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تــتــزايــد مـــؤشـــرات الــتــقــارب بـــن موسكو 
ــي عــقــدهــا  ــتــ ــن، بـــعـــد الـــقـــمـــة الــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
الرئيسان األميركي جو بايدن والروسي 
فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن فــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
املـــاضـــي، مــع اقـــتـــراب مــوعــد عــقــد ممثلن 
عـــن الــبــلــديــن اجــتــمــاعــا بــشــأن االســتــقــرار 
ــنـــووي االســتــراتــيــجــي، وتــأكــيــد بــوتــن  الـ
أمس األربعاء وجــود »مصالح مشتركة« 

بشأن تغير املناخ.   
وكان مجلس األمن الدولي أقر باإلجماع، 
ــرارًا يــمــدد لستة  قــ يـــوم الجمعة املــاضــي، 
اإلنسانية  املــســاعــدات  إيــصــال  آلية  أشهر 
ــبـــر بـــــــاب الــــهــــوى  ــعـ إلـــــــى ســـــوريـــــة عــــبــــر مـ
الــحــدودي مــع تــركــيــا، بعد تفاهم روســي 
ــركـــي انـــعـــكـــس فــــي تـــصـــريـــحـــات مــن  ــيـ ـ أمـ
الــبــلــديــن رأت فـــي مـــا جـــرى بــأنــه بمثابة 

انطاقة جديدة للعاقات بينهما.
ــــام الـــروســـيـــة، أمــس  ــــاالت اإلعـ ونــقــلــت وكـ
األربــعــاء، عــن مــصــادر فــي الــوفــد الروسي 
وزراء  ــلـــس  مـــجـ اجــــتــــمــــاع  فـــــي  املــــــشــــــارك 
ــاء فــــي مــنــظــمــة  ــ ــــضـ خـــارجـــيـــة الــــــــدول األعـ
شـــنـــغـــهـــاي، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــطــاجــيــكــيــة 
املتعلقة  املــحــادثــات  إن  قــولــهــا  دوشــنــبــه، 
بــاالســتــقــرار االســتــراتــيــجــي الـــنـــووي بن 
روســـيـــا والــــواليــــات املــتــحــدة ســتــعــقــد في 
غــضــون أســـبـــوع، مـــن دون تــحــديــد مــكــان 
ــادر أن روســيــا  عــقــدهــا. وأوضـــحـــت املـــصـ
ــيـــع أنـــــــواع  ــمـ ــتــــبــــاحــــث بــــشــــأن جـ تــــريــــد الــ
النووية  األسلحة  ذلــك  فــي  بما  األسلحة، 
ــلـــحـــة الــهــجــومــيــة  وغـــيـــر الـــنـــوويـــة، واألسـ
والـــدفـــاعـــيـــة، الـــتـــي يــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى 

االستقرار االستراتيجي واألمن العاملي.
ــان بـــايـــدن وبـــوتـــن اتــفــقــا، خــــال قمة  ــ وكـ
يــونــيــو/  16 فــي  بجنيف  عــقــدت  بينهما 

حزيران املاضي، على إجراء حوار ثنائي 
مــتــكــامــل حـــول االســتــقــرار االســتــراتــيــجــي 
لوضع األساس لتدابير الحد من التسلح 
واملــخــاطــر فــي املستقبل. وأكـــدا، فــي بيان 
مــشــتــرك وقــتــهــا، أن الــطــرفــن »يــعــتــزمــان 
إطاق حوار ثنائي شامل حول االستقرار 
ــــي ســــيــــكــــون مـــوضـــوعـــيـــا  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــة إلــــى ذلـــــك، تــعــتــزم  ــافـ وحـــيـــويـــا. وبـــاإلضـ
روسيا والواليات املتحدة بدء املشاورات 
حول األمن السيبراني، وتبادل السجناء، 

ومــراقــبــة األســلــحــة«. مــن جهة ثــانــيــة، أكد 
بـــوتـــن، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع املــبــعــوث 
األمــيــركــي الـــخـــاص لـــشـــؤون املـــنـــاخ جــون 
البلدين  أن  زيــارتــه موسكو،  أثناء  كيري، 
تغير  بــشــأن  مشتركة«  »مــصــالــح  لديهما 

املناخ.
وذكـــــــر الـــكـــرمـــلـــن، فــــي بــــيــــان، أن بــوتــن 
وكــيــري أكـــدا وجـــود مــواقــف متقاربة بن 
وأوضح  املناخية.  القضايا  إزاء  بلديهما 
أن »كيري أبلغ بوتن بلقاءات أجراها مع 
مختلفة  تناولت جوانب  الـــروس،  زمائه 
ــر  ــنــــدة املــنــاخــيــة الـــدولـــيـــة«. وذكـ ــن األجــ مـ
الـــبـــيـــان أن بـــوتـــن أشـــــار إلــــى أن روســيــا 
»تـــولـــي أهــمــيــة كــبــيــرة لــتــحــقــيــق أهــــداف 
اتــفــاقــيــة بــاريــس، وتــدعــو إلـــى حـــوار غير 
مسيس ومهني فــي هــذا املــســار«. وأشــار 
الكرملن إلى أن الطرفن تناوال، في هذا 
الـــ 26  الــدورة  السياق، التحضيرات لعقد 
ملــؤتــمــر أطــــراف املــعــاهــدة اإلطـــاريـــة لألمم 
املـــتـــحـــدة حــــول الــتــغــيــر املـــنـــاخـــي، والــتــي 
ستعقد في مدينة غاسكو اإلسكتلندية 
 12 ــــى  إلـ األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   31 مــــن 
الثاني 2021، وذلك »مع  نوفمبر/تشرين 
القومية  األولــويــات  االعتبار  األخــذ بعن 
فــي مــجــال إزالــــة الـــكـــربـــون«. وأوضــــح أنــه 
ــي ســـيـــاق الـــرئـــاســـة الــحــالــيــة لــروســيــا  »فــ

الشمالي، جــرى خال  القطب  في مجلس 
النظر  تــبــادل وجــهــات  الهاتفي  االتــصــال 
الــتــعــاون البيئي بــن البلدين  آفـــاق  حــول 
وأضــاف  الشمالية«.  القطبية  املنطقة  في 
ــر الــجــانــبــان أن املــلــف املــنــاخــي يعتبر  »أقـ
ــاالت الـــتـــي تـــوجـــد فيها  ــجــ مـــجـــااًل مـــن املــ
لــدى روســيــا والــواليــات املتحدة مصالح 

مشتركة ومواقف متقاربة«.
وسبق أن دعا كيري، خال لقاء مع وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي الفـــــروف، 
فــي موسكو اإلثــنــن املــاضــي، إلــى تطوير 
الــتــعــاون بــن البلدين بــشــأن املــنــاخ. وفي 
وهي  روسيا،  تعّهدت  األخيرة،  السنوات 
للنفط  الرئيسية  املنتجة  الـــدول  بــن  مــن 
والغاز، بأخذ التغّير املناخي على محمل 
الغابات  الجّد، على خلفية تكاثر حرائق 
الجليد.  كل صيف في سيبيريا وذوبـــان 
إبريل/نيسان  فــي  السنوي  خطابه  وفــي 
املاضي، أكد بوتن أنه ينبغي على روسيا 
أن تتكّيف مع التغّير املناخي، وأمر بخلق 
صناعة إلعادة تدوير انبعاثات الكربون. 
والتغّير املناخي هو أحد املجاالت النادرة 
الــتــي أعلنت الــواليــات املــتــحــدة واالتــحــاد 
ــا لـــلـــتـــعـــاون مــع  ــتـــعـــدادهـــمـ األوروبــــــــــي اسـ

روسيا فيها، في سياق توترات دائمة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تحركات هرتسوغ 
جرت بتنسيق 
مع الخارجية 

اإلسرائيلية وبينت

للحديث تتمة...

ال تتوقف انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين على مختلف 
الصعد. فإضافة إلى عمليات القمع واالعتقاالت والهدم التي تتصاعد يومًا بعد 

آخر، يحرص اليمين المتطرف على اقتراح قوانين عنصرية وتهويدية

القدس المحتلة، رام اهلل 
العربي الجديد

يوما  اإلســرائــيــلــي  االحـــتـــال  يمعن 
واستفزازاته  بعنصريته  آخــر  بعد 
الفلسطينين.  بــحــق  وانــتــهــاكــاتــه 
وبينما تواصل قوات االحتال عمليات القمع 
الفلسطينين،  منشآت  وهـــدم  واالعــتــقــاالت 
يـــعـــمـــل الـــيـــمـــن املـــتـــطـــرف وال ســـيـــمـــا حـــزب 
الــلــيــكــود، بــزعــامــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، على 
أي  الكنيست للقضاء على  طــرح قوانن في 
حقوق للفلسطينين. وقدم عضو الكنيست 
من حزب الليكود، نير بركات، مشروع قانون 
يمنع فتح ممثلية دبلوماسية تخدم »كيانا 
أجــنــبــيــا« فــي الــقــدس املــحــتــلــة، مــن أجـــل منع 
القدس  في  األميركية  القنصلية  فتح  إعــادة 
ــــق مــا  لــتــقــديــم خــــدمــــات لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وفـ
ذكــرت صحيفة »يديعوت أحــرونــوت« أمس 
األربعاء. وقدم بركات، وهو الرئيس السابق 
لبلدية االحتال في القدس، مشروع القانون 
ــقـــدس عــاصــمــة  لــتــعــديــل »قــــانــــون أســــــاس: الـ
إســـرائـــيـــل«، ووقــــع عــلــيــه أكــثــر مــن 30 عضو 
كنيست من أحزاب املعارضة. وكان الرئيس 
األمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، أعــلــن خـــال حملته 
االنتخابية أنه يعتزم إعــادة فتح القنصلية 
األميركية في القدس، كما أن وزير الخارجية 
الله،  رام  أكد من  بلينكن،  أنتوني  األميركي، 
بـــايـــدن  إدارة  أن  املــــاضــــي،  ــار  ــو/أيــ ــايــ مــ فــــي 
الحكومة  وطــلــبــت  القنصلية.  فــتــح  ستعيد 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة أخـــيـــرًا مـــن واشـــنـــطـــن تــأخــيــر 
الخطوة، بادعاء أن رئيس املعارضة، بنيامن 
نتنياهو، يستخدم اإلعان عن إعادة افتتاح 
الــقــنــصــلــيــة ملــصــلــحــتــه الــســيــاســيــة. وحــســب 
ــإن اإلدارة األمــيــركــيــة تــمــارس  فـ الــصــحــيــفــة، 
ضغوطا على رئيس الحكومة نفتالي بينت 
ووزير الخارجية يئير لبيد، من أجل املوافقة 

على إعادة فتح القنصلية.
ــال بـــركـــات إن »مـــشـــروع الـــقـــانـــون يــأتــي  ــ وقـ
إثـــر عـــزم حــكــومــة بينت - لبيد االســتــســام 
لـــضـــغـــوط دولــــيــــة لــفــتــح قــنــصــلــيــات تــمــنــح 
ــقــــدس«،  ــات لــلــفــلــســطــيــنــيــن داخــــــل الــ ــدمــ خــ
السياسي،  الخطر  »باستثناء  أنــه  معتبرًا 
تشكل هـــذه الــخــطــوة خــطــرًا أمــنــيــا وتسمح 
وأضاف  القدس«.  إلى  فلسطينين  بدخول 
ــات أنــــه »لــــن نــســمــح لــلــحــكــومــة بــاملــس  ــركـ بـ
بمكانة القدس كعاصمة إسرائيل املوحدة«. 
واعــتــبــرت الــصــحــيــفــة أن مـــشـــروع الــقــانــون 
هــذا مــن شــأنــه إحـــراج حكومة بينت- لبيد 
والتسبب بخاف بن الحكومة اإلسرائيلية 

واإلدارة األميركية.
وفي السياق ذاته، قدم عضو الكنيست ميكي 
الثاثاء،  أمــس  مــن  أول  الليكود،  مــن  زوهـــار 
مشروع قانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع 
يقضي بــفــرض »الــســيــادة اإلســرائــيــلــيــة« في 
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وقـــالـــت صحيفة 
»مــعــاريــف«، أمــس األربـــعـــاء، إن غــايــة تقديم 
مــشــروع الــقــانــون هــي إحـــراج أحـــزاب اليمن 
في الحكومة اإلسرائيلية. ونقلت الصحيفة 
إنه  عن مصدر في االئتاف الحكومي قوله 

»ال نعتزم التعامل مع هذا االقتراح«.
فــي غضون ذلــك، كــان االحــتــال ومستوطنيه 
يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينين. إذ 
هدمت قوات االحتال، أمس، تجمع »القبون« 
البدوي قرب قرية املغير شمال شرقي مدينة 
وقــال  املحتلة.  الغربية  الضفة  وســط  الله  رام 
مـــحـــمـــد أبـــــو ســــامــــة، أحـــــد أهــــالــــي الــتــجــمــع، 
ــرات اآللـــيـــات  ــشــ ــد«، إن عــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
ترافقها  االحــتــال  لجيش  التابعة  العسكرية 
شــاحــنــات ضــخــمــة، اقــتــحــمــت الــتــجــمــع بــاكــرًا، 
وشرعت بهدم كل املنشآت السكنية، املتمثلة 
فيما  األغــنــام،  وحظائر  والبركسات  بالخيام 
ــتـــال بــنــقــلــهــا إلـــى  ــابـــعـــون لـــاحـ ــام عـــمـــال تـ ــ قـ
مجهولة.  جهة  إلــى  حملتها  التي  الشاحنات 
نسمة،   300 نحو  التجمع  سكان  عــدد  ويبلغ 
وهو قريب من »عن سامية« التي نصب فيها 
محاولة  فــي  أشــهــر،  قبل  خياما  مستوطنون 
للسيطرة على مئات الدونمات الزراعية هناك.

