــفــرقــة فــــي الــضــفــة  ــ أيـــضـــًا عــمــلــيــات هـ
الغربية. وهدمت جرافات االحتال منشآت 
ومـــنـــازل ســكــنــيــة وأســـــــوارًا بــالــضــفــة، فيما 
اعــتــقــلــت قـــواتـــه 25 فــلــســطــيــنــيــًا، واســتــمــرت 
ــــداءات املــســتــوطــنــني عــلــى قــبــر يــوســف  ــتـ ــ اعـ
االحتال. قــوات  بحماية  األقصى  واملسجد 

 50 على  تتحصل  التي  القائمة  فيها  تفوز 
في املائة من إجمالي أصوات كامل امللتقى.

»الــعــربــي  ــــدت املـــصـــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ وأكـ
 مــجــال الــتــكــهــن بــفــوز أي من 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

القوائم ال يزال بعيدًا، وسط سباق محموم 
لبناء تحالفات جديدة بني املرشحني، بعد 

فشل الجولة األولى من التصويت.
في سياق متصل، دعا مفوض السلم واألمن 
في االتحاد األفريقي، إسماعيل شرقي، إلى 
تركيز الفرقاء الليبيني على تشكيل السلطة 
الــذي  املــســار  التشتت عــن  التنفيذية و»عـــدم 
تقوده األمم املتحدة«. وقال شرقي في مقابلة 
أجراها مع اإلذاعة الجزائرية الرسمية، مساء 
الثاثاء: »ترشح شخصيات ليبية ملناصب 
جدًا.  إيجابيًا  تطورًا  يعد  الرئاسي  املجلس 
نــتــابــع مــا يــحــدث فــي جــنــيــف لــلــوصــول إلــى 
أرضية واضحة النتقاء من يمثل الليبيني«. 
الــــــضــــــرورة فــي  ــيـــات  ــتـــضـ ــقـ وأضـــــــــاف أن »مـ

وهدمت جرافات االحتال التابعة ملا يسمى 
»اإلدارة املــدنــيــة« ظــهــر أمــــس، مــبــنــى قيد  بــــــــ
اإلنشاء في بلدة عناتا شمال شرق القدس، 
ــك غـــداة  بــذريــعــة الــبــنــاء غــيــر املـــرخـــص، وذلــ
إجبارها املواطن املقدسي معتز خليل على 
هدم منزله في حي رأس العامود قرب بلدة 
سلوان تجنبًا لتكاليف الهدم الباهظة، التي 

فرضتها بلدية االحتال.
ــاء، اقــتــحــم عـــشـــرات املــســتــوطــنــني  ــنــ فـــي األثــ
أمــس »مــقــام يــوســف« فــي املنطقة الشرقية 
الغربية،  الضفة  شــمــال  نابلس  مدينة  مــن 
ــــال، مــــا أدى إلـــى  ــتــ ــ ــيـــش االحــ بـــحـــمـــايـــة جـ
اندالع مواجهات في املنطقة. كما اقتحمت 
مجموعات من املستوطنني باحات املسجد 
األقصى بحماية من قوات االحتال، وذلك 
إلى  للمسجد.  اليومية  االقتحامات  ضمن 
ذلـــك، نصبت قـــوات االحــتــال أمـــس، خيمة 
دير  لقرية  الرئيسي  الشمالي  املدخل  على 
الغربية،  الضفة  الله، وسط  رام  نظام غرب 
كــنــقــطــة عــســكــريــة لــلــمــراقــبــة، بــعــدمــا قــامــت 
بأعمال تجريف في املنطقة قبل أسبوعني، 
وفــــق مـــا أكــــده الــنــاشــط اإلعـــامـــي مــجــاهــد 
»العربي الجديد«. كذلك أخطرت  التميمي لـ
ــهــــدم عــــريــــش وجـــــــدران  قـــــــوات االحـــــتـــــال بــ
فـــي بــلــدة الــخــضــر جــنــوب بــيــت لــحــم، وفــق 

الناشط أحمد صاح.

الوقت الحالي تلزم جميع األطــراف بتفادي 
االنــخــراط فــي االجــتــمــاعــات املـــوازيـــة، والتي 
توحي للبعض بالتهرب من املسار األممي«. 
وتابع: »يجب تركيز الجهود على التحضير 

لانتخابات املقبلة«.
تستأنف  السياسي،  املــســار  مــع  وبالتزامن 
املشتركة »5+5«،  الليبية  العسكرية  اللجنة 
شرقي  ســرت  مدينة  فــي  اجتماعاتها  عقد 
ــــوم الـــخـــمـــيـــس، وذلـــــــك بــحــســب  ــيـ ــ ــــاد الـ ــبـ ــ الـ
ــو الـــلـــجـــنـــة  ــا عــــضــ ــهــ ــات أدلـــــــــى بــ ــحــ ــريــ تــــصــ
ــــاق، الــعــمــيــد  ــــوفـ الــعــســكــريــة عــــن حـــكـــومـــة الـ
ــاء، لــوكــالــة  ــ ــعــ ــ ــة، أمـــــس األربــ ــقـــاصـ مــحــمــد نـ
 »االجــتــمــاع 

ّ
ــال نــقــاصــة إن »األنـــاضـــول«. وقـ

ــيــــة إلــــــى لــيــبــيــا  ســـتـــحـــضـــره الـــبـــعـــثـــة األمــــمــ
وسيبحث العقبات التي حالت دون تنفيذ 
بنود اتفاق وقف إطاق النار املوقع في 23 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي، وسبل دعم 
املــراقــبــني الــدولــيــني وحــمــايــتــهــم«. وفـــي 23 
مدة  انتهت  املاضي،  الثاني  كانون  يناير/ 
90 يومًا لتنفيذ بند في اتفاق وقف إطاق 
ــة مــن  ــزقـ ــرتـ الــــنــــار يـــنـــص عـــلـــى انـــســـحـــاب املـ

ليبيا، من دون تنفيذه.
وأوضــــح نــقــاصــة: »ســنــنــاقــش ســبــل إخـــراج 
املـــرتـــزقـــة، وإزالــــــة األلـــغـــام والــعــقــبــات الــتــي 
ـ ســرت، وملف  عرقلت فتح طريق مصراتة 

تبادل املحتجزين«.

من لقاء سابق 
بين حسين 

وظريف 
)أحمد الربيعي/

فرانس برس(

شملت األعمال 
تشييد مالجئ تحت األرض 

ومستودعات

لجنة »5+5« العسكرية 
تستأنف اجتماعاتها 

في سرت اليوم

تتواصل حملة الهدم 
الممنهجة لالحتالل، 

لخربة حمصة الفوقا 
في األغوار الشمالية 

بالضفة الغربية

هدم االحتالل الخربة للمرة الثانية في 48 ساعة )نضال اشتية/ األناضول(

قال وزير االستيطان اإلسرائيلي تساحي هنغبي، في تصريح إذاعي أمس، 
إن »الواليات المتحدة لن تهاجم المنشآت النووية في إيران، ويجب على 
أنه »سيتعين  نووية«. وأضاف  إيران  إذا كانت ستقبل  أن تقرر ما  إسرائيل 
على إسرائيل التصرف بشكل مستقل لتجنّب هذا الخطر«. وبشأن احتمال 
فعل  ردود  بالفعل  رأينا  »لقد  قال:  إيــران،  على  إسرائيلي  هجوم  شن 
ضد اإليرانيين. اإليرانيون محدودون للغاية في ردود أفعالهم، وقد ال 

يكون هناك مفر في المستقبل«.

تهديد إسرائيلي

أشار الخبير األمني العراقي سرمد البياتي إلى أن 
»استمرار التحركات التي تقوم بها القوات األميركية 
كلها تشي بأن سياسة الرئيس األميركي جو بايدن 

)الصورة( قد تكون هادفة إلى ترسيخ الوجود 
»العربي  األميركي في العراق«. وأوضح في حديٍث لـ
الجديد« أن »األميركيني كانوا قد بنوا أكبر مدرجني 
للطائرات الضخمة في حرير وعني األسد، وقد أعلن 

الرئيس السابق دونالد ترامب عن هذا األمر«.

انسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات 
املتحدة، حتى نهاية العام املاضي، من ثمانية مواقع 

عسكرية لها وعمدت إلى تسليمها للجيش العراقي، 
ضمن خطة للقوات األميركية بإعادة التموضع في 
البالد. لكن القواعد التي تستضيف قوات التحالف 

الدولي في العراق بقيت تتعرض لقصف شبه 
مستمر من قبل املليشيات العراقية املوالية إليران، 
مع استمرار الدعوات النسحاب القوات األميركية.
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قتلى وجرحى للنظام 
بهجوم لـ»داعش« في 

حماة
ــرًا عــلــى  ــنــــصــ عــ ــــب 25  ــيــ ــ ــل وأصــ ــتــ قــ
ــن قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري،  األقـــــل مـ
أمــس األربـــعـــاء، فــي هــجــوم لتنظيم 
ــى مــــــقــــــرات لـــلـــنـــظـــام  ــلــ »داعـــــــــــــش« عــ
ــرق مــديــنــة  ــ ــاســــدة شــ ــفــ فــــي قــــريــــة الــ
ســلــمــيــة، فـــي ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي 
»العربي  لـ مصادر  وقالت  الشرقي. 
ــان الــنــظــام  ــه بــيــنــمــا كــ الـــجـــديـــد«، إنــ
يــــقــــوم بـــالـــتـــمـــشـــيـــط فـــــي الــــبــــاديــــة، 
مــبــاغــتــًا مــن عناصر  تلقى هــجــومــًا 
»داعش« على محور قرية الفاسدة. 
وذكرت أن جثث 7 عناصر من قوات 
الــنــظــام و10 جـــرحـــى، وصـــلـــوا إلــى 
مستشفى سلمية، بينما وصلت 12 
في  العسكري  املستشفى  إلــى  جثة 

مدينة حلب.
)العربي الجديد(

مصر: الحريري يبحث مع 
السيسي أوضاع لبنان 

بــحــث رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
)الــصــورة(،  الــحــريــري  املكلف سعد 
أمــــــــــس األربـــــــــــعـــــــــــاء، مـــــــع الــــرئــــيــــس 
آخر  السيسي،  الفتاح  املصري عبد 
ــاع الــعــامــة في  ــ املــســتــجــدات واألوضـ
لبنان واملــنــطــقــة. وقـــال بــيــان ملكتب 
»في  تباحثا  الرجلني  إن  الحريري، 
العامة  املستجدات واألوضـــاع  آخــر 
ــقـــة والــــعــــاقــــات  ــنـــطـ ــنـــان واملـ ــبـ فــــي لـ
الــثــنــائــيــة بــني الــبــلــديــن«، فــيــمــا نقل 
ــة تــأكــيــد  ــريــ ــان لـــلـــرئـــاســـة املــــصــ ــيــ بــ
السيسي حــرص بــاده على إخــراج 
لبنان مــن أزمــتــه، واســتــعــداد مصر 

للدعم في هذا اإلطار.
)األناضول(

فريق أممي يباشر 
التحقيق في تفجيرات 

مطار عدن
بــــاشــــر فــــريــــق أمــــمــــي وصــــــــل، أمــــس 
ــدن، جــنــوب  األربــــعــــاء، إلـــى مــديــنــة عــ
الــيــمــن، تــحــقــيــقــاتــه فـــي الــتــفــجــيــرات 
في  الدولي  التي استهدفت مطارها 
املــاضــي.  30 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
وأكــــد مــصــدر أمــنــي فـــي مــطــار عــدن 
ــيـــني، وقــيــام  وصـــــول الـــخـــبـــراء الـــدولـ
ــــق الحـــــقـــــًا بـــمـــعـــايـــنـــة مـــوقـــع  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
التفجيرات باملطار، قبل االنتقال إلى 
قصر معاشيق الرئاسي في املدينة.
)األناضول(

أردوغان لطالب جامعيين 
معتصمين: أنتم إرهابيون

وصــف الرئيس التركي رجــب طيب 
أردوغان )أردوغان(، أمس األربعاء، 
ــــاب جـــامـــعـــة »بــــوغــــاز إيـــتـــشـــي«،  طـ
لتعيينه  احتجاجات  نظموا  الذين 
مـــلـــيـــح بــــولــــو رئـــيـــســـًا لــجــامــعــتــهــم، 
ــه  ــ ــــوجـ ــــم »إرهـــــــــابـــــــــيـــــــــون«. وتـ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
أردوغان، خال مشاركته افتراضيًا 
ــــي عــــــدد مــن  ــه فـ ــزبـ ــحـ بــــمــــؤتــــمــــرات لـ
: »هــل 

ً
الـــواليـــات، إلـــى الــطــاب قــائــا

ــيــــون؟«،  ــابــ أنـــتـــم طــــاب عــلــم أم إرهــ
مضيفًا أن »هــؤالء الشباب عناصر 
يملكون  ال  اإلرهــابــيــة...  التنظيمات 

قيمًا وطنية باملعنى الحقيقي«.
)العربي الجديد(

معتقل في إيران يروي 
قصة هروبه

األنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا  ــم  ــ ــ ــالـ ــ ــ عـ روى 
البريطاني - اإليراني كميل أحمدي، 
ــــام  أمـــــــس األربــــــــعــــــــاء، لــــوســــائــــل إعــ
قصة هــروبــه مــن إيـــران عبر الجبال 
إلــــى بــريــطــانــيــا، بــعــدمــا حــكــم عليه 
التعامل  بتهمة  ســنــوات   9 بالسجن 
مــع حــكــومــة مــعــاديــة. وقــــال أحــمــدي 
»بي بي ســي« و»ذا غــارديــان«، إنه  لـ
ــو قـــيـــد اإلفــــــــراج املـــشـــروط  ــ ــــرب وهـ هـ
منذ نوفمبر/تشرين الثاني املاضي 
بعد صدور الحكم عليه، ألنه خشي 
من عــدم رؤيــة ابنه الصغير مجددًا، 
ــان تـــعـــرض خــــال 3  ــه كــ مــوضــحــًا أنــ
أشهر في السجن »ملــا يسمى تقنية 
ــيــــض«، أي الــضــغــوط  الــتــعــذيــب األبــ

