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التصعيد ضد »جهينة«: تشديد حـصار اإلسالميين ماليًا في مصر

القاهرة،  في  الوطني  حوارها  اإلثنين،  أمس  الفلسطينية،  والقوى  الفصائل  بدأت 
أمام  العقبات  إلزالة  والمساعي  االنتخابي،  المسار  خصوصًا  أجندته  على  ويحضر 
االستحقاق الذي يبدأ في 22 مايو/أيار المقبل، في وقت تبقى فيه الشكوك قائمة 

بالتوصل إلى اتفاقات تنهي الخالفات

رام اهلل ـ نائلة خليل 
القاهرة ـ العربي الجديد

بــتــاريــخ ثــقــيــل بــالــخــافــات، وآمــــال 
أمــام  العقبات  يــذلــل  بــاتــفــاق  كبيرة 
املسار االنتخابي، بدءًا بانتخابات 
املــجــلــس الــتــشــريــعــي املـــقـــررة فـــي 22 مــايــو/

أيار املقبل، وصواًل إلى االقتراع الرئاسي ثم 
أمس  الــقــاهــرة،  فــي  انطلق  الوطني،  املجلس 
الفلسطينية،  الفصائل  بني  الحوار  اإلثنني، 
ــدد مــن  ــ ، وعــ

ً
بـــمـــشـــاركـــة 14 حـــركـــة وفـــصـــيـــا

للتوافق  مسعى  فــي  املستقلة،  الشخصيات 
على إزالــة العقبات أمــام هــذا املسار وتأمني 
إجــــراء االســتــحــقــاق مــن دون تــدخــات، ومــن 
ميثاق  على  االتــفــاق  إلــى  ينتهي  أن  املتوقع 
االنتخابية.  العملية  سامة  لضمان  شــرف 
ويـــتـــواصـــل الــــحــــوار الـــــذي بــــدأ أمــــس بــعــيــدًا 
عن اإلعــام، اليوم الثاثاء، وتمت دعــوة 14 
ملنظمة  تــابــعــة  فلسطينية  وحـــركـــة   

ً
فــصــيــا

التحرير الفلسطينية، غالبية هذه الفصائل 
ال تملك وزنًا شعبيًا في الشارع الفلسطيني، 
إلـــى جــانــب عـــدد مــن املــســتــقــلــني مــثــل: هاني 
ــــري، ولـــيـــد األحـــمـــد،  ــــصـ ــــري، مــنــيــب املـ ــــصـ املـ
الزعيم  شرحبيل  الغربية،  الضفة  مــن  وهــم 
مـــن قــطــاع غــــزة. أمــــا الــفــصــائــل فــهــي: حــركــة 
فــتــح، الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فلسطني، 
الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــني، 
ــع حــــــزب الـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــبـــيـــة، حـــزب  طــــائــ
الديمقراطي  االتــحــاد  الفلسطيني،  الشعب 
الشعبي،  النضال  »فــدا«، جبهة  الفلسطيني 
جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير 
الـــعـــربـــيـــة، الــجــبــهــة الــعــربــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
القيادة  فلسطني  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
ــة، املــــبــــادرة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــامـ ــعـ الـ
إضـــــافـــــة إلـــــــى حــــركــــتــــي حــــمــــاس والــــجــــهــــاد 

اإلســـامـــي، وكــاهــمــا غــيــر مــنــضــٍو فــي إطــار 
منظمة التحرير الفلسطينية.

ــاط الــــخــــافــــيــــة بـــــني طـــرفـــي  ــقــ ــنــ وتــــحــــضــــر الــ
االنقسام، »فتح« و»حماس«، بشكل أساسي 
عــلــى أجـــنـــدة الـــلـــقـــاء، فــيــمــا تــشــيــر الــتــجــارب 
الــســابــقــة إلــــى أن االتــفــاقــيــات ال تــكــون عبر 
ــا بـــالـــلـــقـــاءات  ــمــ الـــــحـــــوارات الـــجـــمـــاعـــيـــة، وإنــ
الــجــانــبــيــة بـــني الـــحـــركـــتـــني، كــمــا جــــرى عــدة 
مــــرات فـــي األشـــهـــر املـــاضـــيـــة، عــبــر الــلــقــاءات 
والـــتـــواصـــل بـــني أمـــني ســـر الــلــجــنــة املــركــزيــة 
ــــوب، ونـــائـــب  ــرجـ ــ ــتــــح« جـــبـــريـــل الـ لـــحـــركـــة »فــ
رئــيــس املــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس« 
صالح العاروري، وبني الطرفني واملخابرات 

املصرية.
ــــري، املـــحـــلـــل الــســيــاســي  ــــصـ ــال هــــانــــي املـ ــ ــ وقـ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، واملـــشـــارك في 
»رويترز«: »احتماالت  املحادثات كمستقل، لـ
ــاالت الــــنــــجــــاح«.  ــمــ ــتــ ــقـــل عــــن احــ ــفـــشـــل ال تـ الـ
هذه  الصفقة  ألن  ممكن،  »الــنــجــاح  وأضـــاف 
ــتــــراف والــتــعــايــش مع  ــرة تـــقـــوم عــلــى االعــ ــ املـ
االنـــقـــســـام واحـــتـــفـــاظ كـــل طــــرف بــمــا لـــديـــه«. 
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح املـــتـــحـــدث بـــاســـم حــركــة 
»األنـــاضـــول«، أن  ـــ »حـــمـــاس«، حــــازم قــاســم، لـ
قة 

ّ
الفصائل ستناقش عددًا من امللفات املتعل

ــأمــــني إجـــرائـــهـــا  ــا »تــ ــ ــــرزهـ بـــاالنـــتـــخـــابـــات، أبـ
تــدخــات«.  دون  مــن  الــثــاث  مراحلها  بكافة 
ــد أنــــه ســيــتــم بــحــث تــحــيــيــد األشـــخـــاص  ــ وأكـ
واألطــراف الذين يؤثرون على إرادة الناخب 
الــفــلــســطــيــنــي، والـــخـــطـــوات الـــازمـــة إلطـــاق 
الـــحـــريـــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــــزة، إلــى 
ــار ســيــاســي جــامــع  جــانــب الــتــوافــق عــلــى إطــ
للفصائل الفلسطينية. وأشار إلى أن حركته 
لديها »الخيارات والبدائل للتعامل مع كافة 
العقبات مــن أجــل إنــجــاز هــذا املــلــف«. ووفــق 
مرسوم رئاسي سابق، ستجرى االنتخابات، 

على 3 مراحل خال العام الحالي: التشريعية 
في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/

ــابـــات املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي فــي  ــتـــخـ تــــمــــوز، وانـ
آخـــر انتخابات  جـــريـــت 

ُ
أغــســطــس/آب. وأ  31

فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006.
ــــت الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة  مــــن جــهــتــهــا، دعـ
لــتــحــريــر فــلــســطــني، املـــشـــاركـــني فـــي الـــحـــوار، 
ــتـــرك يــــدعــــو عــبــاس  ــيـــه نـــــــداء مـــشـ ــى تـــوجـ ــ إلــ

القاهرة ـ العربي الجديد

يــمــضــي الــنــظــام املــصــري فــي طــريــق تشديد 
ــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــل مــــــع الــــشــــخــــصــ ــامــ ــعــ ــتــ الــ
واالقتصادية غير املوالية له، وبصفة خاصة 
مــع املــصــنــفــني مــنــهــم كــإســامــيــني أو مــوالــني 
لتيار اإلسام السياسي. وعلى مستوى آخر، 
ــادة الــتــنــكــيــل بــقــواعــد  ــ يــّصــر الــنــظــام عــلــى زيـ
جــمــاعــة »اإلخــــــوان املــســلــمــني« واملــجــمــوعــات 
بـــصـــورة مــتــزامــنــة وأدوات  املــنــشــقــة عــنــهــا، 
مــمــنــهــجــة. فــــا يـــمـــكـــن فـــصـــل اعـــتـــقـــال رجـــل 
األعـــمـــال ســيــف الـــديـــن صـــفـــوان ثـــابـــت، نجل 
صفوان ثابت، مؤسس شركة األلبان املحلية 
إدارتها،  العماقة »جهينة« ورئيس مجلس 
والعضو املنتدب لها منذ القبض على والده 
قــبــل شــهــريــن، عــن فــتــح القضية املــتــهــم فيها 
ــــال األعـــمـــال املــعــروفــني  ــــدد مـــن رجـ والـــــده وعـ
»هـــواهـــم اإلســــامــــي« أو بــعــاقــاتــهــم، في  بــــ
ــوان. كما ال  وقــت ســابــق، بــرمــوز جماعة اإلخـ
يمكن فصل ذلك عن صدور أول حكم نهائي 

إلـــى وقـــف الــعــمــل بــالــتــعــديــات عــلــى قــانــون 
السلطة القضائية، إلى أن يتاح النظر فيها 
مــن قــبــل املــجــلــس الــتــشــريــعــي املــنــتــخــب، ألن 
بــعــض بــنــودهــا تــشــكــل مــســاســًا بــاســتــقــال 
وقــال  السلطات.  بــني  الفصل  ومــبــدأ  القضاء 
الــعــام للجبهة قيس أبــو ليلى،  نائب األمــني 
الــجــديــد«: »فيما  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريحات 
يخص موضوع االنتخابات، أعتقد أن هناك 
تــوافــقــًا ينبغي تــأكــيــده بــأن الــقــانــون يعطي 
التدخل  في  الحق  االنتخابات  ملحكمة  فقط 
في العملية االنتخابية والبت في الخافات 
التي من املمكن أن تنتج خالها وليس ألي 
سلطة قضائية أخــرى حق التدخل، بما في 

ذلك املحكمة الدستورية«.
أمــــا أبـــــرز الـــنـــقـــاط الـــخـــافـــيـــة، فــتــتــركــز على 
من  تشكيلها  تــم  التي  الدستورية،  املحكمة 
قــبــل الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس فـــي إبـــريـــل/

املجتمع  منظمات  وخــرجــت   ،2016 نــيــســان 
أن هذه  الفلسطينية بموقف حينها  األهلي 
»املــحــكــمــة ســيــاســيــة«، مــعــتــرضــة عــلــى تــفــّرد 
من  »حــمــاس«  وتتخوف  بتشكيلها.  عــبــاس 

استخدام املحكمة سياسيًا.
وهناك خــاف أيضًا حــول املحكمة اإلداريــة 

بمصادرة أموال نحو 80 من القيادات العليا 
والــوســيــطــة فــي الــجــمــاعــة وأســـرهـــم، وال عن 
إجراءات أخرى كشفت عنها مصادر قضائية 

»العربي الجديد«. وقانونية لـ
ــّم  ــذه اإلجـــــــــــــراءات، ضـ ــ ــلـــى رأس هــ ويــــأتــــي عـ
زوجات وأبناء املئات من األشخاص املتحفظ 
على أموالهم منذ عام 2014 بتهمة االنتماء 
لــجــمــاعــة »اإلخــــــوان« وتــمــويــلــهــا، إلـــى قــوائــم 
الـــتـــحـــفـــظ، تـــمـــهـــيـــدًا إلدراجـــــهـــــم عـــلـــى قــائــمــة 
اإلرهــــابــــيــــني. ويـــعـــنـــي ذلـــــك مـــنـــع هــــــؤالء مــن 
وتجديد  السفر  ومــن  أموالهم،  في  التصرف 
جوازات السفر ملن هم خارج الباد ووضعهم 
على قوائم ترقب الوصول، تمهيدًا ملصادرة 

أموالهم، هم وذووهم.
وكشفت املصادر أن ضّم نجل صفوان ثابت 
إلى قضية والده وباقي رجال األعمال يمكن 
ــكـــن عــلــى  ــذا الـــســـيـــاق، ولـ ــ فــهــمــه فــــي نـــفـــس هـ
مستوى أضخم بطبيعة الحال، موضحة أن 
أجهزة النظام تتهم صفوان ثابت في القضية 
الــجــديــدة بــإخــفــاء أمــوالــه الــخــاصــة املتحفظ 
عليها منذ ست سنوات، والتي كانت الدولة 
قــد استثنت منها شــركــة »جــهــيــنــة«، مــراعــاة 
ألصــحــاب األســهــم مــن األجــانــب واملــصــريــني، 
أوروبــا  من  الشركة  في  الكبار  واملستثمرين 
والخليج. وعلى رأس هؤالء، يأتي السعودي 
محمد الدغيم رئيس مجلس اإلدارة الحالي، 
خصوصًا أن سهم الشركة كــان وال يــزال من 

أنجح أسهم البورصة املصرية.
ــادر أن الـــتـــحـــريـــات األمــنــيــة  ــافــــت املــــصــ وأضــ
قدمت  الــجــديــدة،  القضية  عليها  بنيت  التي 
ــاز  ــهـ ــذه املــــــــّرة مــــن املــــصــــرف املـــــركـــــزي وجـ ــ هــ
ــوال واإلرهـــــــاب. وزعــمــت  ــ مــكــافــحــة غــســل األمــ
ــذه الــتــحــريــات أن صــفــوان ثــابــت اســتــطــاع  هـ
إخفاء نسبة كبيرة من أمواله املتحفظ عليها 
فــي أســهــم شــركــة »جــهــيــنــة« واســتــثــمــاراتــهــا 
قد ساعده  الدين  نجله سيف  وأن  املختلفة، 

التي أصدر عباس قرارًا في 11 يناير/كانون 
عــلــى درجـــتـــني:  بــتــشــكــيــلــهــا  الـــثـــانـــي 2021، 
إداريــة، وإداريــة عليا. أما صاحية املحكمة 
اإلداريــــــة فــهــي الــنــظــر فـــي الــطــعــون بنتائج 
ستغل 

ُ
ت بأن  تخوفًا  هناك   

ّ
لكن االنتخابات، 

هذه املحكمة لانقاب على النتائج، في حال 
لم تكن مناسبة للسلطة التنفيذية الحالية. 
اإلداريــة  املحكمة  أن هناك مخاوف من  كما 
الــتــي تنظر فــي أي طــعــون على قــرار  العليا 
مــن تشكيلها  والــتــخــوف  ــة،  ــ اإلداريـ املحكمة 
يــكــمــن فــي أن عــبــاس فــي قــــراره مــنــح نفسه 
صــاحــيــة تــعــيــني رئــيــس املــحــكــمــة اإلداريـــــة 
ــه بـــقـــرار مـــنـــه. كـــذلـــك هــنــاك  ــتـ ــالـ الــعــلــيــا، وإقـ
تساؤالت حول الجهة األمنية التي ستحمي 
ــيـــة، إذ تـــرفـــض الــســلــطــة  ــابـ ــتـــخـ ــز االنـ ــ ــراكـ ــ املـ
ــمـــاس«  ــة »حـ ــرطـ ــقـــوم شـ الــفــلــســطــيــنــيــة أن تـ
املــراكــز االنتخابية.  قــطــاع غــزة بحماية  فــي 
يضاف إلى ذلك البرنامج السياسي، وهناك 
ــمــــاس« بــــأي نسبة  خــشــيــة مـــن أن فــــوز »حــ
الحكومة سيكون  في  بالتمثيل  لها  تسمح 
مــثــار صــــدام مـــع الـــعـــالـــم، وهــــذا مـــا تــخــشــاه 
فيما  الســيــمــا  أيــضــًا،  الفلسطينية  السلطة 
يــتــعــلــق أيـــضـــًا بـــســـاح املـــقـــاومـــة فـــي قــطــاع 

على ذلك، باعتباره عضوًا منتدبًا للشركة.
وأرجــعــت املــصــادر اهــتــمــام األجــهــزة املتأخر 
بـــهـــذا األمــــــر، إلــــى عــــدم اســتــطــاعــتــهــا حصد 
األمــوال التي كانت تتصور الحصول عليها 
مــن األمـــاك الخاصة بصفوان ثــابــت وحــده، 
ــوال  ــ ــه وأمــ ــوالــ  تــــداخــــل كــبــيــر بــــني أمــ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

الشركة، ونقل قسم كبير منها مللكية أبنائه. 
ــك مــــن الـــعـــمـــلـــي مــــن وجــــهــــة نــظــر  ــ وجــــعــــل ذلــ
ــزة املـــصـــريـــة، تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق على  ــهــ األجــ
صــفــوان ونــجــلــه، والــدخــول إلــى معترك غير 
الــعــواقــب، قــد تكون نهايته القضاء  مــعــروف 
ــظ 

ّ
ــتـــخـــارج الـــشـــركـــاء وتــحــف عـــلـــى الـــشـــركـــة بـ

الدولة عليها كما هو حاصل في عــدد كبير 
من الكيانات االقتصادية. لكن ال يوجد مما 
حصل ما هو بضخامة »جهينة«، أو التنازل 
عنها بالكامل لشركائهم، أو بيعها بالكامل 
لــشــركــة أخـــرى تــابــعــة لــلــنــظــام، أو دفـــع ثابت 
مبلغًا ضخمًا من املال على سبيل املصالحة، 
للنظام،  تابعني  بإدخال شركاء  تعهدات  مع 
 األحــوال القضاء على ريــادة ثابت 

ّ
أي في كل

وعـــائـــلـــتـــه فــــي ســـــوق األلــــبــــان والـــصـــنـــاعـــات 
الغذائية في الباد.

وأشــارت املصادر ذاتها إلى أن ضم عدد من 
الشخصيات السياسية واالقتصادية األخرى 
إلى هذه القضية، ال يعدو كونه إيهاما للرأي 
العام ومجتمع األعمال بوجود تنظيم يعمل 
لصالح الجماعة حاليًا. أما الهدف الحقيقي 
فهو إحكام وضع يد الدولة على أموال ثابت 
تــحــديــدًا، كـــذروة مــســار خــاص مــن الضربات 
النوعية لــرؤوس األمــوال غير املدمجة تحت 

عباءة النظام.
وعقب اعتقال صفوان ثابت مطلع ديسمبر/
ت مواقع صحافية 

ّ
كانون األول املاضي، شن

شرسة  حملة  العامة  لاستخبارات  مملوكة 
على نجله سيف الدين، اتهمته فيها بإلحاق 
ــواًء على  ــ الـــضـــرر بــمــســاهــمــي »جــهــيــنــة«، ســ

غــزة. في غضون ذلــك، أكــد وزراء الخارجية 
العرب أولوية القضية الفلسطينية بالنسبة 
الــدول العربية  للدول العربية، والتزام كافة 
املشروعة  الفلسطيني  الشعب  بدعم حقوق 
حق  رأســهــا  وعلى  للتصرف،  القابلة  وغير 
الفلسطينية  الــدولــة  وإقــامــة  املصير  تقرير 
الرابع  السيادة، على حدود  املستقلة كاملة 
وعــاصــمــتــهــا   ،1967 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  مــــن 
ـــــوزراء، فــي قــرار  الــقــدس الــشــرقــيــة. وشـــدد الـ
الطارئ  لهم أصـــدروه، في ختام اجتماعهم 
أمس، على تأييد كافة الدول األعضاء تمّسك 
يجّسد  الــذي  الدولتني  بحل  العربية  الـــدول 
السيادة  ذات  املستقلة  الفلسطينية  الــدولــة 
عـــلـــى أســــــاس الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، وقـــــــرارات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة ذات الـــصـــلـــة، ومـــبـــادرة 
مــقــابــل  األرض  ــدأ  ــ ــبـ ــ ومـ الـــعـــربـــيـــة  ــــام  ــسـ ــ الـ
العادل والدائم في  السام  السام، لتحقيق 
الجانب  ومطالبة  األوســــط،  الــشــرق  منطقة 
ــادرة الــســام  ــبـ اإلســرائــيــلــي بــاالســتــجــابــة ملـ
العربية، عبر االستئناف الفوري ملفاوضات 
الــســام بــنــاء عــلــى املــرجــعــيــات الــدولــيــة ومــا 
املــبــادرة من عناصر مهمة تحقق  تضمنته 

مصالح جميع األطراف.