»الـــعـــربـــي  ــادر مــحــلــيــة لــــ ــك، أكــــــدت مــــصــ ــذلــ كــ
ــات تـــابـــعـــة ملــــا يــســمــى  ــ ــرافـ ــ الــــجــــديــــد«، أن جـ
التنفيذية  الـــــذراع  وهـــي  املـــدنـــيـــة«،  »اإلدارة 
لجيش االحتال، هدمت ظهر أمس، حظيرة 

لألغنام في قرية النبي صموئيل شمال غرب 
الــقــدس بــدعــوى إقامتها مــن دون ترخيص، 
في حن سلمت طواقم من سلطات االحتال 
ــــن املـــنـــشـــآت  ــدد آخــــــر مـ ــعــ إخــــــطــــــارات هــــــدم لــ
الــقــدس مــن بينها  السكنية والــتــجــاريــة فــي 

بركسان زراعيان. وجاء هذا بعد أقل من 24 
ساعة على مطالبة االتحاد األوروبي، بوقف 
تنفذها سلطات  التي  الهدم  جميع عمليات 
الفلسطينية املحتلة.  االحتال في األراضــي 
وقــالــت بعثة االتــحــاد األوروبـــي فــي القدس، 

ــــن املــفــجــع  فــــي تـــغـــريـــدة مـــســـاء الــــثــــاثــــاء: »مـ
ــام 2021 شــــــردت إســـرائـــيـــل 595  ــ عـ فــــي  ــه  ــ أنـ
 في األرض 

ً
فلسطينيا، بما في ذلك 320 طفا

زيــادة  ل 
ّ
يمث مــا  وهــو  املحتلة،  الفلسطينية 

بنسبة 50 في املائة مقارنة بالعام املاضي«. 

فــي ســيــاق مــتــصــل، قــامــت طــواقــم مــا يسمى 
بــاملــراقــبــة عــلــى الــبــنــاء فــي بــلــديــة االحــتــال، 
بحمات دهم في عدة أحياء بالقدس املحتلة 
فــي شعفاط، ورأس شــحــادة، وجبل  خاصة 
املناطق  املكبر، والعيسوية، وســلــوان، وهــي 
املاضين  اليومن  غضون  فــي  شهدت  التي 
عمليات هدم نفذتها بلدية االحتال، وأخرى 
هدمها أصحابها بموجب تعليمات من هذه 
البلدية. وكان وفد دبلوماسي يمثل قناصل 
عدد من الدول األوروبية زار بلدة العيسوية 
أمس، والتقى لجنة املتابعة في البلدة، حيث 
لاحتال  اليومية  االنتهاكات  على  أطلعته 
ــلـــدة خـــاصـــة هـــــدم املـــنـــازل  ــبـ بـــحـــق ســـكـــان الـ

واالعتقاالت بالجملة.
ــاء، أصــيــب شـــاب بــالــرصــاص  ــنـ فــي هـــذه األثـ
الـــحـــي فـــي قـــدمـــه خــــال مـــواجـــهـــات انــدلــعــت 
أمــس بن قــوات االحــتــال وشبان في مخيم 
الــفــارعــة جــنــوب طــوبــاس، فيما اعتقل آخــر. 
كما أصيب فلسطيني آخر بجروح في فخذه 
عقب إطــاق النار عليه من قبل مستوطنن 
قرب بلدة مادما جنوب نابلس شمال الضفة 
ــنــــام فـــي منطقة  الـــغـــربـــيـــة، أثـــنـــاء رعـــيـــه األغــ

القعدات التابعة ألراضي البلدة.
من جهة أخــرى، اعتقلت قوات االحتال، فجر 
أمــس، 12 شابا، من بينهم عدد من الجرحى، 
فــي بــلــدة بيتا جــنــوب نــابــلــس شــمــال الضفة 
الــغــربــيــة املــحــتــلــة، حــيــث تــتــواصــل فــاعــلــيــات 
املقاومة الشعبية رفضا إلقامة بؤرة »أفيتار« 
االستيطانية على قمة جبل صبيح في البلدة. 
وبـــهـــذا تــرتــفــع حــصــيــلــة املــعــتــقــلــن مـــن أبــنــاء 
البلدة منذ بدء أحداث جبل صبيح قبل ثاثة 

.
ً
أشهر إلى 23 معتقا

كــذلــك، اعتقلت قـــوات االحــتــال فــجــر أمــس، 
عملية  بعد  بــه،  لاشتباه  فلسطينيا  شابا 
إطاق نار من مركبة اجتازت حاجز قلنديا 
ــقــــدس املــحــتــلــة مــســاء  الـــعـــســـكـــري شـــمـــال الــ
الـــثـــاثـــاء، مـــا تــســبــب بــإصــابــة أحــــد حـــراس 
الــحــاجــز بـــجـــروح وصـــفـــت بــالــطــفــيــفــة. كما 
شــمــلــت االعـــتـــقـــاالت أمــــس ثــاثــة شــبــان من 
طــولــكــرم، وشــابــا مــن بــلــدة تــقــوع شــرق بيت 
لحم جنوب الضفة. على صعيد آخر، اقتحم 
أكـــثـــر مـــن 200 مــســتــوطــن بـــاحـــات املــســجــد 
ــتـــال  قــــصــــى أمــــــس، بــحــمــايــة قــــــوات االحـ

ٌ
األ

ــيـــودًا عــلــى حــركــة  الـــخـــاصـــة الـــتـــي فـــرضـــت قـ
املصلن داخل املسجد ومنعتهم من االقتراب 

من املسارات التي سلكها املقتحمون.

الفلسطيني،  األســيــر  ــادي  ن أكــد 
أسرى  أربعة  أن  ــعــاء،  األرب أمــس 
الصحراوي«  »النقب  سجن  في 
الطعام  عن  اإلضــراب  يواصلون 
اإلداري.  العــتــقــالــهــم  ــًا  ــض رف
الزغير  محمد  هــم:  ــرى  ــ واألس
وسالم زيدات اللذان بدآ إضرابًا قبل 
3 أيام، ومحمد اعمر ومجاهد 
أول  اإلضراب  أعلنا  اللذان  حامد، 
نادي  ــال  وق الثالثاء.  أمــس  من 
األسير  إن  بيان صحافي  األسير في 
شرع  الخليل  من  سنة(   34( الزغير 
وهذا  أيــام،  ثالثة  منذ  باإلضراب 
يخوضه  الــذي  الثاني  ــراب  اإلضـ
منذ  األخير  اعتقاله  فترة  خــالل 
وأصدر   ،2020 إبريل/نيسان  شهر 
ــر  أوام خمسة  بحّقه  االحــتــالل 
اعتقاٍل إدارّي، ما بين أربعة أشهر 

وثالثة أشهر.

4 أسرى 
يواصلون اإلضراب

القدس المحتلة 
نضال محمد وتد

ــر الـــــتـــــحـــــركـــــات واالتـــــــصـــــــاالت  ــيــ تــــشــ
ــيـــة الـــتـــي يــجــريــهــا  اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـ
الـــــرئـــــيـــــس اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــجــــديــــد، 
يــتــســحــاق هـــرتـــســـوغ، بـــمـــا يــتــجــاوز 
اإلسرائيلي،  القانون  إيــاه  يخّوله  ما 
ــة الـــحـــالـــيـــة ســتــشــهــد  ــلـ إلـــــى أن املـــرحـ
ــا لـــــنـــــشـــــاط هــــــرتــــــســــــوغ فـــي  ــفــ ــيــ ــثــ ــكــ تــ
تــحــســن صــــــورة إســـرائـــيـــل وتــوفــيــر 
الــدولــيــن، واألهــم  الشرعية والــقــبــول 
ــي، لــحــكــومــة  ــربــ ــعــ ــا الــ ــك أيــــضــ ــ مــــن ذلــ
نــفــتــالــي بــيــنــت. ومــــع أن االتـــصـــاالت 
هرتسوغ،  يطلقها  التي  والتحركات 
بـــــدأت لــلــوهــلــة األولــــــى مـــع األطـــــراف 
واإلقليمية كخطوة مجاملة  العربية 
لدولة  رئيسا  النتخابه  دبلوماسية 
يــمــكــن حصرها  ــه ال  أنـ ــتـــال، إال  االحـ
الباب، خصوصا بعد تأكيد  في هذا 
اتـــصـــاالت  ــاريــــف« أن  ــعــ صــحــيــفــة »مــ
بتنسيق  جــرت  وتحركاته  هرتسوغ 
ومع  اإلسرائيلية  الخارجية  مــع  تــام 
بينت. وهذا يؤشر إلى أن األنباء عن 
لقاء مرتقب قريبا مع رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس تأتي في 
سياق تقديم هرتسوغ كحمامة سام 

مقبول من األطراف العربية والدولية 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــــن رئــ ــفــــرت مـ ــتــــي نــ الــ
أية  على  نتنياهو.  بنيامن  السابق 
حـــال، فـــإن نــشــاط هــرتــســوغ الــحــالــي، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن قــــانــــون »رئـــيـــس 
صـــاحـــيـــة  أي  يــــخــــّولــــه  ال  الـــــــدولـــــــة« 
ــل فــي الــعــمــلــيــات والــتــحــركــات 

ّ
لــلــتــدخ

السياسية، ال الداخلية وال اإلقليمية 
والــدولــيــة، مــن دون تنسيق وموافقة 
وربما أيضا تكليف رسمي من رئيس 
لعبه  الــذي  بالنشاط  يذّكر  الحكومة، 
أيــضــا الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي االسابق 
شــمــعــون بــيــريــز خــــال واليـــــة بــــاراك 
أوباما، في تخفيف حدة الخاف بن 

اإلدارة األميركية وبن نتنياهو.
ــكــــون  ــيــ ســ هــــــرتــــــســــــوغ  أن  ويــــــــبــــــــدو 
»الــســفــيــر« األهـــم لــدولــة االحــتــال في 
السياسية  والواجهة  القريبة،  الفترة 
الحمائمية لها، التي تعطي األنظمة 

املتهافتة على التطبيع والعودة ألي 
تعامل مع دولة االحتال اإلسرائيلي 
»املــبــرر« الــذي سيتم الــتــرويــج لــه من 
ــــي مــقــدمــتــهــا  ــذه األطــــــــراف وفـ ــ قـــبـــل هـ
ــرف الــفــلــســطــيــنــي. وُيـــنـــتـــظـــر أن  ــطــ الــ
يتمخض لقاء هرتسوغ عباس املعلن 
عــنــه، عــن بــيــانــات تــكــرر الــحــاجــة إلــى 
التعاون والحوار والتفاوض وإطاق 
أن يضمن  مـــن دون  عــمــلــيــة ســلــمــيــة، 
ــدًا مـــن هــرتــســوغ  ــ ذلـــك تــصــريــحــا واحـ

لجهة حل الدولتن.
ــه األمـــثـــل  ــرتـــســـوغ الــــوجــ ــل هـ ــّكـ ــشـ ويـ
لـــهـــذه املــهــمــة فـــي املــرحــلــة الــحــالــيــة، 
لكون كل من بينت ووزير خارجيته 
الساحة  على  »جديدين«  لبيد  يئير 
الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، مــقــابــل رصــيــد 
وافـــــر لـــهـــرتـــســـوغ، وال ســيــمــا تــجــاه 
اإلدارة األميركية في البيت األبيض 
والسلطة  ومصر  األردن  مثل  ودول 
ــلـــت فــي  ــامـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تـــعـ
ــرتــــســــوغ. وســـيـــكـــون  املــــاضــــي مــــع هــ
ــرتــــســــوغ عـــمـــلـــيـــا ســـفـــيـــر »ســــــام«  هــ
إن  وزيـــر خارجيتها  يــقــول  لحكومة 
قــابــل للتطبيق  الـــدولـــتـــن غــيــر  حـــل 
حاليا، فيما بينت يهاجم نتنياهو، 
ــــي  ــــم« أراضـ

ّ
ــه »ســــل ــأنـ مــتــهــمــا إيــــــاه بـ
الغمر والباقورة لألردن.

