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«االتحاد الديمقراطي» يضرب
الحوار الكردي ...ويفاوض النظام

يشرح رئيس «منصة موسكو» للمعارضة السورية ،قدري جميل ،لـ«العربي الجديد»،
أسباب رفض المنصة طرح قيام «مجلس عسكري» بإدارة مرحلة انتقالية في سورية،
مستعيدًا رؤيته لشكل الحكم المستقبلي في هذا البلد ،وتصور المنصة للحل،
باإلضافة إلى أعمال اللجنة الدستورية ومسار أستانة

ّ
شن «االتحاد
الديمقراطي» الكردي
في سورية ،حملة
جديدة ضد «المجلس
الوطني الكردي»،
متهمًا إياه بالعمالة
يقوض
لتركيا ،ما
ّ
إمكانية التقدم في
جولة حوار جديدة
مرتقبة بينهما

قدري جميل

فكرة «المجلس
العسكري»
فقاعة

أمين العاصي

الطرح يخدم النظام السوري
وحرف لألنظار عن القرار 2254

للحديث تتمة...

مجلس عسكري
لمصلحة َمن؟
عبسي سميسم

عاد موضوع إنشاء مجلس عسكري
من املعارضة السورية والنظام ليقود
مرحلة انتقالية في سورية إلى الواجهة
اإلعالم ووسائل
من جديد عبر وسائل ُ
التواصل االجتماعي ،إذ طرح مجددًا
اسم مناف طالس ،ابن وزير الدفاع
السوري األسبق مصطفى طالس،
كقائد محتمل لهذا املجلس ،من دون
أن يصدر منه أي تصريح يؤكد أو
ينفي هذا املوضوع ،الذي تم طرحه
مرارًا منذ بدايات الثورة السورية،
مع ّ
تبدل األسماء املقدمة لقيادة هذا
املجلس .على الرغم من أن صدور قرار
مجلس األمن رقم  2254لعام ،2016
الذي حدد طريق الحل السياسي في
سورية من خالل هيئة حكم انتقالي
كاملة الصالحيات ،هو بمثابة إلغاء
لفكرة إنشاء مجلس عسكري يضم
ضباطًا من املعارضة والنظام ممن لم
تتلطخ أيديهم بدماء السوريني ،لكن
طرح املجلس يعود في وقت ُسد فيه
أفق الحل السياسي وفق قرار مجلس
األمن ،ووفق مرجعية جنيف ،مع
إعالن املبعوث األممي غير بيدرسن
فشله في تحقيق أي ّ
تقدم في هذا
املسار .هذا الطرح في هذه الظروف
يخدم بالدرجة األولى ّ
التوجه الروسي
الذي يسيطر على الجانب العسكري
في سورية بشكل عام ،والذي ال يزال
يسعى إليجاد حل ،سواء من خالل
الحسم العسكري وتمكني النظام من
السيطرة بالقوة على معظم األراضي
السورية ،أو من خالل املسارات التي
ابتدعها ،وخصوصًا مسار أستانة
الذي يتمثل فيه العسكر بشكل
رئيسي ،والذي عمل من خالله على
تمكني النظام من فرض سيطرته على
كل مناطق خفض التصعيد عدا جزء
من املنطقة الرابعة «محافظة إدلب».
كل ذلك بهدف تقوية موقف النظام
التفاوضي وضمان الوصول إلى حل
نهائي في سورية من خالل إعادة
هيكلة املؤسسة العسكرية للنظام
التي يهيمن عليها الروس بشكل
شبه كامل .بالتالي ،فإن أي حل في
سورية من خالل إنشاء مجلس
عسكري كبديل ملرجعية جنيف،
ّ
سيمكن الروس من الهيمنة على
قراراته ،وفرض حل وفق رؤيتهم التي
تقوم على إعادة تأهيل النظام نفسه،
خصوصًا أن الدول األخرى املتدخلة
والفاعلة في امللف السوري وتحديدًا
الواليات املتحدة لن تكون لديها أدوات
ّ
تحكم كافية بأي مجلس عسكري
يمكن أن ُيشكل وفق الرؤية املطروحة.
هذا األمر يجعل من فكرة إنشاء هكذا
مجلس مرفوضة من قبل الواليات
املتحدة ودول االتحاد األوروبي .هذه
العوامل تجعل من املستبعد إنشاء
مجلس عسكري في الوقت الحالي،
على الرغم من كل اللغط الذي يدور
حوله وكل الترويج اإلعالمي الذي
يحاول إظهار مجلس كهذا كمخرج
للسوريني.

عماد كركص

ّ
فــي ظــل وص ــول العملية السياسية
ّ
ل ـح ــل الـ ـص ــراع الـ ـس ــوري إل ــى طــريــق
شـ ـب ــه م ـ ـ ـسـ ـ ــدود ،م ـ ــع الـ ـفـ ـش ــل ال ـ ــذي
يخيم على مسار اللجنة الدستورية ،وبــروز
الخالفات داخل «هيئة التفاوض» املعارضة،
التي انبثق عنها وفــد املعارضة إلــى اللجنة،
تـ ــدور أس ـئ ـلــة ح ــول م ــآل ه ــذه الـعـمـلـيــة الـتــي
تـجــري وســط انـقـســام فــي صـفــوف املـعــارضــة.
كــذلــك ت ــدور ال ـت ـســاؤالت ح ــول شـكــل الـحـلــول
امل ــرض ـي ــة ألطـ ـ ــراف ال ـ ـصـ ــراع ،ومـسـتـقـبــل هــذا
الصراع وأفقه ،ال سيما مع عــودة طــرح فكرة
تشكيل «مجلس عسكري» لقيادة البالد .هذه
النقاط ،وغيرها ،يطرحها «العربي الجديد»
على قدري جميل ،أمني مجلس حزب «اإلرادة
الشعبية» ،ورئيس «منصة موسكو» (إحدى
«منصات» املعارضة السورية) ،التي تربطها
عالقة جيدة مع روسيا.
ح ــول مــاهـيــة «مـنـصــة مــوسـكــو» ومـكــونــاتـهــا
حاليًا ،وما إذا كانت تبدلت رؤيتها وأهدافها
ّ
وطــريـقــة طــرحـهــا لـلـحــل ال ـس ــوري ،مـنــذ بــروز
هــذا املصطلح ،يلفت جميل إلــى أن «املنصة
تضم عددًا من األحــزاب والحركات والتيارات
املوجودة في مختلف املناطق السورية ،والتي
ت ـضــم م ـنــاض ـلــن س ـيــاس ـيــن م ــوج ــودي ــن في
مواقع املعارضة منذ عقود» .ويوضح أن «من
بــن مكونات املنصة ،حــزب اإلرادة الشعبية
ومـجـلــس الـعـشــائــر الـعــربـيــة وال ـت ـيــار الـثــالــث
ألجــل سورية وتيار طريق التغيير السلمي،
باإلضافة إلى الحزب الديمقراطي االجتماعي
وتجمع سورية األم ،وغيرها من التشكيالت».
وي ـض ـيــف« :رؤي ـت ـنــا ك ـقــوى مـكــونــة للمنصة،
ح ـت ــى ق ـب ــل ت ـش ـك ـي ـل ـهــا ،وحـ ـت ــى م ــا ق ـب ــل ع ــام
ّ
 ،2011هي أن التغيير الجذري الشامل في كل
النواحي هو ضرورة وجودية لسورية .وبعد
 ،2011رفـضـنــا ش ـع ــارات األط ـ ــراف املـتـشــددة
مــن الجهتني ،بالحسم واإلس ـقــاط ،ألنـنــا كنا

ّ
نعرف أنه لن يتحقق أي منهما ،وما سيجرى
هــو تدمير للبالد وال ـع ـبــاد» .ويـتــابــع جميل:
«دع ــون ــا إل ــى ال ـح ــوار وال ـحــل الـسـيــاســي منذ
اللحظة األولـ ــى ،ولـحـمــايــة الـحــركــة الشعبية
من التدخالت الخارجية ،ومــن القمع األمني
والعنف ،ورفضنا التسلح والطائفية .مواقفنا
هذه كانت وال تزال ثابتة».
وح ــول امل ــوض ــوع األه ــم ال ــذي ي ــدور الـحــديــث
ع ـن ــه فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ــراهـ ـ ــن ،مـ ــن أن مـنـصـتــي
مــوس ـكــو وال ـق ــاه ــرة قـ ّـدم ـتــا مـقـتــرحــا ل ـلــروس
لتشكيل مجلس ّعسكري يـقــود الـبــاد خالل
فـتــرة انـتـقــالـيــةُ ،يــذكــر جميل بــأنــه نـفــى األمــر
باسم «منصة موسكو» ككل ،وليس باسمه
الشخصي فـقــط ،وكــذلــك فـعــل األس ـتــاذ خالد
املـحــامـيــد فــي لـقــاء تلفزيوني أخ ـي ـرًا .ويلفت
ّ
السيد جمال سليمان
إلى أن «املسألة هي أن
(مـ ـنـ ـص ــة ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة) ت ـ ـقـ ــدم ب ــأفـ ـك ــار شـفـهـيــة
شخصية خالفًا ملا جــرى ترويجه» .ويتابع:
ّ
«ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـن ــا ،ق ـنــاع ـت ـنــا ه ــي أن ال ـف ـقــاعــة
اإلعــام ـيــة ح ــول مـجـلــس عـسـكــري لـهــا هــدف
واحد هو حرف األنظار عن (قرار مجلس األمن
الدولي)  .»2254ويعتبر جميل في هذا السياق
أن «تراكم التعطيل ضمن اللجنة الدستورية
وضع الجميع أمام استحقاق الخطوة التالية،
وال ـت ــي يـنـبـغــي أن ت ـكــون مـنـطـقـيــا م ــن ضمن
ّ
قاموس ال ــ ،2254ولــذا فــإن إلقاء فكرة مجلس
عـسـكــري لـقـيــادة املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة هــو كما
نقول في دمشق (فت ّبرات الصحن) ،الغرض
ّ
منه قطع الطريق على السير قدمًا في الحل
ـت تلوح فيه إمكانية جدية
السياسي ،في وقـ ٍ
ل ـح ــدوث ذلـ ـ ــك» ،بـحـســب رأيـ ـ ــه .ويـ ــرى جميل
أن ــه «ف ــي ح ــال ك ــان املـجـلــس الـعـسـكــري ج ــزءًا
م ــن جـســم الـحـكــم االن ـت ـقــالــي الـ ــذي ه ــو جسم
سياسي بالضرورة ،والذي ينص عليه القرار
 ،2254فهذا أمر مقبول ،وربما ضــروري .لكن
ما يجرى طرحه هو أمر آخر تمامًا ،هو طرح
من خارج  2254بالكامل» .ويستفيض رئيس
«مـنـصــة مــوسـكــو» فــي شــرحــه أس ـبــاب رفــض

جميل :التغيير الجذري الشامل ضرورة لسورية (نيكيتا شفتسوف /األناضول)

جميل :لعدم تضخيم
أهمية اللجنة
الدستورية وال تقليلها
جميل :خروج
القوات األجنبية لن يتم
بال ّ
حل سياسي

ال ـطــرح ،معتبرًا أن «مــن يطرحونه يخدمون
النظام ،سواء عن وعي أو دونه ،بتقديم صورة
هي أن املعارضة انقالبية ومعادية للتوافق
ول ـل ـحــل ال ـس ـي ــاس ــي ،م ــا ي ـس ـهــل الـ ـه ــروب مــن
العملية السياسية .بهذه الطريقة يخلصون
النظام من الحرج والضغط املتعلق باللجنة
الدستورية وبالعملية السياسية ككل».
وع ــن خ ــاف «مـنـصــة مــوس ـكــو» مــع مـكــونــات
«هيئة الـتـفــاوض» ،بسبب استبعاد ممثلها
(مهند دليقان) إلى الهيئة ووفد الدستورية،
خصوصًا مع إرسال املنصة ومكونات أخرى
رس ــال ــة إل ــى امل ـب ـعــوث األم ـم ــي غـيــر بـيــدرســن،

ق ـب ـيــل انـ ـط ــاق ال ـج ــول ــة األخ ـ ـيـ ــرة م ــن أع ـم ــال
اللجنة الدستورية ،واالتهامات التي طاولت
املنصة بعرقلة مسار اللجنة ،يــرد جميل لك
ب ــال ـق ــول« :الـ ـخ ــاف ه ــو ب ــن ث ــاث ــة م ـكــونــات
مــن الـهـيـئــة ،نـحــن وهـيـئــة التنسيق ومنصة
الـ ـق ــاه ــرة ،ومـ ـك ــون راب ـ ــع ه ــو االئ ـ ـتـ ــاف» .أمــا
بالنسبة لالتهام بالعرقلة ،فيؤكد أنها «املرة
ّ
األولـ ــى ال ـتــي نـسـمــع ب ــه .وب ـكــل األح ـ ــوال ،فــإن
ْ
اتهامات من هذا النوع ،إن وجدت ،فهي تأتي
من أطــراف ضمن املعارضة أو النظام ،كانت
ضد تشكيل اللجنة الدستورية من األســاس
في الوقت الذي كنا ندفع فيه نحو تشكيلها».
وعما إذا كان ال يــزال يعتقد أن مسار اللجنة
الدستورية سيفضي إلى حل ،أو يكون جزءًا
ّ
مـنــه ،يـقــول جميل« :مــا قلناه ونعيده هــو أن
اللجنة هــي مـجــرد مـفـتــاح لـلـحــل ،والـحــل هو
بالتطبيق الكامل للقرار  2254بكل بنوده .ال
ينبغي تضخيم أهـمـيــة اللجنة وال التقليل
منها .إن اللجنة لن تتمكن من إنجاز مهمتها
دون السير بالتوازي في بقية مفردات القرار
 2254وضمنًا (الحكم ذو املصداقية الشامل
للجميع وغير الطائفي)».
ّ
وع ــن ال ـح ــل ال ــذي يـنــاســب «امل ـن ـصــة» ملشكلة
استبعاد ممثلها عــن هيئة الـتـفــاوض ووفــد
ّ
اللجنة الدستورية ،يقول «ينبغي التذكير أن
استبعاد ممثلنا جــرى بطريقة غير شرعية

ومخالفة للنظام الــداخـلــي لهيئة التفاوض.
وه ــو ج ــرى عـلــى أس ــاس رأي سـيــاســي قـ ّـدمــه
ب ــاس ــم مـنـصــة مــوس ـكــو ك ـك ــل ،وه ــو املـطــالـبــة
بنقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق مع
توفير الضمانات األممية الالزمة ألعضائها».
وحــول هــذا االقـتــراح ،يشدد جميل أن املنصة
«ال ت ــزال مـصــرة عليه وعـلــى كــونــه صحيحًا
وضروريًا إلنهاء كل مسرحيات التعطيل».
وب ـ ــرز أخـ ـيـ ـرًا ال ـت ــوج ــه ال ــروس ــي السـتـئـنــاف
لـ ـق ــاءات م ـس ــار أس ـت ــان ــة ب ـعــد ف ـشــل ال ـجــولــة
األخيرة من اللجنة الدستورية ،وتم تحديد
جــولــة ج ــدي ــدة م ــن امل ـس ــار ( 16و 17فـبــرايــر
الحالي) ،مع اعتقاد بأن الروس ،وباملشاركة
مع إيــران وتركيا ،يرغبون في إهمال مسار
الــدسـتــوريــة ،وال ـعــودة إلــى أستانة بعد عام
من توقفه .وعن رأيه في ذلك ،يوضح جميل
أن «ه ــذا االعـتـقــاد ال أس ــاس لــه مــن الصحة؛
فــالـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة هــي مــن إن ـتــاج مسار
ّ
أس ـت ــان ــة ن ـف ـســه ال ـ ــذي ن ــظ ــم ب ـش ـكــل مـشـتــرك
مؤتمر سوتشي الذي جرى فيه إقرار النقاط
الــ ،12وكذلك إقرار إنشاء اللجنة الدستورية
بالتوافق مع القرار .»2254
وقبل حوالي شهرين ،خــرج جميل بمؤتمر
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أشـ ـ ـ ـ ــار خ ـ ــال ـ ــه إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـبـ ــاد
وال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ي ـع ـي ـش ــون أزم ـ ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة
ً
ومعيشية غير مسبوقة ،وطــرح حـلــوال ،من

خـ ــراج ال ــوج ــود الـعـسـكــري املـتـعــدد،
بينها إ ّ
لكنه تجنب الحديث عن الوجود العسكري
الـ ــروسـ ــي .وعـ ــن س ـبــب ذل ـ ــك ،ي ـج ـيــب جميل
الـ ـي ــوم« :ن ـح ــن ل ــم نـتـجـنــب ذكـ ــر أح ـ ــد ،نحن
ن ـطــالــب ب ـخ ــروج ك ــل الـ ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة من
سورية على اإلط ــاق ،األميركية والروسية
ً
والتركية واإليــرانـيــة ،وأوال ق ــوات االحـتــال
الصهيوني التي عليها الخروج من الجوالن
ال ـس ــوري امل ـح ـتــل ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن تمييزنا
الــواضــح بــن األدوار املختلفة جــذريــا التي
تقوم بها القوات األجنبية في سورية ،ولكن
تـحـقـيــق ذل ــك الـ ـخ ــروج غ ـيــر مـمـكــن ب ــا حل
سياسي شامل».
وح ــول شـكــل ال ــدول ــة ال ـســوريــة املستقبلية،
يقول جميل لـ«العربي الجديد»« :ما نطرحه
يـ ـتـ ـج ــاوز الـ ـح ــدي ــث عـ ــن الم ــرك ــزي ــة إداريـ ـ ـ ــة،
ويتعارض مع طرح البعض للفدرالية .نطرح
ض ــرورة صياغة عالقة جــديــدة بــن املركزية
والالمركزية ،إذ إنه دون مركز قوي ال توجد
دول ـ ــة ،خ ـصــوصــا ف ــي ظـ ــروف تـقـسـيــم األم ــر
الواقع املوجودة حاليًا والتي لن تختفي من
تـلـقــاء نفسها بـمـجــرد ب ــدء الـحــل السياسي.
ـدر م ــن ال ــام ــرك ــزي ــة ،ال
ول ـك ــن أي ـض ــا ،دون قـ ـ ٍ
يوجد شعب؛ أي ال توجد مساحة للتعبير
عن إرادة الشعب إذا بقيت املركزية بشكلها
املطلق القائم حاليًا».

