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سياسة

المرأة في الزمن 
الحوثي

أعلنت السعودية صّد 
الهجوم على خزانات 
النفط في رأس تنورة

أكدت أميركا أن التزامها 
بالدفاع عن المملكة 

وأمنها »أمر ثابت«

للحديث تتمة...

قصف منشآت أرامكو
الرياض 

تتهم طهران

صراع المتوسط: مصر تطمـئن اليونان

حّملت السعودية إيران مسؤولية الهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآتها 
النفطية، معتبرة أن قصف »رأس تنورة« نفذ من العراق أو إيران، فيما يشبه الهجوم 
الذي تعرضت له »أرامكو« عام 2019. أما الحوثيون، الذين تبنوا الهجوم، فتوعدوا 

الرياض »بعمليات موجعة«

فــــــي أعـــــنـــــف تـــصـــعـــيـــد مــــنــــذ الــــعــــام 
ــاء بــعــد ســاعــات مــن شن  2019، وجــ
التحالف غارات جوية على صنعاء 
إلى  تابعة  منشأة  تعرضت  أخـــرى،  ومناطق 
شــركــة »أرامــكــو« إلــى هــجــوم بطائرة مسيرة 
الحوثيون  بالستي. وبينما تبنى  وصــاروخ 
الــهــجــوم فــي إطـــار مــا وصــفــوه بــأنــه »عملية 
والـــتـــي يتخللها  الـــســـادســـة«  الــــــردع  تــــــوازن 
اســــتــــهــــداف مـــتـــكـــرر ومـــتـــصـــاعـــد لــــأراضــــي 
املسيرة  الــطــائــرات  مــن  بمجموعة  السعودية 
والــصــواريــخ، فــإن الــريــاض، التي تلقت دعمًا 
الثابت  »التزامها  على  وتأكيدًا  واشنطن  من 
بالدفاع عن اململكة وأمنها«، وضعت الهجوم 
في إطار »ضرب أمن الطاقة العاملي«، مرجحة 
عـــلـــى لـــســـان مــســتــشــار فــــي الـــــديـــــوان املــلــكــي 
ستريت  »وول  لصحيفة  تــحــدث  الــســعــودي 
جورنال« أن يكون مصدر الهجوم على رأس 
تنورة إيــران أو العراق، بالتزامن مع تحميل 
املتحدث باسم التحالف العربي تركي املالكي 
إيــران مسؤولية الهجمات التي تتعرض لها 

السعودية، األمر الذي نفته األخيرة.
والتصعيد بات يوميًا، بعدما أعلن التحالف، 
أمــــــس اإلثـــــنـــــن، تـــدمـــيـــر صـــــــــاروخ بــالــســتــي 
ــاتـــجـــاه خــمــيــس مــشــيــط وطــــائــــرة مــســيــرة  بـ
أطلقهما  الجنوبية  املنطقة  صــوب  ملغومة 
الــحــوثــيــون، فــيــمــا قــالــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
إنها استخدمت صاروخًا بالستيًا جديدًا في 

عملية هجومية على مطار أبها السعودي.
وجاء ذلك بعدما أعلنت الرياض، مساء أمس 
األول، إسقاط طائرة مسّيرة استهدفت ساحات 
في  تنورة  رأس  ميناء  في  النفطية  الخزانات 
صاروخ  وتدمير  واعتراض  الشرقّية،  املنطقة 
جاه منشآت تابعة إلى »أرامكو« في 

ّ
أطلق بات

الظهران شــرق السعودية، وذلــك بعد ساعات 
السعودّية،  تقوده  الــذي  التحالف،  إطــاق  من 

غـــارات جــّويــة على   
ّ
عملّية عسكرّية عبر شــن

ــال  الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء ومـــنـــاطـــق أخــــــــرى. وقــ
وهو  السعودّية  الدفاع  وزارة  باسم  املتحّدث 
في الوقت ذاته املتحدث باسم التحالف تركي 
املالكي، في بيان نقلته وكالة األنباء السعودية 
ه »تّم تدمير وإسقاط الطائرة بدون 

ّ
)واس(، إن

طّيار املهاجمة والقادمة من جهة البحر، قبل 
الـــوصـــول لــهــدفــهــا. كــمــا تـــّم اعـــتـــراض وتدمير 
البالستي، والــذي أطلق الستهداف  الصاروخ 
مرافق أرامكو السعودّية بالظهران«. وأضاف: 
ــيـــره في  ــراض الــــصــــاروخ وتـــدمـ ــتــ »تـــســـّبـــب اعــ
بــالــقــرب مــن األعــيــان املدنّية  ســقــوط الشظايا 
ــــى وقــــوع  واملـــــدنـــــّيـــــن«، مــــن دون اإلشـــــــــارة إلــ
 الهجومن »ال يستهدفان 

ّ
إصابات. واعتبر أن

ــة،  ــادّيـ ــتـــصـ ــة ومـــقـــّدراتـــهـــا االقـ ــعـــودّيـ ــن الـــسـ ــ أمـ
ـــمـــا يــســتــهــدفــان عــصــب االقــتــصــاد العاملي 

ّ
وإن

ــن الــطــاقــة  ــذلـــك أمــ واإلمــــــــــدادات الــبــتــرولــّيــة وكـ
العاملي«. ودفعت الهجمات أسعار خام برنت 
أعلى سعر  وهــو  للبرميل،  دوالرًا   70 لتجاوز 

منذ يناير/ كانون الثاني املاضي.
وكانت السعودية تعرضت في 2019 لهجوم 
ــرة مـــســـيـــرة عـــلـــى مــنــشــآت  ــ ــائـ ــ ــاروخ وطـ ــ ــــصـ بـ
نفطية تبعد بضعة كيلومترات عن املنشآت 
الــريــاض،  وحّملت  األول.  أمــس  صفت 

ُ
ق التي 

وقتها، طهران املسؤولية عن الهجمات وهو 
مــا تنفيه إيــــران. وأجــبــر الــهــجــوم فــي 2019، 
الذي تبناه الحوثيون، وقالت الرياض إنه لم 
ينطلق من اليمن، السعودية على وقف أكثر 

من نصف إنتاجها من النفط الخام مؤقتًا.
وفــــي مــشــهــد مــكــرر ملـــا جــــرى فـــي 2019، قــال 
يحيى  الحوثين  بــاســم  العسكري  املــتــحــدث 
القوة  ســريــع، فــي بيان أمــس األول، »تمكنت 
الصاروخية وســاح الجو املسير من تنفيذ 
عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق 
الــســعــودي بــــ14 طــائــرة مسيرة و8 صــواريــخ 

ــة أرامـــــكـــــو فــي  ــهـــدفـــت شــــركــ ــتـ بـــالـــســـتـــيـــة، اسـ
التنورة وأهدافًا عسكرية أخرى  ميناء رأس 
بــمــنــطــقــة الــــدمــــام، فـــي عــمــلــيــة تــــــوازن الــــردع 
ــار إلـــى أنـــه »تـــم اســتــهــداف  ــ الـــســـادســـة«. وأشـ
مـــواقـــع عــســكــريــة أخــــرى فـــي عــســيــر وجــيــزان 
ــع طــــائــــرات مــســيــرة وســبــعــة صـــواريـــخ  ــأربـ بـ
محققة إصابة دقيقة«. وأكد أن »عملية توازن 
الــــردع الــســادســة تــأتــي فــي إطـــار حــق اليمن 
عــلــى تصعيد  الـــرد  فــي  الطبيعي واملـــشـــروع 

القاهرة ــ العربي الجديد

فـــي مــحــاولــة لــتــبــديــد املـــخـــاوف الــيــونــانــيــة، 
بن  الحالية  االستراتيجية  الشراكة  وتأكيد 
الــخــارجــيــة املصري  الــبــلــديــن، استقبل وزيـــر 
سامح شكري أمس اإلثنن، نظيره اليوناني 
نيكوس ديندياس، في لقاء ُرتب على عجالة، 
ــــراه رئــيــس  بــعــد االتـــصـــال الــهــاتــفــي الــــذي أجـ
ميتسوتاكيس  كرياكوس  اليوناني  الـــوزراء 
بـــالـــرئـــيـــس املــــصــــري عـــبـــدالـــفـــتـــاح الــســيــســي 

األربعاء املاضي.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة،  ــ ــــصـ ــت مـ ــ ــالـ ــ وقـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن االتـــصـــال وكــذلــك  لـــ
تــرتــبــطــان بشكل أســاســي بتنامي  الـــزيـــارة 
الــقــلــق الــيــونــانــي مـــن الـــرســـائـــل اإليــجــابــيــة 
التركية تجاه مصر  التي تعلنها الحكومة 
في األسبوعن األخيرين، وترحيب قيادات 
الخارجية  وزيـــرا  أنــقــرة، منها  فــي  مختلفة 
مــولــود جـــاووش أوغــلــو والــدفــاع خلوصي 
»احترام مصر للجرف  بـ آكــار، بما وصفوه 
التنقيب شرق  القاري لتركيا خال أنشطة 

العدوان وحصاره الشامل«. وتوعد »النظام 
الــســعــودي بــعــمــلــيــات مــوجــعــة ومــؤملــة طاملا 

استمر في عدوانه وحصاره على اليمن«.
ــالـــكـــي، في  وفــــي ظـــل هــــذه األجــــــــواء، اتـــهـــم املـ
مقابلة متلفزة أمس، إيران بتهريب صواريخ 
ــال إن  وطـــائـــرات مــســيــرة إلـــى الــحــوثــيــن. وقــ
املفخخة  واملــســيــرات  البالستية  »الــصــواريــخ 
نقلت  فيما  للحوثين«،  إيـــران  نــظــام  هربها 
عــن  جـــــــورنـــــــال«  ــريــــت  ــتــ ســ »وول  ــفـــة  ــيـ صـــحـ
مستشار بالديوان امللكي السعودي، قوله إن 
»كــل املــؤشــرات تقود إلــى إيـــران«، مضيفًا أن 
مصدر الهجوم على ميناء رأس تنورة ربما 
يكون إيران أو العراق، لكنه لم يكن من اليمن. 
أما في طهران، فرد املتحدث باسم الخارجية 
اإلثنن،  أمــس  زادة،  خطيب  سعيد  اإليرانية 
»توجيه  أن  السعودية، مؤكدًا  اتهامات  على 
 مــشــكــلــة 

ّ
ــامــــات إلـــــى اآلخــــريــــن ال يـــحـــل ــهــ االتــ

الــســعــوديــة، فقد قــدمــت إيـــران خطة مــن أربــع 
نقاط منذ اليوم األول، وهي مستعدة لتقديم 
مــســاعــدة فــعــالــة إذا خــرجــت الــســعــوديــة من 
واعتبر  اليمنية«.  القضية   

ّ
لحل الحرب  وهم 

خطيب زادة أن »ســبــب مــا يــحــدث فــي اليمن 
الــيــوم هــو الـــعـــدوان املستمر مــنــذ 6 ســنــوات 

ذلك  واعتبارهم  املتوسط«،  األبيض  البحر 
»تـــطـــورًا هـــامـــًا لــلــغــايــة« فـــي الـــعـــاقـــات بن 
املاضي،  السبت  آكــار،  تحدث  كما  البلدين. 
عن »وجود قيم تاريخية وثقافية مشتركة 
مع مصر، وبتفعيل هذه القيم نرى إمكانية 

حدوث تطورات مختلفة في األيام املقبلة«.
ونــقــلــت وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ، أمـــس اإلثــنــن، 
عــن املــتــحــدث بــاســم الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغان، إبراهيم قالن، تجديد موقف 
باده الراغب بفتح صفحة جديدة مع مصر 
ــــدول الــعــربــيــة. وقــــال »يــمــكــن فــتــح فصل  والـ
جديد وصفحة جديدة في العاقات التركية 
مع مصر ودول الخليج األخرى، للمساعدة 
ــرار اإلقـــلـــيـــمـــيـــن«،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ فـــــي الـــــســـــام واالســ
ــة هــامــة فــي العالم  مــوضــحــًا أن »مــصــر دولـ
عتبر عقل وقلب العالم العربي، 

ُ
العربي، وت

وتــركــيــا مهتمة بــالــحــديــث مــع مــصــر حــول 
القضايا البحرية في شرق البحر املتوسط، 
ــرى فــــي لــيــبــيــا  ــ ــــى قـــضـــايـــا أخــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
وعــمــلــيــة الـــســـام والــفــلــســطــيــنــيــن«. وشـــدد 
ــه »يــمــكــن مــعــالــجــة هــــذه الــقــضــايــا،  عــلــى أنــ
وخفض التوترات. وهذا النوع من الشراكة 
يــمــكــن أن يــســاعــد فــي االســتــقــرار اإلقليمي 
من شمال أفريقيا إلى شرق البحر األبيض 

املتوسط«.
ورغم أن التصريحات التركية لم تقابل بأي 
ردة فــعــل مـــن الــنــظــام املـــصـــري، الــتــي نبهت 
اإلعـــام املحلية بعدم  أجــهــزتــه على وســائــل 
ــنـــاول تــلــك الــتــصــريــحــات أو تــحــلــيــلــهــا من  تـ
قريب أو بعيد، بحسب مصدر إعامي مطلع، 
فإن وسائل اإلعام اليونانية سبقت الجميع 
لطرح تصورات عن تغير مواقف القاهرة إزاء 
أثينا، وبالتالي إفقاد األخيرة إحدى األوراق 
واملتمثلة  أنــقــرة،  مع  في صراعها  األساسية 
بن  البحرية  الــحــدود  ترسيم  اتفاقيتي  فــي 
مــصــر والــيــونــان وقــبــرص، والــلــتــن تمثان، 

والـــظـــلـــم الـــســـافـــر الـــــذي يــتــعــرض لـــه مــايــن 
القصف  عمليات  هو  نشهده  ومــا  اليمنين، 
متفرقة  مناطق  فــي  تجرى  التي  العشوائية 

من اليمن«. 
وقال إن »جذور األزمة التي نراها في اليمن 
ــــي عــهــد  ــتـــي اعـــتـــقـــد ولـ الــــيــــوم هــــي الــــحــــرب الـ
ستنتهي  أنها  سلمان  بن  محمد  السعودية 
فـــي ثـــاثـــة أســـابـــيـــع بــقــتــل الــشــعــب الــيــمــنــي، 
ــدة ســــت ســــنــــوات، تــمــكــن الــشــعــب  ــ وخــــــال مـ
رغـــم عمليات  نفسه  عــن  الــدفــاع  مــن  اليمني 
الــقــصــف املــخــتــلــفــة«. ودعـــــا الـــســـعـــوديـــة إلــى 
»وقـــف هـــذه الــحــرب املــدمــرة وغــيــر املتكافئة 
 

ّ
»السبيل لحل أن  بأسرع ما يمكن«، مضيفًا 
مــســار سياسي،  اليمنية ليس ســوى  ــة  األزمـ
اليمنية  الوطني  اإلنــقــاذ  أكــدت حكومة  وقــد 
ذلك مرارًا وتكرارًا«. وتوالت اإلدانات من عدة 
دول ومــنــظــمــات لــلــهــجــوم عــلــى الــســعــوديــة. 
وذكرت السفارة األميركية في السعودية، في 
ظهر اعتداءات الحوثين الشنيعة 

ُ
تغريدة، »ت

على املدنين والبنية التحتية الحيوية عدم 
اهتمامهم  وعــدم  البشرية  للحياة  احترامهم 
»تقف  وأضــافــت  الــســام«.  لتحقيق  بالسعي 
ــانـــب الــســعــوديــة  ــــى جـ ــات املـــتـــحـــدة إلـ ــ ــــواليـ الـ

إلى جانب منتدى غاز شرق املتوسط ودعم 
الــــواليــــات املــتــحــدة لــذلــك الــتــحــالــف الــثــاثــي 
ودولــــة االحــتــال اإلســرائــيــلــي، أهـــم مقومات 
الـــيـــونـــان اقــتــصــاديــًا وســيــاســيــًا فـــي الــفــتــرة 
األخيرة. ويمثل حاصل هذه األمــور رهانها 
املــســتــقــبــلــي الـــوحـــيـــد لــتــحــســن أوضـــاعـــهـــا 

الداخلية ومواجهة الجار اللدود.
ومــــــــا فـــعـــلـــتـــه مــــصــــر تـــــحـــــديـــــدًا هــــــو أنـــهـــا 
املـــواد  أعــلــنــت مناقصة للبحث عــن مــكــامــن 
الهيدروكربونية في أقصى غرب منطقتها 
االقــتــصــاديــة الــخــالــصــة، املــشــكــلــة بموجب 
اتــفــاق ترسيم الــحــدود مــع الــيــونــان. لكنها 
تــافــت الـــدخـــول إلـــى املــنــاطــق الــتــي أعلنت 
 ،2019 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  تــركــيــا، 
ــا وقـــعـــت بــشــأنــهــا اتـــفـــاقـــًا مــــع حــكــومــة  ــهـ أنـ
من  كل  ورفضتها  السابقة،  الليبية  الوفاق 
مــصــر والــيــونــان وقــبــرص بــشــدة، وأرســلــت 
ـــم املــتــحــدة. لكن  شـــكـــاوى بــشــأنــهــا إلـــى األمـ
املــنــظــمــة الــدولــيــة اتــبــعــت نــهــجــًا الفــتــًا إزاء 
تــلــك الـــتـــطـــورات بــمــا ســـاهـــم فـــي املـــزيـــد من 
ــاق الـــتـــركـــي  ــ ــفـ ــ ــــورات، إذ ســـجـــلـــت االتـ ــــطـ ــتـ ــ الـ
املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  فــي  الليبي 
ثـــم صـــادقـــت رســمــيــًا عــلــى خــريــطــة تــرســيــم 
ديسمبر/ فــي  اليونانية  املصرية  الــحــدود 

كانون األول املاضي، ما أبقى األوضاع على 
ما هي، دون غلبة ألي فريق.

