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طهران ـ صابر غل عنبريللحديث تتمة...

مع اقــتــراب الرئيس اإليــرانــي حسن 
روحـــانـــي مـــن تــســلــيــم قـــيـــادة الــبــاد 
إلــــى خــلــفــه إبـــراهـــيـــم رئــيــســي فـــي 3 
أغـــســـطـــس/آب املــقــبــل، وعــــدم تــحــديــد مــوعــد 
فيينا، رمت  في  النووية  للمفاوضات  جديد 
النووية  املــفــاوضــات  كــرة  الحالية  الحكومة 
فـــي مــلــعــب الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة »إلكـــمـــال ما 
ــا ورد  مــ بــحــســب  اآلن«،  حـــتـــى  تــحــقــيــقــه  ــم  تــ
فـــي الــتــقــريــر املــفــصــل الـــــذي أرســـلـــتـــه وزارة 
لجنة  إلــى  اإلثنني  أمــس  اإليرانية  الخارجية 
ــن الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــ األمــ
مجلس الــشــورى اإلســامــي )الــبــرملــان(، حول 
ــاق الـــــنـــــووي، والــــــــذي حــصــلــت  ــ ــفـ ــ تــنــفــيــذ االتـ
»العربي الجديد« على نسخة منه. كما برزت 
ــقـــادات الــتــي وجــهــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة  ــتـ االنـ
محمد جــواد ظريف، الــذي وقع التقرير، إلى 
الــخــافــات الداخلية بــشــأن االتــفــاق الــنــووي. 
وقـــــال »لــــو كــنــا نــســعــى إلــــى تــحــقــيــق مــنــافــع 
قصوى من االتفاق النووي، بداًل من الجدال 
عما إذا كــان االتــفــاق بمثابة انتصار حتمي 
أو فشل كامل ـ ولم يكن أي منهما بكل حتم 
كما  الــيــوم مختلفة«.  الــظــروف  كانت  لربما  ـ 
الخارجية  السياسة  فــي  الــتــوازن  عــدم  انتقد 

اإليرانية تجاه الشرق والغرب.
ويــكــشــف الــتــقــريــر عــن تــفــاصــيــل الــتــفــاهــمــات 
إلى  الرامية  فيينا  مفاوضات  فــي  الحاصلة 
إحياء االتــفــاق الــنــووي، عبر عــودة الواليات 
لكن  الــتــزامــاتــهــمــا.  لتنفيذ  وإيـــــران  املــتــحــدة 
يتضح منه أن الوصول إلى اتفاق نهائي في 
هذه املفاوضات، خال الفترة املتبقية لوالية 
روحاني، لم يعد واردًا. وورد في مقدمته أن 
»املفاوضات في آخر أسابيع العمل للحكومة 
الــــ12 وصلت إلــى إطــار التــفــاق محتمل لرفع 
املتحدة،  للواليات  القانونية  غير  العقوبات 
ــم تــحــقــيــقــه حـــتـــى اآلن،  ــا تــ ــال مــ ــمــ ــأمــــل إكــ ونــ
والــــــذي يــنــص عــلــيــه الــبــنــد الـــــــ13 فـــي بــدايــة 
عــمــر الــحــكــومــة الـــــ13 )الـــجـــديـــدة( بــعــون الله 
وتــوجــيــهــات املــرشــد اإليـــرانـــي األعــلــى )علي 
املــنــتــخــب ودعـــم  الــرئــيــس  خــامــنــئــي( وإدارة 
مــجــلــس الـــشـــورى اإلســـامـــي لــيــنــال الــشــعــب 

اإليراني كامل حقوقه«.
 الحكومة 

ّ
وأشارت الخارجية اإليرانية إلى أن

ــات صـــعـــبـــة ومــــرهــــقــــة مــع  ــاوضــ ــفــ »دخــــلــــت مــ
لاتفاق  املشتركة  باللجنة  األعــضــاء  الـــدول 
وعبرها   ،4+1 بمجموعة  املــعــروفــة  الــنــووي، 
مع أميركا بطريقة غير مباشرة«، مؤكدة أن 
التي عقدت 6  أساسها في هــذه املفاوضات، 

جوالت منها حتى اآلن »مبني على السياسة 
القطعية التي حددها املرشد اإليراني األعلى 
رفع  فــي  واملتمثلة  مـــــارس/آذار 2021،  خــال 
األميركيني جميع العقوبات، وبعد ذلك نحن 
نــقــوم بالتحقق مــن ذلـــك، ومــن ثــم نــعــود إلى 

االتفاق النووي«.
 »نــتــيــجــة املـــفـــاوضـــات ســتــكــون 

ّ
وأكــــــدت أن

ــتـــركـــة لــــه ثــاثــة  إصــــــــدار قـــــــرار لــلــجــنــة املـــشـ
ماحق، األول، عن رفع العقوبات )االلتزامات 
النووية  الخطوات  عن  والثاني،  األميركية( 
اإليرانية(، والثالث حول طريقة  )التعهدات 
إلى  مشيرة  مــنــه«،  والتحقق  منها  التنفيذ 
ــذا الـــقـــرار ســيــكــون مــن دون مــشــاركــة   »هــ

ّ
أن

املتمثلة  تعهداتها  تنفيذها  وبعد  أميركا، 
ــع الـــعـــقـــوبـــات ســـتـــعـــود أمـــيـــركـــا إلـــى  ــ فــــي رفـ
ــــووي كـــعـــضـــو فـــيـــه بــــقــــرار مــن  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ االتـ
اللجنة املشتركة«. لكن التقرير الذي أرسلته 
الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة للجنة الــبــرملــانــيــة، لم 
للعوامل  قريب  مــن  مــن بعيد وال  يتطرق ال 
التي حالت دون إنجاز االتفاق النهائي في 
التوصل  الــرغــم مــن  مــفــاوضــات فيينا، على 
إلــــى الــتــفــاهــمــات الـــتـــي يــشــيــر إلــيــهــا بــشــأن 
الـــخـــطـــوات الــتــي اتــفــق الــجــانــبــان اإليـــرانـــي 

واألميركي على اتخاذها.
ــا عـــن الــعــقــوبــات الـــتـــي تـــم االتـــفـــاق على  أمــ
رفـــعـــهـــا إذا مــــا حـــصـــل اتــــفــــاق نـــهـــائـــي فــي 
مفاوضات فيينا، فإنها تشمل، حسب تقرير 
رفعت  الــتــي  العقوبات  »جميع  الــخــارجــيــة، 
بموجب االتفاق النووي )بعد التوقيع عليه 
 عن جميع العقوبات التي 

ً
عام 2015(، فضا

ترامب،  دونــالــد(  السابق  )الرئيس  فرضها 
في  أميركا وضعها  بمقدور  يكن  لم  بينما 
حال استمرار عضويتها باالتفاق النووي«. 
والافت هنا أن الواليات املتحدة قد وافقت 
خامنئي  مؤسسة  عــن  العقوبات  رفــع  على 
واملجموعات التابعة لها وإخراج »الحرس 
ــثـــوري« مـــن قــائــمــة املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة،  الـ

بــاإلضــافــة إلـــى إخــــراج أكــثــر مــن ألـــف كيان 
ــات وســـفـــن  ــ ــســ ــ ــــؤســ وشـــــخـــــص )أفــــــــــــــراد ومــ

وشركات طيران( من قائمة العقوبات.
ه »على هذا األساس 

ّ
وأوضحت الخارجية أن

ــــه كنتيجة لــلــعــودة 
ّ
يــصــّرح الــطــرف اآلخــــر أن

لــاتــفــاق الـــنـــووي ســيــرفــع جــمــيــع الــعــقــوبــات 
املــنــصــوص عــلــى رفــعــهــا بــاالتــفــاق الـــنـــووي، 
وضد  االقتصادية،  العقوبات  تشمل  والــتــي 
الــكــيــانــات واألشـــخـــاص، وجــمــيــع الــعــقــوبــات 
ــران مـــن نــتــائــج إلــغــاء  ــ الــتــي تــمــنــع انــتــفــاع إيـ

ــنــــووي«.  ــفــــاق الــ الـــعـــقـــوبـــات الــــــــواردة فـــي االتــ
 »رفع هذه العقوبات سيكون 

ّ
وأشارت إلى أن

بــطــريــقــة لــــن يــــواجــــه فــيــهــا املــــواطــــنــــون غــيــر 
ــراءات حــظــر أمــيــركــيــة للعمل  ــ األمــيــركــيــني إجـ
واملصرفية،  املالية  القطاعات  في  والنشاط« 
والنفط والغاز والبتروكيميائيات، وصناعة 
ــة الــــســــيــــارات،  ــاعــ ــنــ الـــســـفـــن واملـــــــوانـــــــئ، وصــ
واملعادن والتعدين وقطاعات البناء واإلنتاج 
السجاد  وتصدير  والطائرات  واملنسوجات، 

واملواد الغذائية.
ــه فــــي حـــال  ــ ــ

ّ
ــا عـــلـــى أن ــنـــص الـــتـــقـــريـــر أيـــضـ ويـ

حصول االتفاق النهائي في فيينا، ستوقف 
ــقـــوانـــني اآلتــيــة  الــــواليــــات املـــتـــحـــدة تــنــفــيــذ الـ

للكونغرس األميركي:
 قانون إقرار الدفاع لعام 2012، الذي أصدره 
أوبــامــا في  بــاراك  الرئيس األميركي األسبق 
5 فبراير/شباط 2012، وينص على تجميد 
ــدة اإليـــرانـــيـــة في  ــ ــ جــمــيــع املــمــتــلــكــات واألرصـ
مالية  عملية  أّي  وحــظــر  املــتــحــدة  الـــواليـــات 
وتــــصــــديــــر. كـــمـــا يــمــكــن بــمــوجــبــه مـــصـــادرة 
ــيـــني املـــدرجـــة أســـمـــاؤهـــم على  ــوال اإليـــرانـ ــ أمــ
استخدام  حظر  عن   

ً
فضا العقوبات،  قائمة 

اإليرانيني النظام املصرفي األميركي.
 قانون خفض تهديد إيران وحقوق اإلنسان 

فــرض الكونغرس  الـــذي  بــســوريــة فــي 2012، 
عـــبـــره عـــقـــوبـــات عـــلـــى الــــشــــركــــات األجــنــبــيــة 
العاملة في قطاع الطاقة اإليراني والشركات 
الــتــي تــقــدم خــدمــات الــتــأمــني لــنــاقــات النفط 
اإليـــرانـــيـــة. كــمــا يــنــص الـــقـــانـــون عــلــى فــرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــتـــعـــاون مع 
الــنــظــام الـــســـوري بـــدواعـــي حــقــوق اإلنـــســـان. 

وعليه فــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات على 117 
طائرة إيرانية لشركات »إيران أير« و»ماهان 
أيــــر« و»يــــاس أيــــر« بتهمة نــقــل الــســاح إلــى 

سورية.
 قــــانــــون حـــريـــة إيــــــــران ومـــكـــافـــحـــة اإلشـــاعـــة 
فــي 2012، الـــذي فـــرض إجـــــراءات حــظــر على 
حــصــول طــهــران عــلــى عــوائــد صــادراتــهــا من 

النفط والــغــاز. قــانــون العقوبات ضــد إيــران، 
الــــذي يــعــرف بــقــانــون »إيـــســـا« أو »دامـــاتـــو«، 
نهاية  صاحيته  تنتهي  أن  ُيــفــتــرض  ــان  وكـ
سبتمبر/أيلول 2016 حسب نسخته املعدلة 
فــي 2011. وبــعــد انــتــهــاء صــاحــيــة الــقــانــون، 
ــــق مــجــلــس الـــكـــونـــغـــرس فــــي 2016 عــلــى  وافــ
تــمــديــده ملـــدة 10 ســنــوات أخــــرى، بينما كــان 
 خــمــس ســـنـــوات. ويــفــرض 

ّ
ُيـــمـــدد ســابــقــا كــــل

عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران 
في مجال النفط والغاز وتزيد استثماراتها 

على 20 مليون دوالر في العام.
كما تــحــدث تقرير الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة عن 
قــوانــني إلــغــاء الــتــأشــيــرات ومكافحة »أعـــداء 
الواليات املتحدة« عبر قانون »كاتسا«. وقال 
بــعــدم نقض  املــتــحــدة ملتزمة  »الـــواليـــات   

ّ
إن

أي مــن بــنــود تنفيذ االتـــفـــاق الـــنـــووي، وفــي 
انــتــهــاكــا  حـــال حـــدث عــكــس ذلــــك، فسيعتبر 
ــيـــة بــــاالتــــفــــاق الـــنـــووي  ــيـــركـ لـــلـــتـــعـــهـــدات األمـ
ــمـــهـــوريـــة اإلســــامــــيــــة يــمــكــنــهــا، وفــقــا  والـــجـ
للبندين 26 و36 باالتفاق، أن ترد على ذلك، 
أشـــارت،  الخارجية  لكن  لحقوقها«.  تنفيذًا 
فــي املــقــابــل، إلـــى أن »الـــواليـــات املــتــحــدة في 
الوقت نفسه ترفض رفع جزء من العقوبات 
الــتــي تــشــمــل الــعــقــوبــات األولـــيـــة الــتــي تمنع 
املبادالت  من  األميركية  واملؤسسات  األفــراد 
ـــة مــنــذ  ــروضـ ــفــ ــع إيــــــــران واملــ االقـــتـــصـــاديـــة مــ
الـــســـنـــوات األولـــــى لــلــثــورة اإلســـامـــيـــة )عـــام 
 عن رفضها 

ً
1979( وتراكمت بالتدرج، فضا

وكيانات  أفـــراد  على  فرضت  عقوبات  إلــغــاء 
إيرانية بــذرائــع غير نــوويــة، مثل مــا يسمى 
الــصــاروخــي  بمكافحة اإلرهــــاب والــبــرنــامــج 
وحــقــوق اإلنـــســـان وغــيــرهــا«. وشــــددت على 
 »الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة لــم ولـــن تجري 

ّ
أن

مفاوضات حول هذه القضايا«.
أمــا في ما يتعلق بما تم االتفاق عليه حول 
تقرير  فيؤكد  اإليــرانــيــة،  النووية  ــراءات  اإلجــ
ه »بحال الوصول إلى اتفاق في 

ّ
الخارجية أن

التي ذكرت  اإلجـــراءات  أميركا  فيينا ونفذت 
ســابــقــا ورفــعــت الــعــقــوبــات، فـــإن الجمهورية 
اإلسامية أيضا، كما تنص عليه سياساتها 
الــقــطــعــيــة بــعــد تحققها مــن رفـــع الــعــقــوبــات، 
ســتــعــود إلــــى تــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا املــنــصــوص 
التنفيذ  وأهمها  الــنــووي«،  بــاالتــفــاق  عليها 
ــافـــي والــرقــابــة  الــطــوعــي لــلــبــروتــوكــول اإلضـ
في  الــنــوويــة، و3.67  االلــتــزامــات  تنفيذ  على 
ــيـــوم، وعـــدم  ــيـــورانـ ــائـــة ســقــف تــخــصــيــب الـ املـ
االســتــفــادة مــن أكثر مــن 6104 أجــهــزة للطرد 
واالحتفاظ   ،»IR1« األول  الجيل  من  املــركــزي 
بالحد األقصى 300 كيلوغرام من اليورانيوم 
املخصب ومقايضة ما يزيد عن ذلك بالكعكة 
الثقيل  للماء  أراك  مفاعل  الصفراء، وتحويل 
الحفاظ على طبيعة  إلــى مفاعل محدث، مع 

املفاعل إلنتاج املاء الثقيل.
ه ستجري إعادة العمل بالنقاط 

ّ
وأوضحت أن

الــتــالــيــة بــشــكــل مــؤقــت وملــــدة أقــصــاهــا أربـــع 
بـــ5060 جهازًا  اليورانيوم  سنوات: تخصيب 
نــــوع »IR1«، وتــجــهــيــز  املــــركــــزي مـــن  لــلــطــرد 
ســـت مــجــمــوعــات فـــي شــكــل شـــــاالت مــكــونــة 
فــــوردو،  مــن 1044 جــهــاز »IR1« فــي مــنــشــأة 
والحفاظ على أكثر من ألف جهاز »IR2« في 
املـــخـــزن، وعــلــى مــئــات مــن أجــهــزة الــطــرد من 
نوعي »IR4« و»IR6« في املخزن، واالستمرار 
فـــي إنـــتـــاج أجـــهـــزة الـــطـــرد املـــركـــزي وقطعها 
على أســـاس بــرنــامــج منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
اإليــرانــيــة، واالســتــمــرار فــي بناء مركز جديد 
لتجميع أجــهــزة الــطــرد املـــركـــزي، واســتــمــرار 
الــثــقــيــل  ــلـــمـــاء  لـ املــــحــــدث  أراك  مـــفـــاعـــل  بــــنــــاء 

بالتعاون مع الصني.

زكريا الكمالي

يختلف تجار الحروب وأمراء 
الجماعات والفصائل املسلحة 

اليمنية في كل شيء، ابتداء من 
العقيدة، وطريقة التفكير، وإدارة 

 إلى املالمح 
ً
املعارك، وصوال

الشخصية، لكنهم يتفقون على 
نقطة واحدة، هي نهب املواطن، 

وكيفية استثماره في تنمية 
األرصدة املالية.