فــي مــؤشــر واض ــح على ال ـهـ ّـوة الواسعة
ب ــن «االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» الـ ـك ــردي،
املسيطر عمليًا على الشمال الشرقي من
سورية ،وبني «املجلس الوطني الكردي»
(ائ ـت ــاف س ـيــاســي كـ ــردي ف ــي س ــوري ــة)،
ج ـ ـ ّـدد الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «االتـ ـ ـح ـ ــاد» ،آل ـ ــدار
خليل ،أخيرًا ،اتهام «املجلس» بالعمالة
لتركيا ،ما يزيد الشكوك حــول إمكانية
التوصل إلى اتفاق سياسي بني الطرفني
ال ـكــرديــن .وت ـســود خــافــات عميقة بني
ّ
«االتحاد» و«املجلس» ،يحتاج حلها إلى
ج ـهــود مـضــاعـفــة مــن اإلدارة األمـيــركـيــة
امل ـشــرفــة عـلــى ح ــوار بـيـنـهـمــا ،لــم يحقق
نتيجة حتى اللحظة .فــي األثـنــاء ،يــزور
وف ــد مــن «االت ـح ــاد الــديـمـقــراطــي» حاليًا
دم ـ ـشـ ــق ،فـ ــي إط ـ ـ ــار ج ــول ــة جـ ــديـ ــدة مــن
التفاوض مع النظام ،لم تفض سابقاتها
إلى أي نتيجة.
واعتبر عضو الهيئة الرئاسية املشتركة
لـ«االتحاد الديمقراطي» ،آلدار خليل ،في
تـصــريـحــات صـحــافـيــة أطـلـقـهــا أول من
أمــس الجمعة ،أن االت ـفــاق مــع «املجلس
الــوط ـنــي الـ ـك ــردي» ف ــي س ــوري ــة «خـيــانــة
لدماء الشهداء» ،على ّ
حد تعبيره .خليل،
الذي يرأس وفد األحــزاب الكردية ،أو ما
ُيعرف بـ«أحزاب الوحدة» التي تدور في
فـلــك «االت ـح ــاد الــديـمـقــراطــي» املنخرطة
ف ـ ــي ح ـ ـ ــوار م ـ ــع «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس» امل ـن ـض ــوي
ف ــي ص ـفــوف امل ـعــارضــة ال ـس ــوري ــة ،اتـهــم
األخ ـي ــر ب ــ«ال ـع ـمــالــة» ل ـتــرك ـيــا .وقـ ــال في
هذا الصدد« :عندما نجلس على طاولة
املفاوضات مع أعضاء املجلس الوطني،
نغلق أعيننا ونفتحها وكأننا نفاوض
األتراك».
وكان خليل نفسه قد اتهم ،في منتصف
ش ـهــر ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي،
فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة أي ـضــا ،قــوات
ال ـب ـش ـمــركــة الـ ـس ــوري ــة ب ــأن ـه ــا «م ــرت ــزق ــة
للدولة التركية ،واستخدمتها في شنكال
(سـ ـنـ ـج ــار) وقـ ـن ــدي ــل» .وتـ ــابـ ــع« :مـثـلـمــا
استخدم (الــرئـيــس التركي رجــب طيب)
أردوغــان املرتزقة في ليبيا وأذربيجان،
يستخدم ه ــؤالء أيـضــا ،ولـهــذا ليس من
املمكن قبولهم ،فالذين عملوا مرتزقة،

من المقرر أن يخوض
الطرفان جولة
مفاوضات قريبًا

عقوبات واشنطن على «الحشد» :تـوقعات بتهدئة أميركية
تحدثت مصادر عراقية
عن بوادر تهدئة أميركية
في ملف العراق ،ما قد
يجمد عقوبات إضافية
منتظرة قد تطاول
قيادات في «الحشد
الشعبي» ،وشخصيات
سياسية ،ربطًا بمقاربة
مختلفة إلدارة جو بايدن
للملف
بغداد ـ براء الشمري

محاوالت إلدراج «منظمة بدر» على الئحة العقوبات (أحمد الربيعي/فرانس برس)

شـ ـه ــدت الـ ـسـ ـن ــوات األربـ ـ ـ ــع امل ــاضـ ـي ــة ،إدراج
ن ـحــو  15ق ـي ــادي ــا بـ ـ ــارزًا ف ــي ف ـصــائــل عــراقـيــة
مـسـلـحــة ،وسـيــاسـيــن عــراق ـيــن ،عـلــى الئـحــة
العقوبات األميركية ،ضمن سياسة الضغط
ال ـت ــي ان ـت ـه ـج ـت ـهــا إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي امل ـل ــف ال ـعــراقــي
ضــد الـقــوى الحليفة إلي ــران .ال ـيــوم ،وفــي ظل
رئاسة جو بايدن الــواليــات املتحدة ،تختلف
ت ــوقـ ـع ــات ب ــرمل ــان ـي ــن وس ـي ــاس ـي ــن ع ــراق ـي ــن
ب ـش ــأن طـبـيـعــة ال ـت ـعــامــل األم ـي ــرك ــي م ــع ملف
الـ ـق ــوى امل ـس ـل ـحــة ال ـح ـل ـي ـفــة لـ ـطـ ـه ــران ،وس ــط
تفاؤل أطراف سياسية بتهدئة على مستوى
تعامل واشنطن في امللف العراقي ،قد توقف
عقوبات وشيكة منتظرة على قياديني آخرين،

كــانــت اإلدارة األمـيــركـيــة الـســابـقــة قــد لـ ّـوحــت
ب ـهــا مـطـلــع دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول املــاضــي.
وأش ـ ــار ع ـضــو ال ـب ــرمل ــان ال ـع ــراق ــي ،ع ــن «ت ـيــار
الحكمة» بزعامة ّ
عمار الحكيم ،النائب علي
البديري ،إلــى وجــود بــوادر جيدة من اإلدارة
األميركية الجديدة لترطيب األجواء مع القوى
السياسية املختلفة ،متوقعًا فــي حــديــث مع
«الـعــربــي الـجــديــد» أن تـجــري مــراجـعــة ألغلب
ُ
الـ ـق ــرارات ال ـتــي ات ـخ ــذت فــي عـهــد ت ــرام ــب ،في
ّ
م ــا يـتـعـلــق بــاملـلــف ال ـعــراقــي ت ـحــدي ـدًا .ورج ــح
البديري «وجــود تحركات بعيدة عن اإلعالم،
فــي مــا يتعلق بــإلـغــاء أو تجميد الـكـثـيــر من
قــرارات إدارة ترامب املتعلقة بالعراق ،ومنها
ال ـع ـقــوبــات ع ـلــى ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـعــراق ـيــة في
الحشد أو تلك السياسية» .وقــال النائب عن
«تيار الحكمة» ،إن األمور تسير نحو التهدئة،
وإن األجــواء السياسية الداخلية والخارجية
تشير إلــى ذل ــك ،بـخــاف مــا جــرى خــال فترة
حـكــم تــرامــب .فــي األث ـنــاءّ ،
رد مـســؤول عــراقــي
فــي مكتب رئيس ال ــوزراء مصطفى الكاظمي
على س ــؤال حــول مــا إذا كــان هـنــاك أي تحرك
عراقي بشأن القرارات األميركية املتخذة تجاه
ال ـع ــراق خ ــال والي ــة ت ــرام ــب ،مـثــل الـعـقــوبــات
على شخصيات سياسية وفصائلية حليفة
إليـ ــران ،وتـحـجـيــم امل ـســاعــدات املــالـيــة املقدمة
ف ــي ب ــرام ــج إعـ ــادة اإلعـ ـم ــار ،وت ــدري ــب ال ـقــوات
ً
العراقية ،وصــوال إلى إعــادة التفاهمات حول
بعض الجوانب العسكرية التي تعثرت بعد
تــداعـيــات اغتيال قــائــد «فيلق الـقــدس» قاسم
سليماني (مطلع الـعــام املــاضــي فــي بـغــداد).
ً
وأكـ ـ ــد املـ ـص ــدر أن «الـ ـ ـع ـ ــراق ي ـت ــوق ــع ت ـعــامــا
م ـخ ـت ـل ـفــا» ،لـكـنــه رأى ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن ذلـ ـ ــك «لـ ـ ــن ي ـت ــم مـ ـ ــرة واح ـ ـ ــدة،

ويتوقف أيضًا على الـتـطــورات الداخلية في
العراق وفي املنطقة» .وكشف املسؤول ،الذي
طلب عدم ذكر اسمه ،أن االتصال الوحيد بني
ب ـغــداد واإلدارة األمـيــركـيــة ال ـجــديــدة ت ـ ّـم بني
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسني ونظيره
األميركي أنتوني بلينكن ،األسبوع املاضي،
وجـ ـ ــرى خ ــال ــه تـ ـن ــاول أه ـم ـي ــة دعـ ــم حـكــومــة
الكاظمي والوصول إلى انتخابات نزيهة .في
املقابل ،كشف عضو البرملان العراقي السابق
ّ
رزاق الحيدري ،عن «تحركات سياسية إللغاء
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى قـ ـي ــادات الـحـشــد
ال ـش ـع ـب ــي ،ب ـح ـســب م ــا ت ـ ـ ّـم ت ـســري ـبــه ل ـن ــا فــي
األي ــام األخ ـيــرة» .ورأى الـحـيــدري ،فــي حديث
لـ«العربي الجديد» ،أن «األميركيني يجب أن
يتعاملوا مع الحشد الشعبي كقوة موجودة
على األرض ،وال يمكن تجاوزها» .ولفت إلى
أن «بعض دول الجوار لديها فيتو كبير على
الحشد الذي يعتبرونه تابعًا لدول أخرى ،وأن
ّ
قراره يصدر من دول أخرى ،وكل ذلك يحتاج
إلى حلول من خالل حوار عراقي خالص عبر
املؤسسات الرسمية ،ومنها وزارة الخارجية».
وك ــان الـنــائــب عــن تـحــالــف «ال ـف ـتــح» ،الـجـنــاح
الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ــ«الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» ،ح ــام ــد
املـ ــوسـ ــوي ،ق ــد اتـ ـه ــم ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،مــا
وصـفـهــا ب ــ»أج ـن ــدات خــارج ـيــة ودفـ ــع داخـلــي
عــراقــي وإقـلـيـمــي يـقــف وراء الـعـقــوبــات التي
فــرض ـت ـهــا الـ ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى بـعــض
الشخصيات العراقية»ُ ،مقرًا بوجود محاوالت
لـ«إدراج منظمة بدر (بزعامة هادي العامري،
تــأسـســت ع ــام  ،1982وم ــن أك ـثــر التنظيمات
املسلحة والء إليـ ــران) ضـمــن قــائـمــة اإلره ــاب
مــن خــال الكونغرس» .واعتبر املــوســوي في
إيجاز صحافي نقلته وسائل إعــام محلية،

يتوقع العراق
تعامًال مختلفًا من
إدارة بايدن
محاوالت إللغاء
العقوبات األميركية على
قيادات الحشد الشعبي
أن غ ـيــاب ال ــوح ــدة الــداخ ـل ـيــة جـعــل ال ــوالي ــات
املتحدة تتدخل في الشأن العراقي.
وخ ــال األســابـيــع األخ ـيــرة مــن والي ــة تــرامــب،
فــرضــت وزارة ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة عـقــوبــات
على شخصيات عراقية بارزة ،بينها قيادات
في «الحشد الشعبي» ،أبرزهم رئيس «هيئة
الحشد الشعبي» فالح الفياض ،ورئيس أركان
«الحشد» أبو فدك املحمداوي ،بسبب اتهامات
م ـت ـع ـل ـقــة ب ــامل ـس ــاه ـم ــة ف ــي ق ـم ــع ال ـت ـظ ــاه ــرات
الـعــراقـيــة الـتــي انـطـلـقــت فــي أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول  ،2019وسقط خاللها أكثر من  700قتيل
وآالف الجرحى من املحتجني.
وكــانــت الخزانة األميركية قــد أدرج ــت سابقًا
ع ـلــى الئ ـح ــة ال ـع ـق ــوب ــات قـ ـي ــادات بـ ـ ــارزة عــدة
ف ــي مـلـيـشـيــات مــرتـبـطــة ب ــإي ــران .وم ــن الــذيــن
طاولتهم هذه العقوبات ،قيس الخزعلي ،زعيم
مليشيا «عـصــائــب أهــل ال ـحــق» ،وهــو فصيل
مـسـلــح مــرت ـبــط ب ــإي ــران ومـ ـت ــورط ف ــي جــرائــم
تطهير وخطف وإعدامات بدوافع طائفية في

مــدن عــراقـيــة ع ــدة .كما فــرضــت عـقــوبــات على
شـقـيــق قـيــس ال ـخــزع ـلــي ،ل ـيــث ،املـتـهــم ب ــإدارة
مجموعات مناهضة للمتظاهرين واالتجار
ً
بــال ـســاح ،ف ـضــا ع ــن حـســن ال ــام ــي ،امللقب
بــأبــو زيـنــب الــامــي ،وه ــو م ـســؤول مــا يعرف
بـ«أمنية الحشد» ،املتهم بالوقوف وراء خطف
املتظاهرين والناشطني خالل الفترة األخيرة.
ك ـمــا ف ــرض ــت ع ـق ــوب ــات أم ـيــرك ـيــة ع ـلــى زعـيــم
مليشيا «حـشــد الـشـبــك» ،وعــد الـقــدو ،وزعيم
مـلـيـشـيــا «ال ـن ـج ـب ــاء» أك ـ ــرم ال ـك ـع ـبــي ،وزع ـيــم
مليشيا «بابليون» ريان الكلداني.
وتعليقًا عـلــى الـتــوقـعــات بــالـتـهــدئــة ،وكيفية
إدارة ملف العقوبات مع وصول بايدن للبيت
األبيض ،استبعد الخبير السياسي العراقي،
أح ـمــد ال ـح ـمــدانــي ،أي رف ــع قــريــب للعقوبات
األم ـيــرك ـيــة ،لـكـنــه أقـ ـ ّـر ب ــوج ــود ب ـ ــوادر تـهــدئــة
ق ــد ت ـحــول دون إض ــاف ــة أس ـم ــاء ج ــدي ــدة على
الــائ ـحــة ،م ـح ــذرًا م ــن أن ي ـكــون ال ـع ــراق ج ــزءًا
من صفقة أميركية  -إيرانية جديدة تزيد من
مأزق انتقاله إلى بلد مستقل ومدني.
واع ـت ـب ــر ال ـح ـم ــدان ــي ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،أن «أي تخفيف من وطأة العقوبات
أو تـ ـق ــارب أم ـي ــرك ــي م ــع الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
واملـسـلـحــة املــوالـيــة إلي ــران فــي ال ـع ــراق ،يعني
عملي استعداء التيار املدني في البالد،
بشكل ّ
الــذي مثلته االحتجاجات الشعبية .كما أنه
سيكون رسالة سلبية للغاية لكل العراقيني
بشأن ترسيخ الهيمنة اإليرانية على البالد».
وأش ـ ــار ال ـخ ـب ـيــر ال ـس ـيــاســي إل ــى أن «اإلدارة
األميركية ليست مطالبة بتشديد العقوبات
أو رفعها ،بقدر ما أن عليها تبعات والتزامات
أخالقية تجاه العراق تتمثل بإصالح األخطاء
التي ارتكبتها في هذا البلد».

لـيــس مــن املـعـقــول أن يـكــون لـهــم دور أو
وظيفة في املجال العسكري».
وت ـ ــؤك ـ ــد تـ ـص ــريـ ـح ــات خ ـل ـي ــل أن ح ــزب
«االتـحــاد الديمقراطي» يختلق الــذرائــع
إلف ـش ــال ال ـح ــوار م ــع «امل ـج ـلــس الــوطـنــي
ال ـك ــردي» ،ال ــذي يتلقى دعـمــا كـبـيـرًا من
قيادة إقليم كردستان العراق .ومن املقرر
أن يشرع الطرفان في جولة مفاوضات
ُ
جديدة تعد األولى في عهد إدارة الرئيس
األمـيــركــي جــو بــايــدن ،غايتها التوصل
إلى اتفاق بينهما ينهي حالة القطيعة،
وي ــؤس ــس لـتـشـكـيــل مــرجـعـيــة سـيــاسـيــة
واحـ ــدة ل ــأك ــراد ال ـســوريــن تمثلهم في
ّ
استحقاقات الحل السياسي.
واص ـط ــدم ال ـح ــوار بــن ال ـطــرفــن ،وال ــذي
يكاد يرقى إلى مستوى املفاوضات ،وبدأ
في إبريل /نيسان املاضي ،بعقبات عدة،
أبرزها إصــرار املجلس على عودة قوات
البشمركة السورية واملتمركزة في شمال
ال ـعــراق إلــى منطقة شــرقــي نهر الـفــرات،
وف ـ ـ ّـك ارتـ ـب ــاط «االت ـ ـحـ ــاد الــدي ـم ـقــراطــي»
بـحــزب «الـعـمــال الـكــردسـتــانــي» ،وإلـغــاء
التجنيد اإلجباري ،باإلضافة إلى حسم
مصير املعتقلني واملختطفني.
وتعليقًا على تصريحات خليل األخيرة،
قــال عضو الهيئة الرئاسية لـ«املجلس
الوطني الكردي» ،املنسق العام في حركة
«اإلصـ ـ ـ ــاح ال ـ ـك ـ ــردي» ،ف ـي ـصــل ي ــوس ــف،
إن «مـ ـس ــأل ــة وحـ ـ ـ ــدة املـ ــوقـ ــف ال ـ ـكـ ــردي،
م ـس ــأل ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ب ـح ـســب ق ـ ــرارات
املؤتمر الوطني الـكــردي الـثــالــث» .وأكــد
يــوســف لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن املجلس
«يـسـعــى بــاسـتـمــرار إل ــى إج ـ ــراءات بـنــاء
ال ـث ـق ــة بـ ــن الـ ـط ــرف ــن ،ووجـ ـ ـ ــود ضــامــن
دول ــي ومـفــاوضــات تفضي إلــى اتفاقية
م ـس ـت ــدام ــة ب ـم ــرت ـك ــزات ق ــوي ــة ،وت ـح ـقــق
شراكة فعلية».
ّ
وشدد عضو الهيئة الرئاسية لـ«املجلس
الــوطـنــي ال ـكــردي» على «تــأكـيــد املجلس
أهمية استمرار املفاوضات التي تجرى
بــرعــايــة ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة» ،الف ـتــا إلــى
أن قــائــد «قـ ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة»
(قسد) مظلوم عبدي «تعهد بإزالة اآلثار
ال ـس ـل ـب ـيــة ال ـت ــي ح ــدث ــت خـ ــال ال ـش ـهــور
املــاض ـيــة بـسـبــب ح ــرق م ـكــاتــب املـجـلــس
واالع ـت ـق ــاالت والـتـصــريـحــات اإلعــامـيــة
املسيئة له».
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،ي ـعــد آلـ ــدار
خ ـل ـيــل املـ ــولـ ــود ف ــي م ـحــاف ـظــة الـحـسـكــة
ال ـســوريــة فــي ع ــام  1970مــن «الـصـقــور»
فــي «ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي» ،ال ــذي يعد
«االت ـحــاد الــديـمـقــراطــي» نسخة ســوريــة
م ـ ـنـ ــه .وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ف ـ ــي ح ــدي ــث
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إلــى أن تصريحات
خليل املتكررة املسيئة للمجلس الوطني
«تــؤكــد أن الـعـمــال الـكــردسـتــانــي يحاول
ّ
ال ـت ـم ــل ــص م ــن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،ك ــي يـبـقــى
م ـت ـف ــردًا ف ــي ال ـ ـقـ ــرار ب ــرم ـت ــه ف ــي مـنـطـقــة
شرقي نهر الفرات».
ويسيطر «االتـحــاد الديمقراطي» ،تحت
غ ـطــاء «ق ـســد» وبــدعــم أم ـيــركــي مـبــاشــر،
على نحو ثلث مساحة سورية ،إذ يفرض
ّ
سيطرته على جــل منطقة شــرق الفرات
ال ـتــي ُيـنـظــر الـيـهــا بــاعـتـبــارهــا «ســوريــة
امل ـف ـي ــدة» ب ـثــروات ـهــا امل ــائ ـي ــة وال ــزراع ـي ــة
والنفطية.
من جهته ،رأى نائب رئيس «رابطة الكرد
السوريني املستقلني» ،رديــف مصطفى،
أن ال ـ ـح ـ ــوار بـ ــن «املـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي»
و«االتحاد الديمقراطي» ال جدوى منه.
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شرق
غرب
العراق :انفجار بالخطأ
يقتل  21من «داعش»
لقي  21عنصرًا من تنظيم «داعــش»
مـصــرعـهــم ،أم ــس ال ـس ـبــت ،بــانـفـجــار
سـ ـي ــارة مـفـخـخــة ب ــ«ال ـخ ـط ــأ» خــال
إع ــداده ــا لتنفيذ تفجير انـتـحــاري.
وذك ــر قــائــد عمليات ســامــراء ،الـلــواء
الــركــن جـبــار ال ــدراج ــي ،فــي بـيــان ،أن
« 21عنصرًا من داعش قتلوا بانفجار
س ـيــارة مفخخة يـقــودهــا انـتـحــاري،
كان ينوي تفجيرها في إحدى نقاط
التفتيش التابعة للشرطة االتحادية
ف ــي مـنـطـقــة ج ــام س ــام ــراء جـنــوبــي
قضاء الدور بمحافظة صالح الدين».
(العربي الجديد)
الرئيس العراقي يدعو
ٍ
عقد جديد
لتأسيس
دعــا الرئيس الـعــراقــي ،برهم صالح

