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الــجــانــب اإليـــرانـــي مــا زال مــصــّرًا عــلــى رفــع 
تخصيب  وقــف  ويرفض  العقوبات،  جميع 
اليورانيوم في إطــار حل مرحلي. والالفت، 
الــــروســــي  الــــجــــانــــبــــن  ــادر، أن  ــ ــ ــــصـ ــ املـ ـــق  ــ وفــ
ــــى إقــــنــــاع الــجــانــب  والـــصـــيـــنـــي يــســعــيــان إلـ
اإليــرانــي بحل وســط لرفع العقوبات، نظرًا 

لصعوبة رفعها بالكامل ومرة واحدة. 

واإليـــــرانـــــي. وأوضــــحــــت املــــصــــادر املــواكــبــة 
ملــفــاوضــات فيينا أن هــذه األطـــراف طرحت 
ــــدة خـــطـــط عـــلـــى الـــجـــانـــبـــن، مــنــهــا الـــبـــدء  عـ
الــنــوايــا،  بــخــطــوات صغيرة كــبــادرة لحسن 
ــوبـــات مــقــابــل  بــحــيــث تـــرفـــع واشـــنـــطـــن عـــقـ
عــودة طهران إلى التزامات نووية، على أن 
تستكمل بخطوات أخــرى أكثر أهمية، لكن 

وأوضــــحــــت أن جــمــيــع األطـــــــراف تـــأمـــل من 
خالل إطالة أمد املفاوضات، وعقد لقاء آخر 
فــي فــيــيــنــا، األربـــعـــاء املــقــبــل، عــلــى مستوى 
عقد  وقــبــلــه  الـــخـــارجـــيـــة،  وزراء  مـــســـاعـــدي 
في  الخبراء،  مستوى  على  فنية  مباحثات 
إيــجــاد حــلــول مــرضــيــة للجانبن اإليــرانــي 
إلى  للوصول  لكن ال ضمانات  واألميركي، 

الــحــلــول. وكـــان املجتمعون فــي فيينا  هــذه 
قـــد بــحــثــوا نــتــائــج مــفــاوضــات مجموعتي 
»رفـــع الــعــقــوبــات« و»االلـــتـــزامـــات الــنــوويــة« 
ــراف في  الــتــي دارت بــن خــبــراء الــــدول األطــ
االتفاق النووي، مع كل من إيران والواليات 
املتحدة على حد سواء خالل األيام الثالثة 
املاضية، بعد عقد الجولة األولى ملباحثات 

اللجنة املشتركة، الثالثاء املاضي. وتهدف 
العقوبات  قائمة  مزاوجة  إلــى  املجموعتان 
التي يجب أن ترفعها واشنطن عن طهران 
وقائمة االلتزامات النووية التي ينبغي أن 

تمتثل لها إيران.
وبــحــســب بــيــان لــلــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة، فقد 
قال رئيس الوفد اإليراني عباس عراقجي، 
خـــالل االجــتــمــاع: »لــديــنــا اإلرادة ملــواصــلــة 
مـــا بـــدأنـــاه فـــي فــيــيــنــا شــــرط تـــوفـــر اإلرادة 
والجدية لدى الطرف اآلخر«. لكنه كرر، في 
العقوبات األميركية  املقابل، أن رفع جميع 
النووي،  االتــفــاق  »خطوة ضــروريــة إلحياء 
ــن رفـــعـــهـــا إيــــــران  ــ ــقـــق مـ ــتـــحـ وفــــقــــط بـــعـــد الـ
إلى  وتعود  التصحيحية  توقف خطواتها 

تعهداتها النووية بالكامل«.
وأعــلــن سفير ايــــران لـــدى الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــة الـــــــذريـــــــة كـــــاظـــــم غـــــريـــــب أبــــــــادي  ــاقــ ــطــ ــلــ  لــ
ــال  ــثـ ــلـــى ســـبـــيـــل املـ ــقـــق يـــعـــنـــي عـ ــتـــحـ  أن »الـ
ــة مــن  ــيــ ــهـــوريـــة اإلســــالمــ ــمـ  أن تــتــمــكــن الـــجـ
تــوقــيــع عـــقـــود نــفــطــيــة، وتـــصـــديـــر نــفــطــهــا، 
أو  مصرفية،  قنوات  عبر  عائداتها  وتلقي 

التفكير في استخدام آخر لها«. 
ونــقــل مــوقــع املــرشــد اإليــرانــي األعــلــى علي 
ــادي قــولــه »فـــي مــا يتعلق  خــامــنــئــي عــن أبــ
بــالــقــطــاع املــصــرفــي، يــجــب أن تــكــون إيـــران 
قــــادرة أيــضــا عــلــى إجــــراء مــعــامــالت مالية 
عبر استخدام قنوات مالية أخرى«. واعتبر 
أن تــلــك هـــي »الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــضــمــان 
رفــع الــعــقــوبــات عمليا« ولــيــس »فــقــط على 

الورق«.
الخارجية  وزيـــر  وفــي ســيــاق مشابه، كتب 
اإليــرانــي محمد جــواد ظريف، في تغريدة: 
»تقدم إيران مسارًا منطقيا لاللتزام الكامل 
تجاه االتفاق النووي. يجب على الواليات 
املتحدة - التي أثارت هذه األزمة - أن تعود 
ــزام الـــكـــامـــل، وســـتـــرد إيــــران   ــتــ أواًل إلــــى االلــ
بــعــد الــتــحــقــق الــســريــع« مــن الـــتـــزام أمــيــركــا 

بتعهداتها ورفع الحظر. 
ــل إجـــــــــراءات الـــحـــظـــر الــتــي  ــ وأضـــــــاف أن »كـ
فرضها ترامب كانت ضد االتفاق النووي، 
ويجب رفعها، بغض النظر عن االختالفات 
ــــورة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــات الـــالمـــنـــطـــقـــيـــة واملـ ــيــ ــمــ ــســ ــتــ والــ

إلجراءات الحظر«.
وأعـــلـــن االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، فـــي بـــيـــان، أن 
محادثات »بناءة« جرت في فيينا. وأوضح 
ــذوا عــلــمــا بــمــحــادثــاتــنــا  ــ أن »املـــشـــاركـــن أخـ
الــبــنــاءة والـــتـــي تــتــمــحــور حـــول الــنــتــائــج«. 
وكتب السفير الروسي لدى الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، في 
ــران والــــصــــن وبــريــطــانــيــا  ــ ــ ــدة، أن إيـ ــريـ ــغـ تـ
وفــرنــســا وأملـــانـــيـــا وروســـيـــا »اســتــعــرضــوا 
العمل الذي أجراه الخبراء في األيام الثالثة 
املاضية، ولفتوا بارتياح إلى التقدم األولي 

الذي تحقق«. 
من جهته، قال السفير الصيني لدى الوكالة 
ــــراف  ــغ تـــشـــون إن »جــمــيــع األطـ ــ الـــذريـــة وانـ
قـــلـــصـــت خـــالفـــاتـــهـــا، ونـــشـــهـــد فــــي الــــواقــــع 
الــزخــم لتوافق تدريجي آخــذ في  حالة مــن 
ستكون  املــنــاقــشــات  أن  مضيفا  الــتــبــلــور«، 
مكثفة بن مجموعتي العمل ودبلوماسين 

كبار، األسبوع املقبل. 
وأشـــــــار دبـــلـــومـــاســـيـــون غـــربـــيـــون، لــوكــالــة 
»رويترز«، إلى أنهم سيعرفون في غضون 
أســابــيــع مـــا إذا كــانــت جــــوالت املــحــادثــات 
ستثمر عن نتيجة قبل انتخابات الرئاسة 
اإليــرانــيــة فــي 18 يــونــيــو/ حـــزيـــران املقبل. 
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه »نظرًا 
للتعقيد الفني لألوجه النووية والتعقيدات 
الــقــانــونــيــة لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات، ســيــكــون من 
التفاؤل البالغ االعتقاد بأن املهمة ستنتهي 
ــلــــن  ــــون بـــضـــعـــة أســـــابـــــيـــــع«. وأعــ ــــضـ فـــــي غـ
إطالعهم  يجري  أنــه  أميركيون  مسؤولون 

على ما يدور في االجتماعات.

فيينا: مرونة أميركية ال ُتحدث اختراقًا

إيران  أّن  الجمعة،  أمس  الجنوبية،  كوريا  في  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أفرجت عن ناقلة نفط ترفع علمها، احتجزتها في مياه الخليج في 
يناير/كانون الثاني، حينما كانت طهران تضغط لإلفراج عن أصول إيرانية 
األميركية.  العقوبات  بموجب  سيول  في  مجّمدة  الدوالرات  بمليارات 
حول  مباحثات  األخيرين،  العامين  مدى  على  وسيول،  طهران  وأجرت 
تحرير هذه األموال، لكنها لم تنجح، لترفع إيران شكوى في المحاكم 

الدولية في أغسطس/آب الماضي.

اإلفراج عن الناقلة الكورية

الحدث

فيينا، طهران ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مواكبة ملفاوضات 
ــلــــف الـــــنـــــووي اإليـــــــرانـــــــي، الـــتـــي  املــ
فيينا  فــي  الثانية  جولتها  عــقــدت 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، لـ
الــصــن  ــم  تـــضـ والــــتــــي   ،»1+4« مـــجـــمـــوعـــة 
ــيـــا وروســـيـــا،  ــانـ وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وأملـ
ــــع الـــطـــرفـــن  أجـــــــرت مــــفــــاوضــــات مـــكـــثـــفـــة مـ
اإليــرانــي واألميركي على حد ســواء، خالل 
األيام األخيرة، سواء على مستوى الخبراء 
أو رؤساء الوفود املشاركة، ولم تنجح بعد 
في تقريب وجهات نظر الطرفن للوصول 
ــافــــت املــــصــــادر أن  إلــــى حـــلـــول وســـــط. وأضــ
تسجل  لم  الجمعة،  أمــس  فيينا،  مباحثات 
اخـــتـــراقـــا كـــبـــيـــرًا، ومــــا زالـــــت وجـــهـــات نظر 
الـــطـــرفـــن األمـــيـــركـــي واإليــــرانــــي مــتــبــاعــدة. 
غير أنها كشفت أن واشنطن أبدت مبدئيا 
مــرونــة فــي رفــع الــعــقــوبــات الــتــي ال تتناغم 
مــع االتــفــاق الــنــووي، لكن الــخــالف العميق 
بن الطرفن يتركز حول تحديد العقوبات 

التي يجب إزالتها. 
وتـــرى واشــنــطــن أن بعض الــعــقــوبــات التي 
ــد تــرامــب  ــالـ فــرضــهــا الــرئــيــس الــســابــق دونـ
»مكافحة  مثل  مسميات  تحت  إيـــران،  على 
اإلرهــاب«، ال تتعارض مع االتفاق النووي، 
بينما تؤكد طهران على ضرورة رفع 1600 
عقوبة فــرضــت عليها مــرة واحــــدة. وأكــدت 
املــصــادر أنــه »ال يوجد حديث حــول العمل 
ــا يـــجـــري تــنــاولــه  خـــطـــوة بـــخـــطـــوة، لـــكـــن مــ
عـــمـــلـــيـــا، مــــن دون تــســمــيــتــه، لـــيـــس بــعــيــدًا 
عـــن هــــذه الـــخـــطـــة«، مــشــيــرة إلــــى أن »إيــــران 
 ال تـــــزال تــتــمــســك بــمــوقــفــهــا حــــول ضــــرورة 
ــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات مـــــــــرة واحـــــــــــدة،  ــيــ ــمــ  رفـــــــــع جــ
من  التحقق«  بعد  تعهداتها  إلــى  والــعــودة 

رفعها. 
وأوضحت أن مجموعة »4+1« بذلت جهودًا 
كــبــيــرة خـــالل املــبــاحــثــات عــلــى مـــدى األيـــام 
الــثــالثــة األخـــيـــرة، وخـــاصـــة أمــــس، لتقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــن الــجــانــبــن األمــيــركــي 

ــرز« عــن مــصــادرهــا  ــتـ  نقلت وكــالــة »رويـ
أن تحركات ولي العهد األردني السابق 
ــتــــي  ــزة بـــــن الــــحــــســــن، والــ ــ ــمـ ــ األمـــــيـــــر حـ
انقطاع  ــارة ألهــالــي ضــحــايــا  زيــ شملت 
ــــي مــســتــشــفــى الـــســـلـــط،  األوكــــســــجــــن فـ
واالجـــتـــمـــاعـــات مـــع الــعــشــائــر، أدت إلــى 
الجبرية، خصوصا  اإلقــامــة  في  وضعه 
تمثل  تحركاته  أن  القصر  رأى  أن  بعد 
مـــحـــاولـــة لــتــقــويــض صـــــورة املـــلـــك عبد 
الــلــه الــثــانــي ونــجــلــه ولـــي الــعــهــد األمــيــر 

الحسن.
وأشارت وكالة »رويترز«، أمس الجمعة، 
ــل الـــعـــائـــلـــة املــالــكــة  ــ ــــى أن الــــشــــرخ داخــ إلـ
حــصــل بــعــد أن زار حــمــزة أقـــــارب 9 من 
ــا، تـــوفـــوا بعد  ــورونــ ــيـــروس كــ مـــرضـــى فـ
نفاد األوكسجن داخل مستشفى السلط 
مـــارس/آذار املاضي، إذ  الجديد، في 14 
إنها جاءت بعد ساعات من زيــارة امللك 
ــتـــرز«  إلـــى املــســتــشــفــى. وأوضـــحـــت »رويـ
ــر مـــــن عـــشـــرة  ــ ــثـ ــ ــدثــــت إلـــــــى أكـ ــا تــــحــ ــ ــهـ ــ أنـ
مـــن املـــســـؤولـــن،الـــحـــالـــيـــن والــســابــقــن، 
وامللمن بــشــؤون القصر حــول األحــداث 
ــام حـــمـــزة بــزعــزعــة  ــهــ ــى اتــ ــ الـــتـــي أدت إلـ
الــبــلــد. وقـــال ثمانية إن زيـــارة  اســتــقــرار 
إلى املستشفى سعت لهز صورة  حمزة 
ــــى وضــعــه  ــلــــك، ودفــــعــــت الـــســـلـــطـــات إلـ املــ
بالتورط  واتهامه  الجبرية  اإلقــامــة  قيد 
فــي أنشطة تــهــدف إلــى زعــزعــة استقرار 
الــبــالد. ورفــض الــديــوان امللكي التعليق 
عندما سئل عما دفع الحكومة للتحرك 
ــــذي لـــم يــظــهــر عــلــنــا منذ  ضـــد حـــمـــزة، الـ

تفجر الخالف السبت املاضي.
وقـــــــــال جـــــــــواد الــــعــــنــــانــــي، الـــــــــذي شــغــل 
منصب آخــر رئــيــس لــلــديــوان امللكي في 
عهد املــلــك الــراحــل الحسن بــن طــالل إن 
»الخصومة العائلية انتهت، لكن يتعن 
علينا معالجة القضايا التي أدت إليها، 
والفقر«.  كوفيد-19  وإدارة  البطالة  مثل 
وأضــاف »هــذه أســبــاب... االحتقان الذي 
يــدفــع الـــنـــاس لــخــلــق أوثـــانـــهـــا«. وكــانــت 

أنشطة حمزة مصدر قلق للملك قبل وقت 
طويل من وصول األحــداث إلى ذروتها، 
إذ  الــبــارزيــن،  السياسين  لبعض  وفــقــا 
االجتماعي  التواصل  ظهر على وسائل 
ـــع شـــيـــوخ عـــشـــائـــر انـــتـــقـــدوا  يـــتـــحـــدث مـ
الثاني لتقاعسه عن توفير ما  الله  عبد 
وتذكر  والعطايا.  الوظائف  من  يكفيهم 
عبد الله الحويطات، أحد أفراد العشائر، 
ــام بــهــا حـــمـــزة، فـــي وقـــت ســابــق  ــــارة قـ زيـ
من العام الحالي، إلى تجمع في جنوب 
الـــذي  والــــــده،  أن  أخــبــرهــم  األردن حــيــث 
لم يكن  كــان على صلة قوية بالعشائر، 
النحو  على  األوضــــاع  بــتــدهــور  ليسمح 
الذي وصلت إليه في األردن. وقال اثنان 
السابق  العهد  ولــي  إن  الــحــاضــريــن  مــن 
أبدى تعاطفا مع ما قيل عن سوء إدارة 
البالد. وأوضحت »رويترز« أنه لم يتسن 

لها التأكد من روايتهما بشكل مستقل.
وقالت مصادر مطلعة إنه على الرغم من 
أن حــمــزة نـــادرًا مــا يعّبر عــن رأيـــه علنا، 
فــقــد رأى الــقــصــر فــي تــحــركــاتــه محاولة 
لتقويض صورتي امللك عبد الله ونجله. 
وقال ثالثة مسؤولن في الديوان امللكي 
إن الــتــحــركــات انــتــهــكــت كـــذلـــك الــقــواعــد 
التي تتطلب من أي فرد من أفراد العائلة 
املـــالـــكـــة إبـــــالغ الــقــصــر بــــزيــــارة األمـــاكـــن 
ــن تــتــابــع كل  الــعــامــة. وكـــانـــت قــــوات األمــ
ــلـــغ  ــبـ ـ

ُ
خــــطــــوة مـــــن خـــــطـــــوات حـــــمـــــزة، وت

فيه  فــي وقــت يتصاعد  بأنشطته،  املــلــك 
الــســخــط الـــعـــام بــســبــب الــبــطــالــة والــفــقــر 
وفقا  قياسية،  ملستويات  وصــال  اللذين 
الوضع  على  مطلعن  أشــخــاص  لثالثة 
تحدثوا لــرويــتــرز. وقـــال مــســؤول أمني، 
ردًا على سؤال عن هذه املتابعة، إن مهمة 
األجــهــزة األمــنــيــة حماية ســالمــة الــبــالد. 
ومــع مــا بــدا مــن تــزايــد شعبيته، شعرت 
ــان لــلــتــدخــل.  ــ ــأن الــــوقــــت حـ ــ الـــســـلـــطـــات بـ
وقـــالـــت شــخــصــيــة ســيــاســيــة بـــــارزة »لــم 

