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سياسة

عيد السوريين 
المختلف

ُسجلت 205 إصابات في 
صفوف الفلسطينيين 

في أنحاء القدس

قررت قوات االحتالل 
رفع حالة التأهب تحسبًا 

لتصعيد محتمل

أعربت واشنطن عن 
قلقها من الممارسات 

األحادية لالحتالل

للحديث تتمة...

القدس 
تقاوم

الجمعة،  مساء  المحتلة،  القدس  انتفضت 
الذي وّسع  اإلسرائيلي  االحتالل  بكاملها على 
ساحات  في  المصلين  بمهاجمة  همجيته 

جراح،  الشيخ  حي  وفي  األقصى  المسجد 
صفوف  في  إصابات   205 نحو  أوقع  ما 
المسجد  ساحات  وبدت  الفلسطينيين. 

القوات  همجية  جراء  حرب  كساحة  األقصى 
الفلسطينيون  واجهها  التي  اإلسرائيلية، 
بالحجارة، في وقت يُتوقع استمرار التصعيد، 

أن  يبدو  ما  وهو  اإلسرائيلي،  التضييق  مع 
األمنية  جهوزيته  برفع  له  يتحّسب  االحتالل 

ودفع المزيد من التعزيزات إلى القدس

القدس المحتلة ـ محمد محسن

فّجر االحتالل اإلسرائيلي همجيته 
ليل الجمعة السبت ضد املقدسيني، 
باحة  فــي  املصلني  قــواتــه  بمهاجمة 
ــتـــداءات  املــســجــد األقـــصـــى، مــع مــواصــلــة االعـ
عــلــى أهــالــي حــي الــشــيــخ جــــراح، مستخدمة 
الــرصــاص املــطــاطــي والــقــنــابــل الصوتية في 
قــوات  الــذيــن رشــقــوا  الفلسطينيني  مــواجــهــة 
ــن بــالــحــجــارة والــزجــاجــات واملــفــرقــعــات،  األمـ
صــــفــــوف  فــــــــي  إصـــــــــابـــــــــات   205 ـــــســـــّجـــــل 

ُ
لـــــت

ــــدس مـــســـاء  ــقـ ــ ــاء الـ ــ ــــحـ ــــي أنـ الــفــلــســطــيــنــيــني فـ
اإلسرائيلية  الــشــرطــة  أعلنت  فيما  الجمعة، 
الهمجية  لكن  جــرحــوا.  منها  ضابطًا   17 أن 
املدفوعني  املقدسيني،  تدفع  لــم  اإلسرائيلية 
بدعم من مختلف الفلسطينيني، إال إلى مزيد 
من املقاومة في مواجهة محاوالت االحتالل 
بأن  توقعات  مع  أبنائها،  من  القدس  تفريغ 
إلى  السبت  أمــس  مساء  اآلالف سيتوجهون 
وتحّدي  القدر  ليلة  إلحياء  األقصى  املسجد 
االحتالل، بالتوازي مع تفعيل أدوات املقاومة 
»الخشنة« على حدود قطاع غزة مع األراضي 
ــا دفـــــع الـــســـلـــطـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  املـــحـــتـــلـــة، مــ
للتأهب وإرســــال املــزيــد مــن الــتــعــزيــزات إلــى 

القدس.
الجمعة  الشرطة اإلسرائيلية مساء  واعتدت 
على املصلني داخل املسجد األقصى والشيخ 
ف 

ّ
جـــراح وبـــاب الــعــامــود فــي الــقــدس، مــا خل

205 مصابني من الفلسطينيني. وظهرت في 
تسجيل فــيــديــو نــشــره شــهــود عــيــان الــقــوات 
اإلســرائــيــلــيــة وهـــي تــداهــم الــبــاحــة الــواســعــة 
أمــــام املــســجــد وتــطــلــق قــنــابــل الــصــوت داخــل 
ــن املــصــلــني،  املـــبـــنـــى حـــيـــث كـــانـــت حـــشـــود مــ
بــيــنــهــم نــســاء وأطــــفــــال، يــــــؤّدون الـــصـــالة في 
يــــوم الــجــمــعــة األخـــيـــر مـــن رمــــضــــان. وتــأتــي 
هـــذه الــصــدامــات بينما تــصــاعــد الــتــوتــر في 
الــقــدس فــي األســابــيــع األخــيــرة بسبب إغــالق 
البلدة  أجـــزاء  بعض  اإلســرائــيــلــيــة  السلطات 
القديمة خــالل رمضان، وفــي خضم محاولة 
لطرد عائالت فلسطينية من منازلها في حي 

الشيخ جراح.
وبــــــــــدت ســــــاحــــــات املــــســــجــــد األقــــــصــــــى لــيــل 
الجمعة-السبت كساحة حرب امتألت ببقايا 

الصوت، والغاز  املطاطي، وقنابل  الرصاص 
املــســيــل لــلــدمــوع، والـــحـــجـــارة، والـــدمـــاء التي 
ســالــت مــن أجــســاد املــصــلــني. وإضــافــة إليها، 
كــــان حـــي بــــاب حــطــة املـــتـــاخـــم لــألقــصــى من 
الشمالية مسرحًا ألعنف مواجهات  ناحيته 
استمرت حتى ساعات الفجر األولى، ووصف 
نــاشــطــون مــا جـــرى فــي الــحــي بــأنــه مواجهة 
حــقــيــقــيــة واشـــتـــبـــاك مــــن نــقــطــة الـــصـــفـــر. فــي 
حني، كانت ساحة الشهداء في باب العامود 
بمدينة القدس ساحة ثانية للمواجهة. وفي 
مستشفى املقاصد الذي استقبل العدد األكبر 
من املصابني، ومن بينهم من فقدوا عيونهم، 
ازدحـــمـــت صــبــاح أمـــس بــالــعــديــد مــن أقــربــاء 
ــن املـــتـــطـــوعـــني الــــذيــــن تــبــرعــوا  ــ الـــجـــرحـــى ومـ
أدخل  من  ومنهم  الجرحى  لصالح  بدمائهم 
مثل  الجمجمة،  فــي  لكسور  املكثفة  العناية 
الفتى عدي غيث نجل محافظ القدس عدنان 
غــيــث بــعــد إصــابــتــه بـــعـــيـــارات مــطــاطــيــة في 
الرأس. أما حّي الشيخ جراح الذي كان ساحة 
املــواجــهــة الــرئــيــســيــة الــثــانــيــة بــعــد األقــصــى، 
االحــتــالل  بــحــواجــز  فبقي محيطه مــحــاصــرًا 
وبــعــشــرات الــجــنــود الــذيــن منعوا دخـــول من 
هـــم مـــن غــيــر ســكــانــه مـــن الــفــلــســطــيــنــيــني، في 
ح 

ّ
مسل وبعضهم  املستوطنون  يتحرك  حني 

ــنـــادق أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة داخــــــل الـــحـــي وفـــي  ــبـ بـ
الـــبـــؤر االســتــيــطــانــيــة املــقــامــة. كــذلــك خــرجــت 
مــســيــرات ووقــفــات فــي مـــدن الــضــفــة الغربية 
ليلة الــجــمــعــة، مــنــددة بقمع قـــوات االحــتــالل 
املصلني في املسجد األقصى وسكان الشيخ 

جــراح، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بالتمادي 
باالعتداءات بحق األقصى وأهالي القدس.

ولــــكــــن ســـــاحـــــات املــــســــجــــد األقـــــصـــــى عـــــادت 
ــّيــــأة  ــــس الــــســــبــــت نـــظـــيـــفـــة ومــــهــ ــ صـــبـــيـــحـــة أمـ
الستقبال عشرات آالف املصلني، ما لم تحل 
ــتـــالل دون وصــــول الـــعـــدد األكــبــر  قــــوات االحـ
ــقــــدر. وقـــــال مــســؤولــو  مــنــهــم إلحـــيـــاء لــيــلــة الــ
األوقـــاف اإلسالمية فــي الــقــدس، ومــن بينهم 
ــقـــدس، الــشــيــخ عـــزام  املـــديـــر الـــعـــام ألوقـــــاف الـ

»العشرات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الخطيب، 
ــــات  ــئـ ــ ــــي األوقـــــــــــــــاف ومـ ــفـ ــ ــــوظـ مـــــــن طـــــــواقـــــــم مـ
املصلني شرعوا منذ ساعات  املتطوعني من 
مبكرة في حملة تنظيف واسعة من مخلفات 
االحتالل من الرصاص وبقايا قنابل الصوت 
والـــغـــاز، إضــافــة ألكــــوام كــبــيــرة مــن الــحــجــارة 
اقترفه االحتالل  كانت شاهدة على هــول ما 
ــن عــــــدوان عــلــى األقـــصـــى واملـــصـــلـــني فــيــه«.  مـ
وكانت الطواقم التمريضية والطبية التابعة 
لـــألوقـــاف قــد عــمــلــت حــتــى ســاعــات الــصــبــاح 
األولــى على استعادة قوتها وعافيتها، بعد 
الطبية  بــالــعــيــادة  الـــذي لحق  الكبير  الــدمــار 
اقتحام  الرئيسية في املسجد األقصى جــراء 
جنود االحتالل لها، واالعتداء على الطواقم 

العاملة فيها.
وكــــان املــقــدســيــون فــي انــتــظــار لــيــلــة ساخنة 
أخرى مساء أمس السبت، مع دعوة حراكات 
شبابية إلى النفير العام للرباط في املسجد 
األقــصــى، كــمــا أطــلــقــت لجنة املــتــابــعــة العليا 
الــعــربــيــة )أعـــلـــى هــيــئــة تمثيلية  لــلــجــمــاهــيــر 
 48 لفلسطينيي  دعــوة  الداخل(  لفلسطينيي 
الشيخ  إلــى املسجد األقصى وحــي  بالتوجه 
جــراح أمــس. ولم تتوقف اعــتــداءات االحتالل 

ــت قـــوات االحــتــالل اإلسرائيلي 
ّ
أمـــس، إذ شــن

ــقـــاالت واســـعـــة طـــاولـــت نــحــو 30  ــتـ حــمــلــة اعـ
مــقــدســيــًا غــالــبــيــتــهــم مـــن األســـــرى املــحــرريــن 
الــذيــن ســبــق أن اعــتــقــلــوا فــي قــضــايــا تخّص 
أهالي  رئــيــس لجنة  وقـــال  األقــصــى.  املسجد 
»العربي  أســـرى الــقــدس أمــجــد أبــو عــصــب، لـ

الــــجــــديــــد«، إن هـــــذه الـــحـــمـــلـــة الــــجــــديــــدة مــن 
االعـــتـــقـــاالت تــتــزامــن مـــع حــلــول لــيــلــة الــقــدر، 
واحتفاالت االحــتــالل بما يسمى ذكــرى ضم 
الــقــدس حــيــث يــخــطــط املــســتــوطــنــون ملسيرة 
ضــخــمــة األحــــد بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن 30 ألــف 
مستوطن. وأشـــار أبــو عصب إلــى أن الهدف 
من هذه االعتقاالت تفريغ القدس، خصوصًا 
املجال  وإعطاء  أبنائها  من  القديمة،  بلدتها 

للمستوطنني أن يعيثوا فيها فسادًا.
وتحسبًا إلحياء الفلسطينيني ليلة القدر أمس، 
أعلنت الشرطة اإلسرائيلية رفع حالة التأهب 
الــقــدس.  فــي مدينة  األقــصــى  املسجد  بمحيط 
ــان« الرسمية إنــه مــن املتوقع  وقــالــت قــنــاة »كـ
أن يصل عدد قياسي من املصلني إلى املسجد 
األقصى. كذلك أجرى وزير األمن اإلسرائيلي 
بيني غانتس، أمس، تقييمًا للوضع بحضور 
عدد من قادة الجيش واألجهزة األمنية، تقرر 
على إثـــره املــوافــقــة على خطة رئــيــس األركـــان 
أفـــيـــف كــوخــافــي رفــــع حـــالـــة الــتــأهــب تحسبًا 
القدس. وقال  أحــداث  لتصعيد محتمل، عقب 
غانتس في نهاية االجتماع وفق قناة »كان« 
الــســمــاح للمتطرفني  عــــدم  »يــجــب  الــرســمــيــة: 
الجانبني بتصعيد املوقف«. وأضاف  من كال 
»إســرائــيــل ستواصل العمل مــن أجــل الحفاظ 
ــرم الـــقـــدســـي  ــ ــــحـ ــــي الـ ــة الــــعــــبــــادة فـ ــريــ عـــلـــى حــ
وبحسب  الــالزمــة«.  باملسؤولية  وسنتصرف 
قناة »كان« يستعد الجيش اإلسرائيلي ضمن 
أمــور أخــرى إلطــالق بالونات حــارقــة مــن غزة 
ــادة  تــجــاه املــســتــوطــنــات الــقــريــبــة وتـــقـــررت زيـ
ــــزة«. في  قــــوات اإلطـــفـــاء فـــي مــنــطــقــة »غــــالف غـ
ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن املــفــتــش الــعــام للشرطة 
اإلسرائيلية، يعقوب شبتاي، الدفع بتعزيزات 
املواجهات  لتجدد  القدس، تحسبًا  في  كبيرة 

مع املصلني.
ــواقــــف املــتــحــديــة  مــقــابــل ذلـــــك، تـــصـــاعـــدت املــ
لالحتالل في مختلف األراضي الفلسطينية. 
أدوات  تفعيل  فلسطينيون  ناشطون  وأعلن 
املقاومة »الخشنة« على حدود قطاع غزة مع 
األراضي املحتلة. وأدوات املقاومة »الخشنة« 
ابتكرها فلسطينيون خالل مسيرات العودة 
وكسر الحصار التي توقفت مع بدء جائحة 
كـــورونـــا وتــتــضــّمــن إطــــالق بــالــونــات حــارقــة 
اإلسرائيليني  للمستوطنني  إزعــاج  ووسائل 
ــــزة«.  ــــالف غـ فــيــمــا يـــعـــرف بــمــســتــوطــنــات »غــ
وهــدد ناشطون تحت اســم »أبــنــاء الـــزواري« 

بــجــعــل »غــــالف غــــزة« كــومــة مــن لــهــب نصرة 
ألهل القدس والشيخ جراح، مطالبني في ذات 
الــوقــت بتحرك الــعــالــم مــن أجــل حــل القضية 
تهديد  بعد  ذلك  العادلة. وجــاء  الفلسطينية 
الدين  عز  »كتائب  لـ العام  القائد  أطلقه  نــادر 
القسام«، الذراع العسكرية لحركة »حماس«، 
ر 

ّ
محمد الضيف، مساء الثالثاء املاضي، حذ

العدوان  في ظل  االحــتــالل ومستوطنيه  فيه 
الفلسطينيني. وقال الضيف،  املتصاعد ضد 
»قيادة   

ّ
إن مقتضب،  صحافي  تصريح  وفــق 

املــقــاومــة والــقــســام تــرقــب مــا يــجــري عــن كثب 
 لم يتوقف العدوان في 

ّ
في الشيخ جراح، وإن

الحال فإننا لن نقف مكتوفي األيدي«. وهدد 
الثمن  اإلسرائيلي  »العدو«  بتدفيع  الضيف 

غاليًا على هذا العدوان.
ــّد رئـــيـــس املــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة  ــ كــمــا أكـ
الجمعة،  مــســاء  هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«، 
 مــا يــحــدث فــي مــديــنــة الــقــدس »انــتــفــاضــة 

ّ
أن

 ذلك 
ّ
وثورة يجب أن تتواصل«، مشيرًا إلى أن

االحــتــالل  مــع  التطبيع  ملسيرة  حــدًا  سيضع 
ــال في  عــلــى الــرغــم مــن همجية االحـــتـــالل. وقـ
ــى« الــتــابــعــة  كــلــمــة بــثــتــهــا فــضــائــيــة »األقــــصــ
 شرطة االحتالل املدججة بالسالح 

ّ
للحركة إن

لن تنجح في تفريغ املسجد األقصى، مشددًا 
ــقـــدس واألقـــصـــى  ــا يـــجـــري فـــي الـ  »مــ

ّ
عــلــى أن

ــام هـــو خــيــر لشعبنا  اآلن ومـــا جـــرى قــبــل أيــ
ولقضيتنا وألمتنا ألنه فّجر املخزون الثوري 
الـــجـــهـــادي الــفــلــســطــيــنــي الــكــامــن فـــي صـــدور 
عن  »ســنــدافــع  وتــابــع:  الفلسطيني«.  الشعب 
األقــصــى بــالــروح والـــدم وبــكــل مــا أوتينا من 
هذا  ملواجهة  وجـــرأة  وشجاعة  وبسالة  قــوة 
»قــرارنــا واضــح،  الــبــغــيــض«، مضيفًا  املحتل 
لــن نــســمــح بــتــهــويــد الــشــيــخ جــــراح واقــتــحــام 
املــســجــد األقـــصـــى يـــوم 28 رمـــضـــان وعــربــدة 
االحتالل على أبناء شعبنا، وقرارنا واضح، 
أن مـــا يـــجـــري انــتــفــاضــة يــجــب أن تــتــواصــل 
أننا نتحدث عن  ولن تتوقف ليعلم الجميع 
وعــي وإدراك ومقاومة وثـــورة«. وفــي سياق 
القيادي في حركة  ردود األفــعــال أيضًا، دعــا 
»شرفاء  الهندي  محمد  اإلسالمي«  »الجهاد 
ــقـــدس والـــوقـــوف  ــل الـ ــة إلــــى مــســانــدة أهــ ــ األمـ
مــعــهــم وفــضــح جــرائــم الــعــدو بــحــق املصلني 
وأهل القدس، وخاصة في حي الشيخ جراح 

بكل الوسائل املمكنة«.
من جهته، وّجه الرئيس الفلسطيني محمود 
الفلسطيني  السفير  الجمعة،  مــســاء  عــبــاس 
املــتــحــدة لطلب عقد جلسة عاجلة  األمـــم  فــي 
ملجلس األمن الدولي، لتنفيذ قراراته املتعلقة 
بالقدس وأراضي دولة فلسطني املحتلة. كذلك 
وّجــه عباس وزيــر الخارجية ريــاض املالكي 
الفوري على دعوة مجلس الجامعة  بالعمل 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ومجلس 
حقوق اإلنسان، كل على حدة، من أجل العمل 
عــلــى اتـــخـــاذ اإلجــــــــراءات الـــتـــي تــحــافــظ على 
الفلسطينية.  واملــقــدســات  والــحــقــوق  الــقــدس 
وحــّمــل عــبــاس، فــي كلمة مــتــلــفــزة، الحكومة 
يجرى  عما  الكاملة  املسؤولية  اإلسرائيلية 
فــي الــقــدس مــن تــطــورات خطيرة واعــتــداءات 
آثمة وما يترتب على ذلك من تداعيات. وحّيا 
القدس  الفلسطيني في  الشعب  أبناء  عباس 
وفي كل مكان، ووقفتهم الشجاعة في الدفاع 

عن القدس.

