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لبنان والخليج... 
المرض أعمق

وائل قنديل

ليست املفاجأة في أن للكيان 
الصهيوني بصمات على انقالب 

الجنرال عبد الفتاح البرهان وإطاحته 
الحكومة املدنية في السودان. كما 

أنه من باب تحصيل الحاصل القول 
إن تل أبيب كانت حاضرة ومؤثرة 

في عملية االنقالب، سواء عن طريق 
الوفد الذي أرسلته إلى الخرطوم، أو 

عن طريق القاهرة، حيث حل البرهان 
زائرًا، في السر، قبل أن يعود بالخطة 
وطريقة تنفيذها. كل ما سبق صار 

من األشياء العادية في عاملنا العربي، 
ووثقته مطالبات واشنطن لتل أبيب 
بلعب الدور األساس في البحث عن 
مخرج من حالة االنسداد السياسي 
التي تخيم على السودان. وآخر هذه 

املطالبات كشفت عنها الصحافة 
األميركية واإلسرائيلية، على مدار 
اليومني املاضيني، ومحورها األهم 

أن يستخدم الكيان الصهيوني 
نفوذه وعالقاته العميقة مع جنراالت 
السودان للتوصل إلى حلول ملعضلة 

االنقالب.
املشني واملهني في املسألة، أن يكون 
جيش السودان، بلد الالءات الثالث 

الشهيرة )ال صلح، ال اعتراف، ال 
تفاوض( مع العدو، هو الجسر 
واملدخل لهذا العدو، الذي صار 
صديقًا وحليفًا وراعيًا لحكم 

العسكر، لكي يتغلغل في عمق 
املسألة الوطنية السودانية، ويصبح 

في لحظة، شديدة السواد، هو 
الجهة التي يعول عليها املجتمع 
الدولي وصانع القرار األميركي 

في التعاطي مع أزمات السودان. 
يحدث ذلك بينما مؤسسة عربية 

عتيقة اسمها جامعة الدول العربية، 
سقطت بيد أحمد أبو الغيط، الذي 
ال شغل وال شاغل له سوى اللف 

على برامج التلفزيون املسائية لكي 
ينفث سموم كراهيته وتحريضه 
على كل ملمح من مالمح ثورات 
الربيع العربي. الالفت واملثير في 

موضوع لجوء أميركا إلى إسرائيل 
للضغط على عسكر السودان، هو 

التلويح بجزرة التطبيع وعصاه، 
إذ تقول الصحافة الصهيونية إن 
وزارة الخارجية األميركية أكدت 

لإلسرائيليني، األسبوع املاضي، أنه 
»من الضروري إعادة تقييم مسيرة 

التطبيع اإلسرائيلية السودانية بسبب 
االنقالب«. لم يعد التطبيع عارًا أو 

جرعة من السم تضطر أنظمة عربية 
لتعاطيها في الخفاء، من أجل مصالح 

أهل السلطة، ولم يعد شرًا ال بد منه 
يتذرع مرتكبه بأن الظرف التاريخي 
والواقع اإلقليمي يفرضانه عليه. لقد 

صار التطبيع وسيلة مكافأة، وأداة 
عقاب، في الوقت ذاته، تستخدمها 

إسرائيل إلصالح وتأديب املطبعني 
العرب، فتمنح من ترضى عنهم، هي 
وواشنطن، جرعات إضافية، وتمنع 

الجرعات االعتيادية عن البلداء الذين 
ال يسمعون الكالم.

في حالة البرهان، تريد أميركا من 
إسرائيل تهديده بالحرمان من 

التطبيع حتى يرتدع، ويعيد املكون 
املدني الذي أطاح به إلى السلطة، 

أو إلى اللعبة، كما تحدد واشنطن 
وتل أبيب ضوابطها وشروطها 

واملساحات املسموح التحرك فيها، 
 عن التحكم في اختيار 

ً
فضال

الالعبني. على ضوء معطيات هذه 
اللحظة املأساوية، تكون إسرائيل 

صاحبة قرار االنقالب، وهي أيضًا 
صاحبة األمر والنهي في التراجع 

عنه، أو تخفيف حدة إجراءاته... هي 
السلطة األعلى من سلطة العسكر 

الذين تتحالف معهم وتدعمهم، 
التي تقول لهم متى يتحركون وأين 

يتوقفون.
أتخيل اآلن لو أن البرهان استجاب 

ملقتضيات النفوذ الصهيوني، 
وأعطى رئيس الحكومة املدني عبد 

الله حمدوك نصيبه في السلطة، 
وأفرج عن الوزراء واملسؤولني 
املتحفظ عليهم، وأعادهم إلى 

مواقعهم، ورجع املشهد السوداني 
كله إلى حدود ما قبل عودة البرهان 
من رحلته السرية إلى القاهرة، التي 

تحدثت عن تفاصيلها صحيفة 
»وول ستريت جورنال«. أتخيل كل 

ذلك، فترتسم خطوط كابوس مرعب 
تبدو فيه إسرائيل الالعب األول 

في االنقالب على مخرجات الثورة، 
وأيضًا، في تهذيب االنقالب وإيقافه 

عند حدوده املرسومة له.

الحرمان من 
التطبيع عقوبة

مرور
الكرام

صفقة األسرى مع 
حماس تنتظر الضوء 

األخضر من إسرائيل

كامل: االتفاق 
يجب أن يبدأ باإلفراج عن 

أسرى فلسطينيين

للحديث تتمة...

األمم المتحدة: تسوية محتـملة بين البرهان وحمدوك

يخطط  الذي  كامل،  عباس  اللواء  المصرية،  العامة  المخابرات  جهاز  رئيس  يحمل 
الوضع في  أبرزها  الملفات،  الشهر، في جعبته مجموعة من  أبيب هذا  تل  لزيارة 
غزة وسورية واليمن، خصوصًا بعد تبادل مصر وإسرائيل معلومات استخبارية عن 

أسلحة زودت طهران حلفاءها بها

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة خـــاصـــة، 
عـــنـــاويـــن املـــلـــفـــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
ســـتـــتـــصـــدر أجــــنــــدة زيــــــــارة رئــيــس 
جهاز املخابرات العامة، اللواء عباس كامل، 
إلى تل أبيب، في الربع األخير من نوفمبر/

من  أنــه  إلــى  الحالي، مشيرة  الثاني  تشرين 
املنتظر حسم بعض النقاط املتعلقة بقطاع 
ــارة. مـــع الــعــلــم أن الـــزيـــارة  ــ ــزيـ ــ غــــزة خــــال الـ
الحكومة  تــولــت  أن  منذ  لــه  الثانية  ستكون 
ــة الــــجــــديــــدة مــهــمــاتــهــا فــــي 13  ــيـ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
أجــرى  أن  إذ سبق  املــاضــي،  يونيو/حزيران 
أبيب في 18 أغسطس/آب  مباحثات في تل 
فــي زيـــارة غير مجدولة استغرقت  املــاضــي، 

عدة ساعات.
وقــــــالــــــت املـــــــصـــــــادر فــــــي أحـــــــاديـــــــث خـــاصـــة 
»العربي الجديد«، إن »زيــارة اللواء عباس  لـ
كامل ليست قاصرة على ملف غزة فقط، أو 
ملف التهدئة وتثبيت وقف إطاق النار، لكن 
هناك ملفات رئيسية محل اهتمام مشترك، 
ــامــــل«،  ــــن كــ ــــي مـــحـــل إشـــــــــراف شـــخـــصـــي مـ هـ
مـــوضـــحـــة أن »املــــلــــف اإليــــــرانــــــي، والــــوضــــع 
ــة، مـــلـــف ذو حــســاســيــة  ــ ــوريـ ــ األمــــنــــي فــــي سـ
شـــــــديـــــــدة، وبــــــــــات هـــــنـــــاك تــــــشــــــاور مـــصـــري 
مــؤخــرًا بــشــأنــه«. وكشفت املــصــادر أن مصر 
مــعــلــومــات استخبارية  تــبــادلــتــا  وإســرائــيــل 
بشأن نوعيات من األسلحة زودت بها إيران 
حــلــفــاء لــهــا فــي املــنــطــقــة، الفــتــة إلـــى أن »تلك 
األسلحة تمثل تهديدًا مباشرًا على الوضع 
األمني في املنطقة برمتها، وليس إسرائيل 
فــقــط«. وأشـــارت املــصــادر إلــى أن املعلومات 
تضمنت نــقــل طــهــران طـــائـــرات مــســيــرة إلــى 
فــصــائــل تــابــعــة لــهــا فــي ســـوريـــة، بــاإلضــافــة 
إلى الحوثيني الذين يهددون أمن السعودية 
ــلـــك الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  ــبـــر تـ ــبـــاشـــر عـ بـــشـــكـــل مـ
والــتــي مــن شأنها أيــضــا تهديد املــاحــة في 

التأثير على مصر  ثــم  ومــن  األحــمــر،  البحر 
املرور  السلبي على حركة  التأثير  من خال 
فـــي قــنــاة الــســويــس، مـــؤكـــدة أن وفــــدًا أمنيا 
فــي جهاز  عــن ثاثة ملفات  يضم مسؤولني 

املخابرات املصري سيكونون برفقة كامل.
وعلى صعيد املشاورات املصرية اإلسرائيلية 
بـــشـــأن تــثــبــيــت وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة، 
والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل املدى، فإن 
كـــامـــل ســيــحــمــل مــعــه مــخــرجــات ســلــســلــة من 
االجتماعات أجرتها مصر مع قيادات حركتي 
»حــمــاس« و»الــجــهــاد اإلســـامـــي« و»الجبهة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــني« فـــي الـــقـــاهـــرة. 
وأشـــــارت إلـــى أن رئــيــس املــخــابــرات املــصــري 
ســيــطــرح عــلــى رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
الــذي رحبت  التصور املصري  نفتالي بينت، 
بــه الــفــصــائــل، فــي إطــــار الــتــســهــيــات املــقــدمــة 
لقطاع غزة خال الفترة املقبلة، والذي يحتاج 
اته  إلى موافقة إسرائيلية، لكون بعض إجراء
تـــتـــعـــارض مـــع الـــبـــنـــود األمـــنـــيـــة فـــي اتــفــاقــيــة 

»كامب ديفيد« املوقعة بني الطرفني.
وبـــحـــســـب املــــــصــــــادر، فــــإنــــه »فـــيـــمـــا يــخــص 
صفقة األســـرى بــني حماس وإســرائــيــل، فإن 
جاهزة،  الكامل  وتصورها  الصفقة  مــراحــل 
الجانب  مــن  فقط  األخــضــر  الــضــوء  وتنتظر 
اإلســـرائـــيـــلـــي«، مــضــيــفــة أن »الـــقـــاهـــرة أنــهــت 
املصرية  اللقاءات  أعقاب  في   

ً
كاما التصور 

األخـــيـــرة بــقــيــادة حـــركـــة حـــمـــاس«. وكــشــفــت 
املــــصــــادر أنــــه »فــــي وقــــت ســـابـــق كــــان هــنــاك 
ر بسبب موقف قيادة الجناح العسكري 

ّ
تعث

ولفتت  القسام«.  الدين  عز  كتائب  لحماس، 
السياسية للحركة  الــقــيــادة  أن »إصـــرار  إلــى 
عــلــى الـــرجـــوع لــقــيــادة الــقــســام قــبــل املــوافــقــة 
الخاصة  الــتــصــورات  فــي  أيــة تغييرات  على 
، لكن 

ً
 مـــعـــطـــا

ً
بــالــصــفــقــة كــــان دائـــمـــا عـــامـــا

ــارزة مــن الــجــنــاح العسكري  وجـــود قــيــادة بــ
ــــرة ســـاهـــم فــــي حــســم  ــيـ ــ خـــــال الـــــزيـــــارة األخـ
األمــور سريعا، وتم إعــداد التصور النهائي 

ــــذي ســيــطــرحــه  ــو الـــتـــصـــور الــ ــ لــلــصــفــقــة، وهـ
ــــري عـــلـــى رئـــيـــس  ــــصـ ــرات املـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــيــــس املـ رئــ
الوزراء اإلسرائيلي واملسؤولني األمنيني في 

حكومته«.
كــمــا كــشــفــت املـــصـــادر أن كــامــل يــحــمــل معه 
الــقــدس املحتلة،  ملفا خاصا بــاألوضــاع فــي 
ــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفـــصـ والــــتــــي تــمــســكــت الـ
 في أية اتفاقات خاصة 

ً
بكونها جزءًا أصيا

بــالــتــهــدئــة. وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن »مــصــر 

الخرطوم ـ العربي الجديد

لليوم الثاني على التوالي كان السودان، أمس 
الخميس، على موعد مع تسريبات متناقضة 
جرى 

ُ
في ما يتعلق بطبيعة املباحثات التي ت

ــع قـــائـــد االنـــقـــاب  ــرف مـ ــن قــبــل أكـــثـــر مـــن طــ مـ
بما في  املدني،  البرهان واملكون  الفتاح  عبد 
ذلـــك رئــيــس الــحــكــومــة املــوضــوع قــيــد اإلقــامــة 
ل 

ّ
األبــرز تمث الله حــمــدوك. لكن  الجبرية عبد 

ــم املــتــحــدة إلــى  فـــي تــصــريــحــات مــبــعــوث األمــ
اتفاقا  أن  الــذي أعلن  السودان فولكر بيرتس 
 قــيــد الــبــحــث مــن قــبــل أطــــراف األزمـــة 

ً
محتما

وذلك بالتزامن مع قرار من البرهان باإلفراج 
عن 4 وزراء في حكومة حمدوك، بعد ساعات 
االنقابيني مستوى تصعيدهم، مع  رفع  من 
إعــــان الــعــمــيــد طــاهــر أبـــو هـــاجـــة، املــســتــشــار 
اإلعامي للبرهان، أن »تشكيل الحكومة بات 

وشيكا«.
وكشف بيرتس، أمس الخميس، أن املحادثات 
أثــمــرت عــن خــطــوط عــريــضــة التــفــاق مبدئي 
محتمل بني الجيش وحمدوك إلجراء مزيد من 
املحادثات، موضحا أنه ال بد من التوصل إلى 
اتفاق للتصدي لألزمة خال أيام ال أسابيع، 
قبل أن يتشدد الجانبان بمواقفهما. وأوضح 

ــراءات بسيطة إذا أقــدمــت  ــ تـــرى أن هــنــاك إجـ
في  ستساهم  اإلسرائيلية  الحكومة  عليها 
فرض حالة التهدئة، واملساعدة في التوصل 
إلــى اتــفــاق طويل املـــدى«، موضحة أنــه على 
سبيل املثال في ما يخص مطالب »حماس« 
وإدخـــال  غـــزة،  قــطــاع  بتسهيات  والفصائل 
املـــواد الــازمــة لتشغيل املــصــانــع، فــإن مصر 
ال تــــرى فــيــه أي قــلــق فـــي ظـــل الـــرقـــابـــة الــتــي 
سيتم فرضها، خاصة بعد تركيب البوابات 
ــتـــي تـــضـــم مـــاســـحـــا إلــكــتــرونــيــا  الـــجـــديـــدة الـ
وبحسب  الشحنات«.  تفاصيل  كافة  يكشف 
املصادر، فإن رئيس املخابرات املصرية، من 
املقرر أن يتناول ملفني مهمني، وهما الوضع 
في السودان والتحركات اإلسرائيلية هناك، 

باإلضافة إلى ملف سد النهضة اإلثيوبي.
وأكد كامل، في مقابلة مع موقع »أكسيوس« 
األميركي أجريت على هامش مؤتمر املناخ 
في غاسكو ونشرت أمس األول، زيارته إلى 
إلى  الــحــالــي، مشيرًا  الشهر  إســرائــيــل خــال 
الرئيس محمود  الله للقاء  أنــه قد يــزور رام 
ــال إن بــنــود االتــفــاق املــأمــول بني  عــبــاس. وقـ
إســـرائـــيـــل وحــــركــــة »حــــمــــاس« تــشــمــل وقــفــا 
إلطــاق الــنــار طويل األمـــد، وتــبــاداًل ألســرى، 

أن الخطوط العريضة لاتفاق املحتمل تشمل 
عـــــودة حـــمـــدوك لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة وإطــــاق 
سراح املعتقلني وحكومة تكنوقراط وإدخال 
تعديات على الدستور ورفع حالة الطوارئ. 
وحذر بيرتس، في مقابلة مع وكالة »رويترز«، 
مــن أنــه »كلما طــال االنتظار كــان تنفيذ مثل 
هـــذا االتــفــاق أكــثــر صــعــوبــة، وكــذلــك إمكانية 
تسويقه في الشارع ولدى القوى السياسية«. 
ــثــــر صــعــوبــة  وأضـــــــــاف »ســـيـــصـــبـــح األمـــــــر أكــ
الضغوط  ســتــزداد  حــيــث  للجيش،  بالنسبة 
لتعيني حكومة ما، مهما كانت مصداقيتها. 
ومــواقــف كا الجانبني ســوف تتصلب. نحن 
نــتــحــدث عـــن أيــــام ولــيــس أســـابـــيـــع«. وتــابــع: 
»الــــســــؤال اآلن هـــو هـــل يــرغــب الــجــانــبــان في 
االلــتــزام بــذلــك«. واعــتــبــر أن املــحــادثــات تمثل 
للتوصل  للجيش  األخــيــرة«  »الــفــرصــة  فعليا 
التفاوض، موضحا أنه  إلى اتفاق عن طريق 
يبدو أن هناك مناقشات داخل الجيش حول 

ما إذا كان سيستفيد منها أم ال.
وكان تلفزيون السودان نقل، أمس الخميس، 
ــر أبـــــو هـــاجـــة قـــولـــه إن  ــاهـ ــطـ ــن الـــعـــمـــيـــد الـ عــ
»تــشــكــيــل الــحــكــومــة بـــات وشــيــكــا«. وأضـــاف 
والخارجية  الداخلية  املــبــادرات  كل  »نــدرس 
بــمــا يــحــقــق املــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة«، مـــن دون 
مــزيــد مــن التفاصيل. وكــانــت وكــالــة األنــبــاء 
ــا( نـــقـــلـــت عــــن الـــبـــرهـــان  ــ ــونـ ــ الــــســــودانــــيــــة )سـ
تشديده، خال اجتماعه مع املبعوث الخاص 
لــاتــحــاد األفـــريـــقـــي إلــــى الــــســــودان أولــســون 
ــــس األول،  ــانـــجـــو، فــــي الـــخـــرطـــوم أمـ ــو سـ ــ أبـ
الــقــوات املسلحة عــلــى حماية  عــلــى »حـــرص 
واستكمال  الباد،  في  الديمقراطي   االنتقال 
ــاكـــل الـــفـــتـــرة االنـــتـــقـــالـــيـــة، وصــــــــواًل إلـــى  ــيـ هـ
اانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية 
السوداني«.  الشعب  منتخبة تمثل تطلعات 
وأكد أنهم »بصدد تعيني رئيس وزراء يقوم 

بتعيني حكومة مدنية تكنوقراط«.

