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قــال مــســؤوالن عــراقــيــان بــــارزان فــي بغداد، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  أمــــس الـــثـــاثـــاء، لــــ
السفارة  مع  التحضير  بــدأ  فريقًا حكوميًا 
لتحديد  العراقية،  العاصمة  في  األميركية 
مــوعــد عــقــد جــولــة الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي 
نظم في واشنطن، بعد 

ُ
ت أن  املقرر  الرابعة، 

انـــتـــهـــاء عــطــلــة عــيــد األضـــحـــى فـــي الـــعـــراق 
نهاية الشهر الحالي. وتشمل التحضيرات 
االتـــفـــاق عــلــى املــلــفــات الــتــي سيتم بحثها، 
ومحاولة إنجاز تفاهمات مبدئية بشأنها، 
خصوصًا فيما يتعلق ببند سحب أميركا 
»القوات القتالية« املتبقية في العراق، في  لـ
إشــــارة إلـــى عـــدم الــتــطــرق ملطلب الفصائل 
املسلحة، الحليفة إليران، وهو سحب كامل 
الـــوجـــود الــعــســكــري األمـــيـــركـــي واألجــنــبــي 
ضمن قـــوات التحالف الــدولــي مــن الــعــراق. 
ومــــطــــلــــع إبــــريــــل/نــــيــــســــان املــــــاضــــــي، عــقــد 
الطرفان العراقي واألميركي الجولة الثالثة 
من الحوار االستراتيجي بني البلدين، عبر 
دائرة تلفزيونية مغلقة، هي األولى في عهد 
الرئيس جو بايدن، وترأسها وزيرا خارجية 
ــا أنـــتـــونـــي  ــركــ ــيــ الـــــعـــــراق فـــــــؤاد حـــســـني وأمــ
بلينكن. وتـــم خــالــهــا االتــفــاق عــلــى تحول 
دور القوات األميركية وقوات التحالف إلى 
املــهــمــات الــتــدريــبــيــة واالســتــشــاريــة، ودعــم 
الــعــراقــيــة وتمكينها فــي مــواجــهــة  الـــقـــوات 
تنظيم »داعــش«، وتعزيز كفاءة مؤسسات 
 عن تقديم مساعدات للعراق 

ً
الدولة، فضا

واملــالــيــة.  الصحية  بــأزمــتــيــه،  يتعلق  فيما 
وكانت الجولة األولى انطلقت في يونيو/

حزيران العام املاضي عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة، واستمرت عدة ساعات، شــارك بها 
 
ً
مـــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون وعـــســـكـــريـــون، فــضــا

البلدين،  بــوزارتــي خارجية  عــن مسؤولني 
تــلــتــهــا جـــولـــة ثــانــيــة فـــي واشـــنـــطـــن، خــال 
زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى 
الرئيس  التقى  حيث  األميركية،  العاصمة 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب فــي أغــســطــس/آب 

العام املاضي.
وقــــال مـــســـؤول رفــيــع املــســتــوى فـــي مكتب 
»العربي  لـ املسلحة،  لــلــقــوات  الــعــام  الــقــائــد 
الجديد«، إنه »لغاية اآلن من غير الواضح 
ما إذا كان رئيس الوزراء سيشارك بالجولة 
إلى  سيتوجه  الــذي  للوفد  رئيسًا  بصفته 

كابول ــ العربي الجديد

وضــعــت حــركــة »طــالــبــان« أمــس الــثــاثــاء، 
حدودًا ملعاركها في أفغانستان، على وقع 
االنسحاب األميركي من هذا البلد، مؤكدة 
أنها ال تريد خوض القتال في املدن، فيما 
سقطت  عــدة  مناطق  أن  املعلومات  تؤكد 
أخـــيـــرًا فـــي يــدهــا بــعــد اســتــســام الــقــوات 
ــتــــواجــــدة فـــيـــهـــا. وفـــيـــمـــا ال  الــحــكــومــيــة املــ
تزال املعارك مستمرة بني الحركة وقوات 
ــتـــرداد ما  الــحــكــومــة الــتــي تــســعــى إلـــى اسـ
ــه، وجــــهــــت »طـــــالـــــبـــــان« تـــحـــذيـــرًا  ــرتــ ــســ خــ
إلـــى تــركــيــا، مـــن مــغــبــة إبـــقـــاء قــواتــهــا في 
أفــغــانــســتــان، بــعــد االنــســحــاب األمــيــركــي. 
وجــــاء تــحــذيــر »طـــالـــبـــان« الــجــديــد، غـــداة 
إعــــان واشــنــطــن وأنـــقـــرة الــتــبــاحــث حــول 
ــا، نـــّبـــهـــت روســـيـــا  ــهـ ــتـ ــهـ املــــســــألــــة. مـــــن جـ
ــتـــحـــدة مــــن نـــشـــر قــــــوات لــهــا  ــات املـ ــ ــواليـ ــ الـ
فـــي آســيــا الــوســطــى بــعــد االنــســحــاب من 

أفغانستان.
وأكد أحد مفاوضي »طالبان«، أمير خان 
مــتــقــي، أمـــس، أن الــحــركــة ال تــريــد خــوض 
أنه  األفغانية، موضحًا  املــدن  داخــل  قتال 
»الـــيـــوم، ومـــع انــتــقــال املــعــارك مــن الجبال 
والـــصـــحـــارى إلــــى أبــــــواب املــــــدن، ال يــريــد 
املــجــاهــدون الــقــتــال داخـــل املــــدن«، مضيفًا 
أنه »من األفضل استخدام أي سبيل ممكن 
اتـــفـــاق مــنــطــقــي لتجنيب  إلــــى  لــلــتــوصــل 

تعرض مدننا ألضرار«.
وفـــي بــيــان منفصل، اعــتــبــرت الــحــركــة أن 
قــرار تركيا ضمان أمــن مطار كابول بعد 
انسحاب قوات حلف شمال األطلسي من 
أفــغــانــســتــان »مــســتــهــجــن وغـــيـــر حــكــيــم«، 
ــــو »انــــتــــهــــاك لـــســـيـــادتـــنـــا ولــــوحــــدة  ــــل هـ بـ
وسامة أراضينا وهو مخالف ملصالحنا 
الــــوطــــنــــيــــة«، مــــحــــذرة أنــــقــــرة مــــن عـــواقـــب 
بقائها في هذا البلد، بعد إعان األخيرة 
أن قــواتــهــا ســتــتــولــى ضـــمـــان أمــــن مــطــار 
ــر انـــســـحـــاب الــــقــــوات األجــنــبــيــة  ــابـــول إثــ كـ
املـــقـــرر فـــي نــهــايــة أغـــســـطـــس/آب املــقــبــل. 
وقــالــت »طــالــبــان« إنــه »بــنــاء على اتفاقية 
ــة، تــم االتـــفـــاق عــلــى خــــروج جميع  الـــدوحـ
ــقـــوات األجــنــبــيــة مـــن وطــنــنــا، وقــــد لقي  الـ
القرار تأييدًا وترحيبًا من قبل األمم  هذا 

واشنطن، أم أن وزير الخارجية فؤاد حسني 
ــار إلـــى أن »هـــذا األمــر  ســيــنــوب عــنــه«. وأشــ
السياسية  الــتــطــورات  عــلــى  كــثــيــرًا  يعتمد 
الــعــراق، واملــشــاورات  الحالية في  واألمنية 
مــســتــمــرة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي بــــني فــريــق 
الــخــارجــيــة  وزارات  مـــن  مـــؤلـــف  حـــكـــومـــي، 
ومستشار األمن الوطني )قاسم األعرجي( 
العمليات،  الـــوزراء وقــيــادة  ومكتب رئيس 
لتهيئة املــلــفــات الــتــي ســيــتــم بــحــثــهــا. كما 
لبحث  األميركي  الجانب  مــع  التواصل  تــم 
تــرتــيــبــات الــجــولــة الــرابــعــة الــتــي ستعتمد 
األخــيــرة،  ستكون  كونها  على  مخرجاتها 
أم ستتبعها جوالت أخرى«. وأكد مسؤول 
آخــر أنــه قد يصار إلــى إعــان بشأن سحب 
القوات القتالية، وعددها يبلغ قرابة الـ500 
ــنــــدي، مــــع اســـتـــمـــرار عـــمـــل الــعــســكــريــني  جــ
الــعــراق بصفة مستشارين  في  املوجودين 
ــــدربـــــني ضـــمـــن غـــطـــاء قــــــوات الــتــحــالــف  ومـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــلـــن، لـــ الـــدولـــي. وأعـ
»الــكــاظــمــي قـــدم تــعــهــدات لــقــوى سياسية 
حليفة إليران بشأن تحقيق تقدم كبير في 
ملف انسحاب القوات األميركية من عموم 
مدن العراق، وهذا ما يضغط به اإليرانيون 
أيضًا على الحكومة«. لكنه استدرك بالقول 
الــحــالــيــة والتفاهمات  الــتــصــورات  »كـــل  إن 
قـــد تــتــبــدل فـــي حــــال نـــفـــذت واشـــنـــطـــن ردًا 
على الهجمات األخيرة للفصائل املسلحة، 
ــود أو  ولـــم تــحــصــل الــحــكــومــة عــلــى أي وعــ
تــعــهــدات أمــيــركــيــة بــعــدم تــكــرار الــقــصــف«. 
وشــهــدت األيــــام املــاضــيــة سلسلة هجمات 
أربــيــل ومعسكر  مــطــار  اســتــهــدفــت  عنيفة، 
»فـــيـــكـــتـــوريـــا« قــــرب مـــطـــار بـــغـــداد الـــدولـــي 
وقــاعــدة »عــني األســـد« فــي األنــبــار، وأخــيــرًا 
الخضراء  املنطقة  فــي  األمــيــركــيــة  الــســفــارة 
في بغداد. وتبنت فصائل مسلحة عدة تلك 
الهجمات، واضعة إياها في إطار الرد على 
استهدف وحــدات  الــذي  األميركي  الهجوم 
العراقية  الحدودية  املنطقة  في  لها  تابعة 
السورية، قبل أكثر من أسبوع. كما ُسّجل 
على حقل  بطائرات مسّيرة  مماثل  هجوم 
العمر النفطي في ريف دير الــزور الشرقي 
أميركية،  قــوات  في سورية، حيث تتواجد 

من دون أن يسفر عن خسائر.
ــدوره اتـــهـــم عــضــو الـــبـــرملـــان عـــن تــحــالــف  ــ بــ
»العربي  »الفتح« كريم عليوي، في حديث لـ
الجديد«، حكومة الكاظمي، بأنها »ترفض 

املــتــحــدة وأكــثــر دول الــعــالــم، ومـــن بينها 
تركيا التي كان وزير خارجيتها )مولود 
ــرًا فــــي مــجــلــس  ــاضــ ــــو( حــ ــلـ ــ جـــــــاووش أوغـ
توقيع االتفاقية«، مطالبة أنقرة بالتراجع 
عن قرارها. وشّددت الحركة على أن »بقاء 
القوات األجنبية في بادنا، بغض النظر 
عن هدف بقائها وكونها تابعة ألي دولة، 
يعد احتااًل، وسيتم التعامل مع املحتلني« 
ــــاس »الـــجـــهـــاد الـــجـــاري مــنــذ 20  عــلــى أسـ
عامًا«. وأجرت أنقرة أخيرًا، محادثات مع 
الــحــلــفــاء، وخــصــوصــًا الـــواليـــات املــتــحــدة 
بشأن الجوانب املالية والسياسية والدعم 
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي  الــلــوجــســتــي. وأكــــد وزيــ
خلوصي أكار، أمس، أن املحادثات ال تزال 
متواصلة مع األميركيني من أجل تشغيل 
وتأمني الحماية ملطار كابول، مشيرًا إلى 
وجود نقاط تّم االتفاق عليها مع نظيره 
األمــيــركــي لــويــد أوســـن، وكــذلــك تــطــورات 
ضمن  تركيا  اتخذتها  ملــبــادرات  إيجابية 
املحادثات  أكــار  األطلسي. ووصــف  حلف 
مع األميركيني باإليجابية، مؤكدًا »وجود 
دول أخــــرى تــريــد مــســاعــدة أفــغــانــســتــان، 

ونتواصل معها«.
إلــى ذلـــك، حـــذرت روســيــا أمـــس، الــواليــات 
ــا فــــي دول  ــهـ ــر قـــــــوات لـ املــــتــــحــــدة مــــن نـــشـ

أي مــشــاركــة بــرملــانــيــة فـــي الـــوفـــد الــعــراقــي 
ــا يــثــيــر  املــــفــــاوض مــــع واشـــنـــطـــن، وهــــــذا مــ
الشكوك بأن الوفد الحكومي، ال يتفاوض 
ــوات األمـــيـــركـــيـــة كــمــا هو  ــقــ عــلــى ســحــب الــ
املطلوب«. واعتبر أن حكومة الكاظمي »غير 
جــادة فــي كشف تفاصيل مــا يجري خال 
التفاوض مع الجانب األميركي، خصوصًا 
أن تصريحات اإلدارة األميركية بخصوص 
املحتلة،  القوات  الــحــوار، وسحب  تفاصيل 
دائمًا ما تكون متناقضة مع التصريحات 
الــثــاث التي عقدت  الــجــوالت  العراقية فــي 
ســابــقــًا«. ووصـــف عليوي، وهــو عضو في 
لــجــنــة األمــــن والـــدفـــاع الــبــرملــانــيــة، جـــوالت 
ومماطلة،  للوقت  »مضيعة  بأنها  الــحــوار 
ضمن مــحــاوالت إلبــقــاء الــقــوات األميركية 
في العراق فترة أطول. فواشنطن ليس لها 
أي نية للخروج من الــعــراق، بل هي تعمل 
على تعزيز هذا التواجد، بسبب ما لها من 
واملنطقة  الــعــراق،  فــي  مستقبلية  مشاريع 
بــصــورة عـــامـــة«. مــن جــانــبــه، قـــال الــقــيــادي 
فــي مليشيا »عــصــائــب أهـــل الــحــق«، سعد 
»العربي الجديد«، إن »الفصائل  السعدي، لـ
املــســلــحــة أعــطــت الـــوقـــت الــكــافــي لحكومة 
الــكــاظــمــي إلخــــراج كــافــة الـــقـــوات األجنبية 
الدبلوماسية  الطرق  العراق، من خال  من 
امللف،  هــذا  أخفقت في  لكنها  والسياسية، 
ولـــم يــكــن هــنــاك أي تــحــرك فــعــلــي تــجــاهــه، 
رغــم إجرائها حـــوارًا مــع الــواليــات املتحدة 
ـــني أن  األمــيــركــيــة عــبــر ثــــاث جـــــــوالت«. وبـ
»الحديث هو عن جولة حوار استراتيجي 
ــأتـــي  رابــــــعــــــة بــــــني بــــــغــــــداد وواشــــــنــــــطــــــن، تـ
ضــمــن تــســويــف ومــمــاطــلــة إلخــــراج الــقــوات 
األمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق. فــهــنــاك مــن يسعى 
ويــحــاول أن يجد مــبــررات وحــجــج جديدة 
مــن أجـــل بــقــاء تلك الــقــوات فــتــرة أطـــول في 
العراق، عبر حوارات كهذه، يتم من خالها 

فرض اإلماءات األميركية«.
وأعـــلـــن الـــســـعـــدي أن »الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة 
اتــخــذت قــرار التصعيد العسكري مــن أجل 
إخــــراج الـــقـــوات األمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق، وال 
خيار لها حاليًا غير الخيار العسكري، وال 
من  التأكد  بعد  إال  للتراجع  نية  أي  توجد 
وجــود انسحاب فعلي للقوات األميركية«. 
ــنــــاك حـــالـــيـــًا تـــحـــركـــات حــكــومــيــة  وقــــــال »هــ
وسياسية من قادة وزعماء أحزاب شيعية 
لــلــتــوصــل إلـــى تــهــدئــة جــديــدة لــحــني إتــمــام 
الجولة الرابعة، لكن هذا األمر مرفوض ولن 
نقبل به«. في املقابل، قال الخبير في الشأن 
السياسي واألمني العراقي أحمد الشريفي، 
»العربي الجديد«، إن »استمرار التصعيد  لـ
ــن قـــبـــل الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة،  الـــعـــســـكـــري مــ
بالتزامن مع الجولة الرابعة للحوار ُيحرج 
التحرك  أن  نجد  ولــهــذا  الكاظمي.  حكومة 
واسع اآلن للتوصل إلى التهدئة، وإنهاء هذا 
التصعيد، قبل انطاق أعمال هذه الجولة«. 
التصعيد  »اســتــمــرار  أن  الشريفي  واعــتــبــر 
ضـــد األمـــيـــركـــيـــني ســيــدفــع بــواشــنــطــن من 
للرد، وهذا  للقيام بضربة عسكرية  جديد 
ــدة لــحــكــومــة  ــديـ األمـــــر ســيــخــلــق مــشــاكــل جـ

الكاظمي مع الفصائل«.