النفسية.
)فرانس برس(

توسيع قاعدة حرير األميركية في  كردستان العراق
ترسيخ 

الوجود

االنسحاب 
من 

8 مواقع
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لبنان: استهداف طائرة 
مسيّرة إسرائيلية

أعــــــلــــــن املــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم جـــيـــش 
ــــال اإلســــرائــــيــــلــــي لــــإعــــام  ــتــ ــ االحــ
أدرعي،  أفيخاي  بالعربية،  الناطق 
أمـــس األربـــعـــاء، أنـــه »خــــال نشاط 
اعتيادي فوق لبنان، أطلقت نيران 
مضادة للطيران باتجاه طائرة يتم 
التحكم بها عن بعد تابعة لنا من 
قد  السكان  وكــان  إصابتها«.  دون 
الساحل  فــي  انفجار  دوّي  سمعوا 
معرفة  دون  مــن  للبنان،  الجنوبي 

ماهّيته.
)العربي الجديد(

البرغوثي ويونس 
في حوار فتحاوي

ــر الـــلـــجـــنـــة املـــركـــزيـــة  ــ أكــــــد أمــــــني سـ
الحركة  لحركة »فتح«، رئيس وفد 
ــقــــاهــــرة املــــقــــرر عــقــده  ــوار الــ ــ ــ فــــي حـ
األســبــوع املــقــبــل، جــبــريــل الــرجــوب 
)الــصــورة(، إشــرافــه على حــوار مع 
»فــتــح«  لـــ املــركــزيــة  اللجنة  عــضــوي 
األسيرين مــروان البرغوثي وكريم 
يـــونـــس. وشـــــّدد عــلــى أن »مــــن حق 
مــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي مـــمـــارســـة رأيـــه 
بــــإطــــار الـــلـــجـــنـــة املــــركــــزيــــة لــحــركــة 
فتح«. ودعا الرجوب مساء أول من 
أمس الثاثاء في حديث تلفزيوني، 
جــمــيــع الــفــتــحــاويــني إلـــى االلـــتـــزام، 
لكنه أكد أنه لن تتم مساءلة من لم 

يلتزم.
)العربي الجديد(

»حماس« لم تقرر شكل 
المشاركة في االنتخابات

أّكد عضو املكتب السياسي لحركة 
املقاومة اإلسامية »حماس« خليل 
 دواًل عدة 

ّ
الحية، أمس األربعاء، أن

قّدمت ضمانات إلجراء االنتخابات 
الفلسطينية في مايو/ أيار املقبل، 
ــابـــات الــــذي  ــتـــخـ ــًا ملــــرســــوم االنـ ــقـ وفـ
أصــــــدره الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس 
ــه 

ّ
مطلع الــعــام الــحــالــي. وأوضـــح أن

من »غير مسموح ألحد أو أي جهة 
املرسوم  أن يتراجع عن هــذا  كانت 
عـــراقـــيـــل  ــع  يـــضـ أن  أو  ــقــــافــــه  إيــ أو 
أمامه«. وأكد أن »حماس« لم تتخذ 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــد قـــــــــرارًا بـــشـــكـــل املــ ــعـ بـ
العملية االنتخابية، مشيرًا إلى أن 
تنتجه  بما  مرتبط  املشاركة  شكل 
انعقادها  املقرر  الوطنية  اللقاءات 

في القاهرة األسبوع املقبل.
)العربي الجديد(

أميركا تمّدد 
»نيو ستارت«

ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  ــ أعـــلـــن وزيـ
)الـــصـــورة(، أمــس  أنــتــونــي بلينكن 
األربعاء، أن الواليات املتحدة مددت 
معاهدة »نيو ستارت« مع روسيا 
ــاف في  ــ ــنـــوات. وأضـ ملـــدة خــمــس سـ
بيان أن »تمديد املعاهدة يضمن أن 
التحقق  يمكن  حــدود  لدينا  يكون 
البالستية  الصواريخ  منها، بشأن 
الـــــــروســـــــيـــــــة الـــــــعـــــــابـــــــرة لـــــلـــــقـــــارات 
والصواريخ البالستية التي تطلق 
الثقيلة  والــقــاذفــات  الغواصات  من 
فبراير/شباط  مــن  الخامس  حتى 

.»2026
)رويترز(

أفغانستان: ثلث 
المعتقلين يتعرضون 

للتعذيب
أفــــاد تــقــريــر لــأمــم املــتــحــدة، أمــس 
األربعاء، بأن نحو ثلث األشخاص 
ــلــــطــــات  ــم الــــســ ــزهــ ــتــــجــ ــحــ الـــــــذيـــــــن تــ
ارتكابهم  فــي  لاشتباه  األفغانية 
بــاإلرهــاب،  ومتعلقة  أمنية  جــرائــم 
لــســوء  أو  لـــلـــتـــعـــذيـــب  ــتـــعـــرضـــون  يـ
ــتــــجــــاز.  ــز االحــ ــ ــراكـ ــ ــــي مـ املـــعـــامـــلـــة فـ
الــصــادر  املشترك  التقرير  وخــلــص 
ــدة لــــدى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عــــــن بــــعــــثــــة األمــــــــــم املـ
ــم  ــ ــة األمــ ــيــ ــفــــوضــ ــان ومــ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ أفــ
اإلنسان،  لحقوق  السامية  املتحدة 
الـــذيـــن  إلــــــى أن نـــســـبـــة املـــعـــتـــقـــلـــني 
 ،

ً
تعرضوا للتعذيب تراجعت قليا

لكنها ما تزال »مقلقة«.
)رويترز(

أمين العاصي

بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة عــلــى اإلعـــــان عـــن اتــفــاق 
النظام السوري واألكــراد على إنهاء الخاف 
فــي محافظة  الـــذي ســاد بينهما لنحو شهر 
ــى الـــشـــمـــال  ــ ــــصـ ــي أقـ ــ الـــحـــســـكـــة الـــــســـــوريـــــة فــ
ــــاد، وعـــــن بـــــدء تــــبــــادل فــك  ــبـ ــ الـــشـــرقـــي مــــن الـ
الـــحـــصـــار عـــن مــنــاطــق كـــانـــت مـــحـــاصـــرة من 
الــطــرفــني، اتــهــم الــنــظــام أمـــس »قــــوات ســوريــة 
على  الحصار  بــإعــادة  )قــســد(  الديمقراطية« 
ــيـــاء الــخــاضــعــة لـــه فـــي مــديــنــة الــحــســكــة،  األحـ
في داللة واضحة على هشاشة االتفاق الذي 
إليه الطرفان، من دون حل الخافات  توصل 
الرئيسية. جاء ذلك في وقت بدأت فيه اإلدارة 
استكمال  باتجاه  خطوة  الجديدة  األميركية 
أواخــر  املتوقف منذ  الــكــردي،  الكردي  الحوار 
الرئيسة  وأكــدت سمر حسني،  املاضي.  العام 
الذاتية«  »اإلدارة  لــــ الداخلية  لهيئة  املشتركة 
لشمال وشرقي سورية، أن إنهاء حالة التوتر 
»جــاء كــبــادرة حسن نّية من قبل قــوات األمن 
الداخلي )األسايش(«، مشيرة، في حديث مع 
»العربي الجديد«، إلى أنه »سيتم إدخال املواد 
األمنيني  املــربــعــني  إلــى  الغذائية واألســاســيــة 
القامشلي والــحــســكــة )أمــــس( األربـــعـــاء«،  فــي 
األســايــش ستبقى  أن نقاط  إلــى  لفتت  لكنها 
فــــي أمـــاكـــنـــهـــا تــحــســبــًا ألي خـــــرق مــــن طـــرف 
قــــوات الــنــظــام، وفــصــائــل »الـــدفـــاع الــوطــنــي« 
أمس  الــســوري  النظام  بــدأ  فيما  لها.  التابعة 
بفك حــصــاره عــن منطقة تــل رفــعــت فــي ريف 
مقصود  الشيخ  أحــيــاء  وعــن  الشمالي،  حلب 
واألشــرفــيــة فــي مــديــنــة حــلــب، والــتــي تخضع 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ــ ــــوريـ لـــســـيـــطـــرة »قـــــــــوات سـ
)قسد( التي يشكل املقاتلون األكــراد عمادها 

الرئيسي.
لكن بعد ساعات قليلة من بدء تنفيذ االتفاق، 
ــالـــت صــحــيــفــة »الـــبـــعـــث« الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام  قـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــري، األســــبــــوع  ــــصــ ــــواب املــ ــنــ ــ أقــــــــّر مـــجـــلـــس الــ
 تشريعيًا على قانون إنشاء 

ً
املاضي، تعديا

»صندوق تحيا مصر«، بإعفاء جميع عوائده 
ومداخيله والتسهيات االئتمانية املمنوحة 
له، من كل الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها، 
ــقــــاري والـــتـــوثـــيـــق،  وكـــــل رســــــوم الـــشـــهـــر الــــعــ
ــــّص الــتــعــديــل  ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة. كـــمـــا نـ ــــرسـ والـ
عــلــى عــــدم ســـريـــان أحـــكـــام قـــوانـــني ضــرائــب 
الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، 
القيمة املــضــافــة، وأي نــوع  والــضــريــبــة عــلــى 
آخر من الضرائب والرسوم املفروضة حاليًا، 
، بقانون أو بقرار من 

ً
فرض مستقبا

ُ
أو التي ت

الحكومة أو من أي سلطة عامة أخــرى، على 
يقرره  ما  يطاول  ال  التعديل  لكن  الصندوق. 
قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على 
عــوائــد أذون الــخــزانــة والــســنــدات أو األربـــاح 
الــرأســمــالــيــة، الــنــاتــجــة عــن الــتــعــامــل فــي هــذه 

األذون والسندات.
ــــى جـــانـــب مـــا يــعــّبــر عــنــه هــــذا الــنــهــج من  وإلـ
التابع  الصندوق  سلطات  توسيع  استمرار 
فإن  الــرقــابــة،  عــن  البعيد  والجيش،  للرئاسة 
األهــداف الحقيقية من التعديل ال تبدو كما 
وصفتها الحكومة في مذكرتها اإليضاحية، 
ومالية  بيروقراطية  مشاكل  اكتشاف  لجهة 
تـــعـــرقـــل نــــشــــاط الــــصــــنــــدوق فـــــي املـــشـــاريـــع 
النص  لتضّمن  ذلــك  إدراك  التنموية. ويمكن 
فــــي املــــشــــروع إعــــفــــاء الـــصـــنـــدوق مــــن رســــوم 
معدات  من  ما يستورده  لكل  الحرة  املناطق 
وأجــهــزة ومــســتــلــزمــات وأي أصــنــاف أخـــرى، 
ــا والـــهـــبـــات  ــدايــ ــهــ وكـــــل مــــا َيــــــــِرد إلــــيــــه مــــن الــ
والــتــبــرعــات واملــنــح مــن الـــخـــارج. وبـــدا األمــر 
ــع فـــي الــقــانــون  ــِسـ ــتـ وكـــــأن الـــنـــص الـــعـــام واملـ
للصندوق  املمنوحة  اإلعــفــاءات  القائم حــول 
مــبــاشــرة األنشطة  مــن  لتمكينه  كــافــيــًا  لــيــس 

السوري، إن »مليشيات »قسد«، وبعد ساعات 
مــن بـــدء رفـــع حــصــارهــا الــجــائــر عــن املدنيني 
القامشلي، عمدت  فــي  فــي حيي حلكو وطــي 
إلــى إعــادة نصب حواجزها عند فــرن البعث 
ومــديــنــة الــشــبــاب وشـــــارع الـــبـــرج عــنــد دوار 
املحكمة، إضافة إلى التضييق على املدنيني، 
ــا الــتــعــســفــيــة  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ ــــال تـــشـــديـــد إجـ مــــن خــ
عــلــى عـــدد مــن الــحــواجــز الــواقــعــة فــي مــداخــل 
األحياء«. وزعمت الصحيفة أن »قسد« منعت 
الــشــاحــنــات الــتــي تــحــمــل الــطــحــني مــن دخــول 
مركز مدينة الحسكة وفرن البعث، وبالتالي 
استمرار توقف األفــران العامة والخاصة عن 
اختطاف  واصلت  »قسد«  أن  مضيفة  العمل، 

عدد من املوظفني في املؤسسات الحكومية.
من جهتها، قالت مصادر مقربة من »اإلدارة 
ــــوات  الــــجــــديــــد« إن قـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ل ــة«  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ
»األسايش« لم تقم بإزالة حواجزها من املربع 
األمــنــي تحسبًا ألي خــرق مــن الــنــظــام، وإنما 
كما  والــخــروج،  بــالــدخــول  للمدنيني  سمحت 
ــواد الــغــذائــيــة للمناطق  ــ ســمــحــت بـــإدخـــال املـ
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــنــظــام. وكـــانـــت قـــوات 
»األســــايــــش« قـــد حـــاصـــرت، مــنــذ نــحــو شــهــر، 
املناطق التي ال تزال تحت سيطرة النظام في 
مربعني  عــن  عــبــارة  وهــي  الحسكة،  محافظة 
أمــنــيــني فـــي مــديــنــتــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي 
وحيني فــي األخــيــرة، ردًا على تضييق قــوات 
الــنــظــام عــلــى مــنــاطــق ذات غالبية كــرديــة في 
مدينة حلب وريفها الشمالي. وحاول النظام 
ــة الســـتـــعـــادة دوره في  ــ ــذه األزمــ اســـتـــغـــال هــ
ــع الــقــبــائــل  مــحــافــظــة الــحــســكــة، مـــن خــــال دفــ
والــعــشــائــر الــعــربــيــة إلـــى الــصــدام مــع الــقــوات 
الكردية، وهــو كــان سيفتح بــاب اقتتال ربما 

من الصعب محاصرته.
الـــروس واألميركيني  أن  الــوقــائــع على  وتـــدل 
ـــلـــوا لـــنـــزع فــتــيــل األزمـــــة بــالــضــغــط على 

ّ
تـــدخ

الشمال  الــكــردي، لتجنيب  الــنــظــام والــجــانــب 
الشرقي من سورية ويات اقتتال على أساس 
قومي. وتعد هذه األزمة هي األكبر في سياق 
عاقة النظام والجانب الكردي في سورية، ما 
يؤكد اتساع هّوة الخاف بني الطرفني حول 
العديد من امللفات، ال سيما مستقبل الشمال 

الشرقي من سورية.
وعــن ذلــك، قــال الباحث السياسي املــقــرب من 
»الــعــربــي  »قـــســـد« آزاد حــســو، فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، إنــه »مــن املمكن تــجــدد التوتر بني 
قواتنا والنظام، ألننا لم نحل بعد الخافات 
الرئيسية«، مشيرًا إلى أن »هناك عدة مطالب 

االجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة املـــنـــصـــوص على 
إنشائه من أجلها.