تتواصل عمليات هدم وإخالء التجمعات الفلسطينية )مصعب شاور/فرانس برس(

)Getty( أكد كيري وبوتين تقارب بلديهما بشأن المناخ

أسامة علي

يستعد مجلس األمن الدولي 
بمشاركة وزارية رفيعة، لعقد 

جلسة اليوم الخميس، ملناقشة امللف 
الليبي الذي انحصر الحديث فيه 

باالنتخابات، ملحاولة الوصول إلى 
توافق دولي للدفع بالجهود األممية 
من أجل إجراء هذا االستحقاق في 

24 ديسمبر/كانون األول املقبل، وهو 
اليوم »املقدس« في ليبيا )استقالل 
ليبيا في 24 ديسمبر 1951( الذي 

يصّر املجتمع الدولي على إجراء 
االنتخابات فيه. قد يفهم املتابع أن 

اختيار البعثة األممية في ليبيا لهذا 
اليوم تحديدًا، كاستدعاء للتاريخ 
ولتذكير املختلفني واملتصارعني 
في البالد بيوم استقالل بالدهم 

ووحدتها. ولكن املفارقة تكمن في 
التذكير بيوم االستقالل بال معناه، 
فمن يفرض هذا اليوم بالتحديد هم 

أطراف متدخلة في الشأن الليبي، 
بعضها تتقاسم األرض الليبية 

وتنشر قوات عليها، مسيطرة على 
مفاصل هامة ونقاط استراتيجية.

ووسط تشّبث دولي بإجراء 
االنتخابات في هذا اليوم تحديدًا، 
تصر البعثة األممية، وبكل تأكيد 

من خلفها أطراف دولية، على فرض 
قاعدة دستورية مؤقتة، وغّض 

الطرف على ما انتهت إليه مشاورات 
املسار الدستوري، التي دعت إليها 

وأشرفت عليها البعثة نفسها، وكانت 
آخرها اجتماعات الغردقة املصرية، 
نهاية فبراير/شباط املاضي، وفيها 

توافق ممثلو مجلس النواب واملجلس 
األعلى للدولة على ضرورة طرح 

مشروع الدستور لالستفتاء ليكون 
أساس االنتخابات املقبلة.

يتساءل عدد من الناشطني 
الليبيني، وأعضاء في ملتقى الحوار 

السياسي: ما الضير في إرجاء 
موعد االنتخابات إلى ما بعد 24 

ى لليبيني 
ّ
ديسمبر، حتى يتسن

االنخراط في العملية السياسية 
من خالل االستفتاء على مشروع 

الدستور وإقراره كأساس دائم 
لكل االنتخابات واالستحقاقات 
السياسية؟ والجواب الجاهز هو 

ضيق الوقت.
وعالوة على أن مشروع الدستور 
سينقل البالد إلى املرحلة الدائمة 

وينهي فترات الفوضى السياسية، 
فنصوصه كفيلة باستقالل 

النتيجة االنتخابية عن تأثيرات أي 
طرف متشبث بالسلطة. والواقع 

أن ربط موعد االنتخابات بتاريخ 
24 ديسمبر، بات مفرغًا من معناه 
ودالالته، وال بد لألطراف الليبية أن 
تعي ذلك، فإن لم تخضع للضغوط 

فال بد من الوفاء للتاريخ ورمزية 
ذكرى االستقالل، ولنا أن نتصور 
ذكرى هذا اليوم ومشهد االحتراب 
والقتل والقنابل واملرتزقة قد عاد 

ليطغى على كل شيء.
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  شرق
      غرب

جلسة لمجلس
األمن حول ليبيا

الــيــوم  الـــدولـــي،  األمـــن  يعقد مجلس 
الخميس، جلسة خاصة حول ليبيا، 
ملــنــاقــشــة املــســتــجــدات فــي هـــذا البلد 
ــار الـــدســـتـــوري لــانــتــخــابــات  ــســ واملــ
املـــقـــررة فــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
املـــقـــبـــل. وتــــوجــــه رئــــيــــس الــحــكــومــة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة الــلــيــبــيــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
أمــس األربــعــاء،  )الـــصـــورة(،  الدبيبة 
على رأس وفد وزاري إلى نيويورك 
ــلــــســــة، والــــتــــي  لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الــــجــ
يفترض أن يقدم املبعوث األممي إلى 
ليبيا يان كوبيتش خالها إحاطته 

للمجلس حول الوضع الليبي.
)العربي الجديد(

حملة »غاز العدو احتالل« 
تنتقد الحكومة األردنية

الــوطــنــيــة األردنــيــة  الحملة  انــتــقــدت 
إسرائيل  مع  الغاز  اتفاقية  إلسقاط 
)حــمــلــة غــــاز الـــعـــدو احــــتــــال(، أمــس 
الــحــكــومــة  إدارة  ــددًا،  ــجـ مـ ــاء،  ــعــ األربــ
ــاه مع  ــيـ األردنـــيـــة ملــلــفــي الــطــاقــة واملـ
ــل الـــطـــرفـــن  ــد تــــوصــ ــعـ االحــــــتــــــال، بـ
ــاق تــــــزود إســــرائــــيــــل بــمــوجــبــه  ــفــ التــ
ــتـــر مــكــعــب  ــيـــون مـ ــلـ املـــمـــلـــكـــة بــــــــ50 مـ
ــراة.  ــ ــتـ ــ ــــشـ ــاه اإلضـــــافـــــيـــــة املـ ــ ــيــ ــ ــن املــ ــ مــ
»مستمر  األردن  إن  الحملة  وقــالــت 
ــزاز إســــرائــــيــــل«،  ــ ــتــ ــ بـــالـــخـــضـــوع البــ
ــاح  ــــو »نـــجـ مـــعـــتـــبـــرة أن االتـــــفـــــاق هـ
ــاز »ال  ــغــ الــ ــوم«، وأن صـــفـــقـــات  ــ ــزعـ ــ مـ
الــتــبــعــّيــة  مـــوقـــع  فــــي  األردن  تـــضـــع 
فــحــســب«، بــل »يــدفــع لهم مــن أمــوال 

دافعي الضرائب األردنين«.
)العربي الجديد(

وزير االستخبارات اإليراني 
في بغداد 

اإليراني  االستخبارات  وزيــر  وصــل 
ــــوي، أمــــــس األربـــــعـــــاء،  ــلـ ــ مـــحـــمـــود عـ
ــة الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد،  ــمـ ــى الـــعـــاصـ ــ إلــ
لــبــحــث عــــدد مـــن املـــلـــفـــات املــشــتــركــة 
بــن الــبــلــديــن. وأكـــد مــســؤول عــراقــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وصـــول علوي  لـــ
ــقـــه شــخــصــيــات مــــن »الـــحـــرس  ــرافـ تـ
ــادات أمــنــيــة إيــرانــيــة،  ــيـ ــثـــوري« وقـ الـ
ســـيـــلـــتـــقـــي  األخـــــــيـــــــر  أن  ــا  ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ
مــســؤولــن وقــيــاديــن عــراقــيــن، من 
بــيــنــهــم رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
مسلحة،  فصائل  وزعماء  الكاظمي، 
الوجود  أبرزها  عــدة،  ملفات  لبحث 

األميركي في العراق.
)العربي الجديد( 

مصر: إدراج العليمي 
وشعث على قوائم 

اإلرهاب
رفـــضـــت مــحــكــمــة الــنــقــض املــصــريــة، 
أمـــــس األربـــــعـــــاء، الـــطـــعـــن املــــقــــدم مــن 
املــحــامــي زيــــاد الــعــلــيــمــي والــنــاشــط 
ــلــــق بـــالـــحـــكـــم  ــعــ ــتــ رامــــــــــي شـــــعـــــث، املــ
بـــإدراجـــهـــمـــا عــلــى قــائــمــة اإلرهــــــاب، 
مؤيدة حكم محكمة جنايات القاهرة 
ــــك، بــاملــوافــقــة عــلــى اإلدراج  حــــول ذلـ
يدرج  ولم  العامة.  النيابة  املقدم من 
قائمة  عــلــى  العليمي وشــعــث  اســمــا 
الــكــيــانــات اإلرهــابــيــة بــســبــب قضية 
لقضية جديدة  بل  األمـــل«،  »تحالف 
فتحت ضّدهما، لم يتم استدعاؤهما 
بعد بشأنها أمام أي هيئة قضائية.
)العربي الجديد(

الغنوشي يتعافى 
من كورونا

أكـــد مــاهــر مـــذيـــوب، مــســاعــد رئيس 
ــــواب الـــتـــونـــســـي راشــــد  ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
الــغــنــوشــي )الـــــصـــــورة(، أن األخــيــر 
»بخير ويتعافى من أعراض طفيفة 
ــــوب أن  ــذيـ ــ لـــــكـــــورونـــــا«. وأوضـــــــــح مـ
الغنوشي »في تواصل عن بعد مع 
عائلته ونائبيه ومساعديه ويتابع 
الساعة«،  مــدار  على  املجلس  أعمال 
فيما قال املستشار اإلعامي لرئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــتـــونـــســـي وســيــم 
تــلــقــى  الـــغـــنـــوشـــي  الــــخــــضــــراوي إن 
ــدة لــاطــمــئــنــان  مـــكـــاملـــات هــاتــفــيــة عــ
عـــلـــى صـــحـــتـــه، إحــــداهــــا مــــن رئــيــس 

الجمهورية قيس سعيد.
)العربي الجديد(

ريان محمد

برعاية  الــســوري  للنظام  اتهامات  ظل  في 
ــنــــي فــــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء  الــــفــــراغ األمــ
جــنــوب الــبــاد منذ الــعــام 2014، ومــنــع أي 
عمل سياسي حقيقي فيها، برزت في األيام 
القليلة املاضية والدة حزب سياسي جديد 
أعـــضـــاؤه مــن أبــنــاء املــحــافــظــة، تــحــت اســم 
»حزب اللواء السوري«، يرتبط فيه فصيل 
عسكري جديد هو »قوة مكافحة اإلرهاب«، 
إلــى  املــحــافــظــة  حــاجــة  بـــن  اآلراء  لتنقسم 
الذاتية،  الحماية  على  تعمل  محلية  قــوى 
وبــن املــخــاوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى دفع 

مشروع تقسيمي لسورية.
ــام املاضية،  وشــهــدت الــســويــداء خــال األيـ
اإلعـــان عــن »حــزب الــلــواء الــســوري«، ومن 
أهدافه التي أعلن عنها مؤسسوه »العمل 
ــن الـــحـــكـــم االســــتــــبــــدادي  عـــلـــى االنــــتــــقــــال مــ
إلـــى الــحــكــم الــديــمــقــراطــي الــرشــيــد وتــعــدد 
للسلطات«.  السلمي  واالنــتــقــال  السلطات 
ــــن أول  ــبـــوك«، أن »مـ ــيـــسـ وأضـــــــاف عـــبـــر »فـ
ــلـــى وحـــــــدة األراضـــــــي  ــه الـــتـــأكـــيـــد عـ ــ ــدافـ ــ أهـ

السورية«.
ولم تتضح بعد مامح الحزب الجديد من 
مــبــادئ وبــرامــج عــمــل، لكن مــديــر مؤسسة 
»أنــــا إنـــســـان«، مــالــك أبـــو خــيــر، املــقــيــم في 
فرنسا، وأبرز املؤسسن املعروفن للحزب، 
إنه  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  قــال 
كمجموعة  عملنا  املاضية  األشهر  »خــال 
كبيرة من أبناء السويداء على بناء حزب 
سياسي سوري ينطلق من داخل املحافظة، 
يضع في أولى أهدافه محاربة داعش التي 
كفزاعة  السويداء  بادية  إلى  النظام  نقلها 
ــالـــب املــحــافــظــة  ــا تـــطـ ــنـــدمـ يــســتــخــدمــهــا عـ
بحقوقها، والفلتان األمني الذي استثمره 
ــداء،  الـــنـــظـــام فــــي تـــشـــويـــه ســـمـــعـــة الــــســــويــ
ــّدم لــهــا كل  ــ إذ دعـــم عــصــابــات الــخــطــف وقـ
الــتــســهــيــات، والـــوقـــوف فــي وجـــه الــخــراب 
الــلــه إلــى املحافظة من  الـــذي يرسله حــزب 

مخدرات، وغيرها من القضايا«.
الذاتية،  واإلدارة  الفيدرالية  وفيما يخص 
ــال: »نـــحـــن ال نــعــتــبــرهــمــا تــهــمــا بـــل حقا  ــ قـ
مشروعا، لكن الطرحن ليسا حاليا ضمن 
عليهما  الــعــمــل  أن  والــســبــب  حــســابــاتــنــا، 
ــة وطــنــيــة  ــاولـ ــارج طـ ــ أو املــطــالــبــة بــهــمــا خـ
سورية جامعة يوافق عليها كل السورين 
نفى  كما  مبكرًا«.  انتحارًا سياسيا  يعتبر 

ــه لـــانـــفـــصـــال واملــطــالــبــة  ــود أي تـــوجـ ــ وجــ
: »نــحــن وبكل 