مــســتــوى أداء ســهــم الـــشـــركـــة فـــي الــبــورصــة 
املــصــريــة أو أدائــهــا املــالــي وحــجــم مبيعاتها 
في السوق. واعتبرت الحملة أن ذلك سيتأثر 
سلبًا بأنباء توجيه اتهامات للوالد بتمويل 
اإلرهـــــاب، ودفــعــت الــحــمــات فــي اتــجــاه عــدم 
صــاحــيــة عــائــلــة ثـــابـــت، بــاعــتــبــارهــا وثــيــقــة 
السابقني  املــرشــديــن  لعائلة  املــصــاهــرة  صلة 
لـــجـــمـــاعـــة »اإلخـــــــــــــــــوان«، حــــســــن الــهــضــيــبــي 
كــبــرى  إحـــــدى  الــهــضــيــبــي، إلدارة  واملــــأمــــون 
قوانني  أن   

ً
زاعمة في مصر،  األغذية  شركات 

سوق املال تمنع استمرارها.
ــدر بـــعـــض الــــنــــواب املــــوالــــني لــأمــن  ــ كـــمـــا أصــ
الوطني تصريحات صحافية تطالب بوضع 
الشركة تحت الحراسة أو تحت إدارة جهات 

القانونية  الدولة وفق اإلجـــراءات  معينة من 
املــالــيــة رقـــم 85  الــرقــابــة  ــرار هيئة  قـ وتطبيق 
ــذا الـــقـــرار عــضــويــة  لــســنــة 2018. ويــحــظــر هــ
البورصة ألي مساهم  إدارة شركات  مجلس 
صدرت ضده عقوبة جنائية أو عقوبة جنحة 
ــانــــة أو  فـــي جــريــمــة مـــاســـة بـــالـــشـــرف أو األمــ
إحدى الجرائم املنصوص عليها في القوانني 
ما  املصرفية،  غير  املالية  لأنشطة  املنظمة 
العقوبة  نفذ  أو  اعتباره،  إليه  رد  قد  يكن  لم 
ومضى على تنفيذها ثاث سنوات، أو ثبت 
تـــكـــرار اتـــهـــام أي مــنــهــم بـــارتـــكـــاب مــخــالــفــات 
جسيمة لقانون سوق رأس املال خال آخر 3 

سنوات، ما لم يقض ببراءته.
الثاني  نوفمبر/تشرين  نهاية  فــي  أنــه  يذكر 

ــوال  ــررت لــجــنــة الــتــحــفــظ عــلــى أمــ ــ املــــاضــــي، قـ
رجل  منع  واإلرهابيني  اإلرهابية  الجماعات 
األعـــمـــال مــحــمــد مــنــصــور عــبــد الــرحــمــن أبــو 
في  الــتــصــرف  مــن  عـــوف، وشقيقه مصطفى، 
أمــوالــهــمــا وأمــاكــهــمــا، والــتــحــفــظ كــذلــك على 
ملستحضرات  إيجيبت  واي  »مــاي  شركتهما 
الــتــجــمــيــل«. وتــعــد هـــذه الــشــركــة إحــــدى أكبر 
الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي الـــســـوق املــصــريــة في 
هذا املجال، ومن أوائــل الشركات التي عملت 
بــنــظــام الــتــســويــق االجــتــمــاعــي املـــبـــاشـــر، من 
خــــال بــيــع مــنــتــجــاتــهــا بـــواســـطـــة املــواطــنــني 
ــة خـــاصـــة  ــويــ ــج عــــضــ ــ ــرامــ ــ ــي بــ ــ ــركــــني فــ ــتــ ــشــ املــ
بــالــشــركــة مــقــابــل هــامــش ربـــح متغير حسب 
نــجــاحــهــم فـــي تــســويــق املـــنـــتـــجـــات، مـــن دون 
عــرضــهــا لـــدى تــجــار الجملة والــتــجــزئــة. كما 
ــل الــشــركــات الــتــي عملت على  كــانــت مــن أوائــ
إلكترونيًا في مصر، ولم  تسويق منتجاتها 
تــوكــل بــعــد إدارة الــشــركــة ألي مــن الــشــركــات 
الحكومية، علمًا بامتاكها ثاثة مصانع في 
مصر تنتج مستحضرات التجميل والعناية 
الغذائية  الشخصية للنساء والرجال واملواد 
واملـــنـــظـــفـــات ومــنــتــجــات الـــرعـــايـــة بـــاألطـــفـــال، 
ولــهــا فــــروع أخــــرى فـــي الــســعــوديــة واملــغــرب 
واألردن. وبحسب موقع الشركة الرسمي، فإن 
فيها،  مــوظــف ومــوظــفــة يعملون  آالف  ثــاثــة 
من  أكثر  التسويقي  برنامجها  فــي  ويشترك 
الــتــحــفــظ أن  ألـــف عــضــو. وســبــق للجنة   150
أصدرت قرارات مشابهة بحق شركات كبرى 
أخرى، كسلسلة »سعودي« الشهيرة لتجارة 
التجزئة في القاهرة الكبرى، اململوكة لرجل 
ــــودي، ومـــحـــال  ــعـ ــ ــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن سـ ــ ــمـ ــ األعـ
شاك،  »راديــو  الشهيرة  التكنولوجيا  تجارة 
كــمــبــيــوتــر شــــوب، مــوبــايــل شــــوب« املــمــلــوكــة 
اململوكة  آر إس«  لــشــركــة واحــــدة هــي »دلــتــا 
ــال، أبــــرزهــــم الــخــبــيــر  ــمــ لـــعـــدد مـــن رجـــــال األعــ

االقتصادي علي فهمي طلبة.

14 فصيًال تناقش تعبيد مسار 
االنتخابات ومنع الخروقات

توجه وفد »حماس« من غزة إلى القاهرة للمشاركة في الحوار )أشرف عمرا/األناضول(

جاءت التحريات الجديدة من المصرف المركزي )خالد دسوقي/فرانس برس(

زكريا الكمالي

أطلقت األمم املتحدة نداء استغاثة، 
تطالب فيه بأكثر من ثالثة مليارات 

دوالر لتأمني خطة االستجابة 
اإلنسانية في اليمن، بما يضمن عدم 
انزالق املاليني من ُسكانه في مجاعٍة 

وشيكة، فجاء التبرع من املجتمع 
الدولي على شكل مبعوثني. أعاد 

فيروس كورونا ربما، تذكير دول 
 من 

ً
العالم بالتبرعات العينية بدال

النقدية. وإلى حني وصول املبعوث 
رقم 11 إلى اليمن، ستكون األزمة 

اليمنية قد دخلت موسوعة األرقام 
»القلقية« )لكثرة ما يبدون القلق(، 
بعد استقطابها حتى اآلن لفريٍق 
محترف ومتكامل من املبعوثني 
الدوليني واإلقليميني، وذلك بعد 

الكشف عن الوافد الجديد، األميركي 
تيم )تيموثي( ليندركينغ، الذي أعلن 

رئيس الواليات املتحدة جو بايدن 
تعيينه قبل أيام. رفعت الحكومة 

اليمنية عبارة »عام التعافي«، كشعار 
لها عند وصولها إلى عدن، ولكن 

من الواضح أنه سيكون »عام القلق«، 
 وجود هذا الكم من املبعوثني 

ّ
في ظل

الدوليني واإلقليميني، الذين سيقّدمون 
للشعب اليمني أطباقًا مختلفة من 
القلق، تتنوع بني قلٍق شديد وقلق 

بالغ إزاء االنتهاكات الكبيرة، أو 
قلق »حاف«، في ما خّص املصائب 

الصغيرة.
االزدحام املقلق للمبعوثني إلى اليمن، 

ال يمكن اعتباره ظاهرة إيجابية، 
فالطبخة التي يكثر طّباخوها 

تحترق، كما يقول املثل الشعبي، 
واألزمة السياسية التي تتحول إلى 

حلبة مبعوثني، ال تثمر سوى أزمات 
جانبية وحساسيات بني مبعوث 

بدأ باستيعاب أبجديات ما يجري 
 من األطراف 

ّ
داخل البالد، وآخر مل

اليمنية، وثالث أصبح لديه طريقة 
تفكير مختلفة، ورابع يخشى من 

أن يسرق الخامس إنجازه الذي بدأ 
بالعمل عليه منذ سنوات، وسادس 
ال يعرف شيئًا من اليمن سوى أنه 

مبعوث لديه.. وهكذا. أسابيع من 
القلق تنتظر اليمنيني، وحتى أطراف 

النزاع الذين جاء املبعوثون لتفكيكهم، 
قد يشعرون بالعبء. وليس بعيدًا 

أن نشاهد، في األيام املقبلة، جماعة 
الحوثيني، تصدر بيانًا تدعو فيه 

املندوبني الخاصني إلى ضبط النفس 
وعدم التحرش ببعضهم البعض، 

وتغليب مصلحة السالم. حاليًا، من 
املتوقع أن ينتزع املبعوث األميركي 

شارة قيادة فريق املبعوثني الدوليني، 
فالعصا األميركية لها وقع خاص في 

نفوس األطراف املحلية. ويكفي أن 
مجرد تعيني بايدن لتيم ليندركينغ، 

جعل املبعوث األممي مارتن غريفيث 
يفكر بطريقة صحيحة، ويتوجه إلى 

إيران، باعتبارها طرفًا في األزمة، 
 من االستقرار في تطبيق »زوم« 

ً
بدال

منذ منتصف العام املاضي.

ال يمكن فصل اعتقال 
رجل األعمال المصري 

سيف الدين صفوان ثابت، 
نجل مؤسس شركة األلبان 
العمالقة »جهينة«، عن 

اعتقال والده، وتشدد 
السلطات المصرية في 

تعاملها مع الشخصيات 
غير الموالية لها

وصفت المصادر التي تحدثت لـ»العربي الجديد«، اإلجراءات الجديدة 
المتهمين  مئات  ذوي  بمنع  مصحوبة  للغاية«،  »متسارعة  بأنها 
من  عليهم،  المحكوم  أو  والمعتقلين  أموالهم،  على  المتحفظ 
ويعكس  مرتباتهم.  تقاضي 
استمرار  في  النظام  رغبة  ذلــك 
ــقــواعــد »اإلخـــــوان«  الــتــنــكــيــل ب
حتى  االجتماعية،  وامتداداتهم 
بدء  على  سنوات   7 ــرور  م بعد 
إجراءات التحفظ وتجفيف منابع 
المتحفظ  أن  بحجة  التمويل، 
عليهم استطاعوا تدوير األموال 

وإعادة استثمارها.

استهداف لالمتدادات االجتماعية

Tuesday 9 February 2021 Tuesday 9 February 2021
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القاهرة ـ العربي الجديد

أفـــــــادت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مــصــريــة 
ــارة  ــفــ ــســ الــ أن  ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
مــن شركة  فــي واشنطن طلبت  املصرية 
»بــــراونــــســــتــــني هــــيــــات فـــــاربـــــر شــــريــــك« 
السياسي،  والــضــغــط  الــعــامــة  للعاقات 
الــتــركــيــز فـــي الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة عــلــى ضم 
ذوي  من  األميركيني  السياسيني  بعض 
باملشاركة  إلقناعهم  األفريقية،  األصــول 
في الحملة التي تنتهجها مصر لتثبيت 
حاليًا  القائم  الرسمي  األميركي  املوقف 
من ملف سد النهضة. وتسعى السفارة 
ــديـــدة  الـــجـ اإلدارة  انـــــجـــــراف  ــع  ــنـ مـ ــى  ــ إلــ
ــيـــض لــاســتــجــابــة لــلــنــشــاط  لــلــبــيــت األبـ
الــدعــائــي املــكــثــف إلثــيــوبــيــا، بــاالشــتــراك 
ــن الــــنــــواب  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــع مـــجـــمـــوعـــات واسـ ــ مـ
ــول األفـــريـــقـــيـــة، املــــدعــــوم من  ــ ذوي األصــ
شخصيات قريبة من الرئيس األميركي 

جو بايدن ونائبته كاماال هاريس.
الــشــخــصــيــات  أن  املـــــصـــــادر  وأضـــــافـــــت 
تعمل  املــســانــدة إلثيوبيا  واملــجــمــوعــات 
ــل بـــــني قـــضـــيـــة ســد  ــفـــصـ ــى الـ ــلـ ــًا عـ ــيـ ــالـ حـ
النهضة وموقف إدارة بايدن، املعترض 
على السياسات األخيرة لرئيس الوزراء 
ــــي أحــــمــــد. وانـــتـــقـــد بـــايـــدن  اإلثـــيـــوبـــي أبـ
تعاطي أبي مع إقليم تيغراي، وتصعيده 
مع السودان ومصر، لكنه في املقابل، ال 
فسر 

ُ
ت الــخــروج بتصريحات  فــي  يــرغــب 

بــكــونــهــا »داعــــمــــة لــلــمــوقــف املــــصــــري«، 
كــمــا كـــان يــحــدث بــشــكــل عــلــنــي فــي عهد 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكــــرت املــصــادر أن مــا دعـــا الخارجية 
املـــصـــريـــة لــلــطــلــب مـــن شـــركـــة الــعــاقــات 
العامة التركيز على هذا األمــر اآلن، هو 
إظهار الفعاليات املختلفة التي نظمتها 
كبيرة  مسافة  وجــود  املصرية،  السفارة 
بــني قــــدرة املــصــريــني واإلثــيــوبــيــني على 
الحزب  بــقــواعــد  األمـــر  الــحــشــد. ويتعلق 
املتشّبعة  الديمقراطي ومراكز األبحاث، 
مصر  تصنف  التي  اإلثيوبية  بالدعاية 
طــرفــًا مــعــتــديــًا عــلــى الــحــقــوق الــســيــاديــة 

ومحتكرة مياه النيل.
وأوضــحــت املــصــادر أنــه تبني أيــضــًا من 

ــارك في  الــفــعــالــيــات والـــلـــقـــاءات الــتــي شــ
تنظيمها بعض السياسيني األميركيني 
تتقاضى شهريًا  التي  الشركة،  لحساب 
65 ألف دوالر من مصر، مثل السناتور 
ــن أالســــــكــــــا، الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــ ــــق عــ ــبــ ــ األســ
قضايا  على  تركيزهم  بيغيتش،  مـــارك 
ــــرى تــهــم الــنــظــام الــحــاكــم فـــي مــصــر.  أخـ
وأهــــم تــلــك الــقــضــايــا، أوضــــاع الــحــريــات 
وأهمية  السياسيني،  واملعتقلني  العامة 
الــــعــــاقــــات االقــــتــــصــــاديــــة بــــني الـــقـــاهـــرة 
وواشـــنـــطـــن، وحــســاســيــة املـــســـاس بها 
بأي صورة، أو التقليل من أهمية الدور 
املــصــري فــي الــتــقــارب الــعــربــي مــع دولــة 
االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي. وهــــي مـــن أكــثــر 
القضايا أهمية لدى األوساط السياسية 
ــــن والـــــحـــــزب  ــطـ ــ ــنـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــــي واشـ
ــب ذلــك 

ّ
الــديــمــقــراطــي خــصــوصــًا. ويــتــطــل

ــلـــى قــضــيــة  ــًا ومـــكـــثـــفـــًا عـ تــــركــــيــــزًا خــــاصــ
ســـد الــنــهــضــة، الــتــي يــعــتــبــرهــا الــرئــيــس 
حساسة  السيسي  الفتاح  عبد  املصري 
حــالــيــًا، أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، بعد 
االتــحــاد  تــحــت مظلة  املــفــاوضــات  تعثر 
اللجوء  فــي  مــجــددًا  األفــريــقــي، وتفكيره 
إلى مجلس األمن قبل امللء الثاني للسد، 
امللء  أن  العلم  مع  املقبل.  الصيف  املقرر 
ــكـــّرس تــحــكــم إثــيــوبــيــا عمليًا  الـــثـــانـــي يـ
الكامل في إدارة السد من دون التنسيق 
في أي مرحلة مع مصر والــســودان، في 
مخالفة واضــحــة التــفــاق املــبــادئ املوقع 

بني الدول الثاث في مارس/آذار 2015.
وبعيدًا عن سد النهضة؛ كشفت املصادر 
أن النظام املصري تلقى نصائح جديدة 
ــــواب والـــســـيـــاســـيـــني مــن  ــنـ ــ ــن بـــعـــض الـ مــ
ــتـــي تــكــثــف مــصــر  جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط الـ
التعاون معها، وكذلك من املتعاملني مع 
شركة »براونستني هيات فاربر شريك«، 
بـــضـــرورة االســتــعــداد التــخــاذ إجــــراءات 
تعكس رغبة النظام في تحسني أوضاع 
حـــقـــوق اإلنــــســــان خــــال الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة. 
ويــتــعــلــق ذلـــك فـــي إمــكــانــيــة اإلفـــــراج عن 
ــلـــي  ــلـــني ومــــحــــكــــومــــني مــــــن حـــامـ ــقـ ــتـ ــعـ مـ
الجنسية األميركية. وذكرت املصادر أن 
هناك قلقًا بشكل عام في القاهرة من هذا 
الصمت الرسمي األميركي، ومن احتمال 
ــكـــون مـــمـــهـــدًا لــعــاصــفــة كـــبـــيـــرة مــن  أن يـ
الــضــغــوط. لــكــن عــلــى ضـــوء التطمينات 
ــا بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــني فــي  ــتــــي قـــدمـــهـ الــ
فــإن إدارة بايدن لن تفتح كل  واشنطن، 
امللفات العالقة مع النظام في وقت واحد، 
وأن الرئيس األميركي لن يبادر ملمارسة 
ضــغــوط تــمــس الــعــاقــة االســتــراتــيــجــيــة 

بني البلدين جذريًا.
ــر قـــــد انـــتـــهـــجـــت خـــطـــابـــًا  وكـــــانـــــت مــــصــ
عينه،  الوقت  في  مشكك  لكنه  انفتاحيًا 
ــادر  ــايــــدن بـــالـــرئـــاســـة، إذ بــ مـــنـــذ فـــــوز بــ
الــســيــســي إلــــى تــهــنــئــتــه، وتـــحـــدث وزيـــر 
ــــري بــــصــــورة  ــكـ ــ ــــح شـ ــامـ ــ الــــخــــارجــــيــــة سـ
صحافيني،  مؤتمرين  في  عنه  إيجابية 
دائــمــًا ملاحظات  الــنــقــدي  عكس حديثه 
ــلــــى أوضـــــــاع  ــم األوروبــــــــيــــــــة عــ ــ ــــواصـ ــعـ ــ الـ
حقوق اإلنــســان فــي مصر. وقــال شكري 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، إنــه 
تحت  الجديدة  األميركية  اإلدارة  »على 
رئاسة جو بايدن، أن تعتمد في تجميع 
معلوماتها عن مصر على عموم الشعب 

املصري ومختلف فئاته«. 