ــادة إعــمــار  ــ وتــوفــيــر مــســاعــدات إغــاثــيــة وإعــ
لغزة، ونوعا من عودة السلطة الفلسطينية 
إلى القطاع، »حتى لو كانت رمزية«. ورأى أن 
االتفاق »يجب أن يبدأ باإلفراج عن سجناء 
في  فلسطينيني، مسنني ونساء ومراهقات، 
السجون اإلسرائيلية. كذلك يجب »معالجة 
إسرائيليني،  جــنــديــني  إعــــادة جثتي  مــســألــة 
ــراح مــدنــيــني إســرائــيــلــيــني اثــنــني  وإطـــــاق ســ
تحتجزهما حــمــاس فــي غــــزة«. وأوضــــح أن 
االتفاق املأمول يتضمن كذلك اتخاذ »املزيد 
من الخطوات االقتصادية واإلغاثية لصالح 
املدنيني في غزة«. وقال كامل إن مصر تريد 
أن »تــــرى الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
تــبــدآن  الــلــه  رام  فـــي  الفلسطينية  والـــقـــيـــادة 
نــوعــا مـــن الـــحـــوار الــســيــاســي«، مــعــتــبــرًا أنــه 
يمكن البدء »بمحادثات على مستوى أدنى، 
والتحرك ببطء، لكن علينا أن نبدأ«. وأبدى 
ــع الــعــاقــات بــني الــقــاهــرة  »رضـــــاه« عــن وضـ
وتـــل أبــيــب، ووصــــف لــقــاء الــرئــيــس املــصــري 
عبد الفتاح السيسي وبينت، في شرم الشيخ 
منتصف سبتمبر/أيلول املاضي، بأنه »كان 

جيدًا بشكل استثنائي«.
فــــي هـــــذه األثـــــنـــــاء، هـــدمـــت قــــــوات االحـــتـــال 

من جهته، قال توت قلواك، املستشار األمني 
لرئيس جنوب السودان ورئيس فريق وساطة 
باده في األزمة السودانية، لقناة »الجزيرة« 
أمس الخميس، إن البرهان أطلق سراح عدد 
مـــن املــعــتــقــلــني، وتــعــهــد بـــإطـــاق ســــراح بقية 
املعتقلني خال 24 ساعة. وأضاف أن حمدوك 
هو أحد املرشحني لتشكيل الحكومة الجديدة 
وفــق رؤيـــة سياسية جــديــدة، مــؤكــدًا أن قائد 
الجيش أبدى استجابة لوساطة دولة جنوب 
السودان. لكن قوى الحرية والتغيير سارعت 
إلى نفي صحة إطاق سراح أي من املعتقلني.

وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات واألنـــبـــاء املــتــضــاربــة 
التي شهدت  املاضية  األيــام  لتستكمل مسار 
تــســريــبــات مــتــنــاقــضــة وغــيــر دقــيــقــة، بــمــا في 
ذلــك الــحــديــث عــن اتــفــاق بــأن يتولى حمدوك 
الحكومة مجددًا، إال أن مكتب رئيس الوزراء 
أكد  األول،  أمــس  نشر على »فيسبوك« بيانا، 
»شـــروط إطــــاق ســــراح كــافــة  فــيــه الــتــمــســك بــــ
ما  الدستورية  املؤسسات  وإعــادة  املعتقلني، 
قبل 25 أكتوبر، قبل االنخراط في أي حوار«. 
وفــــي الـــســـيـــاق، أكــــد مــصــدر عــســكــري لــوكــالــة 
»ســبــوتــنــيــك« الـــروســـيـــة، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
حـــمـــدوك لـــم يـــوافـــق بــعــد عــلــى إجــــــراء حـــوار 
لتشكيل حكومة جديدة في الباد، مشيرًا إلى 
اجــتــمــاع مــرتــقــب للمكون الــعــســكــري فــي مقر 
الــســودانــي لتحديد  الــعــامــة للجيش  الــقــيــادة 

مستقبل حمدوك السياسي.
وبــــــاإلضــــــافــــــة إلــــــــى الــــــوســــــاطــــــات الــــدولــــيــــة 
لشخصيات  وســاطــات   6 تنشط  واإلقليمية، 
وطنية مستقلة، وضباط متقاعدين، وحكماء 
ــدنــــي،  ــــي مـــنـــظـــمـــات املـــجـــتـــمـــع املــ ونــــشــــطــــاء فـ
 
ً
تــواصــا يــديــر  واآلخــــر  للعلن  ظــهــر  بعضها 

تحت الطاولة. ومن أبرز الوساطات الداخلية، 
تلك التي يقودها الصحافي محجوب محمد 
صالح، والتي حققت اختراقات عدة بموافقة 
قــائــد االنـــقـــاب عــلــى كــثــيــر مـــن بــنــودهــا مثل 

اإلســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الــخــمــيــس، مــســجــدًا في 
ــا جــنــوب نــابــلــس شــمــالــي الضفة  بــلــدة دومــ
بــاحــات  اقــتــحــم مستوطنون  فيما  الــغــربــيــة، 
املــســجــد األقــصــى بــحــمــايــة قــــوات االحــتــال، 
الفلسطينيني  عــلــى  مــســتــوطــنــون  ــتـــدى  واعـ

شمال نابلس. 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  ــعـــت  ووضـ
الهدم في  الخميس، عمليات  أمــس  بيان  في 
إطــار حــرب االحــتــال املفتوحة ضد الوجود 
وفي  »ج«.  املصنفة  املناطق  في  الفلسطيني 
العربية  للجامعة  الــعــام  األمـــني  اعــتــبــر  حــني 
الغيط، خال اجتماع مع مبعوث  أبو  أحمد 
األمـــني الــعــام لــألمــم املــتــحــدة لعملية الــســام 
ــــور ويـــنـــســـانـــد، فــي  فــــي الــــشــــرق األوســــــــط، تـ
القاهرة، أن تلويح حكومة االحتال ببعض 
الــتــســهــيــات لــلــفــلــســطــيــنــيــني فـــي الـــضـــفـــة، ال 
يــعــدو كــونــه ســتــارًا للتغطية عــلــى الــتــوســع 
االســتــيــطــانــي املـــتـــواصـــل ووســيــلــة لــتــخــديــر 
املجتمع الدولي، أكد وزير الخارجية األردني 
ــن الـــصـــفـــدي، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــع  ــمـ أيـ
نظيره اإليرلندي سيمون كوفيني، في عمان، 
ــرورة إيــجــاد أفـــق ســيــاســي لــحــل القضية  ضــ

الفلسطينية على أساس حل الدولتني.

تشكيل مجلس أعلى لألمن والدفاع برئاسة 
البرهان، وإعــادة تشكيل مجلس سيادة، مع 
ترك املجال لحمدوك لتشكيل حكومة كفاءات، 
ومــنــحــه صــاحــيــات تــنــفــيــذيــة أوســــع بكثير 
األول  أكتوبر/تشرين   25 قبل  كــان عليه  مما 
لقوى  األكبر  التمثيل  يكون  أن  على  املاضي، 
العملية  وأطـــراف  والتغيير«  الحرية  »إعـــان 

السلمية في املجلس التشريعي االنتقالي.
ــم الـــــظـــــاهـــــري  ــ ــهـ ــ ــــولـ ــبـ ــ وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن قـ
بــالــوســاطــات، فـــإن عسكر االنـــقـــاب يــصــرون 
على املضي في إحكام سطوتهم على الحكم، 
البرهان لقرارات متتالية إلعفاء  عبر إصــدار 
 
ً
مسؤولني عن مناصبهم وتعيني آخرين بديا

عنهم. ويــرى محللون أن جــزءًا من املــبــادرات 

املقدمة، برزت من دائرة االنقابيني أنفسهم، 
ــدفـــون عـــبـــرهـــا إلـــــى كـــســـب الـــوقـــت  ــهـ ــن يـ ــذيــ الــ
وإظـــهـــار الـــطـــرف اآلخــــر بــأنــه مــتــعــنــت. وقـــال 
»الــعــربــي  مــصــدر فــي »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، لـــ
األحــداث  باستباق  نرغب  ال  »نحن  الجديد«: 
وســنــتــعــاطــى مـــع وســـاطـــة جــنــوب الـــســـودان، 
لكن لن ندخل في مفاوضات مباشرة إال بعد 
الــتــأكــد مــن نــوايــا قــلــواك املـــعـــروف بــقــربــه من 

املكون العسكري«.
ــــان الــحــريــة  واعــتــبــر الـــقـــيـــادي فـــي قــــوى »إعــ
ــم الــــطــــيــــب، فــي  ــيــ ــراهــ ــهــــاب إبــ ــيـــر« شــ ــيـ ــغـ ــتـ والـ
»االنقابيني  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
الجهود  أواًل وتشتيت  الوقت  يسعون لشراء 
ثـــانـــيـــا«، مــبــيــنــا أن واحـــــــدة مــــن الـــوســـاطـــات 

ــا،  ــديـــدهـ ــــض تـــحـ ــ ــة جــــــــدًا، والـــــتـــــي رفـ ــطـ ــنـــشـ الـ
اقترحها قائد االنقاب نفسه أمام املجموعة 
ذلك  بعد  والتي تحمست  عليها،  تعمل  التي 
لتنفيذ أجندة العسكر. من جانبه، رأى املحلل 
الــســيــاســي الــجــمــيــل الــفــاضــل، فــي حــديــث مع 
الوساطات  من  الكثير  أن  الجديد«،  »العربي 
الحالية أميل للجانب العسكري وتعّبر عنه، 
وتــحــاول خلق واقـــع جــديــد للعسكر يختلف 
عن واقع قبل االنقاب. ونبه إلى أن »مبادرة 
ــــودان تــنــســجــم مــــع تــصــريــحــات  ــــسـ ــنـــوب الـ جـ
ميارديت  كير  سلفا  الــســودان  جنوب  رئيس 
بــعــد اجــتــمــاعــه الــشــهــر املـــاضـــي، مــع الــرئــيــس 
املــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي الــقــاهــرة 

والتي دعا فيها لدعم البرهان«.
ــار الــضــغــوط عــلــى املــكــون العسكري  وفـــي إطـ
وبريطانيا  حدة 

ّ
املت الواليات  قّدمت  للتنازل، 

اإلنسان مشروع  إلى مجلس حقوق  وأملانيا 
قــرار بشأن الــســودان يطالب بــعــودة املدنيني 
فــــورًا إلــــى الــحــكــم، ويـــدعـــو إلــــى تــعــيــني مــقــّرر 
خـــاص ملــتــابــعــة أوضــــاع حــقــوق اإلنـــســـان في 
هــذا الــبــلــد. ويــديــن الــنــّص »بــأشــّد الــعــبــارات« 
ــذه الــجــيــش الــســودانــي في 

ّ
االنــقــاب الـــذي نــف

السلطة  تستعيد  بـــأن  ويــطــالــب  أكــتــوبــر،   25
فـــورًا »الــحــكــومــة املــدنــيــة االنــتــقــالــيــة برئاسة 
 مـــشـــروع الــــقــــرار، الـــذي 

ّ
حــــمــــدوك«. كــذلــك فــــإن

قـــد يــبــحــث الـــيـــوم الــجــمــعــة، »يـــديـــن االعــتــقــال 
التعّسفي« لحمدوك من قبل الجيش، ويذّكر 
في  السلطة  زمــام  موا 

ّ
تسل الذين  العسكريني 

ــرام الــكــامــل لــحــقــوق  ــتــ »أهــمــيــة االحــ ــبـــاد بـــ الـ
 في التظاهر 

ّ
اإلنسان« وحرية التعبير والحق

الــســلــمــي. ويــنــّص مــشــروع الــقــرار كــذلــك على 
ــاع  ــ ــــاص ألوضـ ــّرر خـ ــقــ اســـتـــحـــداث مــنــصــب مــ
حــقــوق اإلنــســان فــي الـــســـودان لــواليــة مّدتها 
عام واحد ُيعّد خالها على وجه الخصوص 
ــــوال حــقــوق اإلنـــســـان فـــي هــذا  تــقــاريــر عـــن أحـ

البلد ويقّدم توصيات لتحسينها.

)Getty/يحمل كامل معه ملفًا خاصًا باألوضاع في القدس )مجدي فتحي

االتفاق المحتمل يشمل عودة حمدوك لرئاسة الحكومة )األناضول(

ناصر السهلي

تختزل »األزمة« اللبنانية مع بعض 
الدول الخليجية، تحديدًا السعودية، 
مأزقًا عربيًا أوسع وأعمق. املسألة 
ال تتعلق برد األمر إلى تصريحات 

في خانة »حرية التعبير«، والتي 
يمكن أن تشعل دواليب بيروت إذا ما 

مّس برنامج ساخر ُمقدس زعامة 
فيها. املأزق يتعمق أكثر بمقاربة 

الظاهر منه، خصوصًا في سطحية 
الفهم الذاتي للمشرق العربي، وأدوار 

قرأ 
ُ
اآلخرين فيه، ككيانات تقرأ وت

من ثقوب قوالب نمطية، باجترار 
ُمدخالت مهترئة تنتج مشهدًا 

سياسيًا منفصمًا عن »األخوة 
العربية«.

عرب املشرق الذين حاولوا لسنوات، 
وبينهم اللبنانيون منذ انتفاضة 

أكتوبر/ تشرين األول 2019، اإلجابة 
عن أسئلة املصير والتحرر من 

التسلطية »العقائدية«، سواء الحائرة 
بني أيديولوجيات »قومية اجتماعية« 

و»بعثية«، أو الباحثة عن بدائل »دينية« 
مكرسة ملتاريس الطائفية السياسية، 
يواجهون إرثًا عميقًا من مآزق هوية 
الكيانات والتالعب فيها، ووصولها 

إلى مرض يتيح التصارع عليها.
لعل معالجة الخلل تبدأ في اإلجابة عن 

أسباب الصمت على انكماش الدول 
ملصلحة سيطرة جماعات وأنظمة 

ونخب تعيش على الخطاب التنميطي 
والشعبوي. فاعتبار الناس »نفايات 

بشرية« و»أشباه رجال« و»متآمرين« 
و»تنابل« )كسالى( و»بدو«، وطرح 

سؤال: »هل يوجد عرب هنا؟« )عراق 
 إلى حّد اتهام 

ً
بعد عام 2003( وصوال

»العمالة«، ليس هو  »إخوة الوطن« بـ
املرض بل أعراضه. ولضعف مفاهيم 

»الوطن« أسباب كثيرة، من بينها 
ل أساس 

ّ
فساد النخب، وهو ما شك

حالة االعتالل الطائفي إلى ما فوق 
الدول في منطقتنا، والسماح بتدخل 

قوى إقليمية تحت حجج »نصرة 
املظلومني«. 