التعديل في السياق الحالي  لكن وضــع هــذا 
تفشي  بــدء  منذ  وتوجهاته  النظام  ملشاريع 
فيروس كورونا مطلع العام املاضي، يكشف 
االستثنائي  وضعه  تكريس  إلــى  يهدف  أنــه 
كصندوق »شبه ســيــادي«، ُمعفى من جميع 
الدولة.  تمويل  في  واملشاركة  الرقابة  أدوات 
مشاريع  فــي  مداخيله  استثمار  يمكنه  كما 
يملكها بصفة مستقلة عن الحكومة، تزاحم 
الــــشــــركــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
فـــي بــعــض األنـــشـــطـــة، بــحــجــة أن إســهــامــات 
تــــنــــمــــوي«،  هـــــــدف  »ذات  ــيـــهـــا  فـ ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ الـ
تنموية  بإقامة مشاريع  له  والقانون يسمح 
تقوم عليها شــركــات جــديــدة مملوكة ملكية 

تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها.
»العربي  لـ مطلعة  وكشفت مصادر حكومية 
الـــجـــديـــد«، أن الــتــعــديــل الـــجـــديـــد يــســتــهــدف 
بــاألســاس إعــطــاء الــصــنــدوق أولــويــة لقيادة 
العمل األهلي في مصر من املنظور الخاص 
بــالــنــظــام، ولــيــس بــاملــعــنــى الــتــقــلــيــدي للعمل 
ــذا الــــعــــمــــل مــــوازيــــًا  ــ ــ ــأن يــــكــــون هـ ــ ــ األهــــــلــــــي، بـ
ملمارسات الحكومة، وليس نابعًا من املجتمع 
للتعديل،  التنمية. ووفقًا  للدولة في  كشريك 
لــن تــكــون أي منظمة أهــلــيــة، بما فــي ذلــك ما 
يتبع املخابرات العامة وغيرها من األجهزة 
الــحــكــومــيــة، قــــادرة عــلــى مــنــافــســة »صــنــدوق 

وأحزاب أخرى تدور في فلكه وتشّكل »اإلدارة 
الــذاتــيــة« فــي شمال شرقي ســوريــة، مــن جهة 
»الــعــربــي  ــادر مــطــلــعــة لـــ أخــــــرى. وأكــــــدت مـــصـ
الــجــديــد« وصــــول وفـــد مــن وزارة الــخــارجــيــة 
األمــيــركــيــة، أمـــس األول الــثــاثــاء، إلـــى مدينة 
الــقــامــشــلــي لــهــذه الــغــايــة. وكــــان قــائــد »قـــوات 
والذي  عبدي،  مظلوم  الديمقراطية«،  سورية 
مّهد الطريق أمام الحوار الكردي الكردي في 
إبــريــل/نــيــســان مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، قـــد أشـــار 
فــي تــغــريــدة لــه مــنــذ أيـــام إلـــى أن »االتــفــاقــات 
مصالح  وتحمي  مهمة  إليها  توّصلنا  التي 
ــًا الـــطـــرفـــني املـــتـــحـــاوريـــن إلــى  ــيـ شــعــبــنــا«، داعـ
»االســتــعــداد ملرحلة جــديــدة حتى نلتقي في 

األيام املقبلة«، وفق قوله.
وكان الطرفان قد خاضا، خال العام املاضي، 
جوالت حوار عدة لتشكيل مرجعية سياسية 
واحدة ألكراد سورية تمثلهم في استحقاقات 
الحل السياسي. وعلى الرغم من اتفاقهما على 

املنتظمة، وغيرها من أوجه الصرف الخاصة 
مباشرة  تبرعات  الصندوق  وتلقى  بــاألزمــة. 
الشعب  ومــســتــثــمــريــن، كمجلس  جــهــات  مــن 
ــلـــس الـــــــــــوزراء واملـــحـــافـــظـــني ومــجــلــس  ومـــجـ
الـــدولـــة ومــجــلــس الــقــضــاء األعــلــى ومشيخة 
ــر ومــجــلــس الــكــنــائــس املــصــريــة وهيئة  األزهــ
األعــمــال،  رجــال  مــن  والعديد  السويس،  قناة 
على رأسهم حسني صبور. ويضاف إلى ذلك 
تبرعات من شركة إعمار اإلماراتية، وجاليات 
املــصــريــني فــي الـــخـــارج. لــكــن عـــددًا مــن رجــال 
األعــمــال الــذيــن ســبــق أن تــبــرعــوا للصندوق 
التبرع مباشرة لخزانة  لوا 

ّ
منذ سنوات فض

الدولة، كأسرة ساويرس التي تعهدت بدفع 
100 مليون جنيه )6.4 مايني دوالر(.

وخال الشهر املاضي، أعلن الصندوق تلقيه 
أكثر من 90 مليون جنيه )5.8 مايني دوالر( 
خاصة،  ومــصــارف  مستثمرين  مــن  تبرعات 
 عـــن 90 مــلــيــون مـــن شـــركـــة »إعـــمـــار«، 

ً
فـــضـــا

التي تراهن على نجاح الشراكة الخاصة مع 
املــصــريــة، تحديدًا  لــلــدولــة   

ً
الــصــنــدوق ممثا

بعد تسوية نزاعها مع الحكومة على أرض 
مليون   100 مقابل  لصالحها  املقطم  هضبة 

جنيه فقط.
أمـــــا املـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي يـــريـــد الــنــظــام 
االنـــتـــهـــاء مــنــهــا، فــهــي الــتــوســع الــكــبــيــر في 
ــنـــدوق بــمــخــتــلــف  ــالـــصـ ــة بـ األمـــــــاك الـــخـــاصـ
أنواعها، عقارية ومنقولة، مع وجود اتجاه 
فــي قرى  مــن األرض  مــســاحــات  لتخصيص 
مختلفة للشركات التابعة للشركة القابضة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أنـــشـــأهـــا الـــصـــنـــدوق الــعــام 
ــامـــة مــشــاريــع  املــــاضــــي، الســتــغــالــهــا فـــي إقـ
صــغــيــرة ومــتــوســطــة ســتــؤجــر لــلــمــواطــنــني 
وتــــبــــقــــى مـــلـــكـــيـــتـــهـــا قــــائــــمــــة فــــــي الـــنـــهـــايـــة 
ملكيته  الــصــنــدوق  ُيسجل  كما  لــلــصــنــدوق. 
املستخدمة  واألدوات  واألجــهــزة  للمنشآت 
في عدد كبير من املشاريع التي بدأ تنفيذها 
بــالــفــعــل، مــثــل تنظيم قــوافــل لــتــوزيــع مــواد 
مليون  تكفي  وتجهيزات  ومــابــس  غذائية 
ألفي فتاة للزواج،  مواطن، ومساعدة ودعم 
ــع أجـــهـــزة  ــ ــوزيـ ــ وتـــنـــظـــيـــم قــــوافــــل طـــبـــيـــة، وتـ
للمعاقني،  مــتــحــركــة  وكـــراســـي  كــلــى،  غسيل 

وحضانات لأطفال.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــطـــابـــع اإلنـــســـانـــي لــتــلــك  وعـ
 لدور 

ً
أن تعّمد تقديمها بديا إال  املــبــادرات، 

 لدور الجيش في التنمية، مع 
ً
الدولة، ومكّما

الــرقــابــة، يطرح تساؤالت  الــتــام عــن  االبتعاد 
عديدة حول كفاءتها وسامة تسييرها.

ــام«، مــضــيــفــًا: »عــلــى  ــظـ ــنـ ــوافـــق عــلــيــهــا الـ ــم يـ لـ
االجتماعي  بالعقد  االعتراف  دمشق  حكومة 
والـــقـــوانـــني املـــعـــمـــول بــهــا فـــي املـــنـــاطـــق الــتــي 
ــد«، وتـــعـــلـــيـــمـــات  ــ ــســ ــ تـــقـــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة »قــ
اإلدارية الذاتية من نواٍح عسكرية وسياسية 
اإلدارة  تتجه  ذلــك،  في غضون  واقتصادية«. 
األميركية الجديدة إلى متابعة اإلشراف على 
كرديني  كيانني سياسيني  أكــبــر  بــني  الــحــوار 
في سورية، وهما »املجلس الوطني الكردي« 
مـــن جـــهـــة، وحـــــزب »االتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي« 

تحيا مصر« في أي مجال. وأضافت املصادر 
يرغب  مهمتني  مسألتني  يعالج  التعديل  أن 
ــارة  ــدم إثــ ــ الــنــظــام فـــي إغــاقــهــمــا نــهــائــيــًا وعـ
. األولى: هي غياب 

ً
الجدل بشأنهما مستقبا

التبرعات  الضريبي عن  والتحصيل  الرقابة 
ــة الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت تــــنــــهــــال عــلــى  ــمــ الــــضــــخــ
الصندوق من رجــال األعمال. ويــرى البعض 
أنها باتت بمثابة »قرابني« لضمان السامة 
واالستمرار في العمل في املشاريع املختلفة 

مع األجهزة، تحديدًا الجيش.
ــا، كــشــفــت  ــ ــورونــ ــ ــدء تـــفـــشـــي وبـــــــاء كــ ــ فـــمـــنـــذ بــ
ــي الــصــنــدوق أكــثــر 

ّ
مـــصـــادر مــطــلــعــة عـــن تــلــق

مــن نــصــف مــلــيــار جــنــيــه )32 مــلــيــون دوالر( 
فــي صــــورة تــبــرعــات، بــــدأت مــنــذ رفـــع وتــيــرة 
الهجوم اإلعــامــي على رجــال األعــمــال بغية 
بالتبرع للصندوق في  املشاركة  حثهم على 
ــــارس/آذار 2020. وحـــدث ذلــك بعدما أعلن  مـ
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي تخصيص 
جـــزء مــن أمـــوالـــه لــإنــفــاق عــلــى الــعــمــالــة غير 

أن اتفاقية دهوك، التي أبرمت بينهما برعاية 
من قيادة إقليم كردستان العراق، في أكتوبر/

أرضــيــة  أيــضــًا  2014، ستشكل  األول  تــشــريــن 
لهذه املفاوضات، إال أنهما وصا إلى طريق 
مسدود في أكتوبر/تشرين األول املاضي، ما 
أدى إلى توقف الحوار. ولم يتجاوب »االتحاد 
الوطني  »املجلس  مطالب  مــع  الديمقراطي« 
الــــكــــردي«، املــنــضــوي فـــي االئـــتـــاف الــوطــنــي 
الــســوري، من أجــل الــخــروج باتفاق، وهــو فّك 
االرتباط بني »اإلدارة الذاتية« وحزب »العمال 
الــكــردســتــانــي«، وتــعــديــل الــعــقــد االجــتــمــاعــي، 
ــول  ــ ــع دخـ ــ ــاء الـــتـــجـــنـــيـــد اإلجـــــــبـــــــاري، مـ ــ ــغــ ــ ــ وإل
الشرقي  الــشــمــال  إلــى  الــســوريــة«  »البشمركة 
مــن ســوريــة، إضــافــة إلــى »الــوضــع التعليمي 
الطلبة  مستقبل  يضمن  عملي   

ّ
حــل وإيــجــاد 

ــادات مــعــتــرف بـــهـــا، وإدخـــــــال الــتــعــلــيــم  ــهـ بـــشـ
ذلــك«، وحسم  يناسب  بشكل  الكردية  باللغة 

مصير املعتقلني واملختطفني.