(الصورة) ،أمس السبت ،إلى مراجعة
العملية السياسية في البالد ،مؤكدًا
الحاجة إلــى تأسيس عقد سياسي
جديد .وجاء ذلك خالل مشاركته في
الفعالية السنوية لــ«يــوم الشهيد»،
ن ـظ ـم ـهــا ب ــال ـع ــاص ـم ــة ب ـ ـغـ ــداد ،ت ـيــار
«الحكمة الوطني» .وأض ــاف« :نحن
ب ـح ــاج ــة مل ــراج ـع ــة م ـج ـمــل الـعـمـلـيــة
السياسية ،وتأسيس عقد سياسي
ج ــدي ــد يـضـمــن تـصـحـيــح امل ـس ــارات
ويلبي طموحات الشعب».
(األناضول)

تصد
سورية :المعارضة
ّ
النظام في إدلب
ص ــدت الـفـصــائــل املـقــاتـلــة ف ــي إدل ــب
شمالي غــرب ســوريــة ،أمــس السبت،
م ـ ـحـ ــاولـ ــة تـ ـسـ ـل ــل ل ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام
ال ـس ــوري فــي ري ــف إدل ــب الـجـنــوبــي.
وأوض ـ ـح ـ ــت م ـ ـصـ ــادر مـ ـي ــدانـ ـي ــة أن
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ت ــرافـ ـق ــت مـ ــع قـصــف
مـتـبــادل بــن الـطــرفــن ،فيما قصفت
قوات النظام أيضًا مناطق في جبل
الزاوية وسهل الغاب .وكانت سرية
القناصني في غرفة عمليات «الفتح
املـبــن» تمكنت مـســاء أول مــن أمس
الجمعة من قتل عنصرين من قوات
النظام واملليشيات التابعة له.
(العربي الجديد)
استعداد إثيوبي لتسوية
النزاع مع السودان
أع ـل ـنــت امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـخــارجـيــة
اإلثيوبية مفتي دينا ،أمس السبت،
استعداد بــاده لقبول الوساطة من
أج ــل ت ـســويــة الـ ـن ــزاع الـ ـح ــدودي مع
ال ـ ـسـ ــودان ،ب ـم ـجــرد إخ ـ ــاء الـجـيــش
ال ـس ــودان ــي املـنـطـقــة ال ـتــي «احـتـلـهــا
بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــوة» .وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صحافي فــي جــوبــا عاصمة جنوب
السودان ،عبر تقنية االتصال املرئي،
أن البلدين يمكنهما حل النزاع وديًا
م ــن خ ــال اآلل ـي ــات الـقــائـمــة بـمـجــرد
إخ ــاء الجيش الـســودانــي للمنطقة
التي احتلها بالقوة».
(األناضول)
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الحدث

هجوم جوي جديد على مطار أبها والشرعية
تلتقط أنفاسها في مأرب

يواصل الحوثيون
التصعيد تجاه
السعودية ،وكان
آخر محطاته
استهداف مطار
أبها أمس بهجوم
بطائرة مسيّرة
مفخخة ،أعلن
التحالف إحباطه،
وذلك في وقت
تتواصل المعارك
العنيفة في مأرب،
مع استعادة
القوات اليمنية
المبادرة ونجاحها
في شن هجوم
معاكس واسع
على الحوثيين في
جبهات مختلفة
وتكبيدهم خسائر
كبيرة

عدن ـ العربي الجديد

تصعيد حوثي ضد السعودية
ف ــي م ـقــابــل ال ــرس ــائ ــل اإلي ـجــاب ـيــة
الـتــي ّ
وجـهـتـهــا اإلدارة األميركية
أخ ـي ـرًا ت ـجــاه ال ـحــوث ـيــن وب ـهــدف
ما تقول إنه دفع التسوية السلمية للصراع
ّ
تصعد عسكريًا ،أكان
اليمني ،كانت الجماعة
عبر هجمات مكثفة ضد السعودية في األيام
األخيرة ،أو من خالل فتح معركة مأرب التي
ال يبدو أنها ستكون قصيرة .هذا التصعيد
يطرح تساؤالت عن أهداف جماعة الحوثيني
م ــن وراء ه ــذا الـتـصـعـيــد ،أك ــان دف ــع الـطــرف
اآلخر ملفاوضات وفق شروطها ،أو الحصول
على مكاسب ميدانية قبل أي تهدئة للصراع،
على الرغم من أنها تبدو بعيدة راهنًا .وفي
ج ــدي ــد الـتـصـعـيــد ال ـح ــوث ــي ،أع ـل ــن املـتـحــدث
الرسمي العسكري باسم الحوثيني العميد
ّ
مسيرة
يحيى سريع ،تنفيذ هجوم بطائرة
أمــس على مـطــار أبـهــا الــدولــي جـنــوب غربي
ّ
املسير
السعودية ،موضحًا أن «سالح الجو
استهدف هدفًا هامًا في مطار أبها بطائرة
مــن ن ــوع صـمــاد  3وكــانــت اإلصــابــة دقـيـقــة».
وأشار إلى أن «العملية الهجومية على مطار
أبها تأتي ردًا على غارات العدوان وتصعيده
العسكري وحـصــاره املتواصل على الشعب
ال ـي ـم ـنــي» .م ــن جـهـتــه ،أع ـلــن الـتـحــالــف ال ــذي
ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة ،تــدم ـيــر م ـسـ ّـيــرة حــوثـيــة
مفخخة حاولت استهداف مطار أبها .وقال
ف ــي ب ـي ــان إن ــه «ت ــم إح ـب ــاط ك ــاف ــة امل ـح ــاوالت
اإلره ــابـ ـي ــة ال ـت ـص ـع ـيــديــة ملـلـيـشـيــا ال ـحــوثــي
املدعومة مــن إي ــران» ،معتبرًا أن «املـحــاوالت
اإلره ــاب ـي ــة مـمـنـهـجــة وم ـتـع ـمــدة الس ـت ـهــداف
املدنيني واألعيان املدنية» .وكــان الحوثيون
قــد اسـتـهــدفــوا األرب ـعــاء املــاضــي مـطــار أبها،
مـ ــا أدى إل ـ ــى اشـ ـتـ ـع ــال طـ ــائـ ــرة ع ـل ــى أرض
امل ـطــار .كـمــا أعـلـنــت الــريــاض الخميس أنها
اعترضت صــاروخــا بالستيًا وطــائــرتــن بال
ّ
طيار أطلقها الحوثيون باتجاه أراضيها من
اليمن.
والقـ ــى الـتـصـعـيــد ال ـحــوثــي إدانـ ـ ــات عــديــدة،

وقال األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي
يــوســف ب ــن أح ـمــد الـعـثـيـمــن ،ف ــي ب ـي ــان ،إن
املـنـظـمــة «تــديــن ه ــذه امل ـمــارســات اإلجــرامـيــة
ال ـتــي تـنـفــذهــا مـلـيـشـيــا ال ـحــوثــي اإلرهــاب ـيــة
ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف امل ــدنـ ـي ــن واألع ـ ـ ـيـ ـ ــان امل ــدن ـي ــة،
وت ـحـ ّـمــل ه ــذه املـلـيـشـيــا وم ــن ي ـقــف وراء هـ ــا
ويمدها باملال والسالح املسؤولية الكاملة».

كـ ـم ــا دان ـ ـ ـ ــت ت ـ ــون ـ ــس بـ ـ ـش ـ ــدة مـ ـ ــا وص ـف ـت ـه ــا
بـ«االعتداءات الخطيرة» واملخالفة للقانون
الـ ــدولـ ــي ،ال ـت ــي تـنـتـهــك سـ ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة.
وقــالــت الـخــارجـيــة الـتــونـسـيــة ،فــي ب ـيــان ،إن
تونس «تجدد اإلعراب عن تضامنها الكامل
مع السعودية ووقوفها الدائم إلى جانبها،
وتــؤكــد تــونــس دعـمـهــا امل ـتــواصــل للمملكة،

فــي مـجــابـهــة مـثــل ه ــذه األع ـم ــال الـعــدائـيــة».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،بـ ــدأت ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة
اليمنية بامتصاص الصدمة بعد أسبوع من
هجمات حوثية غير مسبوقة على محافظة
مـ ــأرب الـنـفـطـيــة شــرقــي ال ـب ــاد ،س ـقــط فيها
مئات القتلى .وشهد ليل الجمعة وفجر أمس
السبت ،معارك طاحنة في األطــراف الغربية

أعلن الحوثيون قصف
هدف هام في مطار أبها
السعودي
نجح الجيش بالتحول
للهجوم في مأرب وكبّد
الحوثيين خسائر

والشمالية الغربية ملدينة مأرب ،بعد تصدي
ق ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي ورجـ ـ ـ ــال ال ـق ـبــائــل
لهجمات حوثية مزدوجة في مديرية مدغل،
وج ـب ـهــات املـشـجــح وصـ ـ ــرواح .وق ــال مـصــدر
م ـيــدانــي ف ــي الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،إن ك ـتــائــب م ــن ال ـج ـيــش الــوطـنــي
وال ـق ـبــائــل ،ص ــدت سـلـسـلــة هـجـمــات حوثية

انتهاك لألعراف الدولية
دان األمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف معاودة
المليشيات الحوثية استهداف مطار أبها ،معتبرًا أن «االعتداءات التي
تستهدف السعودية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين واألعراف الدولية»،
محمًال في بيان هذه المليشيات ومن يقف وراءها ويمدها بالمال
والسالح المسؤولية الكاملة .ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف
بحزم في وجه المليشيات الحوثية ومن يقف وراءها في محاوالتها
المستمرة لزعزعة األمن والسلم في المنطقة.
احتدمت المعارك في مأرب (فرانس برس)

متابعة

يزور وفد من اللجنة
العسكرية المشتركة في
ليبيا ،موسكو ،قريبًا ،سعيًا
لفتح كوة في جدار أزمة
المرتزقة األجانب ،والتي
تعيق تقدم مسار الحل
العسكري

طرابلس ــ العربي الجديد

فـيـمــا ال تـ ــزال قـضـيــة املــرتــزقــة الـعـسـكــريــن
امل ـتــواجــديــن عـلــى األرض الـلـيـبـيــة ،عـنــوا ّنــا
ّ
مفتوحًا لتعثر مـســار الـحــل الليبي بشقه
العسكري ،يعتزم ٌ
وفد من اللجنة العسكرية
امل ـش ـت ــرك ــة  ،5+5امل ــؤلـ ـف ــة مـ ــن م ـم ـث ـلــن عــن
حـكــومــة ال ــوف ــاق ومـعـسـكــر ال ـل ــواء املتعاقد
خليفة حفتر ،واملنبثقة عــن مؤتمر برلني
الـ ـلـ ـيـ ـب ــي ،الـ ـت ــوج ــه ق ــريـ ـب ــا إلـ ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة
الــروسـيــة مــوسـكــو ،ك ــأول محطة خــارجـيــة،
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـلــدفــع ب ــات ـج ــاه حـلـحـلــة هــذا

دعمت دول عدة أطراف الصراع في ليبيا عسكريًا (أنس كانلي/األناضول)

عادت قضية اتفاقيتي
حكومة الوفاق مع
أنقرة إلى الواجهة

هــراســة ،أن إلـحــاق الــرئـيــس الـتــركــي شرطه
أي ـض ــا ب ـه ـجــوم ع ـلــى م ــاك ــرون ،إش ـ ــارة إلــى
استمرار الدعم اإلماراتي (بتنسيق ومعرفة
فرنسية) ملعسكر حفتر ،مرجحًا أن تكون
بــاريــس محطة أيـضــا فــي إط ــار جــولــة وفــد
اللجنة .واعتبر هراسة في حديث لـ«العربي
الـجــديــد» ،أن «افـتـتــاح جــولــة الــوفــد بــزيــارة
ً
م ــوس ـك ــو ي ـع ـنــي أن ـ ــه س ـي ـك ــون م ـش ـك ــا مــن
جانب ممثلي حكومة الوفاق العسكريني»،
ً
م ـت ـفــائــا ب ــأن تـنـجــح ال ـخ ـطــوة ف ــي حلحلة
الكثير من الصعوبات التي تقف في طريق
تخلص البالد من املقاتلني األجانب.
إلــى ذل ــك ،ع ــادت الـخــافــات اإلقليمية حول
امل ـلــف الـلـيـبــي ،لـلـبــروز إل ــى الـسـطــح ،مــا قد
ي ـج ـبــر ال ـس ـل ـطــة ال ـج ــدي ــدة ف ــي لـيـبـيــا على
ال ـتــورط فـيـهــا ،رغ ــم إب ــداء قــادتـهــا اهتمامًا
بالدفع بمسارات الحل املصاحبة للمسار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي .وكـ ـ ـ ــان ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـ ــدر أول مــن
أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ع ــن وزراء خ ــارج ـي ــة مصر
وقبرص واليونان ،سامح شكري ونيكوس
خــريـسـتــودولـيــديــس ونـيـكــوس ديـنــديــاس،
في اختتام أعمال «منتدى فيليا» (منتدى
الصداقة) ،في أثينا ،طالب السلطة الجديدة
في ليبيا ،بإلغاء مــذكــرات التفاهم املوقعة
بني أنقرة وحكومة الوفاق ،وضرورة إخراج

شرق
غرب

خاص

غانتس :نتنياهو
أض ّر بالعالقات
اإلسرائيلية  -األميركية

بدء االستعدادات في غزة لالنتخابات الفلسطينية ()Getty

«حماس» لن ترشح قيادات
صفها األول لالنتخابات التشريعية
غزة ـ ضياء خليل

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـ ـقـ ــربـ ــة مـ ـ ــن ح ــرك ــة
املقاومة اإلسالمية «حماس» ،لـ«العربي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،أن ال ـحــركــة تـمـيــل لـتــرشـيــح
ق ـ ـيـ ــادات م ــن الـ ـص ــف ال ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث
وكفاءات وطنية ومستقلني في قائمتها
لالنتخابات التشريعية املقبلة املقررة
فــي م ــاي ــو/أي ــار املـقـبــل ،وأن ـهــا ال ترغب
فــي ت ـصـ ّـدر قـيــاديــي الـصــف األول فيها
ل ـل ـق ــائ ـم ــة ،ك ـم ــا كـ ـ ــان ع ـل ـي ــه ال ـ ـحـ ــال فــي
انـتـخــابــات ال ـعــام  2006وال ـتــي حصلت
فيها على األغلبية بـ 76مقعدًا من أصل
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ّ
ومـ ـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن تـ ـج ــرى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الفلسطينية عـلــى ث ــاث م ــراح ــل ،تـبــدأ
باالنتخابات التشريعية في  22مايو/
أيار املقبل ،ثم االنتخابات الرئاسية في
ُ
 31يوليو/تموز املقبل ،على أن تعتبر
نـتــائــج انـتـخــابــات املـجـلــس التشريعي
امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى ف ــي ت ـش ـك ـيــل املـجـلــس
الــوطـنــي الفلسطيني ،وي ـتــم استكمال
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي 31
ّ
أغسطس/آب املقبل .وذكرت املصادر أن
شكل مشاركة «حماس» في االنتخابات
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة س ـي ـخ ـت ـل ــف عــن
ّ
تصدر قادة
انتخابات العام  2006التي
صفها األول القائمة االنتخابية ،ولكنها
هذه املرة ترغب في خوض االنتخابات
بقائمة تضم شخصيات من الصفوف
التنظيمية الثانية والثالثة إلى جانب
مستقلني ومن تسميهم «ذوي كفاءات».
وبــالـنـسـبــة لــانـتـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،لم
تـحـســم «حـ ـم ــاس» خ ـيــارهــا ب ـع ــد ،وفــق
ّ
امل ـ ـصـ ــادر ،ل ـك ــن الـ ــراجـ ــح ح ـت ــى اآلن أن
الحركة لــن ترشح أح ـدًا للمنصب ،لكن
مــن املـمـكــن وضـمــن «تــواف ـقــات وطنية»
أن تـ ّـدعــم تــرشــح آخ ــري ــن م ــن خــارجـهــا،
ّ
وتفضل أن يكون هناك مرشح توافقي
ف ـص ــائ ـل ــي .وف ـ ــي ال ـ ـعـ ــام  2019أن ـش ــأت
«ح ـم ــاس» لـجـنــة داخ ـل ـيــة لــانـتـخــابــات