سد النهضة وحقوق اإلنسان
اتصاالت مصرية في واشنطن

تحاول السلطات 
المصرية تفعيل 

وجودها في زمن 
إدارة جو بايدن في 

الواليات المتحدة، 
مستعينة بشركة 

عالقات عامة، بغية 
مزاحمة اإلثيوبيين

قد تفرج مصر عن 
معتقلين يحملون 
الجنسية األميركية

  شرق
      غرب

ليبيا: اتفاق على فتح 
الطريق الساحلي

الليبية  الــعــســكــريــة  الــلــجــنــة  أنــهــت 
 5 ــم  تـــضـ ــتــــي  الــ  »5+5« ــة  ــركـ ــتـ املـــشـ
الـــوفـــاق و5 عن  قـــوات  ممثلني عــن 
قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر، 
أمـــس اإلثــنــني، اجــتــمــاعــهــا السابع 
الــــذي بـــدأ يـــوم الــخــمــيــس املــاضــي، 
بــمــقــرهــا فـــي مــديــنــة ســـــرت، حيث 
ــاق عـــلـــى فـــتـــح الـــطـــريـــق  ــ ــفــ ــ ــم االتــ ــ تـ
املنطقتني  بـــني  ــرابـــط  الـ الــســاحــلــي 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة. وقـــال العميد 
الــتــرجــمــان، عــضــو اللجنة  مــحــمــد 
املنبثقة عن لجنة »5+5«،  الفرعية 
ــة، إن  ــيــ ــافــ ــريــــحــــات صــــحــ فـــــي تــــصــ
على  االتفاق  إلى  انتهى  االجتماع 
البدء في الترتيبات األخيرة لفتح 

الطريق الساحلي.
)العربي الجديد(

نتنياهو يتبرأ 
من اتهامات الفساد 

ــوزراء اإلســرائــيــلــي  ــ ــ نــفــى رئــيــس الـ
بنيامني نتنياهو )الصورة(، أمس 
اإلثــنــني أمــــام املــحــكــمــة فــي الــقــدس 
املحتلة التهم املوجهة إليه بالفساد 
ــيـــانـــة  ــنــــصــــب واالحـــــتـــــيـــــال وخـ والــ
ــــع اســـتـــئـــنـــاف  ــعــــامــــة، مـ األمـــــانـــــة الــ
أسابيع  ستة  نحو  قبل  محاكمته 
انتخابات عامة جــديــدة. وقال  من 
ــام هــيــئــة تــضــم ثــاثــة  نــتــنــيــاهــو أمــ
قضاة في محكمة القدس املركزية: 
دمت 

ُ
»أؤكد اإلجابة املكتوبة التي ق

بــاســمــي«. وكـــان يشير إلــى وثيقة 
الشهر  للمحكمة  مــحــامــوه  قدمها 
تــه من  املــاضــي دفــعــوا فيها بــبــراء
ــة األمــــانــــة  ــانــ ــيــ ــوة وخــ ــ ــرشــ ــ تـــهـــم الــ

واالحتيال. 
)رويترز(

هدم في خربة حمصة 
الفوقا الفلسطينية

شرعت قوات االحتال اإلسرائيلي، 
أمـــــس اإلثــــنــــني، بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
ــة حـــمـــصـــة الـــفـــوقـــا  ــربــ ــدم فــــي خــ هــــ
الفلسطينية،  الشمالية  بـــاألغـــوار 
وهي املرة الرابعة التي تنفذ فيها 
ــــال عـــمـــلـــيـــات الـــهـــدم  ــتـ ــ قــــــوات االحـ
ــبــــوع. وأكـــــد مــديــر   فـــي غـــضـــون أســ
مــــــكــــــتــــــب »مــــــــــقــــــــــاومــــــــــة الـــــــــجـــــــــدار 
ــان«، مــــــراد اشـــتـــيـــوي،  ــطــ ــيــ ــتــ واالســ
قــــوات  أن  الــــجــــديــــد«،  ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ
االحــتــال هــدمــت 9 خــيــام سكنية، 
و13 مــنــشــأة حــيــوانــيــة وزراعـــيـــة، 
وســـيـــاجـــًا وشــــــــوادر لـــأهـــالـــي فــي 
الــخــربــة. مــن جــهــتــهــا، قــالــت وزارة 
بيان  فــي  الفلسطينية  الــخــارجــيــة 
االحــتــال خربة  »إن هــدم سلطات 
حــمــصــة الـــفـــوقـــا، يــعــكــس تــمــردهــا 

على القانون الدولي«.
)العربي الجديد(

تركيا: حزب جديد 
لمحّرم إنجة

أعلن املرشح الرئاسي السابق في 
تركيا مــحــرم إنــجــة، أمــس اإلثــنــني، 
ــن حـــــــزب »الـــشـــعـــب  ــ اســــتــــقــــالــــتــــه مــ
الــجــمــهــوري« املــــعــــارض. وأوضــــح 
إنجة في مؤتمر صحافي عقده في 
أنقرة، أنه قرر تأسيس حزب جديد 
سيعلن عنه قريبًا بعد اكتمال كافة 
 هــدفــه 

ّ
الــتــحــضــيــرات، مــوضــحــًا أن

هو الحصول على األغلبية الكافية 
للوصول إلى رئاسة الباد.

)العربي الجديد(

وفاة نائب لبناني 
بكورونا

ــر الـــســـابـــق والــنــائــب  ــوزيــ تـــوفـــي الــ
فــي الــبــرملــان الــلــبــنــانــي جـــان عبيد 
)الــصــورة(، أمــس اإلثنني، عن عمٍر 
ناهز الـ82 عامًا بعد مضاعفاٍت من 
جـــراء إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا. 
وكان عبيد التي تولى العديد من 
املـــنـــاصـــب الــســيــاســيــة عـــلـــى مـــدى 
ـــطـــرح 

ُ
عـــقـــود مــــن األســــمــــاء الـــتـــي ت

دائمًا ملنصب رئاسة الجمهورية.
)العربي الجديد(



المنتمي  اإليراني حسن روحاني  الرئيس  بين حكومة  العالقات  يشوب 
توتر  الرئاسة،  سدة  إلى  أوصلوه  الذين  واإلصالحيين  االعتدالي،  للتيار 

شديد هذه األيام، وهو ليس وليد هذه اللحظة، لكنه تفاقم

45
سياسة

 »الرئيس املستأَجر 
ّ
الثاني املاضي. إذ قال إن

 ملشاكلنا«، في إشارة إلى روحاني 
ً
ليس حال

الـــذي كــان لإلصالحيني دور كبير فــي فــوزه 
و2017،   2013 عامي  خــالل  مرتني  بالرئاسة 
الكبار  لــم يتمكن مــرشــحــوهــم  بــعــدمــا  وذلـــك 
مــن خـــوض غــمــار الــســبــاق الــرئــاســي لرفض 
أهليتهم من قبل »مجلس صيانة الدستور« 
منذ  يواجهونها  الــتــي  املشاكل  خلفية  على 
تــفــّجــرت احتجاجًا  الــتــي  عـــام 2009،  أحــــداث 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي  ــتـــخـ عـــلـــى نـــتـــائـــج االنـ
أوصــلــت الــرئــيــس املــحــافــظ مــحــمــود أحــمــدي 

نجاد إلى والية ثانية.

أسباب الخالف
بتعهداتهما  يلتزما  »لم  روحاني وحكومته 
ــــني«، يــعــزو  ــيـ ــ ــــالحـ ووعــــودهــــمــــا تــــجــــاه اإلصـ
جــالل جاللي  السابق،  اإلصــالحــي  البرملاني 
الــخــالفــات بني  إلــى ذلــك سبب تصاعد  زادة، 
 فــــي مــقــابــلــة مــــع »الـــعـــربـــي 

ً
ــائــــال الـــطـــرفـــني، قــ

 »روحـــانـــي لــم يــكــن لــيــفــوز لــوال 
ّ
الــجــديــد«، إن

ــيــــني لـــــه، لـــكـــن لــــأســــف كــلــمــا  دعـــــم اإلصــــالحــ
ــي ظــــهــــره أكـــثـــر  ــ ــانــ ــ ــت، يــــديــــر روحــ ــ ــوقــ ــ مــــــّر الــ
لإلصالحيني ومطالبهم، ويهاجمهم مقربون 
زادة،  املطالب، يذكر جاللي  منه«. وعــن هــذه 
»اتحاد  لحزب  املــركــزي  املجلس  وهــو عضو 
الــشــعــب« )اتـــحـــاد مـــلـــت( اإلصــــالحــــي، إلــغــاء 
اإلقـــامـــة الــجــبــريــة املــفــروضــة عــلــى الزعيمني 
ومهدي  مــوســوي،  مير حسني  اإلصالحيني، 
ــتـــمـــاعـــي  ــــي، وانــــفــــتــــاح ســـيـــاســـي واجـ ــروبــ ــ كــ
ــل  ــاكـ  املـــشـ

ّ
واقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــــبــــــالد، وحــــــــل

الــدبــلــومــاســيــة مـــع الـــــدول الـــجـــارة والــعــالــم، 
املطالب.  هــذه  تنفيذ  لــعــدم  أســفــه  عــن  معربًا 
كان  لروحاني  الوحيد  »اإلنــجــاز   

ّ
أن ويعتبر 

الــذي لم يفض إلى نتيجة«.  االتفاق النووي 
فت أخيرًا 

ّ
 السلطات اإليرانية خف

ّ
مع العلم أن

قيود اإلقامة الجبرية على موسوي وكروبي، 
التي فرضت عليهما إثر احتجاجات »الحركة 
الخضراء« عام 2009، ضّد نتائج االنتخابات 

اإلسالمية في إيران، روح الله الخميني.
ــشــــوب الــــعــــالقــــات بــــني حـــكـــومـــة الــرئــيــس  ويــ
حــســن روحـــانـــي املــنــتــمــي لــلــتــيــار االعــتــدالــي، 
ــذيــــن أوصــــلــــوه إلـــــى ســـدة  ــيــــني الــ واإلصــــالحــ
ــة، تـــوتـــر شـــديـــد هـــــذه األيــــــــام، وهـــو  ــاســ ــرئــ الــ
تـــوتـــر لــيــس ولـــيـــد هــــذه الــلــحــظــة، بـــل يــعــود 
إلـــى قــبــل ســـنـــوات بــعــد بـــدء الـــواليـــة الــثــانــيــة 
انــتــهــى عهد  لـــروحـــانـــي، عــــام 2017، عــنــدمــا 
الــــوفــــاق بــــني الـــطـــرفـــني، وتــــأزمــــت الـــعـــالقـــات 
ــراق مــــا، إن  ــتــ شــيــئــًا فــشــيــئــًا لــتــتــجــه نــحــو افــ
صــح الــتــعــبــيــر، وانــضــمــام اإلصــالحــيــني إلــى 
مــنــتــقــدي الــحــكــومــة مــن املــحــافــظــني، لــكــن من 
ــارة  اإلشـ تــجــدر  مختلفة.  ومنطلقات  دوافــــع 
إلـــى أن الــتــيــار االعــتــدالــي هــو تــيــار سياسي 
يتبنى  واملحافظني،  اإلصالحيني  وســط بني 
خطاب »االعتدال« و»التنمية« في السياسات 
الداخلية والخارجية. وكان الرئيس اإليراني 
الــروحــي  األب  رفسنجاني  هــاشــمــي  الــراحــل 
لــهــذا الــتــيــار، فيما يعتبر روحــانــي مــن أبــرز 
وجـــوهـــه الـــيـــوم. وفــــي الــخــريــطــة الــســيــاســيــة 
من  مقربًا  االعتدالي  التيار  يعتبر  اإليرانية، 
وتربط  للمحافظني.  ومنافسًا  اإلصالحيني 
بني التيارين اإلصالحي واالعتدالي عالقات 
قوية، وأحيانًا يصعب التمييز بني األحزاب 
املنتمية إلى كل من التيارين، قبل أن تتضرر 
العالقات خــالل السنوات األخــيــرة بعد  هــذه 
نشوب خالفات بني اإلصالحيني والحكومة.

ــرة،  ــ ــيـ ــ ــر خــــــالل اآلونـــــــــة األخـ ــتــــوتــ واحـــــتـــــدم الــ
لــيــصــل إلــــى حــــّد إنـــكـــار الـــرئـــاســـة اإليـــرانـــيـــة 
دور اإلصــــالحــــيــــني فــــي فـــــوز روحـــــانـــــي، فــي 
واليــتــيــه، وفـــق مــا قـــال مــديــر مــكــتــب األخــيــر، 
محمود واعظي، القيادي في حزب »االعتدال 
والتنمية«، الذي ينحدر منه الرئيس اإليراني 

نفسه، أواخر الشهر املاضي.
وجاء اإلنكار بعد قنبلة فّجرها األمني العام 
لــحــزب »نــــداء اإليـــرانـــيـــني« )نــــداي إيــرانــيــان( 
ــي املــؤتــمــر  اإلصـــــالحـــــي، صــــــادق خـــــــــرازي، فــ
ــــادس لـــلـــحـــزب يـــــوم 26 يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــــسـ الـ

الــرئــاســيــة، فــبــات بإمكانهم إجـــراء اتــصــاالت 
ولقاءات مع مقربني منهم.

كثيرًا،  اإلصالحيني  روحاني  رئاسة  فت 
ّ
وكل

جميع  مسؤولية  الــيــوم  يحّملهم  »الــشــارع  فـــ
ــفـــاقـــات وضـــعـــف حــكــومــة الـــرئـــيـــس الـــذي  إخـ
ــيــــني«، حــســب  ــة اإلصــــالحــ ــ تـــحـــرك عـــكـــس رؤيــ
 اإلصــالحــيــني 

ّ
أن الــــذي أضــــاف  جــاللــي زادة، 

ــيــــوم مــــن الـــســـبـــات، لــيــعــرفــوا  »اســـتـــفـــاقـــوا الــ
مــدى الخطأ الكبير الــذي ارتــكــبــوه« فــي دعم 
روحــــانــــي. لــكــن الـــنـــدم الـــــذي يــنــتــاب جــاللــي 
زادة وغــيــره مــن قــــادة ونــشــطــاء إصــالحــيــني 
ــانـــي فـــي اســتــحــقــاقــني رئــاســيــني،  لــدعــم روحـ
ــيـــارات  ــتـ لـــيـــس مــجــمــعــًا عــلــيــه بــــني جــمــيــع الـ
كافة  امتعاضها  الرغم من  اإلصالحية، على 
التيارات  هــذه  مــن  فكثير  الحكومة.  أداء  مــن 

يصّوب على شّح خيارات القوى اإلصالحية، 
وأنــه لم يكن أمامها من خيار آخــر غير دعم 
قــدرتــهــا عــلــى ترشيح  لــعــدم  أواًل  روحـــانـــي؛ 
املنافسني املحافظني  يــنــازلــون  بــارزيــن  قــادة 
ــح، وثــانــيــًا ألن 

ّ
بــعــد رفــــض أهــلــيــتــهــم لــلــتــرش

آخــريــن مــن قــيــادات الــصــف الــثــانــي والــثــالــث 
لـــم يـــكـــونـــوا بــمــســتــوى الـــتـــحـــدي الـــقـــوي في 
مواجهة الــخــصــوم. ولــذلــك، وعــلــى الــرغــم من 
زالــت أطياف إصالحية تدعم  انتقاداتها، ما 
ــــي - الــــتــــي تـــتـــعـــرض كــذلــك  ــانـ ــ حـــكـــومـــة روحـ
في   - املحافظ  التيار  من  متواصلة  لحمالت 
اإلصالحي  التيار  داخــل  تشتت  على  مؤشر 
في املوقف من الحكومة وقضايا أخرى. األمر 
الــــذي جــعــل الــبــرملــانــي اإلصـــالحـــي الــســابــق، 
مع  فــي حديثه  أسفه  عــن  زادة يعرب  جاللي 

»اســتــمــرار دعـــم بعض  »الــعــربــي الــجــديــد«، لـــ
اإلصالحيني للحكومة، وعدم فصل أنفسهم 
عنها بعد، للتبرؤ منها والتوضيح للشعب 
بشفافية، أن دعمنا لروحاني لم يكن لغرض 
الـــوصـــول إلــــى هــــذا الـــوضـــع أو اســـتـــمـــراره«، 
الحكومة  »إخــفــاقــات   

ّ
بــأن قناعته  عــن  معربًا 

ــداث حالة  كـــان لــهــا مفعولها الــكــبــيــر فــي إحــ
إحباط لدى الشارع اإلصالحي«.

االستحقاق الرئاسي
أمــــا تــصــاعــد انـــتـــقـــادات الـــتـــيـــار اإلصـــالحـــي 
لــلــحــكــومــة ورئــيــســهــا واالنــفــضــاض عنهما، 
في األشهر األخيرة، فله صلة أيضًا باألجواء 
على  بظاللها  تلقي  بـــدأت  الــتــي  االنتخابية 
املشهد الــداخــلــي فــي إيـــران مــن اآلن، انتظارًا 

ــقـــاق الــــرئــــاســــي فــي  ــتـــحـ لـــحـــلـــول مـــوعـــد االسـ
يونيو املقبل، وهذا ما يشير إليه جاللي زادة، 
بقوله إنه »كلما اقتربنا من انتخابات 2021، 
التباين بني روحاني واإلصالحيني«.  يــزداد 
ـــع جـــاللـــي زادة الــقــطــيــعــة بني 

ّ
وعـــلـــيـــه، يـــتـــوق

روحـــانـــي كــأحــد زعـــامـــات الــتــيــار االعــتــدالــي، 
واإلصـــالحـــيـــني خــــالل االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة. 
 »ال روحاني سيدعم اإلصالحيني 

ّ
ويوضح أن

االنتخابات،  هذه  املحتمل خالل  ومرشحهم 
داعيًا  اإلصالحيني سيتبنون مرشحه«،  وال 
زمــالءه إلى »استخالص العبر من التجارب 

املريرة السابقة«.
واإلصالحيني  الحكومة  بــني  الــخــالفــات  لكن 
ــم تــنــتــظــر االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة املــقــبــلــة،  لـ
تترك  بــدأت  بــل  السياسية،  نتائجها  لتظهر 
السياسية  الخريطة  على  فــتــرة  منذ  آثــارهــا 
ــقــــول مــصــطــفــى فــقــيــهــي،  ــا يــ ــمـ ــة، كـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
املستشار اإلعالمي للرئيس اإليراني الراحل 
هاشمي رفسنجاني، ومدير موقع »انتخاب« 
اإلصالحي، في حديث مع »العربي الجديد«. 
ويشير فقيهي إلى نتائج انتخابات مجلس 
الـــشـــورى اإلســـالمـــي )الـــبـــرملـــان( فــي فــبــرايــر/

عليه،  املحافظني  سيطرة  بعد   ،2020 شباط 
»وهـــي االنــتــخــابــات الــتــي شــهــدت عــزوفــًا عن 
املــشــاركــة«. وبــلــغــت نسبة املــشــاركــة فــي تلك 
االنتخابات 42.57 في املائة، وهي األدنى منذ 
أربعني عامًا، ليعزو فقيهي أحد أسباب هذا 
العزوف، إلى الخالفات بني االئتالف الحاكم 
 عن »عوامل أخــرى مثل 

ً
في الحكومة، فضال

املشكالت االقتصادية وحوادث وقعت خالل 
الــواليــة الــثــانــيــة لــروحــانــي، كــحــادث إســقــاط 
الــطــائــرة األوكــرانــيــة واحــتــجــاجــات نوفمبر/

أســـعـــار  رفـــــع  عـــلـــى  ــانـــي 2019«  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
الــوقــود، و»رفـــض الــتــرشــحــات« ملعظم مــن ال 
يــنــتــمــون لــلــتــيــار املــحــافــظ، مـــن قــبــل مجلس 

صيانة الدستور.
 
ّ
وتشعر القاعدة االنتخابية لإلصالحيني أن

إلى مقاربة محافظة،  الحاكم »مال  االئتالف 
السلطة والبقاء   ما يهمه هو حصة من 

ّ
وأن

فــيــهــا«، وفــــق مـــا يـــقـــول فــقــيــهــي، مــتــوقــعــًا أن 
انتخابات 2021  العزوف على  ذلــك  ينسحب 
 الشارع »بات 

ّ
أن الرئاسية كذلك، مع تأكيده 

يــديــر ظــهــره لــهــذا الــتــحــالــف«. وفـــي الــســيــاق، 
يــتــحــدث فقيهي عــن أســبــاب أخـــرى البتعاد 
ــو »عـــــدم  ــ ــ روحــــــانــــــي عـــــن اإلصـــــالحـــــيـــــني، وهـ
حـــاجـــتـــه إلـــــى أصــــواتــــهــــم« النـــتـــهـــاء واليـــتـــه 
ــيـــرة، بــاإلضــافــة إلـــى »تفكيره  الــثــانــيــة واألخـ
مستعدًا  ليس  إنــه  إذ  السياسي،  بمستقبله 
والسلطة«.  الشعب  الجناحني؛  أيًا من  ليفقد 
ــاط إصـــالحـــيـــة فـــي مـــديـــر مكتب  ــ ــرى أوســ ــ وتـ
الــرئــيــس اإليــــرانــــي، مــحــمــود واعـــظـــي، سببًا 
ــال الـــخـــالفـــات بـــني قطبي  ــعـ رئــيــســيــًا فـــي إشـ
الــتــحــالــف اإلصـــالحـــي واالعـــتـــدالـــي، إذ يقول 
 الـــرجـــل خـــالل الــســنــوات 

ّ
 »ســـجـــل

ّ
فــقــيــهــي، إن

»لم  أنه  مرفوض«، مضيفًا  املاضية  الثماني 
أبــدًا دعمًا لهذا االئتالف، لكنه  يتفوه بشيء 
على العكس من ذلك نفخ في رماد الخالفات 
إلــى حضور ضعيف  فقيهي  كثيرًا«. ويشير 
»أهم ما  لإلصالحيني في حكومة روحاني، فـ
هو من حصتهم اختيار القيادي اإلصالحي 
إســـحـــاق جــهــانــغــيــري نــائــبــًا أول لــلــرئــيــس«، 
مضيفًا أنه »باعتراف األخير، هو ليس قادرًا 
حتى على عزل سكرتيره، والقسط األكبر من 
 
ّ
أن معتبرًا  واعــظــي«،  بيد  التنفيذية  السلطة 
صالحيات األخير »باتت حتى أكبر من تلك 
التي كان يمتلكها أسفنديار مشائي«، نائب 
الرئيس السابق أحمدي نجاد، املثير للجدل.
 مــديــر مكتب روحــانــي خــاطــب خالل 

ّ
أن غير 

عــلــى  ــــني، ردًا  ــيـ ــ ــــالحـ املـــــاضـــــي، اإلصـ الـــشـــهـــر 
حــديــثــهــم عـــن »الـــرئـــيـــس املـــســـتـــأَجـــر«، داعــيــًا 
إياهم بسخرية إلى »نظرة للوراء ليروا كيف 
كــان وضعهم قبل هــذه الــحــكــومــة، وعــنــد أي 
 
ّ
مــســتــوى كــانــت نــشــاطــاتــهــم«، مــشــيــرًا إلـــى أن
»الحكومة عينت زمالءهم رؤساء ملحافظات، 
مــنــاصــب مــســاعــدي وزراء«. وعــاتــبــهــم  وفـــي 
بالقول: »إنهم بداًل من تقديم الشكر صاروا 
ــًا االنـــتـــقـــادات اإلصــالحــيــة  ــدون«، رابـــطـ ــ ــزايـ ــ يـ

للحكومة باالنتخابات الرئاسية املقبلة.