يترك لنا أي خيار«.
)رويترز(

أزمة األردن: زيارات حمزة 
فجرت الخالف مع الملك

تؤكد طهران ضرورة 
رفع 1600 عقوبة فرضت 

عليها مرة واحدة

ُطرحت عدة خطط منها 
البدء بخطوات صغيرة 

كبادرة حسن نوايا
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تحاوالن إقناعها بحل وسط
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بقرار المفوضية

مبكرة للتيار المدني واألقليات العراق: إلغاء انتخابات الخارج ضربة  قضية

ُحِرم العراقيون في الخارج من المشاركة باالنتخابات )لؤي بشارة/فرانس برس(

ــا مضيه فــي عملية الــطــعــن بــقــرار إلــغــاء 
ّ
كــن

االتحادية  املحكمة  أمــام  الخارج  انتخابات 
تــبــريــرات ساقتها  الــعــراقــيــة.  وتعليقا على 
ــاء الـــتـــصـــويـــت لـــعـــراقـــيـــي  ــ ــغـ ــ املـــفـــوضـــيـــة إللـ
ــا فـــي مــؤتــمــر صحافي 

ّ
ــارج، أوضــــح كــن ــخـ الـ

األربــعــاء املــاضــي، أنــه يمكن احــتــواء الفساد 
في تصويت الخارج بداًل من إلغاء أصوات 

العراقين.
من جهته، أشــار النائب عماد يوحنا، وهو 
أحـــد أعــضــاء حملة الــطــعــن بــالــقــرار، إلـــى أن 
انتخابات  إلغاء  بقرارها  تحرم  »املفوضية 
الـــعـــراقـــيـــن مــن  ــئـــات اآلالف مــــن  الــــخــــارج مـ
حــق املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، وهـــو خــرق 
للقانون والدستور في البالد، الذي يضمن 
املــشــاركــة اآلمــنــة لكل مــواطــن فــي التصويت 
للبرملان  بــد  فإنه ال  ولــذلــك  االنتخابات.  فــي 
الـــعـــراقـــي أن يــرفــض هــــذا األمــــــر«. وأوضــــح، 
ــديـــد«، أن »املــســيــحــيــن هم  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ــقـــرار، ألن أكثر  أكــثــر املــتــضــرريــن مــن هـــذا الـ
مــن مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون مــن املسيحين 
ــارج الــبــلــد. وهـــؤالء  الــعــراقــيــن يــســكــنــون خــ
ســـتـــذهـــب أصـــواتـــهـــم هــــبــــاء، بــســبــب بــعــض 
ولـــذلـــك  الــــــداخــــــل.  ــي  ــ فـ الـــحـــزبـــيـــة  اإلرادات 
ســنــتــوجــه إلـــى املــحــكــمــة االتــحــاديــة للطعن 

بهذا القرار«.
وقال رئيس كتلة »الوركاء« جوزيف صليوا 
إن »العراقين املدنين والعلمانين، والذين 
ال يــؤمــنــون بــالــســالح اإليـــرانـــي فــي الــعــراق، 
باتوا محرومن من اإلدالء بأصواتهم، التي 
الــبــالد، وهي  فــي  بالتغيير  أن تسهم  يمكن 
خــطــة مـــدروســـة مــن قــبــل الــقــوى السياسية 
ــن«.  ــديــ ــرافــ ــي بـــــالد الــ واملـــســـلـــحـــة الــــنــــافــــذة فــ
ودعـــــا »املـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة فـــي الـــعـــراق، 
والقوى  املستقلة،  السياسية  والشخصيات 
عراقيي  بقرار حرمان  الطعن  إلــى  الوطنية، 

بغداد ـ زيد سالم

من  متضررة  عتبر 
ُ
ت كثيرة  عراقية  شــرائــح 

قــــرار مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات إلـــغـــاء اقــتــراع 
عــراقــيــي الـــخـــارج، فـــي االنــتــخــابــات املــبــكــرة 
املقرر أن تجرى في 10 أكتوبر/ تشرين األول 
املقبل، في وقت يبدو حراك القوى الرافضة 
لــلــقــرار ضــعــيــفــا، ولـــم تــدعــمــه أي مــن الــقــوى 
الخارجية  الجهات  أو  الــبــالد،  فــي  الرئيسة 
األمــم  الــعــراقــيــة، مثل  بــاالنــتــخــابــات  املهتمة 
ــي، اللتن  ــ املــتــحــدة وبــعــثــة االتـــحـــاد األوروبــ
فنية  ومساعدات  منح  تقديم  أخيرًا  أعلنتا 

ومالية دعما لالنتخابات.
الــعــراقــي، خصوصا  املــدنــي  التيار  ويعتبر 
الحركات الناشئة التي ولدت عقب الحراك 
ــافـــة  بـــاإلضـ  ،2019 أكـــتـــوبـــر  فــــي  الـــشـــعـــبـــي 
إلـــى الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي، والــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة املـــســـيـــحـــيـــة والـــصـــابـــئـــة أبــــرز 
وأوضــح سياسيون  القرار.  من  املتضررين 
وممثلون عــن تلك الــقــوى أنــه مــن املــعــروف 
أن غــالــبــيــة عــراقــيــي الـــخـــارج ال يــصــوتــون 
لــــألحــــزاب اإلســـالمـــيـــة، بـــل لــلــقــوى املــدنــيــة 
أكثر من مليون  والعلمانية، كما أن هجرة 
ونــصــف املــلــيــون مــســيــحــي بــعــد عـــام 2003 
قــادمــة  املــكــون  هـــذا  جعلت غالبية أصــــوات 
من الخارج وليس الداخل، الذين ال يتجاوز 
عددهم 450 ألف نسمة، يتوزعون على عدة 

مدن، أبرزها بغداد ونينوى وأربيل.
ــقـــدر عـــدد الــعــراقــيــن املـــوجـــوديـــن خـــارج  وُيـ
الـــبـــالد بــنــحــو 5.8 مـــاليـــن شـــخـــص، غـــادر 
فــي 2003،  األمــيــركــي  الــغــزو  بــعــد  معظمهم 
ــو 36 دولـــــــــة عـــربـــيـــة  ــحــ ــلــــى نــ وتـــــــوزعـــــــوا عــ
وأجــنــبــيــة، فـــي أوروبـــــا والــــواليــــات املــتــحــدة 
وتركيا واألردن ومصر ولبنان وإيران. لكن 
هذا الرقم يبقى مشكوكا فيه، إذ إن العراق لم 

الــخــارج مــن التصويت«. وتــابــع، فــي حديث 
مع »العربي الجديد« إن »أنزه األصوات في 
الخارج،  أصــوات  عراقية هي  انتخابات  كل 
والــشــراء  البيع  لعمليات  تخضع  ال  كونها 
ــزاز. وبــالــتــالــي فـــإن أصــــوات الــخــارج،  ــتـ واالبـ
ــــورة  ــد األحــــــــــداث األخـــــيـــــرة وتــــحــــديــــدًا ثـ ــعـ بـ
تــشــريــن، والـــرقـــابـــة الــدولــيــة واألمــمــيــة على 
االنتخابات العراقية، باتت أكثر نزاهة، وهو 
ما ال تريده األحزاب الدينية في البالد التي 
تعتمد أساسا على التزوير للحصول على 

مكاسب«.
وفـــي حــن ال يــوجــد أي إعـــالن رســمــي حــول 
ــذي يــشــكــلــه عـــراقـــيـــو الــــخــــارج فــي  ــ الـــثـــقـــل الــ
عن  يتحدثون  فــإن سياسين  االنــتــخــابــات، 
قدرتهم على إيصال 15 إلى 20 شخصا إلى 
البرملان. وقال علي أحمد، العضو في حركة 
»البيت الوطني«، وهو كيان سياسي جديد،  
لـــ»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مــعــظــم الــجــالــيــات 
ــــي الـــــخـــــارج تـــقـــف إلــــــى جـــانـــب  الــــعــــراقــــيــــة فـ
الكيانات السياسية املدنية والعلمانية التي 
)األول(. وخــالل  تــظــاهــرات تشرين  أفــرزتــهــا 
الــســنــوات املــاضــيــة كــانــت أصــواتــهــم تتجه 
الــحــركــات املــدنــيــة القليلة واملــعــروفــة.  نــحــو 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن إلـــغـــاء انـــتـــخـــابـــات الـــخـــارج 
ضربة في صميم املشروع املدني والعلماني 
ــعــــراق مـــن قــبــل الـــتـــيـــارات اإلســالمــيــة  فـــي الــ
التي  املسلحة،  والفصائل  السلطة  وأحـــزاب 

تدرك خطورة نتائج االنتخابات املقبلة«.
قــوى سياسية،  رّحبت  اآلخــر،  الجانب  على 
ــة الــقــانــون«  أبــرزهــا تحالفا »الــفــتــح« و»دولــ
ــرار وســـــــط مــــــحــــــاوالت الـــتـــنـــصـــل مــن  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
أي مــســؤولــيــة عـــن الـــقـــرار، لــكــن قــاضــيــا في 
ــات قـــــــال، لــــ»الـــعـــربـــي  ــابــ ــخــ ــتــ مـــفـــوضـــيـــة االنــ
الــجــديــد«، إن قـــرار إلــغــاء تــصــويــت عراقيي 

الخارج جاء بتوافق سياسي مسبق.

يجر لغاية اآلن أي تعداد أو مسح ملواطنيه 
بالخارج.

وقــــــرر مـــجـــلـــس املـــفـــوضـــن فــــي املــفــوضــيــة 
مــارس/  فــي  الــعــراقــيــة،  لالنتخابات  العليا 
الــعــراقــيــن في  آذار املـــاضـــي، عــــدم شـــمـــول 
الــخــارج بعملية االقــتــراع. وذكـــر، فــي بيان 
على  ينص  االنتخابات  »قانون  أن  وقتها، 
استخدام  عبر  الــخــارج  عراقيو  يصوت  أن 
الــبــطــاقــة الــبــيــومــتــريــة حــــصــــرًا«، مــوضــحــا 
فنية  عــدة معوقات  »واجــهــت  املفوضية  أن 
ــار إلــى  ومــالــيــة وقــانــونــيــة وصــحــيــة«. وأشــ
إجـــراء  عـــن  اعـــتـــذرت  الــخــارجــيــة  أن »وزارة 
الــســفــارات  فــي  واالقــتــراع  التسجيل  عملية 
ــيـــات الســـتـــحـــالـــة إقـــامـــتـــهـــا فــي  ــلـ ــقـــنـــصـ والـ
املرحلة الراهنة، إضافة إلى ما ستستغرقه 
مكاتب  باسم  جارية  حسابات  فتح  عملية 
الــعــراق، ومــا يتطلبه ذلك  املفوضية خــارج 
من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول«. 
التصويت  إلــغــاء  عملية  املفوضية  وبـــررت 
بأن العملية االنتخابية في الخارج تجرى 
العراقية،  أماكن غير خاضعة للسيادة  في 
مــا يجعلها خــاضــعــة لــقــوانــن تــلــك الـــدول، 
املخالفات  العراقي على  للقضاء  وال واليــة 
قد تحصل خالل عملية  التي  والتجاوزات 
ــراع. واعــــتــــبــــرت أن إرســـــــال مــوظــفــي  ــ ــتــ ــ االقــ
املفوضية إلى دول أخرى، في ظل الظروف 
الصحية الحرجة املتمثلة بانتشار جائحة 

كورونا، يعرض سالمتهم للخطر.
بتبريرات  شككوا  عراقين  سياسين  لكن 
الشيوعي  الحزب  املفوضية، ومنهم عضو 
عــلــي الــســودانــي، الـــذي أكـــد أن »املــفــوضــيــة 
لـــــم تـــعـــمـــل أســـــاســـــا إلجـــــــــراء االنـــتـــخـــابـــات 
بالخارج، ولم تتحرك نحوها منذ تحديد 
مــوعــد االنــتــخــابــات مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
بــمــا يــؤكــد وجــــود تـــوافـــق ســيــاســي مبيت 

لـــإضـــرار بــاملــرشــحــن املــدنــيــن عــلــى وجــه 
رى لو كانت أصوات 

ُ
التحديد«. وتساءل »ت

أو  املالكي  لصالح  تذهب  الــخــارج  عراقيي 
ــامـــري هـــل كـــانـــت ســتــجــرؤ  ــعـ الــخــزعــلــي والـ
في  إلغائها؟«،  على  االنتخابات   مفوضية 
الحكومة األسبق نوري  الــى رئيس  إشــارة 
ــائـــب أهـــل  ــيــــم مــلــيــشــيــا »عـــصـ ــالـــكـــي وزعــ املـ
الـــحـــق« قــيــس الـــخـــزعـــلـــي، وزعـــيـــم تــحــالــف 
»الــفــتــح« هــــادي الــعــامــري، الــذيــن يــقــودون 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــلـــيـــفـــة إليــــــــران فــي 
الـــــعـــــراق. وأضـــــــاف أنـــــه »فـــــي االنـــتـــخـــابـــات 
فــي دول  اقــتــراع  السابقة، شــهــدت محطات 
إيـــران واألردن ولــبــنــان، واملــعــروف أن  مثل 
ات، انقالبا  من فيها يصوتون حسب الوالء
الناخبن، وهذا قد يكون  كبيرًا في أمزجة 
ســبــبــا الســـتـــشـــعـــارهـــم بــخــطــر انـــتـــخـــابـــات 
الخارج«، معتبرًا أن »إلغاء أصوات الخارج 

ضربة مبكرة للمدنين«.
ــاق، يــــتــــوجــــه ســــيــــاســــيــــون عــن  ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي الـ
ــرز املــتــضــرريــن  مــكــونــات، تــعــتــبــر نــفــســهــا أبــ
وأعلن  بــالــقــرار.  للطعن  املسيحين،  خاصة 
البرملان يونادم  رئيس كتلة »الرافدين« في 
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الحوثيون يعلنون 
استهداف مطار أبها

ــلـــن املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــوثــيــن  أعـ
ــع، أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــريــ ــ يـــحـــيـــى ســ
نــفــذ  املــــســــيــــر  الـــــجـــــو  »ســــــــــالح  أن 
ــــى مــــوقــــع  ــلـ ــ ــلــــيــــة هــــجــــومــــيــــة عـ عــــمــ
حــســاس بــمــطــار أبــهــا الــدولــي )فــي 
الــســعــوديــة(، بــطــائــرة مــســيــرة نــوع 
قاصف 2«. وأضاف لوكالة األنباء 
للجماعة،  التابعة  )سبأ(،  اليمنية 
أن »الــعــمــلــيــة الــهــجــومــيــة أصــابــت 
أن »هذا  إلــى  هدفها بدقة«، مشيرًا 
االستهداف يأتي في إطار حق الرد 

املشروع على تصعيد العدوان«. 
)العربي الجديد، األناضول(

دعوات لمعاقبة 
مسّربي عقارات سلوان

دعـــت شــخــصــيــات مــقــدســيــة، أمــس 
العقارات  الجمعة، ملعاقبة مسربي 
ــى الـــجـــمـــعـــيـــات االســـتـــيـــطـــانـــيـــة،  ــ إلــ
مـــــــحـــــــذرة مـــــــن خـــــــطـــــــورة تـــســـريـــب 
مــن  أول  لــلــمــســتــوطــنــن،  عــــقــــارات 
أمـــس الــخــمــيــس، فــي بــلــدة ســلــوان، 
جــنــوبــي املــســجــد األقــــصــــى. ونـــدد 
ــاركـــون فـــي خــيــمــة االعــتــصــام  املـــشـ
ــان، مــن  ــتــ ــســ ــبــ املــــقــــامــــة فـــــي حـــــي الــ
ــلـــدة ســــلــــوان، بــعــمــلــيــات  أراضـــــــي بـ
الـــتـــســـريـــب األخــــيــــرة لـــعـــقـــارات فــي 
حــي بــطــن الـــهـــوى. ووصـــف رئيس 
بالقدس  العليا  اإلســالمــيــة  الهيئة 
)الــصــورة(،  الشيخ عكرمة صــبــري 
»الـــجـــريـــمـــة الـــكـــبـــرى  ــريـــب بــــ ــتـــسـ الـ
الــتــي تــفــوق فــي خــطــورتــهــا جــرائــم 

االنقالبات«.
)العربي الجديد(

االحتالل يقمع مسيرات 
ضد االستيطان

ــيــــب عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــن،  أصــ
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عـــقـــب قـــمـــع قــــوات 
ــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي مــســيــرات  ــتـ ــ االحـ
ســلــمــيــة ضـــد االســتــيــطــان ورفــضــا 
إلقـــامـــة بــــؤر اســتــيــطــانــيــة فـــي عــدة 
مناطق من الضفة الغربية املحتلة. 
أبو ثابت،  وذكــر الصحافي محمد 
ــو مـــن قــريــة بــيــت دجــــن، شــرقــي  وهـ
نابلس، شمالي الضفة، في حديث 
ــديــــد«، أن »قـــــوات  الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ
السلمية  املــســيــرة  قمعت  االحــتــالل 
األســبــوعــيــة الــتــي تنظم مــنــذ نحو 
ــة  ــ ــامـ ــ ــا إلقـ ــ ــــضــ ــة أشـــــــهـــــــر، رفــ ــمــــســ خــ
في  استيطانية  بـــؤرة  مستوطنن 
للقرية،  الشرقية  الشمالية  املنطقة 
ما أوقع عشرات اإلصابات بحاالت 