لم يتشرذم اليمن في كافة املجاالت. 
ال تزال هناك قواسم مشتركة، 
والدليل أن الجماعات الحاكمة 
تحاكي بعضها، وربما تعقد 

اتفاقيات توأمة سرية من أجل 
تبادل الخبرات حول »مهارات 

ابتالع مؤسسات الدولة وتوسيع 
الجبايات«. وخالل األيام املاضية، 

اتفقت السلطات العسكرية واملحلية 
املوالية للحكومة املعترف بها دوليًا 

في مدينة تعز على نهب موارد 
الدولة، من خالل فرض رسوم 

غير قانونية ملواجهة ما وصفوها 
»التزامات ذات صلة« باملؤسسة  بـ

العسكرية، وتوريد املوارد إلى 
حساب بنكي خاص بقيادة محور 

تعز العسكري.
االتفاق الذي وقعه قادة السلطة، 

املحلية والعسكرية، نص على 
استحداث منفذ جمركي جديد، 

ومضاعفة رسوم كل شيء داخل 
املدينة، من أجور نقل ورسوم 
خدمات، إلى الضعف، بحيث 

يتم توريد نصفها ملحور تعز 
العسكري، تحت مبرر »معركة 

التحرير«، التي تبدو كسراب. ليس 
لدى السلطات الحاكمة في تعز أي 
إحساس باملسؤولية حيال املواطن 

الذي يموت ببطء بعد انهيار 
العملة، وتجاوزها 1000 ريال أمام 

الدوالر الواحد. يدفع سكان تعز 
ثمن السلع بشكل مضاعف عن 

كل املحافظات، جراء ارتفاع أجور 
النقل بسبب حصار الحوثيني منذ 
6 سنوات، ووجود عشرات النقاط 
األمنية للقوات الشرعية التي تأخذ 

جبايات غير قانونية على البضائع، 
وهو أمر يعكسه التجار مباشرة 

على املستهلك.
معركة الجبايات والنهب غير 

املشروع هي الوحيدة التي تحقق 
أهدافها بدقة، وتتجاوز الجغرافيا 
واملنطق. والدليل أن سلطات تعز، 

التي ُيفترض أنها »شرعية«، 
بدأت في محاكاة تجربة »املجلس 

االنتقالي الجنوبي« في االستحواذ 
على موارد ومؤسسات الدولة 

بمدينة عدن ونهب التجار وقوافل 
البضائع، فيما كان »االنتقالي« قد 

استفاد من تجربة الحوثيني في 
صنعاء ومحافظات الشمال التي 

مس 
ُ
تنهب املوارد وتفرض زكاة الخ

على املواطنني.
على الشارع أن يرفض ما يجري 

من محاوالت تجويع ممنهج، 
ونهب ملصادر دخلهم بشكل غير 

قانوني، وعلى األحزاب أن تحدد 
موقفها بشكل صريح مما يجري 

من فساد.

التحفظات المصرية مستمرة على الموقف اإلماراتيسد النهضة: ماراثون دبلوماسي للقاهرة والخرطوم

خاص

ــيــــة املـــصـــري  ــــن وزيــــــــر الــــخــــارجــ ــل مـ ــ ــــف كـ
ّ
ــث كــ

ســامــح شــكــري ونــظــيــرتــه الــســودانــيــة مــريــم 
الصادق املهدي، أمس اإلثنني، من املشاورات 
لتوضيح وجهة  الــدبــلــومــاســيــة،  والــلــقــاءات 
ــّد  ــــول أزمـــــــة سـ ــلـــديـــن املـــتـــوافـــقـــة حــ ــبـ نـــظـــر الـ
النهضة مع إثيوبيا، التي كانت بدأت عملية 
املــــلء الــثــانــي لــلــســد، مـــن دون الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق مــع دولــتــي املــصــب بــشــأن الــتــداعــيــات 
التقى  وفيما  املــائــي.  أمنهما  على  املحتملة 
وزير الخارجية املصري نظراءه األوروبيني 
فـــي بــروكــســل، عــلــى هــامــش اجــتــمــاع دوري 
البلجيكية، بحثت وزيرة  العاصمة  في  لهم 
الخارجية السودانية أزمة السد مع نظيرها 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي الفــــــــروف، فــــي مــوســكــو، 
الــتــي بـــدأت أول مــن أمــس زيـــارة لها تستمر 
التحركات  وتظهر  الخميس.  غــد  بعد  حتى 
املصرية والسودانية باتجاه روسيا والدول 
األوروبية تراجع التعويل على دور واشنطن 
فــي حــل األزمـــة، وســط اتــهــامــات مــن القاهرة 
بــايــدن بتبني وجهة نظر أديــس  إلدارة جــو 
أبــابــا، فــي الــوقــت الـــذي تــشــدد فيه واشنطن 
على رفض أي حلول عسكرية لألزمة، فيما 
ــــس تــجــنــب وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــان الفـــتـــا أمـ ــ كـ
املشترك  الصحافي  املؤتمر  خــال  الــروســي، 
ــهـــدي، اإلدالء بــــأي مــوقــف بــشــأن سد  مـــع املـ
النهضة، فــي داللـــة على عجز زيـــارة وزيــرة 
إحــداث تحول في  السودانية عن  الخارجية 
موقف موسكو. مع العلم أن الفروف كان قد 
أكد، خال اتصاالت هاتفية أجراها قبل أيام 
بكل مــن املــهــدي وشــكــري، على ضـــرورة حل 

األزمة عبر التفاوض حصرًا.
ــــري، أمــــس،  ــــصـ ــة املـ ــيـ ــارجـ وبـــحـــث وزيــــــر الـــخـ
مــــع نـــظـــرائـــه فــــي االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، أزمــــة 
ســد الــنــهــضــة. وبــحــســب مــوقــع الـــــوزارة على 
»فيسبوك«، فقد التقى شكري كا من رئيس 
ومفوضة  ميشال،  شــارل  األوروبــــي  املجلس 

القاهرة ـ العربي الجديد

ال تــــزال تـــطـــورات مــلــف ســـد الــنــهــضــة تــفــرض 
نفسها عــلــى الــعــاقــات املــصــريــة مــع عـــدد من 
ــــك اإلمــــــــــارات، إذ تــتــحــدث  الــــــــدول، بـــمـــا فــــي ذلـ
التحفظات  أن  عــن  مصرية  حكومية  مــصــادر 
مــســتــمــرة مــن الــقــاهــرة عــلــى مــواقــف أبــوظــبــي 
تجاه القضية. وتلفت إلى أنه على الرغم من 
طريقة  بتغيير  للقاهرة  تعهدت  أبوظبي  أن 
تعاطيها مع القضية، دبلوماسيا واقتصاديا 
وإعــامــيــا، إال أن مصر تعتبر أن اإلمـــارات لم 
االعتماد  مــا يصعب  الــتــعــهــدات،  بــهــذه  تلتزم 

»وسيط« في امللف. عليها كـ
ــبــــي مــحــمــد  ــوظــ مـــــع الـــعـــلـــم أن ولــــــي عـــهـــد أبــ
ــدد مــــن أفـــــــراد أســـرتـــه  ــ ــد زار بـــرفـــقـــة عـ ــ بــــن زايــ
في  صيفية  عطلة  لقضاء  مصر،  ومساعديه، 
الشمالي،  بالساحل  الجديدة  العلمني  مدينة 
يــزور املدينة  ليكون بذلك أول مسؤول عربي 
الساحلية الجديدة، التي بناها النظام لتكون 
الــســنــوات املقبلة.  عــاصــمــة صيفية ملــصــر فــي 
كما أن بــن زايـــد وأحــفــاده حــضــروا االحتفال 
الكبير بتدشني قاعدة 3 يوليو البحرية غرب 
مـــطـــروح، حــيــث ظــهــرت حـــفـــاوة واضـــحـــة بني 
الــرئــيــس املــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي وبــن 

زايد أمام الكاميرات.
التي  املــصــريــة،  الحكومية  املــصــادر  وبحسب 
تحدثت مع »العربي الجديد«، فإن مصر طلبت 
مــن اإلمــــارات، الشهر املــاضــي، بشكل واضــح، 
عبر اتصاالت رفيعة املستوى واستخباراتية، 
إثــيــوبــيــا، بما  تــــؤدي دورًا ضــاغــطــا عــلــى  أن 
راســخــة معها،  اقتصادية  عــاقــات  مــن  تملكه 
وأن يظهر ذلك بصراحة في وسائل إعامها، 
بــالــلــغــات الــعــربــيــة واإلنــكــلــيــزيــة واألمـــهـــريـــة، 
لــتــكــون رســـالـــة واضـــحـــة لــإثــيــوبــيــني وكــذلــك 
السعودية،  إلــى جــانــب  اإلمــــارات،  بــأن  للعالم 
تــــدعــــم مــــصــــر والــــــــســــــــودان فـــــي مــســاعــيــهــمــا 

في إطار زمني محدد«. كما أعرب عن تقدير 
باده لبيان االتحاد األوروبــي األخير، الذي 
الثاني للسد،  انتقد إعان إثيوبيا بدء امللء 
من دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي املصب 

)مصر والسودان(.
ــكـــري هــــو الـــثـــانـــي لــلــخــارجــيــة  وتـــصـــريـــح شـ
الــســد، بعد عقد مجلس  املصرية حــول أزمــة 
األمن جلسة له، الخميس املاضي، بشأن نزاع 
السد عقب 3 أيام على إعان إثيوبيا بدء ملئه 
قــرارًا  يصدر  لــم  املجلس  لكن  الثانية،  للمرة 
بشأنه، وأعاد امللف إلى االتحاد األفريقي من 
للمفاوضات. وكان  زمني  إطــار  دون تحديد 
شــكــري قــد اعــتــبــر، أول مــن أمـــس، فــي حديث 
تلفزيوني، أن إثيوبيا تّدعي »املظلومية« في 
القاهرة والخرطوم  أن  إلــى  السد، الفتا  أزمــة 
رباعية،  بوساطة  معززة  مفاوضات  تريدان 
ولها توقيت محدد لحل األزمة. وقال شكري 
أي  مــع  للتعامل  االســتــعــداد  لديها  بـــاده  إن 
بــــادرة إيــجــابــيــة فــي األزمـــــة، وســتــســتــمــر في 
متابعة األمر في مجلس األمن ومع شركائها 
األفـــــارقـــــة والــــدولــــيــــني. وبـــخـــصـــوص الـــقـــرار 
املطروح حول السد من تونس كونها املمثل 
العربي في املجلس، والــذي لم ُيقر بعد، رأى 
بــوســاطــة رباعية  »الــقــرار يطالب  أن  شــكــري 
ــر، تــســعــى مــــن خــالــه  ــهــ ــار زمـــنـــي 6 أشــ ــإطــ بــ
مــصــر لــتــعــزيــز جــانــب املــراقــبــني، بــمــا يسمح 
بإبداء الحلول واملقترحات لحلحلة األمر أو 
رصــد مــا يــحــدث«. لكنه اعتبر أن »األمـــر في 
املــجــلــس لــه اعــتــبــارات ســيــاســيــة ومـــواءمـــات 
ــا يــتــطــلــب تــعــديــا  ــمـ وتـــشـــابـــك مـــصـــالـــح، وربـ
ــرار، وعــمــومــا فـــإنـــه يــســتــغــرق قـــدرا  ــقــ عــلــى الــ
الــوقــت«. كما تطرق إلــى خطاب إثيوبيا  مــن 
فــي مجلس األمــــن، معتبرًا أن »حــجــة أديــس 
ذاته  للحديث  تــكــرارًا  وتحمل  ضعيفة،  أبابا 
عـــن املــظــلــومــيــة«. وشـــــّدد عــلــى أن »املــطــلــوب 
سودانيا ومصريا هو مفاوضات معززة بما 

ــارات، الــتــي ســبــق أن قدمت  ــ مــع الــعــلــم أن اإلمــ
تــصــورات خــاصــة بــحــل قضية ســد النهضة، 
أضافت إليها أخيرًا بعض العروض الجديدة، 
مــن بينها الــســعــي لــحــصــول مــصــر عــلــى منح 
وقـــــروض مــالــيــة دولـــيـــة جـــديـــدة، تــســاعــد في 
التأثيرات السلبية املحتملة لعمليات  تجاوز 
ــتــــصــــورات  ــت الــ ــ ــانـ ــ ــد. وكـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــزانــ ــ مــــــلء خــ
السابقة تركز باألساس على أن تشمل ضمان 
تعظيم استفادة مصر من املشاريع التنموية 
واالستثمارات اإلماراتية في املنطقة، وإدخال 
الـــقـــاهـــرة شــريــكــا فـــي بــعــضــهــا. كــمــا تــعــّهــدت 
اإلمــــــــــارات بـــضـــمـــان عـــــدم اإلضـــــــــرار بـــدولـــتـــي 
للمصريني  أخــرى  مساعدات  وتقديم  املصب، 
إلنــجــاز مــزيــد مــن املــشــاريــع الــداخــلــيــة لتافي 
النهضة، وتحسني  الناشئة عن سد  األضــرار 
إدارة املــيــاه. وأشــــارت املــصــادر إلـــى أن هناك 
مــوقــفــا ســودانــيــا أكــثــر إيــجــابــيــة تــجــاه الــطــرح 
اإلمـــاراتـــي، وهــو مــا قــد يساعد فــي تقبل هذا 

الطرح مصريا.
ووفقا للمصادر الحكومية، كانت االتصاالت 

االتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي لـــلـــهـــجـــرة والـــــشـــــؤون 
الــداخــلــيــة إيــلــفــا يــوهــانــســون، واألمــــني الــعــام 
للحلف األطلسي ينس ستولتنبرغ، ونظيره 
ــكــــو ، ومــفــوضــة  ــانــــي  بــــوغــــدان أوريــــســ الــــرومــ
االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي لــــلــــشــــراكــــات الــــدولــــيــــة، 
ــتـــت الـــــــــــوزارة إلـــى  ــفـ ــا أوربـــيـــلـــيـــنـــني. ولـ غــــوتــ
مــشــاركــة الــوزيــر فــي مــأدبــة عمل مــع نظرائه 
األوروبـــيـــني، لبحث الــعــاقــات ومــلــفــات عــدة، 
منها سد النهضة. وبحسب بيان للخارجية 
املصرية، فقد شهد اللقاء »تشاورًا حول عدد 
مـــن الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة، أبـــرزهـــا مــلــف سد 
أهمية  على  التأكيد  شكري  وجــّدد  النهضة. 
»وضــع خريطة طريق في ملف سد النهضة 
اإلثــيــوبــي للتوصل إلـــى اتــفــاق عـــادل ومــلــزم 

للوصول إلى اتفاق شامل وملزم، وأن تخفت 
وتــيــرة التنسيق بــني أبــوظــبــي وأديـــس أبــابــا، 

بالتزامن مع تأزم القضية وبدء امللء الثاني.
ــرت املـــصـــادر أن املــســؤولــني اإلمــاراتــيــني  ــ وذكـ
وعــــــدوا نـــظـــراءهـــم املـــصـــريـــني بــــأن »يــشــهــدوا 
ــاروا إلـــى أنهم  ــ مــواقــف أكــثــر إيــجــابــيــة«، وأشــ
ــلــــوبــــا دعــــائــــيــــا وســيــاســيــا  ســيــنــتــهــجــون أســ
للضغط عــلــى إثــيــوبــيــا، وســيــتــم وقـــف بعض 
االجــتــمــاعــات والــلــقــاءات املخططة ســلــفــا، مع 
تكثيف االتصاالت بشأن قضية السد، انطاقا 
اإلمــارات،  التي طرحتها  السابقة  املبادرة  من 
واعترضت عليها مصر والسودان، في إبريل/

نيسان املاضي، والعمل على تقديم ضمانات 
أكــبــر اللـــتـــزام إثــيــوبــيــا بــبــنــودهــا، أو دمجها 
مـــع املـــبـــادرة األفــريــقــيــة-األمــيــركــيــة، الــخــاصــة 
بالتدرج في االتفاق، أو تجزئته إلى مرحلتني، 
والــــتــــي وضـــعـــت إثـــيـــوبـــيـــا لــقــبــولــهــا شـــروطـــا 
ـــفـــرغـــهـــا مــــن مـــضـــمـــونـــهـــا، وحــــــدد الــــســــودان 

ُ
ت

شروطا موضوعية لقبولها، واشترطت مصر 
قبول إثيوبيا الكامل بها لتنفيذها مباشرة.