م ـه ـم ـت ـه ــا ال ـت ـج ـه ـي ــز ألي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
مقبلة ،وكان حينها يجري الحديث عن
ق ــرب إت ـمــام االنـتـخــابــات ،لـكــن املــراسـيــم
الرئاسية لم تصدر في حينه.
ّ
وشـ ـ ــددت املـ ـص ــادر ع ـلــى أن «ح ـم ــاس»
اتـ ـخ ــذت قـ ـ ــرارًا داخ ـل ـي ــا بـتـسـهـيــل كــافــة
اإلجــراءات املطلوبة إلجــراء االنتخابات
في قطاع غزة الذي تسيطر عليه ،وأنها
لن تقف في وجه االنتخابات بل ستدعم
إجراءها بقوة وحتى النهاية.
ف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،م ــا زال ــت االنـتـخــابــات
الــداخـلـيــة ال ـتــي سـتـفــرز أع ـضــاء املكتب
الـسـيــاســي ال ـع ــام وامل ـكــاتــب السياسية
الفرعية وقيادات «حماس» في املناطق
الفلسطينية وال ـخ ــارج مـسـتـمــرة ،ومــن
ُ
امل ـ ـقـ ــرر أن تـ ـنـ ـج ــز ج ـم ـي ــع تــرت ـي ـبــات ـهــا
ف ــي غ ـض ــون ال ـش ـه ــري ــن امل ـق ـب ـل ــن ،عـلــى
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ال ـت ـح ـض ـي ــر ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـع ــام ــة .ورفـ ــض مجلس
الشورى العام في «حماس» مقترحات
بتأجيل االنـتـخــابــات الــداخـلـيــة للتفرغ
لالستحقاق االنتخابي ألهميته حركيًا،
وأصـ ّـر املجلس على إجــراء االنتخابات
الداخلية في موعدها ،على أن تحصل
ً
في فترة شهرين بــدال من ستة كما هو
مـعـتــاد .وذك ــرت م ـصــادر فــي «حـمــاس»
ّ
لـ«العربي الجديد» ،أن األجواء الحركية
الـعــامــة تميل إل ــى الـتـجــديــد إلسماعيل
هنية في رئاسة املكتب السياسي ،ألنه
«ل ــم يــأخــذ فــرصـتــه كــام ـلــة» ف ــي واليـتــه
األول ــى ،نتيجة «محاصرته» فــي قطاع
غ ــزة ألك ـثــر م ــن ثـلـثــي مــدتــه ومـنـعــه من
ّ
ال ـح ــرك ــة ،ق ـبــل أن ت ـس ـمــح ل ــه م ـصــر في
دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول  2019بالسفر
وال ـب ـقــاء ف ــي ال ـخ ــارج مـنــذ ذل ــك الــوقــت.
وانتخب مجلس شورى «حماس» في 6
مايو/أيار  ،2017إسماعيل هنية رئيسًا
للمكتب السياسي للحركة خلفًا لخالد
مشعل ،وانتخب كذلك يحيى السنوار
قــائ ـدًا ل ــ«ح ـمــاس» فــي قـطــاع غ ــزة خلفًا
لهنية.

اتـهــم وزي ــر األم ــن اإلســرائـيـلــي بني
غانتس (الصورة) ،رئيس الحكومة
بـ ـنـ ـي ــام ــن نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو بـ ـ ــاإلضـ ـ ــرار
بــال ـعــاقــات م ــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة.
ورأى غ ــان ـت ــس ،ف ــي ح ــدي ــث لـقـنــاة
«كـ ـ ـ ـ ــان» اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ــرس ـم ـي ــة،
أول م ــن أمـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن م ــرور
 3أس ــابـ ـي ــع عـ ـل ــى ت ـس ـل ــم ال ــرئ ـي ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن ال ــرئ ــاس ــة
دون مهاتفة نتنياهو «أم ــر غريب
ومقلق» ،معربًا عن اعتقاده أن «ذلك
نتاج سلوك نتنياهو مسارًا واحدًا،
ندفع ثمنه».
(العربي الجديد)

البرغوثي مرشح
للرئاسة ويدعم قائمة
تشريعية غير رسمية
أكــد عضو املجلس ال ـثــوري لحركة
«فـ ـت ــح» ،ح ــات ــم ع ـبــد ال ـ ـقـ ــادر ،أمــس
ال ـس ـبــت ،أن األس ـي ــر وال ـق ـي ــادي في
الحركة ،مــروان البرغوثي ،ال ينوي
ال ـتــرشــح لــانـتـخــابــات التشريعية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ب ــل ل ـلــرئــاســة فـقــط،
لكنه سيدعم قائمة انتخابية غير
رسـمـيــة ل ــ«ف ـتــح» إن لــم تـلــب قائمة
الـ ـح ــرك ــة الـ ـ ـش ـ ــروط ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
لـلـعـمـلـيــة .وأض ـ ــاف ع ـبــد ال ـق ــادر أن
ّ
ـار لـتـشـكـيــل قــائ ـمــة ظــل
«ال ـع ـم ــل جـ ـ ٍ
فتحاوية سيدعمها عضو مركزية
ف ـتــح نــاصــر الـ ـق ــدوة وم ـق ــرب ــون من
البرغوثي» ،فيما أكــد رئيس نادي
األس ـيــر الفلسطيني ق ــدورة فــارس
أن «ما يفكر فيه مــروان هو توحيد
فتح».
(العربي الجديد)
مصر :إدانات لشمل شعث
والعليمي بـ«اإلرهاب»
دانت األمم املتحدة ،في بيان ،أمس
ال ـس ـب ــت ،اس ـت ـخ ــدام ح ـكــومــة مصر
«السيئ» لقوانني مكافحة اإلرهاب
ف ـ ــي قـ ـم ــع امل ـ ـعـ ــارضـ ــن ال ـس ـل ـم ـيــن
وال ـن ـش ـط ــاء ال ـح ـق ــوق ـي ــن ،مـطــالـبــة
بـ ــاإلفـ ــراج ال ـ ـفـ ــوري ع ــن ال ـنــاش ـطــن
رامــي شعث وزي ــاد العليمي ،ورفــع
اسميهما من قوائم االرهاب .وأعرب
ال ـب ـي ــان ع ــن ال ـق ـل ــق م ــن ال ـت ــأث ـي ــرات
الحقوقية لهذا اإلدراج ،والـتــي من
ضمنها «الحق في حرية التعبير،
واألث ـ ــر الـسـلـبــي ع ـلــى عــائـلـتـيـهـمــا،
وحقهما في العمل».
(العربي الجديد)
بوقادوم :التفجيرات
النووية الفرنسية في
الجزائر فاقت هيروشيما

الحدث

وفد ليبي إلى موسكو قريبًا :المرتزقة األجانب أوًال
امل ـ ـلـ ــف .ويـ ــأتـ ــي ذل ـ ــك فـ ــي وق ـ ــت عـ ـ ــادت فـيــه
تــأثـيــرات األط ــراف الـخــارجـيــة املتدخلة في
األزمــة الليبية ،إلــى الواجهة ،بعد أيــام من
اتفاق ملتقى الحوار السياسي على تشكيل
سلطة سياسية جديدة موحدة في البالد،
مــا يـهــدد إمـكــانـيــة مـضــي األطـ ــراف املحلية
املعنية في إنجاح مسارات الحل .وكشفت
م ـص ــادر ع ـلــى ص ـلــة بــالـلـجـنــة الـعـسـكــريــة،
وفد لزيارة عدد من
عزم أعضائها تشكيل ٍ
العواصم الدولية على صلة بامللف األمني
في البالد ،وتحديدًا ملناقشة قضية إخراج
املـقــاتـلــن األجــانــب مــن ليبيا ،وال ـتــي تلقى
اهتمامًا دوليًا واسعًا .وأوضحت املصادر،
لـ«العربي الجديد» ،أنه من املرجح أن يصل
الــوفــد قريبًا إلــى مــوسـكــو ،ك ــأول محطة له
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،لـلـقــاء ع ــدد مــن املـســؤولــن
ال ـ ـ ــروس بـ ـه ــدف ال ـت ـب ــاح ــث ح ـ ــول ال ــوج ــود
الروسي العسكري غير الرسمي في البالد
(«ف ــاغ ـن ــر») .ووف ــق املـ ـص ــادر ،ف ــإن «حقيبة
أعضاء الوفد ستحمل إجابة حول شرعية
وجــود القوات التركية في ليبيا وإمكانية
خروجها» ،ما يشير إلى وجود اتصال بني
الوفد والجانب التركي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،
ق ــد أك ــد ف ــي كـلـمــة ل ــه ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،أن
ب ــاده «ستبحث سحب قــواتـهــا مــن ليبيا،
ً
إذا انسحبت القوات األجنبية األخرى أوال».
وك ــان أردوغـ ــان يــرد فــي ذلــك على الرئيس
الـفــرنـســي إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ،ال ــذي طالب
تــركـيــا ب ــإخ ــراج قــوات ـهــا م ــن لـيـبـيــا ،متهمًا
إياها بجلب املرتزقة للقتال في هذا البلد.
ومن دون شك ،فإن الرئيس التركي يقصد
الدعم الروسي لحفتر بـ«القوات األجنبية».
ورأى ال ـن ــاش ــط ال ـس ـيــاســي ال ـل ـي ـبــي ،مــالــك

ف ــي جـبــل ه ـي ــان ،ون ـف ــذت هـجــومــا معاكسًا
على جبهة الكسارة ،أبرز املواقع التي كانت
جـمــاعــة الـحــوثـيــن ق ــد تـسـلـلــت إلـيـهــا خــال
األيام املاضية ،غربي مأرب .ووفقًا للمصدر،
فقد أثمر التحول النوعي من وضعية الدفاع
إلــى الهجوم ،عن تأمني خطوط إمــداد هامة
ً
للجيش الوطني ،فضال عن تكبيد املليشيات
الحوثية خسائر كبيرة في العتاد واألرواح.
وأك ــد امل ـصــدر وج ــود ت ـحــول الف ــت فــي سير
املـعــركــة على األرض ،مشيرًا إلــى أن الخطر
فــي جبهات ص ــرواح وهـيــان ال يــزال قائمًا،
خصوصًا أن املليشيات الحوثية التي تجيد
حــرب الـعـصــابــات ،تشن هجمات مــن مواقع
غـيــر مـتــوقـعــة ،وتـحـصــد تـقــدمــات كـبـيــرة من
خالل ذلك ،كما حدث خالل اليومني املاضيني
في هيالن ومدغل.
ّ
وأع ـلــن الـجـيــش الـيـمـنــي ،أم ــس ،ش ــن هجوم
معاكس واســع ردًا على هجمات الحوثيني
ب ـج ـب ـهــات ه ـي ــان واملـ ـخ ــدرة وصـ ـ ـ ــرواح ،في
محافظة مأرب .وأفاد الجيش ،في خبر نشره
موقعه «سبتمبر نت» ،أن القوات الحكومية
ت ـم ـك ـنــت خـ ـ ــال الـ ـهـ ـج ــوم مـ ــن إح ـ ـ ـ ــراز ت ـقــدم
م ـيــدانــي ،وس ــط تــراجــع مستمر للحوثيني.
وأس ـفــرت املــواجـهــات بــن الجانبني فــي تلك
الجبهات ،عن «مصرع عدد كبير من عناصر
ال ـح ــوث ـي ــن ،ب ـي ـن ـهــم قـ ـي ــادي ــون م ـي ــدان ـي ــون،
أبرزهم أبو صالح الحمزي ،والنهمي األمير
الشريف» ،وفق الجيش.
ّ
وت ـلــقــت الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة دف ـع ــة مـعـنــويــة
كبيرة خالل الساعات املاضية ،بعد تلقيها
إس ـنــادًا بشريًا كبيرًا مــن محافظتي شبوة
وأبــن ،وهــو ما جعلها تتحول من وضعية
الـ ــدفـ ــاع وت ـل ـق ــي الـ ـض ــرب ــات ال ـح ــوث ـي ــة ،إل ــى
اسـ ـتـ ـع ــادة مـ ــواقـ ــع خ ـس ــرت ـه ــا خ ـ ــال األي ـ ــام
املاضية.
وسـ ــانـ ــدت مـ ـق ــات ــات ال ـت ـح ــال ــف ال ـس ـع ــودي
اإلمـ ــاراتـ ــي املـ ـع ــارك ب ـق ــوة ،وخـ ــال الـيــومــن
املاضيني ،ارتفع عدد الضربات الجوية إلى
 44غارة ،تركزت بدرجة رئيسية في مديريتي
ص ــرواح ومــدغــل ،حيث تــدور أعـنــف املـعــارك
ب ــن ال ـط ــرف ــن .ودفـ ـع ــت الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة
ثمنًا باهظًا السـتـعــادة بعض املــواقــع التي
خسرتها ،ووفقًا ملصدر عسكري ،فقد سقط
أكثر من  20قتيال خالل معارك الكسارة فقط.
وأثــارت االستراتيجية التي تتبعها القوات
الحكومية في التفريط بمواقع ثم استعادتها
بعد خسائر بشرية واسعة ،انتقادات خبراء
ع ـس ـك ــري ــن .وق ـ ـ ــال م ـح ـم ــد ال ـي ـف ــرس ــي وه ــو
ـوال للشرعية ،فــي تغريدة
خبير عسكري م ـ ٍ
على «تــويـتــر» ،إن «االعـتـمــاد على التصدي
وتـ ـ ــرك إدارة وقـ ــت ومـ ـك ــان امل ـ ـعـ ــارك لـلـعــدو
مـكـنــاه مــن كـســب مـســاحــات ُح ــررت ســابـقــا».
وبعيدًا عن جبهات مــأرب ،احتدمت املعارك
أيضًا فــي مناطق املــزاريــق الصحراوية بني
م ـحــاف ـظ ـتــي الـ ـج ــوف ومـ ـ ـ ــأرب ،والـ ـت ــي تـشــن
جـمــاعــة الـحــوثـيــن هـجـمــات مـكـثـفــة عبرها
بهدف الوصول إلى حقول النفط والغاز في
ري ــدان وصــافــر .وأعـلـنــت ال ـقــوات الحكومية
أن وحــدات من الجيش الوطني ،استدرجت
مجموعات حوثية إلى كمني باتجاه املواقع
الـعـسـكــريــة ف ــي مـلـيـفـيـفــة وقـ ــرن الـصـيـعــري،
شــرقــي بـيــر امل ــزاري ــق ،قـبــل أن تـطـبــق عليها
الحصار وتشتبك معها لنحو أربع ساعات
م ـت ــواص ـل ــة ،م ــا أس ـف ــر ع ــن س ـق ــوط عـ ــدد من
الـعـنــاصــر بــن قتيل وجــريــح ،دون ذكــر رقــم
مـحــدد .ج ــاءت هــذه الـتـطــورات بعد ساعات
من إعالن وزير الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن ،أن ب ــاده سـتــرفــع جـمــاعــة «أنـصــار
ال ـلــه» (الـحــوثـيــن) مــن قائمتها للمنظمات
اإلرهابية األجنبية ،الثالثاء املقبل .بدورها،
رحـ ـب ــت جـ ـم ــاع ــة ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ،ب ـ ـقـ ــرار اإلدارة
ً
األميركية الـجــديــدة ،معتبرة إيــاه «إيجابيًا
لصالح اليمن».

5

تح ّرك قضائي وتنديد حكومي بالهتافات ضد روحاني
القوات األجنبية واملرتزقة من ليبيا .وشارك
في االجتماع أيضًا وزراء خارجية فرنسا
والسعودية والبحرين ،جان إيف لودريان
وفيصل بن فرحان وعبد اللطيف الزياني،
ووزيــرة الدولة اإلماراتية لشؤون التعاون
ال ــدول ــي ري ــم الـهــاشـمــي .وردًا عـلــى الـبـيــان،
اتهمت الخارجية التركية ال ــدول املشاركة
فــي املنتدى «بــربــط تحالف يهدد املصالح
الـتــركـيــة ،وتـهــديــد ال ـســام واالس ـت ـق ــرار في
امل ـن ـط ـق ــة» .وفـ ــي ّ
رد ض ـم ـنــي ع ـل ــى مـطــالــب
الـبـيــان السلطة الـجــديــدة فــي ليبيا بإلغاء
االتفاقات التركية  -الليبية ،وخروج القوات
األجنبية ،قالت الخارجية التركية إنــه «ال
ي ـحــق مل ــن ت ـس ـبــب ف ــي جـ ـ ّـر لـيـبـيــا إلـ ــى عــدم
االسـتـقــرار مــن خــال احـتـضــان االنقالبيني
م ـ ــن أج ـ ـ ــل مـ ـص ــالـ ـح ــه الـ ـضـ ـيـ ـق ــة وم ـط ــال ـب ــه
املتطرفة ،أن ينتقد سياسات تركيا القائمة
على اإلنصاف في املنطقة».
ورأى األستاذ الجامعي الليبي في العلوم
ال ـس ـيــاس ـيــة ،خـلـيـفــة ال ـ ـحـ ــداد ،أن م ـحــاولــة
ال ـب ـيــان ال ـثــاثــي ال ـ ـ ّ
ـزج بــالـسـلـطــة ال ـجــديــدة
فــي أت ــون الـخــافــات اإلقـلـيـمـيــة ،يـهــدف إلــى
جعل االتفاقني البحري واألمني بني أنقرة
ّ
وحكومة الوفاق «في سلة واحدة» ،معتبرًا
أن تراجع قــوة االتفاقني كورقة بيد تركيا،
ب ـع ــد إزاحـ ـ ـ ــة ح ـل ـي ـف ـت ـهــا فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس عــن
السلطة ،قد يخلق خيارات إقليمية جديدة
ت ـفــرض ـهــا امل ـس ـت ـج ــدات .وال يـ ــرى الـ ـح ــداد،
فــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،فــي تأكيد
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـي ـب ـيــة الـ ـج ــدي ــد ،عـبــد
الـحـمـيــد دب ـي ـبــة ،عـلــى صــداق ـتــه املـتـيـنــة مع
تركيا ،إمكانية للبناء عليها للتكهن بشكل
العالقات التي ستحددها السلطة الجديدة
مع تلك األطراف.