اختناق بالغاز املسيل للدموع«.
)العربي الجديد(

سعيّد: تونس تحتاج 
لبرلمان وطني

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  اعـــتـــبـــر الـــرئـ
»تونس  أن  الجمعة،  أمــس  سعيد، 
بحاجة إلــى بــرملــان وطــنــي محترم 
ووزارة كاملة مسؤولة )في إشارة 
إلى الحكومة(«. وأضــاف في كلمة 
له خالل مشاركته في الذكرى الـ83 
تونس،  بالعاصمة  الشهداء  لعيد 
أن »االنسجام وتواصل مؤسسات 
الـــدولـــة يــتــم فـــي ظـــل احـــتـــرام كــامــل 
ملــقــاصــد الــدســتــور، ألنـــه لــيــس أداة 
للحكم، بل هو أداة لتحقيق الحرية 
ولــلــتــوازن اإليــجــابــي بــن السلطة 

واملواطنن«.
)األناضول(

تركيا تطالب إيطاليا 
باالعتذار

ــال في  طــالــب رئــيــس دائـــــرة االتـــصـ
الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
)الصورة(،  اإليطالي ماريو دراغي 
ــه الـــرئـــيـــس  ــفــ ــــن وصــ ــتــــراجــــع عـ ــالــ بــ
ــب أردوغـــــــــــان  ــيــ ــــي رجــــــــب طــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
»الــديــكــتــاتــور«، واالعـــتـــذار. وقــال:  بـــ
»ندين بشدة هذا الخطاب الــذي ال 
الدبلوماسية. إذا كان  مكان له في 
ماريو دراغي يبحث عن ديكتاتور، 
فعليه أال ينظر إلى أبعد من تاريخ 

إيطاليا. 
)أسوشييتد برس(

)Getty( تابعت قوات األمن جميع خطوات حمزة

)Getty( سيتم عقد اجتماع جديد في فيينا األربعاء المقبل
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سورية: قتلى للنظام 

و»قسد«
اســتــهــدف مــجــهــولــون لــيــل الخميس 
ـــ الـــجـــمـــعـــة بـــاألســـلـــحـــة املـــتـــوســـطـــة  ــ ــ
ــز الــــبــــكــــار الـــتـــابـــع  والـــخـــفـــيـــفـــة حــــاجــ
»للمخابرات الجوية« التابعة للنظام 
السوري في ريف محافظة القنيطرة 
قـــرب الـــحـــدود مـــع الـــجـــوالن املــحــتــل، 
مـــا أدى إلــــى مــقــتــل 3 مـــن عــنــاصــره 
ــريــــن. كــمــا قــتــل عنصر  ــة آخــ ــابــ وإصــ
فــــي قـــــــوات الـــنـــظـــام بـــرتـــبـــة مــســاعــد 
أول ُيــدعــى رامـــي كــريــش، مــع مرافقه 
برصاص مجهولن في مدينة داعل 
بــريــف درعـــا األوســــط. إلــى ذلـــك، قتل 
مــصــطــفــى الــشــيــخ عـــلـــي، قـــائـــد لـــواء 
»قسد« واثنان من  البصيرة التابع لـ
مرافقيه، جراء انفجار لغم أرضي في 

مدينة الشحيل بريف دير الزور.
)العربي الجديد(

الجزائر: اتهام ستة 
ناشطين بـ»التآمر«

اتــهــمــت الــنــيــابــة الــعــامــة الــجــزائــريــة، 
أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، 6 نــــاشــــطــــن فــي 
الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي بـــتـــلـــقـــي أمـــــــوال 
مـــن الــــخــــارج بـــهـــدف املـــســـاس بــأمــن 
الدولة و»التآمر« مع حركة »رشاد« 
املــعــارضــة الــتــي تــصــفــهــا الــســلــطــات 
مــن  قـــريـــبـــة  مـــرجـــعـــيـــة  »ذات  بـــأنـــهـــا 
ــهــــم إلــــى  ــتــ اإلرهـــــــــــــــاب«. ُووجــــــهــــــت الــ
ــد تـــــاجـــــاديـــــت،  ــمــ الـــــنـــــاشـــــطـــــن، مــــحــ
ــاغــــي صــهــيــب وشــقــيــقــه أحــمــد،  ودبــ
ومليك رياحي ونــور الدين خيمود، 

إضافة إلى صادق لوعيل.
)العربي الجديد(

قتلى لألمن األفغاني 
بهجمات لـ»طالبان«

األفغاني  األمــن  مــن عناصر  قتل 22 
وأصــيــب آخـــرون بــجــروح، بهجمات 
نــفــذتــهــا حــركــة »طــالــبــان« فــي شــرق 
أفــغــانــســتــان وغـــربـــهـــا. واســتــهــدفــت 
هــجــمــات منسقة مــواقــع لــقــوات أمــن 
الــــحــــدود فـــي إقــلــيــم هـــــرات املـــجـــاور 
إليـــــــــــران، حـــيـــث قــــــال مــــصــــدر أمـــنـــي 
ها أسفرت عن 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

مقتل 12 من عناصر األمن الحدودية 
واعتقال 15 آخرين. في األثناء، قالت 
»طـــالـــبـــان« فـــي بـــيـــان إن عـــشـــرة من 
عناصر األمن قتلوا في هجومن في 

إقليم ننجرهار شرقي البالد.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

قــــالــــت مـــــصـــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــصــــريــــة إن 
هــنــاك مـــحـــاوالت تــجــرى حــالــيــا لــعــقــد جــولــة 
ــد الــنــهــضــة في  ــول سـ مـــفـــاوضـــات ثــالثــيــة حــ
واشنطن، إذ حمل مبعوث اإلدارة األميركية 
للسودان دونالد بوث هذا املقترح إلى البيت 
ــيــــض، فـــي خـــتـــام الـــجـــولـــة الـــتـــي أجـــراهـــا  األبــ
بــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم وأديــــس أبــابــا منذ 
ــكـــن األطــــــــــراف الــــثــــالثــــة طــلــبــت  ــوعــــن. لـ ــبــ أســ
إرجاء النقاش حول هذا املقترح إلى ما بعد 
األسبوع  عقدت  التي  كينشاسا،  اجتماعات 
املــــاضــــي، وفــشــلــت فـــي إحــــــراز أي تـــقـــدم، بل 
املصري  للمقترح  نهائي  باستبعاد  انتهت 
السوداني باستحداث آلية الوساطة الدولية 

الرباعية، ومقترحات وساطة أخرى.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأضــافــت املـــصـــادر، لـــ
مصر والسودان متفقان على الترحيب بعقد 
جــولــة الــتــفــاوض املــقــبــلــة فــي واشــنــطــن، وأن 

التدخل األمــيــركــي فــي هــذا الــوقــت الحساس 
قد يلعب دورًا إيجابيا في وقف امللء الثاني 
لــلــســد، أو الــتــســريــع بــإتــمــام االتــفــاق الشامل 
عــلــى قـــواعـــد املــــلء والــتــشــغــيــل قــبــل يــولــيــو/ 

تموز املقبل.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  املــــتــــحــــدث  ودعـــــــا 
األميركية نيد برايس، أمس األول الخميس، 
الــــــدول الـــثـــالث إلـــــى اســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات 
ــــة ســـد الــنــهــضــة، مـــشـــددًا على  زمـ

ٔ
مــعــا، لــحــل ا

حادية 
ٔ
إجــراءات ا ي 

ٔ
ا رفض الواليات املتحدة 

الدبلوماسي  بالحل  تــٔومــن  نــهــا 
ٔ
وا الــجــانــب، 

ن 
ٔ
ــان، ا ــيـ ــلــــن، فـــي بـ ــد الــنــهــضــة. وأعــ ألزمــــــة سـ

فنية  فــكــار 
ٔ
ا لتقديم  اســتــعــداد  على  واشنطن 

زمة سد النهضة، مؤكدًا، 
ٔ
للمساعدة في حل ا

همية الوساطة األفريقية في 
ٔ
في الوقت ذاته، ا

زمة سد النهضة.
ٔ
حل ا

اإلدارة  ــــف  ــوقـ ــ مـ أن  املــــــصــــــادر  وأوضــــــحــــــت 
األمــيــركــيــة مــنــقــســم عــلــى مــقــتــرح عــقــد جــولــة 
مفاوضات في واشنطن، فهناك فريق يرى أن 
التدخل األميركي بات ضروريا، ألن مصالح 
أميركا في الدول الثالث أصبحت على املحك. 
وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن التهديدات 
عقبات  تواجهها  العسكري  بالحل  املصرية 
ــة كــبــيــرة يــمــكــن أن تــتــرتــب  ــيــ إقــلــيــمــيــة ودولــ
عليها عواقب جسيمة، إال أن هذه التهديدات 
ــــرى تــخــريــبــيــة،  ــااًل أخــ ــكــ يــمــكــن أن تـــأخـــذ أشــ
 عــن التنافس املــصــري اإلثــيــوبــي على 

ً
فــضــال

ثنائية  اتفاقيات  في  املنطقة  دول  استقطاب 
ــه يــجــب أن  ــذا الــفــريــق أنـ وعــســكــريــة. ورأى هـ
أكــبــر لحماية  املــتــحــدة دورًا  الــواليــات  تلعب 
الــتــدخــالت  مــن  كــكــل،  املنطقة  فــي  مصالحها 

بايدن  جــو  األميركي  الرئيس  إدارة  اتخذته 
فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، عــنــدمــا قـــررت 
إلغاء ربط تعليقها مساعدات، تبلغ قيمتها 
بــالــنــزاع  إثــيــوبــيــا  إلــــى  دوالر،  مــلــيــون   272
األهلي  بالنزاع  وربطها  النهضة،  سد  حــول 
الداخلي في إقليم تيغراي. وكانت مصر قد 

ــة، خــاصــة وأن الــجــولــة  ــيـ الــصــيــنــيــة والـــروسـ
تجرى  أن  يمكن  أميركية،  برعاية  املقترحة، 
دون أن تلعب اإلدارة األميركية دور وساطة 
التسهيل  مــبــاشــرًا، وأن يقتصر دورهـــا على 
البدائل، ما يساهم في تخفيف حدة  وطــرح 
املخاوف التي كانت قائمة في البيت األبيض 
ــيــــة. ولـــم  ــة الـــربـــاعـــيـــة الــــدولــ ــيـ عـــنـــد دراســـــــة آلـ
آلية  مــن  قــد حسمت موقفها  تــكــن واشــنــطــن 
الوضع  اتــجــاه إلبــقــاء  الرباعية، وبــدا عليها 
على مــا هــو عليه، واقــتــصــار جــهــودهــا على 
منع تطور القضية إلى مواجهة عسكرية بن 
ل 

ّ
فيفض الثاني  الفريق  أمــا  وإثيوبيا.  مصر 

»الــحــيــاد السلبي«  الــتــزام مــا يمكن وصــفــه بـــ
الذي  للموقف  استمرارًا  ككل،  القضية  تجاه 

فّسرت هذا األمــر آنــذاك بأنه رسالة مشتركة 
لــلــقــاهــرة وأديــــس أبــابــا، بــالــتــزامــهــا »الــحــيــاد 
سد  ملف  إزاء  الحالية«  املرحلة  فــي  السلبي 
الــنــهــضــة، خــاصــة إذا وضـــع الـــقـــرار الــخــاص 
الصادر  بالقرار  متصل  سياق  في  بإثيوبيا 
قبله باملوافقة ملصر على صفقة بيع محتملة 
لـــصـــواريـــخ تــكــتــيــكــيــة ســطــح ـــــ جـــو مـــن نــوع 
»بلوك 2«، ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 
تبلغ 197 مليون دوالر. وفي ظل التوتر بن 
واشــنــطــن وأديـــــس أبـــابـــا، فـــإنـــه لـــم يـــطـــرأ أي 
تغيير على الرأي املستقر في البيت األبيض 
لجهة إبقاء العقوبات الحالية املفروضة على 
إثــيــوبــيــا »كــمــا هــي فــي إطــارهــا الــكــمــي، دون 
زيادة تأثيرها على العالقات االستراتيجية 
بــن الــبــلــديــن«. وكــانــت مــصــادر دبلوماسية 
»العربي الجديد«،  مصرية قد قالت سابقا، لـ
إن الحياد السلبي تجاه األزمة ال يصّب البتة 
املصري  الرئيس  وإن  الــقــاهــرة،  فــي مصلحة 
عبد الفتاح السيسي مقتنع بأن إدارة بايدن 
لــن تمنح أفضلية ملصر مــجــانــا، خــاصــة في 
ظـــل الـــخـــالفـــات الـــجـــذريـــة بـــن الــجــانــبــن في 
العديد من امللفات. واألمر ذاته يتعلق أيضا 
بالدول الكبرى التي تتابع املوقف عن كثب، 
ولــهــا مــصــالــح فـــي كـــل مـــن مــصــر وإثــيــوبــيــا، 
ــاء وتــمــويــل  ــارك فـــي إنـــشـ ــ  بـــل إن بــعــضــهــا شـ
وإيطاليا،  وأملــانــيــا  وفــرنــســا  كالصن  الــســد، 
ــن الــداعــمــن  ــا الـــتـــي تــعــتــبــر مـ ــيـ ــذلـــك روسـ وكـ
ــــت مــصــر  ــابـ ــ لـــلـــبـــلـــديـــن، إذ أصـ  الـــعـــســـكـــريـــن 
خيبة أمل كبيرة من موقف معظم هذه الدول 
الصيف  اآلن، خاصة عند لجوئها في  حتى 

املاضي ملجلس األمن. 

الرهائن األميركيون 
في سورية

»داعش« 
ينشط 

وسط سيناء

ــات املـــتـــحـــدة«، فـــي إشــــارة  ــلـــواليـ خـــصـــوم لـ
 
ّ
أن الوكالة  الــســوري. وأضــافــت  النظام  إلــى 
الــذيــن  الــســوريــن  الحكومين  »املــســؤولــن 
كــان مــن املــقــرر أن يلتقوا بهما فــي دمشق، 
بـــدو مــســتــعــديــن ملــنــاقــشــة مــصــيــر الــرهــائــن 
محتجزون  أنهم  ُيعتقد  الــذيــن  األميركين 
فـــي بـــالدهـــم، بــمــا فـــي ذلــــك أوســــن تــايــس، 
ــم الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه قــبــل  الـــصـــحـــافـــي الــــــذي تــ
لدى  أنــه موجود  ثماني ســنــوات« ويعتقد 
النظام من دون أن يعترف األخير حتى اآلن 

بذلك. 
ــراح األمــيــركــيــن ســيــكــون  ــ ــــالق سـ ــان إطـ ــ وكـ
بــمــثــابــة هـــديـــة لــلــرئــيــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ــهــــز لــــخــــوض  ــتــــجــ تــــــــرامــــــــب، الـــــــــــذي كـــــــــان يــ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بــحــســب الــوكــالــة، 
الــتــي أضــافــت »لــكــن الــرحــلــة لــم تكن مثمرة 
السوريون سلسلة من  إذ رفع  النهاية،  في 
أن تعيد تشكيل  مــن شأنها  الــتــي  املــطــالــب 
ســـيـــاســـة واشـــنـــطـــن تــــجــــاه دمــــشــــق بــشــكــل 
ــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات،  ــاسـ ــ أسـ
وانــســحــاب الـــقـــوات األمــيــركــيــة مـــن الــبــالد، 
واســــــتــــــعــــــادة الـــــعـــــالقـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
املــســؤولــون  يــقــدم  لــم  وحينها  الطبيعية«. 

تــلــك املــنــطــقــة. والــخــطــيــر هــنــا أن جــبــل الحمه 
مطار  عــن  فــقــط  كيلومترًا   25 ســـوى  يبعد  ال 
الطيران  الــعــســكــري، ويكشف حــركــة  »املــيــلــز« 
داخــلــه، وبــالــتــالــي فـــإن كــل تــحــركــات الــطــيــران 
في اتجاه قصف مجموعات التنظيم في كافة 
مــنــاطــق ســيــنــاء بــاتــت مــكــشــوفــة ملــجــمــوعــات 
املــراقــبــة الــتــابــعــة لـــه. وأشـــــارت إلـــى أن قـــوات 
ــي حـــمـــالت بـــريـــة بــشــكــل  الـــجـــيـــش تـــتـــحـــرك فــ
دائــم في عدة اتجاهات بوسط سيناء، إال أن 
دروب  فــي  الخبرة  وقلة  الجغرافية  الطبيعة 
على  القضاء  دون  تحول  الصحراء وجبالها 
اإلرهـــابـــيـــن بـــخـــالف املـــنـــاطـــق الــســهــلــيــة في 

شمال سيناء.