)الوساطة  املراقبني  )لـــدور(  سابقا  طرحناه 
الرباعية( سواء من االتحاد األوروبي واألمم 
فإن  »بالتأكيد  إنه  املتحدة وغيرهما«. وقال 
املــفــاوضــات يجب أال تكون بــا نهاية، ال بد 
السد  مــن توقيت«. كما شــّدد على أن قضية 
»وجودية ولن تتهاون الدولة في الدفاع عن 

حقوق الشعب املصري«.
فبراير/شباط  الخرطوم طرحت، في  وكانت 
املاضي، مبادرة أيدتها مصر بتوسيع دائرة 
الوساطة لتشمل إلى جانب االتحاد األفريقي، 
االتحاد األوروبي وواشنطن واألمم املتحدة، 
ليرفع دورهم من مراقبني إلى وسطاء، وهو 
ما ترفضه إثيوبيا، مكتفية بالقول إن الحل 

أفريقي فقط.
إلــى تحشيد دعم  بــدورهــا، تسعى الخرطوم 
دولي ملوقفها في أزمة السد. وفي هذا اإلطار، 
أعــربــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، مريم 
الصادق املهدي، أمس، خال لقائها نظيرها 
الــروســي سيرغي الفـــروف، عــن ثقتها فــي أن 
موسكو تستطيع إقناع أديس أبابا »بتحكيم 
ــة الـــســـد.  ــ ــــوت الـــعـــقـــل« فــــي مــــا يـــخـــص أزمــ صـ
ونقلت وكـــاالت األنــبــاء الــروســيــة عــن املهدي 
قــولــهــا إن مــبــاحــثــاتــهــا فــي مــوســكــو »تشمل 
األوضـــاع فــي منطقتنا والــتــطــورات األخيرة 
الخاصة بقضية سد النهضة«، مضيفة أنها 
ستتضمن شرح وتوضيح مواقفنا ووجهة 
ــلـــوك  نـــظـــرنـــا فــــي قـــضـــيـــة ســــد الـــنـــهـــضـــة وسـ
ــان في  ــواء أكــ إثــيــوبــيــا املــتــعــنــت تــجــاهــنــا، ســ
سد النهضة أو في الحدود املشتركة بيننا«. 
وأكدت املهدي أنه »يمكن لروسيا، بما لديها 
مـــن عـــاقـــات طــيــبــة مـــع إثــيــوبــيــا، أن تسعى 
اإلثيوبي بتحكيم صوت  الجانب  إقناع  إلى 
اتفاق يضمن مصالح  إلــى  العقل والــوصــول 
الدول الثاث، وعدم اإلضرار بالسودان، كما 

ان سد النهضة.
ّ
فعلت في امللء األول« لخز

)العربي الجديد، األناضول(

ــذا  ــلـــى هـ ــة عـ ــيـ ــابـ بــــني مـــصـــر واإلمــــــــــــارات إيـــجـ
ــع مــــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــ ــرابـ ــ الـــصـــعـــيـــد، حـــتـــى الـ
في  النشر  -قبل  علمت مصر  عندما  الــحــالــي، 
اإلعــام الرسمي اإلثيوبي بساعات- بوصول 
ميناء  إلــى  »فيبي«  اإلثيوبية  الشحن  سفينة 
بــربــرة فــي »جمهورية صــومــاالنــد«، أو أرض 
الصومال االنفصالية املعلنة من طرف واحد، 
والــــذي تــديــره لــوجــســتــيــا شــركــة مــوانــئ دبــي 
الــعــاملــيــة، كــبــدايــة لتشغيل خــط إمــــداد شحن 
الــبــضــائــع لــصــالــح إثــيــوبــيــا، الـــتـــي كـــانـــت قد 
ــارس/آذار 2018، مــع الشركة  ــ تــعــاقــدت، فــي مــ
ــكــــومــــة »صـــــومـــــاالنـــــد« عــلــى  اإلمـــــاراتـــــيـــــة وحــ
امتاك 19 في املائة من أسهم مشروع تطوير 
ميناء بربرة. وعلى الرغم من أن وصول هذه 
التي  نوعها  من  األكبر  تعتبر  التي  السفينة، 
قبل  من  واستقبالها  إثيوبيا،  تصل ملصلحة 
الــشــركــة اإلمــاراتــيــة، يعتبر نتيجة  مــســؤولــي 
الطرفني  بــني  عقدت  التي  لاتفاقات  طبيعية 
»شــــعــــورًا  أن  إال  و2018،   2016 عــــامــــي  بــــني 
لتزامن هذا  بالحنق« أصــاب املصريني، نظرًا 
النهضة، وإعطاء  أزمــة سد  التطور مع تفاقم 
تأثير  عـــدم  عــلــى  للتأكيد  فــرصــة  اإلثــيــوبــيــني 
أزمـــتـــهـــم مـــع مــصــر عــلــى عــاقــاتــهــم بــالــقــوى 
لم  اإلمـــارات  وأن  خاصة  واإلقليمية،  العربية 
تــصــدر أي تــصــريــح مــســانــد ملــصــر والــســودان 

قبل أو بعد جلسة مجلس األمن.
وذّكرت املصادر، في هذا الصدد، بأن اإلمارات 
كانت قد صورت للنظام املصري في سنوات 
سابقة أن اتفاقياتها مع إثيوبيا تدخل ضمن 
أوضاعها  لتحسني  تحفيزية  خطوات  حزمة 
االقتصادية مقابل التساهل ومرونة مواقفها 
في قضية سد النهضة. كما سبق أن اقترحت 
أفـــكـــارًا لــضــخ اســتــثــمــارات إمـــاراتـــيـــة مصرية 
ــنـــهـــضـــة واملــــشــــروعــــات  ــد الـ ــ ــــي سـ مـــشـــتـــركـــة فـ
لكن  منه،  باالستفادة  التي ستنشأ  التنموية 

لم يتم تنفيذ أي من هذه األفكار.

أمس  زادة،  خطيب  سعيد  اإليرانية،  الخارجية  باسم  المتحدث  أكــد 
النووية  فيينا  مفاوضات  في  الحاصل«  التقدم  إلى  »بالنظر  أنه  اإلثنين، 
من  »اقتربت  أنها  اعتبار  »فيمكن  وواشنطن  طهران  بين  المباشرة  غير 
نهايتها«، لكنه أشار، في المقابل، إلى أن »ثمة قضايا متبقية لم تحل 
بعد«، وأن »وزن القضايا التي حلت أكثر من القضايا التي لم تحل«. وقال 
من  المتبقية  المسافة  لكّن  اآلن،  حتى  طويلة  مسافة  قطعنا  »لقد 

الطريق ليست سهلة«.

المسافة المتبقية ليست سهلة

وصف تقرير وزارة 
الخارجية اإليرانية عملية 

اغتيال العالم النووي 
اإليراني محسن فخري زادة 
في نوفمبر/تشرين الثاني 

الماضي، »فقط بعد ثالثة 
أسابيع من انتخاب الرئيس 
األميركي جو بايدن، بأنها 

أول تجسيد عملياتي 
للتوجه اإلسرائيلي الشامل 
لتدمير، أو أقله تعقيد 

إمكانية عودة بايدن 
لالتفاق النووي«، متحدثًا 
عن »سلسلة من العمليات 

اإلرهابية الموجهة من 
قبل إسرائيل، وخاصة ضد 

مجمع نطنز لتخصيب 
اليورانيوم«.

دور إسرائيل

دعت حكومة روحاني 
رئيسي إلكمال ما تم 

تحقيقه حتى اآلن 
)األناضول(

تقرير الحدث

تعّهدت اإلمارات سابقًا بمساعدة مصر في تحسين إدارة المياه )محمد الشاهد/فرانس برس(
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مليشيا عراقية ترفض 
الهدنة مع أميركا

أعـــلـــنـــت مــلــيــشــيــا »عـــصـــائـــب أهـــل 
الـــــحـــــق«، إحــــــــدى أبــــــــرز الـــفـــصـــائـــل 
الـــعـــراقـــيـــة املــســلــحــة املـــدعـــومـــة من 
إيران، أمس االثنني، رفض الدخول 
بهدنة جديدة مع القوات األميركية. 
وقــــــــال عـــضـــو املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
لــلــمــلــيــشــيــا، ســـعـــد الــــســــعــــدي، فــي 
تصريح لوسائل إعام محلية: »ال 
هدنة مع االحتال«، مشيرًا إلى ما 
»بدء حرب مفتوحة« ضد  وصفه بـ

املصالح األميركية بالباد.
)العربي الجديد(

اشتباك مع قوات 
االحتالل في جنين

خــــاض فــلــســطــيــنــيــون، فــجــر أمــس 
ــنـــني، اشــتــبــاكــا مــســلــحــا عنيفا  اإلثـ
ــع قــــوات  ــة، مــ ــاعــ اســـتـــمـــر لــنــحــو ســ
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي فـــي مدينة 
ــيـــة  ــة الـــغـــربـ ــفــ ــال الــــضــ ــ ــمـ ــ ــنــــني شـ جــ
املـــحـــتـــلـــة، بـــعـــدمـــا اقــتــحــمــت قــــوات 
االحــتــال املــديــنــة. وقــالــت مــصــادر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مــحــلــيــة لــــ
االشتباك كان عنيفا جدًا، ووقع في 
أكــثــر مــن منطقة مــن جــنــني، حيث 
الحـــق املــســلــحــون آلــيــات االحــتــال 
األثــنــاء،  فــي  الــنــار.  وأطلقوا عليها 
نفذت قوات االحتال أمس عمليات 
اعـــتـــقـــال فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
الضفة، تخللتها مواجهات أصيب 

فيها عدة فلسطينيني. 
)العربي الجديد(

خسائر للجيش المصري 
في سيناء

وقع عناصر قوة عسكرية مصرية، 
أمـــس اإلثـــنـــني، بــني قتيل وجــريــح، 
خال اشتباكات بني قوات الجيش 
وتــنــظــيــم »واليــــة ســيــنــاء«، جنوب 
مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ زويــــــد بــمــحــافــظــة 
شمال سيناء شرقي الباد. وقالت 
»العربي الجديد«،  مصادر قبلية لـ
إن االشتباكات وقعت أثناء تصدي 
للجيش  عسكرية  لحملة  التنظيم 
املصري حاولت التقدم في منطقة 
التومة جنوب الشيخ زويد ما أدى 
تــم نقلهم  لــوقــوع قتلى وجـــرحـــى، 
ــن مـــوقـــع  ــ ــاف مـ ــ ــعــ ــ بــــســــيــــارات اإلســ

االشتباكات.
)العربي الجديد(

الصين طاردت 
سفينة أميركية

قال الجيش الصيني أمس اإلثنني، 
أميركية  طــارد سفينة حربية  إنــه 
في منطقة متنازع عليها في بحر 
الـــصـــني الـــجـــنـــوبـــي. وأوضــــــح عبر 
حسابه بموقع »تويتر«، أنه أرسل 
ســفــنــا وطـــــائـــــرات، بـــعـــدمـــا دخــلــت 
ــرة األمـــيـــركـــيـــة »يــــو أس أس  ــدمــ املــ
بها  تطالب  الــتــي  املــيــاه  بينفولد« 
بكني حول جزر باراسيل. وأضاف 
»حـــــــذرت  ــة  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ الــــــقــــــوات  أن 
ــهـــا  ــردتـ الـــســـفـــيـــنـــة األمــــيــــركــــيــــة وطـ

بعيدًا«.
)أسوشييتد برس(

انتخابات بلغاريا: 
ال فائز واضحًا

ــرة فــي  ــكـ ــبـ انـــتـــهـــت االنـــتـــخـــابـــات املـ
فــــائــــز واضـــــح،  مــــن دون  بـــلـــغـــاريـــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ حـــــســـــبـــــمـــــا أفــــــــــــــــــــادت مـ
ــة فـــي الــبــاد  ــزيـ االنـــتـــخـــابـــات املـــركـ
أمــس اإلثــنــني، بعد فــرز 95 باملائة 
ــن األصـــــــــــــــــوات. وفـــــــــــــاز، بـــحـــســـب  ــ ــ مـ
»مواطنون  حــزب  األولــيــة،  النتائج 
مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة األوروبـــــيـــــة في 
إلـــى تيار  الــــذي ينتمي  بــلــغــاريــا«، 
ــة رئـــيـــس  ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ يــــمــــني الــــــوســــــط بـ
الوزراء السابق بويكو بوريسوف، 
 23.91( لــلــغــايــة  بــأغــلــبــيــة ضــئــيــلــة 
باملائة من األصوات(، على منافسه 
ــــي املـــــنـــــاهـــــض لـــلـــنـــخـــبـــة  ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــاك شـــعـــب كـــذلـــك«  ــ ــنـ ــ الـــحـــاكـــمـــة »هـ
بزعامة مقدم البرامج التلفزيونية 
واملغني سافي تريفونوف )23.66 

باملائة من األصوات(.
)أسوشييتد برس(

طالب شكري 
بخريطة طريق واضحة 

لحل أزمة السد

االتفاق النووي
موافقة  عن  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  حكومة  تحدث  من  الرغم  على 
النووي، فإنّها، في  المرتبطة بملفها  العقوبات  الكثير من  أميركا على رفع 

المقابل، تركت أمر إنهاء االتفاق لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي

مفاوضات 
فيينا متروكة 

لحكومة 
رئيسي



عقوبة مشددة لعوض اهلل والشريف حسن

45
سياسة

  شرق
      غرب

تمديد اعتقال 3 نشطاء 
نددوا بمقتل بنات

الفلسطينية  العامة  النيابة  مــددت 
فــي رام الــلــه، أمــس اإلثــنــني، توقيف 
ثــاثــة نــشــطــاء اعــتــقــلــتــهــم األجــهــزة 
األمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــســـاء أول 
ــد، قــرب دوار املــنــارة،  مــن أمــس األحـ
الله، وســط الضفة  رام  مركز مدينة 
الــغــربــيــة املــحــتــلــة، بــعــد مــغــادرتــهــم 
بنات  نـــزار  بمقتل  مــنــددًا  اعتصاما 
ــيـــو/حـــزيـــران املـــاضـــي.  فـــي 24 يـــونـ
وقال مدير »مجموعة محامون من 
أجل العدالة« املحامي مهند كراجة، 
مــــددت توقيف  الــعــامــة  الــنــيــابــة   

ّ
إن

ضــــيــــاء زلــــــــــوم، ومـــــعـــــاذ عــــــــــاروري، 
وعــيــســى شــــحــــادة، 24 ســـاعـــة على 

ذّمة التحقيق.
)العربي الجديد(

مصر: البرلمان يوافق 
على تمديد الطوارئ

وافق مجلس النواب املصري، أمس 
ــرار الـــرئـــيـــس عــبــد  ــ اإلثــــنــــني، عـــلـــى قــ
ــــم 290 لــســنــة  الـــفـــتـــاح الــســيــســي رقـ
2021 بتمديد حالة الطوارئ، املعلنة 
رقــم 174  الجمهورية  رئــيــس  بــقــرار 
لسنة 2021 في جميع أنحاء الباد، 
وذلــك ملــدة ثاثة أشهر جديدة بدءًا 
الــحــالــي. وهو  يوليو/تموز   24 مــن 
الــتــمــديــد الــــــ18 عــلــى الـــتـــوالـــي، منذ 
االعــتــداءات التي طــاولــت كنيستني 

في إبريل/نيسان 2017.
)العربي الجديد(

روسيا: حملة 
انتخابية بمشاركة 
شويغو والفروف 

كــشــف مــصــدر فـــي حــــزب »روســيــا 
املـــــوّحـــــدة« الـــحـــاكـــم فــــي مــوســكــو، 
ومــــنــــّســــق لـــجـــنـــة خــــبــــراء الــــحــــزب، 
»أر  لصحيفة  كوستني  قسطنطني 
 
ّ
بــي كــا« املحلية، أمــس اإلثــنــني، أن

ـــري الـــدفـــاع ســيــرغــي شويغو،  وزيـ
ــة ســـيـــرغـــي الفـــــــروف،  ــيــ ــارجــ ــخــ والــ
مرشحني  بصفتهما  ســيــشــاركــان 
النتخابات »الدوما« )البرملان( مع 
الفيدرالية  القائمة  مرشحي  باقي 
للحزب، في الفعاليات االنتخابية. 
االنتخابات  أن تجرى  املــقــرر  ومــن 
بني 17 سبتمبر/أيلول املقبل و19 

منه. 
)العربي الجديد(

عّمان ـ أنور الزيادات

بعد ثاثة أسابيع من بدء جلسات املحاكمة، 
قــضــت محكمة أمـــن الــدولــة األردنـــيـــة، أمــس 
اإلثــنــني، بسجن الــرئــيــس األســبــق لــلــديــوان 
امللكي باسم عوض الله، والشريف حسن بن 
زيــد، ملــدة 15 عاما لكل منهما، في القضية 
األمــيــر حمزة«  »قضية  بـ إعــامــيــا  املــعــروفــة 
أو »قــضــيــة الـــفـــتـــنـــة«، وذلـــــك بــتــهــم الــســعــي 
إلحـــــداث الــفــوضــى والــفــتــنــة داخــــل الـــدولـــة. 
وبــيــنــمــا كــانــت املــحــاكــمــة مــحــور انــتــقــادات 
لغياب ولي  الــبــدايــة،  منذ  قانونيني  خــبــراء 
للعاهل  الشقيق  غير  واألخ  السابق  العهد 
األردني امللك عبد الله الثاني، األمير حمزة 
بـــن الــحــســني، مــحــور األحــــــداث، عــنــهــا، كــان 
الــتــشــكــيــك مــتــواصــا أمـــس بــمــدى شفافية 
املــحــاكــمــة وال ســيــمــا عــلــى لـــســـان مــحــامــي 
عوض الله األميركي مايكل سوليفان، الذي 