انفجار بيروت
والحـــقـــة، هــدفــهــا الــتــنــّصــل مــن الــعــقــاب. أمــام 
هذا الواقع، تتصاعد الدعوات لفتح تحقيق 
دولــي فــي القضية، مــع تأكيد عــدم الثقة في 
القضاء اللبناني. وبعد حديث حسان دياب 
عن أن التقديرات بأن كمية نترات األمونيوم 
ــقــّدر بــــ500 

ُ
الــتــي انــفــجــرت فــي مــرفــأ بــيــروت ت

طـــن، عــلــى الــرغــم مــن أن الــكــمــيــة املــخــزنــة في 
املرفأ كانت 2700 طن، أضيف لغز جديد في 
السوري  النظام  األخيرة، وهو عاقة  الفترة 
هذه  نقلت  التي  »روســـوس«  الباخرة  بملف 
ــام 2013، مــــع تــســريــب  ــ ــأ عـ ــرفــ ــى املــ ــ إلـ املـــــــواد 
مــعــلــومــات عـــن أن رجـــلـــي أعـــمـــال مـــزدوجـــي 
ــة( هـــمـــا مــدلــل  ــ ــيـ ــ الــجــنــســيــة )ســــوريــــة وروسـ
خــوري وجــورج حسواني ويرتبطان بنظام 
األسد، يقفان خلف إحضار هذه املــواد، ومن 
ثــم خــــروج حــســوانــي، فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة 
املرفأ.  بانفجار  لــه  دور  أي  لنفي  »رويــتــرز«، 
وجــــاء ذلــــك بــعــدمــا تــبــنّي أن شــركــة هيسكو 
يمتلكها  كان  التي  والبناء  الهندسة  ألعمال 
حــســوانــي أبــقــت عــلــى سجلها الــتــجــاري في 
نــفــس الــعــنــوان فــي لــنــدن املــســجــلــة بــه شركة 
سافارو املحدودة. وكانت الشركة التي طلبت 
شحنة النترات، ومقرها موزامبيق، قد قالت 
إنها طلبت الشحنة من خال شركة سافارو.
على الرغم من ذلك، يتمسك أهالي الضحايا 
بــرفــض دفــن هــذه القضية. ويــجــزم إبراهيم 
ــروت حــطــيــط،  ــ حـــطـــيـــط، شــقــيــق الــضــحــيــة ثــ
واملتحدث باسم لجنة أهالي ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت، في حديث مع »العربي الجديد«، 
»أنـــنـــا لـــن نــــدع الــقــضــيــة تـــمـــوت، وشــعــارنــا 
»هاملّرة مش مثل كل مــّرة«، وإيماننا راسخ 
بــأن جريمة الرابع من أغسطس ال يمكن أن 
إلى  ويلفت  التغيير«.  ونحن سنصنع  تمّر، 
ه »بعد 6 أشهر على االنفجار، ال نملك أي 

ّ
أن

معطى من التحقيقات، لذلك تحركاتنا كانت 

بيروت ـ ريتا الجّمال

و4   ،2020 أغــــســــطــــس/آب   4 بــــني 
أشهر  ستة   ،2021 فبراير/شباط 
ــــاع والـــجـــروح املفتوحة  مــن األوجـ
آلالف اللبنانيني الذين ينتظرون جوابًا على 
سؤال ال يزال يراودهم: من املسؤول عن قتل 
أكثر من مائتي شخص وإصابة نحو 7 آالف 

آخرين، في انفجار هز بيروت ذلك اليوم؟
بــعــد ســتــة أشــهــر عــلــى انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
ــار ودفـــــع الــتــعــويــضــات  ــمــ وبـــــطء إعــــــادة اإلعــ
ة«، 

َ
ل

َ
»ُمعتق التحقيقات  تــزال  ال  للمتضررين، 

والــخــطــوط  السياسية  الــتــجــاذبــات  ورهــيــنــة 
ـــل الــســلــطــة الــقــضــائــيــة.  ـــكـــبِّ

ُ
ــراء الـــتـــي ت ــمـ الـــحـ

واألغـــرب أن أحــدًا لم ُيــقــّدم حتى اليوم روايــة 
متكاملة ملــا حــصــل، بــل فــي كــل فــتــرة تصدر 
ــد. مـــن لغز  ــ مــعــلــومــة جـــديـــدة ال يـــؤكـــدهـــا أحـ
 ،

ً
نترات األمونيوم والكمية التي انفجرت فعا

ومن الذي استقدمها، إلى السؤال عن عاقة 
النظام السوري، وهل ستنتهي القضية إلى 

أجوبة صريحة حول كل هذه األسئلة؟
تحّركاتهم  فــي  يــحــاولــون  الــذيــن  اللبنانيون 
ــتـــواصـــل  ــــال وســــائــــل الـ ــــن خــ الـــشـــعـــبـــيـــة، ومــ
االجتماعي، إبقاء القضية حية، ويحرصون 
بشكل شبه يومي وفــي الــرابــع من كل شهر، 
عــلــى نــشــر فــيــديــوهــات وصــــور مــن املــجــزرة، 
 سيناريو دفن امللف 

َّ
باتوا شبه مقتنعني بأن

رفــض مدعى  عبر  األخــيــرة،  ب صفحاته 
َ
كت

ُ
ت

ــام الــقــضــاء، وعــلــى رأســهــم  عــلــيــهــم املـــثـــول أمــ
رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف األعــــمــــال حــســان 
دياب، بالتوازي مع تجميد القضية منذ 17 
املـــاضـــي، بــعــد طلب  ديــســمــبــر/كــانــون األول 
نقل الــدعــوى لــارتــيــاب املــشــروع الـــذي تقّدم 
به الوزيران السابقان النائبان غازي زعيتر 
وعلي حسن خليل، ومحاوالت أخرى سابقة 

وما تزال مستمرة أمام منزل املحقق العدلي 
القاضي فادي صّوان، الذي عليه أن يطلعنا 
على مسار التحقيقات وال يتذرع بالسرية«. 
كشف 

ُ
ولفت إلى أن »هناك تفاصيل يجب أن ت

للرأي العام اللبناني، خصوصًا بعد مرور كل 
هذا الوقت، ونحن نحث املحقق العدلي على 
االستمرار في مهامه، وكسر االعتكاف الذي 
يمارسه ويبقي عليه بذريعة فيروس كورونا 
ــام، فــهــنــاك قـــضـــاة يــــداومــــون،  ــعــ واإلقــــفــــال الــ
واستثناءات لقرار التعبئة العامة بما خّص 
قضايا عدة منها العاجلة والطارئة«. ويعّبر 

حطيط عــن عــدم رضــا أهــالــي الضحايا عن 
البطء الحاصل لناحية التحقيقات، مضيفًا 
»نـــــــــدرك مـــــحـــــاوالت الـــســـيـــاســـيـــني لــتــعــطــيــل 
الــحــقــيــقــة واملـــلـــف، ومـــع ذلـــك مـــا نــــزال نــؤمــن 
هم ينصفوننا«، 

ّ
ببعض القضاة النزيهني عل

لأهالي سينفذ ظهر  تحركًا   
ّ
أن عــن  كاشفًا 

 شهر، فــي مثل هذا 
ّ

الــيــوم الخميس كما كــل
ــذه املـــــــّرة ســـنـــدخـــل مــرفــأ  ــ ــكـــن هـ ــتــــاريــــخ، »لـ الــ
بـــيـــروت لـــتـــاوة بــيــانــنــا وتــوجــيــه الــرســائــل 
الحاسمة والازمة ألهل السياسة والقضاء«.
في السياق، يقول املحامي علي عباس، من 

»املــرصــد الشعبي ملــحــاربــة الــفــســاد«، الــذي 
يــتــابــع املــلــف مـــن خــــال حــمــلــة »الــقــصــاص 
نقل  وطــلــب  نظيفة،  غــيــر  الــنــوايــا  إن  اآلن«، 
الدعوى بمثابة لعبة على الشعب اللبناني، 
الخطوة  وتــبــريــر  التحقيق  تجميد  بــهــدف 
يعتبرونها  بــذرائــع  الــدولــي  املجتمع  ــام  أمـ
ــة لـــكـــنـــهـــا عــــكــــس ذلـــــــــك، وبـــحـــجـــج  ــيــ ــانــــونــ قــ
ــام  ــانـــات الـــتـــي يـــجـــب أن تــســقــط أمــ الـــحـــصـ
نسمح  »لــن  ويضيف  الحجم.  بهذا  جريمة 
الخيارات  كل  وسنبحث  القضية،  بتجميد 
ــواء عبر  املــتــاحــة الســتــئــنــاف الــتــحــقــيــق، ســ

حقوق  منظمة  أو  دولــيــة  جــنــائــيــة  محكمة 
اإلنـــســـان، ودفــــع املــتــضــرريــن مــن جنسيات 
مــخــتــلــفــة إلــــى الـــتـــحـــرك مـــن خــــال ســلــطــات 
إعادة  من  الرغم  القضائية«. وعلى  بادهم 
التحقيق  مــلــف  الــجــزائــيــة  التمييز  محكمة 
إلى القاضي صوان إلى حني البت في طلب 
ــيـــر لـــم يــســتــأنــف  نــقــل الــــدعــــوى، إال أن األخـ
مهامه، في خطوة يضعها عباس في دائرة 
»تــعــطــيــل الـــعـــدالـــة«، مــعــتــبــرًا أنـــهـــا جــريــمــة 
ــيــــوم، تجعله  يــقــتــرفــهــا املــحــقــق الـــعـــدلـــي الــ
شريكًا في املسؤولية، وفي إخفاء الحقيقة 

عن الناس. ومن هنا الضغط يوميًا وبشكل 
مستمّر وعــبــر تــظــاهــرات يــقــوم بــهــا أهــالــي 
الضحايا على صوان الستكمال التحقيقات 
إذا رأى  ــه االستقالة 

ّ
أقــل أو  واالســتــدعــاءات، 

نفسه عاجزًا عن إتمام عمله بشفافية.
تــزال  مــا  »التحقيقات   

ّ
أن إلــى  عــبــاس  ويلفت 

ــذا مـــا كنا  ــٍد، وهــ أولـــيـــة، وتــســيــر بـــبـــطٍء شـــديـ
رنــا منه عندما أحــالــت الحكومة، فــي 10 

ّ
حــذ

أغسطس، ملف التفجير إلى املجلس العدلي، 
ــــروف تـــاريـــخـــيـــًا بـــأنـــه بـــمـــثـــابـــة »مــقــبــرة  ــعـ ــ املـ
الــحــقــيــقــة«، ولـــتـــفـــادي الــســيــنــاريــو الــخــبــيــث 

التعامل  مستغربًا  دولـــي«،  بتحقيق  طالبنا 
القتلى  مع جريمة أسفرت عن سقوط مئات 
إلى  اللبنانية  العاصمة  وحّولت  والجرحى، 
مدينة منكوبة، وكأنها جريمة عادية، الفتًا 
إلى أن السلطة تحاول إدخال هذا التوصيف 
ــأن مــا حــصــل قضاء  فــي ذهـــن اللبنانيني وكـ
 يــجــب أن يــكــون تحت 

ّ
 الـــكـــل

ّ
وقـــــدر، عــلــمــًا أن

سقف التحقيقات، من أعلى الهرم إلى أسفله، 
مــع اتــبــاع املــبــدأ املعاكس »أن املــســؤول مــدان 
ــــق قـــولـــه.  تـــــه«، وفـ ومـــتـــهـــم حـــتـــى تــثــبــت بـــــراء
ويشير عباس إلى أن الدولة لم تتحرك حتى 

فنقابة  الــرســمــيــة،  واجــبــاتــهــا  بأبسط  لتقوم 
املــحــامــني هــي الــتــي تــحــّركــت لـــدى السلطات 
لشركة  طــوعــيــة  لــوقــف تصفية  الــبــريــطــانــيــة 
»ســـــــافـــــــارو« بـــســـبـــب صــــــات مـــحـــتـــمـــلـــة لــهــا 
لكان  لها 

ّ
تدخ ولـــوال  بــيــروت،  مــرفــأ  بانفجار 

إجــراء التصفية مّر مرور الكرام. في السياق 
نـــفـــســـه، تـــحـــدثـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتـــــش«، فــي تــقــريــر نــشــرتــه أمـــس األربـــعـــاء، 
إحقاق  عــن  اللبنانية  السلطات  تقاعس  عــن 
الفتة  املاضية،  الستة  األشــهــر  خــال  العدالة 
مليئة  املــتــوقــفــة  املحلية  التحقيقات  أن  إلـــى 
باالنتهاكات الجسيمة لإجراءات القانونية 
ــاء الـــســـيـــاســـيـــني لــوقــف  ــمــ ــزعــ ــاوالت الــ ــ ــحــ ــ ومــ
دولــي  إلـــى تحقيق  الــحــاجــة  تــعــزز  التحقيق 
الواضح  من  »ليس  املنظمة:  وقالت  مستقل. 
القاضي  إذ وّجــه  التحقيق،  متى سُيستأنف 
صــوان منذ أغــســطــس/آب املــاضــي، اتهامات 
إلــــى 37 شــخــصــًا، 25 مــنــهــم مــحــتــجــزون في 
ــا تــنــتــهــك حـــقـــوقـــهـــم فــي  ــبــــدو أنــــهــ ظــــــــروٍف يــ
الــواجــبــة، واملــوقــوفــون  القانونية  اإلجــــراءات 
هـــم فـــي الــغــالــب مـــن ذوي الـــرتـــب املــتــوســطــة 
واملــنــخــفــضــة مـــن مــوظــفــي الـــجـــمـــارك واملــرفــأ 
وأجهزة األمن، وتقول عائاتهم ومحاموهم 
التهم  بعد  تــقــّدم  لــم  القضائية  السلطات  إن 
أو األدلة املحددة ضدهم«. وشددت »هيومن 
الــتــدخــل السياسي  رايــتــس ووتـــش« على أن 
بالعيوب،  وملئه  التحقيق  تعطيل  إلــى  أدى 
إذ وّجه صوان اتهامات ذات صلة باالنفجار 
إلــى ديــاب و3 وزراء سابقني هــم علي حسن 
فنيانوس،  ويــوســف  زعــيــتــر،  وغـــازي  خليل، 
فــي 10 ديسمبر املــاضــي، لكن ديـــاب وحسن 
املــثــول لاستجواب.  رفــضــوا  خليل وزعــيــتــر 
فـــي حـــني أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة 
تصريف األعمال محمد فهمي أنه لن يطلب 
من األجهزة األمنية توقيفهم حتى لو أصدر 
الــقــضــاء مــذكــرات تــوقــيــف بحقهم، الفــتــة في 
ــــوال مــحــامــني متابعني  املــقــابــل بــنــاء عــلــى أقـ
لــلــقــضــيــة، إلـــى أنـــه مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا 
كــان فريق صــوان لديه القدرة الفنية إلجــراء 
من  ن  مكوَّ فريقه  أن  باعتبار  شامل،  تحقيق 

موظفني فقط يدّونان املاحظات باليد.