لكن في مقابل ذلك، هناك حاجة 
ملراجعة السياسات العربية في 

مجملها، تحديدًا ما جنته »الثورات 
املضادة« ضد إرادة الناس في تغيير 

واقعها. في هذا السياق، وعلى 
سبيل املثال ال الحصر، قدمت الثورة 

السورية الكثير من الفرص للوضع 
العربي، والخليجي تحديدًا، املنكفئ 

مقابل انتهازية واستفادة طهران 
وجماعاتها. 

 في املحصلة، إن السياسات التي 
تقوم على تسويات تنحي الشعوب 

جانبًا، وعلى أوهام فصل أنظمة 
وأحزاب عن فلك طهران، وإعالء غرور 

قوة السالح والتسلط على سيادة 
وحرية الدول، لن تحصد في نهاية 

املطاف سوى تأجيل تفتيت وإعادة 
تركيب مجتمعات املشرق العربي، 
خدمة ملصالح قومية خاصة، وبما 

ينعكس على مجمل الواقع واملصالح 
العربية املشتركة، الغائبة عمليًا عن 

أية تسويات أو مشتركات.

سرعت األمم المتحدة 
تدخلها في أزمة 

االنقالب في السودان، 
متحدثة عن فرصة أخيرة 

للتوصل إلى اتفاق بين 
العسكر ورئيس الحكومة 

عبد اهلل حمدوك

أحياء  من  عدد  في  ليلية  مواكب  الخميس،  أمــس،  مساء  انطلقت 
الحكم  بعودة  ومطالبة  العسكري  لالنقالب  مناهضة  الخرطوم 
الشباب  عشرات  وتجمع  المدني. 
والحماداب،  الشجرة  مناطق  في 
جنوبي الخرطوم، مرددين القصائد 
ضد  وهتافات  واألناشيد  الوطنية 
االنقالب، فضًال عن هتافات مناوئة 
البرهان.  الفتاح  عبد  االنقالب  لقائد 
بمدينة  الصافية  منطقة  وفــي 
مئات  أيضًا  خرج  بحري،  الخرطوم 
الثورة  أن ضرب  األشخاص مؤكدين 

السودانية وشعاراتها مستحيل.

مواكب ليلية
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الرباط ـ عادل نجدي
الجزائر ـ عثمان لحياني

عــلــى  الـــخـــمـــيـــس،  أمــــــس  ــرب،  ــ ــغــ ــ املــ رّد 
اتــــهــــامــــات الــــرئــــاســــة الــــجــــزائــــريــــة لــه 
ــنــــات  »قـــــصـــــف واســــــتــــــهــــــداف شــــاحــ ـــ بـــ
جــزائــريــة كــانــت عــائــدة مــن العاصمة 
املــوريــتــانــيــة نــواكــشــوط« مــا أدى إلــى 
ــريــــني،  ــزائــ ــنــــني جــ ــة مــــواطــ مـــقـــتـــل ثــــاثــ
مـــكـــتـــفـــيـــا بـــتـــجـــديـــد تـــمـــســـكـــه بــحــســن 
الـــجـــوار مـــع الــجــمــيــع، فـــي وقــــت بـــدأت 
ــي الـــصـــحـــراء  بـــعـــثـــة األمــــــم املـــتـــحـــدة فــ
الحادثة  فــي  تحقيقاتها  )مينورسو( 
ــتـــي تــعــتــبــرهــا الـــجـــزائـــر اســتــهــدافــا  الـ
متوعدة  املغرب  قبل  من  لها  مقصودًا 
»العقاب«. وعمدت البعثة إلى زيارة  بـ
مــنــطــقــة بــئــر لــحــلــو غــيــر الــبــعــيــدة عن 
د اآلثـــار 

ّ
الــحــدود مــع مــوريــتــانــيــا لتفق

أجل  مــن  والشظايا  املعلومات  وجمع 
تــحــلــيــلــهــا ومـــعـــرفـــة طــبــيــعــة الـــحـــادث، 
على أن تبلغ البعثة األمني العام لألمم 
إليه،  ستتوصل  ما  بخاصة  املتحدة 
خــصــوصــا فـــي ظـــل تـــصـــادم الــفــرضــيــة 
الــجــزائــريــة الــتــي تــتــحــدث عــن تــعــّرض 
متطور«،  »ساح  بـ لقصف  الشاحنات 
الرسمية«  املــغــربــيــة »غــيــر  والــفــرضــيــة 
الـــتـــي تــحــدثــت عـــن احــتــمــال أن يــكــون 
الشاحنات  الــحــادث ناتجا عن دخــول 
فـــي حــقــل ألــــغــــام. مـــع الــعــلــم أن قــيــادة 
الــجــيــش املـــوريـــتـــانـــي، نــفــت فـــي بــيــان 
صحافي لها، الثاثاء املاضي، حدوث 
أي هــجــوم داخـــل الـــتـــراب املــوريــتــانــي، 
لكنها لم تنِف بالكامل وقوع الهجوم 
ولــــم تـــؤكـــد ذلــــك أيـــضـــا. وأكـــــد الــبــيــان 
الصادر عنها أن عدة مواقع ومنصات 
ــداولـــت، مــنــذ االثـــنـــني، خبر  إعــامــيــة تـ
تـــعـــرض شـــاحـــنـــات جـــزائـــريـــة لــهــجــوم 
شمال الــبــاد، »ومــن أجــل إنـــارة الــرأي 
املتداولة،  املعلومات  وتصحيح  العام 
للجيوش  العامة  األركــان  قيادة  تنفي 
الـــــتـــــراب  داخـــــــــل  هـــــجـــــوم  أي  حـــــــــدوث 
املوريتاني  الجيش  وطالب  الوطني«. 
»توخي الدقة في املعلومات، والحذر  بـ

فـــي الــتــعــامــل مـــع املـــصـــادر اإلخــبــاريــة 
املشبوهة«.

وأعــــــلــــــن املـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بـــاســـم 
بيتاس،  مصطفى  املغربية،  الحكومة 
»احــتــرام دقيق  أمـــس، تمسك الــربــاط بـــ
ــع الــجــمــيــع«،  ــادئ حــســن الــــجــــوار مـ ــبـ ملـ
 من تأثير عدم تجديد عقد توريد 

ً
ا

ّ
مقل

الــغــاز الــجــزائــري نحو إســبــانــيــا، الــذي 
املاضي،  األحــد  مساء  الجزائر  اتخذته 
بــالــقــول فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن 
»الغاز الجزائري ال يوّجه الستعماالت 
ــا جـــــزء مـــنـــه إلنـــتـــاج  ــمــ ــنــــني، وإنــ ــواطــ املــ
الكهرباء. بالتالي ال تأثير لعدم تجديد 
الــعــقــد عــلــى إنــتــاج الــكــهــربــاء«. وتــأتــي 
تصريحات بيتاس، بعد تأكيد مصدر 
مغربي، مساء أول مــن أمــس األربــعــاء، 
لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس« أن الــربــاط لن 
الجزائر.  مــع جارتها  إلــى حــرب  تنجّر 
وقـــال املــصــدر إنـــه »إذا كــانــت الــجــزائــر 
تــريــد الــحــرب فـــإن املــغــرب ال يــريــدهــا«، 
املجانية«  »االتهامات  سّماه  ما  مدينا 
ضد بــاده. ولفت إلــى أن املنطقة التي 
وقع فيها الحادث »تتنقل فيها حصريا 
املليشيا املسلحة لجبهة البوليساريو 

املدعومة من الجزائر«.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك يــــســــود تــــرقــــب فــي 
الجزائر للقرارات التي اتخذها املجلس 
األعـــــلـــــى لــــألمــــن فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، الـــــذي 
اجــتــمــع أمــــس بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس عبد 
الجيش  املجيد تبون، وبمشاركة قادة 
واألجـــهـــزة األمــنــيــة، لبحث الــتــطــورات، 
ــرد الـــجـــزائـــري«، إذ كانت  وصــيــاغــة »الــ
ــة قــــد نـــشـــرت أول  ــريـ ــزائـ ــجـ الـــرئـــاســـة الـ
مـــن أمـــس بــيــانــا اعــتــبــرت أن معطيات 
تجمعت لدى السلطات الجزائرية تفيد 
بضلوع القوات املغربية في استهداف 
ما  وفق  متطور«،  »ساح  بـ الشاحنات 

أورد البيان.
ــا ســـيـــفـــرزه املــجــلــس  ــب ملــ ــ

ّ
ــرق ووســــــط تــ

النخبة  مــن  مــواقــف  تتصاعد  األمــنــي، 
ر 

ّ
ــوات كـــثـــيـــرة، تــحــذ ــ ــ الــســيــاســيــة، وأصـ

من حالة الــحــرب، ومــن االســتــدراج إلى 
ــدرات، وتــكــون  ــقــ مــواجــهــة تــســتــنــزف املــ
ــرز  ــبــ ــة، وتــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــح أطـــــــــــراف ثـ ــ ــالـ ــ ــــي صـ فــ
ا نحو الجنوح إلى  دعــوات أكثر هــدوء
املشكات  الدبلوماسية لبحث  الحلول 
العالقة بني البلدين. وفي السياق، دعا 
الــبــاحــث فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة في 
قاسم  الجزائر،  جنوبي  ورقلة  جامعة 
حـــجـــاج، إلــــى فــتــح حـــــوار مــبــاشــر بني 
والجزائر، تجنبا ألية تطورات  املغرب 
غـــيـــر مـــحـــمـــودة الــــعــــواقــــب، وكــــتــــب: »ال 
حـــل أفـــضـــل مـــن فــتــح قـــنـــوات االتـــصـــال 
بــــني الـــبـــلـــديـــن الـــجـــاريـــن األمـــازيـــغـــيـــني 
الــعــربــيــني املــســلــمــني، فــتــح خــط ساخن 
ــــروري بـــني مــســؤولــي الــعــاصــمــتــني،  ضـ
لتجنيب شــعــوب املــنــطــقــة انـــزالقـــات ال 
تحمد عقباها، بداًل من الدخول في فخ 
االستقطابات الدولية للقوى املتنافسة 
على النفوذ في عالم متعدد األقطاب«.

إلى ذلك قال الباحث املغربي في شؤون 
»املغرب  إن  اليعمري  نوفل  الــصــحــراء، 
يرفض الحرب، وال يريد االنجرار إليها 
الحفاظ  الضعيف، بل بمنطق  بمنطق 
الــســلــم  عـــلـــى  والـــحـــفـــاظ  األرواح  عـــلـــى 

واألمن في املنطقة«.

»مينورسو« تحقق 
بحادثة الشاحنات الجزائرية

باشرت بعثة األمم 
المتحدة في الصحراء 
)مينورسو( تحقيقاتها 

في الحادثة التي 
تعرضت لها شاحنات 
جزائرية عند الحدود 

مع موريتانيا، ورأت 
فيها الجزائر استهدافًا 

مقصودًا

المغرب أعلن 
تمسكه بـ»احترام 

دقيق لحسن الجوار«

مصر ترّوج التفاق 
بين حماس وإسرائيل 

عباس كامل إلى تل أبيب 
لمناقشة صفقة غزة 
وتسليح إيران لحلفائها 

في المنطقة



مخاوف جدية من إطاحة المحقق بانفجار بيروتإيران: فيتنام على خط أزمة الناقلة

45
سياسة

  شرق
      غرب

أمير الكويت يتسلّم 
تقرير لجنة العفو

نــواف  الشيخ  الــكــويــت،  أمــيــر  م 
ّ
تسل

الــصــبــاح، أمـــس الخميس،  األحــمــد 
لــضــوابــط وشــــروط  الــتــقــريــر األول 
ــفـــو عــــن املـــتـــهـــمـــني فــــي قــضــايــا  الـــعـ
ــــدم من 

ُ
الــــرأي والـــحـــريـــات، والــــذي ق

ــثــــاث،  قـــبـــل رؤســـــــــاء الـــســـلـــطـــات الــ
التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
وذلـــــــك تـــمـــهـــيـــدًا إلصـــــــــدار مـــرســـوم 
العفو، وفق ما ذكرت وكالة األنباء 
مصادر  وأكـــدت  »كــونــا«.  الكويتية 
تــضــّمــن  األول  الــتــقــريــر  أن  ــلــعــة 

ّ
مــط

بـــشـــكـــل أســـــاســـــي مـــتـــهـــمـــي قــضــيــة 
ــة«، الــتــي اتهم  »دخـــول مجلس األمــ
فــيــهــا نــــــواب ســـابـــقـــون وقــــــــادة فــي 

املعارضة.
)العربي الجديد(

مصر: ترحيل معتقلين 
إلى وادي النطرون

ومحامون  مــصــادر حقوقية  أفـــادت 
ــأن  ــيـــس، بـ ــمـ ــون، أمــــــس الـــخـ ــريــ مــــصــ
وزارة الداخلية أجرت عملية ترحيل 
ــداد مـــن املــعــتــقــلــني الــســيــاســيــني  ــ ألعــ
تحقيق،  وطــرة  الليمان  مــن سجون 
النطرون  وادي  إلــى مجمع ســجــون 
ــاح الــســجــن  ــتــ ــتــ الــــجــــديــــد. وجــــــــاء افــ
الـــجـــديـــد تـــزامـــنـــا مــــع إلــــغــــاء قـــانـــون 
ــادر  ــ ــــصــ ــــب مــ ــســ ــ ــحــ ــ الــــــــــــطــــــــــــوارئ. وبــ
ــــرر خـــال  ــقـ ــ ــــن املـ ــه مـ ــإنــ حـــكـــومـــيـــة، فــ
أســابــيــع قــلــيــلــة أن يــفــتــتــح الــرئــيــس 
ــز  ــركــ ــي، »مــ ــســ ــيــ ــســ ــاح الــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
اإلصاح والتأهيل« في مدينة وادي 

النطرون.
)العربي الجديد(

أوكرانيا: الموافقة على 
وزير الدفاع الجديد

وافـــق نـــواب الــــرادا العليا )الــبــرملــان 
ــــي(، أمــــس الــخــمــيــس، على  ــرانـ ــ األوكـ
تعيني نائب رئيس الــوزراء السابق 
لـــشـــؤون األراضـــــــي غــيــر الــخــاضــعــة 
لسيطرة كييف، ألكسندر ريزنيكوف 
للدفاع، بترشيح  )الــصــورة(، وزيــرًا 
من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، 
ــه تــــــاران، الـــذي  ــدريـ خــلــفــا لــســلــفــه، أنـ
ــارس/ شــغــل مـــهـــام مــنــصــبــه مــنــذ مــ

آذار 2020. وحظي ريزنيكوف بدعم 
األدنــى  الحد  كــان  نائبا، بينما   273
ترشيحه  على  للمصادقة  املطلوب 

226 صوتا.
)العربي الجديد(

الرهينة الفرنسية السابقة 
في مالي تريد أن ُتنسى

رّد نجل الرهينة الفرنسية السابقة 
لـــــدى تــنــظــيــم »الـــــقـــــاعـــــدة«، صــوفــي 
بترونا، أمس الخميس، على إعان 
الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة بـــــأن والـــدتـــه 
للخطر  واآلخـــريـــن  نفسها  عــّرضــت 
من خــال التسلل عائدة مــرة أخرى 
إلى مالي، بعد أن كان تم احتجازها 
ملـــدة أربــــع ســنــوات مــن قــبــل جماعة 
نصرة اإلسام واملسلمني في مالي. 
بترونا،  تــشــادو  سيباستيان  وقــال 
إن والدته تعيش في تكتم شديد في 

شقة بالعاصمة املالية باماكو.
 )أسوشييتد برس(

عباس للبابا فرنسيس: 
إسرائيل تقّوض 

حل الدولتين

الفلسطيني محمود  الرئيس  أطلع 
عباس )الــصــورة(، أمــس الخميس، 
ــا الـــفـــاتـــيـــكـــان فـــرنـــســـيـــس، عــلــى  ــابـ بـ
الفلسطينية،  القضية  مــســتــجــدات 
ــة إلـــى  ــادفــ ــهــ ــل الــ ــيــ ــرائــ وأعـــــمـــــال إســ
ــل الـــدولـــتـــني«.  ــ ــار »حـ ــيـ تـــقـــويـــض خـ
ــد فــي  ــقــ ــ ــاء ُع ــقــ وجـــــــاء ذلــــــك خــــــال لــ
الـــفـــاتـــيـــكـــان »فــــــي إطـــــــار الـــتـــشـــاور 
والتنسيق املشترك من أجل إحال 
الــــــســــــام فــــــي األراضـــــــــــــي املـــقـــدســـة 
ــاء  ــبــ ــق وكــــالــــة األنــ ــ ــقــــة«، وفــ ــنــــطــ واملــ
الــفــلــســطــيــنــيــة »وفـــــــــــا«. وأضــــافــــت 
الوكالة أن اللقاء كان فرصة لشرح 
األوضـــــاع الــتــي تــمــر بــهــا األراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــتــيــجــة املـــمـــارســـات 