وسط آسيا التي كانت جــزءًا من االتحاد 
الخارجية  نائب وزيــر  وقــال  السوفييتي. 
إن موسكو  ريابكوف،  الــروســي، سيرغي 
أوصلت الرسالة إلى واشنطن، خال قمة 
الــرئــيــســني فــاديــمــيــر بــوتــني وجـــو بــايــدن 
في جنيف الشهر املاضي. وقال ريابكوف: 
»أشــــــدد عــلــى أن إعــــــادة انـــتـــشـــار الـــقـــوات 
ــم فــي دول مــجــاورة  األمــيــركــيــة بشكل دائـ
ألفغانستان هو أمر غير مقبول. لقد قلنا 
لــأمــيــركــيــني بــشــكــل مــبــاشــر وواضـــــح إن 
ذلك سيغير الكثير ليس فقط في نظرتنا 
إلــــى مـــا يــجــري فـــي هــــذه املــنــطــقــة املــهــمــة، 
ــات املــتــحــدة«.  بـــل فـــي عــاقــتــنــا مـــع الـــواليـ
ــع إعــــان  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ وجــــــاء الـــتـــصـــريـــح بـ
إجاء  أمــس،  األوزبكية،  الخارجية  وزارة 
دبــلــومــاســيــني روس عــامــلــني فـــي مــديــنــة 

مزار الشريف األفغانية، إلى أوزبكستان.
مــيــدانــيــًا، قـــال عــضــو املــجــلــس املــحــلــي في 
االشتباكات  إن  عــطــا،  الــلــه  قــنــدهــار، عطا 
ــتـــصـــدي  تــــتــــواصــــل فـــــي اإلقــــلــــيــــم بــــعــــد الـ
ملــســلــحــي »طـــالـــبـــان« فـــي أعـــقـــاب مــحــاولــة 
القــتــحــام ســجــن املــديــنــة. وحـــــذرت وكــالــة 
األمــــم املــتــحــدة لــاجــئــني، مـــن أن املــعــارك 
ــداد إضـــافـــيـــة مــــن األفــــغــــان  ــ ــأعـ ــ ســـتـــدفـــع بـ

للهروب من منازلهم.

قيادي في 
»العصائب«: الفصائل 
اتخذت قرار التصعيد

رئاسة الكاظمي للوفد 
الذي سيتوجه إلى 

واشنطن غير محسومة

استولى االحتالل على 
»كرفان« يستخدم 

كعيادة صحية

للحديث تتمة...

الستئناف  الفلسطينية  السلطة  بها  تطالب  التي  الثقة«  بناء  »إجراءات  شكلت 
المبعوث  أجراها  التي  للقاءات  األبرز  العنوان  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  المفاوضات 

األميركي هادي عمرو في األراضي الفلسطينية المحتلة

رام اهلل ــ نائلة خليل

الشروط  بشأن  التسريبات  تتواصل 
الفلسطينية  السلطة  تضعها  الــتــي 
للعودة إلى املفاوضات مع االحتال 
اإلسرائيلي تزامنًا مع زيارة نائب مساعد وزير 
الخارجية األميركي هادي عمرو، الذي يتولى 
األراضــي  إلــى  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  امللف 
»العربي  املحتلة، إذ كشف مسؤول فلسطيني لـ
الـــجـــديـــد« أن الــســلــطــة أعـــــــدت، تـــحـــت عـــنـــوان 
»إجـــــــراءات بــنــاء الــثــقــة«، قــائــمــة مـــن 30 نقطة 
أمــنــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، تــم تسليمها 
ــا إلــــى الـــعـــودة  ــهــ إلــــى عـــمـــرو، تـــهـــدف مـــن ورائــ
بالعاقة الفلسطينية اإلسرائيلية إلى ما قبل 
28 سبتمبر/ أيلول 2000، أي ما قبل انتفاضة 
املـــســـؤول فلسطيني رفــيــع  األقـــصـــى. وكــشــف 
»العربي الجديد«، أن لقاء عقد أول  املستوى، لـ
من أمس بني وزير املالية الفلسطيني شكري 
بـــشـــارة، وهــــادي عــمــرو، الــــذي يشغل منصب 
ــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي.  ــ ــائـــب مـــســـاعـــد وزيــ نـ
وقال املسؤول الفلسطيني، الذي اشترط عدم 
ــارة الــتــقــى مـــع عـــمـــرو في  ــه، إن بـــشـ ــمـ ــر اسـ ذكــ
رام الــلــه االثــنــني املـــاضـــي، حــيــث نــاقــشــا البند 
االقتصادي، والذي اندرجت تحته عدة نقاط، 
مــنــهــا »تــخــفــيــض الــعــمــولــة اإلســرائــيــلــيــة على 
جمع عائدات أموال الضرائب )املقاصة( من 3 
في املائة إلى 1 في املائة، ووقف االستقطاعات 
اإلسرائيلية على األموال الفلسطينية، وإلغاء 
ضريبة املحروقات املعروفة بالبلو«. وأضاف: 
»تــم الحديث مع عمرو على ضــرورة مراجعة 
ــادي«. يـــشـــار إلــــى أن  ــتــــصــ اتـــفـــاق بـــاريـــس االقــ
ــــاق، املـــوقـــع بـــني الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفـ ــ االتـ
ــام 1994، أســــس لــلــعــاقــات  ــيـــل فـــي عــ ــرائـ وإسـ
ــة بــــني الـــطـــرفـــني. وأكــــــد املـــســـؤول  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
القيادة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الفلسطيني، 
الفلسطينية أعــدت قائمة من أكثر من ثاثني 
ضّمت  الثقة«  بــنــاء  ــــراءات  »إجـ بعنوان  نقطة، 

بنودًا أمنية واقتصادية وسياسية.
»العربي الجديد«، أن من  وأوضحت مصادر، لـ
رة من القيادة 

ّ
صاغ هذه البنود هي لجنة مصغ

عباس،  الرئيس محمود  الفلسطينية، ضمت 
ورئيس هيئة الشؤون املدنية وعضو اللجنة 
املركزية لحركة »فتح« حسني الشيخ، ورئيس 
ــرج، الــلــذيــن قــّدمــا  ــ ــابـــرات مـــاجـــد فـ جـــهـــاز املـــخـ
قدم شكري  فيما  السياسية واألمنية،  البنود 
بــشــارة الــبــنــود االقــتــصــاديــة. وأكـــدت املــصــادر 
الفلسطينية  الــقــيــادة  تــريــده  مــا  أن  املتطابقة 
التي قدمها  الثقة«،  ــراءات بناء  مــن ورقــة »إجــ
الــعــودة  لــــإدارة األميركية أخــيــرًا، هــو  الشيخ 
بالعاقة الفلسطينية اإلسرائيلية إلى ما قبل 
28 سبتمبر/ أيلول 2000، أي ما قبل انتفاضة 
األقــصــى. وتابعت: »فــي حــال وافقت إسرائيل 
على هذه الخطوات فإننا سنعرف أنها معنية 
باملفاوضات«. وضمت البنود السياسية عدة 
نـــقـــاط، أهــمــهــا »تــجــمــيــد االســتــيــطــان، وإبــقــاء 
الــوضــع الــقــائــم فــي املسجد األقــصــى كما هو، 
وعــدم هدم املنازل الفلسطينية«. وكانت قناة 
التلفزة اإلسرائيلية »12« قد ذكرت، قبل أيام، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ــروط  ــ شـ ضــمــن  مـــن  أن 
الســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات مـــع االحـــتـــال إطـــاق 
سراح أسرى فلسطينيني من سجون االحتال، 
ووقف توسيع املستوطنات في أرجاء الضفة 
ووقــف  االستيطانية،  الــبــؤر  وإخـــاء  الغربية، 
اقتحامات جيش االحتال للمدن الفلسطينية 
في الضفة. وحثت على التزام إسرائيل بإعادة 
أسلحة سلبتها من أجهزتها األمنية، وتجديد 
عملية لّم شمل العائات الفلسطينية، وزيادة 
للفلسطينيني،  إســرائــيــل  فــي  العمل  تصاريح 
ــنـــح الـــســـلـــطـــة وجـــمـــاركـــهـــا  ــة إلــــــى مـ ــافــ ــاإلضــ بــ
الحدود  الكرامة على  بالعمل في معبر  الحق 
ــار دولــــي  ملـــطـ تـــصـــريـــح  األردن، وإصــــــــدار  مــــع 
ــرة، والــســمــاح  فـــي الــضــفــة ومــنــطــقــة تـــجـــارة حــ
ببناء خــطــوط سكك حــديــديــة، ورفـــع مستوى 
الــشــبــكــات الــخــلــويــة فــي الــضــفــة. إال أن القناة 
أكدت أن حكومة نفتالي بينت »ليس بوسعها 
ــتـــي قــدمــتــهــا  االســـتـــجـــابـــة لــجــمــلــة املـــطـــالـــب الـ

السلطة«.
األميركية في  القنصلية  أشــارت  من جانبها، 
القدس املحتلة، في بيان، إلى أن عمرو يجري 
املدني  املجتمع  ممثلي  خالها  يلتقي  زيـــارة 
الخاص،  والقطاع  والفلسطيني  اإلسرائيلي 
إضـــافـــة إلــــى مـــســـؤولـــني حــكــومــيــني، ملــتــابــعــة 

الــزيــارة األخــيــرة لــوزيــر الــخــارجــيــة األميركي 
ــار املـــاضـــي.  ــ أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن فــــي مــــايــــو/ أيــ
ووفق القنصلية فقد بدأ عمرو، أول من أمس، 
اجتماعاته في كل من القدس ورام الله، وبعد 
ذلــــك فـــي بــيــت لــحــم وتــــل أبـــيـــب، وهــــو يتطلع 
ــه مـــع مــمــثــلــي املــجــتــمــع املــدنــي  اتـ ــاء ــقـ خــــال لـ
الخاص،  والقطاع  واإلسرائيلي،  الفلسطيني 
يقومون  التي  أعمالهم  عن  املزيد  معرفة  إلــى 

وأشــارت  يواجهونها.  التي  والتحديات  بها 
إلــى أنــه سيلتقي أيــضــًا بمسؤولني مــن األمــم 
والــحــكــومــة  الفلسطينية  والــســلــطــة  املــتــحــدة 

اإلسرائيلية.
وفـــي هـــذه األثـــنـــاء، أشـــار مــوقــع »واال«، أمــس 
الثاثاء، إلى أن وزراء تحفظوا، خال اجتماع 
الكابينت يوم األحد املاضي، على قرار تجميد 
)كـــل 3.28 شيكل  مــلــيــون شيكل  تــحــويــل 600 

الضرائب  أمــوال  من  أميركيًا(  دوالرًا  تساوي 
والـــجـــمـــارك الــتــي يــجــبــيــهــا االحـــتـــال لصالح 
كهذا  مبلغًا  أن  بــادعــاء  الفلسطينية،  السلطة 
األســرى  عــائــات  إلــى  السلطة سنويًا  تحوله 
والــشــهــداء. وأوضـــح املــوقــع أن الــــوزراء بــرروا 
تــحــفــظــهــم بــســبــب الـــوضـــع الـــحـــالـــي الــصــعــب 
الفلسطينية، واقترحوا  السلطة  الذي تمر به 
إن  التجميد. وقــال مسؤول إسرائيلي  تأجيل 

مطلع  التنفيذ  األمـــوال سيدخل حيز  تجميد 
أغــســطــس/ آب املــقــبــل، وإنـــه سيتم خــصــم 50 
مــلــيــون شــيــكــل شــهــريــًا مـــن أمـــــوال الــضــرائــب 
والـــجـــمـــارك الــتــي تــجــبــيــهــا إســرائــيــل لصالح 
السلطة. من جهة ثانية، رّحب وزير الخارجية 
بــيــان أمــس  املــالــكــي، فــي  الفلسطيني ريــــاض 
االتحاد  وزير خارجية  الثاثاء، بتصريحات 
األوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، بــشــأن أهمية حل 
اإلســرائــيــلــي.  الفلسطيني  لــلــصــراع  الــدولــتــني 
ــــف األوروبــــــــــي مــنــســجــم مــع  ــوقـ ــ وقـــــــال إن »املـ
ــا، ومــرجــعــيــات  ــهـ ــراراتـ الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، وقـ
عــمــلــيــة الــــســــام الــــدولــــيــــة، ويــــوفــــر الـــفـــرصـــة 
ومــفــاوضــات حقيقية«.  إلطـــاق عملية ســام 
وكــــان بــوريــل قــد قــــال، االثــنــني املـــاضـــي، عقب 
اجتماع مجلس العاقات الخارجية لاتحاد 
األوروبــي، إنه »ال يمكن تحقيق أمن إسرائيل 

سوى عبر حل الدولتني«. 
إلــى ذلــك، وجــه سفراء أوروبــيــون ضربة قوية 
إلـــى واشــنــطــن، بــعــد مــقــاطــعــة حــفــل لــلــســفــارة 
ذكرى  ملناسبة  املحتلة،  القدس  في  األميركية 
االســـتـــقـــال األمـــيـــركـــي فـــي 4 يـــولـــيـــو/ تــمــوز. 
ــــوت«  ــرونــ ــ وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت أحــ
اإللكتروني،  نــت«  »واي  ومــوقــع  اإلسرائيلية 
ــن الـــــدول  ــراء عـــــدد مــ ــفــ ــاء، أن ســ ــثــــاثــ أمـــــس الــ
أملانيا وفرنسا وبريطانيا،  األوروبية، بينها 
قاطعوا الحفل الذي نظمته السفارة، موضحة 
اعترافهم  عــدم  على  بــنــاء  جـــاءت  املقاطعة  أن 
بــالــقــدس »عــاصــمــة« إلســرائــيــل. وكــانــت إدارة 
قد  ترامب  دونــالــد  السابق  األميركي  الرئيس 
نقلت مقر السفارة األميركية من تل أبيب إلى 
عــام 2018، وســط معارضة  الــقــدس منتصف 

غالبية دول العالم لهذا األمر.
ــادر  ــ ــــصـ مـ عـــــــن  أمـــــــــــس،  نـــــــــــت«،  »واي  ونــــــقــــــل 
ــقــــدس كـــانـــت وال  دبـــلـــومـــاســـيـــة قـــولـــهـــا إن »الــ
تـــزال جـــزءًا مــن قــضــايــا الــحــل الــدائــم للصراع 
االتـــحـــاد  وأن  الــفــلــســطــيــنــي،   – اإلســـرائـــيـــلـــي 
ــقـــــدس عـــاصـــمـــة  ــ ــالـ ــ ــتــــرف بـ ــعــ األوروبــــــــــــــي ال يــ
ــه »تــمــت  ــد املــــصــــادر إنــ ـــال أحــ إلســـرائـــيـــل«. وقــ
دعــوة نصف السفراء األوروبــيــني إلــى الحفل، 
وبــني أولــئــك الــذيــن حــضــروا، سفير رومانيا، 
ونــــائــــب الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي، ومـــنـــدوبـــون 
ــن كـــــوســـــوفـــــو، وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، والـــــنـــــرويـــــج،  ــ عــ
وهــــــنــــــدوراس، وغـــواتـــيـــمـــاال، وكــــنــــدا. وقـــالـــت 
»إنــنــا ال نعقب  بــيــان،  فــي  السفارة األميركية، 
وفيما  املدعوين«.  الدبلوماسيني  قائمة  على 
لم تعقب السفارة الفرنسية في تل أبيب على 
املوضوع، أكدت السفارة األملانية أن »موقفنا 

من موضوع القدس لم يتغير«.

طيب  رجب  التركي  الرئيس  أكد 
هاتفي  اتصال  في  أردوغــان، 
إسحق  اإلسرائيلي  نظيره  مع 
هرتسوغ أمس األول، أن إحراز أي 
تقدم لحل الصراع الفلسطيني 
ــ اإلسرائيلي يخدم عالقات تركيا 
لدائرة  بيان  وأوضح  وإسرائيل.  
التركية،  الرئاسة  في  االتــصــال 
ــان أكــد  ــ أردوغـ أن  ــان،  ــي ب ــي  ف
لهرتسوغ أن »العالقات التركية 
كبيرة  أهمية  لها  اإلسرائيلية  ــ 
ألمن واستقرار الشرق األوسط«.  
وإسرائيل  »تركيا  أن  إلــى  ــار  وأش
كبيرة  تعاون  إمكانات  لديهما 
مشيرًا  المجاالت«،  مختلف  في 
إلى أنه »يولي أهمية لمواصلة 
كافة  رغم  والحوار  االتصاالت 

الخالفات في وجهات النظر«.

