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العراق: تحالفات انتخابية أولية قبيل إغالق باب التسجيل

الحوار  ملتقى  اجتماع  وصول  مع  حاسم،  منعطف  أمام  الليبي  الحل  مسار  بات 
الرئاسة  لمجلس  المرشحة  األسماء  حسم  مرحلة  إلى  جنيف  في  المنعقد  السياسي 
والحكومة، وهو أمر ال يبدو أنه سيكون سهًال، في ظل خالفات على األسماء، ما 

رّجح إمكان تمديد اجتماعات الملتقى حتى يوم غد السبت

طرابلس، القاهرة ـ العربي الجديد

دخل مسار الحل الليبي عبر ملتقى 
الــذي تستضيفه  السياسي  الــحــوار 
مرحلة  السويسرية،  جنيف  مدينة 
قيادة مجلس  التي ستتولى  األســمــاء  حسم 
رئــاســي وحــكــومــة جــديــديــن، إذ عــقــد أعــضــاء 
امللتقى أمس اجتماعًا إلعداد قوائم املرشحني 
لــلــســلــطــة الــــجــــديــــدة مــــن بــــني 45 شــخــصــيــة 
الــــرئــــاســــي، و21  مــــوزعــــة بــــني 24 لــلــمــجــلــس 
للحكومة. لكن هذه املهمة ال تبدو سهلة في 
ظــل تباينات كبيرة حــول األســمــاء، وهــو ما 
يرجح تأجيل ختام امللتقى يومًا واحــدًا إلى 
الــســبــت بــعــدمــا كـــان مــقــررًا إجــــراء التصويت 
عــلــى الــقــوائــم الــيــوم الــجــمــعــة. وفـــي ظــل هــذه 
الخالفات، بــرزت أمس زيــارة عاجلة لرئيس 
برملان طبرق عقيلة صالح إلى القاهرة، وهو 
أحـــد أبــــرز األســـمـــاء املــرشــحــة لــتــولــي رئــاســة 
املجلس الرئاسي الجديد، ويحظى بدعم من 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــقــاهــرة، وفــق مــصــادر لـــ
فــيــمــا تـــدعـــم مــصــر أحـــمـــد مــعــيــتــيــق لــرئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة. فـــي وقــــت بــــرز فــيــه إعـــــالن خــالــد 
»الــجــزيــرة«، أنـــه قــرر  املــشــري، فــي تــصــريــح لـــ
ســحــب تــرشــحــه للمجلس الــرئــاســي إلتــاحــة 

الفرصة لتوافق أكبر.
في جنيف  املجتمعني  امللتقى،  أعضاء  وبــدأ 
منذ اإلثــنــني، أمــس بــإعــداد قــوائــم املرشحني 
النتخاب رئيس للمجلس الرئاسي ونائبني 
ــوزراء  ــلــ ــة إلـــــى انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــ ــافــ لـــــه، إضــ
ونائبني. وستكون كل قائمة مكونة من أربع 
شخصيات )ثالث لعضوية املجلس الرئاسي 
ورئــيــس لــلــوزراء( مــن دون عــدد محدد لعدد 

القوائم.
عليها  التصويت  قبل  القوائم  إعـــداد  ويــأتــي 
خــــالل جــلــســة كـــانـــت مـــقـــررة الـــيـــوم الــجــمــعــة 

لــإعــالن عــن األســمــاء الــفــائــزة الــتــي ستشغل 
والــتــي سيكون  الــجــديــدة،  السلطة  مــنــاصــب 
عــلــيــهــا اإلعــــــــداد ملـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة تــمــهــيــدًا 
األول  ــبــــر/كــــانــــون  ديــــســــمــ ــي  ــ فـ ــابــــات  ــتــــخــ النــ
املـــقـــبـــل، لـــكـــن املـــــؤشـــــرات الـــتـــي تـــســـربـــت مــن 
دلــت على خالفات  أمــس،  اجتماعات جنيف 
حـــول األســـمـــاء بــســبــب تـــعـــارض االنــتــمــاءات 
السياسية لألسماء األبــرز، وهو ما قد يدفع 
املشاركني للبحث عن أسماء أقل حدة وأكثر 
»الــعــربــي  تــوافــقــيــة، وفـــق مـــصـــادر تــحــدثــت لـــ
إمــكــان تمديد امللتقى  إلــى  الــجــديــد«، مشيرة 
يومًا واحــدًا حتى غد السبت في حــال كانت 
ــاركـــون  الــــخــــالفــــات كـــبـــيـــرة ولـــــم يــنــجــح املـــشـ

بحسم التصويت في جلسة اليوم.
ــارة  ــ ــــس زيــ ــع، بـــــــرزت أمــ ــ ــواقــ ــ ــذا الــ ــ فــــي ظــــل هــ
عقيلة صــالــح إلــى الــقــاهــرة، بــدعــوة رسمية 
السيسي.  الفتاح  عبد  املــصــري  الرئيس  مــن 
املعنية  اللجنة  من  مقربة  مصادر  وبحسب 
الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  الليبي،  بامللف 
ــرة ملــنــصــب  ــاهـ ــقـ ــوم مــــن الـ ــدعــ ــالـــح املــ  صـ

ّ
ــإن ــ فــ

رئيس املجلس الرئاسي، وصل إلى القاهرة 
ظــهــر أمــــس لــلــتــبــاحــث فـــي تـــطـــورات املــشــهــد 
الــلــيــبــي، فـــي ظـــل اقـــتـــرابـــه مـــن تــولــي رئــاســة 
اللواء  املجلس، ضمن تشكيل قد يضم معه 
أســـامـــة الــجــويــلــي قــائــد املــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
 إلقليم 

ً
الغربية، نائبًا لرئيس املجلس، ممثال

ــغـــرب، وعــبــداملــجــيــد ســيــف الــنــصــر، نــائــبــًا  الـ
 للجنوب.

ً
ممثال

فــي ســيــاق مــتــصــل، كشفت مــصــادر مصرية 
»العربي الجديد«، أن القاهرة تدعم  خاصة لـ
 سياسيًا يضم عقيلة صالح رئيسًا 

ً
تشكيال

ــاســـي خــلــفــًا لـــفـــائـــز الــــســــراج،  ــرئـ لــلــمــجــلــس الـ
وأحــــمــــد مــعــيــتــيــق ملــقــعــد رئـــيـــس الــحــكــومــة. 
ــادر أن »أمــــر الــتــرشــح ملنصب  وذكـــــرت املـــصـ
رئـــيـــس املـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي كـــــان مــحــســومــًا 

الــوزراء،  رئيس  ملقعد  بالنسبة ملصر، خالفًا 
الداخلية  بــني وزيــر  فيه  الــذي كانت تفاضل 
باشاغا،  فتحي  الوطني  الــوفــاق  في حكومة 
نائب  يتولى منصب  الــذي  وأحــمــد معيتيق 
رئيس املجلس الرئاسي«. وأوضحت املصادر 
املــعــنــيــة حسمت  املـــصـــريـــة  »املـــؤســـســـات  أن 
االختيار لصالح دعم معيتيق«، مرجعة ذلك 
باشاغا«،  من  توافقية،  أكثر  معيتيق  »لكون 
على  للمصريني،  بالنسبة  ثقة  أكثر  أنــه  كما 

بغداد ـ عادل النواب

تــغــلــق املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات في 
الــــعــــراق، فـــي 10 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الــحــالــي، 
والتحالفات  األحــــزاب  تسجيل  أمـــام  الــبــاب 
االنتخابات  خــوض  في  الراغبة  السياسية 
املبكرة املقررة في 10 أكتوبر/تشرين األول 
البالد  فــي  الرئيسية  الكتل  وتشهد  املقبل. 
فوضى كبيرة حيال شكل التحالفات املقبلة 
وعملية اختيار املرشحني، إذ يتجه أكثرها 
لــجــذب وجـــوه جــديــدة غــيــر مــجــّربــة سابقًا، 
ــر االنــتــخــابــيــة  ــ ــــدوائـ لــلــتــرشــح عــنــهــا فــــي الـ
االنتخابي.  الــســبــاق  فيها  ستخوض  الــتــي 
وفــــي هــــذا اإلطــــــار، يــجــري الــتــصــويــب على 
الجامعات واملهن املهمة في املجتمع، إضافة 
إلى الزعامات العشائرية والعائالت البارزة 
فــي املــــدن، خــصــوصــًا الــجــنــوبــيــة مــنــهــا، في 
تطور الفت على مستوى التنافس، يعكس 
قلق األحـــزاب مــن خــســارة نفوذها فــي حال 
رهانها على نفس الوجوه الحالية. ويؤكد 

عــكــس بــاشــاغــا، الــــذي تسيطر عــلــيــه الــنــزعــة 
القبلية فــي خطابه وتــوجــهــاتــه. وهــو مــا قد 
ينذر في املستقبل بانفجار املنطقة الغربية، 
فــي وقـــت ال يسيطر فــيــه بــاشــاغــا عــلــى كافة 
ينخرط  لم  بينما  املسلحة هناك،  املليشيات 
مصراتة،  مليشيات  مــع  صـــدام  فــي  معيتيق 
ويــمــلــك عـــالقـــات قـــويـــة لــلــغــايــة بــمــلــيــشــيــات 
طـــرابـــلـــس، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــمــتــعــه بــعــالقــات 

جيدة باألميركيني والروس معًا.
ونّوهت املصادر إلى وجود »أزمة كبيرة في 
وجـــه مــصــر، بــعــدمــا فــشــلــت فــي إثــنــاء الــلــواء 
املشهد،  عــن  وإبــعــاده  حفتر  خليفة  املتقاعد 
بــســبــب اخـــتـــالط أوراق الــلــعــبــة، بــعــد تــبــايــن 
الـــــرؤى املــصــريــة ـ اإلمـــاراتـــيـــة، بــفــعــل تمّسك 
أبوظبي بدعم حفتر«. وأضافت أن »معيتيق 
لم يكن صداميًا مع اإلمــارات عكس باشاغا، 
وهـــــو مــــا يـــســـمـــح بـــقـــبـــول حـــفـــتـــر بــمــشــاركــة 
مــــكــــونــــات الـــــشـــــرق الـــلـــيـــبـــي فـــــي الـــحـــكـــومـــة 

الجديدة«.
وأكدت املصادر أنه في الوقت الراهن، ما زال 
السياسي  بالحوار  لالعتراف  رافــضــًا  حفتر 
ــــى أنـــه  ــتــــة إلــ ــنـــيـــف، الفــ الـــــــذي تــســتــضــيــفــه جـ
يـــمـــارس ضــغــوطــًا عــلــى مــمــثــلــي شـــرق ليبيا 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  نـــــواب وســيــاســيــون لــــ
ــي مــفــوضــيــة  ــ ــلـــة فـ الـــتـــحـــالـــفـــات املـــســـجـ أن 
ــة، وبــعــضــهــا تــّم  ــة وهـــشـ ــيـ االنـــتـــخـــابـــات أولـ
التسجيل قبل إغالق  بشكل سريع لضمان 

الباب من قبل مفوضية االنتخابات.
ــفــــت مـــــصـــــادر مـــــن داخـــــــــل مـــفـــوضـــيـــة  وكــــشــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه تم  االنــتــخــابــات لـــ
تحالفًا  و28  سياسيًا،  حــزبــًا   235 تسجيل 
التسجيل  قيد  حــزبــًا   25 وهــنــاك  انتخابيًا، 
األيــام  فــي  يتوقع أن تمنح إجـــازة املشاركة 
املفوضية  في  قــاض  وقــال  املتبقية.  القليلة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن املــرحــلــة الــثــانــيــة  لــــ
ــيــــة ســـتـــكـــون  ــفــــوضــ ــيـــل فـــــي املــ ــتـــســـجـ مـــــن الـ
لــلــمــرشــحــني فـــي تــلــك األحــــــــزاب. وســتــكــون 
هناك مهلة لتقديمها لغاية األول من الشهر 
املــقــبــل أو مــنــتــصــفــه، فـــي حـــال قـــرر مجلس 
عدد  »تجاوز  عن  وتحدث  التمديد.  األمناء 
الــبــيــومــتــريــة املــحــدثــة للناخبني  الــبــطــاقــات 
ـــ 13 مــلــيــون بــطــاقــة، مع  الــعــراقــيــني عــتــبــة الـ
التي  والتدقيق  التحديث  عملية  اســتــمــرار 
الـــوزراء  تتم تحت دعــم مــن حكومة رئــيــس 

مصطفى الكاظمي«.
وكشف القاضي عن انتظار وصول أوروبي 
معني بشؤون االنتخابات إلى بغداد قريبًا، 
من جوانب  املفوضية  تحتاجه  ما  ملناقشة 
فــنــيــة تــضــمــن انــتــخــابــات عــالــيــة املــســتــوى 
وتظهر النتائج سريعًا فيها، لتجنب تكرار 
حــالــة الــفــرز والــعــد الــتــي تستمر عـــدة أيـــام، 
وعادة ما تكون فيها أغلب شبهات التالعب 

داخل مراكز التدقيق الرئيسية والفرعية.
ــــرت مـــصـــادر ســيــاســيــة في  فـــي املـــقـــابـــل، ذكـ
بغداد، أن التحالفات التي سجلت فعليًا في 
اعتبارها  يمكن  ال  االنــتــخــابــات،  مفوضية 
ــّجـــل الــكــثــيــر مــنــهــا مـــن دون  نــهــائــيــة، إذ ُسـ
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق نهائي أو إعـــالن عنه، 
ــجـــرد الـــحـــصـــول عـــلـــى رقـــم  والــــهــــدف هــــو مـ

الــذي يجري برعاية  الــحــوار  مــن  لالنسحاب 
أممية. وأفادت بأن »دعم مصر لعقيلة صالح 
باقي  القنوات مع  إغــالق  ومعيتيق ال يعني 
أن  مؤكدة  الفاعلة«،  والشخصيات  املكونات 
»الفترة املاضية شهدت فتح قنوات اتصاالت 
مـــع قـــــادة مــلــيــشــيــات ومـــجـــمـــوعـــات مسلحة 
كــبــرى فــي الــغــرب الــلــيــبــي، لــتــأمــني مستقبل 
الوقت  الطرفني«. وأشــارت في  العالقات بني 
إلــى أن هناك قلقًا مصريًا بالغًا، بشأن  ذاتــه 
عدم وجود سلطة واحدة تتحّكم في السالح 
ــرق لــيــبــيــا، حيث  ــرب لــيــبــيــا، عــكــس شــ فـــي غــ

يخضع كافة حاملي السالح إلمرة حفتر«.
املــصــادر عن لجوء مصر  املقابل، كشفت  في 
إلــــى خــيــار دعــــم شــخــصــيــات عــلــى املــنــاصــب 
الــقــيــاديــة، كــمــحــور مــن مــحــاور الــتــعــامــل مع 
األمر الواقع. وأشــارت إلى حصول اتصاالت 
القاهرة  مصرية غربية أخيرًا، أكدت خاللها 
عـــدم اقــتــنــاعــهــا بــمــســار جــنــيــف، مــعــتــبــرة أن 
الرؤية الغربية بعيدة تمامًا عن واقع الصراع 
في ليبيا، وال تتعاطى مع مكونات املجتمع 
الــلــيــبــي بــشــكــل ســلــيــم. وأوضـــحـــت املـــصـــادر، 
ــة تــتــجــاهــل  ــروحــ ــطــ ــة املــ ــيـ ــربـ ــغـ أن الـــــرؤيـــــة الـ
الليبية،  لــلــقــبــائــل  الحقيقية  األوزان  تــمــامــًا 

وتسلسل في االنتخابات املقبلة. واملقصود 
بــالــتــحــالــفــات االنــتــخــابــيــة هــو دخــــول أكثر 
ــــي قـــائـــمـــة  ــاســــي فــ ــيــ ــتــــل ســ ــكــ ــن حـــــــزب وتــ ــ مــ
انــتــخــابــيــة واحــــدة تحصل عــلــى رقـــم واســم 
تسجيل  على  املصادقة  يمكن  وال  معينني، 
التحالف، إال في حــال منح جميع األحــزاب 
االنتخابات.  في  املشاركة  إجــازة  املنضوية 
الكتلة، سيمكنه  أو  الحزب،  أن  ويعني هذا 
تغيير رأيه وخوض االنتخابات بعيدًا عن 
التحالف الذي سّجل اسمه فيه، في حال لم 
فيما  ُيسمح  كما  النهائي.  االتــفــاق  يتحقق 
احتفاظ  مــع  التحالفات  فــي  بــالــدخــول  بعد 
صاحب االمتياز الذي تقدم بطلب التسجيل 

الحق في تمثيله.
»العربي  لـ العراقي  البرملان  في  نائب  وقــال 
التي  االنتخابية،  »التحالفات  إن  الجديد«، 
حسم أمرها بخوض االنتخابات البرملانية 
بــشــكــل تـــحـــالـــفـــات هــــي تـــحـــالـــفـــات الـــقـــوائـــم 
ــيـــة واألحـــــــزاب  ــقــــوى املـــدنـ الـــصـــغـــيـــرة مــــن الــ
وبـــعـــض الـــحـــركـــات الـــجـــديـــدة. لــكــن الــقــوى 
تحسم  لــم  اآلن،  لغاية  املتنفذة،  السياسية 
أمـــر الــتــحــالــفــات االنــتــخــابــيــة، خــصــوصــًا أن 
هــنــاك رغــبــة فـــي أن تــكــون الــتــحــالــفــات بني 
هــــذه الـــقـــوى تــحــالــفــات ســيــاســيــة مـــا بعد 