إصابات في صفوف قوات 
االحتالل جراء المواجهات 

)إيمانويل دونان/فرانس برس(

عبسي سميسم

ر السوريون الستقبال عيد 
ّ

يتحض
الفطر هذا العام، مع غياب شبه تام 

لكل مظاهر وطقوس العيد التي 
اعتادوا على ممارستها في كل 
عام. وعلى الرغم من أن مظاهر 

العيد تغيب في معظم الدول العربية 
واإلسالمية بسبب تفشي وباء 
كورونا وإجراءات الحظر التي 

اعتمدتها معظم الدول، مستغلة 
ها تخفف من معدل عدد 

ّ
العطلة عل

اإلصابات لديها، إال أن املشهد في 
سورية هذا العام مختلف، ويعود 
ألسباب أخرى ال تتعلق بفيروس 

كورونا الذي ال يزال السوريون 
يتعاطون معه كهٍم ثانوي إلى جانب 

األسباب واألزمات األخرى التي 
يعانون منها.

على املستوى االقتصادي، انخفض 
دخل السوريني في الداخل إلى 

درجة متدنية لم يعد خاللها نحو 
تسعني في املائة منهم قادرًا على 

تأمني قوت يومه، باإلضافة إلى 
تفاقم أزمات تأمني احتياجاتهم 
األساسية من خبز ومحروقات 

وسلع أساسية، يحتاج الحصول 
عليها إلى الوقوف في طوابير 

تمتد لعشرات األمتار، األمر الذي 
يجعل معظم األسر السورية 

تحجم عن شراء أو صنع حلويات 
العيد التي أصبحت تكلفتها 

أكبر من إمكانياتهم. كما فرض 
النظام على األسر التي تتلقى 

مساعدات من أبنائها في الخارج 
ضريبة تحت اسم »ضريبة إعادة 
اإلعمار« عن كل حوالة تصل إلى 

مناطق النظام، هذا عدا عن صرف 
الحوالة بسعر صرف أقل بكثير 
من سعر صرفها الحقيقي في 
السوق السوداء. وعلى املستوى 
االجتماعي، تعيش معظم األسر 

السورية حالة من التشتت بني 
الداخل والخارج، األمر الذي يفقد 

العيد معناه، في ظل انعدام أي 
فرصة لتالقي أفراد العائلة الواحدة 

واجتماعها خالل العطلة.
يترقب السوريون العيد وسط 

كل تلك األزمات التي يعيشونها، 
في الوقت الذي يفرض عليهم 

النظام الذي تسّبب في وصولهم 
إلى هذه الحال، املشاركة في لعبة 
االنتخابات الرئاسية التي ينوي 
من خاللها تثبيت بشار األسد 

في السلطة لوالية جديدة، من 
خالل فرض فعاليات ومهرجانات 

تأييد، خصوصًا على املوظفني 
الحكوميني، من أجل التعبير عن 

والئهم »للقائد امللهم« بشار األسد، 
وا منها، ويعلم 

ّ
ضمن مسرحية مل

الجميع أنها مجرد ديكور لن تقّدم 
أو تؤخر في عملية إعادة تثبيت 
األسد في الحكم لفترة رئاسية 

جديدة، في الوقت الذي كانوا 
ينتظرون فيه تحركًا دوليًا يفضي 

إلى حل سياسي حقيقي يخلصهم 
من املأساة التي يعيشونها.

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو بإشعال األوضاعإدانات عربية وإقليمية ودولية لعنف االحتالل

همجية 
االحتالل 

تفّجر الغضب 
الفلسطيني

الحدث

ــة  ــيــ ــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــ ــربـ أعــــربــــت دول عـ
ــا للعنف  ــهـ ــتـ عـــــدة، أمــــس الـــســـبـــت، عـــن إدانـ
املـــفـــرط الـــــذي تــســتــخــدمــه قـــــوات االحـــتـــالل 
اإلسرائيلي، ضد املقدسيني، املنتفضني في 
في  املــتــصــاعــدة  القمعية  ممارساتها  وجــه 
املدينة، ما أسفر عن سقوط مئات الجرحى. 
ودعت الدول الغربية خصوصًا إلى تهدئة 
فيما طالبت  الــقــدس،  في  املتصاعد  التوتر 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــنـــف اإلسـ ــعـ الـ بــــوقــــف  أخـــــــرى  دول 
والـــذي  الفلسطيني،  الــشــعــب  ضــد  املمنهج 
»اإلرهــــــاب«. كما  وصــفــتــه بــعــض الــــــدول بـــــــ
رفــضــت هـــذه الــــدول تهجير املــقــدســيــني من 
أحيائهم لصالح تكريس االستيطان، على 
الفلسطينيني  املــفــتــوحــة بــني  املــعــركــة  غـــرار 

واالحتالل في حي الشيخ جّراح املقدسي.
وكــانــت األمـــم املــتــحــدة قــد أعــربــت الجمعة، 
عــن قلقها »الــبــالــغ« مــن تــصــاعــد الــتــوتــرات 
ــقــــدس ومــحــيــطــهــا. وأمــــس  والـــعـــنـــف فــــي الــ
ــدة إلــــى  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــت ــ الــــســــبــــت، دعـــــــت الـــــــواليـــــــات املـ

ــة. وقــال 
ّ
»وقــــف الــعــنــف« فــي الــقــدس املــحــتــل

الخارجية األميركية،  املتحّدث باسم وزارة 
نــيــد بـــرايـــس، إن بــــالده »قــلــقــة لــلــغــايــة إزاء 
املواجهات الجارية في القدس«، معتبرًا أن 
»الــعــنــف ال عــذر لــه، لكن إراقـــة الــدمــاء التي 
ولفت  خــــاص«.  بــشــكــل  مقلقة  اآلن  تــحــصــل 
ــنـــطـــن املـــســـؤولـــني  ــى دعــــــوة واشـ ــ بــــرايــــس إلـ
»العمل  إلــى  والفلسطينيني  اإلســرائــيــلــيــني 
ـــرات ووقــــف الــعــنــف«، 

ّ
بــحــزم لــتــهــدئــة الـــتـــوت

ــب 
ّ
مـــشـــددًا عــلــى »األهـــمـــيـــة الــبــالــغــة« لــتــجــن

أّي خــطــوات قــد تــــؤّدي إلـــى تــفــاقــم الــوضــع. 
وكانت الخارجية األميركية قد أعربت أول 
من أمس، عن »القلق بشأن عمليات اإلخالء 
أحياء  مــن  فلسطينية«  لــعــائــالت  املحتملة 
في القدس الشرقية و»كثير منهم، بالطبع، 
يعيشون في منازلهم منذ أجيال«، مضيفة 
ب إجــراءات أحادية 

ّ
أنه »من الضروري تجن

صالح النعامي

اتــهــم مــعــلــقــون فـــي تـــل أبــيــب رئــيــس الـــــوزراء 
باملسؤولية  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي، 
عن تفجير األوضاع في القدس املحتلة خدمة 
ملــصــالــحــه الــســيــاســيــة الــشــخــصــيــة. ووضــــع 
فــي سياق محاولة  هــؤالء خــطــوات نتنياهو 
الــحــصــول عــلــى رئـــاســـة الـــــــوزراء، بــعــد أربــعــة 
انــتــخــابــات فــي غــضــون ســنــتــني، لــم تــــؤدِّ إلــى 
تكليف  مرحلة  بــدء  ومــع  الكنيست.  استقرار 
يئير لبيد لتشكيل الحكومة، الثالثاء املاضي، 
يخشى نتنياهو من احتماالت انقالب األدوار، 
وخــروجــه مــن الــواجــهــة. واســتــخــدم املعلقون 
نتنياهو،  تــجــاه  للغاية  سلبية  مصطلحات 
خصوصًا نيته في إشعال األزمات الداخلية. 
فــقــد اعــتــبــر إلــــــداد يــنــيــف، مــســتــشــار رئــيــس 
 نتنياهو من 

ّ
الوزراء السابق إيهود باراك، أن

الـــقـــدس، وتــحــديــدًا ضد  خـــالل التصعيد فــي 
الجهود  »تخريب«  يحاول  األقــصــى،  املسجد 
وهو  »التغيير  حكومة  تشكيل  إلــى  الــهــادفــة 
مستعد في سبيل ذلك إلشعال الدولة«. وفي 
تــغــريــدة عــلــى حــســابــه عــلــى »تــويــتــر« أوضــح 
لتعليمات  تــخــضــع  الــتــي  الــشــرطــة   

ّ
أن يــنــيــف 

وزيــــر األمــــن الــداخــلــي الــلــيــكــودي املـــقـــرب من 
»أشــعــلــت حريقًا في  أوحــانــا  أمــيــر  نتنياهو، 
املسجد األقصى بعد أن أشعل )زعيم الحركة 
الكهانية( إيتمار بن غفير حّي الشيخ جراح«. 
الـــذي  االنـــفـــجـــار   ذروة 

ّ
أن مـــن  يــنــيــف  ر 

ّ
وحــــــذ

األحــد، عبر  اليوم  له نتنياهو سيتم  يخطط 
»الحركة  أتــبــاع  مــن  املتطرفني  لغالة  السماح 
الــكــهــانــيــة« بــتــنــظــيــم »مـــســـيـــرة األعـــــــالم« في 
الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس، داعـــيـــًا معسكر 
»التغيير« إلى اإلسراع في تشكيل الحكومة، 

قبل أن يحقق نتنياهو مبتغاه.
 
ّ
واتفق املعلق أمير أورن مع ينيف بالتأكيد أن
مصلحة نتنياهو تقتضي أن تشتعل القدس 

الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس 
الشرقية، ليس لهما قيمة قانونية«، معتبرة 
أن ذلــــك »يــشــكــل انــتــهــاكــًا لــلــقــانــون الــدولــي 
ــــاس حــل  ويـــمـــنـــع تـــســـويـــة ســلــمــيــة عـــلـــى أســ

الدولتني«.
عربيًا، أكدت السعودية أمس، رفضها خطط 
ــــالء حــــي الــشــيــخ  ــتــــالل إلخــ وإجــــــــــراءات االحــ
جــّراح، وشــّدد بيان لــوزارة خارجيتها على 
»أي إجــــــــراءات أحـــاديـــة  ــريــــاض بـــــــ تــنــديــد الــ
الشرعية  لــقــرارات  انتهاكات  وألي  الجانب، 
الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف 
واالســتــقــرار  األمـــن  لتحقيق  الــســالم  عملية 
أدانــت اإلمـــارات والكويت  في املنطقة«. كما 
والبحرين تعامل االحتالل مع الفلسطينيني 
فــي األقــصــى. وأدانـــت قطر »بــشــدة« اقتحام 
ــتـــالل بـــاحـــات املــســجــد األقــصــى،  قــــوات االحـ
ــة االعــــــتــــــداء عـــلـــى املـــصـــلـــني داخـــلـــه  ــ ــفـ ــ واصـ
القطرية  الــخــارجــيــة  »الــوحــشــي«. وقــالــت  بـــ
فــي بــيــان، إن املــمــارســات اإلســرائــيــلــيــة تعد 
»اســـتـــفـــزازًا ملــشــاعــر مــاليــني املــســلــمــني حــول 
اإلنــســان  وانتهاكًا صــارخــًا لحقوق  الــعــالــم، 
واملــواثــيــق الــدولــيــة«، مــؤكــدة على »ضــرورة 
تحرك املجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف« 

مثل هذه االعتداءات.
أمــــس،  الــــنــــواب  مــجــلــس  ــا  ــ دعـ األردن،  ــــي  وفـ
األمـــم املــتــحــدة واالتــحــاد البرملاني الــدولــي، 
إلــى اتــخــاذ مــوقــف حــاســم بــوجــه ممارسات 
االحــــــتــــــالل فـــــي الـــــقـــــدس والــــشــــيــــخ جـــــــــّراح. 
إســـرائـــيـــل  ــداءات  ـــ ــتــ ـــ اعــ ــــي  فـ املـــجـــلـــس  ورأى 
 
ً
»دلــيــال املــقــدســي  الــحــي  فــي  ومستوطنيها 

واضـــحـــًا عــلــى أن نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري 
ــه اعـــتـــداء  ــ ــّد ذاتـ االســتــيــطــانــي يــشــكــل فـــي حــ
صـــارخـــًا عــلــى الــقــيــم واملــــبــــادئ والـــقـــوانـــني 
وتــحــديــًا  للعنصرية  املــنــاهــضــة  اإلنــســانــيــة 
ســافــرًا لــالتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة«. مــن جهتها، 
وصــفــت الــخــارجــيــة األردنـــيـــة اقــتــحــام قــوات 

ــــاع.  فـــي الـــقـــدس، أســهــمــت فـــي إشـــعـــال األوضـ
وفـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«، 
ــة االحــــتــــالل عــلــى  ــرطـ اعـــتـــبـــر مــئــيــر إقـــــــدام شـ
األقصى،  املسجد  قلب  في  املصليات  اقتحام 
مساء الجمعة ـ السبت، تحّواًل خطيرًا. وشّدد 
عن  تسفر  أن  يمكن  التي  التداعيات   

ّ
أن على 

هــذا االقــتــحــام، يجب أن تشعر رئــيــس هيئة 
أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس جهاز 
املــخــابــرات الــداخــلــيــة نـــداف أرغــمــان بالقلق، 
مواجهة  إلــى  تفضي  أن  يمكن  ها 

ّ
أن باعتبار 

تخرج عن السيطرة.
السابقة في لجنة  العضوة  من جهتها، رأت 
الخارجية واألمن التابعة للكنيست، كسينيا 
 عــلــى أن 

ً
ــال ــيـ ســفــيــتــولــوفــا، فـــي األحــــــــداث، دلـ

وذكــرت  زالــت حية.  مــا  الفلسطينية  القضية 
فـــي حــســابــهــا عــلــى »تـــويـــتـــر«، أنــــه مـــن غير 
الحكمة ربط املواجهات في القدس باألسباب 
املــبــاشــرة الــتــي أدت إلـــى انــفــجــارهــا، مــشــّددة 
على أن بقاء الصراع مع الشعب الفلسطيني 
 دائمًا السبب الذي يقود إلى 

ّ
 سيظل

ّ
بال حل

قد تفاقم التوتر أو تبعدنا أكثر عن السالم، 
وهــــذا يــشــمــل عــمــلــيــات اإلخـــــالء واألنــشــطــة 

قة باالستيطان«.
ّ
املتعل

بــــدوره، دعـــا االتــحــاد األوروبـــــي، أمـــس، إلــى 
الــتــحــرك »بــشــكــل عـــاجـــل« لــخــفــض الــتــوتــر، 
مـــعـــتـــبـــرًا أن »الــــعــــنــــف والــــتــــحــــريــــض غــيــر 
ــبـــولـــني، ويــــجــــب مـــحـــاســـبـــة الـــجـــنـــاة مــن  ــقـ مـ
جميع األطـــراف«، معتبرًا أن طــرد العائالت 
ــيـــخ جـــــــراح »مــقــلــق  الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن الـــشـ
لــلــغــايــة« و»غــيــر قــانــونــي«. وأبــــدت موسكو 
»تصعيد  تجنب  إلــى  داعية  »قلقها«،  أيضًا 
الـــعـــنـــف«. وكــــــّررت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة أن 
»مــــصــــادرة األراضـــــــي واملــمــتــلــكــات، وكــذلــك 
إنــشــاء إســرائــيــل مستوطنات فــي األراضـــي 

حتى يتكرس واقع إسرائيلي داخلي، يقلص 
ــدرة مــنــافــســه يــئــيــر لــبــيــد عــلــى تشكيل  مـــن قــ
الدولة رؤوفــني  أن كلفه رئيس  حكومة، بعد 
ــام. وفــي  ريــفــلــني بــهــذه املــهــمــة قــبــل بضعة أيــ
عــلــى حــســابــه على  تــغــريــدات كتبها  سلسلة 
قــادة املعسكر املعارض  »تــويــتــر«، دعــا أورن 
تسمية  نفسه  عــلــى  يطلق  الـــذي  لنتنياهو، 
إلى إصــدار بيان واضح  التغيير«،  »معسكر 
ر من خطورة الوقوع 

ّ
يدعو إلى التهدئة. وحذ

في »الشرك« الذي نصبه لهم نتنياهو، الذي 
احتضن بن غفير، املعني بإشعال األوضــاع 
في الــقــدس. وحــث أورن حــزب العمل وحركة 
»مــيــريــتــس« عــلــى املــطــالــبــة بــالــحــصــول على 
الــداخــلــي، حتى تقلص مــن دور  وزارة األمــن 
الشرطة في إشعال األوضاع، مطالبًا بإعادة 
الــنــظــر فــي أوامــــر إطــــالق الــنــار املــعــمــول بها 

حاليًا.
السابق  اإلسرائيلي  االستخبارات  رجــل  أمــا 
شموئيل مئير، فرأى أن عدم تحرك نتنياهو 
ملنع استفزازات املستوطنني اليهود املنظمة 

بــأنــه »تصرف  األقــصــى  االحــتــالل للمسجد 
ــانــــت مــصــر  هــمــجــي مــــــدان ومـــــرفـــــوض«. وكــ
قــد أعــربــت أول مــن أمـــس، عــن »بــالــغ إدانــتــهــا 
اإلسرائيلية  السلطات  لقيام  واســتــنــكــارهــا« 
ــــددت وزارة  بــاقــتــحــام املــســجــد األقـــصـــى، وشـ
السلطات  تحُمل  ــرورة  »ضــ على  خارجيتها 
ــا وفـــــــق قــــواعــــد  ــهـ ــتـ ــيـ ــة ملـــســـؤولـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
الـــقـــانـــون الـــدولـــي لــتــوفــيــر الــحــمــايــة الـــالزمـــة 
الفلسطينيني وحقّهم في ممارسة  للمدنيني 
الــشــعــائــر الــديــنــيــة«. كــمــا أعــلــن شــيــخ األزهـــر، 
ــر مـــع الــشــعــب  ــ أحـــمـــد الــطــيــب، تــضــامــن األزهــ
وليبيا  تــونــس  مــن  كــل  ــت  وأدانــ الفلسطيني. 