أهمية وسط سيناء
وتعقيبا على ذلـــك، قــال بــاحــث فــي شــؤون 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن األهــمــيــة  ســيــنــاء، لـــ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ملـــنـــاطـــق وســــــط ســـيـــنـــاء، 
األهمية  وهــذه  الشمال،  عن  تماما  تختلف 
مكتسبة من عدة عوامل، أهمها أن الوسط 
مرتبط بالحدود مع األراضي الفلسطينية 
مــنــاطــق  ملـــســـافـــات طـــويـــلـــة، وأن  املـــحـــتـــلـــة 
 الوسط تغص باملصانع الكبرى لإسمنت 
ــة إلــى  ــافـ ــاء، بـــاإلضـ ــنـ ــبـ وغـــيـــره مـــن مـــــواد الـ
عـــالـــيـــة،  اقــــتــــصــــاديــــة  قـــيـــمـــة  مـــحـــاجـــر ذات 

عماد كركص

ال تبدو واشنطن بصدد تقديم أي 
تنازالت سياسية للنظام السوري 
ــائــــن  ــلــــف عـــــــدد مـــــن الــــرهــ ــال مــ ــ ــيـ ــ حـ
محتجزون  أنــهــم  يعتقد  الــذيــن  األميركين 
لــدى الــنــظــام، علما بــأنــه لــم ُيــحــرز أي تقدم 
إلى اآلن في هذا امللف منذ اختفاء الرهائن 
بــدايــة األزمـــة الــســوريــة وخــاللــهــا، مــع ثالث 
في  الــحــكــم  عــلــى  متعاقبة  أمــيــركــيــة  إدارات 
البيت األبيض. ويطرح هذا األمر تساؤالت 
ــازالت  ــنــ ــتــ ــــول« مـــــن الــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــن املـ ــمــ ــثــ ــول »الــ ــ ــ حـ
الــحــالــيــة  األمــيــركــيــة  اإلدارة  إلــــى  بــالــنــســبــة 
برئاسة جو بايدن، في حال أرادت تحريك 

عملية التفاوض على الرهائن مع النظام.
وعادت القضية إلى الواجهة بعد ما سّربته 
ــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس« األمـــيـــركـــيـــة،  ــالــ وكــ
ــــن تــفــاصــيــل  الـــخـــمـــيـــس، عـ أمــــــس  ــــن  أول مـ
النظام  بن  جــرت  التي  السرية  املفاوضات 
والــواليــات املتحدة حــول الــرهــائــن، مشيرة 
غامر مسؤوالن  املــاضــي،  »الصيف   

ّ
أن إلــى 

أمــيــركــيــان بــالــدخــول إلـــى مــنــطــقــة مــعــاديــة 
لــعــقــد اجــتــمــاع ســـري شــديــد الــخــطــورة مع 

سيناء ــ محمود خليل

شــهــدت األســابــيــع املــاضــيــة نشاطا 
ــــة ســيــنــاء«،  »واليـ لتنظيم  مــلــحــوظــا 
ــيـــم »داعـــــــــــــــش«، فــي  ــنـــظـ ــتـ املـــــــوالـــــــي لـ
مــنــاطــق وســــط ســـيـــنـــاء، شـــرقـــي مـــصـــر، على 
حــســاب الــتــراجــع فــي مــنــاطــق شــمــال سيناء. 
وشــمــل نــشــاطــه هــجــمــات عــلــى قـــوات الجيش 
من  املــدعــومــة  القبلية  واملجموعات  املــصــري، 
االستخبارات املصرية. إال أن ثمة قلقا يساور 
املــســؤولــن الــعــســكــريــن، وتــلــك املــجــمــوعــات، 
من اقتراب خاليا »واليــة سيناء« إلى مرافق 
استراتيجية وحيوية تابعة للقوات املسلحة 
املصرية، ولعل أهم تلك املرافق مطار »امليلز« 
العسكري الواقع في منطقة الجفجافة جنوب 
كما  كيلومترًا.   60 بمسافة  العبد  بئر  مدينة 
يبعد املطار املسافة ذاتها عن الضفة الشرقية 
ــداف  ــ ــــذه األهــ لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس، مــــا يــجــعــل هـ
ــتــــهــــداف عــنــاصــر  وغـــيـــرهـــا تـــحـــت دائــــــــرة اســ
القضاء  مــن  الجيش  يتمكن  لــم  مــا  التنظيم، 
وفـــي تفاصيل  املــقــبــلــة.  الــفــتــرة  عليهم خـــالل 
الوضع امليداني، أفادت مصادر قبلية وشهود 
تنظيم  وجــود  أن  الجديد«،  »العربي  لـ عيان، 
»واليـــة ســيــنــاء« تــركــز، فــي األســابــيــع القليلة 
املــاضــيــة، فـــي مــنــاطــق بــئــر الــعــبــد وجــنــوبــهــا 
املغارة ومحيطه، وهي مناطق  باتجاه جبل 
وعرة جغرافيا يصعب التحرك فيها، أو تعقب 
املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة، على خــالف املناطق 
منها،  انسحابه  قبل  فيها  يتمركز  كــان  التي 
في قرى قاطية، واقطية، والجناين، واملريح، 
وقــصــرويــت، وتــفــاحــة، وغــيــرهــا مــن قــرى بئر 
العبد، التي تمكن الجيش من السيطرة عليها 
بعد أشهر من وجود »داعش« فيها. وأشارت 
الجبال،  فــي  تتخفى  التنظيم  أن  خاليا  إلــى 
وما تحتويها من مغارات وكهوف ومخابئ 
ال يــمــكــن الــــوصــــول إلــيــهــا بــســهــولــة، وكــذلــك 
ال يــصــلــح مــعــهــا الــقــصــف الـــجـــوي، نــظــرًا إلــى 
باإلضافة  بها،  املحيطة  الصخرية  الطبيعة 
إلــى انــعــدام املعلومات عــن اإلرهــابــيــن، لعدم 
وجـــــود ســـكـــان مــحــلــيــن، أو نـــقـــاط عــســكــريــة 
كــثــيــفــة فـــي تــلــك املــنــاطــق، وســهــولــة الــتــمــويــه 
عـــن أعـــن طـــيـــران االســتــطــالع املـــصـــري خــالل 

تحليقه فوق تلك املناطق.

كشف مطار »الميلز«
وأضــافــت املــصــادر ذاتــهــا أن »واليـــة سيناء« 
هاجم، قبل أيام، قرية املنجم قرب جبل املغارة 
وســط سيناء، بهدف إعــادة طريق اإلمــدادات 
للتنظيم من منطقة املشبه، ثم جبل املحاش، 
الحمه، حيث  غــربــا باتجاه جبل  االتــجــاه  ثــم 
في  كبير  التنظيم بشكل  تتمركز مجموعات 

عــن  ــغــــزى  مــ ذات  مـــعـــلـــومـــات  ــــون  ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
مــصــيــر ومـــكـــان تــايــس وآخــــريــــن. ولــــم تكن 
»أسوشييتد برس« أول من كشف عن تلك 
حول  واألميركين  النظام  بن  املفاوضات 
األول  تشرين  أكتوبر/  ففي  الرهائن.  ملف 
املـــاضـــي، كــشــفــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
جــــــورنــــــال«، بـــــأن نــــائــــب مـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس 
يعّد  الــذي  باتيل،  كــاش  السابق،  األميركي 
مـــســـؤواًل بــــارزًا مــعــنــيــا بــمــكــافــحــة اإلرهــــاب 
دمشق  زار  السابقة،  األميركية  اإلدارة  فــي 
مع  ســّريــة  اجتماعات  لعقد  الصيف  خــالل 
ــراج عن  مسؤولن مــن النظام مــن أجــل اإلفـ
مــواطــنــن أمــيــركــيــن اثـــنـــن، يــعــتــبــر أنــهــمــا 

محتجزان لدى سلطات النظام. 
لــكــن »أســوشــيــيــتــد بـــرس« نقلت عــن باتيل 
قوله، في أول تعليقات علنية له حول هذا 
باألميركين  النجاح سيعود  »كــان  الجهد: 
ــاك«.  ــنـ ــــى هـ ــم نـــصـــل أبــــــدًا إلـ ــ ــى الــــوطــــن ولـ ــ إلـ
وكـــشـــفـــت الـــوكـــالـــة عــــن مـــعـــلـــومـــات جـــديـــدة 
حول تلك املفاوضات، بأن حليفا للواليات 
املــتــحــدة، لــم تــســمــه، ســاهــم فــي بــنــاء حسن 
النظام من خالل توفير املساعدة  النية مع 
في عالج أسماء األسد، زوجة رئيس النظام 
ــان الـــذي  بـــشـــار األســــــد، مـــن مــــرض الـــســـرطـ
أصــابــهــا.  كــذلــك نــقــلــت الــوكــالــة عـــن روجـــر 
كــارســتــيــنــز، الــضــابــط الــســابــق فــي الــقــوات 
الـــذي حضر  األمــيــركــي  الــخــاصــة بالجيش 
ــيـــل، بــصــفــتــه املــبــعــوث  ــاتـ ــع بـ االجــــتــــمــــاع مــ
ــي الـــــخـــــاص لــــشــــؤون  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي األمـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــرهــائــن فــي عــهــد تــرامــب، قــولــه: »أظـــن أنــه 

ستخرج منها أصناف متعددة من الرخام 
ُ
ت

والـــحـــجـــر. وأشـــــار إلــــى أنــــه تــوجــد فـــي تلك 
للجيش  تابعة  ومعسكرات  مواقع  املناطق 
املصري لتخصصات استراتيجية مختلفة، 
 وضمن أهم املواقع مطار »امليلز« العسكري، 
بــأنــواع مختلفة،  الــذي توجد فيه طــائــرات 
ــة. وأوضــــــــــح أنـــــــه عــلــى  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ مــــروحــــيــــة وحـ
الطبيعة  فإن  مناطق شمال سيناء،  خالف 
ــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا مــنــاطــق  الــــجــــغــــرافــــيــــة، الــ
الــوســط، مــن حــيــث الــجــبــال والـــوديـــان ذات 
ــصــعــب مــالحــقــة الجيش 

ُ
الـــطـــرق الـــوعـــرة، ت

املصري لخاليا التنظيم.

)تايس( على قيد الحياة وأنه ينتظر مني 
املجيء وإحضاره«.

وأوضح باتيل أن االجتماع كان قيد اإلعداد 
ألكثر من عام، مما استدعى طلب املساعدة 
الــذي ال يــزال على عالقة بنظام  مــن لبنان، 
 املــــفــــاوضــــات تــمــت 

ّ
ــــى أن ــد، مـــشـــيـــرًا إلـ ــ ــ األسـ

ــل مــكــتــب رئــيــس املـــخـــابـــرات الــســوريــة،  داخــ
عن  معلومات  طلب  تــم  حيث  مملوك،  علي 
ــاز، وهـــو طبيب  ــ تــايــس وكـــذلـــك مــجــد كـــم املـ
نــفــســي ســــوري - أمــيــركــي اخــتــفــى فـــي عــام 
2017، وعـــدة أشــخــاص آخــريــن لــم يسمهم. 
 الــــشــــروط الــتــي 

ّ
ــة إلــــى أن ــالـ وأشـــــــارت الـــوكـ

طرحها السوريون، كما وصفها العديد من 
األشخاص، كانت ستلزم الواليات املتحدة 
بالكامل  سورية  تجاه  سياستها  بإصالح 
تقريبا. وعن فحوى االجتماع، أشار باتيل 
إلــى أنــه »لــم يقدم الــســوريــون أي معلومات 
ذات مغزى عن تايس، بما في ذلك أي دليل 
على أنه على قيد الحياة، كان من املمكن أن 

يولد ذلك زخما كبيرًا«.
ســـتـــريـــت  »وول  ــشــــف  كــ مــــــع  ـــن  ــزامــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
جـــورنـــال« عــن تــلــك املــفــاوضــات فــي أكتوبر 
املــاضــي، اعــتــرف الــنــظــام الــســوري بها عبر 
ــه. ونــقــلــت  ــ ــة لــ ــيــ ــوالــ ــن« املــ ــ ــوطــ ــ صــحــيــفــة »الــ
الــصــحــيــفــة حــيــنــهــا عـــن مـــصـــدر مـــقـــرب من 
مبدأ  على  »دمشق مصرة   

ّ
إن قوله  النظام، 

أنــه ال نــقــاش وال تــعــاون مــع واشــنــطــن قبل 
البحث في ملف انسحاب القوات األميركية 

املحتلة من شرق سورية«.
وتزامن ذلك أيضا مع جهود قام بها املدير 
العام لألمن العام اللبناني عباس إبراهيم، 

لتسجيل انفراجة في ملف الرهائن.
رئيسي  بــشــكــل  األمــيــركــيــة  اإلدارة  وتــطــلــب 
ــــس، الـــصـــحـــافـــي  ــايـ ــ ــــن أوســـــــن تـ اإلفــــــــــراج عـ
ــــي مـــشـــاة  املـــســـتـــقـــل والــــضــــابــــط الــــســــابــــق فـ
ــاء تــغــطــيــتــه  ــ ــنـ ــ الـــبـــحـــريـــة الــــــــذي اخـــتـــفـــى أثـ
الــصــحــافــيــة فــي ســوريــة عـــام 2012، ومجد 
كم أملاز، املعالج النفسي السوري األميركي، 
الــــــذي اخـــتـــفـــى بـــعـــد أن أوقــــــف عـــلـــى نــقــطــة 
 .2017 فــي  الــســوري  للنظام  تابعة  تفتيش 
وذكــرت »وول ستريت جــورنــال« أن اإلدارة 
األميركية تعتقد أن نظام األسد يحتجز ما 
ال يقل عن أربعة أميركين آخرين، لكنها ال 

تعرف الكثير عنهم. 
ــــول مــــا إذا كـــانـــت تـــلـــك املــــفــــاوضــــات أو  وحــ
الـــرئـــيـــس جو  إدارة  عــهــد  فـــي  اســتــئــنــافــهــا 
بايدن قد تؤثر بشكل أو بآخر على التعامل 
ياسر  رأى  السورية،  القضية  مع  األميركي 
ــفــــرحــــان، عـــضـــو الــهــيــئــة الــســيــاســيــة فــي  الــ
ــــارض، وعــضــو  ــعـ ــ ــــوري« املـ ــــسـ ــــالف الـ ــتـ ــ »االئـ
لجنة متابعة قانون قيصر األميركي داخل 
االئــتــالف، أن »كــل دول العالم تتفاوض من 
أجــــل رعـــايـــاهـــا املــخــتــطــفــن أو األســـــرى مع 
الجهات الخاطفة لهم، حتى لو لم تكن تلك 
الجهات قانونية أو شرعية أو معترفا بها، 
وال تربطها بــالــدول عــالقــات«. وأضــاف في 
»تفاوض  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
ــادة الــرهــائــن ال  األمــيــركــيــن مــع الــنــظــام إلعــ

يعني إعادة العالقات مع النظام«.
املقيم  الــســوري  والحقوقي  الباحث  واتــفــق 
ــادة، مــع مــا قاله  ــ فــي واشــنــطــن، رضــــوان زيـ
 »النظام 

ّ
الــفــرحــان، معربا عــن اعــتــقــاده بـــأن

يرغب من االستفادة من هذا امللف إلى الحد 
األقــصــى، واملــفــاوضــة حـــول رفـــع العقوبات 
ــادة الــــعــــالقــــات، لـــكـــن مــــن جــانــب  ــ ــ وربــــمــــا إعـ
ــذا األمـــــــر مــســتــحــيــل  ــ ــركــــي هــ ــيــ الــــطــــرف األمــ
ــــع زيـــــــــادة فـــــي حــــديــــث مــع  ــوقـ ــ تــــمــــامــــا«. وتـ
»العربي الجديد« أن »يتم اللجوء إلى طرف 
الــذي  لبنان،  مــن  ابراهيم  مثل عباس  ثالث 
مــن املــحــتــمــل أن يــكــون وســيــطــا مـــرة أخــرى 
كــمــا كــــان خــــالل إدارة تــــرامــــب«. واســتــبــعــد 
زيادة أن تقدم إدارة بايدن تنازالت حقيقية 
 هــنــاك قــوانــن 

ّ
لــلــنــظــام فـــي هـــذا املــلــف »ألن

أميركية تحدد وظيفة الخارجية األميركية 
إدارة  أي  تستطيع  وال  كهذه،  ملفات  حيال 
تــجــاوزهــا، فــمــمــنــوع قــانــونــا دفـــع أي فدية 
عــلــى اإلطــــــالق، أو الــخــضــوع ألي نــــوع من 

االبتزاز السياسي«.

حديقة خلفية للتنظيم
وأضاف الباحث، الذي فضل عدم الكشف عن 
التنظيم يرى  أن  هويته لوجوده في سيناء، 
في منطقة الوسط حديقة خلفية ملجموعاته 
املنتشرة في شمال سيناء، إذ جرت العادة أن 
تنتقل خاليا التنظيم من الشمال إلى الوسط 
فــــي األوقـــــــــات الــــتــــي يـــضـــغـــط فـــيـــهـــا الــجــيــش 
املصري على التنظيم، وهذا ما حصل فعليا 
بــعــد ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى قـــرى بــئــر العبد، 
ــة ســيــنــاء« مــنــهــا، نــهــايــة الــعــام  ــ ــرد »واليــ ــ وطـ
ــــح أن مــالحــقــة الــتــنــظــيــم تتم  املـــاضـــي. وأوضـ
القبلية  املجموعات  قبل  املناطق من  تلك  في 
أكثر من الجيش، نظرًا إلى خبرتهم في دروب 
الجيش، وإمكانية  قــوات  مــن  أكثر  الــصــحــراء 
التنظيم وآلياته. وأشار  أفــراد  آثــار  تقصيهم 
إلى أنه وفقا آلخر ما رشح من معلومات من 
تنتشر في  التنظيم  فــإن خاليا  املناطق،  تلك 
املــغــارة والحمه واملــحــاش، من  سلسلة جبال 
خالل االختباء في كهوف ومغارات ليس من 
يعتمد على  إليها، في حن  الوصول  السهل 
اإلمـــــــدادات املــنــقــولــة عــبــر الــــدراجــــات الــنــاريــة 
الصحراء  فــي  السير  يمكنها  الــتــي  والــجــمــال 
املنتشرة  املــصــري  الجيش  كمائن  عــن  بعيدًا 

على الطرق الرئيسية.