أردوغان مهتم 
بمحاورة إسرائيل

القدس المحتلة، رام اهلل 
العربي الجديد

في الوقت الذي كان فيه املستوطنون 
يـــواصـــلـــون اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــم لــلــمــســجــد 
ــتــــال  األقـــــصـــــى، أجــــبــــرت قـــــــوات االحــ
ــلـــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء، ثــاثــة  ــيـ ــرائـ اإلسـ
مقدسيني على هدم منازلهم بأنفسهم، 
فيما وضع مستوطنون بيوتًا متنقلة 
في الخليل ونابلس بالضفة الغربية، 
وسط خشية من أن يكون ذلك مقدمة 
وقــام  استيطانيتني.  بــؤرتــني  إلقــامــة 
املـــقـــدســـيـــان جــــمــــال عــــجــــاج ومــحــمــد 
نــصــار الــحــســيــنــي، مـــن حـــي الصلعة 
قــــدوم  بـــالـــقـــدس وواد  املـــكـــبـــر  بــجــبــل 
ببلدة سلوان، جنوب القدس، بتفكيك 
وهـــــــدم مــنــزلــيــهــمــا ذاتـــــيـــــًا، بــمــوجــب 
قرارين أصدرتهما بلدية االحتال في 
الــقــدس املحتلة، بــذريــعــة الــبــنــاء دون 
ترخيص. كما أجبرت بلدية االحتال 
عـــزات زيـــادة على هــدم منزله الــواقــع 
املقامة على  قــرب مستوطنة »جيلو« 
أراضــي الفلسطينيني، جنوب شرقي 
القدس، بعد رفــض محكمة االحتال 
ــرار الـــهـــدم. وكــانــت  ــ الــعــلــيــا تــجــمــيــد قـ
قــد اقتحمت،  طــواقــم بلدية االحــتــال 

البستان والسويح  أمس األول، حيي 
ــوان، جــــنــــوب الــــقــــدس،  ــ ــلـ ــ فــــي بــــلــــدة سـ
ــوارعـــــهـــــمـــــا ومـــســـحـــت  وصــــــــــــورت شـــ
عن  الفلسطينية  الوطنية  الــشــعــارات 
الـــجـــدران. واســتــولــت قـــوات االحــتــال 
الــشــمــالــيــة  األغــــــــوار  فــــي  أراٍض  عـــلـــى 
الغربية إلعانها »محميات  بالضفة 
طبيعية«، وفــق ما أفــاد به مدير عام 
املتابعات القانونية في هيئة مقاومة 
الفلسطينية  واالســـتـــيـــطـــان  الــــجــــدار 
عـــايـــد مــــــرار، فـــي تــصــريــح صــحــافــي. 
أمس  قــد نصبوا،  وكـــان مستوطنون 
األول، 7 بيوت متنقلة )كرفانات( في 
راحــيــل«،  »شــفــوت  محيط مستوطنة 
املـــقـــامـــة عــلــى أراضــــــي قـــريـــة جـــالـــود، 
جنوب نابلس، وسط أعمال تجريف 
في محيط املستوطنة، في ظل تخوف 
الــبــيــوت املتنقلة  مــن أن يــكــون نصب 
إلـــى إقــامــة بــــؤرة استيطانية  يــهــدف 

»شــفــوت راحـــيـــل«، وكــذلــك  وربــطــهــا بـــ
تــوســعــة املــســتــوطــنــة ذاتـــهـــا، وفـــق ما 
»العربي الجديد« مدير مكتب  ذكره لـ
هــيــئــة مــقــاومــة الـــجـــدار واالســتــيــطــان 
الفلسطينية في شمال الضفة الغربية 

مراد اشتيوي.
ــت قـــــــــوات االحــــــــتــــــــال، أمــــس  ــبــ ونــــصــ
على مساحة  متنقلة  بيوتا  الثاثاء، 
ــات شـــــرق مـــديـــنـــة الــخــلــيــل،  ــ ــمـ ــ 3 دونـ
ــة، تـــعـــود  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ جـــــنـــــوب الــــضــــفــــة الـ
مــلــكــيــتــهــا لــلــمــواطــن مــحــمــود جــابــر، 
وأحــاطــتــهــا بـــأســـاك شــائــكــة، وســط 
استيطانية  بـــؤرة  إنــشــاء  مــن  خشية 
جـــديـــدة. وهــدمــت جـــرافـــات االحــتــال 
الــزراعــي قرب  بركة مياه لاستخدام 
قـــريـــة بـــردلـــة فـــي األغـــــــوار الــشــمــالــيــة 
االحتال  استولى  كما  الفلسطينية. 
)كــرفــان(، فــي شرق  على بيت متنقل 
ــيــــل، يـــســـتـــخـــدم  ــلــ ــــوب الــــخــ ــنـ ــ ــا، جـ ــ ــــطـ يـ
أكثر  تخدم  ونفسية  صحية  كعيادة 
من 1200 فلسطيني. إلى ذلك، اقتحم 
عشرات املستوطنني املسجد األقصى 
ــيــــة.  ــلــ ــيــ بــــحــــراســــة الــــشــــرطــــة اإلســــرائــ
وذكــــــرت دائــــــرة األوقـــــــاف اإلســامــيــة 
بالقدس، في بيان، أن »99 مستوطنًا 

اقتحموا املسجد األقصى«.

تريد السلطة إخالء البؤر االستيطانية )مناحيم كهانا/ فرانس برس( 

)Getty( حذرت األمم المتحدة من ازدياد النزوح جراء المعارك

عثمان لحياني

صحيح أن الجزائر تعيش أزمة 
اقتصادية دائمة لم تنفك عقدتها أبدًا، 
وأنتجت مشكالت اجتماعية متعددة 
ومزمنة لم تتخلص منها البالد على 
مر عقود، وعلى امتداد مسارات من 

التجريب املستمر لألفكار الوافدة 
والحلول الركيكة، على الرغم من 

توفر اإلمكانات املالية وجالء الظروف 
املناسبة في بعض الفترات، إال أنه 

في األساس، األزمة هي أزمة تدبير 
وحكامة وأخالق، تجد أصلها في 

الفساد السياسي قبل كل شيء، وكل 
تكييف لهذه األزمات خارج نسق 
الفساد السياسي هو هروب إلى 

التضليل.
يترأس التشكيل الحكومي الجديد في 

الجزائر رجل اقتصاد ومالية، هو أيمن 
بن عبد الرحمن. أمسك الرجل، للمرة 
األولى في التاريخ السياسي للجزائر، 

بني رئاسة الوزراء ووزارة املالية، 
ومن املؤكد أن ذلك يعطي عنوانًا 

واحدًا للحكومة، بأنها حكومة أزمة 
تضع األولويات االقتصادية وتعديل 

السياسات النقدية واملالية في أول 
السطر. لكن في الحالة الجزائرية، ماذا 
سيغّير ذلك في النهاية إذا كانت البيئة 
السياسية التي شلت قدرات البلد عن 
تحقيق أي منجز، وأعاقته عن اإلقالع 
االقتصادي والسياسي، وأخفقت في 

خلق البدائل التنموية، هي نفسها.
من الجدير إنعاش الذاكرة بأن املطالب 
املركزية وعمق الشعارات التي رفعت 

على مدار ُجمعات انتفاضة الحراك 
الشعبي منذ فبراير/شباط 2019، لم 
تكن ذات معنى اقتصادي واجتماعي 

مطلقًا. لكن الجزائريني كانوا يدركون، 
أن أزمة التعليم والصحة والدواء 

أصلها الفساد السياسي، وكذلك 
أزمة السكن والشغل والنقل، وأّن 

خراب البنى التحتية وعطب الزراعة 
والصناعة جزء أصيل من تحالف 

لوبيات الفساد مع الفاعل السياسي، 
وأّن البيروقراطية واملحسوبية 

والجهويات فساد سياسي، وأن 
القضاء غير املستقل، وتزوير 

االنتخابات ومأزق الحريات وغياب 
الصحافة املستقلة، هو الفساد 

السياسي بعينه.
تكرار التجارب الفاشلة نفسها في 

كل مرة من دون التعلم منها، يسيء 
إلى سمعة الشعوب وتاريخها. في 

املرحلة املاضية، َحَملت السلطة 
على عدد من رجال الكارتل املالي 

وحلفائهم السياسيني ومن العسكر 
أيضًا، وأطلقت )نسبيًا( يد القضاء 
ملحاسبتهم. وفي لحظة ما، تصّور 

الجزائريون أن هؤالء هم كل إناء 
الفساد الذي في البالد، بينما كان 

الفساد الحقيقي ما زال يسكن الجيب 
السياسي ويتركز في عمق صناعة 

القرار وتدبيره، ولعل االنتخابات 
النيابية املبكرة، مسارًا ومخرجات، 

أكدت ذلك.

وضعت كتل سياسية 
ومليشيات عراقية، 

مقربة من إيران، الحوار 
الذي تجريه بغداد مع 

واشنطن، من أجل 
سحب القوات األميركية 

المقاتلة من العراق، 
في إطار المماطلة
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  شرق
      غرب
مجلس النواب الليبي 

يعلق جلساته
ــق مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، أمــس 

ّ
عــل

ــــدأت أول  الـــثـــاثـــاء، جــلــســاتــه الــتــي بـ
من أمــس، واملخصصة ملناقشة عدد 
امليزانية،  قانون  أبرزها  امللفات،  من 
إلــى مــا بعد عيد األضــحــى )الثاثاء 
ر النصاب القانوني. 

ّ
املقبل(، لعدم توف

وقـــال املــتــحــدث بــاســم املــجــلــس، عبد 
 املــــــــــداوالت بــشــأن 

ّ
الـــلـــه بــلــيــحــق، إن

ــة الــعــامــة  ــيـ ــزانـ ــيـ مــــشــــروع قــــانــــون املـ
 
ّ
لـــلـــدولـــة تــــم تــعــلــيــقــهــا، مـــوضـــحـــًا أن

الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى املــــشــــروع املــقــتــرح 
ـــر الـــنـــصـــاب الــقــانــونــي 

ّ
يــشــتــرط تـــوف

الــلــجــنــة  ــــى  إلـ لـــيـــحـــال  ــًا(  )120 صــــوتــ
الخاص  الــقــرار  لصياغة  التشريعية 

بامليزانية، وهو ما لم يحدث.
)العربي الجديد(

تحذيرات فرنسية 
للمسؤولين اللبنانيين

انـــتـــقـــد وزيــــــر الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
الفرنسي، فرانك رياستر )الصورة(، 
أمس الثاثاء، املسؤولني اللبنانيني، 
محذرًا إياهم من عقوبات مقبلة من 
تستهدف مسؤولني  باريس  جانب 
تشكيل حكومة  يمنعون  لبنان  في 
جديدة. وقال رياستر، خال زيارته 
مرفأ بيروت الذي دمر في انفجار 4 
 أفرادًا من 

ّ
أغسطس/ آب املاضي، إن

النخبة السياسية في لبنان فشلوا 
الوفاء بالتزامهم املعلن بإجراء  في 
أولى  إصــاحــات، محذرًا من موجة 

من العقوبات الفرنسية. 
)أسوشييتد برس(

تأجيل جديد لمحاكمة 
عمر البشير

ــة، أمـــس  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــت مـــحـــكـــمـــة سـ ــلـ ــ أّجـ
ــلــــســــتــــهــــا الــــخــــاصــــة  الـــــــثـــــــاثـــــــاء، جــ
ــزول عــمــر  ــعــ بــمــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس املــ
نـــظـــامـــه،  رمـــــــوز  ــــن  مـ الـــبـــشـــيـــر و29 
بتهمة تقويض النظام الدستوري، 
إلى 27 يوليو/تموز الحالي. وجاء 
ــلـــب هــيــئــة  ــلـــى طـ ــاء عـ ــنــ ــل بــ ــيـ ــأجـ ــتـ الـ
االتـــهـــام، الــتــي كـــان مـــقـــررًا أن تــقــدم 
ــن بــيــنــهــا  ــن املـــســـتـــنـــدات، مــ عــــــددًا مــ
تــســجــيــات، فــيــمــا رفــضــت املحكمة 
طلبًا سابقًا من هيئة الدفاع بشطب 

الدعوى الجنائية.
)العربي الجديد(

عشائر تدمر تنتقد 
السلوك األممي في 

»الركبان«
دان »مجلس عشائر تدمر والبادية 
الثاثاء، تصرفات  السورية«، أمس 
مـــكـــتـــب األمـــــــــم املــــتــــحــــدة لــتــنــســيــق 
ــــؤون اإلنـــســـانـــيـــة فــــي دمـــشـــق،  ــشـ ــ الـ
و»محاولته استغال حاجة قاطني 
مخيم الركبان« في املثلث الحدودي 
وســـــوريـــــة،  واألردن  الــــــعــــــراق  بـــــني 
ــــاب ملــنــاطــق  ــــذهـ إلجــــبــــارهــــم عـــلـــى الـ
السوري. وقــال املجلس، في  النظام 
بيان وجهه إلى األمــني العام لأمم 
ــه 

ّ
املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، إن

 الظروف اإلنسانية السيئة 
ّ

»في ظل
التي يعيشها أهالي املخيم، نطالب 
املكتب بتقديم املساعدات اإلنسانية 

والطبية من دون شروط مسبقة«.
)العربي الجديد(

بوتين يؤكد دعمه 
للوكاشينكو

أثـــنـــى الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
ــلـــى  بــــــــوتــــــــني، أمـــــــــــس الــــــــثــــــــاثــــــــاء، عـ
ــك مــــوثــــوق بــه  ــريـ »شـ ـــ بـــيـــاروســـيـــا كـ
ــــال اســتــقــبــالــه  ومـــســـتـــقـــر« وذلــــــك خـ
ــيــــاروســــي ألـــكـــســـنـــدر  ــبــ ــيــــس الــ الــــرئــ
لــوكــاشــيــنــكــو )الـــصـــورة( فــي مدينة 
سان بطرسبرغ الروسية. من جهته، 
شكر لوكاشينكو، بوتني على »الدعم 
الــجــاد للغاية مــن روســيــا«، متعهدًا 
ــّدد  ــــاده قـــروضـــهـــا. ونــ ــأن تـــســـدد بـ بــ
لــوكــاشــيــنــكــو بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
ملوحًا  بياروسيا،  على  املــفــروضــة 
 مينسك ســتــوقــف تــعــاونــهــا مع 

ّ
بـــأن

االتحاد األوروبي بشأن الهجرة غير 
الشرعية ردًا عليها.

)أسوشييتد برس(

جولة الحوار األميركي ــ العراقي
سحب القوات القتالية وارد

استئناف 
مفاوضات ما قبل 
انتفاضة األقصى
السلطة تسلّم المبعوث 

األميركي قائمة من
30 نقطة لـ»بناء الثقة« 

مع االحتالل



إلى بؤرة توتر قابلة لالنفجار في أي لحظة.  السودان  يتحول شرقي 
وبين مطالب وصلت إلى حّد تقرير المصير، وأخرى اكتفت بالمعالجة 

األمنية والسياسية، يبقى الوضع هّشًا

45
سياسة

مثل ســّيــد محمد األمـــن تـــرك، نــاظــر )زعــيــم( 
ــهـــدنـــدوة، الــــذي يــنــتــمــي إلــى  عــمــوم قــبــائــل الـ
الحال  املنحل، وكذلك  الوطني  املؤتمر  حزب 
رئيس حزب  أحــمــد،  محمد  ملوسى  بالنسبة 
للرئيس  مــســاعــدًا  الـــذي عمل  الــبــجــا،  مؤتمر 
املعزول منذ عام 2006 وحتى سقوط النظام 

في 2019.
ومــــضــــى نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، 
الشريك في الحكومة الحالية، ياسر عرمان، 
العام للحركة اإلسالمية،  األمــن  إلى تسمية 
وزير الخارجية األسبق، علي كرتي، واتهمه 
صـــراحـــة بـــالـــتـــورط فـــي مـــا يــــدور فـــي شــرقــي 
ــار عـــرمـــان، فــي بــيــان، إلـــى أن  الـــســـودان. وأشــ
كرتي و»مجموعة سجن كــوبــر« )فــي إشــارة 
في  يقبعون  الذين  السابق  النظام  ملسؤولي 
الداخل  في  السابق  النظام  وأتباع  السجن(، 
وا خطتهم إلى شرقي السودان 

ّ
والخارج، رحل

)في  املــاضــي  يونيو   30 تظاهرات  بعد فشل 
ذكــرى تظاهرات يونيو 2019(، »وال هّم لهم 
ــل الــتــواصــل  ــائـ هـــذه األيـــــام فـــي األرض ووسـ
االجــتــمــاعــي، إال مــحــاوالت صــب الــزيــت على 
ــارة الفتنة والــكــراهــيــة حــتــى تصل  الــنــار وإثــ
إلى درجة الغليان، وإعالن حالة الطوارئ في 
الطوارئ  وأن تزحف حالة  الــســودان،  شرقي 
إلى مناطق السودان األخرى لتوقف التحول 
ــي والــــــســــــالم وتـــســـقـــط  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ املـــــدنـــــي الــ

الحكومة، ويعودوا على أكتاف الشمولية«.
لكن الجماعات املوالية لزعماء القبائل تنفي 
 تــلــك املـــزاعـــم، وتـــؤكـــد أنــهــا 

ً
جــمــلــة وتــفــصــيــال

لشرقي  وتاريخية  مرحلية  مظالم  عن  عّبر 
ُ
ت

ه 
ّ
السودان، فيما أكد ناظر الهدندوة بنفسه أن

ليس ضد الثورة وال ضد لجنة إزالــة تمكن 
نظام الثالثن من يونيو، وهي لجنة معنية 
ليس ضد  أنــه  كما  الــســابــق،  النظام  بتفكيك 

محاسبة املفسدين.