العدوانية اإلسرائيلية.
)األناضول(

بعد تحديد يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 
فيينا  مفاوضات  موعدًا الستئناف  الحالي 
ــرانـــي إبــراهــيــم  ــّدد الــرئــيــس اإليـ الــنــوويــة، شــ
ــيـــســـي، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى أن بــــاده  رئـ
ــيـــد أنـــمـــلـــة« فــــي الــــدفــــاع عــن  لــــن تـــتـــراجـــع »قـ
مــصــالــحــهــا. ونــقــل الــتــلــفــزيــون الــرســمــي عن 
رئــيــســي قــولــه إن »املـــفـــاوضـــات الــتــي ننظر 
نتائج«، مؤكدًا  لتثمر تحقيق  فيها موّجهة 
أن طهران لن تترك طاولة املفاوضات »لكننا 
أمتنا«.  عــن مصالح  أنملة  قيد  نــتــراجــع  لــن 
وجــــّدد رفــضــه »الــطــلــبــات املــبــالــغ فيها التي 
تــؤدي إلــى ضياع حقوق الشعب اإليــرانــي«. 
وشـــــّدد رئــيــســي خــــال زيـــــارة إلــــى محافظة 
سمنان، شرقي طهران، على أن إيران »تعمل 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى رفـــع الــحــظــر، وعــلــى 
ــيــــني«، مــشــيــرًا  تــحــيــيــد تــبــعــاتــه عــلــى اإليــــرانــ
إلــى رفــع جميع العقوبات  إلــى »أننا نسعى 
األميركية وإبطال مفعولها«. وأعلنت إيران 
ــاد األوروبــــــــي، مـــســـاء أول مـــن أمــس  ــحــ واالتــ
قة منذ يونيو/ 

ّ
املعل املباحثات  أن  األربــعــاء، 

تــشــيــر الــنــقــطــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا الــحــمــلــة 
الـــشـــرســـة ضـــد املــحــقــق الـــعـــدلـــي فـــي انــفــجــار 
مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، إلى أن 
القاضي  لهذا  املناهضة  السياسية  األحـــزاب 
ــيـــل مـــــرادهـــــا بـــإقـــالـــتـــه،  ــا اقــــتــــربــــت مــــن نـ ــمــ ربــ
ــــف إلـــــــى قــــاض  ــلـ ــ ــا مـــــع وصـــــــــول املـ خــــصــــوصــ
مــحــســوب عــلــى »حــــزب الــلــه« و»حـــركـــة أمـــل«، 
وهــمــا الــطــرفــان الــلــذان عطا أخــيــرًا جلسات 
البيطار عن  الـــوزراء للضغط إلبعاد  مجلس 
املـــلـــف. وأصـــــدر رئــيــس مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
ــيــــروت، الـــقـــاضـــي حــبــيــب مـــزهـــر، أمــس  فـــي بــ
في  العدلي  املحقق  يــد   

ّ
بكف قـــرارًا  الخميس، 

انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، 
لحني البّت في الطلب املقدم من وزير األشغال 
ــــى عـــلـــيـــه فــــي املــــلــــف، يــوســف  ــدَعـ ــ الـــســـابـــق املـ
فـــنـــيـــانـــوس، لـــــــرّده. ويــنــظــر مـــصـــدر قــانــونــي 
القاضي  تولي  إلــى  بتخّوف  للقضية  متابع 
إليه،  إحالته  الـــرّد، بعد  البت في طلب  مزهر 
الــذي  إيليا  الــقــاضــي نسيب  عند  كــان  بينما 

ستأنف في 29 نوفمبر 
ُ
حزيران املاضي، ست

الحالي، فيما قال كبير املفاوضني النوويني 
اإليــرانــيــني عــلــي بــاقــري كــنــي إن املــحــادثــات 
ستشمل رفع العقوبات التي وصفها بأنها 
العد  بــدء  ومــع  إنسانية«.  وال  »غير شرعية 
الــعــكــســي لــلــجــولــة الــســابــعــة مـــن مــفــاوضــات 
فيينا، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية في 
بــيــان، بـــأن »بــاريــس وشــركــاءهــا يــواصــلــون 
التشاور بشأن سبل الرد على عدم التعاون 
اإليراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية«. 
قيمت ست جوالت من املفاوضات 

ُ
وسبق أن أ

ــيــــو  بــــــني شـــــهـــــري إبـــــــريـــــــل/ نــــيــــســــان ويــــونــ
قت منذ ذلك الحني، بعد فوز 

ّ
املاضيني، وعل

رئيسي باالنتخابات اإليرانية في 18 يونيو 
املاضي.

وفـــــي قــضــيــة الـــنـــاقـــلـــة الـــتـــي أعـــلـــن الـــحـــرس 
الثوري عن سحبها إلى داخل املياه اإلقليمية 
اإليــرانــيــة، قبل اإلعـــان عــن أنها كانت ترفع 
علم فيتنام، طلبت هانوي، أمس، من طهران 
تــوضــيــحــا رســمــيــا حــــول احــتــجــاز ناقلتها 
ــــرت  الـــنـــفـــطـــيـــة تـــحـــت تـــهـــديـــد الـــــســـــاح. وذكــ
الفيتنامية  الخارجية  املتحدثة باسم وزارة 
فام تو هانغ، في مؤتمر صحافي اعتيادي، 
أجـــــرت  الــــخــــارجــــيــــة  الــــــشــــــؤون  »وزارة  أن 
محادثات مع السفارة اإليرانية في هانوي، 
ــران  كــمــا أجــــرت الــســفــارة الــفــيــتــنــامــيــة فـــي إيـ
للتحقق  اإليــرانــيــة  السلطات  مــع  مــحــادثــات 
مـــن املــعــلــومــات وتــســويــة الـــحـــادث، لضمان 
ــنـــني الــفــيــتــنــامــيــني وتــلــقــيــهــم  ســـامـــة املـــواطـ
املــعــامــلــة اإلنــســانــيــة«. وأضـــافـــت أن قبطان 
اتــصــال هاتفي  فــي  أكـــد  الفيتنامية  الــنــاقــلــة 

صــادرهــا األمــيــركــيــون منهم فــي أغسطس/ 
آب 2020، وهـــي فــي طــريــقــهــا إلـــى فــنــزويــا، 
بــمــوجــب الــعــقــوبــات املـــفـــروضـــة عــلــى إيــــران 
بــعــد انــســحــاب الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرامــب مــن االتـــفـــاق الـــنـــووي فــي عـــام 2018. 

كــان رفــض طلبني سابقني فــي اإلطـــار نفسه 
. ويــصــف املــصــدر، فــي حديث 

ً
وردهــمــا شــكــا

بأنه »مصبوغ  الجديد«، مزهر،  »العربي  مع 
ــه«  ــلـ ــلـــى »حـــــــزب الـ ــا« ومــــحــــســــوب عـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
و»حــركــة أمـــل« بــرئــاســة نبيه بـــري. ويلخص 
املصدر القانوني األمر بالقول »إذا القرار بيد 

مزهر، الله يستر ما يطير البيطار«.
وكانت بوادر القلق تظهر على أهالي ضحايا 
رون 

ّ
انفجار املرفأ، أمس، والذين كانوا يتحض

لوقفتهم الشهرية للمطالبة بتحقيق العدالة 
لــذويــهــم، قــبــل أن يــشــيــر بــعــضــهــم لـــ»الــعــربــي 
الجديد« إلى أنه سيكون لهم موقف حاد في 
وجه الطبقة السياسية ومحاولتها اإلطاحة 

بالبيطار.
من جهته، يقول الوكيل القانوني لفنيانوس، 
املحامي طوني فرنجية، لـ»العربي الجديد«، 
»تقّدمت بوكالتي عن وزير األشغال السابق 
ــارق الــبــيــطــار  ــ بـــدعـــوى رّد ضـــد الــقــاضــي طـ
ــــول املــحــاكــمــات  ســـنـــدًا لــلــمــادة 120 مـــن أصـ
ــــرد أن يــتــبــلــغــهــا الـــقـــاضـــي  ــــجـ املــــدنــــيــــة، ومـ
في  النظر  عــن  مؤقتا  يتوقف  رده،  املطلوب 
ــّت املــحــكــمــة فـــي الــطــلــب«.  املـــلـــف إلــــى حـــني بــ
ويلفت فرنجية إلى أن »املفارقة هذه املرة أن 
غ دعوى الرد، بينما رّدت 

ّ
املحقق العدلي تبل

محكمة االستئناف برئاسة القاضي نسيب 
 ،

ً
التمييز، شكا فعلت محكمة  وكذلك  إيليا 

الــبــيــطــار«.  الــقــاضــي  مــرتــني مــن دون تبليغ 
إلى  »سيعمدون  أنهم  إلــى  فرنجية  ويشير 
تبليغ كل الخصوم وأفرقاء الدعوى، بطلب 
املحكمة  تبت  أن  على  املتخذ،  والــقــرار  الـــرد 
وتبدي  التبليغات«.  انتهاء جميع  بعد  فيه 

مــصــادر فــي »تــيــار املـــردة« )برئاسة سليمان 
فـــرنـــجـــيـــة والــــــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه فـــنـــيـــانـــوس( 
ــرار، مـــشـــيـــرة فــــي حـــديـــث مــع  ــقــ ــالــ تـــفـــاؤلـــهـــا بــ
»العربي الجديد«، إلى أنها »املرة األولى التي 
يتخذ القضاء خطوة قانونية ويطبق املبادئ 
العامة، وال سيما على صعيد التبليغ«. وهو 
مــا يطرح الكثير مــن الــتــســاؤالت حــول مسار 
الطلب، بعدما شكك »تيار املــردة«، كما باقي 
املدعى عليهم واألحــزاب السياسية التابعني 
القرارات القضائية التي صدرت عن  لها، في 
الدعوى  أو نقل  لــرد  القضاة ربطا بطلباتهم 

من البيطار إلى قاٍض آخر.
وســـــارعـــــت وســــائــــل إعـــــــام مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
»حــركــة أمـــل« )بــرئــاســة نبيه بـــري( و»حـــزب 
الله«، إلى نشر الخبر أواًل بصياغة مختلفة 
نهائيا  يــده  كفت  البيطار  القاضي  أن  تظهر 
عن القضية، األمر الذي أثار بلبلة كبيرة في 
األوســـــاط املــحــلــيــة والــشــعــبــيــة وفـــي صــفــوف 
أهــالــي ضحايا االنــفــجــار. وبــالــتــزامــن، أبــدت 
كتلة »حزب الله« النيابية »الوفاء للمقاومة« 
بعد اجتماعها األسبوعي تمّسكها بموقفها 
مـــن الــقــاضــي الــبــيــطــار )إقـــالـــتـــه( »خــصــوصــا 

ــّد الــســلــطــة« عــلــى حــّد  مــع إثــبــات تـــجـــاوزه حـ
تعبيرها. كذلك، شدد رئيس الوزراء اللبناني 
ــمــة عـــدم الــتــدخــل 

ّ
نــجــيــب مــيــقــاتــي، عــلــى مــســل

التحقيقات  أو  القضائية  السلطة  عــمــل  فــي 
إلى  لفت  املــقــابــل  فــي  لكنه  بــيــروت،  بانفجار 
ســقــطــات املــحــقــق الــعــدلــي الــدســتــوريــة. وقــال 
مــيــقــاتــي فــــي كــلــمــة لــــه أمـــــس »حـــاولـــنـــا قـــدر 
النفجار  القضائي  امللف  يبقى  أن  املستطاع 
مــرفــأ بـــيـــروت فـــي عــهــدة الـــقـــضـــاء، ورفــضــنــا 
الـــتـــدخـــل فـــيـــه، مـــع الــتــشــديــد عــلــى تــصــويــب 
الشطط الذي وقع فيه املحقق العدلي، خاصة 
فـــي مـــوضـــوع مــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والـــــــوزراء 
املناط حسب املادة 80 من الدستور باملجلس 
ــم يــغــيــر فـــي مــوقــف  الـــنـــيـــابـــي، إال أن األمـــــر لـ
البعض شيئا«، وذلك في معرض حديثه عن 
االمتحان األول الذي واجهته حكومته وأدى 
إلى تعليق جلساتها منذ 12 أكتوبر/تشرين 

األول املاضي.
تجدر اإلشارة إلى أن جلسة استجواب املدعى 
عــلــيــه رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق حــســان ديـــاب 
علقت بفعل تقديمه دعوى مخاصمة الدولة، 
استجواب  إلــى جلسة  بالنسبة  األمــر  وكذلك 
وزير الداخلية األسبق النائب نهاد املشنوق، 
ما كف يد القاضي البيطار مؤقتا عن ملفهما، 
ــأ املــحــقــق الـــعـــدلـــي جلسة  ــ ــان أرجـ فـــي حـــني كــ
استجواب املدعى عليه وزير األشغال السابق 
نوفمبر/تشرين   9 إلــى  زعيتر  غــازي  النائب 
القانوني  وكيله  تقديم  بعد  الحالي،  الثاني 
النيابة  على  ستحال  الــتــي  الشكلية  الــدفــوع 

العامة التمييزية للنظر فيها.
ريتا...

مــع الــســفــارة فــي 27 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
املاضي، أن جميع أفــراد الطاقم وعددهم 26 
بــحــارًا ُيــعــاَمــلــون مــعــامــلــة طــيــبــة، وأنــهــم في 
صحة جيدة. وأفــادت بأن »وزارة الخارجية 
والعمل  كثب  عــن  الــوضــع  مراقبة  ستواصل 
املسألة  تسوية  على  اإليرانية  السلطات  مع 
في إطار القانون، وستمضي قدما في الوقت 
نفسه في اإلجراءات الازمة لضمان الحقوق 
وحماية  الفيتناميني  للمواطنني  املشروعة 

مصالحهم«.
ــــجــــزت الـــنـــاقـــلـــة »ســـوثـــيـــس« عـــلـــى يــد 

ُ
ــت واحــ

ــثــــوري فـــي 24 أكـــتـــوبـــر املـــاضـــي،  الـــحـــرس الــ
واعتبر اإليرانيون أنها الناقلة نفسها التي 

وذكــر بيان للحرس، أول من أمــس األربعاء، 
أن عناصره خاضوا مواجهة مع األميركيني 
ملدة ست ساعات قبل السيطرة على الناقلة، 
لكن مسؤولني في وزارة الدفاع )البنتاغون( 
نــفــوا ذلـــك، مــشــيــريــن إلـــى أن قـــوات البحرية 
االحتجاز«  عملية  »تــراقــب  كانت  األميركية 

التي قام بها اإليرانيون.
ــر مــــوقــــع »تــــانــــكــــر تــــراكــــرز«  ــ ــه، ذكــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
عــلــى »تــويــتــر«، املتخصص بــحــركــة املــاحــة 
ــة نــــفــــط تــــرفــــع الـــعـــلـــم  ــلــ ــاقــ ــة، أن »نــ ــريــ ــبــــحــ الــ
الــفــيــتــنــامــي ُرصــــــدت وهــــي تــنــقــل 700 ألــف 
برميل مــن النفط الــخــام اإليــرانــي إلــى ناقلة 

ترفع العلم اإليراني«.
وفي الذكرى الـ42 القتحام السفارة األميركية 
في طهران، تجمع آالف اإليرانيني في شوارع 
العاصمة، مرددين هتافات »املوت ألميركا« 
و»املـــــــــوت إلســــرائــــيــــل«، وأحـــــرقـــــوا الــعــلــمــني 
ــلــــي. واســـتـــنـــكـــر قــائــد  األمـــيـــركـــي واإلســــرائــــيــ
الــحــرس الــثــوري، الــلــواء حسني ســامــي، ما 
»العدوان األميركي في املنطقة على  وصفه بـ
مـــدى الــعــقــود املـــاضـــيـــة«، مــعــلــنــا فـــي خــطــاب 
أمــام الحشود فــي العاصمة، أن »أبــنــاء هذه 
قــوة تريد  أي  األمـــة سيقفون بشجاعة ضــد 
ــال إن الــضــغــط  ــ ــرار بــمــصــالــحــهــم«. وقـ ــ ــ اإلضـ
األميركي على إيــران باء بالفشل. وانقطعت 
العاقات الدبلوماسية بني الواليات املتحدة 
وإيران منذ استياء الطاب املؤيدين للثورة 
ــارة، واحــــتــــجــــاز 52  ــفــ ــســ اإلســــامــــيــــة عـــلـــى الــ
أميركيا رهائن ملدة 444 يوما، بني 4 نوفمبر 

1979 و20 يناير/ كانون الثاني 1981.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

التصعيد 
في إثيوبيا

األزمة 
اللبنانية 

السعودية

لة«.
ّ
العديد من الطرق لبدء محادثات متعق

ومع صاحيات االحتجاز الواسعة الجديدة 
التي تسمح بها حالة الطوارئ، قال سكان من 
»أسوشييتد  لـ العاصمة  فــي  تيغراي  عرقية 
بــــرس« إنــهــم يــخــتــبــئــون فـــي مــنــازلــهــم خــوفــا 
ــيـــام الـــســـلـــطـــات بــعــمــلــيــات تــفــتــيــش  بــســبــب قـ
للمنازل وتوقيف الناس في الشوارع للتحقق 
من بطاقات الهوية، والتي يجب على الجميع 