االنتخابات«.
وُكـــشـــف عـــن حـــــراك واســـــع لــتــثــبــيــت اتــفــاق 
أولــــي فـــي األيـــــام املــقــبــلــة لــتــحــالــف يــوصــف 
بأنه »عابر للطائفية«، يقوده عمار الحكيم 
 ســنــيــة وشــيــعــيــة وكـــرديـــة قد 

ً
ويـــضـــم كـــتـــال

يـــرى الــنــور قــريــبــًا. فــي املــقــابــل، سيخوض 
كل من حزب الدعوة بزعامة نوري املالكي، 
والــتــيــار الــصــدري بــزعــامــة مــقــتــدى الــصــدر 
االنــتــخــابــات بقوائم مــنــفــردة. وفــي املجمل، 
أغــلــب الــكــتــل ســتــؤجــل تــحــالــفــاتــهــا مـــا بعد 
االنتخابات البرملانية، حتى تكون تحالفات 
ســيــاســيــة ال انـــتـــخـــابـــيـــة«. مـــن جــهــتــه، ذكــر 

وتأثيراتها في القرارات السياسية والعملية 
السياسية برمتها. وأكدت املصادر أن الرؤية 
األمــيــركــيــة الــجــديــدة الــتــي تــتــبــنــاهــا اإلدارة 
الــحــالــيــة، بــقــيــادة الــرئــيــس جــو بــايــدن تجاه 
تفاهمات  إلــى  الليبية، ستقود حتمًا  األزمــة 

مصرية ـ تركية.
ــاق الـــلـــيـــبـــي، طـــلـــب مــجــلــس األمــــن  ــيـ فــــي الـــسـ
الدولي أمس من األمــني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس نشر مراقبني لإشراف 
عــلــى وقـــف إطــــالق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا، بحسب 
ــالــــة اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا وكـــالـــة  ــاء فــــي رســ ــ مــــا جـ
»فرانس برس«. وأضافت الرسالة التي جرى 
الـــتـــفـــاوض بــشــأنــهــا ألكــثــر مـــن أســـبـــوع »فــي 
وقت يدرس أعضاء مجلس األمن توصيتكم 
للدعم  املتحدة  األمــم  بعثة  تفويض  لتعديل 
أن تشكلوا  األعــضــاء منكم  ليبيا، يطلب  فــي 
ــه الـــســـرعـــة طــلــيــعــة« من  وتـــنـــشـــروا عــلــى وجــ
مــراقــبــي وقـــف إطــــالق الـــنـــار. جـــاء ذلـــك فيما 
بـــدأت أمـــس الــجــولــة الــســابــعــة مــن مــحــادثــات 
اللجنة العسكرية املشتركة )5+5( في سرت، 
والـــتـــي تــســتــمــر أربـــعـــة أيــــــام، لــبــحــث تنفيذ 
بنود اتفاق وقــف إطــالق النار املوقع في 23 

أكتوبر/تشرين األول 2020 في جنيف.

القيادي في »تيار الحكمة« علي الجوراني، 
لــغــايــة اآلن مــســتــمــرة لغرض  الـــحـــوارات  أن 
إغالق  قبل  االنتخابية،  التحالفات  تشكيل 

باب التسجيل في 10 فبراير الحالي. 
الــجــديــد«، إلى  »العربي  لـ ــّوه، فــي حديث  ونـ
أنــــه »قـــبـــل إغـــــالق املـــوعـــد املـــحـــدد لتشكيل 
التحالفات االنتخابية، سيكون هناك إعالن 
سياسية  قــوى  يضم  كبير  تحالف  تشكيل 
كــرديــة(،  ثقلها )شيعية سنية  ولــهــا  بـــارزة 
وربــمــا هــنــاك تــحــالــفــات عـــدة ســـوف تعلن، 
حسم 

ُ
خصوصًا أن هكذا قضايا دائمًا ما ت

األخــيــرة«.  واللحظات  الساعات  في  علن 
ُ
وت

وأضـــــــــاف »نـــعـــمـــل عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل تــحــالــف 
انتخابي كبير يستطيع أن يشكل الحكومة 

الــعــراقــيــة الــجــديــدة املــقــبــلــة، ويــكــون مقابلة 
يكون  املعارضة، حتى  عمله  يكون  تحالف 
هناك بناء حقيقي للدولة العراقية، وهناك 
قوى بارزة داعمة لهذا التوجه، وربما يكون 

هو األقرب في املرحلة املقبلة«.
من جهته، قال عضو في الحزب الشيوعي 
»العربي الجديد«، إن  العراقي، في حديث لـ
»الحزب لن يكرر تجربته السابقة وسيدخل 
االنــتــخــابــات بــثــوبــه وفـــكـــره وأهـــدافـــه الــتــي 
يعرفها الناس«. وكشف عن وجود عروض 
من جهات عــدة للدخول معها في تحالف، 
بعضها كتل سياسية ذات صبغة طائفية، 
لكن الحزب ال يريد تكرار تجربة »سائرون« 
ـــــود  ــع الــــــــصــــــــدر، ورغـــــــــــم وجــ ــ ــ ــه مـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ وتـ

انقسامات حادة في الحزب حول ذلك، لكن 
األقرب له عمليًا »هم املدنيون الذين ولدوا 

من ساحات التظاهرات«.
واعتبر أن »التحالفات الحالية مرتبكة وال 
أن تستمر، وإن استمرت فلن تكون  يتوقع 
أكثر من مجرد غطاء التفاقات غير معلنة 
حـــــول الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة وحــــصــــص كــل 
طرف، بمعنى أن كل حزب سيكون نصيبه 
التي يحصل  املقاعد  بعدد  التحالف  داخــل 
عليها في البرملان. بالتالي، فإن اإلعالن عن 
املــرة يختلف كثيرًا  تسجيل تحالفات هــذه 
عـــن الــتــحــالــفــات فـــي االنــتــخــابــات الــســابــقــة 
املــتــعــددة  الــــدوائــــر  هـــو  والـــســـبـــب   ،)2018(
والقانون الجديد لالنتخابات الذي ال يمكن 

الجزم بنتائجه بالنسبة لألحزاب«.
بدوره، رأى املحلل أحمد الشريفي، في حديث 
»العربي الجديد«، أن »قانون االنتخابات  لـ
الجديد فرض على بعض القوى السياسية 
خوض االنتخابات البرملانية بشكل منفرد، 
ولـــيـــس عــبــر تــحــالــفــات انــتــخــابــيــة كــبــيــرة، 
حــتــى ال تــخــســر هـــذه الـــقـــوى مـــن مــقــاعــدهــا 
معها«.  املتحالفة  الكتل  لصالح  البرملانية 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  وأضـــــــاف أن »غـــالـــبـــيـــة الــ
االنتخابات  ستخوض  والـــبـــارزة،  الكبيرة 
اآلن حــوارات  لكنها تخوض  بشكل منفرد، 
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة ملــرحــلــة ما  تشكيل 
ــابـــات. ومــــن اآلن، تــعــمــل هــذه  ــتـــخـ بــعــد االنـ
الرئيسي  املحرك  هي  تكون  أن  على  القوى 
الـــجـــديـــدة«. ورأى أنــه  الخـــتـــيـــار الــحــكــومــة 
فــإن خريطة  »حسب املعطيات واملــؤشــرات، 
السياسية،  وحتى  االنتخابية  التحالفات 
ســتــكــون مــشــابــهــة لــشــكــل الــتــحــالــفــات الــتــي 
انتخابات 2018. وستكون هناك  في  جــرت 
عدة محاور وجبهات، وتقابل هذه املحاور 
والــجــبــهــات جـــهـــات تــعــارضــهــا فـــي الــــرؤى 

واألهداف«.

ملتقى الحوار أمام تحدي اختيار قوائم 
المرشحين ودعم مصري لصالح ومعيتيق

)Getty( زار صالح القاهرة أمس

قد تتكرر تحالفات 2018 في االنتخابات المقبلة )األناضول(

ناصر السهلي

قرر البرملان الدنماركي، بأغلبية 
140 من أصل 179 مشرعًا، تحويل 

زميلتهم، وزيرة الهجرة السابقة 
إنغا ستويبرغ، إلى محاكمة وطنية 
بسبب »أوامر غير قانونية« بفصل 

أزواج الجئني من سورية عن بعضهم 
في 2016، بحجة محاربة »زيجات 

القّصر وإجبار على الزواج«. لم ُيِحل 
املشرعون ستويبرغ إلى املحاكمة، 

ألنهم يؤيدون زواج القصر، بل 
لخرقها القانون، بتعليمات تنفيذية 

غير شرعية، قائمة على حكمها 
املسبق والتعميمي على املهاجرين 
من دون فحص كل قضية، وهو ما 

»أمني املظالم«  ّدمت لـ
ُ
كشفته شكوى ق

صال 
ُ
من زوجني شابني سوريني ف

تعسفيًا )مع 23 زوجًا آخرين(.
ما يلفت في محاكمة وزيرة وقيادية 

في أعرق األحزاب االسكندينافية، 
»فينسترا« الليبرالي، أنها املرة الثالثة 
منذ 1910، والثانية بسبب مهاجرين 

منذ 1992، وعن طريق منصب 
»أومبودسمان« أو »أمني لجنة  الـ

املظالم«، املفوض عن الشعب لضبط 
أداء السياسي املشرع والتنفيذي، 

في التزام تطبيق القوانني والدستور، 
وقواعد حكم دولة القانون في البلد.

لم يِشح »أمني املظالم« نظره بعيدًا عن 
القضية ألنها مجرد »قضية الجئني«، 
ولم تختر أغلبية من اليمني واليسار، 

باستثناء القوميني املتعصبني، 
التصويت لوضع زميلتهم أمام 15 
قاضيًا وخبيرًا دستوريًا، إال ألن 

رأيًا عامًا أيضًا بات يتشكل في هذه 
الزاوية ضد »العنصرية املؤسساتية« 

وعبثية التطرف.
القضية هنا ليست مفاضلة، وال تغٍن 
بديمقراطية ودستورية اسكندنافية، 

وإن كانت تستحق التأمل مقارنة 
ببعض وقائع عربية، يصير فيه 
الخطاب الشعبوي العربي جزءًا 

 من التعاطي مع من يفترض 
ً
أصيال

أنهم »إخوة«. ولعل الدرس الرئيس، 
في نجاح زوجني الجئني في قلب 
الطاولة على وزيرة دنماركية، أن 

الدساتير والقوانني، ومشاركة الشعب 
 وأخيرًا، تبقى مالذًا 

ً
في الحكم أوال

صحيًا للسياسات التي ترفض 
الخضوع ملزاج صاحب السلطة.

وفي املجمل، يتضح أن الديمقراطية 
ليست صندوق اقتراع فحسب، بل 

حزمة متكاملة من حياة املجتمعات، 
ومن بينها أساليب الحكم. من هنا 

تبدو أهمية منصب »األمبودسمان« 
في لجم جنوح فردي أو حزبي-

سياسي لخرق القوانني، بأوامر سرية 
على مزاج السياسي التنفيذي. فما 
يعنيه إحالة وزيرة ملحاكمة بسبب 

الجئني، أنه في دولة القانون ال ألوان 
وال معتقدات وال عرقيات البشر 

تعفي القادة من مسؤوليات املحاسبة 
أمام شعوبها، صاحبة االختيار الحر 

إلرادتها في الحكم.

قبل أقل من أسبوع 
على إغالق الباب 

أمام تسجيل األحزاب 
والتحالفات السياسية 

الراغبة في المشاركة في 
االنتخابات المبكرة في 

العراق، بدت التحالفات 
مغايرة لتلك المشّكلة 

في انتخابات 2018

ــرة،  دائ  83 في  المقبلة  االنتخابات  في  عراقي  مليون   25 سيشارك 
مبدأ  على  قائم  جديد  قانون  تحت  االنتخابات  وتتم  نائبًا.   329 النتخاب 
األصوات، وليس على  الفوز ألعلى 
 4 نُّظمت  ــذي  ال السابق  القانون 
أساسه،  على  سابقة  انتخابية  نسخ 
متوسط  احتساب  على  والقائم 
القاسم االنتخابي لكل حزب أو كتلة 
»سانت  لطريقة  وفقًا  سياسية، 
منحازة  الطريقة  واعتُبرت  ليغو«. 
الكتل  الرئيسية ضد  السياسية  للكتل 
ال  الذين  المستقلين  أو  الصغيرة 

يملكون أحزابًا.
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  شرق
      غرب

عباس لعساف عن 
االحتالل: إلعن أبوهم

محمود  الفلسطيني  الرئيس  قــال 
ـــس  ــل أمـ ــيــ ــبـــــاس )الـــــــــصـــــــــورة(، لــ عـــ
األول، موجهًا كالمه لرئيس هيئة 
ــة الــــــجــــــدار واالســــتــــيــــطــــان  ــاومــ مــــقــ
خالل  عــســاف،  ولــيــد  الفلسطينية، 
ــفـــي، فــــي حـــديـــثـــه عــن  ــاتـ اتــــصــــال هـ
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، عــقــب هــدم 
ــا بــــاألغــــوار  ــفـــوقـ خـــربـــة حــمــصــة الـ
خالل  الثالثة  للمرة  الفلسطينية، 
3 أيام، »إلعن أبوهم«. وفي حديثه 
الهاتفي ألهالي خربة حمصة، قال 
عباس »احنا معكم ع املوت )نحن 

معكم حتى املوت(«.
)العربي الجديد(

 
انشقاق داخل القائمة 

المشتركة لألحزاب 
العربية

علن، أمس الخميس، عن استمرار 
ُ
أ

القائمة املشتركة لألحزاب  خوض 
الفلسطيني  الـــداخـــل  فــي  الــعــربــيــة 
العامة  لــالنــتــخــابــات اإلســرائــيــلــيــة 
ــن مـــرّكـــبـــاتـــهـــا األصــلــيــة  بـــثـــالثـــة مــ
)الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــســالم 
واملـــــــســـــــاواة، والـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
الــديــمــقــراطــي، والـــحـــركـــة الــعــربــيــة 
»الحركة  أن  يبدو  فيما  للتغيير(، 
اإلســـالمـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة«، بــقــيــادة 
ــتــــخــــوض  ــور عــــــــبــــــــاس، ســ ــ ــــصــ ــنــ ــ مــ
مع  منفردة  قائمة  في  االنتخابات 
شــخــصــيــات عــامــة تـــم ضــمــهــا إلــى 
ــرًا، وعـــلـــى رأســـهـــا  ــ ــيـ ــ صـــفـــوفـــهـــا أخـ
رئيس بلدية سخنني، مازن غنايم.
)العربي الجديد(

 
نتنياهو يؤجل زيارته 

إلى اإلمارات
أعــــلــــن ديــــــــــوان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو 
)الـــــــــــصـــــــــــورة(، أمـــــــــس الــــخــــمــــيــــس، 
ــان مــن  ــ ــ ــارة الــــتــــي كـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ تــــأجــــيــــل الـ
املــقــرر أن يــقــوم بــهــا إلـــى اإلمــــارات 
ــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــي الـــتـــاســـع مــ فــ
الــحــالــي. وعـــزا الـــديـــوان، فــي بيان، 
تأجيل الزيارة، إلى قرار الحكومة 
ــة إغــــــــــالق األجــــــــــواء  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
الجوية، في إطار  الرحالت  ووقــف 
اإلجراءات الهادفة إلى وقف تفشي 
ـــرت صــحــيــفــة  ــ ــا. وذكــ ــ ــــورونـ ــاء كـ ــ وبــ
»يسرائيل هيوم« اليمينية، املقربة 
مــن ديــــوان نــتــنــيــاهــو، أنـــه كـــان من 
املــقــرر أن يبحث خــالل زيــارتــه مع 
ــواقـــف  قــــــادة اإلمـــــــــارات تــنــســيــق املـ
بــــشــــأن إيـــــــــــران، وآفــــــــــاق الــــتــــعــــاون 

االقتصادي.
)العربي الجديد(

 
العراق: تفجير يستهدف 

رتل دعم للتحالف
أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس 
الــخــمــيــس، بــاســتــهــداف رتـــل ينقل 
بعبوة  الــدولــي،  للتحالف  مــعــدات 
جنوب  بابل  محافظة  فــي  ناسفة، 
بغداد، من دون تسجيل إصابات. 
وعــــــــــــــاودت الــــفــــصــــائــــل املـــســـلـــحـــة 
ــران، أخــيــرًا، هجماتها  املــوالــيــة إليــ
ــم الــلــوجــســتــي  ــ ــدعـ ــ عـــلـــى أرتـــــــــال الـ
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي، كـــورقـــة ضغط 
عــلــى واشـــنـــطـــن، وســــط مــطــالــبــات 

بإخراج قواتها من البالد.
)العربي الجديد(

 
»ألوية العمالقة«: مقتل 

6 حوثيين في الحديدة
التابعة  العمالقة«،  »ألــويــة  أعلنت 
ــي بــيــان  إلـــــى الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، فــ
الــخــمــيــس، قــتــل 6 مسلحني  أمــــس 
حوثيني، بينهم قيادي، بكمني في 
محافظة الحديدة الساحلية غربي 
ــيـــان أن »أفــــــراد  ــبـ الــــبــــالد. وذكــــــر الـ
ذوا كمينًا 

ّ
اللواء التاسع عمالقة نف

متسللة  حوثية  لعناصر  محكمًا 
شرق مركز مدينة التحيتا جنوبي 
الــــحــــديــــدة«. وأوضــــــح أن »الــكــمــني 
أوقــع 6 قتلى حوثيني بينهم قائد 
املــجــمــوعــة وإصـــابـــة آخـــريـــن، فيما 