المحافظون رابحون
 املــحــافــظــني هـــم الــرابــحــون 

ّ
ــنــــاء، فــــإن فـــي األثــ

مـــن االنــقــســام بـــني ركــنــي االئـــتـــالف الــحــاكــم، 
 تـــصـــّدع هــذا 

ّ
إذ يــقــول مــصــطــفــى فــقــيــهــي، إن

ــام املتشددين  أمـ الــبــاب  الــتــحــالــف »قـــد يفتح 
للوصول إلى السلطة« التنفيذية. في املقابل، 
ــررًا« في   »اإلصـــالحـــيـــني هـــم األكـــثـــر تـــضـ

ّ
فــــإن

ــة«، وفــق  ــيـ ــدالـ ــتـ الـــصـــراع مـــع الــحــكــومــة »االعـ
 »النظرة الواقعية 

ّ
فقيهي، الذي يشير إلى أن

 اإلصـــالحـــيـــني غـــيـــر قــــادريــــن عــلــى 
ّ
ــقـــول إن تـ

تـــرشـــيـــح شــخــصــيــة بــــــــارزة، يــمــكــنــهــا تــلــبــيــة 
ــور، وفـــي  ــتــ ــدســ مـــعـــايـــيـــر مــجــلــس صـــيـــانـــة الــ
إقبااًل جماهيريًا«. ويرى  الوقت نفسه تلقى 
ــتـــدالـــيـــني وضــعــهــم أفـــضـــل ولــديــهــم   »االعـ

ّ
أن

هامش أوسع للمناورة، لكن ذلك ال يعني أنه 
بإمكانهم الفوز وحدهم من دون دعم القاعدة 
إلى  بحاجة  فهم  لإلصالحيني،  االجتماعية 

أصوات هذه القاعدة«.
 هذا الوضع »يعود 

ّ
وفيما يجزم فقيهي بأن

واألصــولــيــني  املحافظني  على  حتمًا  بالنفع 
ــر ليس   األمــ

ّ
عــلــى املــــدى الــقــصــيــر«، يــؤكــد أن

كذلك على املدى البعيد »ألنه عمليًا، لن يكون 
أمــامــهــم مــنــافــســون فـــي االنـــتـــخـــابـــات، وذلـــك 
يشّكل بداية مرحلة بروز الخالفات الداخلية 
بـــيـــنـــهـــم وتـــــصـــــدع وحـــــدتـــــهـــــم«، مــســتــشــهــدًا 
بالخالفات في عهد الرئيس اإليراني السابق 
املحافظ محمود أحمدي نجاد »عندما خرج 
مـــن رحـــم الــخــالفــات بــيــنــه وبـــني املــحــافــظــني، 
اعتبروه منحرفًا«  آخر  الصمود وتيار  تيار 

ويضم حاشية نجاد.

روحاني 
والتيار اإلصالحي

ال يخفى أنه في إيران، كما هو الحال 
دول  فيها  بما  الــدول،  من  كثير  في 
التيارات  عن  عام  عزوف  ثمة  غربية، 
عن  النظر  بغّض  السياسية،  واألحــزاب 
جهته،  من  وعناوينها.  مسمياتها 
روحاني،  حسن  اإليــرانــي  الرئيس  يــرى 
على  امتدت  التي  رئاسته،  ظروف  أّن 
واليتين، »أصعب من أيام حرب الثماني 
ثمانينيات  في  العراق  مع  سنوات« 
اإلدارة  مــحــّمــً  ــي،  ــاض ــم ال الـــقـــرن 
مسؤولية  وعقوباتها  األميركية 

المشاكل االقتصادية المتفاقمة.

أصعب من الحرب 
مع العراق

الغالف

طهران ـ صابر غل عنبري

أنــظــار الــعــالــم واإليــرانــيــني مــرّكــزة 
ــلـــى أروقــــــــة الــبــيــت  ــذه األيــــــــام عـ ــ هــ
األبـــيـــض لــرصــد مـــا ســيــصــدر عن 
ساكنيه الجدد من تصريحات ومواقف تجاه 
طهران. لكن على هامش ذلك، يشهد املشهد 
الــســيــاســي الــداخــلــي فـــي إيـــــران، تــقــلــبــات في 
تغييرات  تــحــدث  قــد  السياسية،  التحالفات 
في موازين القوى بني املثلث الحاكم؛ التيار 
املحافظ الذي يعّد الضلع األقوى، والضلعني 
اآلخرين، التيار اإلصالحي والتيار االعتدالي. 
وما يزيد من أهمية تفاعالت املشهد الداخلي 
 البالد مقبلة على 

ّ
اإليراني هذه األيام، هو أن

االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، املــقــرر إجـــراؤهـــا في 

جاللي زادة: روحاني 
وحكومته لم يلتزما 

بتعهداتهما لإلصالحيين

ترى أوساط إصالحية 
في محمود واعظي 

سببًا رئيسيًا للخالفات

نهاية عهد الوفاق... والمحافظون رابحون 
من انقسام ركَني االئتالف الحاكم

انتخابات  وهــي  املقبل،  يــونــيــو/حــزيــران   18
ــة املـــرشـــح  ــويــ ــة، تـــكـــشـــف هــ ــايـ ــغـ ــلـ ــة لـ ــاسـ حـــسـ
الخارجية  السياسة  وجهة  عن  فيها،  الفائز 
اإليرانية التي يبتغي صناع القرار اإليراني 
اتـــخـــاذهـــا خــــالل الـــســـنـــوات املــقــبــلــة فـــي عهد 
الذي  بــايــدن،  الجديد جو  األميركي  الرئيس 
تنتظر إدارتــه أيضًا ما سيتمخض عن هذه 
 اإلصــالحــيــني ما 

ّ
االنــتــخــابــات. مـــع الــعــلــم أن

زالـــــوا فـــي مــرحــلــة الــتــقــيــيــم، إذ إنــــه إلــــى اآلن 
ــن ســـيـــتـــرشـــح عـــنـــهـــم، لــكــن  ــًا مــ ــحــ لـــيـــس واضــ
هناك حديث عن إسحاق جهانغيري النائب 
األول لروحاني، ومحمد رضا عارف النائب 
مــحــمــد  األســــبــــق  ــــي  ــرانــ ــ اإليــ لـــلـــرئـــيـــس  األول 
خاتمي، وهــو أحــد قــادة اإلصـــالح البارزين، 
وحسن الخميني حفيد مؤسس الجمهورية 

أمس،  )الصورة(،  نجاد  أحمدي  محمود  السابق  اإليراني  الرئيس  اعتبر 
الحكومة  تجاه  الشعب  أوســاط  في  الرضا  وعــدم  السخط  حالة  أن 
نجاد،  من  المقرّب  اإلخباري  بهار«  »دوالتي  موقع  وبحسب  ازدادت. 
في  الحكومة،  األخير  انتقد  فقد 
اجــتــمــاع مــع وفــد مــن مدينة 
أن  وأوضح  طهران.  جنوبي  قم، 
على  اعترضوا  الذين  »األشــخــاص 
بأنهم  وصــفــوا  الحكومة  أداء 
مــنــاهــضــون لــلــثــورة اإلســالمــيــة، 
اليوم المجتمع كله يعترض على 
سلوك الحكومة، هل كل الشعب 

مناهض للثورة؟«.

نجاد ينتقد الحكومة
أنكرت الرئاسة اإليرانية دور اإلصالحيين في فوز روحاني )فاطمة بهرامي/األناضول(

اليمن: الحوثيون يرّدون بالتصعيد على التهدئة األميركيةإيران ُتسقط الوساطة الفرنسية في الملف النووي

اإليرانيون، أمس االثنني،  أسقط املسؤولون 
اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
إلجراء وساطة بني إيران والواليات املتحدة 
حول االتفاق النووي، قبل أقل من أسبوعني 
من انتهاء العمل بالبروتوكول اإلضافي في 
املتحدث  وأعــلــن  الــحــالــي.  فبراير/شباط   21
الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، سعيد خطيب  بــاســم 
زادة، أن االتفاق »ال يحتاج إلى وساطة، بل 
يحتوي على آليات لحل الخالفات«، مضيفًا 
أن »أوروبا هي من األطراف املنتهكة لالتفاق 
ــنــــووي وعـــلـــى الــــــدول األوروبـــــيـــــة الـــعـــودة  الــ
لعب  »يمكنها  وقــال  تعهداتها«.  تنفيذ  إلــى 
تنفيذ  خــــالل  مـــن  تـــاريـــخـــي وصــحــيــح  دور 
التزاماتها وتجنب السعي لتوظيف األدوات 
غــيــر اإلنــســانــيــة إلدارة )الــرئــيــس األمــيــركــي 
السياسية  هذه  ترامب ألن  دونالد(  السابق 
فــشــلــت«. وجـــّدد تــأكــيــده أن طــهــران ستوقف 
ــافــــي  ــمـــوجـــب الــــبــــروتــــوكــــول اإلضــ الـــعـــمـــل بـ
ــات. وبــحــســب  ــوبــ ــقــ ــعــ ــع الــ ــرفــ ــم تــ ــ ــــي حــــــال لـ فـ
 
ّ
مــوقــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، فــإن

»الــبــروتــوكــول اإلضــافــي لــيــس اتــفــاقــًا قائمًا 
بــذاتــه، بــل هــو بــروتــوكــول التــفــاق ضماناٍت 
البرنامج  من  للتحقق  إضافية  أدوات  يوفر 
ــوكــــول  ــروتــ ــبــ الــــــنــــــووي لـــــــلـــــــدول«. ويـــــزيـــــد الــ
اإلضـــافـــي بـــدرجـــٍة كــبــيــرٍة مــن قــــدرة الــوكــالــة 
ــقـــق مـــــن االســـــتـــــخـــــدام الــســلــمــي  ــتـــحـ عـــلـــى الـ
الـــدول املرتبطة  ــواد الــنــوويــة، فــي  لجميع املـ
باتفاقات ضمانات شاملة. ويأتي وقف هذا 
الــبــروتــوكــول وفــق مــشــروع قــانــون »اإلجـــراء 

طهران، صنعاء ـ العربي الجديد

ــكـــري واألمــــنــــي،  ــابـــق الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــسـ يـــسـ
الجهود واملساعي لتهدئة الوضع في اليمن 
وفــتــح املــجــال لــلــدفــع قــدمــًا بــالــحــل السلمي، 
خـــصـــوصـــًا مــــن الـــحـــوثـــيـــني، الــــذيــــن عـــــادوا 
فــي األيــــام األخــيــرة إلـــى مــحــاولــة اســتــهــداف 
الــســعــوديــة بــالــطــائــرات املــســّيــرة املــفــخــخــة، 
بالتوازي مع استئناف املعركة ضد القوات 
التصعيد يضع  هــذا  مـــأرب.  فــي  الحكومية 
عــوائــق كبيرة فــي طــريــق أي مسعى إلنهاء 
الصراع اليمني، بعد مؤشرات برزت أخيرًا 
ــــالن الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن  ــر إعـ إثــ
وقـــــف الــــدعــــم لـــلـــســـعـــوديـــة فــــي حـــربـــهـــا فــي 
اليمن، إضافة إلى رفع الحوثيني من قائمة 
املــنــظــمــات اإلرهــــابــــيــــة. لــكــن هــــذه الــرســائــل 
ــتــرجــم تــخــفــيــفــًا مـــن حــــدة الــــصــــراع، بل 

ُ
لـــم ت

الساحة  ليلف  التصعيد  عــاد  العكس،  على 
اليمنية، من دون مؤشرات على هدوء قريب.
الحوثيون هجومهم على مدينة  واستأنف 
مـــــــأرب، حـــيـــث انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
بــيــنــهــم وبــــني قـــــوات الــحــكــومــة بــعــد تــوقــف 
ألسابيع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى 
من الطرفني، بحسب مصادر تحدثت لوكالة 
»فـــــرانـــــس بــــــــرس«. وقـــــــال مــــصــــدر عــســكــري 
حـــكـــومـــي لـــلـــوكـــالـــة إن الـــحـــوثـــيـــني »دفـــعـــوا 
بـــتـــعـــزيـــزات كـــبـــيـــرة« إلــــى مــــــأرب. وتـــابـــع أن 
كيلومترات   10 مــن  أكثر  تبعد  »املــواجــهــات 
عن مــأرب« من الجهة الغربية وأسفرت عن 

أقره  الــذي  العقوبات«  إللغاء  االستراتيجي 
الــبــرملــان اإليـــرانـــي، مــطــلــع ديــســمــبــر/كــانــون 
األول املــاضــي. وهــو مكون مــن تسعة بنود، 
تسمح في عودة البرنامج النووي اإليراني 
إلى ما قبل االتفاق النووي املبرم عام 2015 
ــــالل اتـــخـــاذ  مــــع املـــجـــمـــوعـــة الــــدولــــيــــة، مــــن خـ
خـــطـــوات نـــوويـــة الفـــتـــة. مـــع الــعــلــم أن إيــــران 
بـــاشـــرت تــطــبــيــق »اإلجـــــــراء االســتــراتــيــجــي« 
بــرفــع نــســبــة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم إلـــى 20 
ــائـــة، بـــل والــتــلــويــح بــرفــعــه إلـــى نسب  فـــي املـ
الــحــاجــة«. ومــن  أعــلــى بكثير »إذا اســتــدعــت 
الخطوات املهمة األخرى التي ينص القانون 
العقوبات  ــرفــع 

ُ
ت لــم  فــي حــال  على تنفيذها، 

األميركية، تدشني مصنع إنتاج اليورانيوم 
املعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من 
إقرار القانون البرملاني، أي في شهر يونيو/ 

حزيران املقبل.
ـــي غـــضـــون ذلــــــك، واصــــــل رئـــيـــس الـــبـــرملـــان  فـ
اإليـــــرانـــــي، مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف، زيـــارتـــه 
لــروســيــا، بــعــد وصــولــه إلــيــهــا أول مــن أمــس 
ــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن  ــ األحـــــد. وقـ
الــتــغــيــيــرات فـــي الـــغـــرب »لــــن تـــحـــدث تــغــيــيــرًا 
الــروســيــة«، وذلــك في  اإليرانية  العالقات  في 
إشارة إلى فوز الرئيس األميركي جو بايدن 
وتــوقــعــات بــانــفــراجــة فــي األزمــــة بــني طــهــران 
وواشــنــطــن. وجـــاء كــالمــه بــعــد تــأكــيــد بــايــدن 
أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة لـــن تـــرفـــع الــعــقــوبــات 
عن إيــران إلعادتها إلــى االتــفــاق الــنــووي، بل 
العقوبات.  رفــع  قبل  لالتفاق  الــعــودة  عليهم 
وكان قاليباف قد أعلن قبيل مغادرته طهران 
أن زيــارتــه تــهــدف إلـــى تــوطــيــد الــعــالقــات مع 
روســيــا، واصــفــًا إيــاهــا بأنها »جــيــدة للغاية 
في مختلف املجاالت االقتصادية والدفاعية 
والعلمية  والــتــقــنــيــة  والــصــنــاعــيــة  واألمــنــيــة 

والجامعية«.
وســلــم قاليباف رســالــة مــن املــرشــد اإليــرانــي 
عــلــي خــامــنــئــي لــلــرئــيــس الـــروســـي فالديمير 
بوتني، إلى رئيس الدوما الروسي )البرملان( 
فـــيـــاشـــيـــســـالف فـــــولـــــوديـــــن، واصـــــفـــــًا إيــــاهــــا 

»املهمة«. بـ
البرملان  رئيس  قــال مستشار  الرسالة،  وعــن 
اإليـــرانـــي، مــهــدي مــحــمــدي، عــبــر قــنــاتــه على 
»تــلــيــغــرام« إنــهــا »املـــرة األولـــى فــي العالقات 

»مقتل نحو 20 جنديًا من القوات الحكومية 
وجرح 28 آخرين«، مشيرًا إلى سقوط قتلى 
ــاف:  ــ ــ أيــــضــــًا فــــي صــــفــــوف الـــحـــوثـــيـــني. وأضـ
هجمات  خمس  الحكومية  الــقــوات  »صـــدت 
خصوصًا  املــحــاور  مختلف  مــن  للحوثيني 
مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة« فـــي األربـــــع وعــشــريــن 
االشتباكات  وتأتي  )أمـــس(.  املاضية  ساعة 
بعد سقوط صــاروخ األحــد على مقر قيادة 
أدى  مــــأرب،  فــي  الــثــالــثــة  العسكرية  املنطقة 
أربــعــة  إلـــى مقتل ثــالثــة عسكريني وإصــابــة 

بجروح.
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، أعــلــنــت قـــوات التحالف 
أنها اعترضت  اليمن  السعودية في  بقيادة 
ــّيـــرة مــلــغــومــة أطــلــقــهــا  ودمــــــرت طـــائـــرة ُمـــسـ
الحوثيون صوب اململكة أمس اإلثنني، وذلك 
املتحدث  وقــال  الــتــوالــي.  على  الثاني  لليوم 
الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن 
ــيـــان نـــشـــرتـــه وســـائـــل  تـــركـــي املـــالـــكـــي، فــــي بـ
اإلعالم السعودية، إن الهجوم كان يستهدف 
ــيـــني« فـــي املــنــطــقــة  ــدنـ ــان املـــدنـــيـــة واملـ ــيــ »األعــ
الجنوبية.   وشدد على أن التحالف سيتخذ 
اإلجــراءات الالزمة لتدمير القدرات النوعية 
الحوثية وفق القانون الدولي. وكانت قوات 
اعترضت  أنها  األحـــد،  أعلنت  قــد  التحالف، 
طلقت صوب 

ُ
أربع طائرات ُمسّيرة ملغومة أ

جنوب اململكة.
ــا جـــمـــاعـــة  ــيــ ــانــ ــريــــطــ فــــــي املـــــقـــــابـــــل، دعــــــــت بــ
السالم  فــي  الجدية«  »إثــبــات  إلــى  الحوثيني 
ودان  اليمن.  في  للهجمات  الفوري  والوقف 
السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، 
في تغريدة عبر »تويتر«، »بشدة استهداف 
ملــأرب والــجــوف«، مضيفًا »يجب  الحوثيني 
عــلــى الــحــوثــيــني وقـــف هـــذه الــهــجــمــات على 
الفور، وإثبات جديتهم في السالم، من خالل 
دعم جهود املبعوث الخاص لأمم املتحدة 

مارتن غريفيث«.
ــات املـــتـــحـــدة، الــحــوثــيــني  ــ ــــواليـ ــــت الـ كـــمـــا دعـ
العسكرية  لهجماتهم  الــفــوري  الــوقــف  إلـــى 
اليمنية.  الــســعــوديــة وداخـــل األراضــــي  على 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، في  وطــالــبــت وزارة 
بيان، »الحوثيني بالوقف الفوري للهجمات 
الـــتـــي تـــطـــاول املـــدنـــيـــني داخـــــل الــســعــوديــة، 
والتي  اليمن،  داخـــل  العسكرية  والهجمات 