ً
بإقامة »دولـــة درزيـــة« قــائــا

فــخــر أبــنــاء بــنــي مــعــروف مــصــدر حــركــات 
مطالب  لدينا  وليست  والوطنية،  التحرر 
خـــارج البوصلة الــوطــنــيــة«. ولــفــت إلــى أن 
»الــحــزب املــولــود هــو حــزب سياسي، فيما 
الــفــصــيــل الــعــســكــري املـــعـــروف بـــاســـم قــوة 
ــزءًا مــنــه، وإنــمــا  مكافحة اإلرهــــاب لــيــس جـ
هناك اتفاق مع هذه القوة للتنسيق معها 
املتفق عليها،  طاملا هي ملتزمة باملعايير 
الــدولــيــة،  الــقــانــون  مــثــل االلـــتـــزام بمعايير 
وعدم وجود معتقات أو القيام بعمليات 

تحقيق، فهذا من اختصاص القضاء«.
وأكــد أنــه »ال يوجد أي تمويل للحزب من 
أي دولـــــة، فـــي حـــن أجــريــنــا خــــال الــفــتــرة 
املاضية العديد من اللقاءات الدبلوماسية 
لعرض رؤية الحزب السياسية، ودعم حل 
األزمة السورية وفق قرارات مجلس األمن 
خــصــوصــا 2254، كــمــا أنــنــا نــدعــو لــحــوار 
ســـــوري-ســـــوري يـــقـــرر مــســتــقــبــل الـــبـــاد«. 
ولــفــت إلـــى أنـــه »ال يــوجــد أي تــنــســيــق مع 
الــنــظــام أو قـــوى مــقــربــة مـــنـــه«، مـــؤكـــدًا أنــه 
»ال يـــوجـــد أي تــمــويــل مـــن قـــــوات ســوريــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ونـــعـــتـــبـــرهـــا مــــع مــخــتــلــف 
الـــقـــوى الـــســـوريـــة، شـــركـــاء فـــي حـــل األزمــــة 
السورية، وذلك باستثناء القوى املتشددة 
السياسية  الــديــنــيــة  ــدات  ــنـ األجـ وصــاحــبــة 

واملرتبطة باإلرهاب«.
علن عنها تحت 

ُ
أما القوة العسكرية التي أ

اسم »قوة مكافحة اإلرهــاب«، وعلى الرغم 
من أن الحزب الجديد ينفي تبعيتها له، إال 
أن هناك حالة تنسيق بن الطرفن. وقالت 
هذه القوة في أول منشور على صفحتها 
عــلــى »فــيــســبــوك«: »بــعــد االنـــفـــات األمــنــي 
الكبير في الجنوب السوري وتحديدًا في 
اإلرهابية  العصابات  وانتشار  السويداء، 
التي تقوم بخطف وترويع املدنين والتي 
أجهزة  من  مدعومة  أمنية  بطاقات  تحمل 
األمـــن ونــشــر املــخــدرات بــن جيل الشباب، 
أصــبــح ال بــد مــن الــعــمــل عــلــى الــوقــوف في 
وجـــه كــل مــن يــهــدد الــســلــم األهــلــي وحــيــاة 
وســامــة املــدنــيــن، مــن دون نــســيــان عــودة 
نشاط تنظيم داعش في بادية السويداء«. 
املشاركة في  »بــات واجبا علينا  وأضافت 
الــحــرب ضــد كــل مــن يهدد سامة املدنين 

وضد كل التنظيمات اإلرهابية والتحالف 
مع كل القوى الدولية التي تسعى للقضاء 

على اإلرهاب«.
الــقــوة العسكرية  وتــعــود بـــدايـــات تــواجــد 
ــــى بــــدايــــة شــهــر  الـــجـــديـــدة عـــلـــى األرض إلـ
فبراير/شباط املاضي، حينها قام شخص 
الحكيم، وهــو مقيم في بلدة  يدعى سامر 
الــرحــى املــجــاورة ملدينة الــســويــداء، برفقة 
ــا بــنــحــو  ــقـــدر عــــددهــ مــجــمــوعــة مــســلــحــة يـ
في  مــفــاجــئ  بشكل  بــالــظــهــور  40 مسلحا، 
بلدته خازمة في الريف الجنوبي الشرقي، 
معلنا عن عزمه إنشاء معسكر تدريب في 
املــنــطــقــة. وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة، قــال 
إنه يسعى  البلدة حينها،  الحكيم ألهالي 
إحــدى  مــن  بــدعــم  مــســلــح،  لتشكيل فصيل 
ــيـــة، لــــم يــســمــهــا، ويــعــتــزم  ــدول الـــخـــارجـ ــ ــ الـ
إنشاء معسكر للتدريب، وأخبرهم أن باب 
االنــتــســاب مــفــتــوح مــقــابــل رواتــــب شهرية. 
كــمــا زعـــم الحكيم أن مــقــاتــات مــن »قـــوات 
»قــــوات ســوريــة  ـــ حــمــايــة املــــــرأة« الــتــابــعــة لــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(، ســيــشــرفــن عــلــى 
سيكون  الفصيل  وأن  الــتــدريــب،  عمليات 
فــي  ــة  ــيــ ذاتــ وإدارة  حـــمـــايـــة  ــاء  إلنــــشــ نــــــواة 
في  يومها  الحكيم  ينجح  ولــم  املــحــافــظــة. 
إقـــامـــة املــعــســكــر، واضـــطـــر لــانــســحــاب من 

البلدة والعودة إلى الرحى.
الــســويــداء  الــغــربــي ملحافظة  الــريــف  أن  إال 
شهد في النصف الثاني من الشهر املاضي 
الحكيم،  باسم  ارتبطت  مسلحة،  تحركات 
مــــشــــروع اإلدارة  الـــواجـــهـــة  ــــى  إلـ وأعــــــــادت 
الــذاتــيــة والــعــمــل على طــرد إيـــران و»حــزب 
الـــلـــه« مـــن املــحــافــظــة. وبـــــرزت شخصيات 
جــديــدة فــي املــشــهــد، منها كــفــاح الــحــمــود، 
ــيـــخ وحـــيـــد  ــل الـــشـ ــيــــث الــــبــــلــــعــــوس، نـــجـ ولــ
البلعوس مؤسس حركة »رجــال الكرامة«. 
ــشــر 

ُ
واتــــهــــم لـــيـــث الـــبـــلـــعـــوس فــــي فـــيـــديـــو ن

أخيرًا، اإليرانين بأنهم وراء اغتيال والده 
قبل نحو 6 سنوات.

وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلــــك، قـــال نــاشــط سياسي 
ــه أبــــــــو جـــــمـــــال مـــــعـــــروف،  ــتـ ــيـ ــمـ ــسـ طــــلــــب تـ
عام  منذ  »النظام عمل  إن  أمنية،  ألســبــاب 
2014 عــلــى رعــايــة الــفــراغ األمــنــي وإعــطــاء 
املــجــرمــن الــغــطــاء لــيــمــارســوا كــل األعــمــال 
غــيــر املــشــروعــة مــن الــتــهــريــب إلـــى الخطف 
والسلب والقتل، ما شوه سمعة السويداء 
وحرمها من فرصة نمو حركة اقتصادية، 
ــــف عـــائـــلـــة مــن  ــر مــــن 18 ألـ ــثـ مــــع وجــــــود أكـ
ــة«. ولـــفـــت في  مــخــتــلــف املـــنـــاطـــق الــــســــوريــ
تصريح لـ»العربي الجديد« إلى أن »النظام 
طــرح خــال السنوات األربــع األخــيــرة أكثر 
مــن مــرة طــروحــات تفضي إلــى خلق كيان 
مجتمعي يتبع له فصيل مسلح، إال أنه كان 
القائمون  يكون  أن  محاولته  جــراء  يفشل 
ــه املـــرتـــبـــطـــن بـــاألجـــهـــزة  ــ ــ عــلــيــهــا مــــن أزالمـ
األمــنــيــة الــتــي تــعــمــل بــشــكــل مــمــنــهــج على 
إثـــارة الــفــوضــى والــنــزاعــات الــداخــلــيــة، في 
حــن تــحــّول الــحــديــث عــن ضــــرورة وجــود 
ــة لـــوقـــف عـــمـــلـــيـــات الــخــطــف  ــيــ حـــمـــايـــة ذاتــ

والسلب واالتجار باملخدرات«.

النظام عمل منذ 
عام 2014 على رعاية 

الفراغ األمني

أحد مؤسسي 
الحزب الجديد: ال تمويل 

لنا من أي دولة

استنساخ تجربة »اإلدارة الذاتية« أم ملء الفراغ؟
حراك سياسي وعسكري بالسويداء

شهدت محافظة 
السويداء أخيرًا اإلعالن 

عن حزب جديد، 
بالتوازي مع الكشف عن 
فصيل عسكري جديد، 
في تطور يثير مخاوف 

من توجه إلدارة ذاتية

الوجه الحمائمي إلسرائيل االستيطانية

استفزازات 
إسرائيلية 

للفلسطينيين
انتهاكات متصاعدة في 

الضفة والقدس... ومشاريع 
قوانين عنصرية تهويدية
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      غرب

أبي أحمد يعد 
بـ»صد هجمات األعداء«

ــيــــس الـــــــــــوزراء أبــــــي أحـــمـــد  وعــــــد رئــ
ــد هـــجـــمـــات األعـــــــــــــداء«، بــعــد  ــ »صـ ـــ ــ بـ
هـــــجـــــوم جـــــديـــــد لــــلــــمــــتــــمــــرديــــن فــي 
تيغراي، املنطقة الواقعة في أقصى 
شــمــال إثــيــوبــيــا وتــشــهــد حــربــا منذ 
ثمانية أشــهــر. وقـــال أبــي أحــمــد في 
األربــعــاء:  أمــس  بيان على »تويتر« 
»ســنــدافــع عــن أنفسنا ونــصــد هــذه 
الــهــجــمــات مـــن أعـــدائـــنـــا الــداخــلــيــن 
والـــخـــارجـــيـــن بــيــنــمــا نــعــمــل عــلــى 

تسريع الجهود اإلنسانية«.
)فرانس برس(

التحالف الدولي يسلّم 
البشمركة مساعدات 

عسكرية
ــوات الــبــشــمــركــة الــتــابــعــة  تــســلــمــت قــ
لــحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق، 
مـــســـاعـــدات مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
الـــــــذي تــــقــــوده الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة. 
وأعلنت وزارة البشمركة، في بيان، 
ــدات شــمــلــت صــهــاريــج  ــاعــ ــســ املــ  

ّ
أن

وعربات ومعدات لوجستية أخرى. 
ـــه سلم 

ّ
مــن جــهــتــه، قـــال الــتــحــالــف إن

بقيمة  مــســاعــدات  البشمركة  قـــوات 
لــــزيــــادة  وذلــــــــك  دوالر،  مــــايــــن   4
البشمركة على قتال تنظيم  قــدرات 

»داعش«.
)العربي الجديد(

... وتدريبات مع »قسد« 
في كونيكو

أجــــــــــرى الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي ضــد 
»داعــــــــــــــــش« تــــــدريــــــبــــــات عـــســـكـــريـــة 
ــة  ــع »قـــــــــــوات ســــوريــ ــ ومــــــــنــــــــاورات مــ
ــقـــاعـــدة  ــيــــة« )قـــــســـــد( بـ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
كــونــيــكــو، فــي الــريــف الــشــرقــي لدير 
الـــــزور، شــرقــي ســـوريـــة. وأوضــحــت 
الجديد«  »العربي  لـ محلية  مصادر 
الثاثاء،  التدريبات جرت مساء   

ّ
أن

وتــخــلــلــهــا إطـــــاق قـــذائـــف صــوتــيــة 
 
ّ
ــارات. وذكــــــرت املــــصــــادر أن ــفــــجــ وانــ
قــوات التحالف عــززت وجودها في 
حــقــل كــونــيــكــو تــزامــنــا مـــع تــعــزيــزه 
الــذي شهد  النفطي  العمر  في حقل 
أيـــضـــا الــــثــــاثــــاء تــــدريــــبــــات لـــقـــوات 
الــتــحــالــف بــهــدف صــد أي هجمات، 
وإخـــاء مــواقــع وإعــــادة انــتــشــار في 

محيط الحقل.
)العربي الجديد(

بغداد ـ زيد سالم

مــــع اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات جـــمـــع رفــــــات وجــثــث 
ــع لــيــلــة اإلثــنــن  ــدلـ ضــحــايــا الـــحـــريـــق الـــــذي انـ
املـــاضـــي فـــي مــســتــشــفــى الــحــســن، فـــي مــديــنــة 
ــراق، وأفــــضــــى إلـــى  ــ ــعـ ــ ــة، جـــنـــوبـــي الـ ــريـ ــنـــاصـ الـ
ــة الــــعــــشــــرات فــــي حــصــيــلــة مــا  ــ ــابـ ــ مــقــتــل وإصـ
زالــت غير نهائية، خرجت إلى األضــواء حالة 
الــعــراق بعد كــل فاجعة من  غير جــديــدة على 
هــذا القبيل، وتــدور حــول ما إذا كــان الحريق 
 أو أنه حادث عرضي. وزاد هذا الجدل 