الشفافية«،  إلــى  »افــتــقــرت  املحاكمة  إن  قــال 
علما بأن السلطات أكدت مرارًا أنها عادلة. 
وأســنــدت إلــى عــوض الــلــه والــشــريــف حسن 
بــن زيـــد جــنــايــة الــقــيــام بــأعــمــال مــن شأنها 
تــعــريــض ســامــة املــجــتــمــع وأمـــنـــه للخطر، 
ــداث الفتنة بــاالشــتــراك خــافــا ألحــكــام  وإحــ
ــاب رقـــم 55 لــســنــة 2006  ــ قـــانـــون مــنــع اإلرهــ
وتــعــديــاتــه، وبـــداللـــة املــــادة 7 مــن الــقــانــون 
ذاتــــــه« وحـــكـــم عــلــيــهــمــا بــالــســجــن 15 عــامــا 
على أن ينفذ الحكم من تاريخ إلقاء القبض 
كما  املــاضــي.  إبريل/نيسان   3 أي  عليهما، 
ديــــن الــشــريــف حــســن بــتــهــمــة حـــيـــازة مـــادة 
مــــخــــدرة وبـــتـــهـــمـــة تـــعـــاطـــي مـــــــادة مـــخـــدرة 
ودفــع  واحــــدة  لسنة  بالسجن  عليه  وحــكــم 
غرامة قدرها ألف دينار )1400 دوالر( لكل 
العقوبة  تطبق  املحكمة  لكن  التهمتني.  من 

األشد في القضية وهي السجن 15 عاما.
وتا رئيس املحكمة، املقدم القاضي العسكري 
الدعوى والتفاصيل  املساعيد، وقائع  موفق 
الكاملة لائحة االتهام، الــذي قال إن »أركــان 
ومتحققة،  كاملة  الفتنة  قضية  في  التجريم 
وتثبت قيام املتهمني بتدبير مشروع إجرامي 
إلحداث فتنة، وتثبت تحريض املتهمني ضد 
ــار إلـــى أن »املــتــهــمــني فــي قضية  املـــلـــك«. وأشــ
ويحمان  صــداقــة،  بعاقة  يرتبطان  الفتنة 
أفكارًا مناوئة للدولة وامللك عبد الله الثاني، 
وسعيا معا إلحداث الفوضى والفتنة داخل 
املجتمع األردنــي«. وأضــاف املساعيد أن »ما 
جــرى هــو مــشــروع إجــرامــي، ويحقق رغبات 
نظام  ويستهدف  باملتهمني،  خاصة  داخلية 
الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة 

ــــس، فــي  ــ ــاٍن لــــعــــوض الــــلــــه، أمـ ــ ــ وهـــــو وكــــيــــل ثـ
»سيتم  ــه 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات 

الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في القضية، 
التمييز«،  محكمة  إلــى  السجن  قـــرار  إلحــالــة 
أكــده كذلك محامي الشريف حسن،  وهــو ما 
عــــاء الــخــصــاونــة لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بــــرس«. 

املــحــكــمــة بـــالـــجـــرم«. وتـــابـــع أنـــه »عــلــى ضــوء 
ــهـــزة األمــنــيــة ملــخــطــط الــفــتــنــة،  اكــتــشــاف األجـ
الخاصة باملتهمني  وضعت أجهزة االتصال 

تحت املراقبة بقرار من املدعي العام«.
األمــيــركــي مايكل  املحامي  مــن جهته، ســـارع 
سوليفان، الذي يمثل عوض الله، الذي يحمل 
الــجــنــســيــة األمــيــركــيــة، إلـــى الـــقـــول إن الحكم 
بسجن موكله 15 عاما »يفتقر إلى الشفافية 
والعدالة«. وأضاف سوليفان في بيان أرسله 
رب 

ُ
إلى وكالة »رويــتــرز«، أن عوض الله، »ض

جـــبـــر عــلــى تــوقــيــع اعـــتـــراف ملفق 
ُ
وُعـــــذب وأ

وُحــرم من محاكمة عادلة تمكنه من دحض 
اتهامات النيابة«.

مـــن جــهــتــه، قــــال املـــحـــامـــي مــحــمــد الــعــفــيــف، 

عسكرية  محكمة  هــي  الــدولــة  أمـــن  ومحكمة 
ذات والية قضائية خاصة على الجرائم التي 
للمملكة،  والــخــارجــي  الداخلي  بــاألمــن  تضر 
وعسكريني،  مدنيني  مــن  هيئاتها  وتتشكل 
وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز 

)أعلى هيئة قضائية بالباد(.
وخال جلسات املحكمة، قال املتهمان إنهما 
املحكمة  قــررت  فيما  بالقضية،  مذنبني  غير 
عـــقـــد جـــلـــســـات مــحــاكــمــتــهــمــا ســـــــّرًا، وبـــــررت 
»أمــن  قـــرارهـــا بـــأن وقــائــع الـــدعـــوى تتعلق بـــ
وأسرار الدولة، والحفاظ على النظام العام«. 
 هناك ارتباطا وثيقا 

ّ
ووفق الئحة االتهام، فإن

يجمع األمير حمزة بن الحسني، مع املتهمني 
املتابعني في القضية، ملساعدتهما في كسب 
في  األمير  موقف  لتدعيم  الخارجي  التأييد 
الوصول إلى سدة الحكم. وكان رئيس وزراء 
 األمير 

ّ
أن أعــلــن  قــد  الــخــصــاونــة،  األردن بشر 

حمزة لن ُيحاكم، وأن موضوعه »ُيحل داخل 
أثــار شكوك خبراء  املالكة«، وهــو ما  العائلة 
قــانــونــيــني فــي مــشــروعــيــة مــحــاكــمــة ال يكون 
األمــيــر حــمــزة، مــحــور األحـــــداث، طــرفــا فيها، 

بينما أكدت السلطات أن املحاكمة عادلة.
وشهد األردن، في 3 إبريل/ نيسان املاضي، 
ــقـــاالت طــاولــت  ــتـ اســـتـــنـــفـــارًا أمـــنـــيـــا، شــمــل اعـ
مــســؤولــني مــقــّربــني مـــن األمـــيـــر حـــمـــزة. وفــي 
ــر الــخــارجــيــة وشـــؤون  4 إبـــريـــل، تــحــدث وزيــ
ــفــــدي، خـــــال مــؤتــمــر  املـــغـــتـــربـــني أيــــمــــن الــــصــ
صــــحــــافــــي، عــــن مـــتـــابـــعـــة األجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة 
حسن  الشريف  بينهم  متهما،   16 لتحركات 
بــن زيـــد، وبــاســم عــوض الــلــه، تستهدف أمن 

األردن واستقراره.

تبّخر تفاهمات 
أستانة 16

»االتحاد 
الوطني 

الكردستاني«

واضــح من قبل الثاثي الضامن ينّص على 
الشمال  فــي  العسكرية  لــألعــمــال  كــامــل  وقــف 
الروسي  الطرفني   

ّ
أن إال  من سورية،  الغربي 

اتــخــاذ »هيئة تحرير  واإليــرانــي استمرا فــي 
ــنـــصـــرة ســـابـــقـــا(، ذريـــعـــة  الــــشــــام« )جـــبـــهـــة الـ
الســتــمــرار حــمــات القصف بــني وقــت وآخــر، 
والــتــي ال تــطــاول ســوى املــدنــيــني. فقد عّبرت 
الدول الضامنة عن »قلقها العميق إزاء زيادة 
تنظيم هيئة تحرير  أنشطة  وتفعيل  وجــود 
بها،  املرتبطة  اإلرهابية  والتنظيمات  الشام 
ــيـــني داخــــل  ــتــــي تــشــكــل خـــطـــرًا عـــلـــى املـــدنـ والــ
وخـــارج  إدلـــب  فــي  التصعيد  خــفــض  منطقة 

حدودها«، ليتواصل القصف.
اآلن،  إلــى  أستانة  اجتماعات  انتهاء  ومنذ 
عــــــاد الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري عـــلـــى مــعــظــم 
الــزاويــة  فــي منطقة جبل  مــحــاور االشتباك 
بــــريــــف إدلــــــــب، كـــمـــا شـــمـــل تــصــعــيــد قــــوات 
الـــنـــظـــام مــنــاطــق كـــانـــت هـــادئـــة نــســبــيــا في 
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الــغــربــي وريـــف إدلــب 

ــبــرت أنــهــا بــمــثــابــة انــقــاب أبــيــض على 
ُ
اعــت

الهور شيخ جنكي ومحاولة إضعافه. وتّم 
توقيف آخرين محسوبني عليه قبل إطاق 
ســراحــهــم، نتيجة تــدخــل عــدد مــن الــقــيــادات 
»حركة  بينها  السليمانية،  فــي  السياسية 
التغيير«، التي تمثل جبهة املعارضة األبرز 

في إقليم كردستان.
السليمانية  الــتــطــورات، شــهــدت  بــعــد هـــذه 
تابعة  لـــوحـــدات مسلحة  مــوســعــا  انــتــشــارًا 
للشيخ جنكي تبادلت إطاق النار مع قوات 
مــن »األســايــش« وســط املدينة، قبل أن يتم 
الرئيس  املــوقــف بتدخل عاجل مــن  احــتــواء 
العراقي، املوجود في السليمانية في الفترة 
الــحــالــيــة لــتــهــدئــة املـــوقـــف. وعــلــى الــرغــم من 
ذلك، نجح بافل الطالباني في اإلبقاء على 
املسؤولني املوالني له باملناصب األمنية، إذ 
تسلم وهاب حلبجي قيادة مؤسسة مكافحة 
اإلرهــــــــــــاب، وأجـــــــي أمــــــني رئـــيـــســـا ملــؤســســة 
املعلومات، بدءًا من أول من أمس األحد. ولن 
األمنية،  املناصب  على  التغييرات  تقتصر 
إذ تكشف مصادر سياسية من السليمانية، 
أن تــغــيــيــرات ســتــطــرأ عــلــى مــنــاصــب كثيرة 
ــار الــســلــيــمــانــيــة،  ــطـ فــــي املـــديـــنـــة، ومـــنـــهـــا مـ
الــــذي يــخــضــع لــنــفــوذ الهــــور شــيــخ جنكي 
ــدال هـــذه  ــبــ ــتــ ــري عــمــلــيــة االســ ــجــ ـــا. وتــ أيــــضـ
ــر املـــقـــّربـــة من  فـــي ســبــيــل مـــا تــصــفــه الــــدوائــ
تحقيق  أجــل  »مــن  بأنها  الطالباني  عائلة 
اإلصـــاح«، لكن أحــد األعضاء البارزين في 

أمين العاصي

ــة  ــولـ ــلــــى الـــجـ ــكــــد تــــمــــر أيــــــــام عــ لـــــم تــ
الــســادســة عــشــرة مــن مــســار أستانة 
الــخــاص بــالــتــفــاوض حـــول الــوضــع 
الــعــســكــري فـــي ســـوريـــة بـــني روســـيـــا وإيــــران 
وتركيا، حتى عــاودت قوات النظام السوري 
واملــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــهــا حــمــات الــقــصــف 
بــاملــدفــعــيــة والـــصـــواريـــخ عــلــى مــنــاطــق تحت 
فــي شمال غربي  املــعــارضــة  سيطرة فصائل 
الـــبـــاد، فــي تــأكــيــد جــديــد عــلــى أن تفاهمات 
ة وال يعّول عليها في تثبيت 

ّ
هذا املسار هش

استقرار نسبي في محافظة إدلب ومحيطها. 
وكـــــان الـــثـــاثـــي الـــضـــامـــن لــتــفــاهــمــات مــســار 
أســـتـــانـــة )تـــركـــيـــا، إيـــــــران، روســــيــــا(، قـــد مــدد 
التهدئة في شمال غربي سورية في الجولة 
ــذا املـــســـار،  ــ ــــوالت هـ الـــســـادســـة عـــشـــرة مــــن جــ
والــــتــــي انـــتـــهـــت الــخــمــيــس املــــاضــــي. وكـــانـــت 
فــصــائــل املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة تـــأمـــل بــإعــان 

بغداد ـ زيد سالم

يــشــهــد حـــــزب »االتـــــحـــــاد الــوطــنــي 
ــنـــة  ــديـ ــم مـ ــ ــاكــ ــ الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي« حــ
الــســلــيــمــانــيــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
ــــراق، خــــافــــات بــلــغــت مـــرحـــلـــة الـــصـــدام  ــعـ ــ الـ
ح، بني قطبي الحزب، بافل الطالباني، 

ّ
املسل

الغزو  بعد  العراقيني  الــرؤســاء  ثــانــي  نجل 
األميركي للباد عام 2003 جال الطالباني، 
ــــور شيخ  والـــرئـــيـــس املــشــتــرك لــلــحــزب، الهـ
جنكي. ويعود السبب إلى إجــراء تغييرات 
فــي املــنــاصــب الــهــامــة بــاملــحــافــظــة، تــحــديــدًا 
مـــنـــصـــبـــي رئـــــاســـــة مـــؤســـســـة املـــعـــلـــومـــات، 
ومؤسسة مكافحة اإلرهاب في السليمانية. 
ــان عــلــى رأس املــؤســســتــني شــخــصــيــات  ــ وكـ
محسوبة على شيخ جنكي تم استبدالهما 
التوترات  بافل. ودفعت  إلــى  أقــرب  بآخرين 
ــة بـــرهـــم  ــهــــوريــ ــمــ ــيـــــس الــــجــ ــ ــــل رئـ ــــدخـ إلـــــــى تـ
»االتـــحـــاد الــوطــنــي  صـــالـــح، الــــذي يــنــتــمــي لــــ
الــكــردســتــانــي« أيــضــا، فــي ســبــيــل الــتــوصــل 

إلى تهدئة.
ومنذ وفاة جال الطالباني في 3 أكتوبر/

ــاد  »االتــــحــ مـــؤســـس   ،2017 األول  تـــشـــريـــن 
الوطني الــكــردســتــانــي«، ثــانــي أكــبــر أحــزاب 
القوية  بعاقاته  املــعــروف  كردستان  إقليم 
مـــع إيــــــران وفـــتـــورهـــا مـــع تـــركـــيـــا، لـــم يتفق 
الحزب على رئيس جديد. وتــّم االتفاق في 
حينه على صيغة ترضية من خال رئاسة 
األكبر،  الطالباني  نجل  بافل،  بني  مشتركة 
والــرجــل األمــنــي األقــــوى فــي املــديــنــة الهــور 
ابــن شقيق جال  شيخ جنكي، وهــو أيضا 
الــطــالــبــانــي. لــكــن الــخــافــات تــواصــلــت على 
الــنــفــوذ، وســـط اتــهــامــات بــوجــود بصمات 
ألربيل في محاوالت إضعاف شيخ جنكي 
باتساع  تسبب  مــا  الطالباني،  بافل  ودعــم 

رقعة الخافات.
ــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن مـــســـاء الــخــمــيــس  وفــ
املــاضــي، بلغ الــخــاف ذروتـــه بــني الطرفني، 
إلــى مواجهة مسلحة واسعة،  وكــاد يفضي 
وفقا لوسائل إعــام كــرديــة، مع اإلعــان عن 
ــر بـــإجـــراء تــغــيــيــرات فــي هـــرم الــقــيــادات  أوامــ
الــســلــيــمــانــيــة وحلبجة،  بــمــحــافــظــة  األمــنــيــة 
 عـــن مــفــاصــل إداريــــــة أخــــرى مـــن قبل 

ً
فــضــا

اإلقليم  رئــيــس  مــن  الطالباني وبــدعــم  بــافــل 
التغييرات  الـــبـــارزانـــي. وطـــاولـــت  نــيــجــرفــان 
مؤسسة  )وهــي  املعلومات  مؤسسة  رئيس 
اإلقــلــيــم(، محمد تحسني  فــي  أمنية رسمية 
الطالباني، وكذلك مستشار رئيس املؤسسة، 
رنــج شيخ علي، إضافة إلــى قــيــادات أخــرى. 
وجرى تسمية شخصيات أخرى مقّربة من 
بافل الطالباني، وكذلك من أربيل، في خطوة 

اإلثنني، طفلة  أمس  الغربي. وقتلت صباح 
من  صــاروخــي  بقصف  شقيقاها  وأصــيــب 
قوات النظام املتمركزة في معسكر جورين 
بريف حماة الغربي، طاول قرية حميمات، 
أسفل السفح الغربي لجبل الزاوية، جنوبي 
ــق نــاشــطــني مــحــلــيــني. كما  ــب، وفــ ــ ــرب إدلــ غــ
ــــوات الــنــظــام بــاملــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة  قــصــفــت قـ
الغاب في ريف حماة  قرية قسطون بسهل 
الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع إصابات 