خاللهم،  ومــن  الستة،  العناصر  باستخدام 
بعد أن زودهم بوسائل االتصال والتواصل 
الفنية  واألجـــهـــزة والـــبـــرامـــج والــتــطــبــيــقــات 
ــــورة فـــــي مــــجــــال الـــــرصـــــد والـــتـــعـــقـــب  ــــطـ ــتـ ــ املـ
وتــحــديــد املــواقــع وتــأكــيــد ورفـــع املعلومات 
ــيـــات. وزعــمــت املــحــكــمــة، أن جهاز  واإلحـــداثـ
املخابرات البريطاني، قام بتدريب العناصر 
الــســتــة عــلــى اســتــخــدام تــلــك الــوســائــل التي 
ــفــــذوا مــــن خـــاللـــهـــا نــشــاطــهــم الــتــجــســســي  نــ
والــــتــــخــــريــــبــــي فــــــي عــــــــدد مــــــن مـــحـــافـــظـــات 
الجمهورية اليمنية منها العاصمة صنعاء 
ومحافظات عمران وصعدة والجوف ومأرب 
واملهرة وحضرموت. وأوردت الوكالة أسماء 
العناصر الستة، وهم عرفات قاسم عبدالله 
الجعماني،  عبدالله  الحاشدي، علي محمد 
الــخــروجــه، سليم عبدالله  بــاســم عــلــي عــلــي 
حريش،  قايد  مجاهد  أيمن  حبيش،  يحيى 

ومحمد شرف قايد حريش.
ــان املــبــعــوث  ــ ــذا الــتــصــعــيــد، كـ ــ مـــقـــابـــل كــــل هـ
اليمن مــارتــن غريفيث، يتحرك  إلــى  األمــمــي 
باتجاه طهران، والتقى أمس وزير الخارجية 
اإليــرانــي محمد جـــواد ظــريــف، وبــحــث معه 
األزمــــــة الــيــمــنــيــة وســـبـــل الـــتـــوصـــل إلــــى حل 
لــهــا. وبــحــســب بــيــان لــلــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، 
الجديد«، فإن ظريف  »العربي  اطلعت عليه 
أكــد خــالل الــلــقــاء أن »السبيل الــوحــيــد لحل 
السياسي وليس  الــحــل  هــو  اليمنية  األزمـــة 
الــحــرب«، معلنًا عــن اســتــعــداد بـــالده »لدعم 
جهود مؤثرة لأمم املتحدة ألجل حل األزمة 
بالنظر إلى الظروف الصعبة التي خلقتها 
الحرب والحصار االقتصادي املفروض على 

الشعب اليمني«.
مــن جــهــتــه، قـــال غــريــفــيــث إن »اإلطـــــالع على 
موقف إيران حول استتباب السالم والهدوء 
فــي الــيــمــن يحظى بــأهــمــيــة«، مــقــدمــًا شرحًا 
عــن رؤيـــة األمـــم املتحدة بــشــأن حــل الــصــراع 
عبر وقــف إطــالق النار وإيــصــال املساعدات 
االقـــتـــصـــاديـــة وإطــــــالق الــــحــــوار الــســيــاســي. 
ووصــل املوفد األممي إلــى اليمن األحــد إلى 
العاصمة اإليرانية في زيارة ضمن »الجهود 
إلى  »للتوصل  يبذلها  التي  الدبلوماسية« 
 سياسي للنزاع« املستمر منذ أكثر من 

ّ
حل

ستة أعوام، وفق مكتبه. قاليباف يسلّم فولودين رسالة خامنئي لبوتين )األناضول(

عادت المواجهات إلى مأرب )عبداهلل القادري/فرانس برس(

ألــغــى لــقــاءه مــع بــوتــني، لــعــدم مــوافــقــتــه على 
املرتبطة  الــخــاصــة  الصحية  الــبــروتــوكــوالت 
بكورونا قبل اللقاء. ولم يتم الكشف عن هذه 
لــكــن صحيفة »هــمــشــهــري«  الـــبـــروتـــوكـــوالت، 
ــل أيـــــــــام أنـــــــه حــســب  ــبــ اإليــــــرانــــــيــــــة، ذكـــــــــرت قــ
أي مسؤول  أن يخضع  ينبغي  الــبــروتــوكــول 
للحجر الصحي ألسبوعني قبل لقاء بوتني، 
لكن قاليباف لم يوافق على ذلك. وهو ما أدى 
إلى تأجيل الزيارة خالل الفترة املاضية، إلى 
أن تقرر أن يجري الفحص الخاص بكورونا 
فــي طــهــران ومــطــار مــوســكــو قــبــل الــلــقــاء مع 

الرئيس الروسي.
ــزا نــشــطــاء إصــالحــيــون ومــحــافــظــون من  وعــ
جبهة »الصمود« املقربة من الرئيس األسبق 
محمود أحمدي نجاد، زيارة رئيس البرملان 
لــروســيــا والــتــركــيــز اإلعـــالمـــي الــكــبــيــر عليها 
ــه، إلــــى دوافـــــع انــتــخــابــيــة  مـــن قــبــل مــقــربــني لــ

بني البلدين التي يرسل القائد رسالة خطية 
استراتيجية  على مضامني  تحتوي  رسمية 
غير مسبوقة لبوتني«. إال أن زيارة قاليباف 
ــادات وســــجــــااًل فــــي إيـــــــران بــني  ــقــ ــتــ أثـــــــارت انــ
املـــقـــربـــني مـــنـــه واإلصــــالحــــيــــني ومــحــافــظــني 
آخرين، وذلــك بعدما تم اإلعــالن يــوم السبت 
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ ــــي، أنـــــه ســيــلــتــقــي الـ ــــاضـ املـ
لــتــســلــيــمــه رســـالـــة خــامــنــئــي، لــكــن بــرملــانــيــني 
ــان اإليـــرانـــي  ــرملـ ــبـ أكــــــدوا الحـــقـــًا أن رئـــيـــس الـ

اســتــعــدادًا لــخــوض غــمــار الــســبــاق الــرئــاســي 
املقبل في إيران في يونيو املقبل. 

في سياق آخــر، كشف السفير الــروســي لدى 
طهران، ليفان دجاغاريان، أمس اإلثنني، عن 
مناورات بحرية مشتركة بني إيران وروسيا 
الهندي منتصف  املحيط  مياه  فــي  والــصــني 
الشهر الحالي. وسبق للدول الثالث أن أجرت 
مـــنـــاورات بــحــريــة مــشــتــركــة فـــي مــيــاه شــمــال 
الــهــنــدي وبــحــر عــمــان فــي ديسمبر/ املحيط 
»حـــــزام  عــــنــــوان  تـــحـــت   2019 األول  كــــانــــون 
ــزودت بحرية  ــ األمــــن الـــبـــحـــري«.  بـــدورهـــا، تـ
أمس،  الخليج،  في  اإليراني  الثوري  الحرس 
بـــــ340 قــاربــًا وســفــيــنــة هــجــومــيــة قــــادرة على 
واإلسناد  والقاذفات  الصواريخ  أنــواع  حمل 
الــبــحــري، فــي احــتــفــال بــمــديــنــة بــنــدر عباس 

املطلة على الخليج.
صابر...

خطيب زادة: 
االتفاق يحتوي على 

آليات لحل الخالفات

الرئيس  اعتمدها  الــتــي  االستراتيجية  عــن 
ـــب بــــشــــأن الـــيـــمـــن،  ــرامــ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ ــابــــق دونــ ــســ الــ
ــم الـــعـــســـكـــري لــلــســعــوديــة،  ــفــــت الــــدعــ إذ أوقــ
بــدء خطوات لشطب جماعة  إلــى  باإلضافة 
ــن قــائــمــة  ــ ــه« )الــــحــــوثــــيــــني( مـ ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصــ »أنــ
اإلرهـــــــــــــاب. وكــــــــان وزيــــــــر اإلعــــــــــالم الــيــمــنــي 
إلغاء  أن  األحـــد،  اعتبر  قــد  اإلريـــانـــي،  معمر 
تعقيد  فــي  األميركي«سيساهم  التصنيف  

األزمة اليمنية وإطالة أمد االنقالب«.
ــدأت محكمة  ــرى، بــ ــ وفـــي رســـالـــة ســلــبــيــة أخـ
خــاضــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــيــني فـــي صــنــعــاء، 
أمــــس اإلثـــنـــني، مــحــاكــمــة 6 يــمــنــيــني بتهمة 
ــاز املــــخــــابــــرات  ــ ــهـ ــ ــالــــح جـ ــتــــجــــســــس لــــصــ »الــ
البريطانية« على األراضي اليمنية. وذكرت 
الدولة(،  أمن   ( االبتدائية  الجزائية  املحكمة 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ االســ جــــهــــاز  مـــــن ضــــبــــاط   6 أن 
الــبــريــطــانــي، عــمــلــوا بــشــكــل مــبــاشــر لكسب 
ــد وتـــــأهـــــيـــــل وتـــــــدريـــــــب عــــــــدد مــن  ــيــ ــنــ ــجــ وتــ
الجواسيس في مختلف املحافظات اليمنية، 
ــأ« الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــني.  ــبـ وفـــقـــًا لـــوكـــالـــة »سـ
وبحسب الوكالة، باشر جهاز االستخبارات 
الــبــريــطــانــي أعـــمـــال الــتــجــســس والــتــخــريــب، 

ال تــجــلــب إال املــــزيــــد مــــن املـــعـــانـــاة لــلــشــعــب 
الرئيس  يتخذ  »بينما  وأضــافــت:  اليمني«. 
)جــــو بــــايــــدن( خـــطـــوات إلنـــهـــاء الـــحـــرب في 
اليمن، وتؤيد السعودية تسوية تفاوضية، 
تــشــعــر الـــواليـــات املــتــحــدة بــقــلــق عــمــيــق من 
اســتــمــرار هــجــمــات الــحــوثــيــني«. كــمــا حثت 
االمتناع  على  »الحوثيني  املتحدة  الواليات 
ــار االلــــتــــزام  ــهــ ــرار، وإظــ ــقــ ــتــ عــــن زعــــزعــــة االســ
األمم  مبعوث  في جهود  البناءة  باملشاركة 
لتحقيق  مــارتــن غريفيث  الــخــاص  املــتــحــدة 
الـــســـالم«. واخــتــتــمــت بــالــقــول: »حـــان الــوقــت 

اآلن إليجاد نهاية لهذا الصراع«.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات العسكرية فــي وقت 
تــتــحــرك فــيــه إدارة بــايــدن بــاتــجــاه الــتــراجــع 

اعترضت السعودية 
خمس طائرات مفخخة 

يومي األحد واإلثنين

أسقطت إيران مشروع 
الوساطة الفرنسية مع 
الواليات المتحدة بشأن 

االتفاق النووي، مع 
اقتراب موعد انتهاء 

العمل بالبروتوكول 
اإلضافي لالتفاق النووي 
في 21 فبراير/شباط الحالي

تصطدم محاوالت 
تهدئة الصراع اليمني 

بتصعيد جديد من 
الحوثيين، في مأرب 

وتجاه السعودية، 
في تطور جديد يعيد 

األوضاع إلى خانة تسعير 
الحرب

Tuesday 9 February 2021 Tuesday 9 February 2021
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67
سياسة

  شرق
      غرب
الجزائر: فتح تحقيق 

بانتهاكات مركز »عنتر« 
ــيـــة فــي  ــائـ ــقـــضـ طـــلـــبـــت الـــســـلـــطـــات الـ
تحقيق  فتح  اإلثنني،  أمس  الجزائر، 
فــــي وقــــائــــع تـــعـــذيـــب داخـــــــل »مـــركـــز 
عـــنـــتـــر« الـــتـــابـــع لـــاســـتـــخـــبـــارات فــي 
الــضــغــوط  الــعــاصــمــة، وذلــــك نتيجة 
ــادة  ــ ــ ــا إفـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــتــــي أثـ
الــنــاشــط ولـــيـــد نــقــيــش، والـــــذي كــان 
، حــــول تــعــذيــب تـــعـــرض له 

ً
مــعــتــقــا

داخــل املــركــز. وأمــرت النيابة العامة 
لـــدى مــجــلــس قــضــاء الــجــزائــر وكيل 
مــراد  بئر  محكمة  لــدى  الجمهورية 
»فتح تحقيق ابتدائي« في  رايــس، بـ

القضية.
)العربي الجديد(

العراق: إجراءات لضبط 
الحدود مع سورية

كشف قائد القوات البّرية العراقية، 
قاسم محمد صالح،  الــركــن  الفريق 
ــــود عــلــى  ــهـ ــ ــــن جـ أمـــــــس اإلثــــــنــــــني، عــ
الحدود بني العراق وسورية، تهدف 
إلى ضبط األمن للحد من تحركات 
ــــش«. وأوضـــــح صــالــح  ــ تــنــظــيــم »داعـ
 الـــجـــهـــود تــنــصــب عــلــى تــطــويــر 

ّ
أن

املــوجــودة  الــقــوات املشتركة  قـــدرات 
عــلــى الـــحـــدود مــع ســـوريـــة، وإنــشــاء 
خــــنــــادق لــعــرقــلــة الـــحـــركـــة، ووضــــع 
ــــاك شـــائـــكـــة، وتــكــثــيــف املــراقــبــة  أسـ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة. كــمــا تـــحـــدث ضــابــط 
»الــعــربــي  ــه، لـــ ــمـ ــم يــكــشــف اسـ ــر لـ آخــ
الـــجـــديـــد«، عـــن تــركــيــز عــلــى تفعيل 

الجهد االستخباري.
)العربي الجديد(

جاووش أوغلو يبدأ 
جولة خليجية اليوم

يبدأ وزير الخارجية التركي مولود 
ــاووش أوغــلــو )الـــصـــورة(، الــيــوم  جــ
الــثــاثــاء، جــولــة خليجية تــشــمــل 3 
ــمـــان وقــطــر.  الـــكـــويـــت وعـ دول، هـــي 
الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وقــالــت وزارة 
أمــــــس، إن جـــولـــة جـــــــاووش أوغـــلـــو 
شباط  فبراير/   11 حتى  ستستمر 
نظراءه  خالها  وسيلتقي  الحالي، 
فــــــي الـــــــــــدول الــــــثــــــاث ومــــســــؤولــــني 
آخرين، موضحة أن املواضيع التي 
الثنائية  »الــعــاقــات  هــي  ستبحث 
ذات  والدولية  اإلقليمية  والقضايا 

االهتمام املشترك«.
)العربي الجديد(

الصومال: المعارضة 
تدعو لتشكيل مجلس 

انتقالي 
قــادة املعارضة في الصومال،  أعلن 
أول مـــن أمــــس األحـــــد، تــوقــفــهــم عن 
االعتراف بالرئيس محمد عبد الله 
فــرمــاجــو، مـــع انــتــهــاء مـــدة واليــتــه، 
تــنــظــيــم  دون  مـــــن  اإلثــــــنــــــني،  أمـــــــس 
ــاد »اتــحــاد  ــ انــتــخــابــات جـــديـــدة. وأفـ
الرئاسية«،  لانتخابات  املرشحني 
ــاد »لـــــن يــقــبــل بـــــأي مــن  ــ ــــحـ بـــــأن االتـ
أشكال تمديد الوالية عبر الضغط«، 
مــطــالــبــا بــتــشــكــيــل مــجــلــس وطــنــي 
انـــتـــقـــالـــي يـــضـــم رئـــيـــســـي مــجــلــســي 
البرملان وقادة محليني ومجموعات 
مــن املــجــتــمــع املــدنــي لــقــيــادة الــبــاد 

حتى االنتخابات.
)العربي الجديد(

أميركا تعود لمجلس 
حقوق اإلنسان 

ــتــــحــــدة، أمـــس  أعـــلـــنـــت الـــــواليـــــات املــ
اإلثـــــنـــــني، عـــودتـــهـــا بـــصـــفـــة مـــراقـــب 
إلــــــــــى مــــجــــلــــس حــــــقــــــوق اإلنــــــســــــان 
الـــــــتـــــــابـــــــع لـــــــأمـــــــم املــــــــتــــــــحــــــــدة، مـــع 
إدارة  ســعــيــهــا إلصــــاحــــه. وكــــانــــت 
دونــــالــــد تــــرامــــب قــــد انــســحــبــت مــن 
عــــضــــويــــة املــــجــــلــــس، مـــتـــهـــمـــة إيـــــاه 
ــاز ضــــد إســــرائــــيــــل. وأكــــد  ــيـ ــحـ ــاالنـ بـ
أنتوني  األمــيــركــي  الخارجية  وزيــر 
ــــس، الـــتـــزام  ــورة(، أمـ ــ ــــصـ بــلــيــنــكــن )الـ
بــايــدن بسياسة  الرئيس جــو  إدارة 
خــارجــيــة تــركــز عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
وحقوق اإلنسان، واصفا في الوقت 
»الــــكــــيــــان املــعــيــب  ـــ ذاتـــــــه املـــجـــلـــس بــ
لتركيزه غير املائم على إسرائيل«.
)رويترز(

الديمقراطيون: 
االقتحام محاولة انقالب 

على أيدي إرهابيين

انطلقت حملة 
عصيان مدني إلى 

جانب االحتجاجات

من الصعب انشقاق 17 
جمهوريًا في مجلس 

الشيوخ لعزل ترامب

هّدد الجيش 
باتخاذ خطوات 

لـ»منع االضطرابات«

محاكمة 
ترامب اليوم

ــــوم الــــثــــاثــــاء مــحــاكــمــة  ــيـ ــ ــدأ الـ ــبــ تــ
الرئيس األميركي السابق دونالد 
ــيــــوخ،  ــشــ ــي مـــجـــلـــس الــ ــ ــب فــ ــ ــرامــ ــ تــ
اقتحام  على  أنــصــاره  تحريض  خلفية  على 
الــكــونــغــرس فــي مــبــنــى »كــابــيــتــول هــيــل« في 
6 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، فـــي آخــر 
محاوالته لقلب نتائج االنتخابات الرئاسية، 
التي أفضت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن 
فــــي 3 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي. 
وكــمــا كـــان طــيــلــة ســنــواتــه األربــــع فــي البيت 
لكل شــيء غير مسبوق في  األبــيــض عنوانا 
الــتــاريــخ األمــيــركــي، سيكون تــرامــب الرئيس 
ــه،  ــتـ ــنــــاء واليـ ــرتـــني أثــ ُيـــحـــاكـــم مـ الــــــذي  األول 
وخـــارجـــهـــا، والـــرئـــيـــس الــســابــق األول الـــذي 
الــتــرشــح لوالية  املــشــّرعــون ملنعه مــن  يسعى 
الرغم  وعــلــى  يطمح.  كما   ،

ً
مستقبا جــديــدة 

من انزوائه في منتجع ماراالغو في فلوريدا، 
إال أن الرئيس الـ45 للواليات املتحدة، ما زال 
يتمتع بــقــاعــدة جــمــهــوريــة صــلــبــة، قــد تؤثر 
عـــلـــى خــــيــــارات األعــــضــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــني فــي 

مجلس الشيوخ اليوم.
الــيــوم ســوى نتاج سلوك  ولــم تكن املحاكمة 
ــدأ يــســتــشــعــر هــزيــمــتــه فــي  ــ تــــرامــــب، الــــــذي بـ
إدارتــه  املــاضــي، مع تأخر استجابة  الصيف 
ــّددًا عـــلـــى أن  ــ ــشــ ــ لـــتـــفـــشـــي وبــــــــاء كــــــورونــــــا، مــ
الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد ســُيــشــّكــل أكــبــر حالة 
تــزويــر فــي تــاريــخ الـــبـــاد. وحــــاول مــنــع هــذا 
الــنــوع مــن الــتــصــويــت، بــل أعــلــن فـــوزه عشية 
ــرز األصـــــــــوات، فــــي 3  ــ انـــتـــهـــاء االقـــــتـــــراع، ال فـ
نوفمبر املاضي. مع العلم أن نسب التصويت 
ــبــــريــــد، أّجـــلـــت  ــة، خـــصـــوصـــا عـــبـــر الــ ــعـ ــفـ ــرتـ املـ
صدور النتائج النهائية. وخشي ترامب من 
احــتــمــال فــوز بــايــدن، تــحــديــدًا بعدما أعلنت 
ــاة »فــــوكــــس نــــيــــوز«، حــلــيــفــتــه اإلعـــامـــيـــة  ــنـ قـ
ــة أريـــزونـــا  ــ الــتــقــلــيــديــة، فــــوز بـــايـــدن فـــي واليـ
ــادة. ومـــع تـــوالـــي انــتــصــارات  ــ الــجــمــهــوريــة عـ
املــرشــح الــديــمــقــراطــي فــي واليـــات متأرجحة 
وجــمــهــوريــة، مــثــل جــورجــيــا ونــيــفــادا، باشر 
فــريــق تــرامــب الــقــانــونــي، وعــلــى رأســـه رئيس 
األســبــق، رودي جولياني،  نــيــويــورك  بــلــديــة 
ســلــســلــة دعـــــــاوى فــــي املـــحـــاكـــم، لــلــطــعــن فــي 

نتيجة االنتخابات، لكن من دون نتيجة.
وصـــّب تــرامــب جــهــوده عــلــى جــورجــيــا، التي 

إلـــى حـــّد فـــرض الــشــرطــة والـــحـــرس الــوطــنــي 
النظام.