ولبنان وموريتانيا ممارسات االحتالل.
ــادات قــويــة  ــقــ ــتــ إقـــلـــيـــمـــيـــًا، وجـــهـــت تـــركـــيـــا انــ
العنان  بإطالق  االحــتــالل  متهمة  إلسرائيل، 
بيان  الفلسطينيني. وحــث  »لــإرهــاب« ضــد 
»اإلنــهــاء  على  إســرائــيــل  التركية  للخارجية 
الــــفــــوري ملــوقــفــهــا االســــتــــفــــزازي والـــعـــدائـــي 
ــتــــب املـــتـــحـــدث  ــيـــة«. وكــ ــقـــالنـ ــتــــصــــرف بـــعـ والــ
ــيــــم كــالــني  ــة الـــتـــركـــيـــة إبــــراهــ بــــاســــم الــــرئــــاســ
عــلــى »تـــويـــتـــر«: »عـــــار عــلــى إســـرائـــيـــل ومــن 
املشينة.  الهجمات  وجــه  فــي  الصمت  يلتزم 
نــدعــو الجميع لــلــوقــوف فــي وجــه سياسات 
االحتالل والعدوان لدولة الفصل العنصري 
هـــذه«. وقــال مدير االتــصــاالت الرئاسية في 
تركيا، فخر الدين ألتون، إن »مهاجمة أبرياء 
ــاب ســـافـــر«. كــمــا أدانـــت  ــ أثـــنـــاء صــالتــهــم إرهـ
ــال الــوحــشــيــة« لــالحــتــالل في  ــمــ ــران »األعــ ــ إيــ
القدس، داعية األمم املتحدة إلى التحرك في 
إسرائيل.  ترتكبها  حــرب«  »جريمة  مواجهة 
وقـــال املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، 
االحتالل  ممارسات  إن  زاده،  سعيد خطيب 
للكيان  اإلجــرامــيــة  الطبيعة  للعالم  »تــثــبــت  
ماليزيا  ودانـــت  الــشــرعــي«.  غير  الصهيوني 

وباكستان عنف إسرائيل.
)العربي الجديد، رويترز، األناضول(

املــواجــهــات. وحـــذرت سفيتولوفا،  مثل هــذه 
دراســة  »معهد  في  باحثة  تعمل حاليًا  التي 
إلسرائيل«  واإلقليمية  الخارجية  السياسة 
ــل لــتــجــاهــل  ــيــ ــرائــ )مـــيـــتـــيـــفـــيـــم(، مــــن مـــيـــل إســ
 املـــواجـــهـــات فـــي الــقــدس 

ّ
الـــصـــراع. وقـــالـــت إن

الفلسطينية، يجب  السلطة  ومظاهر ضعف 
أن تدفع إسرائيل لتغيير حالة الالمباالة إزاء 

القضية الفلسطينية.
الـــعـــســـكـــري فــي  ــــن نـــاحـــيـــتـــه، رأى املـــعـــلـــق  مـ
قــنــاة »13« اإلســرائــيــلــيــة ألـــون بــن دافـــيـــد، أن 
 الــقــضــيــة 

ّ
املـــواجـــهـــات فـــي الـــقـــدس تـــؤكـــد أن

نشرته  تحليل  وفـــي  تــنــتــِه.  لــم  الفلسطينية 
صحيفة »معاريف«، أشــار بن دافيد إلى أنه 
فــي أعــقــاب الــهــدوء الـــذي فــرضــه تفشي وبــاء 
لتؤكد  الفلسطينية  القضية  عــادت  كــورونــا، 
أنــهــا »لـــم تـــغـــادر إلـــى أي مـــكـــان«. ولــفــت إلــى 
 املــؤســســة الــعــســكــريــة اإلســرائــيــلــيــة تنظر 

ّ
أن

بحساسية بالغة إلى التطورات، التي يمكن 
أن تحدث خالل األيام العشرة املقبلة.

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــــال مــعــلــق الـــشـــؤون 
العسكرية في صحيفة »معاريف« طال لفرام، 
ــتـــمـــاالت وقـــــوع مـــواجـــهـــة شــامــلــة بني  إن احـ
»حماس« وإسرائيل، باتت واردة، في أعقاب 
أحداث القدس. وفي تحليل نشرته الصحيفة، 
 البيان الــذي أصـــدره قائد 

ّ
لفت لــفــرام إلــى أن

الـــــذراع الــعــســكــري لــحــركــة »حـــمـــاس« محمد 
الــضــيــف، الــــذي هـــدد فــيــه إســرائــيــل فــي حــال 
أقدمت على طرد الفلسطينيني من حي الشيخ 
جـــراح، أعـــاد لــألذهــان الــظــروف الــتــي سبقت 
الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة 
الـــرغـــم مـــن تحميل  فـــي صــيــف 2014. وعــلــى 
تفجر  عن  املسؤولية  نتنياهو  كبار  معلقني 
 زعــيــم املــعــارضــة 

ّ
ــإن األوضـــــاع فــي الـــقـــدس، فــ

غــّرد  الحكومة،  بتشكيل  ــف 
ّ
املــكــل لبيد،  يئير 

داعمًا إجراءات شرطة االحتالل القمعية ضد 
الفلسطينيني في القدس.

وقفة  السبت،  أمــس  األتـــراك،  المواطنين  مــن  مجموعة  نّظمت 
تنديدًا  إسطنبول،  مدينة  في  اإلسرائيلية  القنصلية  أمــام  احتجاجية 
في  األقصى  المسجد  في  المصلين  على  االحتالل  شرطة  باعتداءات 
مدينة القدس. ورفع المحتجون األعالم الفلسطينية، مرددين شعارات 
طريق  على  و»سنسير  وحيدًا«،  ليس  الفلسطيني  »الشعب  قبيل  من 
إلى توجيههم  باإلضافة  أمة، وأخوة وسننتصر«،  الشهداء«، و»نحن 

»تحية من إسطنبول إلى المقاومة« في قطاع غزة المحاصر.

وقفة احتجاجية في إسطنبول

بدت البلدة القديمة من 
القدس المحتلة، أمس 

السبت، مزدحمة بزوارها 
ورّوادها، في مؤشر 

على تمسك المقدسيين 
بممارسة حياتهم اليومية. 

ونشط العاملون في 
محال الحلويات، ومحالت 

بيع اللحوم والسكاكر 
والخضروات في نقل 

كميات كبيرة من بضائعهم 
إلى محالتهم عشية عيد 
الفطر، الذي تشهد فيه 
أسواق البلدة القديمة 

حركة نشطة للمتسوقين، 
وتستعيد التجارة عافيتها.

عودة الحياة 
سريعًا

رصدمتابعة

قوات االحتالل في القدس المحتلة )فرانس برس(
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ليبيا: »بركان الغضب« 
تنفي اقتحامها فندق 

كورنثيا
ــغــــضــــب«،  ــفــــت قـــــــــوات »بــــــركــــــان الــ نــ
ــــس الـــســـبـــت، اقــتــحــامــهــا لــفــنــدق  أمـ
اجتماعات  عقد  )مــكــان  »كورنثيا« 
املــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي(. وذكــر 
آمر محور وادي الربيع، آمر شعبة 
االحــتــيــاط بــقــوة مكافحة اإلرهـــاب، 
مختار الجحاوي، أن القوات »كانت 
تـــرغـــب فـــي االجـــتـــمـــاع مـــع املــجــلــس 
الرئاسي«. كما نفى املتحدث باسم 
ــقـــوات، مــصــطــفــى املــجــعــي، عــالقــة  الـ
بحادث  الــغــضــب«  »بــركــان  مقاتلي 
الحكومة  ولم يصدر عن  االقتحام. 

أي تعليق رسمي بشأن االقتحام. 
)العربي الجديد(

تونس: المعارضة 
تطعن بقانون المحكمة 

الدستورية

ــدم نــــــواب الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة  ــ قـ
املعارضة في تونس، أمس السبت، 
طعنًا في دستورية مشروع قانون 
الـــذي صــادق  الــدســتــوريــة  املحكمة 
تــــــه الـــثـــانـــيـــة  ــلــــى قــــــراء ــان عــ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ
ــًا، بـــعـــد رده مــــن قــبــل  بــــــــ141 صــــوتــ
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد 
الكتلة  النائب عن  )الصورة(. وأكد 
الــديــمــقــراطــيــة، الــقــيــادي فـــي حــزب 
العش،  نعمان  الديمقراطي،  التيار 
أنه تم إيداع طعن »بعدم دستورية 
مشروع القانون األساسي املتعلق 
الهيئة  لدى  الدستورية،  باملحكمة 
ملراقبة دستورية مشاريع  الوقتية 

القوانني«.
)العربي الجديد(

تبون لفرنسا: معالجة 
آثار االستعمار أوًال

ربـــــــط الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد 
ــبـــون، تــســويــة الــعــالقــات  املــجــيــد تـ
وفرنسا،  الــجــزائــر  بــني  السياسية 
بــالــتــســويــة الــشــامــلــة ملــلــف الــذاكــرة 
ــة،  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ وآثــــــــــار الـــحـــقـــبـــة االســ
مــشــّددًا أمــس الــســبــت، على تمسك 
كامل جماجم  باسترجاع  الجزائر 
املقاومني الــــ500 التي مــا زالــت في 
متحف في باريس. وجاء في كلمة 
بمناسبة  نــدوة  فــي  باسمه  لقيت 

ُ
أ

ذكــرى مــجــازر 8 مــايــو/أيــار 1945، 
أن »جــودة العالقات مع فرنسا لن 
الــتــاريــخ  تحصل مــن دون مــراعــاة 
ــرة، والــتــي  ــذاكـ ومــعــالــجــة مــلــفــات الـ
التنازل  بــأي حــال أن يتم  ال يمكن 

عنها مهما كانت املسوغات«. 
)العربي الجديد(

أفغانستان: أكثر من 
40 قتيًال في تفجير 

استهدف مدرسة
أفاد املتحدث باسم وزارة الخارجية 
األفــــغــــانــــيــــة، طــــــــارق عــــــريــــــان، أمــــس 
ــــر مـــــن 40  ــثـ ــ ــل أكـ ــتـ ــقـ الــــســــبــــت، عـــــن مـ
شخصًا وجــرح أكثر من 52 آخرين، 
فــــي ســلــســلــة تـــفـــجـــيـــرات اســتــهــدفــت 
مدرسة في العاصمة كابول.  ووقع 
االنــفــجــار فــي منطقة داشـــت برشي 
في غــرب كابول، بينما كــان السكان 
ــتـــعـــدادًا لــعــيــد الــفــطــر  يــتــســوقــون اسـ

األسبوع املقبل.
)فرانس برس(

تركيا تتوقع تطور 
العالقة مع مصر

توقع وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار )الصورة(، مساء أول من أمس 
العالقة  أن تبلغ تطورات  الجمعة، 
ــيـــا ومــــصــــر »مـــســـتـــويـــات  بــــني تـــركـ
إفطار  في  وأضــاف  قريبًا«.  رفيعة 
ــة الـــتـــركـــيـــة،  ــع الـــــقـــــوات الــــخــــاصــ ــ مـ
أن »عــالقــاتــنــا مـــع مــصــر تــتــطــور، 
وصداقة  أخــوة  عالقات  وتجمعنا 
وقيم مشتركة مع الشعب املصري، 
ــن بــعــضــنــا  ــ وال يـــمـــكـــن فـــصـــلـــنـــا عـ
ــى أن تــطــور  ــ ــفــــت إلــ ــعــــض«. ولــ ــبــ الــ
ــقــــرة والـــقـــاهـــرة،  الـــعـــالقـــات بــــني أنــ
ســيــكــون مــفــيــدًا وضـــروريـــًا للغاية 

لكل من تركيا وليبيا ومصر.
)األناضول(
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العراق: استهداف عين 
األسد بمسيّرتين

أعـــلـــن مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون، أمــس 
عــــــن األســــــد  قــــــاعــــــدة  أن  ــــت،  ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
غربي الــعــراق، تعّرضت إلــى هجوم 
ــفـــجـــرت  ــرتــــن، انـ ــ ــّي ــســ بــــطــــائــــرتــــن مــ
ــدة. وأفـــــاد  ــاعــ ــقــ إحــــداهــــمــــا داخــــــل الــ
الــقــيــادي فــي »الــحــشــد الــعــشــائــري« 
ـــطـــري الــعــبــيــدي، بــأن 

ُ
فـــي األنـــبـــار، ق

»إحــدى الطائرات تم إسقاطها قبل 
وصولها إلــى الــقــاعــدة«، مــؤكــدًا في 
»عناصر  أن  صحافية  تصريحات 
ــن الـــقـــانـــون دخـــلـــت إلـــى  ــة عــ ــارجــ خــ
الــقــواعــد العسكرية  األنــبــار لــضــرب 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الـــدفـــاع، وأن أكــثــر 
من 90 باملائة من املتواجدين داخل 

القاعدة هم من الجيش العراقي«.
)العربي الجديد(

توترات في 
الشمال السوري

قصفت قوات النظام السوري، أمس 
الـــســـبـــت، بــاملــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، قــريــة 
الشمالي  الــاذقــيــة  بــريــف  التفاحية 
الــشــرقــي، ومــحــيــط بــلــدة ديـــر سنبل 
فــــي جـــبـــل الـــــزاويـــــة فــــي ريـــــف إدلــــب 
ــا، قــصــفــت  ــهـ ــتـ ــهـ ــوبــــي. مـــــن جـ ــنــ ــجــ الــ
فصائل غرفة عمليات »الفتح املبن« 
املــعــارضــة مــواقــع  الــتــابــعــة لفصائل 
الـــنـــظـــام فـــي مـــحـــور مـــعـــرة مــوخــص 
ــي، وســــط  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ بـــــريـــــف إدلــــــــــب الـ

اشتباكات باألسلحة الرشاشة.
)العربي الجديد(

سد النهضة: 
تشيسيكيدي يبدأ جولة 

إلنقاذ المفاوضات
ــاد األفـــريـــقـــي،  ــ ــحـ ــ وصـــــل رئــــيــــس االتـ
ــو  ــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ رئــــــــيــــــــس جــــــمــــــهــــــوريــــــة الـ
ــكـــــس  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيـــــــــة، فـ
أمــس  الـــســـودان،  إلـــى  تشيسيكيدي، 
الــســبــت، ضــمــن جــولــة تــشــمــل أيــضــا 
إلنقاذ  محاولة  في  وإثيوبيا،  مصر 
ــات أزمــــــــــة ســــــد الـــنـــهـــضـــة  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ مــ
إلى حل عاجل  والتوصل  اإلثيوبي، 
قبل شروع إثيوبيا في امللء الثاني 
لــلــســد املــــقــــرر الــــبــــدء فـــيـــه مــــع بـــدايـــة 
يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل. والـــزيـــارة هي 
لتشيسيكيدي  نــوعــهــا  مـــن  ــى  ــ األولــ
مه رئاسة االتحاد 

ّ
للخرطوم منذ تسل

األفريقي مطلع العام الحالي.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

»الـــعـــربـــي  كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة لــــ
الــجــديــد« عــن فــحــوى الــلــقــاءات الــتــي أجــراهــا 
األفريقي  بالقرن  الــخــاص  األميركي  املبعوث 
جــيــفــري فيلتمان فــي الــقــاهــرة، يـــوم األربــعــاء 
املــــاضــــي، فـــي مــســتــهــل جـــولـــتـــه. وأفـــــــادت بــأن 
ــتـــمـــاعـــات، الـــتـــي تـــمـــحـــورت حــــول قضية  االجـ
الــداخــل اإلثيوبي،  سد النهضة والــصــراع في 
الجانب  أن  إلــى  بالصراحة. وأشـــارت  اتسمت 
املــــصــــري، تـــحـــديـــدًا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي ووزيـــــر الــخــارجــيــة ســامــح 
شـــكـــري، أبـــلـــغ فــيــلــتــمــان أن »كــــل االحــتــمــاالت 
للحفاظ  طــاملــا ســتــؤدي  أمـــام مصر مفتوحة، 
حــدوث  ومنع  االستراتيجية  مقوماتها  على 
أضرار جسيمة للشعب املصري«. وشّدد على 
أن املوقف املصري »أوصل خال اللقاءات با 
مــواربــة وبــأقــل قــدر مــن الــبــرود الدبلوماسي، 

