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تحيا األيديولوجيا... 
يسقط المواطنون

تشهد العالقات بني تركيا والواليات املتحدة تجاذبًا بشأن رجل األعمال التركي، 
ــاران قــرقــمــاز، املعتقل فــي الــنــمــســا، والــــذي تــرغــب كــل مــن الــدولــتــني في  ســيــزجــني بــ
قل بطلب 

ُ
تسلمه، في ملف من شأنه إعادة إحياء التوتر بينهما. وكان قرقماز قد اعت

أميركي في فيينا في 19 يونيو/حزيران املاضي، بعد فراره من أنقرة في ديسمبر/
كانون األول املاضي. ومن املفترض أن يمثل اليوم اإلثنني، أمام محكمة ستبّت في 
في  معه  واملتآمرين  قرقماز  األميركيون  املــدعــون  ويتهم  لواشنطن.  تسليمه  طلب 
الواليات املتحدة بأنهم قاموا بتبييض 112 مليون يورو، حصل عليها باالحتيال 
عبر حسابات مصرفية في تركيا ولوكسمبورغ. ويتهمونه أيضًا باستخدام هذا 
املال لشراء شركة الطيران التركية »بوراجيت« وفنادق في تركيا وسويسرا ويخت 
طلق عليه اسم »امللكة آن« وكذلك فيال وشقة في إسطنبول تطالن على البوسفور. 

ُ
أ

وقال مسؤول في السفارة التركية في فيينا، إن أنقرة تريد محاكمة قرقماز بتهمة 
»تبييض األموال«. 

أتيس باملشاركة في محاولة  هم مقدم برامج مشهور في تركيا، فائز 
ُ
ات أن  وسبق 

ابتزاز قرقماز مقابل إنهاء متاعبه القضائية في تركيا. وقّدم أتيس استقالته رافضًا 
الــهــارب ســـادات بكر، وزيــر الداخلية  هــذه االتــهــامــات ضــده. كما اتهم زعيم املافيا 
املجال  أمامه  أفسح  الوشيك ما  اعتقاله«،  ر قرقماز من 

ّ
بأنه »حــذ سليمان صويلو 

للفرار.
)فرانس برس(

ــتــل جــنــديــان وأصــيــب 20 آخـــرون فــي الــيــمــن، أمــس األحـــد، جـــراء قصف صــاروخــي 
ُ
ق

البالد، وفق مصدر حكومي. وقال  استهدف مسجدًا في معسكر للجيش، جنوبي 
الخامس مشاة،  الــلــواء  بــصــاروخ استهدف مسجدًا في معسكر  إن »قصفًا  املصدر 
التابع للجيش بمديرية مودية في محافظة أبني )جنوب(«. وأضاف: »القصف وقع 
20 جريحًا،  قتيلني ونحو  أسفر عن سقوط  ما  الظهر،  الجنود صــالة  تأدية  أثناء 
بعضهم في حالة خطيرة«.  بدوره، قال مستشار وزارة اإلعالم اليمنية محمد قيزان، 
 إرهابيًا جبانًا استهدف جنود اللواء الخامس 

ً
عبر حسابه على »تويتر«، إن »عمال

مشاة بمحافظة  أبني أثناء أدائهم لصالة الظهر داخل املسجد«. وأوضح أن »قتلى 
وجرحى سقطوا جراء العمل اإلرهابي )من دون تحديد عددهم(«. تضاربت األنباء 
 املعسكر، قبل أن 

ّ
الــذي هــز فــي اللحظات األولـــى مــن الهجوم، حــول سبب االنفجار 

تؤكد صور متداولة تعرض املعسكر لهجوم حوثي. ولم تصدر السلطات اليمنية 
أية إفــادات رسمية بشأن الحادث، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم 
»املجلس االنتقالي  حتى الساعة نفسها. وتتقاسم القوات الحكومية وأخرى تابعة لـ
الجنوبي« االنفصالي، املدعوم إماراتيًا، السيطرة على محافظة أبني )جنوب( والتي 

تشهد مواجهات متكررة بني الطرفني. 
)األناضول(

تونس ـ العربي الجديد

أن  األحــد،  الجديد«، أمس  »العربي  لـ التونسية،  »النهضة«  كشف مصدر من حركة 
إلــى حكومة سياسية بقيادة  الــدعــوة  السبت،  أمــس  الحركة بحث، أول من  شــورى 
الحرج  الصحي  الــوضــع  أن  وأكــد  املشيشي.  الحالي هشام  الــــوزراء  رئيس مجلس 
الذي تمر به البالد حاليًا، وتداعياته على األوضاع االجتماعية والسياسية، يفرض 
رئيس  لقاء  وحــول  نجاعة.  أكثر  تكون  حتى  الحكومة  هيكلة  على  سريعًا  تغييرًا 
الحركة، راشد الغنوشي، ورئيس الجمهورية قيس سعّيد، قال املصدر إن الغنوشي 

أكد مرة أخرى أنه كان لقاًء وديًا وإيجابيًا، من دون الدخول في التفاصيل. 
في سياق آخر، اجتمع سعّيد، مساء أول من أمس السبت، بشكل طارئ مع قيادات 
عسكرية وأمنية، ودعا إلى التفكير في تصور جديد ملواجهة تفشي فيروس كورونا. 
وشّدد على أن »املسؤولية الوطنية ال تقوم على الحسابات السياسية أو التنافس 
اتخاذها في  التي يتعني  ــراءات  الجهود واإلجــ بــل ترتكز على توحيد  املــبــارزة،  أو 
الفترة املقبلة«. من جهة أخرى، أظهر استطالع للرأي ملؤسسة »سيغما كونساي« 
شر أمس، تصّدر وزير الصحة السابق، القيادي في »النهضة«، 

ُ
وجريدة »املغرب«، ن

التونسيني  بثقة  تحظى  التي  السياسية  الشخصيات  ترتيب  املكي،  اللطيف  عبد 
بنسبة 39 في املائة، في مقابل 29 في املائة لسعّيد. وجاء النائب الصافي سعيد، 
في املرتبة الثالثة بنسبة ثقة 27 في املائة، ثم رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير 

موسي بـ21 في املائة، وأخيرًا الرئيس األسبق، املنصف املرزوقي، بـ19 في املائة.

تعهدت األمم 
المتحدة بتقديم الدعم 

إلجراء االنتخابات بموعدها

صالح: لعدم االلتفات إلى 
محاوالت العرقلة من 

البعض

للحديث تتمة...

البرلمانية  لالنتخابات  التحضيرات  األحد،  أمس  ليبيا،  في  االنتقالية  السلطة  أطلقت 
تسجيل  أمام  الباب  بفتح  المقبل،  األول  ديسمبر/كانون   24 في  المقررة  والرئاسية 
في  االستحقاق  هذا  إجراء  ضرورة  السلطة  أركان  مختلف  تأكيد  مع  الناخبين، 

موعده، بعد الفشل بالتوافق على قاعدة دستورية

طرابلس ـ العربي الجديد

ــى مــــصــــيــــر  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــد املـــــــــــخـــــــــــاوف عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
االنتخابات الليبية املقررة في الـ24 
من ديسمبر/كانون األول املقبل، إثر 
فشل ملتقى الحوار السياسي الذي انعقد في 
جنيف الــســويــســريــة، األســبــوع املــاضــي، في 
التوصل إلى توافق على القاعدة الدستورية 
إلجـــراء هــذه االنــتــخــابــات، بـــرزت أمــس األحــد 
الليبية  السلطة  أركــان  من مختلف  تأكيدات 
بضرورة إجــراء هذا االستحقاق في موعده، 
واإلعـــــــــالن عــــن إعــــــــداد خـــطـــة أمـــنـــيـــة لــتــأمــني 

العملية االنتخابية في عموم البالد.
أمس،  ليبيا،  االنتقالية في  السلطة  وأطلقت 
البرملانية  لالنتخابات  الفعلية  التحضيرات 
والـــرئـــاســـيـــة املــــقــــررة فــــي 24 ديـــســـمـــبـــر، مــع 
إعـــالن املــفــوضــيــة العليا لــالنــتــخــابــات الــبــدء 
في عملية تحديث سجل الناخبني، وافتتاح 
املركز اإلعالمي لتغطية العملية االنتخابية، 
وذلك خالل مؤتمر للمفوضية في طرابلس، 
بحضور رئيس الحكومة املؤقتة عبد الحميد 
الرئاسي موسى  املجلس  الدبيبة، وعضوي 
الكوني وعبد الله الالفي، ونائبة رئيس بعثة 

األمم املتحدة في ليبيا جورجيت غانيون.
ــــي  ــــالمـ وبــــــــــرز، خـــــــالل افــــتــــتــــاح املـــــركـــــز اإلعـ
الدبيبة  تأكيد  أمــس،  االنتخابات  ملفوضية 
أن حــكــومــتــه مــلــتــزمــة بـــإجـــراء االنــتــخــابــات 
املقبل،  فــي 24 ديسمبر  املــقــرر  فــي موعدها 
وأن وزارة الداخلية أعدت خطة قوامها 30 
ألف شرطي لتأمني العملية االنتخابية في 
إلى  »نطمح جميعًا  الــبــالد، مضيفًا  عــمــوم 
ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة عــبــر مــشــاركــة فاعلة 
فـــي الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة«. ودعــــا الــدبــيــبــة 
ــن تـــنـــازالت  ــا يـــلـــزم مــ »الـــجـــمـــيـــع لــتــقــديــم مــ
إلنجاح االنتخابات وتغليب مصلحة ليبيا 

الفئوية«، مؤكدًا أن حكومته  على املصالح 
ــا يـــلـــزم الجــــــراء االنــتــخــابــات  ــل مـ ســـتـــقـــّدم كـ
فـــي مــوعــدهــا املـــحـــدد. وحــــذر الــلــيــبــيــني من 
اإلقبال  وعــدم  االنتخابية  العملية  تجاهل 
على املشاركة فيها، وقــال إن »الــعــزوف عن 
ــتــــراع هـــو بــمــثــابــة صـــك مــفــتــوح ألقــلــيــة  االقــ
تفرض رأيها على الشعب، فحان الوقت ألن 
الليبي كلمته«. وتابع »األمم  الشعب  يقول 
ال تتقّدم وال تزدهر إال عندما تكون مستقرة 
مضيفًا  واجتماعيًا«،  واقتصاديًا  سياسيًا 
»نــطــمــح جــمــيــعــًا إلـــى ديــمــقــراطــيــة حقيقية 

تصل ببالدنا إلى بر األمان«.
مــــن جـــهـــتـــه، طـــالـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
عقيلة صــالــح بــضــرورة إنــجــاز االنــتــخــابــات 
أن  معتبرًا  بــالــتــزامــن،  والبرملانية  الرئاسية 
»الفشل يحرم البالد من فرصة تحقيق األمن 
واالستقرار«. وأكد صالح، في كلمة مسجلة 
خـــالل املــنــاســبــة، ثــقــة الــنــواب فــي املفوضية، 
مــعــربــًا عــن أمــلــه فــي أن »تــســتــمــر فــي عملها 
وفق جدول زمني واستغالل الوقت والسعي 
ــراطـــي آمــــــــن«. وطـــالـــب  ــقـ ــمـ لـــتـــوفـــيـــر مـــنـــاخ ديـ
إلى  االلتفات  وعــدم  الجميع  مع  »التنسيق  بـ
مـــحـــاوالت الــعــرقــلــة الــتــي يــقــوم بــهــا البعض 

لتحقيق مكاسب على حساب الليبيني«. 
كــمــا انــضــم املــجــلــس الـــرئـــاســـي إلــــى الــداعــني 
إلجــــراء االســتــحــقــاق املــقــرر فــي 24 ديسمبر 
فـــي مـــوعـــده. وطـــالـــب نـــائـــب رئـــيـــس املــجــلــس 
ــي، فـــــي كـــلـــمـــتـــه،  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــــى الـ ــــوسـ ــي مـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
األفــرقــاء السياسيني بــأن يــتــصــارعــوا داخــل 
معتبرًا  خــارجــهــا،  وليس  االقــتــراع  صناديق 
ــذي يــحــدد  أن االنــتــخــابــات هـــي »الــفــيــصــل الــ
مــن يــديــر الــدولــة فــي املــرحــلــة املقبلة ويصل 
ــــان«. وأعــــرب الــكــونــي عن  بليبيا إلـــى بــر األمـ
ــي املــجــلــس الــرئــاســي أن تــصــل األجــســام 

ّ
تــمــن

ــــق حـــول  ــــوافـ ــــالد إلــــــى تـ ــبـ ــ ــــي الـ الـــســـيـــاســـيـــة فـ

قــاعــدة دســتــوريــة »فـــي أســــرع وقـــت لتنظيم 
االنــتــخــابــات، كــي ال تــكــون خـــيـــارات الشعب 
الليبي سيئة بسبب ضيق الوقت«، مبينًا أن 
وإن  االنتخابات  تنظيم  على  متفق  الجميع 

اختلفوا حول الشكليات.
ــة نـــفـــســـهـــا، تـــعـــهـــد رئـــيـــس  ــبــ ــاســ ــنــ وفـــــــي املــ
املفوضية العليا لالنتخابات عماد السائح 
ــراء الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة عــلــى الــرغــم  ــإجـ »بـ
مــن الــظــروف الــتــي تحيط بــهــا، فقد تلقينا 
إشــــــارات إيــجــابــيــة ودعـــمـــًا شــعــبــيــًا يعكس 

عماد كركص

تنطلق الدعوة الروسية إلى »اإلدارة الذاتية« 
الكردية لشمال سورية وشرقها، بفتح حوار 
ــع الـــنـــظـــام فـــي دمـــشـــق، مـــن قــواعــد  جـــديـــد مـ
التزاحم  إطــار  عــن  تنافسية بحتة ال تخرج 
الـــروســـي األمـــيـــركـــي فـــي ســـوريـــة، وشــرقــهــا 
الــدعــوة  لتلك  »اإلدارة«  ف 

ّ
تلق لكن  تــحــديــدًا. 

»الــتــرحــيــب الــــحــــذر«، يــعــتــبــر خــطــوة غير  بـــ
مــحــســوبــة مــن قــبــل مــســؤولــيــهــا، سياسيني 
ــذا الترحيب  ــان هـ ــال كـ وعــســكــريــني. فــفــي حـ
حقيقيًا وليس مجرد تكتيك، من املتوقع أن 
»اإلدارة«، ال  لهذه  لوجستية  يخلق مشاكل 
سيما مع حلفائها األساسيني في التحالف 
الـــدولـــي بــقــيــادة الـــواليـــات املــتــحــدة، أمـــا إذا 
مــضــت أبــعــد مـــن املــتــوقــع فـــي هــــذا الـــحـــوار، 
إثـــارة غضب واشنطن  بــدأ، فــإن احتمال  إن 
عــلــيــهــا ســيــكــون قــائــمــًا. وســيــعــّرضــهــا ذلــك 
والعسكري  املــالــي  الــدعــم،  مــنــابــع  لتجفيف 

أن  بــاالنــتــخــابــات«، مضيفًا  الــشــعــب  تمسك 
24 ديسمبر ال محيد  التوجه نحو  »خــيــار 
عــنــه، واملــفــوضــيــة فــي أتـــم الــجــاهــزيــة لــذلــك، 
ويــتــطــلــب ذلـــك بــيــئــة مــســؤولــة، وهـــي شــرط 
لتنفيذ املفوضية انتخابات حرة ونزيهة«، 
مــمــارســة حقوقهم  إلـــى  الليبيني  كــل  داعــيــًا 
الـــســـيـــاســـيـــة واملــــشــــاركــــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
ومــســانــدة املــفــوضــيــة لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا. 
وأعــلــن عــن بــدء استقبال رســائــل املواطنني 
الـــراغـــبـــني فـــي الــتــســجــيــل أو تــغــيــيــر مــراكــز 
انــتــخــابــهــم، أو الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى الــســن 
القانونية للتسجيل لالنتخاب، وذلك حتى 
نهاية الشهر الحالي. وأكد السائح أن املركز 
املعلومات  كافة  توفير  على  قائم  اإلعالمي 
الناخبني  للمواطنني »عن معايير تسجيل 
ومـــراكـــز االنـــتـــخـــاب عــلــى مـــوقـــع املــفــوضــيــة 
إلــى إمكانية االتصال  اإللــكــتــرونــي، إضــافــة 
باملركز عبر أرقام هواتف مجانية«، مشيرًا 
مسؤولياتها  بتحّمل  املفوضية  التزام  إلى 
الديمقراطية  الذين اختاروا  الليبيني  »أمام 

نهجًا لبناء الدولة«.
الدعوات املحلية من أركان السلطة املحلية 
إلجراء االنتخابات في موعدها، قابلها دعم 

والــســيــاســي األمــيــركــي، وربــمــا رفـــع الغطاء 
عنها.