عنف وتفجير
بــعــيــدًا عـــن تـــحـــّركـــات زعـــمـــاء الــقــبــائــل، فــإن 
 آخـــر ســاهــم أكــثــر فـــي تــوتــيــر أجـــواء 

ً
عـــامـــال

بــورتــســودان، الــتــي شــهــدت مــنــذ عـــام 2019 

لـــحـــزب مـــؤتـــمـــر الـــبـــجـــا املــــعــــارض والــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة املــتــحــدة، وقــيــام مــؤتــمــر تــشــاوري 
ألهل شرق السودان الستكمال ما لم يتطرق 
إليه اتفاق جوبا. ومنبع االعتراض األساسي 
لــدى املحتجن على ما ورد في اتفاق جوبا 
اعــتــبــارهــم أن املــوقــعــن مــع الــحــكــومــة، وهما 
مؤتمر البجا املعارض والجبهة الشعبية، ال 

يمثالن أهل شرق السودان.
كــذلــك مــن بــن الــتــوصــيــات الــتــي وضــعــت من 
زعــمــاء الــقــبــائــل عــقــد مــؤتــمــر جــامــع ملكونات 
ــودان لــــوضــــع حــــلــــول ملـــشـــاكـــل  ــ ــ ــسـ ــ ــ شــــرقــــي الـ
ــهــــزة  ــة، وتــــحــــديــــد مــمــثــلــيــه فــــي األجــ ــقـ ــنـــطـ املـ
املركزية، وتخصيص 70 في املائة من موارد 
ــم لــتــنــمــيــتــه، وخـــفـــض نــســبــة الــجــهــل  ــيـ ــلـ اإلقـ
والـــفـــقـــر واملــــــرض الـــتـــي يـــقـــولـــون إن اإلقــلــيــم 
يــعــانــي مــنــهــا. كــمــا تــطــالــب الــقــبــائــل بــوقــف 
التدخالت الخارجية، والتغول على السيادة 
اإلقليم  على  املركز  وإنهاء وصاية  الوطنية، 
لتحديد خياراته. وكان زعماء القبائل، تحت 
مسّمى »مجلس نظارات البجا والعموديات 
املستقلة«، قد تقدموا بتلك املطالب للحكومة، 
مشددين على تنفيذها، لكن شيئًا لم يحدث 
طوال األشهر املاضية، ما دفع تلك الزعامات 
إلى إعالن التصعيد في 30 يونيو/ حزيران 
الطريق  بــإغــالق  التصعيد  وتــمــثــل  املــاضــي. 
والخرطوم،  بورتسودان  بن  الرابط  القومي 
ــلـــويـــح بـــإغـــالق  ووقــــــف ســـّكـــة الـــحـــديـــد، والـــتـ
امليناء. وقد استمر إغالق الطريق أليام عدة 
وسط تدخل من حكومة والية البحر األحمر، 
التصعيد،  وقــف  املحتجن على  ــت 

ّ
حــث الــتــي 

مع مهلة تنتهي بعد عيد األضحى )يصادف 
يوم الثالثاء املقبل(.

تــلــك الــتــحــركــات الــقــبــلــيــة، ال يـــراهـــا كــثــيــرون 
النظام  أيـــادي  بــل تحركها  بــذاتــهــا،  مستقلة 
الـــســـابـــق، الــــراغــــب ســلــفــًا فــــي اســـتـــخـــدام كــل 
االنتقالية  الــفــتــرة  إلفــشــال  واألدوات  الــطــرق 
الـــســـودان عــقــب ســقــوط نظام  الــتــي يعيشها 
النظرية  هــذه  ويــقــدم أصــحــاب  البشير.  عمر 
ــيــــادات بــــــارزة في  شـــواهـــد وأدلــــــة بـــوجـــود قــ
الــنــظــام الــســابــق عــلــى رأس تــلــك الــتــحــركــات، 

قبلية، كانت ثالثة منها مكلفة،  اشتباكات 
بمقتل وجــرح عشرات األشــخــاص. ووقعت 
ــنـــف فــــي بـــعـــض األحـــــيـــــاء طــــوال  أحــــــــداث عـ
ــيـــة، مـــا قــــاد إلــــى مـــوجـــة من  األشـــهـــر املـــاضـ
الــتــذمــر، وصــــدرت بــيــانــات فــي هـــذا الــصــدد 
صمت  وكــذلــك  الحكومي  الصمت  تستنكر 
بقية مكونات املدينة عنها. وكان آخر بيان 
صـــادر عــن تــلــك املــجــمــوعــات أكــثــر صــراحــة، 
ــنــــي إلـــى  ــراب األمــ ــ ــطـ ــ إذ هـــــــّددت بــنــقــل االضـ
ــة. ولــــم تـــمـــّر ســـاعـــات حتى  ــيـ ــافـ أحـــيـــاء إضـ
ــاٍد ريــــاضــــي يـــوم  ــ وقـــعـــت حــــادثــــة تــفــجــيــر نــ
السبت املاضي، ما أدى إلى سقوط ثمانية 

أشخاص بن قتيل وجريح. 

أياٍد خارجية
األزمــة في شرقي  تأجيج  في  الثالث  العامل 
السودان، برأي غالبية املحللن، هو »األيادي 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــظــهــر بــصــمــاتــهــا مـــع كل 
الــســودان، وتحديدًا مناطقه  حــدث«. فشرقي 
الواقعة على ساحل البحر األحمر، ال سيما 
القوى  مــن  للكثير  ــت محل طمع 

ّ
املــوانــئ، ظــل

اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــريـــد أن يــكــون 
لــهــا فيها مــوطــئ قـــدم. وتــضــغــط تــلــك الــقــوى 
على  والحصول  إرادتــهــا  لفرض  السبل  بكل 

مكاسبها، مهما كان الثمن.
ــديــر 

ُ
وســـبـــق لــلــحــكــومــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، الـــتـــي ت

ة 
ّ

أوضاعًا سياسية وأمنية واقتصادية هش

في كل السودان، منذ تشكلها في أغسطس/ 
تنفيذ  تــجــمــيــد  عــلــى  وافـــقـــت  أن   ،2019 آب 
الـــواردة  الــســودان،  بشرقي  الخاصة  البنود 
فـــي اتــفــاقــيــة الـــســـالم املـــوقـــعـــة فـــي أكــتــوبــر/ 
اإلمكان  بقدر  وتــحــاول   ،2020 األول  تشرين 
إدارة أزمــــة شــرقــي الـــســـودان بــاالبــتــعــاد عن 
ــلــــوس مــــع زعـــمـــاء  ــتــــخــــدام الـــعـــنـــف والــــجــ اســ
القبائل للحوار والنقاش. فالحكومة ال تريد، 
حرب  فــي  اإلقليم  انـــزالق  املعطيات،  بحسب 
أهلية، وال في حرب مع املركز، حتى ال يتكرر 
ما حدث في دارفــور والنيل األزرق وجنوب 
كردفان في سنوات سابقة. هذا النهج يواجه 
إلــى حد  البعض  عنيفة، ويذهب  بانتقادات 

اتـــهـــام الــحــكــومــة بــالــتــهــاون والـــتـــراخـــي عن 
تطبيق القانون، خصوصًا في حاالت القتل 
وإغـــالق املــوانــئ والــطــرق الحيوية. أمــا على 
جهة »تحالف الحرية والتغيير« الحاكم، فلم 
يصدر أي تعليق على األحداث، لكن »املؤتمر 
ــي«، وهــــو أحــــد األحـــــــزاب املــشــكــلــة  ــودانــ ــســ الــ
»التحالف«، أصدر بيانًا حّمل فيه مسؤولية  لـ
التفلت للجنة األمنية لوالية البحر األحمر، 
من  املركزي  األمني  اإلسناد  بتوفير  مطالبًا 
أجل احتواء الفتنة القبلية وتقديم املعتدين 
من كل األطراف للعدالة، وإجراء التحقيقات 
ــنــــي الــــبــــّن. كــمــا  ــقـــصـــور األمــ الــــالزمــــة فــــي الـ
طالب بكشف الجهات املتواطئة التي تعبث 
باألمن، والعمل فورًا على فرض هيبة الدولة.

تحديات وحلول
ُعــّن واليًا  ورأى صالح عــمــار، وهــو ناشط 
لكسال قبل نحو عام، لكنه لم يتسلم منصبه 
حتى تاريخ إقالته، بعد ضغط مجموعات 
ملنعه من تقلد منصبه، أن التحدي األول في 
شرق السودان هو التحدي األمني بوجود 
أزمـــة اقــتــصــاديــة تــؤثــر على اإلقــلــيــم ويؤثر 
فــيــهــا، مــضــافــًا لــذلــك الــتــشــظــي املــجــتــمــعــي. 
الفوضى  اإلقليم نحو  انــزالق  وتوقع عمار 
بـــســـبـــب الـــتـــبـــاطـــؤ األمــــنــــي والـــــراحـــــة الــتــي 
جرائمهم،  تنفيذ  فــي  املجرمون  بها  يشعر 
مــشــيــرًا إلـــى أن ذلـــك يــرافــقــه عــجــز سياسي 
ــاف  فـــي الــتــصــدي لــلــمــشــاكــل الـــواقـــعـــة. وأضـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  عــمــار، فــي حــديــث لـــ
الكالم عن تدخالت خارجية صحيح في ظل 
الــفــراغــات املـــوجـــودة، لكنه اعــتــبــر أن صنع 
الفوضى في حّد ذاتــه حدث بأياٍد داخلية، 
مبديًا استنكاره الستضافة مصر عناصر 
ــديــر املخططات ضــد شــرقــي الــســودان من 

ُ
ت

أراضــيــهــا، مــثــل مــديــر جــهــاز األمـــن األســبــق 
صالح قوش، ووالي البحر األحمر في عهد 
وآخرين  أيــال،  طاهر  محمد  البائد،  النظام 

كثر، على حد قوله.
وحــــول مــطــلــب مــنــح شــرقــي الـــســـودان تقرير 
املصير، أوضح صالح عمار أنه يخص فقط 
ناظر قبيلة الهدندوة سيد محمد األمن ترك 
من  الشرق  كل سكان  يمثل  ومجموعته، وال 

مــخــتــلــف املــجــمــوعــات الــعــرقــيــة، واصـــفـــًا هــذا 
ابــتــزاز سياسي يمارس  بــأنــه مــجــرد  املطلب 
ضــد الــحــكــومــة املــركــزيــة، مثله مــثــل خــطــوات 
خنق االقتصاد السوداني عبر امليناء. ورأى 
ــاريـــن، األول  عـــمـــار أن الـــحـــل يــكــمــن فـــي مـــسـ
أمني والثاني سياسي، بتغيير كل القيادات 
األمــنــيــة فــي واليــتــي الــبــحــر األحــمــر وكــســال، 
واعــتــبــار مشكلة شــرقــي الـــســـودان جـــزءًا من 

مشكلة السودان.
ــثـــورة الــســودانــيــة بــواليــة  أمــــا الــنــاشــط فـــي الـ
ــثــــورة  ــم الــ ــهـ ــاتـ ــر، فـ ــــارف، جـــعـــفـــر خــــضــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
ــقــــرار شــرقــي  ــتــ املــــضــــادة بــالــعــبــث بـــأمـــن واســ
ــودان، مــعــتــمــدة عــلــى هــشــاشــة الــنــســيــج  ــ ــسـ ــ الـ
في  الحظوة  االجتماعي، وفقدان بعض ذوي 
حديث  فــي  مشيرًا  امــتــيــازاتــهــم،  البائد  العهد 
»العربي الجديد« إلى أن نائب رئيس مجلس  لـ
ــروف  ــعــ ــدان دقـــلـــو )املــ ــمــ ــادة، مــحــمــد حــ ــيــ ــســ الــ
بحميدتي(، اعترف بأن ما يحدث في الشرق 
مصنوع، وهو اعتراف يقول إنه جاء في إطار 

الصراعات داخل املكون العسكري.
وحّمل خضر املسؤولية الكبرى عما يجري 
للمكون العسكري داخل السلطة االنتقالية 
الـــذي عـــّن وزيــــري الــدفــاع والــداخــلــيــة، كما 
الــواليــة، مضيفًا  في  األمنية  للجنة  حملها 
الــتــدخــالت اإلقليمية  تـــجـــاوز  يــمــكــن  ــه ال  أنـ
ــه التحديد  ــاع اإلمـــاراتـــيـــة عــلــى وجـ ــمـ واألطـ
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــيـــنـــاء بــــورتــــســــودان، 
على حــد وصــفــه. وأكــد أن الشق املــدنــي في 
لضعف  أيضًا  املسؤولية  يتحمل  الحكومة 
أدائــــــــــه وضــــعــــف تــــصــــديــــه لــــتــــمــــدد املــــكــــون 
تمامًا  مرتبط  الــحــل  أن  واعــتــبــر  العسكري. 
بـــإعـــادة تــوحــيــد قـــوى الـــثـــورة فــي الــســودان 
وفــي شــرقــي الــســودان على وجــه التحديد، 
 وتـــقـــويـــة املــجــتــمــع املــــدنــــي، الـــــذي يــحــد من 

النعرات القبلية.
أمـــــا الـــنـــاشـــط خــلــيــفــة مـــحـــمـــد هـــيـــكـــش، فــلــه 
مـــوقـــف مــخــتــلــف، إذ أعــــــرب فــــي حـــديـــث مــع 
الـــجـــديـــد« عـــن اعـــتـــقـــاده أن نكسة  »الـــعـــربـــي 
اإلقليم األخيرة سببها األساسي ما جاء به 
اتــفــاق الــســالم األخــيــر مــن بنود حــول شرقي 
الــــســــودان، وهــــي بـــنـــود يـــقـــول إنـــهـــا ال تلبي 
طموحات أهل اإلقليم وال تعبر عنهم. وبّن 
هــيــكــش أن مـــا حــــدث مـــن إقـــصـــاء لــكــثــيــر من 
املكونات السياسية واالجتماعية خالل فترة 
التفاوض، هو الذي تسبب في إزهاق األرواح 
ومـــا يــعــيــشــه اإلقــلــيــم مـــن اضـــطـــراب، مــشــددًا 
على أهمية تجميد تلك البنود وعقد مؤتمر 
جامع لكل أهل الشرق للنظر في كل األزمات 
ووضع العالج لها، خصوصًا في ما يتعلق 

بتقاسم السلطة والثروة.
واتــهــم هيكش أجــهــزة اســتــخــبــارات إقليمية 
بالعمل على زعزعة اإلقليم وتفتيت النسيج 
االجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية 
هــي املــســؤولــة عــن كــل مــا يــحــدث مــن انــفــالت 
أمـــنـــي ودخـــــول األســلــحــة الــنــوعــيــة لــإقــلــيــم. 
في  السابق  النظام  تــورط  نظرية  واستبعد 
أنــهــا شماعة  اعتبر  والــتــي  الــقــبــائــل،  تحريك 

تعلق بها كل عناصر الفشل الحكومي.
املجتمعي  الحل  إن  بقوله  واستطرد هيكش 
القبائل  بــن  الــحــدود  بترسيم  كــذلــك  يرتبط 
قــاطــنــي  لـــكـــل  الـــهـــويـــة  كــــل أوراق  ومـــراجـــعـــة 
شرقي السودان، وذلك اعتقادًا منه بحصول 
مــجــمــوعــات عــلــى تــلــك األوراق فــي الــســنــوات 
مالحقة  اقــتــرح  كما  ملتوية.  بطرق  السابقة 
كــل املــتــورطــن فــي أعــمــال القتل على الهوية 
مصالحات  عــقــد  مــع  للمحاكمة،  وتقديمهم 

قبلية حقيقية.

توترات 
شرقي السودان

التفجير  في  المفاجأة  عنصر  يكمن 
حّي  في  رياضي  نــاٍد  استهدف  الــذي 
السبت  بـــورتـــســـودان،  ــي  ف ســلــبــونــا 
وجرحى،  قتلى  وأوقـــع  الماضي، 
الــحــي غــيــر مرتبط  ــي كـــون هـــذا  ف
بالنزاعات القبلية في شرقي السودان، 
وزاد  االجتماعي.  تكوينه  إلى  بالنظر 
البورتسوداني،  المشهد  قتامة  من 
أن هوية واحد من  تردد معلومات 
إلقاء  تّم  والــذي  الهجوم،  منفذي 
أطراف  أحد  إلى  ينتمي  عليه،  القبض 
الرد تستند  األزمة، ما جعل محاوالت 

إلى الهوية القبلية.

قتل على »الهوية«
قضية

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

تنذر األوضاع في شرقي السودان 
بـــاالنـــفـــجـــار كـــلـــيـــًا، بـــعـــدمـــا وصـــل 
االحـــتـــقـــان فــــي املــنــطــقــة إلـــــى حـــّد 
اللجوء لعمليات تفجير بالعبوات الناسفة، 
مــا يــعــّد تــطــورًا نــوعــيــًا وخــطــيــرًا فــي اإلقــلــيــم. 
وتتعدد تفسيرات ما يحصل، والجهات التي 
الحكومة  ومنها  املــســؤولــيــة،  تحميلها  يــتــّم 
إقليمية،  وجهات  املخلوع  والنظام  املركزية 
 فــــي إطــــار 

ّ
ــــول الــــحــــل ــّب الـــــــرؤى حـ فــيــمــا تـــصـ

تصحيح الوضعن األمني واالقتصادي.