أدى االقتحام إلى بدء خصوم ترامب هجوما 
مــعــاكــســا وشـــرســـا، قــضــائــيــا بــقــيــادة رئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، وعــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي عــبــر منصات 
»تــويــتــر« و»فــيــســبــوك« و»إنــســتــغــرام«، التي 
 عن وسائل 

ً
تــرامــب، فضا حجبت حسابات 

اإلعام املنددة باقتحام الكونغرس. وفي 13 
الــنــواب بالعزل  املــاضــي، حكم مجلس  يناير 
التمّرد،  على  التحريض  بتهمة  ترامب  على 
وصّوت عشرة جمهوريني مع الديمقراطيني 
دعما للخطوة. ثم انتقلت املحاكمة املفترض 
الشيوخ. وتحتاج  اليوم في مجلس  أن تبدأ 
إدانــــــة تـــرامـــب إلــــى أصــــــوات أكـــثـــر مـــن ثلثي 
ــا يـــعـــنـــي أنـــه  ــ ــاء مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، مـ ــ ــــضـ أعـ
ســيــتــعــنّي عــلــى 17 جــمــهــوريــا االنــشــقــاق عن 
صـــفـــوف بـــاقـــي أعـــضـــاء الـــحـــزب واالنــضــمــام 
 50 عــددهــم  البالغ  الديمقراطيني  إلــى جميع 
سناتورًا، في سيناريو يبدو شبه مستحيل 

في الوقت الراهن.
»محاولة  بعبارة  الديمقراطيون  ويتحّصن 
ــــدي إرهـــابـــيـــني مـــن الـــداخـــل«  انـــقـــاب عــلــى أيـ
لــلــضــغــط عـــلـــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، واصـــفـــني 
الكونغرس بأنه »أخطر هجوم على  اقتحام 
األهلية  الحرب  منذ  األميركية  الديمقراطية 
الــديــمــقــراطــيــون  ويــســعــى   .»)1865 ـ   1861(
إلــى منع تــرامــب مــن تولي أي  عبر املحاكمة 

ــا إلــى  فــاجــأتــه بمنح أصــواتــهــا لــبــايــدن. ودعـ
ــــوات فـــي الـــواليـــة، بــإشــراف  ــادة فـــرز األصــ ــ إعـ
ــــؤون جـــورجـــيـــا، الـــجـــمـــهـــوري، بـــراد  ــر شـ ــ وزيـ
رافـــنـــســـبـــرغـــر. وتـــــّم تــأكــيــد فــــوز بـــايـــدن بعد 
فــرز يـــدوي لــأصــوات. لكن تــرامــب لــم يتقّبل 
النتيجة، فدعا إلى فرز آخر، أظهرت نتيجته 
فـــي 7 ديــســمــبــر/كــانــون األول املـــاضـــي، فــوز 
بايدن بفارق بلغ 11779 صوتا. وعلى عكس 
جــمــيــع الــــرؤســــاء الـــســـابـــقـــني، رفــــض تــرامــب 
ــع تــثــبــيــت  ــدًا مــ ــديـ االعـــــتـــــراف بـــهـــزيـــمـــتـــه، تـــحـ
املجمع االنتخابي فوز بايدن في 14 ديسمبر 
ميدانية،  لخطوة  التمهيد  وبــاشــر  املــاضــي. 
عــبــر ســلــســلــة تـــغـــريـــدات عــلــى »تـــويـــتـــر«، في 
ــاره إلــى  19 ديــســمــبــر املــــاضــــي، داعـــيـــا أنــــصــ
املــجــيء إلـــى واشــنــطــن فــي 6 يــنــايــر املــاضــي، 
تاريخ تثبيت الكونغرس نتيجة الرئاسيات 
رسميا. وتوّجه ترامب إلى جمهوره بتغريدة 
كتب فيها: »كونوا هناك، ستكون )التظاهرة( 

صاخبة!«.
وبعد إعانه هذا، عاد مجددًا إلى رافنسبرغر، 
فاتصل به، طالبا منه »العثور على مزيد من 
األصوات لقلب النتيجة«. وقال »أريد فقط بأن 
يتم إيــجــاد 11780 صــوتــا«، أي أكثر بصوت 
ــــوات لــبــايــدن. لـــم يــلــّب  واحــــد مـــن فــــارق األصــ
رافنسبرغر طلب ترامب، الستحالته قانونيا 
السابق  الرئيس  صــّوب  حينها،  وانتخابيا. 
أنــظــاره نــحــو نــائــبــه مــايــك بــنــس، الــرصــاصــة 
األخيرة في جعبة ترامب قضائيا وتشريعيا، 
ــاه إلـــى رفـــض تــثــبــيــت فـــوز بـــايـــدن، لكن  ــ ودعـ
ــــدروس هــو أن  بــنــس رّد بــالــقــول: »حــكــمــي املـ
قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني 
من املطالبة بسلطة أحادية، لتحديد أي من 
األصوات االنتخابية يجب احتسابها وأيها 

ال ينبغي احتسابها«.
وتزامن رفــض بنس، مع بــدء مسيرة أنصار 
ترامب نحو »كابيتول هيل«. وساهم الرئيس 
الــســابــق فــي تحريضه املــتــظــاهــريــن بــالــقــول: 
ــوا قـــتـــال الــجــحــيــم«.  ــلـ ــاتـ ــلــــي، قـ »قــــاتــــلــــوا ألجــ
املبنى،  املتظاهرين  من  مجموعة  فاقتحمت 
ما دفع النواب وبنس إلى الفرار خوفا على 
حــيــاتــهــم. ولـــقـــي خــمــســة أشــــخــــاص، بينهم 
وتأخرت  العنف.  أعمال  في  حتفهم  شرطي، 
جلسة انعقاد الكونغرس لتثبيت فوز بايدن، 

مــنــصــب فـــيـــدرالـــي فــــي املــســتــقــبــل، فــــي حـــال 
ــلـــوا إلــــى إدانــــــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ.  تـــوّصـ
ــــؤالء بــتــغــطــيــة شــبــكــات اإلعــــام  ويــتــمــســك هـ
العاملية الهجوم على »كابيتول هيل« بشكل 
والتسجيات  الصور  بــآالف  معززة  مباشر، 
املصّورة عن الوقائع، بينها ما أظهر بعض 
املـــشـــاركـــني وهـــــم يــــصــــّرون عـــلـــى أن تـــرامـــب 
ــا هــــنــــا«. ويـــشـــيـــر مـــعـــارضـــو تـــرامـــب  ــدنـ ــريـ »يـ
الــهــجــوم عــبــر انتهاك  أنـــه أدى دورًا فــي  إلـــى 
مذكرة  وتكشف  أنــصــاره.  وتــحــريــض  قسمه 
التي  النبرة  الديمقراطيني  مرافعات  ص 

ّ
تلخ

أعــد  بــأنــه  تــرامــب  ــهــمــوا 
ّ
ات إذ  سيعتمدونها، 

لتحقيق  ثــم سعى  لــوضــع متفجر وأشــعــلــه، 
مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت 
نّيتهم استخدام  إلــى  ذلــك. كما يشيرون  عن 
العديد من تصريحات ترامب العلنية ضده، 
بما فيها الخطاب الذي أدلى به في 6 يناير 
قبيل االعــتــداء أمـــام حشد مــن أنــصــاره قرب 
الــبــيــت األبـــيـــض، حــيــث دعـــاهـــم إلـــى »إظــهــار 
قّوتهم«. وقال ترامب حينها »لن تستعيدوا 
بلدنا قط إذا كنتم ضعفاء«، داعيا إياهم إلى 
»القتال بشراسة«، لينطلق بعدها حشد من 

جاه مقر الكونغرس.
ّ
مناصريه بات

أما محامو الدفاع عنه فيركزون على نقطتني 
يمكن  ال  إذ  »صـــــوريـــــة«،  املــحــاكــمــة  أن  هــمــا 
ــة تــرامــب مــن منصب لــم يــعــد فــيــه، وأن  إزاحــ
الــهــدف مــن خطابه كــان التشكيك فــي نتائج 
االنــتــخــابــات، بــيــنــمــا ال تـــنـــدرج تــصــريــحــاتــه 
في 6 يناير إال في إطــار حرية التعبير التي 
يــحــمــيــهــا الـــدســـتـــور. فـــي الـــســـيـــاق، يستعير 
الــســنــاتــور الــجــمــهــوري بــيــل كـــاســـيـــدي، في 
حديث لشبكة »أن.بي.سي« األميركية، بأيام 
مشيرًا   ،)1991 ـ   1917( السوفييتي  االتــحــاد 
إلــــى أنــــه »لــــو حــصــل هــــذا األمــــر فـــي االتــحــاد 
ــه مــحــاكــمــة  ــأنـ ــــف بـ ــان وصـ ــكـ الــســوفــيــيــتــي، لـ

صورية«. ويمكن أن تمّكن هذه املقاربة، أي أن 
ترامب بات مواطنا عاديا ال رئيسا في البيت 
عنه وأعضاء مجلس  الدفاع  فريق  األبيض، 
عن  الدفاع  ب 

ّ
تجن من  الجمهوريني  الشيوخ 

التغريدات واالنتقادات الاذعة الصادرة عن 
ترامب قبيل أعمال العنف، والتركيز على أن 
مــن يحاكم هــو »مــواطــن عــــادي«. لكن هــؤالء 
شّكلت  التي  بيلوسي،  ب 

ّ
بتصل يصطدمون 

فريقا من تسعة ديمقراطيني إلدارة إجراءات 
الــعــزل وتــوجــيــه التهم لــتــرامــب، وتــصــّر على 
الفشل  أن  معتبرة  املحاكمة،  إجـــراء  ضـــرورة 
األميركية.  بالديمقراطية  سيضر  إدانته  في 
حتى أنــهــا اعــتــبــرت، يــوم الخميس املــاضــي، 
الشيوخ  إذا سيكون مجلس  ما  أنــه »سنرى 

شجاعا أو جبانا«.
ــضــح بــعــد مــعــالــم املــحــاكــمــة، 

ّ
وفـــي حــني لــم تــت

ــــق دعــــــوة  ــابـ ــ ــسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ يـــــرفـــــض فـــــريـــــق الـ
ــه. مــن  ــادتـ ــهـ ــه لــــــــإدالء بـــشـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني لــ
يبدو  الذين  الجمهوريون  يرغب  ال  جهتهم، 
ــيـــال مــســتــقــبــل الـــحـــزب،  ــهـــم مــنــقــســمــون حـ أنـ
للجدل  املثيرة  املحاكمة  مسألة  مناقشة  في 
. وفي أحدث مؤشر إلى االنقسام، دان 

ً
طويا

فرع والية وايومينغ في الحزب الجمهوري، 
يـــوم الــســبــت املـــاضـــي، الــنــائــبــة لــيــز تشيني، 
ابــنــة نــائــب الــرئــيــس األســـبـــق ديــــك تشيني، 
الــتــي تــعــد ثــالــث أرفــــع شخصية حــزبــيــة في 
ترامب،  تأييدها عزل  النواب بسبب  مجلس 
ــل الــعــديــد من 

ّ
وطـــالـــب بــاســتــقــالــتــهــا. ويــفــض

إلفساح  سريعا  الصفحة  طي  الديمقراطيني 
ــرار مــقــتــرحــات  ــ ــام الــكــونــغــرس إلقــ ــ املـــجـــال أمـ
ــــرار خطة  لــبــايــدن تــحــظــى بـــأولـــويـــة، عــلــى غـ
اقــتــصــادي ضخمة ملــواجــهــة تداعيات  إنــقــاذ 

كورونا.
وعلى الرغم من احتمال نجاته من املحاكمة، 
الكثير. وفــي حني ال  أن ترامب سيخسر  إال 

ع بتأييد قوي في صفوف 
ّ
يزال ترامب يتمت

ض 
ّ
قاعدته االنتخابية، قد يكون الهجوم خف

شــعــبــيــتــه، وهـــو أمـــر ال يــصــب فـــي مصلحة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الـــبـــالـــغ 74 عـــامـــا والــــذي 
ـــح مـــجـــددا لــلــرئــاســة 

ّ
ــــروق لـــه فـــكـــرة الـــتـــرش تـ

فـــي 2024. وأظـــهـــر اســتــطــاع جــديــد أجـــراه 
مركز »إيبسوس« بالتعاون مع شبكة »ايه.
الشعبي  الــتــأيــيــد  أن  اإلخـــبـــاريـــة،  بـــي.ســـي« 
إلدانة ترامب أقوى هذه املرة مما كان عليه 
خال محاكمته األولى. وخلص االستطاع 
ــــى تـــأيـــيـــد 56 فــــي املــــائــــة مــــن األمــيــركــيــني  إلـ

إلدانته، مقابل معارضة 43 في املائة.
الفيدراليون  املــّدعــون  يــواصــل  جهتهم،  مــن 
ومنهم  هيل«،  »كابيتول  مقتحمي  مطاردة 
ــز، الــــتــــي بـــــدأت  ــنــ ــيــ ــكــ جـــيـــســـيـــكـــا مــــــــاري واتــ
من  قصيرة  فترة  بعد  لاقتحام  التحضير 
خـــســـارة تــــرامــــب، عــبــر تــشــكــيــلــهــا مــلــيــشــيــا، 
املّدعون  العشرات. ويكشف  تجنيد  وبدئها 
ــة وّجـــهـــتـــهـــا واتـــكـــيـــنـــز إلـــــى أحـــد  ــالــ ــن رســ عــ
املــاضــي،  فــي 20 ديسمبر  املــشــاركــني معها، 
ومــفــادهــا أن »تــرامــب يــريــد أن يــأتــي جميع 
الــوطــنــيــني«، إلـــى »كــابــيــتــول هــيــل«. سيرّكز 
ــــون عـــلـــى دوافـــــــع واتـــكـــيـــنـــز وغـــيـــرهـــا،  ــّدعـ ــ املـ
ــدًا لـــحـــظـــة مـــبـــاشـــرتـــهـــم الــتــخــطــيــط  ــديــ ــحــ تــ

لاقتحام.
وسيفتح املّدعون ملف أحد مؤسسي »كيو 
أنـــــــون« فــــي بــيــتــســبــرغ ـ كـــنـــســـاس، كــيــنــيــث 
غرايسون، الذي وّجه رسالة إلى صديق له، 
جــاء فيها: »ســأكــون هناك من أجــل حضور 
ــم احـــتـــفـــال، حــــني يــقــلــب بـــنـــس نــتــيــجــة  ــظـ أعـ
االنتخابات في مجلس الشيوخ، أو في حال 
هم 

ُ
وات العاصمة«.  اقتحام  ترامب  منا  طلب 

»كابيتول  مبنى  على  بالتعدي  غــرايــســون 
هيل« ووجهت إليه تهم خمس جنايات.

)العربي الجديد، فرانس برس(

حظوظ ضئيلة لعزل الرئيس 
السابق في مجلس الشيوخ

انزوى ترامب في منتجعه في فلوريدا )فرانس برس(

)Getty( خرجت االحتجاجات في جميع المدن تقريبًا

يحاكم مجلس الشيوخ األميركي، مساء اليوم الثالثاء، الرئيس السابق 
دونالد ترامب، في قضية اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 
الماضي. وعلى الرغم من صعوبة عزل ترامب، إال أنها ستكون من أبرز 

األحداث األميركية منذ عقود

متابعة

 ،1988 العام  في  تظاهرات  في  الطابي، 
ضـــد الــطــغــمــة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة منذ 

عقود.
ــقـــــاب فــي  ــ ــن جـــهـــتـــهـــم، ّهــــــدد قــــــادة االنـ مــ
»خــطــوات« ضد  باتخاذ  أمـــس،  ميانمار 
ــاح مــاهــيــتــهــا.  ــم يـــتـــم إيــــضــ املـــحـــتـــجـــني لــ
وذكرت قناة »أم آر تي في« التابعة للدولة، 
أنه »ينبغي اتخاذ خطوات بالتوافق مع 
الـــقـــانـــون ضـــد املــخــالــفــات الــتــي تتسبب 
باضطراب وتمنع وتدّمر استقرار الدولة 
ــانــــون«، في  ــقــ ــادة الــ ــيــ واألمــــــن الـــعـــام وســ
رســـالـــة أعــــاد نــشــرهــا الــعــســكــريــون على 
هذا  ويعد  االجتماعي.  التواصل  مواقع 
الــتــحــذيــر األول الــــذي تــطــلــقــه الــســلــطــات 
ــدء الـــتـــظـــاهـــرات الــســبــت املـــاضـــي،  مــنــذ بــ
ويرفع منسوب خطر حدوث عملية قمع. 
وقال توم فياران من مجموعة برملانيي 
ــنــــوب شــــــرق آســـيـــا(  ــان )رابـــــطـــــة جــ ــ ــيـ ــ آسـ
»فراس برس«: »ندرك  لحقوق اإلنسان، لـ
الــجــيــش: فظائع  يــقــدر عــلــيــه  مــا  جميعا 
جــمــاعــيــة وقــتــل مــدنــيــني وإخـــفـــاء قسري 

وتعذيب وتوقيفات تعسفية«. 
ــبـــت بـــريـــطـــانـــيـــا واالتـــــحـــــاد  ــلـ دولــــــيــــــا، طـ
مــجــلــس  فــــــي  عـــــضـــــوًا  و19  األوروبـــــــــــــــي 
حــقــوق اإلنـــســـان الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة 
أمـــس، اجــتــمــاعــا طــارئــا ملناقشة الــوضــع 
ــقــــاب. واعــتــبــرت  فـــي مــيــانــمــار بــعــد االنــ
حـــال  ــلـــى  عـ »رّد  ــلـــب  الـــطـ أن  بـــريـــطـــانـــيـــا 
ــي مــــيــــانــــمــــار،  ــ الــــــــطــــــــوارئ املـــــفـــــروضـــــة فــ
ــمـــســـؤولـــني  ــلـ واالعــــــتــــــقــــــال الـــتـــعـــســـفـــي لـ
الــســيــاســيــني املــنــتــخــبــني ديـــمـــقـــراطـــيـــا«. 
وكــانــت األمــم املتحدة قــد دعــت قبل أيــام 
إلى اإلفراج عن جميع املعتقلني، لكنها لم 
تتمكن من إدانــة االنقاب رسميا بسبب 
بابا  معارضة الصني وروســيــا. وانــضــم 
الجهات  إلى  الفاتيكان فرنسيس، أمس، 
الــدولــيــة الــداعــيــة لــإفــراج »الــســريــع« عن 
ــيـــني املــحــتــجــزيــن  ــيـــاسـ املــــســــؤولــــني الـــسـ
الــبــلــد، معتبرًا أن ذلـــك سيشكل  فــي هـــذا 
»عامة تشجيع على إجراء حوار صادق 
ملــا فــيــه خــيــر الـــبـــاد«. وكـــان الــجــيــش في 
فبراير/ من  األول  في  أنهى  قد  ميانمار 

ديمقراطيا هشا  مــســارًا  الــحــالــي،  شباط 
ــنــــوات، وأعـــلـــن حــال  بــلــغ عـــمـــره عــشــر ســ
 أونغ سان سو 

ً
الطوارئ ملدة عام، معتقا

تــشــي وقــــادة آخــريــن فــي حــزبــهــا. ومـــذاك 
وقــــف أكــثــر مــن 150 شــخــصــا، هــم نــواب 

ُ
أ

ومــــســــؤولــــون مــحــلــيــون ونــــاشــــطــــون، ال 
يزالون قيد االعتقال. 