الذ من نجا منهم بالفرار«. 
)األناضول(

»صقور« في فريق التفاوض 
األميركي مع إيران

األمـــيـــركـــي جو  الــرئــيــس  إدارة  تــســعــى 
بـــــايـــــدن إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل فــــريــــق مـــتـــنـــوع 
إعــادة  وإمكانية  إيــــران،  مــع  للتفاوض 
ــنـــووي مــعــهــا املــوقــع  ــفـــاق الـ إحـــيـــاء االتـ
فـــي الـــعـــام 2015، يــشــمــل طــيــفــًا واســعــًا 
املــلــف، يمتد إلى  مــن املتخصصني فــي 
الـــجـــنـــاح املـــتـــشـــدد مـــع طــــهــــران، أو من 
»الصقور«. هذا ما نقله أول  يعرفون بـ
مــن أمــس األربــعــاء، موقع »أكسيوس« 
ــادر  ــن مــــصــ ــ اإلخـــــــبـــــــاري األمـــــيـــــركـــــي عــ
أكــدت أن وزير  إدارة بايدن،  مقربة من 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن أوعـــز إلــى 
إيــران،  إلــى  الخاص  األميركي  املبعوث 
املــعــني حديثًا، روبـــرت مــالــي، بتشكيل 
االتفاق  بشأن مستقبل  تفاوضي  وفــد 
ــنـــووي، يــشــمــل خــبــراء »بــعــضــهــم من  الـ
الصقور«. وأضافت املصادر أن بلينكن 
طــلــب مــن مــالــي تشكيل فــريــق، يتكون 
من دبلوماسيني وخــبــراء، لهم مواقف 
مــتــنــوعــة بــشــأن مستقبل هـــذا االتــفــاق 
منه  املتحدة  الــواليــات  انسحبت  الــذي 
ــام 2018، فـــي عــهــد الــرئــيــس دونــالــد  عـ
ــــب بـــلـــيـــنـــكـــن مـــــن مـــالـــي  ــلـ ــ تــــــرامــــــب. وطـ
ــــدون مــن  ــعـ ــ االســــتــــعــــانــــة بــــأشــــخــــاص يـ
»الصقور« حول امللف اإليراني. واعتبر 
املوقع أن هذه التعليمات تشير إلى أن 
االعــتــمــاد  تــحــاول تجنب  بــايــدن  إدارة 
عــلــى تفكير فــريــق واحـــد عــنــد صياغة 
ســيــاســاتــهــا اإليــرانــيــة، وأخـــذ وجــهــات 
الــنــظــر املــتــنــوعــة فـــي االعـــتـــبـــار. وقـــال 
إن  املــوقــع،  وفــق  أميركيون،  مسؤولون 
مالي على اتصال بنظرائه األوروبيني، 
ــع مـــســـؤولـــني إســـرائـــيـــلـــيـــني،  ــذلــــك مــ وكــ
لــلــتــو  بــــــدأ  ــــد  قـ ــيـــج، وإنـــــــه  ــلـ ــخـ الـ ودول 
منه،  فريقه، وحاملا سينتهي  بتشكيل 
إلعــادة  استراتيجية  بصياغة  سيبدأ 

االنخراط مع إيران.
هـــذا األمــــر أكــــده أيــضــًا املــتــحــدث باسم 
وزارة الخارجية األميركية، ند برايس، 
أول من أمس، مشيرًا إلى أن اإلدارة »لم 
تــشــكــل بــعــد فــريــقــهــا الـــتـــفـــاوضـــي« مع 
ــــران، مــوضــحــًا أن »مــالــي بــالــكــاد بــدأ  إيـ
مــهــمــتــه، وعـــنـــدمـــا يــتــم تــعــيــني أعــضــاء 
آخرين في الفريق، فإننا سنعلن ذلك«. 
وحــول مــا إذا كانت إيـــران قــد أصبحت 
ــع مـــــن امـــتـــالك  ــيــ ــابــ »عــــلــــى مـــســـافـــة أســ

الكمية الــالزمــة مــن الــيــورانــيــوم لصنع 
الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة«، كــمــا ســبــق أن ذكــر 
مــا قصده  أن  بــرايــس  أوضــــح  بلينكن، 
ــركــت إيــــران على 

ُ
الـــوزيـــر هــو أنـــه »لـــو ت

مـــا هـــي عــلــيــه، عــنــدئــذ قـــد تــقــتــرب أكــثــر 
فأكثر، وربما تكون على ُبعد أسابيع« 
ــــووي الــــذي  ــنـ ــ مــــن تــحــقــيــق غـــرضـــهـــا الـ
الصندوق«. وحول  في  إبــقــاءه  »نعتزم 
العقوبات املفروضة على إيــران، والتي 
بلغت مستوى قياسيًا في عهد ترامب، 
قـــال بــرايــس إن إيــــران ابــتــعــدت »بشكل 
عميق« عن التزاماتها النووية، مضيفًا 
أن إدارتـــــــه »ســـتـــتـــشـــاور مـــع شــركــائــنــا 
ــا إذا كـــــان ســيــتــم  وحـــلـــفـــائـــنـــا بـــشـــأن مــ
أم  عليها  املفروضة  العقوبات  تخفيف 
ال«. وأعاد برايس وضع الكرة في ملعب 
طــهــران لجهة عــودة بــالده إلــى االتفاق 
النووي، الفتًا إلى أن اإلدارة األميركية 
ــًا ذلـــك  ــطــ مـــســـتـــعـــدة لـــهـــذه الـــــعـــــودة، رابــ
بضرورة التزام طهران بشروط االتفاق.
وفــــــي مــــــــــوازاة الـــتـــحـــضـــيـــر األمـــيـــركـــي 
رأى  الدبلوماسي،  املــســار  إلــى  للعودة 
املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية 
جــون كيربي، أول مــن أمــس، أن تحول 
إيـــــران إلــــى قــــوة نـــوويـــة »ســيــعــقــد أمــن 
املــنــطــقــة«، مــؤكــدًا أن بــــالده عــلــى أهبة 
االســــتــــعــــداد لـــلـــدفـــاع عــــن مــصــالــحــهــا 
هناك. وفي مقابلة مع قناة »الجزيرة«، 
ــلـــة  أن ســــحــــب حـــامـ كــــيــــربــــي  أوضــــــــــح 
الـــطـــائـــرات »يـــو أس أس نــيــمــيــتــز« من 
مــيــاة الخليج »يــأتــي فــي إطـــار عملية 
تناوب القطع البحرية«، مشيرًا إلى أن 
بالده »ال تزال تحافظ على وجود قوي 
لــردع النزاع في املنطقة ولدعم  للغاية 

الشركاء واألصدقاء هناك«. 
وفــــي صـــــدًى إلمــكــانــيــة كــســر الــجــمــود 
ــلــــف اإليــــــرانــــــي، أعــلــنــت  ــلـــف املــ الـــــــذي يـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ املـــتـــحـــدثـــة 
ــا زاخـــــــاروفـــــــا، أمـــس  ــ ــاريـ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الخميس، أن بالدها مستعدة للتعاون 
مع إدارة بايدن بشأن االتفاق اإليراني. 
ــا خــــــالل مـــؤتـــمـــرهـــا  ــ ــ ــاروفـ ــ ــ ــالـــــت زاخـ ــ وقـ
للتعاون  »نحن مستعدون  الصحافي: 
العمل  في خطة  املشاركني  مع  الوثيق 
املشتركة الشاملة لتحقيق هذا الهدف، 
الصدد  البناء في هذا  التعاون  وكذلك 
مع اإلدارة األميركية الجديدة«. بدوره، 
أكــد وزيـــر خــارجــيــة االتــحــاد األوروبـــي 
جــوزيــب بــوريــل أمـــس، أن الــعــودة إلــى 
الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــالتــفــاق هـــي الــهــدف 
النهائي لالتحاد األوروبــي، داعيًا إلى 
ضــرورة تحريك الوضع بشأن االتفاق 
النووي من سياسة الضغوط القصوى 

إلى الدبلوماسية القصوى.
إلى ذلك، أشاد الرئيس اإليراني حسن 
الــعــدل  أمـــس، بحكم محكمة  روحــانــي 
إلى  االســتــمــاع  بأنها مخولة  الــدولــيــة 
قضية إيران ضد الواليات املتحدة في 
العقوبات، واصفا  مسعاها إلى إنهاء 
ــبـــالده.  ــر كـــبـــيـــر« لـ إيــــاهــــا بـــأنـــهـــا »نـــصـ
ووّجــــه روحــانــي »تــهــنــئــة« لإيرانيني 
»االنـــتـــصـــار الكبير  عــلــى مـــا وصــفــه بــــ
جدًا« الذي حققته حكومته في الهاي، 
واشنطن خيبتها  أبــدت  بعدما  وذلــك 

تجاه القرار.
)العربي الجديد(

أبدى وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن 

رغبة في أن يضم 
فريق التفاوض مع 

إيران، وجوهًا من 
»الصقور«، وذلك 
مع بدء تشكيله

البنتاغون: نحافظ 
على وجود قوي لردع 

النزاع في المنطقة

ليبيا 
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سورية: »داعش« يهاجم 
مليشيا موالية إليران

مساء  »داعـــــش«،  تنظيم  اســتــهــدف 
األربـــــعـــــاء، قـــافـــلـــة عــســكــريــة تــابــعــة 
ــاقــــر«  ــبــ ملـــلـــيـــشـــيـــا »لــــــــــواء اإلمــــــــــام الــ
املــوالــيــة إليـــران، على طــريــق أثــريــا ـ 
تل وُجرح فيها نحو 12 

ُ
السخنة، ق

مــســلــحــا بــيــنــهــم قـــيـــاديـــون. وكــشــف 
مــديــر شبكة »فـــرات بــوســت« أحمد 
أن االســـتـــهـــداف حصل  الـــرمـــضـــان، 
ـــجـــهـــة مــن 

ّ
ــلـــة مـــت ــافـ ــقـ حــــن كــــانــــت الـ

حمص إلى السخنة من أجل تبديل 
نـــقـــاط الــتــفــتــيــش«. وأشــــــار إلــــى أن 
املنطقة التي يتمركز فيها التنظيم 
ال تصل إليها الدبابات، وال فعالية 
لـــلـــطـــيـــران الــــحــــربــــي فـــيـــهـــا بــســبــب 

طبيعتها الوعرة.
)العربي الجديد(

السودان: انفالت 
أمني في القضارف

شـــــــــهـــــــــدت مـــــــديـــــــنـــــــة الـــــــقـــــــضـــــــارف 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، أمـــــــــس الــــخــــمــــيــــس، 
انـــفـــاتـــا أمـــنـــيـــا واســــعــــا وعــمــلــيــات 
الــتــجــاريــة، مــا أدى  نــهــب للمحات 
إلــى تــوقــف حــركــة النقل وشــلــل تام 
بـــاملـــديـــنـــة، فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي على 
االحـــتـــجـــاجـــات فـــي املـــديـــنـــة بسبب 
بإقالة  املتظاهرون  وطــالــب  الــغــاء. 
والــــي الـــواليـــة ســلــيــمــان عــلــي، بعد 
تحميله مسؤولية تدهور األوضاع 

املعيشية.
)العربي الجديد(

دعوة أميركية فرنسية 
لتشكيل حكومة لبنانية

ــة األمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ دعـــــا وزيــــــر الـــخـ
أنتوني بلينكن )الصورة( ونظيره 
الــفــرنــســي جـــان-إيـــف لـــودريـــان، في 
بيان مشترك أمس الخميس، القادة 
اللبنانين إلى املسارعة في تشكيل 
ــــرط املـــســـبـــق  ــشــ ــ حــــكــــومــــة، وهـــــــو الــ
لتوفير »دعم هيكلي وطويل األمد« 
من املجتمع الدولي لبيروت. وشّدد 
ــرورة املــلــحــة  ــران عــلــى »الــــضــ ــوزيــ الــ
والـــحـــيـــويـــة ألن يـــقـــوم املـــســـؤولـــون 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون أخــــــــيــــــــرًا بـــتـــنـــفـــيـــذ 
ذات  حــكــومــة  بتشكيل  الــتــزامــاتــهــم 
على  وبالعمل  وفاعلية،  مصداقية 

تحقيق إصاحات ضرورية«.
)فرانس برس(

بلجيكا: السجن 20 عامًا 
لدبلوماسي إيراني

حكمت محكمة أنتويرب البلجيكية، 
بالسجن 20 عاما  الخميس،  أمــس 
عــلــى الــدبــلــومــاســي اإليـــرانـــي أســد 
الله أسدي، بعد إدانته بالتخطيط 
كـــان ســيــســتــهــدف تجّمعا  لــهــجــوم 
ملــعــارضــن لــلــنــظــام اإليـــرانـــي قــرب 
العاصمة الفرنسية باريس في عام 
2018. وأتـــت الــعــقــوبــة عــلــى أســدي 
الذي كان معتمدًا في سفارة إيران 
في النمسا في تلك الفترة، مطابقة 
لــطــلــب الــنــيــابــة الــعــامــة الــفــيــدرالــيــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة املـــخـــتـــصـــة بــــشــــؤون 

اإلرهاب. 
)فرانس برس(

تونس: دفاع القروي 
يندد بالمحاكمات 

الشعبية

ــن رئــيــس  كــشــفــت هــيــئــة الــــدفــــاع عــ
حــزب »قــلــب تــونــس« نبيل الــقــروي 
ــيـــس، أن  ــمـ )الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس الـــخـ
موكلها يتعرض ملحاكمات شعبية 
يــــقــــف وراءهـــــــــــا أطــــــــــراف لــتــصــفــيــة 
ــة. وجـــــــاء ذلـــك  ــيـ ــاسـ ــيـ حــــســــابــــات سـ
خـــال نــــدوة عــقــدتــهــا هــيــئــة الــدفــاع 
عن القروي في العاصمة التونسية، 
الســـتـــعـــراض مــســتــجــدات قــضــيــتــه، 
هـــو املــــوقــــوف مــنــذ نــحــو شــهــريــن، 
إثر اتهامه بارتكاب »فساد مالي«. 
الــدفــاع  بــاســم هيئة  وقـــال املتحدث 
مــــنــــذر بــــالــــحــــاج: »نـــبـــيـــل الــــقــــروي 
يــتــعــرض ملــحــاكــمــات شــعــبــيــة عبر 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
وتقف وراءهــا أطراف سياسية )لم 

يسمها( لتصفية حسابات«.
)األناضول(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

فــي  واحـــــــدة  وزارة  عـــلـــى  االتــــفــــاق  ــدم  ــ عـ أدى 
إلــى تأجيل اإلعـــان عــن التشكيلة  الــســودان 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــجــــديــــدة، بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــلــه 
ــبــــوع املـــقـــبـــل، فـــي الــوقــت  حــــمــــدوك، إلــــى األســ
الـــذي انــضــم 3 مــن قـــادة الــحــركــات املــتــمــردة، 
الـــتـــي انـــضـــوت فـــي الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة، إلــى 
مجلس السيادة السوداني. واألعضاء الجدد 
الخميس، إضافتهم ملجلس  أمــس  تــم،  الذين 
السيادة، هم رئيس »الجبهة الثورية« الهادي 
لتحرير  الشعبية  »الحركة  ورئيس  إدريـــس، 
مالك عقار، ورئيس »تجمع قوى  الــســودان« 

تحرير السودان« الطاهر حجر.
وكــشــف شـــركـــاء الــحــكــم فـــي الــــســــودان، أمــس 
األول، عن تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة، 
الـــذي كـــان مــقــررًا أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى بــدايــة 
ــبـــوع املــقــبــل، نــتــيــجــة مــــشــــاورات تــجــرى  األسـ
واحــدة  وزارة  حــول  الترشيحات  الستكمال 
يــــدور خــــاف حــولــهــا بـــن مــكــونــات تــحــالــف 
ــة«، الـــشـــريـــك الـــجـــديـــد فــي  ــثــــوريــ »الـــجـــبـــهـــة الــ

الحكم، وفق معلومات »العربي الجديد«.
وعقد مجلس شركاء الحكم، املشكل من املكون 
الــعــســكــري، وتــحــالــف »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«، 
القصر  الــســام، اجتماعا في  وأطـــراف عملية 
ــه رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة  ــرئـــاســـي، تـــرأسـ الـ
االنـــتـــقـــالـــي عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، ملــنــاقــشــة 
آخــــر تــرتــيــبــات تــشــكــيــل الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة، 
بشقيها السيادي ومجلس الوزراء واملجلس 

الــتــشــريــعــي. وقــالــت املــتــحــدثــة بــاســم مجلس 
السيادة، مريم الصادق املهدي، في تصريحات 
صــحــافــيــة، إن املــجــلــس اســـتـــعـــرض الــجــهــود 
الــــجــــادة الـــتـــي بـــذلـــت لــتــقــديــم الــتــرشــيــحــات 
لــلــحــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة. وأشـــــارت إلـــى اكــتــمــال 
التسميات لكل املرشحن واملرشحات في 25 
وزارة، ولم تتبق إال وزارة واحدة )لم تسمها( 
يتم  لــم  السلمية  العملية  أطـــراف  وزارات  مــن 
أن خصصت  بعد  ترشيحاتها،  على  االتفاق 
للمسارات الثاثة )الشرق، األوسط، الشمال( 
والتي أجلت لحن اكتمال التشاور. وأشارت 
املــهــدي إلـــى أن رئــيــس الـــــوزراء اســتــلــم، أمــس 
ــراف  ــ ــم املـــرشـــحـــن مـــن كـــافـــة األطـ األول، قـــوائـ
»لــيــقــوم بــاخــتــيــار طــاقــم الـــــوزراء الـــذي يعمل 
مــعــه مــن شخصيات ذات كــفــاءة، بــمــا يحقق 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، ويـــعـــكـــس خــــبــــرات وثـــــراء 
الشعب السوداني وتنوعه الجهوي والعمري 
األسبوع  مطلع  لتعلن  والسياسي  والنوعي 
املــقــبــل«. وأوضـــحـــت أن شــركــاء الــحــكــم أولـــوا 
في اجتماعهم االهتمام بضرورة العمل على 
تخفيف املعاناة الكبيرة في املعاش عن كاهل 
الشعب، وتأمن األجواء املؤاتية لبداية العام 
الدراسي وتوفير الخدمات الصحية لجائحة 

كورونا واألمراض املستوطنة.
ــــوزراء الــســودانــي، عــبــد الله  وكـــان رئــيــس الـ
حمدوك أعلن، أخيرًا، أن »التشكيل الوزاري 
الجديد سيضم 25 إلــى 26 وزارة )بــداًل من 
21 حاليا(، وسيكون أكثر فعالية ويتجنب 

الترهل اإلداري«.  