وأوضحت املصادر املصرية أن هذه املسألة 
تحديدًا تعتبر من العوامل الحاكمة للطرح 
املصري الذي رحبت به تركيا. فمع استمرار 
الــخــصــومــة بــيــنــهــمــا، والـــقـــائـــمـــة مــنــذ عــزل 
الرئيس املنتخب الراحل محمد مرسي في 
يريد  ال  السيسي  فــإن   ،2013 يوليو/تموز 
دولـــي،  أو  إقليمي  ــراج  إلحــ نفسه  تــعــريــض 
خـــاصـــة بــعــد تــســجــيــل االتـــفـــاقـــيـــة. هــــذا من 
ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يحافظ على 
للمستقبل،  الــبــاب »مــواربــًا«  إبــقــاء  إمكانية 

وشــعــبــهــا. إن الــتــزامــنــا بــالــدفــاع عــن اململكة 
وأمنها أمر ثابت«. واعتبرت وزارة الخارجية 
 »استمرار 

ّ
الكويتية، في بيان مساء األحد، أن

هــذه الجرائم اإلرهــابــيــة، أمــر لــم يعد مقبواًل 
التحرك  وعـــدم  الــدولــي  املجتمع  صمت  معه 
الخارجية  وزارة  أكــدت  فيما  فـــوري«،  بشكل 
القطرية، أمس األول، أن »استهداف املنشآت 
كل  ينافي  تخريبي  عمل  الحيوية  واملــرافــق 
األعراف والقوانن الدولية ومن شأنه التأثير 
ــــن واســــتــــقــــرار إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة فــي  عـــلـــى أمـ
املجتمع  اليمنية  الحكومة  وطالبت  العالم«. 
الــــدولــــي بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه »لـــوضـــع حد 
والتصعيد  املــســؤولــة  غير  التصرفات  لــهــذه 
الــعــســكــري غــيــر املــســبــوق عــلــى مــديــنــة مــأرب 
كما  السعودية«.  ألراضــي  استهدافها  وعلى 
الفلسطينية  الــرئــاســة  مــن  كــل  الــهــجــوم  دان 
واألردن  ومصر  البحرين  خارجية  ووزارات 
الـــتـــعـــاون الخليجي  الـــعـــام ملــجــلــس  واألمـــــن 
ــرف واألمــــــــــن الـــــعـــــام ملــنــظــمــة  ــجــ ــحــ نــــايــــف الــ
الـــــتـــــعـــــاون اإلســـــــامـــــــي يـــــوســـــف بــــــن أحـــمـــد 
العربي عادل بن  البرملان  العثيمن، ورئيس 

عبدالرحمن العسومي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، األناضول(

الثنائية  الــســيــاســيــة،  األوضــــاع  تغير  حـــال 
واإلقــلــيــمــيــة. واعــتــبــرت املــصــادر أن احــتــرام 
إيجابية  »خــطــوة  الليبية  التركية  الــحــدود 
السابقة  الــســلــبــيــة  الــخــطــوة  وقـــع  لتخفيف 
املتمثلة في إبرام اتفاق ترسيم الحدود مع 

اليونان في أغسطس/آب املاضي«.
ــددت املــــصــــادر فـــي الـــوقـــت نــفــســه على  ــ وشــ
أنــــه »لـــيـــس مـــن الــــــوارد فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
البحرية  الــحــدود  لترسيم  مفاوضات  فتح 
أبلغت  املصرية  الخارجية  وأن  تركيا«،  مع 
اليونان بذلك، وإن كان لن يتم إعانه رسميًا 
في القاهرة، مع االتفاق على تسويق األمر 
من خال االتصاالت الدبلوماسية ووسائل 
اإلعـــــــام الـــيـــونـــانـــيـــة لــتــهــدئــة الـــــــرأي الـــعـــام 

ــه »مــــن غير  هـــنـــاك. وأوضـــحـــت املـــصـــادر أنــ
املــرجــح الــدخــول فــي مثل هــذه املــفــاوضــات، 
القائم، ولكن  التوتر السياسي  فقط بسبب 
لسببن تمتزج فيهما العوامل االقتصادية 
والجيوسياسية. أولهما انتظار ما ستؤول 
إليه األوضاع في ليبيا، وسعي القاهرة إلى 
ترسيم حدودها معها أواًل حتى ال تحدث 
اســتــمــرار  وثــانــيــهــمــا  مستقبلية.  مــشــكــات 
الخافات بن تركيا واليونان على الحدود 
ــرة كـــريـــت مـــن جــهــة،  ــزيـ بــيــنــهــمــا، بــســبــب جـ
من  وقبرص  تركيا  بن  الخاف  واستمرار 
ناحية أخرى. وهنا ال تريد الدولة املصرية 
التورط في أي تحرك يؤدي إلى حساسيات 
لتركيا«.  املعاديتن  الــدولــتــن  وبــن  بينها 

فــي  الـــتـــركـــيـــة  الـــتـــصـــريـــحـــات  ــــت  ــرئـ ــ ـ
ُ
ق وإذا 

ســيــاق تخفيف حـــدة الــخــافــات مــع مصر، 
من  متذبذبة  مقدمات  دون  تصدر  لــم  فهي 
الــجــانــبــن. فــالــبــلــدان املــحــافــظــان حــتــى اآلن 
على عاقاتهما االستثمارية بصورة كاملة 
تبادال االتهامات واإلشارات الخضراء مرارًا 
طوال األعوام الثاثة املاضية. لكن الخاف 
أنقرة لعدد  ليبيا، واستضافة  الجذري في 
كــبــيــر مـــن املـــعـــارضـــن املـــصـــريـــن، يــبــقــيــان 
العاقات،  تحسن  أمــام  رئيسيتن  عقبتن 
ــرود وجــــفــــاف الــتــصــريــحــات  ــ ــ ويـــســـبـــبـــان بـ
ــة الــــرســــمــــيــــة تــــجــــاه أنــــــقــــــرة. وفــــي  املــــصــــريــ
الــشــهــر املــاضــي انــتــقــدت تــركــيــا استضافة 
اليونان ملمثلي قبرص ومصر والسعودية 
واإلمــــــــارات والــبــحــريــن فـــي مــنــتــدى فــيــلــيــا، 
واعــتــبــرتــهــا نــشــاطــًا مــوّجــهــًا ضـــدهـــا. ورد 
ذلك  وقتها، على  املصري،  الخارجية  وزيــر 
بأن »باده ال تقيم وزنًا ملثل هذه االتهامات، 
واملنتدى يهدف لتحقيق املصالح املشتركة 

ألعضائه«.
اإلعامية،  املناوشة  هــذه  مــن  يومن  وبعد 
أعــلــنــت مــصــر والـــيـــونـــان وقـــبـــرص تفعيل 
ــثــــاق الـــتـــأســـيـــســـي ملـــنـــتـــدى غــــــاز شـــرق  ــيــ املــ
املــتــوســط »وفــتــح ســاحــتــه لــكــل الــــدول التي 
تــتــشــارك الــقــيــم واألهـــــداف ذاتـــهـــا، وتــتــوافــر 
لها الرغبة في التعاون من أجل أمن املنطقة 
ــاء شــعــوبــهــا«. وجــــدد هـــذا األمـــر  ــ كــكــل ورخـ
التكهنات حول ما ترمي إليه الدول الثاث 
من وراء هذه الدعوة، في الوقت الذي تسعى 
فيه مصر لرسم وجه مغاير لسياستها في 
التركي  النفوذ  مواجهة  فــي  تحديدًا  ليبيا 
ــة بـــعـــد االتــــفــــاق األخـــيـــر  املـــتـــصـــاعـــد، خـــاصـ
عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة. وســبــقــت 
الــدعــوة تصريحات مــن قبرص ودولــة  تلك 
االحتال تحديدًا عبرت عن »تمني انضمام 
تركيا للمنتدى«، وهو ما لم ترد عليه أنقرة.

السعودية ترّجح تنفيذ 
الهجوم من العراق 

أو إيران رغم تبني الحوثيين

تبنى الحوثيون استهداف منشآت »أرامكو« )فايز نورالدين/فرانس برس(

)Getty( أعلن شكري أن مصر ال تقيم وزنًا التهامات تركيا لمنتدى فيليا

زكريا الكمالي

صحيٌح أن جماعة الحوثيني قد 
، في 

ّ
طّبقت خاصية تحديد الكل

 
ّ

مسألة تعميم االنتهاكات ضد كل
من يعيش على أرض اليمن من 

بشر وشجر وحجر، لكن ال مانع 
من استغالل شهر مارس/آذار 

الذي يحتفي بنساء العالم، كفتياٍت 
وسّيدات وأمهات، إلعادة التذكير 

باملآسي التي صنعتها هذه املليشيا 
ضد اليمنيات منذ ست سنوات. 

لت املرأة 
ّ
خالل الفترة املاضية، شك

 مكتملة بالنسبة 
ً
اليمنية جبهة

للمليشيات الحوثية، مثلها مثل جبهة 
محافظة مأرب، حيث تعرضت لحملة 

استبدادية تحت شعارات والفتات 
دينية، تزعم الحفاظ على هوية املرأة 

املسلمة، والستهداف ممنهج ملنبع 
الحنان، كما هو الحال ملنبع النفط 

والغاز. لكن املؤسف أن ملأرب سواعد 
وبنادق تدافع عنها، أما املرأة اليمنية، 
 يلتهمها التوحش 

ً
ركت فريسة

ُ
فقد ت

الحوثي منذ سنوات. ويحصل ذلك 
على مرأى ومسمع منظمات دولية 

تهتم بالقشور. 
هناك كوارث وانتهاكات تريد املرأة 

اليمنية منكم االلتفات إليها بمناسبة 
يومها العاملي، فيما هناك من يريد 

وأدها وإعادتها للزمن الجاهلي. 
مارس الحوثيون كافة صنوف 

اإلرهاب وأبشع االنتهاكات ضد املرأة 
اليمنية. حتى أن مناسبة 8 مارس/
آذار )يوم املرأة العاملي(، لم يعد في 

مقدور اليمنيات االحتفال بها بحرية، 
باعتبار هذا اليوم يهدف إلى محاربة 

األسرة املسلمة. 
في قاموس الجماعة، فإنه يجب 

عليها أن تحتفي فقط بيوم املرأة 
املسلمة، الذي ولدت فيه فاطمة بنت 
الرسول محمد، وأن تسير اليمنيات 

»تشجيع إرسال  على نهجها، وذلك بـ
األبناء إلى جبهات القتال«، في دعوة 
صريحة لتجنيد األطفال أطلقتها ما 
»الهيئة النسائية« في املكتب  تسمى بـ
السياسي الحوثي. ال حقوق تعترف 

بها جماعة الحوثيني للمرأة سوى 
عندما تكون أّمًا تقّدم أوالدها كحطب 
ملعاركهم. أما باقي الحقوق، إن فكرت 
اليمنيات باملطالبة فيها أو ممارستها، 
فتشكل »جزءًا من الحرب الناعمة التي 

يقودها املجتمع الدولي ضدهم«. 
يقف زعيم الجماعة، عبد امللك الحوثي، 

كرأس حربة في حملة التحريض 
ضد املرأة، يشكك في األخالق، ويفرز 
النساء إلى مسلمات وغير مسلمات، 

بقوله في كلمة له، إن من سماهم 
»األعداء«، يسعون »بكل الوسائل 

للترويج للتبرج واالختالط والعالقات 
املحّرمة لهدف شيطاني، ألنهم 

يعتبرون اإلفساد للمجتمع املسلم 
أكبر وسيلة لقهره والسيطرة عليه«. 
بتفكير مثل هذا، »طالباني« رجعي، 
يقوم الحوثي بالتعريض باملرأة. هو 

ال يريد من النساء أن يطالنب بحقوق 
لهّن، وخصوصًا السياسية.

بعد تكاثر الرسائل اإليجابية 
التي تعلنها الحكومة 

التركية تجاه مصر، 
عملت القاهرة على 

طمأنة أثينا بأنه ليس من 
الوارد في الوقت الحالي 

فتح مفاوضات لترسيم 
الحدود البحرية مع أنقرة

لمنتدى  األول  الوزاري  االجتماع  الثالثاء،  اليوم  القاهرة،  تستضيف 
غاز شرق المتوسط بكامل أعضائه، وبحضور وزير الطاقة اإلسرائيلي 
)الـــصـــورة(.  شطاينتس  ــال  ــوف ي
ــمــقــرر الــتــبــاحــث حــول  ــن ال ومـ
األنابيب  شبكة  توسيع  مشروع 
ــيــن مــصــر ودولـــة  ــمــقــامــة ب ال
واليونان.  قبرص  لتضم  االحتالل 
قبرص  توقيع  االجتماع  وسبق 
نيقوسيا  في  وإسرائيل،  واليونان 
لمد  مبدئيًا  اتفاقًا  اإلثنين،  أمس 
الشبكات  يربط  البحر  تحت  كابل 

الكهربائية للدول الثالث.

اجتماع منتدى الغاز
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رسالة من الملك سلمان 
إلى أمير قطر 

ــلـــقـــى أمــــيــــر قــــطــــر الــــشــــيــــخ تــمــيــم  تـ
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمـــس اإلثــنــن، 
رســــــــالــــــــة شـــــفـــــويـــــة مــــــــن الــــعــــاهــــل 
الـــســـعـــودي املـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز ، تــتــصــل بـــالـــعـــاقـــات بن 
وتعزيزها،  دعمها  البلدين وسبل 
ــى أبـــــرز املــســتــجــدات  بـــاإلضـــافـــة إلــ
أمير  وتسلم  والــدولــيــة.  اإلقليمية 
الرسالة، من وزيــر الخارجية  قطر 
الـــــســـــعـــــودي، فـــيـــصـــل بـــــن فــــرحــــان 
ــلــــه )الـــــــصـــــــورة(، خـــال  بــــن عـــبـــد الــ
بالديوان  مكتبه  في  لــه،  استقباله 
األمــــــــيــــــــري، حــــيــــث تــــعــــد الــــــزيــــــارة 
األولــى ملسؤول سعودي على هذا 
املستوى إلى الدوحة، منذ التوقيع 
عــلــى اتـــفـــاق الـــعـــا فـــي الــســعــوديــة 
الثاني املاضي،  في يناير/ كانون 

والذي أنهى األزمة الخليجية.
)العربي الجديد(

سورية: األسد وزوجته 
مصابان بكورونا

أعلن النظام السوري أمس اإلثنن، 
إصــــــــابــــــــة رئـــــيـــــســـــه بــــــشــــــار األســــــــد 
وزوجـــتـــه أســمــاء بــكــورونــا. وأكـــدت 
ــة« فــــي بــيــان  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــة الـ ــ ــاسـ ــ »رئـ
على »فيسبوك«، أن األسد وزوجته 
»بصحة جيدة وحالتهما مستقرة«، 
مضيفة أنهما »سيتابعان عملهما 
ــرة الـــحـــجـــر  ــ ــتـ ــ خـــــــال قـــضـــائـــهـــمـــا فـ
الصحي املنزلي، التي ستستمر إلى 

أسبوعن أو ثاثة«.
)العربي الجديد(

مصر: »مستقبل وطن« 
يستحوذ على لجان 

»الشيوخ«
اســتــحــوذ حـــزب »مستقبل وطـــن«، 
املـــحـــســـوب عــلــى الـــنـــظـــام املـــصـــري، 
أمس اإلثنن، على غالبية املناصب 
ــات لـــــجـــــان مــجــلــس  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فــــــي انـ
الــشــيــوخ بــالــتــزكــيــة. وفــازعــبــد الله 
أمن عصر، برئاسة لجنة الشؤون 
وهاني  والتشريعية،  الــدســتــوريــة 
صــاح ســري الدين، برئاسة لجنة 
ــتــــصــــاديــــة  ــة واالقــ ــيــ ــالــ ــــؤون املــ ــشــ ــ الــ
واالســــــتــــــثــــــمــــــار، وأســـــــامـــــــة أحـــمـــد 
الـــجـــنـــدي بـــرئـــاســـة لــجــنــة الـــدفـــاع 
واألمن القومي، باإلضافة إلى فوز 
»الــوطــن«  رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
محمود محمد مسلم برئاسة لجنة 
الثقافة والسياحة واآلثار واإلعام.
)العربي الجديد(

قصف جوي إسرائيلي 
على سيناء

اإلسرائيلي،  الحربي  الطيران   
ّ
شن

ــارات جــويــة عــدة  ــنـــن، غـــ أمـــس اإلثـ
ــال ســـيـــنـــاء،  ــ ــمـ ــ ــلــــى مـــحـــافـــظـــة شـ عــ
شرقي مصر. وقالت مصادر قبلية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  وشـــهـــود لـــ
 
ّ
شن اإلسرائيلي  الحربي  الطيران 

غــــــــارات عـــــدة عـــلـــى مـــديـــنـــتـــي رفـــح 
والشيخ زويد، مؤكدة عدم اإلباغ 

عن وقوع إصابات.
)العربي الجديد(

األردن: استقالة وزير 
العمل بعد تعديل 

الحكومة

وافــــــق الـــــديـــــوان املـــلـــكـــي األردنــــــــي، 
أمــس اإلثــنــن، على استقالة وزيــر 
الــقــطــامــن، وذلـــك بعد  العمل معن 
ــر الــيــمــن  ــ ــيـ ــ ــة األخـ ــ ــأديـ ــ ــن تـ ــ يــــــوم مـ
الــدســتــوريــة إثـــر الــتــعــديــل املــوّســع 
الــــوزراء بشر  رئــيــس  على حكومة 
)الــــصــــورة(. وبحسب  الــخــصــاونــة 
مــرســوم مــلــكــي، فــقــد جـــرى تكليف 
أيــمــن ريـــاض سعيد املــفــلــح، وزيــر 
ــة، بــــــــإدارة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــيـــة االجــ ــنـــمـ ــتـ الـ
الـــوزارة، فيما أوضــح وزيــر الّدولة 
 