نـــظـــرًا إليـــمـــان الـــجـــانـــب املـــصـــري بــــأن الــفــتــرة 
إثيوبيا  األكــثــر مــاءمــة إلجــبــار  الحالية هــي 
ــازالت مـــكـــتـــوبـــة، فــــي مــجــال  ــ ــنـ ــ عـــلـــى تـــقـــديـــم تـ
اتفاق دائــم على قواعد امللء  املفاوضات على 
املـــصـــادر أن املبعوث  والــتــشــغــيــل«. وأضـــافـــت 
ــارة لـــم يـــعـــرض الــكــثــيــر  ــزيــ األمـــيـــركـــي خــــال الــ
مــن املــعــطــيــات. وهـــو مــا يــؤشــر إلـــى أن البيت 
األبــيــض ال يــمــلــك وجــهــة نــظــر مــتــمــاســكــة عن 
الخطوات الواجب فعلها في املستقبل القريب 
لـــلـــعـــودة ملـــســـار املـــفـــاوضـــات اإليـــجـــابـــيـــة. مع 
العلم أن الكفة في الوقت الحالي داخل دائرة 
الرئيس جــو بــايــدن، بــدأت تميل إلــى التدخل 
ــل األزمــــــــة، بــعــد  ــ ــقــــاذ املــــوقــــف وحـ ــبـــاشـــر إلنــ املـ
إلحاح مصري وسوداني. وأوضحت املصادر 
أن املــبــعــوث األمــيــركــي اســتــفــســر مــن الــجــانــب 
املصري عن مدى موافقته على احتمال العودة 
األفريقي  االتحاد  برعاية  املفاوضات  لطاولة 
استفسر  كما  الديمقراطية.  الكونغو  ورئاسة 
عن التوقعات في حال الدعوة لجولة تفاوض 
 حماس مصري سوداني 

ّ
في واشنطن، في ظل

حول  إيضاحات  أيضا  فيلتمان  وطلب  لذلك. 
في  الحالية  بــالــفــوارق  خاصة  فنية  تفاصيل 
واالتفاق  الفني  االتفاق  التفاوض بن  موقف 
إلى  للتوصل  املتاحة  البدائل  القانوني، وعن 
اتفاق قبل إتمام عملية امللء الثاني املقرر في 

يوليو/تموز املقبل.
وأشـــــارت املـــصـــادر إلـــى أن املــصــريــن أبــلــغــوا 
فــيــلــتــمــان مــــحــــددات مـــوقـــفـــهـــم، الــــــذي يــشــمــل 
ضرورة ضمان الواليات املتحدة وقوى دولية 
أخرى، كاالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي 
في  إثيوبيا  مشاركة  لجدية  األمـــن،  ومجلس 

فترة امللء بالشراكة بن الدول الثاث )مصر، 
السودان، إثيوبيا(. وهو ما ركز عليه املبعوث 
ــرًا مـــحـــوريـــا، يجعل  ــ ــيـــركـــي، بــاعــتــبــاره أمـ األمـ
ــدر كبير  ــذا الــتــوقــيــت عــلــى قــ مــســاعــيــه فـــي هــ
ــة. وبــشــأن الــتــهــديــدات  مــن الــحــســاســيــة والـــدقـ
الــعــســكــريــة املــصــريــة الــتــي أطــلــقــهــا السيسي، 

ــواء كــانــت بــرئــاســة  أي مــفــاوضــات الحـــقـــة، ســ
االتحاد األفريقي أو غيره. أما املحدد الثاني، 
فيتمحور حــول ضـــرورة الــعــودة إلــى مسودة 
منفردة  مصر  عتها 

ّ
وق التي  واشنطن،  اتفاق 

العام  انتهت ربيع  التي  التفاوض  بعد جولة 
املــــاضــــي، لـــانـــطـــاق مــنــهــا كــمــرجــعــيــة فــنــيــة 
قانونية مقبولة يمكن إجراء تعديات عليها 
للتطبيق  قابليتها  مــع  الـــحـــدود،  أضــيــق  فــي 
على الوضع الحالي، وتضمنها مزاوجة فنية 

سليمة بن االعتبارات التقنية والقانونية.
واملحدد الثالث هو الرفض املطلق ألي اتفاق 
مــؤقــت أو بــديــل لــتــمــريــر فــتــرة املــــلء الــثــانــي، 
واملقترحات  اإلثيوبية  العروض  ذلــك  في  بما 
وإدارة  املعلومات  بتبادل  السابقة  اإلماراتية 

ثم تعّمد تخفيف تصريحاته عنها. وهو أمر 
ذكــرت  إذ  كــبــيــرًا،  اهتماما  األمــيــركــيــون  يوليه 
املصادر أن هناك قلقا واضحا في واشنطن من 
إمكانية الوصول إلى هذا االحتمال. وردًا على 
املصري  الجانب  أكــد  عنه،  املبعوث  تساؤالت 
العسكري »غير مفضل بطبيعة  االحتمال  أن 
الــحــال« وســابــق ألوانــــه، لــكــن كــل االحــتــمــاالت 

مفتوحة، طاملا استمر التعنت اإلثيوبي.
وحول إمكانية قبول مصر بوساطات إقليمية 
معينة ربما تدعم التحركات األميركية، التي 
تأخذ حاليا إحدى صور الوساطة األولية من 
والقانونية،  الفنية  األمـــور  فــي  الــتــدخــل  دون 
الــجــانــب املــصــري تأكيده  نقلت املــصــادر عــن 
لــفــيــلــتــمــان، دعــــم مــصــر لــجــمــيــع الـــوســـاطـــات 
ــمــة مــن الــســعــوديــة واإلمــــارات 

ّ
الــفــرديــة واملــنــظ

وإريــــتــــريــــا وأوغـــــنـــــدا. وأضــــافــــت أن الـــقـــاهـــرة 
مــنــفــتــحــة عــلــى كـــل الـــوســـاطـــات لــضــمــان عــدم 
اإلضــــرار بــدولــتــي املــصــب )الـــســـودان، مــصــر(. 
كما أبدى الجانب املصري استعداده لوساطة 
أمــمــيــة، عــبــر تــعــيــن لــجــنــة مـــن مــجــلــس األمـــن 
أو الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، لتكون 

مختصة بفحص املوقف قانونيا وفنيا.
النهضة  ســد  بــشــأن  فيلتمان  جــولــة  وتستمر 
واألوضاع اإلثيوبية أسبوعا آخر، يزور خاله 
الــخــرطــوم وأســـمـــرة وأديـــــس أبـــابـــا. وبحسب 
املــصــادر فــإنــه مــن الــــوارد عـــودة فيلتمان إلى 
القاهرة في نهاية الجولة إذا تطلب األمر ذلك، 
ألنــه أكــد أن »الــقــرار األمــيــركــي فــي التحركات 
الــحــالــيــة لـــن يــتــأخــر كــثــيــرًا الرتـــبـــاط القضية 
بمواعيد يمكن أن يترتب على فواتها سلبيات 

جسيمة«.

القوى المدنية 
في العراق

تعزيزات 
أميركية 

إلى سورية

املقبلة  االنتخابات  وتشهد   .2003 عــام  بعد 
كــثــافــة فــي عـــدد املــرشــحــن لــخــوض السباق 
ــــداد  عــلــى املــقــاعــد الــبــرملــانــيــة مـــن جـــهـــة، وأعـ
التحالفات من جهة أخرى. وأعلنت املفوضية 
الــعــلــيــا املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات فـــي الـــعـــراق، 
44 تحالفا و267 حزبا،  أنها »صادقت على 
تمتلك شهادات  مرخصة  أحــزاب  وجميعها 
تــأســيــس. بــالــتــالــي بــلــغ مــجــمــوع املــرشــحــن 
 1002 منهم  اآلن،  لغاية  مرشحا   3523 نحو 
مرشح قدمتهم التحالفات، واألحزاب قدمت 
1634 مــرشــحــا. أمـــا املــرشــحــون املــســتــقــلــون 
فــعــددهــم 887 مــرشــحــا، ومــــن ضــمــن الــعــدد 
ــاة الـــكـــوتـــا  ــ ــراعـ ــ ــلـــي لـــلـــمـــرشـــحـــن تـــمـــت مـ الـــكـ
النسائية بواقع 25 في املائة، مع وجود 963 
مرشحة«. وأشـــارت إلــى أن »عــدد املرشحن 
الـــحـــالـــي لـــيـــس نـــهـــائـــيـــا، بـــانـــتـــظـــار اكــتــمــال 
إلــى املفوضية،  إجـــراءات التحقق وورودهـــا 

حول أهلية كل مرشح على حدة«.
ــادر ســـيـــاســـيـــة مــطــلــعــة عــلــى  وكـــشـــفـــت مــــصــ
ــي الــــجــــديــــد«، أن  ــربـ ــعـ »الـ ـــ عـــمـــل املـــفـــوضـــيـــة لـ

الــحــدودي مع الجانب العراقي، والــذي يعد 
من أغنى املناطق السورية بالغاز والبترول. 
فــي ريف  النفطي  العمر  قــاعــدة حقل  وتــعــّد 
ــقـــواعـــد األمـــيـــركـــيـــة في  ديــــر الـــــــزور، أكـــبـــر الـ
الــتــي تسيطر عليها »قـــوات  الــفــرات  شــرقــي 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( ذات الطابع 
»التحالف  لـ الكردي، والتي تعد ذراعــا بّرية 
الـــدولـــي« فــي ســـوريـــة. وكــانــت هـــذه الــقــوات 
أواخــر  »داعـــش«  مــن تنظيم  الحقل  انتزعت 
وُينتج  »التحالف«.  جوية  بمساعدة   ،2017
حقل العمر حاليا نحو 45 ألف برميل نفط 
كــان ينتج سابقا ضعف هذا  يوميا، بينما 
الرقم. كما يحتوي ريف محافظة دير الزور 
من  العديد  على  »قــســد«  لسيطرة  الخاضع 
الحقول واآلبار، منها حقل ومعمل كونيكو 
ــّدر إنتاجه 

ُ
ق للغاز، ويليه حقل التنك، الــذي 

ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا،  بــنــحــو 40  قــبــل 2013 
إنتاجه حاليا بما بن 10 و15  ُيقّدر  بينما 

ألف برميل.
الحسكة  البيدر في ريــف  وتضم منطقة تل 
عن  أهمية  تقل  ال  أميركية  قــاعــدة  الشمالي 
قـــاعـــدة حــقــل الــعــمــر، كــونــهــا، وفــــق مــصــادر 
ــم مـــهـــبـــط طــــــائــــــرات. وبـــّيـــنـــت  مـــطـــلـــعـــة، تـــضـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن قــاعــدة تل  املــصــادر لـــ
350 جنديا  نحو  وتــضــم  »محصنة  الــبــيــدر 
ــهــا »مــن أبـــرز القواعد 

ّ
أمــيــركــيــا«، مضيفة أن

األميركية في الحسكة«. وإلى جانب هاتن  بغداد ـ محمد الباسم

عــــلــــى عــــكــــس الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الــعــراق والتي  فــي  الــنــافــذة  الدينية 
ــبـــر صــنــاعــة  ــاد عـ ــحــ ــاالتــ بــــاشــــرت بــ
تحالفات سياسية قوية لخوض االنتخابات 
املقبل،  األول  أكتوبر/تشرين   10 في  املــقــررة 
املدنية  السياسية  والــقــوى  التكتات  تشهد 
مستوى  عــلــى  واســعــة  خــافــات  والعلمانية 
تــنــظــيــم صــفــوفــهــا والــــدخــــول فـــي تــحــالــفــات 
وتـــوزيـــع ممثليها بن  اخــتــيــار  أو  مــمــاثــلــة، 

املحافظات والترويج ملشروعها.
ويعزو مراقبون وممثلون من تلك الكيانات، 
ـــل أغــلــبــهــا عـــقـــب االحـــتـــجـــاجـــات  الـــتـــي تـــشـــكَّ
الــشــعــبــيــة الـــتـــي عــمــت مــــدن جـــنـــوب الـــعـــراق 
ووسطه والعاصمة بــغــداد، ذلــك إلــى وجود 
خــافــات شخصية بــن تــلــك الــقــوى املــدنــيــة، 
ــيــــرة عــلــى مــســألــة  ــي الـــفـــتـــرة األخــ تــنــعــكــس فـ
ــام الــقــوى اإلســامــيــة الشيعية  تــوحــدهــا أمــ
السياسي  املــشــهــد  عــلــى  املهيمنة  والــســنــيــة 

أمين العاصي

لــــــم يــــعــــد خــــافــــيــــا الــــتــــنــــافــــس بــن 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــي واألمـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــــن الـ ــرفـ ــ ــــطـ الـ
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة، أو ما 
»شــرقــي الـــفـــرات«،  بـــات ُيــعــرف اصــطــاحــا بـــ
املــنــطــقــة الـــتـــي تــضــم ثـــــروة نــفــطــيــة هــائــلــة، 
والتي شهدت خــال اآلونــة األخيرة نشاطا 
أمــيــركــيــا مــلــحــوظــا لــجــهــة جــلــب تــعــزيــزات 
ــــروس  عــســكــريــة كـــبـــيـــرة، أثـــــــارت حــفــيــظــة الـ
منذ  املنطقة  في  قــدم  يملكون موطئ  الذين 
أواخر عام 2019. وكّررت موسكو على لسان 
نائب رئيس املركز الروسي للمصالحة في 
سورية، األميرال ألكسندر كاربوف، أول من 
 وجود »التحالف الدولي« 

ّ
أمس الجمعة، أن

الــواليــات املتحدة فــي ســوريــة »غير  بقيادة 
الـــدولـــي«، وهو  قــانــونــي ومــخــالــف للقانون 
الــروســي املتصاعد من  مــا ُيظهر االســتــيــاء 
الــوجــود األمــيــركــي فــي الشمال الشرقي من 
ســـوريـــة. وفــــي تــعــلــيــق لـــه عــلــى الــتــعــزيــزات 
األمــيــركــيــة األخـــيـــرة، قـــال املــســؤول الــروســي 
 »قـــــوات الــنــظــام )الــــســــوري( قـــــادرة على 

ّ
إن

اإلرهابية  الخايا  مع  باستقالية  التعامل 
 »مـــمـــارســـات 

ّ
ــهــــا«، مــعــتــبــرًا أن ــيــ عــلــى أراضــ

الــقــيــادة الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة فـــي مناطق 
اقتصادية  حالة  خلفية  على  الفرات  شرقي 
ــة، تــلــحــق ضــــررًا خطيرًا  ــارئـ واجــتــمــاعــيــة طـ
بـــآفـــاق الــتــســويــة الــســيــاســيــة« فـــي ســوريــة. 
وتعتبر روسيا وجودها العسكري قانونيا 
ــه جـــاء بــنــاء عــلــى اتــفــاق مع  ـ

ّ
فــي ســوريــة، ألن

الـــنـــظـــام، بــيــنــمــا تــعــتــبــر الـــوجـــود األمــيــركــي 
الدولي« ملحاربة اإلرهــاب،  ودول »التحالف 

مخالفا للقوانن الدولية.
خـــال  ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ الــــدفــــاع  وزارة  ودفــــعــــت 
ــام القليلة املــاضــيــة، بــمــزيــد مــن الــقــوات  األيــ
»التحالف«  واآلليات العسكرية إلى قواعد لـ
ــلــــت إلـــى  ــي الــــــفــــــرات، دخــ ــرقــ ــــي مـــنـــطـــقـــة شــ فـ
ســـوريـــة مـــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق عبر 
اليعربية الحدودي في ريف الحسكة  منفذ 
الــشــرقــي. وذكـــرت مــصــادر محلية  الشمالي 
»العربي الجديد«، أن قافلة عسكرية مؤلفة  لـ
مـــن 50 حــافــلــة، دخــلــت األراضــــــي الــســوريــة 
محّملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية، 
مشيرة إلى أن القافلة عبرت من خال مدينة 
القامشلي في ريف الحسكة، ثم توجهت إلى 
قاعدة تل بيدر في هذا الريف، وقاعدة حقل 
الــزور الشرقي،  العمر النفطي في ريف دير 
ــوات تابعة  شــمــال نــهــر الـــفـــرات. وتــنــتــشــر قــ
»الــتــحــالــف الــــدولــــي« فـــي الــقــســم الــشــرقــي  لـــ
مــن منطقة شــرقــي نهر الــفــرات على امــتــداد 
الــــزور، وهـــو الشريط  ريــفــي الحسكة وديـــر 

»نــحــو 85 فــي املــائــة مــن عـــدد املــرشــحــن في 
ــابـــات الـــبـــرملـــانـــيـــة املـــقـــبـــلـــة، يــنــتــمــون  ــتـــخـ االنـ
لـــأحـــزاب والـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــنـــافـــذة في 
ــبــــاد. أمــــا الـــعـــدد املــتــبــقــي فــهــو ملــرشــحــي  الــ
القوى املدنية الجديدة، التي سجلت نفسها 
ــقـــب احـــتـــجـــاجـــات  ــة عـ ــئـ ــاشـ ــقــــوى نـ ــرًا كــ ــ ــيـ ــ أخـ
أن  وأوضحت   .»2019 األول  أكتوبر/تشرين 
الخطط  التقليدية وضعت  األحــزاب  »معظم 
اإلعــان  بعد  التحالفات  إلجـــراء  املستقبلية 
إلى  فــي حــن تغيب  االنتخابات،  عــن نتائج 
حــد اآلن الـــرؤيـــة الــســيــاســيــة لـــدى الــكــيــانــات 
املدنية، القديمة والجديدة«. ولفتت املصادر 
إلــــى أن »نـــحـــو 30 كــيــانــا ســيــاســيــا مـــن بن 
ــلـــن لــــــدى املـــفـــوضـــيـــة يـــعـــتـــمـــد عــلــى  املـــســـجـ
مـــبـــادئ ومـــخـــرجـــات تـــظـــاهـــرات تــشــريــن، إال 
املتظاهرين  يمثل  والــذي  منها  الحقيقي  أن 
أبرزها  أقــل من 10 كيانات،  والناشطن هو 
البيت الوطني وحركة نازل آخذ حقي واملّد 
وامـــــتـــــداد«. وأشـــــــارت إلــــى أنــــه »تـــوجـــد بن 
ــارزة خـــافـــات معظمها  ــبــ الــ هــــذه الـــحـــركـــات 
تــنــدرج فــي إطــار عــدم االنسجام الشخصي، 
واختافات بوجهات النظر. وحركة امتداد، 
التي يقودها ناشطون من مدينة الناصرية 
ــراق، تــؤيــد  ــعـ ــار، جــنــوبــي الـ بــمــحــافــظــة ذي قــ
الدخول في االنتخابات عبر مرشحن عنها، 