تحرك القبائل
وخــــالل األســبــوعــن املــاضــيــن، خــّيــم الــتــوتــر 
على مدينة بــورتــســودان، مركز واليــة البحر 

تحرك زعماء القبائل 
للمطالبة بتنفيذ توصيات 

سابقة لهم

اتهامات في شرقي 
السودان للثورة المضادة 

بالعبث باألمن

مزيج من األزمات التاريخية والسياسية واألمنية
نتيجة  للسودان،  الرئيسي  وامليناء  األحمر، 
ــهــا تــحــّركــات زعــمــاء 

ّ
جملة مــن األســـبـــاب، أول

القبائل للمطالبة بتنفيذ توصيات كانوا قد 
توّحدوا من أجلها العام املاضي. ومن أهمها 
إلـــغـــاء الـــبـــنـــود الـــخـــاصـــة بــشــرقــي الـــســـودان 
الـــــواردة فــي اتــفــاق جــوبــا لــلــســالم )أكــتــوبــر/ 
اتــفــاق السالم  املــاضــي(. وضــم  تشرين األول 
في جوبا 5 مسارات تشمل املنطقتن )النيل 
الوسط،  الشمال،  دارفـــور،  األزرق وكــردفــان(، 
الشرق، على أن يضع كل مسار حلواًل ملنطقته. 
ــم الــنــقــاط  ــ ــار الــــشــــرق أهـ ــــي مــــا خــــص مـــسـ وفـ
املـــفـــتـــرض الــتــعــاطــي مــعــهــا بــمــوجــب اتــفــاق 
التهميش  أسباب  معالجة  في  تتمثل  جوبا 
التنموي في شرق السودان، املشاركة العادلة 
في السلطة القومية والقسمة العادلة للثروة، 
تخصيص 30 في املائة في السلطة الوالئية 

اهلل  عبد  رئيسها  إصدار  إلى  السودانية،  للحكومة  االنتقادات  دفعت 
حمدوك )الصورة( أوامر أول من أمس اإلثنين، بإرسال تعزيزات عسكرية 
إلى بورتسودان، موفدًا عددًا من 
الوزراء إلى المنطقة، وتوجيههم 
أمنية  إجــــراءات  فــرض  ــرورة  ــض ب
وإلقاء  التفلتات  لوقف  صارمة 
الــقــبــض عــلــى الــمــتــورطــيــن في 
العنف. ووّجه حمدوك حكومته 
الوالية، فيما  بالتباحث مع قيادات 
السيادة  مجلس  رئيس  استدعى 
القبائل  زعماء  البرهان  الفتاح  عبد 

إلى الخرطوم للتباحث.

تحركا الحكومة ومجلس السيادة

يطالب زعماء القبائل بالتنمية وإنهاء الجوع والفقر )أشرف الشاذلي/فرانس برس(
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مصر: الباحثون في الخارج بمرمى المالحقةمفاوضات إيرانية ــ أميركية لإلفراج عن سجناء

طهران ــ صابر غل عنبري

بـــالـــتـــوازي مـــع حــديــث مــســؤولــن إيــرانــيــن 
فــي األيـــام األخــيــرة عــن قــرب إحــيــاء االتــفــاق 
النووي املوقع عام 2015، يزداد الحديث عن 
صفقة تبادل سجناء بن الواليات املتحدة 
األمـــيـــركـــيـــة وإيـــــــــران، وال ســيــمــا مــــع كــشــف 
األخيرة أمس عن مفاوضات تجري بالفعل 
ــراج مــتــبــادل عــن سجناء.  مــع واشــنــطــن إلفــ
اإليرانية،  الحكومة  باسم  املتحدث  وكشف 
املفاوضات  أن  الثالثاء،  أمــس  ربيعي،  علي 
ــــالده والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة لــــإفــــراج  ــ بــــن بـ
املـــتـــبـــادل عــــن الـــســـجـــنـــاء »جــــاريــــة راهــــنــــًا«، 
 إنه »فور الوصول إلى نتائج مقبولة 

ً
قائال

ــا فـــي الـــخـــارجـــيـــة«.  ســيــعــلــن عــنــهــا زمــــالؤنــ
ــــي مـــؤتـــمـــره  ــم يـــكـــشـــف ربـــيـــعـــي فـ ــ وفـــيـــمـــا لـ
الصحافي األسبوعي االفتراضي، عن القناة 
أو الــقــنــوات الــتــي تــجــري إيـــران مــن خاللها 
التفاوض مع واشنطن، أكد أن »الجمهورية 
تــبــادل  اإلســالمــيــة مستعدة إلنــجــاز صفقة 
مقابل  األميركين،  السجناء  جميع  تشمل 
اإلفـــراج عــن جميع السجناء اإليــرانــيــن في 
أنحاء العالم والذين اعتقلوا بطلب وأوامر 
مــن أمــيــركــا«. وأشــــار إلـــى أن طــهــران سبق 
أن أعــلــنــت اســتــعــداهــا لـــإفـــراج عـــن جميع 
األمــيــركــي »جــو بايدن  السجناء والــرئــيــس 
أبــدى  الــواليــات املتحدة  منذ توليه رئــاســة 
املــلــف«. وجــاءت تصريحات  بهذا  اهتمامه 

القاهرة ــ العربي الجديد

في حادثة جــديــدة، سّجل يــوم األحــد املاضي 
اعــتــقــال الــبــاحــثــة املــصــريــة عــلــيــاء مــســلــم، فــور 
القاهرة بصحبة زوجها  إلى مطار  وصولها 
وأبـــنـــائـــهـــا، آتــــن مـــن بـــرلـــن، عــلــى الـــرغـــم من 
أنــــه لــيــس لــهــا أي نـــشـــاط ســيــاســي مــعــروف 
الــعــمــل بــاملــنــظــمــات الحقوقية  أو ســوابــق فــي 
للنظام،  كمعارضة  املصنفة  املدني  واملجتمع 
ــاريـــخ  ــتـ ــلـــى الـ ــار عــمــلــهــا الـــبـــحـــثـــي عـ ــتــــصــ واقــ
االجــتــمــاعــي لــلــمــصــريــن فــي فــتــرات الــثــورات 
والـــــحـــــروب فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. وأحـــيـــلـــت 
الــبــاحــثــة عــلــى الـــفـــور إلـــى نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
ــــان مــتــوقــعــًا،  ــرارًا كـ ــ ــ ــدرت قـ ــ ــ ــتـــي أصـ الـــعـــلـــيـــا، الـ
كاذبة«،  أخبار  »نشر  بـ لها  اتهامات  بتوجيه 
وقــررت إخــالء سبيلها بكفالة 10 آالف جنيه 
باتت  أنــهــا  يعني  مــا  أمــيــركــيــًا(،  دوالرًا   636(
عــــرضــــة لـــإحـــالـــة لــلــمــحــاكــمــة فــــي أي وقــــت، 
مــع منعها مــن مـــغـــادرة الــبــالد عــلــى األرجـــح، 
البحثية  مسيرتها  استكمال  مــن  وحرمانها 
 إضافيًا 

ً
فــي الــخــارج. ويشكل مــا جــرى دلــيــال

من  الباحثن،  توقيف  بسياسة  التغّير  على 
له  يتعرضون  كــانــوا  الــذي  تعطيل مسيرتهم 
من خالل إجــراءات التحقيق واملنع من السفر 
إلى توريطهم  املعتادة،  الــقــرارات  وغيرها من 

في ما هو أخطر، بلصق التهم بهم.
وعلى مدار السنوات السبع املاضية، اعتقلت 

املبعوث  تصريحات  على  ردًا  هــذه  ربيعي 
األميركي الخاص إليران، روبرت مالي، قبل 
أيــام في مقابلة صحافية، تحدث فيها عن 
»إحــراز تقدم« في ملف السجناء مع إيران، 
 إن هذه املفاوضات »معقدة«، وطالب 

ً
قائال

باإلفراج عن جميع السجناء األميركين في 
ــران. وأوضـــح مالي أنــه ال يمكنه الكشف  إيـ
ــذه املــبــاحــثــات أو تــحــديــد  ــن تــفــاصــيــل هــ عـ
مــوعــد لصفقة الــتــبــادل، مضيفًا أنــه »واثــق 

من أنهم سيعودون إلى بالدهم«.
ــران الــذيــن  ــ واملــعــتــقــلــون األمــيــركــيــون فـــي إيـ
يــعــتــقــد أن املـــفـــاوضـــات تــشــمــلــهــم، هـــم من 
ذوي الجنسية املزدوجة، أي أميركيون من 
أصول إيرانية، وعددهم أربعة، وهم سيامك 
نمازي ووالده باقر نمازي، ومراد طاهباز، 

وعماد شرقي.
واعتقلت السلطات اإليرانية سيامك نمازي، 
ــتــــراتــــيــــجــــي لــشــركــة  ــر الـــتـــخـــطـــيـــط االســ ــديــ مــ
»كرسنت« النفطية، في أكتوبر/تشرين األول 
عـــام 2015، بــتــهــمــة »الـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة 
األمـــيـــركـــيـــة والـــتـــجـــســـس ملــصــلــحــتــهــا«. كــمــا 
اعتقلت والــده باقر نمازي، بعد ثالثة أشهر 
بالتهمة نفسها، عندما زار إيران ملتابعة ملف 
اإليــرانــيــة  القضائية  السلطة  وحكمت  ابــنــه. 
على االثنن بالسجن ملدة عشر سنوات. علمًا 
أن باقر نمازي البالغ من العمر 83 عامًا من 
املوظفن السابقن في منظمة األمم املتحدة 
لـــلـــطـــفـــولـــة )يــــونــــيــــســــف(، وشــــغــــل مــنــاصــب 
قيام  حكومية، مثل محافظ خوزستان، قبل 
الثورة اإلسالمية عام 1979. وبسبب وضعه 
اإليرانية  السلطات  منحته  الحرج،  الصحي 
منذ أكثر من عام، إجازة طبية خارج السجن، 

لكنه ممنوع من مغادرة البالد.
يضاف إلى هذين، التاجر اإليراني اليهودي 
مــراد طاهباز، وهــو اآلخــر يحمل الجنسية 
ــة، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى الـــجـــنـــســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
ــبـــارات  ــتـــخـ ــهــــاز اسـ ــة. وكـــــــان جــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ
الحرس الثوري قد اعتقله في يناير/ كانون 
الثاني 2018، ضمن مجموعة من األشخاص 
تهمة  وواجــهــوا  البيئة«،  »نشطاء  بـ ُعــرفــوا 

الباحثن  مــن  العديد  املــصــري  النظام  أجــهــزة 
املصرين لدى عودتهم من الخارج، للتحقيق 
ــادرة الـــــبـــــالد أو  ــ ــغــ ــ مـــعـــهـــم أو مـــنـــعـــهـــم مـــــن مــ
معارضة  ســوابــق  لــهــم  كــانــت  إذا  محاكمتهم 
الغالب  في  األمــر  وينتهي  النظام.  لسياسات 
بضياع سنوات من مستقبل الباحث املعتقل، 
بــل واإلجـــهـــاز عــلــيــه، بسبب نــشــاطــه البحثي 
ــبــــاطــــه  ــــن ســـيـــاســـة الــــــدولــــــة، وارتــ املـــســـتـــقـــل عـ
النظام  يصنفها  علمية  ومعاهد  بمؤسسات 

بأنها خطيرة على أمنه.
ويخشى مقربون من علياء مسلم، كما يخشى 
باحثون آخـــرون مــوجــودون فــي الــخــارج، من 
ــع الـــبـــاحـــث أحــمــد  ــدث مـ ــا حــ مــصــيــر مــمــاثــل ملـ
ــذي كـــان قـــد اعــتــقــل لــدى  ســمــيــر ســنــطــاوي، الــ
إلــى مصر فــي مطلع فبراير/ شباط  وصــولــه 
ــّيــب لنحو أســبــوع، ثــم ُوجــهــت له 

ُ
املــاضــي وغ

اتــهــامــات أواًل بــاالنــتــمــاء لــجــمــاعــة مــحــظــورة 
أمــن دولــة  القضية 65 لسنة 2021 حصر  فــي 
عليا. ثم ولتقنن استمراره في محبسه بعد 
نحو أربــعــة أشــهــر مــن املــنــاشــدات السياسية 
والــتــصــعــيــد اإلعـــالمـــي، ُوجــــه لــه اتــهــام جديد 
بــنــشــر أخـــبـــار كـــاذبـــة عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي في قضية أخــرى حملت رقم 774 
أمــام  للمحاكمة  سريعًا  وأحــيــل   ،2021 لسنة 
محكمة جنح أمــن الدولة طــوارئ التي قضت 
بحبسه 4 سنوات وتغريمه بمبلغ 500 جنيه 

في 22 يونيو/ حزيران املاضي.
ودخل سنطاوي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا 
إنسانية واتهامه  على معاملته بصورة غير 
بما لم يفعله، وطلب فريق دفاعه فتح تحقيق 
حول واقعة إضرابه، فيما ناشد ذووه رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، لــوقــف 
ــه مـــن ســلــطــة عــلــى أحــكــام  ــا لـ الــحــكــم عــلــيــه، ملـ

محكمة جنح الطوارئ.
االجتماعي  التواصل  مــواقــع  على  وانتشرت 
خالل الساعات املاضية، تحذيرات للباحثن 
املــصــريــن املـــعـــروفـــن بــمــواقــفــهــم الــلــيــبــرالــيــة 
واليسارية واإلسالمية، واملقيمن في الخارج، 
بعدم الــعــودة إلــى مصر في موسم اإلجــازات 
العائدين من  الـــذي يرتفع فيه عــدد  الــحــالــي، 

لتطوير قرى الريف األكثر احتياجًا، بهدف 
تنسيق وتكامل الجهود والترويج لها في 

الخارج.
وقــبــل ذلــــك، مــــّدت املـــخـــابـــرات الــعــامــة جــســور 
ــتــــمــــعــــات الـــــــدارســـــــن  تـــــــواصـــــــل قــــــويــــــة بــــمــــجــ
والباحثن في الخارج من خالل هيئة »منتدى 
الــشــبــاب«، إذ تــم اســتــدعــاء عــشــرات الباحثن 
الــذيــن خــرجــوا مــن مــصــر لــلــدراســة بمنح من 
جامعات أجنبية شرقًا وغربًا، للمشاركة في 
املــنــتــدى ودمــجــهــم فــي أنــشــطــتــه، مــع إغــرائــهــم 
وبتسهيل  مصر  فــي  قيادية  مناصب  بتولي 
حصولهم على منح علمية في أماكن أفضل، 
حال املساعدة في الترويج لسياسات النظام 
 عن تخصيص منح 

ً
داخليًا وخارجيًا. فضال

الرئاسي  الــبــرنــامــج  فــي  للمختارين  دراســيــة 
الوطنية  للقيادة واألكاديمية  الشباب  إلعداد 
ــكـــويـــن مــجــتــمــع بــحــثــي  لـــلـــتـــدريـــب، بــــهــــدف تـ
والسيطرة  للنظام،  تابع  الــخــارج  في  مصري 
على األنشطة البحثية للمصرين في الخارج.

ولــطــاملــا كــانــت مــراقــبــة أنــشــطــة املــصــريــن في 
الخارج، وعلى رأسهم الباحثون غير املوالن 
للنظام، هدفًا لتحركات أمنية واستخباراتية 
وإنفاق مالي مكثف، من خالل استخدام آليات 
الــســفــارات  لــلــمــراقــبــة والـــرصـــد، عــبــر  مختلفة 
ومــواطــنــن مــصــريــن وأجـــانـــب. وتـــم توجيه 
اتـــهـــامـــات لــبــاحــثــن مــصــريــن فـــي الــســنــوات 
ــلـــى أنـــشـــطـــتـــهـــم الــبــحــثــيــة  الــــســــت املـــاضـــيـــة عـ
ومشاركاتهم في منتديات ومؤتمرات علمية، 
مثل الباحث السجن إسماعيل اإلسكندراني، 
الذي اعتقل لدى قدومه من برلن في نوفمبر/ 
زكي،  باتريك  والباحث   ،2015 الثاني  تشرين 
الـــذي اعتقل فــي مطلع 2020 لــدى عــودتــه من 

إيطاليا.
وربما ال تبتعد هذه األمثلة كثيرًا عن الدوافع 
الحقيقية وراء ترّصد الطالب اإليطالي جوليو 
ريجيني في القاهرة، بداية عام 2016، وصواًل 
التحقيقات  نتائج  وقتله، بحسب  إلى خطفه 
املصرية  التحقيقات   

ّ
أن سيما  وال  اإليطالية، 

أكدت وضعه تحت املراقبة بسبب اهتماماته 
البحثية بالنقابات املستقلة في مصر. أكد ربيعي استعداد إيران إلنجاز صفقة تشمل جميع السجناء األميركيين )فاطمة بهرامي/األناضول(

يتم توقيف الباحثين غالبًا لدى وصولهم لمطار القاهرة )مصطفى الشيمي/األناضول(

ــتـــعـــاون« مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة.  بــتــهــمــة »الـ
ــرقــــي، وهـــــو تــاجــر  ــاك أيـــضـــًا عـــمـــاد شــ ــنــ وهــ
ــرأوا«،  ــ إيـــرانـــي أمــيــركــي صــاحــب شــركــة »ســ
وقد اعتقل في مايو/أيار 2018، وحكم عليه 
بالحبس ملدة عشر سنوات بتهمة التجسس 

ضد إيران.
ــراج  ــ ــران اإلفـ ــ ــا املــعــتــقــلــن الـــذيـــن تـــريـــد إيــ أمــ
ــم غـــيـــر واضـــــــح، كـــمـــا أنــهــم  ــعـــددهـ عـــنـــهـــم، فـ
أميركا،  فــي  بــالــضــرورة  محتجزين  ليسوا 
وإنما أيضًا في دول أخرى بطلب أميركي، 
األميركية.  العقوبات  على  االلتفاف  بتهمة 
ــرز الـــســـجـــنـــاء اإليــــرانــــيــــن فــي  ــ ولـــكـــن مــــن أبــ
املتحدة، هناك سجاد شهيديان،  الــواليــات 
ومهرداد أنصاري، وبهزاد بورقناد، ورضا 
أولـــنـــغـــيـــان، وبــــهــــروز بــــهــــروزيــــان، ومــهــدي 

التجسس. إال أن امللف بات محل خالف بن 
املؤسسات األمنية اإليرانية، بعد نفي وزارة 
األمــــن تــهــمــة الــتــجــســس عـــن املــشــمــولــن بــه. 
وأعلنت السلطة القضائية اإليرانية في 18 
بالسجن بحق  أحــكــام  إصـــدار  فبراير 2020 
املتهمن في هذا امللف، ومنهم مراد طاهباز، 
الــــذي حــكــم عــلــيــه بــالــســجــن لــثــمــانــيــة أعـــوام 

هاشمي، وأمن حسن زادة، ومهن مجتهد 
دوســــتــــدار.  مـــحـــمـــدي  رضـــــا  ــمــــد  وأحــ زادة، 
ــران ودول  ــ ــدى إيــ وشـــهـــد مــلــف املــعــتــقــلــن لــ
غــــربــــيــــة، خــــصــــوصــــًا الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة، 
انفراجات خالل السنوات الخمس األخيرة، 
عبر النجاح في إتمام بعض صفقات تبادل 
التبادل  وأكبر صفقات  أشهر  لكن  سجناء. 
إلــى 16 يناير  بن طهران وواشنطن تعود 
األمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  عــهــد  فـــي   2016
األسبق باراك أوباما. بموجب هذه الصفقة، 
ــرجـــت إيــــــران عـــن 5 مـــواطـــنـــن أمــيــركــيــن  أفـ
أربعة  »التجسس«؛  بتهمة  معتقلن  كانوا 
منهم من أصول إيرانية. في املقابل، أفرجت 
قد  إيــرانــيــن، كانت  عــن 7 مواطنن  أميركا 
اعتقلتهم بتهمة »االلتفاف على العقوبات«.