ّ
لشؤون اإلعــام، صخر دوديــن، أن

الــخــصــاونــة أبــلــغ الــســبــت املــاضــي 
الجمع ما بن  القطامن بصعوبة 
حقيبتي العمل واالستثمار، مبينًا 
ى حقيبة 

ّ
 األخير كان قد قبل تول

ّ
أن

العمل، وذلك قبل االستقالة.
)العربي الجديد(

طرابلس ــ العربي الجديد

انــتــظــارهــا وسبقتها  ــال  فـــي خـــطـــوة طــ
تــحــديــات عــديــدة، ال سيما بــشــأن تلقي 
رشـــــى فــــي مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي 
النتخاب السلطة الجديدة، انطلقت في 
مدينة سرت، وسط ليبيا، أمس اإلثنن، 
جلسة مجلس النواب ملنح الثقة لحكومة 
الحميد  عبد  برئاسة  الوطنية  الــوحــدة 
الدبيبة، والتي تستكمل اليوم الثاثاء. 
نائبًا  الجلسة، بمشاركة 132  وانطلقت 
من أصل 200 ما يعني تجاوز الجلسة 
دعا  بينما  لعقدها.  القانوني  النصاب 
الــنــواب بــطــبــرق، عقيلة  رئــيــس مجلس 
ــالـــح، الــــنــــواب إلــــى تـــجـــاوز الــعــقــبــات  صـ
ــاز االســــتــــحــــقــــاق املــقــبــل  ــ ــــجـ ــــن أجــــــل إنـ مـ
في  الرئاسية  االنتخابات  تنظيم  وهــو 
وقـــال   .2021 األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
صالح، خال كلمته في افتتاح الجلسة، 
ع اليوم إلى أن 

ّ
إن »الشعب الليبي يتطل

يضمن االتــفــاق الــســيــاســي فــي اإلعـــان 
الـــدســـتـــوري، لــكــي نــتــمــكــن مـــن مناقشة 
مــنــح الـــثـــقـــة«، مــضــيــفــًا: »الــــيــــوم، نــطــوي 
صفحة االنقسام الليبي وال إقصاء وال 
ع 

ّ
ونتطل املــقــبــلــة،  املــرحــلــة  فــي  تهميش 

واملعوقات  العقبات  من  الكثير  لتجاوز 
لــتــنــظــيــم االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة فــــي 24 
ديــســمــبــر«. وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن بــدئــهــا، 
ــرر مــجــلــس الــــنــــواب تــعــلــيــق جــلــســتــه  ــ قـ
إلــى صــبــاح الــيــوم الــثــاثــاء، واســتــدعــاء 
الوزارية. كما  الدبيبة لعرض تشكيلته 
طلب املجلس، بحسب بيان صادر عنه، 
من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، 
الطريق  تقديم مقترح لتضمن خارطة 
السياسي  الــحــوار  ملتقى  عــن  املنبثقة 

في اإلعان الدستوري.
ودار جدل واســع بن النواب حول عدم 
وضوح أسماء شاغلي بعض الحقائب 
ــة ملـــطـــالـــب أخــــرى  ــافــ الـــــــوزاريـــــــة، بــــاإلضــ
أعضاء  عــدد  تقليص  بــضــرورة  تتعلق 
تشكيلته  قــدم  الدبيبة  وكــان  الحكومة. 
ــة ملــجــلــس الـــــنـــــواب، الــخــمــيــس  ــ ــوزاريــ ــ الــ
املاضي، وتتألف من 27 حقيبة وزاريــة 
و6 وزراء دولة ونائبن لرئيس الوزراء. 
قال  الليبي،  للشعب  كلمة وّجهها  وفي 
 مسار تشكيل الحكومة 

ّ
الدبيبة أمس، إن

الهّن والسهل، بل كان  »لــم يكن باألمر 

أصــعــب مــن صــعــود الــجــبــال الشاهقة«، 
مــســتــدركــًا بــالــقــول »لــكــنــه فـــي الــنــهــايــة 
صعود نحو القمة بــا شــك«. وأضــاف: 
التعقيد  املرير شديد  الــواقــع  »لــم نختر 
الـــذي يشكل الــحــالــة الــســيــاســيــة الــيــوم، 
ومسار تشكيل الحكومة تضّمن جهوًدا 
مضنية للحصول على األفضل«، مشيرًا 
إلـــــى أن وصــــولــــه إلـــــى تــشــكــيــلــهــا جـــاء 
خـــال »أزمــــة صـــراع وحــــرب، وأزمــــة ثقة 
ــة قــبــول وتــأيــيــد ودعــم  ومــشــاركــة، وأزمــ
وتابع  واالستيعاب«.  الواقعية  تطلبت 
وأنا  إليكم  »أتحدث  كلمته:  في  الدبيبة 
تعمل  الــجــديــدة  الــحــكــومــة  بعيني  أرى 
كجيش من الخدم لهذا الشعب العظيم، 
الكهرباء ضمن ما تعهدت  أزمــة  تعالج 
بـــه زمـــنـــيـــًا، وتـــحـــرك عــجــلــة االقـــتـــصـــاد، 
املصارف.  أمــام  الطوابير  أزمــة  فتنتهي 
بانتظام  الليبين  أرى  ذلــــك،  كــل  وقــبــل 
ــا كــمــا يــلــيــق بهم  يــتــلــقــون لــقــاح كـــورونـ
وبكرامتهم«. وأكــد أن واقــع أزمــة الباد 
ــتـــوازن املــعــقــول  فـــرض عــلــيــه »مـــراعـــاة الـ
وينقلها  أزمتها  من  بلدي  يخرج  الــذي 
ــــان وُيـــوقـــف حــالــة الــتــمــديــد  إلـــى بـــر األمـ
لأزمة«. ولفت الدبيبة إلى أنه في إطار 
واستمعت  »ناقشت  لحكومته  تشكيله 
واستوعبت، وفي النهاية قدمت أفضل 

ما يمكن«.
ــاء مــجــلــس الــــنــــواب »أال  ونــــاشــــد أعــــضــ
يــــــفــــــوتــــــوا فــــــرصــــــة تـــــوحـــــيـــــد املــــجــــلــــس 
بوا هذه املرة مصلحة 

ّ
بملتقاهم، وأن يغل

الـــوطـــن عــلــى كـــل الــحــســابــات الــخــاصــة 
والضيقة، لتمكن الحكومة من مباشرة 
مــهــامــهــا الــصــعــبــة عـــلـــى الــــفــــور، وعــــدم 
ــراء نــيــل الــثــقــة إلــــى مــرحــلــة  ــ تــرحــيــل إجــ
أن ذلــك سيترتب عليه  أخـــرى«، معتبرًا 
عرقلة املــســار االنــتــخــابــي الـــذي أوصــت 
الشعب  وحــرمــان  بــه مخرجات جنيف، 
ــول إلــــى انــتــخــابــات  الــلــيــبــي مـــن الــــوصــ
حقيقية ونزيهة. وختم بالقول »إن من 
ــة فـــي الــبــال  ــ لـــه فــســحــة فـــي الـــزمـــن وراحـ
ــال املــــواطــــن الــبــســيــط،  ــه لـــيـــس كـــحـ ــالـ حـ
خصمت  والتمديد  واإلطالة  فالتعطيل 

من عمر شعبنا وزادت من معاناته«.
وكــــانــــت الـــجـــلـــســـة قــــد تـــــجـــــاوزت أولــــى 
الــصــعــوبــات املــتــعــلــقــة بــوصــول الــنــواب 
ــرت، بـــعـــد رفـــــض قـــيـــادة  ــ ــــى مـــديـــنـــة ســ إلـ
ــواء املـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، فــتــح  ــ ــلـ ــ الـ
الــطــريــق الـــبـــري املـــــؤدي لــلــمــديــنــة، وتــم 
النواب  فتح األجــواء الستقبال طائرات 
في املطار. وحث رئيس البعثة األممية 
الــنــواب على  يــان كوبيتش،  ليبيا،  إلــى 
ــنـــواب،  ــرورة عــقــد جــلــســة مــجــلــس الـ ــ ضــ
وعدم عرقلتها »تحت أي ذريعة«، نافيًا 
»مــزاعــم  بــشــأن  أممية  وجـــود تحقيقات 
ــديـــدة.  ــار الــســلــطــة الـــجـ ــيـ ــتـ رشـــــــوة« الخـ
وقــــال كــوبــيــتــش، فـــي بــيــان لـــه، أول من 
أمـــــس األحــــــــد، إن »جـــلـــســـة مـــنـــح الــثــقــة 
لتشكيلة حكومة الدبيبة، خطوة مهمة 
أخـــرى نــحــو اســتــعــادة وحـــدة وشرعية 
داعيًا  الليبية«،  والسلطات  املؤسسات 
إلى »عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي 
ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة، 
مــثــل الــرســالــة الــنــصــيــة املـــتـــداولـــة حــول 
التحقيقات التي تجريها األمم املتحدة 

بشأن مزاعم الرشوة«.

ليبيا: جلسة الثقة لحكومة 
الدبيبة تستكمل اليوم

تخطت ليبيا أمس 
اإلثنين تحديًا بارزًا، بعد 

شروع النواب بمناقشة 
منح الثقة لحكومة 

عبد الحميد الدبيبة في 
جلسة بمدينة سرت

جدل بين النواب حول 
عدم وضوح أسماء 

شاغلي بعض الحقائب
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حرب كونغولي

مـــنـــح قـــضـــاة املـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة، أمــس اإلثــنــن، 30 مليون 
لـــضـــحـــايـــا  ــعــــويــــضــــات  ــتــ كــ دوالر 
الجرائم التي أديــن بها أحــد أمــراء 
الــــحــــرب الـــكـــونـــغـــولـــيـــن، وبــيــنــهــم 
أطــــفــــال تــــم تــجــنــيــدهــم وضـــحـــايـــا 
كان  جنسي.  واستعباد  اغتصاب 
باسم  املــعــروف  نتاغاندا،  بوسكو 
ــن عـــام 2019 في  »املــــدمــــر«، قـــد أديــ
18 جريمة ضد اإلنسانية وجرائم 
حـــــرب، وحـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن 30 
ــاب فــظــائــع  ــكــ عـــامـــًا لــــــدوره فـــي ارتــ
خال صراع عرقي دام في الكونغو 

عامي 2002 و2003. 
)أسوشييتد برس(

بريطانيا تسمي سفيرًا 
جديدًا في الخرطوم

ــكـــة املــــتــــحــــدة، أمـــس  ــلـ أعـــلـــنـــت املـــمـ
 املــبــعــوث الــبــريــطــانــي 

ّ
اإلثـــنـــن، أن

الــخــاص لــلــقــرن األفــريــقــي والبحر 
األحـــمـــر جــولــيــان رايـــلـــي سيتولى 
مـــهـــام الــــســــفــــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
املقبل.  أيار  الخرطوم حتى مايو/ 
وأوضـــح بيان صــادر عــن السفارة 
 
ّ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي الــــخــــرطــــوم، أن

ــر الـــخـــارجـــيـــة دومـــيـــنـــيـــك راب  ــ وزيــ
ــــف خـــــال زيــــارتــــه 

ّ
ــورة(، كــــل ــ ــ ــــصـ ــ )الـ

الــعــاصــمــة الــســودانــيــة فــي يناير/ 
ــي املـــــاضـــــي رايــــلــــي  ــانــ ــثــ كـــــانـــــون الــ
بمهام توسيع عاقة بريطانيا مع 
حــكــومــة الـــســـودان. ونــســب الــبــيــان 
العمل  إلــى  تطلعه  تأكيد  للسفير 
عـــلـــى تـــوســـيـــع الـــشـــراكـــة الــعــمــيــقــة 
ــكــــة املــــتــــحــــدة  ــلــ ــمــ ــفــــعــــل بــــــن املــ ــالــ بــ

والسودان.
)العربي الجديد(

اتفاق بين سيول 
وواشنطن على تمويل 

الوجود العسكري
ـــة  ــيـ ــوبــ ــنــ ــــت كــــــــوريــــــــا الــــجــ ــلــ ــ ــــوصــ تــ
ــفـــاق  ــى اتـ ــ والــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة إلــ
بــشــأن مساهمة ســيــول املــالــيــة في 
الـــوجـــود الــعــســكــري األمــيــركــي في 
الـــبـــاد، وفـــق مــا أعــلــنــت السلطات 
اإلثنن،  أمــس  الجنوبية،  الــكــوريــة 
املـــــنـــــاورات  ــن  ــ مـ األول  ــــوم  ــيـ ــ الـ ــــي  فـ
مع  املشتركة  السنوية  العسكرية 
وزارة  وقالت  األميركين.  الجنود 
في  الجنوبية  الــكــوريــة  الخارجية 
بـــيـــان، إن الــجــانــَبــن وقـــعـــا اتــفــاقــًا 

حدد قيمته.
ُ
»مبدئيًا« لم ت

)فرانس برس(

الكاظمي يدعو 
إلى »حوار وطني«

ــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــس الـــــــــــــــــوزراء الـ ــيــ ــ دعـــــــــا رئــ
مصطفى الكاظمي )الصورة(، أمس 
اإلثنن، إلــى عقد حــوار وطني، قال 
ــّبـــرًا عــــن تــطــلــعــات  ــه ســـيـــكـــون مـــعـ ــ إنـ
الــشــعــب الـــعـــراقـــي. وقــــال الــكــاظــمــي، 
انتهاء  بمناسبة  مصورة  كلمة  في 
ــا فــرنــســيــس لـــلـــعـــراق:  ــابـ ــبـ زيـــــــارة الـ
ــبــــة والـــتـــســـامـــح  »فـــــــي أجــــــــــواء املــــحــ
ــارة الــبــابــا ألرض  ــ الــتــي عــززتــهــا زيـ
الــعــراق، ندعو جميع املختلفن من 
قـــوى ســيــاســيــة وفــعــالــيــات شعبية 
ومعارضي  احتجاجية،  وشبابية 
ــــوار  ــــحـ الــــحــــكــــومــــة، إلـــــــى طـــــاولـــــة الـ
املسؤول أمام شعبنا وأمام التاريخ. 
السياسية  وأحــزابــنــا  قــوانــا  نــدعــو 
إلى منح شعبنا فرصة األمل والثقة 

بالدولة وبالنظام الديمقراطي«.
)العربي الجديد(

احتجاجات تطالب بإقالة 
محافظ المثنى

بمحافظة  العراقين  مئات  تظاهر 
املثنى، جنوب الباد، أمس اإلثنن، 
لــلــمــطــالــبــة بــإقــالــة املــحــافــظ أحــمــد 
جودة من منصبه، احتجاجًا على 
تـــدنـــي مــســتــوى الـــخـــدمـــات وســـوء 
أمام  املتظاهرون  اإلدارة. واحتشد 
ورددوا  املـــثـــنـــى،  مــحــافــظــة  مــبــنــى 
»حــقــن  ــودة بـــ ــ هـــتـــافـــات تـــطـــالـــب جــ

الدماء واالستقالة من منصبه«.
)األناضول(

بغداد ــ العربي الجديد

اختتم البابا فرنسيس، أمس اإلثنن، زيارته 
التاريخية إلى العراق، التي استمرت 3 أيام، 
وكانت األولى التي يقوم بها بابا للفاتيكان 
ــذا الــبــلــد، مـــؤكـــدًا أن الـــعـــراق سيبقى  إلــــى هــ
فـــي قــلــبــه، وأن لـــقـــاءه بــاملــرجــع الــديــنــي علي 
من  للعالم.  مهمة  رســالــة  شــّكــل  السيستاني 
ــاد الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن  جــهــتــه، أشـ
بـــالـــزيـــارة، فــيــمــا وصــفــتــهــا طــهــران بــالــجــّيــدة 
والــبــنــاءة. وعـــاد الــبــابــا فرنسيس أمـــس إلــى 
رومــا، منهيًا زيارته إلى العراق، التي بدأها 
يــــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي، وزار خــالــهــا مــدنــًا 

عراقية عدة، مزقتها الحرب واإلرهاب. 
أول  فرنسيس  البابا  قــال  مــغــادرتــه،  وقبيل 
مــن أمــس األحـــد، إن »الــعــراق سيبقى دائمًا 
مـــعـــي وفـــــي قـــلـــبـــي«، بـــعـــد تــــرؤســــه قـــداســـًا 
احــتــفــالــيــًا شـــارك فــيــه اآلالف فــي ملعب في 
أربيل. وفي طائرة العودة إلى روما، وصف 
السبت  الــســيــســتــانــي،  مــع  لــقــاءه  فرنسيس 
املــاضــي، بــأنــه أراح نفسه. وقـــال الــبــابــا إنه 
مشددًا  وحكيمًا«،  متواضعًا   

ً
»رجـــا التقى 

عــلــى أن هـــذا الــلــقــاء »شــّكــل رســالــة عــاملــيــة«. 
وقــال »شعرت أن من واجبي أن أقــوم بحج 
اإليــــمــــان والـــتـــوبـــة هـــــذا، ولـــقـــاء رجــــل كبير 
حــكــيــم، رجــــل ديــــن تـــقـــي، وكـــــان ذلــــك جليًا 
فقط بمجرد االستماع إليه«. وأضــاف »إنه 
لي  قــال  والــخــفــر.  بالحكمة  يتمتع  شخص 
إنه لم يعد يستقبل منذ 10 سنوات الــزوار 
الذين لديهم أهداف سياسية أو ثقافية، بل 
أبــدى  لقد  الــذيــن لديهم دوافـــع دينية.  فقط 

احترامًا كبيرًا خال لقائنا، وهذا يشرفني. 
ــزواره، لكنه  ــ فــهــو ال يــقــف أبــــدًا لــلــتــرحــيــب بــ
ي مــرتــن«. ووصــف 

ّ
وقــف إللــقــاء التحية عل

زيارته للعراق بأنها »كانت مرهقة أكثر من 
زيــاراتــه األخـــرى« لــلــخــارج، مــؤكــدًا أن بلوغ 

الـ84 عامًا »له تبعات«. 
الرئيس  أشـــاد  الــعــراق،  زيـــارة  على  وتعليقًا 
األمــيــركــي جــو بــايــدن بــمــا رأى فــيــه »رســالــة 
ــتـــب بــــايــــدن عــلــى  ــــام مـــهـــمـــة«. وكـ ــوة وســ ــ أخــ
»تــويــتــر«، أن »رؤيــــة الــبــابــا فــرنــســيــس وهــو 
ــزور املــــواقــــع الـــديـــنـــيـــة، مـــثـــل مــســقــط رأس  ــ يــ
النبي إبراهيم، وقضاء بعض الوقت مع آية 

املوصل،  في  والصاة  السيستاني  الله علي 
املــديــنــة الــتــي عــانــت قــبــل ســنــوات مــن العنف 
وتطرف جماعة مثل تنظيم الدولة اإلسامية 
للعالم بأسره«.  )داعـــش(، يشكل رمــزًا لأمل 
على  العراقي«  والشعب  »الحكومة  أ 

ّ
هن كما 

تنظيم  الزيارة »الضخمة«. 
من جهتها، اعتبرت إيران أن زيارة البابا إلى 
العراق، كانت »جّيدة وبناءة«، وتحمل رسالة 
عودة األمن الى باد الرافدين. ورأى املتحدث 
باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب 
زاده، أن »رسالة هذه الزيارة، هي عراق هادئ 

وآمن، وأن العراق عاد إلى األمان«.