أن  الــــذاتــــيــــة«  »اإلدارة  تــكــتــيــك  مــــن  وُيـــفـــهـــم 
القامشلي يحاولون  في  األكــراد  املسؤولني 
ــلـــق تــــــــوازن فــــي عـــالقـــتـــهـــم بــــني مــوســكــو  خـ
التخاذل«  وواشــنــطــن، ال سيما بعد »شــبــه 
األميركي الــذي واجهه األكــراد، إبــان هجوم 
األتـــــراك واملـــعـــارضـــة الــســوريــة ضـــد »قـــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( فــي خريف 
ت تركيا عملية »نبع 

ّ
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ــع االنـــســـحـــاب األمــيــركــي  الــــســــالم« عــلــى وقــ
الــجــزئــي مـــن بــعــض املـــواقـــع شــمــالــي شــرق 
سورية. لكن واشنطن ال تأخذ في االعتبار 
قيصر«،  »قانون  إذ يضع  الحسابات،  هــذه 
بــمــوافــقــة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  أقــــرتــــه  ــذي  ــ الــ
الـــحـــزبـــني الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري في 
الكونغرس والشيوخ، حــدودًا صارمة على 
أي طرف يتعاون مع النظام أو يتواصل معه 
تحت أي صيغة من الصيغ. ويعني هذا أن 
»اإلدارة الذاتية« لن تنجح في الرهان على 
تعاطف ودعم اإلدارة الديمقراطية الحالية 
ــن، فــــال يـــمـــكـــن تـــجـــاوز  ــطــ ــنــ مـــعـــهـــا فــــي واشــ
القوانني هناك، تحت أي ظرف أو ضمن أي 

مبرر.
بــالــتــالــي، فـــإن الــحــوار بــني »اإلدارة الــذاتــيــة« 
بــدأ وقطع أشواطًا  ونظام بشار األســد، وإن 
إيـــجـــابـــيـــة، إال أنــــه ســيــخــضــع لـــأمـــر الـــواقـــع 
ــــذي ســيــكــون  ــرق ســــوريــــة، الــ ــ فــــي شـــمـــال وشــ
وأسئلة  تكهنات  ومــحــط  ومتشابكًا  مــعــقــدًا 
عـــــدة، تـــحـــديـــدًا حــــول املـــوقـــف األمـــيـــركـــي من 
»اإلدارة«، وكيفية انعكاس ذلك على التحالف 
االستراتيجي بينها وبني واشنطن، ال سيما 

أن لروسيا رغبة في استمالة األكراد.
وجناحها  الذاتية«،  »اإلدارة  لجأت  وسابقًا، 
الــســيــاســي »مــجــلــس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)مسد(، إلى الحوار مع دمشق ضمن محطات 

أممي ودولي، فنائبة رئيس البعثة األممية 
فــي ليبيا جــورجــيــت غــانــيــون أكـــدت، خالل 
بتقديم  تتعهد  املتحدة  األمــم  أن  لها،  كلمة 
الدعم لليبيا من أجل إجراء االنتخابات في 
»تقديم  أن  غانيون  واعتبرت  ديسمبر.   24
ــام الــرئــيــســيــة  ــهــ ــن املــ املـــســـاعـــدة فــــي ذلـــــك مــ
للبعثة«، داعية »جميع األطراف إلى سرعة 
الــتــوافــق عــلــى قــاعــدة دســتــوريــة لتعويض 
انتهاء االجتماع السابق في جنيف من دون 
اتفاق حولها«. كما أعرب السفير األميركي 
لـــدى ليبيا ريــتــشــارد نـــورالنـــد عــن ســعــادة 
بالده بافتتاح املركز اإلعالمي للمفوضية، 
وقــال  الناخبني.  فــي تحديث سجل  والــبــدء 
ــة قــــويــــة بــــضــــرورة  ــ ــالـ ــ ـــال رسـ ـــصــ ــد إيــ ــ ـــريـ »نــ
ــقـــرر،  ــابـــات فــــي مـــوعـــدهـــا املـ ــتـــخـ إجـــــــراء االنـ
الستعادة  الفرصة  اغتنام  الليبيني  وعلى 
سيادة بلدهم والوصول إلى حكومة تلبي 

طموحاتهم«.
ــراف الــحــكــم في  وعــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد أطــ
ــتــــخــــابــــات فــي  الــــبــــالد ضــــــــرورة إجــــــــراء االنــ
مــوعــدهــا، فـــإن بــقــاء الــخــالفــات قــائــمــة حــول 
األســـاس الــدســتــوري، الــذي ستجرى حوله 
االنتخابات، يثير مخاوف من أن تؤدي إلى 

عدة، لكن تلك املحطات لم تؤخذ على محمل 
الــــجــــد، ال ســيــمــا أنـــهـــا بــحــثــت مـــلـــفـــات آنــيــة 
الــدعــوة  أن  غــيــر  عميقة.  استراتيجية  وغــيــر 
الروسية تنطلق من التلميح إلى أخذ األكراد 
»إقــلــيــم حــكــم ذاتــــي« فــي الــحــوار،  ملــواقــعــهــم كـــ
دمشق  في  املركزية  الحكومة  مع  والتواصل 
على هذا األســاس، على الرغم من أن النظام 
في دمشق يرفض هــذا الطرح أســاســًا، حتى 
ولــــو كــــان مـــصـــدره حــلــيــفــه الــــروســــي. وكـــان 
ــر الــخــارجــيــة الــســابــق لــلــنــظــام، الـــراحـــل  ــ وزيـ
ولــيــد املــعــلــم، أشـــار إلـــى عـــدم الــرضــى عــن كل 
ــال الـــتـــعـــامـــل مــع  ــيـ الــــطــــروحــــات الـــروســـيـــة حـ
يقبل  أن  يمكن  ال  الــنــظــام  أن  مــؤكــدًا  اإلدارة، 
إال بــفــرض الـــســـيـــادة عــلــى كــافــة الــجــغــرافــيــة 

السورية.
ويــوم الجمعة املاضي، دعــا وزيــر الخارجية 
الــروســي سيرغي الفــروف أكــراد سورية إلى 
ــداء اهــتــمــام بــالــحــوار مــع حــكــومــة دمــشــق،  إبــ
ــــاوالت فـــــرض نـــزعـــات  ــحـ ــ ــــوخ ملـ ــــرضـ وعــــــدم الـ
انـــفـــصـــالـــيـــة عـــلـــيـــهـــم. وأكـــــــد الفـــــــــروف، خـــالل 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أن مـــوســـكـــو مـــنـــذ بـــدايـــة 
النزاع السوري تشجع على إجــراء اتصاالت 
مباشرة بني األكــراد وحكومة دمشق، بهدف 
التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية التعايش 
ــة واحـــــدة، الفــتــًا إلـــى أن الــعــراق  مــعــًا فــي دولــ
االستفادة  يمكن  مثااًل جيدًا  يشكل  املــجــاور 

منه في هذا الصدد.
وكــشــف الفـــروف أن بـــالده »عــلــى تــواصــل مع 
الهياكل الكردية ونطلعها على مواقفنا، لكن 
األهــم هو أن تبدي استقالليتها واهتمامها 
بــحــل كـــافـــة املـــســـائـــل الــعــالــقــة مـــع الــحــكــومــة 
املركزية«. وتطرق إلى ما حصل عقب إعالن 
الـــســـابـــق دونـــالـــد  األمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة 
ترامب عن سحب قوات الواليات املتحدة من 
سورية، منّوهًا إلى أن زعماء أكرادًا توّجهوا 
إلـــى مــوســكــو بطلب مــســاعــدتــهــم فــي »إقــامــة 

تأجيلها، على الرغم من حث البعثة األممية 
أعضاء ملتقى الحوار على مواصلة التشاور 
لــلــتــوصــل إلـــى حــل تــوافــقــي بــشــأن الــقــاعــدة 
الدستورية لالنتخابات. وأكدت البعثة، في 
»بــذل الجهود  بــيــان الــســبــت، اســتــعــدادهــا لـــ
الــتــوافــقــات، من  مــع أعــضــاء امللتقى ولجنة 
إلى  باالستناد  مشتركة  أرضــيــة  بناء  أجــل 
الذي يعد اإلطار  القانونية،  اللجنة  مقترح 
املرجعي للقاعدة الدستورية لالنتخابات«. 
وتنطلق املــخــاوف مــن إمــكــان عرقلة بعض 
ــراف االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي ألنـــه قد  ــ األطــ
يــؤدي إلى إخراجها من املشهد، خصوصًا 
ــلـــى خــالــد  ــع تــلــمــيــح رئـــيـــس املــجــلــس األعـ مـ
الــلــواء املتقاعد خليفة  إلــى وقـــوف  املــشــري 
 إن بعض األطراف 

ً
حفتر وراء العرقلة، قائال

ــروط  ــ ــــال شـ ــابــــات بـ ــتــــخــ ــاول فــــــرض انــ ــ ــحــ ــ »تــ
مــحــددة للترشح كــالــتــي نــجــدهــا فــي أغلب 
العسكريني  تــرشــح  منع  ومنها  الــدســاتــيــر، 

ومن يحملون جنسيات دول أجنبية«. 
وأملح املشري إلى حفتر من دون أن يسّميه 
العسكرية وتخلى عن  البذلة  »انــزع   :

ً
قــائــال

الجنسية األجنبية وسوِّ وضعك القانوني 
مع جرائم الحرب«.

جــــســــور« مــــع دمــــشــــق، لـــكـــن عـــنـــدمـــا راجـــعـــت 
واشــنــطــن قـــرارهـــا بــعــد أيــــام اخــتــفــى اهــتــمــام 
األكراد بهذه االتصاالت. وقال الفروف: »نحن 
االتصاالت  إجــراء  في  للمساعدة  مستعدون 
ــك يــتــطــلــب االتــــســــاق  ــ واملـــــــشـــــــاورات، لـــكـــن ذلــ
فـــي مـــواقـــف الـــطـــرفـــني«. وحــــذر مـــن املــســاعــي 
ــــى تـــحـــريـــض بــعــض  ــة إلــ ــيــ ــرامــ األمـــيـــركـــيـــة الــ
الكردية على االنفصالية، مبديًا  التنظيمات 
أمل موسكو في أن األكراد الذين يسعون إلى 
تطبيع العالقات مع دمشق يدركون خطورة 

هذا األمر.
هـــذه  قـــابـــلـــت  الــــكــــرديــــة  ــة«  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ »اإلدارة 
ــذر ومــــشــــروط،  ــ ــتـــصـــريـــحـــات بـــتـــرحـــيـــب حــ الـ
وذكرت في بيان صادر عن دائرتها للعالقات 

السبت، »أن األزمــة  أمــس  الخارجية، أول من 
فــــي ســــوريــــة ال يــمــكــن حــلــهــا إال عــــن طــريــق 
الحوار والتفاهم السوري السوري. وفي هذا 
اإلطار، تبذل اإلدارة الذاتية كل جهودها من 
أجل تحقيق هذا الهدف، بما فيه الحوار مع 
دمشق، لكن املعضلة األساسية واملتجذرة في 
سورية في أحد أهم جوانبها هي أن النظام 
السوري ال يتقبل واقــع التغيير في سورية، 
ويتمسك بالذهنية ذاتها التي أدت إلى هذه 
ــة واملــعــانــاة الــســوريــة، ولــذلــك فالنظام  األزمــ
ال يتحاور بشكل جــدي مــع أي مــن األطـــراف 
السورية، ليس فقط اإلدارة الذاتية«. ووصف 
»اإليــجــابــيــة«.  الــبــيــان تــصــريــحــات الفــــروف بـــ
أمـــر  ــوار  ــ ــحـ ــ »الـ أن  عـــلـــى  »اإلدارة«  وشــــــــّددت 

ــبــــة بـــــــدور الـــوســـاطـــة  ــيــــجــــي«، مــــرّحــ ــراتــ ــتــ اســ
ــداد لـــلـــدخـــول في  ــعـ ــتـ ــي. وأكــــــدت االسـ ــروســ الــ
الــحــوار مع دمشق »لكن مع ضــرورة مراعاة 
تم  التي  والتضحيات  مناطقنا،  خصوصية 
ــــى ضـــد اإلرهــــاب  تــقــديــمــهــا فـــي الـــدرجـــة األولـ
ومن أجل سورية ووحدتها ووحدة شعبها«.

وحول هذه التطورات، يرى صالح كدو، كبير 
»أحزاب الوحدة الوطنية«، والتي  املفاوضني لـ
»اإلدارة  مــنــاصــب ضــمــن  أشــخــاصــهــا  يشغل 
الذاتية«، أن »هناك قضيتني رئيسيتني يمكن 
الــنــظــام؛  مــع  فيهما  والــتــحــاور  مناقشتهما 
في  السياسي  الــنــظــام  بشكل  تتعلق  األولـــى 
مستقبل سورية، مثل عالقة املركز باألطراف 
ــام الـــقـــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي وهـــويـــة  ــظــ ــنــ والــ
الدولة. والثانية تتعلق بشكل ونمط العالقة 
الــتــي تــربــط مناطق شــمــال ســوريــة وشرقها 
السياسي  الــجــانــب  مــن  املــركــزيــة،  بالحكومة 
واالقــتــصــادي، والتي ال تعني بــأي شكل من 

األشكال االنفصال عن الدولة السورية«.
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــي حــــديــــث مـ ــ ــــض كــــــــدو، فـ ــرفـ ــ ويـ
الجديد«، اتهام »اإلدارة« بأنها تّدعي تمثيل 
املكون الكردي في سورية، مشيرًا إلى أنه »ال 
يوجد طرف سياسي يمثل بنية أهلية مطلقة 
في سورية، وجميع األطراف تمثل توجهات 
سياسية. وال يمكن اعتبار أن اإلدارة الذاتية 
أو املــجــلــس الــوطــنــي هــمــا فــقــط مـــن يــمــثــالن 
األكراد، وفي الوقت نفسه ال يمكن اعتبار أن 
اإلدارة الذاتية تمثل األكراد فقط، وإنما هناك 
العربي والسرياني  جــزء واســع من املجتمع 
بــاآلالف  املوجودين  في مناطقها،  واألرمــنــي 
في هياكل اإلدارة الذاتية وإداراتها املختلفة 
العسكرية من  األمــنــيــة والـــقـــوات  وأجــهــرتــهــا 
خـــالل قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة. وتتبنى 
الــســيــاســيــة،  اإلدارة  تــطــلــعــات  الـــفـــئـــات  ــذه  هــ
من  مــجــمــوعــة  إرادة  تمثل  اإلدارة  فـــإن  لــذلــك 

السوريني على اختالف أطيافهم«.