ً
مفتعا

بيان لكتلة »سائرون«، التابعة للزعيم الديني 
»األيـــادي  فيه  اتهمت  والــتــي  الــصــدر،  مقتدى 
الـــخـــبـــيـــثـــة« بـــالـــتـــســـّبـــب بـــحـــريـــق املــســتــشــفــى، 
مطالبة بمحاسبتها. أعقبت ذلك تصريحات 
لـــنـــواب فـــي الـــبـــرملـــان ملــحــوا فــيــهــا إلــــى وجـــود 
شبهات بأن الحريق مفتعل ألسباب سياسية 
تتعلق بالصراع الحالي واالنتخابات املقررة 

في أكتوبر/ تشرين األول املقبل، وأحد هؤالء 
النائب نعيم العبودي، الذي قال إن »شخصية 
أمنية كبيرة أبلغتني قبل أسبوعن بأنه ربما 

تكون هناك استهدافات للمستشفيات«.
نوعه خال  مــن  الثاني  الحريق  هــذا  وُيعتبر 
»ابن  أقــل من 3 أشهر، عقب حريق مستشفى 
الــخــطــيــب« فــي بــغــداد، نــهــايــة إبــريــل/ نيسان 
ــك أكـــثـــر مـــن 100  ــــب ضــحــيــة ذلــ املـــاضـــي، وذهـ

شخص.
وكــشــف مـــســـؤول عـــراقـــي رفــيــع املــســتــوى في 
مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــتــحــقــيــقــات الــتــي  لــــ
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  عــلــيــهــا  اإلشـــــــــراف  ــتـــولـــى  تـ
ــــود  ــــات أمـــنـــيـــة أخـــــــرى أكـــــــدت عــــــدم وجـ ــهـ ــ وجـ
أي شــبــهــة جــنــائــيــة فـــي الــحــريــق، مــضــيــفــا أن 
»الـــحـــادث عــبــارة عــن فــســاد مــالــي واســتــهــتــار 
بــــأرواح الــنــاس، لــكــن األحــــزاب تــريــد توظيفه 
سياسيا بحسب مصالحها، وهي نجحت في 
ذلك«. واعتبر أن »التراشق بالتهم بن التيار 
وكذلك  الفتح  لتحالف  تابعة  وكتل  الــصــدري 
حزب الدعوة، في محاولة من كل طرف إللقاء 
اللوم على اآلخر، هي أولى تداعيات الحريق، 
والـــحـــكـــومـــة لـــن تـــكـــون طـــرفـــا فـــيـــه«. وأضــــاف 
املسؤول أن »دائرة صحة ذي قار كحال باقي 
ــر الـــدولـــة تــصــارع املــحــاصــصــة الحزبية  دوائــ
والــطــائــفــيــة عـــدا عــن آفـــة الــفــســاد، يــضــاف إلــى 
ذلك أن املنشآت الصحية كلها تعود إلى فترة 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات ومــــا قــبــل ذلــك 
ووصلت إلى عمرها االفتراضي وال توجد أي 
يدت، مثل مركز 

ُ
صيانة لها، واملنشآت التي ش

العزل الذي اندلع فيه الحريق، هي عبارة عن 

النتائج. من جهته، قال عضو البرملان العراقي 
ــتـــراف  عــلــي الـــبـــديـــري إن »عـــلـــى الــجــمــيــع االعـ
بـــأن املــحــاصــصــة الــحــزبــيــة والــطــائــفــيــة دمــرت 
ــر الـــعـــراق، بــالــتــالــي فــإن  ــ كــل مــؤســســات ودوائـ
املساهمة فــي إفــشــال الــدوائــر يـــؤدي إلــى قتل 
املراجعن واملرضى في املستشفيات العراقية، 

قنابل موقوتة يتم إيــداع املرضى فيها، إذ ال 
تــوجــد فتحات تهوية وال مــهــارب خـــروج وال 
العزل  أن مراكز  إلى  منظومات إطفاء«. ولفت 
ــّيـــدت بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا، هـــي في  ـ

ُ
الــتــي ش

األغــلــب عــبــارة عــن بــيــوت جــاهــزة )كــرفــانــات( 
من  األول  انسحابهم  بعد  األميركيون  تركها 
العراق عام 2011، وأخرى جاءت بها منظمات 
دولية لصالح النازحن، واألخــرى من مواقع 

موانئ وشركات نفطية في البصرة.
وصــّوت مجلس الـــوزراء العراقي على شمول 
بــقــانــون  الــحــســن  ضــحــايــا حــريــق مستشفى 
الصحة، معتبرًا  ملنتسبي  التقاعدية  الحقوق 
التي  التحقيق  لجنة  منح  كما  إياهم شهداء، 
تــتــولــى الــعــمــل عــلــى الــحــادث أســبــوعــا إلعــان 

ــمـــارســـه جــمــيــع الــكــيــانــات  وهـــــو قـــتـــل عـــمـــد تـ
السياسية التي تتصارع في سبيل نيل أكبر 
عدد من املناصب، سواء على املستوى الوزاري 
ــد بــلــغــت  ــ ــات الـــصـــغـــيـــرة، وقــ أو فــــي املــــؤســــســ
إذ  جــدًا،  الحزبية مرحلة خطيرة  املحاصصة 
إنها تطورت لتدخل حتى إدارة املدارس ضمن 
هــذا املــبــدأ«. وأضــاف، في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »حـــرائـــق املــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
من  مفتعلة  الطاقة،  أبـــراج  وتفجير  وتفخيخ 
مــا نخشاه  ولكن  اإلرهــابــيــة،  التنظيمات  قبل 
الصراعات  ضمن  املستشفيات  تدخل  أن  هــو 
ــزاب الــعــراقــيــة«.  ــ الــســيــاســيــة بــن الــكــتــل واألحــ
في  اإلنــســان  لحقوق  العليا  املفوضية  عضو 
الــعــراق عــلــي الــبــيــاتــي لــم يستبعد أن »تــكــون 
معتبرًا  مفتعلة«،  املستشفيات  حــرق  حــوادث 
في اتصاٍل مع »العربي الجديد«، أن »كل شيء 
وارد، وقـــد تــكــون مــفــتــعــلــة لــصــالــح جــهــات ال 
نعرف إلى حد اآلن ما غايتها، لكن املعروف أن 
الخاسر هو املريض العراقي الــذي بات يفكر 
كثيرًا قبل زيارة دوائر الصحة واملستشفيات 
الــــبــــاد«. ورأى أن »اســتــقــالــة  فـــي  الــحــكــومــيــة 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة لـــن تـــكـــون الـــحـــل األمـــثـــل، 
كــمــا يــظــن بــعــض الــنــاشــطــن والــســيــاســيــن، 
ألن املــشــكــلــة مــتــراكــمــة فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، 
الناس  أرواح  وفــقــدان  الفشل  اســتــمــرار  ولــكــن 
قــد يدفع  الــحــكــومــة،  فــي دوائـــر ومستشفيات 
خصوصا  االتــجــاه،  بهذا  الشعبية  للمطالبة 
لــم يــروا إلــى حــد اآلن أي نتائج  أن العراقين 
لــلــتــحــقــيــق الـــخـــاص بــحــريــق مــســتــشــفــى ابــن 
تقديم  السلطات من  لم تتمكن  الخطيب، كما 

املسؤولن عن الحريق إلى العدالة«.

روسيا ومصر

روحاني 
يهاجم 

المحافظين

شمال وشــرق القارة األفريقية، بــداًل من الدور 
الذي كان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
يأمل في لعبه بعيد صعوده إلى السلطة. ومع 
مــرور أسبوع على جلسة مجلس األمــن لنظر 
قضية سد النهضة، واستمرار فشل االتصاالت 
الدبلوماسية إلصدار بيان لدعوة إثيوبيا إلى 
االلتزام بالتفاوض بحسن نية، أصبح واضحا 
لعب روسيا دورًا حيويا ضد مصر، ال يقتصر 
على كلمتها في الجلسة برفض إلزام إثيوبيا 
ــاد مــبــطــن ملــصــر،  ــقـ ــتـ ــه انـ ــيـ بـــــأي شــــــيء، وتـــوجـ
مطالبة إياها بوقف التهديد باستخدام القوة 
لحل هــذه األزمـــة، بــل يتخطى ذلــك إلــى إفشال 

محاوالت لحلحلة املوقف.
وبعيدًا عن ملف السياحة والطيران الذي اتفق 
الــجــانــبــان مــؤخــرًا، وبــعــد عــنــاء مــن املصرين 
ــفــــاق مـــئـــات املـــايـــن مـــن الـــــــــدوالرات على  وإنــ
تجنيبه  على  األمنية،  املــطــارات  نظم  تحديث 

في  و60   20 بنسبة  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
املائة، وإذا كنا يوما بحاجة إلى التخصيب 
بــدرجــة نــقــاء تــصــل إلـــى 90 فــي املـــائـــة، فلن 

نواجه مشكلة في إنتاجه«.
ــّمـــل الــرئــيــس اإليــــرانــــي، الـــبـــرملـــان الـــذي  وحـ
يهيمن عــلــيــه املــحــافــظــون، مــســؤولــيــة عــدم 
من  إيـــران،  على  األميركية  العقوبات  إلــغــاء 
خــال إقـــرار قــانــون »اإلجـــراء االستراتيجي 
إللــغــاء الــعــقــوبــات«، وذلـــك مــن خــال الــقــول: 
ــوم 1  ــ ــ ــه لـــــم يــــكــــن هــــنــــاك يـ ــ ــ ــا لــــيــــت لـــــو أنـ ــ ــ »يـ
ليت  ويـــا   ،)2020( األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
لو كــان هناك الــتــزام في هــذا الشهر باملادة 
العقوبات  جميع  لكانت  الــدســتــور،  مــن   60
ــد ألـــغـــيـــت خـــــال مــــــــــــارس/آذار املــــاضــــي«.  قــ
ويــــوم 1 ديــســمــبــر املــاضــي هــو الــيــوم الــذي 
أقــر فيه الــبــرملــان اإليــرانــي قــانــون »اإلجـــراء 
الــذي جاء  العقوبات«  االستراتيجي إللغاء 
بعد أيام من اغتيال العالم النووي اإليراني 
البارز محسن فخري زادة، وهو ينص على 
إلجبار  تصعيدية،  نــوويــة  خــطــوات  تنفيذ 
األطــراف األخرى على رفع العقوبات، منها 
رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في 
املائة وثم 60 في املائة، وكذلك تعليق تنفيذ 
الرقابة  يحكم  الــذي  اإلضــافــي  البروتوكول 
الــدولــيــة الــصــارمــة عــلــى الــبــرنــامــج الــنــووي 
 عن خطوات أخرى. أما املادة 

ً
اإليراني، فضا

60 من الدستور اإليراني، التي قال روحاني 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، 
مصر  تنويع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
منتدى  وعــرقــلــة  أسلحتها،  ألســــواق 
غــاز شــرق البحر املتوسط لطموحات روسيا 
فــي دخـــول املنطقة بثقلها، وحــصــول املنتدى 
ــتـــحـــدة،  ــــن الــــــواليــــــات املـ ــر مـ ــاشـ ــبـ ــلـــى دعــــــم مـ عـ
واالتفاقات املبدئية بن دول املنتدى وشركات 
غــربــيــة ملــنــحــهــا حـــقـــوق الــتــنــقــيــب عـــن ثــــروات 
املــنــطــقــة، تمثل الــســبــب الــرئــيــس لــلــبــرود الــذي 
يكتنف العاقات املصرية الروسية في الوقت 
ــر أدى إلـــى تصاعد  الــحــالــي. كــمــا أن هـــذا األمــ
التنسيق الـــروســـي مـــع إثــيــوبــيــا فـــي مــجــاالت 
النهضة فقط، بما يحولها  شتى، وليس سد 
الــروســيــة فــي املنطقة،  لـــرأس حــربــة السياسة 
الـــذراع املساعدة األولـــى ملوسكو في  وجعلها 

طهران ـ صابر غل عنبري

فـــي خـــطـــاب مـــطـــول، يــشــبــه خــطــاب 
الـــــــوداع، أســـهـــب الــرئــيــس اإليـــرانـــي 
حسن روحــانــي، أمــس األربــعــاء، في 
ها، مقدما شرحا 

ّ
الدفاع عن حكومته وسجل

 عن تطورات االتفاق النووي وإدارته 
ً
مفصا

للباد في ظل الحرب االقتصادية التي شنها 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
ضــد إيــــران بــعــد انــســحــابــه مــن االتـــفـــاق عــام 
2018. وكان الفتا توجيه روحاني انتقادات 
لــلــمــتــشــدديــن فــي الـــداخـــل اإليـــرانـــي، معتبرًا 
ــم حــــرمــــوا حــكــومــتــه مــــن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق  ــهـ أنـ
ــفـــاق الـــنـــووي،  ــادة إحـــيـــاء االتـ ــ فـــي فــيــيــنــا إلعـ
ومـــعـــربـــا عـــن أمـــلـــه فـــي أن تــنــجــز الــحــكــومــة 
ما يؤشر  االتــفــاق،  إحياء  مفاوضات  املقبلة 
الحــتــمــال عــــدم اســتــئــنــاف هــــذه املــفــاوضــات 
تــولــي خلف روحــانــي،  قبل  املتوقفة حــالــيــا، 
إبراهيم رئيسي، منصبه في 3 أغسطس/آب 
املقبل. وفي الوقت نفسه، أشار روحاني إلى 
أن باده يمكنها تخصيب اليورانيوم حتى 
درجة نقاء تصل إلى 90 باملائة إذا احتاجت 
إلــى ذلــك. يأتي هــذا بينما بــرزت رســالــة من 
واشنطن إلى طهران، مع حديث عن إلغائها 
عقوبات على إيران بهدف اإلفراج عن أرصدة 