من الممكن تجدد التوتر بين النظام و»قسد« )فرانس برس(

)Getty( يسمح القانون للصندوق بإنشاء شركات جديدة

دمار هائل نتج عن االنفجار )حسين بيضون(

بيروت في 4 أغسطس/آب  الذي وقع في مرفأ  االنفجار  الخميس، 6 أشهر على  اليوم  تمّر، 
الماضي، وأسفر عن سقوط أكثر من مائتي قتيل و7 آالف جريح، فيما ال يزال اللبنانيون ينتظرون 
ل، ومحاوالت  معرفة حقيقة ما حصل. حقيقة ال تزال مغيّبة، في ظل تحقيق قضائي معطَّ

واضحة لمنع مساءلة المسؤولين. يزيد كل ذلك من التساؤالت الكثيرة، مع عدم بروز الرواية 
الكاملة للمسؤول عن استقدام نترات األمونيوم إلى المرفأ، وتخزينه، وكيفية حصول االنفجار، 

وعالقة النظام السوري بهذه القضية الغامضة
قضية

6 أشهر من 
طمس الحقيقة

التحقيقات في 
القضية ما تزال أولية 

وتسير ببطء شديٍد

يؤكد أهالي الضحايا 
استمرار تحركاتهم حتى 

الوصول للحقيقة

وصل وفد أميركي إلى 
القامشلي لإلشراف على 

الحوار الكردي

تهدف التعديالت 
إلى جعل الصندوق 

بمثابة »شبه سيادي«

بعد نحو شهر من التوتر 
بين النظام السوري 

واألكراد، انتهت األزمة، 
أمس األربعاء، بفك 

الحصار المتبادل في 
الحسكة وريف حلب

تعمل السلطات المصرية 
بشكل حثيث على 

تكريس الدور االستثنائي 
لـ»صندوق تحيا مصر«، 

عبر إجرائها تعديالت 
تعزز هيمنته

عند  الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في  عباس،  علي  المحامي  يتوقف 
ما يعتبره أخطر ما قاله رئيس حكومة تصريف األعمال، حسان دياب 
ــصــورة(، وهــو إشــارتــه إلــى أّن  )ال
تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي 
ــتــرات  ــّدر كــمــيــة ن ــ ــي ق ــرك ــي األم
ـــ500  ب انفجرت  التي  األمــونــيــوم 
طن، فيما مواد نترات األمونيوم 
التي خزّنت في المرفأ كانت 2700 
يتطرّق  لم  لماذا  متسائًال  طــّن، 
التحقيق إلى هذه النقطة، وأين 
ال  المتبقية، وهل  المواد  ذهبت 

تزال على األراضي اللبنانية؟

لغز األمونيوم

تقرير الحدث

Thursday 4 February 2021 Thursday 4 February 2021
الخميس 4 فبراير/ شباط 2021 م  22  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2348  السنة السابعة الخميس 4 فبراير/ شباط 2021 م  22  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2348  السنة السابعة
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قتلى وموجة نزوح إثر 
هجوم في دارفور

ــلــــى قــــرى  ــــوم مـــســـلـــح عــ ــجـ ــ ــر هـ ــ ــفـ ــ أسـ
فــــي واليــــــة جـــنـــوب دارفـــــــــور، غــربــي 
السودان، األسبوع املاضي، عن مقتل 
ما  وفـــق  اآلالف،  ونـــــزوح  مــدنــيــًا   14
أكــد مسؤول محلي، أمــس األربــعــاء. 
ونقلت وكالة األنباء السودانية عن 
منطقة  فــي  الشعبية  اللجنة  ممثل 
شــــرق جــبــل مــــرة فـــي الــــواليــــة، عبد 
الله التجاني، قوله إن الهجوم الذي 
تعرضت له قرى عدة، أدى إلى مقتل 
أجبر  ــه  أنـ مــدنــيــًا، مضيفًا   14 نــحــو 
أيــضــًا آالف املــواطــنــني عــلــى الــنــزوح 
إلــــى قــريــتــي بــلــي الــســريــف وشــنــقــل 

طوباي ومدينة مرشينج.
)األناضول(

مالي: مقتل 9 جنود 
بهجوم مسلح

قتل 9 جنود ماليني، أمس األربعاء، 
لهم  فــي هجوم على موقع عسكري 
ــســب إلـــى مسلحني 

ُ
ــبـــاد، ن وســـط الـ

مــتــطــرفــني. وقــــال مـــســـؤول عــســكــري 
ــــرس«، إن مــوقــع بــونــي  »فـــرانـــس بـ لــــ
بني دوينتزا وهومبوري في منطقة 
أفــراد  تــعــّرض لهجوم »مــن  موبتي، 
مــدجــجــني بــالــســاح«، مــؤكــدًا أيضًا 
ــان مــنــهــم  ــنــ ــًا، اثــ ــحـ ــريـ ســـقـــوط 14 جـ
حالتهما خطرة. وأكد الجيش املالي 
يه إسنادًا جويًا من قوة برخان 

ّ
تلق

الفرنسية في منطقة الساحل.
)فرانس برس(

البنتاغون يعلق عمل 
لجان من عهد ترامب

األمـــيـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــلـــنـــت  أعـ
)البنتاغون(، أول من أمس الثاثاء، 
استشارية  لجنة   42 أنشطة  تعليق 
دونــالــد  السابق  الرئيس  فيها  عــنّي 
تــرامــب عــشــرات املــوالــني لــه فــي آخــر 
ــتــــه. وأعـــلـــن وزيـــــر الـــدفـــاع  أيـــــام واليــ
لويد أوسنت، في مذكرة، أنه سيعاد 
ــــي 42 لـــجـــنـــة اســـتـــشـــاريـــة  ــر فـ ــظـ ــنـ الـ
إلى  خارجية  مــشــورة  تقديم  مكلفة 
الــبــنــتــاغــون، لــتــحــديــد مـــا إذا كــانــت 
ستحقق »فوائد ملموسة«، مضيفًا 
مئات  استبعاد  بالتالي  سيتم  أنــه 
الخبراء وتعليق أنشطة العديد من 
اللجان حتى يونيو/حزيران املقبل.
)فرانس برس(

بــاشــر الــجــيــش فـــي مــيــانــمــار حــمــلــة قضائية 
ضد زعيمة الباد أونــغ ســان سو تشي، بعد 
ــنــــني، رغــــم تـــزايـــد الــضــغــوط  انـــقـــاب يــــوم االثــ
الــــدولــــيــــة، تـــحـــديـــدًا لــنــاحــيــة فـــــرض عــقــوبــات 
عــلــى الــــبــــاد. فـــي املـــقـــابـــل، تــــزايــــدت الـــدعـــوات 
ــًا لـــانـــقـــاب  لـــلـــقـــيـــام بـــعـــصـــيـــان مــــدنــــي رفــــضــ
ــنــذر بــتــحــّول شعبي 

ُ
فــي الـــبـــاد، فــي خــطــوة ت

مرتقب. وأفادت وثيقة لشرطة ميانمار، أمس 
لسو  اتهامات  الشرطة وجهت  بــأن  األربــعــاء، 
والتصدير،  االستيراد  قانون  تشي، بمخالفة 
فبراير/   15 وبأنها تسعى الحتجازها حتى 
التي صدرت  الوثيقة  الحالي. وذكــرت  شباط 
عـــن مــركــز لــلــشــرطــة فـــي الــعــاصــمــة نــايــبــيــداو 
أن ضــبــاط الــجــيــش الــذيــن فــتــشــوا مــقــر إقــامــة 
ســــو تـــشـــي عــــثــــروا عـــلـــى أجــــهــــزة الســـلـــكـــي تــم 

قانوني واستخدامها  استيرادها بشكل غير 
مــن دون إذن. وأوضــــح املــتــحــدث بــاســم حــزب 
»الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة مـــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة«، 
عــلــى صفحته فــي »فــيــســبــوك«، أنـــه »وردتــنــا 
داكيناتيري  محكمة  بــأن  موثوقة  معلومات 
أصـــدرت مــذكــرة توقيف تمتد 14 يــومــًا مــن 1 
إلى 15 فبراير ضد أونغ سان سو تشي بتهمة 
انتهاك قانون االستيراد والتصدير«. وأضاف 
أنه تم توجيه تهمة إلى الرئيس وين ميينت 
إدارة  قــانــون  بموجب  االنــقــاب،  بعد  املعتقل 
الكوارث. كما أعلن الحزب أن مكاتبه في عدة 
للمداهمة وتمت  الــبــاد تعرضت  مــن  مناطق 

مصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر.
ــــي املــــقــــابــــل، تـــكـــثـــفـــت الــــــدعــــــوات لــلــعــصــيــان  فـ
املـــدنـــي عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
املــدنــي«  العصيان  »حــركــة  قبل مجموعة  مــن 
عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، الـــتـــي بـــاتـــت تـــضـــّم نــحــو 
ألــف مشترك. ورّدد مــدّونــون، مــن بينهم   150
ــــون: »عـــــــار عـــلـــى الـــجـــيـــش«  ــــرضـ ــمـ ــ ــاء ومـ ــ ــبـ ــ أطـ
و»الــعــســكــريــون لـــصـــوص«. وكــتــب الــعــامــلــون 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي إعــــانــــًا مــشــتــركــًا جـــاء 
ــقـــط حـــكـــومـــتـــنـــا املــنــتــخــبــة  ــه: »ســـنـــطـــيـــع فـ ــيــ فــ
ــًا«. وأضـــــافـــــوا »لـــقـــد تــوقــفــنــا عــن  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ
الذهاب إلى املستشفيات التي وضعت حاليًا 
وتجّمع  شرعية«.  غير  عسكرية  سلطة  تحت 
أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى رانغون 
ــام املـــبـــنـــى ووجــــهــــوا تــحــيــة بــثــاثــة  ــ الــــعــــام أمــ
اعتمدها  أن  بــادرة مقاومة سبق  أصابع، في 

الناشطون في هونغ كونغ وتاياند.
ومساء أول من أمس الثاثاء وفي حي تجاري 
ــون عـــاصـــمـــة الــــبــــاد االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــغـ ــ فــــي رانـ

ــم. وارتــــــدى  ــ ــــادهـ ــي بـ ــــاب الـــعـــســـكـــري فــ ــقـ ــ االنـ
ولوحوا  األحــمــر  باللون  مابس  املتظاهرون 
بصور سو تشي، ووقفوا في صف حول مبان 
حــكــومــيــة فـــي طــوكــيــو الــتــي نـــــادرًا مـــا تشهد 

تظاهرات سياسية كبيرة. 

وردد  احتجاجًا،  الطناجر  على  السكان  قــرع 
بعضهم »لتحيا األم سو« في إشارة الى أونغ 
ســان ســو تــشــي. وكــانــت الزعيمة قــد توقعت 
احتمال حصول انقاب فأعدت رسالة خطية 
قـــبـــل اعـــتـــقـــالـــهـــا، حـــضـــت فــيــهــا الـــشـــعـــب عــلــى 
ــقـــاب«. لــكــن الـــخـــوف من  ــاالنـ »عــــدم الــقــبــول بـ
أعمال انتقامية ال يــزال كبيرًا في الباد التي 
عــام 1948 تحت حكم  استقالها  عاشت منذ 
ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسني عامًا.
وفـــي طــوكــيــو، احــتــشــد آالف املــتــظــاهــريــن من 
الــخــارجــيــة  الــــشــــؤون  وزارة  أمــــــام  مـــيـــانـــمـــار 
إلى  باالنضمام  الــيــابــان  مطالبني  اليابانية، 
حــلــفــائــهــا واتــــخــــاذ مـــوقـــف أكـــثـــر صـــرامـــة من 

الــخــارجــيــة الفرنسي  بـــاريـــس، رأى وزيــــر  فــي 
جـــان-إيـــف لـــودريـــان، أمــــس، أن عــلــى االتــحــاد 
األوروبــــــــــي »الـــتـــفـــكـــيـــر« فــــي فـــــرض عـــقـــوبـــات 
جـــديـــدة عــلــى الــعــســكــريــني فـــي مــيــانــمــار، في 
حــال لــم يــرفــعــوا حــالــة الـــطـــوارئ. وأضـــاف في 
ــا 1« أنــــه »إذا اســتــمــر  ــ ــ حـــديـــٍث إلذاعـــــة »أوروبـ
الوضع فيجب التفكير على مستوى أوروبي، 
ــراءات إضـــافـــيـــة إلبــــــداء دعــمــنــا لــلــمــســار  ــ ــإجـ ــ بـ
الــوقــت نفسه رغبتنا في  الــديــمــقــراطــي، وفـــي 
ــدم الـــســـمـــاح لـــهـــذا الـــبـــلـــد بــــاالنــــحــــراف إلـــى  ــ عـ
ديكتاتورية عسكرية«. وقال لودريان: »يجب 
احترام نتائج االنتخابات الديمقراطية« التي 
جـــرت فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
الوطنية« فوزًا كبيرًا،  »الرابطة  وحققت فيها 
ــــى شــعــب  ــ ــاء إلـ ــ ــغــ ــ ــه »يــــجــــب اإلصــ ــ ــ مـــضـــيـــفـــًا أنـ
ميانمار«. وسبق لاتحاد األوروبي أن فرض 
عقوبات على ميانمار، شملت تجميد أصول 
ــيـــه، فــي حــق سبعة  ومــنــع الـــدخـــول إلـــى أراضـ
مـــســـؤولـــني عــســكــريــني ومــــن شـــرطـــة الـــحـــدود 
الروهينغا  أقلية  قمع  بسبب   ،2018 عــام  فــي 

املسلمة في هذا البلد بموافقة سو تشي.
كبار،  أميركيون  مسؤولون  قــّدر  جهتهم،  من 
الثاثاء، أن تجري وزارة  مساء أول من أمس 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة مــراجــعــة ملــســاعــداتــهــا 
ــل  ــتــــواصــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة لــــــلــــــدولــــــة، لــــكــــنــــهــــا ســ
بــرامــجــهــا اإلنــســانــيــة ملـــســـاعـــدة الــروهــيــنــغــا. 
إفــادة  وأضــاف مسؤولو وزارة الخارجية في 
للصحافيني أن واشنطن لم تكن على اتصال 
ــقــــاب فـــي مــيــانــمــار أو  مــبــاشــر مـــع قـــــادة االنــ