حملها اآلن.
فــي هـــذا الـــوقـــت، أعــلــن املــتــحــدث بــاســم قــوات 
مساء  تغريدة،  في  رضــا،  غيتاتشو  تيغراي، 
األربعاء املاضي، أنهم »تعاونوا« مع جماعة 
ـــــرى، »جـــيـــش تــحــريــر أورومـــــــو«،  مــســلــحــة أخـ
من  القريبة  كيميس  مدينة  على  لاستياء 
الـــعـــاصـــمـــة. وقـــــال إن »الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة 
ــام واألســــابــــيــــع املــقــبــلــة«.  ــ ــ ســتــســتــمــر فــــي األيـ
وتـــعـــهـــد بــتــقــلــيــل الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة خـــال 
محاولة السيطرة على أديس أبابا. وقال: »لن 

مطلوبة كانطاقة للحل، لكنه واجه سريعا 
ــذيـــرات بـــاســـتـــقـــاالت مــقــابــلــة، ومـــواقـــف  تـــحـ

صريحة من قرداحي بأنه لن يستقيل«.
وجـــدد ميقاتي الحــقــا فــي كلمة لــه فــي مقر 
رئــاســة الـــــوزراء فــي بــيــروت، مــا بـــدت دعــوة 
»تحكيم  إلــى  دعــاه  إذ  لاستقالة،  لقرداحي 
ضــمــيــره وتــقــديــر الـــظـــروف واتـــخـــاذ املــوقــف 
ــــذي يــنــبــغــي اتــــخــــاذه، وتــغــلــيــب املــصــلــحــة  الـ
الــوطــنــيــة عــلــى الــشــعــارات الــشــعــبــويــة«. كما 
دعــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــي األطـــــراف 
الــازمــة  بــالــخــطــوات  الــقــيــام  إلـــى  اللبنانيني 
ـــة الــدبــلــومــاســيــة مـــع الــســعــوديــة  لــحــل األزمــ
ووقـــــــف الـــشـــلـــل الـــحـــكـــومـــي املـــســـتـــمـــر مــنــذ 

أسابيع.
ووجه ميقاتي، خال إطاق وزارة السياحة 
الرزمة السياحية الشتوية، أمس الخميس، 
ــــوزراء فــي بــيــروت، جملة  مــن مــقــر رئــاســة الـ
رسائل أمس إلى »حزب الله« بشكل خاص 
ل منذ نحو 

ّ
بعدما عط أن يسّميه،  مــن دون 

مهددًا  الحكومة  اجتماعات  أسابيع  ثــاثــة 
بــاســتــقــالــة وزرائــــــه مـــع نــظــرائــهــم الــتــابــعــني 

يــــــــــدور ســـــبـــــاق فــــــي إثــــيــــوبــــيــــا بــني 
الـــوســـاطـــات، الـــتـــي تـــهـــدف إلجـــاس 
جميع األطـــراف حــول طــاولــة حــوار، 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة وقـــوات  والــتــصــعــيــد بـــني الـ
»جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي«، وذلــــك بعد 
مصادقة البرملان اإلثيوبي على تطبيق حالة 
الـــطـــوارئ، وإعــــان الــجــبــهــة أنــهــا »تــعــاونــت« 
أخــــرى، »جــيــش تحرير  مــع جــمــاعــة مسلحة 
أورومـــــــو«، لــاســتــيــاء عــلــى مــديــنــة كيميس 

القريبة من العاصمة.
املبعوث  وصــول  اإلثيوبي  البرملان  واستبق 
األميركي الخاص إلى القرن األفريقي جيفري 
أمس  باملصادقة،  أبــابــا،  أديــس  إلــى  فيلتمان 
الــخــمــيــس، عــلــى تــطــبــيــق حــالــة الـــطـــوارئ في 
الباد ملــدة 6 أشهر. ولــم تــرد املتحدثة باسم 
الــوزراء اإلثيوبي بيلني سيوم عندما  رئيس 
أحـــمـــد سيجتمع  أبــــي  كــــان  إذا  عــمــا  ســئــلــت 
الــذي أصــر، أخيرًا، على أن »هناك  بفيلتمان، 

بيروت ـ ريتا الجّمال

لـــم يــكــد رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي، 
نجيب ميقاتي، يعلن عن اتفاقه مع 
رئيس الجمهورية ميشال عون على 
الدبلوماسية  األزمــة  لحل  طريق«  »خريطة 
التي اندلعت أخيرًا مع عدد من دول الخليج، 
وزير  مجددًا  داعيا  السعودية،  رأسها  على 
اإلعــام جــورج قرداحي إلــى »اتخاذ املوقف 
الذي ينبغي اتخاذه«، في دعوة ضمنية له 
أدلــى  تصريحات  شكلت  بعدما  لاستقالة 
بها حــول حــرب اليمن شـــرارة األزمـــة، حتى 
أتى الرد سريعا من قرداحي، بالتأكيد على 
ــــؤدي الــخــطــوة  ــه لـــن يــســتــقــيــل طـــاملـــا لـــن تـ أنــ
إلى تغيير في املواقف ضد لبنان، مدعوما 
ــزب الــلــه« يــصــب فــي اإلطـــار  بــمــوقــف مــن »حـ
نفسه. وجاء ذلك بعدما وجه ميقاتي جملة 
»حزب الله« من دون أن يسميه، وال  رسائل لـ

سيما على خلفية تعطيل عمل الحكومة.
وأعلن ميقاتي، أمس الخميس، بعد اجتماع 
مع عون في القصر الجمهوري، أنه اتفق مع 
األخــيــر عــلــى »خــريــطــة طــريــق« لــحــل األزمـــة 
مــع دول الــخــلــيــج، مــن دون أن يــتــحــدث عن 
ــة  تــفــاصــيــلــهــا. وبــحــث عـــون ومــيــقــاتــي األزمـ
الــتــي يعيشها لــبــنــان، وتــوتــر الــعــاقــات مع 
عـــلـــى خــلــفــيــة  الـــســـعـــوديـــة ودول خــلــيــجــيــة 
ــــي حـــــول حـــــرب الــيــمــن  ــــرداحـ تـــصـــريـــحـــات قـ
واعـــتـــبـــارهـــا »عـــبـــثـــيـــة«، ومــــا لــحــق ذلــــك من 
إجـــــراءات وقــيــود دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة 
عــلــى لــبــنــان. وانــتــقــل ميقاتي بــعــد ذلـــك إلــى 
عني التينة في بيروت للقاء رئيس مجلس 
بــري للبحث أيضا فــي السبل  الــنــواب نبيه 
التي يمكن أن يسلكها لبنان للتخفيف من 

حدة األزمة.
»العربي  لـ ميقاتي،  مــن  مقرب  مصدر  وقــال 
الجديد«، إن »رئيس الــوزراء بحث مع بري 
بيروت  مرفأ  انفجار  في  التحقيقات  قضية 
بفعل  ــوزراء  الــ مجلس  قت جلسات 

ّ
عل الــتــي 

أمل بشكل  الله وحركة  مطالبة وزراء حزب 
أســـاســـي بـــإقـــالـــة املــحــقــق الـــعـــدلـــي الــقــاضــي 
ــذي كـــفـــت يـــــده مــؤقــتــا  ــ ــ ــارق الـــبـــيـــطـــار« الـ ــ ــ طـ
مـــرة جـــديـــدة أمــــس. كــمــا بــحــث مــيــقــاتــي مع 
بـــــري، وفــــق املــــصــــدر، »صــيــغــة الـــحـــل ألزمـــة 
تصريحات قرداحي واستقالته ال إقالته، إذ 
إن ميقاتي يعتبر منذ البداية أن االستقالة 

الــنــار عــلــى املــدنــيــني وال نريد  نتعمد إطـــاق 
العملية سلمية  أن تكون  الــدمــاء. نأمل  إراقــة 

إذا أمكن«.
وفـــي حـــني اعــتــبــر الــرئــيــس الــكــيــنــي أوهــــورو 
كــيــنــيــاتــا، فــي بــيــان، أن االفــتــقــار إلـــى الــحــوار 
ــــاص«، انــتــقــدت وزارة  »كــــان مــقــلــقــا بــشــكــل خـ
ــوة رئــيــس الــحــكــومــة  الــخــارجــيــة الــكــيــنــيــة دعــ
االنتفاض و»دفــن«  إلــى  املواطنني  أبــي أحمد 
قـــوات تــيــغــراي. كما عـــززت كينيا األمـــن على 
طول حدودها وسط مخاوف من موجة فرار 
لإلثيوبيني من الحرب مع توسع واحــدة من 
أســوأ األزمـــات اإلنسانية فــي الــعــالــم. وكشف 
وزيـــر الــدولــة األوغــنــدي لــلــشــؤون الخارجية 
ــم، أمـــس الــخــمــيــس، أن الــرئــيــس  ــ أوكــيــلــو أوريـ
اجتماع  عقد  إلــى  دعــا  يــوويــري موسيفيني 
لـــزعـــمـــاء دول تــكــتــل شـــرقـــي أفــريــقــيــا فـــي 16 
ــالـــي لــبــحــث  ــانـــي الـــحـ ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ
الصراع في إثيوبيا. وقال، لوكالة »رويترز«، 
إن »موسيفيني على اتصال برئيس الــوزراء 
أبي أحمد بشأن الوضع الراهن في إثيوبيا، 
وعـــّبـــر عـــن قــلــقــه إزاء رفـــض جــمــاعــة تــيــغــراي 
االنـــخـــراط فـــي مــفــاوضــات والــتــوصــل لــوقــف 

إلطاق النار. لذلك فإننا قلقون«.
ودعا االتحاد األوروبي، على لسان املتحدثة 
ــــف فــــوري  ــــى وقـ بـــاســـمـــه نــبــيــلــة مـــصـــرالـــي، إلـ
إلطـــاق الــنــار فــي إثــيــوبــيــا. وقــالــت مصرالي 
إن املفوضية تحث على »إطاق حوار وطني 

لــحــركــة »أمــــل« )بــرئــاســة نــبــيــه بــــري( إذا لم 
يــَصــر إلـــى إقـــالـــة املــحــقــق الــعــدلــي بــانــفــجــار 
مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، قبل أن 
يصّعد من مواقفه مرة أخرى ربطا باألزمة 
مـــع الــســعــوديــة، مـــهـــددًا بــاســتــقــالــة الـــــوزراء 
املحسوبني عليه، إذا استقال قرداحي تحت 

الضغط أو أقيل.
وقال ميقاتي »مخطئ من يعتقد أن التعطيل 

اإلثيوبي، من أجل  الدستور  إطــار  شامل في 
ــافـــت، في  تــعــزيــز املــصــالــحــة الــوطــنــيــة«. وأضـ
بـــيـــان: »يـــؤكـــد االتـــحـــاد مـــجـــددًا أنـــه ال يــوجــد 
حل عسكري )للصراع( ويدعو جميع أطراف 
النزاع إلى تنفيذ وقف إطــاق نار ذي مغزى 
بأثر فوري واملشاركة في مفاوضات سياسية 
ــددت الـــدعـــوة إلــى  دون شـــروط مــســبــقــة«. وجــ
»االنسحاب الكامل والفوري للقوات اإلريترية 

من األراضي اإلثيوبية«.
وقالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق 
ــــراف  ــه يــتــعــني عـــلـــى أطـ ــ ــاد( إنـ ــ ــــجـ أفـــريـــقـــيـــا )إيـ
القتالية  األعــمــال  إثيوبيا وقــف  فــي  الــصــراع 
على الــفــور والــســعــي إلــى وقــف إطـــاق الــنــار. 
وحثت األطراف على »التحلي بضبط النفس 
والعمل على خفض التصعيد والتوتر، وحل 
الخافات عبر حوار وطني شامل ومصالحة 

بما يخدم مصالح الباد واملنطقة«.
وحــذر الكاتب والصحافي أنــور إبراهيم، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، مــن أن البلد 
دخل مرحلة صراع متطور لم تشهده إثيوبيا 
ــاك تــحــركــات  ــنــ ــود. وأوضـــــــح أن »هــ ــقــ مـــنـــذ عــ
إقليمية ودولية لرأب الصدع، وهي قد تثمر 
عبر الضغط على الجانبني، وهذه التحركات 
تؤكد أنه ال بد من إجراء حوار لوقف الحرب«. 
إلــى أن »جبهة تحرير  لكنه أشــار في املقابل 
تيغراي« والحكومة رفضتا أي وقف للحرب، 
بــاإلضــافــة إلـــى رفضهما الــوســاطــات. وحــذر 
ــه »ســتــكــون لــتــواصــل الــحــرب  إبــراهــيــم مــن أنـ
اقتصادية، وقد نشهد مجاعة، كانت  أضــرار 
األمــــم املــتــحــدة تــحــذر مــنــهــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
النزوح إلى دول الجوار. كما قد تفتح الباب 
البلد«. واستبعد  فــي  إقليمية  تــدخــات  أمــام 
إبراهيم حصول تقسيم في البلد، موضحا أن 
أقاليم صغيرة، وال يمكن  إثيوبيا عبارة عن 

لكل واحد العيش منعزاًل عن باقي األقاليم.
ــاحـــث فـــي شـــــؤون الــقــرن  ــبـ وقـــــال الـــكـــاتـــب والـ
ردًا على  الصمد،  الشكور عبد  األفريقي عبد 
سؤال عن السيناريوهات املتوقعة في البلد: 
ــتــــمــــاالت الــــــــواردة بــحــســب إعـــــان حــال  »االحــ
الحكومية  القوات  أن تستطيع  الــطــوارئ هي 
ــة، أو تــنــجــح  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــد هــــجــــوم قــــــــوات املـ ــ صـ
الـــوســـاطـــات ويــجــلــس الــجــمــيــع حــــول طــاولــة 
الــتــفــاوض. واالحــتــمــال الثالث هــو أن تتمكن 

قوات املعارضة من الفوز وتحقيق هدفها«.
فــي حديث مــع »العربي  ورجــح عبد الصمد، 
ــاح الــــخــــيــــار الــــثــــانــــي وهــــو  ــ ــــجـ ــد«، نـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
الوساطة، بعد أن تستطيع القوات الحكومية 
وقــــف الـــهـــجـــوم، لــكــنــه حــــذر مـــن أن مـــا تــريــده 
أمــيــركــا عــبــر وســاطــتــهــا ينتقص مــن ســيــادة 
»األميركيني  أن  أحمد، موضحا  أبــي  حكومة 
جبهة  خصوصا  املعارضة،  باسم  يتحدثون 
تحرير تيغراي، إذ يطالبون الحكومة املركزية 
بإعادة األمور إلى ما قبل اندالع الحرب قبل 
ــــواء إقــلــيــم تــيــغــراي  ــام، والــســمــاح بــفــتــح أجـ عــ
والـــســـمـــاح بــهــبــوط وإقـــــاع الـــطـــائـــرات مــنــه«. 
وكانت القوات اإلثيوبية بدأت قبل عام حربا 
قــرار السلطة هناك  تــيــغــراي، بعد  ضــد إقليم 
تحدي الحكومة مــن خــال املضي فــي إجــراء 
االنتخابات الخاصة به. كما قررت الحكومة 
ــة املـــخـــصـــصـــة  ــ ــيـ ــ ــــدرالـ ــفـ ــ تـــقـــلـــيـــص األمــــــــــــوال الـ
ــه »جـــبـــهـــة تــحــريــر  ــّدتــ ــا عــ لــلــمــنــطــقــة، وهـــــو مــ
شعب تيغراي«، وقتها، بمثابة »عمل حرب«. 
وقــــــال عـــبـــد الـــصـــمـــد: »إذا خــفــفــت واشــنــطــن 
فقد  الــحــكــومــة  عــلــى  وضغطها  مطالبها  مــن 
»املجتمع  أن  واعــتــبــر  مساعيها«.  فــي  تنجح 
الــدولــي أصبح طرفا فــي األزمـــة، إذ إنــه يريد 
ــنـــازل مــحــلــيــا  ــتـ ــتـ ــلـــى الـــحـــكـــومـــة لـ الـــضـــغـــط عـ
تعجيزية  شــروطــا  يفرضوا  لــم  إذا  وإقليميا. 
فــقــد يــنــجــحــون، أو الــبــديــل ســيــكــون مواصلة 
الــحــرب«. وشــدد على أن قضية تقسيم البلد 
ــاف: »قــد  ــ غــيــر واردة لـــدى اإلثــيــوبــيــني. وأضــ
يتم التوصل إلــى تــوافــق عبر مــفــاوضــات، أو 
تتغلب قـــوات املــعــارضــة على الــحــكــومــة، كما 
حدث في العام 1991، حيث أسقطت »الجبهة 
اإلثيوبية  الــثــوريــة«  الــديــمــقــراطــيــة  الشعبية 
بعد  مــريــام،  هايلي  منغستو  سقوط  العقيد 