هناك 4 أميركيين من 
أصل إيراني يعتقد أن 

المفاوضات تشملهم

الباحثن في أوروبــا،  صارمة على تصرفات 
الشخصية  لحساباتهم  مستمرة  ومــتــابــعــة 

على مواقع التواصل.
وتضفي تصريحات أدلت بها وزيرة الهجرة 
نبيلة مــكــرم عــبــيــد، األســـبـــوع املـــاضـــي، خــالل 
ــــدوة ولـــقـــاء مــفــتــوح مـــع عــــدد مـــن الـــدارســـن  نـ
املــصــريــن فـــي الــــخــــارج، بــعــدًا مــمــنــهــجــًا على 
التي  قالت عبيد،  فقد  الباحثن.  الحملة ضد 
الــســيــســي  تــصــنــف كــــواحــــدة مـــن أكـــثـــر وزراء 
الخارج هم أخطر  إن »الدارسن في  انفتاحًا، 
ــتـــربـــن، نــتــيــجــة  ــغـ ــريـــن املـ ــن املـــصـ شـــريـــحـــة مــ
ــار املــغــلــوطــة  ــكـ عـــوامـــل عــــدة، عــلــى رأســـهـــا األفـ
التوجهات  أصحاب  من  لها  يتعرضون  التي 

املعادية ملصر«.
وفي إبريل/ نيسان املاضي، أطلقت الوزيرة 
مبادرة لدمج الدارسن املصرين في الخارج 
في مبادرة السيسي »حياة كريمة«، والتي 
تديرها املخابرات العامة بمساعدة الجيش 

عيد  وإجــــازة  الصيف  عطلة  لقضاء  الــخــارج 
األضحى مع ذويهم في مصر، ال سيما بعد 
توقيف نحو خمسة باحثن آخرين في الفترة 
األخيرة، آتن من أملانيا وفرنسا وبريطانيا، 
اعتقالهم، بحسب  دون  من  معهم  والتحقيق 
مـــحـــام نـــاشـــط فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الــقــضــايــا. 
وقــــال املــحــامــي، الــــذي طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
 إجـــراء 

ّ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

الــتــوقــيــف للتحقيق تــصــاعــد اســتــخــدامــه في 
الــفــتــرة األخــــيــــرة، مـــا يــــدل عــلــى رقـــابـــة أمــنــيــة 

أوقف 5 باحثين بالفترة 
األخيرة وُحقق معهم 

بدون اعتقالهم

أكدت إيران أمس وجود 
مفاوضات مع الواليات 

المتحدة حول تبادل 
محتمل للسجناء، وتورد 

»العربي الجديد« أبرز 
األسماء التي يعتقد بأن 

المفاوضات تشملها

يتصاعد توقيف الباحثين 
المصريين في الخارج فور 

عودتهم إلى بلدهم؛ 
إما للتحقيق معهم 

أو إللصاق التهم بهم 
وبالتالي سجنهم، في 
ظل رقابة لنشاطاتهم

تقرير متابعة
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سياسة

B B

  شرق
      غرب
مصر: حكم بإعدام 

6 بقضية حرق كنيسة
ــات املــنــيــا  ــايــ ــنــ قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة جــ
ــة املـــســـتـــشـــار  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ املـــــصـــــريـــــة، بـ
الثالثاء،  أشرف محمد علي، أمس 
 3« مـــتـــهـــمـــن،   6 أوراق  بــــإحــــالــــة 
ـــا«، إلــــــــى مــفــتــي  ــ ــوريـ ــ ــــضــ مـــنـــهـــم حــ
الشرعي  الـــرأي  ألخــذ  الجمهورية، 
في تطبيق عقوبة اإلعــدام عليهم، 
فـــي 3 سبتمبر/  وتــحــديــد جــلــســة 
على  بالحكم،  للنطق  املقبل  أيلول 
»حـــرق كنيسة  خــلــفــيــة اتــهــامــهــم بــــ
قـــريـــة دلـــجـــا فــــي مــحــافــظــة املــنــيــا، 
والــتــجــمــهــر والــتــظــاهــر فــي الــقــريــة 
عقب أحداث فض اعتصامي رابعة 
العدوية والنهضة في عام 2013«. 
)العربي الجديد(

»داعش« يوقع خسائر 
بقوات النظام السوري 

قــتــل خــمــســة وأصـــيـــب 15 عــنــصــرًا 
مـــن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري، أمــس 
الثالثاء، بهجوم من خاليا تنظيم 
ــز ونـــقـــاط  ــ ــــواجـ »داعــــــــــش« عـــلـــى حـ
ــول الــنــفــط  مـــهـــمـــتـــهـــا حـــمـــايـــة حــــقــ
فـــي بـــاديـــة الـــرصـــافـــة بــريــف الــرقــة 
بحسب  النظام،  وجلب  الجنوبي. 
مـــصـــادر مــحــلــيــة، تـــعـــزيـــزات، فيما 
 الطيران الحربي التابع للنظام 

ّ
شن

والروسي غارات على الطرق التي 
تحّرك منها املهاجمون. كما وقعت 
ــبـــاكـــات فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة  ــتـ اشـ
بــمــحــيــط املـــوقـــع أدت إلــــى ســقــوط 

قتلى وجرحى من الطرفن.
)العربي الجديد(

ميانمار: تهم جديدة 
بالفساد ضد سو تشي 

وجهت سلطات املجلس العسكري 
ــم فـــــــي مـــــيـــــانـــــمـــــار، أمـــــس  ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ الــ
الــثــالثــاء، تــهــم فــســاد جــديــدة ضد 
ــو تــشــي،  الـــزعـــيـــمـــة أونــــــغ ســـــان ســ
التي تخضع حاليا للمحاكمة في 
عقوبة  وتــواجــه  قضايا،  مجموعة 
ــنــــوات.  ــــن 10 ســ ــر مـ ــثــ الـــســـجـــن ألكــ
ــال مــحــامــيــهــا خــــن مـــونـــغ زاو  ــ وقــ
ــع تـــهـــم أخــــرى  ــ ــا ســـتـــواجـــه أربــ ــهـ إنـ
ــد تــم  ــ تـــتـــعـــلـــق بــــالــــفــــســــاد. وكـــــــان قـ
بتهمة  تشي  ســو  محاكمة  تأجيل 
انتهاك التدابير الصحية املرتبطة 

بفيروس كورونا.
)فرانس برس(

ال تـــزال الــتــظــاهــرات الــحــاشــدة الــتــي شهدتها 
اهتمام مختلف  املــاضــي، محور  األحــد  كوبا 
الدول، وال سيما في أميركا الجنوبية، حيث 
تداعى قــادة بعض هذه الــدول للتعليق على 
ــا رفــضــا للحصار  مــا جـــرى فــي الــجــزيــرة؛ إمـ
الــــــذي تـــتـــعـــرض لـــــه، أو تـــنـــديـــدًا بــســيــاســات 
الــســلــطــات الـــتـــي تـــديـــرهـــا. يـــأتـــي ذلــــك بينما 
تواصل الجدل بن هافانا وواشنطن، بعدما 
اتــهــمــت األولـــــى الــــواليــــات املــتــحــدة بــتــأجــيــج 

التظاهرات والوقوف خلفها.
وتــفــرض الـــواليـــات املــتــحــدة حــصــارًا صــارمــا 
الــســلــطــات  تـــعـــتـــبـــره  كـــوبـــا مـــنـــذ 1962  عـــلـــى 
الــكــوبــيــة الــســبــب الــرئــيــســي ملــشــاكــل الــجــزيــرة 
االقتصادية الكبيرة. وقد أكد الرئيس الكوبي 
مــيــغــيــل ديـــازكـــانـــيـــل، أول مـــن أمــــس اإلثـــنـــن، 
أن الـــواليـــات املــتــحــدة تــقــف وراء الــتــظــاهــرات 
األحد  الجزيرة  شهدتها  التي  املسبوقة  غير 
ــــن ســئــمــوا  ــذيـ ــ الـ الـــكـــوبـــيـــن  نـــــــزول آالف  ــع  ــ مـ
ــة اقــتــصــاديــة فــاقــمــهــا نــقــص فـــي األغــذيــة  أزمــ
ــرات املـــدن  ــوارع فـــي عـــشـ ــشــ ــى الــ واألدويـــــــــة، إلــ

وهـــــم يــهــتــفــون »فــلــتــســقــط الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة« 
قل العشرات منذ األحد، 

ُ
و»نحن جياع«. واعت

الشرطة  أقسام  محيط  في  أقاربهم  واحتشد 
اإلثنن للحصول على األخبار عنهم.

ولـــم يــتــأخــر الـــرد األمــيــركــي عــلــى تصريحات 
دياز كانيل، الذي وصف املحتجن باملرتزقة 
وبـــ«املــعــاديــن لــلــثــورة« فــي خــطــاب تلفزيوني 
استغرق أربع ساعات، إذ رأى وزير الخارجية 
األميركية أنتوني بلينكن، أن الرئيس الكوبي 
ــا« بــتــحــمــيــل الـــواليـــات  يــرتــكــب »خـــطـــأ فــــادحــ
بلينكن  ورّد  الــتــظــاهــرات.  مسؤولية  املتحدة 
على أسئلة للصحافين أول من أمس، سألوه 
 :

ً
بـــشـــأن تــصــريــحــات الــرئــيــس الــكــوبــي قـــائـــال

»سيكون خطأ جسيما من قبل النظام الكوبي 
تفسير ما يجري في عشرات املدن في أرجاء 
الــجــزيــرة على أنــه نتيجة عمل أمــيــركــي مــا«. 
وتابع بلينكن »إنهم بكل بساطة ال يصغون 
لصوت الشعب الكوبي وإرادته، الناس تعبوا 
كــثــيــرًا مـــن الــقــمــع الــســائــد مــنــذ زمـــن طــويــل«. 
الكوبيون هــو رد  مــا يفعله  إن  وقــال بلينكن 
الشيوعية  الــقــيــادة  إدارة«  »ســــوء  عــلــى  فــعــل 

لالقتصاد ولجائحة كوفيد-19.
بــدوره،  األميركي جو بايدن،  الرئيس  وحــذر 
اإلثـــنـــن هــافــانــا مـــن أي قــمــع »لـــنـــداء الــحــريــة 
وقال  الكوبي«.  الشعب  أطلقه  الــذي  النابض 
بايدن في بيان »نقف بجانب الشعب الكوبي 
ونـــدائـــه املـــــدوي مـــن أجــــل الــحــريــة ومــــن أجــل 
الجائحة ومــن عقود من  التخلص من براثن 
النظام  بسبب  االقــتــصــاديــة  واملــعــانــاة  القمع 

االستبدادي« في كوبا.
الفنزويلي نيكوالس  الرئيس  أكد  من جهته، 

10« املــحــلــيــة، إن »فــــرض حــصــار اقــتــصــادي 
ــيـــروس كـــورونـــا(  عــلــى بــلــد خــــالل جــائــحــة )فـ
أمر غير إنساني للغاية. الحكومة ال تعاني، 
ــاهـــرات،  ــتـــظـ ــل الــــشــــعــــب«. وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الـ بــ
قـــال فــرنــانــديــز إن مــا حــصــل »يــجــب أن يحله 
الـــشـــعـــب. عــنــدمــا يــعــانــي الــشــعــب صــعــوبــات 

ــادورو، الــحــلــيــف الــوثــيــق لــهــافــانــا، اإلثــنــن  ــ مــ
دياز  ميغيل  الكوبي  لنظيره  الكامل«  »دعمه 
كانيل في مواجهة التظاهرات. وقال مادورو 
في تصريح بثه التلفزيون الرسمي، إنه يقدم 
»كــامــل الــدعــم لــلــرئــيــس ميغيل ديــــاز كــانــيــل، 
كوبا  كــوبــا، ولحكومة  الــدعــم لشعب  وكــامــل 
الثورية. من هنا في فنزويال، أقول إننا إخوة 

في السراء والضراء. كوبا ستمضي قدما«.
ألبرتو  األرجنتيني،  الــرئــيــس  طــالــب  بــــدوره، 
فرنانديز، أول من أمس اإلثنن، برفع الحصار 
الــذي وصفه بأنه »غير  املــفــروض على كوبا 
إنساني«، ورفض أي تدخل خارجي محتمل 
لــتــســويــة الـــخـــالفـــات الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة. 
وقــال فرنانديز فــي مقابلة مــع إذاعـــة »راديــو 

يزداد  اقتصادية كبيرة وتحل عليه جائحة، 
أقــــول ألي  أن  ــاف: »ال يسعني  ــ الـــعـــبء«. وأضـ
شــعــب مـــا عــلــيــه الـــقـــيـــام بــــه. يــجــب أن نــــرّوج 
إلى  التوصل  على  الشعوب  للسالم ونساعد 

الحوار والحلول«.
البرازيلي، جايير  الرئيس  أعــرب  املقابل،  في 
ــــس اإلثـــــنـــــن، عــن  بــــولــــســــونــــارو، أول مــــن أمــ
الذين  الكوبين  املتظاهرين  مــع  »تضامنه« 
يطالبون على حّد قوله بإنهاء »الديكتاتورية 
اليميني  الزعيم  وقــال  بلدهم.  الوحشية« في 
املتطرف في تغريدة على تويتر: »كل دعمي 
يطالب  الــذي  الكوبي  الشعب  مــع  وتضامني 
بــشــجــاعــة بــإنــهــاء الــديــكــتــاتــوريــة الــوحــشــيــة 
التي تدمر الحرية منذ عقود من خالل إيهام 
هذه  نشر  وقبل  االشتراكية«.  بالجنة  العالم 
الرسالة، كان بولسونارو تطرق إلى الوضع 
ــه فــــي بـــرازيـــلـــيـــا،  ــن لــ ــديـ ــؤيـ فــــي كـــوبـــا أمــــــام مـ
وانــتــقــد خــصــوصــا قــمــع الــتــظــاهــرات الــتــي تم 
تــفــريــقــهــا بــالــغــاز املــســيــل لـــلـــدمـــوع. وقــــال إن 
املــتــظــاهــريــن »طــالــبــوا بــالــطــعــام والــكــهــربــاء، 
ــــالم حــصــلــوا؟ على  وطـــالـــبـــوا بــحــريــتــهــم، وعـ
»هنا  بولسونارو  وتابع  والسجن«.  الضرب 
البرازيل، يوجد أشخاص يدعمون كوبا  في 
مــرارًا لشرب  زاروا كوبا  وفنزويال. أشخاص 
فــنــزويــال  وزاروا  ــتـــرو،  كـــاسـ مـــع  الــشــمــبــانــيــا 
الحــتــســاء الــويــســكــي مــع مــــــادورو. إذا كــانــوا 
يــريــدون  أنــهــم  فــهــذا يعني  يدعمونهما حــقــا، 
العيش مثل الكوبين والفنزويلين... املساواة 
في الفقر«، وذلك في إشارة للرئيس اليساري 

السابق لويس إغناسيو لوال دا سيلفا.
)فرانس برس، رويترز(

شرق الفرات

انتخابات 
االئتالف 
السوري

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(. ويـــحـــاول  ســــوريــ
أكــثــر مــن عــام عقد مؤتمر  هــذا املجلس منذ 
لــلــقــوى الــديــمــقــراطــيــة فـــي ســـوريـــة، لتشكيل 
يمكن  واســعــة،  مــعــارضــة  سياسية  مرجعية 
الوطني   لالئتالف 

ً
أو بديال أن تكون شريكا 

السياسي  التمثيل  املتهم باحتكار  السوري، 
لــقــوى الــثــورة واملــعــارضــة الــســوريــة. ولطاملا 
تــــبــــادل هـــــذا املـــجـــلـــس واالئـــــتـــــالف الـــوطـــنـــي 
ــــو مــا  ــوري االتــــهــــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة، وهـ ــســ الــ
جرى لفتح حــوار بن 

ُ
يعرقل أي مــحــاوالت ت

الجانبن. ويصر االئتالف على خروج حزب 
الشرقي  الشمال  مــن  الكردستاني«  »العمال 
مـــن ســـوريـــة، بــيــنــمــا يــتــهــم »مــجــلــس ســوريــة 
الــديــمــقــراطــي« االئـــتـــالف بـــالـــرضـــوخ بشكل 

كامل لألجندة التركية في سورية.
الذاتية«،  »اإلدارة  إن  مطلعة  مصادر  وقالت 
الغربي من  الشمال  في  الــكــردي  الطابع  ذات 

الــبــارز لــقــوى الــثــورة واملــعــارضــة السورية، 
كــونــه يــضــم الــعــديــد مـــن الـــقـــوى والــهــيــئــات 
األقليات  تمثل  التي  السياسية  والكيانات 
الــعــرقــيــة، مــن قــبــيــل املــكــونــات الــتــركــمــانــيــة، 
ــة، والـــكـــرديـــة. كما  والــســريــانــيــة، واآلشــــوريــ
ضم، خالل الدورة السابقة شخصيات عدة 
أقــلــيــات مــذهــبــيــة، مــن علوين،  إلـــى  تنتمي 

ودروز، وإسماعيلين.