جالل بكور

التجنيد  بــهــدف  االعــتــقــاالت  )قــســد(، حملة  الديمقراطية«  »قـــوات ســوريــة  واصــلــت 
اإلجباري في مناطق سيطرتها شمالي سورية، واعتقلت خال اليومن املاضين، 
أكثر من مائة شخص في ريفي الرقة والحسكة شمالي سورية، في وقت هّدد فيه 
جديدة.  انشقاق  بعمليات  املليشيات،  هــذه  صفوف  فــي  يعملون  محليون  شيوخ 
»العربي الــجــديــد«، أمــس اإلثــنــن، إن املليشيا  وقــالــت مــصــادر مقربة مــن »قــســد«، لـ
ــت حملة اعــتــقــاالت واســعــة طــاولــت مناطق فــي مدينة الــرقــة ومنطقة 

ّ
الــكــرديــة شــن

الحسكة، حيث  الــشــدادي جنوبي  الــرقــة، وفــي  ريــف  فــي  املنصورة  الطبقة وناحية 
ــهــم بــهــدف التجنيد اإلجـــبـــاري فــي صــفــوفــهــا، من 

ّ
اعــتــقــلــت عــشــرات األشـــخـــاص جــل

السوري. كما نشرت »قسد«، حواجز متنقلة  النظام  ولــدى  لديها  بينهم موظفون 
على الــطــرقــات املــؤديــة إلــى قــرى وبــلــدات عــديــدة فــي املنطقة، لتنفيذ أكبر عــدد من 
االعتقاالت. وتزامنًا، تحدثت مصادر محلية عن وقوع توتر بن عناصر من »قسد« 
في ناحية تل حميس بريف الحسكة، حيث فّرت مجموعة من العناصر بساحها 
من نقطة للمليشيا إلى نقطة تخضع لسيطرة قوات النظام، وهو ما وصفه شيوخ 
لــدعــوات منهم.  »قــســد« استجابة  فــي صــفــوف  انــشــقــاق  للنظام بعمليات  تــابــعــون 
ونقلت صحيفة »الوطن« املوالية للنظام عن مشعل عبد الكريم الجربا، أحد شيوخ 
 مباشرًا مع قيادات بارزة في منطقة دير الزور بهدف 

ً
قبيلة شمر، أن هناك تواصا

االنشقاق، مهددًا »قسد« بتطورات مهمة.
السوري«  الوطني  االشتباكات بن »قسد« و»الجيش  ذلــك، تجددت  في غضون 
الكيف في  أم  التركي في ناحية  الجيش  املدعوم من  السورية(  املعارضة  )قــوات 
»العربي الجديد«، إن االشتباكات  ريف الحسكة. وقال مصدر من قوات املعارضة لـ
أّدت إلــى مقتل عنصر مــن قـــوات املــعــارضــة وخــســائــر بشرية أيــضــًا فــي صفوف 
»قسد«. ولفت إلى انفجار سيارة مفخخة في قرية الريحانية بناحية رأس العن، 
ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة 3 آخرين من قوات املعارضة أيضا. وكان والي 
شانلي أورفـــة التركية، عبد الله أران، قــد أجــرى أول مــن أمــس األحـــد، زيـــارة إلى 
مدينة رأس العن في ريف الحسكة، الخاضعة لسيطرة املعارضة. وقالت مصادر 
للمسؤولن،  األهــالــي  نقلها  التي  الشكاوى  أبــرز  إن  الجديد«  »العربي  لـ محلية 

ترتبط بغياب األمن والخدمات في املدينة.

قتل 2600 مدني 
سوري بانفجار ألغام 

منذ مارس 2011
تكليف األجهزة األمنية 

والجيش بعدم السماح 
بإقفال الطرق

قتل وجرح 22 شخصًا 
في ريف سلمية يوم 

األحد إثر انفجار لغمين
قائد الجيش: العسكري 

يعاني ويجوع فماذا 
ينتظر المسؤولون؟

ألغام سورية

أمين العاصي

أن  مــــن دون  ــــوم  يــ يـــمـــر  يــــكــــاد  ال 
تــحــصــد األلــــغــــام الـــتـــي زرعــتــهــا 
ــة  ــــي ســــوريــ أطـــــــــــراف الــــــصــــــراع فــ
أرواح  املاضية  العشر  السنوات  مــدى  على 
مدنين، وخاصة في البادية السورية، الذي 
تــشــيــر املــعــطــيــات والـــوقـــائـــع إلـــى أن جانبًا 
كبيرًا منها تحول إلى حقول ألغام، وأبرزها 
فــي ريــفــي حــمــاة وحــمــص الشرقين وريــف 
دير الزور الجنوبي. ففي حادث ُيعد األعلى 
لــجــهــة الــضــحــايــا، قــتــل وجــــرح 22 شخصًا 
في ريف مدينة سلمية شرقي حماة وسط 
ســـوريـــة، أول مــن أمـــس األحــــد، إثـــر انــفــجــار 
لقطف  توجههما  خــال  بسيارتن،  لغمن 
»الكمأة« الذي تشتهر به البادية السورية، 
ــفـــاع ثــمــنــه. ونقلت  بــهــدف االتـــجـــار بـــه الرتـ
قناة »اإلخبارية«، التابعة للنظام، عن مدير 
عيسى  نــاصــح  الــوطــنــي  سلمية  مستشفى 
قوله إن 14 جثة تعود ملدنين وصلت إلى 
املــســتــشــفــى، بــاإلضــافــة إلـــى ثـــاث إصــابــات 
أخرى، عقب انفجار ألغام في منطقة وادي 
انفجر  كما  الشرقي.  بريف سلمية  العذيب 
لــغــم آخــــر، ُيــعــتــقــد أنـــه مــن مــخــلــفــات تنظيم 
»داعش«، بسيارة أخرى بالقرب من املنطقة 
نفسها، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص. 
ــادث بـــعـــد مـــقـــتـــل خــمــس  ــحـــ ــذا الـــ ــ ويــــأتــــي هــ
فتيات، وجــرح 11 شخصًا، في 27 فبراير/ 
شباط املاضي بانفجار لغم مضاد لآلليات 
بــســيــارة تــقــل عـــمـــااًل لــجــمــع »الـــكـــمـــأة« قــرب 
منطقة رسم األحمر بناحية السعن في ريف 

سلمية الشمالي الشرقي.
»الـــعـــربـــي  وأوضــــحــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة، لــــ
التابعة  املــحــلــيــة  املــلــيــشــيــات  أن  الــجــديــد«، 
لــلــنــظــام »هــــي املـــســـؤولـــة عـــن زرع األلـــغـــام 
فـــي مــحــيــط مــديــنــة ســلــمــيــة خــــال األعــــوام 
املـــاضـــيـــة، فـــي مــحــاولــة مــنــهــا ملــنــع تنظيم 
داعش من االقتراب من املدينة ومن مناطق 
أخرى في ريفي حمص وحماة الشرقين«. 
وبّينت املصادر أن تنظيم داعش نفسه زرع 
مفاجئ  هجوم  لتفادي  املنطقة  في  ألغامًا 
مـــن هـــذه املــلــيــشــيــات أو مـــن قــــوات الــنــظــام 
إلــى نــقــاط تــمــركــزه فــي الــبــاديــة الــســوريــة«. 
وأشارت إلى أنه »ال توجد خرائط توضح 
أماكن هذه األلغام لنزعها أو لتفاديها من 

مــن كـــوادر الــدفــاع املــدنــي، و9 مــن الــكــوادر 
انفجار  حــوادث  من  املئات  عبر  اإلعامية، 
األلــغــام فــي مختلف املــحــافــظــات الــســوريــة 
لــلــتــقــريــر  مــــــــارس/آذار 2011. وطــبــقــًا  مــنــذ 
ــإن أغـــلـــب ضـــحـــايـــا األلــــغــــام ســـقـــطـــوا فــي  ــ فـ
مــحــافــظــتــي حــلــب والـــرقـــة، إذ بــلــغــت نسبة 
حصيلة الــضــحــايــا فــي املــحــافــظــتــن قــرابــة 
51 فــي املــائــة مــن مــجــمــل ضــحــايــا األلــغــام، 
هاتن  في  سقطوا  الضحايا  نصف   

َّ
أن أي 

الـــزور  املــحــافــظــتــن، تليهما مــحــافــظــة ديـــر 
بــنــســبــة تـــقـــارب الــــ 16 فـــي املـــائـــة، ثـــم درعـــا 
بنحو 9 فــي املــائــة، ثــم حــمــاة بنسبة 7 في 

املائة، ثم بقية املحافظات.
ــنــــاول تــقــريــر الــشــبــكــة األلــــغــــام املـــضـــادة  وتــ
ــواد صــمــمــت  ــ ــــي مــ ــات، وهـ ــبــ ــركــ ــراد واملــ لــــأفــ
فــوقــهــا، وتنفجر  أو  تــحــت األرض  لــتــوضــع 
بسبب وجــود اقتراب أو تماس شخص أو 
مركبة بها. وأشارت الشبكة في تقريرها إلى 
أن سورية بذلك باتت من أسوأ دول العالم 
في كمية األلغام املزروعة منذ العام 2011، 
رغــــم حــظــر الـــقـــانـــون الـــدولـــي اســتــخــدامــهــا. 
ووفـــقـــًا لــتــقــريــر الــشــبــكــة، وهــــي عــضــو في 
»الــحــمــلــة الــدولــيــة لحظر األلـــغـــام األرضــيــة 
أطراف  فإن  العنقودية«،  الذخائر  وتحالف 
الـــنـــزاع فــي ســوريــة قــد اســتــخــدمــت األلــغــام 
على مدى قرابة 10 سنوات )باستثناء قوات 
املتحدة  الــواليــات  بقيادة  الدولي  التحالف 
األمــيــركــيــة، والــقــوات الــروســيــة( على الرغم 
وعزا  استخدامها.  على  الدولي  الحظر  من 
الــتــقــريــر ذلـــك إلـــى امــتــاك الــنــظــام الــســوري 
عــشــرات آالف األلـــغـــام، إضــافــة إلـــى سهولة 
الذي  األمــر  املنخفضة،  وكلفتها  تصنيعها 

املنطقة«.  في  يتنقلون  الذين  املدنين  قبل 
ــــت أن »األلـــــغـــــام جــــانــــب خـــفـــي مــن  ــافـ ــ وأضـ
ــد اهـــتـــمـــامـــًا  ــة فــــي ســـــوريـــــة، ال يـــجـ ــارثــ ــكــ الــ
إعـــامـــيـــًا، أو مـــن قــبــل املــنــظــمــات الــدولــيــة 
املتخصصة«. وال يتوقف سقوط الضحايا 
جــــراء األلـــغـــام عــلــى ريــفــي حــمــص وحــمــاة، 
ــفــــجــــار مــخــلــفــات  ـــكـــثـــر حــــــــوادث انــ

ُ
حـــيـــث ت

الــحــرب مــن األلـــغـــام فــي بــاديــة ديـــر الــــزور، 
وخاصة بمجموعات من مليشيات محلية 
وأوضحت  املنطقة.  على  تسيطر  وطائفية 
مصادر محلية أن عددًا من رعاة الغنم في 
الــبــاديــة الــســوريــة فــقــدوا حــيــاتــهــم نتيجة 

انفجار ألغام بهم أثناء الرعي.
األلغام  الضحايا جــراء  وال يقتصر سقوط 
تكثر  الــســوريــة، حيث  البادية  مناطق  على 
ــوادث أيــضــًا فـــي مــنــاطــق سيطرة  ــحـ ــذه الـ هـ
فــصــائــل املـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري، 
حيث انفجر لغم، األحد املاضي، في عفرين، 
مــا أدى إلــى إصــابــة طفلن بــجــروح. وقتل، 
خـــال الــعــام املــاضــي ومــنــذ مطلع الــحــالــي، 
عــشــرات املــدنــيــن فــي مــحــافــظــة إدلـــب جــراء 
انــفــجــار ألــغــام أثــنــاء قــيــام الــفــاحــن بجني 

ثمار محاصيلهم الزراعية.
ــي تـــقـــريـــرهـــا الـــشـــهـــري، ذكــــــرت الــشــبــكــة  ــ وفـ
السورية لحقوق اإلنسان أنه خال فبراير/
ــاضـــي قــتــل 16 مـــدنـــيـــًا، بــيــنــهــم 6  شـــبـــاط املـ
أطــــفــــال، بــســبــب انـــفـــجـــار األلــــغــــام فــــي عـــدة 
محافظات سورية. وأشارت إلى أن حصيلة 
منذ  األلــغــام  بسبب  قتلوا  الــذيــن  الضحايا 
بداية العام الحالي بلغت 34 مدنيًا، بينهم 
، قــضــوا فــي مناطق عـــدة، تسيطر 

ً
22 طــفــا

عــلــيــهــا مــخــتــلــف الـــقـــوى. وبــحــســب الشبكة 
فـــإن هـــذه األرقــــام مــن القتلى تــعــد »مــؤشــرًا 
على عدم قيام أي من القوى املسيطرة على 
األرض بــبــذل أيـــة جــهــود تــذكــر فـــي عملية 
إزالة األلغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها 
ــان املــحــلــيــن  ــكـ ــر الـــسـ ــذيـ ــا وتـــحـ وتـــســـويـــرهـ

منها«.
ــة لــحــقــوق  كـــمـــا رســــمــــت الـــشـــبـــكـــة الــــســــوريــ
اإلنــســان صـــورة قــاتــمــة عــن الـــكـــوارث التي 
املحافظات  العديد من  األلغام في  تسببها 
الــســوريــة. وأوضــحــت، فــي تقرير صــدر في 
األلغام  أن  املــاضــي،  األول  ديسمبر/كانون 
 ،

ً
598 طفا بينهم  2600 مدني،  قتلت نحو 

و267 ســيــدة، و8 مــن الـــكـــوادر الــطــبــيــة، و6 

مــن استخدامها  الــنــزاع  ــراف  أطــ بقية  ــن  مــكَّ
على نحو واســع، دون اكتراث باإلعان عن 

مواقعها أو إزالتها.
ــر الـــشـــبـــكـــة الــــســــوريــــة لــحــقــوق  ــديــ وقــــــــال مــ
اإلنــســان فــضــل عــبــد الــغــنــي، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، إن »على املجتمع الدولي 
بشكل عـــام، والــــدول املــانــحــة بشكل خــاص، 
مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة إزاء مـــلـــف األلــــغــــام فــي 
سورية«. وطالب بدعم مشاريع »تعمل على 
إزالــة مخلفات الحرب في سورية، وخاصة 
ــام الــتــي لـــم تــنــفــجــر«. وشــــدد عــلــى أن  ــغـ األلـ
الدولي »الضغط على جميع  على املجتمع 
األطـــراف للكشف عــن خــرائــط مــواقــع زراعــة 

هذه األلغام ».
وحذر تقرير صدر عن دائرة األمم لأعمال 
أكتوبر/ فــي  )أونــمــاس(،  بــاأللــغــام  املتعلقة 
تغير  أن  مـــن   ،2020 الـــعـــام  األول  تــشــريــن 
في جميع  األمامية  القتال  خطوط جبهات 
أنحاء سورية زاد من عملية تلوث مناطق 
املــجــتــمــعــات بـــالـــذخـــائـــر املـــتـــفـــجـــرة. ووفــقــًا 
ملــســودة كــانــت مــنــشــورة »عـــن االحــتــيــاجــات 
اإلنسانية لعام 2020«، يعيش 11.5 مليون 
شــخــص فـــي 2562 مــنــطــقــة تـــم اإلبـــــاغ عن 
تــلــوثــهــا بــالــذخــائــر املــتــفــجــرة فـــي الــعــامــن 
ــنـــاك قــلــقــًا بـــالـــغـــًا مــــن أن  املـــاضـــيـــن، وأن هـ
وأشار  كبيرة.  ملخاطر  معرضون  العائدين 
التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أنه استفاد، 
في النصف األول من العام 2020، أكثر من 
للتثقيف  دورات  مـــن  شــخــص  مــلــيــون   1.1
بــشــأن مــخــاطــر الــذخــائــر قــامــت بــهــا دائـــرة 
ــم املــتــحــدة لــأعــمــال املــتــعــلــقــة بــاأللــغــام  األمــ
والــشــركــاء فــي مــجــال املــســاعــدة اإلنــســانــيــة 