بني املدنيني وأضرار مادية كبيرة.
كــل من  قــذائــف مدفعية على  كــذلــك سقطت 
ــريـــف حــمــاة  ــــرى الـــســـرمـــانـــيـــة والـــــزيـــــارة بـ قـ
الــشــمــالــي الـــغـــربـــي، وكــنــصــفــرة والــفــطــيــرة 
ومواقع في جبل الزاوية، بعد يوم واحد من 
قصف طـــاول قــريــة الــدقــمــاق بسهل الــغــاب، 
ــراف  ــ ــمـــال غـــربـــي حــــمــــاة، ومـــرعـــيـــان وأطــ شـ
الـــبـــارة وفــلــيــفــل وبــيــنــني بجبل الـــزاويـــة في 

ريف إدلب الجنوبي.
البكور،  مصطفى  العقيد  أشــار  السياق،  فــي 
السورية  املعارضة  فصائل  في  قيادي  وهــو 
فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن الــبــاد، إلــى أنــه »لم 
ــــاق مــنــذ اتــفــاق  يــتــوقــف الــقــصــف عــلــى اإلطــ
موسكو لوقف إطاق النار املوقع بني روسيا 
وتركيا في مارس/ آذار 2020، على محافظة 
ــــاف فـــي حــديــث مع  إدلــــب ومــحــيــطــهــا«. وأضـ
 »وتيرة القصف تشتد 

ّ
»العربي الجديد«، أن

»االتحاد الوطني الكردستاني«، يشير إلى 
أن »الحراك السياسي الصعب واملتوتر في 
مدينة السليمانية، يأتي في ظل االستعداد 
ــابــــات  ــتــــخــ لـــانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرملـــانـــيـــة )االنــ
ــقــــررة فـــي 10 أكـــتـــوبـــر املــقــبــل(  الـــعـــراقـــيـــة املــ
أجل  الطالباني، من  بافل  لها  التي يستعد 
انتخابية  الحزبي مكاسب  تحقيق جناحه 

أكثر من جناح شيخ جنكي«.
»الــعــربــي  ويــضــيــف الــعــضــو فـــي حـــديـــٍث لـــ
الــجــديــد«، أن »مــعــظــم قـــادة حـــزب االتــحــاد، 
يــدعــمــون تــوجــهــات بــافــل الــطــالــبــانــي، لكن 
يــدفــعــون  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  مـــن  ــّربـــني  ــقـ املـ
ــيـــخ جـــنـــكـــي كــرئــيــس  ــر شـ ــديـ بــــاتــــجــــاه تـــصـ
مقّرب  بــافــل  أن  اعتبار  على  للحزب،  أوحـــد 

أحيانا وتخف أحيانا أخرى، وأعتقد أن هذه 
أستانة  جولة  موعد  حتى  ستستمر  الحالة 
ــر الــعــام الــحــالــي، كمحاولة  املــقــبــلــة فــي أواخــ
ــة لــلــضــغــط عـــلـــى تـــركـــيـــا والـــفـــصـــائـــل  ــيــ روســ
لاستجابة ملطالبها بفتح الطرقات واملعابر 
 القصف املستمر 

ّ
مع النظام«. ورأى البكور أن

»يندرج ضمن محاوالت النظام، وعلى املدى 
ضد  الشعبية  الحاضنة  لتحريض  البعيد، 
الفصائل، وخاصة ضد هيئة تحرير الشام«. 
والتهجير مستمران  »القصف  أن  إلــى  ولفت 
عــســكــري يحرر  عــمــل  أو  رادع  رد  يــوجــد  وال 
األرض، وبــالــتــالــي يــجــري الــعــمــل عــلــى دفــع 
النظام  إلــى مناطق سيطرة  لــلــعــودة  الــنــاس 

هربا من جحيم القصف واملخيمات«.
ــام مـــن اعــتــمــاد  ــ كــمــا يـــأتـــي الــقــصــف بــعــد أيـ
مجلس األمن الدولي قرارًا يمدد آلية متبعة 
منذ عــام 2014 إلدخـــال املــســاعــدات الدولية 
الــســوري عبر معبر  الــشــمــال  فــي  للمدنيني 
التركي،  الــحــدودي مع الجانب  الهوى  بــاب 
ــم إلــى  وهــــو مـــا يـــؤكـــد ســعــي الـــنـــظـــام الــــدائــ
إبـــقـــاء نــحــو 4 مــايــني مــدنــي فـــي محافظة 
إدلـــب ومحيطها بــحــالــة عـــدم اســتــقــرار، ما 
املوجودة،  السيئة  اإلنسانية  الحالة  يفاقم 
مئات  تضم  الــتــي  املخيمات  فــي  خصوصا 
الــواضــح أن القصف  الــنــازحــني. ومـــن  آالف 
ــفــتــح 

ُ
املــســتــمــر ربـــمـــا لـــن يــتــوقــف قــبــل أن ت

ــــني مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام  ــيــــة بـ ــلــ ــر الــــداخــ ــابــ ــعــ املــ
واملـــعـــارضـــة فـــي كـــل مـــن إدلــــب وريــــف حلب 
ــريــــد الــــنــــظــــام تــنــشــيــط  ــيـــث يــ الـــشـــمـــالـــي، حـ
ــــن خــــــال اســــتــــعــــادة الـــحـــركـــة  اقــــتــــصــــاده مـ
الــتــجــاريــة بـــني مــنــاطــقــه ومــنــاطــق الــشــمــال 
الــســوري على وجــه الــعــمــوم. كــذلــك، ال يــزال 
النظام يضغط من أجل فتح الطريق الدولي 
»أم 4« الواصل بني الساحل السوري، غربي 
الباد، وحلب، كبرى مدن الشمال السوري، 
والذي يقع الجزء األكبر منه تحت سيطرة 
ريفي  فــي  املــعــارضــة، وخصوصا  الفصائل 
املؤكد  مــن  ولكن  والجنوبي.  الغربي  إدلــب 
أن الــشــمــال الــغــربــي غــيــر مقبل عــلــى أعــمــال 
قتالية واسعة النطاق، ألن موسكو وأنقرة 
حريصتان على عــدم تــدهــور األوضـــاع في 
محافظة إدلب التي ال تزال محكومة باتفاق 
مــوســكــو املــبــرم فــي مــــارس/ آذار مــن الــعــام 

الفائت. 
وغير بعيد عن محافظة إدلب، ذكرت مصادر 
»العربي الجديد«، أن طائرة مسيرة  محلية لـ
مجهولة الهوية قصفت، صباح أمس اإلثنني، 
مناطق فــي مدينة تــل رفــعــت فــي ريــف حلب 
أربعة مدنيني  إلــى إصابة  أدى  ما  الشمالي، 
 
ً
بجروح، مشيرة إلى أن من بني الجرحى طفا
أصيب بــجــروح بليغة، إضــافــة إلــى امــرأتــني. 
ــالـــت املــــصــــادر إن الــقــصــف تــســبــب أيــضــا  وقـ
بأضرار مادية في ممتلكات املدنيني في تل 
رفــعــت، بينما اتــهــمــت وســائــل إعــــام كــرديــة 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(،  تابعة لـ
الــقــصــف  بـــالـــوقـــوف وراء  الـــتـــركـــي  الـــجـــيـــش 
الـــــذي طـــــاول أيـــضـــا مــنــاطــق أخـــــرى تخضع 

للمليشيات في ريف حلب الشمالي.
وتخضع مدينة تل رفعت وقرى في محيطها 
لسيطرة »قسد« منذ أواخر عام 2016، بعدما 
طردت فصائل املعارضة السورية منها تحت 
ــي. وتــضــم تــل رفــعــت آالف  غــطــاء نـــاري روســ
وريفها  عفرين  منطقة  من  األكـــراد  النازحني 
الجيش  منذ بداية عام 2018، بعدما سيطر 
على  بــه  مرتبطة  معارضة  وفصائل  التركي 
هذه املنطقة الواقعة في ريف حلب الشمالي 
الغربي، وأغلب سكانها من األكــراد. وتشهد 
ــوات تركية  مــحــاور الــتــمــاس بــني »قــســد« وقــ
مــتــمــركــزة فــي الــشــمــال الـــســـوري بشكل شبه 
يومي، قصفا متباداًل واشتباكات لم تتطور 
ــــى عــمــلــيــات عــســكــريــة واســـعـــة  حـــتـــى اآلن إلـ
النطاق، ألن املنطقة داخلة ضمن التفاهمات 
الــتــركــيــة الـــروســـيـــة حــــول الــشــمــال الـــســـوري. 
وحــالــت هـــذه الــتــفــاهــمــات دون قــيــام فصائل 
ــرداد مـــديـــنـــة تــل  ــ ــتـ ــ املـــعـــارضـــة بـــمـــحـــاولـــة اسـ
رفعت ومحيطها، والتي نزح أهلها منذ عام 
2016 إلــى مناطق عــدة في الشمال السوري، 

وخاصة مدينة أعزاز القريبة وريفها.

فــإن حزب  اإليــرانــي، وبالتالي  مــن املعسكر 
ــــات ســـاحـــة لــتــصــفــيــة حــســابــات  ــاد بـ ــحــ االتــ

إيرانية أميركية«.
ووفــقــا لــلــمــصــدر نــفــســه، فـــإن األيــــام املقبلة 
قــــد تــشــهــد الـــكـــشـــف عــــن كــثــيــر مــــن املــلــفــات 
ــات داخــــل  ــاكــ ــهــ ــتــ ــفـــســـاد واالنــ ــالـ املـــتـــعـــلـــقـــة بـ
الــنــار  فــتــح  أوامــــر  أعــطــى  السليمانية ومـــن 
والتسبب  املــاضــي،  الــعــام  املتظاهرين  على 
ــوفــــاة وجــــــرح الـــعـــديـــد مــنــهــم فــــي بـــلـــدات  بــ
حلبجة وسيد صادق ورانيا. غير أن أخطر 
إلــى  الــنــفــط  بتهريب  املتعلقة  تــلــك  املــلــفــات، 
الــعــراق، وكــذلــك العاقة الجيدة بني  خــارج 
»االتــــحــــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي« وحـــزب 
»الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، عـــكـــس الــعــاقــة 
الــســيــئــة واملــــتــــوتــــرة بــــني األخــــيــــر والـــحـــزب 
»الديمقراطي الكردستاني«. ويلفت املصدر 
إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح تحرك 
ــراحـــل جــال  إلــــى جــانــب عــقــيــلــة الــرئــيــس الـ
الوطني  »االتــحــاد  في  القيادية  الطالباني، 
ــان، من  ــ الـــكـــردســـتـــانـــي«، هـــيـــرو إبـــراهـــيـــم خـ
أجل التهدئة التي »تحققت بالوقت الحالي 

لكنها غير مضمونة االستمرار«.
»العربي  في املقابل، تكشف مصادر أخرى لـ
الـــجـــديـــد«، أن »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــذي 
البارزاني، يقود دورًا خفيا  يقوده مسعود 
فــي األزمــــة الــحــالــيــة بــدعــم بــافــل الطالباني 
والعمل على إضــعــاف الهــور شيخ جنكي، 
ألسباب تتعلق بموقف األخير من اجتياح 
الــقــوات الــعــراقــيــة ملدينة كــركــوك عــام 2017 
ودوره فـــي مـــا بــــات ُيـــعـــرف داخــــل اإلقــلــيــم، 

بالتخاذل في الدفاع عن مدينة كركوك«.
ــي »االتـــــــحـــــــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــادي فــ ــيــ ــقــ ــلــ ــن لــ ــكــ لــ
الــكــردســتــانــي« غــيــاث ســـورجـــي، رأيــــا آخــر، 
»العربي الجديد«، إن »هناك حاجة  بقوله لـ
السياسي  االســتــغــال  أجــل منع  مــن  كبيرة 
أجهزة  اإلقليم، تحديدًا  في  األمنية  للقوات 
ــايـــش )األمـــــن( والــبــشــمــركــة،  الــشــرطــة واألسـ
ألن الحكومة في اإلقليم ال تملك أي سيطرة 
لتوجهات  الــتــي تخضع  الــقــوات  هــذه  على 
ــداث األخــــيــــرة في  ــ ــ ــأن األحـ األحــــــــزاب«. وبـــشـ
السليمانية، يشير سورجي إلى أن »معظم 
املدراء، في بعض األقسام األمنية واملدنية، 
توقف  10 سنوات، بسبب  منذ  يتغيروا  لم 
املــؤتــمــرات الــخــاصــة بــحــزب االتـــحـــاد الــذي 
يقرر التغييرات، لكن املؤتمر الرابع للحزب 
الــذي عقد العام املاضي أشــار إلــى ضــرورة 
إجـــــــراء تـــغـــيـــيـــرات إصــــاحــــيــــة. وحـــــني أراد 
الــحــزب إجــــراء الــتــغــيــيــرات حــصــل اخــتــاف 
لــه في  الــحــزب واملنافسني  رؤى، لكن أعـــداء 
اإلقليم، عمدوا إلى تضخيم وتهويل الحدث 

في السليمانية«.

اتهمت المحكمة عوض اهلل والشريف حسن بالسعي إلحداث الفتنة داخل الدولة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

عاد التصعيد لمعظم محاور االشتباك بجبل الزاوية )عبد العزيز كتاز/فرانس برس(

على عكس ما تم 
التوصل إليه في 
جولة أستانة 16، 

األسبوع الماضي، 
بشأن تمديد 

التهدئة في شمال 
غربي سورية، واصل 
النظام والمليشيات 
التابعة له التصعيد 
العسكري وال سيما 

في ريف إدلب، ما 
أدى إلى سقوط 
مزيد من الضحايا 

أمس

بين  الكردستاني« صراعًا داخليًا عميقًا  الوطني  يشهد حزب »االتحاد 
جناحين نافذين فيه. األول بقيادة بافل، نجل جالل الطالباني، والثاني 

بقيادة الهور شيخ جنكي، الرجل األمني القوي
تقريرالحدث

النظام يصّعد 
استهدافه لريف إدلب

صراع النفوذ ينفجر 
بين أجنحة الحزب

تقرير

إعادة انتشار
نقلت المليشيات 

المدعومة من إيران، 
في اليومين الماضيين، 

معدات عسكرية 
وقواعد إطالق صواريخ 

من ناحية الميادين في 
ريف دير الزور الشرقي 

إلى ناحية معدان شرقي 
الرقة. وأوضحت مصادر 

مطلعة أن االنتشار تّم 
في منطقة تتعرّض 
فيها قوات النظام 

والمليشيات لهجمات 
»داعش«.

طائرة مسيرة مجهولة 
استهدفت مناطق 

في مدينة تل رفعت

واشنطن تدعم شيخ 
جنكي وطهران تؤيد 

بافل الطالباني

ُقتلت طفلة وأصيب 
شقيقاها بقصف طاول 

قرية حميمات

المحامي األميركي لباسم 
عوض اهلل يتحدث عن 

تعرض موكله للتعذيب

كادت الحرب أن 
تشتعل في السليمانية 
يوم الخميس الماضي

أصدرت محكمة أمن 
الدولة األردنية أمس 

حكمًا بالسجن 15 عامًا 
في حق رئيس الديوان 

الملكي األسبق باسم 
عوض اهلل والشريف 

حسن بن زيد
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شهدتها  التي  الشعبية  التظاهرات  تحول  بإمكانية  المؤشرات  تشي 
كوبا، أول من أمس األحد، إلى أزمة حكم للنظام الشيوعي وتهديد 
حقيقي له، بعدما طفح كيل الكوبيين من الحصار والقمع وغياب 

الحرية والوباء

حققت رئيسة 
الجمهورية في 

مولدافيا، مايا 
ساندو، انتصارًا 

انتخابيًا كبيرًا، 
بعد نجاح حزبها 

»العمل والتضامن« 
في الفوز بغالبية 
مقاعد البرلمان. 
وشّكل انتصارها 

ضربة قاسية 
لحلفاء روسيا في 
كيشيناو، ونقطة 

قد تكون مفصلية 
في تقارب البالد 

مع االتحاد 
األوروبي والواليات 
المتحدة مستقبًال

67
سياسة

ــان مـــــن املــــمــــكــــن أن تــتــجــه  ــ ــ ــع، كـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ وفـ
األنــظــار إلـــى كــوبــا، فــي أي وقـــت ســابــق منذ 
لـــرصـــد   ،2008 ــــي  فـ ــه،  ــ ــيـ ــ ألخـ راؤول  ــة  خــــافــ
والجيل  الثالثة،  األلفية  في  الكوبيني  نبض 
الــثــانــي مــن »الــثــورة الــكــوبــيــة«، وإمــكــانــيــة أن 
 نظامها 

ّ
ــل تــتــبــدل مــامــح الــجــزيــرة، الــتــي ظـ

االتحاد  تفكك  بعد  لعقود  الشيوعي صامدًا 
السوفييتي. لكن، وعلى الرغم من أن الجزيرة 
الكاريبي،  منطقة  فــي  سكانية  كثافة  األكــثــر 
 شعار الصمود في وجه 