أكد الدبيبة إعداد خطة أمنية لتأمين العملية االنتخابية )األناضول(

يعتبر األكراد أن جهودهم تمنحهم حقًا بإدارة ذاتية )فرانس برس(

وليد التليلي

خالل األيام القليلة املاضية، مات 
رضيع في تونس بسبب إصابته 
بفيروس كورونا، ومات عشرات 
األطفال أيضًا للسبب نفسه، مع 
تجاوز اإلصابات يوميًا الخمسة 

آالف، فيما يرحل عنا يوميًا حوالي 
مائة تونسي وتونسية، ليس 

بسبب الوباء وحده وال بسبب 
قلة اإلمكانيات وحدها، ولكن 

أيضًا وخصوصًا بسبب املعارك 
السياسية التي ال تنتهي والتي 

لت الدولة وقادت إلى خيارات 
ّ
عط

خاطئة كانت كلفتها حياة الناس 
الذين انتخبوا هذه النخبة/النكبة، ألن 
علماء هذه البالد وأطباءها يجمعون 

على أنه كان بإمكانهم إنقاذ هذه 
خذت القرارات السليمة 

ُ
األرواح لو ات

في الوقت املناسب. ولكن الصمم 
والعمى السياسيني ال يسمحان 

لصاحبهما بتمييز الصوت والقرار 
الصحيح. ولو كانوا على غير ذلك، 

ألنصتوا إلى مواقف هذا الشباب 
املتألق في البكالوريا هذا العام، 

والذي يريد بأغلبه أن يغادر البالد 
الستكمال دراسته في الخارج، 

ولكن ذلك ال يعني السياسيني، وهي 
مواضيع ثانوية طاملا أنها ال تمس 

سمعة الحزب.
ف 

ّ
في تونس ُيدار كل شيء وُيصن

باأليديولوجيا، إذا لم تكن معي فأنت 
ضدي بالضرورة، وكل ما تقوله 

وتقترحه خاطئ ولو كان فيه حياة 
التونسيني ونماؤهم وسعادتهم. 
تتلّون املواقف باالصطفاف وال 

تعبأ بجدواها وتداعياتها على حياة 
املواطنني، ويتمترس الجميع خلف 

هذا العناد الذي سيقود إلى الخراب 
وسيهدم آمال شباب يريد أن يعيش 
في بلد يحلم ببنائه، كما يفكر هو، 

وليس كما تفكر هذه النخبة البائسة 
التي لم تنجح في شيء غير شعارات 

ركيكة ترددها في كل محفل، 
وشعارها »تحيا األيديولوجيا 

يسقط املواطنون«.
وسط هذه العتمة والبؤس، أطلت 

نس جابر تؤنسنا وتضيء 
ُ
علينا أ

 
ً
بعضًا من يومنا وتجدد فينا أمال

بالسعادة والفوز والتفوق. فيوم 
الجمعة املاضي، حققت جابر إنجازًا 

غير مسبوق في أعرق مسابقات 
التنس الدولية، بطولة ويمبلدون، ثالث 

البطوالت األربع الكبرى، ببلوغها 
الدور الثالث للمرة األولى في البطولة 

اإلنكليزية، وقبلها بأسابيع أصبحت 
أول العبة عربية تحقق لقبًا ضمن 
دورات رابطة املحترفات بتتويجها 

في دورة برمنغهام اإلنكليزية. 
تجّمع التونسيون حولها يحملون 

معها هذه اآلمال بعدما فقدوها في 
زعمائهم، فلم يعد السياسي قدوة 
منذ عقود في العالم العربي، ولكن 

خيبة األمل ال حّد لها في هؤالء، 
وكلما وضعنا أملنا في أحدهم كانت 

الحقيقة مّرة، أنه ال يصلح أبدًا.

تدفع روسيا بقوة 
إلجراء حوار بين أكراد 

سورية والنظام، 
في محاولة لقطع 

الطريق أمام ما اعتبرته 
»محاوالت أميركية 

لتحقيق االنفصال«. لكن 
الحوار بحّد ذاته يصطدم 

بعراقيل عدة، تبدأ من 
دمشق

الكردي«  الوطني  »المجلس  في  القيادي  )الصورة(،  كدو  شالل  يقلل 
المناوئ لـ»اإلدارة الذاتية« من أهمية الحوار الكردي مع النظام، باعتبار 
مع  للحوار  سابقًا  سعت  اإلدارة  أّن 
عدة  جـــوالت  ــالل  خ مــن  النظام 
حميميم  وقاعدة  دمشق  في 
المحاوالت  تلك  كّل  لكّن  الروسية، 
ولفت،  بحسبه.  بالفشل،  ــاءت  ب
الجديد«  »العربي  مع  حديث  في 
اإلدارة  ستعقده  حوار  »أّي  أّن  إلى 
فيه  تمثل  لن  النظام،  مع  الذاتية 
األكراد  تمثل  ال  فهي  نفسها،  إلّا 

السوريين«.

محاوالت سابقة فاشلة
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  شرق
      غرب
بيدرسون يُشارك في 

أستانة 16

الكازاخية،  الخارجية  أعلنت وزارة 
ــبـــت، أن  ــسـ الـ أمـــــس  ــن  مـــســـاء أول مــ
إلــى سورية  املتحدة  األمــم  مبعوث 
غــيــر بــيــدرســن )الـــصـــورة( وممثلي 
دول جــوار سورية سيشاركون في 
أستانة،  مباحثات  مــن   16 الــجــولــة 
ــدول الـــراعـــيـــة تــركــيــا  ــ إلــــى جـــانـــب الــ
وروســــيــــا وإيـــــــــران. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
ــة عـــــن الــــــــــوزارة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ »تــــــــــاس« الـ
ــيـــدرســـن، ومــمــثــلــني  تـــأكـــيـــدهـــا أن بـ
عن األمم املتحدة، واألردن والعراق 
ولبنان، سيشاركون في املباحثات 
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــد فــــــــي الــ ـــقــ ــعـ ــتــ الــــــتــــــي ســ
الكازاخية نور سلطان من 6 إلى 8 

الشهر الحالي.
)العربي الجديد(

مهلة من النظام السوري 
لمسلحين في درعا

أسماء  لوائح  الــســوري  النظام  نشر 
تحتوي نحو 100 اسم من املطالبني 
ــي مـــديـــنـــة  ــ بـــتـــســـلـــيـــم أســـلـــحـــتـــهـــم فــ
الصنمني، غربي محافظة درعا، في 
التصعيد  النظام  نيات  مؤشر على 
ضد هــذه املدينة على غــرار تعامله 
مع منطقة درعا البلد. وذكر »تجمع 
أحرار حوران« أنه حصل، مساء أول 
من أمس السبت، على أسماء الذين 
ُمنحوا مهلة زمنية لتسليم األسلحة 

تنتهي يوم الخميس املقبل.
)العربي الجديد(

السودان: صدور الحكم 
بحق والي سنار األسبق

أصـــــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات مدينة 
ــد،  ســنــجــة الـــســـودانـــيـــة، أمــــس األحــ
حكمًا بــإيــداع والـــي ســنــار األسبق 
أحــمــد عــبــاس مــؤســســة إصــالحــيــة 
ملـــــدة ســـنـــتـــني، وذلـــــــك بـــعـــد إدانــــتــــه 
واســــتــــغــــالل  اإلداري  بــــالــــفــــســــاد 
ـــهـــم 

ُ
ــانــــة. وات الــســلــطــة وخــيــانــة األمــ

»الـــتـــصـــرف فـــي مــشــروع  ـــ عـــبـــاس بـ
ديـــــــــن 

ُ
ــل ســـــــنـــــــوات«، وأ ــبــ زراعـــــــــــي قــ

بموجب »قانون التفكيك ومحاربة 
ــوال«، لكنه  ــ الــفــســاد واســـتـــرداد األمـ
القانون  بسبب  مؤسسة  فــي  أودع 
الــــذي يــمــنــع ســجــن كـــل مـــن تــجــاوز 

سن الـ70.
)العربي الجديد(

فرنسا ترفض تسليم 
الجزائر خرائط التفجيرات 

النووية
كشف وزيـــر املــجــاهــديــن الــجــزائــري، 
ــتـــونـــي، أمــــس األحــــــد، إن  الــطــيــب زيـ
فرنسا ترفض تسليم بالده خرائط 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ تــــفــــجــــيــــرات نــــــوويــــــة أجـ
الــقــرن  صــحــرائــهــا، خـــالل ستينيات 
املــــاضــــي. وأضـــــــاف فــــي مــقــابــلــة مــع 
وكــالــة األنــبــاء الــجــزائــريــة الرسمية، 
أن »الطرف الفرنسي يرفض تسليم 
الـــخـــرائـــط الـــطـــبـــوغـــرافـــيـــة الـــتـــي قــد 
تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات 
غير  الكيميائية  أو  املشعة  املــلــوثــة، 
ــــرت  ــــوم«. وأجـ ــيـ ــ املــكــتــشــفــة لـــغـــايـــة الـ
الفرنسية،  االستعمارية  السلطات 
17 تجربة بالصحراء الجزائرية )4 
فوق األرض و13 تحتها(، بني عامي 

1960 و1966.
)األناضول(

فرنسا: والية رابعة للوبان 
على رأس حزبها

فازت مارين لوبان )الصورة( بوالية 
رابــعــة عــلــى رأس حــزبــهــا »الــتــجــّمــع 
ــطـــرف فــي  ــتـ الــــوطــــنــــي« الــيــمــيــنــي املـ
ــي نــتــيــجــة  ــا، أمـــــس األحـــــــد، فــ ــسـ ــرنـ فـ
ــة، ولـــكـــنـــهـــا ســتــتــخــلــى عــن  ــعـ ــتـــوقـ مـ
مـــنـــصـــبـــهـــا مــــوقــــتــــًا فــــــي الــــخــــريــــف 
الرئاسية  لالنتخابات  لــالســتــعــداد 
ــان  ــوبـ لـ وحـــــــــازت   .2022 ــيــــع  ربــ ــــي  فـ
مــن  املــــائــــة  فــــي  نـــســـبـــة 98.35  عـــلـــى 
أصوات املنتسبني، في اقتراع كانت 
افتتاح  وأعــقــب  الــوحــيــدة  مرشحته 
ــي بـــربـــيـــنـــيـــان،  ــ ــره فـ ــمــ ــزب ملــــؤتــ ــ ــحـ ــ الـ
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  فــــرنــــســــا،  ــوبــــي  ــنــ جــ

السبت.
)فرانس برس(

تحضيرات لالنتخابات 
رغم الخالفات

حوار »اإلدارة الذاتية« ونظام األسـد: عوائق تمنع التفاهمات

إطالق عملية تسجيل 
الناخبين وأركان السلطة 
يُجمعون على إجرائها 

بموعدها

ليبـيا
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بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــــدات الـــتـــي  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع حـــمـــلـــة الـ
أطــلــقــتــهــا فــصــائــل عـــراقـــيـــة مــســلــحــة حليفة 
إليــــــران، بــاســتــهــداف الـــقـــوات األمــيــركــيــة في 
ــدأت قـــوى ســيــاســيــة فـــي الــبــرملــان،  الـــعـــراق، بــ
السياسي  )الجناح  »الفتح«  تحالف  أبــرزهــا 
لفصائل الحشد الشعبي(، و»دولة القانون«، 
ــددًا لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة  بــالــتــحــرك مـــجـ
الجولة  قبيل  األميركي  الوجود  لحسم ملف 
الــرابــعــة املــرتــقــبــة مــن الــحــوار االســتــراتــيــجــي 
بني البلدين، واملتوقع عقدها خالل األسابيع 
املقبلة. وتتهم تلك الجهات رئيس الحكومة 
الــقــوات  إلبــقــاء  بالسعي  الــكــاظــمــي  مصطفى 
األمــيــركــيــة ضــمــن اتـــفـــاقـــات غــيــر مــعــلــنــة مع 
واشنطن، وقد بدأت حراكًا جديدًا إلثارة ملف 
الوجود األميركي في العراق، داخل البرملان، 
الجلسات  فــي  بمناقشته  املطالبة  خــالل  مــن 
املــقــبــلــة، وتــحــديــد أســـبـــاب عــــدم تــنــفــيــذ قـــرار 

إخــــراج الــقــوات األمــيــركــيــة. وقـــال الــنــائــب عن 
»العربي  لـ الزاملي،  عباس  »الفتح«،  تحالف 
الــجــديــد«: »ســيــكــون لــنــا ضــغــط كــبــيــر داخــل 
أيضًا  املقبلة، وسنضغط  األيــام  في  البرملان 
عــلــى الــحــكــومــة لتنفيذ قــــرار إخــــراج الــقــوات 
املماطلة بهذا  األميركية، فال يمكن استمرار 
املـــلـــف«. وأضــــاف أن »قــــرار الــبــرملــان بــإخــراج 
القوات األميركية من البالد واضح وال لبس 
فــيــه، وتــســمــيــة الــكــاظــمــي لــرئــاســة الــحــكــومــة 
كانت مشروطة بتنفيذ القرار. وبالفعل، اتفق 
األميركي  الــجــانــب  مــع  حينها  فــي  الكاظمي 
اليوم  على أن يحصل االنسحاب، لكن يبدو 
أن الحكومة غير جادة بتنفيذ القرار، وكذلك 
الكاظمي  الزاملي  ودعــا  األميركي«.  الجانب 
إلى أن »يكون له موقف معلن رسميًا وبشكل 
واضح من إخراج القوات األميركية«، محذرًا 
الــحــكــومــة مــن »إبـــــرام اتــفــاقــيــات غــيــر معلنة 
ــراج قــواتــهــا«. واعتبر  مــع أمــيــركــا تعطل إخــ
تسّبب  العراقي  املــحــاور  أن »ضعف  الزاملي 
بعدم حسم امللف، والحكومة تعتقد أن إخراج 
السبب  لــهــا حــرجــًا، وهــــذا  الـــقـــوات سيسبب 
الــرئــيــس الــــذي يــجــعــل مـــن مــوقــف الــحــكــومــة 

ضعيفًا أمام الجانب األميركي«.
في السياق ذاتــه، توقع مسؤول حكومي في 
االستراتيجي  الــحــوار  تعقد جولة  أن  بغداد 
الرابعة بني أميركا والعراق، مطلع أغسطس/ 
آب املــقــبــل، فــي واشــنــطــن، كــاشــفــًا فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« عــن إجــــراء اتــصــاالت 
التحضيرات  إطــار  فــي  البلدين  بــني سلطات 
للجولة وتــحــديــد مــوعــد معلن لــهــا«. ورّجــح 
املسؤول أن »يتم التوصل في الجولة الرابعة 

فــي أن يــكــون قـــرار إخـــراج الــقــوات األميركية 
من عدمه من مسؤولية الحكومة والــوزارات 
األمـــنـــيـــة، وفـــقـــًا لــلــمــعــطــيــات املـــيـــدانـــيـــة، إذ ال 
يمكن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن من دون أن 
على  مبني  مهني  عسكري  رأي  هناك  يكون 
يخص  »القرار  وتابع:  الحقيقية«.  املعطيات 

إلـــى قـــــرارات تتعلق بــخــفــض جــديــد لــلــقــوات 
األميركية القتالية من دون املساس بالقوات 

األخرى ذات املهام االستشارية التدريبية«.
فــي املــقــابــل، دعـــا الــنــائــب عــن تــحــالــف الــقــوى 
الــعــراقــيــة، يــحــيــى املــحــمــدي، ألن يــكــون قــرار 
إخـــراج الــقــوات األمــيــركــيــة مــن الــعــراق مبنيًا 
حاجة  تــحــدد  الــتــي  امليدانية  املعطيات  على 
الــبــالد لــتــلــك الـــقـــوات مــن عــدمــهــا، وأن يكون 
بــــعــــيــــدًا عـــــن أي ضــــغــــوط ســــيــــاســــيــــة. وقـــــال 
املــحــمــدي فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»كلما حصلت توترات بني الجانب األميركي 
والفصائل املسلحة يتم تأجيج ملف إخراج 
الــقــوات األميركية وإثــارتــه مــجــددًا«. وتــابــع: 
برأينا  متمسكون  الــقــوى  تحالف  فــي  »نحن 

الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، والـــضـــغـــوطـــات الــتــي 
التوترات  بسبب  تأتي  امللف  إلثـــارة  تحصل 
األميركي وبعض  الجانب  بني  التي تحصل 
الفصائل أو التوتر بني أميركا وإيران، وهذا 
العراقي«، معبرًا  القرار  له تأثير سلبي على 
عــن أســفــه ألن »الــقــرار بــهــذا الــشــأن لــن يكون 

عراقيًا بحتًا«.
أطلق  العراقية  املليشيات  من  عــددًا  أن  يذكر 
خـــالل الــيــومــني املــاضــيــني سلسلة تــهــديــدات 
لــلــقــوات األمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، عــلــى خلفية 
لــه مــقــرات الفصائل  الـــذي تعرضت  الــهــجــوم 
املسلحة على الحدود مع سورية أخيرًا، فيما 
بالفصائل  مرتبطة  سياسية  قــوى  تــواصــل 
حــراكــهــا لــلــخــروج بــمــوقــف مــوحــد تــجــاه ما 
الواليات  وقّدمت  أميركيًا.  اعتبرته تصعيدًا 
املـــتـــحـــدة، الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، إيـــضـــاحـــًا إلـــى 
التي  الجوية  الضربات  بشأن  األمــن  مجلس 
اســتــهــدفــت مــقــرات املــلــيــشــيــات عــلــى الــحــدود 
في  أميركا  ممثلة  وقالت  السورية.  العراقية 
إن الضربات  تــومــاس،  املــتــحــدة، ليندا  األمـــم 
أصابت منشآت تستخدمها فصائل مسلحة 
مسؤولة عن سلسلة من الهجمات بطائرات 
ــرة وصــــــواريــــــخ، ضــــد قـــــــوات ومــــواقــــع  ــيـ مـــسـ
ــي الـــــعـــــراق، مـــوضـــحـــة أن »الـــــرد  أمـــيـــركـــيـــة فــ
ــاء بــعــدمــا تــبــني أن الــخــيــارات  الــعــســكــري جــ
غــيــر الــعــســكــريــة غــيــر مــالئــمــة فـــي الــتــصــدي 
لـــلـــتـــهـــديـــدات«. وبــــعــــث الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي 
ــايــــدن، الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، رســـالـــة إلــى  جـــو بــ
للقيام  أكد فيها استعداد بالده  الكونغرس، 
بــأي تحرك آخــر عند الــضــرورة، ملواجهة أي 

تهديدات أو هجمات أخرى.