مجمدة في كوريا الجنوبية واليابان.
وصادفت، أمس األربعاء، الذكرى السادسة 
الــنــووي بــن طهران  االتــفــاق  للتوقيع على 
ــة املــكــونــة  ــيـ واملـــجـــمـــوعـــة الـــســـداســـيـــة الـــدولـ
ــيـــا والــصــن  مـــن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وروسـ
اعتبر  ولذلك  وفرنسا،  وأملانيا  وبريطانيا 
روحــانــي فــي كلمة متلفزة، االتــفــاق نتيجة 
الدولية«.  والدبلوماسية  البناء  »التعامل  لـ
النووي  باالتفاق  اإليــرانــي  الرئيس  وأشــاد 
ودافــــع عــنــه، متهما إســرائــيــل والــســعــوديــة 
»الــرجــعــيــة فـــي املــنــطــقــة«،  ومــــن وصــفــهــم بـــ
واملعارضة اإليرانية واملتطرفن األميركين، 
الــذي وصفه بأنه  تــرامــب،  باستغال تولي 
»مجنون سياسي«، منصب الرئاسة، لدفعه 

إلى االنسحاب من االتفاق النووي.
لكن روحاني أيضا صّوب على املعارضن 
لاتفاق في الداخل اإليراني من املحافظن، 
ــرة  ــاشـ ــبـ ــيــــر مـ  إيـــــاهـــــم بـــطـــريـــقـــة غــ

ً
ــمــــا مــــحــ

مــســؤولــيــة الــوضــع الــراهــن وتــعــرض بــاده 
للعقوبات، وقال إنهم »روجوا أنه من خال 
االتفاق النووي تم بيع الصناعة النووية«. 
وأوضح أن التطورات النووية أثبتت عكس 
اإليرانية  النووية  »والصناعة  االدعــاء  هــذا 
ظلت قــويــة، وخــال األشــهــر األخــيــرة، زادت 
ــــرت أن مــنــظــمــة الــطــاقــة  ــهـ ــ ــن قـــوتـــهـــا وأظـ مــ
الذرية )اإليرانية( يمكنها بقدراتها وقوتها 

األخرى،  والدبلوماسية  السياسية  الخافات 
ــــادر أن مـــوســـكـــو أيـــقـــنـــت مــنــذ  ــــصـ ــافــــت املـ أضــ
والرئيس  السيسي  بن  االستثنائي  التقارب 
األمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب أن األول 
كـــان يــســتــخــدم تــوثــيــق الــعــاقــة بــهــا كوسيلة 
بمصر  اهتمامها  وجــذب  واشنطن  الستفزاز 
الـــقـــاهـــرة فشلت  نـــظـــامـــه، وأن  والــتــعــامــل مـــع 
على مـــدار الــعــامــن املــاضــيــن فــي تبديد هذه 
الرؤية، التي انعكست على العديد من امللفات 

االقتصادية والعسكرية.
وأوضــحــت املــصــادر أن تـــردد مــصــر فــي شــراء 
مـــزيـــد مـــن األســـلـــحـــة الـــروســـيـــة، حــســبــمــا كــان 
يرغب الرئيس الروسي فاديمير بوتن، وقرب 
تراجعها للمركز الخامس على الئحة مصدري 
األســلــحــة للجيش املــصــري، الـــذي أصــبــح إلــى 
جانب املجر ودول الخليج من أكبر مستوردي 
األســلــحــة فــي الــعــالــم خـــال الــســنــوات الخمس 
األخيرة، كان له أيضا تأثير سلبي مباشر على 
العاقة بن البلدين. وأشارت إلى أن هذا األمر 
أدى إلــى إلغاء بعض الــزيــارات الرسمية التي 
كــانــت مــقــررة بــن الــدولــتــن منذ مطلع 2020، 
واكتفاء بوتن بإرسال وزير الخارجية سيرغي 
الفــروف للقاء السيسي منذ ثاثة أشهر، بداًل 
ــارة كـــانـــت مــخــطــطــة وتــم  ــ مـــن حـــضـــوره فـــي زيــ
الــتــحــضــيــر لــهــا بــالــفــعــل فـــي الــربــيــع املـــاضـــي.

إنه لم يتم االلتزام بها بإقرار هذا القانون، 
فتنّص على أنه »يتولى رئيس الجمهورية 
والــــــــــــوزراء مـــمـــارســـة الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
للقائد  املخصصة  الصاحيات  باستثناء 

مباشرة بموجب هذا الدستور«.
وأضــــاف روحــانــي أنـــه »لـــو كــانــت املــــادة 60 
سارية املفعول ويوم 1 ديسمبر لم يحدث، 
لــكــانــت الـــعـــقـــوبـــات قـــد رفـــعـــت عـــن الــشــعــب 
خال مارس/آذار املاضي، ولكان املواطنون 
الباد،  في  مختلفة  ظروفا  يشهدون  اليوم 
املاضية  األربعة  األشهر  في  الوضع  ولكان 
مـــخـــتـــلـــفـــا«، مــــؤكــــدًا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه أنـــه 
املــائــدة، والعمل قد أصبح جاهزًا«،  عـــدت 

ُ
»أ

وبحسب وثائق حكومية، اطلع عليها »العربي 
الـــجـــديـــد«، فـــإن مــصــر أنــفــقــت نــحــو 15 مليار 
منها  التسليح،  على  و2017   2014 بن  دوالر 
نحو 60 في املائة على األسلحة الروسية. لكن 
الــســنــوات التالية اســتــوردت نحو 43 في  فــي 
املائة من أسلحتها من فرنسا، تليها الواليات 
املتحدة وروسيا، بينما من املقرر بعد الصفقة 
التاريخية بقيمة 10 مليارات يورو املوقعة مع 
إيطاليا، وزيــادة الــواردات األملانية في املجال 
البحري تحديدًا، أن تتراجع روسيا إلى املركز 
بتعليق  أميركية  تهديدات  ظل  في  الخامس، 
املــســاعــدات ومــراجــعــة الــعــاقــات حـــال املضي 
قدما في صفقة املقاتات الروسية »سوخوي 
35«. وهــــذه الــصــفــقــة كـــان مـــن املــتــفــق أن تتم 
طــائــرة،   20 بـــقـــوام  2021 و2022  بـــن  نــهــائــيــا 
الــروســي،  اإلعـــام  وصلت منها فقط، بحسب 
5 طائرات، بينما يحيط بباقي الكمية مصير 
ــل حـــــرص مـــصـــر املــتــصــاعــد  ــهـــول، فــــي ظــ ــجـ مـ
عـــلـــى تـــوثـــيـــق عــاقــتــهــا بـــــــــاإلدارة األمــيــركــيــة 
النهضة،  إلحــداث اختراق في مفاوضات سد 
برمته،  بامللف  الضعيف  الــروســي  واالهتمام 
األمر الذي كان له تأثير مباشر على العاقات 
بن القاهرة وباريس، إذ اتفق الجانبان على 
صفقة لشراء 30 طائرة »رافال« جديدة، بقيمة 
يـــــورو، بــقــرض تــمــويــلــي يمتد  3.9 مـــلـــيـــارات 

ألكثر من 10 سنوات.
ــإن روســـيـــا كـــانـــت حتى  وبــحــســب املـــصـــادر فــ
قــبــل الـــتـــدخـــل األمـــيـــركـــي املـــبـــاشـــر فـــي قضية 
سد النهضة، برعاية املفاوضات التي أدارها 
ــر الـــخـــزانـــة الـــســـابـــق ســتــيــفــن مــنــوتــشــن،  ــ وزيـ
السد، بعد  تلوح باهتمام استثنائي بقضية 
حــديــث بــوتــن والــســيــســي املــطــول عنها على 
هــامــش قــمــة »روســيــا-أفــريــقــيــا« فــي أكــتــوبــر/ 
الـــوزراء  رئــيــس  األول 2019، وحــديــث  تشرين 
ــد آنـــــــذاك عــــن »ارتـــيـــاحـــه  ــمـ ــــي أحـ اإلثـــيـــوبـــي أبـ
للتدخل الــروســي«، ما دفــع الكرملن إلصــدار 

بيان يعرض فيه الوساطة.
لكن ما حدث بعد ذلك، بحسب املصادر املصرية، 
فــي حل  باشتراط تدخلها  لوحت  أن موسكو 
مشكلة السد بتطوير العاقات العسكرية مع 
للتعاون  أساسيا  تعد محورًا  والتي  القاهرة، 
مــنــذ صــعــود الــســيــســي إلـــى الــســلــطــة. فبينما 
كانت واشنطن ممتنعة عن إرسال مساعداتها 
العسكرية السنوية إلى مصر بن 2013 و2014، 
زار السيسي روسيا أكثر من مرة لعقد صفقات 
عسكرية. وفــي 2014 توصلت روســيــا ومصر 
إلى اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني 

بنحو 3.5 مليارات دوالر. 
العسكرية  التدريبات  فــإن  املــصــادر  وبحسب 
التي جمعت بن جيشي البلدين نهاية العام 
املاضي، وتمثيل مصر في عدد من املناورات 
الـــروســـيـــة، ال يــعــدو كــونــه أمــــرًا رمـــزيـــا إذا ما 
روسيا  تخشاه  الـــذي  الكبير  بالتأثير  قـــورن 
إذا استمر التقارب بن مصر وتركيا، وأسفر 
هـــذا عــن انــضــمــام األخــيــرة إلـــى مــنــتــدى شــرق 
البحر املتوسط للغاز، إذ سيعني هذا عمليا 
تراجع نفوذ موسكو االقتصادي في املنطقة، 
ومحاصرة جهودها التي رصدتها واشنطن 
مــنــذ عـــدة ســنــوات، والــتــي رعـــت جــهــود مصر 
واالحــــتــــال اإلســرائــيــلــي والـــيـــونـــان وقــبــرص 

إلنشاء املنتدى.
ــك، تمضي روســيــا قــدمــا لتكون  فــي مــقــابــل ذلـ
بعد  إثيوبيا  فــي  مباشر  مستثمر  أكبر  ثاني 
الــصــن، وهـــو مــجــال ال يسعها املــنــافــســة فيه 
بمصر في ظل الوجود األوروبي القوي. كما أن 
تطوير العاقات العسكرية بن البلدين لم يعد 
التدريب  على  املاضية،  السنوات  كما  قاصرًا، 
والــتــســلــيــح الـــخـــفـــيـــف، بــــل أصـــبـــحـــت روســـيـــا 
مــنــذ عــامــن،  اإلثــيــوبــي  املــــورد األول للجيش 
وتعزز ذلك بعقد منتدى الحوار العسكري بن 
البلدين منذ أيام في موسكو، ثم أديس أبابا، 
وتــوقــيــع بــعــض االتــفــاقــيــات الــعــســكــريــة. وفــي 
»العربي  لـ إثيوبي،  مصدر  كشف   2020 مايو 
الجديد«، أن الجيش نفذ مرحلة أساسية من 
دفـــاع جــوي متطورة  مــراحــل نشر منظومات 
ــعــــدادًا ألي هــجــوم  ــتــ ــول ســــد الـــنـــهـــضـــة، اســ ــ حـ
مــصــري مــحــتــمــل. ثــم اكــتــمــل نــشــر املــنــظــومــات 

خال يونيو/ حزيران 2020.