ــقــــاط تــمــركــز  ــاك قــــواعــــد ونــ ــنـ ــدتـــن، هـ ــاعـ ــقـ الـ
ـــدة، مــنــهــا: قـــاعـــدة الــرمــيــان في  أمــيــركــيــة عـ
ريــــف الــحــســكــة، وقـــاعـــدة املــالــكــيــة، وقــاعــدة 
على  تمر  تل  بلدة  األميركية، شرقي  قسرك 
أهــم  رمــيــان  »إم 4«. وتــضــم منطقة  طــريــق 
حــقــول الــنــفــط والـــغـــاز فــي الــشــمــال الــشــرقــي 
مــن ســوريــة، حــيــث يــوجــد فيها نــحــو 1322 
إلــى معمل للغاز كــان ينتج  بئرًا، باإلضافة 
نسبة كبيرة مــن حــاجــات ســوريــة مــن املــادة 
قبل الثورة في 2011. ويوجد نحو 25 بئرًا 
الــغــاز فــي حــقــول السويدية بالقرب من  مــن 

رميان.
ورأى الباحث السياسي رضوان زيــادة، في 

تــزال مترددة  الوطني ال  البيت  أن حركة  إال 
وتــجــد الــتــأنــي خـــيـــارًا جـــيـــدًا، ال ســيــمــا أنــهــا 
املتظاهرين  مــطــالــب  بــعــض  تحقيق  تنتظر 
الــدولــة،  الــســاح بيد  الــتــي تتلخص بحصر 
إضافة إلى إيجاد البيئة االنتخابية اآلمنة، 
املــدنــيــن. وبالتالي فإن  وحــمــايــة املــرشــحــن 
من الصعب الحديث عن تحالفات حالية أو 
واعتبرت  املدنية«.  الكيانات  بن  مستقبلية 
أن »بــقــاء هــذه الــحــركــات فــي حــالــة التشرذم 
الــحــالــيــة، قــد ال يسعفها فــي الــحــصــول على 
توّجه  تناسب  البرملان،  في  مناسبة  مقاعد 

الشارع ونقمته على األحزاب الدينية«.
في السياق، قال عضو حركة »امتداد«، سام 
»التغيير  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ املــوســوي 
عــبــر االنــتــخــابــات هـــو األســـلـــم مـــن الــنــاحــيــة 
الــتــطــبــيــقــيــة بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الــنــاشــطــن، 
لكنه األخــطــر فــي الــوقــت نــفــســه. وهــنــاك من 
ـــا مـــواقـــف حــازمــة 

ّ
الــجــمــهــور مـــن يــطــلــب مـــن

بوجه األحزاب التقليدية، وصناعة تحالفات 
مــدنــيــة، وفـــي الــوقــت نفسه فـــإن معظم قــادة 
ــدة، ال ســيــمــا فـــي مــنــاطــق  ــديـ الـــكـــيـــانـــات الـــجـ
جنوب العراق، هم حاليا في أربيل، عاصمة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، بــســبــب الــتــهــديــدات الــتــي 
واملليشيات«.  املسلحة  الــجــمــاعــات  تطلقها 
ــاك اخــــتــــافــــات بــوجــهــات  ــنــ وأوضـــــــح أن »هــ
الــنــظــر بــن الــحــركــات الــســيــاســيــة الــجــديــدة، 
ولكن السبب الرئيسي الذي يمنع استكمال 
إجــراءات التحالفات، هو عدم وجــود البيئة 
كــان رئيس  التي  اآلمــنــة إلجـــراء االنتخابات 
الــحــكــومــة مصطفى الــكــاظــمــي قــد وعـــد بها. 
من  تمتلك  ومـــا  التقليدية  األحــــزاب  أن  كــمــا 
أذرع مــســلــحــة تــحــرم الــنــاشــطــن الــعــراقــيــن 
من تنسيق أعمالهم وتحالفهم، ألنها تدرك 
بالنسبة  السياسي  املستقبل  حجم خطورة 

لقوى الساح«.
املدنية  »الجبهة  رئيسة  نت  بيَّ جهتها،  مــن 
العراقية« النائب السابق في البرملان، شروق 
الجديد«،  »العربي  لـ حــديــٍث  فــي  العبايجي، 
أن »أحـــــزاب الــســلــطــة فــي الـــعـــراق مــنــذ 2005 
وإلــى اآلن متمرسة بــإدارة االنتخابات وفق 
وهي  لخدمتها.  األدوات  ولديها  مصالحها 
تتحضر لانتخابات بشكل قوي من الناحية 
العملية للسيطرة على العملية االنتخابية، 
ــيــــس لـــديـــهـــا أي مـــشـــاعـــر لـــحـــل مــشــاكــل  ولــ
العراقين أو مراعاة مخرجات التظاهرات«. 
وأضافت أن »األحــزاب رتبت جميع أوراقها 
لصناعة التحالفات االنتخابية والسياسية 
نيل  فــي  طموحاتها  يخدم  بما  املستقبلية، 
مــزيــٍد مــن املــنــاصــب واالســتــيــاء على أمــوال 
والوطنية  املدنية  القوى  الدولة، على عكس 
السلمية  الــوســائــل  التغيير عبر  تــريــد  الــتــي 
ومــن ضمنها االنــتــخــابــات. وهـــذا هــو سبب 
ــــان الــتــحــالــفــات بـــن الــقــوى  الـــتـــأخـــر فـــي إعـ
أن شـــروط ســامــة االنتخابات  املــدنــيــة. كما 
من ناحية آليات وأجهزة احتساب األصوات 
ــن عـــدم  ــ ــة، نـــاهـــيـــك عـ ــ ــحــ ــ ال تــــــــزال غـــيـــر واضــ
تــحــقــق مــلــفــات مــحــاســبــة قــتــلــة املــتــظــاهــريــن 
ــا لـــضـــمـــان عـــدم  ــيـ ــاسـ الــــــذي ُيـــعـــد شـــرطـــا أسـ
تـــكـــرار مـــجـــازر بــالــنــاشــطــن واملــتــظــاهــريــن«. 
تمكنت  التقليدية  »األحــــزاب  أن  إلــى  ولفتت 
ــــات ســـيـــاســـيـــة  ــانـ ــ ــيـ ــ ـــس كـ أيـــــضـــــا مــــــن تــــأســــيـ
لــركــوب مــوجــة تــظــاهــرات تــشــريــن سياسيا، 
مـــن خــــال املـــشـــاركـــة بـــاالنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة 
مستغلة العناوين والشعارات التي طرحها 
وهذا  املاضية،  السنوات  خــال  املتظاهرون 
األمر ُيشكل هو اآلخر إحراجا للمتظاهرين«.
وال تنطبق حالة االنقسام على القوى املدنية 
القديمة  املدنية  القوى  إن  الجديدة فقط، بل 
واملعروفة اختارت هي األخــرى االنـــزواء في 
تــحــالــفــات ضــيــقــة، مــثــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
العراقي، الذي كان قد تحالف عام 2018 مع 
»الــتــيــار الــصــدري« بــزعــامــة مقتدى الــصــدر. 
لــكــنــه اخـــتـــار فـــي هــــذه االنــتــخــابــات الــلــجــوء 
إلـــى لــلــتــحــالــف مـــع قـــوى غــيــر مــعــروفــة مثل 
»الــتــيــار االجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي«، وكــذلــك 
»حزب البصمة«، لكي يتأسس من خال ذلك 
»التحالف املدني الديمقراطي« برئاسة علي 

الرفيعي.

التعزيزات   
ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ حــديــث 

األمــيــركــيــة »تــأكــيــد عــلــى فــكــرة بــقــاء الــقــوات 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي ســـوريـــة وعـــــدم انــســحــابــهــا 
ه »ليس هناك 

ّ
قريبا«، معربا عن اعتقاده بأن

تغيير في مهمتها أو وظيفتها«.
ــيـــاســـي فــريــد  ــلـــل الـــسـ ــــط املـــحـ ــتـــه، ربــ مــــن جـــهـ
ســـعـــدون، الــتــعــزيــزات األمــيــركــيــة املــتــصــاعــدة 
إلى الشمال الشرقي من سورية، باالنسحاب 
األميركي من أفغانستان والعراق، مشيرًا في 
 »القوافل 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن حــديــث لـــ

كردستان  من  سورية  تدخل  التي  األميركية 
 
ّ
الــــعــــراق لــــم تـــنـــقـــطـــع«. وأوضـــــــح ســــعــــدون أن
»قافلتن تدخان أسبوعيا تحمان تعزيزات 
 هناك أسبابا 

ّ
عسكرية أو لوجستية«. ورأى أن

وراء ازدياد هذه الوتيرة، منها االنسحاب من 
اتفاقيات  »وجـــود  إلــى  لفت  كما  أفغانستان. 
قيد اإلنجاز بن واشنطن وبغداد لانسحاب 
العراقية،  للحكومة  أميركية  قواعد  وتسليم 
ومن ثم تنقل القوات األميركية إلى قواعد لها 

في الخليج العربي وسورية«.
مـــن جــهــتــهــم، ومـــقـــابـــل الــــوجــــود املــتــصــاعــد 
ــات  ــادة الــــواليــ ــيـ ــقـ ــالـــف الـــــدولـــــي« بـ ــتـــحـ »الـ ـــ لـ
املتحدة، يعمل الروس على تعزيز وجودهم 
فــي الشمال الشرقي مــن ســوريــة، ســـواء في 
القسم الذي يقع تحت سيطرة »قسد«، أو ذاك 
الذي تسيطر عليه قوات النظام واملليشيات 
اإليرانية املتحالفة معها. وفي أحدث تحرك 
على هــذا الصعيد، بــدأت روســيــا، منتصف 
ــــي، بـــإنـــشـــاء قـــاعـــدة  ــــاضـ إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـ
عــســكــريــة لــهــا فـــي مــنــطــقــة مـــعـــدان فـــي ريــف 
الــشــرقــي، وأشـــارت مصادر  الــرقــة الجنوبي 
محلية إلـــى أن الــــروس »شــرعــوا فــي إنــشــاء 

مهبط للطائرات املروحية« في املنطقة.
كما يعمل الروس بشكل مستمر على تعزيز 
قواعدهم في منطقة شرقي نهر الفرات التي 
دخــلــوهــا أواخـــر 2019 بــنــاء على اتــفــاق مع 
التي اعتمدت عليهم إليقاف عملية  »قسد« 
عسكرية تركية هــّددت وجــودهــا. ومــن أبرز 
الــقــواعــد الــروســيــة فــي الــشــمــال الــشــرقــي من 
ســـوريـــة، قـــاعـــدة مــطــار الــقــامــشــلــي )أنــشــئــت 
أواخر 2019(، وتعد امتدادًا لقاعدة حميميم 
على الساحل السوري. وتضم هذه القاعدة 
بانتسير  أنظمة  مــن  لحماية  تخضع  الــتــي 
لــلــصــواريــخ ســطــح- جـــو، طـــائـــرات مروحية 
ومنظومات دفاع جوي نقلت من حميميم. 
ــي مــــطــــار الــطــبــقــة  ــ كـــمـــا يـــنـــتـــشـــر الـــــــــروس فـ
وفــي منطقة  الرقة،  العسكري جنوب غربي 
عــن عيسى فــي ريــف الــرقــة الــشــمــالــي، وفي 
محيط منطقة عن العرب )كوباني( في ريف 
العديد  إلى  الشرقي، إضافة  الشمالي  حلب 

من املواقع األخرى شرقي نهر الفرات.

)Getty( بدأ فيلتمان جولته يوم األربعاء الماضي

القوى الجديدة نشأت من رحم االحتجاجات العراقية )فرانس برس(

قبل أشهر قليلة من 
االنتخابات التشريعية 
المبكرة في العراق 

والمقررة في أكتوبر/
تشرين األول المقبل، 

تبدو القوى المدنية 
أسيرة خالفاتها، 

التي تهدد احتماالت 
تحقيق نتائج إيجابية، 

فيما تواصل القوى 
التقليدية تحضيرها 

الجّدي لهذا 
االستحقاق

منطقة  في  أخيرًا،  األميركية،  العسكرية  التعزيزات  وتيرة  تصاعد  أثار 
شرقي الفرات السورية، حفيظة روسيا، فيما تعيد واشنطن تموقعها 

في المنطقة مع بداية انسحاب قواتها من أفغانستان
إضاءةتقرير

خالفات تهدد فرصها 
االنتخابية

ترسيخ وجود في منطقة 
شرقي الفرات يقلق الروس

خاص

خيار غير 
محسوم

قال رئيس »التحالف 
المدني الديمقراطي« 

علي الرفيعي، لـ»العربي 
الجديد«، إّن »القوى 
السياسية المنحدرة 

من تظاهرات تشرين، 
لم تتمكن من بلورة 

أفكارها السياسية 
بعد، وال حتى خيار 

المشاركة في االنتخابات 
أو عدمها، كما أّن 

بعضها فّضل التحالف 
مع قوى تقليدية«.

تغيب حتى اآلن الرؤية 
السياسية لدى 

الكيانات المدنية

يعزز الروس أيضًا 
وجودهم في الشمال 

الشرقي من سورية

بلغ مجموع المرشحين 
3523 حتى اآلن 

منهم 887 مستقًال

البيت األبيض ال يملك 
وجهة نظر متماسكة 

في الملف

وصفت موسكو 
التحركات األميركية 

بأنّها غير قانونية

أبلغت مصر المبعوث 
األميركي الخاص بالقرن 

األفريقي جيفري 
فيلتمان، محدداتها 

للتفاوض بشأن سد 
النهضة، في مستهل 

جولته لبحث الملف
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تبدي جهات عدة 
مخاوفها من 

انزالق كولومبيا 
إلى الحرب األهلية، 

في ظّل تمسك 
المتظاهرين 

بمعارضتهم 
الحكومة الحالية 

والرئيس إيفان 
دوكي، بعد 

أكثر من 10 أيام 
من االحتجاجات. 
ويحاول دوكي 

وقف التدهور 
عبر طلبه رفع 

الحواجز المنصوبة 
في الشوارع، 

خشية من تدهور 
األمور قبل عام 

ونيّف من انتخابات 
رئاسية جديدة

يتطلع نواب رؤساء الواليات املتحدة دائمًا 
للحصول على فرصة للبروز واملشاركة في 
ــفــت كــامــاال هاريس 

ّ
األضــــواء، لــكــن، حــن ُكــل

ملف الحدود الشائك مع املكسيك، قد تكون 
تمنت ســرًا أن تعود إلــى الظل. ومــن املؤكد 
 هذه املهمة تشّكل فرصة بارزة للخروج 

ّ
أن

املنصب  لتولي  املرافقة  املـــرارة،  من مشاعر 
ــيـــت األبـــــيـــــض. وســتــشــكــل  ــبـ الــــثــــانــــي فــــي الـ
مرحلة جديدة تبني خاللها أساسًا جديدًا 
الــســيــاســيــة. وكــانــت هــاريــس قد  ملسيرتها 
ــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــًا افـــتـــراضـــيـــًا مــــع الــرئــيــس  عـ
املكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، 
مساء أول من أمــس. وقــال لوبيز أوبــرادور: 
»نــشــكــر الــرئــيــس جــو بــايــدن عــلــى تعيينك 
ولن  بالهجرة«.  املتعلقة  األمـــور   

ّ
كــل لتولي 

تقف األمور هنا، فهاريس ستزور املكسيك 
ــمـــاال فــــي مــطــلــع يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  ــيـ وغـــواتـ
لبايدن  أول جولة  أسبوع على  قبل  املقبل، 

إلى الخارج، سيزور خاللها أوروبا.
ويـــســـود االرتـــبـــاك صــفــوف الــديــمــقــراطــيــن 

ــي قــضــايــا  ــ ــوريــــن، خـــصـــوصـــًا فـ ــهــ ــمــ ــجــ والــ
الجنوبية،  الــحــدود  عند  والــلــجــوء  الهجرة 
بن  كيلومتر  آالف  ثــالثــة  عــلــى  تمتد  الــتــي 
الـــواليـــات املــتــحــدة واملــكــســيــك. وكــانــت هــذه 
ـــهـــا اتــســمــت 

ّ
ــًا، لـــكـــن ــ ــاسـ ــ مــشــكــلــة صـــعـــبـــة أسـ

بــطــابــع شــائــك ومــســمــوم فــي عــهــد الرئيس 
ــد تـــرامـــب، الــــذي بــنــى جـــزءًا  ــالـ الــســابــق دونـ
ــلـــى شــيــطــنــة  ــتــــه عـ ــرة رئــــاســ ــتــ ــــن فــ كـــبـــيـــرًا مـ
املهاجرين السرين، والترويج للحاجة إلى 
بــنــاء جـــدار كبير. لــذلــك، عندما ارتــفــع عدد 
الــذيــن يــعــبــرون الـــحـــدود بــشــكــل ســـري منذ 
مستهل واليته، وجد بايدن نفسه فجأة في 
 هاريس 