الدفع بقوات قبلية للوسط
وبـــحـــســـب مـــصـــدر فــــي املـــجـــمـــوعـــات الــقــبــلــيــة 
في وســط سيناء،  املصري  للجيش  املساندة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وصـــلـــت، خــالل  تــحــدث لـــ
ــام األخـــيـــرة، تــعــزيــزات لــهــذه املــجــمــوعــات  األيــ
مــن اتــحــاد قــبــائــل ســيــنــاء، الـــذي يــديــره رجــل 
األعــمــال إبــراهــيــم العرجاني املــقــرب مــن رجل 
السيسي.  الفتاح  عبد  االستخبارات محمود 
وأوضــــح أنـــه نــظــرًا إلـــى ارتــفــاع عـــدد عناصر 
التنظيم في مناطق الوسط، وتراجع نشاطهم 
فــي الــشــمــال، تــم الــدفــع بــقــوة عسكرية تابعة 
لالتحاد لدعم املجموعات العاملة في الوسط، 
وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش، وتحسبا 
ألي اعــتــداءات قد يقدم عليها تنظيم »واليــة 
األيـــام، فيما سيجري رفع  قــابــل  فــي  سيناء« 
الحيوية في  املــرافــق  الــحــراســة على  مستوى 
مناطق الوسط، وزيادة نقاط انتشار الجيش 
أرسلوا  أنهم  وأوضـــح  القبلية.  واملجموعات 
ــن خـــطـــورة  تـــحـــذيـــرًا لـــلـــجـــهـــات املـــخـــتـــصـــة، مــ
تعاظم قــوة التنظيم فــي الــوســط، وقــربــه من 
هامة،  عسكرية  ومــواقــع  استراتيجية  مرافق 
وهـــذا مــا تــم أخـــذه بــعــن االعــتــبــار، مبينا أن 
انتشار »داعـــش« بــات في وســط سيناء أكثر 
بكثير مــن شمالها، وهــذا مــا يظهر مــن شبه 
انعدام لهجماته في مدن رفح والشيخ زويد 

والعريش وبئر العبد خالل الفترة املاضية.

يرى فريق بإدارة بايدن أن التدخل باألزمة بات ضروريًا )برندن سميالوفسكي/فرانس برس(

والدا الصحافي أوستن تايس خالل مؤتمر صحافي في بيروت، يوليو 2017 )جوزيف عيد/فرانس برس(

عاد ملف الرهائن 
األميركيين في 

سورية إلى 
الواجهة، مع 
كشف وكالة 

»أسوشييتد برس« 
قصة محادثات 

فاشلة قادها 
مسؤوالن أميركيان 

في دمشق لإلفراج 
عنهم صيف العام 

الماضي. وتتجه 
األنظار إلى ما يمكن 

أن تقدمه إدارة 
بايدن من تنازالت 
إلنهاء قضيتهم

إلى  تعزيزات  المصري  للجيش  المساندة  القبلية  المجموعات  أرسلت 
ارتفاع عدد عناصر تنظيم »والية سيناء«  مناطق وسط سيناء، بعد 

فيها، واقترابهم من مرافق استراتيجية وحيوية للقوات المسلحة
تقريرقضية

هل تقدم إدارة بايدن تنازالت 
للنظام إلطالقهم؟

خاليا التنظيم 
تقترب من مرافق 

استراتيجية

خاص

استيالء 
على األراضي

قالت منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« 

الحقوقية إن قوات 
النظام السوري استولت 
على مساحات واسعة 

من أراٍض لمهجرين 
سوريين في محافظتي 

إدلب وحماة شمالي 
غرب سورية، وتقوم 
ببيعها بالمزاد العلني. 

وأوضحت في تقرير أن 
النظام استولى 

على أكثر من 44 ألف 
هكتار من األراضي في 

تلك المناطق.

مصدر قبلي: تم الدفع 
بقوة عسكرية لدعم 

المجموعات في الوسط

مطالب النظام 
تفضي إلعادة تشكيل 

سياسة واشنطن 
تجاه دمشق

مصر والسودان يرحبان 
بعقد جولة التفاوض 
المقبلة في واشنطن

جغرافية وسط 
سيناء تحول دون القضاء 

على اإلرهابيين

انقسم الموقف داخل 
اإلدارة األميركية بشأن 

عقد جولة مفاوضات 
تضم إثيوبيا ومصر 

والسودان في واشنطن 
إليجاد حل ألزمة سد 

النهضة

Saturday 10 April 2021 Saturday 10 April 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

كيم يستحضر 
مجاعة التسعينيات

دعـــا الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي كيم 
جــونــغ أون )الـــصـــورة(، إلــى خوض 
ــرى ملـــحـــاربـــة  ــ ــ »مـــســـيـــرة شــــاقــــة« أخـ
الشديدة،  االقتصادية  الصعوبات 
ــلـــمـــرة األولـــــــى قـــارنـــهـــا بــمــجــاعــة  ولـ
بــحــيــاة  أودت  الـــتـــي  الــتــســعــيــنــيــات 
كــيــم ألعــضــاء  وقـــــال  مـــئـــات اآلالف. 
فـــي الـــحـــزب الــحــاكــم، أول مـــن أمــس 
ــاء  ــبــ ــا لــــوكــــالــــة األنــ ــقــ ــيـــس، وفــ ــمـ الـــخـ
العديد  إن »هناك  الكورية،  املركزية 
مــــن الـــعـــقـــبـــات والـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تنتظرنا، وبالتالي فإن كفاحنا من 
ــرارات مــؤتــمــر الــحــزب  أجـــل تنفيذ قــ
«، في إشارة 

ً
الثامن لن يكون سهال

إلـــى املــؤتــمــر الـــذي عــقــد فــي يناير/ 
ــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي وأمـــــر فيه  كـ
كيم املسؤولن ببناء اقتصاد قوي 

وقائم على الدعم الذاتي.
)أسوشييتد برس(

300 قتيل في إثيوبيا 
الشهر الماضي

أســـفـــرت االشـــتـــبـــاكـــات بـــن إثــنــيــتــي 
األمهرة واألورومو في إقليم أمهرة 
اإلثـــيـــوبـــي، فـــي شــهــر مـــــارس/ آذار 
املــــاضــــي، عـــن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 300 
ــــخـــــص، وفـــــــق مـــــا ذكـــــــر مــــســــؤول  شـ
فـــيـــدرالـــي لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، 
أمس الجمعة. وقال كبير الوسطاء 
أن  تقصينا  »يظهر  هايلي:  إيــنــدال 
عــــدد الــقــتــلــى بــلــغ 303 والــجــرحــى 
ــنــــزاًل«،  مــ  1539 ــتــــرق  احــ ــد  ــ وقـ  ،369
فــي إشـــارة إلــى أعــمــال العنف التي 
العرقيتن  املــجــمــوعــتــن  بــن  جـــرت 

الرئيسيتن في البالد. 
)فرانس برس(

أميركا والفيليبين 
متخوفتان 

من القوارب الصينية
األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  قــالــت وزارة 
فــي بــيــان، أمـــس الــجــمــعــة، إن وزيــر 
بلينكن ونظيره  أنتوني  الخارجية 
الفيليبيني تيودورو لوكسن عبرا 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، أول مـــن أمــس 
املشتركة  مخاوفهما  عن  الخميس، 
بــشــأن ســفــن »املــلــيــشــيــات الصينية 
فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي«. وقــال 
ــا أن  ــد أيـــضـ ــ ــبـــيـــان إن بــلــيــنــكــن أكـ الـ
ــرك بــن  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــدة الـــــــدفـــــــاع املـ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ مـ
الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة والـــفـــيـــلـــيـــبـــن 
تنطبق على بحر الصن الجنوبي. 
وكانت الفيليبن قد وصفت وجود 
داخل  الصينية  الــقــوارب  من  املئات 
مــنــطــقــتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
ــرًا فـــي بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي  ــيـ أخـ
بــأنــه »حــشــد وتــهــديــد«، فيما يقول 
دبلوماسيون صينيون إن القوارب 
كانت تحتمي من األمواج املتالطمة 

ولم تكن على متنها أي مليشيا.
)رويترز(

فرنسا: محاكمة 
أعضاء في مجموعة 

يمينية متطرفة
ــة الــــعــــامــــة ملــكــافــحــة  ــابـ ــيـ ــنـ طـــلـــبـــت الـ
اإلرهــــــــــــــــــاب فــــــــي فــــــرنــــــســــــا، إحـــــالـــــة 
تــــســــعــــة أعــــــــضــــــــاء مــــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
ــيـــة مــــتــــطــــرفــــة أطــــلــــقــــت عــلــى  ــنـ ــيـ يـــمـ
ــيــــش الــــســــري«  نـــفـــســـهـــا اســــــم »الــــجــ
ويـــشـــتـــبـــه بــتــخــطــيــطــهــا لـــالعـــتـــداء 
عــلــى ســيــاســيــن أو مــســلــمــن، إلــى 
املحكمة بتهمة »تكوين مجموعات 
ــا قــــــال مـــصـــدر  ــ إرهـــــابـــــيـــــة«، وفــــــق مـ
ــائـــي، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، لــوكــالــة  قـــضـ
بـــــرس«. وجــمــيــع املشتبه  »فـــرانـــس 
بــهــم، بــاســتــثــنــاء رئــيــس املــجــمــوعــة 

لوغان نيسن، أحرار حتى اآلن.
)فرانس برس(

فرنسا: لوبان 
تترشح للرئاسة

ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ أعــــلــــنــــت الــ
الــيــمــيــنــيــة املــتــطــرفــة مـــاريـــن لــوبــان 
ــورة(، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــ ــــصــ )الــ
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أنــــهــــا ســتــخــوض 
االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي 2022. 
 
ّ
وأعــربــت لــوبــان عــن اعــتــقــادهــا بــأن

فوزها أمر محتمل جدًا.
)رويترز(

األحداث كانت األعنف 
منذ اتفاق »الجمعة 
العظيمة« عام 1998

يتحّدر فيليب 
من أسرتين ملكيتين 

يونانية ودنماركية

اتفق القادة المختلفون 
سياسيًا في بلفاست 

على إدانة العنف

اتهمه محمد 
الفايد بإعطاء األمر 

بقتل األميرة ديانا

أيرلندا 
الشمالية

 ،2016 يونيو/حزيران   23 يكن  لم 
يــومــا عـــاديـــا فـــي بــريــطــانــيــا، بعد 
يخّير  شعبيا  اســتــفــتــاًء  إجــرائــهــا 
الــنــاخــبــن بــن الــبــقــاء فــي االتــحــاد األوروبــــي 
خيارًا  البريطانيون  اخــتــار  منه.  الــخــروج  أو 
صــادمــا فــي حــيــنــه، وهـــو »بــريــكــســت«، عكس 
تــمــنــيــات رئــيــس حــكــومــتــهــا فـــي ذلــــك الــحــن، 
ــذي اســـتـــقـــال ســـريـــعـــا.  ــ ــ ديـــفـــيـــد كــــامــــيــــرون، الـ
خرجت بريطانيا بعد مفاوضات مضنية مع 
وانتخابات متكررة وتحّولت خليفة  أوروبــا 
كــامــيــرون، تــيــريــزا مـــاي، إلـــى جــثــة سياسية. 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــم مـــحـــاولـــة رئـ ــ ــك، ورغــ ــ مــــع ذلــ
بقدرته  اإليــحــاء  جونسون،  بوريس  الحالي، 
على عبور املرحلة االنتقالية في العالقة بن 
بــدأت تظهر  العقبات  أن  إال  لندن وبروكسل، 
تــبــاعــا، وآخــرهــا مــن املــكــان نفسه الـــذي شهد 
أكثر نقاط التفاوض سخونة مع األوروبين: 
النهاية  فــي  حصلت  التي  الشمالية،  أيرلندا 
على مزايا مغايرة لباقي األقاليم البريطانية 
)إنــكــلــتــرا، اســكــتــلــنــدا، ويـــلـــز(، لــنــاحــيــة حركة 
أيرلندا،  الحدود مع جمهورية  التجارة على 
ــك،  ــع ذلــ ــاد األوروبـــــــــــي. مــ ــ ــــحـ ــي االتـ الـــعـــضـــو فــ
املــتــالحــقــة بسبب  اإلغــــالقــــات  تـــداعـــيـــات  أدت 
تفشي وبــاء كــورونــا، وتأثيرها على الوضع 
االقــتــصــادي الــعــام فــي بلفاست والــعــالــم، إلى 
أيرلندا  فــي  غير مسبوقة  اضــطــرابــات  نشوء 
ــادت معها إلـــى األذهــــان عقود  الــشــمــالــيــة، أعــ
الصراع الدموي بن الوحدوين الداعن إلى 
الوحدة مع بريطانيا وهم من البروتستانت، 
والجمهورين الداعن للوحدة مع جمهورية 
تل فيها أكثر من 

ُ
أيرلندا وهم من الكاثوليك، وق

3500 شخص. وقــد وقعت صــدامــات وأعمال 
عنف يومي األربعاء والخميس املاضين، مع 
تواجه  التي  الشغب  مكافحة  شرطة  تــعــّرض 
وزجــاجــات  لحجارة  جمهورين  متظاهرين 
حـــارقـــة، فــيــمــا كــانــت تــحــاول مــنــع تــجــمــع من 
حرقت 

ُ
الوصول إلى تجمع آخر للوحدوين. وأ

بـــوابـــات عــنــد »خـــط الـــســـالم«، وهـــي الــجــدران 
في  والكاثوليك  البروتستانت  بــن  الفاصلة 
ــقـــت حـــشـــود زجــــاجــــات حــارقــة  بــلــفــاســت، وألـ
ــــذف رجــــال الــشــرطــة 

ُ
مـــن فــــوق الــــجــــدار. كــمــا ق

الشغب  مكافحة  دروع  يحملون  كانوا  الذين 
بــاأللــعــاب الــنــاريــة، فــأطــلــقــوا الــكــالب املــدّربــة 
باتجاه املتظاهرين. ولم تكن أحداث األسبوع 

»حزب التحالف« الوسطي، إقدام بالغن من  لـ
الوحدوين على إقحام أطفال في التظاهرات 
بأنه »مـــرّوع«، معتبرة أن عــدم سقوط قتلى 
لونغ  اآلن يعد »معجزة«. وتحّدثت  إلــى حد 
عــن »بــعــض الــتــعــاطــف« مــع الــذيــن يشعرون 
أن الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة »خـــانـــتـــهـــم« مــن 
خــــالل الــســيــاســة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا فـــي ملف 
»بــريــكــســت«، وســخــرت مــن وعـــود جونسون 
بعد  املــشــرق«،  »الــغــد  وتصويره  »الخيالية« 
ــاد األوروبـــــــي.  ــحــ خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــ
قــــادة قــومــيــون مـــوالـــون لجمهورية  واعــتــبــر 
أيرلندا وآخرون وسطيون أن »بريكست« هو 
أحــد أســبــاب انـــدالع أعــمــال العنف، موجهن 
ــهــمــوهــا بنكث 

ّ
انـــتـــقـــادات إلــــى لــنــدن الــتــي ات

وعود قطعتها للوحدوين.
وقــــد ســعــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي إلــى 
ــر  ــد وزيــ ــأوفــ اســـتـــيـــعـــاب الــــتــــدهــــور األمــــنــــي، فــ
أيرلندا الشمالية براندن لويس إلى بلفاست 
وأفاد  مارتن.  مايكل  اإليرلندي  نظيره  برفقة 
بيان مشترك عن مارتن وجونسون تأكيدهما 
أن »أعــمــال الــعــنــف غــيــر مــقــبــولــة« ودعــــَوا إلــى 
»التزام الهدوء«. وأكدا على أنه »ينبغي املضي 
قدما عبر الحوار والعمل على املؤسسات التي 
نشأت بموجب اتفاق الجمعة العظيمة«. ودان 
املــتــحــدث بـــاســـم املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة إريـــك 
مــامــر أعــمــال الــعــنــف »بــأشــد الـــعـــبـــارات«. كما 
األيرلندي  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  دان 

األصل، أعمال العنف.
وكانت اتفاقية السالم املوقعة في 1998 أزالت 

ــدة، بــــل بـــــــدأت عــمــلــيــا أواخـــــر  ــ ــديـ ــ الـــحـــالـــي جـ
ــي مـــديـــنـــة لـــنـــدنـــديـــري،  ــي فــ ــاضــ ــــوع املــ ــبـ ــ األسـ
الواقعة على بعد 100 كيلومتر من العاصمة 
بلفاست، لكنها أحد املعابر الحدودية املهمة 
مع جمهورية أيرلندا. وتمددت االضطرابات 
ـــعـــّد هـــذه الــصــدامــات 

ُ
مــنــهــا إلـــى بــلــفــاســت. وت

عام  العظيمة«  »الجمعة  اتــفــاق  منذ  األعــنــف 
1998، بن الكاثوليك والبروتستانت، وتحّول 
السياسي،  العمل  إلــى  بلفاست  فــي  األطـــراف 

وفقا لالتفاق. 
من جهته أقّر املجلس التشريعي في أيرلندا 
الشمالية، أول من أمس الخميس، باإلجماع 
اقتراحا يدعو إلى إنهاء الفوضى، مع إدانة 
حــكــومــة تــقــاســم الــســلــطــة فــي اإلقــلــيــم أعــمــال 
العنف. وذكر قادة الحكومة املؤلفة من خمسة 
أحزاب في بيان مشترك: »في حن أن مواقفنا 
من  الــعــديــد  بــشــأن  جـــدًا  مختلفة  السياسية 
فإننا جميعا متحدون في دعمنا  القضايا، 
لــلــقــانــون والـــنـــظـــام، ونــعــلــن بــشــكــل جماعي 
الشرطة  الشرطية ولضباط  دعمنا لألعمال 
ــــألذى لــحــمــايــة  ــذيـــن يـــعـــرضـــون أنــفــســهــم لـ الـ
اآلخـــريـــن«. وتــابــع الــبــيــان »ســنــواصــل نحن 
قدر  أقــصــى  لتحقيق  معا  العمل  ووزاراتـــنـــا 
من الدعم الذي يمكننا تقديمه للمجتمعات 
ملنع  الشمالية،  أيرلندا  في  الشرطة  وخدمة 
املزيد من العنف واالضطرابات«. وشّدد على 
أن »الــتــدمــيــر، والــعــنــف، والــتــهــديــد بالعنف 
ــن هـــواجـــس  ــبـــول، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ ــقـ غـــيـــر مـ