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

املــــاضــــي. مـــن جــهــتــهــا، أطــلــقــت الــشــرطــة 
فـــي الــعــاصــمــة نــايــبــيــداو لــفــتــرة وجــيــزة 
دفقات من مدفع مياه نحو مجموعة من 
مسيرتني  فــي  اآلالف  وشـــارك  املحتجني. 
شرقي  جــنــوب  الساحلية  داوي  بمدينة 
الــبــاد، وفــي عاصمة واليـــة كاتشني في 
أقصى الشمال. وتعكس الحشود الكبيرة 
رفض مجموعات عرقية مختلفة للحكم 
ــذيــــن كـــانـــوا  ــئــــك الــ الـــعـــســـكـــري، حـــتـــى أولــ
ينتقدون سو تشي ويتهمون حكومتها 
بــإهــمــال األقـــلـــيـــات. وُكـــتـــب عــلــى الفــتــات: 
»أفرجوا عن زعمائنا، احترموا أصواتنا، 
ــــاب الــــعــــســــكــــري«. وإلــــى  ــقـ ــ ــوا االنـ ــ ــــضـ ارفـ
انطلقت  ــوارع،  ــشــ الــ احــتــجــاجــات  جــانــب 
حملة عصيان مــدنــي بـــدءًا بــاألطــبــاء، ثم 
انضم إليها بعض املدرسني وغيرهم من 
»رويترز«،  ونقلت  الحكوميني.  املوظفني 
عــن الــنــاشــط مــني كــو نــايــن، الـــذي شــارك 
فــي تــظــاهــرات عـــام 1988 الــتــي أدت إلــى 
سطوع نجم سو تشي، مطالبته »جميع 
العاملني بالحكومة في كل اإلدارات بعدم 

الذهاب للعمل« اعتبارا من يوم أمس.
اآلن،  إلــى  تــزال االحتجاجات سلمية  وال 
الــذي شهدته  الــدمــوي  القمع  على عكس 
احــتــجــاجــات سابقة واســعــة الــنــطــاق في 
عامي 1988 و2007. وتعد االحتجاجات 
الحالية األكبر منذ »ثورة الزعفران« في 
البوذيون،  الرهبان  قادها  والتي   ،2007
االنـــتـــقـــال  عــمــلــيــة  دفـــــع  فــــي  دورًا  وأدت 
السياسي في ميانمار. وكانت الباد قد 
عــانــت مــن قمع دمـــوي نــفــذه الجيش في 
أغـــســـطـــس/آب وســبــتــمــبــر/أيــلــول 2007، 
حــني خــرج ناشطون ورهــبــان احتجاجا 
الــعــســكــر  إدارة  ســــــوء  عـــلـــى  خـــصـــوصـــا 
العشرات  قتل  كما  االقــتــصــادي.  للوضع 
»جيل 88«  من الناشطني ممن يعرفون بـ

أعــداد املحتجني في ميانمار،  تتضاعف 
جــنــوب شــرقــي آســـيـــا، مــنــذ يــــوم الــســبــت 
املـــاضـــي، كــمــا بــاتــت الــتــظــاهــرات تتخذ 
االنــقــاب  عــلــى  ردًا  أكــثــر تنظيما،   

ً
شــكــا

ــع الــنــفــوذ في  ـــذه الــجــيــش، واســ
ّ
ــذي نـــف الــ

هذا البلد، األسبوع املاضي، ضد حكومة 
أونــغ ســان سو تشي، وحزبها »الرابطة 
الــديــمــقــراطــيــة«. وبعد  الوطنية مــن أجــل 
مـــا بــــدا أنــــه فــتــور شــعــبــي فـــي الــــرد على 
مــن  اآلالف  ــرات  ــ ــــشـ عـ شـــــــارك  االنــــــقــــــاب، 
اليومني املاضيني،  املحتجني، على مدى 
في تظاهرات خرجت في أنحاء ميانمار، 
رفــضــا لــانــقــاب. فــي مـــــوازاة ذلــــك، هــّدد 
األولــى،  للمرة  بالرد،  العسكريون  القادة 
وهـــــو مــــا يـــمـــكـــن أن يــــحــــول األزمــــــــة إلـــى 
ــة. وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات  ــ ــويــ ــ ــة دمــ ــهــ ــواجــ مــ
ــفـــت خــدمــة  الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة قـــد أوقـ
اإلنــتــرنــت فــي الــبــاد، األســبــوع املــاضــي، 
ملنع تنظيم االحتجاجات قبل أن تعيدها 
ــل مــــن الــشــاحــنــات  ــ ــا. وشــــوهــــد رتـ ــيـ جـــزئـ
الــعــســكــريــة أول مـــن أمـــس أثـــنـــاء دخــولــه 
إلـــى الــعــاصــمــة الــســابــقــة يــانــغــون املــركــز 
الرئيسي للتظاهرات. وتزايدت الدعوات 
ــتــــجــــاجــــات ودعــــم  ــــى االحــ لـــانـــضـــمـــام إلــ
حملة عصيان مدني، كما أصبحت أكثر 
املاضي،  األســبــوع  انــقــاب  منذ  تنظيما، 
الــــذي أثــــار أيــضــا تــنــديــدًا دولــيــا واســعــا. 
وأوضحت املمرضة آي ميسان، في مدينة 
يانغون، لوكالة »رويترز«، إن »العاملني 
فــي قطاع الصحة يــقــودون هــذه الحملة 
على  الحكوميني  املــوظــفــني  جميع  لحث 
االنــضــمــام )لــحــركــة الــعــصــيــان املــدنــي(«. 
وفــــي هــــذه املـــديـــنـــة، تـــصـــدرت مــجــمــوعــة 
مــن االحــتــجــاجــات مــع الــعــمــال والــطــاب، 
إلى  رافعني أعاما بوذية والفتات ترمز 
حزب سو تشي، الذي حقق فوزًا ساحقا 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  انتخابات  فــي 

احتجاجات ميانمار تتوسع
خشية من تكرار القمع الدموي

تتوسع االحتجاجات 
في ميانمار ردًا على 

االنقالب العسكري 
ضد حكومة أونغ سان 

سو تشي، فيما هّدد 
الجيش للمرة األولى 

بالرد
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مواجهة »داعش« في البادية: لكل طرف أهدافهأزمة حكم في هايتي: »محاولة انقالب« ضد الرئيس؟
وصــل الــتــوتــر السياسي فــي هــايــتــي، أول من 
ــه، مــع تسمية أحـــزاب  ــ أمـــس األحــــد، إلـــى ذروتـ
املعارضة قائدًا انتقاليا في مواجهة الرئيس 
ــك بـــعـــد ســــاعــــات مــن  ــ جــوفــيــنــيــل مـــويـــيـــز، وذلــ
إعـــان الحكومة عــن إحــبــاط مــحــاولــة انقاب 
ضد األخير. ويزيد هذا التطور من الغموض 
وحــالــة عـــدم الــيــقــني الــســيــاســي فــي هـــذا البلد 
ــأزوم الــواقــع فــي منطقة الــكــاريــبــي، ويفتح  املــ
الــبــاب أمــــام مــرحــلــة جــديــدة مــن الـــصـــراع بني 
الرئيس املطعون في شرعيته من قبل القضاء، 
واملتمسك بالبقاء في منصبه حتى 7 فبراير/ 
شــبــاط عــام 2022، واملــعــارضــة الــتــي تــقــول إن 

والية موييز انتهت أول من أمس، األحد.
وفي مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة »فرانس 
بـــرس«، ظهر القاضي جــوزيــف ميسني جــان-
لــويــس )72 عـــامـــا(، وهــــو عــضــو فـــي محكمة 
االستئناف منذ 2011، يلقي خطابا مقتضبا 
املــعــارضــة واملجتمع  »قــبــول خــيــار  فيه  يعلن 
املدني للتمكن من خدمة بلده كرئيس موقت 
لــلــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة«. ولــيــل األحــــد االثــنــني، 
يوري  واملــعــارض  السابق  السيناتور  أوضــح 
الفترة االنتقالية ستكون ملدة 24  التورتو أن 
الطريق ُوضعت  أن »خريطة  شــهــرًا. وأضـــاف 
لــعــامــني مــع تنظيم مــؤتــمــر وطــنــي وصــيــاغــة 

دستور جديد وإجراء انتخابات«.
يأتي ذلــك بعدما كــان وزيــر العدل في هايتي 
روكفيلر فانسان قد أعلن في مؤتمر صحافي، 
أول من أمس األحد، إحباط »محاولة انقاب« 
 قاضيا فــي محكمة 

ّ
ضــّد مــويــيــز. وأوضـــح أن

فــي »محاولة  مــتــورط  التمييز )جــان-لــويــس( 
االنـــقـــاب« وكــذلــك مفتشة عــامــة فــي الشرطة 

عدنان أحمد

واألمنية  العسكرية  الحمات  من  الرغم  على 
ــــش« فــي الــبــاديــة  املــســتــمــرة ضــد تنظيم »داعـ
السورية والتي تشارك فيها أطــراف عــدة، إال 
نحو  على   هجمات 

ّ
شــن يــواصــل  التنظيم  أن 

الفــت، ما يلقي بظال من الشك حــول حقيقة 
هذه الحمات، ومدى جديتها، وهل تستهدف 
أهدافا  لها  أن  أم  التنظيم،  على  القضاء   

ً
فعا

أخرى، خاصة بكل طرف؟ وفي آخر الهجمات، 
ــان  ــد الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق اإلنــــســ ــ ــــرصـ ــن املـ ــلــ أعــ
أمــس اإلثنني أن 26 عنصرًا من قــوات النظام 
أمــس في كمني  تلوا 

ُ
ق املوالني لها  واملسلحني 

لتنظيم »داعش« في بادية مدينة امليادين في 
تل 11 عنصرًا 

ُ
ريف دير الــزور الشرقي. كما ق

من التنظيم، وفق املرصد، الــذي أشــار إلى أن 
تــعــزيــزات عسكرية إلى  النظام أرســلــت  قــوات 

منطقة االشتباكات.
وفي األيام األخيرة، بدأت قوات النظام حملة 

ــيـــة. مــــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــنـ الـــوطـ
جــوزف جــوت، أنــه تم إيقاف 23 شخصا على 
مدبري محاولة   

ّ
أن وأوضــح  باالنقاب.  صلة 

ــار فــي  ــبــ ــمـــســـؤولـــني كــ االنـــــقـــــاب »اتــــصــــلــــوا بـ
شرطة القصر الوطني كانت مهمتهم اعتقال 
الـــرئـــيـــس، وتــســهــيــل تــنــصــيــب رئـــيـــس مــوقــت 
االنــتــقــالــيــة«. وأضــاف  العملية  إنــجــاز  مهمته 
أنــه تمت مــصــادرة وثــائــق، مــن بينها خطاب 
كــان الــقــاضــي يــنــوي إلــقــاءه ليصبح الرئيس 
املوقت الجديد. وأعلن موييز الحقا أن مدبري 
مــحــاولــة االنــقــاب كــانــوا يــنــوون قــتــلــه. وقـــال: 
»أشكر املسؤول عن أمني في القصر. كان حلم 

هؤالء الناس اغتيالي. أحِبطت هذه الخطة«.
وفــي وقــت ســابــق، األحـــد، اشتبك متظاهرون 

 
ّ
الــســكــان يــعــتــرضــون، معتبرين أن كــبــيــرًا مــن 
فترة واليته البالغة خمسة أعوام تنتهي قبل 
عام من هذا املوعد. ونشأ هذا الخاف بعدما 
ــام 2016، لكن  اقـــتـــراع عــ ـــِخـــب مــويــيــز فـــي 

ُ
انـــت

ــادة الــبــاد  االنــتــخــابــات الــفــوضــويــة أجــبــرت قـ
عــلــى تــعــيــني رئـــيـــس مـــؤقـــت ملــــدة عــــام واحــــد، 
حتى أدى موييز اليمني في عام 2017. وكان 
املجلس األعلى للسلطة القضائية في هايتي 

قد أعلن، صباح األحد، انتهاء والية موييز.
الرئيس  إدارة  أن موييز يحظى بدعم  ويبدو 
األمــيــركــي جــو بــايــدن. إذ صـــرح نــيــد بــرايــس، 
املتحدث باسم الخارجية األميركية، الجمعة، 
بأن الرئيس املنتخب الجديد يجب أن يخلف 
موييز عندما تنتهي واليته في فبراير 2022. 
وردًا عــلــى ذلــــك، دعـــت املــعــارضــة فـــي هايتي 

أميركا إلى احترام سيادة الباد.
بعد  مــراســيــم  بموجب  حاليا  موييز  ويحكم 
 ،2020 الثاني  كانون  يناير/  في  البرملان  حل 
لــعــدم إجـــــراء انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة، وهــــو ما 
يزيد من عدم ثقة السكان. كما يخطط إلجراء 
املقبل  إبــريــل/ نيسان  استفتاء دســتــوري في 
ــه قــــد يــمــنــحــه املــــزيــــد مــن  ــ ــقـــول مـــنـــتـــقـــدوه إنـ يـ

السلطة.
ولهايتي تــاريــخ مــن عــدم االســتــقــرار، ولشدة 
مــا شهدته مــن اضــطــرابــات سياسية على مر 
تاريخها، فقد غيرت علمها تسع مرات. ومنذ 
تــأســيــس الـــدولـــة رســمــيــا عـــام 1804، شــهــدت 
هايتي، املستعمرة الفرنسية السابقة، سلسلة 
مــن الــحــروب واالنــقــابــات املتتالية. وفــي عام 
1915، احتلت الواليات املتحدة الباد وبقيت 
هناك حتى عام 1934. لتعيش الدولة بعد ذلك 

عــســكــريــة جـــديـــدة ضـــد »داعـــــش« فـــي الــبــاديــة 
السورية، مدعومة بمليشيات محلية وأخرى 
ــة إلـــــى الـــطـــيـــران  ــافــ ــن إيـــــــــران، إضــ ــة مــ ــومـ ــدعـ مـ
الــحــربــي الــروســي. ووصــفــت مــصــادر النظام، 
ــنـــه، تــلــك  ــــام مـــقـــربـــة مـ كـــمـــا نــقــلــت وســــائــــل إعــ
الحملة بأنها »محدودة« وتستهدف تمشيط 
مــنــاطــق الــبــاديــة الــتــي تــربــط مــحــافــظــات ديــر 
الــزور وحمص وحماة والــرقــة، خصوصا في 
بادية دير الزور املتاخمة لحقل التيم النفطي، 
بهدف رفع مستوى حماية طريق دير الزور - 
دمشق بشكل أساسي، بعد الهجمات األخيرة 
عناصر  تقل  وحــافــات  قــوافــل  على  للتنظيم 

النظام.
ويردد النظام، ومعه روسيا، اتهامات للقوات 
ل 

ّ
األميركية املوجودة في سورية، بتسهيل تنق

عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، ودفــعــهــم ملــهــاجــمــة قــواتــه 
ومواقع املليشيات اإليرانية. وتحدثت وسائل 
إعـــام مــوالــيــة للنظام عــن اســتــخــدام عناصر 
»داعش« مناطق قريبة من القاعدة األميركية 
 هجماتهم 

ّ
في »التنف« ومنطقة 55 كلم، لشن

ــرة عـــلـــى طــــريــــق ديــــــر الـــــــــزور دمـــشـــق.  ــ ــيــ ــ األخــ
إلى  األميركيون  يسعى  الوسائل،  تلك  ووفــق 
ــا الــتــنــظــيــم لــتــعــطــيــل  اســـتـــغـــال نـــشـــاط خـــايـ
الطريق الذي يربط دمشق ببغداد عبر بادية 
دير الزور ومعبر البوكمال، في محاولة لقطع 
أي تــواصــل عــســكــري ومــيــدانــي بــني البلدين. 
بالسماح  املتحدة  الواليات  النظام  يتهم  كما 
لعناصر »داعــش« في العراق بالتنقل بحرية 
باتجاه سورية، ومن ثم انتقالهم نحو البادية 

السورية.
يمكن رصد  الطبيعية،  العوامل  إلــى  وإضافة 

ــبــــاب الـــتـــي تجعل  مــجــمــوعــة أخـــــرى مـــن األســ
ــادرات الــنــظــام وروســـيـــا الــعــســكــريــة تجاه  ــبـ مـ
»داعــــش« قليلة الــفــاعــلــيــة. مــن هـــذه الــعــوامــل، 
بــحــســب املـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري هــيــثــم الـــحـــامـــد، 
ــبــــارات قـــــــوات الــــنــــظــــام وعــــدم  ــتــــخــ ضـــعـــف اســ
فيها  ينتشر  التي  املنطقة  بتفاصيل  درايتها 
على  عملياتها  واقــتــصــار  التنظيم،  عــنــاصــر 
ردود فــعــل غــيــر مــنــتــظــمــة، واكـــتـــفـــاء روســيــا 
بـــاملـــشـــاركـــة الـــجـــويـــة إلســـنـــاد قـــــوات الــنــظــام، 
 عـــن اعــتــمــاد »داعـــــش« اســتــراتــيــجــيــات 

ً
فــضــا

حرب  على  تــقــوم  متقنة  عسكرية  وتكتيكات 
الــعــصــابــات والــتــخــفــي فـــي الـــبـــاديـــة. وأضـــاف 
الــحــامــد، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
تقنيات  يملكان  النظام، وحتى روسيا، ال  أن 
ب عناصر »داعش« في الصحراء، 

ّ
»ذكية« لتعق

وترتكز قوتهما على صب قوة تدميرية كبيرة 
لتحويله  املساحة  ومــحــدود  مكتظ  مكان  فــي 
إلــى أنــقــاض، بينما ال يتوفر هــذا الوضع في 
بأعداد  املنتشرين  »داعـــش«  عناصر  محاربة 
ــي مـــنـــاطـــق شـــاســـعـــة ومــجــهــولــة  ــــدودة فــ ــــحـ مـ
بــالــنــســبــة لـــهـــم. ولـــفـــت إلــــى أن الـــنـــظـــام يعلم 
بوجود عناصر »داعش« في البادية السورية، 

لكنه لم يكن يعتبر ذلك الوجود خطرًا كبيرًا 
ــــات فــــي مــحــاربــة  ــــويـ عـــلـــيـــه، وكــــانــــت لـــديـــه أولـ
فصائل املعارضة شمال غربي الباد وغيرها 
من املناطق، لكنه اليوم بدأ يعاني من هجمات 
ــل قـــواتـــه وبــضــائــعــه 

ّ
الــتــنــظــيــم عــلــى طـــرق تــنــق

عــبــر الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة. واعــتــبــر الــحــامــد أن 
»داعش« بات مجرد ذريعة لدى القوى الكبرى 
املتدخلة في الشأن السوري، إذ يسعى الروس 
 حملة 

ّ
الستهدافه إعاميا فقط، من دون شــن

عسكرية حقيقية ضــده، وذلــك في إطــار ردهم 
الــواليــات املتحدة التي تقول أيضا إنها  على 
تحارب التنظيم، مضيفا أن إيران غير معنية 
أن  تعتبر  ربما  بــل  التنظيم،  بمحاربة  كثيرًا 
وجوده يخدم مصالحها، ألنه يقّدم املبرر لها 

ملواصلة إبقاء مليشياتها في سورية.
والحقيقة أن لكل هــذه األطــراف أهدافا أخرى 
في »حروبها« ضد »داعش«، إذ يسعى النظام 
ــايـــة الــســيــاســيــة،  ــفـــاؤه إلــــى جـــانـــب الـــدعـ ــلـ وحـ
ملـــحـــاولـــة الـــتـــمـــدد إلــــى مــنــطــقــة حـــقـــول الــنــفــط 
والـــثـــروات األخــــرى، وســط تنافس غير خــاٍف 
ــيـــا لــتــثــبــيــت وجــودهــمــا في  ــران وروسـ ــ بـــني إيـ
مناطق الــثــروات الــســوريــة، والــطــرق واملــواقــع 
االستراتيجية على طريق دمشق بغداد. كما 
أن »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، والتي 
املــاضــي، إطــاق عمليات  يــوم الجمعة  أعلنت 
أمنية وعسكرية في ريفي الحسكة ودير الزور 
مــن أجـــل الــقــضــاء عــلــى خــايــا تتبع للتنظيم 
الوضع  هــذا  تستغل  املحافظتني،  هــاتــني  فــي 
لترهيب واعتقال معارضيها في املناطق ذات 
التي تسيطر عليها، بحجة  العربية  األغلبية 

محاربة »داعش«.