الرباط ـ عادل نجدي

طرح معتقلون سابقون على خلفية »حراك الريف« في املغرب، أخيرًا، مبادرة جديدة 
لتحقيق املصالحة وطــي امللف، وذلــك بعد أربــع سنوات من انــدالع شــرارة الحراك. 
وتقوم املبادرة، التي قدمها نحو 100 معتقل سابق، على تحقيق »انفراج سياسي، 
وإقاع اقتصادي واجتماعي حقيقي باملنطقة«، معتبرة أن هناك »ضرورة وإمكانية 
إلرساء أجواء انفراج حقيقي«، يفضي في املرحلة الراهنة إلى »بناء الثقة بمداخلها 
بــالــريــف«، سعيا  الــحــراك الشعبي  بـــاإلفـــراج أواًل عــن »بــاقــي معتقلي  األســاســيــة«، 
بعنوان  املــبــادرة،  ودعــت  والــوطــن«.  واملنطقة،  املجتمع،  فيه مصلحة  مــا  »لتحقيق 
البناء الجماعي املشترك«، إلى  الــذي نريد: من أجــل  الــذي نريد في املغرب  »الريف 
إلغاء املاحقات بحق نشطاء الحراك املوجودين بدول املهجر، ألنها شّكلت »نقطة 
الــخــوف، عبر  عــائــاتــنــا، وزرع  أوســـاط  فــي  التشتيت  تكريس  فــي  سلبية ساهمت 
»اإلعان  املاحقات القضائية، ومصادرة حقهم في العودة إلى وطنهم«. وطالبت بـ
بشكل عاجل عن برنامج مندمج، متكامل ومستدام وتشاركي لخلق فرص الشغل 
لن املفرج عنهم، 

َ
واإلقاع االقتصادي«، و»تسوية وضعية الترقية اإلدارية للمعتق

»فتح  مــع  والــصــحــة«،  التعليم  فــي قطاعي  العمومية، خاصة  بــــاإلدارات  واملوظفن 
نقاش عمومي حول تقييم البرنامج الترابي: الحسيمة منارة املتوسط«.

أكد ناشط تعرضه 
للتعذيب في مركز 

أمن لالستخبارات

استهدف الطيران 
شحنة أسلحة إيرانية في 

محيط مطار دمشق

ظّل النقاش حول 
الملف لعقود طويلة 

محدودًا في الجزائر

حسون: تحولت 
الفرقة األولى إلى 

مرتع للقوات اإليرانية

التعذيب 
في الجزائر

الجزائر ـ عثمان لحياني

يــعــود مــلــف الــتــعــذيــب والــتــعــنــيــف 
 املــوقــوفــن 

ّ
ــق والــــتــــجــــاوزات فـــي حــ

ــيــــة  ــنــ فــــــي مـــــــقـــــــّرات األجـــــــهـــــــزة األمــ
واالستخبارات، إلى واجهة النقاش السياسي 
إقــرارات  خلفية  على  الجزائر،  في  والحقوقي 
للتعذيب  تعّرضهم  بــشــأن  لناشطن  جــديــدة 
واملّس بكرامتهم من قبل هذه األجهزة. ويأتي 
ذلك وسط مطالبات بفتح تحقيقات في هذه 
الــقــضــايــا، ومــاحــقــة األمــنــيــن املــتــورطــن في 
 

ّ
أعـــمـــال الــتــعــذيــب الــنــفــســي والـــجـــســـدي بــحــق
املـــوقـــوفـــن، والــــتــــجــــاوزات األمــنــيــة الــســائــدة. 
وقــبــل أيـــــام، واجــــه الــنــاشــط الـــجـــزائـــري ولــيــد 
شرقي  البيضاء،  الـــدار  محكمة  هيئة  نقيش، 
الـــجـــزائـــر، خـــال جــلــســة محاكمته  الــعــاصــمــة 
ــــال تــظــاهــرة  ــرًا مــــن تــوقــيــفــه خـ ــهـ بـــعـــد 14 شـ
لــلــحــراك الــطــابــي، بــتــهــمــة »الــتــحــريــض على 
حمل الساح«، و»االنتماء إلى حركة انفصال 
منطقة القبائل«، و»التآمر على سلطة الدولة«. 
وكشف نقيش عن تعّرضه للتعذيب واالعتداء 
الجنسي في مركز األمن التابع لاستخبارات 
»مركز عنتر«،  بـ ُيــعــرف  والـــذي  العاصمة،  فــي 
ــبــــاد. كما  وهــــو مـــركـــز ســيــئ الــســمــعــة فـــي الــ
أبلغت هيئة الدفاع عن الطالب الناشط، هيئة 
ــتــــداء الـــذي  املــحــكــمــة، بــتــعــّرضــه لــلــعــنــف واالعــ
يــمــّس مـــن كـــرامـــتـــه، وطــالــبــت فـــي مناسبتن 
ــاإلذن بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة.  ــ الــقــضــاء بـ
املطالب،  لهذه  االستجابة  القضاء رفض  لكن 
مــا يــطــرح الكثير مــن األســئــلــة حــول استمرار 

التغطية على تلك الوقائع والتجاوزات.
ــالــــت املـــحـــامـــيـــة نـــصـــيـــرة حــــــــادوش، خـــال  وقــ
املـــحـــاكـــمـــة، إن الـــطـــالـــب ولـــيـــد نــقــيــش، »تــقــدم 
ــدى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي  ــ بـــشـــكـــوى رســـمـــيـــة لـ
 23 بتاريخ  العاصمة،  الجزائر  مجلس قضاء 
ــر بــشــكــل صــريــح  يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، وذكــ
التحقيق  أن قاضي  إال  للتعذيب،  أنــه تعّرض 
لــم يــقــم بــإحــالــة الــشــكــوى إلـــى الــنــيــابــة العامة 
ــافـــت  ــيـــة«. وأضـ ــقـــانـــونـ التــــخــــاذ اإلجــــــــــراءات الـ
حـــــادوش أن »قـــاضـــي الــتــحــقــيــق رفــــض طلبا 
تقدم به دفــاع املتهم، املتعلق بانتداب طبيب 
الــذي تعّرض  التعذيب  آثــار  مختص لتحديد 
لـــه، كــمــا لــم تــقــم الــنــيــابــة الــعــامــة بـــأي تحقيق 
نزيه ومعمق في جريمة التعذيب التي يعاقب 

الــشــعــبــي، إبـــراهـــيـــم الــــدواجــــي، أعـــلـــن األخــيــر 
تعّرضه للتهديد باالغتصاب، وجرى تعذيبه 
نفسيا. وذكر الدواجي أن أحد املحققن معه، 
ــّدده بـــإدخـــال عــصــا فـــي مــؤخــرتــه، فـــي حــال  ــ هـ
هيئة  أعلنت  كما  معهم.  للتعاون  ينصع  لــم 
الدفاع عن الناشط إبراهيم لعامي، في وقت 
اعتقاله، حيث  للتعنيف بعد  سابق، تعّرضه 
ظهر في املحاكمة وعلى يده جبر وضمادات.

ويــعــتــبــر الــنــاشــطــون فـــي الــحــركــة الــحــقــوقــيــة 
فــي الــجــزائــر، أن هــنــاك اســتــمــرارًا لــهــذا الــنــوع 
ــز األمــــــن ومــخــافــر  ــراكــ ــات فــــي مــ ــارســ ــمــ ــن املــ مــ
كثيرة  حــاالت  وجــود  مؤكدين  االستخبارات، 
ــتـــجـــاوزات العنيفة  مـــن قــضــايــا الــتــعــذيــب والـ
والناشط  املحامي  املوقوفن. ويقول   

ّ
في حق

»الــعــربــي  ــالـــح، لـــ الــحــقــوقــي عــبــد الــرحــمــن صـ
للتعذيب،  واسعا  معنى  »هناك  إن  الجديد«، 
إذ ال نقصد بــه فــقــط الــتــعــذيــب الــجــســدي، بل 
للتعذيب  والــحــقــوقــي  الــقــانــونــي  التعريف  إن 
ينطوي أيضا على كل أنواع التعذيب النفسي 
والتحرش  املعنوية  والــتــهــديــدات  والضغوط 
دائما  »ينظر  أنــه  صالح  ويوضح  الجنسي«. 
إلـــى الــتــجــاوزات عــلــى أنــهــا مــمــارســات فــرديــة 
ال تـــرقـــى لــوصــفــهــا بـــطـــرق اســتــنــطــاق عنيفة 
ــا تـــتـــم داخــــــل مـــقـــرات  مــمــنــهــجــة، لــكــنــهــا دائــــمــ
رســمــيــة«. ويـــرى أنـــه »فـــي حـــال وصـــول اتــهــام 
بشكل  معه  والتعامل  القضاء  إلــى  بالتعذيب 
إنـــزال عقوبات قاسية  يتم  فــإنــه غالبا  جـــدي، 
 
ً
ضـــد املــتــهــمــن بــــه، إال أنــــه يـــاحـــظ أن قــلــيــا
مـــن الــشــكــاوى هـــي الــتــي يــتــم الــتــعــامــل معها 
بــشــكــل جــــدي«. ويــضــيــف املــحــامــي والــنــاشــط 

عليها بمقتضى قانون العقوبات«، حيث إنه 
الــتــعــذيــب، خصوصا  »ال يمكن دحــض ادعـــاء 
بفتح  إال  رسمية،  شكوى  هناك  تكون  عندما 
تحقيق نزيه ومعمق، وتقديم نتائج التحقيق 
فــي ذلـــك«. وقبل الطالب نقيش، كــان عــدٌد من 
للتعذيب  تعّرضهم  عن  كشفوا  قد  الناشطن 
ــهــم في 

ّ
الــنــفــســي والــجــســدي وتـــجـــاوزات بــحــق

مراكز أمنية، بينهم الناشط السياسي البارز 
كريم طابو، والذي كان أعلن، خال محاكمته 
فـــي شــهــر مـــــــارس/آذار املـــاضـــي، عـــن تــعــّرضــه 
للعنف والــضــرب والــكــام الــجــارح فــي مخفر 
طابو  وقــال  التحقيقات.  خــال  االستخبارات 
حينها، إن ذلك حصل سعيا ملساومته بشأن 
التي  السابقة  الرئاسية  لانتخابات  الترشح 
 ،2019 األول  ديــســمــبــر/كــانــون   12 فـــي  جـــرت 
عبر  نفسيا،  بتعذيبه  األمنية  األجهزة  واتهم 
عزله فــي زنــزانــة ملــدة 22 ســاعــة. ودانـــت هيئة 
دفاعه هذه املمارسات من قبل األجهزة األمنية. 
وقبل تصريحات طابو هذه، كان موقوف في 
ُيــدعــى كمال شيخي، قــد كشف  قضية فــســاد، 
والصعق  للتعذيب  تعّرضه  محاكمته  خــال 
ــتـــزاع  ــل انـ ــ بـــالـــكـــهـــربـــاء فــــي مـــركـــز لــــأمــــن، ألجـ
خالد  تــوريــط  تستهدف  ــــرارات  وإقـ معلومات 
تــبــون، نــجــل الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد املجيد 
كان  التي  الفترة  في  القضية،  في  معه  تبون، 
ومغضوبا  الحكم  من  مستبعدًا  األخير  فيها 
عــلــيــه مـــن قــبــل شــقــيــق الــرئــيــس الــســابــق عبد 
العزيز بوتفليقة، السعيد بوتفليقة، والكارتل 

املالي حينها.
ــــروي الــنــاشــط الـــجـــزائـــري، وعــضــو  بــــــدوره، يـ
الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــــســــان، أحــمــد 
تعّرضه  قصة  الجديد«،  »العربي  لـ منصري، 
للتعذيب داخل مركز لأمن في والية تيارت، 
غــربــي الــجــزائــر. ويــقــول مــنــصــري: »تعرضت 
للضرب والتعنيف القاسي، وحصلت بعدها 
على وثائق طبية تثبت ذلك، لكنني أخفقت في 
مــؤكــدًا حماية  املــتــورطــن«،  األمنين  ماحقة 
ــمــا 

ّ
ــه »كــل ــــرى الــنــاشــط أنــ الــســلــطــة لـــهـــؤالء. ويـ

عرضة  ذلــك  سيجعلك  التعذيب،  عــن  تحدثت 
ملاحقات قضائية أخــرى، بحيث تتم متابعة 
 ما أمكن منها إلى 

ّ
كل منشوراتي، وتحويل كل

قضية إلرهاقي، بما فيها منشورات تتحدث 
عــــن قـــضـــايـــا فـــســـاد فــــي قـــطـــاع الـــجـــامـــعـــات«. 
الناشط املعروف في الحراك  ه 

ّ
وفي فيديو بث

الــحــقــوقــي أن »الـــتـــعـــامـــل بـــهـــذه الــطــريــقــة مع 
األجهزة  إحــاطــة  إلــى  يعود  التعذيب،  قضايا 
األمنية بهالة من القداسة. وبالنسبة للعموم، 
فــــإن عــمــل األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة أيـــضـــا هـــو عمل 
نــبــيــل. وبــحــســب الــبــعــض، فـــإن أي حــديــث عن 
وجــود تعذيب، أمــر غير صحيح، إضافة إلى 
التي تمارس على الضحايا  بعض الضغوط 
ــد األمــنــيــن  ــاوى ضــ ــكــ ــن تـــقـــديـــم شــ ملــنــعــهــم مــ
الوقت  فــي  وتــجــاوزاتــهــم«. لكن صالح يشير، 
ذاته، إلى أن توارد حاالت التعذيب في مخافر 
ــبـــارات »يـــفـــرض الــتــفــكــيــر فـــي وضــع  ــتـــخـ االسـ
وتــشــريــع قـــانـــون يــنــظــم عــمــل واخــتــصــاصــات 
ــيـــات وحــــــدود ومـــهـــام هــــذا الــجــهــاز،  وصـــاحـ
ملنعه من ارتكاب التجاوزات من جهة، وتوفير 
حــمــايــة قــانــونــيــة وتــشــريــعــيــة لــلــجــهــاز نفسه 
وعناصره في املقام األول ضد أي ضغوط أو 
استغال أو تدخل في عمله من الطرف األقوى 
فــي كــل مــرحــلــة ســيــاســيــة، مثلما حـــدث خــال 

السنوات األخيرة من حكم بوتفليقة«.
نقيش،  ولــيــد  الطالب  تعذيب  قضية  ودفــعــت 
أيضا،  السياسي  النقاش  واجهة  إلــى  بامللف 
بعدما تبنته أحزاب سياسية. وقال املتحدث 
باسم »جبهة القوى االشتراكية«، كبرى أحزاب 
املعارضة في الجزائر، جمال بالول، إنه يتعن 
التعذيب  ممارسة  اســتــمــرار  فــي  تحقيق  فتح 
التصريحات  »بعد  أنــه  وأضــاف  الجزائر.  في 
ــــى بــهــا الــطــالــب ولـــيـــد نــقــيــش أثــنــاء  الـــتـــي أدلـ
لــة  مــحــاكــمــتــه، يــجــب الــتــجــنــد مـــن أجــــل مــســاء
ومحاكمة املسؤولن واملتورطن في ممارسة 
واملــاّســة  املهينة  القاسية  واملعاملة  التعذيب 

بــكــرامــة اإلنـــســـان، الــتــي تـــعـــّرض لــهــا الــطــالــب 
إلى  بالول  ولفت  القضائية«.  الضبطية  أمــام 
العامة فتح تحقيق،  النيابة  أنه »يتعن على 
املتورطن  العمومية ضــد  الــدعــوى  وتــحــريــك 
القانون  التي يعاقب عليها  فــي هــذه األفــعــال 
وتــمــنــعــهــا املــواثــيــق الـــدولـــيـــة«، خــصــوصــا أن 
اإلنسان،  »حرمة  يضمن  الجزائري  الدستور 
ــجـــســـدي  ــنــــف الـ ــعــ ــــر جـــمـــيـــع أشـــــكـــــال الــ ــــظـ وحـ
والتعذيب  الكرامة  على  واالعــتــداء  واملعنوي 
واملهينة«.  والــاإنــســانــيــة  القاسية  واملعاملة 
كما شّدد على أن الجزائر طرف مصادق على 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو 
املهينة، عبر مرسوم رئاسي صدر في مايو/

االتفاقية،  مــن  املـــادة 12  أيـــار 1989. وتــفــرض 
الدولة، قيام سلطاتها املختصة بإجراء  على 
ــمــا وجــــدت أســبــابــا 