املجتمعات املختلفة«.
ــهــم عــدد من 

ّ
وخــالل جلسة املجلس نفسه، ات

ــادة مــجــمــوعــات شــبــه عــســكــريــة مــوالــيــة  ــقــ الــ
لبريطانيا بتدبير أعمال العنف، باستخدام 
أطــفــال بعضهم يبلغ 12 عــامــا، إللــقــاء قنابل 
عليها وسط  الــشــرطــة  بعد تضييق  حــارقــة، 
تــدابــيــر اإلغـــالق املــفــروضــة الحــتــواء فيروس 
كــورونــا. لكن بالنسبة لــوحــدويــن كــثــر، فإن 
الغضب ناجم أيضا عن قــرار السلطات عدم 
ــفــه 

ّ
ــــن« )الـــــــذي يــصــن ــــن فـ ــادة »شـ ــ مـــالحـــقـــة قــ

الــبــعــض بـــأنـــه الـــجـــنـــاح الــســيــاســي للجيش 
الــجــمــهــوري األيــرلــنــدي( لــحــضــورهــم جــنــازة 
املاضي،  العام  قائد مجموعة شبه عسكرية 
والتي شارك فيها آالف األشخاص في انتهاك 
صــريــح للقيود املــفــروضــة الحــتــواء كــورونــا. 
ووصفت وزيرة العدل ناومي لونغ املنتمية 

الحدود بن املقاطعة البريطانية وجمهورية 
أيـــرلـــنـــدا. لــكــن خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــحــاد 
األوروبــي أضعف التوازن الدقيق، ألنه تطلب 
فرض ضوابط جمركية بن لندن وبروكسل. 
وبــعــد مــفــاوضــات شــاقــة، تمكن الــطــرفــان من 
أيرلندا  »بــروتــوكــول  االتــفــاق على حــل سمي 
الشمالية« يسمح بتجنب العودة إلى الحدود 
إجــراءات  أيرلندا، عبر نقل  املادية في جزيرة 
الشمالية. وطالب  أيرلندا  إلى موانئ  املراقبة 
ــرارًا  ــ ــــون االتــــحــــاد األوروبـــــــــي مـ ــــدويـ ــادة وحـ ــ قــ

بإلغاء البروتوكول.
ــــت« انــــقــــســــم  ــســ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ وخــــــــــــالل اســـــتـــــفـــــتـــــاء »بــ
 55.78 مطالبة  مــع  الشماليون،  األيــرلــنــديــون 
املــائــة مــن املستفتن بالبقاء فــي االتــحــاد  فــي 
األوروبــــي، بينما وافــق 44.22 فــي املــائــة على 
ــنـــدا الــشــمــالــيــة  ــرلـ الــــخــــروج مـــنـــه. ولــــم تــكــن أيـ
بمفردها من بن األقاليم البريطانية األربعة 
»بريكست«، فقد أّيد 62 في املائة من  الرافضة لـ
األوروبـــي،  االتــحــاد  فــي  البقاء  االسكتلندين 
وطالب 38 في املائة منهم بالخروج منه. ومع 
أن املخاوف األساسية في لندن تجاه غالسكو 
تــتــمــحــور حــــول مــــدى نـــجـــاح االســكــتــلــنــديــن 
عن  االســتــقــالل  استفتاء  إجـــراء  طلب  بتمرير 
بريطانيا في مايو/أيار املقبل، إال أن املخاوف 
تجاه بلفاست متصلة بماض حديث عنيف، 
ـ  العاملية األولـــى )1914  الــحــرب  تــحــديــدًا بعد 
الثانية  الــعــاملــيــة  الــحــرب  بــعــد  1918( وتــفــاقــم 
)1939 ـ 1945(، وهي أكثر قسوة من غالسكو.

يعود الخالف في الجزيرة األيرلندية أساسا 

البروتستانت  بــن  التاريخية  الــنــزاعــات  إلــى 
والــكــاثــولــيــك ودور بــريــطــانــيــا فــي الــجــزيــرة، 
ورغــــــــم مــــحــــاولــــة تــــرســــيــــخ تــــفــــاهــــم مـــشـــتـــرك 
كــــان حليف  الــفــشــل  أن  إال  الــطــائــفــتــن،  بـــن 
املـــفـــاوضـــات. وبــعــد الــحــرب الــعــاملــيــة األولــــى، 
ذاتي  منطقتي حكم  إلنشاء  بريطانيا  سعت 
البروتستانت  وافــق  األيرلندية،  الجزيرة  في 
فاندلعت  الكاثوليك،  رفــض  بينما  ذلــك،  على 
أدت  الـــتـــي   ،)1923 ـ   1922( األهــلــيــة  الـــحـــرب 
الشمالية،  أيرلندا  بن  الجزيرة،  انقسام  إلــى 
وجمهورية  البريطاني،  للتاج  مواليا  إقليما 
أيرلندا املستقلة. وعلى الرغم استتباب األمر 
في جمهورية أيرلندا، إال أن الوضع كان أكثر 
الــشــمــال، بحكم تــســاوي النسبة  صعوبة فــي 
والكاثوليك  البروتستانت  بن  الديمغرافية 
ــــو مــا  بــنــحــو 40 فــــي املــــائــــة لـــكـــل مــنــهــمــا. وهـ
إلى  الثانية،  العاملية  الحرب  دفع الحقا، بعد 
بـــدء نــــزاع مــســلــح بـــن »الــجــيــش الــجــمــهــوري 
األيرلندي« املناهض للندن واملطالب بالوحدة 
األيرلندية وبن بريطانيا. و»الجيش« ليس 
العهد، بل تأسس عام 1913 ملواجهة  حديث 
ــــاول بــعــد الـــحـــرب األهــلــيــة  الــبــريــطــانــيــن، وحـ
البريطانين،  ضــد  متفرقة  بعمليات  الــقــيــام 
الرغم  وعلى  تحجيمه.  إلــى  النهاية  فــي  أدت 
أن  إال  عــام 1962،  السلمي  إعـــالن نضاله  مــن 
ــام 1969.  ــاد إلــــى الــعــنــف فـــي عــ »الـــجـــيـــش« عــ
أطلقت   ،1972 الثاني  يناير/كانون   30 وفــي 
الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة الــنــار عــلــى تــظــاهــرة في 
طلق عليه 

ُ
تل 14 شخصا، فيما أ

ُ
لندنديري، فق

»األحـــد الــدامــي«. وعــلــى األثـــر نجح »الجيش 
ــنــــدي« فـــي إطـــــالق حملة  ــرلــ الـــجـــمـــهـــوري األيــ
بـــدء حـــرب طويلة  إلـــى  أدت  واســـعـــة،  تجنيد 
الــتــي عـــادت وشــهــدت تحواًل  ضــد بريطانيا، 
ثاتشر  مارغريت  حكومة  اعتقال  مع  قاسيا، 
بوبي ساندز،  وأبرزهم  »الجيش«،  في  لقادة 
الــذي أشعل إضرابا عن الطعام أثناء سجنه 
في بريطانيا، أدى أواًل إلى انضمام معتقلن 
آخرين إليه، وثانيا إلى فوزه في مقعد نيابي 
غيابيا. لكن ثاتشر رفضت االنصياع ملطالب 
الــســجــنــاء، مـــن أجـــل مــنــحــهــم بــعــض املـــيـــزات، 
ووصــفــت ســانــدز ورفـــاقـــه بــأنــهــم »مــجــرمــون 
يوما   66 وبعد  سياسيا«.  معتقلن  وليسوا 
مــن اإلضـــــراب عــن الــطــعــام تــوفــي ســـانـــدز، ثم 
الجمهوري  »الجيش  رفاقه. وجــدد  ثالثة من 
التي  لندن،  العنيفة ضد  األيــرلــنــدي« حملته 
لم تنتِه سوى في عام 1998، باتفاق »الجمعة 
البريطانية  الــســيــادة  ألــغــى  الـــذي  العظيمة«، 
عــلــى كــامــل الـــجـــزيـــرة األيـــرلـــنـــديـــة، وأّيـــــد حق 
جــمــيــع ســـكـــان أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة فـــي حمل 
جنسيات أيرلندية أو بريطانية، والعودة إلى 
تخذ بشأن مستقبل 

ُ
الشعب في أي خطوات ت

أيـــرلـــنـــدا. ونــــّص أيــضــا عــلــى عــــدم تــغــيــيــر أي 
موقف سياسي أليرلندا الشمالية إال بموافقة 
ســكــانــهــا مــن خـــالل االســتــفــتــاءات الــتــي تقام 
بأمر من وزير الخارجية البريطاني، وتكون 
ــــر ســبــع ســنــوات،  ــدة بـــن االســتــفــتــاء واآلخـ املــ

على األقل. 
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

سالم »الجمعة 
د العظيمة« مهدَّ

)Getty( اتهم قادة في بلفاست بالغين بدفع أطفال إلى ساحات المواجهة مع الشرطة

)Getty( 2017 تقاعد األمير فيليب عن أداء واجباته الملكية في عام

أيرلندا الشمالية إلى تململ كبير في  تشير أحداث العنف األخيرة في 
البالد على خلفية تداعيات »بريكست« وتأثيره على االقتصاد المحلي، 
وأيضًا إلى تنامي الغضب ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

إضاءة

امللكي  السمو  السادس مسّمى صاحب 
وإيــرل ماريونيت  إدنــبــرة  ونّصبه دوق 
وبارون غرينويتش. ترك فيليب الخدمة 
ـــّصـــبـــت 

ُ
ــا ن ــنـــدمـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــفـــعـــلـــيـــة عـ

ــام 1952 بــعــد أن  إلــيــزابــيــث مــلــكــة فـــي عـ
أمــيــرًا بريطانيا  ــّصــب 

ُ
آمـــٍر، ون بلغ رتبة 

وإلــيــزابــيــث  فيليب  رزق   .1957 عـــام  فــي 
بأربعة أطفال هم تشارلز، وآن، وآندرو 
أكبر  األمير تشارلز هو  وإدوارد، وكــان 
أطــفــالــهــمــا، والـــوريـــث الــوحــيــد لــلــعــرش. 
 2 فــي  امللكية  واجباته  أداء  عــن  وتقاعد 

أغسطس/آب 2017.
ونعت امللكة زوجها في بيان صــادر عن 
علن 

ُ
ــى، ت ــ قــصــر بــاكــنــغــهــام: »بــبــالــغ األسـ

ــا املـــحـــبـــوب،  ــهــ جـــاللـــة املـــلـــكـــة وفــــــاة زوجــ
صاحب السمو امللكي األمير فيليب، دوق 
أدنبرة، الذي توفي بسالم في وندسور«. 
ــوزراء البريطاني  ونــعــاه أيــضــا رئــيــس الــ
»امللهم  بوريس جونسون، الذي وصفه بـ
الــشــبــاب«، مضيفا:  لــعــدد ال يحصى مــن 
»لــقــد ســاعــد فــي تــوجــيــه الــعــائــلــة املــالــكــة 
والنظام امللكي كي يبقى مؤسسة حيوية 
ــــوازن حـــيـــاتـــنـــا الــوطــنــيــة  ــتـ ــ بــــال مــــنــــازع لـ
ــربـــت الــــوزيــــرة األولــــى  وســـعـــادتـــهـــا«. وأعـ
فــــي اســـكـــتـــلـــنـــدا، نـــيـــكـــوال ســـتـــيـــرجـــن، عــن 

»حزنها« لوفاة الدوق. 
بنشاطاته  فيليب  األمير  حياة  وتميزت 
االجتماعية والرياضية، لكنه بدا صارما 
وغير عاطفي في صورته كأب. وبحسب 
كــاتــب الــســيــرة الــذاتــيــة لــألمــيــر تــشــارلــز، 
ولي  بكى  مــا  كثيرًا  ديمبلبي،  جــونــاثــان 
العهد في صباه بسبب الواجبات العامة 
التي ألقاها عليه والده، ولم تكن العالقة 
بن األب وابنه األكبر سلسة. وأصّر األمير 
فــيــلــيــب عــلــى أن يــلــتــحــق األمـــيـــر تــشــارلــز 
في  »غــوردونــســتــون«  القديمة  بمدرسته 
الصارم  النظام  بــأن  العتقاده  اسكتلندا، 
الـــذي تتبعه املـــدرســـة قــد يــســاعــد األمــيــر 
الخجولة.  طبيعته  تــجــاوز  فــي  الصغير 
ــكــــن األمـــــيـــــر الـــصـــغـــيـــر كـــــــره املـــــدرســـــة،  لــ
وكــــان يــعــانــي مــن الـــوحـــدة والــحــنــن إلــى 
للمضايقة.  عرضة  كونه  بجانب  املــنــزل، 
وتكشفت عالقته باألميرة الراحلة ديانا، 
الزوجة السابقة لتشارلز، في عام 2007، 
مع نشر خطابات بينهما، توجهت فيها 
الــعــزيــز«، ما  ديــانــا لفيليب بالقول »أبــي 
يظهر أنه كان مصدرًا كبيرًا لدعمها، رغم 
اتهام محمد الفايد، والد صديقها عماد، 

تلت بامر من فيليب.
ُ
بأنها ق

مــن الــجــنــاة. وكـــان اســمــه الــدنــمــاركــي في 
الــحــاكــمــة شــلــيــزويــغ هولستاين  ــرة  األســ
سوندبرغ غلوكسبرغ، أما والدته األميرة 
آلــيــس فــكــانــت صـــّمـــاء، وأصــبــحــت الحــقــا 
كانت  وهــي  أرثوذكسية،  يونانية  راهبة 
ى في 

ّ
ابنة أمير باتنبرغ لويس، الذي تخل

عام 1917 عن ألقابه األملانية.
رســــــــل األمــــيــــر فــيــلــيــب إلـــــى بــريــطــانــيــا، 

ُ
أ

وهـــنـــاك عــــاش مـــع جـــدتـــه ألمـــــه، األمـــيـــرة 
تشيم،  بمدرسة  ألحقته  التي  فيكتوريا، 
ــة فــي  قـــبـــل أن يــنــتــقــل مــنــهــا إلـــــى مــــدرســ
أملــانــيــا، مــمــلــوكــة ألبــنــاء عــمــومــتــه. الحقا 
البريطانية،  امللكية  البحرية  مــن  تــخــّرج 
وخدم مع القوات البريطانية في الحرب 
وحصل   .)1945 ـ   1939( الثانية  العاملية 
ــــام صــلــيــب الــبــســالــة الــيــونــانــي  عــلــى وسـ
لشجاعته خالل الحرب، وكان حاضرًا في 
خليج طوكيو الياباني من أجل استسالم 

اليابان في سبتمبر/أيلول 1945.
يــــولــــيــــو/تــــمــــوز 1939،  ــــي شـــهـــر  فـ وبــــــــدأ 
بالتراسل مع األميرة في حينه، إليزابيث، 
التي كانت في الـ13 من عمرها، والتقاها 
للمرة األولى في عام 1934. وبعد تأديته 
خـــدمـــتـــه بـــامـــتـــيـــاز فــــي أســـطـــولـــي الــبــحــر 
ــيـــط الـــــهـــــادئ، وانـــتـــهـــاء  ــتـــوســـط واملـــحـ املـ
ــة، ســـمـــح املــلــك  ــيـ ــانـ ــثـ ــرب الـــعـــاملـــيـــة الـ ــحــ الــ
جـــــورج الــــســــادس لــفــيــلــيــب بــــالــــزواج من 
إلـــيـــزابـــيـــث، وقـــبـــل اإلعــــــالن الـــرســـمـــي عن 
عن  تخلى   ،1947 يوليو  فــي  خطوبتهما 
ألقابه ومسّمياته اليونانية والدنماركية 
وصار مواطنا بريطانيا ُمجنسا، واتخذ 
اسم عائلة أجداده ألمه وهو ماونتباتن.