االنتخابات 
العراقية

رئيسي بتهديدات مباشرة لحياة املرشحني، 
أو ضــغــوط تــعــرضــوا إلــيــهــا لــالنــســحــاب من 
 بمرشحني من 

ً
دوائر انتخابية، مكتظة أصال

خصوصًا  مسلحة،  وفــصــائــل  دينية  ــزاب  أحـ
فـــي ديـــالـــى وصــــالح الـــديـــن وبـــابـــل ونــيــنــوى 
والــــعــــاصــــمــــة بــــــغــــــداد. وتـــــــــرى املــــــصــــــادر أن 
ل أول إخفاق في مجال األمن 

ّ
االنسحاب يمث

ــل الــجــمــاعــات 
ّ

االنــتــخــابــي، وأحــــد صـــور تــدخ
املسلحة أو دور النفوذ السياسي واملناصب 
ــه من  الــحــكــومــيــة الــســلــبــي فــيــهــا. وتــكــشــف أنـ
املتوقع أن تعلن املفوضية في غضون األيام 
القليلة املقبلة األسماء النهائية للمرشحني، 
وسيتم منح كل مرشح منهم رقمًا انتخابيًا 
بعد استبعاد أسماء املنسحبني من السباق 
ــاء مــــن جـــرى  ــمــ ــم أســ ــوائــ ــة عـــلـــى قــ ــادقــ واملــــصــ

استبعادهم ألسباب قانونية.
فـــي الــســيــاق، يــكــشــف مــرشــحــون منسحبون 
»العربي الجديد« تلقيهم تهديدات دفعتهم  لـ
إلــى إعـــالن انسحابهم، ويــشــيــرون إلــى رصد 

بغداد ـ زيد سالم

ــــن تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة  ــــم مـ ــــرغـ ــلـــى الـ عـ
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي لــجــنــة أمــنــيــة 
عليا تتولى التحضير لالنتخابات 
الــبــرملــانــيــة املـــقـــررة فـــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول املقبل، وإعــداد الخطط األمنية الالزمة 
ملــراكــز االقــتــراع واملــرشــحــني والناخبني على 
حد ســواء، إال أن عــدد املرشحني املنسحبني 
مــن هــذا الــســبــاق قبل أقــل مــن 100 يــوم على 
إجــــرائــــه، يــقــتــرب مـــن 120 مـــرشـــحـــًا. وأغــلــب 
هـــؤالء مــن قـــوى وتـــيـــارات مــدنــيــة، ســـواء من 
ــركـــات والـــكـــيـــانـــات الـــتـــي تــشــّكــلــت عقب  الـــحـ
الــبــالد، مطلع  الــتــي شهدتها  االحــتــجــاجــات 
أكــتــوبــر 2019، أو تــلــك الــتــي كــانــت مــوجــودة 
قــبــلــهــا، وفــــق مـــا تــكــشــف مـــصـــادر قــريــبــة من 
املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات فــي الــعــراق، 
أن  إلــى  املصادر  وتشير  الجديد«.  »العربي  لـ
تــأتــي ألســبــاب متعلقة بشكل  االنــســحــابــات 

يافطات ألحدهم في الحي الذي يقطنه يعلن 
انسحب  حني  في  للخطوة،  تأكيدًا  انسحابه 
املرشحني بسبب ضغوط عشائرية  عــدد من 
تــرشــيــحــهــم ملصلحة  لــســحــب  اجــتــمــاعــيــة  أو 
آخرين. وكانت قوى وحركات سياسية مدنية 
عدة قد أعلنت الشهر املاضي، عن االنسحاب 
أو تــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فـــي االنــتــخــابــات، ردًا 
وإخفاق  الناشطني  استهداف  استمرار  على 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــة الــجــهــات 
املتورطة أو وقف عمليات االستهداف. وأبرز 
والحزب  الوطني«  »البيت  القوى حركة  هــذه 
الشيوعي العراقي، و»اتحاد العمل والحقوق«، 
ــــي«، و»الــــجــــبــــهــــة املـــدنـــيـــة  ــقـ ــ و»نــــــــــازل آخــــــذ حـ
الـــعـــراقـــيـــة«، و»الــــحــــزب الـــعـــراقـــي الــلــيــبــرالــي« 
»تيار  انسحب  وقبلها  بــغــداد«،  و»تنسيقية 
املــرحــلــة« املــقــرب مــن مصطفى الــكــاظــمــي، من 
فيه  القيادي  عبر  معلنًا  االنتخابات،  سباق 
عبد الرحمن الجبوري أن »هدم أصنام بغداد 
يحتاج استراتيجية وصبر فتح مكة«. وحول 
هـــذه الـــتـــطـــورات، يــشــيــر املــرشــح الــســابــق عن 
كيان »إشراقة كانون«، علي حسن، في حديٍث 
»العربي الجديد«، إلى أن »املضايقات التي  لـ
يــتــعــرض لــهــا املـــرشـــحـــون املـــدنـــيـــون كــثــيــرة، 
ومنها ما يتعدى حدود املضايقة لتصل إلى 
التهديد بالتصفية الجسدية، ذلك أن األحزاب 

التقليدية ال تريد أن يكون لديها منافس في 
املناطق التي ضعف نفوذها فيها، وتحديدًا 
في محافظات الجنوب العراقي، التي شهدت 
تظاهرات ساخنة«. ويوضح أن »هناك بعض 
املــادي،  الضعف  بسبب  انسحبوا  املرشحني 
الحملة  تغطية  نــفــقــات  غالبيتهم  يملك  وال 
ــور الــلــوجــســتــيــة  ــ االنــتــخــابــيــة أو تــوفــيــر األمــ
ــالـــي والـــوجـــهـــاء. وهـــو ســبــب مهم  لــلــقــاء األهـ
يــدفــع كــثــيــرًا مــن املــرشــحــني املستقلني الــذيــن 
يرفضون تلقي املال السياسي من املسؤولني، 
إلى االنسحاب ليضمنوا بذلك بقاء سمعتهم 

نظيفة أمام العراقيني«.
مرشح آخر من محافظة ديالى سحب ترشحه 
يؤكد في  املاضي،  األسبوع  االنتخابات  من 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تــعــّرضــه إلــى  حـــديـــٍث لـــ
إنــه تلقى عبر  تهديد بشكل مباشر. ويقول 
الصور  مــن  سلسلة  »فيسبوك«  فــي  حسابه 
العمر سبع سنوات،  البالغ من  ملنزله وابنه 
وصورًا ألشخاص من أسرته، و»بعد تفكير 
عميق بالقرار انسحبت ألن التهديد واضح 
بـــدوره، يتحدث أســتــاذ جامعي،  وصــريــح«. 
كـــان مــرشــحــًا عــن دائــــرة نــيــنــوى االنتخابية 
السادسة شمالي العراق، عن سبب انسحابه 
ــبـــر«. ويــضــيــف في  بــأنــه »تــجــنــب ملــشــاكــل أكـ
»العربي الجديد«، أن الدائرة التي  تصريح لـ
ترشح فيها بعد تشجيع من مقربني »تعج 
أن  معتبرًا  ــزاب«،  واألحــ الفصائل  بمرشحي 
ترشحه جعله ندًا لهم من دون أن يدرك ذلك. 
ويشير إلــى تــعــّرضــه وعــائــلــتــه، ومــن بينهم 
شقيقه، ملضايقات عدة. ويقول: »كانت فكرة 
الــتــنــافــس مـــع مـــرشـــّحـــي مـــن يــحــكــم املــديــنــة 
تتمكن  لــم  الحكومة  غبية.  خطوة  بالسالح 
مـــن حــمــايــة مــقــرهــا فـــي املــنــطــقــة الــخــضــراء 

فكيف ستحميني؟«.
وعن هذه األحداث يعتبر الناشط ليث الحيالي، 
»البيئة  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في 
االنــتــخــابــيــة غــيــر آمــنــة بــالــنــســبــة للمرشحني 
والناخبني على حد ســواء«. ويضيف أن »في 
العراق اليوم ثالثة أنواع من القواعد الناخبة. 
الذي  الحزبي  بالجمهور  يتمثل  األول  النوع 
انتخاب  إلـــى  االنــتــخــابــات  يـــوم  فــي  سيتوجه 
قليل  وهــو  املــعــروفــني  الفاسدين  السياسيني 
جدًا مقارنة بعدد الناخبني. النوع الثاني هو 
االنتخابات.  بمقاطعة  يؤمن  الــذي  الجمهور 
ــنـــوع الـــثـــالـــث فــيــمــثــل غــالــبــيــة املــجــتــمــع  ــا الـ أمــ
اليوم الختيار مرشحني من  العراقي، ويتجه 
املــدنــيــني املـــعـــروفـــني عــلــى مــســتــوى األوســــاط 
ــة أو فــــي مــــجــــاالت ونـــشـــاطـــات  ــيـ ــتـــجـــاجـ االحـ
إن  بالتالي  اإلنــســان.  املدني وحقوق  املجتمع 
األحزاب التقليدية والفصائل املسلحة تعرف 
العراقي سيتوجهون  الغالبية من الشعب  أن 
الــذي  إلــى انتخاب شخصيات جــديــدة، األمـــر 
دفـــعـــهـــا إلـــــى تـــهـــديـــد املـــرشـــحـــني وإبـــعـــادهـــم 
عــن املــشــهــد الــســيــاســي«. ويــــرى أن »األحــــزاب 
من  تخشى  واملليشيات  املسلحة  والفصائل 
وصول العلمانيني إلى البرملان، وتكوين كتلة 
قد تكون عنصر إزعاج أو إصالح في الوضع 

العراقي«.
الشريفي،  أحمد  الباحث  يحّمل  جهته،  من 
فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، حكومة 
الكاظمي »مسؤولية الخروقات والتجاوزات 
ــــى املــرشــحــني  ــتـــي تـــصـــل إلـ والـــتـــهـــديـــدات الـ
الراعية  كونها  املقبلة،  لالنتخابات  الجدد 
ويــرى  أمــنــهــم«.  وحماية  العراقيني  لجميع 
العراقية الحالية، األحــزاب  أنــه »فــي الحالة 
والفصائل املسلحة هي التي تصنع الدولة 
وتؤثر  والحكومة  االنــتــخــابــات  ومفوضية 
ــقــــرارات األمــنــيــة أيـــضـــًا. بــالــتــالــي فــإن  فـــي الــ
أي إجـــــراءات حــكــومــيــة، ضــد هـــذه الجهات 
التي تستخدم سالح الدولة في غير مكانه 
الــصــحــيــح، قــد ال تنفع فــي مــواجــهــة موجة 
»هذه  أن  إلــى  ويلفت  املرشحني«.  تهديدات 
الــفــصــائــل املــســلــحــة فــي الــوقــت الــــذي تهدد 
فــيــه املــدنــيــني والــعــلــمــانــيــني مــن املــرشــحــني، 
لــهــم في  تــريــد مــشــاركــة رمــزيــة أو تمثيلية 
االنــتــخــابــات، مـــن أجـــل إقـــامـــة الــحــجــة على 
املتظاهرين، بأن البارزين منهم شاركوا في 

االنتخابات وفشلوا«.

اتهامات للحكومة بأنها غير جادة في تنفيذ قرار إخراج القوات األميركية )مرتضى السوداني/ األناضول(

من تظاهرات بعد سلسلة اغتياالت طاولت ناشطين )أحمد الربيعي/فرانس برس(

خاص

تهديدات المليشيات تجبر 
مرشحين مدنيين على االنسحاب

متابعة

نتيجة 
النفالت السالح

تقول رئيسة »الجبهة 
المدنية العراقية«، شروق 

العبايجي، لـ»العربي 
الجديد«، إن »انسحاب 

المرشحين من الوطنيين 
والعلمانيين«، هو »نتيجة 

طبيعية النفالت السالح 
في العراق، وبالتالي ال 

يمكن إجراء االنتخابات في 
ظل هذه الظروف، إذ 
يُهَدد المرشح والناخب 

في الوقت ذاته«.

االنسحاب يمثّل أول 
إخفاق في مجال األمن 

االنتخابي

عدد المرشحين 
المنسحبين حتى اآلن 

يقترب من 120

جولة الحوار االستراتيجي 
الرابعة قد تعقد
مطلع أغسطس

بالتزامن مع تهديدات 
فصائلية، عادت قوى 

سياسية عراقية إلثارة 
ملف وجود القوات 

األميركية في العراق، 
متعّهدة بالضغط من 

أجل إخراجها
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االحتالل يخنق غزة لتحقيق مكاسب بملف األسرى

  شرق
      غرب
اعتقال محام وثالثة 

نشطاء فلسطينيين

اعتقلت الشرطة الفلسطينية صباح 
أمس األحــد، املحامي مهند كراجة، 
أجل  من  »محامون  مجموعة  مدير 
العدالة«، قبل أن تفرج عنه في وقت 
إلــى النشطاء جهاد  الحـــق، إضــافــة 
عـــبـــدو، وســـالـــم قـــطـــش، وعــــز الــديــن 
رام  أمـــام مبنى محكمة  مــن  زعــــول، 
الله في مدينة البيرة وسط الضفة 
الــغــربــيــة، وذلــــك قــبــل اعــتــصــام ضد 
السعدي  غــســان  الناشطني  اعــتــقــال 
ــقـــي  ــــن ألـ ــــذيـ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــ ــرارجـ ــ ــ ــد فـ ــمــ ــحــ ومــ
القبض عليهما مساء السبت. وقال 
»العربي  لـ اإلفــراج عنه،  كراجة بعد 
الـــجـــديـــد«، إن الــشــرطــة طــلــبــت منه 
الــتــوقــيــع عــلــى تعهد بــالــتــوجــه إلــى 
الــنــيــابــة الــعــامــة فــي رام الــلــه الــيــوم 

اإلثنني للتحقيق معه.
)العربي الجديد(

انخفاض عدد الجنود 
في الجيش اإلسرائيلي

كـــــشـــــف رئــــــيــــــس قـــــســـــم »تـــخـــطـــيـــط 
األفـــراد« فــي شعبة الــقــوى البشرية 
ــــي، أمـــيـــر  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــــي الـــجـــيـــش اإلسـ
فدماني، عن انخفاض عدد الجنود 
في جيش االحتالل خالل السنوات 
صحيفة  ونقلت  املــاضــيــة.  الخمس 
ــــي، قـــولـــه  ــانـ ــ ــدمـ ــ »مـــــعـــــاريـــــف« عـــــن فـ
أمــــام اجــتــمــاع عــقــدتــه أمـــس األحـــد، 
ــن الــتــابــعــة  ــ لــجــنــة الــخــارجــيــة واألمــ
للكنيست، إن 67% فقط من الرجال 
يــــؤدون الخدمة  الــنــســاء  و55% مــن 

العسكرية اإلجبارية.
)العربي الجديد(

تراخيص بناء في 
المستوطنات كل 3 أشهر

ــة »يـــــســـــرائـــــيـــــل  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ كـــــشـــــفـــــت صـ
الحكومة  أن  األحــــد،  أمـــس  هـــيـــوم«، 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــــجــــديــــدة بـــرئـــاســـة 
التزمت  )الـــصـــورة(،  بينت  نــفــتــالــي 
بــــــإصــــــدار تــــراخــــيــــص لـــلـــبـــنـــاء فــي 
املــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
أشــــهــــر.  ثــــالثــــة  كـــــل  األردن  وغــــــــور 
وزيـــــــــرة  أن  ــة  ــفــ ــيــ الــــصــــحــ وذكـــــــــــــرت 
الــداخــلــيــة إيــالــيــت شــاكــيــد، أبــلــغــت 
قادة املستوطنني اليهود في الضفة 
»يمينا«  أن حزب  املاضي  األسبوع 
الذي يقوده بينت وتعد هي إحدى 
قياداته، توصل إلى اتفاق مع وزير 
ــن بــنــي غــانــتــس يــقــضــي بــعــدم  ــ األمـ
مخططات  عــلــى  تغيير  أي  إحــــداث 
الـــبـــنـــاء الــقــائــمــة فـــي املــســتــوطــنــات 
واملتعلقة  األردن،  وغــور  الضفة  في 
كل  هناك  للبناء  تصاريح  بــإصــدار 

ثالثة أشهر.
)العربي الجديد(

أذربيجان تفرج عن 
15 جنديًا أرمينيًا

ــن أمـــس  ــان أول مــ ــيــــجــ ســلــمــت أذربــ
الــســبــت أرمــيــنــيــا 15 جــنــديــًا أســـروا 
ــام املــــاضــــي خـــــالل املــــعــــارك فــي  ــعــ الــ
ــاخ. وقــالــت  ــ ــارابـ ــ إقــلــيــم نـــاغـــورنـــو كـ
األذربـــيـــجـــانـــيـــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة 
الـــخـــطـــوة جــــزء مـــن صفقة  إن هــــذه 
بوساطة روسية وجاءت في أعقاب 
قــــرار يــريــفــان تسليم بــاكــو خــرائــط 

لحقول األلغام في اإلقليم. 
)فرانس برس(

فنزويال: اتهام ثالثة 
ناشطين باإلرهاب

أعـــلـــن مــحــامــو ثـــالثـــة نــاشــطــني في 
الفنزويلية  »فونداريديس«  منظمة 
غـــيـــر الــحــكــومــيــة املــعــنــيــة بــحــقــوق 
ــة بـــانـــتـــقـــادهـــا  ــ ــــروفـ ــعـ ــ اإلنـــــســـــان واملـ
تهمة  وجــهــت  الــنــيــابــة  أن  للسلطة، 
»اإلرهــــــــاب« إلــــى مــوكــلــيــهــم. وقــالــت 
املحامية ستيفانيا ميليوريني، إن 
مدير املنظمة خافيير تارازونا الذي 
أصبح شخصية إعالمية أخيرًا في 
فنزويال، وزميليه رافائيل تارازونا، 
»خــيــانــة  ــهــمــوا بـــ

ُ
وعــمــر غــارســيــا، ات

والتحريض على  واإلرهـــاب  الوطن 
الكراهية«.

)فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

يــحــاول االحــتــالل اإلسرائيلي فــرض قواعد 
الفلسطينية  الفصائل  اشتباك جديدة على 
في قطاع غزة، عبر معادلة أن إطالق بالون 
حارق سيقابله رد بصاروخ، وهي سياسة 
لــم تــكــن حــاضــرة قــبــل الــحــرب الــرابــعــة على 
القطاع التي بدأت في 10 مايو/ أيار املاضي 
ــلـــق نـــاشـــطـــون  ــمــــرت 11 يــــومــــًا. ويـــطـ ــتــ واســ
فلسطينيون بشكل متقطع بالونات تحمل 
مواد حارقة على مستوطنات »غالف غزة« 
فــي مــحــاولــة للضغط عــلــى االحـــتـــالل، الــذي 
شدد الحصار على القطاع منذ اليوم األول 
ــاع إلـــى ما  لــلــحــرب الــرابــعــة ولـــم ُيــعــد األوضــ
كانت عليه قبل ذلك اليوم كما جرت العادة 
ت 

ّ
سابقًا عقب التوصل التفاقات تهدئة. وشن

مـــقـــاتـــالت حــربــيــة إســرائــيــلــيــة عــــدة غــــارات 
»كــتــائــب  عــلــى مــواقــع عــســكــريــة وتــدريــبــيــة لـــ
القسام«، الذراع العسكرية لحركة »حماس«، 

أمس األول السبت، والخميس قبل املاضي، 
ــرد عــلــى الــبــالــونــات الــحــارقــة الــتــي  بــزعــم الــ
تطلق من القطاع تجاه مستوطنات الغالف.
ــــورات عـــلـــى فــصــائــل  ــطـ ــ ــتـ ــ ــــرض هــــــذه الـ ــفـ ــ وتـ
ــدًا، خـــصـــوصـــًا عــلــى  ــديــ ــة تـــحـــديـــًا جــ ــاومـ ــقـ املـ
حــركــتــي »حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد اإلســـالمـــي« 
اللتني هددتا في أكثر من مرة بالرد عليها، 
غــيــر أنــهــمــا لـــم تــقــومــا بــــأي فــعــل عــســكــري 
ــدوان، مــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـــى هــــــذا الـ ــلــــرد عـ ــتـــى اآلن لــ حـ
يعني إفــســاح املــجــال أمـــام الــوســطــاء لوقف 
الــتــي يعيشها  هــذا األمـــر وحلحلة األزمــــات 
القطاع. وعلى الرغم من ذلك، أمام الفصائل 
أكــبــر وهــي  مــعــضــلــة  غـــزة  فـــي  الفلسطينية 
فــكــفــكــة الــحــصــار املـــشـــدد والـــــذي عــــاد عقب 
ــة إلــــى مــلــف إعــــادة  ــافـ ــة، إضـ ــعـ ــرابـ الـــحـــرب الـ

إعمار ما دمرته آلة الحرب اإلسرائيلية.
 الضغط الذي تمارسه 

ّ
وفي املشهد العام، فإن

إسرائيل على القطاع والذي زاد بشكل كبير 
في الشهرين األخيرين هو محاولة لخفض 
سقف الــتــفــاوض حــول ملف تــبــادل األســرى 
والــذي بــدأ يتحرك بشكل أكبر من ذي قبل، 
وتــربــط ســلــطــات االحــتــالل أي تــحــرك تجاه 
حــلــحــلــة األزمـــــــات فـــي الـــقـــطـــاع بـــهـــذا املــلــف. 
وتصر الفصائل، وحركة »حماس« تحديدًا، 
على فصل امللفات عن بعضها، وهي أكدت 
خالل جوالت التفاوض غير املباشر األخيرة 
 تستأنف في 

ّ
في القاهرة، والتي من املقرر أن

 ملف التبادل منفصل 
ّ
األيام املقبلة، على أن

تمامًا عن ملف الهدوء واإلعمار والحصار. 
ووفـــــق مــعــلــومــات »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فقد 
الوسطاء املختلفني  أبلغت حركة »حماس« 

الحصار  ملف   
ّ
أن معها  يتفاوضون  الــذيــن 

فقط على جبهة  الــهــدوء  ثمنهما  واإلعــمــار 
 ملف األسرى ثمنه أسرى الفصائل 

ّ
غزة، وأن

ــام الــعــالــيــة  ــ ــكـ ــ ــاب األحـ ــ ــحـ ــ وقــــيــــاداتــــهــــا وأصـ
واألسرى املعاد اعتقالهم عقب تحريرهم في 

صفقة جلعاد شاليط عام 2011.
ــد املـــتـــحـــدث بـــاســـم حــركــة  ــي الـــســـيـــاق، أكــ وفــ
»حماس« عبد اللطيف القانوع، في تصريح 
 املـــقـــاومـــة تــراقــب 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

األدوات ما  مـــن  االحــــتــــالل وتــمــتــلــك  ســـلـــوك 
ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي ويــجــبــره على  يــلــجــم الـ
إلى  اإلعــمــار، مشيرًا  ــادة  الحصار وإعـ كسر 
 خيارات الفلسطينيني مفتوحة وال يمكن 

ّ
أن

 يرعبهم سواء بتشديد الخناق 
ّ
لالحتالل أن

ــّد الــقــانــوع الــقــصــف املتكرر  أو الــقــصــف. وعـ
املقاومة  مــواقــع  على  اإلسرائيلي  لالحتالل 
ُمني بها  التي  الفشل  بأنه تعبير عن حالة 
ــعــــدو الــصــهــيــونــي« فـــي مــعــركــة »ســيــف  »الــ
 »االحتالل 

ّ
الــقــدس« األخــيــرة، مشيرًا إلــى أن

يحاول بني الفينة واألخرى أن يثّبت معادلة 
تــارة بتضييق الخناق  جديدة على األرض 
على غزة أو بقصف مواقع املقاومة«. وشدد 

 الشعب 
ّ
املــتــحــدث بــاســم »حـــمـــاس« عــلــى أن

يسمحا   
ّ
أن يمكن  ال  واملــقــاومــة  الفلسطيني 

ــادة إنـــتـــاج وتــشــديــد الــحــصــار وإعــــادة  ــإعـ بـ
 »االحــتــالل 

ً
مــحــّمــال األول،  للمربع  األوضــــاع 

نتائج التصعيد وقصف املواقع والعدوان«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــكــاتــب واملــحــلــل السياسي 
»الــعــربــي  حـــاتـــم أبــــو زايــــــدة، فـــي تــصــريــح لـــ
ــاع مــن  ــقـــطـ ــا يـــجـــري فــــي الـ  مــ

ّ
ــد«، إن ــديــ الــــجــ

قصف وتضييق وتشديد خناق يهدف إلى 
الضغط على فصائل املقاومة للمضي قدمًا 
فــي صفقة تــبــادل أســـرى جـــديـــدة، ويــحــاول 
ــذا تــقــلــيــل الــثــمــن  االحـــتـــالل مـــن خــــالل كـــل هــ
الــــذي ســيــدفــعــه مــقــابــل جـــنـــوده. ولــفــت أبــو 
 االحـــتـــالل يـــحـــاول اســتــغــالل 

ّ
زايـــــدة إلــــى أن

اإلعــمــار ومــلــف الــحــصــار وحــاجــات القطاع 
للضغط عــلــى املــقــاومــة، ومــنــذ الــيــوم األول 
للحرب وحتى اآلن شدد من حصاره لزيادة 
ــغـــط. وأشـــــــار إلـــــى أن ســـقـــف املـــقـــاومـــة  الـــضـ
عــاٍل وتــريــد مقابل جنود االحــتــالل فــي غزة 
الفلسطينية  الفصائل  قــيــادات  عــن  اإلفــــراج 
فــي الــســجــون واملــرضــى وأصــحــاب األحــكــام 
العالية. وفسر أبو زايدة ما يجري حاليًا في 
»العمليات الصغرى ما بني الحروب«،  غزة بـ
وهي استراتيجية الضرب بوتيرة عادية ال 
تــؤدي إلى حرب جديدة، وتسعى إلضعاف 
فـــصـــائـــل املـــقـــاومـــة وتــــؤخــــر اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
ألطــول فترة ممكنة، وهــي جــزء من الضغط 
الــســيــاســي عــلــى املــقــاومــة لــلــتــقــّدم فـــي ملف 
 املــقــاومــة في 

ّ
الــتــبــادل. وأشــــار كــذلــك إلـــى أن

غزة تــدرس املوقف من جميع أبعاده، وهي 
ليست صاحبة أفعال عشوائية.

األمــــــــن مـــثـــل الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، وتــــونــــس، 
والنرويج، وفيتنام، يركز على تضمني البيان 
أولها،  رئيسية:  بنود  أربعة  املطلوب  األممي 
دعــوة كــل مــن مصر وإثيوبيا والــســودان إلى 
اســتــئــنــاف املــفــاوضــات الــفــنــيــة لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة 
بــشــكــل مـــســـتـــدام، يــضــمــن مـــصـــالـــح الــجــمــيــع 
ويمنع إلحاق الضرر بأي طرف، وفقًا لقواعد 

القانون الدولي.
ــز عــلــيــه الــجــهــود  ــركـ ــثـــانـــي الــــــذي تـ ــنـــد الـ ــبـ والـ
املصرية السودانية ويعتبر جديدًا على أجواء 
االتصاالت في األمم املتحدة قياسًا بتحركات 
الــعــام املــاضــي، هــو تشكيل مجموعة وساطة 
دولــيــة دافــعــة لــلــمــفــاوضــات وضــامــنــة لجدية 
ــاد األفـــريـــقـــي  ــ ــــحـ جــمــيــع األطــــــــــراف، تـــضـــم االتـ
ــة الــعــامــة لــأمــم  ــانـ ــاد األوروبــــــي واألمـ ــحـ واالتـ
ــتــــني هــمــا الــــواليــــات املــتــحــدة  ــتـــحـــدة، ودولــ املـ
ــــرب دولـــيـــًا لــلــمــوقــف املــصــري  بــاعــتــبــارهــا األقـ
وســبــق أن رعــت جــهــود وســاطــة فــي القضية، 
والــصــني بــاعــتــبــارهــا األقــــرب دولــيــًا للموقف 
اإلثــيــوبــي، وفـــي الــوقــت نــفــســه حــريــصــة على 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــه وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة املـــصـــري  تــــوجــ
ســامــح شــكــري، صــبــاح أمـــس األحـــد، 
إلـــى نــيــويــورك، فــي إطـــار التحضير 
ــن  ــي مــجــلــس األمــ ــرر عـــقـــدهـــا فــ ــقــ لــلــجــلــســة املــ
الدولي لتناول قضية سد النهضة اإلثيوبي، 
والتي تعقد بناء على طلب مصر والسودان. 
وســيــنــاقــش املــجــلــس، يــــوم الــخــمــيــس املــقــبــل، 
ـــدة مــن قــبــل مصر،  الــشــكــوى الــســودانــيــة املـــؤيَّ
 توقعات متواضعة بأن تسفر الجلسة 

ّ
في ظل

املرتقبة عن أي تقدم. إذ سبق أن قال املندوب 
الفرنسي الدائم لدى مجلس األمن، نيكوالس 
دي ريفيير، بصفته الرئيس الحالي للمجلس، 
ــدول  ــوة الــ ــ ــا يــمــكــن فــعــلــه هـــو دعـ إن أقـــصـــى مـ
الثالث إلى استئناف التفاوض، مشيرًا إلى أن 
الــالزمــة لحسم  الخبرات  لديه  ليست  املجلس 
على  ُيعتبر حكمًا مسبقًا  مــا  وهـــو  الــقــضــيــة، 

الجلسة بالفشل في إلزام إثيوبيا بأي شيء.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــصــــريــــة، 
املصري عبد  الرئيس   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

ـــف شـــكـــري بــالــســفــر في 
ّ
الـــفـــتـــاح الــســيــســي كـــل

ساعة متأخرة من مساء أول من أمس السبت، 
ليكون بذلك أرفع املسؤولني في الدول الثالث، 
أطراف القضية، تواجدًا في نيويورك، ملواكبة 
تطورات االتصاالت الجارية على مدار الساعة 
في أروقــة األمــم املتحدة وبني الوفود الدائمة 
للدول األعضاء الدائمني والحاليني. إذ تطمح 
مــصــر إلـــى بــلــوغ مــا هــو أكــثــر مــن مــجــرد عقد 
الــجــلــســة، فـــي ظـــل صــعــوبــة اســـتـــصـــدار قـــرار 
وروسيا  الصني  رفــض  مــع  لإلثيوبيني،  ملزم 
تدخل مجلس األمن في قضية نزاع مائي عبر 

الحدود.
 مصر تركز جهودها في 

ّ
وأضافت املصادر أن

الحالية على إقناع فرنسا وبريطانيا  الفترة 
املتحدة لكي  الــواليــات  إلــى صــف  باالنضمام 
تقترن الدعوة املتوقع أن تفضي الجلسة إليها 
لــعــودة الـــدول الــثــالث إلــى مــســار املــفــاوضــات، 
عن  لالمتناع  بإثيوبيا  أخــرى خاصة  بدعوة 
الــقــيــام بـــأي خــطــوات فــرديــة مــن دون تــشــاور 
وتفاوض مسبق، وإخطار بطبيعة التصرفات 
املــائــيــة املــتــوقــعــة، حــرصــًا عــلــى عـــدم اإلضــــرار 

بدولتي املصب.
املــــصــــري  الـــــتـــــحـــــرك   

ّ
أن املـــــــصـــــــادر  وذكــــــــــــرت 

والسوداني الذي تؤيده دول عدة في مجلس 

عـــدم اإلضـــــرار بــدولــتــي املـــصـــب. والـــهـــدف من 
هــــذا املـــقـــتـــرح تــقــويــض الــــدعــــوات اإلثــيــوبــيــة 
ــار األفـــريـــقـــي  ــى املــــســ ــ ــلـــعـــودة إلـ واألفـــريـــقـــيـــة لـ
للمفاوضات وحده، والذي فقد فاعليته تمامًا، 
ال سيما بعد فشل جميع مقترحات الوساطة 
فــي الــشــهــريــن األخــيــريــن، وفــشــل الـــدعـــوة إلــى 

اجتماع فني خالل األسبوعني املاضيني.