ّ
تــحــقــيــق ســريــع ونـــزيـــه كــل

 من 
ً
ــأن فـــعـــا ــى االعـــتـــقـــاد بــ مــعــقــولــة تـــدعـــو إلــ

أعمال التعذيب قد ارتكب. كما تشدد املادة 13 
من االتفاقية ذاتها، على أن تضمن الدولة ألي 
فــرد يــّدعــي بــأنــه قــد تــعــّرض للتعذيب، الحق 
فــي أن يــرفــع شــكــوى إلــى سلطاتها املختصة 
السرعة  وجــه  على  فيها  تنظر  أن  التي يجب 
وبــنــزاهــة، واتــخــاد الخطوات الــازمــة لضمان 
حــمــايــة مـــقـــدم الـــشـــكـــوى والـــشـــهـــود مـــن كــافــة 
أنواع املعاملة السيئة أو التخويف. كما ينص 
الــتــعــذيــب على  الــدولــي للحماية مــن  اإلعــــان 
أنــه »ال يــجــوز الــتــذرع بــأي ظــرف استثنائي، 
مــثــل حـــالـــة الـــحـــرب أو الــتــهــديــد بـــالـــحـــرب أو 
عــــدم االســـتـــقـــرار الــســيــاســي الـــداخـــلـــي، أو أي 

التعذيب وغيره  حالة طــوارئ أخــرى، لتبرير 
أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  ضـــروب  مــن 

الاإنسانية أو املهينة«.
 الـــنـــقـــاش حـــــول مــلــف 

ّ
ولـــعـــقـــود طـــويـــلـــة، ظـــــل

ــار األمــنــيــة  ــقــ الـــتـــعـــذيـــب والــــتــــجــــاوزات فــــي املــ
فـــي الــجــزائــر مـــحـــدودًا، العـــتـــبـــارات سياسية 
ــنـــع الـــهـــيـــئـــات  ــك لـــــم يـــمـ ــ ــ وقــــانــــونــــيــــة، لــــكــــن ذلـ
الحقوقية والناشطن من طرح امللف للنقاش 
مع كل فرصة ممكنة. وبعد انتفاضة أكتوبر/

ــة  ــطــ ــرابــ »الــ أصـــــــــدرت   ،1988 األول  تـــشـــريـــن 
الجزائرية لحقوق اإلنسان« تقريرًا عن حاالت 
تـــعـــذيـــب وتــــــجــــــاوزات تــــعــــّرض لـــهـــا الـــشـــبـــاب 
املـــوقـــوف خــــال الـــتـــظـــاهـــرات فـــي مـــقـــار األمـــن 
والثكنات. واستعرض كتاب »الكراس األسود 
الرابطة بعد سنوات  الذي أصدرته  ألكتوبر« 
من ذلك التاريخ، عددًا من الروايات والحاالت، 
ولـــم تــنــف الــســلــطــات ممثلة فــي وزيـــر الــدفــاع 
حينها، خالد نزار، في تصريحاته ومذكراته 
التعذيب،  ممارسة  إلــى  اللجوء  نشرها،  التي 
مقرًا بحدوث تجاوزات، لكنه حاول تفسيرها 
بكونها أفعاال معزولة ولم تكن عما ممنهجا 
ــة. وخــــال فــتــرة األزمـــة  مــن قــبــل أجــهــزة الـــدولـ
طلقت 

ُ
أ املــاضــي(،  الــقــرن  )تسعينيات  األمنية 

ــتـــجـــاوزات، ولـــم تكن  يـــد األجـــهـــزة ملــمــارســة الـ
الظروف السياسية تسمح بوجود أي مقاومة 
حدثت  التي  الفظيعة  والــتــجــاوزات  للتعذيب 
ــــد نـــشـــرت الــكــثــيــر مــن  ــتـــرة. وقـ ــــال تـــلـــك الـــفـ خـ
القصص التي تحدث فيها ضحايا التعذيب 
املقار  عن طــرق بشعة استخدمت ضّدهم في 

األمنية، تحت مبرر مكافحة اإلرهاب.

ال قطيعة مع ممارسات 
العهود السابقة

يتعرض الموقوفون العتداءات تمّس بكرامتهم )رياض كرامدي/فرانس برس(

تتلطى إيران خلف قوات النظام جنوب سورية )محمد أبازيد/فرانس برس(

)Getty( أكدت المبادرة ضرورة إرساء أجواء انفراج حقيقي

يعود النقاش في الجزائر حول ممارسات التعذيب التي ينّفذها األمن 
الملف،  لكن  أخيرًا.  لها  تعّرضهم  ناشطين  تأكيد  بعد  واالستخبارات، 
وقضائيًا،  سياسيًا  يعالج  يزال  ال  سابقة،  عقود  تركة  من  يعد  الذي 

بأسلوب التعتيم ذاته، وتغطية االنتهاكات

الحدث

متابعةالمغرب

الـــدفـــاع«  »وزارة  مــوقــع  ووفــــق  عــــام.   100
فـــي حــكــومــة الــنــظــام فـــإن تـــعـــداد عناصر 
بـــلـــغ 5000،  ــاط »الــــفــــرقــــة األولــــــــى«  ــبــ وضــ
وامتدت واليتها من حمص شمااًل حتى 
الشيخ مسكن جنوبا، ومن البادية شرقا 
حتى الخط الذي يمتد بن تلكلخ وسهل 

البقاع والقنيطرة من الغرب. 
وبــــّن الــعــمــيــد املــنــشــق عــن قــــوات الــنــظــام 
فــاتــح حـــســـون، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
ــــى اكــتــســبــت  الـــجـــديـــد«، أن »الـــفـــرقـــة األولــ
أهمية كبيرة بعد قيام الثورة السورية«. 
وأضــــــــــــاف »يــــــشــــــرف عــــلــــى قــــــيــــــادة هــــذه 
الــفــرقــة زهــيــر األســــد، وهـــو ابـــن عــم رأس 
الـــنـــظـــام بــــشــــار األســــــــد، والــــــــذي حـــّولـــهـــا 
إلــى مــرتــع لــلــقــوات اإليــرانــيــة وقــيــاداتــهــا، 
العسكرية  والتقنيات  لأسلحة  ومحطة 
واللوجستية القادمة من إيران«. وأوضح 
ــرز الــتــشــكــيــات  ــ ــــن أبــ ــــذه الـــفـــرقـــة »مـ أن هـ
الـــتـــي لــعــبــت هـــــذا الـــــــدور ومـــــا زالــــــت مــن 
ــا املــنــتــشــرة،  ــهــ ــداتــ خـــــال مـــقـــراتـــهـــا ووحــ
ــز حـــيـــويـــة لــنــشــاط  ــ ــراكـ ــ حـــيـــث تـــعـــتـــبـــر مـ
املــلــيــشــيــات اإليــرانــيــة ومــســتــودعــا مهما 
من مستودعاتها املنتشرة ضمن املنطقة 
العسكرية الواقعة في الجنوب السوري«.
وأشار حسون إلى أن »الفرقة األولى تضم 
في مناطق انتشارها في جنوب سورية 
الــعــديــد مــن املــخــازن الــســريــة، الــتــي تصل 
بينها أنفاق لها مداخل ومخارج بعيدة 
تستخدمها  مــا  وغــالــبــا  ومــمــوهــة.  عنها 
ــيـــات إيــــرانــــيــــة ألغــــــراض  ــيـــشـ ــلـ قــــــــوات ومـ
خــاصــة بــهــا«. ولــفــت إلـــى أن هـــذه الفرقة 
وجوية  فضائية  وســائــل،  بعدة  »مراقبة 
وأرضية، من قبل الدول والجهات املهتمة 
بنشاطاتها، وعلى رأسهم إسرائيل، التي 
تعمل على قصف املواقع التابعة للفرقة 

حال ظهور ما يستدعي منع النشاط«.
الطيار  الــرائــد  أعــرب  فقا مع حسون، 

ّ
ومت

النظام يوسف حمود،  قــوات  املنشق عن 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عن 
ــبـــاب تــقــف وراء  ــأن جــمــلــة أسـ اعـــتـــقـــاده بــ
»الفرقة  لـ الدائم  اإلسرائيلي  االستهداف 
األولى«، منها تحّول قطعاتها ووحداتها 
إلى مستودعات تخزين وتوزيع أسلحة 
للجانب اإليــرانــي. وأشــار إلــى أن »قيادة 
هـــذه الــفــرقــة مــوالــيــة للجانب اإليـــرانـــي«، 
الفــتــا إلــى أن الــطــيــران اإلســرائــيــلــي سبق 
الفرقة تحذر  إلقاء مناشير على هــذه  له 
قيادتها من تنفيذ األجندات اإليرانية في 
جــنــوب ســوريــة، مــوضــحــا: هــنــاك تغلغل 

إيراني كبير في وحدات هذه الفرقة.

مصادر  وأكــدت  للنظام.  التابعة  »سانا« 
اإلســــرائــــيــــلــــي  الــــقــــصــــف  أن  مـــتـــقـــاطـــعـــة 
اســتــهــدف أيــضــا مــواقــع عسكرية لــقــوات 
الــنــظــام ومــلــيــشــيــات إيــرانــيــة فــي محيط 
ــنــــوب شـــرقـــي  ــار دمــــشــــق الـــــدولـــــي جــ ــطــ مــ

العاصمة.
ــهـــدف، فـــي الــســابــع  ــتـ ــران اسـ ــيـ وكـــــان الـــطـ
مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، بـــ3 
األولـــى«،  »الفرقة  محيط  متتالية  غـــارات 
ــوة فــــي ريـــف  ــكـــسـ الــــواقــــعــــة قـــــرب بـــلـــدة الـ
دمشق الجنوبي، وكتيبة »نجران« شمال 
غرب السويداء عند الحدود اإلداريــة مع 
محافظة درعا، ومواقع أخرى على طريق 
دمـــشـــق درعــــــا تــنــتــشــر فــيــهــا مــلــيــشــيــات 
ــه«، إضـــافـــة  ــلــ ــزب الــ ــ ــ ــران و»حـ ــ ــ مـــوالـــيـــة إليـ

لقوات النظام واملليشيات املوالية لها.
ــف الــطــيــران اإلســرائــيــلــي خــال العام 

ّ
وكــث

لقوات  تابعة  مواقع  على  غاراته  املاضي 
قواعد  إلــى  أنــهــا تحولت  ُيعتقد  الــنــظــام، 
للجانب اإليراني، الذي يتلطى خلف هذه 
القوات لتغطية وجوده في جنوب سورية. 
ومــــن الــــواضــــح أن الـــجـــانـــب اإلســرائــيــلــي 
يــضــع عــلــى رأس أولـــويـــاتـــه مــنــع الــتــمــدد 
اإليـــرانـــي فــي جــنــوب ســوريــة، مــا يوضح 
تــاحــق الــضــربــات الــجــويــة الــتــي تتلقاها 
مـــراكـــز تــجــّمــع اإليـــرانـــيـــن، الـــذيـــن حــّولــوا 
جانبا من مطار دمشق إلى غرفة عمليات 
شرف على الوضع العسكري في جنوب 

ُ
ت

ــة. ويـــتـــركـــز الــقــصــف اإلســرائــيــلــي  ســــوريــ
التي تمتد  األولـــى«،  »الفرقة  مــقــرات  على 
الكسوة  قــرب منطقة  على مساحة كبيرة 
ليس  كيلومترًا،   18 بنحو  جنوب دمشق 
ــي الــــذي يــربــط  ــدولـ بــعــيــدًا عـــن الــطــريــق الـ
»الفرقة  وتعد  درعــا.  بمحافظة  العاصمة 
ــــدم الـــفـــرق الــعــســكــريــة في  األولــــــى« مـــن أقـ
جيش النظام السوري، الذي تأسس قبل 

أمين العاصي

لم يمض شهر على غارات من قبل طيران 
ُيــعــتــقــد أنــــه إســـرائـــيـــلـــي اســتــهــدفــت عــدة 
إيرانية  للنظام ومليشيات  تابعة  مواقع 
جــنــوب ســوريــة، إال وجـــدد هـــذا الــطــيــران 
غــــاراتــــه عــلــى املــــواقــــع ذاتــــهــــا، خــصــوصــا 
ــــى« الــتــابــعــة لــقــوات  مــقــرات »الــفــرقــة األولـ
الــنــظــام، والــتــي تشير الــوقــائــع إلـــى أنها 
الثوري  تحولت لقاعدة متقدمة للحرس 
ــي، لــيــس بــعــيــدًا عـــن خـــطـــوط فك  ــ ــرانـ ــ اإليـ
ــيــــل فــي  االشـــتـــبـــاك بــــن ســــوريــــة وإســــرائــ

الجوالن السوري املحتل.
وبــّيــنــت مــصــادر فــي الــعــاصــمــة دمــشــق، 
ُيعتقد  طائرات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
أنــهــا إســرائــيــلــيــة شــنــت قــبــل منتصف 
ليل األربعاء- الخميس سلسلة غارات، 
النظام  لقوات  تابعة  مواقع  استهدفت 
ــــوري، و»حــــــــزب الــــلــــه« الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــســ ــ الــ
وأخرى تتبع للحرس الثوري اإليراني. 
وأوضـــحـــت أن الــقــصــف طــــاول »الــفــوج 
ــــى« في  165« الــتــابــع إلـــى »الــفــرقــة األولـ
قوات النظام، في محيط ناحية الكسوة 
جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة، والـــــذي 
في  إيرانية  قاعدة عسكرية  إلــى  تحّول 

جنوب سورية.
من جهته، أكد موقع »صوت العاصمة«، 
املهتم بأنباء دمشق وريفها، أن الطيران 
اإلســرائــيــلــي »اســتــهــدف شــحــنــة أسلحة 
الدولي  دمشق  مطار  محيط  في  إيرانية 
بــغــارتــن، بعد أن جــرى نقلها مــن إيــران 
ظــهــر األربـــعـــاء عــبــر طـــائـــرة شــحــن تتبع 
ــة«.  ــيــ ــرانــ لـــخـــطـــوط فــــــارس قـــشـــم إيـــــر اإليــ
ــوري بـــالـــزعـــم أن  ــ ــسـ ــ واكـــتـــفـــى الـــنـــظـــام الـ
السوري  الجيش  في  الجوية  »الدفاعات 
تــصــدت مــســاء الــيــوم )األربـــعـــاء( لــعــدوان 
ــلــــي بــــالــــصــــواريــــخ عـــلـــى بــعــض  ــيــ إســــرائــ
األهداف في املنطقة الجنوبية، وأسقطت 
معظم الــصــواريــخ املــعــاديــة«، وفــق وكالة 

»الفرقة األولى« هدف دائم إلسرائيل 
مركز إيراني في سورية

يواصل الطيران اإلسرائيلي 
شن غارات داخل سورية، 

مستهدفا مجددًا 
مواقع »الفرقة 

األولى«، والتي تحولت 
إلى مركز للحرس الثوري
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وفيات كورونا في مصر تكشف عجز المنظومة الرسمية
القاهرة ـ العربي الجديد

في تكرار شبه متطابق للحالة التي دخلتها 
املــاضــي، مــن إشاعة  فــي يوليو/تموز  مصر 
ــة ألجــــــــواء تــــفــــاؤل بــتــخــطــي املـــوجـــة  ــيـ ــمـ رسـ
الــحــادة مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، بــدأت 
للسلطة،  اإلعــامــيــة  واألذرع  الصحة  وزارة 
ف 

ّ
خل

ُ
ت في نشر معلومات وبيانات وأرقــام، 

لدى الــرأي العام انطباعا بنجاح الدولة في 
الجائحة  الــثــانــيــة مــن  املــوجــة  تــجــاوز ذروة 
ــار. وتـــأتـــي  ــى االنــــحــــســ ــ واتــــجــــاه الــتــفــشــي إلـ
هــذه الــبــيــانــات واملــعــلــومــات، مــن دون إعــان 
التذبذب  إلــى  أّدت  الــتــي  الحقيقية  الــظــروف 
األخير في أعداد اإلصابات »املسجلة رسميا 
واملــعــلــنــة«، فــي ظــل ارتــفــاع غير مسبوق في 
نسبة الوفيات، منذ بدء الجائحة، بوصولها 
إلـــى 5.7 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي اإلصـــابـــات. 
فـــــالـــــزيـــــادة املـــلـــحـــوظـــة فـــــي عــــــدد الـــوفـــيـــات 
)متوسط 50 يوميا ألكثر من شهر(، والتي 
ــاالت اإلصــابــة  ال تــتــنــاســب مـــع انــخــفــاض حــ
املسجلة يوميا إلى ما دون 600 إصابة منذ 
بــدايــة األســـبـــوع املـــاضـــي، أدت إلـــى تسجيل 
نسبة تشير إلى خلل كبير في أعمال التتّبع 
والتعامل  والتشخيص  الــوبــائــي  والــتــرصــد 
السريع مع حاالت اإلصابة، بحسب مصادر 
ــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة فــي  طـــبـــيـــة فـ
القاهرة، وأخرى في وزارة الصحة، تحدثت 

»العربي الجديد«. لـ
وكــانــت نسبة الوفيات خــال املــوجــة األولــى 
مـــن انــتــشــار الــجــائــحــة، قـــد وصــلــت إلـــى 4.9 
ــا. وخــــال فترة  ــهـ فــي املــائــة فــي نــهــايــة ذروتـ

الــــذروة، كــانــت قــد وصــلــت هــذه النسبة، إلى 
ــة )أدنـــــــى مـــعـــدالتـــهـــا( نــتــيــجــة  ــائــ 3.6 فــــي املــ
واستقبال  التشخيص  فــي  الكبير  الــتــوســع 
الحاالت بن شهري إبريل/نيسان ويونيو/

ــبــاع 
ّ
حــزيــران املــاضــيــن، قــبــل الــتــوســع فــي ات

الضغط  لتخفيف  املــنــزلــي  الــعــزل  ــراءات  ــ إجــ
على املنظومة الصحية الرسمية.