ومــقــدمــو الــخــدمــات الــعــامــة، وتـــدريـــب 186 
شخصًا على التوعية من الذخائر املتفجرة، 
فإن التحدي ال يزال كبيرًا، إذ ال يزال هناك 
معوقات بوجه النطاق العملي على األرض 
ــام. كــمــا أن هـــنـــاك صــعــوبــة في  ــغــ لـــنـــزع األلــ
جـــمـــع الـــبـــيـــانـــات فــــي الـــعـــديـــد مــــن املــنــاطــق 
بسبب القيود املفروضة على الوصول إلى 
املــعــلــومــات، والـــحـــد مـــن الـــقـــدرة عــلــى رســم 
املتفجرة  بالذخائر  امللوثة  املناطق  خرائط 

من أجل فهم كامل لنطاق التهديد.
وأشارت »أونماس«، في تقريرها، إلى أنها 
تحتاج إلــى زيــادة فــرص وصــول املنظمات 
ــلـــقـــة بـــــاأللـــــغـــــام، بــحــيــث  ــة املـــتـــعـ ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ
يــمــكــن مــعــالــجــة جــمــيــع الــركــائــز األســاســيــة 
لإلجراءات اإلنسانية املتعلقة باأللغام دون 
وشواغل  اإلنسانية  للمبادئ  ووفــقــًا  قيود 
ــة لــاســتــجــابــة  ــويــ الــحــمــايــة، وإعــــطــــاء األولــ
بــالــذخــائــر  املتعلقة  لـــإلجـــراءات  اإلنــســانــيــة 
املـــتـــفـــجـــرة، بــحــســب أولــــويــــات املــجــتــمــعــات 
املــتــضــررة، وإجــــراء مــســح شــامــل للمناطق 
املـــلـــوثـــة واملــشــتــبــه فـــي خــطــورتــهــا ووضـــع 
للمناطق  بالنسبة  ســـواء  عليها،  عــامــات 

الحضرية أو الريفية.
ــان الــثــاثــي الــضــامــن لــتــفــاهــمــات مــســار  وكــ
أســتــانــة اتــفــق فـــي خــتــام الــجــولــة الــثــامــنــة، 
التي عقدت أواخر العام 2017، على تشكيل 
لجان عمل إلزالة األلغام، إال أن هذا اإلجراء 
لــــم يـــتـــحـــقـــق، حـــيـــث فـــشـــل هـــــذا املــــســــار فــي 
التي  امللفات  أغلب  مــع  بإيجابية  التعاطي 
أخـــذ عــلــى عــاتــقــه الــتــعــامــل مــعــهــا. وأوضـــح 
العسكري  الــقــائــد  أيـــوب، وهــو  العقيد علي 
لحركة »وطن« إحدى فصائل املعارضة في 

الــشــمــال الـــســـوري، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن األلغام »هي من أخطر األسلحة 
املصنفة ذات التأثير ما بعد انتهاء األعمال 
خاصة  خطورتها،  أن  موضحًا  القتالية«، 
الــــزرع العشوائي  املــدنــيــن، تكمن فــي  عــلــى 
أو إخــفــاء خــرائــط مــواقــع زراعــتــهــا. وبــّن أن 
ــغـــام خــــال ســنــوات  عــــدة جــهــات زرعــــت األلـ
النظام »هو  أن  الصراع في سورية، مؤكدًا 
أبرز هذه الجهات«، موضحًا أنه زرعها في 
كل املناطق السورية التي انسحب منها من 
درعا جنوبًا مرورًا بدمشق وحمص وحلب 
ــوات الــنــظــام  ــار إلـــى أن قــ ــ فـــي الــشــمــال. وأشـ
أمـــام نــقــاط تمركزها اليوم  »تــضــع األلــغــام 
الشمالي«،  إدلـــب وريـــف حلب  ــراف  أطـ على 
وقد »أدت هذه األلغام إلى وفــاة الكثير من 

األبرياء، وخاصة رعاة الغنم واألطفال«.
وأشــــار أيــــوب إلـــى أن »األلـــغـــام الــتــي تفجر 
بن وقت وآخــر على طول الشمال السوري 
فــــي عـــفـــريـــن وإعــــــــزاز والــــبــــاب وتـــــل أبــيــض 
هــي مــن مخلفات تنظيم داعـــش واألحـــزاب 
االنفصالية« في إشــارة إلى »قــوات سورية 
الديمقراطية« )قسد(. وحول الطريقة املثلى 
أيوب:  للتعامل مع األلغام في سورية، قال 
وعــي املجتمع لخطورتها، ومــن ثم تجهيز 
تــكــون ذات خــبــرات عالية  فــرق متخصصة 
املطلوبة  املستلزمات  تأمن  مــع  لتفكيكها 
ــى أن »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي«،  ــذلـــك. ولـــفـــت إلــ لـ
ــة ويــســيــطــر  الـــتـــابـــع لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــ
ــة، »يــعــتــمــد  عــلــى جـــانـــب مـــن شـــمـــال ســــوريــ
ــاط املــنــشــقــن  ــبــ ــة مـــــن الــــضــ ــمـــوعـ عـــلـــى مـــجـ
االخــتــصــاصــيــن، وبــدعــم تــركــي، للتخلص 

من هذه األلغام«.

11.5 مليون مواطن 
مهددون بالزرع العشوائي 

وإخفاء الخرائط

استخدمت معظم األطراف األلغام على مدى قرابة 10 سنوات )جورج أورفليان/فرانس برس(

قطع المحتجون الطرقات باإلطارات المشتعلة )حسين بيضون(

استمرت زيارة البابا للعراق 3 أيام )مرتضى السوداني/األناضول(

عن  ــاغ  اإلب تم  منطقة   2562 في  ســوري  مليون   11.5 نحو  يعيش 
فإن  الجبهات،  تغير  ورغــم  متفجرة.  وذخائر  ألغام  على  احتوائها 
غالبية أطراف الحرب تتستر على أماكن زرعها، متسببة بمقتل المدنيين 
ومحّولة سورية إلى واحدة من أسوأ دول العالم في كمية األلغام 

المزروعة منذ 2011

متابعة

الحدث

تقرير

الــســاحــة املــحــلــيــة، واألزمـــــــات املــتــراكــمــة. 
وتــقــرر بعد االجــتــمــاع »تكليف األجــهــزة 
الذين  األشــخــاص  األمــنــيــة ضبط جميع 
يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف 
وقانون تنظيم مهنة الصرافة«. كما تقرر 
»تــكــلــيــف األجـــهـــزة األمــنــيــة الــعــمــل على 
واملجموعات  املــنــصــات  إقــفــال  استكمال 
التي  املحلية  الشرعية  غير  االلكترونية 
ــــدوالر األمــيــركــي مقابل  تــحــدد أســعــار الـ
الليرة«، وكذلك »تكليف الوزارات املعنية 
واألجــــهــــزة األمـــنـــيـــة الــعــمــل عــلــى ضبط 
الــعــمــلــة األجــنــبــيــة إال لغايات  اســتــعــمــال 
تأمن املتطلبات األساسية للمواطنن«. 
ـــلــــى ضــــــــرورة  ــــد عـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ  عــــــن »الـ

ً
فـــــضـــــا

ــرار مــشــروع الــقــانــون  وأهــمــيــة إعــــداد وإقــ
املــــعــــروف بــالــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول«. كما 
لب من األجهزة األمنية والجيش »عدم 

ُ
ط

الــســمــاح بــإقــفــال الــطــرقــات مــع األخـــذ في 
االعتبار املحافظة على سامة املواطنن 

واملتظاهرين وعلى املمتلكات«.
 
ّ
ــــرت وســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة أمـــس أن وذكـ

األمن العام دهم منازل بعض الصّرافن 
بينها شتورا وتعنايل  عــدة  مناطق  في 
 عن الضاحية الجنوبية 

ً
شرق لبنان فضا

لبيروت وأوقــف عــددًا منهم. في غضون 
ذلك، برز موقف لقائد الجيش اللبناني، 
العماد جوزيف عون، بالتزامن مع أخبار 
تتكرر منذ فترة عن فرار العسكرين من 
وقال  رواتبهم.  قيمة  تدني  بعد  الخدمة 
عون، خال اجتماع أمس، بقيادة أركان 
القيادة وقادة الوحدات الكبرى واألفواج 
 الــشــعــب جــــاع كــذلــك 

ّ
املــســتــقــلــة، »كــمــا أن

الــعــســكــري يــعــانــي ويــــجــــوع، فــمــا الـــذي 
»نحن  وأضــــاف:  املـــســـؤولـــون؟«.  ينتظره 
لسنا  لكننا  السلمي،  التعبير  حرية  مع 
مع التعدي على األماك ولن نسمح بأي 
ولفت  األهلي«.  والسلم  باالستقرار  مّس 
إلـــى أنـــه »كـــل عـــام يــتــم تخفيض مــوازنــة 
الجيش أكثر، األمر الذي يؤثر سلبًا على 

معنويات العسكرين«.

السياسية  السلطة  لجماعة  املرحلة هي 
وتــصــفــيــة الــحــســابــات، ولـــن نــكــون طرفًا 
يخدم هؤالء أو ندعمهم فيها، على الرغم 

من حجم األزمة«.
وطالب املحتجون أمس باستقالة عون، 
ودعـــوا إلــى اإلســـراع فــي تشكيل حكومة 
بــرزت  كما  حــزبــيــن.  غير  اختصاصين 
دعــوات تطالب بمحاسبة حاكم مصرف 
لبنان رياض سامة، واستعادة األموال 
املنهوبة. ورفعت بعض الساحات نداءات 

تطالب بانتخابات نيابية مبكرة.
فــي لبنان  املــســؤولــون  وكــالــعــادة، يلجأ 
إلـــى خــطــاب املـــؤامـــرة، لــربــطــه بــكــل حــراك 
شعبي. ضمن هذا السياق، نّبه عون، في 
االجتماع األمني املالي االقتصادي أمس، 
إلى »خطورة الشعارات التي يتم رفعها 
ــارة  بــقــصــد املـــســـاس بـــوحـــدة الـــوطـــن وإثــ
الفنت والنيل من الدولة ورمزها«، مشددًا 
على أنــه »مــن حــق املــواطــنــن بالتظاهر، 
إال أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق 
أتيت  »أنــا  وأضــاف  بالتنقل«.  املواطنن 
ألحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون 

ولن أتراجع«.
ــًا أمــنــيــًا  ــاعـ ــمـ ــتـ وتــــــــرأس عـــــــون، أمــــــس اجـ
اقتصاديًا ماليًا، بحضور رئيس حكومة 
تصريف األعــمــال حــســان ديـــاب، للبحث 
فـــي آخــــر الـــتـــطـــورات واملـــســـتـــجـــدات على 

بيروت ــ ريتا الجّمال

ــــن الــــغــــضــــب«، نـــزل  ــنـ ــ ــار »إثـ ــعــ تـــحـــت شــ
إلى  اإلثــنــن،  أمــس  لبنانيون  محتجون 
وأقــفــل بعضهم طرقًا رئيسية  الــشــوارع 
في مختلف أنحاء الباد، بينها غالبية 
املــداخــل املــؤديــة إلــى العاصمة بــيــروت، 
احتجاجًا على تفاقم األزمة االقتصادية، 
والـــتـــدهـــور الــقــيــاســي فـــي ســعــر صــرف 
الـــ10  حــاجــز  وتخطيه  اللبنانية  الــلــيــرة 
آالف ليرة للدوالر الواحد، وغرق الباد 
فـــي صــــراع وجـــمـــود ســيــاســي، مـــن دون 
ــق. ولـــــم تـــثـــمـــر الـــجـــهـــود والـــضـــغـــوط  ــ ــ أفـ
الدولية منذ نحو 7 أشهر، والتي أعقبت 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي 4 أغــســطــس/
املــاضــي، عن تشكيل حكومة جديدة  آب 
ــة  ــلـ ــاجـ ــات عـ ــ ـــاحــ ــ ــإصـ ــ ــمــــضــــي قـــــدمـــــًا بــ تــ
ــم املــجــتــمــع  لــضــمــان الـــحـــصـــول عــلــى دعــ
السياسية  القوى  تقف  وبينما  الــدولــي. 
املتسارع  التدهور  أمــام  األيــدي  مكتوفة 
لـــلـــوضـــع عـــلـــى الـــصـــعـــد كــــافــــة وتــتــلــهــى 
ــلـــى الـــحـــصـــص، تــــرأس  ــا عـ ــاتـــهـ بـــصـــراعـ
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون، أمــس، 
اجــتــمــاعــًا أمــنــيــًا اقــتــصــاديــًا مــالــيــًا رفيع 
الــرئــاســي بمنطقة  املــســتــوى فــي القصر 
بعبدا، بحضور رئيس حكومة تصريف 
ــادة  األعـــمـــال حــســان ديــــاب والــــــوزراء وقـ
األجــهــزة األمــنــيــة املعنين، خــرجــت منه 
ُمــكــّررة بعيدة  مــقــررات وتكليفات  جملة 
تــمــامــًا عــن أصـــل وحــجــم األزمــــة وحضر 

فيها كالعادة خطاب املؤامرة والفتنة.
وتـــجـــّمـــع مــحــتــجــون أمـــــس اإلثــــنــــن، فــي 
مــخــتــلــف املـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، وقــطــعــوا 
وأضرموا  املشتعلة  بــاإلطــارات  الطرقات 
ــات  ــايـ ــفـ ــنـ ــران فـــــي مـــســـتـــوعـــبـــات الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
ومنعوا مرور السيارات. كما نصب عدد 
من املحتجن الخيم في نقاط عــدة على 
مدخل بيروت الشمالي. وأقفل محتجون 
طرقًا عــدة جنوب بــيــروت أبــرزهــا طريق 
املــــطــــار، وفــــي مــنــاطــق عــــدة فـــي الــشــمــال 
خــصــوصــًا طــرابــلــس وفـــي الــبــقــاع شرقًا 
ــــاد. وعــــمــــل الــجــيــش  ــبــ ــ ــ وفــــــي جــــنــــوب ال
تدريجيًا على فتح عدد من هذه الطرقات. 
وتنوعت عناوين التحركات أمس في ظل 
مــخــاوف مــن اســتــغــال ســيــاســي لــأزمــة 

املعيشية، وغضب الناس.
وفي السياق، قالت الناشطة ريما يونس، 
ــارك فــــي االحـــتـــجـــاجـــات الــتــي  الـــتـــي تــــشــ
تشهدها منطقة جونية )شمال بيروت(، 
 »اللبنانين فقدوا 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

كل شيء، حتى أدنى الحقوق. ووسط كل 
هــذه األزمـــات، ال تــزال الطبقة السياسية 
وتبحث  أواًل،  الخاصة  تضع مصالحها 
عن املكاسب والحصص«. في املقابل، قال 
الــنــاشــط املــدنــي رامـــي زيــنــون، الـــذي كان 
أكتوبر/  17 انتفاضة  في  املشاركن  من 

تشرين األول 2019، ورفض أمس النزول 
 »هذه 

ّ
»العربي الجديد«، إن إلى الشارع، لـ

»إثنين الغضب« في لبنان
عون يكرر معزوفة الفتن: لن أتراجع

شّل محتجون أمس 
اإلثنين مناطق عدة 

في لبنان وال سيما 
بيروت بعد قطعهم 

الطرقات احتجاجًا على 
األزمات المتفاقمة
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االنتخابات الفلسطينية: »فتح« تواجه تحدي الوحدة

رام اهلل ــ نائلة خليل

فلسطينية  انتخابات  أول  موعد  اقتراب  مع 
منذ 15 عــامــًا، تخوض حركة »فــتــح« تحدي 
 »شـــقـــاق« مــتــنــام في 

ّ
تــوحــيــد الــصــف فــي ظـــل

صــفــوف الــحــركــة، كـــان مــحــوره أخــيــرًا عضو 
ــتـــح« نـــاصـــر الــــقــــدوة،  »فـ ـــ ــة لـ ــزيـ ــركـ الــلــجــنــة املـ
بــعــد إعـــانـــه عـــن تــشــكــيــل »املــلــتــقــى الــوطــنــي 
قائمة جديدة  الــذي سيشكل  الــديــمــقــراطــي«، 
تخوض االنتخابات التشريعية مستقلة عن 
»فتح«، في مايو/ أيار املقبل. وعلى الرغم من 
هــذه األجـــواء، كــان أمــن سر اللجنة املركزية 
»فتح« جبريل الرجوب يواصل التأكيد على  لـ
االنتخابات  عــازمــة على خــوض  الــحــركــة   

ّ
أن

قبل  »واحـــدة ومــوحــدة«،  بقائمة  التشريعية 
»فتح«، أمس، اجتماعًا  عقد اللجنة املركزية لـ
استبقته  عــبــاس،  الــرئــيــس محمود  بــرئــاســة 
مصادر مطلعة بالحديث عن معاقبة القدوة. 
»الــعــربــي  وأشــــــارت املـــصـــادر فـــي حــديــثــهــا لـــ
 عباس »استنفد كافة وسائل 