سيطرتها على أديس أبابا. 
)العربي الجديد، األناضول، أسوشييتد برس(

الحل، وعلى  السياسية هو  السقوف  ورفــع 
الجميع أن يقتنعوا بأنه ال يمكن ألي فريق 
ــده بــقــرار  ــ أن يــخــتــصــر الــبــلــد والـــشـــعـــب وحـ
وأضــاف  تتبدل«.  ال  وطنية  بثوابت  يتعلق 
ــــدار الـــبـــاد بــلــغــة الــتــحــدي واملـــكـــابـــرة،  »ال تـ
ومخطئ من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه 
بقوة التعطيل، ومخطئ أيضا من يعتقد أنه 
إلــى خــيــارات بعيدة  اللبنانيني  أخــذ  يمكنه 
وعاقاتهم  الــعــربــي  وعمقهم  تاريخهم  مــن 
الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية، 
ودول الــخــلــيــج خــصــوصــا مــع الــســعــوديــة«. 
ودعا ميقاتي الجميع إلى »اختصار الطريق 
والقيام بالخطوات املطلوبة واملساهمة في 
الـــحـــل، مـــع الــتــشــديــد عــلــى عــــودة الــحــكــومــة 
ــى عــمــلــهــا الــطــبــيــعــي بــنــشــاط وإيــجــابــيــة  إلــ
التي ضاعت هــدرًا بسبب  األيــام  وتعويض 

مناكفات مجانية«.
ــه »أمـــامـــنـــا اجــتــمــاعــات  وكـــشـــف مــيــقــاتــي أنــ
الفصل  كلمة  تحديد  قبل  فاصلة  ولــقــاءات 
ــال إن »مــجــلــس الـــــوزراء  ــ  شـــــأن«، وقـ

ّ
ــل فـــي كــ

ــان الــطــبــيــعــي ملــنــاقــشــة كـــل املــلــفــات  ــكـ هـــو املـ
عن  بعيدًا  الحكومة  تعني  الــتــي  والقضايا 
اإلمـــــــاءات والـــتـــحـــديـــات والـــصـــوت املــرتــفــع 
واســـتـــخـــدام لــغــة الـــوعـــيـــد والـــتـــهـــديـــد، ولــن 
يكون مجلس الوزراء أبدًا مكانا للتدخل في 
أي شــأن ال يخص الــحــكــومــة، وتــحــديــدًا في 
عمل القضاء«، في إشارة إلى مطالبة وزراء 
»حــزب الــلــه« و»حــركــة أمــل« بإقالة القاضي 

طارق البيطار.
ــد وزيـــــر اإلعــــــام فـــي تــصــريــحــات  وفــيــمــا أكــ
لم  مــوقــفــه  وأن  يستقيل  لــن  أنـــه  تلفزيونية 
الله« عبر بيان لكتلته  يتغير، جــدد »حــزب 
 
ً
الــبــرملــانــيــة، أمـــس دعــمــه لـــقـــرداحـــي، محما
السعودية »مسؤولية افتعال األزمة األخيرة 
ــــاءات  مــع لــبــنــان«. كــمــا دان مــا ســّمــاه »االمـ
أكدت  كذلك  الحكومة«.  عمل  في  الخارجية 
البيطار  مــن  بموقفه  الــحــزب  تمسك  الكتلة 
ــا مــــع إثـــبـــات  )لـــنـــاحـــيـــة إقـــالـــتـــه( »خـــصـــوصـ

تجاوزه حد السلطة«.
ــقــــوات  ـــق رئـــيـــس حـــــزب »الــ

ّ
ــي املــــقــــابــــل، عـــل فــ

اللبنانية« سمير جعجع، عبر حسابه على 
»تـــويـــتـــر« أمــــس عــلــى تــصــريــحــات مــيــقــاتــي 
بالقول إن موقف األخير »مسؤول وشجاع، 
األدنى  بالحد  معه  يتجاوبون  اآلخرين   

ّ
عل

لتجنيب  والـــوطـــنـــيـــة  املـــســـؤولـــيـــة  روح  مـــن 
ميقاتي،  وعـــاد  إضــافــيــة«.  مــآس  اللبنانيني 
ــاء، إلـــى بــيــروت قــادمــا  ــعـ أول مــن أمـــس األربـ
من غاسكو بعدما شارك في مؤتمر املناخ. 
»العربي الجديد«،  وقال مصدر مقّرب منه لـ
إن »رئيس الــوزراء شرح لقادة الــدول الذين 
في  الوضع  في غاسكو حساسية  التقاهم 
تواجهها  الــتــي  الكبيرة  والــتــحــديــات  لبنان 
املجتمعني  وقــــوف  تقتضي  والــتــي  الـــبـــاد، 
العربي والدولي إلى جانبها في هذه املحنة 
»ميقاتي  أن  على  املصدر  وشــدد  الصعبة«. 
حصل على تأكيد فرنسي أميركي أوروبــي 
ــرار الـــحـــكـــومـــة، لــلــحــفــاظ  ــمــ ــتــ بـــــضـــــرورة اســ
االنــتــخــابــات  الكفيل بسير  االســتــقــرار  عــلــى 
املقبل(  مـــارس/آذار  النيابية )مقررة في 27 
ـــقــــاقــــات املـــنـــتـــظـــرة الــــتــــي تـــرســـم  ــحـ ـــتــ واالسـ
السياق، نقلت وكالة  مستقبل لبنان«. وفي 
»رويترز« أمس عن متحدثة باسم الخارجية 
ــه »مـــن الـــضـــروري جــدًا  الــفــرنــســيــة قــولــهــا إنـ
إبقاء لبنان خارج األزمات اإلقليمية األوسع، 
التعويل  على  قـــادرًا  لبنان  يكون  أن  ويجب 
على كل شركائه في املنطقة ملساعدته على 
الخروج من األزمــة«. ودعــت جميع األطــراف 
اإلقــلــيــمــيــني واملـــســـؤولـــني ال لـــبـــنـــان يـــني إلــى 
الشعب  ملصلحة  والــحــوار  التهدئة  تفضيل 

اللبناني واستقرار لبنان.

جدارية في طهران تندد بالواليات المتحدة )فرانس برس(

ميقاتي: ال ُتدار البالد بلغة التحدي والمكابرة )حسين بيضون(

يجب على اإلثيوبيين، بموجب الطوارئ، حمل بطاقات الهوية )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

األزمة  لحل  يبحث عن سبل  اللبناني نجيب ميقاتي  الوزراء  رئيس  يزال  ال 
المستجدة مع عدد من الدول الخليجية، خصوصًا السعودية، غير أنه 

ال تجاوب إلى اآلن من قبل وزير اإلعالم جورج قرداحي و»حزب اهلل«
تقريرالحدث

تزايد الضغوط الدولية 
لوقف الحرب

»حزب اهلل« يتمسك بقرداحي 
ويبطل مبادرة ميقاتي

رصدمتابعة

مغادرة 
األميركيين 

أعلنت سفارة الواليات 
المتحدة، في بيان نشرته 

على موقعها اإللكتروني 
أمس الخميس، أنها 
ستسمح »بالمغادرة 
الطوعية لموظفي 

الحكومة األميركية غير 
األساسيين وأفراد األسر 

من إثيوبيا، بسبب الصراع 
المسلح واالضطرابات 

األهلية والنقص المحتمل 
في اإلمدادات«. 

أكد قرداحي أنه لن 
يستقيل وجدد »حزب 

اهلل« دعمه له

رئيسي يشّدد على 
عدم التراجع »قيد أنملة« 

عن مصالح إيران

قرار إطاحة البيطار بيد 
قاٍض محسوب على 

»حزب اهلل« و»حركة أمل«

اتفق ميقاتي 
وعون على خريطة 

طريق لحل األزمة

طلبت فيتنام توضيحات 
رسمية من إيران بشأن 
الناقلة النفطية التي 

صادرها الحرس الثوري، 
مطالبة بتسوية المسألة 

في إطار القانون

تسود مخاوف جدية 
من إمكانية نجاح الطبقة 

السياسية في لبنان، في 
اإلطاحة  بالمحقق 

العدلي في انفجار مرفأ 
بيروت، القاضي طارق 

البيطار
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في وقٍت ال يزال 
التصعيد السمة 

البارزة في الحرب 
الدائرة في إثيوبيا 

بين القوات 
الحكومية و»جبهة 

تحرير شعب 
تيغراي«، ارتفع 

منسوب الدعوات 
لوقف إطالق 
النار في البالد، 

والجلوس حول 
طاولة مفاوضات، 
فيما أكد محللون 
أن الحرب لن تؤدي 

إلى تقسيم البالد

أنور إبراهيم: تواصل 
الحرب قد يفتح الباب أمام 

تدخالت إقليمية

تعاون بين قوات 
تيغراي و»تحرير أورومو« 

للسيطرة على كيميس
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  شرق
      غرب

الصين تدين تقرير 
البنتاغون بشأن 

ترسانتها النووية
دانت بكني، أمس الخميس، تقريرًا 
نشره البنتاغون، أخيرًا، يشير إلى 
تسارع أكبر من املتوقع للبرنامج 
ــــووي الـــصـــيـــنـــي، مـــعـــتـــبـــرة أنـــه  ــنـ ــ الـ
ــائــــق« و«مــــلــــيء  ــقــ »يـــتـــجـــاهـــل الــــحــ
باألحكام املسبقة«. واتهم املتحدث 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
وانـــــغ وبـــلـــني واشـــنـــطـــن بــمــحــاولــة 
»الــتــركــيــز« عــلــى فــرضــيــة التهديد 

الصيني. 
)فرانس برس(

 
وفد أوروبي يلتقي 

رئيسة تايوان
التقى نــواب في البرملان األوروبــي، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، رئـــيـــســـة تـــايـــوان 
تساي إنــغ ون، في إطــار أول زيــارة 
والتي  الجزيرة،  إلى  للوفد  رسمية 
تطالب بها الصني. وكان 13 برملانيا 
مــــن الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة بــمــنــاهــضــة 
ــيـــل،  ــلـ ــتـــضـ الــــتــــدخــــل األجــــنــــبــــي والـ
بــدأوا،  األوروبــــي،  للبرملان  التابعة 
أمس األول، زيارة لتايوان تستمر 3 
أيام. في هذه األثناء، قال مدير عام 
مــكــتــب األمــــن الــوطــنــي فـــي تــايــوان 
ــام الــبــرملــان،  تــشــني مــيــنــغ تـــونـــغ، أمــ
أمـــــس إن الـــصـــني نـــاقـــشـــت داخــلــيــا 
التايوانية  بــراتــاس  جــزر  مهاجمة 
ــــك قـــبـــل 2024،  لــكــنــهــا لــــن تــفــعــل ذلـ
فترة والية  فيه  تنتهي  الــذي  العام 

رئيسة تايون الحالية. 
)أسوشييتد برس، رويترز(

عسكريون أوروبيون 
يبدأون تدريب قوات 

موزمبيقية
أمـــس الخميس،  أعــلــنــت مــوزمــبــيــق، 
 بــعــثــة عــســكــريــة أوروبــــيــــة بـــدأت 

ّ
أن

األربعاء املاضي تدريب وحــدات من 
جــيــشــهــا عــلــى مــحــاربــة املــتــشــدديــن. 
ــحــاد األوروبــــي أطــلــق، في 

ّ
وكـــان االت

ــلـــول املـــــاضـــــي، مــهــمــة  ــبـــر/أيـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ
ــتــــدريــــب وحــــــدات  ــامــــني لــ تـــســـتـــمـــّر عــ
القوات  قائد  وقــال  السريع.  ل 

ّ
التدخ

ــة يـــواكـــيـــم  ــيــ ــقــ ــيــ ــبــ ــــحــــة املــــوزمــ
ّ
ــل املــــســ

 »العسكريني سيكونون 
ّ
مانغراس إن

قادرين على الذهاب في مهّمة«.
)فرانس برس(

الــفــردي ضمن  الحكم  في  الخاص  مفهومه 
الزعيم  خــطــوة  لكن  محلي.  شيوعي  نــظــام 
ــعــّد األولـــى مــن نوعها لتطرقها 

ُ
ت الــحــالــي، 

في  إدراجها  وُيمكن  الحاكمة،  السالة  إلى 
التي  األساسية  األيقونات«  »تحطيم  إطــار 
ُيــعــرف  قــامــت عليها كــوريــا الــشــمــالــيــة. وال 
ــان كـــيـــم ســـيـــقـــوم بــخــطــوات  ــا إذا كـــ بـــعـــد مــ
أخـــرى، مثل إزالـــة تماثيل جــده ووالـــده من 

ــّيـــف عــلــى الـــذكـــرى  قــبــل شــهــر ونـ
الــــعــــاشــــرة لـــخـــافـــتـــه والـــــــده كــيــم 
ـ إيل، بات الزعيم الكوري  جونغ 
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ ـ أون عــلــى مــشــارف 
بــدء عــهــد جــديــد فــي بـــاده، يتمحور حــول 
 صـــور والــــده وجـــده، 

ً
شــخــصــه فــقــط، مــزيــا

مؤسس كوريا الشمالية، كيم إيل ـ سونغ، 
لاستخبارات  وفــقــا  الرسمية،  املباني  مــن 
أعلمت  الــتــي  الجنوبية،  الــكــوريــة  الوطنية 
ــــري فـــــي بـــيـــونـــغ  ــــجـ ــا يـ ــمــ ــــول بــ ــيـ ــ بـــــرملـــــان سـ
ــغ، األســــبــــوع املــــاضــــي. وتــشــيــر خــطــوة  ــانـ يـ
كــيــم فــي نــيــتــه الــتــحــول إلـــى »قــائــد عظيم« 
فــــي بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، ضـــمـــن مـــفـــهـــوم خـــاص 
ــارات الــجــنــوب  ــبـ ــتـــخـ ــه، أطـــلـــقـــت عــلــيــه اسـ ــ بـ
اســــم »كـــيـــمـــجـــونـــغـــاونـــيـــزم«، فـــي تــلــخــيــص 
ــردي املـــطـــلـــق، الـــــــذي يـــتـــجـــاوز  ــ ــفـ ــ لــلــحــكــم الـ
أدوار األســــاف ملــصــلــحــة الــزعــيــم الــحــالــي. 
ــا فــــي كـــوريـــا  والـــخـــطـــوة اعـــتـــيـــاديـــة أســــاســ
الشمالية، إذ سبق أن منع مؤسس الباد، 
ــارل مــــاركــــس وفـــاديـــمـــيـــر لــيــنــني  ــ أعــــمــــال كــ
مدت في االتحاد 

ُ
وجوزيف ستالني التي اعت

السوفييتي نظاما للحكم، من أجل صياغة 

الساحات الرئيسية في الباد. وهي خطوة 
أنــهــت حقبة طويلة  إن حــصــلــت، تــكــون قــد 
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، مــنــذ تــأســيــســهــا في 
الزعماء السابقني مع  عام 1948، عبر مدح 
يسود  بحقبة  واستبدالها  الحالي،  الزعيم 

فيها شخص كيم فقط. 
ــتـــطـــورات أن كــيــم يــواصــل  ـــظـــهـــر هــــذه الـ

ُ
وت

ــده،  ــ عــمــلــيــة االنـــفـــكـــاك عــــن إرث والـــــــده وجـ
والـــتـــي بـــدأهـــا بــبــطء مــنــذ تــســلــمــه السلطة 
وال   .2011 األول  ديــســمــبــر/كــانــون   24 فـــي 
ــة،  ــارئــ ــة طــ ــيـ ــاتـ ــمـ ــراغـ ــبـــب إلــــــى بـ ــسـ ــعــــود الـ يــ
ــتــرجــم شــخــصــيــة الــزعــيــم، الـــذي 

ُ
بــقــدر مـــا ت

ــم فــي ســويــســرا مــع شقيقته، كــيــم يــو ـ 
ّ
تــعــل

فــي حزب  الــواســع  التأثير  جــونــغ، صاحبة 
وتكفي  ولـــدى شقيقها.  الــحــاكــم  »الــعــمــال« 
الـــعـــودة بــالــزمــن عــشــر ســنــوات إلـــى الــــوراء 
م منصبه 

ّ
لفهم خطوته الحالية، فحني تسل

أمــر بوضع شعار بطول 560  لــوالــده  خلفا 
مــتــرًا مــحــفــورًا على إحـــدى الــتــال الشاهقة 
وارتفاع الحرف الواحد فيه 20 مترًا. وجاء 
فـــي الــشــعــار »يــحــيــا الــجــنــرال كــيــم جــونــغ ـ 
أون شــمــس كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــســاطــعــة«. 