وتـــــــزوج فــيــلــيــب مــــن إلـــيـــزابـــيـــث فــــي 20 
وقــبــل  الــثــانــي 1947،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
حفل الزفاف مباشرة، منحه امللك جورج 

لندن ـ العربي الجديد

توفي أمس الجمعة، األمير فيليب زوج 
شهرين  قبل  إليزابيث،  بريطانيا  ملكة 
تــقــريــبــا عــلــى بــلــوغــه عـــامـــه الــــــــ100. ولــم 
ــاة،  ــّدد قــصــر بــاكــنــغــهــام ســبــب الـــوفـ يـــحـ
الراحل عانى من مشاكل  رغــم أن األمير 
صحية فــي الــســنــوات األخــيــرة، وآخرها 
تلقيه العالج لشهر كامل بعد خضوعه 
مــارس/ في  القلب،  في  لعملية جراحية 
آذار املــاضــي. ومــع أنــه لــم يتمتع بمهام 
دســـتـــوريـــة فــعــلــيــة، إال أن حــيــاتــه كــانــت 
حافلة باألحداث، تركت ندوبا عميقة في 
املتناقضة  ومــواقــفــه  شخصيته  تكوين 
ــن قــســوة   عـ

ً
فـــي بــعــض األحــــيــــان، فـــضـــال

تربيته ألوالده.
ولد األمير فيليب في 10 يونيو/حزيران 
الـــيـــونـــان  مــــن   

ّ
لــــكــــل أمــــيــــرًا  وكـــــــان   ،1921

ــداره مـــن ملك  ــحــ والـــدنـــمـــارك بــمــوجــب انــ
ــــورج األول ومـــلـــك الــدنــمــارك  الـــيـــونـــان جـ
كــريــســتــيــان الــتــاســع، وكــــان مــنــذ والدتـــه 
في خط الخالفة لكال العرشن، وترتيبه 
السادس لتولي حكم اليونان. وكان والده، 
األمير أنــدرو، االبن الرابع لألمير جورج 
خب 

ُ
انت للدنمارك،  السابق  األمير  األول، 

ملكا لليونان بعد توقيع بروتوكول في 
عام 1863 بن إنكلترا وفرنسا وروسيا. 
في عام 1913، اغتيل األمير جورج األول، 
وفــي عــام 1922، ُعـــزل عــّم األمــيــر فيليب، 
املجلس  قــبــل  مــن  األول  قسطنطن  املــلــك 
الـــيـــونـــان، بــعــد هزيمتهم  الــعــســكــري فـــي 
أمام األتراك في حرب آسيا الصغرى عام 
بالخيانة  فيليب  والــد  اتــهــام  وتــّم   .1922
بــاإلعــدام، قبل أن  والسجن والحكم عليه 

يفّر مع عائلته إلى باريس.
باليونان،  متعلقا  فيليب  األمــيــر  يكن  لــم 
 جّده اغتيل ووالــده ُحكم عليه 

ّ
معتبرًا أن

بــاإلعــدام هناك، وهــذان أمــران ال يقّربانه 

بريطانيا: وفاة األمير فيليب
شاهد على قرن َمَلكي

بعد شهر على إجرائه 
عملية جراحية في 
القلب، توفي األمير 
فيليب، زوج الملكة 

البريطانية إليزابيث، أمس 
الجمعة، في وندسور

التوتر الروسي األوكراني: من يطلق الرصاصة األولى؟هل تتجه ميانمار نحو صراع المقرات الدبلوماسية؟
بعد أكثر من شهرين على انقالب 1 فبراير/

شباط املــاضــي فــي ميانمار، جــاءت األزمــة 
احتجاجات  يواجهون  الذين  العسكر،  بن 
السفير  وبــن  خــارجــيــة،  وضغوطا  داخلية 
في لندن كياو زوار من، وعزله من منصبه 
يوم األربعاء املاضي، لتظهر نوايا العسكر 
بقمع كل صوت دبلوماسي يمكن أن يغرد 
خـــــارج ســـربـــهـــم، عــلــى اعـــتـــبـــار أن الــســفــراء 
قادرون على دعم موقف املدنين واملساهمة 
فــــي تــشــكــيــل جـــبـــهـــة مـــعـــارضـــة لـــالنـــقـــالب، 
خــصــوصــا فــي بــريــطــانــيــا، الــتــي استعمرت 
لــكــن ما  مــيــانــمــار بــن عــامــي 1886 و1948. 
جـــرى طـــرح تـــســـاؤالت حـــول مـــدى إمكانية 
انــــــــدالع حـــــرب دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن الــعــســكــر 
فــي نايبيداو مــن جهة والــســفــراء الــذيــن تم 
املــعــزولــة،  املــدنــيــة  الــحــكــومــة  مـــن  تعيينهم 
بــزعــامــة أون ســـان ســو تــشــي، واحــتــمــال أن 
يتكرر ما جرى في فنزويال خالل السنوات 
ــــرات  ــقـ ــ ــــة »املـ ــأزمـ ــ ــا عــــــرف بـ ــ ــــي مـ ــة، فـ ــيــ ــاضــ املــ
املعارضة على  الدبلوماسية« بعد سيطرة 
عــــدد مـــن الــبــعــثــات فـــي الــــخــــارج، واعـــتـــراف 

الدول بشرعية ممثلي املعارضة. 
وذكـــر السفير مــن أنــه أمــضــى ليلة األربــعــاء 
ــواب  الــخــمــيــس فـــي ســـيـــارتـــه، بــعــد إغـــــالق أبــ
السفارة في لندن بوجهه، مضيفا أن امللحق 
الــعــســكــري ملــيــانــمــار فــي بــريــطــانــيــا طــلــب من 
)للسفير(  له  وقيل  املبنى،  مــغــادرة  املوظفن 
 للبالد. ووصـــف األحـــداث 

ً
لــم يعد ممثال إنــه 

بــأنــهــا »نـــوع مــن االنــقــالب فــي وســـط لــنــدن«. 
قصيت من منصبي، وهذا النوع من 

ُ
وقال: »أ

قطت صور للسفير 
ُ
االنقالب لن يحدث«. والت

ــيــــا  ــتــــوتــــر الــــشــــديــــد بـــــن أوكــــرانــ يــــتــــواصــــل الــ
وروســـيـــا، رغـــم تــأكــيــد الــطــرفــن عـــدم نيتهما 
 زخم دولي، 

ّ
إطالق الرصاصة األولى، في ظل

أمـــيـــركـــي خـــصـــوصـــا، داعـــــم لــكــيــيــف وتــأكــيــد 
ــرارًا عــلــى »حــمــايــة ســكــان حــوض  ــ مــوســكــو مـ
دونــبــاس« في الشرق األوكــرانــي، الــذي يضّم 
االنفصالين،  ودونيتسك  لوغانسك  إقليمي 
من  أوكرانيون  ويقطنهما  لروسيا،  املوالين 

أصول روسية.
في كييف، أعلن القائد العام للقوات املسلحة 
األوكــــــرانــــــيــــــة روســــــــــالن خــــومــــتــــشــــاك، أمــــس 
الجمعة، أن »ال صحة لألنباء عن استعدادنا 
لـــشـــن هـــجـــوم عـــلـــى دونــــــبــــــاس«، مـــعـــتـــبـــرًا أن 
»تحرير دونباس بالقوة سيؤدي إلى وقوع 
عدد كبير من القتلى، وهذا أمر نرفضه«، في 
ــارة إلـــى ضــــرورة إيـــالء اتــفــاقــات مينسك،  إشــ
أوكرانيا  )تضم  رباعية  لجنة  أرستها  التي 
وروســيــا وفرنسا وأملــانــيــا(، األولــويــة حاليا 

وهو يقف في الشارع خارج مقر السفارة في 
يتحدث  البريطانية،  العاصمة  في  فير  مــاي 
إلــــى ضــبــاط مـــن شــرطــة الــعــاصــمــة. وأفــــادت 
دعيت ملنع املوظفن 

ُ
تقارير بأن الشرطة است

ــنــــى مـــــــرة أخــــــــــرى. وتـــجـــمـــع  ــبــ مـــــن دخـــــــــول املــ
مــتــظــاهــرون خـــارج مــقــر الــســفــارة بــعــد ورود 
أنباء عن إغــالق أبــواب السفارة أمــام السفير 
ويــن،  تشيت  السفير،  نائب  وتــولــى  السابق. 

منصب القائم باألعمال في السفارة.
وكان السفير قد دعا في مارس/آذار املاضي، 
إلــى إطــالق ســراح تشي. وقــال لقناة »بــي بي 
مــيــانــمــار »منقسمة«  إن  الــبــريــطــانــيــة،  ســـي« 
ويمكن أن تكون معرضة لخطر حرب أهلية. 
وأكد أن تصريحاته لم تكن »خيانة للبالد«، 
مــشــّددًا على أن موقفه »وســطــي«. وأصــدرت 
حكومة ميانمار في وقــت الحــق آنــذاك بيانا 

قالت فيه إنها استدعته. 
البريطاني،  الخارجية  وزيــر  دان  جهته،  من 
دومــيــنــيــك راب، مـــا حــــدث مـــع مـــن ووصــفــه 
ــبـــل أن تـــعـــلـــن الـــخـــارجـــيـــة  »الـــبـــلـــطـــجـــة«، قـ بــــ
الــبــريــطــانــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، ســمــاحــهــا ملــن، 
ــه  ــا لــــحــــن تــــحــــديــــده خـــطـــواتـ ــهـ ــيـ بــــالــــبــــقــــاء فـ

املستقبلية بعد منعه من دخول السفارة. 
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان سيتكرر 
مــا جــرى مــع السفير فــي لندن فــي أي دولــة 
ــتــــي تــتــخــذ  ــك الــ ــلـ ــــي تـ ــا فـ أخـــــــــرى، خـــصـــوصـ
مــواقــف مناهضة لــالنــقــالب. كــمــا أن تــكــرار 
الــنــمــوذج الــفــنــزويــلــي ال يــبــدو مــرجــحــا في 
الــوقــت الــراهــن، أخــذًا بعن االعتبار تفاوت 

العديد من العوامل.
اعــتــرفــت أكثر   ،

ً
الفنزويلية مــثــال فــي األزمـــة 

الكولومبية«  الثورية  املسلحة  »القوات  من 
)فارك(، ملواجهة كولومبيا، فإن الجيش في 
يواجه خطر نشوب صــراع واسع  ميانمار 
ضــد 10 حــركــات عرقية مــتــمــردة، كــانــت قد 
أعلنت دعمها للعصيان املدني، من دون أن 
تخرق وقف إطــالق النار حتى اآلن. وكانت 

مهلة  انتهاء  بعد  الــنــزاع، خصوصا  ملعالجة 
ــل/ نــيــســان  ــ ــريـ ــ ــــالق الــــنــــار فــــي 1 إبـ ــ وقـــــف إطـ
الحالي. وكشف عن تعزيز »الحوار العسكري 
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ مــــع حـــلـــف شـــمـــال األطــــلــــســــي«، الفـ
ــبـــات عــســكــريــة،  »كــيــيــف ســـتـــشـــارك فـــي تـــدريـ
بما فــي ذلــك مــع الــحــلــف«، علما أن السلطات 
األوكــرانــيــة أكـــدت منذ يــومــن مشاركتها في 
سبع مناورات مع األطلسي في العام الحالي.

كما أعلن الجيش األوكراني أن وفدًا أميركيا 
العقيد  كييف  فــي  العسكري  امللحق  برئاسة 
الـــنـــزاع في  زار منطقة  بــريــتــانــي ســتــيــوارت، 
دونــــبــــاس، واطـــلـــع عــلــى الـــوضـــع الــعــمــلــيــاتــي 
الــقــوات املشتركة  مــقــر عمليات  ــر  هــنــاك. وذكـ
في أوكرانيا، في بيان نشره عبر »فيسبوك«، 
الــجــيــش  وحــــــــدات  زاروا  الــــوفــــد  أعــــضــــاء  أن 
األوكــــــرانــــــي، الـــتـــي تــنــفــذ مـــهـــمـــات عـــلـــى خــط 
أفرادها.  التماس في دونباس، وتحدثوا مع 
ونقل الجيش عن ستيوارت قوله »إن حكومة 
الواليات املتحدة قلقة للغاية بشأن تطورات 
الــوضــع حـــول حــــدود أوكـــرانـــيـــا، وتــدعــم بكل 
ــا ووحـــــدة  ــيــ ــرانــ ــادة أوكــ ــيــ الــــطــــرق املــمــكــنــة ســ
دعما  قدمت  أن  لواشنطن  أراضيها«. وسبق 

عسكريا لكييف.
كــمــا أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، أمــس 
ــتــــحــــدة ســتــرســل  الــــــواليــــــات املــ الـــجـــمـــعـــة، أن 
عبر  األســــود  الــبــحــر  إلـــى  سفينتن حربيتن 
مضيق البوسفور، على أن تبقيا هناك حتى 
السفينتان،  املــقــبــل. وســتــعــبــر  ــار  أيــ مــايــو/   4
وفقا لإعالم التركي، البوسفور في إسطنبول 
األسبوع املقبل. وذكرت املتحدثة باسم البيت 
األبـــيـــض جـــن ســـاكـــي، مـــســـاء أول مـــن أمــس 

بقلق  املتحدة تشعر  »الــواليــات  أن  الخميس، 
متزايد بشأن زيادة القوات« الروسية، مشيرة 
إلى أن »روسيا لديها اآلن قوات على الحدود 
مـــع أوكـــرانـــيـــا أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى منذ 
الكرملن، أمس،  أبــدى  عام 2014«. من جهته، 
خشيته من استئناف القتال على نطاق واسع 
في شرقي أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه »قد يتخذ 
خطوات لحماية املدنين هناك«، وهو تحذير 
ــقـــوات الـــروســـيـــة عــلــى  ــلـ ــــط حـــشـــد لـ يـــأتـــي وسـ
طـــول الـــحـــدود. وعــكــس بــيــان املــتــحــدث باسم 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تصميم 
القوة  استخدام  من  كييف  منع  على  موسكو 
ملــحــاولــة اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى األراضــــي 
التي يستحوذ عليها االنفصاليون في البالد. 
الهاتفي بن  االتــصــال  إلــى  وتطرق بيسكوف 
الرئيس الروسي فالديمير بوتن واملستشارة 
أمــــس  مـــــن  مــــيــــركــــل، أول  ــيــــال  أنــــجــ ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ األملـ
»إنهاء  بـ األملــانــي  الطلب  على  ورّد  الخميس، 
الــحــشــد الــعــســكــري بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود مع 
أوكرانيا«، بالقول إن »من حق روسيا تحريك 
تحلو  الــتــي  بالطريقة  أراضــيــهــا  على  قواتها 
لها«. وأضاف في مؤتمر صحافي، أن الوضع 
فــي شـــرق أوكــرانــيــا »مــضــطــرب لــلــغــايــة، وهــو 

ما ينطوي على مخاطر عمليات قتالية على 
أوســع نطاق«. وقــال بيسكوف: »قــدم الرئيس 
نــحــن أحــــرار  الــــضــــروريــــة، أواًل  اإليـــضـــاحـــات 
وحــدات  وأي  املسلحة  قــواتــنــا  نقل  فــي  تماما 
الروسي وفقا لتقديرنا.  عبر أراضــي االتحاد 
إلى  تتحول  أوكرانيا  أن  املحتمل  من  وثانيا، 
منطقة غير مستقرة للغاية، وأي دولة لديها 
مــنــطــقــة غـــيـــر مــســتــقــرة وخـــطـــيـــرة ومــتــفــجــرة 
بــالــقــرب مــن حــدودهــا، تتخذ تــدابــيــر لضمان 
باشرت  قد  الروسية  الــقــوات  وكانت  أمنها«. 
بــتــعــزيــز وجـــودهـــا الــعــســكــري فــي روســتــوف 
القرم األوكرانية،  وكراسنودار وشبه جزيرة 
الــتــي ضــّمــتــهــا فــي عـــام 2014، فــي األســابــيــع 
األخــــيــــرة. وأثــــــار املـــســـؤولـــون فـــي أوكـــرانـــيـــا 
والغرب مخاوف بشأن انتهاكات وقف إطالق 
النار املتكررة بشكل متزايد في دونباس. كما 
زار الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
العسكرية،  البذلة  مرتديا  الــتــمــاس،  خطوط 
ــدي روســـيـــا  ــبــ ــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس. وتــ أول مــ
خــشــيــتــهــا مــــن احـــتـــمـــال انـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا 
بخطوات  تهديدها  مع  األطلسي،  إلــى حلف 
ــــك، إذ ســبــق أن  ــال إتـــمـــام ذلـ عــســكــريــة فـــي حــ
اجتاحت جورجيا لهذا السبب في عام 2008، 
كما أن توّرطها فــي األزمـــة األوكــرانــيــة هدف 
إلـــى الــقــيــام بــخــطــوة اســتــبــاقــيــة حــيــال نــوايــا 
كــيــيــف. وقـــد حــشــدت لــذلــك أكــثــر مــن 32 ألــف 
أوكرانيا، داعية في  الحدود مع  جندي على 
الوقت عينه إلى عدم قطع املياه النابعة من 

نهر دنيبر عن شبه جزيرة القرم.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
رويترز، فرانس برس(

من 50 دولة برئيس البرملان السابق، خوان 
غــــوايــــدو، رئــيــســا شــرعــيــا لـــفـــنـــزويـــال، رغــم 
أن  مـــادورو، كما  استمرار سلطة نيكوالس 
بالكامل  معارضة  الفنزويلي  الــجــوار  دول 
ــي املــــقــــابــــل، يــهــيــمــن الــجــيــش  ــاس. فــ ــراكــ ــكــ لــ
فـــي مــيــانــمــار مـــن دون مــشــاركــة أي سلطة 
سياسية، واعتقل تشي، مباشرًا محاكمتها. 
كما أن العسكر في ميانمار غير محاصرين 
الــهــنــد عن  إحــجــام  أواًل،  لسببن.  إقــلــيــمــيــا، 
التحّول إلى قاعدة ضغط سياسية عليهم، 
بحدود جغرافية طويلة  ارتباطهم  وثانيا، 
مع الصن، التي تدعمهم. وبينما ال تواجه 
فنزويال نزاعات مسلحة، عرقية أو غيرها، 
بــل يــســتــخــدم مـــــادورو مــجــمــوعــات منشقة 

ــاعـــات، »االتــــحــــاد  ــمـ إحــــــدى أقــــــوى تـــلـــك الـــجـ
الوطني للكارين«، قد هاجمت أواخر شهر 
في  للجيش  معسكرًا  املــاضــي  ــارس/آذار  ــ مــ
جـــنـــوب شـــرقـــي الـــبـــالد، مـــا أدى إلــــى مقتل 
 ضربات 

ّ
عشرة عسكرين. ورّد الجيش بشن

جوية هي األولى منذ 20 عاما في املنطقة، 
ــا تــعــانــي  ــــن. كـــمـ ــازحــ ــ ــا ونــ ــايـ مـــوقـــعـــا ضـــحـ
املــجــازر  مــن  ميانمار  فــي  الروهينغا  إثنية 