ّ
الجديد«، إلى أن

الــقــدوة، إذ تم تهديده أكثر من  الترهيب مع 
مرة بعواقب تشكيله قائمة انتخابية بوجه 
حركة فتح. بعض هذه التهديدات تم بشكل 
مباشر وبعضها اآلخر بشكل غير مباشر«. 
ــام املـــاضـــيـــة، الــتــقــى الــعــديــد من  ــ ــــال األيــ وخـ
أعضاء مركزية حركة »فتح« بالقدوة، لثنيه 
عــن إكــمــال مــا بـــدأ فــيــه، لكنهم فــشــلــوا بــذلــك، 
وكان آخر هذه اللقاءات أول من أمس، األحد، 
إذ الــتــقــى الـــقـــدوة بــأكــثــر مـــن 20 عـــضـــوًا من 
الــثــوري لحركة »فــتــح« ولم  أعــضــاء املجلس 
اللجنة  اجتماع  القدوة  وقاطع  موقفه.  يغّير 
ــنـــن،  ــــس، اإلثـ ــــذي عـــقـــد مـــســـاء أمــ ــة الــ ــزيـ ــركـ املـ
وهـــذا هــو االجــتــمــاع الــثــالــث الــرســمــي للجنة 
الرغم  الـــذي يقاطعه، على  »فــتــح«  لـــ املــركــزيــة 
مـــن تــوجــيــه الـــدعـــوة لـــه لــلــحــضــور. والـــقـــدوة 
عضو في اللجنة املركزية لحركة »فتح« منذ 
مؤتمرها السادس عام 2009 وأعيد انتخابه 

في املؤتمر السابع عام  2016.
ــقـــدوة، قـــال رئيس  وتــعــلــيــقــًا عــلــى خــطــوات الـ
مكتب مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة 
اللجنة  »عــضــو   

ّ
إن الــجــاغــوب،  منير  »فــتــح« 

املـــركـــزيـــة يــســتــطــيــع أن يـــقـــول مـــا يـــريـــد على 
لكن  اللجنة، وأن يجند أصواتًا معه،  طاولة 
ليتخذ خطوات  يذهب  أن  يجوز  ال  فشل  إذا 
املركزية.  اللجنة  قـــرارات  عــن  بعيدة  منفردة 
هــنــاك نــظــام داخــلــي لــلــحــركــة يــلــزم قيادتها 
ــــل شـــخـــص فــي  وأعــــضــــاءهــــا بـــقـــراراتـــهـــا، وكـ
الحركة لديه حقوق وعليه واجبات يجب أن 

يقوم بها«.
بــدوره، قــال أمــن سر اللجنة املركزية لحركة 
ــتــــح« جـــبـــريـــل الـــــرجـــــوب، فــــي تــصــريــحــات  »فــ

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مــــا زلــــت أتــمــنــى على  لـــ
الــســيــد نــاصــر الـــقـــدوة إذا كـــان لــديــه مــشــروع 
إصـــــاح، أن يــعــمــل عــلــيــه عــبــر مـــوازيـــن قــوى 
داخـــل حــركــة فــتــح إلنـــجـــازه، أمـــا خــروجــه فا 
أو يخدم  الــحــركــة  يــخــدم  أو  أن يخدمه  يمكن 
املــشــروع الــوطــنــي«. وعلى الــرغــم مــن »تــمــّرد« 
عن  مستقلة  قائمة  لتشكيل  وتوجهه  القدوة 
قال  التشريعية،  االنتخابات  لخوض  »فتح« 
الــرجــوب، في مقابلة مع وكالة »األنــاضــول«، 
ــــوض  ــــى خـ ــلـ ــ عـ عـــــــازمـــــــة  »فـــــــتـــــــح«  أمـــــــــــس، إن 
ــدة  ــ ــابـــات الــتــشــريــعــيــة بــقــائــمــة »واحــ ــتـــخـ االنـ
ومــــوحــــدة«. وأقـــــّر الـــرجـــوب بـــوجـــود تـــيـــارات 
الصدد:  بهذا  وقــال  الحركة.  داخــل  »غاضبة« 
لدينا  لكن  وعريقة،  جماهيرية  حركة  »نحن 
عناصر غير منسجمة، غاضبة. الحركة أكبر 
من األفراد، اللجنة املركزية واملجلس الثوري 

هم أصحاب القرار«.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، لــفــت الـــرجـــوب إلــــى أن 
»لقاءات واتصاالت« تجري بشكل يومي بينه 
وبن قادة حركة »حماس« بشأن االنتخابات 
ــهــــاء االنـــقـــســـام. وأكـــــد بـــهـــذا الــخــصــوص  وإنــ
إنجاز  فــي  قدمًا  املضي  »عــازمــون على  أنهم 
املصالحة وعقد االنتخابات العامة. ال نراهن 

على أحد، بل نراهن على أنفسنا وعلى وعي 
شعبنا«. وأضــاف: »أنا على اتصال دائم مع 
نائب رئيس املكتب السياسي لحركة حماس 
صالح العاروري وقيادة حماس، وهذا ليس 
سرًا«. وكشف عن لقاء عقده مع العاروري في 
العاصمة املصرية القاهرة، األسبوع املاضي، 

بحثا خاله بتشكيل محكمة االنتخابات.
وكشف الرجوب أن الجولة الثانية من حوار 
الــفــصــائــل فــي الــقــاهــرة، فــي 16 و17 مـــارس/ 
الــحــالــي، ســيــكــون عــلــى جـــدول أعمالها  آذار 
ــابـــات، وخـــلـــق تـــوافـــق وطــنــي  ــتـــخـ »مـــلـــف االنـ
لتحسن  آليات وضوابط موضوعية  إلقــرار 
العملية الديمقراطية«. وتابع: »نتطلع إلقرار 
شّكل 

ُ
ت الوطنية،  القوى  وثيقة شــرف بن كل 

عنصرًا ضاغطًا بما يضمن االلتزام بقواعد 
في  القيادي  وأشــار  الديمقراطي«.  التنافس 
»فتح« إلى أن الفصائل الفلسطينية توصلت 
لتفاهمات تنص على تشكيل حكومة وحدة 
وطنية، مهما كانت نتائج االنتخابات. وبّن 
االنتخابات،  عقب  املقبلة  الحكومة  مهمة  أن 
وأجهزة  مؤسسات  وحــدة  »تحقيق  ستكون 
ــة«. وعــــــن الـــتـــدخـــل  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــيــــة املـ ــنــ الـــــدولـــــة األمــ
اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي االنـــتـــخـــابـــات عــبــر اعــتــقــال 
قال  أخـــرى،  وتهديد  فلسطينية  شخصيات 
عن  رغمًا  االنتخابات  »سنخوض  الــرجــوب: 
أنف االحتال، لن تؤثر علينا تلك املمارسات 
ــة، ومـــحـــاوالتـــهـــم تــســمــيــم األجــــــواء  ــيـ ــاشـ ــفـ الـ
والــعــاقــات الــداخــلــيــة«. وشــدد الــرجــوب على 
الفلسطينية  الفصائل  وكافة  حركته  تمسك 
الــقــدس  مــديــنــة  فــي  الفلسطينين  بــمــشــاركــة 

»ترشحًا وانتخابًا«.

رصد

الرجوب: حركة »فتح« 
ستخوض االنتخابات 

بقائمة موحدة

مع بدء العد العكسي 
لالنتخابات الفلسطينية، 

تواجه حركة »فتح« 
تحديات داخلية تحاول 

التعامل معها، وال سيما 
»تمرّد« ناصر القدوة
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سياسة

  شرق
      غرب
إيطاليا تاحق جزائريًا 

تورط بهجمات فرنسا
أعــلــنــت الـــشـــرطـــة اإليـــطـــالـــيـــة، أمــس 
ــــن، بـــــدء إجــــــــــراءات قــضــائــيــة  ــنـ ــ اإلثـ
ضـــد جــــزائــــري يــشــتــبــه بـــأنـــه عضو 
ــــر 

ّ
فــــي تــنــظــيــم »داعـــــــــــش«، وأنـــــــه وف

هجمات  ملرتكبي  مــــزورة«  »وثــائــق 
الــثــانــي 2015  13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
فــــي فـــرنـــســـا. وذكـــــــرت الـــشـــرطـــة فــي 
منطقة بــــاري جــنــوب إيــطــالــيــا، في 
بيان، أن التحقيقات كشفت »بفضل 
تــعــاون دولـــي واســــع، قـــرب املشتبه 
 
ً
فضا متطرفة،  مجموعات  مــن  بــه 
عن نشاطه املباشر في دعم منفذي 
باتاكان  على  اإلرهابية  الهجمات 
واستاد دو فرانس التي حدثت في 
بــاريــس فــي 13 نــوفــمــبــر 2015، من 
خال تقديم وثائق مزورة ملنفذيها«.
)فرانس برس(

 
مقتل 3 متظاهرين 

في ميانمار
قتل ثاثة متظاهرين ضد االنقاب 
العسكري في ميانمار، أمس اإلثنن، 
والــشــركــات  املــصــارف  أغلقت  فيما 
واملـــصـــانـــع أبـــوابـــهـــا، بــعــد الـــدعـــوة 
الرئيسية  النقابات  أطلقتها  التي 
ــهــــدف  ــيــــف اإلضـــــــــــرابـــــــــــات بــ ــثــ ــكــ ــتــ لــ
ــبــــاد والــضــغــط  ــاد الــ ــتـــصـ خـــنـــق اقـ
عــلــى املــجــمــوعــة الــعــســكــريــة. وقـــال 
مــســعــف، لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس«، 
إن مــتــظــاهــريــن قـــتـــا بـــالـــرصـــاص 
الــبــاد، فيما  في مييتكيينا وســط 
قتل الثالث في منطقة بيابون. من 
جهة ثانية، أعلنت وزيرة الخارجية 
بادها  أن  باين  مــاريــز  األسترالية 
قت برنامج التعاون الدفاعي مع 

ّ
عل

ميانمار بسبب القمع.
)فرانس برس، رويترز(

الصومال: مقتل 
11 من »الشباب«

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي، أمـــس 
اإلثنن، مقتل 11 عنصرًا من حركة 
ــــاب«، فــــي عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــبـ ــ ــشـ ــ »الـ
جنوبي الــبــاد. وقـــال قــائــد الجيش 
اللواء أدوا يوسف راغي إن »العملية 
ــبــــاد،  ــنــــوب الــ ــالــــو جــ فــــي مــنــطــقــة بــ
أسفرت عن مقتل 11 مسلحًا وإصابة 
9«. وأشار إلى أن الجيش دمر خال 

العملية أوكارًا لحركة »الشباب«.
)قنا(

التشريعية  االنتخابات  صفحة  أن  يبدو  ال 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا ســـاحـــل الــــعــــاج، يــــوم الــســبــت 
املــاضــي، ستطوي الفصل املــؤلــم الــذي رافــق 
االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة قــبــل أربـــعـــة أشــهــر. 
فــفــيــمــا يــــحــــاول الـــرئـــيـــس الـــحـــســـن واتــــــــارا، 
الــذي فاز في تلك االنتخابات بوالية ثالثة، 
رافقتها وأعقبتها أعمال عنف راح ضحيتها 
يصفه  ما  تكريس  والجرحى،  القتلى  مئات 
بــخــطــاب »املـــصـــالـــحـــة«، يــفــيــد الــتــوتــر الـــذي 
يرافق فرز األصوات في »التشريعيات«، بأن 
إمــكــانــيــة تــكــرار الــســيــنــاريــو الــســابــق واردة. 
ــزاب املـــعـــارضـــة، والـــتـــي خــرقــت  ــ وتــخــشــى أحـ
قرارًا طويل األمد باملقاطعة، أن يتمكن واتارا 
ومواصلة  البرملان،  على  قبضته  إحكام  من 
تــنــفــيــذ أجــنــدتــه الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة، 
االقتراع،  في  للمشاركة  اتحدت  فهي  ولذلك 

ممنية النفس بتحقيق مفاجأة.
ودعـــي نحو 7,5 مــايــن مــواطــن فــي ساحل 
العاج السبت املاضي، لاقتراع في انتخابات 
منذ  األولــــى  لــلــمــرة  فيها  تشريعية شــاركــت 

الثاث  السياسية  التشكيات  ســنــوات،   10
الــرئــيــســيــة فـــي الـــبـــاد: »تــجــمــع الــهــوفــويــن 
من أجل الديمقراطية والــســام«، وهو حزب 
الــســلــطــة الـــــذي يــحــظــى بــالــغــالــبــيــة املــطــلــقــة 
فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة املــنــتــهــيــة واليــتــهــا، 
الذي  العاج«  الديمقراطي لساحل  و»الحزب 
يقوده الرئيس األسبق هنري كونان بيديه، 
حزب  الــعــاج«،  لساحل  الشعبية  و»الــجــبــهــة 

الرئيس السابق لوران غباغبو.
ــيــــوم االنـــتـــخـــابـــي بــســاســة،  ــّر الــ ــ وبـــعـــدمـــا مـ
واملعارضة  الحاكمة  السلطة  من  كل  أعلنت 
ــــان الــلــجــنــة  ــ ــك بـــانـــتـــظـــار إعـ ــ ــ ــا، وذلـ ــمــ فــــوزهــ
املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة. 
وأول مــن أمــس األحـــد، أعــلــن الــحــزب الحاكم  
فــــــوزه. وقـــــال املــــســــؤول الـــثـــانـــي فـــي »تــجــمــع 
والسام«،  الديمقراطية  أجل  من  الهوفوين 
أداما بيكتوغو، إن »هدفنا كان الفوز بـ60 في 
قنا ذلــك«، مضيفًا 

ّ
املائة من املقاعد، وقد حق

أنه »في هذه املرحلة من فرز األصوات، تظهر 
أولى امليول الصادرة عن اللجان االنتخابية 
الفائز  أن حزبنا سيكون  بــوضــوح،  املحلية 
الــنــتــائــج األولــيــة  بغالبية مــريــحــة«. وكــانــت 
التي صدرت األحد، أظهرت أن الحزب الحاكم 
حصل على 58 في املائة من مقاعد البرملان 
في االنتخابات، أي على 147 مقعدًا من أصل 

255، بحسب »رويترز«.
وجــــاء تــصــريــح بيكتوغو بــعــد ســاعــات من 
العاج«  لساحل  الديمقراطي  »الحزب  إعــان 
فوزه أيضًا. وقال املنسق العام لانتخابات 
في الحزب، نيامكي كوفي: »نظن أننا حصلنا 
على حوالي 128 مقعدًا مع حلفائنا«. وأعرب 

غير دستورية،  أنها  املعارضة  أكــدت  ثالثة 
حــيــث وقــعــت قــبــل ذلـــك االســتــحــقــاق وبــعــده 
 ونحو 500 

ً
أعمال عنف سقط فيها 87 قتيا

جريح.
»الجبهة  وشهد اقتراع السبت عودة كبيرة لـ
الــشــعــبــيــة لــســاحــل الـــعـــاج«، حـــزب غــبــاغــبــو، 

كــوفــي عـــن »قــلــقــه مـــن الــتــاعــب بــالــنــتــائــج«، 
مــســتــنــكــرًا »الـــنـــتـــائـــج املـــؤقـــتـــة الـــتـــي شــابــهــا 
 والتاعب« و»محاوالت قلب النتائج« 

ّ
الغش

في مدن كبيرة عدة.
وكـــــانـــــت مــــشــــاركــــة األطــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــدورة مــن االنتخابات  الرئيسية فــي هــذه 
زت 

ّ
الــتــشــريــعــيــة فـــي ســـاحـــل الـــعـــاج، قـــد عــــز

اآلمــــــال بــتــهــدئــة األوضـــــــاع الــســيــاســيــة في 
الواقعة  السابقة  الفرنسية  املستعمرة  هذه 
أفــريــقــيــا، والــتــي يشهد تاريخها  فــي غـــرب 
املعاصر توترات كبيرة وأعمال عنف غالبًا 
املعارضة  وقاطعت  االنتخابات.  تــرافــق  مــا 
االقــتــراع الرئاسي الــذي جــرى في أكتوبر/
تشرين األول 2020، وفاز فيه واتارا بوالية 

كل  قاطعت  بعدما  االنــتــخــابــيــة،  اللعبة  إلــى 
اعتقال  جــرت منذ  الــتــي  االنــتــخــاب  عمليات 
الــرئــيــس الــســابــق فـــي إبــريــل/نــيــســان 2011 
الجنائية  إلــى املحكمة  أبــيــدجــان، ونقله  فــي 
التي  العنف  أعمال  بعد  الدولية في الهــاي، 
أعــقــبــت االنــتــخــابــات وقــتــل فــيــهــا حـــوالـــي 3 
آالف شـــخـــص. وبـــــــّرأت الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
غــبــابــو فـــي 2019 مـــن تــهــمــة ارتـــكـــاب جــرائــم 
ــقــت اإلفـــــراج عنه 

ّ
ضــد اإلنــســانــيــة، لكنها عــل

إثر تقديم االدعــاء طلب طعن جديدا. ويقيم 
غبابو منذ ذلك الحن في بلجيكا، وأعلنت 
الــعــام املــاضــي منحه  الــعــاج  سلطات ساحل 
جــــــــوازي ســـفـــر جــــديــــديــــن، أحـــدهـــمـــا يــحــمــل 
تأشيرة دخول دبلوماسية، مرحبة بعودته 
لــلــبــاد، وهـــو مـــا أعــلــن أنـــه سيفعله قــريــبــًا. 
لــكــن مـــؤشـــرات انــتــخــابــات الــســبــت ال تشي 
بأن غبابو قد مّد يده للمصالحة، فيما بدا 
الحزب الحاكم الوحيد الذي تمكن من تقديم 
مرشحن في كل الدوائر. وكان حزب واتارا 
ــاز بــأغــلــبــيــة مــطــلــقــة )167 مــقــعــدًا( في  قـــد فــ
جرت  التي  السابقة  التشريعية  االنتخابات 