ويختلف كيم عن سلفيه، بأنه أكثر قربا من 
املجتمع الدولي، خصوصا مع األميركيني. 
استضاف  فقد  السلة،  لكرة  عشقه  وبحكم 
ــــدوري األمــيــركــي  مــــرارًا أحـــد أبــــرز العــبــي الـ

للمحترفني، دنيس رودمان. 
ــن كـــيـــم،  ــ ــا مـ ــّربــ ــقــ رودمــــــــــان بــــــات صـــديـــقـــا مــ
ويــدلــي بــدلــوه بما يتعلق بــأوضــاع كوريا 
الشمالية. عدا عن ذلــك، فإن صــورة الزعيم 
الشمالي مقبولة بقوة في كوريا الجنوبية، 
الـــتـــي أبــــدى 78 فـــي املـــائـــة مـــن مــواطــنــيــهــا، 
الكوري  بنظيره  كيم  جمع  قمة  لقاء  خــال 
الجنوبي مون جاي ـ إن )يتحدر من أصول 
رأيا   ،2018 مايو/أيار  في  شمالية(  كورية 

إيــجــابــيــا بــكــيــم. وفــي الــعــاقــة مــع الــواليــات 
ــه مــع  ــدامــ ــي تـــحـــويـــل صــ املــــتــــحــــدة، نـــجـــح فــ
ترامب،  دونالد  السابق،  األميركي  الرئيس 
ــر  ــــى صــــداقــــة، تـــحـــديـــدًا بـــعـــد تـــدخـــل وزيــ إلـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق مـــايـــك بــومــبــيــو، لــدى 
كيم، لإلفراج عن ثاثة أسرى أميركيني من 
أصـــول كــوريــة الــشــمــالــيــة. وانــتــقــل الــصــدام 
بــني واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ مــن الــتــهــديــد 
ــة، إلــــى عقد  ــنـــوويـ بــاســتــخــدام األســـلـــحـــة الـ
ثــاث قمم بني كيم وتــرامــب، وقــول األخير: 
كيم رجــل موهوب ويحب بــاده كثيرًا. إنه 

صاحب شخصية عظيمة وذكي جدًا.
في الواقع، عمد كيم إلى اإلمساك بالعصا 

مـــن الـــوســـط، درءًا لــخــطــر الـــحـــرس الــقــديــم، 
عبر مواصلة تجارب الصواريخ التقليدية 
والنووية من جهة، وعبر إظهار نفسه أن ال 
بديل عنه لكوريا شمالية حديثة من جهة 
ــــرى. وُيــمــكــن مــاحــظــة نــجــاح خــيــاراتــه،  أخـ
الــذي ساد حني  من خال االهتمام العاملي 
»اختفى« عن األنــظــار مــرات عــدة، وسريان 
ـــمـــهـــا 

ّ
ـــن صــــعــــود شـــقـــيـــقـــتـــه وتـــســـل ــاء عــ ــ ــبـ ــ أنـ

منصبه. غير أن كل ذلك ُيصبح من املاضي، 
حني يعود كيم للواجهة إعاميا. وفي املرة 
ــيـــرة الــتــي اخــتــفــى فــيــهــا، فـــي يــونــيــو/ األخـ

حـــزيـــران املـــاضـــي، دام غــيــابــه عــن األضــــواء 
ــدًا، قــبــل أن يــعــود وقـــد فــقــد بني  ــ شــهــرًا واحـ

10 و20 كــيــلــوغــرامــا مــن وزنـــه. وبــعــيــدًا عن 
شخصيته، عمل كيم على إزاحة خصوم له 
في السلطة، خصوصا في السنوات األولى 
 

ّ
مــن عــهــده، آمــرًا بتنفيذ أحــكــام إعـــدام بحق

وزراء وأمنيني وحتى زوج عمته، لتكريس 
قاتلة«، وهو مبدأ سار عليه  »ديكتاتورية 
كـــل مـــن جــــده ووالــــــــده. بـــعـــدهـــا، بــــدأ يــولــي 
اهتمامه لوضع الباد املعيشي. العزلة عن 
النظام، خصوصا في  التي رسخها  العالم 
ظهر »قـــوة كوريا 

ُ
أفــامــه وأدبــيــاتــه، الــتــي ت

ــة«، اســـتـــمـــر فــيــهــا كــيــم  ــارقــ ــخــ الــشــمــالــيــة الــ
فـــي خــطــابــاتــه، ســــواء فـــي مــؤتــمــرات حــزب 
»الــعــمــال« الــتــي تــجــري كــل خمس ســنــوات، 

بمناسبة مولد  الــســنــوي  االحــتــفــال  فــي  أو 
إبريل/نيسان من   15 فــي  ـ سونغ  إيــل  كيم 
كل عام، وفي ذكرى تأسيس الدولة في كل 
9 سبتمبر/أيلول، أو خال كلماته املرّحبة 

بتجارب باده الصاروخية.
في السنة األخيرة، برزت مواقف الفتة لكيم، 
الــحــاكــم فــي يناير/ الــحــزب  فــخــال مؤتمر 

جزئية  على  حافظ  املاضي،  الثاني  كانون 
بالصواريخ  وتهديدها  للواليات  »العداء« 
ــّر بفشل  ــ ــه أقـ ــال هــاجــمــتــنــا«، إال أنــ »فــــي حــ
إلى  مشيرًا  الخمسية،  االقتصادية  الخطة 
ــا عــلــى  ــهـ ــدافـ أنـــهـــا »فـــشـــلـــت فــــي تــحــقــيــق أهـ
جميع األصعدة تقريبا«. وهو اعتراف نادر 
ترّكز  التي  الشمالية،  كوريا  مثل  دولــة  في 
عــلــى »مــثــالــيــتــهــا«. وفــــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول املــاضــي، شــّدد على أن بــاده ال تريد 
مــحــاربــة كــوريــا الــجــنــوبــيــة، مــؤكــدًا أنـــه »ال 
نفكر في شن حرب على أحد، إنما نريد أن 

نمنع نشوب الحرب«. 
وواصــــــل مــســلــســل تــصــريــحــاتــه املــفــاجــئــة، 
ــر املــــــاضــــــي أيــــضــــا،  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ــه فــــــي أكـ ــ ــوتـ ــ ــدعـ ــ بـ
الوضع  »التغلب على  إلــى  بــاده  مسؤولي 
كوريا  تواجهه  الــذي  الكئيب«  االقتصادي 
أقـــــوى لتحسني  الــشــمــالــيــة، وبـــــذل جـــهـــود 
الــغــذاء والــظــروف املعيشية لشعبه. وشــّدد 
على أن حــزبــه عــازم على تحقيق األهــداف 
ــا خـــال  ــتــــي تــــم تـــحـــديـــدهـ ــة الــ ــتــــصــــاديــ االقــ

مؤتمر الحزب في يناير املاضي.
ولــــم تــقــتــصــر الـــتـــطـــورات عــنــد هــــذا الـــحـــّد، 
فـــفـــي ســبــتــمــبــر املــــاضــــي، أظــــهــــرت وســـائـــل 
في  الشمالية،  كــوريــا  فــي  الرسمية  اإلعـــام 
لــفــتــة غــيــر مــســبــوقــة، قميصا عــلــيــه صــورة 
مــطــبــوعــة لــكــيــم لــلــمــرة األولــــــى فـــي تــاريــخ 
الــبــاد. وحــســب وكــالــة »يــونــهــاب« الكورية 

الــجــنــوبــيــة، فــقــد نــشــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة مــقــطــع فــيــديــو يظهر 
املعرض  خــال  املوسيقية  الفرقة  قائد  فيه 
وهو يرتدي »تي شيرت« أبيض مع طباعة 
وجه كيم باللونني األسود واألبيض عليه. 
»الجريئة«،  بـ الخطوة  هــذه  وصــف  وُيمكن 
ألن الـــكـــوريـــني الــشــمــالــيــني يــتــعــامــلــون مع 
عائلة كيم بشكل من التقديس، وال يرتدي 
ــذه املــــابــــس. وقـــارنـــت  ــنــــون مـــثـــل هـــ املــــواطــ
»يونهاب« بني مسألة »تي شيرت« وبني ما 
حصل في عــام 2019، أي منذ عامني فقط، 
ــــام فـــي كــوريــا  عــنــدمــا نــشــرت وســـائـــل اإلعـ
الــشــمــالــيــة، قــصــة تــشــيــد بــمــهــنــدس سفينة 
على »عمله البطولي« في إنقاذ صور كيم 

وزعيمي الباد الراحلني من غرق سفينة.
مسارًا  يسلك  وكــأنــه  يبدو  كيم  أن  صحيح 
ــفـــّرد  ــتـ تـــقـــلـــيـــديـــا فــــي الــــتــــاريــــخ، لـــنـــاحـــيـــة الـ
بــالــســلــطــة، إال أن عــنــاويــن حــكــمــه أضــحــت 
واضحة في إطار ما يريد فعله، وهو »قتل 
العائلة« لتكريس زعامته، لكن نجاح هذه 
الخطوة والبناء عليها في املستقبل، يبقى 
السلطة  إمساك  على  قدرته  بمدى  مرهونا 
الشمالية  كوريا  مواطني  حاجات  وتلبية 
ــال كـــيـــم هـــنـــا، دعــمــا  ــنــ ــا. ويــ ــيـ ــبـ ــا وطـ ــيـ ــذائـ غـ
ــا ـ صــيــنــيــا تــجــلــى بــتــقــديــم مــشــروع  ــيـ روسـ
مشترك، مساء الثاثاء املاضي، في مجلس 
املفروضة  العقوبات  إلنــهــاء  الــدولــي  األمـــن 
حظر  تتضمن  التي  الشمالية،  كوريا  على 
تــصــديــر املـــأكـــوالت الــبــحــريــة واملــنــســوجــات 
واســـتـــيـــراد املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة املـــكـــررة، 
عـــاوة عــلــى الــحــظــر املــفــروض عــلــى إرســـال 
مواطنيها الذين يعملون في الخارج أموااًل 

إلى داخل الباد.
)العربي الجديد(

)Getty( 2011 تسلّم كيم زعامة كوريا الشمالية خلفًا لوالده في عام

الغالف

بدت خطابات كيم في 
السنة األخيرة مغايرة عن 

األدبيات التقليدية

الشمالية  كــوريــا  فــي  التغيير  يقتصر  ال 
داخليًا فقط، إذ سبق أن أعلنت كيم يو 
ـ جونغ )الصورة( شقيقة الزعيم الكوري 
ـ أون، في سبتمبر/ الشمالي كيم جونغ 

مستعدة  بــالدهــا  أن  الــمــاضــي،  أيــلــول 
للحرب  الرسمية  النهاية  ــالن  إع لبحث 
عقد  ــة  ودراس  )1953 ـ   1950( الكورية 
بيونغ  أن  وأضافت  الكوريتين.  بين  قمة 
مناقشات  إجـــراء  على  منفتحة  يانغ 
سواء  الخالفات،  صفحة  لطي  بناءة 
في قضية نهاية الحرب أو إعادة إنشاء 

مكتب االتصال المشترك بين الكوريتين.

تهدئة مع الجنوب

القاهرة ـ العربي الجديد

»الـــعـــربـــي  ــانـــونـــي مـــصـــري لــــ ــد مـــصـــدر قـ أكـــ
الجديد«، أن سبب عدم صدور قرار جمهوري 
اإلنسان  لحقوق  القومي  املجلس  بتشكيل 
إقـــراره من  )شــبــه حكومي( حتى اآلن، رغــم 

قانونية وقع  الــنــواب، هــي مخالفة  مجلس 
التشكيل  إعـــان  عند  الــنــواب  مجلس  فيها 
فــي 4 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي. في 
ذلك التاريخ، انتهت اللجنة العامة ملجلس 
ــواب مـــن تــســمــيــة املـــرشـــحـــني لــعــضــويــة  ــنــ الــ
املــجــلــس الــقــومــي لــحــقــوق اإلنـــســـان، والـــذي 
يتم تشكيله بواسطة  أن  املفترض  كــان من 
الــبــرملــان الــســابــق. وفــيــمــا احــتــفــظ التشكيل 
الــجــديــد بــثــاثــة أســـمـــاء فــقــط قــديــمــة، تمت 
اإلطــاحــة بــرئــيــس املــجــلــس الــوزيــر السابق 
األعضاء  أن معظم   عن 

ً
فايق، فضا محمد 

الجدد يرتبطون باألجهزة األمنية، حسبما 
أفادت مصادر برملانية.

وبــحــســب الــقــانــون يــتــألــف املــجــلــس مــن 25 
عــضــوًا، أبــقــى مجلس الــنــواب فــي التشكيل 
الجديد على ثاثة منهم فقط، بينما تنص 
املــــادة 3 مــن الــقــانــون رقـــم 197 لسنة 2017 
ــام الـــقـــانـــون رقـــم  ــكــ الـــتـــي عـــدلـــت بـــعـــض أحــ
الــقــومــي  املــجــلــس  بــإنــشــاء  لــســنــة 2003   94
لحقوق اإلنسان الصادر في أول أغسطس/ 
الـــنـــواب في  »يــبــدأ مجلس  عــلــى:  آب 2017، 
إجـــــراءات تشكيل مجلس جــديــد خـــال 30 
يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من 

ويـــخـــتـــار مــجــلــس الــــنــــواب رئـــيـــس املــجــلــس 
ونائبه واألعضاء بموافقة أغلبية أعضائه. 
ويــصــدر رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــــرار تشكيل 

املجلس وينشر في الجريدة الرسمية«.
ــرار الــتــشــكــيــل، كشف  وحــــول عـــدم صــــدور قــ
»العربي  لـ تصريحات  في  سياسي  مصدر 
الـــجـــديـــد« أن جـــهـــازًا أمــنــيــا ســـيـــاديـــا أصـــّر 
ــلــــس الـــقـــومـــي  ــجــ ــيـــل املــ ــكـ ــلــــى إعـــــــــان تـــشـ عــ
لــحــقــوق اإلنـــســـان مـــن قــبــل مــجــلــس الــنــواب 
»الحوار  بوفد  يسمى  ما  أعضاء  قبل سفر 
األميركية  العاصمة  إلــى  املــصــري«  الــدولــي 
واشنطن، والذي ضّم رئيس حزب اإلصاح 
ــرة  ــور الــــســــادات، ووزيــ والــتــنــمــيــة مــحــمــد أنــ
السفيرة مشيرة  السابقة،  األســرة والسكان 
ــحــني مـــن الــبــرملــان بتوصية 

ّ
خـــطـــاب، املــرش

ــد املــصــري  ــوفـ أمـــنـــيـــة. وتـــمـــحـــورت مــهــمــة الـ
فــي واشــنــطــن عــلــى تحسني صـــورة النظام 
 عــن إقــنــاع 

ً
أمـــام الـــدوائـــر األمــيــركــيــة، فــضــا

األميركيني بتسليم املساعدات إلى الحكومة 
املصرية من دون اقتطاع، بعد تعليق مبلغ 
مليونا،   300 أصـــل  مــن  دوالر  مــلــيــون   130
بسبب انــتــهــاكــات الــنــظــام فــي مــلــف حقوق 
ــإن األجـــهـــزة  ــان. وبــحــســب املـــصـــدر فــ اإلنــــســ
خطاب  مــشــيــرة  تعيني  استعجلت  األمــنــيــة 
اإلنسان،  لحقوق  القومي  للمجلس  رئيسة 
مــع اخــتــيــارهــا لــرئــاســة الــوفــد املــصــري في 
في  الواسعة  صاتها  الستغال  واشنطن، 
الواليات املتحدة والتي استخدمها النظام 
مـــن قــبــل عــقــب انـــقـــاب 2013، حـــني قــامــت 
وقـــتـــهـــا بــــجــــوالت أجـــرتـــهـــا عـــلـــى مــرحــلــتــني 
الــهــدف  أن  كــمــا  و2015.   2013 عـــامـــي  فـــي 
مــــن تـــعـــيـــني الـــــســـــادات هــــو االدعـــــــــاء بــمــنــح 
شــخــصــيــات حــقــوقــيــة غــيــر مــحــســوبــة على 
السادات  أن  للحركة، علما  السلطة مساحة 
الدولي«،  الحوار  يسعى من خال »مبادرة 
إلى ترويج صورة متوازنة عن كيفية إدارة 

النظام مللفاته الداخلية.
وجرت لقاءات مكثفة في واشنطن بني الوفد 
املــصــري ونـــواب فــي الــحــزبــني الديمقراطي 
السياسية  املعاهد  من  وعــدد  والجمهوري 
ــر وبــــيــــوت الــــخــــبــــرة وصــنــع  ــكـ ــفـ ومـــــراكـــــز الـ
الـــقـــرار الــســيــاســي، فـــي 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
األول املاضي. كما عقد الوفد لقاء مع عدد 
محدود من املعارضني املقيمني في الواليات 
ــارج  ــن خــ ــروا مــ املــــتــــحــــدة، وبـــعـــضـــهـــم حــــضــ
واشـــنـــطـــن، وســــط تــطــمــيــنــات مـــن الـــســـادات 
تحديدًا بإمكانية البناء على أفكارهم، التي 
بني  النظر  وجــهــات  لتقريب  قبولها  يمكن 
بباقي  يتعلق  بما  أمــا  واملــعــارضــة.  النظام 