البيان،  إلى  املقترح إضافته  الثالث  البند  أما 
فيتمثل فــي دعـــوة جميع الـــدول إلــى االلــتــزام 
الحقوق  حماية  في  الــدولــي  القانون  بمبادئ 
األزرق،  للنيل  املشاطئة  الــدول  لجميع  املائية 
وأن يــكــون االتــفــاق منظمًا آللــيــة دائــمــة لفض 

النزاعات التي قد تنشأ بني األطراف.
أمــــا الــبــنــد الــــرابــــع، فــيــدعــو جــمــيــع األطــــــراف، 
وســُيــقــصــد بــذلــك إثــيــوبــيــا وحـــدهـــا، إلـــى عــدم 
ــاذ أي خـــطـــوات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب بــشــأن  اتـــخـ
السد، إال بعد التوصل إلى اتفاق بشأن عملية 
امللء والتشغيل. وفي هذا البند يبرز اختالف 
في الرأي بني املصريني والسودانيني والدول 
التي حاولت تقريب وجهات النظر في اآلونة 
األخيرة. فهناك رغبة مصرية في أن يكون هذا 
إثيوبيا  يحّمل  بما  وواضــحــًا  صريحًا  البند 
مــســؤولــيــة اإلضـــــــرار بـــحـــال اســـتـــمـــرار الــعــمــل 
إلتــمــام املــــلء الــثــانــي مــن دون تنسيق كــامــل، 
ــذا الــبــنــد  ــرى لــيــكــون هــ ــ بــيــنــمــا تــتــجــه آراء أخـ
اإلماراتية  األميركية  املــبــادرة  لتأطير  مقدمة 
األفــريــقــيــة املــدعــومــة ســودانــيــًا بــشــأن تقسيم 
االتفاق إلى مرحلتني، والتي ال ترفضها مصر 
الشكل  بــهــذا  عرضها  أن  تــرى  ولكنها  تمامًا، 

على إثيوبيا يسمح بالتالعب واملماطلة.
ــادر أن الـــوقـــت مـــا زال مــبــكــرًا  واعـــتـــبـــرت املـــصـ
لــلــحــديــث عـــن مــــدى نـــجـــاح حــمــلــة االســتــمــالــة 
ــلـــغـــت ذروتــــهــــا  ــة لــــلــــصــــني، والـــــتـــــي بـ ــريــ املــــصــ
بــــــإدالء الــســيــســي مــنــذ أيـــــام بــخــطــاب تهنئة 
الشيوعي  للحزب  املئوية  الذكرى  في  للصني 
الــحــاكــم. وأوضــحــت أن عــدم اعــتــراض الصني 
فــي جلسة  النهضة  ســد  على تضمني قضية 
الـــخـــمـــيـــس املـــقـــبـــل، يـــجـــب أن يـــكـــلـــل بــحــديــث 
فــي جلسة مجلس  مــا حــدث  إيجابي يخالف 
األمن العام املاضي، بما يمثل ضغطًا إضافيًا 
عــلــى إثــيــوبــيــا، وهـــو مــا يــتــرجــم عمليًا كذلك 
ــراع فــــي تــنــفــيــذ الـــتـــعـــهـــدات الــســابــقــة،  ــ ــاإلسـ ــ بـ
بــتــقــديــم مــســاعــدات كــبــيــرة ملــصــر ملساعدتها 
عــلــى تـــالفـــي وقـــــوع األضـــــــرار املـــتـــوقـــعـــة، بما 
لــلــصــني مـــن خـــبـــرات طــويــلــة فـــي الــتــعــامــل مع 

قضايا األنهار.
وقال السيسي، أول من أمس السبت، إن بالده 
اإلثيوبية،  التنمية  متطلبات  وتتفهم  تــقــّدر 
ولكن يجب أال تكون تلك التنمية على حساب 
اآلخــريــن. وأشـــار إلــى تمّسك مصر بالتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق دولـــــي مـــلـــزم حــــول ســـد الــنــهــضــة 
طــبــقــًا لـــأعـــراف والـــثـــوابـــت الـــدولـــيـــة، مطالبًا 
في  بدعمها  والشقيقة ملصر  الصديقة  الــدول 
هذا املسعى. وردًا على شكوى إثيوبيا لأمم 
التهديدات  من  األخيرة  مذكرتها  في  املتحدة 
النزاع، نفى  املصرية باستخدام القوة لحسم 
 إن مصر لــم تــهــدد أحــدًا 

ً
السيسي ذلـــك، قــائــال

الــرغــم مما تملكه من  الــتــاريــخ، على  على مــر 
قوة عسكرية.

ــب، الـــســـبـــت، بــاســتــجــابــة  ــ ــودان رحـ ــســ ــان الــ ــ وكـ
الــدولــي، لطلبه الخاص  رئيس مجلس األمــن 
ــأن ســد  ــشــ بـــعـــقـــد جـــلـــســـة ملـــنـــاقـــشـــة الـــــنـــــزاع بــ
النهضة. مقابل ذلك، كان بارزًا ما نقلته قناة 
»الــجــزيــرة«، أمــس األحــد، عن أســرات دينيرو، 
اإلثيوبية  َكل 

َ
َمت منطقة  في  العسكري  القائد 

اإلثيوبية  الــقــوات  أن  مــن  النهضة،  حيث ســد 
فـــي حــالــة تــأهــب قــصــوى الســتــكــمــال املــرحــلــة 
الثانية لتعبئة السد. وأضاف، خالل اجتماع 
ــقــــوات املــســلــحــة فـــي املــنــطــقــة، أن  ــع أفــــــراد الــ مـ
الشعب اإلثيوبي يراقب عن كثب مراحل بناء 
ســد الــنــهــضــة، ويــنــتــظــر اســتــكــمــالــه بالسرعة 
إلــى أن ذلك  القصوى من دون عوائق، مشيرًا 
أمن  الجيش لضمان  مهمة  تعزيز  إلــى  يدعو 
ــر الـــري  ــ املــنــطــقــة وســالمــتــهــا. كـــذلـــك، قــــال وزيـ
واملياه اإلثيوبي، سيليشي بقلي، إن األعمال 
ــد الــنــهــضــة تــمــضــي وفـــق  ــيـــة فــــي ســ ــائـ اإلنـــشـ

املخطط لها. سافر شكري إلى نيويورك لمواكبة تطورات االتصاالت في أروقة األمم المتحدة )توماس إمو/األناضول(

على الرغم من أن التوقعات متواضعة بأن تسفر جلسة مجلس األمن، 
يوم الخميس المقبل، حول سد النهضة اإلثيوبي، عن أي تقدم فعلي، 

إال أن مصر تطمح إلى بلوغ ما هو أكثر من مجرد عقد الجلسة
تقرير

تقرير

القانوع: المقاومة ال 
يمكن أن تسمح بإعادة 

تشديد الحصار

رفع االحتالل اإلسرائيلي 
من مستوى ضغوطه 
على غزة، ساعيًا لفرض 
قواعد اشتباك جديدة، 

في محاولة لخفض 
سقف التفاوض حول 

ملف األسرى

تستمّر موجة 
انسحاب مرشحين 

مدنيين من 
االنتخابات النيابية 

العراقية، المقررة 
في 10 أكتوبر/

تشرين األول المقبل، 
في ظل الضغط 

الذي تمارسه 
الفصائل المسلّحة، 

من أجل منع 
ترجمة االحتجاجات 

في صناديق 
االقتراع، ليصل عدد 
المنسحبين إلى نحو 

120

مساٍع مصرية 
تتجاوز مجرد جلسة 

في نيويورك

الوقت مبكر للحديث 
عن مدى نجاح استمالة 

مصر للصين

تسعى مصر والسودان 
إلى تضمين البيان األممي 

4 بنود رئيسية

سد 
النهضة



67
سياسة

  شرق
      غرب

الفيليبين: عشرات القتلى 
في تحطم طائرة 

عسكرية
أعــلــنــت الــســلــطــات الــفــلــبــيــنــيــة، أمــس 
ــرع 31 شـــخـــصـــًا عــلــى  األحـــــــــد، مــــصــ
، إثــر تحطم طائرة »ســي 130« 

ّ
األقـــل

 جنودًا في 
ّ

العسكرية، التي كانت تقل
الفيليبني.  جنوبي  ســولــو،  مقاطعة 
وكان على منت الطائرة التابعة للقوات 
الــجــويــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة 92 شــخــصــًا. 
وأفاد رئيس أركان الجيش، الجنرال 
الطائرة  سيريليتو سوبيجانا، بأن 

تحطمت أثناء محاولتها الهبوط.
)األناضول(

روسيا: سنرّد على أي 
استفزاز بقوة

ذكــر الكرملني، أمــس األحـــد، أن أي 
استفزاز مماثل لتحركات السفينة 
الــحــربــيــة الــبــريــطــانــيــة »ديــفــنــدر«، 
ــقـــول روســــيــــا إنـــهـــا دخــلــت  ــتـــي تـ الـ
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي إلـــى مياهها 
ــة قــــــــرب شــــبــــه جــــزيــــرة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
الــقــرم األوكــرانــيــة، الشهر املــاضــي، 
قـــويـــًا مــــن مــوســكــو.  يــســتــلــزم ردًا 
ــد اســـتـــدعـــت  ــ ــو قــ ــكــ ــــت مــــوســ ــانــ ــ وكــ
لتوجيه  لديها  البريطاني  السفير 
تـــوبـــيـــخ رســـمـــي بـــعـــدمـــا انــتــهــكــت 
السفينة الحربية البريطانية مياه 
بريطانيا  لكن  اإلقليمية،  روســيــا 
ومعظم دول العالم تقول إن املياه 

أوكرانية.
)رويترز(

ميانمار: مقتل 25 معارضًا 
وسط البالد

ذكـــرت وســائــل إعـــالم فــي ميانمار 
ــــس األحـــــــد، أن  وأحــــــد الـــســـكـــان، أمـ
االنقالبيني قتلوا ما ال يقل عن 25 
شخصًا، يوم الجمعة، في مواجهة 
مــع مــعــارضــني فــي بــلــدة ديــبــايــني. 
ــال نــيــو  ــوبـ ــلـ وأفــــــــادت صــحــيــفــة »غـ
اليت أوف ميانمار«، التي تديرها 
»إرهابيني مسلحني«  بــأن  الــدولــة، 
أثناء  األمـــن  لــقــوات  كمينًا  نصبوا 
دوريـــة هناك وقتلوا أحــد أفــرادهــا 
وأصابوا ستة. وقال أحد السكان، 
إن الجيش أرســل جنودًا اشتبكوا 

مع متظاهرين وقتلوا 25 منهم.
)فرانس برس(

إقليم تيغراي

ــد قــــواتــــهــــا فــــي املــــنــــاطــــق املــتــاخــمــة  مــــن حـــشـ
لتيغراي مــرة أخـــرى، مــؤكــدة نيتها مواصلة 
القتال. وذهــب زعــمــاء تيغراي أبعد مــن ذلــك، 
متحدثني عن احتمال تمدد املعارك جغرافيًا، 
ومعلنني أنهم لن يترددوا في دخول إريتريا، 
ــانـــدت قـــــوات مــنــهــا قـــــوات الــحــكــومــة  الـــتـــي سـ
اإلثـــيـــوبـــيـــة، بـــمـــا يــثــيــر مــــخــــاوف مــــن تــجــدد 
 
ً
الصراع على نطاق أوسع مرة أخرى. وفضال
عـــن انــعــكــاس الـــتـــطـــورات الــجــديــدة عــلــى أبــي 

تـــزداد حــالــة عــدم اليقني فــي إقليم 
تيغراي بشمال إثيوبيا ومستقبل 
املـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــــالن 
حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقف إطالق 
الوحيد  الثابت  النار من جانب واحــد. ولعل 
فــي املــشــهــد الــيــوم أن املــعــادلــة الــتــي أراد أبــي 
أحمد إرساءها في اإلقليم بعد تسعة أشهر 
قــادة »جبهة تحرير شعب  القتال، بطرد  من 
ــاء تــمــردهــم،  ــهــ تـــيـــغـــراي«، ومــحــاكــمــتــهــم وإنــ
فشلت، وعــادت األمــور لتنقلب على عكس ما 
ــــوزراء. فــالــوضــع الــيــوم، على  تمناه رئــيــس الـ
األقــل مــن الجهة العسكرية، عــاد إلــى مــا قبل 
28 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، وهــو 
التاريخ الذي أعلنت فيه الحكومة اإلثيوبية 
تحرير  »جبهة  على  بالنصر  الصراع  انتهاء 
ــغـــراي« والـــســـيـــطـــرة عــلــى عــاصــمــة  ــيـ شــعــب تـ
الـــصـــراع استمر  بـــأن  عــلــمــًا  اإلقــلــيــم ميكيلي، 
ــزاع  ــنـ ــــى أن شـــهـــد الـ ــهــــر الـــتـــالـــيـــة، إلـ فــــي األشــ
مــنــعــطــفــًا رئــيــســيــًا جـــديـــدًا اإلثـــنـــني املـــاضـــي، 
»جــبــهــة تحرير  مــع اســتــعــادة قــــوات تــابــعــة لـــ
ذلك  ليس  ميكيلي.  على  السيطرة  تــيــغــراي« 
وحذرتها  الحكومة  تــوّعــدت  فالجبهة  فــقــط، 

أحمد نفسه والتحالف الذي أقامته الحكومة 
اإلثــيــوبــيــة مــع إريــتــريــا واملــقــاتــلــني فــي إقليم 
ــذي يمكن  ــ أمـــهـــرة ضـــد مــقــاتــلــي تــيــغــراي، والـ
اإلثيوبية في  القوات  أن ينفجر مع استمرار 
املعركة، ومقاتلي تيغراي في  االنسحاب من 
فإن  كــامــل،  بشكل  اإلقليم  الستعادة  الهجوم 
حلم االنــفــصــال عــاد كما يــبــدو ليدغدغ قــادة 
اإلقــلــيــم وحــتــى شــعــب تــيــغــراي، الـــذي احتفل 
الحكومة«،  »هــزيــمــة  بـــ ميكيلي  فــي  أيـــام  قبل 
ــــرى مـــن الــجــنــود  وبــالــقــبــض عــلــى آالف األســ
اإلثـــيـــوبـــيـــني الــــذيــــن تــــم عـــرضـــهـــم فــــي مــوكــب 
»املذل«،  ضخم في العاصمة وصفه كثيرون بـ
املحتفلني. ووســط كل  الناس  وســط هتافات 
هــذه الــتــطــورات، تطرح تــســاؤالت عما تحقق 
بالفعل اليوم في تيغراي بعد تسعة أشهر من 
القتال، مع عودة »جبهة تحرير تيغراي« إلى 
الكوارث واملخاوف على  ازديــاد  املشهد، غير 
فته الحرب، 

ّ
الوضع اإلنساني املزري الذي خل

أوضــاعــًا مأساوية  اآلالف  مئات  مع مواجهة 
وســـط تــحــذيــرات دولــيــة مــتــواصــلــة مــن خطر 
الــقــائــم، وال سيما مــع تعثر وصــول  الــوضــع 

املساعدات إلى مناطق عديدة في اإلقليم. 

يــومــني، استعاد زعــيــم »جبهة تحرير  وقــبــل 
جبرميكائيل،  ديبرصيون  تــيــغــراي«،  شعب 
كــان مختبئًا طيلة  أن  القوة بعد  الثقة ولغة 
ليعود مجددًا  الــجــبــال،  فــي  املاضية  األشــهــر 
اتــهــامــات ألبـــي أحمد  إلـــى ميكيلي، مــوجــهــًا 
لو  »حتى  أنــه  ومؤكدًا  اإلثيوبية،  والحكومة 
اإلقليم  مستقبل  فــإن  قريبًا،  الــصــراع  انتهى 
كـــجـــزء مـــن إثـــيـــوبـــيـــا، أصـــبـــح مـــوضـــع شـــك«. 
وأوضح أن »الثقة انهارت تمامًا«. ومع ذلك، 
أضاف: »لم يتم تقرير أي شيء، األمر يعتمد 

على السياسة في املركز«.
نشرتها  تصريحات  فــي  جبرميكائيل  وقـــال 
»أبـــي أحمد  إن  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
مــتــهــور وعـــديـــم الــخــبــرة وتـــجـــاوز حـــــدوده«. 