في 2016، متحالفًا مع بيديه. 
وتـــعـــد نــتــائــج انـــتـــخـــابـــات الــســبــت اخــتــبــارًا 
لجهة  ســواء  حــّد  على  والسلطة  للمعارضة 
الــتــحــشــيــد، ال ســيــمــا بالنسبة  الـــقـــدرة عــلــى 
الداخلية  صــورتــهــا  تشوهت  الــتــي  للسلطة 
ــداث أكـــتـــوبـــر املــــاضــــي. مـــن جــهــتــهــم،  ــ ــر أحــ إثــ
ــنـــون عـــــودة األحـــــــداث املــؤملــة  يــخــشــى املـــواطـ
التي رافقت »الرئاسيات«، فيما ستعمق أي 

نتائج االنقسام.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

محاكمة 
قاتل 

فلويد

ل مع 3 من زمائه في 
ّ

وكان هذا الشرطي تدخ
لاشتباه  فلويد  لتوقيف  املــاضــي،  مــايــو   25
بــاســتــخــدامــه ورقــــة مــالــيــة مـــــزورة بــقــيــمــة 20 
ــقـــي راكـــعـــًا  لــــشــــراء عــلــبــة ســـجـــائـــر، وبـ دوالرًا 
عــلــى عــنــق فــلــويــد املـــمـــدد أرضـــــًا عــلــى بطنه 
مــكــّبــل الـــيـــديـــن، عــلــى مــــدى 9 دقـــائـــق لـــم يــأبــه 
اتـــه املــتــكــررة،  خــالــهــا لــتــوّســل املــواطــن ونـــداء
الحادثة  أنفاسه. هــذه  كــان يكافح اللتقاط  إذ 
املــاريــن مــن تسجيلها فــي فيديو،  تمكن أحــد 
يمكنني  »ال  األخــيــرة  فلويد  كلمات  وتحولت 
س« إلى شعار رّدده ماين املتظاهرين 

ّ
التنف

التعبئة  وفتحت  الــعــدالــة.  بإحقاق  للمطالبة 
الشعبية نقاشًا جوهريًا في الواليات املتحدة 
حـــــول الــــوســــائــــل الـــتـــي يــتــبــعــهــا الــشــرطــيــون 
تراجعت  وبعدما  العنصري.  البلد  ومــاضــي 
االحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــخـــريـــف، عـــــادت مــجــددًا 
نــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي مـــع اقـــتـــراب مــوعــد 
ــاهــــرون، لـــوســـائـــل  ــظــ ــتــ املـــحـــاكـــمـــة. وأعــــــــرب املــ
إعــــام، عــن خشيتهم مــن خــيــبــة أمـــل جــديــدة، 
ومن إمكانية خروج شوفن حّرًا. وكان سبق 
أبدى  إذ  فلويد،  لعائلة  تحذير  املحاكمة  بــدء 
»فرانس برس«،  لوكالة  خاله سيلوين جونز 

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــد أكـــثـــر مـــن 9 أشـــهـــر عــلــى مقتل 
املواطن األميركي من أصول أفريقية، 
جـــورج فــلــويــد، عــلــى يــد الــشــرطــة في 
مدينة مينيابوليس بوالية مينيسوتا، شمال 
ــات املــتــحــدة، تــعــيــد مــحــاكــمــة الــشــرطــي  الـــواليـ
ديريك شوفن، والتي بــدأت أمس اإلثنن في 
املــديــنــة، فتح الــجــراح الــتــي تركها فــي نفوس 
مـــايـــن األمـــيـــركـــيـــن، مــقــتــل فــلــويــد اخــتــنــاقــًا 
بعدما ركع شوفن على رقبته لحوالي تسع 
دقـــائـــق. لــكــن تــلــك الـــواقـــعـــة، واملــحــاكــمــة الــتــي 
مع  وتترافق  الــبــاد،  في  بالتاريخية  توصف 
ــزاالن تشكان  ــ تــعــزيــزات أمــنــيــة مـــشـــددة، ال تـ
حـــدثـــن مـــهـــمـــن، ضـــمـــن مـــســـيـــرة طـــويـــلـــة مــن 
البلد. وعلى  النضال ضد العنصرية في هذا 
الـــرغـــم مــمــا أحـــدثـــه مــقــتــل فــلــويــد مـــن تــبــعــات 
ســيــاســيــة فـــي الــــبــــاد، ال ســيــمــا تـــأثـــيـــره ومــا 
تـــاه مــن تــظــاهــرات حــاشــدة اســتــمــرت أشــهــرًا 
تــنــديــدًا بــعــنــف الـــشـــرطـــة، عــلــى آخــــر ســنــة من 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، فــإن 
أي إمــكــانــيــة لــعــمــلــيــة إصــــاح جـــذريـــة لقطاع 
لكن سّكان  بعيدًا.  يــزال  ال  األميركي،  الشرطة 
مينيابوليس من األقليات والناشطن، ومعهم 
الحراك الداخلي ضد العنصرية، والذي تمكن 
مــن إلــهــام حــراكــات أخـــرى حـــول الــعــالــم الــعــام 
أن تكون محاكمة شوفن،  املــاضــي، يأمل في 
مــنــصــفــة وعــــادلــــة، وســــط خــشــيــة مـــن تمييع 
ــــؤالء، يــأمــل الــديــمــقــراطــيــون  الــقــضــيــة. ومـــع هـ
فــي الــكــونــغــرس تــمــريــر قــانــون مــهــم إلصــاح 
الشرطة، يبقى دون املأمول بالنسبة للحراك، 
لكنه يعتبر خطوة إضافية أساسية في طريق 
القانون،  تمرير  أن  الطويل. كما  النضال  هــذا 
الــحــزب سياسيًا، ال سيما مع  مــوقــع  سيعزز 
املشهد الديمغرافي املتغير في الباد لصالح 
األقــلــيــات. كــمــا أبــــدى الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
بــايــدن أمــلــه بــمــرور املــشــروع فــي الكونغرس، 
هو الــذي فــاز خصوصًا بأصوات األقليات ال 
 حراكهم بأي 

َ
سيما من السود الذين لم يحظ

دعـــم مـــن إدارة تـــرامـــب، بـــل وضــعــت األخــيــرة 
نفسها مرات كثيرة في موقع املتصادم معهم. 
وبـــــــدأت أمـــــس فــــي مــيــنــيــابــولــيــس، مــحــاكــمــة 
األميركي  قتل  الــذي  ديريك شوفن،  الشرطي 
ــــورج فــلــويــد فـــي 25 مـــايـــو/أيـــار  األفـــريـــقـــي جـ
ــاج ضــد  ــجــ ــتــ ــا أشــــعــــل حــــركــــة احــ ــ ــي، مـ ــ ــاضــ ــ املــ
العنصرية لم تقتصر على الواليات املتحدة، 
بـــل عـــّمـــت مـــدنـــًا كــثــيــرة حــــول الـــعـــالـــم. وبــــدأت 
اختيار  لعملية  شديد  ترقب  وســط  املحاكمة 
أعـــضـــاء هــيــئــة املــحــلــفــن، والـــتـــي ســتــســتــمــر 3 
أسابيع. وشوفن )44 عامًا( متهم في الوقت 
الـــحـــاضـــر بــالــقــتــل غــيــر الـــعـــمـــد، ويــمــثــل أمـــام 
املــحــكــمــة حــــّرا بــعــدمــا أطــلــق ســـراحـــه بــكــفــالــة. 

بــّرأ الشرطين  ريبته حيال »نــظــام« غالبًا ما 
في املاضي، محذرًا من أنه إذا نجا شوفن من 

السجن، »فسيثور العالم بأسره«.
ومـــــــن املــــفــــتــــرض أن تــــدخــــل املــــحــــاكــــمــــة فــي 
ــارس/آذار الــحــالــي.  ــ صــلــب القضية فــي 29 مــ
وسيتولى االتهام الكام أواًل، ليحاول إثبات 
أن شوفن ارتكب جريمته »عمدًا«، وأن األمر 
لـــم يــكــن مــجــرد إهـــمـــال، مــســتــنــدًا إلـــى فيديو 
املأساة. من جهته، سيؤكد الدفاع أن الشرطي 

تصرف طبقًا للتدريب الذي تلقاه، وأن فلويد 
تــوفــي بــجــرعــة زائـــــدة مـــن مــســّكــن فينتانيل 
األفيوني، كانت كشفت عملية تشريح الجثة 
أن  إلى  أن األخير استهلكه، ولكنها خلصت 
ســبــب الـــوفـــاة كــــان »الــضــغــط املـــمـــارس على 
عــنــقــه«. وتــبــعــًا لــفــصــول املــحــاكــمــة، يفترض 
أيضًا أن ينسحب املحلفون إلجراء مداوالتهم 
في النصف الثاني من إبريل/نيسان املقبل، 
الحكم بإجماع أعضاء هيئة  أن يصدر  على 
ــيـــارهـــم مــن  ــتـ ــن تـــــّم اخـ ــذيــ املــحــلــفــن الـــــــــ12، الــ
الباقون  الــشــرطــيــون  أمــا  هينيبن.  مقاطعة 
الـــضـــالـــعـــون فـــي املــــأســــاة، ألــكــســنــدر كــويــنــغ 
وتــومــاس اليــن وتــو تـــاو، فسيحاكمون معًا 

في أغسطس/آب املقبل.
ــار املـــحـــلـــفـــن بـــعـــنـــايـــة فــائــقــة،  ــيـ ــتـ ــّم اخـ ــتـ ــيـ وسـ
بــعــدمــا جـــرى الــبــحــث عميقًا بــــآراء عـــدد كبير 
من األسماء حول الشرطة ونظام القضاء في 
»أسوشييتد  وكالة  ونقلت  املتحدة.  الواليات 
بــــرس« عــن مــحــامــي شــوفــن، إريــــك نيلسون، 
قوله إن »الدعاية والحملة التي تلت الحادثة، 
والــعــنــف الـــذي أّجــجــتــه، كــل هـــذا سيجعل من 
في  حيادية  محلفن  لجنة  إيــجــاد  املستحيل 
هينيبن«. ورأى مايك براندت، وهو محامي 
ــديـــث لـــلـــوكـــالـــة، أن  دفــــــاع مــــن املـــديـــنـــة، فــــي حـ
محلفن  اختيار  العامن سيحاولون  املدعن 
لديهم انطباعات إيجابية حول حركة »حياة 
الــســود مــهــمــة«، وكـــانـــوا أبــــدوا صــدمــتــهــم من 
شوفن  محامو  سيسعى  فيما  فلويد،  مقتل 

 الشرطة.
ّ

الختيار من هم في صف
هذا األمر ينطبق أيضًا على الحراك الذي يجري 
الكونغرس األميركي، بعدما مّرر مجلس  في 
الــديــمــقــراطــيــون،  الـــذي يسيطر عليه  الـــنـــواب، 
األربعاء املاضي، مشروع قانون جورج فلويد 
الشرطة  إصــاح  مشاريع  أكثر  وهــو  للعدالة، 
املشروع   

ّ
وظــل عــقــود.  منذ  األميركية طموحًا 

العام املاضي، عالقًا عند الكونغرس السابق، 
الــذي كان تحت سيطرة الجمهورين، بعدما 
ــًا الــــحــــزب املـــحـــافـــظ بـــقـــانـــون آخـــر  ــقـــدم أيـــضـ تـ
إلصاح الشرطة أقل طموحًا. وتّم التصويت 
على مشروع القانون األسبوع املاضي، بـ220 
صــوتــًا مــقــابــل 212 رفــضــوه. ويــمــنــع مــشــروع 
القانون عمليات الخنق التي تنفذها الشرطة 
لــلــمــعــتــقــلــن، أو املــشــتــبــه فــيــهــم، كــمــا يحظر 
»الــحــصــانــة املــوصــوفــة« لــقــوات  مــا يــســمــى بـــ
فـــــرض الــــقــــانــــون، ويــخــلــق مــعــايــيــر وطــنــيــة 
موحدة لعمل الشرطة، في محاولة لتعزيز 
إلى مسألة  املشروع  املحاسبة. ولم يتطرق 
وقـــف تــمــويــل الــشــرطــة، كــمــا طــالــب الــحــراك. 
الشيوخ،  مجلس  في  القانون  تمرير  ويعد 
ــانـــون  ــر قـ ــريـ ــمـ ــه، بـــأهـــمـــيـــة تـ ــتـ ــعـــوبـ ــم صـ ــ رغــ
الــحــقــوق املــدنــيــة فــي الــعــام 1964، وقــانــون 

الحقوق االنتخابية في 1965.

ُدعي 7,5 مايين ناخب لاقتراع )سيا كامبو/فرانس برس(

إليه  ستؤول  ما  المتحدة  الواليات  في  العنصرية  ضد  الحراك  يراقب 
محاكمة الشرطي ديريك شوفين، الذي قتل المواطن األسود جورج 
فلويد في الربيع الماضي، وسط سعي الديمقراطيين إلصاح الشرطة

تقريرقضية

قانون طموح 
إلصالح الشرطة أمام 

الكونغرس

رصد

مّرر مجلس النواب 
مجددًا قانونًا إلصاح 

الشرطة

تحالف حزبا المعارضة 
الرئيسيان لمواجهة 

الحسن واتارا

يأمل الحراك في أن 
تكون محاكمة شوفين 

منصفة وعادلة

أعلنت كل من السلطة 
والمعارضة في ساحل 

العاج فوزهما في 
االنتخابات التشريعية التي 

حصلت السبت الماضي، ما 
يعمق االنقسام السياسي

المقترح األميركي 
ألفغانستان

أنــهــا تــدرســه. وقـــال املــتــحــدث بــاســم مستشار 
ــن الــقــومــي األفــغــانــي حشمت الــلــه نــاطــق،  األمـ
 غــنــي اســتــلــم رســالــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

ــــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي واملـــقـــتـــرح الـــذي  وزيـ
 
ّ
أن مضيفًا  األفــغــانــيــة،  القضية  لحلحلة  ـــدم 

ُ
ق

الرئيس األفغاني »بصدد دراسة هذا املقترح، 
وكان  القضية الحــقــًا«.  وسيبرز موقفه حيال 
خان  دوا  األفغانية،  الــرئــاســة  باسم  املتحدث 
 
ّ
»العربي الجديد«، أن مينه بال، قد أكد أيضًا لـ

غني يدرس ما جاء في رسالة بلينكن. 
األفغاني  الــرئــيــس  نــائــب  تصريحات   

ّ
أن غير 

اإلثنن، عّبرت صراحة  الله صالح، أمس  أمر 
 الحكومة غير راضية عن املقترح. وقال 

ّ
عن أن

صالح في كلمة له أمام اجتماع عقد في كابول 
لــوفــاة  الــســابــعــة  الــســنــويــة  الـــذكـــرى  بمناسبة 
وزيـــر الــدفــاع األســبــق الــجــنــرال محمد قسيم 
 »الـــواليـــات املــتــحــدة قــدمــت مقترحًا 

ّ
فــهــيــم، إن

كابول ـ صبغة اهلل صابر

 املقترح األميركي لحل 
ّ
ال شك في أن

بحكومة  املتعلق  األفغانية  القضية 
تــشــاركــيــة، والـــــذي أتــــى بـــه املــبــعــوث 
األميركي ألفغانستان زملاي خليل زاد، خال 
زيــارتــه األخــيــرة إلــى كــابــول، وأشــيــر إلــيــه في 
ــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ رســـالـــة وزيـ
بــلــيــنــكــن، لــكــل مـــن الــرئــيــس األفـــغـــانـــي أشـــرف 
ــــى الـــوطـــنـــي  ــلـ ــ ــلــــس األعـ ــــس »املــــجــ ــيـ ــ غـــنـــي ورئـ
للمصالحة« عبد الله عبد الله، محط اهتمام 
الــســاحــة األفـــغـــانـــيـــة، خــصــوصــًا الــســيــاســيــن 
الـــذيـــن يــــؤّيــــدون رؤيــــة الــحــكــومــة الــتــشــاركــيــة 
الشاملة لجميع أطراف القضية، ومنها حركة 
 إيـــحـــاءات املــســؤولــن في 

ّ
»طـــالـــبـــان«. غــيــر أن

 األخيرة غير 
ّ
الحكومة األفغانية تشير إلى أن

راضية عن ذلك املقترح، على الرغم من تأكيدها 

لــحــل األزمـــــة األفــغــانــيــة، لــكــن ذلــــك املــقــتــرح ال 
يــبــتــغــيــه«.  الـــشـــعـــب ومـــــا  إرادة  ــع  مــ ــوافـــق  يـــتـ
وشــدد صالح على أنــه »ال يحق ألي جهة أن 
تسلب من الشعب إرادتــه في تعين الحكومة 
»الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن ــدًا  ــ ــؤكـ ــ مـ املــــصــــيــــر«،  ــر  ــريــ ــقــ وتــ

األفــغــانــيــة مــســتــعــدة لــلــتــفــاوض بــشــأن موعد 
االنتخابات«، ولكن »التاعب بدستور الباد 
أمر غير مقبول«. وكــان غني قد أكد في كلمة 
 
ّ
أن املــاضــي،  السبت  للبرملان،  أمــام اجتماع  له 
أفغانستان »لها دستور، ووفق هذا الدستور، 
م الرئيس املوجود الحكم لرئيس منتخب 

ّ
يسل

جديد«، مشيرًا بذلك إلى أنه ال يمكن أن يترك 
زمام األمور إلى حكومة انتقالية.