قيادات الحكومة املدنية املطاحة.
)فرانس برس، رويترز(

حرب تيغراي
منغستو هيا مريام، في عام 1991. وفيما ال 
ل تحديًا 

ّ
تزال مشكلة انقطاع االتصاالت تمث

 األخبار اآلتية 
ّ
في معظم أنحاء تيغراي، فإن

إنساني  إلــى وضــع  اإلقليم، تشير  تباعًا من 
كارثي خلفته الحرب، وال سيما بعد حديث 
ثاثة أحزاب معارضة، أول من أمس الثاثاء، 
عـــن مــقــتــل 50 ألــــف مـــدنـــي جـــــراء الــعــمــلــيــات 
أممية  تقارير  إلــى  ذلــك  ويــضــاف  العسكرية. 
تــتــحــّدث عن  وأخـــرى تابعة ملنظمات دولــيــة 
ســـوء وضـــع اآلالف مــن أبــنــاء اإلقــلــيــم الــذيــن 
اضطروا إلى النزوح أو اللجوء إلى السودان، 
التوتر قائمًا  لتترك هذه األوضــاع مجتمعة 
ليس فقط في منطقة تيغراي وحدها، وإنما 

في املنطقة املحيطة كذلك.
 على تفاصيل 

ً
وفيما ال يزال التعتيم متواصا

كــثــيــرة مــخــفــيــة فـــي صــــراع تــيــغــراي األخــيــر، 
أشــارت تقديرات ثاثة من أحــزاب املعارضة 
في تيغراي وهــي، حــزب »استقال تيغراي« 
ــنـــي لـــتـــيـــغـــراي الــعــظــمــى«،  ــر الـــوطـ ــمــ ــؤتــ و»املــ

اســم دراغـــي يــتــردد منذ يــوم األحـــد، كبديل 
محتمل لكونتي تحديدًا لدى ماتاريا، رغم 
بداية  فيكو  قدمها  التي  اإليجابية  األجــواء 
حـــول املـــشـــاورات، قــبــل أن ينعاها الــثــاثــاء. 
ــدمــر«، 

ُ
»امل وكـــان ريــنــزي، الـــذي بـــات يلقب بـــ

ه الصغيرة في البرملان، قد ألقى 
ّ
رغم حصت

باللوم على كونتي النهيار الحكومة، منتقدًا 
ســيــاســة األخـــيـــر االقــتــصــاديــة. فـــي املــقــابــل، 
اتــهــم ريــنــزي )رئــيــس الــــوزراء مــن 2014 إلى 
فشل  عــن  باملسؤولية  كونتي  نـــواب   )2016
املفاوضات، مشيرًا إلى أنه سعيد بالنتيجة، 
وأكــدت  »الحكيم«.  ماتاريا  بــقــرار  ومشيدًا 
مصادر في »إيطاليا فيفا« لإعام املحلي، 
أنها ستدعم في البرملان تولي دراغي رئاسة 
الــحــزب هــو من  الحكومة، وقــال بعضها إن 
سّوق اسم األخير لدى ماتاريا. لكن مصادر 
ــتـــرز« إن  »رويـ ـــ فـــي »خــمــس نـــجـــوم«، قــالــت لـ
الــحــركــة لــن تــدعــم حــكــومــة جــديــدة برئاسة 
دراغــي. لكن أي انتخابات مبكرة، لن تصب 
ــــط والــــيــــســــار،  ــــوسـ ــــي مـــصـــلـــحـــة أحـــــــــزاب الـ فـ

ــيــــغــــراي  ــتــــه حــــــــرب إقــــلــــيــــم تــ ــنــ لــــــم تــ
ــا بــعــد،  ــيـ ــيـــوبـ ــال إثـ ــمــ ــر، شــ ــاصــ ــحــ املــ
هــذا ما تؤكده على األقــل املعطيات 
الــتــي  فـــالـــحـــرب  األرض.  عـــلـــى  والـــتـــداعـــيـــات 
اندلعت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 
املـــاضـــي، بــعــدمــا أعــلــنــت حــكــومــة آبـــي أحــمــد 
وتحديدًا  اإلقــلــيــم  قـــادة  حملة عسكرية ضــد 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي«، وإن 
كــانــت خــفــتــت، لــكــنــهــا لـــم تــحــســم كــمــا ادعـــت 
الحكومة بعد سيطرتها على عاصمة اإلقليم 
 

ّ
أدل املــاضــي. وليس  ميكيلي في 28 نوفمبر 
على ذلك من ظهور زعيم الجبهة، دبرصيون 
أيــام، في  املطارد، مجددًا قبل  جبراميكائيل، 
تــســجــيــل صــوتــي لــيــؤكــد الــتــزامــه بــاملــقــاومــة 
ز ذلــك فرضية 

ّ
ضــّد حكومة آبــي أحمد. ويــعــز

ــلـــيـــم فــــي مـــواجـــهـــة طــابــعــهــا حـــرب  ــرق اإلقـ ــ غـ
الـــعـــصـــابـــات، خــصــوصــًا أن »جــبــهــة تــحــريــر 
تيغراي« مدربة على هذا النوع من الحروب، 
الزعيم  إطاحة  في  أساسيًا  دورًا  أدت  عندمًا 

ــبــــح مــــعــــتــــادًا عــلــى  فــــي مـــشـــهـــد أصــ
ــيـــة،  ــالـ الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة اإليـــطـ
االقتصادية  األزمــة  ذروة  في  حتى 
والصحية التي يواجهها هذا البلد، سقطت 
أول مـــن أمـــس الـــثـــاثـــاء، كـــل املـــحـــاوالت في 
رومـــــا، إلنـــعـــاش حــكــومــة جــوزيــبــي كــونــتــي 
االئـــتـــافـــيـــة، بــعــد انــــفــــراط عـــقـــدهـــا. واخـــتـــار 
ــــذي يملك  الــرئــيــس ســيــرجــيــو مـــاتـــاريـــا، الـ
صاحيات واسعة خــال األزمـــات، أن يبعد 
اإليطالييني  املــبــكــرة عــن  االنــتــخــابــات  شبح 
ــا، وربــــمــــا أيـــضـــًا خــطــر  ــ ــــورونـ ــة كـ ــ ــــط أزمــ وسـ
الـــيـــمـــني املـــتـــطـــرف املـــتـــحـــفـــز لـــلـــعـــودة بــقــوة 
واالستحواذ على حّصة وافرة في البرملان. 
وأخرج ماتاريا اسم رئيس املصرف املركزي 
األوروبــــــي الــســابــق، االقـــتـــصـــادي اإليــطــالــي 
ــبـــة، مــكــلــفــًا إيــــاه  ــلـ مــــاريــــو دراغـــــــــي، مــــن الـــعـ
عاتقها  على  تقع  جــديــدة  حكومة  بتشكيل 
مهمة إدارة مــرحــلــة كــورونــا والــتــعــافــي من 
فته، وعملية 

ّ
االنكماش االقتصادي الذي خل

 222,9 مليار يورو من صندوق تمويل 
ّ
ضخ

أوروبي، لدعم االقتصاد اإليطالي املترنح.
ــي بــتــشــكــيــل الــكــابــيــنــة  ــ ــل تــكــلــيــف دراغـ

ّ
ويــمــث

ــواء اتــــخــــذت هــيــئــة  ــ الـــــوزاريـــــة الــــجــــديــــدة، ســ
بدعم  تــكــنــوقــراط  أو  وطنية  وحـــدة  حكومة 
ســيــاســي، خــبــرًا مــفــرحــًا، لــأوروبــيــني، فيما 
إذا كــان سيتمكن من  ليس واضحًا بعد ما 
والبرملاني  السياسي  الدعم  على  الحصول 

الكافي.
ــاء، حــول  ــ ــعـ ــ ــاء أمــــس األربـ ــبــ ــاربـــت األنــ وتـــضـ
ــــزب »خــمــس  ــاه الـــــــذي قــــد يــــأخــــذه حــ ــ ــجـ ــ االتـ
نجوم« في البرملان لجهة موافقته على دعم 
ــــي، مــن عــدمــه، وكــذلــك  حــكــومــة بــقــيــادة دراغـ
ــة« الــيــمــيــنــي بــقــيــادة مــاتــيــو  ــطـ ــرابـ حــــزب »الـ
سالفيني، فيما من املتوقع أن يفرض زعيم 
الـــحـــزب الــصــغــيــر »إيـــطـــالـــيـــا فــيــفــا« )تــحــيــا 
ماتيو  السابق،  الحكومة  رئيس  إيطاليا(، 

رينزي، شروطه على عملية التكليف.
املـــســـاعـــي  أمــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول  وفـــشـــلـــت 
السياسية في روما، إلعادة إنعاش حكومة 
كــونــتــي، الــــذي قــــّدم فـــي 26 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني املاضي استقالته إلى ماتاريا، بعد 
فــقــدانــه األغــلــبــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، إثــر 
انسحاب حزب »إيطاليا فيفا« من االئتاف 
الــحــكــومــي، الـــذي يــضــم أيــضــًا تــيــار الــوســط 
ــقــــراطــــي( وحـــــــزب »خـــمـــس  ــمــ ــديــ )الـــــحـــــزب الــ
ــان كــونــتــي يــأمــل جـــذب أحـــزاب  نـــجـــوم«. وكــ
رينزي،  مــغــادرة  أخـــرى، لسّد ثغرة  صغيرة 
كما جرى التفاوض مع األخير خال األيام 
املـــاضـــيـــة، مــــع وعــــــود مــــن »خـــمـــس نـــجـــوم« 
لــتــعــزيــز حصته فــي الــحــكــومــة املــقــبــلــة. لكن 
هــذه املــحــاوالت، التي قادها رئيس مجلس 
الــنــواب روبــرتــو فيكو، بــاءت بالفشل. وبــدأ 

و»سالساي وايان تيغراي«، في بيان أول من 
 »أكثر من 50 ألف مدني 

ّ
أمس الثاثاء، إلى أن

قتلوا في الصراع املستمر منذ ثاثة أشهر«، 
ــت املــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى الــتــدخــل قبل 

ّ
وحــث

إلى »كارثة إنسانية ذات  الوضع  أن يتحّول 
أبعاد مروعة«. ولم يذكر بيان هذه األحزاب 
مصادر هذه التقديرات التي يصعب التحقق 
مــنــهــا فـــي ظـــل غــيــاب االتــــصــــاالت وصــعــوبــة 

الدخول إلى اإلقليم.
ــم تــعــلــن حصيلة رســمــيــة لــلــضــحــايــا منذ  ولـ
بــــدء الــقــتــال فـــي أوائـــــل نــوفــمــبــر بـــني الــقــوات 
الشعبية لتحرير  اإلثيوبية وقوات »الجبهة 
تـــيـــغـــراي« الـــتـــي هــيــمــنــت عــلــى الــحــكــومــة ملا 
يــقــرب مـــن ثــاثــة عــقــود قــبــل أن يــتــولــى آبــي 
جانب  كــل  وينظر   .2018 عــام  السلطة  أحمد 
اآلن إلــى اآلخــر على أنــه غير شــرعــي. وقالت 
 عــلــى املجتمع 

ّ
الــثــاثــة إن أحــــزاب املــعــارضــة 

الدولي ضمان االنسحاب الفوري للمقاتلني 
بمن فيهم جنود من إريتريا املجاورة.

ــان تــــحــــدثــــوا لـــوكـــالـــة  ــ ــيـ ــ ــهــــود عـ ــشــ ــًا لــ ــ ــقــ ــ ووفــ
حتفهم  املدنيون  يلقى  بــرس«،  »أسوشييتد 
في جميع أنحاء تيغراي، حيث يعيش نحو 
ــراء الــهــجــمــات املــتــبــادلــة،  6 مــايــني نــســمــة، جـ
ــوارد.  ــ ــار واألمــــــــراض ونـــقـــص املــ ــنـ ــــاق الـ وإطــ

إذ تــظــهــر أنــهــا قـــد تــســمــح لــلــيــمــني بــزعــامــة 
إيطاليا(  )فــورتــســا  بــرلــوســكــونــي  سيلفيو 
املــتــحــالــف مــع الــيــمــني املــتــطــرف )»الــرابــطــة« 

و»إخوة« إيطاليا( بالفوز.
والــتــقــى مــاتــاريــا أمـــس بـــدراغـــي، لتكليفه 
بتشكيل الحكومة. وكان ماتاريا قد أعرب، 
ــثــــاثــــاء، عــــن رغـــبـــتـــه فــــي أن تــقــود  ــاء الــ مـــسـ
ــبـــاد حــكــومــة »رفـــيـــعـــة املـــســـتـــوى« قــــادرة  الـ

املـــســـؤولـــني  بـــعـــض   
ّ
إلــــــى أن ووصــــــــل األمــــــــر 

آبي  عينتهم حكومة  الذين  الجدد  اإلداريـــني 
 الناس يموتون جوعًا، إذ 

ّ
أحمد حذروا من أن

ال يزال يتعذر الوصول إلى مناطق شاسعة 
خارج الطرق الرئيسية والبلدات.