واتــهــم الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة بــارتــكــاب جــرائــم 
ــيـــم، مــتــعــهــدًا  ــلـ إبــــــادة بــحــق املـــدنـــيـــني فـــي اإلقـ
الظلم  كل مظاهر  املسؤولني عن  »محاسبة  بـ
والــوحــشــيــة«. وقـــال: »لــم أكــن أتــوقــع أن أعــود 
إلى الحياة... الشيء املهم هو أن شعبي حر«. 
وأكد أنهم تمكنوا من »شل الجيش اإلثيوبي، 
ــة تــابــعــة  ــرقـ ــل 12 فـ ــ ــــرق مــــن أصـ وهــــزمــــوا 7 فـ
للجيش، وقتلوا ما ال يقل عن 18 ألف جندي 
وأســروا أكثر من 6 آالف«، رافضًا قبول وقف 
إطالق النار في تيغراي. وقال: »لقد استولوا 
بالقوة«.  سنعيدها  لــذا  بالقوة،  األرض  على 
وتابع: »هذا بلد معقد وفوضوي للغاية... أبي 
أحمد لم يكن لديه خبرة وال نضج... وبسبب 
طموحه في أن يصبح حاكم إثيوبيا، اعتبرنا 

فــي طــريــقــه«. وحــــذر جبرميكائيل من  عــقــبــة 
أبي أحمد حشد قواتها في  محاولة حكومة 
املناطق املتاخمة لتيغراي مرة أخرى، مؤكدًا 

نيته إرسال مقاتلني العتراضها.
ــــد اســـتـــعـــرضـــت  ــانــــت قـ ــأتــــي ذلــــــك بـــيـــنـــمـــا كــ يــ
الــجــبــهــة، يــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، مــوكــبــًا من 
اإلثيوبي  الجيش  مــن  األســـرى  الجنود  آالف 
فـــي مــيــكــيــلــي، وهــــم يــمــشــون وســــط حــشــود 
وبطرد  باالنتصار،  وتحتفل  بهم  مستهزئة 
ــنـــة، بــيــنــمــا تم  ــقــــوات الــحــكــومــيــة مـــن املـــديـ الــ
اقتياد األســرى إلى سجن كبير على الحافة 
الشمالية للمدينة. وقالت صحيفة »نيويورك 
تــايــمــز« إن أكــثــر مـــن 7 آالف جــنــدي ســــاروا 
واعتبرت  أيـــام.   4 ملــدة  جنوب غربي مكيلي، 

أن مـــوكـــب األســـــــرى كـــــان تــوبــيــخــًا واضـــحـــًا 
ألبي أحمد، الــذي أعلن في خطاب ألقاه يوم 
الثالثاء املاضي في أديــس أبابا أن التقارير 
عن هزيمة قواته كانت »كــذبــة«، وأصــر على 
أنــه أعلن وقــف إطــالق النار من جانب واحد 
ــال جــبــرمــيــكــائــيــل إنــه  ألســـبـــاب إنــســانــيــة. وقــ
ســـيـــتـــم إطـــــــالق ســـــــراح مـــعـــظـــم األســـــــــرى مــن 
املنخفضة،  الــرتــب  ذوي  اإلثيوبيني  الجنود 

لكن سيتم اإلبقاء على الضباط محتجزين.
ويـــقـــول املــحــلــلــون إن أبـــي أحــمــد يـــواجـــه اآلن 
تـــحـــديـــات ســـيـــاســـيـــة هـــائـــلـــة. لـــعـــل أهـــــم هـــذه 
الذي  التحالف  أن  في  تكمن  اليوم  التحديات 
أقــامــتــه الــحــكــومــة مــع إريــتــريــا واملــقــاتــلــني في 
إقــلــيــم أمـــهـــرة يــمــكــن أن يــنــفــجــر مـــع اســتــمــرار 

اإلقليم،  مــن  االنسحاب  فــي  اإلثيوبية  الــقــوات 
الهجوم.  في  تيغراي  تحرير  جبهة  ومقاتلي 
وفي السياق، قال مهاري تاديلي مارو، أستاذ 
فــي معهد  السياسية  والــجــغــرافــيــا  الــحــوكــمــة 
ــيـــويـــورك تــايــمــز«،  »نـ ـــ ــة لـ ــ ــيـ ــ الــجــامــعــة األوروبـ
ــم أمـــهـــرة ألبـــي أحــمــد ســيــتــضــاءل في  إن »دعــ
الــنــهــايــة«، مضيفًا أن »الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
كــان يجمع الطرفني أخــيــرًا هــو الــعــداء لحكام 
اللعبة،  تيغراي من  تيغراي. وبمجرد خــروج 
فإن هذا الحلف لن يكون متماسكًا«، وهو ما قد 
يؤثر على وضعه أبي السياسي داخل البالد.
ــا، أحـــد كــبــار  مـــن جــهــتــه، قـــال غــيــتــاتــشــو رضــ
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« يــوم  زعـــمـــاء تـــيـــغـــراي، لــــ
الثالثاء املاضي، إن قوات تيغراي »لن تتردد 
فـــي دخــــول إريـــتـــريـــا، وربـــمـــا تـــحـــاول الــتــقــدم 
نحو عاصمتها، إذا كان هذا هو ما يتطلبه 
األمــر ملنع القوات اإلريترية من الهجوم مرة 
بــدا في مقابلته  أخــرى«. ولكن جبرميكائيل 
ــذرًا بــشــأن  ــ ــثـــر حــ مــــع »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« أكـ
التعامل مع إريتريا. وقــال إن قــوات تيغراي 
إلــى خارج  اإلريترية  الــقــوات  لدفع  »ستقاتل 
حدود اإلقليم، لكن ليس بالضرورة أن تذهب 

أبعد من ذلك«.
إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن املــــــــزاج املـــبـــتـــهـــج الــــــذي ســـاد 
ميكيلي األسبوع املاضي، يمثل أيضًا تحديًا 
»االنتصار«  لجبرميكائيل. فحالة االنتشاء بـ
هـــذه قــد تتغّير فــي األســابــيــع املــقــبــلــة، حيث 
يعيش سكان تيغراي على وقع أزمة إنسانية 
خطيرة. وتقول مجموعات إنسانية دولية إن 
قــد يتضورون  األكــثــر ضعفًا  ســكــان تيغراي 
جــــوعــــًا إذا لــــم تـــســـمـــح حـــكـــومـــة أبـــــي أحــمــد 
بتوصيل املساعدات الحيوية للسكان، علمًا 

بأن األخيرة تنفي عرقلة وصول املساعدات.
ودعت املفوضية اإلثيوبية لحقوق اإلنسان، 
ــن أمــــس الـــســـبـــت، إلــــى إقــــــرار »تــدابــيــر  أول مـ
عاجلة« لحماية ومساعدة املدنيني في إقليم 
تيغراي، وذلك غداة تحذير مسؤول رفيع في 
األمم املتحدة بأن أكثر من 400 ألف شخص 
فــي اإلقــلــيــم »بــاتــوا يــعــانــون مــجــاعــة«. وأثـــار 
تدمير جسرين حيويني لنقل املساعدات إلى 
تــيــغــراي قلقًا األســبــوع املــاضــي، بينما نفت 
بمنع وصــول  املتهمة  اإلثــيــوبــيــة،  الــحــكــومــة 
ــــى املــنــطــقــة،  ــذه املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة إلـ ــ هـ

مسؤوليتها عن ذلك.
بــــــدوره، أعــلــن األمــــني الـــعـــام لــأمــم املــتــحــدة، 
أنطونيو غوتيريس، أول من أمس، أنه »ال بد 
من وقف حقيقي إلطالق النار، يفتح الطريق 
ه 

ّ
أمام حوار يأتي بحل سياسي«، مضيفًا أن

»من غير املقبول على اإلطالق« تدمير البنى 
التحتية املدنية.

ر مساعد األمــني 
ّ
املــاضــي، حـــذ ويـــوم الجمعة 

الــــعــــام لـــأمـــم املـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون اإلنــســانــيــة 
»أكثر  أن  مــن  رامــيــش رجاسينغام  بــالــوكــالــة 
يعانون مجاعة،  باتوا  ألــف شخص  من 400 
وأن 1,8 مليون آخرين هم على عتبة املجاعة. 
البعض يقول إن األعداد أكبر من ذلك. ويعاني 
33 ألف طفل سوء التغذية الحاد«. وقال خالل 
اجتماع ملجلس األمن الدولي حول تيغراي إن 
الوضع »تدهور بشكل كبير«، مشددًا على أن 
»حياة عدد كبير من األشخاص )في تيغراي( 
ــــواد الــغــذائــيــة  ــن بــقــدرتــنــا عــلــى إيـــصـــال املـ رهـ
وأدويـــــــة إلـــيـــهـــم. يــجــب أن نــصــل إلــيــهــم اآلن 

وليس األسبوع املقبل، بل اآلن«.
)العربي الجديد(

أسرى من القوات اإلثيوبية في ميكيلي )ياسويوشي شيبا/فرانس برس(

شمالي  تيغراي،  إقليم  في  المعادالت  انقلبت 
إثيوبيا، رأسًا على عقب، األسبوع الماضي، عندما 
تمكنت »جبهة تحرير شعب تيغراي« من العودة 
مواصلة  وتأكيدها  ميكيلي،  العاصمة  إلــى 
القتال الستعادة كامل اإلقليم، في الوقت الذي 
تزداد فيه المخاوف على الوضع اإلنساني الذي 

يزداد سوءًا

الغالف

انقـالب 
معادلة 

أبي أحمد

دعوات لحماية المدنيين 
في إقليم تيغراي وإيصال 

المساعدات

جبرميكائيل: مستقبل 
تيغراي كجزء من إثيوبيا 

أصبح موضع شك

إنسانية  وبأزمة  هائلة  بشرية  بخسائر  تيغراي  إقليم  في  الحرب  تسببت 
إن  المتحدة،  لألمم  التابع  العالمي  األغذية  برنامج  ويقول  مروعة. 
إلى  المائة من سكان تيغراي، يحتاجون  أو 91 في  5,2 ماليين شخص، 

مساعدات غذائية طارئة. 
بينها  ــن  م عـــدة  دول  ــددت  ــ وش
ــدة وأيـــرلـــنـــدا  ــح ــت ــم ــات ال ــ ــوالي ــ ال
تقف  التي  المتحدة  والمملكة 
يوم  األمــن  مجلس  اجتماع  وراء 
تيغراي،  حــول  الماضي  الجمعة 
ــمــســاعــدات  ال ــول  ــ وص أن  عــلــى 
اإلنسانية إلى السكان يجب أال تشوبه 

أي عراقيل.

مساعدات غذائية طارئة

أفغانستان: غزوة »طالبان« تصل إلى الشمال

تــــــواصــــــل حـــــركـــــة »طــــــالــــــبــــــان« زحــــفــــهــــا فــي 
األفغاني،  الجيش  حــســاب  على  أفغانستان 
ــة واألجـــنـــبـــيـــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــــوات األمـ ــقـ ــ ملـــــلء فــــــراغ الـ
ــمــــواقــــع مـــحـــددة  ــبـــة. ولــــــم تـــكـــتـــِف بــ ــنـــســـحـ املـ
فحسب، بل تمدد انتشار الحركة في الشمال 
ــوالــــني  ــــرب املــ ــــحـ ــــي، مـــعـــقـــل أمـــــــــراء الـ ــانـ ــ ــغـ ــ األفـ
للواليات املتحدة، الذي شّكل نقطة االنطالق 
املــيــدانــيــة لـــقـــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي، وعــلــى 
رأســــهــــم األمـــيـــركـــيـــون، ملـــواجـــهـــة »طـــالـــبـــان« 
بــعــد اعــــتــــداءات 11 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2001. 

وتؤشر هذه املعطيات إلى مستقبٍل قاتم في 
 تقدم »طالبان« عسكريًا، 

ّ
أفغانستان، في ظل

ــدام الــــحــــوار بــــني الـــحـــكـــومـــة والـــحـــركـــة  ــ ــعـ ــ وانـ
املــتــطــرفــة. وهـــو مــا يــضــع الــبــالد عــلــى حافة 
يواصلون  األميركيني  أن  خصوصًا  بــركــان، 
بـــدورهـــم عملية انــســحــابــهــم مــن دون إعـــادة 

النظر فيه لدعم السلطات الشرعية.
ــائـــرة فـــي الــتــعــامــل مع  ــدت الــســلــطــات حـ ــ وبـ
الــداخــلــيــة  فـــأصـــدرت وزارة  الـــحـــركـــة،  تـــقـــدم 
بــيــانــًا، مــســاء أول مـــن أمــــس الــســبــت، قــالــت 
فــيــه إن »الــهــزائــم مــؤقــتــة«، لكنها لــم تشرح 
كيفية استعادتها وال كيفية إيقاف الزحف، 
خــصــوصــًا إذا تــوّجــه عــنــاصــر الــحــركــة إلــى 
ــام االنـــســـحـــاب  ــمــ الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــول، مــــع إتــ
األميركي واألجنبي بالكامل، في أغسطس/ 
آب املقبل، حسبما أعلنت اإلدارة األميركية. 
مــن جــهــتــه، أكـــد املــتــحــدث بــاســم »طــالــبــان«، 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، ســقــوط مــنــاطــق عــديــدة 
بأيدي الحركة، مشيرًا إلى أن معظمه حصل 
بــال قــتــال. وعــرضــت »طــالــبــان« فــي تسجيل 
مصور لجنود أفغان مستسلمني، يأخذون 

بــدخــشــان. وسبق  فــي  وأرغـــو وكوهيستان 
أن سقطت يوم السبت 13 مقاطعة أفغانية، 
تسع منها في والية بدخشان )شمال شرق( 

لوحدها بيد الحركة. 
وأفاد مسؤولون أمس بأن مسيرة »طالبان« 
عبر شمال أفغانستان اكتسبت زخمًا خالل 
من  مناطق  على  قواتها  استيالء  مــع  الليل، 
ــقـــوات األفــغــانــيــة الــــفــــارة، والـــتـــي فـــر مــئــات  الـ
إلــى طاجكستان. وذكــرت  الحدود  منها عبر 
طاجكستان  في  القومي  لأمن  الدولة  لجنة 
أفـــراد الجيش األفغاني  أن أكثر مــن 300 مــن 
الــحــدود من واليــة بدخشان مع تقدم  عبروا 
الــحــدود. وأضافت  مقاتلي »طالبان« صــوب 
أن »الــــقــــوات األفـــغـــانـــيـــة عـــبـــرت الــــحــــدود في 
الــســبــت  ــاء  مــــســ مــــن  الــــســــاعــــة 6:30  حــــوالــــى 
بالتوقيت املحلي«. ولفتت إلى أن »السلطات 
ــن  ــقـــوات الــــدفــــاع واألمــ الــطــاجــكــيــة ســمــحــت لـ
الــوطــنــيــة األفــغــانــيــة املــنــســحــبــة، مــســتــرشــدة 
بالعبور  الجوار،  اإلنسانية وحسن  بمبادئ 
تتمتع  بدخشان  أن  ُيذكر  إلــى طاجكستان«. 
بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي فــهــي مــتــاخــمــة لــحــدود 

الصني وطاجكستان وباكستان.
وإزاء هذه التطورات، قال عضو مجلس والية 
بــدخــشــان، محب الــرحــمــن، إن املــكــاســب التي 
الغالب للحركة  أتــت في  الــواليــة  تحققت في 
املــتــمــردة مــن دون قــتــال. وألــقــى بــالــلــوم على 
نــجــاحــات »طــالــبــان« فــي املــعــنــويــات السيئة 
لــلــقــوات الــتــي فاقتها عــنــاصــر الــحــركــة عــددًا 
في الغالب، مع عدم وجــود إمــدادات. وكشف 
ـــركـــت غــالــبــيــة املــنــاطــق 

ُ
ــه »لـــســـوء الـــحـــظ، ت أنــ

أنه  إلــى  قــتــال«، مشيرًا  أي  لطالبان مــن دون 
في األيام الثالثة املاضية سقطت 10 مناطق 
في يد الحركة، بينها ثماني مناطق من دون 
قتال. وأضــاف أن املئات من عناصر الجيش 
والــشــرطــة وقــــوات االســتــخــبــارات األفــغــانــيــة 
فايز  إلــى  وفــروا  العسكرية  سلموا مواقعهم 

آباد عاصمة والية بدخشان. 
وأشـــار إلــى أنــه حتى مــع عقد اجتماع أمني 
ــبـــاح أمـــــس األحــــد  فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـ
لــلــتــخــطــيــط لــتــعــزيــز مــحــيــط الــعــاصــمــة، كــان 
يغادرون  اإلقليميني  املسؤولني  كبار  بعض 
فايز آبــاد متجهني إلى العاصمة كابول. مع 
العلم أنــه فــي أواخـــر شهر يــونــيــو/ حــزيــران 
ــــادت الــحــكــومــة األفــغــانــيــة إحــيــاء  املـــاضـــي أعـ
املليشيات لدعم القوات األفغانية املحاصرة، 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــن قــــــال إن الــ ــمــ لـــكـــن مـــحـــب الــــرحــ
خاضوا  بدخشان  مقاطعات  فــي  املليشيات 

معركة فاترة فقط. 
وسيطر مقاتلو الحركة على إقليم بانجواي 
ذي األهمية االستراتيجية في والية قندهار 
ــة الــــســــابــــق، بــعــد  ــركـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــعــقــل الـــحـ