ّ
وضع محفوف باملخاطر. وقرر أن

هـــي الــشــخــصــيــة املــنــاســبــة إليـــجـــاد حــلــول، 
ه »حن 

ّ
مؤكدًا في 24 مارس/آذار املاضي أن

تتحدث، تتحدث باسمي«.
تــقــنــيــًا، لــيــس مـــن املــطــلــوب مـــن هـــاريـــس أن 
تتعامل مع الحدود بحّد ذاتها، بل تتلخص 
مـــهـــمـــتـــهـــا فـــــي الــــبــــحــــث عـــــن حــــلــــول أعـــمـــق 
فـــي بـــلـــدان أمــيــركــا الــوســطــى الــتــي ينطلق 
مــنــهــا مــعــظــم املــهــاجــريــن، تــحــديــدًا »املــثــلــث 
الشمالي« املؤلف من السلفادور وغواتيماال 
وهندوراس. وكانت مباحثاتها مع الرئيس 
املــكــســيــكــي تــمــحــورت حــــول مــعــرفــة كيفية 
إقناع هؤالء األشخاص بالبقاء في بلدانهم. 
هاريس، خصوصًا  تالحق  االنتقادات   

ّ
لكن

من محطة »فوكس نيوز« ووسائل اإلعالم 
ها ستفشل في مهمتها 

ّ
اليمينية، معتبرة أن

 
ّ
من خالل عدم زيارتها الحدود، مع العلم أن

املتحدثة باسم البيت األبيض، جن ساكي، 
 »املثلث 

ّ
ذكرت في إبريل/نيسان املاضي، أن

ــه بالنسبة 
ّ
الشمالي ليس الــحــدود«، غير أن

 الـــضـــرر قـــد حــصــل، 
ّ
ــإن ملــنــتــقــدي هـــاريـــس، فــ

 هــاريــس اعــتــادت على السفر 
ّ
واعــتــبــروا أن

إلى العديد من األماكن األخرى في الواليات 
املــتــحــدة بــصــفــتــهــا نــائــبــة لــلــرئــيــس، فـــِلـــَم ال 

ها؟
ّ
تتوجه إلى مركز األزمة التي تريد حل

بفرصتها في خالفة  تتربص   هاريس 
ّ
لكن

بايدن، فالرئيس البالغ من العمر 78 عامًا، 
شّدد مرارًا على نيته الترشح لوالية ثانية 
 مــا في 

ّ
ه يبذل أيضًا كــل

ّ
فــي عــام 2024، لكن

ــــس، الـــتـــي ســـبـــق أن  ــاريـ ــ وســـعـــه لـــتـــقـــويـــة هـ
عامة  ومــدعــيــة  ســيــنــاتــورة  منصب  شغلت 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا. وقــــال رون كـــاليـــن، مــديــر 
تايمز«،  بايدن، لصحيفة »نيويورك  مكتب 
واضــحــة«،  تعليمات  أعــطــانــا  »الــرئــيــس   

ّ
إن

مضيفًا: »هدفنا هو إظهارها قدر اإلمكان«. 
وكــتــبــت اإلعــالمــيــة فــي »فــوكــس نــيــوز« ليز 
لها في صحيفة »ذي هيل«  مقال  في  بيك، 

 دور هـــاريـــس فـــي مــلــف الـــحـــدود ســوف 
ّ
أن

 
ّ
ــت أن ــ ــافـ ــ ــلـــى طـــمـــوحـــاتـــهـــا. وأضـ يـــقـــضـــي عـ

رئيسة  هاريس  كاماال  انتخاب  »احتماالت 
تتقلص بــشــكــل ســـريـــع«، مــوضــحــة: »يــبــدو 
 فــريــق بــايــدن لــعــب عــمــدًا لعبة 

ّ
األمــــر وكــــأن

ــانـــون فـــي جــامــعــة  ــقـ  أســـتـــاذ الـ
ّ
قـــــــذرة«. لـــكـــن

 
ّ
»ريـــتـــشـــمـــونـــد« كـــــارل تـــوبـــيـــاس، اعــتــبــر أن

هـــاريـــس »نــجــحــت فـــي الــتــصــرف بــحــنــكــة«. 
الرئيس كان   »تولي منصب نائب 

ّ
إن وقــال 

 نائب الرئيس 
ّ
دائمًا دورًا صعبًا ودقيقًا، ألن

ال يريد أن يتجاوز دور الرئيس«. وأضاف: 
ـــدور كفرصة  »لــقــد انــتــهــزت هــاريــس هـــذا الـ
إلظهار قدرتها على القيام بعمل ممتاز في 

موضوع شائك«.
)فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــد حــوالــي عـــام عــلــى دعـــوتـــه، خـــالل حملته 
أكثر  وبعد  الشرطة،  عنف  لوقف  االنتخابية، 
ــه مجلس الــشــيــوخ على 

ّ
مــن أســبــوع عــلــى حــث

تمرير مشروع قانون إلصالح الشرطة، يحمل 
اســـم جــــورج فــلــويــد الــــذي أجـــج مقتله بعنف 
الـــشـــرطـــة فـــي مــــايــــو/أيــــار مـــن الـــعـــام املــاضــي 
 الرئيس األميركي 

ّ
الشارع األميركي، يبدو أن

جو بايدن يقترب من تحقيق اختراق في هذا 
املجال، قد يخفف عن كاهله أحد أهم وعوده 
أكــدت صحيفة  الصدد،  االنتخابية. وفي هذا 
 
ّ
أن الـــســـبـــت،  أمــــس  ــال«  ــورنــ »وول ســتــريــت جــ

الكونغرس  في  والجمهورين  الديمقراطين 
يــعــمــلــون عــلــى صــيــاغــة مـــشـــروع قـــانـــون، عن 
طــريــق الــتــوصــل إلـــى حــلــول وســطــيــة بينهم، 
رغـــــم تـــشـــدد جــــمــــهــــوري، يـــفـــتـــرض اســـتـــمـــرار 
الــشــرطــة وهـــذه املــؤســســة من  حماية عناصر 
املحاسبة. وليس معروفًا إذا كان هذا املشروع 
هو تعديل ملشروع جورج فلويد، الذي تقترب 
ــــرى مــقــتــلــه األولـــــى فـــي 25 مـــايـــو الــحــالــي.  ذكـ
 مسائل رئيسية في 

ّ
فــإن وبحسب الصحيفة، 

بعد،  عليها  االتفاق  يجِر  لم  القانون  مسودة 
املمارسات  التوافقات تتمحور حول   

ّ
أن علمًا 

الــشــرطــيــة املــعــتــمــدة والــتــي تــزيــد خــطــر وفــاة 
املقبوض عليهم أو املشتبه فيهم أو املالحقن.
 الديمقراطين 

ّ
وذكرت »وول ستريت« أمس، أن

على  يعملون  الكونغرس  فــي  والجمهورين 
صــيــاغــة مـــشـــروع مــحــتــمــل يــتــعــلــق بــإصــالح 
بعد  نقل  تقليص  مــن شــأنــه  للشرطة،  شــامــل 
املـــعـــدات الــعــســكــريــة ملـــراكـــز الــشــرطــة املــحــلــيــة، 
وحــصــر اســتــخــدام عــنــاصــر الــشــرطــة لتقنية 
لـــدى تــوقــيــف مشتبه فيهم،  الــخــنــق  وضــعــيــة 
بالحاالت التي قد تشكل خطرًا على حياتهم، 
باإلضافة إلى فرض معايير فيدرالية مرتبطة 
ــام املــمــتــلــكــات  ــتـــحـ بـــمـــذكـــرات الـــجـــلـــب عـــبـــر اقـ
الخاصة من دون إنــذار مسبق، وذلك بحسب 
مصادر مطلعة. وفي هذا الصدد، يجري العمل 
املــشــروع،  لصياغة  توافقية  لغة  إيــجــاد  على 
وتــحــديــد اإلجــــــــراءات، بـــن املــشــرعــن مـــن كال 
الحزبن، وهو أمر لم ينتِه بعد. وتبقى أيضًا 
عناصر  بمحاكمة  تتعلق  أســاســيــة،  مــســائــل 

الشرطة، وإدانة الشرطين، غير محسومة.
ــادر الــــتــــي تـــحـــدثـــت لــلــصــحــيــفــة،  ــ ــــصــ  املــ

ّ
لــــكــــن

الــجــديــدة تمثل  االتــفــاق   مكامن 
ّ
أن إلــى  لفتت 

إشــــارة إلـــى وجـــود قـــوة دفـــع تشريعية تجاه 
املــســألــة مــن الــحــزبــن، الــلــذيــن أبــديــا اهتمامًا 

إثــر مقتل فلويد على يد  الخلل  في تصحيح 
شــرطــة مــيــنــيــابــولــيــس الــعــام املـــاضـــي، والــتــي 
تلتها أحــــداث عـــدة مــمــاثــلــة. ويــقــود الــجــهــود 
تيم  الجمهوري  السيناتور  مــن   

ٌّ
كــل الــجــديــدة 

ســكــوت، والــســيــنــاتــورة الــديــمــقــراطــيــة كــاريــن 
باس، باإلضافة إلى الديمقراطي كوري بوكر، 
الـــذيـــن يــســعــون مـــع الــســيــنــاتــوريــن ليندسي 
غراهام، وديك دوربن، وأعضاء مجلس النواب 
وبيت  فيتزباتريك،  وبــريــان  غوتمير،  جــوش 
مشروعي  بــن  تسوية  إلــى  للتوصل  ستوبر، 
قـــانـــون مـــطـــروحـــن، ديــمــقــراطــي وجــمــهــوري، 
ــــرور في  ــد بــإمــكــانــه املـ لــصــيــاغــة مـــشـــروع واحــ

مجلسي النواب والشيوخ.
ويــــدور الــخــالف خــصــوصــًا بــن املــتــفــاوضــن، 
ــتـــمـــدة ملــحــاكــمــة  ــيـــر املـــعـ ــايـ ــــول تــغــيــيــر املـــعـ حــ
ضــبــاط الــشــرطــة فــيــدرالــيــًا. ويــتــطــلــب الــوضــع 
ــام بــانــتــهــاك  ــ ــار أن الـــشـــرطـــي قـ ــهــ ــالـــي إظــ الـــحـ
حقوق أي شخص بإرادته، ما يجعل بحسب 
ويريد  معقدة.  محاكمة  أي  قانونين  خــبــراء 
الــديــمــقــراطــيــون تــخــفــيــض كــلــمــة »بــــإرادتــــه«، 
 
ّ
لـــكـــن تـــــهـــــور«  عـــــن  أو  »إدراك  عـــــن  لـــتـــصـــبـــح 
عــلــى  تـــعـــديـــل  أّي  يــــرفــــضــــون  الـــجـــمـــهـــوريـــن 
املـــصـــطـــلـــح. كـــمـــا يـــنـــاقـــش الــــطــــرفــــان احــتــمــال 
إحداث تعديالت على العقيدة املعروفة باسم 
الــتــي تحمي ضباط  »الــحــصــانــة املــوصــوفــة« 

الشرطة من القضايا املرفوعة ضّدهم، وتحّد 
ـــدرة املـــدنـــيـــن عـــلـــى طـــلـــب تــعــويــضــات  ــ مــــن قــ
جـــــّراء أضـــــرار تــســبــبــت بــهــا حـــــوادث يــجــدون 
ــهــا انــتــهــكــت حــقــوقــهــم الــدســتــوريــة مــن قبل 

ّ
أن

ــيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري  ــة. ويــــريــــد الـــسـ الــــشــــرطــ
تــيــم ســـكـــوت تــســهــيــل إمــكــانــيــة رفــــع املــدنــيــن 
الــدعــاوى ضد أقسام الشرطة، لكن ليس ضّد 
ــاء املــاضــي،  ــعـ أفــــراد مــن الــشــرطــة، وقــــال، األربـ
الديمقراطين كارين بــاس، وكــروي بوكر،   

ّ
إن

يبدوان متقبلن لهذا الطرح.
، الــعــام املــاضــي، قد 

ً
وكــان جهد لــم يــدم طــويــال

أخفق فــي الــوصــول إلــى تسوية بــن الحزبن 
ــة، بــعــدمــا  ــرطـ فـــي الـــكـــونـــغـــرس، إلصـــــالح الـــشـ
الديمقراطيون  عرقل أعضاء مجلس الشيوخ 
غــيــر  ـــــــه 

ّ
أن رأوا  ــمــــهــــوري  ــــون جــ ــانـ ــ قـ ــــروع  ــــشـ مـ

متكافئ، فيما لم يتمكن املشرعون من الحزب 
األزرق في إيصال مشروع لهم تّم تمريره في 
مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ الذي كان 
الجمهوريون مسيطرين عليه قبل انتخابات 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، للرئاسة 
أبــدى،  سكوت،  السيناتور   

ّ
لكن والكونغرس. 

تــفــاؤلــه بإمكانية أن يصل  املــاضــي،  األربــعــاء 
الطرفان هذا العام إلى اتفاق.

ــركــــي جــــو بـــــايـــــدن، قــد  ــيــ وكـــــــان الــــرئــــيــــس األمــ
 مجلس الــشــيــوخ فــي 28 إبــريــل/نــيــســان 

ّ
حـــث

املـــاضـــي، عــلــى تــمــريــر مــشــروع قــانــون جــورج 
فلويد إلصـــالح الــشــرطــة، مــع اقــتــراب الــذكــرى 
أفريقية،  أصـــول  مــن  املــواطــن  لــوفــاة  السنوية 
على يــد الــشــرطــي ديــريــك شــوفــن، الـــذي أديــن 
أمــام جلسة  الحقًا بالقتل العمد. وأكــد بايدن 
املــــشــــروع يحظى   

ّ
أن لــلــكــونــغــرس،  مــشــتــركــة 

ــــه عــلــى عــلــم بــانــخــراط 
ّ
بــدعــم األمــيــركــيــن، وأن

الــجــمــهــوريــن فــي مــبــاحــثــات جــديــة مــع حزبه 
حول القضية.

67
سياسة

ملف الحدود المكسيكية يختبر قدرات هاريسالكونغرس يبحث عن تسوية إلصالح الشرطة

بتغيير سياسي لتحسن ظروف العيش في 
الــبــالد. وأعـــرب دوكـــي الـــذي تشهد شعبيته 
ــه فــــي أغــســطــس/ ــتــ تـــراجـــعـــًا، وتــنــتــهــي واليــ
الجمعة، عن  أمــس  أول من  آب 2022، مجددًا 
اســـتـــعـــداده لــلــقــاء لــجــنــة اإلضــــــراب الــوطــنــيــة 
املــبــادرة إلــى التعبئة وتــضــم قــطــاعــات عــدة. 
الكولومبي: »نحن مستعدون  الرئيس  وأكــد 

ــة واملــــــواد الــغــذائــيــة. وأكــــد الــرئــيــس  ــ ــ واألدويـ
العنيفة  التعبير  طريقة  »رفــض  أن  املحافظ 

هذه يجب أن يكون مطلقًا«.
وأتــــت مــطــالــبــة الــرئــيــس عــشــيــة أول لــقــاء له 
التعبئة  مــع الشباب األكــثــر نشاطًا فــي هــذه 
التي انطلقت احتجاجًا على مشروع إصالح 
ضريبي، ُسحب بعد ذلك، وباتت اآلن تطالب 

لــلــجــلــوس مـــع لــجــنــة اإلضــــــــراب، واإلصـــغـــاء 
إليها، وإلى املحتجن وغير املحتجن وحل 
هذا الوضع«. وكانت هذه اللجنة أعلنت في 
وقـــت ســابــق أنــهــا لــن تــتــحــاور، إال إذا قبلت 
الــحــكــومــة الــتــفــاوض، خــصــوصــًا بــشــأن أجــر 
الفقراء،  ألفــقــر  دوالرًا   250 يـــوازي  اجتماعي 
 عــن »ســحــب الــســالح« مــن مناطق في 

ً
فــضــال

البالد، أرسلت إليها تعزيزات عسكرية، مثل 
مدينة كالي في جنوب غرب البالد.