فـــي إشــــــارة غــيــر مـــبـــاشـــرة إلــــى أن االتـــفـــاق 
ــزًا. لكنه  ــاهــ فـــي مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا بــــات جــ
تــابــع: »لقد حــرمــوا الحكومة الــــ12 مــن هذه 
الـــفـــرصـــة، لــكــنــنــا نــأمــل أن تــكــمــل الــحــكــومــة 
الـ13 هذا العمل«، في إشارة إلى املفاوضات 
والــتــوصــل إلـــى االتــفــاق فــيــهــا، وفـــي مؤشر 
الحــتــمــال عـــدم اســتــئــنــاف املــفــاوضــات قبل 
تــولــي الــرئــيــس املــنــتــخــب إبــراهــيــم رئيسي 
منصبه الشهر املقبل. وأوضح روحاني أن 
الحكومة »أنجزت ما كــان الزمــا في مسألة 
العقوبات خــال هــذه األشــهــر«، مشيرًا إلى 
اإلثنن  اإليرانية،  الخارجية  أرسلته  تقرير 
ــاضـــي، إلــــى الـــبـــرملـــان تــشــرح فــيــه، حسب  املـ
ــي »كــــيــــف كـــــان املـــشـــهـــد وإلـــــــى أيـــن  ــ ــانـ ــ روحـ

وصلنا وأين نقف اليوم«.
فـــي هــــذه األثــــنــــاء، وفــــي مـــا يـــبـــدو كــرســالــة 
»إيجابية« وإن ناقصة من اإلدارة األميركية 
لطهران، أبلغت الخارجية األميركية، مساء 
أول من أمس الثاثاء، الكونغرس األميركي، 
أنها بصدد إلغاء إجــراءات عقابية متصلة 
ببيع النفط اإليراني، بما يمّكن طهران من 
الوصول إلى أرصدة مجمدة لها في اليابان 
»واشنطن  الجنوبية، حسب موقع  وكوريا 

فري بيكون« اإلخباري.
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ وأشــــــــار املــــوقــــع إلـــــى أن وزيـ
ـــــع عــلــى هــــذا اإلعـــفـــاء 

ّ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، وق

ــا الــجــنــوبــيــة مهلة  لــيــمــنــح لــلــيــابــان وكـــوريـ
تــســعــن يـــومـــا إلكـــمـــال مــعــامــاتــهــا املــالــيــة 
أكــدت  األميركية  الخارجية  لكن  إيـــران.  مــع 
أنــه »لــن ُيسمح بنقل أي مبالغ إلــى إيــران« 
ــفـــاء، مــشــيــرة فــي باغها  بــمــوجــب هـــذا اإلعـ
أنها ستوَدع في حسابات  إلى  للكونغرس 

في اليابان وكوريا الجنوبية.
الخارجية  باسم  متحدث  عــن  املــوقــع  ونقل 
ــاء ســيــســمــح بــاســتــخــدام  ــ ــفـ ــ قــــولــــه، إن »اإلعـ
ــون للشركات  ــــوال لــتــســديــد مــبــالــغ وديــ األمـ
قامت  الــتــي  الجنوبية  والــكــوريــة  اليابانية 
بتصدير مواد غير خاضعة للعقوبات إلى 
إيران، قبل تشديد العقوبات من قبل اإلدارة 
بسلع  مقايضتها  أو  الــســابــقــة،  األمــيــركــيــة 

جديدة«. 
أن األرصــدة اإليرانية  إلــى  التقارير  وتشير 
املـــجـــمـــدة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان 
تبلغ 7 مليارات دوالر ونحو ملياري دوالر 
عــلــى الــتــرتــيــب. وتــأتــي الــخــطــوة األميركية 
فيما تتعثر مفاوضات فيينا النووية غير 
املــبــاشــرة مــع طــهــران، ولــيــس واضــحــا بعد 
موعد استئنافها، وهــي قد تحمل إشــارات 
»إيجابية« معينة إليران. لكن اإلشارة تبقى 
ضعيفة لعدم سماح واشنطن بنقل األموال 

املفرج عنها إلى إيران.

من تشييع ضحايا الحريق )كرار عيسى/األناضول(

)Getty( تتردد مصر في شراء مزيد من األسلحة الروسية

يُضاف تردد مصر 
في شراء المزيد 

من األسلحة 
الروسية إلى 

انتكاسات العالقة 
بين البلدين، وقد 

أدى إلى إلغاء 
بعض الزيارات 
الرسمية التي 

كانت مقررة بين 
الدولتين، فيما 

تمضي روسيا 
قدمًا لتكون ثاني 

أكبر مستثمر مباشر 
في إثيوبيا بعد 

الصين

صّب الرئيس اإليراني حسن روحاني، جام غضبه على معارضي حكومته 
في الداخل وال سيما المحافظين، متهمًا إياهم بحرمان حكومته من 

توقيع اتفاق في فيينا إلعادة إحياء االتفاق النووي
قضيةالحدث

ملفات عالقة ترسم 
حدود العالقات

واشنطن تفرج عن 
أرصدة إيرانية مجمدة

تقرير

المشروع 
النووي

ال يزال اتفاق التمويل 
الفني والمالي لمشروع 

الضبعة النووي قائمًا بين 
البلدين، بقرض قياسي 
في تاريخ مصر، قالت 
الحكومة إنه يبلغ 25 

مليار يورو، فيما كشفت 
روسيا في 2018 أنه 

زاد إلى 45 مليارًا، دون 
الكشف عن تفاصيل 

تتعلق بالسداد أو حجم 
الفائدة عليه. 

لن يُسمح بنقل أي 
مبالغ إلى إيران بموجب 

اإلعفاء األميركي

السيسي كان يستخدم 
العالقة مع موسكو 

الستفزاز واشنطن

التحقيقات أكدت عدم 
وجود أي شبهة جنائية 

في الحريق

روحاني: إيران يمكنها 
تخصيب اليورانيوم 

بنقاء 90 بالمائة

لم تتأخر القوى السياسية 
العراقية لتحويل حريق 
مستشفى الناصرية إلى 

ملف جديد في الصراع 
السياسي، مع حديث 

البعض عن أن الحريق 
مفتعل
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سياسة

  شرق
      غرب

قتلى صينيون بانفجار 
حافلة في باكستان

ــاء، إلــى  ــعــ دعــــت الـــصـــن، أمــــس األربــ
املـــســـارعـــة فــــي تـــوقـــيـــف املــهــاجــمــن 
انــفــجــار حافلة  يــقــفــون وراء  الــذيــن 
 
ً
فــي بــاكــســتــان، أســفــر عــن 13 قتيا

ــيـــم  ــلـ ــيــــن، فــــــي إقـ ــنــ ــيــ بـــيـــنـــهـــم 9 صــ
ــلـــى بــشــمــال غــرب  كــوهــيــســتــان األعـ
املتحدث باسم وزارة  الــبــاد. ونــدد 

الخارجية، جاو ليجيان، بالهجوم، 
وحــــث عــلــى إنــــــزال »عـــقـــاب شــديــد« 
باملنفذين. وكــان مــســؤول رفيع في 
اإلدارة املحلية في إقليم كوهيستان 
ــفــــجــــارًا تــســبــب  انــ  

ّ
قـــــال إن ــــى،  ــلـ ــ األعـ

بحريق في محرك الحافلة، ما أدى 
إلى سقوطها في واٍد، ووقوع قتلى 

وجرحى.
)فرانس برس(

ألمانيا: مداهمات 
تستهدف متطرفين

ــة، أمــــس  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــت الــــشــــرطــــة األملــ ــالـ ــ قـ
ــــذت عــمــلــيــات  ـ

ّ
ــف ــ ــا نـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
األربـــــــعـــــــاء، إن

تفتيش فــي مناطق عــدة مــن واليــة 
هــيــســن بــوســط أملـــانـــيـــا، عــلــى صلة 
بهم.  مشتبه  إســامــيــن  بمتطرفن 
»تويتر«،  عبر  الشرطة،  وأوضــحــت 
 املــداهــمــات شــمــلــت »الــعــديــد من 

ّ
أن

املــبــانــي« فــي جميع أنــحــاء الــواليــة. 
وذكرت وكالة األنباء األملانية »د ب 
 املشتبه بهم من أنصار تنظيم 

ّ
أ« أن

»داعش«. ونقلت عن متحدث باسم 
ـــه ال يــوجــد تهديد 

ّ
الــشــرطــة قــولــه إن

فوري بشن هجوم.
)أسوشييتد برس(

بريطانيا: تحذير أمني من 
جواسيس روسيا والصين

ــام لـــجـــهـــاز األمــــن  ــعــ ــر الــ ــديــ دعـــــا املــ
ماكلوم،  كن  البريطاني،  الداخلي 
الـــــســـــكـــــان، أمـــــــس األربــــــــعــــــــاء، إلــــى 
الــتــعــامــل مـــع خــطــر الــتــجــســس من 
ــفـــس يــقــظــة  ــنـ روســـــيـــــا والـــــصـــــن بـ
 
ّ
 إن

ً
الــتــعــامــل مـــع اإلرهــــــــاب، قـــائـــا

إلى  األجانب يسعون  الجواسيس 
ســرقــة الــتــكــنــولــوجــيــا وبـــث الفرقة 
وأشار  التحتية.  البنية  ومهاجمة 
االســــتــــخــــبــــارات   

ّ
أن إلــــــى  ــلــــوم  مــــاكــ

ــــدت عـــشـــرة آالف  الــبــريــطــانــيــة رصـ
محاولة من قبل جواسيس أجانب 
ــنــــاس الــــعــــاديــــن فــي  الســـتـــمـــالـــة الــ

بريطانيا.
)رويترز(

تراجع عدد المرشحين 
المستقلين النتخابات 

الدوما
كـــــا«  بـــــــي  »آر  ــة  ــفــ ــيــ صــــحــ ذكــــــــــــرت 
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ّ
الــروســيــة، أمـــس األربـــعـــاء، أن

، تقدموا بأوراقهم 
ً
مرشحا مستقا

مجلس  انــتــخــابــات  فــي  للمشاركة 
الــدومــا الــروســي )الــنــواب(، املقررة 
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــقــبــل، وفــق 
بيانات لجنة االنتخابات املركزية 
الــتــي انــتــهــت، اإلثــنــن املــاضــي، من 
ــك،  ــع ذلـ تــلــقــي طــلــبــات الـــتـــرشـــح. مـ
الرقم   هــذا 

ّ
أن إلــى  لفتت الصحيفة 

أقل بمقدار النصف تقريبا مقارنة 
بــــعــــدد املـــرشـــحـــن املــســتــقــلــن فــي 
عــام 2016، حن  الدوما  انتخابات 

ترشح 304 سياسين كمستقلن.
)العربي الجديد(

بايدن يهاجم 
الجمهوريين

بايدن  جــو  األميركي  الرئيس  اتهم 
)الصورة(، في خطاب من فيادلفيا، 

أول من أمس الثاثاء، الجمهورين، 
 »هـــجـــوم عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
بـــشـــن

والــــحــــريــــة«، مـــحـــاولـــن »تــقــويــض« 
ــراع. وجـــــــاءت اتـــهـــامـــات  ــ ــتــ ــ حــــق االقــ
بـــايـــدن عــلــى خــلــفــيــة إقــــــرار قــوانــن 
انتخابية أخيرًا تفرض قيودًا على 
ــراع عــبــر الــبــريــد  ــتــ الــتــصــويــت واالقــ
وترتيبات أخرى، في الواليات التي 
وقال  الجمهوريون.  عليها  يسيطر 
 حماية حقوق االقتراع في 

ّ
بايدن إن

»اختبار  أهم  املتحدة هي  الواليات 
لديمقراطيتنا«.

)فرانس برس(

ال يزال أكثر من 25 ألف 
شخص على قوائم 

المطلوبين

سقط 72 قتيًال، 
معظمهم خالل التدافع 

على نهب المتاجر

أدت السياسة 
الداخلية النشقاقات في 

»العدالة والتنمية«

لم تعلن السلطات حال 
الطوارئ، محذرة من 

أزمة غذائية

المحاولة االنقالبية 
في تركيا

إسطنبول ــ جابر عمر

محاولة االنقاب في تركيا مساء 
فــاجــأت   2016 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   15
صحيح  معا.  واملعارضة  السلطة 
أنها لم تكن األولى من نوعها في تركيا التي 
عاشت منذ تأسيسها في العام 1923 أربعة 
و1980،  و1971،   ،1960 أعــــوام  فــي  انــقــابــات 
الــعــســكــر  عـــاقـــة  اتـــســـمـــت  ولـــطـــاملـــا  و1997، 
جرى  مــا   

ّ
أن إال  فيها،  بالتوتر  بالسياسين 

االنقابات،  بقية  عــن  كــان يختلف  فــي 2016 
خصوصا بعدما شاركت فيه قطاعات عديدة 
من القوات املسلحة، وشاهد العالم تطوراته 
لحظة بلحظة على شاشات التلفزة ومواقع 
ــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي. وســـاهـــمـــت الـــهـــّبـــة  الــ
الــشــعــبــيــة والــســيــاســيــة الــرافــضــة لــانــقــاب، 
االنــقــابــات  تشكلها  الــتــي  للحساسية  نــظــرًا 
لعقود  خبر  الـــذي  الــتــركــي  للشعب  بالنسبة 
معنى القمع وقتل القوى املدنية، في إسقاط 
أليام  التظاهر  استمرار  عن   

ً
فضا املحاولة، 

أي محاوالت  ملنع حصول  ذلــك،  بعد  طويلة 
تمرد جديدة.