أموال النقل ويعودون إلى منازلهم. وأفادت 
ــيـــة، أمـــــس األحـــــــد، بــســقــوط  ــانـ ــادر أفـــغـ مــــصــ
خــمــس مــقــاطــعــات أفــغــانــيــة جـــديـــدة فـــي يد 
حركة »طالبان«، في أقل من 12 ساعة. يأتي 
ــام مــن إعــــالن مــســؤولــني أفــغــان  ذلـــك بــعــد أيــ
سقوط عشرات املقاطعات في جميع أنحاء 
الــبــالد بــيــد الــحــركــة فــي األســابــيــع األخــيــرة. 
ــلــــوع نــــيــــوز« املــحــلــيــة عــن  ــاة »طــ ــنـ ونـــقـــلـــت قـ
أن »طالبان« سيطرت  )لــم تسمها(  مصادر 
أول أمس  على خمس مقاطعات منذ مساء 
الـــســـبـــت، فــــي واليــــــــات مــخــتــلــفــة. وبــحــســب 
املــصــدر، فـــإن املــقــاطــعــات هــي بــانــجــواي في 
ــي بـــاكـــتـــيـــا، وكـــوفـــاب  قــــنــــدهــــار، وزيـــــــــروك فــ

األفغانية، بحسب  الــقــوات  مــع  ليلية  مــعــارك 
مـــا أعــلــنــت الــســلــطــات املــحــلــيــة. ويـــقـــع إقــلــيــم 
كيلومترًا   15 حــوالــى  مسافة  على  بانجواي 
مــن مــديــنــة قــنــدهــار، عــاصــمــة الـــواليـــة، وكــان 
على  وشهد  »طالبان«،  لـ بــؤرة  طويلة  لفترة 
ــوات  ــارك بـــني املــتــمــرديــن وقــ ــعـ ــر الــســنــني مـ مـ
ــم مــنــطــقــة  ــ ــاكـ ــ ــي. وقـــــــــال حـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــلــــف األطـ الــــحــ
بــانــجــواي هــاســتــي مــحــمــد إن مـــعـــارك جــرت 
الليل،  األفغانية خــالل  والــقــوات  الحركة  بني 
وإن القوات غادرت املنطقة في نهاية املطاف. 
وســـيـــطـــرت »طـــالـــبـــان« عــلــى مـــركـــز الــشــرطــة 
فـــي املــنــطــقــة ومــبــنــى اإلدارة املــحــلــيــة. وأكـــد 
رئيس مجلس والية قندهار جان خاكريوال 
األفغانية  الــقــوات  بــانــجــواي، متهمًا  ســقــوط 
بأنها  كافية«  »بــأعــداد  مــوجــودة  كانت  التي 
»تــعــمــدت االنـــســـحـــاب«. وقـــنـــدهـــار هـــي مهد 
حركة »طــالــبــان« أســاســًا مــع سيطرتها على 
فــي 1996، وأقــامــت  أفــغــانــســتــان  فــي  السلطة 
نــظــامــًا مـــتـــشـــددًا، قــبــل أن يــطــيــحــهــا ائــتــالف 
املتحدة عام 2001  الواليات  بقيادة  عسكري 

بعد اعتداءات 11 سبتمبر.
وفي قندهار، أفادت وسائل إعالم محلية عن 
مقتل سكرتير حاكم والية قندهار وحارسه 
األمــــنــــي فــــي تــفــجــيــر اســـتـــهـــدف مـــقـــر حــاكــم 
ونقلت  أفغانستان.  جنوبي  الواقعة  الوالية 
قــنــاة »طــلــوع نــيــوز« املحلية عــن مــصــادر لم 
انــفــجــار عبوة  ــتــال فــي 

ُ
ق الــرجــلــني  تسمها أن 

ناسفة مزروعة بموقف سيارات بمقر حاكم 
الوالية. بالتالي تسيطر »طالبان« اآلن على 
ــز املـــقـــاطـــعـــات الــبــالــغ  ــراكــ ثــلــث الــــواليــــات ومــ

عددها 421 في أفغانستان. 
ــــق الـــــواقـــــعـــــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة  ــــاطـ ــنـ ــ ــّد املـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
وت

الــشــمــال مــنــاطــق استراتيجية  »طــالــبــان« فــي 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد، وتــمــتــد عــلــى طــــول الـــحـــدود 
الوسطى، خصوصًا  آسيا  دول  مع  األفغانية 
تـــركـــمـــانـــســـتـــان، أوزبـــكـــســـتـــان، طــاجــكــســتــان. 
وخــــــالل الـــشـــهـــر املــــاضــــي، ســـيـــطـــرت الــحــركــة 
على مدينة اإلمــام صاحب، الواقعة في والية 
على  وسيطرت  ألوزبكستان،  املقابلة  قــنــدوز 
الــغــزوات في  تــجــاري رئيسي. وتعتبر  طريق 
بــدخــشــان ذات أهــمــيــة خـــاصـــة، ألنــهــا مــوطــن 
تل 

ُ
الرئيس السابق برهان الدين رباني الذي ق

في تفجير انتحاري عام 2011. وُيشار إلى أن 
ابنه صالح الدين رباني هو جزء من املجلس 
قاد  كما  الوطنية.  للمصالحة  الحالي  األعلى 
الرئيس السابق املقتول )الجماعة اإلسالمية( 
األفــغــانــيــة، الــتــي كــانــت تــضــّم املــقــاتــل الشهير 
»طالبان« أحمد شاه مسعود، الذي  املناهض لـ
تل على يد انتحاري قبل يومني من هجمات 

ُ
ق

11 سبتمبر في الواليات املتحدة.
)األناضول، أسوشييتد برس، فرانس برس( الجيش يتهاوى أمام تقدم »طالبان« )األناضول(

فّر 300 جندي 
أفغاني إلى طاجكستان 

بسبب تقدم الحركة

طرأت تطورات ميدانية 
كبيرة في الشمال 

األفغاني، مع وصول 
حركة »طالبان« إليه، للمرة 

األولى في تاريخها، في 
ظّل فرار جنود أفغان

الحدث
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سياسة

طيف إحالل ديمغرافي

هجرة جماعية من هونغ كونغ

قد تسّرع الهجرة 
في نقل سكان من البر 

الصيني إلى الجزيرة

بكين ـ علي أبو مريحيل

»البقاء في املدينة بات أمرًا صعبًا 
وينطوي على الكثير من املغامرة، 
ألبـــنـــائـــي  مـــســـتـــقـــبـــل  أي  أرى  ال 
هــنــا، فــهــم عــرضــة لــاعــتــقــال فــي أي لحظة«. 
هــكــذا تــعــّبــر لــي جــانــغ، عــن مــخــاوفــهــا بشأن 
مستقبل أبــنــائــهــا الــثــاثــة فــي هــونــغ كــونــغ، 
بــعــد إقـــــرار الـــبـــرملـــان الــصــيــنــي قـــانـــون األمـــن 
الــقــومــي الــخــاص بــالــجــزيــرة، الــعــام املــاضــي، 
شخص  أي  اعــتــقــال  للسلطات  يتيح  والــــذي 
ومحاكمته بذريعة تهديد األمن واالستقرار 
في املستعمرة البريطانية السابقة. وتضيف 
تخطط  أنها  الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث  في 
كــنــدا منذ منتصف  إلــى  مــع عائلتها  للسفر 
التسهيات  مــن  لــاســتــفــادة  املــاضــي،  الشهر 
الــتــي قــدمــتــهــا أوتـــــاوا لــســكــان هــونــغ كــونــغ، 
بعد تشديد الخناق عليهم من قبل الحكومة 
ــة فــــي بـــكـــن. وتــــقــــول إنـــهـــا مــضــطــرة  ــزيـ ــركـ املـ
التخاذ هذا القرار، بعد أن تسلل إلى نفسها 
شــــعــــور بـــالـــغـــربـــة فــــي املـــديـــنـــة الــــتــــي ولــــدت 
وترعرت فيها، مشيرة إلى أنها تفتقر لألمان 
والحرية في ظل أحكام وإجــراءات جديدة لم 
تعهدها من قبل، وأنها تعد الساعات في كل 
مرة يتأخر فيها أحد أبنائها في العودة إلى 

املنزل.
لي جيانغ، واحدة من بن عشرات اآلالف من 
املــواطــنــن الــذيــن بــاتــوا يــفــكــرون فــي مــغــادرة 
تــعــداد سكانها 7.5 ماين  الــبــالــغ  الــجــزيــرة 
نـــســـمـــة، بــســبــب تــــضــــاؤل هـــامـــش الـــحـــريـــات 
بموجب قــانــون األمـــن الــقــومــي، الـــذي تسّبب 
فـــي اعــتــقــال عـــشـــرات املــعــارضــن والــنــشــطــاء 
املــنــاهــضــن لــلــحــكــم الــشــيــوعــي واملــطــالــبــن 

بالحرية والديمقراطية.
وأظــهــرت أرقــــام حــديــثــة صـــدرت عــن مديرية 

حن سمحت السلطات الصينية ملسلمن من 
الكبرى  املــدن  أقلية اإليغور في العمل داخــل 
تــحــت شــعــار الــتــعــايــش بـــن الــقــومــيــات، في 
مــقــابــل تــقــديــمــهــا حـــوافـــر لــشــبــان مـــن قومية 
الهان الصينية من أجل الدراسة والعمل في 
اإلقليم، في إطار سياسة التهجير واإلحال 

بهدف طمس املعالم الدينية والثقافية.
مــن جــهــتــه، يــتــطــرق املــحــلــل االقــتــصــادي دان 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  تــشــو، فــي حــديــٍث لـــ
تـــداعـــيـــات الــهــجــرة عــلــى مــســتــقــبــل الــجــزيــرة 
ــزًا مـــالـــيـــًا هـــامـــًا فــــي شـــرق  ــركــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــ
آســيــا. ويــبــدي ماحظته أنــه على الــرغــم من 
اتــســاع رقــعــة الــهــجــرة، إال أن هــونــغ كــونــغ ال 
اقـــتـــصـــادي كبير  ثــقــل ووزن  ــزال صــاحــبــة  ــ تـ
املالية  املؤسسات  أن  خصوصًا  املنطقة،  في 
تـــزال مــوجــودة، وتعمل بــصــورة طبيعية،  ال 
والـــهـــجـــرة يــقــتــصــر حــتــى اآلن عــلــى األفـــــراد 
أن املخاوف  إلى  املقابل يلفت  فقط. لكنه في 
تكمن في قيام املغادرين بسحب مدخراتهم، 
ــدرت عن  مــشــيــرًا إلـــى أن بــيــانــات حــديــثــة صــ
اتحاد املصارف في املدينة، كشفت عن أكثر 
من 8 آالف عملية سحب خال شهرين فقط، 
ــــى نـــحـــو مـــلـــيـــاري دوالر  بـــإجـــمـــالـــي يـــصـــل إلـ
ويرى  دوالر(.  مليون   257.6( كونغي  هونغ 

أن األرقــام تشير إلــى هــروب رؤوس األمــوال، 
ــــذي قـــد يـــحـــول دون انـــجـــذاب رجـــال  ــر الـ ــ األمـ
في   

ً
مستقبا لاستثمار  األجــانــب  األعــمــال 

 عــن تــضــاؤل هــامــش األمــان 
ً
الــجــزيــرة، فــضــا

األمــن  قــانــون  بسبب  الــعــمــل  لبيئة  بالنسبة 
القومي.

يــشــار إلــــى أن الــصــن فــرضــت قـــانـــون األمـــن 
الــقــومــي الـــخـــاص بــهــونــغ كـــونـــغ، فـــي مــايــو/
أيار من العام املاضي، وأثار جداًل واسعًا في 
مناهضة  حركة  أي  الــقــانــون  ويعتبر  حينه. 
ــاب ودعــمــًا  ــ لــلــحــكــومــة، تــحــريــضــًا عــلــى اإلرهــ
لـــلـــنـــزعـــة االنـــفـــصـــالـــيـــة يـــســـتـــدعـــي الــتــوقــيــف 
قد تصل  ملــدة  والسجن  القانونية  لة  واملساء
إلى خمس سنوات، وهو ما دعا جهات دولية 
إلى إبــداء مخاوفها بشأن مستقبل الجزيرة 

واعتبار أنها لم تعد مستقلة عن الصن.

يضيق األفق أمام 
سكان هونغ كونغ، 

بعد إقرار الصين قانون 
األمن القومي في 

العام الماضي، وهو ما 
يدفعهم إلى تكثيف 

الهجرة إلى خارج 
مدينتهم

)Getty( قدمت أستراليا وكندا حوافز للراغبين بالهجرة

التعليم في هونغ كونغ، أن ما يقرب من 20 
ألف طالب في املــدارس االبتدائية والثانوية 
سحبوا ملفاتهم تمهيدًا للسفر إلى الخارج. 
كما صّرح مسؤول في املدينة أن عددًا كبيرًا 
من الشبان ترددوا أخيرًا على أقسام الشرطة، 
للحصول عــلــى شــهــادات عـــدم وجـــود سجل 
إجرامي، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبعض 
برامج الهجرة التي قدمتها حكومات غربية.
ــل مــن  ــة تـــقـــديـــم كــ ــيـ ــر املـــاضـ ــهــ ــهــــدت األشــ وشــ
ــيــــا، حـــزمـــة مــن  ــتــــرالــ ــدا وأســ ــنــ بـــريـــطـــانـــيـــا وكــ
الـــحـــوافـــز لــســكــان الـــجـــزيـــرة لــلــحــصــول على 
ــار غــضــب  ــ ــــو مــــا أثــ اإلقــــامــــة والـــجـــنـــســـيـــة، وهـ
الصن التي اعتبرت أن اإلجراء ينطوي على 

أهداف سياسية.
حـــول هـــذه الـــتـــطـــورات، يــوضــح املــحــامــي لو 
كوانغ، في حديث مع »العربي الجديد«، أنه 
ال توجد حتى اآلن إحصاءات دقيقة ورسمية 
لـــعـــدد الـــراغـــبـــن فـــي املــــغــــادرة، ولـــكـــن جميع 
املؤشرات تؤكد أن هذه الظاهرة باتت تتسع 
الجماعية. ويعزو ذلك  الهجرة  وتأخذ شكل 
إلــى حالة عــدم اليقن لــدى السكان بشأن ما 
ينتظرهم في الجزيرة التي بدأت تأخذ مامح 
الــبــر الــرئــيــســي الــصــيــنــي، مـــن جــهــة الــرقــابــة 
الــشــديــدة على األفـــراد والــفــضــاء اإللكتروني 
ووسائل اإلعام، مستشهدًا بإغاق صحيفة 
»آبل ديلي« قبل أيام، والتي تعتبر واحدة من 

أكبر وأهم صحف املعارضة.
ويــضــيــف لـــي: وضـــع املــديــنــة اآلن يشبه إلــى 
الــذي كانت عليه في أعقاب  حد كبير الحال 
اإلعـــــــان املـــشـــتـــرك بــــن الـــصـــن وبــريــطــانــيــا 
عـــام 1984، والـــذي  الــجــزيــرة  بــشــأن مستقبل 
قضى بعودتها إلى البر الرئيسي عام 1997 
ــــدة ونــظــامــان«.  ــة واحـ ــ بــمــوجــب صــيــغــة »دولـ
ويــلــفــت إلــــى أن هـــونـــغ كـــونـــغ شـــهـــدت خــال 
تــلــك الــفــتــرة عــمــلــيــات هــجــرة جــمــاعــيــة )أكــثــر 
من نصف مليون مــواطــن( خشية من بطش 

الحزب الشيوعي الصيني.
وعن خطط بكن للتعامل مع هذه الظاهرة، 
يرى أنه على الرغم من أن الصن دانت خطط 
الهجرة التي قدمتها حكومات غربية لسكان 
هونغ كونغ، فإنها ال ترى في ذلك أي مشكلة، 
ــــك، قـــد تــســاعــد هــذه  بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـ
بديلة  بــرامــج  تسريع  فــي  السكانية  الــحــركــة 
تتيح لسكان من البر الرئيسي في السفر إلى 
الجزيرة لإلقامة فيها بصورة دائمة، مشيرًا 
ــــر يـــخـــدم تـــوجـــه بــكــن نحو  إلــــى أن هــــذا األمـ
زرع مــواطــنــن مــدجــنــن ومــخــلــصــن لــلــدولــة 

والحزب.
ويقارن ذلك بما حدث في إقليم شينجيانغ، 

Monday 5 July 2021
االثنين 5 يوليو/ تموز 2021 م  25  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2499  السنة السابعة