من جهته، أكد رئيس »املجلس األعلى الوطني 
له  كلمة  فــي  الــلــه،  الــلــه عبد  للمصالحة« عبد 
أول مــن أمــس األحـــد، بمناسبة الــيــوم العاملي 
ــّدم من قبل أميركا 

ُ
 »املقترح الــذي ق

ّ
للمرأة، أن

لحلحلة املعضلة األفغانية، ال بّد من دراسته 
ألبعاد  شامل  حــل  وبحث  بشأنه،  والتباحث 
القضية األفغانية«، مشيرًا إلى أنه »ال بد من 
الــتــركــيــز عــلــى املــقــتــرح مــن أجـــل الــوصــول إلــى 

إليه الشعب األفغاني وهو السام  ما يتطلع 
 »أي مقترح تكون فيه 

ّ
الشامل«. ولفت إلى أن

نــقــائــص ال بـــّد مــن تــعــديــلــه وإصـــاحـــه، ولكن 
ــداء الــحــســاســيــة املــطــلــقــة تــجــاهــه لــيــس في  ــ إبـ
صالح أي طرف«، من دون أن يشير إلى الجهة 

التي يقصدها بحديثه.
ــان«، فـــهـــي »تــــأخــــذ وقــتــهــا  ــبــ ــالــ ــا حـــركـــة »طــ ــ أمـ
ــا قــال  ــق مـ ــتـــرح«، وفــ ــقـ فـــي الـــتـــشـــاور بـــشـــأن املـ
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«،  ـــ قــــيــــادي فــــي الـــحـــركـــة لــ
رافـــضـــًا الــكــشــف عـــن هــويــتــه. مـــن جــهــتــه، قــال 
الــقــيــادي الــســابــق فــي »طـــالـــبـــان«، وهـــو وزيــر 
آغا،  أكبر  املولوي سيد  في حكومتها،  العدل 
 »خــلــيــل زاد جـــاء مع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

 
ّ
مقترح الحكومة التشاركية، ولكن ال يبدو أن

 
ّ
أن كما  ذلــك،  على  تــوافــق  األفغانية  الحكومة 

منها  املقترح؛  على  كبيرة  تحفظات  لطالبان 
مــع وجـــوه تعّد  األمــيــركــي ناقشه  املبعوث   

ّ
أن

العبًا في الساحة السياسية األفغانية منذ 20 
عامًا، وهي ليست محط توافق الحركة«. ورأى 
التشاركية  بالحكومة  سترضى  »طالبان   

ّ
أن

واالنتقالية لحلحلة األزمة األفغانية، شرط أن 
تكون على رأسها وجــوه جديدة غير متهمة 
 
ّ
بالفساد فــي الــبــاد«. ولــفــت أكــبــر آغــا إلــى أن

»هناك نقائص في املقترح األميركي، والحركة 
ــظــاتــهــا حــيــالــهــا، 

ّ
ســتــقــّدم مــاحــظــاتــهــا وتــحــف

ال ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــنــظــام اإلســامــي 
الشامل لجميع أطياف الشعب، فمقترح خليل 

 لجميع األطراف«.
ً
زاد ليس شاما

ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وحــــــــــول خــــــــــروج الـــــــقـــــــوات األمـ
ــلــــول شــــهــــر مـــــايـــــو/ أيـــــار  ــتــــان بــــحــ ــانــــســ أفــــغــ
بــن طالبان  الــدوحــة  باتفاق  )الــتــزامــًا  املقبل 
والواليات املتحدة(، كما أشير إليه في رسالة 
 
ّ
وزيــر الخارجية األمــيــركــي، قــال أكبر آغــا إن
القوات  بقاء  فترة  بتمديد  تقبل  قد  »طالبان 
األمـــيـــركـــيـــة لــبــضــعــة أشـــهـــر، ولـــكـــن فـــي حــال 
قــبــول الـــواليـــات املــتــحــدة بــمــنــاقــشــة مطلبن 
أســاســيــن لــلــحــركــة هــمــا: اإلفــــــراج عـــن بــاقــي 
ســجــنــاء طــالــبــان، وشــطــب أســمــاء القيادين 
فــيــهــا مـــن الــقــائــمــة الــــســــوداء ملــجــلــس األمـــن 
الــدولــي«. وأضــاف »خــروج الــقــوات األجنبية 
مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وفــــق اتـــفـــاق الــــدوحــــة، في 
صالح الجميع، وليس الحركة وحدها تريد 
ذلك، بل أيضًا جميع األحزاب السياسية في 
الــبــاد. كما أنــه مطلب الــشــعــب، ألنــه يتطلع 
إلى حلحلة القضية، وأساس الحلحلة يكمن 

بخروج القوات األجنبية من أفغانستان«.
األفغانية  التلفزيونية  »طــلــوع«  قناة  وكــانــت 
ــة بــلــيــنــكــن إلـــــى غـــنـــي، وتـــم  ــالــ ــد نـــشـــرت رســ قــ
صحيفة  نشرته  تقرير  في  مضمونها  تأكيد 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أيـــضـــًا. ومـــمـــا جــــاء فيها 
 الـــواليـــات املــتــحــدة »تــــدرس ســحــب قواتها 

ّ
أن

بــالــكــامــل بــحــلــول األول مــن مــايــو، مــع بحثنا 
 متحدثة باسم وزارة 

ّ
خيارات أخرى«. غير أن

أمس  مــن  أول  امتنعت،  األميركية  الخارجية 
األحــــد، عــن تــأكــيــد صــحــة مــضــمــون الــرســالــة، 
ــــول«،  ــــاضـ بــحــســب وكــالــتــي »رويــــتــــرز« و»األنـ
لكنها قــالــت إن الـــواليـــات املــتــحــدة »لـــم تتخذ 
أي قرارات بشأن وضع قواتنا في أفغانستان 
)الــتــي يبلغ عــددهــا 2500 جــنــدي( بعد األول 
مــن مــايــو. كــل الــخــيــارات ال تــــزال مــطــروحــة«. 
 »رحلة خليل 

ّ
وأضافت املسؤولة األميركية أن

الــدوحــة  القطرية  العاصمة  إلــى  األخــيــرة  زاد 
في  األميركية  للدبلوماسية  اســتــمــرارًا  تمثل 
املــنــطــقــة«. وبــحــث وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري 
الدوحة،  في  ثاني  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد 
أول مــن أمـــس األحــــد، مــع املــبــعــوث األمــيــركــي 
املنطقة،  التطورات في  أفغانستان، »آخــر  إلى 
وال سيما في أفغانستان«، وفق وكالة األنباء 
الــقــطــريــة )قـــنـــا(. فــي الــســيــاق، اعــتــبــر األســتــاذ 
»العربي  لـ حديث  فــي  ســـراج،  خالد  الجامعي 
تــنــاقــش مع  أن  »قـــبـــل  أمـــيـــركـــا   

ّ
أن الـــجـــديـــد«، 

ــاء فـــي رســـالـــة بــلــيــنــكــن، ومنها  طــالــبــان مـــا جـ
مع  تناقش  قــد  الــتــشــاركــيــة،  الحكومة  مقترح 
الحركة تمديد أمد انسحاب قواتها كاملة من 
»طالبان ستقبل   

ّ
أن إلــى  أفغانستان«، مشيرًا 

بهذا املقترح في حال رأت من واشنطن ضوءًا 
أخــضــر حــيــال مــطــالــبــهــا األخــــــرى، وفــــي حــال 

كانت واشنطن جادة في الخروج«.

غني: تسليم الحكم يكون لرئيس منتخب جديد )وكيل كوهصار/فرانس برس(

توحي تصريحات 
المسؤولين في 

الحكومة األفغانية 
بأّن الموافقة على 
المقترح األميركي 

بشأن تشكيل 
حكومة تشاركية 

في الباد، في إطار 
مساعي حل األزمة، 
قد ال تكون متاحة 
في الوقت الحالي، 

في حين أّن لدى 
حركة »طالبان« 

شروطًا وتحفظات 
كذلك على المقترح

تحفظات الحكومة 
و»طالبان« تقلل من فرصه

عملية الربيع
أكد وزير الداخلية 

األفغاني، مسعود 
أندرابي، في مؤتمر 
صحافي، األحد، أن 

حركة طالبان »تستعد 
لشن عملية الربيع«، 

وأن التقارير االستخباراتية 
لدى الحكومة تؤكد 
ذلك. لكن المتحدث 
باسم »طالبان«، ذبيح 

اهلل مجاهد، نفى ذلك، 
وقال إن الحركة »تصب 

كامل اهتمامها 
على المفاوضات«.

نائب غني: المقترح 
األميركي ال يتوافق مع 

إرادة الشعب

أكبر آغا: طالبان سترضى 
بالحكومة التشاركية 

وفق شروط

Tuesday 9 March 2021 Tuesday 9 March 2021
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سياسة

شعار غير قابل للتطبيق

مراقبة تمويل
األحزاب العراقية

العمل في ملف 
تمويل األحزاب لم يتقّدم 

خطوة واحدة

بغداد ـ براء الشمري

كــشــفــت مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات 
ــة أخــــــيــــــرًا عــــــن نـــّيـــتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
املتعلق  القانوني  البند  تطبيق 
العراقية،  األحــزاب  تمويل  بمراقبة مصادر 
التشريعية  االنتخابات  في  ستشارك  التي 
املبكرة املقررة في 10 أكتوبر/ تشرين األول 
نـــواب وســيــاســيــون،  أمـــر يستبعده  املــقــبــل. 
فــي ظل  للتطبيق  قــابــل  غــيــر  أنـــه  معتبرين 
ــــدرة قــــوى ســيــاســيــة عــلــى إخـــفـــاء حــقــائــق  قـ
 عــن 

ً
مــتــعــلــقــة بـــمـــصـــادر تـــمـــويـــلـــهـــا، فـــضـــا

ــفـــوذًا داخــلــيــًا وعـــاقـــات  ــتـــاك بــعــضــهــا نـ امـ
خارجية تجعلها في مأمن من أي إجراءات 

للمراقبة.
وقالت املتحدثة باسم مفوضية االنتخابات 
جمانة الغاي، أخيرًا، إن »املفوضية ستطبق 
البند املتعلق بتنظيم الحمات االنتخابية 
لـــأحـــزاب الــتــي ســتــشــارك فـــي االنــتــخــابــات 
تمويلها ضمن  مــصــادر  ومــراقــبــة  املــقــبــلــة، 
قانون االنتخابات«، موضحة أن »املفوضية 
ماضية في تهيئة إجـــراءات أخــرى متعلقة 

بالحملة االنتخابية«.
إال أن عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي عــلــي مــانــع، 
اســـتـــبـــعـــد إمـــكـــانـــيـــة نـــجـــاح املـــفـــوضـــيـــة فــي 
فــي حديٍث  مراقبة تمويل األحــــزاب، مــؤكــدًا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــا ال تمتلك الــقــدرة  لـــ
ــك. وأشــــار إلـــى صــعــوبــة تــحــديــد أي  عــلــى ذلـ
جهة ملصادر األموال الخارجية التي تصل 
إلــى األحـــزاب، معتبرًا أن هــذا األمــر يتطلب 
 اســتــخــبــاريــًا قـــويـــًا، وتــنــســيــقــًا دولــيــًا 

ً
عــمــا

السياسي منذ عام 2003 من دون أن يتمكن 
أحد من محاسبتها«.

وكان البرملان قد أقّر القانون رقم 36 لسنة 
2015، وهو أول قانون لأحزاب في العراق 
بعد االحتال األميركي في عام 2003. إال أن 
هذا القانون تعرض النتقادات كبيرة بسبب 
منها  مهمة،  نقاطا  أهملت  الــتــي  صياغته 
ارتباط األحزاب بالخارج ومصادر التمويل 
وكشف الذمم املالية وكذلك النظام الداخلي، 

ـــن األحــــــزاب  ــتــــاك الـــكـــثـــيـــر مـ ــرار امــ ــمــ ــتــ واســ
أجنحة مسلحة. وفشلت كل املحاوالت التي 
بذلتها قوى سياسية عراقية في السنوات 
ــد لـــقـــانـــون  ــديــ ــرح تـــعـــديـــل جــ ــطــ الـــســـابـــقـــة لــ
ــزاب املــعــمــول بــه فــي الــبــاد، بسبب ما  األحــ
اعتبرته هفوات داخل القانون تسمح لكثير 

من األحزاب باستغالها.
وأشار القيادي في تحالف »النصر« صادق 
املحنا، إلى أن حديث مفوضية االنتخابات 
بشأن مراقبة تمويل األحــزاب جاء من أجل 
إثبات الوجود، الفتًا في حديث مع »العربي 
تحقيق  أو  املراقبة  إلى »صعوبة  الجديد«، 
أي نــتــيــجــة فـــي هــــذا املـــضـــمـــار، فــكــثــيــر من 
األحــزاب ممولة من قبل دول معروفة، وكل 
حـــزب منها يعتمد عــلــى جــهــة مــحــددة في 
تمويله، والتمويل ال يقتصر على األحزاب، 
بـــل إن بــعــض األشـــخـــاص يــحــصــلــون على 

تــمــويــل كــبــيــر أيــضــًا مــن قــبــل دول وجــهــات 
النواب  »أحــد  أن  املحنا  مختلفة«. وأضـــاف 
 يــــقــــوم بــــصــــرف 5 مــــلــــيــــارات ديـــنـــار 

ً
مــــثــــا

عــراقــي )مـــا يــعــادل 3.4 مــايــن دوالر(، في 
االنتخابات، هذا األمر يجب أن ُيسأل عنه«. 
وأشــار إلى أن »املــال السياسي السائب في 
الشارع يمكن أن يؤثر في االنتخابات، كما 
سبق أن أثر في االنتخابات السابقة )التي 
بعض  أن  إلــــى  ولـــفـــت   .»)2018 عــــام  جــــرت 
األحــزاب حصلت على جزء من أموالها عن 
طــريــق الــعــقــود الــحــكــومــيــة، وســـرقـــة أمـــوال 
الــــدولــــة، وحــصــلــت عــلــى الـــجـــزء اآلخـــــر من 
خــال االرتــبــاط باألجنبي«. ورأى أن سبب 
فــشــل جــهــود مــراقــبــة تــمــويــل األحـــــزاب منذ 
االحتال األميركي للعراق عام 2003، يعود 
إلـــى »ضــعــف االنــتــمــاء لــلــوطــن، والــخــلــل في 

املراقبة واملحاسبة«.

تحّول ملف تمويل 
األحزاب العراقية إلى 

محطة لعمل مفوضية 
االنتخابات، لكن مراقبين 

وسياسيين يستبعدون 
كشفها عن مصادر 

تمويل األحزاب

أعلنت مفوضية االنتخابات أنها ستراقب الحمات االنتخابية لألحزاب )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ــتـــوى، كـــي يــتــم كــشــف ومــعــرفــة  عـــالـــي املـــسـ
مصادر تمويل األحزاب.

ــاف مــانــع أن »األحـــــزاب لــديــهــا الــقــدرة  وأضــ
الحقائق  مــن  الكثير  لتخفي  واإلمــكــانــيــات 
االنتخابات«،  مفوضية  عنها  تبحث  التي 
الفتًا إلى أن »تسجيل األموال في املصارف 
ــاء شــخــصــيــات  ــمــ ــأســ الــــدولــــيــــة ال يــــكــــون بــ
سياسية معروفة، بل بأسماء غير معروفة 
فــي األوســـــاط الــعــراقــيــة«. وقــــال إن »بعض 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة حــصــلــت عــلــى األمـــــوال 
بـــطـــرق غــيــر قــانــونــيــة مـــن خــــال هيمنتها 
على الوزارات والحكومات املحلية. والفشل 
فـــي تــحــديــد مـــصـــادر تــمــويــل األحـــــزاب منذ 
االحتال األميركي للعراق عام 2003 ولغاية 
اليوم يعود إلى عدم الجدية في حسم هذه 
ــار إلـــى انــعــدام وجـــود جهة  الــقــضــيــة«. وأشــ
رقابية حقيقية تتولى مهمة مراقبة تمويل 
األحزاب، ألن أغلب الجهات الرقابية الحالية 

هي جهات تابعة ألحزاب وكتل سياسية.
فــي املــقــابــل، أقـــّر مــســؤول فــي مجلس أمناء 
مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات بــمــا ســّمــاه »وجـــود 
ــانـــي أو  واقــــع آخـــر مــخــتــلــف تــمــامــًا عـــن األمـ
بتنظيم  االنتخابات  ملفوضية  الطموحات 
ــًا«. وأضــــــاف  ــيــ ــلــ عـــمـــلـــيـــة اقـــــتـــــراع نـــظـــيـــفـــة كــ
ــر اســمــه، في  املـــســـؤول، الــــذي طــلــب عـــدم ذكـ
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن جميع 
االنـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة تـــم تــمــويــل حــمــات 
األحـــزاب فيها مــن املــال الــعــام، وهــنــاك قوى 
كاملة  وزارات  إمكانيات  ــرت 

ّ
ســخ سياسية 

لــصــالــحــهــا بــســبــب املــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، 
الـــتـــي حـــّولـــت الـــــــــوزارات إلــــى حــصــص بن 

األحزاب.
 قــانــونــيــًا كبيرًا 

ً
ولــفــت إلـــى أن هــنــاك »خــلــا

فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــراقــبــة تــمــويــل األحـــــزاب، 
إذ إن الــقــانــون مــنــح حـــق مــراقــبــة املــصــادر 
املــالــيــة لــلــتــيــارات الــســيــاســيــة فــي مفوضية 
ــيــــس لـــلـــقـــضـــاء أو هــيــئــة  ــابــــات، ولــ ــخــ ــتــ االنــ
ــة، وفـــــي ذلـــــك تــقــيــيــد كــبــيــر لــحــريــة  ــزاهــ ــنــ الــ
ــار إلـــى أنـــه »عــلــى الــرغــم من  املــراقــبــة«. وأشــ
إقـــرار قــانــون لــأحــزاب قبل 6 ســنــوات، فإن 
يتقّدم  لــم  األحــــزاب  تمويل  ملف  فــي  العمل 
خطوة واحـــدة، وال يمكن أن يتقّدم في ظل 
وجود قوى سياسية مسيطرة على املشهد 
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