لــم يــكــن منعقدًا،  لــه إذا  تــاريــخ أول انــعــقــاد 
عـــلـــى أن يـــتـــم تــغــيــيــر ثـــلـــث األعــــضــــاء عــقــب 
انــتــهــاء الــــدورة األولـــى للمجلس الــجــديــد«. 
ــراَع مــن قــبــل مجلس الــنــواب،  وهـــو مــا لــم يــ
وفــقــا لــلــمــصــادر الــبــرملــانــيــة. وتــنــص املـــادة 
نفسه على:  الــقــانــون  مــن  »أ«  مــكــرر  الثانية 
»يبدأ مجلس الــنــواب في إجـــراءات تشكيل 
ـــ60 يــومــا على  املــجــلــس قــبــل انــتــهــاء مــدتــه بـ
األقــل، وذلــك في ضــوء ترشيحات املجالس 
ــــى لــلــجــامــعــات  ــلـ ــ ــلــــس األعـ ــة واملــــجــ ــيـ ــومـ ــقـ الـ
واملجلس األعلى للثقافة والنقابات املهنية، 
وغيرها من الجهات. وتسمي اللجنة العامة 
ملجلس النواب املرشحني لعضوية املجلس 
املجتمع،  لفئات  املائم  التمثيل  مراعاة  مع 

األســـمـــاء فــي الــتــشــكــيــل الــجــديــد، فــقــد أبقى 
الــبــرملــان على ثــاثــة أعــضــاء، وهــم الناشط 
السياسي جورج إسحق، والسفير محمود 
كارم محمود )ُعنّي نائبا لخطاب(، وأستاذة 
نيفني  القاهرة،  بجامعة  السياسية  العلوم 

مسعد.
وشملت قائمة األعضاء محمد أنس قاسم 
يوسف جعفر، ومحمد سامح أحمد محمد 
عمرو بندر، وهدى راغب عوض، ونهى علي 
بكر، وعبد الجواد أحمد عبد الحميد أحمد، 
ورابحة فتحي شفيق محمد، ونهاد لطفي 
سيد محمد أبو القمصان، وهاني إبراهيم 
الكريم محمود  جــاد  إبراهيم، ووالء  فهمي 
ــام مــحــمــود،  ــمـ عـــثـــمـــان، وغـــــــادة مـــحـــمـــود هـ
ومحمد مــمــدوح جــال عبد الحليم، وعــاء 
سيد كامل شلبي، وعزت إبراهيم ميخائيل 
يــوســف، ونــهــى طــلــعــت عــبــد الــقــوي السيد 
عبد اللطيف، ومحمود محمد سعد متولي 
بسيوني، وسميرة لوقا دانيال أبسخرون، 
ووفاء بنيامني بسطا متري، وعصام الدين 
أحــمــد طــه شــيــحــة، ومــحــمــد أنـــور الــســادات، 
ودينا هشام محمد عباس خليل، وسعيد 
عــبــد الــحــافــظ سعيد درويـــــش، وإســمــاعــيــل 
عــبــد الــرحــمــن مــحــمــد، وأيــمــن جعفر زهــري 

أحمد.
فــي 12 سبتمبر/  قــد أطلق  السيسي  وكــان 
ــلــــول املــــاضــــي االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة  أيــ
لحقوق اإلنسان، وكانت السمة األبرز فيها، 
هــو الــغــيــاب شــبــه الــتــام لــلــحــديــث عــن سبل 
املــقــررة  بمحاورها  اإلنــســان  حــقــوق  تدعيم 
ــى األهــــــداف  ــ ــيــــاب أي إشـــــــارة إلـ دولــــيــــا، وغــ
الرئيسية التي بدأت من أجلها جهود وضع 
ــّدم مـــنـــدوب مصر  ــ هـــذه االســتــراتــيــجــيــة. وقـ
ــم املــتــحــدة فــي جنيف،  الـــدائـــم فــي مــقــر األمــ
السفير أحــمــد إيــهــاب جــمــال الــديــن، عرضا 
ملبادئ وبنود االستراتيجية، تضّمن خلطا 
واضـــحـــا بـــني حــقــوق اإلنـــســـان والــواجــبــات 
املترتبة على تولي الدول أدوارهــا األصيلة 
فـــــي رعـــــايـــــة مــــصــــالــــح شــــعــــوبــــهــــا. كــــمــــا تــم 
تخصيص قسم محدود من االستراتيجية 
لـــلـــحـــقـــوق الـــســـيـــاســـيـــة واملـــــدنـــــيـــــة، ووفـــــق 
ــارات مـــطـــاطـــة خـــالـــيـــة مــــن أي تــعــهــدات  ــبــ عــ
واقــعــيــة لتحسني أوضـــاع حــقــوق اإلنــســان، 
وتــخــصــيــص الــجــزء األكــبــر مــنــهــا للحقوق 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، والــتــي تتعلق 
الــســلــطــات  ــــاس بطبيعة مــمــارســة  فـــي األسـ
كــاملــرافــق الصحية،  تــجــاه شعبها،  لــدورهــا 
التحتية،  والبنية  والــقــضــاء،  والتعليمية، 

واملشروعات األساسية.

يشوب تشكيل 
»المجلس القومي 

لحقوق اإلنسان« الجديد 
مخالفات قانونية، تؤخر 

صدور قرار جمهوري 
بشأنه، رغم إقراره في 

مجلس النواب. ويعود 
السبب إلى عدم مراعاة 

مادة دستورية ُتحّدد 
مهلة زمنية للتشكيل

)Getty/شّكل البرلمان مجلس حقوق اإلنسان في أكتوبر )محمد مصطفى

مصر: مخالفة تمنع تشكيل مجلس »حقوق اإلنسان«
تقرير

كوريا  في  »التغيير«  صعوبة  من  الرغم  على 
باشر  أون،  ـ  جونغ  كيم  الزعيم  أن  غير  الشمالية، 
مسارًا الفتًا في أدبيات الحكم الفردي، مع إزالته 
إيل  كيم  الشمالية،  كوريا  مؤسس  جده،  اسمي 
المباني  من  إيل  ـ  جونغ  كيم  ــده  ووال سونغ،  ـ 

الرسمية في البالد، لتكريس تقديس نفسه

يختلف كيم عن سلفيه 
في عالقاته مع 

المجتمع الدولي عمومًا

يرتبط معظم األعضاء 
الجدد في المجلس 

باألجهزة األمنية

كوريا الشمالية: إزالة 
إرث المؤسس والوالد

كيم
»يقتل« عائلته

Friday 5 November 2021 Friday 5 November 2021
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سياسة

F

قوات النظام السوري 
اقتحمت بلدة 

ناحتة مرتين أخيرًا

أمين العاصي

لـــم يــكــد يــجــف حــبــر الــتــســويــات 
ــا الـــنـــظـــام الـــســـوري  الـــتـــي أجــــراهــ
ــي مــــع مـــدن  ــ تـــحـــت إشـــــــراف روســ
ــدات مــحــافــظــة درعــــا جــنــوبــي ســوريــة،  ــلـ وبـ
حــتــى ظــهــرت بــــوادر انــقــاب مــن قــبــلــه على 
ــذه الـــتـــســـويـــات الـــتـــي لـــم تــغــّيــر مـــن واقـــع  هــ
الحال شيئا، إذ ال تزال الفوضى وعمليات 
السائدة.  هــي  املتنقلة  واالغــتــيــال  االعــتــقــال 
تتبع  الــنــظــام ومليشيات  قـــوات  أن  ويــبــدو 
ريف  فــي  ناحتة  بلدة  القتحام  تستعد  لها 
ــرى، بحجة القبض  درعـــا الــشــرقــي مـــرة أخــ
ورقــة  على  التوقيع  رفــضــوا  على مطلوبني 
التسوية مع النظام. وذكر املرصد السوري 
ــان، أول مـــن أمـــس األربـــعـــاء،  لــحــقــوق اإلنـــسـ
النظام  لقوات  تابعة  عسكرية  تعزيزات  أن 
وصلت إلى محيط بلدة ناحتة القتحامها 
ــاء الــقــبــض عــلــى مــطــلــوبــني لـــم يــجــروا  ــقـ وإلـ
عمليات التسوية األخيرة في البلدة، مشيرًا 
إلى أن الرتل مؤلف من سيارات مثبت عليها 

رشاشات ثقيلة، وتضم عشرات العناصر.
ــــوران«  ــرار حـ ــ ــاد »تــجــمــع أحــ ــ مـــن جــانــبــه، أفـ
الــذي يضم صحافيني وناشطني إعاميني 
ــار الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري، بـــأن  ــبــ يـــنـــقـــلـــون أخــ
البلدة  اقتحمت  النظام  قــوات  مجموعة من 
بالفعل فجر أول من أمس األربعاء، وداهمت 
مــنــزل أحـــد املــطــلــوبــني لــلــنــظــام مـــن دون أن 
تــتــمــكــن مـــن اعــتــقــالــه بــســبــب عــــدم وجــــوده 
ــار الــتــجــمــع إلــــى أن قـــوات  ــ فـــي املـــنـــزل. وأشــ
النظام اقتحمت بلدة ناحتة بـ 10 سيارات 

املــوقــف الــعــســكــري، حــيــث لــم يــشــن الجيش 
ــه أنـــقـــرة  ــتـــركـــي الـــهـــجـــوم الــــــذي لــــّوحــــت بــ الـ
الديمقراطية«  »قـــوات ســوريــة   ضــد 

ً
طــويــا

ــدم تـــبـــلـــور تــفــاهــمــات  ــ ــد عـ ــا يـــؤكـ )قــــســــد(، مــ
جديدة بني الروس واألتراك يمكن أن تسمح 
لــهــذا الــجــيــش بــالــتــوغــل مـــجـــددًا فـــي شــمــال 
ســوريــة، ســـواء فــي غــربــي الــفــرات أو شرقه. 
الــتــركــي بشن عملية  الــجــانــب  وبينما هــدد 
فــي شمال شرقي  النطاق  واســعــة  عسكرية 

ســوريــة، ربما يصل مداها إلــى بلدتي عني 
عيسى وتل تمر، أشارت صحيفة »الوطن« 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، أمــــس الــخــمــيــس، إلــــى أن 
قوات األخير »عززت جبهاتها بريفي إدلب 
الــشــرقــي والــجــنــوبــي بـــأعـــداد إضــافــيــة من 
الجنود والضباط والعتاد النوعي«. ولفتت 
الــصــحــيــفــة إلـــــى أن هـــــذه الـــتـــعـــزيـــزات هــي 
تخوم  على  طارئة  تغييرات  أي  »مواجهة  لـ
أي  في  قد تشتعل  التي  الحيوية  الجبهات 
لحظة، في ظل عزم الجيش العربي السوري 
ــة إلـــــى الــــــوراء  ــاعـ ــارب الـــسـ ــقــ عـــلـــى إعـــــــادة عــ
ــاب«، وفق  لتطهير املنطقة من رجــس اإلرهـ
الحشود  أن  الصحيفة  وزعــمــت  تعبيرها. 
املــتــتــابــعــة مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام فـــي جــبــهــات 
تـــل تــمــر وعـــني عــيــســى وتـــل رفــعــت والــبــاب 
ومنبج وعني العرب، دفعت الجانب التركي 
لــلــتــراجــع عـــن تـــهـــديـــداتـــه »فــــي ظـــل مــوقــف 

روسي صارم حيال تغريد )الرئيس التركي 
رجب طيب( أردوغان خارج سرب تفاهماته 

مع موسكو«، على حد قول الصحيفة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية 
أن الــجــولــة املــقــبــلــة مـــن مــبــاحــثــات أســتــانــة 
ســتــعــقــد مــنــتــصــف ديــســمــبــر/كــانــون األول 
املــقــبــل، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تلقت طــلــبــات من 
ــذا املــســار  الـــثـــاثـــي الـــضـــامـــن لــتــفــاهــمــات هــ
)تــركــيــا، روســيــا، إيــــران( بــهــذا الــخــصــوص. 
ــقــــدت مــنــتــصــف الــــعــــام الـــحـــالـــي  وكــــانــــت عــ
جولة مباحثات في إطــار هذا املسار، الذي 
انطلق بــدايــات عــام 2017، من دون تحقيق 
سياسية  لحلول  الــطــريــق  تمهد  نتائج  أي 
ــة. كــمــا فــشــل هــذا  ــة لــلــقــضــيــة الـــســـوريـ ــمـ دائـ
فــي ملفات  اخـــتـــراق  فــي تحقيق أي  املــســار 
إنـــســـانـــيـــة، وخــــاصــــة مـــلـــف املــعــتــقــلــني لـــدى 

النظام السوري.

تؤكد المؤشرات 
على األرض في 

محافظة درعا بجنوب 
سورية، أن النظام لم يلتزم 

بالتسويات التي أجراها 
أخيرًا في بعض البلدات 

والقرى، وسط مواصلة 
سلوكياته التي تتنافى 
مع شروط التسويات. 

يأتي ذلك بينما يعزز 
النظام قواته في إدلب

عنصران من قوات النظام في درعا البلد )لؤي بشارة/فرانس برس(

عسكرية، بعضها يحتوي مضادات أرضية، 
بحجة عدم إجراء الشخص املطلوب لعملية 

التسوية األخيرة.
من جهته، أوضح الناشط اإلعامي يوسف 
املصلح، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
مرتني،  ناحتة  بلدة  اقتحمت  النظام  قــوات 
مــتــوقــعــا أن تـــداهـــمـــهـــا فــــي األيـــــــام املــقــبــلــة. 
وأشار إلى أن املداهمات »جاءت على خلفية 
اغـــتـــيـــال أحــــد وجـــهـــاء الـــبـــلـــدة، والــــــذي كــان 
املفاوض مع قــوات النظام إلجــراء التسوية 
تل عضو لجنة 

ُ
ق املــاضــي  معها«. واإلثــنــني 

املفاوضات في بلدة ناحتة حامد الدرعان، 
ــيــــاق عــمــلــيــات  ــبـــل مـــجـــهـــولـــني فــــي ســ مــــن قـ
االغــتــيــال الــواســعــة الــتــي تنتقل بــني بلدات 

محافظة درعا.
ــر  ــ ــد أنـــهـــى أواخـ ــنـــظـــام الــــســــوري قــ وكــــــان الـ
عــمــلــيــات  املـــاضـــي،  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
التسوية على أساس رؤية روسية للحل في 
تــقــوم على سحب الساح  جــنــوب ســوريــة، 
ــــة« أوضـــــــــاع املــســلــحــني  ــــويـ ــــسـ الـــــفـــــردي و»تـ
واملــطــلــوبــني لــألجــهــزة األمــنــيــة واملــنــشــقــني 
عــن قـــوات الــنــظــام، مــقــابــل ســحــب الــحــواجــز 
املحافظة. ولكن  أوصـــال  ع 

ّ
تقط كــانــت  الــتــي 

يــلــتــزم  أال  تـــرجـــح  األرض  عــلــى  املــــؤشــــرات 
التسويات في تكرار  السوري بهذه  النظام 
انـــقـــلـــب عــلــى  ــام 2018، حــــني  ــ لــســيــنــاريــو عـ
عمليات تسوية اضطرت فصائل املعارضة 
الــســوريــة إلجــرائــهــا تــحــت ضــغــط عسكري 

روسي.
وفـــي الــســيــاق، أشــــار الــنــاطــق بــاســم تجمع 
ــــو مـــحـــمـــود الـــحـــورانـــي،  أحـــــــرار حــــــــوران، أبـ
ــد«، إلـــى  ــديــ ــجــ ــع »الــــعــــربــــي الــ فــــي حـــديـــث مــ
ــــق عــلــيــه  ــفـ ــ ـ

ُ
ــا ات ــمـ ــزم بـ ــتـ ــلـ ــــن يـ أن »الــــنــــظــــام لـ

وفـــق خــريــطــة الــحــل الـــروســـي«، مضيفا أن 
»االعــــتــــقــــاالت مــســتــمــرة ولــــم تـــتـــوقـــف، وقــد 
 
ً
أحصينا في التجمع أسماء عشرين معتقا

من قبل األجهزة األمنية في محافظة درعا 
 خــال 

ً
املــاضــي، و72 معتقا أكــتــوبــر  خـــال 

ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي«. وبــــنّي أن »هــذه 
أثناء  تمت  االعــتــقــاالت  مــن  الكبيرة  النسبة 
القيام بعمليات التسوية، ونعتقد أن العدد 
الفعلي للمعتقلني أكبر من هذا الرقم«، الفتا 
إلى أن »ملفات االعتقال واالغتيال مفتوحة 

والواقع مأساوي«.
ــا«  وكــــان »مــكــتــب تــوثــيــق الــشــهــداء فــي درعـ
ذكر أخيرًا أن الفترة املمتدة بني 6 سبتمبر 
املــاضــيــني، شــهــدت 41 عملية  أكــتــوبــر  و28 
 و9 

ً
أو محاولة اغتيال، نتج عنها 28 قتيا

مصابني، بينما فشلت أربع محاوالت.
وفــي شــمــال ســوريــة، لــم تتضح بعد أبعاد 

تعزيزات لقوات األسد في إدلب

النظام ال يلتزم بتسويات درعا
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