ً
والتي رفعت طويا

الحصار األمــيــركــي، شــهــدت منذ ذلــك الحني 
تحركات شعبية عدة، رافعة مروحة واسعة 
من املطالب، من حرية التعبير إلى االعتراض 
ــواًل إلـــى املــطــالــب  ــ عــلــى الــعــنــف والــقــمــع، وصـ
االقتصادية، إال أن أيا منها لم يشكل تهديدًا 
للنظام الحاكم، كما اليوم، قياسا بما رصدته 
وسائل اإلعام واللقطات املصورة التي بثت 
على مواقع التواصل االجتماعي، قبل حجب 
اإلنــتــرنــت حــتــى مــســاء األحــــد، وتــوجــه ديــاز 
واالستماع  السّكان  ملقابلة  شخصيا  كانيل 
ملطالبهم. وشــارك في تظاهرات األحــد أيضا 
فنانون ورجال دين مسيحيون أيضا. ورفع 
ــة« و»كـــفـــى«  ــريـ ــحـ املـــتـــظـــاهـــرون شــــعــــارات »الـ
و»لنتحد« و»لتسقط الديكتاتورية«، معربني 
لـــوكـــاالت أنــبــاء عـــدة عــن مللهم مــن طــوابــيــر 
ــتــــظــــار الـــطـــويـــلـــة البـــتـــيـــاع حــاجــيــاتــهــم،  االنــ
مستويات  بلغ  الــذي  الكهرباء  انقطاع  ومــن 

قياسية.  
ــلـــبـــيـــانـــات  وأفـــــــــــاد مـــــوقـــــع »إيــــنــــفــــنــــتــــاريــــو« لـ
ــنــــني، بــــأن حـــوالـــي 40  الــصــحــافــيــة، أمــــس اإلثــ
تــظــاهــرة ســجــلــت أول مـــن أمـــــس، فـــي مــنــاطــق 
مباشرة  غالبيتها  ــت 

ّ
وبــث كــوبــا،  مــن  مختلفة 

عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل، قــبــل قــطــع الــســلــطــات 
خدمة الجيل الثالث من اإلنترنت في جزء كبير 

املـــاضـــيـــة، ال ســيــمــا فـــي 2020، كــــان أبــطــالــهــا 
ــنـــانـــني ومـــثـــقـــفـــني ونـــاشـــطـــني  األســــاســــيــــون فـ
مدنيني، احتجاجا على عنف الشرطة والقمع 
والسجن  والديمقراطية  الـــرأي  حرية  وغــيــاب 
واملــاحــقــات، إال أنــهــا لــم تصل فــي الــعــدد إلى 
حـــّد مــا شــهــدتــه تــظــاهــرات أول مــن أمـــس. وال 
يزال مبكرًا الجزم أو الذهاب بعيدًا في التنبؤ 
بـــمـــآالت هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات، إذا مـــا اســتــمــرت، 
وهو ما توقع النظام حصوله، ال سيما لجهة 
الــذي تنحى عن  خطرها على الحزب الحاكم 
إبـــريـــل/ نيسان  فـــي  كــاســتــرو  قــيــادتــه راؤول 
ــانـــي« من  ــثـ ــي. فــفــي مــقــابــل »الـــجـــيـــل الـ ــاضــ املــ
الرئيس  الكوبية، قد ال يكون بمقدور  الثورة 
ميغيل ديــاز كانيل، السير على خطى فيديل 
وشقيقه، حني عما على قمع حركة املنشقني 
واملـــعـــارضـــني، ودفــعــهــم إلـــى عــبــور املــيــاه إلــى 
ــــوال  ــيـــة، والــــتــــي ســـاهـــمـــت أمـ ــيـــركـ مـــيـــامـــي األمـ
الـــكـــوبـــيـــني فــيــهــا بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، بــرفــد 
الجزيرة بالدعم املالي خال سنوات الحصار. 
وإذا كـــان ديــــاز والــطــبــقــة الــحــاكــمــة قــد رفــعــوا 
ســـريـــعـــا االتــــهــــامــــات الــكــاســيــكــيــة لـــلـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة »واملـــافـــيـــا املـــعـــارضـــة« فـــي أمــيــركــا، 
الــحــراك، إال أن أعينهم ستظل  بالوقوف وراء 
ــطــة لــوقــت طــويــل عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

ّ
مــســل

االجــتــمــاعــي، والـــتـــي تــعــد مـــن أبــــرز مــحــركــات 
في  اإلنترنت  ساهم  بعدما  األحـــد،  تظاهرات 
البلد، اعتبارًا من 2018، في نقل مطالب  هــذا 
املجتمع املدني. وبغض النظر عن سجال ما إذا 
كانت التظاهرات عفوية أم ال، فإن قلق النظام 
الكوبي يبدو كبيرًا، وهو ما يفّسر إسراعه إلى 
»الــنــضــال« مــن أجــل »الــدفــاع  ســاح التعبئة لـــ
الشارع املضاد، في  الثورة«، عبر تحريك  عن 
مــقــابــل مــســارعــة روســيــا والـــواليـــات املــتــحــدة 
إلــى توجيه الــرســائــل بــشــأن تــظــاهــرات كوبا.

من الباد، قبل إعادة العمل بها مساء. ورّددت 
الـــحـــشـــود الـــتـــي تــجــمــعــت أمـــــام مـــقـــار الــحــزب 
الشيوعي: »كوبا ليست لكّم«، و»نحن جياع«، 
وشهدت  الديكتاتورية«.  و»لتسقط  »حــريــة«، 
بلدة ســان أنطونيو دي لــوس بانيوس أولى 
التظاهرات، قبل أن تمتد سريعا إلى مدن عدة، 
وصواًل إلى هافانا، حيث وقعت مواجهات بني 
استخدمت  التي  األمنية  والقوى  املتظاهرين 
الغاز املسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء، 
وضـــربـــت املــحــتــجــني بــــهــــراوات بــاســتــيــكــيــة، 
بحسب ما أفادت وكاالت أنباء أكدت حصول 
توقيفات، مع نشر األمن تعزيزات في املدن. من 
جهتهم، عمد متظاهرون غاضبون إلى رشق 

قــــوات األمــــن بــالــحــجــارة، وإلــــى قــلــب ســيــارات 
عــدة للشرطة وإلــحــاق الضرر بها، فيما بثت 
يصفقون  ملواطنني  لقطات  التواصل  وســائــل 
للمتظاهرين من على شرفات منازلهم. وذكرت 
وكالة »أسوشييتد برس« أن أحد املتظاهرين 
األميركي،  العلم  رفــع  إلــى  عمد  العاصمة  فــي 
قبل أن يسحبه منه متظاهرون آخــرون. وقال 
مــتــظــاهــر لــلــوكــالــة: »طــفــح كيلنا مــن طــوابــيــر 
املــواد  ونقص  الكهرباء  انقطاع  من  االنتظار، 
األســـاســـيـــة. لـــهـــذا الــســبــب أنــــا هـــنـــا«، رافــضــا 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه خــشــيــة اعــتــقــالــه. وبــلــغــت 
ــا عـــدة من  الــتــظــاهــرات، بــحــســب الـــوكـــالـــة، آالفــ
املشاركني في هافانا، مع وصولها إلى جادة 

غاليانو في العاصمة. وأحصت اقتياد الشرطة 
لـــ20 متظاهرًا في سياراتها، بعد تمكنها من 
 الــتــظــاهــرات فـــي الــعــاصــمــة، مــضــيــفــة أن 

ّ
فـــض

للحكومة وصلوا  حوالي 300 كوبي مؤيدين 
إلـــى وســـط هــافــانــا، رافــعــني األعــــام الوطنية، 
ومــطــلــقــني شـــعـــارات مـــؤيـــدة لــفــيــدل ولــلــثــورة 
الكوبية. وأكــدت الحكومة عزمها على الدفاع 
عن الثورة »بأي ثمن« في مواجهة التظاهرات. 
وقــال نائب وزيــر الخارجية الكوبي خيراردو 
لتظاهرة  مــصــورًا  مقطعا  عــارضــا  بينيالفير، 
الكوبية  الثورة  عن  »سندافع  النظام:  مؤيدي 

بأي ثمن«.
وفــي حــني أقــر الــرئــيــس الــكــوبــي ميغيل ديــاز 

»عدم رضا«  كانيل بشعور بعض الكوبيني بـ
بسبب تردي الوضع املعيشي، اتهم أيضا من 
سان أنطونيو دي لوس بانيوس )تبعد نحو 
الــواليــات املتحدة  30 كيلومترًا عــن هــافــانــا(، 
بالوقوف وراء ما يحدث. وقال دياز إن »ثمة 
ــن املــنــاهــضــني  ــــاص مــ ــــخـ ــن األشـ مـــجـــمـــوعـــة مــ
لــلــثــورة، مــن املــرتــزقــة الــذيــن يتلقون املـــال من 
الــحــكــومــة األمــيــركــيــة بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة 
ــــاالت لــلــحــكــومــة األمــيــركــيــة، لتنظيم  عــبــر وكـ
تظاهرات كــهــذه«. وأضـــاف: »وكـــأن الــوبــاء لم 
يشمل كل دول العالم، خلقت املافيا األميركية 
الكوبية، التي تدفع املال جيدًا للمؤثرين على 
وسائل التواصل االجتماعي ويوتيوب، هذه 
الحملة الشاملة، ودعت للتظاهر في كل أنحاء 
الكوبي  الرئيس  الــبــاد«. وبناء عليه، أصــدر 
»أمــــرًا بــالــنــضــال« إلـــى مــؤيــدي الــثــورة بقوله 
»ندعو جميع ثّوار الباد، جميع الشيوعيني، 
لــلــخــروج إلـــى الـــشـــوارع حــيــث ســتــحــدث هــذه 
االســتــفــزازات اآلن وفــي األيــام القليلة املقبلة، 

وإلى مواجهتها بطريقة حازمة وشجاعة«.
ــنـــطـــن أنـــهـــا تــتــابــع  مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت واشـ
تــظــاهــرات كــوبــا عــن كــثــب، مــحــذرة السلطات 
الـــــكـــــوبـــــيـــــة مــــــــن اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــعـــــنـــــف ضـــد 
املــتــظــاهــريــن. وقـــال مــســتــشــار األمـــن القومي 
ــات  ــ ــــواليـ ــيــــركــــي جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان إن »الـ األمــ
في  والتجمع  التعبير  حــريــة  تــدعــم  املــتــحــدة 
أو  أنــحــاء كوبا وستدين بشدة أي عنف  كــل 
اســـتـــهـــداف لــلــمــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــني الــذيــن 
تشانغ،  يمارسون حقوقهم«. وكتبت جولي 
ــة لـــشـــؤون  ــالـ ــوكـ ــالـ الـــســـكـــرتـــيـــرة املــــســــاعــــدة بـ
األميركية  الخارجية  وزارة  في  األميركيتني 
على »تويتر«، أن »التظاهرات السلمية تتسع 
ه 

ّ
في كوبا، فيما يمارس الشعب الكوبي حق

في التجمع السلمي للتعبير عن قلقه بشأن 
ارتــفــاع عــدد اإلصــابــات والــوفــيــات بكورونا 
ونــقــص األدويــــــة. نــشــيــد بــالــجــهــود الــعــديــدة 
ــتـــحـــدة( لجمع  لــلــكــوبــيــني )فــــي الــــواليــــات املـ
الــتــبــرعــات ملــســاعــدة جــيــرانــهــم املــحــتــاجــني«. 
ر السيناتور األميركي بوب مينينديس 

ّ
وحذ

مــن »وجــــوب أن يـــدرك الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري 
إلــى النظام الشيوعي في كوبا(  )فــي إشــارة 

العنف إلسكات  بــاســتــخــدام  لــن نسمح  أنــنــا 
ــّرد  ــكــــوبــــي«. بــــــــدوره، غــ تــطــلــعــات الـــشـــعـــب الــ
األمــني العام ملنظمة الــدول األميركية لويس 
أملاغرو على »تويتر«: »نؤيد مطلب املجتمع 
ــلـــى أدويـــــة  ــروع لـــلـــحـــصـــول عـ ــ ــشـ ــ الـــكـــوبـــي املـ
»النظام  وأغذية وحريات أساسية«، منددًا بـ
ــا مــدنــيــني  ــ ــه دعـ ــ ــكـــوبـــي ألنـ ــاتـــوري الـ ــتـ ــكـ ــديـ الـ
يمارسون  الذين  ومواجهة  قمع  إلــى  للجوء 

حقهم بالتظاهر«. 
الـــتـــصـــريـــحـــات  ــى  ــلـ عـ ــا  ــعـ ــريـ سـ ــا  ــوبــ كــ وردت 
األمــيــركــيــة. وقـــال املــديــر الــعــام فــي الحكومة 
إن  األميركية كارلوس دي كوسيو  للشؤون 
املتورطني  »الخارجية األميركية وموظفيها 
ــدم االســـتـــقـــرار  حــتــى رقـــابـــهـــم فـــي تــأجــيــج عــ
أن  عليهم  كوبا،  في  واالجتماعي  السياسي 
الوضع  املــنــافــق حــول  القلق  إبـــداء  يتجنبوا 
ــا دولــــة  ــوبـ ــــوا يـــراهـــنـــون عـــلـــيـــه. كـ

ّ
ــل الــــذيــــن ظــ

ســلــمــيــة، وســتــبــقــى كـــذلـــك، خـــافـــا لــلــواليــات 
املتحدة«.

وإذا كانت الجزيرة قد عانت من أسوأ وضع 
اقتصادي خال ثورتها، في السنوات األولى 
فقد  السوفييتي،  االتــحــاد  انهيار  تلت  التي 
أعــادتــهــا عــقــوبــات تــرامــب إلـــى تــلــك املــرحــلــة، 
بــعــدمــا تــفــاقــمــت األزمـــــة فـــي الـــجـــزيـــرة، حني 
اتــخــذ تــرامــب أكــثــر مــن 200 إجــــراء لتشديد 
الــحــصــار عــلــيــهــا. وكــــان الــكــوبــيــون يــأمــلــون 
الواليات املتحدة  إثر االنفتاح مع  بانفراجة 
بــني عامي 2014 و2016 فــي عهد أوبــامــا، ال 
ســيــمــا حـــني شــهــدت كــوبــا فـــي آخــــر عــــام من 
عهد أوباما وبداية 2017، تعافيا اقتصاديا 
ــرامــــب مــع  ــات تــ ــوبـ ــقـ مـــلـــحـــوظـــا. وتــــرافــــقــــت عـ
ــا لــخــنــق  تـــشـــديـــد الـــحـــصـــار األمـــيـــركـــي أيـــضـ
النظام الفنزويلي بقيادة نيكوالس مادورو، 
مـــا أفــقــد هــافــانــا شــريــكــا اقــتــصــاديــا ورافــــدًا 
أساسيا لها بالنفط، واضطرها لشراء السلع 
وبينما  العاملية.  السوق  بأسعار  األساسية 
فشلت أو شــهــدت مــحــاولــة الــنــظــام الــكــوبــي، 
ــد بـــهـــا، لــلــبــرلــة االقــتــصــاد  ــان قـــد وعــ الـــتـــي كــ
جزئيا أو إصــاحــه، تــبــاطــؤًا ومــحــدوديــة، ال 
وجهت  األمــيــركــيــة،  العقوبات  بسبب  سيما 
ــا الــضــربــة الــقــاضــيــة القــتــصــاد  أزمــــة كـــورونـ
عائدات  فقدانه  البلد، خصوصا بسبب  هذا 
ــتـــصـــاد  ــة، املـــــحـــــرك األســــــاســــــي القـ ــاحــ ــيــ ــســ الــ
الجزيرة املحاصرة، والتي كان يعول عليها 
ــر »كــوفــيــد  ــ ـ

ّ
الــنــظــام ملــواجــهــة الــعــقــوبــات. وأث

الكوبي،  االقــتــصــاد  على  مباشر  بشكل   »19
ــــات الــــصــــحــــة والــــتــــربــــيــــة، وجـــمـــيـــع  ــاعـ ــ ــطـ ــ وقـ
القطاعات املنتجة بشكل عام، فيما لم تنفع 
الــعــام،  القطاع  فــي  الــرواتــب للعاملني  زيـــادة 

والتي امتصها الغاء.
التظاهرات عنصرًا جديدًا  وتعتبر ضخامة 
فــي حــيــاة الــجــزيــرة، إذ لــم يسبق للمنشقني 
واملعارضني أن تمكنوا من هذه القدرة على 
الحشد، ما يبرر فهم شعور النظام بالخطر. 
وكـــــان الـــنـــظـــام قـــد عــمــل مــنــذ بـــدايـــة األلــفــيــة 
ــتــــواء املــعــارضــة  الـــثـــالـــثـــة، عــلــى مـــحـــاولـــة احــ
بفصلها  لإيحاء  واالجتماعية«،  »الثقافية 
 رافضا ألي 

ّ
عن أي معارضة سياسية، لكنه ظل

مبادرات من القاعدة، ممارسا مختلف أنواع 
الــقــمــع. وتـــدور تــســاؤالت الــيــوم حــول الجهة 
في  الجزيرة  في  النظام  دعــم  بإمكانها  التي 
وجه تظاهرات تذهب املؤشرات إلى إمكانية 
تحولها إلى أزمة حكم، فيما يواجه الحلفاء، 
من روسيا وفنزويا وإيران، عقوبات قاسية 
أيــضــا، ضــمــن ســيــاســة الــدومــيــنــو األميركية 

لتفكيك منظومة »األعداء«. 
)العربي الجديد(

انتخابات مولدافيا: صفعة أخرى  لموسكو

خرجت،  التي  التظاهرات  مع  بالتزامن 
ــي كــوبــا،  ــد، ف ــ األح أمـــس  ــن  أول م
جديدًا  قياسيًا  رقمًا  الجزيرة  سجلت 
يوميًا من اإلصابات والوفيات الناجمة 
حالة،   6923 أحصت  إذ  كورونا،  عن 
ليرتفع إجمالي اإلصابات إلى 238,491، 
إجمالي  ليرتفع  وفاة،   47 عن  فضال 
الوفيات إلى 1537 حالة. وتتكاثر على 
شبكات التواصل االجتماعي الدعوات 
التبرعات  ــال  إرس لتسهيل  للحكومة 
الحكومة  رفضت  فيما  الخارج،  من 
إلقامة  لمعارضين  مبادرة  الكوبية 

»ممر إنساني«.