مـــنـــاهـــضـــون لــلــحــكــومــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــور 
بـــإطـــاق  ــتـــي ردت  الـ الـــشـــرطـــة  مــــع  ــرنـــس  بـ أو 
أخرى  بلدات  وشهدت  للدموع.  املسيل  الغاز 

احتجاجات في الشوارع ضد موييز.
 واليــتــه الــرئــاســيــة تستمر 

ّ
ويــؤكــد مــويــيــز أن

املــعــارضــة وقسما  لكن  فــبــرايــر 2022.   7 حتى 

تحت الحكم الديكتاتوري مع انتخاب فرنسوا 
ــذي احــتــفــظ  ــ دوفــالــيــيــه رئــيــســا فـــي 1957 والــ
ــام 1971. وتــواصــل  بــالــســلــطــة حــتــى وفـــاتـــه عـ
تحت  والعنف  الديكتاتوري  الحكم  ذلــك  بعد 
قيادة جون كلود دوفالييه الــذي خلف والده 
على رأس السلطة، إلى أن هرب من الباد عام 
1986. لكن لم تنجح هايتي بعدها في التوجه 
األنظمة  فيها  تعاقبت  إذ  الديمقراطية،  إلــى 
العسكرية، حتى عام 1990، حني انتخب القس 
للباد،  رئيسا  أريستيد  برتران  جــان  الثوري 
قبل أن تتم اإلطــاحــة بــه مــن قبل العسكر عام 
الــبــاد  1991. وبـــعـــد أزمـــــة عــنــيــفــة اجـــتـــاحـــت 
إلى  أريستيد  أعيد  املتحدة  الواليات  ل 

ّ
وتدخ

السلطة عام 1994. وفي عام 1996 خلفه رينيه 
بريفيال في أول انتقال سلمي للسلطة منذ أن 
الحكم  إلى  أريستيد  ثم عاد  استقلت هايتي، 
مــرة ثانية عــام 2001 حتى عــام 2004، عندما 
إثر تمرد مسلح،  والهروب  اضطر لاستقالة 
ليتم بعد ذلك تنظيم انتخابات جديدة تحت 
إشــراف بعثة أنشأتها األمم املتحدة لتحقيق 
االســتــقــرار فــي هــايــتــي، لــيــعــود بــمــوجــب هــذه 
ــــى الـــحـــكـــم فــــي عـــام  ــابـــات بـــريـــفـــيـــال إلـ ــتـــخـ االنـ
2006 إثـــر انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة. ثـــّم وصــل 
الــرئــاســة عام  إلــى  ذلــك ميشيل مارتيلي  بعد 
لكن   ،2016 عــام  واليــتــه  انتهت  والـــذي   ،2011
التي أجريت الختيار  الفوضوية  االنتخابات 
خــلــف لــــه، أجـــبـــرت قـــــادة الـــبـــاد عــلــى تعيني 
رئــيــس مــؤقــت ملـــدة عـــام واحـــد هــو جوسليرم 
بريفير، حتى أدى موييز اليمني في عام 2017.

)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس( خالل تظاهرة في العاصمة بور أو برنس للمطالبة بتنحي موييز )فاليري بيرسويل/فرانس برس(

تقريررصد

سّمت أحزاب 
المعارضة قائدًا انتقاليًا 

بمواجهة موييز

قتلى من النظام 
بكمين لـ»داعش« في 

بادية الميادين

تثير الحمالت العسكرية 
المستمرة ضد تنظيم 

»داعش« في البادية 
السورية، والتي يشنها 

أكثر من طرف كل فترة، 
شكوكًا حول حقيقتها 

ومدى جديتها
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العراق: موجة استهداف جديدة للناشطين

غالبية المستهدفين 
هم ممن شاركوا في 
»منتدى أدباء النجف«

بغداد ـ زيد سالم

شهدت مدن كربالء والنجف وذي 
قــــار جــنــوبــي الــــعــــراق، فـــي األيــــام 
ــودة الفـــتـــة لــعــمــلــيــات  ــ املـــاضـــيـــة، عـ
اســتــهــداف الــنــاشــطــن املــدنــيــن، بـــن خطف 
واعــتــقــال ومــحــاولــة اغــتــيــال عــلــى يــد جهات 
لغاية  حكومي  تعليق  أي  دون  مــن  مسلحة، 
الصدري«،  »التيار  لـ االتهامات  وّجه 

ُ
وت اآلن. 

ــــدر، بــــالــــوقــــوف وراء  ــة مـــقـــتـــدى الـــــصـ ــامـ ــزعـ بـ
الــهــجــمــات الـــجـــديـــدة، كـــرد فــعــل عــلــى الحفل 
النجف  فــي  نــاشــطــون  أقــامــه  الـــذي  التأبيني 
أخـــــيـــــرًا، بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى األولـــــــــى ملــقــتــل 
زمـــالئـــهـــم فـــي املـــديـــنـــة بــهــجــوم نـــفـــذه أتــبــاع 
ــار الـــــصـــــدري«، فــــي 5 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــيـ ــتـ »الـ
 املــشــاركــن 

ّ
مــن الــعــام املـــاضـــي، خــصــوصــا أن

وهتافات  شعبية  قصائد  رددوا  الحفل  فــي 
برت الهجمات الجديدة 

ُ
منددة بالصدر. واعت

بــمــثــابــة كــســر لــحــالــة الــتــهــدئــة األخـــيـــرة التي 
دامــت أسابيع عــدة، على مستوى استهداف 

الناشطن في الحراك املدني العراقي.
ــا الـــســـبـــت واألحـــــــــد املـــاضـــيـــان  ــومــ ــد يــ ــهــ وشــ
النجف، من  فــي  مــنــازل 10 ناشطن  مداهمة 
 ســـيـــارات 

ّ
قــبــل مــجــمــوعــات مــســلــحــة تــســتــقــل

ــال ثــالثــة  ــقـ ــتـ ــة الــــدفــــع، نـــتـــج عــنــهــا اعـ ــيـ ــاعـ ربـ
 عن والد أحدهم، قبل أن يتم 

ً
ناشطن، فضال

إطالق سراح املعتقلن فيما بعد، من دون أن 
اعتقلتهم  التي  الجهة  عن  منهم  أي  يتحدث 
وما الذي أرادته منهم تحديدًا. لكن ناشطن 
فـــروا مــن املدينة قــالــوا، عبر مــنــشــورات على 
حــســابــاتــهــم بــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
التابعة ملقتدى  الــســالم«   مليشيا »ســرايــا 

ّ
إن

الـــصـــدر تــالحــقــهــم، قــبــل أن يــتــم اإلعـــــالن عن 
اخــتــطــاف الــنــاشــط الـــبـــارز فـــي كـــربـــالء رائـــد 
الدعمي، لنحو سبع ساعات، والعثور عليه 
 وقد تعّرض 

ً
في مقبرة كربالء القديمة مكبال

لتعذيب شديد، ليل السبت األحد، من دون أن 

الشامية ضمن محافظة ذي قار أيضا. وكان 
علن، األحــد، عن اختطاف الناشط والشاعر 

ُ
أ

إلقائه قصيدة  يــوم من  يوسف جــبــران، بعد 
فــي مرقد اإلمـــام علي بــن أبــي طالب بمدينة 
العراق،  داخــل  كبير  بشكل  انتشرت  النجف، 
ــزاب الــســلــطــة واملــلــيــشــيــات  ــ وهـــاجـــم فــيــهــا أحـ
: »أهل الدين باسم الدين قتلونا، وحقك 

ً
قائال

يــا عــلــي كلهم صــفــوا أنــــــذال... عــنــدنــا أحـــزاب 
تعبد بس صنم طهران«. بينما قال الناشط 
آخر  فــي  النجف،  مدينة  مــن  الكناني،  وســـام 
منشور له على فيسبوك، يــوم األحــد، »نحن 
مــالحــقــن مـــن ســـرايـــا الـــســـالم اآلن«، قــبــل أن 

يضيف »الحمد لله خلصنا منهم«.
ــام   غــالــبــيــة املــســتــهــدفــن فـــي األيــ

ّ
ويــظــهــر أن

التي أعقبت عصر الجمعة املاضي،  األخيرة 
هم ممن شاركوا في »منتدى أدباء النجف«، 
الـــذي نــظــم فــي ذلـــك الــيــوم أمــســيــة فــي ذكــرى 
ضحايا التظاهرات الذين قتلوا في الخامس 
مــن فــبــرايــر/شــبــاط مــن الــعــام املـــاضـــي، على 
يد أتباع التيار الصدري، وكان علق مقتدى 
الصدر في ما بعد على هذه األحداث بالقول 
إنــهــا كــانــت »جــــرة أذن لــهــم«. وألــقــيــت خــالل 

األمسية قصائد وكلمات حماسية، الستذكار 
الضحايا، حملت انتقادات واتهامات ملقتدى 
الضحايا  دمـــاء  مسؤولية  وحّملته  الــصــدر، 
الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي تــلــك األحـــــــداث. كــمــا هــاجــم 
املـــشـــاركـــون فـــي األمــســيــة حــكــومــة مصطفى 
املتعلقة  التحقيقات  في  ملماطلتها  الكاظمي 
بــقــتــل املــتــظــاهــريــن، والــتــي كـــان وعـــد رئيس 

الوزراء بإجرائها ومحاكمة القتلة.
وبــعــد ســـاعـــات مـــن األمــســيــة، حــاصــر أتــبــاع 
الـــصـــدر املــنــتــدى الــــذي مـــا زال مــغــلــقــا لغاية 
الــعــراقــي،  يــخــرج صــالــح محمد  أن  اآلن، قبل 
ــدر«،  »وزيــــر الـــصـ ــن نــفــســه بـــــ ــّرف عـ ــعـ الـــــذي يـ
فــي بــيــان يــتــهــم فــيــه املــشــاركــن فــي األمــســيــة 
ــيـــون« و»دواعـــــــــــش« و»عـــشـــاق  ــثـ بـــأنـــهـــم »بـــعـ
ــن مــالحــقــتــهــم  ــ ــا عـ ــتـــحـــدثـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة«، مـ

»القانون واملجتمع«. بـ
املحتجن  وتنسيقيات  املتظاهرون  ويحّمل 
في محافظات وسط وجنوب البالد، األجهزة 
األمنية، املسؤولية عن عدم حماية الناشطن. 
وفي السياق، قالت تنسيقية املتظاهرين في 
 »تلك القوات 

ّ
كربالء، في بيان أمس اإلثنن، إن

املتفرج دائــمــا، ونلزمها  ال تجيد ســوى دور 
ــن الـــخـــاطـــفـــن فـــــــورًا، وســيــكــون  بـــالـــكـــشـــف عــ
ــتـــهـــاكـــات«. فيما  لــنــا مـــوقـــف تـــجـــاه هــــذه االنـ
العاني،  ظافر  الــعــراقــي،  البرملان  عضو  ق 

ّ
عل

الناشطن، في  األخــيــرة ضــد  الهجمات  على 
تغريدة عبر حسابه بموقع »تويتر«، بالقول 
»عندما يتم اغتيال األحرار ومطاردتهم علنا 
من قبل املليشيات املتنفذة بينما تقف الدولة 
 هذا إعالن عن موت 

ّ
عاجزة عن حمايتهم، فإن

يــدافــع كل   ألن 
ٌ
األمــنــيــة، ودعــــوة مؤسساتها 

ثائر عن نفسه«.
ــلـــي الـــحـــجـــيـــمـــي، وهـــو  ــه، أشـــــــار عـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
 
ّ
أن إلــى  النجف،  مــن مدينة  ناشط ومتظاهر 
أغلب  تقف خلف  الــســالم  ســرايــا  »مليشيات 
»تسلمت  أنــهــا  معتبرًا  األخـــيـــرة«،  الهجمات 
ــال، في  ــ حـــمـــالت اســـتـــهـــداف الـــنـــاشـــطـــن«. وقــ
 »الــصــدر 

ّ
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن

القمعية الواضحة والعلنية  بات هو الحالة 
ضـــّد الـــحـــراك الــشــعــبــي واملـــدنـــي والــعــلــمــانــي 
ــبــــالد، فـــي حـــن يـــحـــدث كـــل ذلــــك بعلم  فـــي الــ
القوات األمنية والحكومة العراقية ورئيسها 
مصطفى الكاظمي، الذي ال يجرؤ هو اآلخر 
عــلــى مــواجــهــة الـــصـــدر، ومــنــع االعـــتـــداء على 

الناشطن«.
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو الــتــيــار املـــدنـــي، أحمد 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ ــقـــي، فــــي حـــديـــث مــــع »الـ حـ
 »الـــصـــدر قـــرر مــعــاقــبــة الــنــاشــطــن الــذيــن 

ّ
إن

شـــاركـــوا فـــي مــنــتــدى الــنــجــف، وانـــتـــقـــدوه أو 
هو  يكون  أن  نستبعد  وال  بالقاتل،  وصفوه 
من يقف خلف الهجوم األخير، يوم الجمعة، 
عـــلـــى مـــقـــر الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــعـــراقـــي فــي 
تصريحات  بعد  الــحــارقــة،  بالقنابل  النجف 
ألعــــضــــاء فــــي الــــحــــزب بــــشــــأن فـــشـــل تــجــربــة 
الصدري ضمن  التيار  مع  السابق  تحالفهم 

كتلة سائرون«.
ــيــــار  ــتــ ــادي فـــــي »الــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــل، قـــــــال الـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
الــــــــصــــــــدري«، حــــاكــــم الـــــزامـــــلـــــي، فـــــي حـــديـــث 
 »هـــنـــاك جــهــات 

ّ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن

الــتــظــاهــرات، وتــحــاول تمويل  مــن  مستفيدة 
عناصر خبيثة داخلها الستهداف آل الصدر، 
ودينية مهمة،  عراقية  أســرة  أنها  وال سيما 
الخطاب  الحفاظ على  أدوار كبيرة في  ولها 
 اتـــهـــام »ســرايــا 

ّ
ــر«. واعــتــبــر أن الــوطــنــي الـــحـ

االعتداء  أو  املتظاهرين  باستهداف  السالم« 
الــعــراق وال  عليهم، هــو »مــن مصلحة أعـــداء 
 »كثيرًا 

ّ
أدلة على هذه االتهامات«، مضيفا أن

 من التيار الصدري، 
ً
من املتظاهرين هم أصال

وليس  سلمية  بــطــرٍق  بحقوقهم  ويــطــالــبــون 
تخريبية«.

ــيـــث الــتــمــيــمــي،  ــراقــــي غـ ــعــ ــيـــاســـي الــ ــا الـــسـ ــ أمــ
 
ّ
فـــرأى فــي اتــصــاٍل مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن
»الــتــيــار الــصــدري بــات مــن أخــطــر املليشيات 
الــتــي تــســتــهــدف املــتــظــاهــريــن عــالنــيــة، ومــن 
 
ّ
دون أي مــخــاوف مــن الــقــوات األمــنــيــة، بــل إن
الناشطن  وحماية  التدخل  تخشى  األخيرة 
واملتظاهرين، ألنها إذا تدخلت فستكون هي 

األخرى عرضة للخطر«. 

عادت الهجمات ضد 
الناشطين بجنوب العراق 

لتبرز بشكل واسع، خالل 
األيام األخيرة، وسط 

اتهامات لـ»التيار الصدري«، 
و»سرايا السالم« بالتورط

خالل احتجاجات مدينة الناصرية جنوبي العراق )أسعد نيازي/فرانس برس(

املعتدين  بشأن  توضيح  أي  الشرطة  تصدر 
على الرغم من أنها هي من عثرت عليه. لكن 
الدعمي ظهر الحقا في مقطع فيديو ويبدو 
ــــي ولــكــنــنــي  ــذرونـ ــ : »أعـ

ً
ــائــــال بــحــالــة ســيــئــة، قــ

اإلصابات  بسبب  الحديث  في  أجــد صعوبة 
الخاطفن   

ّ
أن مؤكدًا  جــســدي«،  في  والكسور 

ــيـــاء  حـــقـــقـــوا مـــعـــه بـــشـــأن مـــشـــاركـــتـــه فــــي »إحـ
في  النجف  مدينة  تظاهرات  ضحايا  ذكــرى 
منتدى األدبـــاء بــاملــديــنــة«. ووّجـــه رســالــة ملن 
التشريني«، في إشارة  »الجمهور  بـ وصفهم 
لــلــمــتــظــاهــريــن الـــذيـــن خـــرجـــوا فـــي أكــتــوبــر/
تشرين األول 2019، بأنه »ال يمكن الخضوع 
والــســكــوت، ألنـــه ال يــوجــد حــاجــز للصمت«، 
بالقول  الــصــدر  مقتدى  إلــى  متوجها  وخــتــم 
كاذبة، والبعض  التي تصلك  »املعلومات   

ّ
إن

يشّوه سمعة تيارك«.
عقب ذلك، نجا الناشط النجفي البارز، أحمد 
الحلو، أول من أمس األحد، من محاولة اغتيال 
أثــنــاء خــروجــه مــن مــديــنــة الــنــجــف، متوجها 
اعترض  املــجــاورة، حيث  بابل  إلــى محافظة 
مسلحون السيارة التي كان يستقلها، وسط 
تضارب في املعلومات بشأن طبيعة الهجوم 
نار.  إطــالق  أو  بالسكاكن  عليه بن طعنات 
وقد ظهر الحلو وهو مدمى الوجه، ويتحدث 
باالعتداء  السالم«  »سرايا  متهما  بصعوبة، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، مع  ــعـ ــلـــت »الـ عــلــيــه. وتـــواصـ
مقربن من الناشط أحمد الحلو، الذين أكدوا 
عــــدم مــعــرفــتــهــم بــوضــعــه الــصــحــي الــحــالــي، 
لكنه كــان قــد قــرر تــرك النجف والــتــوجــه إلى 
املليشيات  تهديدات  أخــرى، بسبب  محافظة 

الوالئية له )املوالية إليران(.
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ للحلو  صديق  وقــال 
ل بتنفيذ 

ّ
»التيار الصدري على ما يبدو تكف

ــة لــلــنــاشــط  ــيــ ــدات املـــلـــيـــشـــيـــات الــــوالئــ ــديــ ــهــ تــ
 »الشرطة العراقية 

ّ
الحلو«، فيما ذكر آخر أن

ــــذي تـــم فيه  كـــانـــت عــلــى مــقــربــة مـــن املـــكـــان الـ
اســتــهــداف الــحــلــو، ولـــم تــتــدخــل، فــي حــن تم 
نقله من قبل مواطنن، بعضهم ال يعرف أن 

هذا ناشط من النجف«.
الناشط  علن عن نجاة 

ُ
أ وفجر أمس اإلثنن، 

املــــدنــــي عـــلـــي عــــمــــاد، مــــن هـــجـــوم مــســلــح فــي 
ــيــــب بـــجـــروح  مـــحـــافـــظـــة ذي قـــــــار، لـــكـــنـــه أصــ
 
ّ
ــر مـــوقـــع إخــــبــــاري عــــراقــــي أن ــ خـــطـــيـــرة. وذكــ
حالته غير مستقرة، وتم نقله إلى مستشفى 
الناصرية  مدينة  وســط  التعليمي،  الحسن 
علن عن استهداف ناشط 

ُ
من قبل ذويه. كما أ

آخــر، أمــس، يدعى علي رحيم هاشم، والــذي 
ــاق بــقــضــاء  ــ ــــسـ ــــي الـ ــيــــب بـــرصـــاصـــتـــن فـ أصــ
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