يتعرّض الرئيس اإليراني
حسن روحاني لهجمات
عدة في الداخل،
وآخرها الهتافات
المضادة له في شوارع
أصفهان ،يوم األربعاء
الماضي ،بمناسبة ذكرى
الثورة
طهران ـ صابر غل عنبري

ّ
يستمر الجدل في إيران بشأن هتافات أطلقت
ضــد الــرئـيــس اإليــرانــي ،حسن روحــانــي ،في
مسيرات بمدينة أصفهان فــي الــذكــرى الــ42
الن ـت ـصــار ال ـث ــورة اإلســام ـيــة ،ي ــوم األرب ـعــاء
املــاضــي .وق ــد أظ ـهــرت فـيــديــوهــات اجتاحت
شبكات التواصل االجتماعي في إيران قيام
عدد من راكبي الدراجات النارية في أصفهان
أث ـ ـنـ ــاء امل ـ ـس ـ ـيـ ــرات ،بـ ــإطـ ــاق هـ ـت ــاف «املـ ـ ــوت
ل ــروح ــان ــي» ،ردًا ع ـلــى م ـطــال ـبــة امل ــذي ــع عبر
مـكـبــرات ال ـصــوت بــإطــاق الـهـتــافــات «امل ــوت
ألميركا» و«امل ــوت إلســرائـيــل» .وال ُيـعـ ّـد مثل
هــذا األم ــر غريبًا فــي ال ـبــاد ،ففي كــل موسم
انتخابي أو حني تحتدم الخالفات الداخلية
ح ـ ــول م ـل ـف ــات م ـع ـي ـنــة ،م ـث ــل الـ ـتـ ـف ــاوض مــع
الواليات املتحدة وغيرها ،تحصل مثل هذه
الـحــوادث .مع العلم أن طهران على مشارف
انتخابات رئاسية في يونيو/حزيران املقبل.
وأثـ ــارت الـهـتــافــات ضــد روحــانــي ردات فعل

وانـتـقــادات واسـعــة مــن الحكومة والـتـيــارات
ال ـس ـيــاس ـيــة «االع ـت ــدال ـي ــة» و«اإلص ــاحـ ـي ــة».
واعتبرت األوساط الحكومية أن ما جرى «لم
يكن عفويًا وكان مخططًا من قبل» .وفي آخر
هــذه ال ــردود ،علق املتحدث باسم الحكومة،
علي ربيعي ،أمس السبت ،على الحادث في
ـال نـشــره فــي صحيفة «إيـ ــران» الرسمية.
مـقـ ٍ
وتطرق ربيعي إلى جذور هذه الحوادث ،من
وجهة نـظــره ،فعزاها فــي مقاله إلــى مشاكل
بنيوية في الفضاء السياسي في البالد ،ما
أدى إلــى «تـنــافــس سياسي غير منتظم في
البنية الـسـيــاسـيــة» .وات ـهــم «ت ـيــارًا سياسيًا
بــأدل ـجــة ال ـش ـعــارات لـكـســب الـسـلـطــة وات ـهــام
ال ـط ــرف اآلخـ ــر بـخـيــانــة اإلس ـ ــام والـ ـث ــورة».
وأوض ــح أن «الـتـنــافــس الـسـيــاســي فــي إي ــران
ال ـيــوم يـفـتـقــر إل ــى قــواعــد تنظيمية مـحــددة
وعدم وجود أحزاب أصيلة بهويات محددة،
مــا سيجعله مــع مــرور الــوقــت تابعًا لقواعد
االستقطاب في الشوارع».
وأض ــاف أن ــه «كـلـمــا نـقـتــرب مــن االنـتـخــابــات
يحتدم هــذا االستقطاب والـتـجــاذب وت ــزداد
ه ــذه ال ـت ـصــرفــات» ،مـشـيـرًا إل ــى أن الهتافات
فــي ال ـشــوارع ضــد روحــانــي تمثل «تجسيدًا
في الساحة العامة للخطابات التي نسمعها
أحـ ـي ــان ــا عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـس ـل ـط ــة وب ـع ــض
األوسـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة واإلع ــامـ ـي ــة» ،متهمًا
خصوم الحكومة السياسيني بأنهم يهدفون
مــن خــال هــذه التصرفات إلــى «االسـتـحــواذ
على السلطة السياسية».
ومــع مواجهة روحاني والحكومة انتقادات
في الشارع بسبب املشاكل االقتصادية ،بما
يـغــري الـتـيــار املـنــافــس لتسجيل نـقــاط على
واالعـتــدالـيــن فــي هذه
حـســاب اإلصــاحـيــن ّ
الظروف االنتخابية ،حذر ربيعي من الرهان

أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـج ــزائ ــري
ص ـ ـب ـ ــري ب ـ ـ ــوق ـ ـ ــادوم (الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة)،
أمــس السبت ،أن تفجيرات فرنسا
الـنــوويــة فــي الـصـحــراء الجزائرية
عام  ،1960فاقت بـ 3إلى  4أضعاف
القنبلة الـتــي ألـقـيــت عـلــى الـيــابــان
في الحرب العاملية الثانية .وكتب
بوقادوم على «تويتر» ،في ذكرى
تـ ـفـ ـجـ ـي ــرات «الـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــوع األزرق»
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة رق ـ ـ ـ ــان ،أن
«التفجير جــاء بقوة  70كيلوطنا،
م ــا يـ ـع ــادل م ــن  3إلـ ــى  4أض ـع ــاف
قنبلة هيروشيما».
(العربي الجديد)
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على ترحيب اإليرانيني بهذا السلوك .وكتب
«مــن الـســذاجــة الـتـصــور بــأن املجتمع بشكل
عام سيرحب بهذه التصريحات واإلهانات».
بدورها نددت الحكومة ،مساء أول من أمس
الجمعة ،بالهتافات ضد رئيس الجمهورية،
ُ
ووص ـف ـت ـهــا ب ــ«امل ـخــال ـفــة ل ـل ـقــانــون وت ـصــرف
ملصلحة األجانب»ّ .
وشددت على أن الهتافات
هــي «انـتـهــاك مـكــرر لـتــوصـيــات املــرشــد علي
خامنئي ،الذي أكد أخيرًا على ضرورة االلتزام
ب ــاألدب اإلســامــي فــي الـحــديــث» .مــن جهته،
ّ
عــلــق ال ـنــائــب امل ـحــافــظ ع ــن دائ ـ ــرة أصـفـهــان،
عباس مقتدي خور اسجاني ،بصورة غريبة،
معتبرًا أن «الهتافات مزحة ال أكثر» .ونقلت
عنه صحيفة «همشهري» قوله إن الهتافات
«حدثت خــارج املسار الرئيسي للمسيرات»،

داعيًا «الجميع إلى الوحدة» .قضائيًا ،نقلت
واك ـل ــة «تـسـنـيــم» ع ــن امل ــدع ــي ال ـع ــام ال ـثــوري
فــي مــديـنــة أصـفـهــان ،عـلــي أصـفـهــانــي ،أمــس
ال ـس ـبــت ،ق ــول ــه إن ــه أصـ ــدر أوامـ ـ ــره لــأجـهــزة
األمـنـيــة لـلـتـعــرف عـلــى امل ـحـ ّـرضــن ومطلقي
ال ـه ـت ــاف ــات واإلهـ ــانـ ــة لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة.
واستنكر «محاولة البعض الترويج بوجود
انقسام في البالد» ،مؤكدًا «ضــرورة الحفاظ
على موقع أركــان النظام السيادية» .وشـ ّـدد
على أن «الجهاز القضائي سيواجه منتهكي
ال ـق ــان ــون ب ـق ــوة ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن الـقـضــايــا
ال ـف ـئ ــوي ــة»ُ .
وي ـح ـ ّـم ــل امل ـح ــاف ـظ ــون الـحـكــومــة
ّ
مسؤولية ت ــردي الــوضــع االقـتـصــادي ،فيما
ّ
توجه األخيرة أصابع االتهام إلى العقوبات
األميركية القاسية.

أفغانستان :مقتل
 30عنصرًا من
«طالبان» بانفجار
أعلنت وزارة الدفاع األفغانية ،أمس
السبت ،مقتل  30عنصرًا من حركة
«طالبان» في انفجار وقع في اليوم
ذاته بإقليم بلخ شمال أفغانستان.
وقالت ال ــوزارة إن انفجارًا وقــع في
مسجد فــي منطقة قولتا بمديرية
دولـ ــت أبـ ــاد ف ــي اإلق ـل ـيــم ،أس ـفــر عن
سقوط القتلى ،ومن بينهم  6أجانب
مــن مـهـنــدســي األل ـغ ــام ،مـضـيـفــة أن
هـ ــؤالء «ك ــان ــوا ي ــدرب ــون املـسـلـحــن
على صنع القنابل».
(العربي الجديد)
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خاص

توجسها من االحتجاجات األخيرة في
أبــدت السلطات السودانية
ّ
البالد ،متهمة حزب «المؤتمر الوطني» المنحل ،بزعزعة االستقرار،
ّ
بشن حملة شاملة ضد كــوادره ،بالتزامن مع فرض حالة
فأمرت
الطوارئ في واليات عدة

أركان النظام المصري كانوا يعلمون

جلسات استماع قضية ريجيني

احتجاجات
السودان

مع وضع البرلمان
اإليطالي يده على
قضية الطالب
المقتول في مصر،
جوليو ريجيني ،تتزايد
التساؤالت عن تورط
النظام المصري

القاهرة ـ العربي الجديد

اعتقاالت جماعية
لكوادر حزب البشير

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ش ــرع ــت الـ ـس ـلـ ـط ــات الـ ـس ــودانـ ـي ــة،
أخ ـي ـرًا ،فــي تنفيذ حملة سياسية
وأمنية واسعة النطاق ضد حزب
«امل ــؤت ـم ــر ال ــوط ـن ــي» امل ـن ـح ــل ،ح ــزب الــرئـيــس
املـ ـع ــزول ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر ،شـمـلــت اع ـت ـقــال عــدد
م ــن قـ ـي ــادات ــه ف ــي امل ــرك ــز وال ـ ــوالي ـ ــات .ج ــاءت
الحملة بعد احتجاجات شعبية ،خالل األيام
األخـيــرة ،فــي عــدد كبير مــن املــدن السودانية،
مـثــل ال ـق ـضــارف ،وبــورت ـســودان ش ــرق الـبــاد،
واألبيض ،وأم روابة ،والرهد في والية شمال
كــردفــان ،والفاشر ونياال والضعني ،ومحلية
بـحــر ال ـع ــرب ،وكـلـهــا ف ــي إقـلـيــم دارفـ ـ ــور .كما
امـ ـت ــدت االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ب ـش ـكــل مـ ـح ــدود إل ــى
العاصمة الخرطوم ،ومدينة عطبرة ،شمالي
البالد.
لم تأخذ تظاهرات تلك املناطق طابعًا سلميًا،
كـمــا ح ــدث بــالـنـسـبــة لـلـتـظــاهــرات ض ــد نـظــام
البشير قبل نحو عامني ،وال حتى التظاهرات
التي خرجت ضد الحكومة االنتقالية الحالية
مـنــذ تشكيلها ف ــي  .2019وت ـحـ ّـولــت غالبية
التظاهرات في األيام األخيرة إلى انفالت أمني،
رافقته عمليات نهب وسلب للمحال التجارية
وتخريب للممتلكات العامة وحرق للسيارات
الخاصة والحكومية .وهــو مــا وثقته الكثير
من مقاطع الفيديو التي انتشرت في وسائط
التواصل االجتماعي ،وأكده شهود عيان من
تلك املناطق النائية عن املركز.
ولــم تتردد كل حكومات الــواليــات والحكومة
املــركــزيــة وال ـت ـحــال ـفــات الـحــاكـمــة ف ــي تــوجـيــه
أصــابــع االت ـهــام لعناصر «املــؤتـمــر الــوطـنــي»
امل ـن ـحــل ب ــال ـت ــورط ف ـي ـمــا ج ـ ــرى ،بــالـتـخـطـيــط
والتمويل والتنفيذ .وسارعت السلطات إلى
إغالق املدارس وإعالن حالة الطوارئ وفرض
حظر التجول في املدن الرئيسية .كما اتهمت
قـ ــوى س ـيــاس ـيــة الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة بــالـتـبــاطــؤ
فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع االنـ ـ ـف ـ ــات األمـ ـ ـن ـ ــي ،وذلـ ــك
ف ــي إطـ ــار تـصـفـيــة ال ـح ـســابــات ب ــن املـكــونــن
الـعـسـكــري وامل ــدن ــي ف ــي الـسـلـطــة االنـتـقــالـيــة.
ويريد املكون األول تحميل الثاني مسؤولية
األزم ـ ـ ــات امل ـع ـي ـش ـيــة ،وهـ ــي ال ـع ــام ــل الــرئ ـيــس
ف ــي ت ـحــريــك ال ـ ـشـ ــارع .م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أصـ ــدرت

ل ـج ـن ــة إزالـ ـ ـ ــة ال ـت ـم ـك ــن ومـ ـح ــارب ــة نـ ـظ ــام 30
يونيو ،نظام البشير ،منشورًا لكل الواليات
ووك ـ ــاء ال ـن ـيــابــات ب ـســرعــة ال ـق ـبــض ع ـلــى كل
الـنــاشـطــن م ــن ق ـي ــادات ال ـح ــزب امل ـن ـحــل .كما
أمــر والة الــواليــات ،حتى التي لم تمتد إليها
االحـتـجــاجــات وعـمـلـيــات الـتـخــريــب ،بمراقبة
عناصر وقـيــادات «املؤتمر الوطني» تحسبًا
لتكرار األحداث في والياتها.
مع بداية تنفيذ تلك التوجيهات ،بدأت حملة
ً
اع ـت ـقــاالت ،لتشمل فــي املــركــز ك ــا مــن حسبو
محمد عبد الرحمن ،النائب األسـبــق لرئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،وأحـ ــد قـ ـي ــادات ح ــزب الـبـشـيــر،
والقيادي البارز في الحزب أمني حسن عمر،
وال ـص ـحــافــي امل ـح ـســوب ع ـلــى ال ـح ــزب حسني
خ ــوجـ ـل ــي ،ال ـ ــذي ي ـم ـت ـلــك قـ ـن ــاة «أم درم ـ ــان»
ال ـف ـضــائ ـيــة وص ـح ـي ـفــة «أل ـ ـ ـ ــوان» الـسـيــاسـيــة
املتوقفة عن الصدور.
وكـ ـش ــف م ـ ـصـ ــادر لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن
هـنــاك أكـثــر مــن  44بــاغــا جنائيًا تــم تدوينه
بواسطة شرطة املباحث ضد قيادات وكوادر
ال ـح ــزب ف ــي واليـ ــة ال ـخ ــرط ــوم وح ــده ــا ،بتهم
إثــارة النعرات وتقويض النظام الدستوري،
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع إلـ ـق ــاء ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ـهــم خ ــال
الفترة املقبلة .ولــم تكتف سلطات العاصمة
بـ ــاإلجـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة وح ــده ــا ،ب ــل نـشــرت
وحـ ــدات مــن الـشــرطــة بـشـكــل كـثـيــف مـنــذ يــوم
الجمعة املاضي ،تحسبًا لحدوث انفالت أمني
مماثل ملا حدث في مدن أخــرى .أما في والية
ال ـق ـض ــارف ،ش ــرق ال ـ ـسـ ــودان ،وال ـت ــي شـهــدت
انفالتًا أمنيًا غير مسبوق ،فقد جرى توقيف 9
من قيادات حزب «املؤتمر الوطني» ،من وزراء
سابقني ،وقيادات أخرى من أحزاب معارضة،
وإمام مسجد واثنني من الصحافينيّ ،
ولوحت
السلطات هناك بتقديمهم للمحاكمة.
وف ــي واليـ ــة ش ـمــال ك ــردف ــان ،وح ـســب شــرطــة
ال ــوالي ــة ،ألـقــي الـقـبــض عـلــى  100مــن املشتبه
في تورطهم في األحــداث ،في كل من مدينتي
األبيض وأم روابة داخل الوالية .والحقًا أصدر
وال ــي الــواليــة خــالــد مصطفى ق ــرارًا بمالحقة
كل الناشطني من أعضاء «املؤتمر الوطني»،
واتخاذ اإلج ــراءات القانونية بحقهم ،مشيرًا
إلى أن حملة اعتقاالت واسعة بدأت منذ مساء
األربعاء املاضي لرموز وقيادات النظام البائد

الحزب المنحل
«يراقب بقلق انتهاكات
قوى الحرية والتغيير»
تحولت غالبية
ّ
التظاهرات في األيام
األخيرة إلى انفالت أمني

التي تم رصدها ومتابعتها بتنفيذ املخططات
في جميع أنحاء الــواليــة ،وســوف يتم اتخاذ
إجراءات بحق كل من تثبت إدانته أو ضلوعه
فــي األحـ ــداث وسـيـقــدمــون ملـحــاكـمــات فــوريــة.
وأكد أن من يقود هذا العمل هو خائن للوطن
وحكومة الثورة والفترة االنتقالية وجريمة
ضد اإلنسانية ،وهو ذات اإلجــراء التي اتخذ
في واليــات أخــرى .وتفتح كل تلك اإلج ــراءات
ب ـت ـقــديــرات ال ـك ـث ـيــريــن ،ال ـب ــاب أمـ ــام مــواجـهــة
ج ــدي ــدة أك ـث ــر حـ ــدة ب ــن ال ـح ـكــومــة وال ـن ـظــام
السابق ،الذي ال تزال الكثير من مفاتيح اللعبة
السياسية وبطاقات الضغط بيده .ومنذ قرار
حله وحظر نشاطه في ديسمبر/كانون األول
 ،2019لجأ حزب «املؤتمر الوطني» إلى العمل
الـســري ،وإخـفــاء قياداته أو سفرهم للخارج،
ال سيما بعد اعتقال وتوقيف قيادات الصف
األول ،مثل عمر البشير وعلي عثمان ونافع
ع ـل ــي ن ــاف ــع وإبـ ــراه ـ ـيـ ــم غ ـ ـنـ ــدور وأن ـ ــس عـمــر
وعوضة الجاز والزبير أحمد حسن وآخرين.
لكن بصمة الـحــزب بــدت واضـحــة فــي الحراك
املستمر واملناوئ لحكومة عبد الله حمدوك،
ً
وهــو ح ــراك يــأخــذ أش ـكــاال مختلفة ،سياسيًا
وإعالميًا وعلى مواقع التواصل االجتماعي،
كـمــا ال يستبعد الـبـعــض تــأثـيــر ال ـحــزب على
األوض ـ ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة والـ ـخ ــدم ــات ال ـعــامــة
أياد له داخل تلك القطاعات.
لوجود ٍ
وفي بيان له ردًا على حملة االعتقاالت واتهام
كوادره بالتورط في عمليات االنفالت األمني،

اعتبرت السلطات أن التظاهرات السابقة كانت سلمية (فرانس برس)