رفض »الممر 
اإلنساني«

الغالف

الحدث

أمــــس  مــــــن  أول  كــــــوبــــــا،  شـــــهـــــدت 
األحد، تظاهرات شعبية حاشدة، 
ــــدن عـــــــدة، أبــــرزهــــا  خــــرجــــت فــــي مــ
ــا، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى تــــردي  ــانـ ــافـ الـــعـــاصـــمـــة هـ
ــاع االقـــتـــصـــاديـــة، وتـــراجـــع الــخــدمــات  ــ األوضــ
ــة، ال ســيــمــا الـــكـــهـــربـــاء، بــاإلضــافــة  ــيـ األســـاسـ
إلــى غــاء أســعــار املـــواد األســاســيــة، مــن غــذاء 
األســــــواق. وإذا  مـــن  فــقــدانــهــا  ودواء، وحــتــى 
كـــانـــت هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات، ومــســبــبــاتــهــا، هي 
األميركية  للعقوبات  الحتمية  النتائج  مــن 
الــقــاســيــة الــتــي اســتــحــدثــهــا أو أعـــاد فرضها 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
عــلــى الـــجـــزيـــرة، نــاســفــا االنــفــتــاح الــتــاريــخــي 
ــاراك أوبـــامـــا تــجــاه هــذا  ــ ــداه ســلــفــه بـ ــ الــــذي أبـ
الــبــلــد الــكــاريــبــي الـــجـــار لـــلـــواليـــات املــتــحــدة، 
والتي فاقمتها تداعيات وباء كورونا، إال أنه 
ال يمكن إغفال عوامل عدة أخرى أدت إلى أن 

حّذرت واشنطن هافانا 
من استخدام العنف ضد 

المتظاهرين

دعا الرئيس الكوبي 
الشعب للنضال والدفاع 

عن الثورة

فوز كاسح لحزب الرئيسة المؤيد 
لالتحاد األوروبي

تأجيج  فــي  وساهمت  الكوبيني،  كيل  يطفح 
حراك شعبي غير مسبوق في تاريخ الجزيرة 
ــه منذ تظاهرات 

ّ
أقــل أو  الكوبية،  الــثــورة  منذ 

»املرحلة الخاصة« في العام 1994 )املعروفة 
باحتجاجات ماليكونازو(،

ــــل فــيــدل  ــــراحـ ــوبـــي الـ ــكـ ــم الـ ــيـ ــزعـ حــــني واجــــــه الـ
كاسترو، خال النصف األول من تسعينيات 
الــقــرن املــاضــي، تــداعــيــات األزمـــة االقتصادية 
ــار االتــــحــــاد  ــيــ ــهــ ــع انــ ــ ــــت كــــوبــــا مـ ــابـ ــ الــــتــــي أصـ
السوفييتي. وكانت قد سبقت تظاهرات األحد 
ــراكـــات مــتــفــرقــة وتـــظـــاهـــرات خــــال األعــــوام  حـ

حّذرت روسيا، أمس اإلثنين، من أي »تدخل خارجي« في كوبا. وقالت 
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا )الصورة(: »نعتبر أنه من 
غير المقبول أن يكون هناك تدخل 
الداخلية  الــشــؤون  فــي  خــارجــي 
أعمال  أي  أو  سيادة  ذات  لدولة 
زعزعة  تشجيع  شأنها  من  مخربة 
وأضافت:  الجزيرة«.  في  الوضع 
»نراقب عن كثب تطورات الوضع 
في كوبا وحولها. إننا على قناعة 
ستتخذ  الكوبية  السلطات  بــأن 
الستعادة  الضرورية  التدابير  جميع 

النظام العام«.

الروسية  القوات  خروج  إلى  مــرارًا  ساندو،  مايا  مولدافيا،  رئيسة  دعت 
حفيظة  أثــار  مما  االنفصالي،  )ترانسنيستريا(  بريدنيستروفيا  إقليم  من 
نتيجة  إلــى  تستند  التي  موسكو، 
عام  فــي  جــرى  شعبي  استفتاء 
1989، رفض بموجبه سكان اإلقليم 
السوفييتي،  االتحاد  عن  االنفصال 
ثم أعلن االنفصاليون المدعومون 
ــام »جــمــهــوريــة  ــي مـــن روســـيـــا ق
بها  المعترف  غير  بريدنيستروفيا«، 
 .1990 أيلول  سبتمبر/   2 في  دوليًا، 
لألسلحة  بمخازن  روسيا  وتحتفظ 

وقوات في اإلقليم.

تحذير روسي

مشكلة انفصالية

)Getty( تقود ساندو مولدافيا منذ أواخر العام الماضي

واجهت السلطات التظاهرات بالقمع )ياميل الج/فرانس برس(

بسبب هــجــرة أكــثــر مــن مــلــيــون شــخــص قــادر 
على العمل إلى روسيا واالتحاد األوروبي.

ــاء بــــوعــــودهــــا  ــ ــفــ ــ ــاإليــ ــ ــــدت ســــــانــــــدو بــ ــ ــّه ــ ــعــ ــ وتــ
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــفـ االنــــتــــخــــابــــيــــة، وكــــتــــبــــت عــــلــــى صـ
»فيسبوك«: »أعدكم بأنني سأفعل كل ما في 
املــقــبــلــة لتسهيل حياة  الــســنــوات  وســعــي فــي 
الناس وتصويتهم، من دون ضغوط وفساد. 
وآمل أن أتمكن من العمل مع أغلبية برملانية 
مـــن الـــشـــرفـــاء، لــجــعــل يـــوم االنــتــخــابــات يــومــا 

ديمقراطيا لكل مواطن«.
الــدولــي في  البنك  في  وعملت ساندو خبيرة 
أن  قــبــل  و2012،   2010 عـــامـــي  بـــني  واشــنــطــن 
ــا. وشــغــلــت مــنــصــب وزيـــرة  تــعــود إلـــى بـــادهـ
التعليم بني عامي 2012 و2015. وبني شهري 
الثاني  ونوفمبر/تشرين   2019 يوليو/تموز 
من العام عينه، كانت ساندو رئيسة للوزراء. 
السياسية  الحركة  كما أسست في عام 2015 
املوالية ألوروبا »قم بخطوة مع مايا ساندو«، 
التي تحولت في عام 2016 إلى حزب »العمل 

والتضامن«.
وقررت ساندو، مطلع العام الحالي، إجراء 
ــرة، الـــتـــي كـــانـــت مــقــررة  ــكـ ــبـ االنـــتـــخـــابـــات املـ
أساسا في عام 2023، بعدما وجدت نفسها 

سامر إلياس

ــن«، الـــــذي  ــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ حــــقــــق حـــــــزب »الــــعــــمــــل والـ
أســســتــه الــرئــيــســة املـــولـــدافـــيـــة مـــايـــا ســـانـــدو، 
املعروفة بتوجهاتها للتقارب مع الغرب، فوزًا 
ســاحــقــا فـــي االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة، 
ــد. وجـــاء الفوز  الــتــي جــرت أول مــن أمــس األحـ
االنــتــخــابــي عــلــى حــســاب كــتــلــة االشــتــراكــيــني 
ــّم رئيسني  والــشــيــوعــيــني، الــتــحــالــف الــــذي ضـ
ــن روســــيــــا،  ــ ســـابـــقـــني حـــظـــيـــا بــــدعــــم كـــبـــيـــر مـ
إيــغــور دودون وفــاديــمــيــر فـــورونـــني. وفــاقــت 
تــفــاؤاًل  االســتــطــاعــات  أكــثــر  النتائج توقعات 
لــســانــدو، تــحــديــدًا بحصولها عــلــى أكــثــر من 
تحقيق  فــي  الــبــرملــان، ونجحت  مقاعد  نصف 
نتيجة هــي األفــضــل لــحــزب مــنــفــرد، منذ فوز 
الحزب الشيوعي املولدافي في انتخابات عام 
2001، حني نال 50.07 في املائة من األصوات. 
الجمهورية،  لرئيسة  الــنــتــائــج  هـــذه  وتــســمــح 
ــــع االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي  املـــــؤيـــــدة لـــلـــتـــقـــارب مـ
تستطيع  حكومة  بتشكيل  الفساد،  ومحاربة 
في  والخارجية،  الداخلية  سياساتها  تنفيذ 
واحـــد مــن أفــقــر بــلــدان أوروبــــا، والـــذي يعاني 
الــصــراع بني روسيا  بشّدة لوقوعه على خط 
والغرب، باإلضافة إلى سيطرة رجال األعمال 

الفاسدين على الحياة السياسية في الباد.
ــــج، أعــــلــــنــــت لــجــنــة  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــيــــل الـ ــفــــاصــ وفــــــــي تــ
املــركــزيــة فــي كيشيناو أن نسبة  االنــتــخــابــات 
املــشــاركــة بلغت 48 فــي املــائــة، وأفـــادت بتقدم 
بـــنـــحـــو 52.72  حـــــزب »الـــعـــمـــل والــــتــــضــــامــــن« 
ــة، بـــعـــد فـــــرز 99.95 فــــي املــــائــــة مــن  ــ ــائـ ــ فــــي املـ
الــبــطــاقــات االنــتــخــابــيــة، فـــي حـــني لـــم يحصل 
ــيــــني الــــذي  ــراكــ ــتــ تـــحـــالـــف الـــشـــيـــوعـــيـــني واالشــ
شــّكــلــه الــرئــيــســان الــســابــقــان إيـــغـــور دودون 
وفاديمير فورونني إال على 27.36 في املائة. 
وحصل حزب »شــور«، الــذي يضّم مزيجا من 
الــقــومــيــني واملــحــافــظــني، عــلــى 5.78 فــي املــائــة. 
علما أن مؤسس الــحــزب، رجــل األعــمــال إيان 
فـــّر على  كــبــرى  فــســاد  شـــور، متهم بفضيحة 
ــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي. في  إثـــرهـــا إلــــى دولــــة االحـ

مـــن الـــتـــغـــيـــرات »غـــيـــر الــــســــارة« لــســيــاســات 
الـــكـــرمـــلـــني. ويـــــرى خـــبـــراء أن انـــتـــصـــار حــزب 
ســانــدو يــعــد هــزيــمــة كــبــرى لــصــورة موسكو، 
االشتراكي  الحزب  بني  التحالف  دعمت  التي 
مع  وفـــورونـــني.  دودون  بــقــيــادة  والشيوعيني 
فاز برئاسيات 2016، ولكنه  أن دودون  العلم 
الباد، لعدم حصوله  لم يستطع عمليا حكم 
لــم يستطع  بــرملــانــيــة، وبــالــتــالــي  عــلــى أغلبية 
تشكيل حكومة لتنفيذ سياساته. في املقابل، 
استطاع فورونني حكم الباد بني عامي 2001 
 
ً
الشيوعي حاصا الــحــزب  كــان  حــني  و2008، 

على أغلبية دستورية.
ويبدو أن التحالف »االضطراري« أو املدفوع 
لم  ــــني،  ــورونـ ــ بـــني دودون وفـ بــرغــبــة روســـيـــة 
يــفــلــح فـــي تــحــقــيــق أي إنـــجـــاز جـــديـــد، رغـــم أن 
ــيـــا تـــوقـــفـــا عــن  الــســيــاســيــني املـــوالـــيـــني لـــروسـ
الهجمات اإلعامية املتبادلة منذ شهر مايو/

ــار املـــاضـــي. مـــع الــعــلــم أن الــرجــلــني تــبــادال  ــ أيـ
اإلهــانــات الشخصية فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
ــائــــن«  ــة »خــ ــفـ وكـــــــان فـــــورونـــــني يـــســـتـــخـــدم صـ
ــان يصفه  الــــذي كـ الــحــديــث عـــن دودون،  عــنــد 

»العجوز الكاذب الخرف«. بـ
وال يــشــكــل فــــوز ســـانـــدو بــأغــلــبــيــة دســتــوريــة 
واقتصادية  سياسية  ملشكات  سحريا   

ً
حــا

واجتماعية حادة تعيشها مولدافيا. سياسيا، 
ُيــمــكــن أن تحظى ســانــدو بــدعــم ســيــاســي من 
االتــحــاد األوروبــــي والــواليــات املــتــحــدة، ولكن 
هذا الدعم يمكن أن يثير حفيظة روسيا. أما 
اقــتــصــاديــا، فتحتاج مــولــدافــيــا إلـــى مــلــيــارات 
الــــــدوالرات مــن أجـــل تــحــديــث الــبــنــى التحتية 
ــــدود املـــــــــوارد،  ــــحـ ــــي بـــلـــد مـ ــة، فـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
املــائــة مــن سكانه تحت  ويعيش نحو 23 فــي 
خط الفقر. وفي ظل األزمة االقتصادية بسبب 
تداعيات وباء كورونا، تبدو حظوظ حصول 
ــاعــــدات كـــافـــيـــة لــلــنــهــوض  ســــانــــدو عـــلـــى مــــســ
بالباد وتحقيق برنامجها ضئيلة جدًا، في 
 حاجتها أواًل إلى محاربة الفساد اإلداري 

ّ
ظل

املــســتــشــري، والـــذي يحرمها مــن نحو 13 في 
املائة من حجم الناتج املحلي اإلجمالي.

عــاجــزة عــن تنفيذ وعـــودهـــا وســيــاســاتــهــا، 
نــظــرًا لــعــدم وجـــود أغلبية بــرملــانــيــة داعــمــة 
لها، في بلد تتقاسم فيه الحكومة املدعومة 
برملانيا السلطة مع الرئيس املنتخب بشكل 

مباشر.
ومـــع فـــوز املــعــســكــر الــغــربــي فـــي كيشيناو، 
قوية  ثالث ضربة  تلقى  قد  الكرملني  يكون 
فـــي أقــــل مـــن ثــــاث ســـنـــوات، نــتــيــجــة »ثــــورة 
الصناديق االنتخابية«، وليس عبر »ثورات 
ــارع. فــي أرمــيــنــيــا، استغل  مــلــونــة« فــي الـــشـ
الـــصـــحـــافـــي املــــعــــارض نـــيـــكـــول بــاشــيــنــيــان 
فــي االنتخابات  الــشــارع ليفوز  فــي  الــحــراك 
البرملانية التي جرت عام 2018، متغلبا على 
أنصار روسيا. وثّبت نصره في االنتخابات 
املبكرة التي جرت في يريفان في 20 يونيو/

حزيران املاضي، رغم الهزيمة العسكرية ضد 
في  كــارابــاخ،  ناغورنو  إقليم  في  أذربيجان 
خريف العام املاضي. وفي أوكرانيا، استغل 
في   

ً
ممثا شعبيته  زيلينسكي  فولوديمير 

مسلسل »خادم الشعب«، فشّكل حزبا حمل 
االســـم نــفــســه، وفـــاز بموجبه فــي رئــاســيــات 
ســــانــــدو  وجــــــــــاءت   .2019 عـــــــام  أوكـــــرانـــــيـــــا 
لــتــكــمــل سلسلة   2020 بــرئــاســيــات  الـــفـــائـــزة 

املقابل، لم يستطع 17 حزبا وتحالفا انتخابيا 
الحصول على األصوات الازمة لتجاوز عتبة 
االنتخابية  العتبة  وتختلف  البرملان.  دخــول 
فــــي كــيــشــيــنــاو بـــاخـــتـــاف أنـــــــواع الــتــرشــيــح: 
تترشح  التي  الكيانات  أو  لــألحــزاب  بالنسبة 
بصورة فردية، فإنها تحتاج إلى بلوغ عتبة 
ــا الــكــتــلــة االنــتــخــابــيــة املــكــّونــة  5 فــي املـــائـــة. أمـ
فإن  أكــثــر،  أو  )أو كيانني(  مــن تحالف حزبني 
الــعــتــبــة تــبــلــغ 7 فـــي املـــائـــة، بــيــنــمــا يــكــفــي كل 
مرشح مستقل الوصول إلى عتبة 2 في املائة 

لدخول البرملان.
ــل داعـــمـــني لــســانــدو  ــداخــ ولــــم يــكــن نــاخــبــو الــ
فحسب، بل عزز املصّوتون في الخارج، الذين 
يــشــّكــلــون نــحــو ثــلــث أعــــداد الــنــاخــبــني، نسبة 
الفوز، واختار قرابة 86 في املائة منهم حزب 
»الــعــمــل والــتــضــامــن« لــقــيــادة املــرحــلــة املقبلة. 
ــــم ســــانــــدو فــي  ــم الــــافــــت فــــي دعـ ــ ــ وبـــعـــد دورهـ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــاضــيــة، الــتــي جــرت 
عــلــى دورتــــني فــي 1 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
2020 و15 منه، كان الفتا ازياد تأثير أصوات 
مواطني مولدافيا في الخارج، الذين اضطروا 
إلـــى مـــغـــادرة بــادهــم بحثا عــن فـــرص العمل 
وتحسني حياتهم. وحسب البيانات الرسمية، 
فقد غادر مولدافيا منذ استقالها )عام 1991 
عن االتحاد السوفييتي( قرابة ثلث املواطنني 
الــقــادريــن عــلــى الــعــمــل إلـــى روســيــا والــبــلــدان 
األوروبية. وذكرت لجنة االنتخابات أن نسبة 
املشاركني في الخارج بلغت قرابة 14 في املائة 
مــن عــدد املصوتني فــي االنــتــخــابــات الحالية، 
في ارتفاع كبير من 1 في املائة في 2005، و4 

في املائة في 2015، على التوالي.
وهذه املرة األولى منذ عام 2001 التي يتمكن 
فيها حــزب واحــد من السيطرة على منصبي 
الشيوعيني  هزيمة  ومــع  والحكومة.  الرئاسة 
بالكامل  السلطة ستنتقل  فإن  واالشتراكيني، 
ــع االتــــحــــاد  ــ ــقــــارب مـ ــتــ ــالــ إلــــــى حــــــزب يــــؤمــــن بــ
ــــي، الـــذي أظــهــرت الــنــتــائــج أنـــه حصل  األوروبــ
ــــوات نــاخــبــني يـــؤيـــدون الــتــقــارب مع  عــلــى أصـ
ــانـــدو وحــزبــهــا،  ــاروا سـ ــتــ روســــيــــا، لــكــنــهــم اخــ

 فــي إنــهــاء الفساد املستشري فــي الباد، 
ً
أمــا

وهيمنة رجال املال على الحكومة والسلطات 
التشريعية والقضاء.