»هيئة عميقة«
ل في 

ّ
وقال الكاتب حافظ قرقوط، الذي يمث

الغالبية  ذات  السويداء  محافظة  االئــتــالف 
ــذه املـــؤســـســـة انــبــثــقــت من  الــــدرزيــــة، إن »هـــ
في  تطلعاته  لترجمة  السوري  الشعب  آالم 
الحرية والكرامة«. وأضــاف، في حديث مع 
»العربي الجديد«: يجب أن يعرف السوريون 
أن حالة االئتالف اليوم مؤملة، وليس هناك 
ــادة تــنــشــيــطــه ســيــاســيــا.  ــ آفــــاق واضـــحـــة إلعـ
وأعرب عن أمله أن يكون لدى املسلط »خطة 
شاملة لإلصالح، تتضمن مراجعات شاملة 
لكل املراحل التي مّر بها االئتالف الوطني 
منذ تأسيسه«. وفيما شدد على أنه »يجب 
امللفات بشفافية ووضــوح وبــدون  فتح كل 
مــجــامــلــة لــهــذه الــجــهــة أو تـــلـــك«، اعــتــبــر أن 
مؤسسات املعارضة تعاني من خلل كبير. 
وقال إن هناك »هيئة عميقة وغامضة داخل 

أمين العاصي

ــنـــشـــط أكــــبــــر كــــيــــانــــن ســيــاســيــن  يـ
ــنـــافـــســـن فـــــي املــــشــــهــــد الــــكــــردي  ــتـ مـ
»اإلدارة  أحـــــــزاب  وهـــمـــا  الـــــســـــوري، 
الـــذاتـــيـــة«، بــقــيــادة »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، 
الــكــردي«، من أجــل نسج  و»املجلس الوطني 
خيوط تحالفات سياسية مع قوى املعارضة 
الــســوريــة، بــهــدف االنـــخـــراط بشكل أكــبــر في 
إلى  والــذي يسعى  القائم،  السياسي  الحراك 

تحريك مياه املشهد السوري الراكدة.
ويــهــيــمــن حـــزب »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« من 
الكردية«،  خالل ذراعــه العسكرية »الــوحــدات 
عــلــى الـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة شــــرق نــهــر الـــفـــرات، 
 عـــن كــونــه فـــي قــلــب األحـــــزاب املشكلة 

ً
فــضــال

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــي« )مـــســـد(،  ــوريـ »مــجــلــس سـ لـــ
»قــوات  لـــ سياسية  ذراع  بمثابة  يعد  والـــذي 

لالئتالف  الــعــامــة  الهيئة  انتخبت 
الــــــوطــــــنــــــي الـــــــــســـــــــوري املــــــعــــــارض 
هــيــئــة رئــاســيــة وســيــاســيــة، ضمت 
شــخــصــيــات تــتــصــدر مــشــهــد قــــوى الـــثـــورة 

واملعارضة السورية منذ سنوات.
التي  الـــ57  الهيئة، خــالل دورتها  وانتخبت 
يومي  التركية  إسطنبول  في مدينة  عقدت 
االثــنــن والــثــالثــاء املــاضــيــن، ســالــم املسلط 
ــد اســطــيــفــو  ــ رئــيــســا لـــالئـــتـــالف، وعـــبـــد األحـ
وربا حبوش نائبن للرئيس، وهيثم رحمة 
أمينا عاما. كما انتخبت 19 عضوًا، هم قوام 

الهيئة السياسية في االئتالف.
وباالطالع على أسماء الهيئتن السياسية 
والــقــيــاديــة يــتــضــح أن جــل أعــضــائــهــمــا من 
الــتــي مر  املــعــارضــة  الــســوريــة  الشخصيات 
على تصدرها املشهد نحو 8 سنوات، وهو 
ما خلق فجوة تــزداد اتساعا بن االئتالف 
وبــن الــشــارع الــســوري املــعــارض بالنسبة 
لــكــثــر. ومـــن املــؤمــل أن يــحــاول املــســلــط )62 
املتحدر من محافظة الحسكة شمال  سنة( 
شـــرقـــي ســــوريــــة، الـــقـــيـــام بـــمـــراجـــعـــات ألداء 
ربما تمهد ملرحلة  االئتالف منذ تأسيسه، 
جديدة تستعيد فيها هذه املؤسسة املكانة 
التي كانت تحظى بها في املشهد السوري 
في  بكالوريوس  املسلط  ويحمل  املعارض. 
العلوم السياسية من أميركا، وعمل باحثا 
فــي مــركــز الخليج لــألبــحــاث فــي دبـــي. كما 
شغل منصب نائب مدير عام مركز الخليج 
لـــألبـــحـــاث فـــي اإلمــــــــارات مـــن 1998 وحــتــى 
الــقــبــائــل  املــســلــط »مــجــلــس  ــرأس  ــ 2011. ويــ
الـــســـوريـــة«، وهـــو شــيــخ قبيلة الــجــبــور في 
 عــن كــونــه عضوًا 

ً
ســوريــة والـــعـــراق، فــضــال

ــتـــالف الــوطــنــي الـــســـوري،  مــؤســســا فـــي االئـ
والــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات. كــمــا شغل 
لالئتالف  السياسية  الهيئة  عضو  منصب 

في عدد من الدورات.
وتــنــاوب على رئــاســة االئــتــالف العديد من 
ــة، بــــــدءًا مــــن مــعــاذ  ــعــــارضــ الــشــخــصــيــات املــ
الــخــطــيــب، مــــرورا بــخــالــد الــخــوجــا، وأحــمــد 
الــجــربــا، وأنـــس الــعــبــدة، ونــصــر الــحــريــري، 
سس 

ُ
تأ االئــتــالف  وكـــان  باملسلط.  وانــتــهــاء 

الثاني 2012 في ذروة  في نوفمبر/تشرين 
الــحــراك الــثــوري فــي ســوريــة، ليكون املمثل 
الــشــرعــي والــوحــيــد لــلــثــورة الــســوريــة. ونــال 
ــا. لكنه  ــيــ اعـــتـــرافـــا وتــرحــيــبــا إقــلــيــمــيــا ودولــ
مــع مـــرور الــســنــوات فــقــد الكثير مــن بريقه 
الـــســـيـــاســـي، ال ســيــمــا مـــع ظـــهـــور مــنــصــات 
ســيــاســيــة أخــــــرى، بـــدفـــع إقــلــيــمــي ودولـــــي، 
السياسي  التمثيل  أجــل تشتيت  مــن  وذلــك 
ــثــــورة واملـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة. وال  لـــقـــوى الــ
ــنــــوان الــســيــاســي  ــعــ ــــالف هــــو الــ ــتـ ــ يـــــــزال االئـ

إلى عدة  سورية، »تحاول تصدير تجربتها 
أبــرزهــا منطقة الساحل  مناطق في ســوريــة، 
الــتــي تــضــم الــعــدد األكــبــر مــن أبــنــاء الطائفة 
الــعــلــويــة، ومــحــافــظــة الــســويــداء فــي الجنوب 
ــكــــان«. مــن  ــة مــــن الــــســ ــ ــدرزيـ ــ ذات الــغــالــبــيــة الـ
جانبها، أشارت القيادية في حزب »االتحاد 
الــديــمــقــراطــي« فـــوزة يــوســف، فــي حــديــث مع 
القائمة  »التجربة  أن  إلى  الجديد«،  »العربي 
فـــي الــشــمــال الــشــرقــي مـــن ســـوريـــة يــمــكــن أن 
تـــكـــون نـــمـــوذجـــا لـــكـــل املـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة«. 
ثقافات  وأضــافــت: ســوريــة متنوعة، وهــنــاك 
فــي  الــــذاتــــيــــة«  »اإلدارة  ونــــمــــوذج  مـــتـــعـــددة، 
أنــه ناجح ويمكن  أثبت  البالد  شمال شرقي 
تعميمه عــلــى كــل املــنــاطــق. وأعــربــت يوسف 
ــة الــخــارجــيــة  ــعــــارضــ عــــن قــنــاعــتــهــا بـــــأن »املــ
فشلت، ما أسهم في تعميق األزمة السورية، 
بــاإلضــافــة إلــى أســبــاب أخـــرى«، مضيفة: لذا 
ــــى مـــعـــارضـــة ديــمــقــراطــيــة،  نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـ
ومشاريع واستراتيجيات بديلة لحل األزمة. 
مع  تـــتـــواصـــل  ــة  ــيـ الـــذاتـ »اإلدارة  أن  وبـــّيـــنـــت 
السورية  الديمقراطية  والشخصيات  القوى 
البالد وخــارجــهــا«، معتبرة  داخــل  املعارضة 
ــم بــــن قـــــوى املـــعـــارضـــة  ــ ــدائـ ــ ــتــــواصــــل الـ أن الــ
بالتوصل لحل سياسي  اإلســـراع  فــي  يسهم 
للقضية الــســوريــة يــرضــي جــمــيــع األطــــراف.

واألعضاء  مفاصله«،  بكل  تمسك  االئتالف 
الــجــدد الــذيــن دخــلــوا االئـــتـــالف فــي الـــدورة 
أكثر  يــكــونــوا ســوى ناخبن ال  لــم  السابقة 
ــم ُيــســمــح لــهــم الــقــيــام بـــأي دور  وال أقــــل، ولـ

سياسي داخل االئتالف.

إصالحات ضرورية 
وأشـــــار قـــرقـــوط إلــــى أن »مــــا رأيـــتـــه االثــنــن 
)املاضي( يؤكد أنه لم تكن هناك انتخابات 
حــقــيــقــيــة«، مــضــيــفــا أن »الــهــيــئــة الــعــمــيــقــة 
داخــل االئتالف وزعــت املناصب على نفس 
الـــوجـــوه«، لكنه شــدد على أنــه »فــي الوقت 
ــيـــات مــحــتــرمــة  ذاتـــــــــه، فــــــإن هــــنــــاك شـــخـــصـ

ــد نـــصـــر الــــديــــن إبـــراهـــيـــم،  ــ ــــي الـــســـيـــاق، أكـ وفـ
الــديــمــقــراطــي« )الــبــارتــي(،  سكرتير »الــحــزب 
وهــــو مـــن مــكــونــات »مـــســـد«، فـــي حـــديـــث مع 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »مـــجـــلـــس ســـوريـــة 
الديمقراطي عقد خالل العام املاضي جلسات 
حـــوار داخـــل ســوريــة وخــارجــهــا، بــهــدف عقد 
مــؤتــمــر خـــالل الــعــام الــحــالــي أو بــدايــة الــعــام 
املقبل، للقوى الديمقراطية الوطنية، من دون 
السياسي«.  اإلســـالم  على  املحسوبة  الــقــوى 
وأشار إلى أن املجلس »وقع مذكرة تفاهم مع 
منصة موسكو، وعقدنا حــوارات مع منصة 
الــتــنــســيــق«، مضيفا: حاليا  الــقــاهــرة وهــيــئــة 
هناك حوار بن املجلس وبن حزب »اإلرادة 
الشعبية« و»هيئة التنسيق« لإلعداد ملؤتمر 
هدفه تشكيل جسم سياسي سوري يضم كل 
والشخصيات  الديمقراطية  الوطنية  القوى 

املستقلة التي لها دور في الحراك املعارض.
من جانبه، ينشط »املجلس الوطني الكردي«، 
ــتــــالف الــوطــنــي  املـــنـــضـــوي فـــي صـــفـــوف االئــ
الــســوري املــعــارض من خــالل »جبهة السالم 
والــــحــــريــــة«، مـــن أجــــل الــتــشــبــيــك الــســيــاســي 
مع أكثر من هيئة وتيار داخــل قــوى الثورة 
واملعارضة السورية، وهو ما يؤكده املنسق 
ــــالح الــــكــــردي«، عضو  ــام لــــ«حـــركـــة اإلصــ ــعـ الـ
»الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي« 
وأشــار  الجديد«.  »العربي  لـ يوسف،  فيصل 
الكردي له  يوسف إلى أن »املجلس الوطني 
عالقات مع منصة موسكو وهيئة التنسيق 
الوطنية، في إطــار عملنا املشترك في هيئة 
ــة«. وأضــــــاف: يــهــمــنــا أن  الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـ
ــق قـــــــرارات  ــ ــبـــل الــــحــــل وفــ ــول سـ ــ نــــتــــحــــاور حــ
الشرعية الدولية للوضع القائم بالبالد. كما 
في  املعارضة  الوطنية  القوى  وحــدة  تهمنا 
إطار هيئة التفاوض، وإجراء مفاوضات مع 

النظام، بموقف موحد، برعاية دولية.
ويــأتــي هـــذا الـــحـــراك الــســيــاســي مــع اســتــمــرار 
الكردي  الحوار  إلى طاولة  العودة  في  الفشل 
الكردي، بن »املجلس الوطني الكردي« وحزب 
الديمقراطي«، واملتوقف منذ أواخر  »االتحاد 
العام املاضي، رغم الجهود األميركية إلحياء 
هذا الحوار. وال يزال »االتحاد« يرفض حتى 
اللحظة فك ارتباطه مع »العمال الكردستاني«، 
وهــو مــا يعرقل التوصل إلــى اتــفــاق يمكن أن 
يــؤســس ملــرجــعــيــة ســيــاســيــة واحـــــدة لــألكــراد 
الـــســـوريـــن، تــمــثــلــهــم فـــي اســتــحــقــاقــات الــحــل 
الكيانن  أن  الــواضــح  ومــن  للقضية.  النهائي 
الكردين يحاوالن االنفتاح على بقية هيئات 

املعارضة بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
الديمقراطي« على  »االتحاد  ويعتمد حزب 
التحالف  مــن  والعسكري  السياسي  الــدعــم 
الـــدولـــي، بــقــيــادة أمــيــركــا، وعــلــى سيطرته 
الفعلية على منطقة شرق نهر الفرات الغنية 
ثلث مساحة  تعادل نحو  والتي  بالثروات، 
سورية. لكن هذا الحزب، ومن يدور في فلكه 
من أحزاب كردية أخرى، يعاني من حصار 
ســيــاســي مــن قــبــل االئــتــالف الــوطــنــي، الــذي 
السورية،  للمعارضة  األبـــرز  الــواجــهــة  يعد 
ــاد  والـــــــذي يــــواصــــل رفـــضـــه دخــــــول »االتــــحــ
الــديــمــقــراطــي« إلـــى هــيــئــة الــتــفــاوض، التي 
تــضــم أغــلــب مــكــونــات املــعــارضــة، بــمــا فيها 
»منصة مــوســكــو«. وهــو يعتبر »االتــحــاد« 
الكردستاني«،  »العمال  من  سورية  نسخة 
اتــهــامــات بارتكابه جــرائــم بحق  فضال عــن 
املــواطــنــن مـــن املــكــونــن الــعــربــي والـــكـــردي 
ــرات، واالرتـــــبـــــاط بــالــنــظــام  ــ ــفـ ــ ــرقـــي الـ فــــي شـ
الـــســـوري، مــع وجـــود نــزعــة انفصالية لــدى 
هـــذا الــحــزب، الـــذي يــرفــض هـــذه االتــهــامــات 
ا مـــن مـــحـــاوالت شيطنته  ويــعــتــبــرهــا جــــزء
ــســـوري املـــعـــارض.  ــشـــارع الـ ســيــاســيــا فـــي الـ
ــلــــس الـــوطـــنـــي  ــجــ ــلـــك »املــ ــل يـــمـ ــابــ ــقــ وفــــــي املــ
لــصــالــحــه،  األوراق  مــــن  الـــعـــديـــد  ــــردي«  ــكـ ــ الـ
فــهــو فــي قــلــب صــفــوف املــعــارضــة، ويرتبط 
»الجيدة«، مع  وصف بـ

ُ
بعالقات سياسية، ت

قيادة إقليم كردستان العراق، ومع الجانب 
الــتــركــي، الــــذي يــنــظــر بـــعـــداء إلـــى »االتـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي«، ويــعــتــبــره خــطــرًا عــلــى أمنه 
القومي، ويتحن الفرص من أجل تقويض 

سلطته في الشمال الشرقي من سورية.