وما يزيد ارتفاع نسبة الوفيات خطورة، وفقا 
للمصادر، انتشار الوفيات في دوائر رسمية 
وبن مجموعات وثيقة الصلة بنظام الحكم 
الدولة، كتسجيل عشر حاالت وفاة  وأجهزة 
بن القضاة وأكثر من 20 وفاة بن العاملن 
ــن الــــــوزارات وســـط الــقــاهــرة خــال  ــ فــي دواويـ
األســبــوع املــاضــي. ويعني ذلــك ارتــفــاع أعــداد 
الوفيات في أوساط تجد من السهل الوصول 
إلــــى املــســتــشــفــيــات والـــخـــضـــوع لـــلـــعـــاج، ما 
ــاؤالت عـــــن مــــــدى دقــــــة األعــــــــداد  ــ ــســ ــ يــــطــــرح تــ
املسجلة في أوساط اجتماعية يصعب عليها 

الوصول للمنظومة الصحية.
ووفـــقـــا لـــلـــمـــصـــادر، فــــإن الــنــســبــة اإلجــمــالــيــة 
املــســتــشــفــيــات الحكومية  فـــي  لــشــغــل األســـــّرة 
املـــعـــّدة لــعــزل املــصــابــن حــالــيــا، ال تــزيــد على 
40 في املــائــة. لكن في الوقت الــذي قد ُيعتقد 
فــيــه أن هـــذا مــؤشــر عــلــى تــجــاوز األزمــــة بعد 
الوقت الصعب الذي مّرت به الباد في بداية 
شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، والـــذي 
شهد أزمة إمدادات األكسجن ونقص الطاقة 
موضوعي  منظور  مــن  أنــه  إال  االستيعابية، 
آخر، يعتبر مؤشرًا على عدم سيطرة الدولة 
ــتـــشـــار الــــحــــاالت فــــي الــــشــــارع خــــارج  عـــلـــى انـ
ذلــك  وينطبق  الــرســمــيــة.  الصحية  املــنــظــومــة 

ــة مــــن أصــــحــــاب األمــــــراض  ــابـ الــــحــــاالت املـــصـ
بحاالت  للمصابن  املتأخر  والنقل  املــزمــنــة، 
خــطــيــرة إلــــى املــســتــشــفــيــات، والــــــذي بــــدوره 
الــوفــيــات، يعّبر عن  يساهم فــي زيـــادة نسب 
أزمة انفصال الشارع عن املنظومة الصحية 
الرسمية. ويأتي ذلك خصوصا بعد اكتساب 
ــرة تـــراكـــمـــيـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــبــ املــــواطــــنــــن خــ
الخفيفة واملتوسطة لإلصابة، من  األعــراض 
املختلفة  العاج  بروتوكوالت  انتشار  خــال 
التواصل  صفحات  عبر  األطــبــاء  وتوصيات 
ــائــــل اإلعـــــــام. كــمــا ســاعــد  االجـــتـــمـــاعـــي ووســ
على هذا األمر توافر األدوية في الصيدليات 
حــدوث عجز  وعــدم  الخاصة،  واملستشفيات 
كـــبـــيـــر فــــي األدويـــــــــة األســــاســــيــــة، والـــســـمـــاح 

خصوصا على حاالت العزل املنزلي، والحاالت 
التي لم تشخص، والحاالت املتعاملة بصورة 
اعتيادية مع إصابتها، وتمثل الفئة األخيرة، 
بحسب املصادر، النسبة العظمى من مصابي 

الفيروس في مصر.
وشـــرحـــت املـــصـــادر أن الــتــعــامــل املــتــأخــر مع 

»بــي سي  تحاليل  بإجراء  الخاصة  للمعامل 
الفحوصات  العموم على  آر«، واالعتماد في 
ـــه بــتــخــوف 

ّ
كـــل تـــأثـــيـــر ذلـــــك  واألشـــــعـــــة. وزاد 

للمستشفيات،  التوجه  من  املطرد  املواطنن 
بسبب شكاوى املصابن وذويهم من ضعف 
ــّرة، خصوصا  اإلمــكــانــيــات وعـــدم تــوافــر األســ
فـــي وحـــــدات الـــرعـــايـــة املــــركــــزة. وتــســبــب هــذا 
األمـــــر فـــي وجـــــود عــــدد كــبــيــر مـــن املــصــابــن 
خــارج املنظومة الصحية لم يتم تسجيلهم، 
واعــتــمــدوا عــلــى أنــفــســهــم أو عــلــى أطــبــاء في 

التشخيص بواسطة األعراض.
ــا الـــتـــوســـع  ــــي هــــــذا املـــشـــهـــد أيــــضــ ــم فـ ــ ــاهـ ــ وسـ
الــرســمــي فــي الــعــزل املــنــزلــي. فعلى الــرغــم من 
العاج  أن وزارة الصحة عــادت لربط صــرف 
إجــراء تحليل »بي  املستشفيات بوجوب  من 
املستشفيات  أن  إال  للحالة،  إيجابي  آر«  سي 
اإلقليمية تجيز صرفها بناء على األشعة أو 
التشخيص الطبي الصادر من طبيب للحالة، 
طــــاملــــا كــــانــــت مـــعـــزولـــة مـــنـــزلـــيـــا وال يــتــطــلــب 
في  ساهم  ما  املستشفيات،  دخولها  الوضع 
للمصابن،  أيضا  الرسمية  العاجات  توفير 
ــارج منظومة  وبــالــتــالــي اســتــمــرار عــزلــهــم خــ
التسجيل. ومن العوامل التي أّدت أيضا إلى 
ــال فـــي املــســتــشــفــيــات  ــغـ انــخــفــاض نــســب اإلشـ
على الــرغــم مــن زيـــادة عــدد الــوفــيــات، ارتــفــاع 
تحول  اشــتــراط  بعدم  الرسمية  الشفاء  نسب 
الــتــحــالــيــل إلــــى ســلــبــيــة إلخـــــراج املـــصـــاب من 
أيــام  بــانــقــضــاء عــشــرة  املستشفى، واالكــتــفــاء 
بعد انتهاء ظهور األعراض األساسية )وليس 
اآلثار الاحقة لإلصابة(، ما تسبب في وفرة 
األسّرة بالنسبة التي تتحدث عنها املصادر. )Getty/ال تسيطر الدولة على انتشار الحاالت في الشارع )فاضل داوود

تقرير

ارتفاع غير مسبوق 
في نسبة الوفيات منذ 

بدء الجائحة
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منظمة أفريقية: يمكن 
حل نزاع السودان وإثيوبيا 

سلميًا
أعلنت منظمة أفريقية، أمس الخميس، 
إمــكــانــيــة حــل الـــنـــزاع الـــحـــدودي بني 
لتحقيق  وإثيوبيا سلميًا،  السودان 
االستقرار في املنطقة. وقال السكرتير 
الــدولــي  »املــؤتــمــر  ملنظمة  التنفيذي 
ملنطقة الــبــحــيــرات الــعــظــمــى«، جــواو 
اجتماعه  خــال  كاهاهلو،  صامويل 
مع عضو مجلس السيادة السوداني 
إبراهيم جابر، في الخرطوم، »سندعم 
الدولي.  املحفل  في  الــســودان  موقف 
الــحــدود  قضية  لحل  إمكانية  هــنــاك 
سلميًا بما يحقق االستقرار باملنطقة 

واإلقليم«.
)األناضول(

 
»األطلسي« يحّض 

»طالبان« على خفض 
العنف

ــام لــحــلــف شــمــال  ــعــ  األمــــــني الــ
ّ

حـــــض
األطــلــســي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، أمــس 
ــان« عــلــى  ــبــ ــالــ الـــخـــمـــيـــس، حـــركـــة »طــ
العنف  الــتــزامــاتــهــا بخفض  احــتــرام 
ــع الـــجـــمـــاعـــات  ــ ــع الــــعــــاقــــات مـ ــطــ وقــ
اإلرهـــــــابـــــــيـــــــة. وقــــــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ 
»رسالتي إلى طالبان هي أنه يتعني 
خاصة  بالتزاماتهم،  الــوفــاء  عليهم 
ــر بــقــطــع جميع  ــ عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـ
العاقات مع اإلرهابيني الدوليني بما 
ونحتاج  القاعدة،  )تنظيم(  ذلــك  في 
ــة انـــخـــفـــاض فــــي الـــعـــنـــف«. ــ ــــى رؤيــ إلـ
)فرانس برس(

 
الكرملين: االعتقاالت رد 
ضروري على التظاهرات

أن  الخميس،  أمــس  الكرملني،  اعتبر 
آالف االعــتــقــاالت فــي االحــتــجــاجــات 
ضـــــــــد ســــــجــــــن زعــــــــيــــــــم املــــــعــــــارضــــــة 
الـــروســـيـــة ألــيــكــســي نــافــالــنــي كــانــت 
وردًا  التظاهرات.  على  ضــروريــًا  ردًا 
ــؤال حـــول املــعــامــلــة القاسية  عــلــى سـ
املتحدث باسم  قال  املعتقلني،  آلالف 
الـــكـــرمـــلـــني ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف إنـــه 
عن  املسؤولية  تحمل  عليهم  يتعني 
االنـــضـــمـــام إلــــى االحـــتـــجـــاجـــات غير 
ــــاف »الـــوضـــع لم  املـــصـــرح بــهــا. وأضـ
يـــثـــره تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، لــقــد أثــــاره 
املشاركون في أعمال غير قانونية«.
)أسوشييتد برس(

الجنوبي  الصني  بحر  في  التوترات  تستمّر 
مع عبور املدّمرة األميركية »جون أس ماكني« 
مضيق تايوان، أمس الخميس، للمرة األولى 
مـــن مــنــذ تــولــي الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن مــهــامــه 
رسميًا في 20 يناير/ كانون الثاني املاضي، 
حــســبــمــا أعــلــن األســـطـــول الــســابــع األمــيــركــي 
فــي بــيــان. وأضـــاف أن عملية العبور »تظهر 
ــتــــزام الــــواليــــات املـــتـــحـــدة بــمــنــطــقــة محيط  الــ
هـــادئ هــنــدي حــرة ومــفــتــوحــة«، مــشــّددًا على 
التحليق  األمــيــركــي ســيــواصــل  »الــجــيــش  أن 
واملـــاحـــة والــعــمــلــيــات فـــي أي مـــكـــان يسمح 
ــدت وزارة الــدفــاع  بــه الــقــانــون الـــدولـــي«. وأكــ
تحديد  دون  مــن  الرحلة  حصول  التايوانية 

السفينة.
ويــأتــي عــبــور السفينة الــحــربــيــة فــي أعــقــاب 
تحليق طائرتي استطاع أميركيتني وطائرة 
تزويد بالوقود على مقربة من مجال تايوان 
الجوي، يوم االثنني، بحسب الوزارة، التي لم 
تكشف عن مسار هذه الطائرات. كما أعلنت 
تـــايـــوان، يـــوم األحــــد املـــاضـــي، أن 5 طــائــرات 

أميركية  عسكرية صينية وطائرة استطاع 
الــجــوي«،  الــدفــاع  حلقت فــي منطقة »تحديد 
جنوب غربي الباد. ونقلت صحيفة »فوكس 
الدفاع  املحلية في حينه عن وزارة  تــايــوان« 
طـــائـــرات صينية   5« إن  قــولــهــا  الــتــايــوانــيــة 
حلقت فوق املنطقة، وهي عبارة عن مقاتلتني 
- 10 وطائرتني مقاتلتني من  مــن طــراز جيه 
طراز جيه - 11، وطائرة استطاع واي - 8«. 
وأضافت أن »طائرة استطاع أميركية كانت 
الغربي  الجنوبي  الجزء  في  أيضًا  مــوجــودة 
نفسه من منطقة الدفاع«، من دون ذكر مزيد 
مـــن الــتــفــاصــيــل حـــول نـــوع الــطــائــرة ومــســار 
رحلتها. وكانت هذه املرة األولى التي تشير 
فيها تايوان إلى تحليق طائرة أميركية في 
أجــوائــهــا مــنــذ أن بـــدأ الــنــشــاط الــصــيــنــي في 
منتصف سبتمبر/ أيلول املاضي. وأضافت 
ــة أرســـلـــت  ــيـ ــايـــوانـ ــتـ أن »الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة الـ
طــائــراتــهــا املــقــاتــلــة بــهــدف مــراقــبــة الــطــائــرات 
الــصــيــنــيــة، وأصــــــــدرت تـــحـــذيـــرات الســلــكــيــة 
ــرات الــصــيــنــيــة  ــائــ ــطــ ــــادرة الــ ــغـ ــ ــن مـ لـــلـــتـــأكـــد مــ

املنطقة«.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية األميركية، 
ــاء، أن دعــمــهــا لــســيــاســة »صــني  ــعـ مــســاء األربـ
واحــــدة« بــشــأن تــايــوان لــم يتغير. وردًا على 
ســؤال خــال مؤتمر صحافي، عما إذا كانت 
الواليات املتحدة ال تزال تدعم هذه السياسة، 
الــخــارجــيــة نيد  بــاســم وزارة  املــتــحــدث  قــــال 
وسبق  تتغير«.  لم  سياستنا  »نعم.  برايس: 
أن أصدرت إدارة بايدن، في 23 يناير املاضي، 
بــيــانــًا داعــمــًا لــتــايــوان فــي مــواجــهــة الضغط 
الــعــســكــري مــن الــصــني، لكنه لــم يــتــطــرق إلــى 

ــن والـــقـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــ عـــلـــى تـــعـــزيـــز األمـ
ــار فــي املــنــطــقــة«. مــن جهتها، أكــدت  ــ واالزدهــ
الــســفــارة األمــيــركــيــة فـــي غــويــانــا، فـــي بــيــان، 
ــع تــــايــــوان ســيــعــزز  أن »تـــوثـــيـــق الـــعـــاقـــات مـ
القيم  أســاس  على  غويانا  وتطوير  التعاون 

السياسة التي تتبعها الواليات املتحدة منذ 
أمد بعيد تجاه الجزيرة.

بــــدورهــــا، أعــلــنــت تــــايــــوان، أمــــس، افــتــتــاحــهــا 
مكتبًا تجاريًا في غويانا، في خطوة رحبت 
ــدة. وقــــالــــت الــســلــطــات  ــتـــحـ ــــات املـ ــــواليـ بـــهـــا الـ
ــاق فـــي يــنــايــر  ــفـ الــتــايــوانــيــة إنــهــا وقــعــت االتـ
املاضي لفتح املكتب. وال يتطلب هذا االتفاق 
لغويانا،  الدبلوماسي  التحالف  في  تغييرًا 
الــتــي تـــواصـــل االعـــتـــراف بــالــصــني الشعبية 
ــرت  ــ ــ  شــــرعــــيــــًا وحـــــيـــــدًا لــــلــــصــــني. وذكـ

ً
مــــمــــثــــا

الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة  فـــي وزارة  املـــســـؤولـــة 
أن  جولي شونغ، في تغريدة على »تويتر«، 
وسيساعد  الشريكني  سيفيد  اإلنــجــاز  »هــذا 

واالحترام  والشفافية  املشتركة  الديمقراطية 
املتبادل«. وتبادلت تايوان، الصيف املاضي، 
مع »جمهورية أرض الصومال« فتح مكتبني 
تــمــثــيــلــيــني، فـــي مــؤشــر آخـــر إلـــى تـــقـــارب بني 
هــاتــني املــنــطــقــتــني الــســيــاديــتــني بــحــكــم األمـــر 
دولــي  باعتراف  تتمتعان  ال  لكنهما  الــواقــع، 
ــرار. من  ــقـ ــــت الــصــني بـــوضـــوح الـ ــــع. ودانـ واسـ
ــــرى، تــعــتــبــر الـــصـــني حــلــيــفــة وثــيــقــة  جــهــة أخــ
لفنزويا الــتــي تــخــوض نــزاعــًا حــدوديــًا منذ 
قرون مع غويانا حول منطقة ايزيكويبو في 

أميركا الجنوبية.
ومـــــا زالــــــت 15 دولــــــة فـــقـــط تـــعـــتـــرف رســمــيــًا 
بتايوان، التي تعتبرها بكني مقاطعة متمردة 
بانتظار العودة إلى الصني، حتى لو احتاج 
األمر إلى استخدام القوة. منذ وصول الرئيسة 
تـــســـاي إنـــــغ ويــــــن، الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــــى حـــزب 
السلطة  إلـــى  لــبــكــني  مــعــاديــًا  تــقــلــيــديــًا  يعتبر 
في تايوان في 2016، كثفت الصني جهودها 
الــجــزيــرة دبــلــومــاســيــًا، لكنها تتساهل  لــعــزل 
مــع إقــامــة عــاقــات تــجــاريــة مــع تايبيه. وقــال 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  املــتــحــدث 
وانغ وين بني »نأمل بأن يمتنع الطرف املعني 
عــن أي شــكــل مــن أشــكــال املـــبـــادالت الرسمية 
مــــع تـــــايـــــوان«. وأضـــــــاف »نــــحــــذر )الــســلــطــات 
الــتــايــوانــيــة( رســمــيــًا: أي مــحــاولــة للحصول 
على دعم أجنبي أو القيام بأعمال انفصالية 
على الساحة الدولية محكوم عليها بالفشل«. 
وتسعى الصني باستمرار إلى إبعاد سلطات 
الــدولــيــة مثل منظمة  الــجــزيــرة عــن املنظمات 