ــة فـــــي بــيــانــهــا  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــت أحــــــــــزاب املـ ــمــ ــهــ واتــ
ــتـــخـــدام الــجــوع  »اسـ ـــ الــحــكــومــة اإلثـــيـــوبـــيـــة بـ
كــســاح إلخــضــاع تــيــغــراي وعــرقــلــة الجهود 
الــدولــيــة لــتــقــديــم مــســاعــدات إنــســانــيــة«. لكن 
تّم  أنه  اإلثيوبية  الحكومة  املقابل، تؤكد  في 
إلى  وصلت  التي  الدولية  املساعدات  تسليم 

ما يقرب من 1.5 مليون شخص.
املــــخــــاوف بـــشـــأن الـــوضـــع فـــي تـــيـــغـــراي عــّبــر 
ــم املـــتـــحـــدة،  ــــني الــــعــــام لـــأمـ ــذلـــك األمــ عــنــهــا كـ
أنطونيو غوتيريس، الذي قال مساء أول من 
أمــس الــثــاثــاء، إنــه ال يــزال يشعر بقلق بالغ 
إزاء األوضــــاع فــي اإلقــلــيــم، مــؤكــدًا »ضـــرورة 
الــعــاجــلــة للتخفيف من  الــخــطــوات  اســتــمــرار 
ــدة الـــوضـــع اإلنـــســـانـــي وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة  حــ
الــازمــة للمعرضني للخطر«. وجــاء ذلــك في 
ــاريـــك، املتحدث  ــدره ســتــيــفــان دوجـ بــيــان أصــ

الرسمي باسم غوتيريس، مساء الثاثاء.
وتــضــغــط األمـــم املــتــحــدة وجــهــات أخـــرى من 
ــادة وصــــول املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة،  ــ أجـــل زيـ
 لــنــظــام مــعــقــد مــن الــتــراخــيــص، 

ّ
ــل وإيـــجـــاد حـ

مع مجموعة متنوعة من السلطات. وتعبيرًا 
عـــن هــــذه املـــعـــوقـــات، كــتــب رئـــيـــس »مــجــلــس 
الـــاجـــئـــني الـــنـــرويـــجـــي« يــــان إيـــغـــانـــد، على 
»تــويــتــر« اإلثــنــني: »خـــال 40 عــامــًا، بوصفي 
 إنسانيًا، نادرًا ما رأيت عرقلة شديدة 

ً
عاما

الستجابة مــســاعــدة، كما فــي تــيــغــراي. نحن 
نفشل كمجتمع دولي«.

الاجئني  املتحدة لشؤون  األمــم  أمــا مفّوض 
فيليبو غراندي، فقال اإلثنني بعد زيارة إلى 
تــيــغــراي إن الـــوضـــع »خــطــيــر جـــــدًا«. وأشــــار 
ألـــف الجـــئ )معظمهم من  أن »نــحــو 20  إلـــى 
إريـــتـــريـــا( أصــبــحــوا فـــي عــــداد املــفــقــوديــن أو 
في  لاجئني  مخيمني  تدمير  بعد  املشتتني 
تيغراي«. وإذ استضاف إقليم تيغراي نحو 
القتال، قال  إريتريا قبل  ألف الجئ من  مائة 
غراندي إنه تحدث إلى بعض َمن حوصروا 
مــن هــؤالء فــي القتال، ثــم لــجــأوا إلــى »تناول 
أوراق شــجــر«، بــعــد انــقــطــاع الــدعــم الــغــذائــي 
أعادت  اإلريترية  القوات  أن  وتابع  ألسابيع. 

قسرًا آخرين إلى بادهم.
ــزاع في  ــنـ وإريـــتـــريـــا مــتــهــمــة بــالــتــدخــل فـــي الـ
وهو  الحكومية،  الــقــوات  ومساندة  تيغراي، 
قــادة  أميركية، وليس فقط  تقارير  أكــدتــه  مــا 
»الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« وشهود 
 عن مشاركة قوات من إقليم 

ً
عيان. هذا فضا

أمهرة في النزاع ضد الجبهة. وبعدما باتت 
تــحــاصــر مختلف جهات  اإلثــيــوبــيــة  الـــقـــوات 
الــســودان، لقطع  اإلقليم، وال سيما مــن جهة 
الطريق على قوات »الجبهة الشعبية لتحرير 
الهروب،  في  فكروا  بحال  وقادتها  تيغراي« 
 أن الــحــدود مــع إريــتــريــا مؤمنة، لم 

ّ
وفــي ظــل

يبق أمام قادة اإلقليم سوى مواصلة التمّرد. 
وهــــو مـــا عـــّبـــر عــنــه صـــراحـــة زعـــيـــم الــجــبــهــة، 
دبرصيون جبراميكائيل، نهاية شهر يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي. وقــــال فـــي تسجيل 
صـــوتـــي نــشــرتــه وســيــلــة إعـــامـــيـــة مــرتــبــطــة 
بــالــجــبــهــة: »فــلــيــعــلــم أعــــداؤنــــا وأصـــدقـــاؤنـــا 
 
ّ
أنــنــا لــن نــتــرك األرض حــتــى الــنــصــر«. وحــث
مواصلة  على  تيغراي  شعب  جبراميكائيل 
انشقاقات  دون  ومــن  أكبر  »بتصميم  الكفاح 

داخلية«.
 حرب العصابات ستكون 

ّ
ر ذلك إلى أن

ّ
ويؤش

عــلــى األرجــــح مصير الـــنـــزاع فــي تــيــغــراي، ال 
 اآلالف من أنصار الجبهة عبروا عن 

ّ
سيما أن

التواصل االجتماعي  ارتياحهم عبر وسائل 
بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات جــبــرامــيــكــائــيــل. ويــمــتــاز 
إقليم تيغراي باملناطق الجبلية الوعرة، مما 
حــرب  ملقاتلي  للتخفي  مــواتــيــة  بيئة  يخلق 
الــعــصــابــات، فــي حــني تــعــكــس تــجــارب حــرب 
الــعــصــابــات فــي املــنــطــقــة، ســـواء فــي إثيوبيا 
 مثل هذه 

ّ
الـــدول املــجــاورة، أن نفسها أو فــي 

الحروب قد تمتد لفترة طويلة.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، األناضول(

الحالية،  الخطيرة  األزمـــات  مواجهة  »على 
الــصــحــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة«، 
وهـــو تــعــريــف يــتــوافــق تــمــامــًا مـــع مــؤهــات 
دراغــــي الـــذي ُيــعــزى إلــيــه الــفــضــل فــي إنــقــاذ 
منطقة الــيــورو مــن أزمـــة الــديــون فــي 2012. 
ــزاب  ونــاشــد الــرئــيــس اإليــطــالــي جميع األحـ
السياسية دعم الحكومة املرتقبة، مستبعدًا 
إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في خضم 
الجائحة. وقال في هذا اإلطار إنه على الرغم 
املــبــكــرة كـــانـــت نتيجة  مـــن أن االنـــتـــخـــابـــات 
ضرورية،  ديمقراطية«  و»ممارسة  محتملة 
إال أنــهــا لــيــســت بـــالـــقـــرار الــصــائــب فـــي هــذا 
الــــوقــــت الـــحـــاســـم مــــن تــــاريــــخ إيـــطـــالـــيـــا، مــع 
ألــف شخص بالفيروس.  أكثر مــن 89  وفــاة 
وأضــاف أنــه لذلك، فــإن »مــن واجبي توجيه 
ــداء إلـــى جــمــيــع الـــقـــوى فـــي الــبــرملــان حتى  نــ
يــمــنــحــوا الــثــقــة لــحــكــومــة رفــيــعــة املــســتــوى 
 

ّ
ال عــاقــة لها بــأي قــوة سياسية«. وفــي ظل
ــع إلـــى  ــ نـــظـــام انـــتـــخـــابـــي نـــســـبـــي، لـــطـــاملـــا دفـ
األحــزاب  وجعل  حكومية،  ائتافات  تكوين 
الــصــغــيــرة تــمــلــك كــلــمــة وازنــــــة فـــي تشكيل 
ـــح مــاتــاريــا أيضًا 

ّ
الــحــكــومــات اإليــطــالــيــة، مل

فـــي كــلــمــتــه إلـــى أن االنــتــخــابــات املــبــكــرة لن 
تــؤدي بــالــضــرورة إلــى توكيل واضــح ألحد 
األسماء السياسية لتشكيل الحكومة. وكان 
 بعد انتخابات 

ً
ب أشهرًا طويا

ّ
األمر قد تطل

قــادرة على  في عــام 2018، لتشكيل حكومة 
العمل. ورأى ماتاريا أن كل ذلــك قد يشكل 
ــريـــدون  مـــصـــدر قـــلـــق لـــلـــمـــواطـــنـــني، الــــذيــــن يـ
ويعرف  اليومية.  ملشاكلهم  سريعة  حــلــواًل 
عن دراغي )73 عامًا( دوره الحاسم في إنقاذ 
منطقة الــيــورو مــن أزمــة الــديــون عــام 2012، 
العملة املوحدة األوروبية، حني قال  وإنقاذ 
عبارته الشهيرة »سأفعل كل ما يلزم« لذلك، 
ما أكسبه لقب »سوبر ماريو«. وغاب دراغي 
عـــن الــحــيــاة الــعــامــة مــنــذ مــغــادرتــه منصب 
رئيس املصرف املركزي األوروبي عام 2019، 
 يعد بمثابة »ذخيرة« مهمة للحياة 

ّ
لكنه ظل

ويعرف  رومــا.  في  واالقتصادية  السياسية 
مه وجــدّيــتــه وتصميمه. 

ّ
بتكت أيــضــًا  الــرجــل 

ــــي مــجــاز فــي االقــتــصــاد وحــائــز على  ودراغـ
درجـــة دكــتــوراه فــي االخــتــصــاص نفسه من 
)إم  للتكنولوجيا«  ماساتشوستس  »معهد 
آي تي(، الجامعة األميركية املرموقة. ووصل 
دراغــي إلــى املصرف املــركــزي األوروبـــي عام 
تريشيه.  كلود  جــان  للفرنسي  خلفًا   ،2011
ومع إمكانية قيادته الحكومة، تعود إيطاليا 
ــمــــوذج الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــي  ــنــ مــــجــــددًا لـــخـــيـــار الــ
الـــذي يملك سمعة إنــقــاذهــا في  الــحــكــومــي، 
األزمـــات، في استعادة لتجربة ماريو  وقــت 

مونتي في 2011.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

لم يتقبّل الجيش نتائج انتخابات نوفمبر )األناضول(

تزداد المعاناة اإلنسانية في إقليم تيغراي )إدواردو سوتيراس/ فرانس برس(

يومًا بعد آخر، 
تتكشف المزيد 

من التفاصيل 
المخفية 

والتداعيات التي 
خلفتها حرب 
إقليم تيغراي 

األخيرة بين القوات 
اإلثيوبية الحكومية 
و»الجبهة الشعبية 

لتحرير تيغراي«، 
فيما تشير مختلف 
المعطيات إلى أّن 
ال الحرب انتهت وال 

معاناة من كانوا 
ضحيتها ستتوقف 

قريبًا

تنتظر االقتصادي اإليطالي المعروف ماريو دراغي مهمة صعبة بعد 
في  »جوكر«  ورقة  بمثابة  تكون  جديدة  حكومة  بتشكيل  تكليفه 

مواجهة األزمة االقتصادية والصحية
تقريرقضية

تفاصيل مخفية 
عن المأساة اإلنسانية

متابعة

تدمير 
مخيّمين

ذكرت األمم المتحدة 
أنه تم تدمير مخيمي 

»هيتساتس« و»شيميلبا« 
اللذين يأويان الجئين 

معظمهم من إريتريا 
أثناء القتال الذي اندلع 

في إقليم تيغراي. 
وأشارت أول من 

أمس الثالثاء إلى أنه 
تم اكتشاف تدمير 

المخيمين في يناير/ 
كانون الثاني الماضي، 
من خالل صور األقمار 

الصناعية.

مجاعة في اإلقليم 
واألمم المتحدة تعترف 
بفشل المجتمع الدولي

استبعد ماتاريال 
اتجاه البالد إلى إجراء 

انتخابات مبكرة

أحزاب معارضة: 
مقتل 50 ألف مدني في 

إقليم تيغراي

اتهام الزعيمة
سو تشي بانتهاك قانون 

»االستيراد والتصدير«

يُنسب إلى دراغي 
إنقاذ منطقة اليورو من 

أزمة الديون

على وقع بدء حملة 
جيش ميانمار القضائية 
ضد الزعيمة أونغ سان 

سو تشي ومجمل 
السياسيين الذين تمت 

إطاحتهم، يلّوح 
معارضو انقالب 1 فبراير 

بالعصيان المدني في 
البالد

أزمة 
الحكومة 
اإليطالية

»سوبر ماريو« 
أمام تحدي نيل 

دعم األحزاب

Thursday 4 February 2021 Thursday 4 February 2021
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سياسة

تحجيم المعارضة واستعداد لمواجهة

الكرملين يستعجل إخماد االحتجاجات

ألمانيا: فرض 
عقوبات أوروبية على 

روسيا غير مستبعد

سامر إلياس

فـــي مــؤشــر إلــــى تــغــّيــر جــــذري في 
ــة فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــبـ ــعـ ــلـ قـــــواعـــــد الـ
روســيــا، قضت محكمة في مدينة 
موسكو أول من أمس الثاثاء بسجن املعارض 
نافالني، ملدة ثاث سنوات ونصف  أليكسي 
الشعبية  االحــتــجــاجــات  الــســنــة. وبــتــجــاهــلــه 
ــة إلطـــــاق ســـراح  ــيـ ــداعـ ــة الـ ــيـ واملــــواقــــف الـــدولـ
نافالني، وإصــراره على مقاربة أمنية عنيفة 
واضحًا  بــدا  وترهيبهم،  املحتجني  لتخويف 
 الكرملني يراهن على إنهاء التظاهرات في 

ّ
أن

 حــرب ال هـــوادة فيها ضّد 
ّ
أســرع وقــت، وشــن

فرصها  لتحجيم  النظامية«  »غير  املعارضة 
في الحصول على أي مكاسب في االنتخابات 
البرملانية الحاسمة في خريف العام الحالي، 
عبر اعتقال أو تحييد معظم قادتها، وإلصاق 
تــهــم الــخــيــانــة لــصــالــح أجـــهـــزة اســتــخــبــارات 
ــــي االنــــتــــقــــادات الـــشـــديـــدة 