قــال «املــؤتـمــر الــوطـنــي» إنــه ومـنــذ ترجله عن
السلطة «يراقب بقلق انتهاكات قوى الحرية
والـتـغـيـيــر للشرعية الــدس ـتــوريــة ،وتسييس
مــؤسـســات ال ـعــدالــة وم ـح ــاوالت إع ــاء صــوت
واحــد بتعطيل املحكمة الدستورية ،وإقصاء
الحزب ومحاولة طمسه من الحياة السياسية،
متناسني وزنه الجماهيري وثقله املجتمعي».
وأعلن حرصه على «حفظ أمــن البالد وحقن
الــدمــاء فــي ال ـس ــودان ،عـلــى الــرغــم مــن اعتقال
قـ ـي ــادات الـ ـح ــزب وم ـ ـصـ ــادرة أص ــول ــه ودوره
والتضييق على عضويته وتخصيص لجنة
غـيــر دسـتــوريــة وال قــانــونـيــة ات ـخــذت منهجًا
اس ـت ـفــزازيــا وتـ ـج ــاوزت األع ـ ــراف الــدسـتــوريــة
والقانونية لتمارس سلطات القضاء وتنفيذ
القانون والنيابة بتشف ممنهج ضد عضوية
ّ
الحزب» .وأكد أن «االنضباط الكامل وااللتزام
ال ـصــارم بسلمية امل ـعــارضــة الـتــي يــؤمــن بها
الحزب هي ما كــان وسيكون صونًا ملصلحة
ال ـبــاد العليا وال ـتــزامــا اخــاقـيــا لـحــزب قائد
ملجتمع رائد».
واعتبر الحزب أن «تلك الحالة من الهستيريا
السياسية للنظام القائم فــي مواجهة فشله
وتشرذمه خلف عــدو وهمي باتهامات عــدة،
وتلفيق مستمر وحملة مشبوهة ومشوهة
ومحاوالت تخريبية للحراك السلمي للجموع
التي خرجت بصدق من كافة واليات السودان
ضد سياساتهم الرعناء ،ما هي إال محاولة
للتستر خلف الفشل املستمر فــي االقتصاد
وم ـعــاش ال ـنــاس ،وهــروبــا مــن حــالــة الـخــذالن
امل ـخــزي لـتـطـلـعــات الـجـمــاهـيــر» .وأضـ ــاف أنــه
«يــدرك حالة الهشاشة التي تعيشها البالد،
ً
وم ـنــذ تــأسـيـســه ك ــان حــزبــا م ـس ــؤوال تتقدمه
كفاءات وطنية وسياسية وأهل دراية بالحكم،
وكان وما يزال حريصًا على استقرار السودان

وسالمة أهله واملحافظة على إنجازاته ولن
ينجر إلى أعمال التخريب والتدمير ملقدرات
البالد وأصولها ،كما لن يسمح باالستهانة او
املساس بعضويته أو النيل منهم خارج إطار
القانون ،وسيتخذ كافة السبل القانونية في
ذلــك» .واعتبر أن «التخطيط لتحويل غضب
الـجـمــاهـيــر امل ـش ــروع إل ــى كــارثــة تـقـضــي على
مكتسبات الشعب ،هو من صميم تدبير من
يئسوا من السيطرة على مجريات األوضــاع
في الدولة وخرجوا للعلن بنوايا تدميرية ،ال
تنتهي عند القضاء على الحكومة بــل تمتد
لتشمل املؤسسات العسكرية واألمنية».
وع ــن ذلـ ــك ،ق ــال ال ـق ـي ــادي ف ــي ال ـح ــزب محمد
الـحـســن األمـ ــن ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن كل
ال ـت ــوق ـي ـف ــات هـ ــي ع ـم ــل س ـي ــاس ــي ب ـع ـي ــد عــن
القانون ،إذ يتم االعتقال على أساس االنتماء
ال ـسـيــاســي والـتـنـكـيــل بــال ـخ ـصــوم ،ومـخــالــف
فــي الــوقــت نفسه ملــا ُرف ــع مــن شـعــارات ثورية
ف ــي ال ـســابــق ع ــن «ال ـح ــري ــة والـ ـع ــدال ــة» .وأك ــد
ق ـ ــدرة الـ ـح ــزب ع ـل ــى م ــواج ـه ــة ذلـ ــك سـيــاسـيــا
وقــانــونـيــا وعـبــر ال ـطــرق السلمية املـشــروعــة.
وأضــاف األمــن أن السلطات لم ّ
تقدم أي أدلة
على تــورط قـيــادات أو أعضاء في الحزب في
األحداث األخيرة ،التي عزاها إلى حالة الفشل
االقتصادي واألمني للحكومة التي أوصلت
املواطنني إلــى مرحلة الـجــوع ،وال يمكن بعد
ذلــك أن تجعل من اآلخــر شماعة إلخفاقاتها،
وفق قوله.
ووجـ ـ ـ ـ ــدت االعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت ل ـع ـن ــاص ــر «امل ــؤتـ ـم ــر
الوطني» اعتراضًا من قــوى معارضة أخــرى،
مـ ـث ــل حـ ـ ــزب «املـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» ال ـ ـ ــذي عــد
الخطوة أمـرًا سياسيًا خــارج القانون ،وحذر
م ــن خ ـطــورت ـهــا ،مـعـتـبـرًا أن ـه ــا س ـتــزيــد الـبـلــد
ً
اش ـت ـعــاال ،وس ـت ــؤدي إل ــى دخ ــول الـبـلــد دائ ــرة
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عد عكسي إلغالق غوانتنامو :نهاية مؤجلة لحقبة سوداء

ّ
ش ــكـ ـل ــت اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات  11س ـب ـت ـم ـب ــر/أي ـل ــول
 2001م ـح ـطــة ف ــاص ـل ــة ف ــي ت ــاري ــخ م ــا بـعــد
الـحــرب ال ـبــاردة ( )1991-1947وتسعينيات
تـفـكــك االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي ويــوغــوســافـ ّيــا
وتشيكوسلوفاكيا وغيرها ،بــدءًا مــن ترنح
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ت ـح ــت ض ــرب ــات تـنـظـيــم
ً
«القاعدة» وصــوال إلــى اجتياح أفغانستان،
ً
م ــوئ ــل ال ـت ـن ـظ ـيــم .أراد األم ـي ــرك ـي ــون مـعـتـقــا
يتيح لهم وضع «اإلرهابيني» فيه ،فاختاروا
معتقل خليج غوانتنامو ال ــذي اسـتــأجــروه
م ــن ك ــوب ــا ف ــي ع ــام  ،1903وب ــاش ــروا الـعـمــل
عـلــى نـقــل املـعـتـقـلــن إل ـيــه فــي يـنــايــر/كــانــون
الثاني  .2002لم يكن املعتقل عاديًا ،بل ّ
تحول
الح ـق ــا إل ــى واحـ ــد م ــن مـعـتـقــات ع ــدة تحت
القيادة األميركية ،املعروفة بالتعذيب ،مثل
ً
«أبــو غريب» و«بوكا» في العراق ،فضال عن
سجون سرية في أنحاء عدة من العالم .حيال
ذلك ،سعى الرئيس األسبق باراك أوباما إلى
إغ ــاق غوانتنامو ،وط ـ ّـي صفحة بشعة في
التاريخ العسكري األميركي ،لكنه لم ينجح
 ،2009خصوصًا أن ملف
في مسعاه في عام ُ
«ال ـقــاعــدة» لــم يـكــن قــد أق ـفــل بـعــد ،قـبــل مقتل
زعيمه أسامة بن الدن في  2مايو/أيار .2011
الحقًا ،سعى الرئيس السابق دونالد ترامب،
إلى توسيع عمل املعتقل وتعزيزه ،لـ«وضع
األشرار فيه» .لكن الرئيس الحالي جو بايدن
يحاول االنتهاء من هــذا امللف نهائيًا ،وفقًا
لوعد سابق له.
ٍ
أول م ــن أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أع ـل ـن ــت امل ـت ـحــدثــة
باسم البيت األبيض ،جني ساكي ،أن بايدن
يــريــد إغ ــاق معتقل غوانتنامو قبل انتهاء

أخذ القانون باليدّ .
ووجه انتقادات ملؤسسات
ال ـعــدالــة بــال ـبــادُ ،مـسـتـهـجـنــا تــأخـيــر عملها
ال ـقــانــونــي ،وط ــال ــب مـجـلــس ال ـس ـيــادة بــإقــالــة
النائب العام وتقديمه للمحاكمة ،مشددًا على
وقف أي اعتقاالت إال وفق القانون الجنائي.
وبـطــريـقــة مختلفة ،أب ــدت جـهــات داخ ــل قــوى
ال ـثــورة رفضها ملــا حـصــل ،مثل نــائــب رئيس
«الحركة الشعبية لتحرير ال ـســودان» ،ياسر
عــرمــان ،الــذي غــرد في حسابه على «تويتر»،
ً
قــائــا إن اعـتـقــال ق ـيــادات «املــؤتـمــر الــوطـنــي»
يجب أال يتم على طريقته باالعتقال التحفظي
واالسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي وخ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـقـ ــانـ ــون .وط ــال ــب
السلطات بتوجيه تهم واضحة وفق إجراءات
قانونية سليمة.
لكن القيادي في تحالف قوى «إعالن الحرية
وال ـت ـغ ـي ـيــر» م ـعــز حـ ـض ــرة ،ن ـفــى ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» وج ـ ــود أي اس ـت ـه ــداف لـلـخـصــوم
السياسيني عبر اإلجــراءات األخيرة ،منوهًا
إلــى أنها ليست اعتقاالت إنما أوامــر قبض
عادية صــادرة من النيابات وفــق معلومات
أولية ولم تصدر من جهة عسكرية أو أمنية.
كما نفى أن يكون في تلك اإلجراءات أي نوع
من أنــواع الخيانة للثورة ومبادئ «الحرية
والـعــدالــة» ،وأن جماهير الشعب السوداني
تــدرك ذلــك تمامًا وتـفــرق بــن حرية التعبير
السلمي وعمليات التخريب املمنهج الذي تم
األسـبــوع املــاضــي .يوافق على ذلــك القيادي
فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب «ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري» حـ ـي ــدر ش ـب ــو،
ال ــذي أوض ــح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن حملة
تــوق ـيــف قـ ـي ــادات «امل ــؤت ـم ــر ال ــوط ـن ــي» تمت
بتوجيه من والة الواليات الذين توفرت لهم
معلومات عن مخططات تخريبية تتجاوز
االحتجاجات السلمية ضد تــردي األوضــاع
املعيشية إلى حد التخريب.

واصـ ـل ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة اإلي ـطــال ـيــة
ج ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــات االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــن
الـسـيــاسـيــن فــي حـكــومــة مــاتـيــو ري ـنــزي،
التي وقع في عهدها حــادث خطف وقتل
الـطــالــب جــولـيــو ريـجـيـنــي فــي مـصــر عــام
ّ
 .2016وتـ ــركـ ــز ال ـل ـج ـن ــة ع ـل ــى اتـ ـص ــاالت
ه ـ ـ ـ ــؤالء م ـ ــع امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن امل ـ ـصـ ــريـ ــن فــي
ت ـلــك ال ـف ـت ــرة .وخـ ـ ــارج إي ـط ــال ـي ــا ،تـسـتـمـ ّـر
االجـتـمــاعــات الـبــرملــانـيــة األوروب ـي ــة وفــي
املجلس األوروبـ ــي لبحث سبل التعامل
مع النظام املصري ،على خلفية انتهاكات
حقوق اإلنسان ،وما آلت إليه التحقيقات
امل ـص ــري ــة واإلي ـط ــال ـي ــة ف ــي ق ـض ـيــة مـقـتــل
ري ـج ـي ـنــي وام ـت ـن ــاع ال ـن ـظ ــام ع ــن تـسـلـيــم
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص املـ ـشـ ـتـ ـب ــه فـ ـيـ ـه ــم وإغ ـ ـ ــاق
القضية محليًا .وتتابع السفارة املصرية
ف ــي روم ـ ــا ع ــن ك ـثــب ج ـل ـســات االس ـت ـمــاع
امل ـت ـتــال ـيــة ،رغـ ــم ان ـع ـق ــاده ــا ب ـش ـكــل ســري
وعـ ــن ب ـعــد ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ل ــدواع ــي
ّ
وتقدم عنها تقارير
تفشي وباء كورونا،
دوريـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ب ــال ـق ــاه ــرة.
وحملت الجلسة األخـيــرة اتجاهًا سلبيًا
بــالـنـسـبــة ل ـل ـم ـصــريــن ،يـتـمـثــل ف ــي طــرح
احتمالية أن تكون «مستويات عليا في
النظام الحاكم» ،على حد تعبير مصادر
دبـلــومــاسـيــة مطلعة ،قــد عــرفــت بطبيعة
خـطــف ريـجـيـنــي وم ــا يــواج ـهــه م ــن خطر
على حياته ،قبل اإلعالن عن العثور على
جثته صباح  4فبراير /شباط  .2016وهو
مــا يــؤكــد املـســؤولـيــة السياسية للنظام،
ّ
وتعمده تضليل روما منذ ذلك الوقت.
وأجــرت اللجنة جلسة االستماع األخيرة
منذ يومني مع وزيرة التنمية االقتصادية
الـســابـقــة فـيــديــريـكــا غــويــدي ،الـتــي كانت
آخ ــر م ـســؤولــة إي ـطــال ـيــة تـلـتـقــي الــرئـيــس

املصري عبد الفتاح السيسي قبل العثور
ع ـلــى ج ـثــة ري ـج ـي ـنــي .وال ـت ــزم ــت غــويــدي
الصمت بصورة ملحوظة خالل السنوات
الخمس املاضية ،بشأن تفاصيل حديثها
مع السيسي عن مصير ريجيني ،قبل أن
تفجر مـفــاجــأة بـقــولـهــا إنـهــا «ش ـعــرت أن
ً
هـنــاك أم ـرًا جـلــا سـيـحــدث عـنــدمــا سألت
الـسـيـســي ع ــن مـصـيــر ال ـطــالــب (املـخـتـفــي
آنذاك)» ،وتأكيد السيسي لها أنه «سيبذل
كل ما في وسعه لتوضيح األمر».
وكــانــت غــويــدي قــد وصـلــت إل ــى الـقــاهــرة
مطلع فبراير /شباط  ،2016على رأس وفد
اقتصادي كبير يضم  46رجل أعمال ،من
ممثلي كبرى الشركات اإليطالية العاملة
ف ــي ال ـق ـطــاعــات املـخـتـلـفــة .وف ــي ص ـبــاح 3
فبراير  ،2016استقبل السيسي غويدي في
اجتماعني؛ أولهما منفرد بصحبة السفير
اإلي ـطــالــي مــاوريــزيــو م ــاس ــاري ،والـثــانــي
ج ـم ــاع ــي م ــع م ـم ـث ـلــي الـ ـش ــرك ــات .وق ــال ــت
غــويــدي فــي جلسة االس ـت ـمــاع البرملانية
إنـهــا ســألــت السيسي عــن ريجيني وإنــه
ً
«نظر لعينيها طويال وكــرر أكثر من مرة
ّ
حرصه على توضيح كل شيء» ،مما ولد
لديها انطباعًا بأن شيئًا ما سيحدث ،وأن
رومــا ستعرف «أم ـرًا خطيرًا» فــي القريب
العاجل ،بحسب قولها.
بالعودة لالتصاالت املعلنة بني الجانبني
فــي تلك األي ــام؛ اتضح أن حديث غويدي
مــع السيسي لــم يكن األول مــن نــوعــه ،إذ
طالب رينزي السيسي في  31يناير ،أي
قبل لقاء غويدي بثالثة أيام ،بالعمل على
إظهار الحقيقة الكاملة الختفاء ريجيني.
ويـعـنــي ه ــذا أن الــرئــاســة املـصــريــة كانت
عـلــى عـلــم بــأهـمـيــة ال ـحــدث وك ــان أمــامـهــا
فترة كافية لالطالع على حقيقة خضوع
ريجيني ملراقبة أمنية ،وهو ما لم تعترف

به مصر إال بعد عامني تقريبًا من مقتله.
وأعلنت السلطات املصرية عن العثور على
جثة ريجيني صـبــاح  4فـبــرايــر وبعدها
بدقائق أعلنت السفارة اإليطالية مغادرة
غويدي القاهرة ،لكن حديث الــوزيــرة في
جلسة االستماع كشف أمرًا آخر ،هو أنها
«علمت في املساء» ،وأنها «تلقت تعليمات
مــن ريـنــزي بقطع زيــارتـهــا لـلـقــاهــرة» .ما
يدل على أن مصر أبلغت إيطاليا في وقت
سابق على اإلعالن الرسمي ،وأن إيطاليا
أيـضــا تمهلت فــي اإلع ــان لليوم التالي.
تجدر اإلشارة في سياق مراجعة السياق
الزمني لــأحــداث أن أول تصريح رسمي
م ــن م ـس ــؤول أم ـن ــي م ـص ــري ع ـقــب إع ــان
العثور على الجثة ،كان من مدير اإلدارة
العامة ملباحث الجيزة اللواء خالد شلبي،
الــذي أفــاد بــأن ريجيني لقي مصرعه في
ح ــادث سـيــر وأن الـجـثــة خــالـيــة م ــن آث ــار
طلقات نارية أو طعنات .وقالت مصادر
دبلوماسية مطلعة لـ«العربي الجديد» إن
السفارة املصرية في روما رصدت ّ
توجه
ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب امل ـتــرصــديــن للحكومة
والناشطني في حملة «الحقيقة من أجل
ريجيني» ،الستغالل الشهادة التي أدلت
ب ـهــا غ ــوي ــدي ،ل ـلــدفــع ف ــي ات ـج ــاه تــوسـيــع
ت ـح ـم ـيــل الـ ـنـ ـظ ــام امل ـ ـصـ ــري امل ـس ــؤول ـي ــة.
ّ
ً
وع ــل ــل هـ ـ ــؤالء ذل ـ ــك ب ــاع ـت ـب ــاره ــا «دلـ ـي ــا
ً
محتمال على املـعــرفــة املسبقة بما حدث
لريجيني ،أو على األقل املعرفة باختطافه
بواسطة جهة أمنية» .وأضافت املصادر
أن االسـتـغــال القضائي أو القانوني ملا
ورد في شهادة غويدي «مستبعد» ،لكن
بــالـطـبــع يـمـكــن اس ـتـخــدامــه سـيــاسـيــا في
تـكــويــن رأي جـمــاعــي لــدى ن ــواب الـبــرملــان
األوروبي وأعضاء املجلس األوروبي ضد
الـنـظــام امل ـصــري .وشـ ـ ّـددت امل ـصــادر على
تــوالــي جـلـســات االسـتـمــاع الـتــي يعقدها
أع ـضــاء بــاملـجـلــس وال ـبــرملــان مـنــذ نهاية
الـعــام املــاضــي ،للوقوف على مستجدات
القضية ،ضمن تحركات يسارية النتزاع
قـ ـ ـ ـ ــرار مـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ـلـ ــس األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أع ـل ــى
سـلـطــة ف ــي االتـ ـح ــاد ،بـتـطـبـيــق عـقــوبــات
عسكرية عامة على مصر بحظر التوريد
والتعاون .وتطرقت إلى الحراك اإليطالي
فــي الـشــأن ذاتــه سعيًا إللـحــاق مصر بكل
م ــن ال ـس ـع ــوديــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،ف ــي تطبيق
القانون املحلي رقم  185لسنة  ،1990الذي
يمنع توريد األسلحة إيطالية الصنع إلى
الدول التي تنتهك حقوق اإلنسان.