والتهجير.
وعلى الرغم من كل الضغوط التي يتعرض 
لــهــا الــجــيــش فــإنــه ال يــبــدي أي مــؤشــر على 
نــيــتــه تــقــديــم تــــنــــازالت. وفــــي الـــســـيـــاق، ذكــر 
املـــتـــحـــدث بـــاســـم جــيــش مــيــانــمــار زاو من 
ــاء أول مــــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن  ــــون، مـــسـ تــ
حــالــة الـــطـــوارئ الــتــي فــرضــهــا االنــقــالبــيــون 
ملدة عام »يمكن تمديدها، وبالتالي تأجيل 
ــات«. ولـــــم يـــذكـــر جـــــدواًل  ــابــ ــخــ ــتــ إجــــــــراء االنــ
قــال في  زمنيا واضــحــا لــالنــتــخــابــات، لكنه 
حــديــث لــقــنــاة »ســـي أن أن« األمــيــركــيــة، إن 
أن تمدد لستة أشهر  الــطــوارئ يمكن  حالة 
أو أكــثــر. وعــن القمع الــدمــوي قــال إن قــوات 
األمــــن تــســتــخــدم »الــحــد األدنــــى مــن الــقــوة« 
املــتــظــاهــريــن، لكنه اســتــدرك »سيكون  ضــد 
هناك قتلى أثناء قمع أعمال الشغب، لكننا 
ال نطلق النار من دون ضوابط«. مع العلم 
املناهضن  املتظاهرين  القتلى بن  أن عدد 
لــالنــقــالب بــلــغ 614 شــخــصــا، بــحــســب آخــر 
إحصائية أصدرتها أمس الجمعة »جمعية 
الــســيــاســيــن« املحلية  الــســجــنــاء  مــســاعــدة 

املستقلة في ميانمار.
)العربي الجديد، األناضول، رويترز، فرانس برس( )Getty( معارضتان لالنقالب أمام سفارة ميانمار في لندن

متابعةتقرير

ذكر العسكر أنهم قد 
يمددون حالة الطوارئ 

ألكثر من عام 

واشنطن سترسل 
سفينتين عسكريتين 

إلى البحر األسود

تسعى أوكرانيا إلى منح 
اتفاقات مينسك األولوية 

في معالجة ملف 
إقليم دونباس، وسط 

تصاعد التوتر مع روسيا 
والمخاوف من تفجر 
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سياسة

اتهامات لـ»فتح« باستغالل المؤسسات

»حرب طعون« تشعل االنتخابات الفلسطينية

تعكف لجنة االنتخابات 
على دراسة االعتراضات 

والطعون المقدمة إليها

رام اهلل ـ جهاد بركات 
غزة ـ يوسف أبو وطفة

لم تمّر فترة الطعون واالعتراضات 
االنتخابات  قــوائــم  مرشحي  على 
الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة املــقــرر 
إجــــراؤهــــا فـــي 22 مـــايـــو/ أيــــار املــقــبــل بــشــكــٍل 
ــرة  ــيـ ــهـــدت الـــســـاعـــات األخـ هـــــــادئ، بـــعـــدمـــا شـ
منها تــحــواًل درامــاتــيــكــيــا فــي أعـــداد الطعون 
ــات املـــركـــزيـــة  ــخـــابـ ــتـــي قـــدمـــت لــلــجــنــة االنـــتـ الـ
ــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة، وال ســيــمــا تلك  فـــي غــ
التي بـــادرت إليها حركة »فــتــح«. وقــد أثــارت 
بها  تقدمت  التي  االعتراضات  وعــدد  طبيعة 
األخــرى جملة  القوائم  الحركة ضد مرشحي 
مــن الــتــســاؤالت واالتـــهـــامـــات مــن قــبــل خــبــراء 
املؤسسات  قانونين، بشأن استغالل »فتح« 
للحصول  الفلسطينية  والرسمية  الحكومية 
عــلــى مــعــلــومــات غــيــر مــتــاحــة عـــن املــرشــحــن 
واســـتـــخـــدامـــهـــا حــجــجــا لــلــطــعــن بــتــرشــحــهــم. 
الــتــي تلقتها لجنة  الــطــعــون  إجــمــالــي  وبــلــغ 
القانونية  الفترة  خــالل  املركزية  االنتخابات 
املحددة بثالثة أيام، والتي انتهت مساء أول 
من أمس الخميس، 230 طعنا واعتراضا على 
مختلف الــقــوائــم االنــتــخــابــيــة الــبــالــغ عــددهــا 
لــلــمــجــلــس  مـــقـــعـــدًا  عـــلـــى 132  وتـــتـــنـــافـــس   36
معظمها  في  الطعون  واستندت  التشريعي. 
ضــد املــرشــحــن عــلــى مــســألــة اإلقــامــة الــدائــمــة 
الوظائف،  من  االستقالة  وعــدم  فلسطن،  في 
ــتــــراضــــات عــلــى تــرتــيــب  واملـــحـــكـــومـــيـــات، واعــ
مــرشــحــن فـــي الـــقـــوائـــم، وطـــلـــبـــات انــســحــاب 

املــرشــحــن بــوســائــل غــيــر قــانــونــيــة«. وعلمت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن كــل االعــتــراضــات على 
مــرشــحــي قــائــمــة »الــحــريــة« تــقــدمــت بــهــا دالل 
ســالمــة، فــيــمــا اســتــنــد جـــزء مــنــهــا إلـــى ملفات 
قــرارات قضائية،  تحقيقية، أي لم تصدر بها 
أو لــم تكن قــد حــولــت إلــى املــحــاكــم، وبعضها 

تحت بند »الذم«، أو »ذم السلطة«.
»القدس  املقدمة ضد قائمة  االعــتــراضــات  أمــا 
فوصلت  »حماس«،  لحركة  التابعة  موعدنا« 
بـــهـــا جــمــيــعــهــا ســـالمـــة.  ــقــــدمــــت  إلــــــى 10، وتــ
وبــحــســب تــوضــيــح املـــرشـــح جـــمـــال الــطــويــل، 
»العربي الجديد«، فقد  لـ القيادي في الحركة، 
ــاءت عــلــى نــحــو 8 اعــتــراضــات بــادعــاء عــدم  جـ
تــقــديــم املــرشــحــن اســتــقــاالتــهــم قــبــل الــتــرشــح؛ 
رغم إرفاق تلك االستقاالت للجنة االنتخابات 

بطلبات الترشح.
في السياق، قال القيادي في حركة »حماس« 
ــديـــد«، إن  »الـــعـــربـــي الـــجـ مــحــمــود مــــــــرداوي، لــــ
الطعون  حركته جهزت ردودًا تفصيلية على 
للجنة  وستسلمها  القائمة،  ضد  قدمت  التي 
ــود أي  ــ ــابـــات املــــركــــزيــــة، مــــن دون وجــ ــتـــخـ االنـ
تخوف من إمكانية استبعاد أي من األسماء 
التي طاولها الطعن. ووصف مرداوي الطعون 

التي جرت بأنها »تعكس حالة ضعف وعدم 
ــوة والــخــشــيــة مـــن االنـــتـــخـــابـــات، ومــحــاولــة  قــ
لــنــصــب الـــكـــمـــائـــن، مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــقـــوائـــم، 

بالرغم من كون ذلك إجراًء قانونيا«.
ووفق مصادر »العربي الجديد«، فقد تقدمت 
قائمة »فتح« باعتراضات على 23 من مرشحي 
قائمة دحــالن بواسطة سالمة، و11 بواسطة 
إلى  آخرين، ومــن بن االعتراضات ما استند 
مــلــفــات تحقيقية أيــضــا أحــدهــا ضــد الــنــائــب 
الــســابــق شــامــي الــشــامــي، إذ لــم يكن املــلــف قد 
إلــى املحكمة ولــم يستدَع هو للتحقيق  أحيل 
ــــدح املـــقـــامـــات الــعــلــيــا« )تــهــمــة  حــــول تــهــمــة »قـ
تشمل عادة الرئيس أو رئيس الــوزراء(، فيما 
ارتــبــط اعــتــراضــان آخــــران بــعــســكــريــن فصال 
قبل سنوات بتهمة التجنح )أي االنتماء لتيار 
اعتراضات  بثالثة  سالمة  وتقدمت  دحـــالن(. 
عــلــى مــرشــحــن مـــن قــائــمــة »وطــــــن«، وفــــق ما 
»العربي  لـ القائمة حسن خريشة  أكده رئيس 
الـــجـــديـــد«. وقـــدمـــت ســالمــة أيــضــا اعــتــراضــن 
عــلــى مــرشــحــن اثــنــن مـــن الــقــائــمــة املستقلة 

»تجمع الكل الفلسطيني«.
إلــى ملفات تحقيقية وليس  وحــول االستناد 
إدانــــات قضائية، قــال مــديــر »مــركــز مــســاواة« 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  إبــراهــيــم الــبــرغــوثــي، لـــ
»العبرة فقط باإلدانة القضائية النهائية، وال 
قيمة قانونية ملجرد وجود ملفات تحقيقية«. 
أمــــا عـــن حــصــول »فـــتـــح« عــلــى مــعــلــومــات عن 
ملفات تحقيقية، فأكد البرغوثي أن ذلك »ينم 
عـــن اســتــخــدام نـــفـــوذ، لــكــنــه ال يــرتــقــي لــدرجــة 
اإلخــالل في موجبات الدولة، إذ يمكن التقدم 
بطلب إلى جهات تطبيق القانون لالستفسار 

اختلفوا  آخرين  قانونين  لكن خبراء  عنها«. 
اطلع على بعض  البرغوثي، ال سيما من  مع 
ــابـــق وعــضــو  ــــات، كـــالـــقـــاضـــي الـــسـ ــــراضـ ــتـ ــ االعـ
مجلس نقابة املحامن السابق داود درعاوي، 
على  اطــالعــه  الجديد«  »العربي  لـ الــذي كشف 
ــات تــفــصــيــلــيــة  ــلـــومـ ــعـ ــــات شـــمـــلـــت مـ ــــراضـ ــتـ ــ اعـ
ووثــائــق مــصــدرهــا أجــهــزة الـــدولـــة. واملشكلة 
بــــرأي درعــــــاوي تــتــمــثــل فـــي كــيــفــيــة الــحــصــول 
على كل ذلك القدر من املعلومات والتفاصيل. 
ــــدد »مــــــن الـــــواضـــــح أنـــه  ــــصـ ــــي هــــــذا الـ وقـــــــال فـ
ــزة الــــدولــــة واملـــؤســـســـات  ــهــ ــم اســـتـــخـــدام أجــ تــ
إذ ال يمكن  الوثائق.  العامة في إحضار هــذه 
لشخص عـــادي الــحــصــول على قـــرار حكم إال 
مـــن خــــالل تــقــديــم طــلــب رســمــي إلــــى املحكمة 
وإجــــراءات خــاصــة، ولــكــن الحصول عليه في 
ــرة يــوضــح أن هــنــاك عملية  ــيـ الـــســـاعـــات األخـ
مــرتــبــة شـــارك فيها أشــخــاص نـــافـــذون داخــل 
املؤسسات«. وأشــار إلى إرفــاق تواريخ دقيقة 
ملواعيد خروج ودخول مرشحن عبر املعابر، 
املؤسسات  »عــدم حياد  بأنه  مــا يفسره  وهــو 
الرسمية في التعاطي مع مسألة االنتخابات 

واالعتراضات«.
فـــي املـــقـــابـــل، نــفــى رئـــيـــس مــكــتــب اإلعـــــالم في 
»فتح«  بحركة  والتنظيم  التعبئة  مفوضية 
مــنــيــر الــــجــــاغــــوب، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
ــد«، الـــتـــوجـــه إلــــى مـــؤســـســـات رســمــيــة  ــديـ ــجـ الـ
لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات تــمــكــن مــن تقديم 
االعتراضات، مشيرًا إلى أن املعلومات عن أي 
شخص يمكن الحصول عليها بسهولة. وقال 
إن »فتح حركة جماهيرية واسعة لديها فروع 
وأقــالــيــم مــمــتــدة، وعــنــاصــر يــمــكــن الــتــواصــل 
بسهولة معهم في أي منطقة والحصول على 
معلومات متاحة عــن أي شــخــص«. وأضــاف 
الجاغوب أن »عددًا كبيرًا من االعتراضات قدم 
بينها طعن  أيضا،  ضد مرشحي حركة فتح 
من قائمة دحالن على ترشح الفريق جبريل 
الرجوب، لكن فتح تقبلت ذلك ولم تتهم أحدًا 
بالحصول على معلومات من أي جهة«. ودعا 
الديمقراطية  العملية  »تقبل  إلــى  الــجــاغــوب 
إلـــى آخـــرهـــا والــطــعــون جـــزء مــنــهــا«. بــــدوره، 
الحايك،  القيادي في حركة »فتح« منذر  قــال 
»فتح« تعرضت هي  إن  الجديد«،  »العربي  لـ 
األخرى لقرابة 40 اعتراضا وطعنا من القوائم 
األخــــــرى عــلــى بــعــض الــشــخــصــيــات الـــوازنـــة 
وفقا  بــالــرد عليها  قائمتها، وســتــقــوم  داخـــل 
الحايك  املحددة. واستبعد  القانونية  للمهلة 
مجرياتها  أو  االنتخابية  العملية  تتأثر  أن 
بطبيعة الطعون املقدمة ضد املرشحن، على 
للمرشحن  تتم  االستبعاد  عملية  أن  اعتبار 

فقط وليس للقوائم ككل.

شهدت األيام األخيرة 
ما يشبه حرب طعون 

واعتراضات من قبل 
بعض القوائم المترشحة 

النتخابات المجلس 
التشريعي الفلسطيني، 
وسط اتهامات لحركة 

»فتح« باستغالل 
المؤسسات الرسمية 

للحصول على وثائق 
ومعلومات الستخدامها 

تتنافس 36 قائمة على 132 مقعدًا في المجلس التشريعي )حازم بدر/فرانس برس(ضد منافسيها

االنتخابات  لجنة  ستصدر  فيما  ملــرشــحــن، 
القرار النهائي بشأنها خالل ثالثة أيام كحد 
أقصى. وقدمت »فتح« اعتراضات بشكل الفت 
ضـــد قـــوائـــم خــصــومــهــا الــســيــاســيــن، والــتــي 
شــمــلــت قــائــمــة »الـــحـــريـــة« )تـــحـــالـــف املــلــتــقــى 
الديمقراطي برئاسة ناصر القدوة مع األسير 
مروان البرغوثي(، و»القدس موعدنا« )قائمة 
حركة »حماس«(، و»التيار اإلصالحي« التابع 
دحــالن،  »فتح« محمد  من  املفصول  للقيادي 
والقائمة املستقلة »تجمع الكل الفلسطيني«. 
ومـــن بــن االعـــتـــراضـــات الـــــ62 الــتــي رصــدتــهــا 
ــديـــد«، تــقــدمــت عــضــو الــلــجــنــة  »الـــعـــربـــي الـــجـ
املركزية لحركة »فتح«، دالل سالمة، لوحدها 
بـــ48 اعتراضا. ولــم تكن »فتح« هي الوحيدة 
إذ طعنت  القوائم األخـــرى،  التي طعنت ضــد 
بــعــض الــقــوائــم املــنــافــســة ضــدهــا، خصوصا 
قــائــمــة دحــــالن، الــتــي قــدمــت عـــددًا ال بـــأس به 
مـــن االعـــتـــراضـــات ضـــد الئــحــة »فـــتـــح«، وكـــان 
جبريل الرجوب أبرز الشخصيات املستهدفة. 
أمــا حركة »حــمــاس«، فلم تطعن على أي من 
مـــرشـــحـــي الــــقــــوائــــم األخــــــــرى، إذ أعـــلـــنـــت فــي 
بــيــان رســمــي أن ذلــك »مــن أجــل توفير أجــواء 
الــحــر والــشــريــف واحــتــرامــا لجميع  التنافس 

القوائم املترشحة«.
ــون  ــعــ ــطــ الــ تـــــــــــؤدي هـــــــــذه  أن  مـــــــن  وُيـــــخـــــشـــــى 
واالعتراضات لفتح الباب أمام إمكانية تأجيل 
إجراء االنتخابات مع بقاء أقل من شهرين على 
موعدها، وال سيما في ظل عدم حسم قضية 
مشاركة القدس املحتلة في االنتخابات، نظرًا 
على  الــرد  فــي  اإلسرائيلية  الحكومة  ملماطلة 

طلب السلطة الفلسطينية بهذا الشأن.
ــدد األبـــــــرز مــن  ــعـ ــالـ ــتــــح« بـ وفـــيـــمـــا تـــقـــدمـــت »فــ
أي وجاهة  انتخابية  قــوائــم  تــرى  ال  الطعون، 
تلقت من  التي  االعتراضات  تلك  في  قانونية 
بــل ترى  بــالغــات بشأنها،  االنــتــخــابــات  لجنة 
أن بعضها استند إلى معلومات تم الحصول 
الحكومية.  املــؤســســات  اســتــغــالل  عبر  عليها 
وبحسب القاضي السابق أحمد األشقر، وهو 
محامي قائمة »الحرية« ومرشح عنها أيضا،  
 13 اعـــتـــراضـــا ضـــد مــرشــحــي الــقــائــمــة ال 

ّ
ــإن ــ فـ

تقوم على أي مسوغ قانوني، بل استندت إلى 
املعترضة  القائمة  عليها  حصلت  معلومات 
بــوســائــل وصــفــهــا بــأنــهــا »غــيــر قــانــونــيــة« قد 
في  األشــقــر،  وأشـــار  انتخابية.  تشكل جريمة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن »كتلة  تــصــريــح لـــ
الحرية، وحرصا على النسيج الوطني، قررت 
بأي  التجريح  أو  ذاتــهــا  الوسيلة  اتــبــاع  عــدم 
مرشح، واكتفت بتقديم الرد القانوني، ودعت 
لــجــنــة االنــتــخــابــات إلـــى الــتــحــقــيــق فــي كيفية 
املعترضة باملساس بخصوصية  الكتلة  قيام 
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