ّ
غـــربـــيـــة بـــهـــا. وتــــش

األجنبية  السفارات  لبعض  ممثلني  لحضور 
السلطات  ورفـــض  نــافــالــنــي،  محاكمة  جلسة 
بشأن  غربية  مطالب  ألي  لاستماع  املطلق 
اإلفراج عن »مريض برلني«، وهي الصفة التي 
باتت بديلة عن اسم نافالني في تصريحات 
الرئيس فاديمير بوتني واملسؤولني الروس 
ل 

ّ
و»بروباغندا« الكرملني، بأن موسكو تفض

خـــوض مــعــركــة جــديــدة مــع الــغــرب، عــلــى أمــل 
توحيد الشارع وراء شعارات توحيد الجبهة 
الــداخــلــيــة فــي مــواجــهــة الــخــارج الــســاعــي إلى 
الـــحـــّد مـــن نــفــوذ روســـيـــا الـــعـــاملـــي، ومــحــاولــة 
إضــعــافــهــا مـــن الـــداخـــل بــاســتــخــدام »طــابــور 
خــامــس«. وقــــوام هـــذا »الــطــابــور« خليط بني 
الــصــحــافــة املــعــارضــة، و»الــعــمــاء األجــانــب«، 
كمؤسسات مجتمع مدني أو ناشطني فيها، 
و»املــحــتــجــني الــفــوضــويــني، الـــذيـــن مــنــهــم من 
خرج من أجل املال« وآخرين من فئة »الشباب 
الــضــالــني« و»الــتــامــيــذ الــذيــن ال يفقهون في 
الــســيــاســة، ولــــم يــجــربــوا حــــال الــفــوضــى في 

إداري ملدة تتراوح بني 3 أيام وشهر. وأشارت 
ــه فــي يـــوم مــحــاكــمــة نافالني  املــنــظــمــة إلـــى أنـ
تــم اعــتــقــال قــرابــة 1408 أشــخــاص، معظمهم 
قــدرت  فيما  فــي موسكو وســان بطرسبورغ، 
ــدد املــعــتــقــلــني فــــي تـــظـــاهـــرات 23  ــ املــنــظــمــة عـ
يناير املاضي بنحو أربعة آالف شخص في 
أقــل تقدير في  125 مدينة، ونحو 5754 على 
تــظــاهــرات 31 يــنــايــر فــي 87 مــديــنــة. وذكـــرت 
40 قضية  من  أكثر  فتحت  العامة  النيابة   

ّ
أن

جنائية بحق مشاركني في االحتجاجات في 
االعتقاالت  حملة   

ّ
أن إلــى   

ً
مشيرة مدينة،   20

الحالية هي األكبر منذ قرابة 9 سنوات.
ــادت تقارير  ــادة حـــاالت االعــتــقــال، أفــ ومـــع زيــ
ســاعــات  يــقــضــون  املحتجزين   

ّ
بـــأن صحافية 

طويلة بانتظار إيداعهم في مراكز االحتجاز 
املكتظة.

ــقـــاســـي، وتـــوقـــعـــات بحكم  ويــظــهــر الــحــكــم الـ
في  الجمعة،  غــد  يــوم  نافالني  إضــافــي بحق 
قضية التشهير بحق أحد املحاربني القدامى 

إيغنات  يدعى  الثانية(  العاملية  الــحــرب  )فــي 
وزيــر خارجية  زيــارة  مع  تزامنًا  أرتيمينكو، 
ــل إلـــى  ــ ــوريـ ــ ــب بـ ــ ــوزيـ ــ ــاد األوروبــــــــــــي جـ ــ ــحــ ــ االتــ
 الكرملني اختار نهجًا واضحًا في 

ّ
موسكو، أن

الــضــغــوط الخارجية وانــتــظــار حزمة  تــحــدي 
عــقــوبــات جـــديـــدة. وعــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، 
 تصرفات السلطات الحاسمة في حمات 

ّ
فإن

االعتقاالت والترهيب، بعثت إشارة واضحة 
إلى انتهاء مرحلة السماح بوجود معارضة 
»غــيــر نــظــامــيــة« ال تــــدور فـــي فــلــك ســيــاســات 
ــاء بـــمـــعـــارضـــة بــرملــانــيــة  ــفــ ــتــ الـــكـــرمـــلـــني، واالكــ
»مدجنة« يمثلها الحزب الشيوعي الروسي، 
والــــحــــزب الــلــيــبــرالــي الـــديـــمـــقـــراطـــي و»حــــزب 
روسيا العادلة«، على أن يكون أقصى سقف 
لــهــا هـــو تــحــســني بــعــض الــقــضــايــا املــطــلــبــيــة، 
وطــرح آراء معارضة في قضايا صغيرة، مع 
للدولة، والــدفــاع عنها  العام  االلــتــزام بالخط 
إلــى إضعاف  في وجــه »هجمة غربية تهدف 

صعود روسيا العاملي«.
 قــــــرار حـــبـــس نــافــالــنــي 

ّ
ــًا أن ــحــ ــدو واضــ ــبــ ويــ

ــلـــي يــــهــــدف إلــــــى إضـــــعـــــاف املـــعـــارضـــة  ــعـ ــفـ الـ
عــبــر حــرمــانــهــا مـــن شــخــصــيــة »كــاريــزمــيــة« 
اســتــطــاعــت جـــذب طــيــف واســــع مـــن الــشــبــاب 
ــرى إلـــى حركتها  ــ ــزاب األخـ ــ ومــنــاصــري األحــ
بل  »الليبراليني«،  تقتصر على  تعد  لم  التي 
في  وأفقية  بانقسامات عمودية  تهدد  باتت 
من  الرغم  الــروســي. وعلى  الشيوعي  الحزب 

ــه 
ّ
أن إال  كــان مفاجئًا بمدته،  الحبس  قــرار   

ّ
أن

 تغّيرات شهدتها الباد 
ّ

كان متوقعًا في ظل
مــنــذ الــصــيــف املـــاضـــي، مـــع إقـــــرار الــدســتــور 
كان  وربما  الرئاسة.  عــداد  الجديد وتصفير 
بداية  أشهر  قبل  نافالني  بتسميم  السماح 
ملــرحــلــة جــديــدة إلنــهــاء عــمــل املــعــارضــة غير 
النظامية في الباد، قبل أن تتطور الحقًا إلى 
إلصاق تهمة الخيانة برموز هذه املعارضة 
وكــــل املــتــعــاطــفــني مــعــهــا، تــمــهــيــدًا لتفصيل 
)الــبــرملــان(  الــدومــا  مجلس  انتخابات  نتائج 
بحيث تضمن  املــقــبــل،  أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
واملريحة  املناسبة  الوسيلة  اختيار  لبوتني 

لعملية نقل السلطة في 2024.
 انـــــــســـــــداد أفــــــــق الـــــحـــــوار 

ّ
فــــــي املـــــقـــــابـــــل، فـــــــــإن

ــيـــاســـي بــــني الـــســـلـــطـــة واملــــعــــارضــــة غــيــر  الـــسـ
التعامل  فــي  الــواضــحــة  والــقــســوة  النظامية، 
ــيـــد أنـــصـــار  مــــع املـــتـــظـــاهـــريـــن، تـــزيـــد مــــن رصـ
ــنــــون عـــلـــى اســـتـــمـــرار  نـــافـــالـــنـــي الــــذيــــن يــــراهــ
الــتــظــاهــرات حــتــى بــدايــة الــخــريــف، واجــتــراح 
السلطات  ترهق  لاحتجاج  جديدة  أساليب 
ــلـــة كــشــف فـــســـاد الــســلــطــة،  ــيـــة، ومـــواصـ ــنـ األمـ
ــل الــــدفــــع بــمــرشــحــني مــنــهــم أو دعـــم  ــ عـــلـــى أمـ
مقبولة  شــخــصــيــات  أو  مستقلني  مــرشــحــني 
من األحــزاب غير »روسيا املوحدة«، من أجل 
البرملان.  على  السلطة  قبضة حــزب  إضــعــاف 
ــنـــي عــلــى  ــالـ ــافـ ــــني، يــــراهــــن أنــــصــــار نـ ــــي حــ وفــ
 
ّ
فإن الكرملني،  على  للضغط  الغربية  البلدان 

 نــــــداءات فــــرض عــقــوبــات 
ّ

الــســلــطــات تــســتــغــل
إضــافــيــة على املــقــربــني مــن بــوتــني، على أنها 
املــعــارضــة للغرب،  دلــيــل واضـــح عــلــى تبعية 
للتظاهرات  الــداعــني  بتصوير  بـــدأت  بــعــدمــا 
الشرطة، وال يتوانون  كمجرمني بحق رجــال 
ــراض ســيــاســيــة.  ــ عـــن اســـتـــخـــدام األطــــفــــال ألغــ
املحتجني  أقسى بحق  وهــو ما يمّهد لحملة 
ــتـــظـــاهـــرات األخــــطــــر مـــنـــذ نـــحـــو 20  إلنــــهــــاء الـ
الــــذي يــمــكــن أن يــكــون  عـــامـــًا، لــيــس لحجمها 
ــا، ولــكــن  ــيـ مــتــواضــعــًا بــالــنــســبــة لــســكــان روسـ
بسبب انتشارها الجغرافي الواسع في أنحاء 
الــبــاد، فــي وقـــت تشهد فــيــه روســيــا تراجعًا 
العقوبات  االقــتــصــاديــة بسبب  فــي األوضــــاع 
الــغــربــيــة، وتـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط، وتــبــعــات 
 سخونة املشهد 

ّ
فيروس كورونا. وواضح أن

الــشــارع،  على  وانعكاساته  حاليًا  السياسي 
بني  مقبلة،  لسنوات  روسيا  مصير  ستحّدد 
االحتجاجات  إجهاض  في  الــراغــب  الكرملني 
بــأســرع وقــت مــن خــال املــراهــنــة على الخيار 
األمني، واملعارضة الطامحة إلى زيادة ثقلها 

واملحافظة على زخم االحتجاجات.

يبدو واضحًا أّن الكرملين 
حدد طريقته للتعامل 

مع األزمة التي تشهدها 
روسيا حاليًا، على خلفية 
حبس المعارض ألكسي 

نافالني واالحتجاجات

)Getty/اعتقلت السلطات 1408 أشخاص أول من أمس الثالثاء )ستانيسالف كراسيلنيكوف

على  يطلعوا  ولــم  املاضي،  القرن  تسعينيات 
املآسي والحروب الدموية في روسيا بعد عام 
وتسببت  األرواح  مايني  أزهــقــت  التي   1917
فـــي دمــــار الــبــنــيــة الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة في 
روسيا«، وفق تصريحات املسؤولني الروس.

وتوالت التنديدات الغربية بقمع التظاهرات 
في روسيا، إلى جانب املطالبة بإطاق سراح 
فرض   

ّ
إن األملانية  الحكومة  وقالت  نافالني. 

االتحاد األوروبي عقوبات على روسيا بسبب 
قضية نافالني »غير مستبعد«، فيما طالبت 
موسكو  ميركل  أنجيا  األملــانــيــة  املستشارة 
ــع حــــد لــقــمــع  ــ ــ بـــــاإلفـــــراج عــــن نـــافـــالـــنـــي ووضـ
التظاهرات. كما طالبت بريطانيا، عبر رئيس 
الــوزراء بوريس جونسون ووزيــر الخارجية 
ــن دون  ــورًا ومــ ــ فـ ــراج  ــ »اإلفـ ـــ ــ بـ دومــيــنــيــك راب، 
شروط« عن املعارض الروسي، منّددة بالقرار 
الــجــبــان و»املــنــحــرف« الـــذي أصــــدره القضاء 
الــروســي. أمــا وزيــر الخارجية الفرنسي جان 
إيــف لــودريــان، فــقــال أمــس إن »هــنــاك توجهًا 
واضحًا نحو النزعة السلطوية« في روسيا، 
ودعا إلى إطاق سراح نافالني، وهي الدعوة 
التي كان أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون كذلك مساء الثاثاء.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــمــات االعــتــقــال الكثيفة 
الثاني  كــانــون  يناير/  فــي تظاهرات 23 و31 
املــــاضــــي، خـــرجـــت تـــظـــاهـــرات أول مــــن أمـــس 
في  نافالني  ضــّد  بالحكم  للتنديد  الــثــاثــاء، 
مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ، استفاد 
منظموها من التجربتني السابقتني، وتحدوا 
ــن الوطني  الــشــرطــة والـــقـــوات الــخــاصــة واألمــ
وأغلق  العاصمة  وســط  بكثافة  انتشر  الـــذي 
»مانيج«،  ساحة  من  القريبة  املترو  محطات 
ــــوارع مـــركـــز مـــوســـكـــو الــضــيــقــة  وتـــحـــولـــت شـــ

لثاث ساعات إلى ساحة كر وفّر.
وفي إطار سعيها إلخماد التظاهرات اتبعت 
عبر  الترهيب  بــني  تجمع  سياسة  السلطات 
الــتــحــذيــر مـــن املــشــاركــة فـــي الــتــجــمــعــات غير 
بــه من  لــهــا، ومـــا يمكن أن تتسبب  املــرخــص 
زيــادة في أعــداد املصابني بفيروس كورونا، 
والــتــهــديــد عــبــر الــتــأكــيــد بــأنــهــا لـــن تــتــهــاون 
 الــتــظــاهــرات »غير 

ّ
فــي تنفيذ الــقــوانــني بــحــق

الشرعية«. 
وحسب منظمة »أو في دي إنفو« التي ترصد 
التظاهرات،  فــي  املحتجزين  وأوضـــاع  أعـــداد 
فقد اعتقل األمن الروسي منذ عودة نافالني 
إلـــى الــبــاد مــن أملــانــيــا، فــي 17 يــنــايــر وحتى 
مساء الثاثاء، ما يزيد عن 11 ألف شخص، 
صــــدرت بــحــق املـــئـــات مــنــهــم قــــــرارات تــوقــيــف 
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