داخــــل االئـــتـــالف تــريــد أن يــكــون مــلــكــا لكل 
 هــنــاك 

ْ
الـــســـوريـــن، وتـــريـــد إصـــالحـــه، ولـــكـــن

ــام هــــذه الــشــخــصــيــات ملــنــعــهــا من  ــ ــدار أمـ ــ جـ
بأنه  اعتقاده  عن  وأعــرب  املباشر«.  التأثير 
»لوال الضغط الدولي ملا كان هناك أحد من 
األقليات في منصب نائب رئيس االئتالف، 
أو تــمــثــيــل لــلــمــرأة فـــي الــهــيــئــة الــرئــاســيــة«، 
مــعــتــبــرًا أن االئـــتـــالف، بــتــركــيــبــتــه الــحــالــيــة، 
ملواجهة  السورين  كــل  يستنفر  أن  يريد  ال 
ــه لــيــس  ــ ــــى أنـ الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــائـــه. وأشـــــــار إلـ
ل 

ّ
 ملحافظة السويداء فحسب »بل أمث

ً
ممثال

كـــل الـــســـوريـــن«. ولــفــت إلـــى أن هــنــاك كتلة 
تفكير  قيادة  تريد  االئتالف  داخــل  غامضة 
اتــجــاهــات مجهولة، مشيرًا  إلــى  الــســوريــن 
إلــــى أن االئــــتــــالف يـــــدور فـــي حــلــقــة مــفــرغــة 

بوضعه الراهن.

مأسسة حقيقية لالئتالف
مـــن جــانــبــه، رأى عــضــو الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
في االئــتــالف عبد املجيد بــركــات، في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »مــنــذ تــأســيــس 
االئتالف في العام 2012، مر بمراحل مختلفة 
أثرت بشكل كبير عليه على كل املستويات«. 
 الـــهـــدف مـــن تــشــكــيــل االئـــتـــالف كــان 

ّ
ــال إن وقــ

الــثــورة  وتمثيل  الــســيــاســيــة،  العملية  قــيــادة 
كــان جسما  اإلقليمية والــدولــيــة.  املحافل  في 
جـــامـــعـــا لـــكـــل املــــكــــونــــات الـــــســـــوريـــــة، ســـــواء 
السياسية أو املذهبية أو الدينية أو العرقية، 

ويسعى لتحقيق أهدافها.
ولــفــت بــركــات إلــى »أن املــراحــل الــتــي مــر بها 
االئتالف فرضت عليه الكثير من املهام، ربما 
لــم تــكــن تــتــنــاســب مــع الــهــدف األســـاســـي من 
إلــى عــدم قيامه  أدت  أن بنيته  تشكيله، كما 
بـــتـــأديـــة مــهــامــه بــالــشــكــل املـــنـــاســـب«. وبـــّن 
أن »تـــذبـــذب الــدعــم الـــدولـــي، وغــيــاب اإلرادة 
الـــدولـــيـــة بــالــتــوصــل لــحــل ســيــاســي نــهــائــي 
للقضية الــســوريــة، كــان مــن جملة األســبــاب 
التي حالت دون قيام االئتالف بأداء سياسي 

مقنع للشارع السوري املعارض«. 
وأضــــــاف: هـــنـــاك رغـــبـــة حــقــيــقــيــة بــالــنــهــوض 
بــاالئــتــالف الــوطــنــي الـــســـوري، وحــوكــمــة كل 
ــه، ودعـــمـــهـــا، لــلــقــيــام  ــ املـــؤســـســـات الـــتـــابـــعـــة لـ
الــداخــل، وخصوصا  مستوى  على  بمهامها 
املــؤقــتــة ووحـــدة تنسيق  الــســوريــة  الحكومة 
الـــدعـــم. ولــفــت إلـــى أنـــه فـــي الـــــدورة الــجــديــدة 
نسعى ملأسسة حقيقية، وتوجه أكبر للداخل 
ــل مــكــونــات  الـــــســـــوري، ومــــحــــاولــــة تــمــثــيــل كــ
الشعب السوري للوصول إلى تمثيل حقيقي، 
لكنه أشار إلى أن هناك عقبات كثيرة تتطلب 

جهدًا لتجاوزها في املرحلة املقبلة.
أمني...

اعتقلت الشرطة الكوبية عشرات المتظاهرين )ياميل الغ/فرانس برس(

تهيمن »الوحدات« على شرق الفرات )دليل سليمان/فرانس برس(

بدأ »المجلس 
الوطني الكردي« 

وحزب »االتحاد 
الديمقراطي«، 

بعد فشلهما في 
العودة إلى طاولة 
الحوار بينهما جراء 

تمسك »االتحاد« 
برفضه فك ارتباطه 

مع »العمال 
الكردستاني«، 

العمل من أجل 
التقارب مع أحزاب 

سورية معارضة، 
وذلك ألهداف 

مختلفة بينهما

تعرض االئتالف الوطني السوري المعارض، الذي انتخب هيئة رئاسية 
ليس  أنه  من  التحذير  مع  الداخل،  من  االنتقاد  إلى  جديدة،  وسياسية 

هناك آفاق واضحة إلعادة تنشيطه سياسيًا
تقريررصد

تنافس سوري كردي 
على نسج التحالفات

الوجوه نفسها تتبادل 
المناصب... ودور سياسي 

باهت

متابعة

استهداف 
»قسد«

ُقتل عنصر من »قوات 
سورية الديمقراطية« 

)قسد(، أمس الثالثاء، في 
هجوم شنه مجهولون 

في قرية الجزرات بريف دير 
الزور الغربي. كما أصيب، 
بحسب مصادر لـ»العربي 

الجديد«، ثالثة عناصر 
من قوى األمن التابعة 
لـ»قسد« في هجوم 

في بلدة الكرامة بريف 
الرقة الشرقي.

قرقوط: يجب أن 
يعرف السوريون أن حالة 

االئتالف مؤلمة

تحاول »اإلدارة الذاتية« 
تصدير تجربتها لمناطق 

سورية عديدة

بلينكن: تحميل واشنطن 
مسؤولية االضطرابات 

خطأ جسيم

يؤمل أن يحاول 
المسلط القيام بمراجعات 

ألداء االئتالف

تواصلت التعليقات 
الدولية على التظاهرات 
الحاشدة التي شهدتها 
كوبا األحد، بينما كانت 

واشنطن وهافانا تتبادالن 
االتهامات
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إدانة أميركية للعمليات االنتقامية ضد المدنيين

احتدام المعارك جنوبي تيغراي

دعا مجلس حقوق 
اإلنسان إلى انسحاب سريع 

للقوات اإلريترية

لــم تــتــأخــر قـــوات »جــبــهــة تحرير 
تيغراي«، عن تنفيذ إعالنها أول 
مـــن أمـــس اإلثـــنـــن، بــالــعــمــل على 
الـــتـــقـــدم عــســكــريــا ضـــد الــجــيــش اإلثـــيـــوبـــي، 
جـــنـــوبـــي إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي شـــمـــال إثــيــوبــيــا، 
نوفمبر/تشرين  شــهــر  مــنــذ  يــشــهــد  والــــذي 
الثاني املــاضــي، حــربــا بــن قـــوات الحكومة 
ــة بــــرئــــاســــة أبـــــــي أحـــــمـــــد، وقـــــــوات  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ املـ
»الجبهة«، التي كانت مسيطرة على اإلقليم. 
ــاء، يــــتــــواصــــل الـــضـــغـــط الــــدولــــي  ــ ــنــ ــ فــــي األثــ
ــلـــيـــم، خــصــوصــا بعد  لـــوقـــف الـــنـــار فـــي اإلقـ
دعــوة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
قــوات إريتريا إلى  الــثــالثــاء،  املتحدة، أمــس 
التثبت  االنسحاب سريعا، وبصورة يمكن 
الفوري لكل  الوقف  اإلقليم وإلــى  منها، من 
الـــتـــجـــاوزات املــرتــكــبــة فــيــه. بـــدورهـــا، نـــّددت 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة بـــاالنـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق 
اإلنسان والفظائع التي ترتكب في تيغراي، 
ــد الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة  ــ خـــصـــوصـــا عـــلـــى يـ
املتهمة بدعمها. وأكدت  اإلريترية  والقوات 
تبحث تصنيف  أنها  األميركية،  الخارجية 
ــداث واألعـــمـــال فـــي خــانــة جــرائــم  ــ هـــذه األحــ

الحرب.
وتــشــي تــحــركــات »جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي« 
وتــصــعــيــدهــا مــنــذ أســبــوعــن، بــعــزمــهــا على 
إعــادة اإلقليم إلى سيطرتها، إذ بعد أقل من 
 
َ
أسبوعن على هجوم أول لها، أجبر الحكومة
على إعــالن وقــف إطــالق الــنــار، أكــد املتحدث 
ــة«، غـــيـــتـــاشـــو ريـــــــــدا، أمـــس  ــهــ ــبــ ــجــ ــم »الــ ــاســ بــ
وا هجوما جديدًا 

ّ
أن مسلحيها شن الثالثاء، 

أول مــن أمــس، موضحا أن الهجوم وقــع في 
ا 

ّ
»تمكن تيغراي، حيث  رايــا، جنوبي  منطقة 

مــن إلــحــاق الــهــزيــمــة بـــوحـــدات قــــوات الــدفــاع 

فــي املــجــلــس الــــذي يــتــخــذ مــن مــديــنــة جنيف 
الــســويــســريــة مـــقـــّرًا لــــه، أن »مــــا يــحــصــل في 
تيغراي مروع«، مضيفا أنه من الضروري على 
مجلس حقوق اإلنــســان أن يكون قـــادرًا على 
تصحيح الـــوضـــع«. ويــعــد انــســحــاب الــقــوات 
اإلريـــتـــريـــة شـــرطـــا أيـــضـــا لـــقـــوات »الــجــبــهــة« 
لـــوقـــف الـــقـــتـــال. وتــمــكــن االتـــحـــاد األوروبــــــي، 
الذي أعد املشروع، من تمريره، مع تصويت 
20 دولــة لصالحه، مقابل رفضه من قبل 14 
دولة أخرى، وامتناع 13 دولة عن التصويت. 

واعــتــبــرت إثــيــوبــيــا، الــتــي هــي ليست عضوًا 
فــي املــجــلــس، أن الـــقـــرار »هـــو عـــرض احــتــقــار 
ــذا الـــخـــصـــوص،  ــ لــلــتــحــقــيــق الـــــجـــــاري فــــي هــ
ومــحــاولــة لــلــتــأثــيــر عــلــى نــتــائــجــه«، بحسب 
ــدى املـــجـــلـــس، مــاهــلــيــت  الــســفــيــر اإلثـــيـــوبـــي لــ
هايلو غــادي، في إشــارة إلــى التحقيق الذي 
تجريه لجنة حقوق اإلنسان اإلثيوبية التي 
ــم املــتــحــدة. ورفــض  تــديــرهــا الــحــكــومــة، واألمــ
مجلس حقوق اإلنــســان األمــمــي، مطالب من 
الصن وفنزويال وإريتريا، بإجراء تعديالت 
عـــلـــى نــــص املـــــشـــــروع، مــنــهــا واحــــــد يــطــالــب 
ــقـــوات اإلريـــتـــريـــة. واعــتــبــر  بــحــذف تــســمــيــة الـ
املندوب الصيني، جيانغ دانغ، الذي صّوتت 
بــالده ضد نــّص الــقــرار، أن املشروع يتضمن 

ثغرات عدة، ومن شأنه تعقيد الوضع.
بــدورهــا، واصلت الــواليــات املتحدة اإلعــراب 
ــال  ــمـ ــــول األعـ ــأن الـــتـــقـــاريـــر حـ عــــن قــلــقــهــا بـــشـ
الــعــدائــيــة الــتــي تحصل فــي تــيــغــراي، مــنــددة 

بأي أعمال انتقامية تستهدف املدنين. وقال 
األميركية،  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث 
نــيــد بـــرايـــس، إن بــــالده تــواصــل الـــدعـــوة إلــى 
التفاوض بن الطرفن املتقاتلن، حول وقف 
إلطــــالق الـــنـــار الــــذي أجــبــر مــلــيــونــي شخص 
على الــنــزوح من مناطقهم، ودفــع بـــ400 ألف 
شخص إلــى شفير املجاعة. وقــال برايس إن 
واشــنــطــن تــديــن أي أعــمــال انــتــقــامــيــة نــفــذت، 
أو قد توجه ضد املدنين في تيغراي، سواء 
أكان ذلك من قبل القوات الحكومية أم من قبل 
عــنــاصــر مـــارقـــة«. وشــــّدد املــتــحــدث األمــيــركــي 
عــلــى ضـــــرورة مــحــاســبــة كـــل املـــســـؤولـــن عن 
االنتهاكات للقانون اإلنساني. من جهته، قال 
وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن إن 
بالده »تبحث ما إذا كانت ستقوم بتصنيف 
أنها جرائم حرب  األحـــداث في تيغراي على 

أو إبادة«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

فيما تواصل »جبهة 
تحرير تيغراي« حرب 

العصابات وهجومها 
المضاد الستعادة إقليم 

تيغراي من يد القوات 
الحكومية، تتعرض 

األخيرة للمزيد من 
الضغط األممي والدولي 

لوقف معاركها

تسبّب الصراع بأزمة إنسانية حادة )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

املتهمة  أمــهــرة«،  )إثــنــيــة(  ــوات  وقـ الفيدرالية 
الحكومية. ولفت  القوات  إلى جانب  بالقتال 
ريدا إلى مواصلة مقاتلي »الجبهة« مطاردة 
ا من ضمان أمن 

ّ
قــوات الجيش، حيث »تمكن

لوكالة  وفــي حديث  تيغراي«.  معظم جنوب 
»فرانس برس«، أشار املتحدث باسم »جبهة 
مقاتليها سيطروا  أن  إلــى  تيغراي«،  تحرير 
عــلــى أالمــــاتــــا، كـــبـــرى مــــدن املــنــطــقــة، مــؤكــدًا 
وجوده فيها. وأضاف: »وعدنا بأننا سنحرر 

كل شبر من تيغراي«.
فــي 28  قــد تمكنوا  »الــجــبــهــة«  ــان مقاتلو  وكـ
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـــاضـــي، مـــن إحـــــراز تــقــدم 
خاطف، استعادوا من خالله عاصمة اإلقليم 
ميكيلي، ثم أجزاء واسعة من اإلقليم، ما أدى 
إلــــى انــســحــاب الــجــيــش. واســـتـــهـــدف هــجــوم 
أول مــن أمــــس، مــنــاطــق فــي جــنــوبــي وغــربــي 
اإلقــلــيــم، ال تـــزال تحت سيطرة قـــوات أمــهــرة. 
وأكد غيتاشو ريدا، أمس، أن املعارك ال تزال 
متواصلة في غربي املنطقة، من دون أن يذكر 
أي موقع محدد في املنطقة الواقعة في املثلث 

الحدودي بن إثيوبيا وإريتريا والسودان.
أمــس،  إنسانية  منظمات  أكـــدت  جهتها،  مــن 
ــدالع املــــعــــارك بـــن الـــطـــرفـــن، في  ــ لــلــوكــالــة انــ
مــخــيــم مـــاي أيــنــي لــالجــئــن اإلريـــتـــريـــن، في 
املــصــادر، فقد عمد بعض  اإلقــلــيــم. وبحسب 
الالجئن من ماي أيني ومخيم أدي هاروش 
املجاور، إلى الفرار سيرًا على األقدام، باتجاه 

منطقة أمهرة.
وبــالــتــزامــن مـــع عــــودة الــتــصــعــيــد، يــتــواصــل 
ــتـــي تـــرتـــكـــب فــي  الـــتـــنـــديـــد بــحــمــلــة الـــعـــنـــف الـ
والحقوقية،  اإلنسانية  وتأثيراتها  اإلقليم، 
الحكومية والقوات  القوات  ال سيما من قبل 
اإلريترية املتهمة أيضا بالقتال إلى جانبها. 
ــهـــود عـــيـــان،  ــد شـ ــ ــذا الـــخـــصـــوص، أكـ ــ ــــي هـ وفـ
أمــس، لوكالة »أسوشييتد بــرس«، أن اآلالف 
أعمالهم  اعتقلوا وأغلقت  من سكان تيغراي 
في عدد من مدن إثيوبيا، في موجة جديدة 
مــن االســتــهــداف ضــد تــيــغــراي، ممن تتهمهم 
الــحــكــومــة بــدعــم »الــجــبــهــة«، والــتــي تنفذها 
السلطات منذ 8 أشهر من الصراع في منطقة 

تيغراي.
مــن جــهــتــه، صــــادق مــجــلــس حــقــوق اإلنــســان 
الــتــابــع لــألمــم املــتــحــدة، أمـــس الــثــالثــاء، على 
ــروع قــــــــرار يـــتـــضـــمـــن إبـــــــــداء الـــقـــلـــق مــن  ــ ــشـ ــ مـ
االنتهاكات اإلنسانية في تيغراي، داعيا إلى 
انسحاب سريع للقوات اإلريترية التي شّدد 
على أنها تفاقم من حّدة الصراع. ورأى لوتي 
ــــي  كــنــودســن، رئــيــس بــعــثــة االتـــحـــاد األوروبـ
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