الصحة العاملية.
)األناضول، فرانس برس، رويترز(

صراع الجمهوريين

مـــا جــعــل طــلــب ســحــب اســمــهــا مـــن لجنتني 
نيابيتني فــي يــد تــصــويــت جــمــاعــي لــنــواب 

املجلس، بطلب ديمقراطي.
فــي املــقــابــل، دافــع مــاكــارثــي أيضًا عــن النائبة 
املــعــتــدلــة لــيــز تشيني، الــتــي ارتــفــعــت أصـــوات 
كأحد  موقعها  مــن  لعزلها  أخــيــرًا  جــمــهــوريــة 
الحزب داخل  القيادة في  تراتبية  األوائــل في 
مــجــلــس الــــنــــواب. وتــمــكــنــت تــشــيــنــي، أول من 
أمس األربــعــاء، من النجاة من مقصلة العزل، 
الذي ضغط من أجله »تجّمع الحرية املحافظ« 
ونــــواب جــمــهــوريــون مـــوالـــون لــتــرامــب، داخــل 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة. وهــــؤالء صـــّعـــدوا خــال 
لــطــرد تشيني  األخــيــرة ضغوطهم  األســابــيــع 
من رئاسة »مؤتمر الحزب الجمهوري«، وعلى 
رأســهــم النائبان مــات روزنـــدال وأنـــدي بيغز. 
ويجادل هؤالء بأن النائبة عن والية وايومنغ، 
لم تستشر املؤتمر حني صّوتت داخل املجلس 
لصالح  املاضي،  الثاني  يناير/كانون   13 في 
محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد 
الكابيتول  مبنى  أنــصــاره  اقتحام  واقــعــة  فــي 

نــايــبــيــداو. وتــســمــح الــتــهــمــة بــاحــتــجــاز سو 
ــونـــي حـــتـــى 15 فـــبـــرايـــر/ ــانـ تـــشـــي بــشــكــل قـ

ــقـــد أن  ــتـ ــلـــى األقــــــــل. وُيـــعـ ــبــــاط الـــحـــالـــي عـ شــ
الزعيمة املدنية ال تزال قيد اإلقامة الجبرية 
بعد  عليها،  التحفظ  تــّم  حيث  منزلها،  فــي 
عقوبة  الجيش، وتصل  قبل  من  احتجازها 
الــتــهــمــة املــوجــهــة إلــيــهــا إلـــى الــســجــن ملـــدة 3 
ســنــوات. أمــا الــرئــيــس املــخــلــوع ويــن مينت، 

فمحتجز بتهمة منفصلة.
في غضون ذلك، منعت الحكومة العسكرية 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي مــــيــــانــــمــــار الـــــــوصـــــــول إلــــى 
ــع خـــــروج دعــــــوات عــبــر هــذه  »فـــيـــســـبـــوك«، مـ
املــنــصــة إلــــى الــعــصــيــان املــــدنــــي، احــتــجــاجــًا 
عــلــى اإلطــــاحــــة بــالــحــكــومــة املـــدنـــيـــة. وقــالــت 
الــــذي  ــبـــوك«،  ــيـــسـ »فـ إن  االتـــــصـــــاالت،  وزارة 
ــيـــق »واتــــــســــــاب«  ــبـ ــًا تـــطـ ــ ــــضـ ــه أيـ ــعــ حــــجــــب مــ
لــلــرســائــل، ســيــظــل مــحــجــوبــًا حــتــى الــســابــع 
مــن فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي )أي يـــوم األحــد 
املـــقـــبـــل(، ألن مــســتــخــدمــيــه »يـــنـــشـــرون أنــبــاء 
كــاذبــة ومــعــلــومــات مضللة ويــتــســبــبــون في 
بشعبية  »فيسبوك«  ويحظى  خــاطــئ«.  فهم  واشنطن ـ العربي الجديد

بعدما أصبح يعيش حالة انقسام 
ــيـــاريـــه  ــدة بـــــني تـ ـــ ــديـ ـــ واضـــــحـــــة وشـ
ــًا  ــــرف، وشــــرخــ ــطــ ــ ــتــ ــ الــــوســــطــــي واملــ
مستمدًا من تداعيات وصول دونالد ترامب 
إلـــى الــبــيــت األبــيــض فــي 2016، الــــذي غــذى 
الــراديــكــالــي  اليميني  للجناح  دفــعــًا  ومــنــح 
داخله، يعاني الحزب الجمهوري األميركي 
الـــيـــوم فـــي مــهــمــتــه لــلــحــفــاظ عــلــى تــمــاســك 
املحافظني. وأول تجليات ذلك، بدأت تظهر 
الكونغرس،  في  النواب،  في ساحة مجلس 
حيث يلعب زعيم األقلية الجمهورية كيفن 
مـــاكـــارثـــي، عــلــى حــبــل رفـــيـــع، بـــني تــيــاريــن 
مــن الــنــواب املــحــافــظــني. وقـــاد دفــاعــه أخيرًا 
عــن الــنــائــبــة مــن حــزبــه، مـــارجـــوري تــايــلــور 
املؤامرة  لنظريات  يها 

ّ
بتبن املعروفة  غرين، 

وخــطــاب جماعة »كــيــو أنـــون« وغــيــرهــا من 
سقوط  إلــى  املتطرفة،  اليمينية  الجماعات 
ملعاقبتها،  الــجــمــهــوريــني  ــل  داخــ تــوجــه  أي 

خرج في ميانمار، أمس الخميس، 
الــــشــــارع،  فــــي  أول حـــــــراك شـــعـــبـــي 
ــذي  ــ ــــاب الـــعـــســـكـــري الـ ــقــ ــ ــد االنــ ــ ضـ
ــــوم اإلثــــنــــني املــــاضــــي، فــي  ــــذه الـــجـــيـــش يـ

ّ
ــف نــ

ــذه الــــدولــــة الـــواقـــعـــة فــــي جـــنـــوب شــرقــي  ــ هـ
املنتخبة  املدنية  بالسلطة  وإطاحته  آسيا، 
الــتــي تــتــزعــمــهــا »مــســتــشــارة الـــدولـــة« أونــغ 
ـــو تـــشـــي. وعـــلـــى وقـــــع االحـــتـــجـــاج  ســـــان سـ
متظاهرون  مه 

ّ
نظ الــذي  و»الخجول«  األول 

مانداالي،  مدينة  في  لانقاب،  معارضون 
ثاني أكبر مدن ميانمار، سارعت السلطات 
الــعــســكــريــة إلــــى حــجــب خــدمــة »فــيــســبــوك« 
ــتــــي تـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة واســــعــــة فــــي هـــذا  الــ
البالغ  ســكــانــه  نــصــف  ويستخدمها  الــبــلــد، 
الجيش  ويعتقد  نسمة.  مليون   53 عــددهــم 
 
ً
فــي مــيــانــمــار، والــــذي يملك تــاريــخــًا طــويــا

مـــن الــقــمــع الـــدمـــوي الحــتــجــاجــات الـــشـــارع 
فـــي الـــبـــاد، أن مــوقــع »فــيــســبــوك« سيكون 
االنــقــاب،  عــلــى  للمعترضني  األقــــوى  األداة 
لتنظيم صفوفهم. في األثناء، ال تزال ترتفع 
األصوات املنددة باالنقاب، إذ تعهد األمني 
غوتيريس،  أنطونيو  املتحدة،  لألمم  العام 
ــه لـــلـــضـــغـــط عــلــى  ــعــ ــــي وســ ــا فـ ــ ــل مـ ــ بـــفـــعـــل كـ

املجتمع الدولي من أجل إفشاله.
وأظهرت صور نشرت على مواقع للتواصل 
املحتجني  مــن  مجموعة  أمــس،  االجتماعي، 
ــفــــون بــــشــــعــــارات  ــتــ ــهــ يــــرفــــعــــون الفـــــتـــــات ويــ
مــنــاهــضــة لــانــقــاب الــعــســكــري، فــي مدينة 
مانداالي، في أول احتجاج في الشوارع على 
انقاب اإلثنني، الذي أسفر أيضًا عن اعتقال 
ســـو تــشــي وعــــدد مـــن قــــادة حـــزب »الــرابــطــة 
الحزب  الــديــمــقــراطــيــة«. وكـــان هــذا  الوطنية 
نوفمبر/ انتخابات  فــي  فــوزًا ساحقًا  ق 

ّ
حق

تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي الــتــشــريــعــيــة، لكن 
بالتحقيق  وطــالــب  النتائج  رفــض  الجيش 
فــــي حــــصــــول عـــمـــلـــيـــات »تــــــزويــــــر«، طـــاولـــت 
مايني األصــوات. وأظهرت لقطات مصورة 
نـــشـــرت عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، أمـــــس، نــحــو 20 
ــارج جــامــعــة مـــانـــداالي الــطــبــيــة.  شــخــصــًا خــ
ُكتب عليها  املحتجني الفــتــات  ورفــع بعض 
العسكري«،  االنــقــاب  على  يحتج  »الــشــعــب 
كما دعــوا في هتافاتهم إلــى »إطــاق سراح 
ثـــاث  وذكـــــــرت  اآلن«.  املــعــتــقــلــني  زعـــمـــائـــنـــا 
مجموعات طابية، بحسب »رويترز«، أن 3 

قلوا بعد هذا االحتجاج.
ُ
أشخاص اعت

ويبدو أن حركة االحتجاج قد حصلت على 
دفع قوي، من معاملة حكومة االنقاب لسو 
تشي، إذ قال حزبها )الرابطة( أول من أمس، 
إنها متهمة بحيازة أجهزة اتصال السلكية 
ــانـــونـــي، ويــعــتــقــد  ــتـــوردة بــشــكــل غــيــر قـ مـــسـ
أن حـــّراســـهـــا الــشــخــصــيــني يــســتــخــدمــونــهــا، 
تـــم الــعــثــور عــلــيــهــا فـــي مــنــزلــهــا بالعاصمة 

فــي الــســادس مــن الــشــهــر ذاتــــه. كــمــا أن جلسة 
الــتــصــويــت عــلــى اإلطـــاحـــة بــهــا وإقــالــتــهــا من 
منصبها، جاءت أيضًا بعد رفضها االعتذار، 
يوم الثاثاء، ودفاعها عن قرارها بالتصويت 
ماكارثي،  لكن  السابق.  الرئيس  عــزل  لصالح 
والرقم الثاني الجمهوري في املجلس ستيف 
ما  لتشيني،  الدعم  من حشد  تمكنا  سكاليز، 
أدى إلى سقوط التصويت ضّدها بواقع 145 
صوتًا جمهوريًا مقابل 61 أّيدوا عزلها. وفشل 
املــعــتــرضــون عــلــيــهــا فـــي جــمــع أكــثــر مـــن مــائــة 
صوت، كما كانوا تعهدوا. واعتبرت تشيني، 
الــتــصــويــت »مــثــالــيــة«،  أمــــس، نتيجة  أول مــن 
مؤكدة أن الحزب »لن يكون في موقع أن يكون 

بمقدور أي أحد عزل اآلخر بهذه الطريقة«.
ــبــــدو مــــن تـــصـــريـــح الـــنـــائـــبـــة الــجــمــهــوريــة  ويــ
املـــعـــتـــدلـــة، أنــــه مـــوّجـــه تـــحـــديـــدًا إلــــى تـــرامـــب، 
ينشدون  عمومًا  الجمهوريون  يــزال  ال  الــذي 
دعمه، الستعادة األكثرية في الكونغرس، في 
املرتقبة في عام 2022.  النصفية  االنتخابات 
ولهذا السبب، فإنهم يرغبون في الحفاظ على 

خاصة في ميانمار، وكانت الحكومة املطاح 
بها قــد دأبــت على نشر إعــانــات عامة على 
موقع التواصل االجتماعي. وأكد مستخدمو 
اإلنترنت في ميانمار، أمس، أن االضطراب في 
املوقع بدأ في وقت متأخر من ليل األربعاء - 
الخميس، وأكد مزود خدمة الهاتف املحمول 
»تــلــيــنــور مــيــانــمــار«، فـــي بـــيـــان، أن مشغلي 
خدمات  ومقدمي  املحمول  الهاتف  خــدمــات 

تماسكهم الحزبي، كما على أصوات القاعدة 
في  لترامب  التي صــّوتــت  الــواســعــة  الشعبية 
انــتــخــابــات الــرئــاســة فــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني املاضي، والتي ال يزال يحركها األخير. 
ودفــــع هــــذا الـــوضـــع املـــتـــشـــرذم إلــــى اســتــمــرار 
تايلور  مــارجــوري  النائبة  عــن  نوابهم  دفـــاع 
غــريــن، رغـــم خــطــابــهــا الــعــنــفــي، والــــذي وصــل 
إلى حّد دعم تعليقات على مواصل التواصل 
االجتماعي تدعو إلى ما يشبه »إعدام« وجوه 
ديمقراطية في الكونغرس، وهو ما دفع زعيم 
األقـــلـــيـــة الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
اعــتــبــارهــا وخطابها،  إلـــى  مــاكــونــيــل،  ميتش 
»سرطانًا داخل الحزب«، في تصريح له يوم 
الثاثاء املاضي. ولهذا السبب، دان ماكارثي، 
أول مـــن أمــــس، تــصــريــحــات ســابــقــة لــتــايــلــور 
ــكـــت فـــيـــهـــا فــــي حــقــيــقــة هــجــمــات  ــّكـ غــــريــــن شـ
إطـــاق الــنــار الــتــي تــعــرضــت لــهــا مــــدارس في 
أيــدي حاملي الساح  الــواليــات املتحدة على 
العنف  على  وتشجيعها  املتطرفني،  الــفــردي 
أنــه لن يرضخ ملطالبات  أكــد  السياسي. لكنه 
ديــمــقــراطــيــة بــســحــب عــضــويــتــهــا مــن الــلــجــان 
الجمهورية  األقلية  زعيم  واتهم  االنتخابية. 
في مجلس النواب، الديمقراطيني، بمواصلة 
»محاولة االستحواذ على السلطة«، من خال 
ــرارات الــداخــلــيــة  ــقــ الــســعــي لــلــســيــطــرة عــلــى الــ
لحزب األقلية في الكونغرس. وقال عن الحزب 
األزرق: »إنــهــم اخـــتـــاروا فــعــل شـــيء لــم يفعله 

الكونغرس من قبل«.
وبــحــســب صــحــيــفــة »واشــنــطــن بـــوســـت«، فــإن 
قـــرار مــاكــارثــي بــتــحــويــل الــجــدل حـــول قضية 
مارجوري غرين إلى صراع بني الحزبني على 
داخل  الخطاب  عن تصحيح  السلطة، عوضًا 
ــراره عــلــى إبــقــاء الخيمة  ــ حــزبــه، »يــعــكــس إصـ
عملية  فــي  الـــازم  بــالــقــدر  كبيرة  الجمهورية 
الــســعــي الســتــعــادة األغــلــبــيــة فــي االنــتــخــابــات 
النصفية املقبلة، حتى على حساب رفع حدة 
الــشــجــار فــي صــفــوف حــزبــه ألشــهــر وســنــوات 

مقبلة«.
ــــي أن أن« أن  ــــدت شــبــكــة »سـ أكــ مــــن جــهــتــهــا، 
تايلور غرين علمت، منذ الثاثاء، أن ماكارثي 
ســيــحــمــيــهــا، وأنـــــه لـــن يـــنـــزع عــضــويــتــهــا في 
تقرير  فــي  الــشــبــكــة  ورأت  نــيــابــيــتــني.  لجنتني 
لها نشر أمس الخميس، أن حقيقة أن تشيني 
واجهت كّمًا من االنتقادات أكبر مما واجهته 
غــريــن، يعكس مـــدى الــحــصــار الـــذي تتعرض 
القوة  التقليدية، وحجم  الجمهورية  القيم  له 
الواسع الذي بات يراكمه املتطرفون وأصحاب 
نــظــريــات املــــؤامــــرة، الـــذيـــن رّحــــب بــهــم تــرامــب 
داخل الحزب. وأضافت »سي أن أن«، أن حماية 
قـــيـــادة الـــحـــزب لــغــريــن، وهـــي انــتــخــبــت نائبة 
املاضي،  الخريف  جورجيا  عن  األولــى  للمرة 
الــجــمــهــوريــني فــي مجلس  أن  يجعل واضــحــًا 
ــــواب يـــتـــســـابـــقـــون بـــســـرعـــة قـــصـــوى نــحــو  ــنـ ــ الـ
الهامش املتطرف للحزب، وإلضفاء املصداقية 
عــلــى جــنــوح املــايــني مــن األمــيــركــيــني )الــذيــن 
صوتوا لترامب( والذين يعيشون في حقيقة 
بديلة )أن األخــيــر فــاز بــاالنــتــخــابــات(، خشية 
إغــضــاب قــاعــدة تــرامــب الشعبية، حتى لــو أن 
إنقاذ تشيني يشي بأن العديد من وجوه هذه 
القيادة وأعضائها غير مقتنعني على اإلطاق 
بأن االنتخابات »سرقت« لصالح جو بايدن. 
رغم ذلك، فإن تشيني، التي كانت صوتًا مؤيدًا 
لــتــرامــب فـــي الــعــديــد مـــن املــســائــل الــخــارجــيــة 
خــــال رئـــاســـتـــه، لــكــنــهــا أكــــدت وقــوفــهــا ضـــّده 
فــي حــادثــة االقــتــحــام، ال تـــزال تــواجــه معركة 
شرسة لإلطاحة بها في معقلها في وايومنغ، 
عــنــدمــا يــحــني مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات النصفية 
ــتـــكـــون انـــتـــخـــابـــات 2022،  ــبـــل. وسـ ــقـ الــــعــــام املـ
ــة سيميل. 