وأفــــــــادت مــــصــــادر فــــي كــولــومــبــيــا »الـــعـــربـــي 
الجديد« بأن »ما أشعل الغضب في الشارع 
التي واجــه من خاللها  العنيفة  الطريقة  هو 
بــدأت  التي  االحتجاجات  والشرطة  الجيش 
ســـلـــمـــيـــة. بـــعـــدهـــا بــــــدأت األمــــــــور تـــخـــرج عــن 

ــــراق املــتــظــاهــريــن مباني  الــســيــطــرة، بــعــد إحـ
ــزال اإلضـــــراب مــســتــمــرًا«. ويــبــدو  ــدة، وال يــ عــ
بسبب  فقط  يكن  لــم  الكولومبين  غضب  أن 
قــانــون الــضــرائــب، بــل لــتــراكــم اإلحـــبـــاط عند 
األغــلــبــيــة الــشــعــبــيــة، الــتــي ارتــفــعــت مــعــدالت 
الفقر بينها إلــى نحو 36 فــي املــائــة فــي عام 
2019 وإلـــى أكــثــر مــن 42 فــي املــائــة فــي العام 
أكــثــر  إلــــى  الــبــطــالــة  املــــاضــــي. وزادت نــســبــة 
الرسمية  ــام  ــ األرقـ املـــائـــة، بحسب  فــي  مــن 16 
الــحــكــومــيــة. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن »الــوضــع 
تطور إلى حّد اإلصرار الشعبي على إسقاط 
ــاتـــت كــولــومــبــيــا  الـــرئـــيـــس وحـــكـــومـــتـــه، بــــل بـ
وكأنها على مشارف حرب أهلية. ففي كالي 
وبوغوتا كان يمكن للناس مشاهدة انتشار 
املدرعات والدبابات في مناطق سكنية، إلى 
ــواء.  جــانــب طـــائـــرات مــروحــيــة ال تــغــادر األجــ
ــوم األربـــعـــاء املـــاضـــي تــمــكــن املــتــظــاهــرون  ويــ
من اختراق الحواجز التي نصبتها الشرطة، 
ــن الـــدفـــع  ــن الـــغـــضـــب مــ تــعــبــيــرًا عــــن مـــزيـــد مــ
بـــالـــجـــيـــش ملــــواجــــهــــة احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة 
ــر مـــن 800  ــثـ ــقـــوط ضــحــايــا وأكـ ســلــمــيــة، وسـ

جريح بالرصاص الحي«. 
ــا، كـــلـــوديـــا لــوبــيــز،  ونــــاشــــدت عـــمـــدة بـــوغـــوتـ
ــأن يــجــري »الــدخــول  املــعــارضــة لــلــحــكــومــة، بـ
فورًا في حوار مع الشباب تحديدًا، ألنهم من 
دون عمل أو دراسة، ويعيشون إحباطًا كبيرًا 
وبــال أفــق للمستقبل«. وأكـــدت أنهم »أدركـــوا 
في النهاية أن أحدًا ال يستمع إليهم، فنزلوا 

إلى الشوارع للتعبير عن أنفسهم«.
وكان الرئيس األسبق ألفارو أوريبي، األكثر 
نفوذًا في الحياة السياسية الكولومبية، قد 
أشــعــل الــغــضــب حـــن أشــــاد بـــنـــزول الــجــيــش 
ــا املـــواطـــنـــن إلـــى  ــ ملـــواجـــهـــة املـــحـــتـــجـــن. ودعــ
»دعـــم حــق الــشــرطــة والــجــيــش فــي اســتــخــدام 
األســلــحــة لــلــدفــاع عــن الــبــالد، بــوجــه األعــمــال 
اإلجرامية والتخريب واإلرهــاب«. لكن موقع 
أنها تدعو  »تويتر« حذف تغريدته، معتبرًا 
لــلــعــنــف. ووضــــع أوريـــبـــي االحــتــجــاجــات في 
ســيــاق »امــتــداد الــحــركــات املــتــمــردة فــي فــارك 
ــوات املــســلــحــة الـــثـــوريـــة الــكــولــومــبــيــة(  ــ ــقـ ــ )الـ
وجـــيـــش الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي«. مـــع الــعــلــم أن 
ــابـــق، خـــوان  خــلــيــفــة أوريــــبــــي، الـــرئـــيـــس الـــسـ
مــانــويــل ســانــتــوس، عــقــد اتــفــاقــيــة ســـالم مع 
»فــارك« في عام 2016، بعد عقود من العنف 
والحرب األهلية في البالد. وتحولت الحركة 
الــســيــاســي، أمــا »جــيــش التحرير  إلــى العمل 

الوطني« فال يزال يحمل السالح.
ومنذ أن اتسعت االحتجاجات وتحولت إلى 
دماء في الشارع سارع دوكي إلى الدعوة إلى 
ــــراف الــســيــاســيــة، لكن  حـــوار بــن جميع األطـ
 آذانًا صاغية، إذ إنها حصلت 

َ
دعوته لم تلق

أيضًا في عام 2019 بعد احتجاجات شعبية، 
ولم ينتج عنها في حينه أية نتائج ملموسة 
انــتــقــادات على  وتــواجــه كولومبيا  لــلــفــقــراء. 
ــًا مـــــن األمـــــم  املــــســــتــــوى الـــــــدولـــــــي، خــــصــــوصــ
املتحدة واالتحاد األوروبي، بسبب »التعامل 
الوحشي« مع املحتجن. وفي املقابل يتعرض 
كبيرة  داخلية  الكولومبي لضغوط  الرئيس 
السياسي  العسكرية وتياره  املؤسستن  من 
الطوارئ  إلعــالن حالة  الديمقراطي«  »املــركــز 
ــبــــالد، الـــــذي يــســمــح بــالــحــصــول على  فـــي الــ

صالحيات أكبر.
من جهتها، تطالب منظمات حقوقية محلية 
للجان  األميركية«  »الــدول  بإرسال مجموعة 
إلى  االنــتــهــاكــات، واالســتــمــاع  تقٍص لتوثيق 
قصص أهالي الضحايا والجرحى عن عنف 
الجيش والــشــرطــة، خصوصًا أن األخــيــرة ال 
تــتــورع عــن القتل بــدم بـــارد حتى لــو لــم يكن 
كما حدث   املواجهات.  في  مشاركًا  الشخص 
لــلــشــاب ســانــتــيــاغــو أنـــدريـــس مـــورّيـــو البالغ 
من العمر 19 سنة، حن أطلق ضابط شرطة 
رصاصة على صدره من مسافة قصيرة جدًا 

أمام حشد من الناس.

إضاءةمتابعة

ما زال الحزبان مختلفين 
حول محاكمة الشرطيين 

وحصانتهم

دوكي يحاول استدراك الحتجاجات

بوغوتا،  في  األخيرة  التطورات  بقلق  كولومبيا  جــوار  دول  تتابع 
وباء  تفشي  قبل  مماثلة  أحداثًا  واجــه  منها  العديد  أّن  خصوصًا 
كورونا، مثل تشيلي والبيرو واإلكوادور وبوليفيا ونيكاراغوا. وتخشى 
المرحلة،  هذه  في  شوارعها  انفجار  من  الحاكمة  السياسية  الطبقات 
بعد تقلص اقتصاديات القارة نحو 7 في المائة منذ العام الماضي، ما 
أضرّ بالطبقة المتوسطة بشكل كبير. كما أّن أغنياء دول القارة الالتينية 

أصبحوا أكثر ثراًء فيما الفقراء أكثر فقرًا.

الجوار قلق

تقرير

ناصر السهلي

تـــحـــّولـــت األزمـــــــة الــكــولــومــبــيــة إلـــى 
نـــقـــطـــة تـــــحـــــّول فـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
إيـــــفـــــان دوكــــــــــي، الـــــــــذي بـــــــات تــحــت 
املقصلة السياسية، بفعل فشله في معالجة 
التدهور االقتصادي في البالد، منذ ما قبل 
تفشي وبــاء كــورونــا. ودخــلــت االحتجاجات 
الضريبي  اإلصــالح  قانون  الرافضة ملشروع 
الرئيس  قدمته حكومة  الــذي  كولومبيا،  في 
إيفان دوكي إلى الكونغرس، يومها العاشر، 
مع مقتل العشرات وجرح املئات. وعلى الرغم 
مــن إعـــالن دوكـــي فــي 2 مــايــو/ أيـــار الحالي، 
ســحــب مــشــروع قــانــون اإلصــــالح الضريبي، 
عــدة،  مــدن  فــي  االحتجاجات مستمرة  أن  إال 
خــصــوصــًا فـــي الــعــاصــمــة بـــوغـــوتـــا، تــنــديــدًا 
تمارسه  الــذي  للقوة«،  املفرط  »االستخدام  بـ
قــوات األمــن في مواجهة املتظاهرين، والذي 
وســـائـــل  وذكــــــــرت   .

ً
قـــتـــيـــال  26 راح ضــحــيــتــه 

ــــالم مــحــلــيــة، أمــــس الــســبــت، أن الــعــشــرات  إعـ
مــن الــطــالب والــنــاشــطــن املــحــلــيــن تجّمعوا 
ــّبـــروا  فـــي نـــقـــاط مــخــتــلــفــة مـــن الــعــاصــمــة، وعـ
ــرداد  ســلــمــيــًا عـــن ردود أفــعــالــهــم مـــن خـــالل تـ
الـــشـــعـــارات املــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، كــــرّد فعل 
كما  املدنين.  والقمع ضــد  القتل  تــزايــد  على 
مــن شــوارع  عــددًا  أغلقت مجموعات طالبية 
املدينة الرئيسية، وسارت ملسافة كيلومترات 
تــطــالــب بتخصيص  بـــشـــعـــارات  مــصــحــوبــة 

املزيد من امليزانية للتعليم.
ــدوره، طــالــب دوكــــي بــرفــع الــحــواجــز الــتــي  ــ بــ
ــال  انـــتـــشـــرت بــكــثــافــة خــــالل الـــتـــظـــاهـــرات. وقـ
خالل لقاء مع صحافين في القصر الرئاسي 
في بوغوتا: »نعم للحوار، نعم للبناء لكن ال 
وتنتهك حقوق  غير سلمية  ألنها  للحواجز 
ــن«. وطــــالــــب دوكـــــــي الــــذي  ــ ــريــ ــ أشــــخــــاص آخــ
أشــار إلــى نصب 733 حاجزًا منذ بــدء حركة 
االحــتــجــاج فـــي 28 إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، 
إلـــى وضـــع حــد لــهــذه الــتــحــركــات الــتــي تؤثر 
مناطق  فــي  واإلمـــداد  التموين  على عمليات 
مــخــتــلــفــة ال ســيــمــا عــلــى صــعــيــد املــحــروقــات 

طهران ـ صابر غل عنبري

ــّب حـــريـــق كـــبـــيـــر، أمـــــس الـــســـبـــت، فــي  ــ شـ
ــنـــع إلنـــــتـــــاج املــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة  مـــصـ
ومنظفات الغسيل، في منطقة صناعية 
ــلــــى بــــعــــد 130  ــنــــة قــــــزويــــــن، عــ فـــــي مــــديــ
كيلومترًا من العاصمة اإليرانية طهران. 
وأعلنت دائرة الطوارئ بمحافظة قزوين 
أن »انــفــجــارًا ضــخــمــًا« وقـــع فــي مصنع 
شركة »تــاج« ملنظفات الغسيل، ورجــال 
اإلطـــفـــاء عــمــلــوا عــلــى احـــتـــواء الــنــيــران، 
وفقًا ملا أوردت وكالة »فارس« اإليرانية. 
كما نشب، أول من أمس الجمعة، حريق 
ضــخــم فـــي أراض مــقــصــبــة عــلــى مــدخــل 
ميناء بوشهر املطل على الخليج، امتد 
إلــى أحــد شـــوارع املــيــنــاء. ونقلت وكالة 
»تــســنــيــم« اإليـــرانـــيـــة عـــن شــهــود عــيــان، 

 »الحريق متعمد«.
ّ
قولهم إن

ــي، أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات  ــ ــاضــ ــ واألحـــــــــد املــ
ــــق كــبــيــر  ــريـ ــ اإليـــــرانـــــيـــــة عـــــن انــــــــــدالع حـ
ــي مــصــنــع لـــلـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة  فــ
فــــي مــنــطــقــة شــكــوهــيــه الــصــنــاعــيــة فــي 
ــم، عــلــى بــعــد 110 كــيــلــومــتــرات  مــديــنــة قـ
ــــرح ســتــة  ــــى جـ عــــن الـــعـــاصـــمـــة. وأدى إلـ
أشــخــاص، بينهم أربــعــة عمال ورجــالن 
ــن فـــــوج اإلطـــــفـــــاء. وأفـــــــاد الــتــلــفــزيــون  مــ
 سبب وقــوع الــحــادث ليس 

ّ
اإليــرانــي، أن

بــدأت  املعنية  والسلطات  بعد،  واضــحــًا 
تحقيقاتها.

ــام املـــاضـــي  ــعــ ــهــــدت إيـــــــران خـــــالل الــ وشــ
في منشآت  انفجارات وحرائق  سلسلة 
صناعية في مــدن عــدة، ما أثــار شكوكًا 
 السلطات 

ّ
حول أسبابها لتعاقبها، لكن

ــيـــة عــزتــهــا إلــــى ارتـــفـــاع درجــــات  اإليـــرانـ
الحرارة وأخطاء بشرية. وفي ديسمبر/

التلفزيون  أفـــاد  املـــاضـــي،  األول  كــانــون 
 »انـــفـــجـــارًا قـــويـــًا« وقــــع في 

ّ
اإليــــرانــــي أن

مدينة صناعية على بعد 120 كيلومترًا 
بــحــيــاة  أودى  طــــهــــران،  الـــعـــاصـــمـــة  ــن  مــ
ـــف 6 جـــرحـــى. وفــي 

ّ
عــامــلــن اثــنــن وخـــل

وقع  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين   11
انــفــجــار غـــاز فــي ســـوق عــامــري بمدينة 
ــف 6 

ّ
ــواز، جــنــوب شــرقــي إيــــران، خــل ــ األهـ

قتلى وعددًا من الجرحى.
وفي 4 سبتمبر/أيلول املاضي، انفجرت 
أســطــوانــة تــحــمــل غـــاز الــكــلــور فــي قرية 
بمحافظة إيالم، غربي إيران، ما تسبب 
القرية،  أهالي  من  217 شخصًا  بتسمم 
بــحــســب وكــالــة »إيــلــنــا« اإليـــرانـــيـــة. لكن 
السلطات املحلية نفت أن يكون الحادث 
املاضي،  آب  »أمنيًا«. وفــي 4 أغسطس/ 
طــاول حريق هائل مدينة صناعية في 
مــديــنــة جـــاجـــرود، شــرقــي طـــهـــران. وفــي 
اندلع حريق  15 يوليو/ تموز املاضي، 
في  والـــقـــوارب  للسفن  فــي مصنع  كبير 
مــيــنــاء بــوشــهــر، مـــا أدى إلـــى »احـــتـــراق 
سبع سفن«، بحسب املدير العام ملنظمة 
محافظة  فــي  الحكومية  ــات  األزمــ إدارة 
بوشهر جهانغير دهقاني، في تصريح 
للتلفزيون اإليراني. وخالل الشهر ذاته، 
املكثفات  انفجار في شركة إلنتاج  وقع 
الغازية في محافظة خراسان الرضوية، 
شــرقــي إيـــران، مــن جـــراء حــريــق فــي أحد 
املخازن، ما خلف خسائر مادية كبيرة. 
ــــي، وقـــع  ــــاضـ وفـــــي يــــونــــيــــو/حــــزيــــران املـ
أطهر«  »سينا  مركز  فــي  ضخم  انفجار 
الطبي، شمالي طهران، أودى بحياة 19 

شخصًا وُجرح تسعة آخرون.   
الـــطـــابـــع األمــــنــــي،  ومـــــن األحـــــــــداث ذات 
كــــان وقـــــوع انـــفـــجـــار فـــي مــنــشــأة نطنز 
لــتــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم، فــــي 4 إبـــريـــل 
املـــاضـــي، وأدى إلـــى قــطــع الــكــهــربــاء عن 
أجـــــزاء مــنــهــا، قــبــل أن تـــؤكـــد الــســلــطــات 
اإليرانية أنها أوصلت الكهرباء مجددًا، 
اليورانيوم.  ولم تتأثر عملية تخصيب 
ــران، إســرائــيــل، بتنفيذ هذا  واتــهــمــت إيــ
ــه »إرهـــــاب  ـ

ّ
الـــهـــجـــوم الـــــذي وصــفــتــه بـــأن

ــثـــات  ــبـــاحـ ــم مـ ــــي خــــضــ نـــــــــــووي« جـــــــاء فــ
إيــران  بن  املباشرة  غير  النووية  فيينا 

والواليات املتحدة.