والي ـت ــه ،فــي  20يـنــايــر  .2025وش ـ ـ ّـددت في
مؤتمر صحافي أنــه «هــذا بالتأكيد هدفنا
ون ـي ـت ـنــا» ،مـضـيـفــة «لـ ــذا ب ــدأن ــا عـمـلـيــة مع
مجلس األم ــن الـقــومــي للعمل مــع مختلف
الـ ـ ــوكـ ـ ــاالت الـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــة وت ـق ـي ـي ــم ال ــوض ــع
الحالي الــذي ورثناه عن اإلدارة السابقة».
ً
ـدوال زمنيًا ،بل ّ
شددت
ولم تحدد ساكي جـ
على أن املراجعة الرسمية ستكون «قوية»،
وسـتـتـطـلــب م ـشــاركــة م ـســؤولــن مــن وزارة
الــدفــاع ووزارة ال ـعــدل وال ــوك ــاالت األخ ــرى،
الذين لم يتم تعيينهم بعد في ظل اإلدارة
الجديدة.
وقـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدران م ـط ـل ـعــان إن امل ـســاعــديــن
املشاركني في املناقشات الداخلية ينظرون
ف ــي إج ـ ـ ــراء ت ـن ـف ـيــذي ي ــوق ـع ــه ال ــرئ ـي ــس فــي
األسابيع أو األشهر املقبلة ،فيما يعد إشارة
على جهد جديد إلزالة ما يصفه املدافعون
عــن حـقــوق اإلن ـســان بــأنــه وصـمــة عــار على
ج ـبــن واش ـن ـط ــن .م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد مـســاعــد
وزير الدفاع األميركي للشؤون العامة جون
كـيــربــي تــأيـيــد وزارة الــدفــاع «الـبـنـتــاغــون»
لضرورة إغالق معتقل غوانتنامو .وأضاف
أن «ه ــذه املـهـمــة مـتـعــددة املـسـتــويــات ولها
ع ــوام ــل ك ـث ـيــرة .م ــن امل ـهــم أن نـضـمــن أمننا
القومي في ما يتعلق بمصير املعتقلني».
وك ـ ــان أوب ــام ــا ق ــد ت ـع ـهــد ب ــإغ ــاق املـعـتـقــل
عندما تــرشــح للرئاسة للمرة األول ــى عام
 ،2008وق ــال إن غوانتنامو سيغلق خالل
عام واحد من دخوله البيت األبيض ،ولكنه
لــم يفلح فــي تنفيذ أحــد أهــم وع ــوده .وعــزا
مقربون من أوباما فشله في إغالق السجن

األك ـثــر إث ــارة لـلـجــدل إل ــى عــوائــق ع ــدة ،من
بينها عراقيل وضعها الكونغرس عندما
أق ـ ّـر قــانــونــا فــي ع ــام  2011يـسـمــى «قــانــون
إج ــازة الــدفــاع الــوط ـنــي» ،ويتضمن قـيــودًا
ص ــارم ــة ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام األمـ ـ ـ ــوال ال ـعــامــة
لـعـمـلـيــات ن ـقــل ال ـس ـج ـنــاء إل ــى ب ـلــدان ـهــم أو
إلى الواليات املتحدة للمحاكمة .وتضمن
هــذا الـقــانــون شــروطــا ،منها مـنــع عمليات
النقل إن لــم يقرر وزيــر الــدفــاع بــأن الدولة
املـسـتـقـبـلــة ق ــد اس ـتــوفــت مـعــايـيــر م ـحــددة،
من ضمنها التزامها بضمان عدم انخراط
املحتجز املفرج عنه في املستقبل في أعمال
أو ن ـشــاطــات إره ــاب ـي ــة م ــن شــأن ـهــا تـهــديــد
ال ــوالي ــات املـتـحــدة أو حلفائها .لـكــن تحت

إدارة أوباما ،أعيد توطني  197شخصًا في
بلدانهم أو بـلــدان ثــالـثــة .أمــا تــرامــب فدعا
إل ــى إب ـقــائــه ،لـكـنــه أب ــدى ت ـ ّ
ـذم ــره مــن كلفته
ال ـع ــال ـي ــة ،ال ـت ــي ب ـل ـغــت  445م ـل ـيــون دوالر
س ـن ــوي ــا .وب ـح ـســب ت ـق ــاري ــر ص ـ ــدرت ال ـعــام
امل ـ ــاض ـ ــي ،ف ـق ــد ك ـل ــف غ ــوان ـت ـن ــام ــو داف ـع ــي

بايدن يريد إغالق
معتقل غوانتنامو قبل
انتهاء واليته

تحرك أمام البيت األبيض للمطالبة بإغالق المعتقل (براندون سميالوفسكي/فرانس برس)

الـضــرائــب األمـيــركـيــن أكـثــر مــن  6مليارات
دوالر منذ إنشائه .ولم يطلق ترامب سراح
أي مــن املعتقلني ال ــ 41الباقني ،عــدا سجني
سـ ـع ــودي ت ـ ّ
ـوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق م ــع ال ـق ـضــاء
األميركي.
وم ــر عـلــى ه ــذا املـعـتـقــل مـنــذ افـتـتــاحــه أكثر
مـ ــن  800شـ ـخ ــص أوقـ ـ ـف ـ ــوا ب ـت ـه ــم تـتـعـلــق
ب ــاإلره ــاب ،ويـقـبــع حــالـيــا فـيــه  41شخصًا
مـنـهــم  26سـجـيـنــا خ ـط ـرًا ال يـمـكــن اإلفـ ــراج
ع ـن ـه ــم ،وأب ـ ــرزه ـ ــم ال ـع ـق ــل املـ ــدبـ ــر ،بـحـســب
األم ـيــرك ـيــن ،لـهـجـمــات  11سـبـتـمـبــر خــالــد
شـيــخ مـحـمــد .وف ــي ذروت ـ ــه ف ــي ع ــام ،2003
ك ــان املـعـتـقــل يـحـتـجــز ن ـحــو  680سـجـيـنــا.
وبدأت الواليات املتحدة مساعيها ملالحقة
بعض األسرى في جرائم حرب أمام محاكم
ت ـعــرف بــالـلـجــان الـعـسـكــريــة ،وأف ــرج ــت عن
 532سجينًا .وهناك  10أشخاص يواجهون
املـحــاكـمــة أم ــام لجنة عـسـكــريــة ،مــن بينهم
خمسة متهمني بالتخطيط وتقديم الدعم
اللوجستي لهجمات  11سبتمبر .وتعثرت
قضيتهم بسبب اإلجراءات التمهيدية التي
استمرت سنوات .ودارت سجاالت ساخنة
ف ــي واش ـن ـط ــن حـ ــول إغ ـ ــاق امل ـع ـت ـقــل ونـقــل
املعتقلني إلى األراضــي األميركية ،أو ّ
ردهم
إلى بلدانهم األم .ويبدو أن الجدال لم ينتهِ ،
إذ قال السيناتور الجمهوري من تكساس،
جون كورنني ،بعد إعالن البيت األبيض ،إن
«هــوس الديمقراطيني بــإدخــال اإلرهابيني
إل ــى س ــاح ــات األم ـيــرك ـيــن الـخـلـفـيــة غــريــب
ومضلل وخطير».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

العالقات المصرية اإلماراتية في أضعف مراحلها

تمرّ العالقات بين
مصر واإلمارات في
الفترة الراهنة بأضعف
مراحلها ،على خلفية
اختالف المواقف
حيال مجموعة من
الملفات
القاهرة ـ العربي الجديد

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر خ ــاص ــة ك ــوال ـي ــس جــديــدة
ب ـش ــأن ت ـ ــأزم ص ــام ــت ل ـل ـعــاقــات ب ــن مصر
واإلمـ ـ ـ ــارات ،أخـ ـيـ ـرًا ،ع ـلــى وق ــع ت ــراج ــع دعــم
أب ــوظـ ـب ــي ل ـل ـن ـظ ــام امل ـ ـص ـ ــري ،سـ ـ ـ ــواء عـلــى
امل ـس ـت ــوى االقـ ـتـ ـص ــادي ،أو ف ــي م ــا يتعلق
بملفات املنطقة التي قررت أبوظبي التحرك
فيها بما يـتــوافــق مــع مصالحها الخاصة
مــن دون النظر للمصالح املـصــريــة ،حسب
املـ ـص ــادر .وق ــال ــت املـ ـص ــادر ،ال ـت ــي تـحــدثــت
لـ«العربي الـجــديــد» ،إن أزمــة كبيرة نشبت
بني البلدين بعدما ّ
وجهت دوائــر إماراتية،
ات ـه ــام ــات ل ـل ـقــاهــرة بــام ـتــاك ـهــا مـعـلــومــات
اس ـت ـخ ـبــارات ـيــة ب ـشــأن اس ـت ـه ــداف سـفــارتــي
أبــوظ ـبــي ف ــي ك ــل م ــن إثـيــوبـيــا وال ـخــرطــوم،
مــن دون إبــاغ املـســؤولــن اإلمــاراتـيــن بها،
ً
للتعامل مع املوقف ،مشيرة إلى أن مسؤوال
بــارزًا في اإلم ــارات ،واجــه رئيس املخابرات

العامة اللواء عباس كامل بتلك املعلومات،
وال ـ ــذي ن ـفــى ب ـ ــدوره ذل ــك األم ـ ــر ،أو ام ـتــاك
ال ـق ــاه ــرة أي م ـع ـلــومــات ب ـش ــأن ــه .وأض ــاف ــت
املصادر أن «القاهرة ربما تكون بالفعل قد
حـصـلــت ع ـلــى م ـع ـلــومــات ب ـشــأن اس ـت ـهــداف
سـفــارتــي اإلمـ ــارات فــي إثيوبيا وال ـســودان،
نظرًا للنشاط االستخباراتي املصري أخيرًا
فــي منطقة الـقــرن األفــريـقــي نتيجة للعديد
من املتغيرات ،والتي يأتي على رأسها ملف
أزمة سد النهضة».
أبوظبي وإقليم تيغراي

وأوض ـ ـحـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أن ـ ــه «ف ـ ــي ح ـ ــال صــح
أن مـ ـص ــر حـ ـصـ ـل ــت عـ ـل ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات مــن
ه ــذا ال ـنــوع ول ــم تبلغها إل ــى أبــوظـبــي ،فــإن
ال ـس ـبــب ق ــد ي ـك ــون ح ــال ــة ال ـغ ـضــب امل ـصــري
تجاه اإلمــارات ،نظرًا لدور األخيرة في دعم
إثـيــوبـيــا ،فــي مــواجـهــة الـتـحــركــات املصرية
الرامية للضغط على أديس أبابا إلجبارها
عـ ـل ــى الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق م ـ ـلـ ــزم ب ـش ــأن
ســد الـنـهـضــة» ،مــؤكــدة أن ال ـقــاهــرة تمتلك
معلومات بـشــأن دعــم عسكري ولوجستي
واستخباري كبير ّ
قدمته أبوظبي ألديس
أب ــاب ــا خ ــال ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة ،وبــالـتـحــديــد
ف ــي أزمـ ــة إق ـل ـيــم ت ـي ـغ ــراي ،واألح ـ ـ ــداث الـتــي
يشهدها ،والتي كانت القاهرة ّ
تعول على
استغاللها للضغط على إثيوبيا ،لتسريع
عملية الوصول إلى اتفاق.
وكـشـفــت امل ـص ــادر أن ال ـقــاهــرة حصلت على
معلومات بـشــأن تــزويــد اإلم ــارات إلثيوبيا،
بأسلحة نوعية متطورة ،أخيرًا ،كما أمدتها

بمعلومات خــاصــة بـتـحــركــات عــربـيــة كانت
ّ
تعول عليها مصر بشأن أزمــة سد النهضة،
وهـ ـ ــو مـ ــا كـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة الـ ـص ــدم ــة ل ـل ـق ـي ــادة
السياسية املصرية ،مشددة على أن العالقات
بني مصر واإلم ــارات ربما تكون في أضعف
م ــراح ـل ـه ــا ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن الـ ــدوائـ ــر في
البلدين تـحــاول التغطية عليه ،بــل وإظـهــار
عكسه.
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد مــن
امللفات فــي املنطقة تشهد تباينًا كبيرًا بني
مصر واإلمــارات ،في مقدمتها امللف الليبي،
ال ــذي تـتـحــرك فـيــه الـقــاهــرة بـعـيـدًا تـمــامــا في
الوقت الراهن عن املوقف اإلماراتي ،بعد فترة
طويلة من التحالف والتنسيق املشترك في
امللف .وبحسب املصادر التي تحدثت إليها
«العربي الجديد» ،فإن هناك ما يمكن وصفه
بلعبة الكراسي املوسيقية ،إذ تقوم الدوائر
املصرية ،بإعادة ترتيب العالقات مع أطراف
اإلقليم املختلفة بما يتواءم ويخدم مصالح
القاهرة ،مشيرة إلى أن ما تشهده العالقات
املصرية اإلماراتية من تطورات ،قد يستتبع
ترتيبات أخرى مع أطراف دولية مثل تركيا
بشأن امللفات الكبرى في املنطقة.

تختلف مصر مع
اإلمارات حول ملفات
عدة وأبرزها ليبيا

تهديد السفارة اإلماراتية

وكانت السلطات اإلثيوبية قد أعلنت مطلع
فـ ـب ــراي ــر/شـ ـب ــاط الـ ـح ــال ــي إح ـ ـبـ ــاط مـخـطــط
لـ ــاع ـ ـتـ ــداء عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة فــي
العاصمة أديــس أبــابــا ،واعتقال  15شخصًا
شاركوا في املؤامرة .ونقلت الوكالة الرسمية
في إثيوبيا ،عن جهاز املخابرات اإلثيوبي،
ّ
أن ال ـس ـل ـطــات تـمــكـنــت م ــن إح ـب ــاط املـخـطــط
ومصادرة أسلحة ومتفجرات ووثائق خالل
عـمـلـيــة أمـنـيــة اسـتـهــدفــت مـجـمــوعــة محلية
كــانــت ستنفذ الـهـجــوم بتعليمات مــن جهة
إرهــاب ـيــة أجـنـبـيــة ،مــا ك ــان س ـيــؤدي ألض ــرار
ف ــي األرواح وامل ـم ـت ـل ـك ــات .وأشـ ـ ـ ــارت وك ــال ــة
األنباء الحكومية اإلثيوبية إلى مخطط آخر
الستهداف البعثة الدبلوماسية اإلماراتية
في السودان.
وب ـح ـس ــب وكـ ــالـ ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـح ـك ــوم ـي ــة فــي
إث ـي ــوب ـي ــا ،فـ ــإن ج ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات الــوط ـنــي
اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي عـ ـم ــل ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ن ـظ ـيــره
ال ـس ــودان ــي ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــامل ــؤام ــرة الـتــي
تستهدف الدبلوماسيني اإلماراتيني ،فيما
ّ
لــم تعلق اإلمـ ــارات أو ال ـســودان على األمــر،
ف ــي وقـ ــت ك ـش ـفــت ف ـي ــه ت ـق ــاري ــر أن إح ـب ــاط
ذلــك املخطط جــاء بتنسيق استخباري مع
إســرائ ـيــل .واعـتـقـلــت الـسـلـطــات اإلثـيــوبـيــة،
بعض املشتبه بهم مــن املجموعة بالقرب
م ــن ال ـس ـف ــارة اإلم ــارات ـي ــة ف ــي أديـ ــس أبــابــا،
بحسب التقارير .ووفقًا للوكالة ،فقد تلقى
آخ ــرون مبالغ نقدية مــن الجهة الخارجية
التي خططت للهجوم ،كما تم اعتقال أحد
املتورطني في املؤامرة في السويد.
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شرق
غرب
إيطاليا :دراغي رئيسًا
للحكومة

أدى م ـ ــاري ـ ــو دراغ ـ ـ ـ ــي (ال ـ ـص ـ ــورة)
اليمني الــدسـتــوريــة ،أمــس السبت،
رئيسًا للحكومة في إيطاليا ،عقب
أسابيع من أزمــة غير مسبوقة في
ثــالــث اق ـت ـصــادات منطقة ال ـيــورو.
وردد دراغ ـ ـ ـ ــي ،ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
لـ ـلـ ـمـ ـص ــرف املـ ـ ــركـ ـ ــزي األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي،
«أقسم أن أكون وفيًا للجمهورية».
وك ــان يقف أم ــام الــرئـيــس سيرجو
ماتاريال في القصر الرئاسي خالل
املراسم التي بثها التلفزيون بشكل
مباشر.
(فرانس برس)

تايالند :مسيرة احتجاجية
للمعارضة
ّ
نـ ــظـ ــم امل ـ ـعـ ــارضـ ــون فـ ــي ت ــاي ــان ــد،
أمــس الـسـبــت ،مسيرة نحو نصب
ت ـ ـ ــذك ـ ـ ــاري ض ـ ـخـ ــم فـ ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
ب ــانـ ـك ــوك ،ول ـ ـفـ ــوه ب ـق ـط ـعــة ق ـمــاش
قرمزية ،داعني السلطات إلى إلغاء
قوانني التشهير امللكية الصارمة.
وك ــان زخ ــم االحـتـجــاجــات الــداعـيــة
إلى إصالح شامل لحكومة رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ــرايـ ــوت تـ ـش ــان أو تـشــا
قــد ت ـبــاطــأت فــي األش ـه ــر األخ ـي ــرة،
بسبب موجة جديدة من اإلصابات
بفيروس كورونا في تايالند .لكن
اع ـت ـق ــال ال ـس ـل ـطــات أخـ ـيـ ـرًا ألرب ـعــة
قـ ــادة ب ــارزي ــن دف ــع املـحـتـجــن إلــى
العودة للشارع.
(فرانس برس)
ميانمار :االنقالبيون
يعتقلون نشطاء
اع ـت ـق ـل ــت سـ ـلـ ـط ــات االن ـ ـ ـقـ ـ ــاب فــي
ميانمار ،أمــس السبت ،سبعة من
امل ــؤي ــدي ــن الـ ـب ــارزي ــن ل ـل ـت ـظــاهــرات
الــرافـضــة لــانـقــاب الـعـسـكــري ،من
بينهم مــن كــو ناينغ وهــو ناشط
مـنــذ الـقـمــع ال ــدم ــوي الحـتـجــاجــات
عام  .1988وذكر فريق «ترو نيوز»
اإلعالمي التابع للجيش في بيان،
أنـ ـ ــه ي ـن ـب ـغ ــي عـ ـل ــى ال ـ ـنـ ــاس إبـ ــاغ
ال ـشــرطــة إذا رأوا أي ــا م ــن السبعة
ُ
وسيعاقب أي شخص
املــذكــوريــن،
يؤويهم .وأضاف البيان أن دعاوى
أقيمت بموجب الفصل ( 505ب) من
قانون العقوبات ،الذي استخدمته
املـجــالــس العسكرية السابقة ضد
املعارضني والــذي تصدر بموجبه
أحكام بالحبس تصل إلى سنتني.
(رويترز)
تحذير من فوز لوبان
برئاسيات فرنسا
ّ
حــذر وزيــر املالية الفرنسي برونو
لــو مـيــر (الـ ـص ــورة) ،أم ــس الـسـبــت،
مــن احـتـمــال فــوز زعيمة املعارضة
اليمينية املتطرفة مارين لوبان ،في
االنتخابات الرئاسية لعام .2022
وقـ ــال ل ــو م ـيــر ملـحـطــة «بـ ـ ـ ــي.إف.إم»
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة« :ن ـع ـل ــم ج ـم ـي ـعــا أن
انتخاب مارين لوبان أمر محتمل.
إنـ ـ ـ ــه احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال س ـ ـيـ ــاسـ ــي ويـ ـج ــب
م ـعــارضــة ذل ــك .أتـمـنــى أن يترشح
إيمانويل ماكرون ويعاد انتخابه».
(فرانس برس)