ّ
دف أي  اختبارًا مهمًا للحزب، وإلــى 

وقــالــت تــايــلــور غــريــن، عــشــيــة الــتــصــويــت في 
النواب على حرمانها من عضويتها  مجلس 
»واشنطن إكزامينر«  في اللجان، في حديث لـ
ــة: »كــيــفــن مـــاكـــارثـــي، وكــــل هـــؤالء  ــقــ بــلــغــة واثــ
الــزعــمــاء، الــقــيــادة، وكــل واحـــد، يثبتون اليوم 
أنهم أصحاب أقوال ال أفعال، وهم ال يفعلون 
ســوى الــبــزنــس، كــالــعــادة، فــي واشــنــطــن«، في 
قاعدة  لــدى  واســعــة  لقناعات شريحة  صــدى 

األحزمة الجمهورية في الواليات املتحدة.

اإلنترنت في الباد تلقوا توجيهًا من وزارة 
االتــصــاالت لحظر »فــيــســبــوك« مــؤقــتــًا، وأنــه 
األمــر  أن  مــن  القلق  رغــم  للتوجيه،  سيمتثل 
يمثل انتهاكًا لحقوق اإلنسان. بدوره، صدر 
ــــدرت ملــقــدمــي  ــيـــان لــلــمــوقــع أن »أوامــــــــر صــ بـ
ـــاالت فــــي مـــيـــانـــمـــار بــحــظــر  ـــصــ خــــدمــــات االتــ
السلطات على إعادة  فيسبوك مؤقتًا. نحث 
فــي ميانمار  الــنــاس  االتــصــال، حتى يتمكن 
مـــن الـــتـــواصـــل مـــع عــائــاتــهــم وأصــدقــائــهــم 

والوصول إلى املعلومات املهمة«.
وكـــان حـــزب »الــرابــطــة الــديــمــقــراطــيــة« الــذي 
أطيح به في االنــقــاب ونشطاء آخــرون في 
ميانمار قد دعوا إلى حملة عصيان مدني 
ملعارضة االستياء العسكري على السلطة. 
وجــــاء فــي طليعة هـــذه الــحــمــلــة، الــعــامــلــون 
الطبيون، الذين أعلنوا أنهم لن يعملوا في 
الحكومة العسكرية، علمًا أن هؤالء يحظون 
باحترام كبير لعملهم خال جائحة كورونا 
ــدة عــلــى الــنــظــام  ــديـ ــاء شـ ــبـ الـــتـــي تـــفـــرض أعـ
الصحي غير املائم بشكل خطير في الباد. 
وأول من أمس، شارك سكان مدينة يانغون، 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــة االقــ ــمــ ــعــــاصــ وهـــــــي بـــمـــثـــابـــة الــ
للباد، وفــي مــدن أخـــرى، فــي »احتجاجات 
ضـــوضـــاء«، حــيــث قــرعــوا األوانــــي واملــقــالــي 
وأطلقوا أبــواق السيارات. وفي هذا اإلطار، 
ــبــــوك« فـــــي تـــذكـــيـــة مــشــاعــر  ــيــــســ ســــاهــــم »فــ
سو  لحكم  املؤيدين  السكان  لــدى  الغضب، 
تشي، إذ أظهرت مقاطع مصورة نشرت على 
العاملني  أن  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
فــي املــجــال الــطــبــي خــصــوصــًا تــحــولــوا إلــى 
غناء أغنيات معروفة محليًا، مثل »لن نكون 

راضني حتى نهاية العالم«.
إلى ذلك، يتواصل التنديد الدولي بانقاب 
البريطاني  الخارجية  وزيــر  وقــال  ميانمار. 
دومينيك راب، أمس، إن باده تدين احتجاز 
ســــو تـــشـــي ومـــســـؤولـــني مــنــتــخــبــني آخـــريـــن 
فـــي مـــيـــانـــمـــار. وكـــتـــب راب عــلــى »تـــويـــتـــر«، 
أنـــــه »يـــتـــعـــني اإلفـــــــــراج عــنــهــم فــــــورًا وإلـــغـــاء 
االتــــهــــامــــات املـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــم. يــتــعــني عـــدم 
ــجــري اململكة 

ُ
الـــرجـــوع عــن الــديــمــقــراطــيــة. ت

املــتــحــدة مـــشـــاورات مـــع الــشــركــاء الــدولــيــني 
ــن جــهــتــهــا،  بـــشـــأن الــــخــــطــــوات الـــتـــالـــيـــة«. مــ
أكدت األمم املتحدة أنها ستكثف الضغوط 
الــدولــيــة لــضــمــان احــتــرام إرادة الــشــعــب في 
الــعــام لــألمــم املتحدة  ميانمار. وقـــال األمـــني 
أنطونيو غوتيريس، في مقابلة مع صحيفة 
»واشــنــطــن بـــوســـت«، نــشــرت أول مــن أمــس: 
»ســنــفــعــل كــل مــا فــي وســعــنــا لحشد جميع 
األطراف الفاعلة الرئيسية واملجتمع الدولي 
ملــمــارســة مــا يــلــزم مــن ضــغــط عــلــى ميانمار 

لضمان فشل هذا االنقاب«.
)رويترز، أسوشييتد برس(

حّذرت الصين مرارًا من التعاون العسكري األميركي ـ التايواني )فرانس برس(

)Getty/نجت النائبة المعتدلة ليز تشيني من مقصلة العزل )درو أنغرير

يدور كباش 
جمهوري داخل 

مجلس النواب 
األميركي بين تياري 

الحزب المعتدل 
والمتطرف. 

ويحاول زعيم 
األقلية كيفن 

ماكارثي، حماية 
وجوه من 

الطرفين، أبرزها  
النائبة المتطرفة 

مارجوري تايلور 
غرين، إلبقاء جناحي 

الحزب تحت خيمة 
واحدة حتى 

انتخابات 2022

السكان، وذلك مع  الجيش في ميانمار خدمة »فيسبوك« عن  حجب 
أونغ  حكومة  ضد  العسكري  االنقالب  وجه  في  بالتحرك  الشارع  بدء 

سان سو تشي، وظهور بوادر لحملة عصيان مدني
الحدثتقرير

»ترقيع« االنقسام واستمرار 
حماية متطرفي ترامب

رصد

اعتذار وندم
ذكر نواب حضروا جلسة 

سرية لمؤتمر الحزب 
الجمهوري، األربعاء، 
أن كلمات المتحدثين 
عكس بعضها األفكار 

المتطرفة للنائبة 
مارجوري تايلور غرين. 

وقال بعضهم إن 
األخيرة اعتذرت لزمالئها 

عن تصريحات لها. 
ولفت النائب توماس 
ماسي إلى أنها »كانت 
نادمة، وقد استمالت 

عددًا من زمالئها 
إلى صّفها«.

دعمت غرين تعليقات 
تدعو إلى »إعدام« وجوه 

ديمقراطية

تصل عقوبة التهمة 
الموجهة إلى سو تشي 

إلى السجن 3 سنوات

يرغب الجمهوريون 
في الحفاظ على أصوات 

قاعدة ترامب

تايوان تدشن مكتبًا 
تجاريًا في غويانا وترحيب 

أميركي

منعت الحكومة 
العسكرية الجديدة 

الوصول إلى »فيسبوك«

على وقع استمرار 
األجواء المتوترة بين 

الصين وتايوان، ُسّجل 
أمس، الخميس، إعالن 
األخيرة تدشينها مكتبًا 

تجاريًا لها مع غويانا

ميانمار
مالمح 
عصيان

أول تحرك ضد االنقالب 
والعسكر يتحسب 

لتوسع الغضب
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الناشط المعارض لحزب اهلل

اغتيال 
لقمان سليم

وّجه تيار المستقبل 
االتهام لحزب اهلل باغتيال 

سليم

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــَد الـــكـــاتـــب الــلــبــنــانــي لــقــمــان  ــ ــ ُوِجـ
ســلــيــم، صـــبـــاح أمــــس الــخــمــيــس، 
ــــات، 4  ــــاصـ مـــقـــتـــواًل بــخــمــس رصـ
في الــرأس وواحـــدة في الظهر، من مسدس 
كــاتــم لــلــصــوت داخــــل ســيــارتــه بـــن بــلــدتــي 
تفاحتا والعدوسية، في الجنوب اللبناني، 
وهــــي مــنــطــقــة خــاضــعــة لــنــفــوذ حــــزب الــلــه. 
وكانت شقيقة سليم، رشــا األمــيــر، أول من 
تــحــدثــت عـــن اخـــتـــفـــاء شــقــيــقــهــا مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس، األربــــعــــاء، وفـــقـــدان االتـــصـــال بــه، 
ــف 

ّ
خــــال زيـــــارة ملــنــزل أحــــد أصـــدقـــائـــه. وكــل

النائب العام االستئنافي في جنوب لبنان 
الــقــاضــي رهــيــف رمــضــان األدلــــة الجنائية 
والطبيب الشرعي بالكشف على جثة سليم 
والــســيــارة الــتــي عثر عليه بــداخــلــهــا. وذكــر 
مصدر أمني لوكالة »رويترز«، أنه ُعثر على 
هاتف سليم على جانب طريق في جنوب 
لبنان، موضحًا أن »الدافع لم يتضح بعد«. 
وأثــار خبر اختفاء لقمان ضجة كبيرة في 
األوساط اللبنانية، ورجحت بداية فرضية 
بعد  املــخــاوف بشأنه،  ازديـــاد  قبل  الخطف 
قــول شقيقته إنــه عثر على هاتفه وال يزال 
ــم وجـــود 

ّ
ــر الــــذي حــت مــصــيــره غــامــضــًا، األمــ

سيناريو القتل ال السرقة أو الخطف.
الشيعية،  الطائفة  من  ولقمان سليم، وهو 
من أشّد الناشطن السياسين املعارضن 

الـــازمـــة، ملــعــرفــة مــابــســات جــريــمــة اغتيال 
الناشط لقمان سليم«، مشّددًا على »ضرورة 
ــــروف  ــــاء ظــ ــجـ ــ ــيـــق لـ ــقـ ــحـ ــتـ ــي الـ ــ اإلســــــــــــراع فــ
الــجــريــمــة والـــجـــهـــات الــتــي تــقــف وراءهــــــا«.

املستقبل«  »تــيــار  رئــيــس  نــائــب  اتــهــم  فيما 
»اغـــتـــيـــال  ـــ ــلــــه بـ مــصــطــفــى عــــلــــوش حـــــزب الــ
صحافية،  تصريحات  فــي  معتبرًا  سليم«، 
أنها »بداية لتصفية خصوم حزب الله في 

الساحة الشيعية«.
ودان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، 

فــي حــديــث لــقــنــاة محلية، »جــريــمــة مــروعــة 
ومـــدانـــة«. وطــلــب رئــيــس حــكــومــة تصريف 
ــــان ديـــــــــاب »اإلســـــــــــــــراع« فــي  ــــسـ األعــــــمــــــال حـ
التحقيقات لكشف مابسات االغتيال الذي 

وصفه بأنه »جريمة نكراء«.
ويتخّوف اللبنانيون من مسلسل اغتياالت 
بــحــق نــاشــطــن وصــحــافــيــن مــعــارضــن، ال 
سيما بــالــتــزامــن مــع عـــودة الــتــحــركــات إلــى 
األمنية  الــقــوى  واعــتــقــال  اللبناني،  الــشــارع 
نــاشــطــن جــــراء أحـــــداث طـــرابـــلـــس، شــمــالــي 

لبنان، األخيرة.
وعلى  اللبناني  الــشــارع  فــي  اآلراء  وانقسمت 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بــن مــن يتهم 
اغــتــيــال سليم،  بــالــوقــوف وراء  الـــلـــه«  ــزب  »حــ
ومــنــاصــريــن لــلــحــزب يــضــعــون مــقــتــل لــقــمــان 
ــدم والــتــحــريــض على  ــ فـــي خـــانـــة اســـتـــغـــال الـ
حــــزب الـــلـــه، وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة مـــا حــصــل. 
كــمــا أثــــارت تــغــريــدة نــشــرهــا نــجــل نــصــر الــلــه، 
جواد، عبر حسابه على »تويتر« بالتزامن مع 

كبيرة  ضجة  سليم،  لقمان  مقتل  خبر  تأكيد 
كتب  فقد  االجتماعي.  التواصل  وسائل  على 
ــواد نــصــر الـــلـــه: »خـــســـارة الــبــعــض هـــي في  جــ
الحقيقة ربـــح ولــطــف غــيــر مــحــســوب«. مرفقًا 
إيــاهــا بوسم »#بــا_أســف«. األمــر الــذي ربطه 
املغّردون والناشطون بقضية سليم. وسرعان 
ما تعّرض جواد نصر الله لهجوم إلكتروني 
والتوضيح  التغريدة،  إلى حذف  دفعه  كبير، 
 ما دّونه على حسابه غير مرتبط بما حدث.

ّ
أن

وقــالــت شقيقته رشــا للصحافين، مــن دون 
ذكـــر حـــزب الــلــه بـــاالســـم: »خـــســـارة. خــســارة. 
 لهم. بمقدار 

ً
وهم أيضًا خسروا خصمًا نبيا

ما هي خسارة لنا هم خسروا إنسانًا يعرف 
أن يساجلهم بــذكــاء وبــأريــحــيــة، ويــقــول أنا 
أتــبــرأ منهم وأعــيــش معهم وبــيــنــهــم بكل  ال 
احــتــرام ومــحــبــة«. وأضــافــت أنـــه لــم يتحدث 
عــن أي تــهــديــدات. وقــالــت »الــقــتــل هــو اللغة 
الوحيدة التي يتقنونها«، مضيفة »ال أعرف 
كيف سنواصل عملنا. سيكون األمر صعبًا«.

8
سياسة

اغتيل الباحث والناشط 
اللبناني لقمان سليم، 
فجر أمس الخميس، 

في جنوب لبنان، في 
مؤشر خطر إلى تدهور 

الوضع األمني في 
البالد أخيرًا

ُوجدت سيارة سليم في الجنوب اللبناني )فرانس برس(

ــلــــه، وُمـــتـــهـــٌم مــــن قـــبـــل مــنــاصــري  ــزب الــ لـــحـ
املعارضة  ملــواقــفــه  نــظــرًا  بالعمالة،  الــحــزب 
لــلــحــزب وأجـــنـــداتـــه الــخــارجــيــة. وســبــق أن 
تـــحـــّدث ســلــيــم فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة عــن 
تــلــقــيــه تــهــديــدات بــالــقــتــل، وتــلــقــيــه رســائــل 
تــخــويــنــيــة بــشــكــل مـــتـــواصـــل، وصـــلـــت إلــى 
ــام مــنــزلــه فـــي حـــارة  حـــّد تــنــظــيــم تــجــّمــع أمــ
حريك في الضاحية الجنوبية في بيروت، 
معقل حزب الله، ولصق شعارات التخوين 
والتهديد على جدران منزله. ونشر سليم، 
 ،2019 األول  كــــانــــون  ــبـــر/  ديـــســـمـ  13 فــــي 
بــيــانــًا روى فــيــه الـــوقـــائـــع، وحـــّمـــل األمـــن 
ورئيس  الله  الله حسن نصر  لحزب  العام 
املــجــلــس الــنــيــابــي، رئــيــس حــركــة أمـــل نبيه 
ــال تــــعــــّرضــــه أو  ــ بـــــــري، املــــســــؤولــــيــــة فــــي حــ
الــذي كان  أسرته ألي مــكــروٍه. وأدار سليم، 
ــر الــخــمــســيــنــات مــن الــعــمــر، مركز  فــي أواخــ
ــم« لــأبــحــاث وأعـــد أفــامــًا وثائقية مع  »أمـ
ــاد جــهــودًا  زوجـــتـــه مــونــيــكــا بـــورغـــمـــان، وقــ
لبناء أرشيف عن الحرب األهلية اللبنانية 
)1975 ـ 1990(، وانتقد ما وصفه »أساليب 
احتكار  ومــحــاوالتــه  الترهيبية  الــلــه  حــزب 

السياسة في لبنان«.
وطــالــبــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، وسفير 
االتــــحــــاد األوروبــــــــي رالـــــف طــــــراف، بـــإجـــراء 
تحقيق. بدورها، وصفت السفيرة الفرنسية 
الجريمة  لبنانيون  ومــســؤولــون  غــرّيــو  آن 
لأمم  الخاص  املنسق  وعّبر  »االغــتــيــال«.  بـــ
املتحدة في لبنان سابقًا يان كوبيتش عن 
املــأســاويــة«،  حــزنــه »لــخــســارة لقمان سليم 
»الناشط املحترم« و»الصوت  واصفًا إياه بـ
ــقـــل والــــــــصــــــــادق«. ودعــــــــا الـــســـلـــطـــات  ــتـ املـــسـ
»سرعة وشفافية« في االغتيال،  للتحقيق بـ
مشددًا على ضرورة أال يشبه ما يحصل في 
بيروت  مرفأ  انفجار  في  املستمر  التحقيق 
في 4 أغسطس/ آب املاضي، والذي لم ينتج 
عــنــه شــــيء حــتــى اآلن. وأضــــــاف كــوبــيــش: 

»الناس يجب أن يعرفوا الحقيقة«. 
وطلب رئيس الجمهورية ميشال عون »من 
التحقيقات  إجـــراء  التمييزي  الــعــام  املــدعــي 
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