ودفـــعـــت هــــذه الـــتـــحـــوالت، الـــرئـــيـــس الــســابــق 
إيغور دودون، إلى تهنئة ساندو، لكنه أعرب 
في الوقت نفسه عن أسفه ألن »فترة العاقات 
الــجــيــدة )مــع روســيــا( الــتــي كــانــت لدينا على 
ت«. وأبدى 

ّ
مدى السنوات األربع املاضية قد ول

أمله في أن »تكون الرئيسة الحالية والبرملان 
ــــذي يــدعــمــهــا، أذكـــيـــاء بــمــا يــكــفــي، مـــن أجــل  الـ
عـــدم الــدفــع بـــاألوضـــاع مــع االتـــحـــاد الــروســي 
إلى الحال الــذي نشأ في عامي 2014 و2015، 
أســواق منتجاتنا وطردنا  فقدنا عمليا  حني 

الدبلوماسيني الروس من كيشيناو«.
»الــعــمــل والــتــضــامــن«  وفــاجــأ الــفــوز الــكــبــيــر لـــ
ذاته.  الحزب  مراقبني وخبراء، وحتى أعضاء 
قال  »كوميرسانت«،  لصحيفة  تصريح  وفــي 
الفائز ميهاي يوبوشي: »كنت  الحزب  عضو 
أتــصــور حصولنا  لــم  لكنني  أغــلــبــيــة،  أتــوقــع 
عــلــى أغــلــبــيــة دســـتـــوريـــة«. واعــتــبــر أن النصر 
تحقق بأصوات الناخبني داخل الباد، وعززه 

التصويت في الخارج.
الفساد«  وتعهدت ساندو بمحاربة »سرطان 
فــي مــؤســســات الـــدولـــة، خــصــوصــا فــي أجــهــزة 
أنـــه سيتم  األمــــن والــنــيــابــة واملــحــاكــم، معلنة 
البدء بتنفيذ برامج للتقليل من الفقر، في بلد 
ال تتجاوز حصة الفرد فيه من الناتج املحلي 
4555 دوالرًا فــي الــســنــة، أي أقــل بــثــاث مــرات 
مقارنة برومانيا، الجارة األقرب إثنيا ولغويا. 
وتــعــمــقــت مــشــكــات الــبــاد مــع تــراجــع الــقــوى 
العاملة في الباد إلى نحو 970 ألف شخص، 

اقترع 86% من مغتربي 
مولدافيا لمصلحة حزب 

»العمل والتضامن«
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آخر جوالت خليل زاد قبل االنسحاب الكامل
محاولة أميركية إلنقاذ السالم األفغاني 

تنحى قائد القوات 
األميركية في أفغانستان 

عن القيادة

الدوحة، كابول ـ العربي الجديد 

اســتــهــل املــبــعــوث األمــيــركــي إلــى 
أفـــغـــانـــســـتـــان زملــــــاي خــلــيــل زاد، 
ــه عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــــولـ أمـــــــــس اإلثــــــــنــــــــن، جـ
ــة األفــغــانــيــة في  ــ عـــواصـــم عـــدة لــبــحــث األزمـ
إلى إعادة   سعي واشنطن 

ّ
الدوحة، في ظل

األفغانية  الحكومة  باملفاوضات بن  الدفع 
وحــركــة »طــالــبــان« قــدمــا، مــع اقــتــراب موعد 
ــلــــد، فــي  ــبــ ــــن هــــــذا الــ انـــســـحـــابـــهـــا الــــكــــامــــل مـ
سبتمبر/ أيــلــول املــقــبــل. وفـــي هـــذا اإلطـــار، 
التقى خليل زاد، أمس، نائب رئيس مجلس 
الـــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيما تنتظر 
كــابــول و»طــالــبــان« على مبادرتها  قطر رد 
. ويـــأتـــي ذلــــك، مـــع تــقــدم 

ّ
ووســاطــتــهــا لــلــحــل

يدعم  مــا  أفغانستان،  فــي  ميدانيا  الــحــركــة 
أوراق الــقــوة فــي يــدهــا فــي أي مــفــاوضــات، 
العسكري  الــفــراغ  مــن  خصوصا  مستفيدة 

فه االنسحاب األميركي. 
ّ
الذي يخل

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، أمس، في 
بــيــان، أن االجــتــمــاع بــن املــبــعــوث األميركي 
القطري شهد »استعراض عالقات  والوزير 
ــر  ــ ــلــــديــــن، وآخـ ــبــ ــــن الــ الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بـ
تطورات املنطقة، ال سيما في أفغانستان«. 
ووفق البيان، فقد أكد الطرفان على »جهود 
ــة قــطــر ودورهــــا فــي الــوســاطــة لتحقيق  دولـ
ــطــــورات املــيــدانــيــة  ــتــ  الــ

ّ
ــرار فــــي ظـــــل ــقــ ــتــ االســ

الــجــاريــة، والــتــزامــهــا بتشجيع الــحــوار بن 
األشقاء في أفغانستان، والعمل على تسهيل 
محادثات السالم حتى الوصول إلى تسوية 

سياسية عادلة ودائمة في أفغانستان«. 
ــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري قــد التقى،  وكـ

ــات بـــــداًل مـــن االحـــتـــكـــام إلــى  ــاوضـ ــفـ عــلــى املـ
ــه »ال بد  الـــخـــيـــار املـــســـلـــح«. لــكــنــه اعــتــبــر أنــ
مــن الــتــفــاوض مــع الحركة مــن أجــل حلحلة 
»االحتكام  أن  مضيفا  األفــغــانــيــة«،  القضية 
ــار الـــعـــســـكـــري فـــاشـــل،  ــيـ ــخـ ــــى الــــســــالح والـ إلـ
من  بأسرها«.  للمنطقة  الويالت  وسيجلب 
جهته، قــال وزيــر اإلعــالم الباكستاني فواد 
شـــودري إن بــالده تــراقــب الــوضــع األفغاني 
ـــدالع حــرب  عـــن كــثــب، وتــســعــى إلـــى عـــدم انــ
أهلية في هذا البلد. وأعاد شودري التذكير 
بتشديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خــان على سعي بـــالده ألن تــكــون جـــزءًا من 
عملية السالم في أفغانستان، ورفضها ألن 
تــكــون جـــزءًا مــن الــحــرب هــنــاك، مــا يجعلها 
ترفض استخدام أراضيها من قبل أي جهة 
الساحة  األفــغــانــيــة. وتشهد  ــي  األراضــ ضــد 

الــســيــاســيــة فـــي بــاكــســتــان حـــالـــة تـــرقـــب ملا 
ــاورة. وكــانــت  يــجــري فـــي أفــغــانــســتــان املــــجــ
ــاد قــد تــوقــعــت أنـــه إذا مــا اندلعت  إســـالم أبـ
الــحــرب األهلية مــجــددًا فــي هــذا البلد، فإنه 
أفغاني  ألــف  يلجأ نحو 700  أن  املمكن  مــن 
إلى باكستان، مؤكدة أنها تعمل على وضع 
املحتملة،  الــســيــنــاريــوهــات  ملــواجــهــة  خــطــة 
ــة الــــــوضــــــع الـــــــراهـــــــن فــي  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ وألجــــــــــل مـ

أفغانستان وتأثيراته على باكستان.
استقبال  أثــار  وأفغانستان،  باكستان  وفي 
حشود مواطنن ومن أنصار »طالبان« في 
مــديــنــة بــيــشــاور، شــمــال غــربــي الــبــالد، قبل 
الذي  الحركة  مقاتلي  أحد  لجثمان  يومن، 
فــعــل مختلفة،  أفــغــانــســتــان، ردود  فــي  قــتــل 
بإجراء  الباكستانية  الحكومة  وعــدت  فيما 
ــان نــائــب الرئيس  الــقــضــيــة. وكـ تحقيق فــي 
األفغاني أمر الله صالح قد اتهم إسالم أباد 
باستمرار دعم »طالبان« ردًا على ذلك. لكن 

»طالبان« أكدت أن املشاهد قديمة. 
مــيــدانــيــا، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع األفــغــانــيــة، 
أمس، مقتل 271 عنصرًا من »طالبان« في 
عمليات الجيش في مختلف مناطق البالد، 
فــيــمــا أعــلــنــت »طـــالـــبـــان« ســيــطــرتــهــا عــلــى 
نــقــاط أمــنــيــة عـــدة فــي واليـــة بــامــيــان، التي 

تنحى  ذلــك،  إلى  الشيعية.  األقلية  تقطنها 
قــائــد الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
الــجــنــرال أوســـن مــيــلــر، عــن الــقــيــادة، أمــس 
اإلثـــنـــن، فــي خــطــوة رمــزيــة النــتــهــاء أطــول 
حروب الواليات املتحدة. من جهته، توجه 
الجنرال  األميركية،  الوسطى  القيادة  قائد 
ــــى كــــابــــول لــلــتــأكــيــد  كــيــنــيــث مـــاكـــيـــنـــزي، إلـ
لقوات   

ً
مستقبال األميركية  املساعدة  على 

»أعترف  ماكينزي:  وقــال  األفغانية.  األمــن 
ــان عليه  ــدًا عــّمــا كـ ــأن األمــــر ســيــخــتــلــف جـ بـ
فــــي املـــــاضـــــي. لــــن أهـــــــون مــــن ذلـــــــك. لــكــنــنــا 
الوقت ذاته من  سندعمهم«. لكنه حذر في 
حسب  يبدو،  ما  على  تسعى  »طالبان«  أن 
للحرب، مضيفا  »حــل عسكري«  إلــى  رأيـــه، 
لكنه  للخطر،  معرضة  األقاليم  عواصم  أن 
أشار إلى أن قوات األمن األفغانية »عازمة 

على االستماتة في الدفاع عنها«.
بإمكان  سيكون  ميلر،  استقالة  بعد  وحــتــى 
مــاكــيــنــزي إصــــدار األوامــــر بتوجيه ضــربــات 
»طالبان« حتى 31 أغسطس/  جوية أميركية لـ
آب املقبل، دعما لحكومة أشرف غني. غير أن 
سينتقل  ذلــك  بعد  تركيزه  إن  قــال  ماكينزي 
إلى عمليات مكافحة اإلرهاب التي تستهدف 

تنظيمي »القاعدة« و»داعش«.

فيما تستمر المواجهات 
بين قوات الحكومة 
األفغانية و»طالبان« 
في أنحاء مختلفة 

من أفغانستان، تقوم 
واشنطن بمحاوالت 

جديدة إلنقاذ السالم 
األفغاني، بانتظار رد 

الطرفين على المبادرة 
القطرية

)Getty( بإمكان ماكينزي إصدار أوامر بضربات ضد »طالبان« حتى نهاية أغسطس

أول مــن أمــس األحـــد، مبعوث األمـــن العام 
لألمم املتحدة ألفغانستان جان أرنو، حيث 
الـــدوحـــة لتحقيق  اســتــعــرض مــعــه جـــهـــود 
ــريـــع  ــان، وتـــسـ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ االســـــتـــــقـــــرار فـــــي أفــ
املــفــاوضــات بــن كــابــول و»طـــالـــبـــان«. وكــان 
القطري  الخارجية  لوزير  الخاص  املبعوث 
ملــكــافــحــة اإلرهــــــاب والـــوســـاطـــة فـــي تــســويــة 
املنازعات مطلق القحطاني قد أعلن، أواخر 
شهر يونيو/ حزيران املاضي، أن »الجانب 
القطري أعّد ورقة عمل تتضمن ست نقاط، 
جـــــرى تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى األطـــــــــراف املــعــنــيــة، 
ــة، وأن  ــاطــ ــــاق عـــلـــى الــــوســ ــفـ ــ وتـــتـــضـــمـــن االتـ
يكون هناك إطــار زمني للمفاوضات يجب 
املقبل،  أيــلــول  11 سبتمبر/  قبل  ينتهي  أن 
مــع اتــفــاق عــلــى جـــدول أعــمــال ». ويفترض 
يوم  كابول  زار  الــذي  القحطاني،  يتلقى  أن 
األربعاء املاضي، والتقى الرئيس األفغاني 
ــرد مــن الــحــكــومــة األفغانية  أشـــرف غــنــي، الـ
عــلــى ورقـــــة الــعــمــل الـــقـــطـــريـــة. مـــن جــهــتــهــا، 
ــبــــادرة  ــا تـــــــدرس مــ ــنـــت »طــــالــــبــــان« أنــــهــ ــلـ أعـ
الـــدوحـــة، وســتــرد عليها خـــالل أيــــام. وقــال 
القيادي في الحركة وعضو وفدها املفاوض 
»العربي  لـ وقــت سابق،  في  سهيل شاهن، 
الــجــديــد«، إن »الــحــركــة تلقت عــرضــا قطريا 
للوساطة فــي الــنــزاع األفــغــانــي«، وإن »هــذا 
ــــوف نــعــلــن  الــــعــــرض هــــو قـــيـــد الــــــــدرس، وســ

موقفنا النهائي منه خالل أيام قليلة«.
وتــأتــي زيـــارة زملـــاي خليل زاد الــى الــدوحــة 
ــقــــوده إلـــى  ــتــ ضـــمـــن جــــولــــة يــــقــــوم بــــهــــا، ســ
ــد املــبــعــوث  ــ بـــاكـــســـتـــان وكــــازاخــــســــتــــان. وأكــ
األمــيــركــي عــشــيــة بـــدء جــولــتــه، أن الــتــدخــل 
يقترب  أفغانستان  في  األميركي  العسكري 
ــفـــاوض على  ــتـ مـــن نــهــايــتــه، مــعــتــبــرًا أن »الـ
تسوية هو الحل الوحيد« لتحقيق السالم 
في هذا البلد. وأكد خليل زاد على استمرار 
أفغانستان،  تجاه  املتحدة  الــواليــات  التزام 
مضيفا »سنعمل بنشاط مع جميع األطراف 
اإلقليمين  املصلحة  وأصــحــاب  األفــغــانــيــة 
والدولين ملحاولة مساعدة الجانبن على 
إيـــجـــاد طــريــق إلنـــهـــاء هــــذه الـــحـــرب، ضمن 
مــســار يــضــمــن أمـــن أفــغــانــســتــان ووحــدتــهــا 
ــا، ويــنــهــي  ــهــ ــيــ ــة أراضــ ــا وســــالمــ ــهـ ــادتـ ــيـ وسـ

معاناة الشعب األفغاني«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، اعــــتــــبــــرت بـــاكـــســـتـــان، أمــــس، 
أن حــركــة »طـــالـــبـــان« تــغــيــرت، مـــؤكـــدة دعــم 
إســــالم أبــــاد لــلــســالم األفــغــانــي. وأكــــد وزيــر 
ــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــي شـــيـــخ رشـــيـــد أن  ــيـ ــلـ الـــداخـ
»طالبان - أفغانستان لم تعد كما كانت في 
تسعينيات القرن املاضي، بل تغيرت كثيرًا، 
وهــي لــم تعد تعول الــيــوم على الــحــرب، بل 