أميركا تستأنف حكم
تسليم أسانج
استأنفت إدارة الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن ،م ـس ــاء أول م ــن أمــس
الـجـمـعــة ،حـكــم قــاضـيــة بريطانية
ض ـ ـ ـ ــد ت ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــم م ـ ـ ــؤس ـ ـ ــس مـ ــوقـ ــع
«وي ـك ـي ـل ـي ـكــس» ج ــول ـي ــان أس ــان ــج،
وف ـق ــا مل ــا ذكـ ــر مـ ـس ــؤول ف ــي وزارة
الـ ـع ــدل .وكـ ــان أمـ ــام ال ـ ـ ــوزارة حتى
يــوم أول من أمــس الجمعة لتقديم
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ض ـ ــد حـ ـك ــم ال ـق ــاض ـي ــة
فــان ـي ـســا بــاري ـت ـســر ف ــي  4ي ـنــايــر/
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي امل ـ ــاض ـ ــي ،مـ ــن أن
أسـ ــانـ ــج ي ـع ــان ــي م ـش ــاك ــل صـحـيــة
ع ـق ـل ـيــة ،م ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ــزي ــد مــن
خطر االنـتـحــار إذا تــم إرســالــه إلى
الواليات املتحدة ملحاكمته.
(فرانس برس)
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محاولة جديدة لزيادة المشاركة النسائية

تعديل قانون االنتخابات المغربية
تتطور المشاركة
النسائية في مختلف
االستحقاقات االنتخابية
في المغرب ،في سياق
كسر الحواجز
بين الجنسين ،وتمكين
المرأة من المشاركة
في القرارات
الرباط ـ عادل نجدي

«امل ــرأة املـغــربـيــة الـفــاعـلــة سياسيًا
ت ـس ـت ـح ــق امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن م ـس ــاح ــات
العمل داخــل املــؤسـســات املنتخبة
وعـ ّـل ــى رأس ـ ـهـ ــا ال ـ ـبـ ــرملـ ــان» .بـ ـه ــذه الـ ـعـ ـب ــارات
تلخص النائبة البرملانية عن حزب «األصالة
واملـعــاصــرة» ،أكبر أحــزاب املـعــارضــة ،ابتسام
ع ـ ـ ـ ــزاوي ،فـ ــي ح ــدي ــث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»،
تجربة خمس سنوات من دخولها املؤسسة
التشريعية من بوابة نظام التمييز اإليجابي
أو املحاصصة ،الذي بمقتضاه تم تخصيص
 60مقعدًا ملرشحات اللوائح الوطنية لألحزاب
مــن أصــل  395مقعدًا برملانيًا .وفــي ظــل واقــع
انـتـخــابــي لــه ق ــواع ــده ال ـتــي يـصـعــب مـعـهــا أن
ً
تـحـظــى املـ ــرأة أوال بـتــزكـيــة ال ـح ــزب ،وم ــن ثم
بـفــرص متساوية وآل ـيــات عمل تماثل مــا قد
يتأمن لباقي املرشحني ،ترى عزاوي أن محطة
االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـن ـت ـظــرة ف ــي ال ـص ـيــف امل ـق ـبــل،
مـنــاسـبــة ل ـلــرفــع م ــن ال ـح ـضــور ال ـن ـســائــي في
البرملان الجديد .وتعتمد النائبة على ما ُسجل
من مساهمة نوعية للنساء في مختلف نواحي
العمل البرملاني ،من تشريع ومراقبة الحكومة
والسياسات العامة والدبلوماسية البرملانية.
ويعود كل ذلك إلى عام  ،2002حني تم التوافق
ب ــن األحـ ـ ـ ــزاب امل ـغ ــرب ـي ــة ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق ن ـظــام
التمييز اإلي ـجــابــي أو املـحــاصـصــة ،مــن أجــل
تـحـســن تـمـثـيــل ال ـن ـســاء اق ـتــراعــا وتــرشـيـحــا،
وكـســب ره ــان تحقيق مـشــاركــة وازن ــة للمرأة
في اتخاذ القرارات ،وتسيير الشأن العام .لكن
بعد  19سنة على ذلــك ،يبدو املـغــرب متجهًا
ن ـح ــو خ ـط ــوة أخـ ـ ــرى ل ـت ـعــزيــز ذلـ ــك الـتـمـثـيــل
وامل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي امل ــؤسـ ـس ــات امل ـن ـت ـخ ـب ــة .فــي

السياق ،كشفت التعديالت الخاصة بالقوانني
االنتخابية ،التي أقرها املجلس الــوزاري يوم
الخميس املــاضــي ،بــرئــاســة الـعــاهــل املغربي
امللك محمد السادس ،عن توجه نحو تطوير
اآللية التشريعية املتعلقة بالتمثيل النسائي.
ويتعلق األمــر باستبدال الــدائــرة االنتخابية
ال ــوط ـن ـي ــة بـ ــدوائـ ــر ان ـت ـخ ــاب ـي ــة جـ ـه ــوي ــة ،فــي
خ ـ ــال االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وامل ـح ـل ـيــة
وال ـج ـهــويــة املـنـتـظــر إج ــراؤه ــا ص ـيــف .2021
وبحسب التعديالت التي أدخلت على القانون
التنظيمي املتعلق بانتخاب أعضاء مجلس
الـ ـن ــواب (ال ـغ ــرف ــة األول ـ ــى ل ـل ـبــرملــان امل ـغــربــي)،
ت ـح ـ ّـول ــت ال ــائ ـح ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـت ــي ت ـض ــم 90
ع ـض ـوًا ،إل ــى الئ ـحــة جـهــويــة مقسمة عـلــى 12
جهة بحسب عدد سكانها .وتشمل كل الئحة
تــرش ـيــح م ـقــدمــة بــرســم ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة
الجهوية أسماء مرشحات ال يقل عددهن عن
ثلثي عدد املقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة
انتخابية جهوية ،مــع «تخصيص املرتبتني
األولى والثانية في كل الئحة حصريًا للنساء».
وفــي الــوقــت الــذي أعـلــن فيه مـشــروع القانون
أن ال ــائـ ـح ــة ال ـج ـه ــوي ــة ال تـ ـح ــول دون حــق
ال ـن ـســاء فــي ال ـتــرشــح بــرســم امل ـقــاعــد امل ـحــددة
ل ـلــدوائــر االنـتـخــابـيــة املـحـلـيــة ،ن ـ ّـص عـلــى أن
مجلس النواب يتألف «من  395عضوًا ،منهم
 90ع ـض ـوًا يـنـتـخـبــون ع ـلــى صـعـيــد ال ــدوائ ــر
االنتخابية الجهوية»ُ .
وحــدد للدار البيضاء
 12مقعدًا ،و 10مقاعد لكل من فاس مكناس،
وال ــرب ــاط س ــا ،وم ــراك ــش أس ـف ــي ،و 8مـقــاعــد
لـطـنـجــة ت ـط ــوان ،و 7مـقــاعــد لـكــل مــن ال ـشــرق،
وبـنــي م ــال ،وس ــوس ،و 6مـقــاعــد لــدرعــة ،و5
مقاعد لكلميم والعيون ،و 3مقاعد للداخلة.
ويــأتــي تحويل الــائـحــة الوطنية إلــى لوائح
جهوية فــي وقــت تــرى فيه املنظمات املدنية
وال ـح ـق ــوق ـي ــة وال ـن ـس ــائ ـي ــة ،أن م ـع ــرك ــة املـ ــرأة
املغربية من أجل التمكني السياسي لم تتمكن
من تجاوز النقص الحاصل في الدخول إلى
مراكز القرار .مع العلم أن قفزة نوعية تحققت
عـلــى مـسـتــوى الـنـهــوض بــأوضــاع الـنـســاء ،ال
سيما فــي امل ـجــال الـسـيــاســي ،بــاعـتـمــاد نظام
«الـكــوتــا» املـحــدد حاليًا بنسبة  21فــي املائة،
ك ــإج ــراء مــؤقــت يــرمــي إل ــى ت ـعــزيــز تمثيلهن
داخــل البرملان ،وانخراطهن في صنع القرار.
بـلـغــة األرق ـ ــام ،شـهــد ح ـضــور امل ـ ــرأة املـغــربـيــة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب (الـ ـب ــرمل ــان)
ارتـفــاعــا مـطــردًا منذ عــام  ،1993إذ انتقل من
تـمـثـيــل م ـح ــدود بـنــائـبـتــن فـقــط يــوم ـهــا ،إلــى

فازت  81امرأة في انتخابات ( 2016فرانس برس)

 35نــائ ـبــة ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2002و 34نــائـبــة
فــي انتخابات  ،2007ليرتفع عــددهــن إلــى 67
نــائـبــة فــي انـتـخــابــات  .2011وف ــي ع ــام 2016
فــازت  81نائبة في االنتخابات من أصل 395
وبنسبة  20.5في املائة 60 ،منهن وصلن عن
طريق الالئحة الوطنية وتسع عبر اللوائح
املحلية ،و 12عبر الئحة الشباب .كــذلــك ،بلغ
عدد النساء في مجلس املستشارين (الغرفة
ال ـثــان ـيــة ل ـل ـب ــرمل ــان)  13م ـس ـت ـشــارة م ــن أصــل
 120عـضـوًا فــي التركيبة الحالية للمجلس.
في املقابل ،ارتفع تمثيل النساء في البلديات
م ــن خـ ــال االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة وال ـج ـهــويــة
الـســابـقــة مــن  12فــي املــائــة إل ــى  27فــي املــائــة،
ومـ ــن  2.9ف ــي امل ــائ ــة إلـ ــى  37ف ــي امل ــائ ــة على
مستوى الجهات .فيما ظلت نسبة البلديات
الـتــي تـتــرأسـهــا نـســاء ال تـتـعــدى  1فــي املــائــة.
ّ
م ــع ذلـ ـ ــك ،فـ ـ ــإن ه ـ ــذه األرق ـ ـ ــام ت ـب ـقــى ضـعـيـفــة
إذا م ــا ق ــورن ــت بتمثيل ال ـن ـســاء ف ــي الـبــرملــان
الـتــونـســي ( 34.56فــي امل ــائ ــة) ،وف ــي الـجــزائــر
( 31.6في املــائــة) ،كما ترسم صــورة عن واقع

بدأت مشاركة
النساء برلمانيًا بنائبتين
في عام 1993

ال يلبي طموحات الحركة النسائية في مجال
ال ـن ـه ــوض ب ـح ـقــوق امل ـ ــرأة وإقـ ـ ــرار املـنــاصـفــة
وتــرسـيــخ أدواره ـ ــا الـقـيــاديــة فــي املـجـتـمــع ،ال
سـيـمــا فــي ظــل الـتــأخــر الـحــاصــل فــي تطبيق
النصوص القانونية املتقدمة املتعلقة بإنشاء
ّ
هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وب ـح ـس ــب عـ ـ ـ ـ ــزاوي ،فـ ـ ــإن اسـ ـتـ ـب ــدال الـ ــدائـ ــرة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ب ـ ــدوائ ـ ــر ان ـت ـخــاب ـيــة
جهوية خطوة جديدة إلى األمام لتعزيز دعم
الـتــواجــد النسائي داخ ــل الهيئات املنتخبة،
مشيرة إلى أن ذلك التعويض فيه إرساء نوع
مــن ال ـعــدالــة عـلــى املـسـتــوى املـجــالــي وضـمــان
لتمثيل نساء الجهات ال ــ 12للمملكة ،بعد أن
أظ ـه ــرت ال ـت ـجــربــة ،خـصــوصــا ف ــي انـتـخــابــات
 ،2011أن غــال ـب ـيــة ال ـن ـس ــاء الـ ـل ــوات ــي دخ ـلــن
البرملان كن من محور الرباط  -الدار البيضاء.
وتــرى عــزاوي أن املغرب حسم في اختياراته
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ،وأنـ ـ ـ ــه ي ـس ـع ــى نـ ـح ــو تـحـقـيــق
مـجـتـمــع امل ـن ــاص ـف ــة ،وأن اس ـت ـب ــدال الــائ ـحــة
الــوطـنـيــة ب ـلــوائــح جـهــويــة خ ـطــوة مـهـمــة في
أفــق تحقيق املناصفة الحقيقية ،على أسس
ال ـك ـف ــاءة واالس ـت ـح ـق ــاق والـ ـت ــراك ــم الـنـضــالــي
للنساء داخــل األحــزاب .وتلفت إلى أن طموح
املـ ـ ـ ــرأة امل ـغ ــرب ـي ــة ال ـف ــاع ـل ــة س ـي ــاس ـي ــا ،ه ــو أن
ي ـكــون ن ـظــام «ال ـك ــوت ــا» إجـ ــراء انـتـقــالـيــا نحو
م ـســاواة حقيقية فــي الـحـظــوظ وال ـفــرص في
ال ـت ــرش ــح امل ـب ــاش ــر ف ــي الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة
ونـيــل ثقة املــواطـنــن ،وهــو مــا يـفــرض تهيئة

ال ـظ ــروف واملـجـتـمــع وال ـنــاخ ـبــن ل ــذل ــك .وإل ــى
حــن تحقيق ذل ــك ،تشير ع ــزاوي إلــى أنــه من
ال ـضــروري امل ــرور عبر «ال ـكــوتــا» ،باعتبارها
آلية ديمقراطية ،في اتجاه تحقيق املزيد من
املكتسبات إلــى حــن بـلــوغ مطمح املناصفة.
مــن جهتها ،تــرى النائبة عــن حــزب «الحركة
ال ـش ـع ـب ـيــة» ،املـ ـش ــارك ف ــي ال ـح ـكــومــة ،حكيمة
ّ
بلقساوي ،أن نظام «الكوتا» جاء «لتصحيح
خـلــل يـهــم الـتـمـثـيــل الـنـسـبــي الـنـســائــي داخــل
املؤسسة التشريعية ،وإلبراز قيادات نسائية
متمكنة وق ــادرة على خــوض غـمــار املنافسة
ّ
بالدوائر االنتخابية .لكن ذلك لم نلمسه إلى
ح ــدود ال ـي ــوم ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ب ــروز ك ـفــاءات
م ـه ـن ـيــة ع ــال ـي ــة ح ــاض ــرة وم ـل ـت ــزم ــة بـعـمـلـهــا
داخ ــل قـبــة ال ـبــرملــان ،وت ـقــوم بــامل ـهــام املـنــوطــة
بها داخ ــل املــؤسـســة التشريعية على أحسن
مــا ي ــرام مــن تشريع ومــراقـبــة ودبلوماسية».
وت ــوض ــح ب ـل ـق ـســاوي ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي
ّ
الـ ـج ــدي ــد « ،أن «ال ـ ـكـ ــوتـ ــا» إج ـ ـ ـ ــراء مــرح ـلــي
ضـ ــروري م ــن أج ــل ب ـلــوغ ال ـه ــدف املـتـمـثــل في
ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـن ـس ــائ ــي امل ـت ـط ـلــع إلـ ــى امل ـنــاص ـفــة
ف ــي مــرح ـلــة مـسـتـقـبـلـيــة قــري ـبــة ان ـط ــاق ــا مــن
ال ـ ــدوائ ـ ــر االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،م ــع ضـ ـ ــرورة إرف ــاق ــه
بــرغ ـبــة ح ـق ـي ـق ـيــة ،خ ـصــوصــا لـ ــدى األح ـ ــزاب.
أمــا الباحثة فــي الـعـلــوم السياسية شريفة
ملــويــر ،فـتــرى أن تعويض الــائـحــة الوطنية
بلوائح جهوية ،وإن كانت خطوة مهمة في
سياق تقوية تمثيلية امل ــرأة فــي املؤسسات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،إال أن ال ـح ــاج ــة ب ــات ــت مـلـ ّـحــة
الـ ـي ــوم لـتـقـيـيــم ت ـج ــرب ــة «الـ ـك ــوت ــا» ال ـت ــي تــم
اع ـت ـم ــاده ــا ف ــي املـ ـغ ــرب خـ ــال أرب ـ ــع دورات
ـث
ان ـت ـخــاب ـيــة م ـنــذ  .2002وت ـل ـفــت ف ــي حــديـ ٍ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إلـ ــى أن ال ـت ـجــربــة لم
تـتــح ب ــروز ق ـي ــادات نـســائـيــة تـنــافــس الــرجــل
خ ــارج إط ــار «ال ـكــوتــا» ،وأن االعـتـمــاد الكلي
عـلــى تـمـثـيــل املـ ــرأة م ــن خ ــال تـلــك اآلل ـي ــة لم
يغير في الثقافة السياسية السائدة شيئًا.
ووفقًا ملوير ،فإن الثقافة السياسية الذكورية
ال ـت ــي ت ـس ــود ف ــي ال ـف ـعــل ال ـس ـيــاســي ،وتـعــامــل
األحـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة م ــع ال ــائ ـح ــة الــوطـنـيــة
بالكثير من املحسوبية ،حـ ّـول «كوتا» النساء
إلــى ريــع لالستفادة منه عــوض تقوية مكانة
امل ـ ــرأة ف ــي امل ــؤس ـس ــات .وتـعـتـبــر أن «م ــع هــذا
الــوضــع أصـبــح ب ــروز ق ـيــادات نسائية صعبًا
جـ ـ ـ ـدًا ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ـه ـم ـي ــش ح ـق ـي ـق ــي ألص ـ ـ ــوات
نسائية ،تهدف إلى تعزيز مكانة املــرأة فعليًا
ع ـ ــوض ال ـب ـح ــث ع ــن ري ـ ــع ل ــاس ـت ـف ــادة م ـن ــه».