انفجار في مصنع 
بمدينة صناعية إيرانية 

دعا دوكي إلى رفع 
الحواجز التي نشرتها 

الشرطة والجيش

اتهم الرئيس األسبق 
أوريبي المحتجين 

باالنتماء لـ»فارك«

تباشر نائبة الرئيس 
األميركي، كاماال هاريس، 

مهمتها األبرز في 
مسيرتها: ملف الحدود 

مع المكسيك، المرتبط 
باللجوء من أميركا 

الوسطى إلى الواليات 
المتحدة

يجهد الديمقراطيون 
والجمهوريون في 
الكونغرس األميركي 
للوصول إلى تسوية 

لتمرير مشروع إلصالح 
الشرطة، وهو أحد 

الملفات المحلية الثقيلة 
لعهد جو بايدن

رصد مخاوف من تحّول مواجهات الشارع في كولومبيا 
إلى حرٍب أهلية
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  شرق
      غرب

بايدن يأمل لقاء 
بوتين قريبًا 

الرئيس األميركي جو بايدن  ع 
ّ
توق

أمــس الجمعة،  )الـــصـــورة(، أول مــن 
الروسي  نظيره  لقاء  من  يتمكن  أن 
مــن دون  »قــريــبــًا«،  فالديمير بوتن 
 

ّ
الـــحـــاجـــة ألن يــســبــق قــمــتــهــمــا حـــل
الخالفات بن البلدين. وقال بايدن 
الروسية  العسكرية  الــتــعــزيــزات  إن 
قرب أوكرانيا »ال تؤثر« على رغبته 
في عقد مثل هذا االجتماع، معتبرًا 
أنه كان لدى نظيره الروسي »املزيد 
ــو الـــيـــوم  ــ ــبـــل، وهـ مــــن الــــقــــوات مــــن قـ

يسحبها«.
)رويترز(

تشاد: تظاهرات جديدة 
ضد الحكومة العسكرية

ــة،  ــاديـ ــتـــشـ حــــاولــــت قـــــــوات األمـــــــن الـ
ــبــــت، تـــفـــريـــق مــحــتــجــن  أمــــــس الــــســ
فــــي الـــعـــاصـــمـــة نــجــامــيــنــا رافـــضـــن 
أعقاب  فــي  السلطة  الجيش  لتولي 
ــي.  ــبــ ــيـــــس إدريـــــــــــس ديــ ــ ــرئـ ــ مـــقـــتـــل الـ
الحكومة  قرار  املتظاهرون  وتحدى 
العسكرية االنتقالية بقيادة محمد 
إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، 
ــا إلــيــه  ــــذي دعــ بــحــظــر االحـــتـــجـــاج الـ
املعارضة واملجتمع  تحالف أحزاب 
ــوه  ــفــ ــا وصــ ــمــ ــــن بــ ــــدديـ ــنـ ــ املـــــــدنـــــــي، مـ
ــرق بعضهم  ــ ـــكـــيـــة«، فــيــمــا أحـ

َ
»بـــاملـــل

ما  على  احتجاجًا  فرنسية  أعــالمــًا 
رأوا فيه دعمًا من باريس لالنتقال 

العسكري في بلدهم.
)رويترز(

عسكريون فرنسيون 
يتحضرون لنشر انتقادات 

جديدة
ــتـــويـــل«  ــة »فـــــالـــــور أكـ ـ

ّ
ــل ــنـــت مـــجـ ــلـ أعـ

السبت،  أمــس  املحافظة،  الفرنسية 
الـــعـــســـكـــريـــن  ــن  ــ ــ مـ مــــجــــمــــوعــــة  أن 
الـــفـــرنـــســـيـــن مـــمـــن ال يـــــزالـــــون فــي 
نشر  منها  طلبوا  الفعلية،  الخدمة 
مقاٍل ينتقدون فيه »تفّكك« بالدهم، 
ــك بــعــد أســبــوعــن عــلــى نشرها  وذلـ
ــــعــــه عــســكــريــون، 

ّ
 وق

ً
مــــقــــااًل مـــمـــاثـــال

ــلـــى وشـــك  ــبــــار عـ ــبــــاط كــ بــيــنــهــم ضــ
التقاعد. وقال مدير تحرير املجلة، 
جـــيـــفـــري لــــوجــــون، إن »هــــــذا مــقــال 
جـــديـــد مـــن عــســكــريــن فـــي الــخــدمــة 
ــذه املـــــــــّرة«، مــضــيــفــًا أن  ــ الــفــعــلــيــة هـ

هؤالء طلبوا عدم نشر أسمائهم.
)فرانس برس(

كفالة أوروبية لإلفراج 
عن معارض جورجي 

ــاد األوروبــــــــــــــي، أمـــس  ــ ــحــ ــ أعــــلــــن االتــ
ــت، دفـــــعـــــه كــــفــــالــــة لـــــإفـــــراج  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
ــن نــيــكــا مــيــلــيــا، زعـــيـــم »الـــحـــركـــة  عــ
الــوطــنــيــة املـــتـــحـــدة« فـــي جــورجــيــا، 
قوة املعارضة الرئيسية في البالد، 
واملــــســــجــــون بـــانـــتـــظـــار مــحــاكــمــتــه 
بتهمة تنظيم أعمال شغب جماعية 
ــاد  ــ ــحـ ــ االتـ وفــــــــد  وقـــــــــال   .2019 فــــــي 
األوروبي في جورجيا، إنه »تم دفع 
ميليا  عــن  بــاإلفــراج  للسماح  كفالة 
املوقوف مؤقتًا«، مؤكدًا أنها خطوة 
السياسية في  األزمـــة  مهمة إلنــهــاء 

هذا البلد.
)فرانس برس(

باكستان: منع زعيم 
المعارضة من السفر

مـــنـــعـــت الـــســـلـــطـــات الــبــاكــســتــانــيــة، 
أمس السبت، رئيس كتلة املعارضة 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب ورئــيــس حــزب 
ــة«، شـــهـــبـــاز  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ »الـــــرابـــــطـــــة اإلســ
بالفساد،  املتهم  )الــصــورة(،  شريف 
مــن مــغــادرة الــبــالد لــلــعــالج. وقــالــت 
املــتــحــدثــة بــاســم »الـــرابـــطـــة«، مــريــم 
ــم يـــتـــم الــســمــاح  أورنــــغــــزيــــب، إنـــــه لــ
لـــشـــريـــف بـــالـــصـــعـــود إلــــــى طـــائـــرة 
املتجهة  القطرية  الجوية  الخطوط 
إلى لندن من مطار الهــور، مضيفة 
أن مسؤولي الهجرة قالوا إن اسمه 
ــــزال »عـــلـــى الــقــائــمــة الــــســــوداء«،  ال يـ
وذلــك رغــم قــرار صــدر أول من أمس 
له  العليا يجيز  عــن محكمة الهــور 

ذلك.
)أسوشيتد برس(

قمع الجيش المتظاهرين في مدينة كالي )فرانس برس(

تصعب مالحقة عناصر الشرطة األميركية في المحاكم )فرانس برس(

)Getty( هاريس أثناء اجتماعها االفتراضي مع الرئيس المكسيكي

وقعت حرائق وانفجارات عدة العام الماضي في إيران )فرانس برس(
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سياسة

ميدان صراع أميركي ـ صيني 

»لونغ مارش« يحيي جدل عسكرة الفضاء 

بكين: التهويل حول 
مصير حطام الصاروخ 

مناكفة سياسية

بكين ـ علي أبو مريحيل

مــــــع اقـــــــتـــــــراب دخـــــــــول الــــــصــــــاروخ 
ــي "لـــــونـــــغ مــــــــارش 5 بــــي"  ــنـ ــيـ الـــصـ
ــغــــاف الــــجــــوي لـــــــأرض، تـــــزداد  الــ
قــد يسقط فيه،  الـــذي  املــكــان  بــشــأن  التكهنات 
واآلثــــار املــتــرتــبــة عــلــى ذلـــك، خــصــوصــا إذا ما 
ينذر  قــد  مــا  بالسكان،  مأهولة  املنطقة  كانت 
الــتــخــّوف من  إلـــى  بــكــارثــة حقيقية. وإضـــافـــة 
 هــذه الحادثة أعــادت الحديث عن 

ّ
كــارثــة، فــإن

مــيــدان جديد  إلــى  وتحويله  الفضاء،  عسكرة 
 اعتبار 

ّ
للصراع بني بكني وواشنطن، في ظل

الــذي رافق   التهويل 
ّ
وسائل إعــام صينية أن

الحديث عن مصير حطام الصاروخ يأتي في 
 الواليات املتحدة 

ّ
إطار املناكفة السياسية، وأن

الــنــقــاط.  لتسجيل  ذريــعــة  الــحــادثــة  تستخدم 
وكان مسؤولون أميركيون قد حذروا في وقت 
سابق من برامج وخطط الصني في الفضاء، 
 بــرامــجــهــا الــفــضــائــيــة 

ّ
ــــدت بــكــني أن بــيــنــمــا أكـ

تسعى  الــتــي  الفضائية  املحطة   
ّ
وأن سلمية، 

إلى إنشائها بحلول عام 2022 ستكون مجااًل 
لــلــتــعــاون الـــدولـــي عــلــى غــــرار مــحــطــة الــفــضــاء 

الدولية.
وأطلقت الصني في 29 إبريل/ نيسان املاضي 
"ســـي إس  الــفــضــائــيــة  مــكــونــات محطتها  أول 
إس"، بــواســطــة صـــاروخ "لــونــغ مـــارش 5 بــي"، 
ة حكومية طموحة تسعى 

ّ
وذلك في إطار خط

إلــى إنشاء محطة فضاء مأهولة بحلول عام 

التكنولوجيا  مجال  فــي  ونجاحاتها  الصني 
 "مــثــل هـــذه الـــروايـــات 

ّ
والــفــضــاء" الفــتــا إلـــى أن

مصيرها الفشل ولن تشكل عائقا أمام التقّدم 
والــتــطــور الــصــيــنــي". وشـــّدد جيانغ وو، على 
السلمي  باالستخدام  دائما  ملتزمة  بــاده   

ّ
أن

ها منفتحة على التعاون الدولي 
ّ
للفضاء، وأن

لبذل  املعنية  األطــــراف  جميع  مــع  والتنسيق 
الفضاء  أمــن  جهود مشتركة مــن أجــل حماية 
واستخدامه بصورة سلمية ال تحمل تهديدًا 

ألحد.
وعــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد بــكــني الـــدائـــم سلمية 
أميركيني   مسؤولني 

ّ
فإن الفضائية،  برامجها 

ــيـــادة الــصــيــنــيــة  ــقـ حــــــذروا مــــــرارًا مـــن نـــوايـــا الـ
ورغبتها الجامحة في أن تصبح قوة فضائية 
عظمى خال العقد املقبل قادرة على مضاهاة 
أثيرت  التي  الضجة  وأعـــادت  العاملية.  القوى 
الــصــاروخ الصيني أخــيــرًا الحديث عن  حــول 
عسكرة الفضاء إلى الواجهة، واعتباره ميدانا 

جديدًا للصراع بني بكني وواشنطن، انطاقا 
 "من يملك الفضاء، يملك األرض". 

ّ
من مقولة إن

وكانت اإلدارة األميركية قد أنشأت قبل عامني 
وحــدة عسكرية تابعة لــوزارة الدفاع تختص 
الفضاء،  األميركي في  القومي  األمــن  بحماية 
الرئيس األميركي السابق دونالد  وقد صرح 
 قيادة الفضاء هي الحرب 

ّ
ترامب في حينه أن

 الـــوحـــدة الــجــديــدة 
ّ
األحـــــدث مـــن نــوعــهــا، وأن

الدفاع عن املصلحة الحيوية  ستتولى مهمة 
لــلــواليــات املــتــحــدة، والــتــصــدي للتهديد الــذي 

تمثله الصني وروسيا.
وحـــول االتــهــامــات األمــيــركــيــة، قـــال وانـــغ خــه، 
الباحث في معهد الجنوب للدراسات الدولية، 
نــّيــة عندما  تــتــصــرف بحسن   واشــنــطــن ال 

ّ
إن

يتعلق األمر بأمن الفضاء واستقراره، وعادة 
ما تلقي التهم جزافا على اآلخــريــن. وأضــاف 
 الــصــني 

ّ
فـــي حــديــث مـــع "الــعــربــي الــجــديــد" أن

تمتلك القدرة على املنافسة، وترى في الفضاء 
 ذلـــك ال 

ّ
مــجــااًل لــتــعــزيــز قــوتــهــا الــوطــنــيــة، لــكــن

ها تسعى إلى الهيمنة بعقلية الحرب 
ّ
يعني أن

الباردة املسيطرة على الواليات املتحدة. وعن 
كــثــافــة األنــشــطــة الــفــضــائــيــة الــصــيــنــيــة خــال 
الــعــامــني املــاضــيــني، واعــتــبــار الــصــني الــدولــة 
األكثر إرسااًل لأقمار الصناعية خال الفترة 
الــحــالــيــة )نــفــذ بــرنــامــج الــفــضــاء الــصــيــنــي 39 
 
ّ
أن عــام 2020(، رأى وانـــغ،  فــي  رحلة فضائية 

ذلك "ليس مقياسا أو معيارًا للقوة الفضائية" 
ــت فـــي املــرتــبــة  ــ ــا زالـ  الـــصـــني مـ

ّ
ــى أن مــشــيــرًا إلــ

الثانية من ناحية اإلنفاق على برامج الفضاء 
بميزانية تقدر بـ8.9 مليار دوالر، بينما تحتل 
الواليات املتحدة املرتبة األولى بميزانية تقدر 
املــخــاوف األميركية  بـــ48 مليار دوالر. وحــول 
بــشــأن اعـــتـــزام بــكــني ومــوســكــو إنــشــاء محطة 
فضائية مشتركة على سطح القمر، قال وانغ 
 الــهــدف 

ّ
ــــه ال يـــرى أّي مــبــرر لــلــقــلــق، ألن

ّ
خــه إن

الدولي  التعاون  تعزيز  الثنائي  املــشــروع  من 
البحث  فــي مجال  املهتمة  البلدان  بــني جميع 
 املـــشـــروع مــعــّد لــأغــراض 

ّ
الــعــلــمــي، مــؤكــدًا أن

السلمية، وال عاقة له بأوهام واشنطن.
أيــــا كـــانـــت املــــبــــررات بـــشـــأن ســلــمــيــة الــبــرامــج 
الــفــضــائــيــة، يــبــقــى الـــتـــحـــدي األكـــثـــر إلــحــاحــا 
ــرى املـــتـــنـــافـــســـة فــي  ــبــ ــكــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــدول الــ
الــوقــوف على قــدرات الخصوم  الفضاء، مــدى 
ــل أجـــــــهـــــــزة الــــتــــشــــويــــش  ــ ــثـ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــادرة عــلــى  ــ ــقـ ــ والـــتـــجـــســـس والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
ــــي تــقــنــيــات  تــعــطــيــل أنـــظـــمـــة االتـــــصـــــاالت، وهـ
ــال، وال  مــحــاطــة بــســريــة كــبــيــرة بــطــبــيــعــة الـــحـ
ها موجودة 

ّ
تتوفر عنها معلومات كافية، لكن

 سلسلة 
ّ
أن إلـــى  بـــأخـــرى  أو  بـــصـــورة  وتــشــيــر 

ــــرب الـــنـــجـــوم" ربـــمـــا لـــن تـــعـــود فـــي الــقــريــب  "حـ
العاجل محض خيال علمي، بل هي أقرب إلى 

الواقع من شاشة عرض جديد.

تحّول الصاروخ الصيني 
"لونغ مارش 5 بي"؛ أحد 

مكونات محطة الفضاء 
الصينية المزمع إنشاؤها، 

بعد انفصاله عن الوحدة 
الفضائية واقترابه من 
السقوط على األرض، 
إلى مادة تجاذب بين 

واشنطن وبكين، على 
خلفية الصراع للسيطرة 

على الفضاء، وربما 
عسكرته

)Getty( 2022 تسعى الصين إلنشاء محطة فضاء مأهولة بحلول

الفضائية،  الــوحــدة  انفصال  بعد  لكن،   .2022
ــدأ الــصــاروخ  حـــدث مــا لــم يــكــن مــتــوقــعــا، إذ بـ
الـــحـــامـــل بـــــالـــــدوران بــــصــــورة غـــيـــر مــنــتــظــمــة، 
السيطرة، مع  أن يخرج تماما عن نطاق  قبل 
انــخــفــاضــه تــدريــجــيــا، مـــا جــعــل مـــن الــصــعــب 

التنبؤ باملكان الذي سيسقط فيه.
ــة الــتــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــادة الـــفـــضـــاء األمـ ــيــ وتـــوقـــعـــت قــ
تــتــعــقــب مـــســـار الــــصــــاروخ أن يـــدخـــل الــغــاف 
الجوي لأرض نهاية األسبوع الحالي، بينما 
وّجـــــه وزيـــــر الــــدفــــاع األمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســـن 
ـــه 

ّ
ــنــا إلـــى الـــصـــني، مــشــيــرًا إلـــى أن

ّ
انــتــقــادًا مــبــط

كان يجب على من يعمل في الفضاء أن يلتزم 
بالتخطيط املسبق والطرق اآلمنة واملدروسة 

قبل تنفيذ العمليات.
من جهته، أكد املتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية، وانغ وين بني، أول من أمس الجمعة، 
 بــاده تتابع عن كثب عــودة الصاروخ إلى 

ّ
أن

 معظم مكوناته 
ّ
الغاف الجوي، مشيرًا إلى أن

 احتمال أن تتسّبب 
ّ
ستحترق عند عودته، وأن

هـــذه الــعــمــلــيــة بـــأضـــرار عــلــى األرض ضعيف 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  جـــــــدًا. وأضـــــــــاف ويــــــن بــــــني، فـ
الصواريخ شائعة في   مخلفات 

ّ
أن صحافية، 

 هذا الذعر.
ّ

ه ال داعي لكل
ّ
مجال الفضاء، وأن

الــصــاروخ الصيني ومــدى  وحــول خصائص 
قابليته لاحتراق قبل دخول الغاف الجوي، 
ــح الــخــبــيــر الــصــيــنــي فـــي مــجــال األقــمــار  أوضــ
الــفــضــاء  إدارة   

ّ
أن وو،  جـــيـــانـــغ  الـــصـــنـــاعـــيـــة، 

أثناء  االعتبار  تأخذ بعني  الصينية  الوطنية 
ويتم  تحطمها،  إمكانية  الــصــواريــخ  تصنيع 
للخطورة  األمــر نظرًا  هــذا  إلــى  النظر بعناية 
التي قد تترتب على أي خلل وارد. وأكد جيانغ 
 صاروخ 

ّ
وو، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن

"لونغ مارش 5 بي" مصنوع من مواد خفيفة 
الوزن، ما يجعلها سهلة االحتراق في الهواء 
بــمــجــرد االنـــفـــصـــال عـــن الــــوحــــدة الــفــضــائــيــة. 
الوقود املستخدم في عملية   

ّ
أن إلى  كما لفت 

اإلطــاق صديق للبيئة، وبالتالي لن يتسّبب 
في أّي تلوث في حال سقوط حطام الصاروخ 

في املياه الدولية.
وعـــــــن الــــضــــجــــة الــــتــــي أثـــــيـــــرت حـــــــول خـــــروج 
الــصــاروخ عــن نــطــاق الــســيــطــرة، واحــتــمــال أن 
يتسبب في أضرار بالغة، رأى الخبير الصيني 
"الغرب غالبا   

ّ
أن في مجال األقمار الصناعية 

ما يركز على ما تفعله الصني ومــا ال تفعله، 
 بــكــني تــهــدد 

ّ
ومــنــه واشــنــطــن الــتــي تــعــتــقــد أن

تقدم تكنولوجيا الفضاء". وفي هذا السياق، 
أشار إلى "بروز ما يسمى بالتهديد الصيني 
للفضاء أخيرًا، وهو مصطلح ترعاه الواليات 
املتحدة وتتبناه قوى غربية يستفزها تطور 
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