وشـــّكـــل فــشــل اغــتــيــال الــرئــيــس رجـــب طيب 
االنـــقـــاب حينها،  ــان، بحسب خــطــة  أردوغــــ
ووصوله من أنقرة إلى إسطنبول والتفاف 
 عن املواقف السياسية 

ً
أنصاره حوله، فضا

الــــتــــي أجـــمـــعـــت عـــلـــى رفــــــض أي مـــحـــاولـــة 
 ساعد بشكل كبير الحكومة 

ً
انقابية، عاما

عــلــى اســتــعــادة زمــــام األمــــور صــبــاح الــيــوم 
املــشــاركــن في  الــتــالــي، لتشرع فــي ماحقة 

املحاولة االنقابية.
الفاشلة،  للمحاولة  األولـــى  الــســاعــات  ومــنــذ 
اتجهت أصابع االتهام الرسمية إلى جماعة 
»الخدمة« املصنفة في تركيا إرهابية، والتي 
الله غولن، خصوصا  فتح  الداعية  يتزعمها 
بعدما تصاعد الخاف بن الجماعة وحزب 
أردوغــــان. نفت  بــزعــامــة  »الــعــدالــة والتنمية« 
انقابية،  مــحــاولــة  بـــأي  ضلوعها  الــجــمــاعــة 
تنفيذ  القائمن على  إن  تقول  السلطة  ولكن 
املحاولة االنقابية هم من »الخدمة«، وسّمت 
ــادل أوكـــســـوز املـــقـــرب من  ــذا الــســيــاق عــ فـــي هـ
غــــولــــن واتـــهـــمـــتـــه بــــأنــــه الــــرجــــل الـــثـــانـــي فــي 
املــخــطــط االنــقــابــي بــعــد غـــولـــن، وبـــأنـــه أدار 
بــالــتــنــســيــق  وقــــــام  عـــلـــى األرض  الـــعـــمـــلـــيـــات 
ــادات بــالــجــيــش لـــانـــقـــاب،  ــ ــيـ ــ بــــن غـــولـــن وقـ
الجوية  أكنجي  قاعدة  واإلشـــراف عليها من 
الواليات  في  املقيم  أما غولن  أنقرة.  جنوبي 

ــقــــاب، واســـتـــخـــدم صــاحــيــاتــه بـــإصـــدار  االنــ
قــرارات طــرد وفصل وعــزل وإجــراء تعيينات 
جــديــدة، وإغــــاق مــؤســســات ووســائــل إعــام 
تــابــعــة لــلــجــمــاعــة. وهـــذه الــصــاحــيــات كانت 
ــــان ســهــولــة وســرعــة فــي اتــخــاذ  ــر ألردوغـ

ّ
تــوف

اإلجراءات بعيدًا عن البيروقراطية والروتن 
اإلداري، وهو ما ساهم بالقضاء على وجود 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، وإنـــهـــاء 
ــام، لــيــهــرب  ــ ــ ــا فــــي تـــركـــيـــا بـــشـــكـــل عـ ــ ــــودهـ وجـ

عناصرها إلى خارج الباد.
 عــن هــذا املشهد، أسفر االنــقــاب عن 

ً
وفــضــا

تغيير في الخطط الداخلية والخارجية لدى 
مع  للتحالف  الــحــادثــة  استغل  إذ  ــان،  ــ أردوغـ
املتطرف  اليميني  القومية«  »الــحــركــة  حــزب 
ــل تــغــيــيــر نــــظــــام الـــحـــكـــم فــــي الـــبـــاد  ــ مــــن أجــ
ــاســــي، لــيــصــبــح الــحــكــم  مـــن بـــرملـــانـــي إلــــى رئــ
أكــثــر مــركــزيــة وتــتــجــمــع الــصــاحــيــات بــيــده. 
ــديـــات الـــدســـتـــوريـــة  ــعـ ــتـ ــل، جـــــرت الـ ــعـ ــفـ ــالـ وبـ
ــن ثـــم انــتــخــابــات مــبــكــرة عــام  ــام 2017 ومــ عــ
ــة رئــاســيــة  ــاز فــيــهــا أردوغـــــــان بـــواليـ 2018 فــ
جــديــدة وبــســلــطــات مـــعـــززة. لــكــن ذلـــك ساهم 
فــي تــعــزيــز االســتــقــطــاب الــداخــلــي، مــع اتــهــام 
ــــوت شـــديـــد املـــعـــارضـــة بـــالـــعـــاقـــة مــع  أي صـ
األخيرة،  أساليب  واتباع  »الخدمة«،  جماعة 
انتقادات من قبل  املعارضة وأثــار  ما أخــاف 
 
ً
املنظمات الحقوقية املحلية والدولية، فضا
عــن مــواصــلــة حــمــات االعــتــقــال والـــطـــرد من 
واالعتقاالت  واملحاكمات  الــدولــة،  مؤسسات 

اليومية التي تجري.
الــداخــلــيــة النــشــقــاقــات في  الــســيــاســة  وأدت 
بتأسيس  تمثلت  والتنمية«،  »العدالة  حــزب 
ــدة؛ أبـــرزهـــم  ــديــ ــا جــ ــزابــ قـــــادة مـــن األخـــيـــر أحــ

إزاء ما  »الصبر  لـ أنــصــاره  املتحدة، فقد دعــا 
يجري في الباد من ماحقات بحقهم«، في 

كلمة مصورة نشرت في وقت الحق.
استهل »العدالة والتنمية« الحكم منذ فوزه 
العام 2002، بالتحالف مع  باالنتخابات في 
الــجــمــاعــة املــتــغــلــغــلــة فـــي مــؤســســات الـــدولـــة 
ــكــــن مــع  ــاء. ولــ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــيـــش والـ ــجـ ــا الـ خـــصـــوصـ
مـــرور الــســنــوات وقـــع الــخــاف بــن الــطــرفــن. 
ــهــمــت الــجــمــاعــة بــأنــهــا عــمــدت إلـــى تلفيق 

ُّ
ات

ــــوزراء، وحــاولــت  الـ أبــنــاء  أمنية بحق  ملفات 
التحقيق مع املسؤولن املقربن من أردوغان 
وأبرزهم رئيس االستخبارات هاكان فيدان، 
تــتــعــلــق بــحــزب  بــقــضــيــة  بــــدايــــة عـــــام 2010 
 عن تسخير اآللة 

ً
العمال الكردستاني، فضا

اإلعامية للنيل من حكومة أردوغــان. وعلى 
ــك، تــمــكــن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«  الـــرغـــم مـــن ذلــ
الـــاحـــقـــة )2011  ــابـــات  ــتـــخـ بـــاالنـ ــوز  ــفــ الــ ــن  مــ
و2015(، لتستكمل حكومته »عملية تطهير« 
شهر  وقبيل  الجماعة.  أتباع  من  املؤسسات 
مــــن اجـــتـــمـــاع ملــجــلــس الــــشــــورى الــعــســكــري، 
والـــذي كــان ينتظر فيه طــرد ضــبــاط تابعن 
لــجــمــاعــة »الـــخـــدمـــة« مـــن الـــجـــيـــش، حصلت 

املحاولة االنقابية.
ــلـــجـــمـــاعـــة بـــمـــحـــاولـــة  ــلـــت االتـــــهـــــامـــــات لـ ــكـ شـ
تــنــفــيــذ االنـــــقـــــاب، الــنــقــطــة الـــتـــي اســتــغــلــهــا 
لتطهير  واســعــة  بعملية  لــلــشــروع  ــان  ــ أردوغـ
مؤسسات الدولة من عناصر »الخدمة«، عبر 
الــطــرد  أو  بالسجن  اآلالف  مــئــات  اســتــهــداف 
من وظائفهم، لتبدأ محاكمات بحق البعض 
ال تـــزال مستمرة إلــى الــيــوم. فقد أعــلــن وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة، ســلــيــمــان صــويــلــو، فـــي تــصــريــح 
منذ  نفذت  الداخلية  وزارة  أن  أشهر،  قبل  له 
عملية  ألــف   99 مــن  أكثر  االنقابية  املحاولة 
أمنية قادت لتوقيف قرابة 283 ألف شخص 
متهمن باالنتماء لجماعة »الخدمة«، سجن 
منهم قرابة 95 ألف شخص، فيما ال يزال 26 
ألفا من هؤالء قيد االعتقال إلى اآلن. في حن 
ال يــزال أكثر من 25 ألــف شخص على قوائم 
املطلوبن، وجار البحث عنهم. كذلك، شملت 
ألفا،   498 قرابة  مجموعه  ما  الطرد  عمليات 
بينما تمكنت نسب قليلة من هؤالء من تبرئة 
أنفسهم من االنتماء للجماعة، والعودة إلى 
وظائفهم، من دون اإلعان عن أرقام رسمية. 
عــلــن أن االنــقــاب أســفــر عن 

ُ
علما بــأنــه كـــان أ

مقتل 237 شخصا وجــرح 2191 شخصا ما 
بن مدني وعسكري.

وكان أردوغــان قد فرض حالة الطوارئ بعد 

رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق أحــمــد داود أوغــلــو 
الذي أسس حزب »املستقبل«، ونائب رئيس 
ــوزراء الــســابــق علي بــابــاجــان، الـــذي أسس  الــ

حزب »الديمقراطية والتقدم«.
وعــلــى الــصــعــيــد الــخــارجــي، تــتــهــم الحكومة 
ــتـــرة وأخـــــــرى أطــــرافــــا خـــارجـــيـــة بــدعــم  بــــن فـ
ــال وزيـــر  ــذا الـــســـيـــاق، قــ االنـــقـــابـــيـــن. وفــــي هــ
الداخلية سليمان صويلو في فبراير/شباط 
املاضي، إنه »ليست فقط جماعة الخدمة تقف 
خلف املحاولة االنقابية، بل أيضا الواليات 
املتحدة األميركية«، وهو ما استدعى ردًا من 
التي نفت صحة  األميركية  الخارجية  وزارة 

اتهامات صويلو. 
فبعد قرابة شهر ونصف الشهر من املحاولة 
االنـــقـــابـــيـــة، انــتــقــل أردوغـــــــان لــلــهــجــوم على 
الـــبـــدء بتنفيذ  ــلـــن  الــصــعــيــد الـــخـــارجـــي، وأعـ
عملية »درع الفرات« في سورية للقضاء على 
خطر تنظيم »داعش« وذلك في 26 أغسطس/

آب من العام 2016. وتبعت ذلك عمليات تركية 
أخـــــرى فـــي ســـوريـــة مــثــل »غـــصـــن الـــزيـــتـــون« 
 عن عمليات في شمال 

ً
و»نبع السام«، فضا

الـــعـــراق ضــد حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، 
التدخل  إلــى  العامن األخيرين  انتقل في  ثــّم 
فــي ليبيا وأذربـــيـــجـــان، إلـــى جــانــب الــشــروع 
بعمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق 
البحر املتوسط، ما أدى إلى خافات مع عدد 

كبير من الدول.
ــداف الــداخــلــيــة، واقـــتـــراب  ــ ومــــع تــحــقــيــق األهــ
في  والرئاسية  البرملانية  االنتخابات  موعد 
نــتــائــج اســتــطــاعــات  الـــعـــام 2023، وإظـــهـــار 
الــــــــــــرأي تـــــراجـــــعـــــا فــــــي أصــــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الــجــمــهــوري الــحــاكــم )بــــن حـــزبـــي »الــعــدالــة 

ــيـــة«(، انــتــهــج  ــقـــومـ والــتــنــمــيــة« و»الـــحـــركـــة الـ
أكثر هــدوءًا على الصعيد  أردوغـــان سياسة 
الــداخــلــي، بــإجــراء حزمة إصــاحــات حقوقية 
وقضائية واقــتــصــاديــة، وأكــثــر اعــتــدااًل على 
إيــاء مسألة الحوار  الصعيد الخارجي عبر 
أهــمــيــة، لتخفيف  الـــجـــوار  الـــغـــرب ودول  مـــع 

االحتقان الداخلي والخارجي.
فــي الــســيــاق، قــال أســتــاذ الــعــاقــات الدولية 
في جامعة قطر، علي باكير، في حديث مع 
االنقابية،  املحاولة  عن  الجديد«،  »العربي 
إنه »بغض النظر عن أن االنقابات ال تأتي 
بالخير للصالح العام والدولة، فإن االنقاب 
في تركيا لو نجح، كان سيؤدي إلى تسريع 
املـــســـار الــســلــبــي الـــنـــاجـــم عـــن االســتــقــطــاب 
الخارجية،  الــتــدخــل  ومــحــاوالت  السياسي 
ــــؤدي لــحــالــة مـــن االنـــهـــيـــار الــســيــاســي  ــا يـ مـ
 قوى الباد الحية، وهذا 

ّ
واالقتصادي وشل

املاضية،  العقود  فــي  تركيا  خبرته  الــشــيء 
خال 4 انقابات أحدها كان دمويا )1980(. 
وبـــالـــتـــالـــي هــــنــــاك حـــســـاســـيـــة عـــالـــيـــة لـــدى 
الشعب تجاه االنقاب، ولو نجحت املحاولة 
االنــقــابــيــة عـــام 2016، كــانــت ســتــؤدي إلــى 
تـــحـــول عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ومـــســـألـــة االعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــــــــذات«، مــشــيــرًا 
الــدول  إلــى أن »االنــقــابــات تاريخيا تجعل 
مــرتــبــطــة خـــارجـــيـــا حــســب املـــحـــور الـــدولـــي 
كــان هــنــاك توقع،  لــه، وبالتالي  الـــذي تتبع 
لــو نــجــح االنـــقـــاب، بـــأن تتخلى تــركــيــا عن 
مشاريعها الطموحة وسياستها الخارجية 
املستقلة«. وأضاف باكير أن »الفضل األول 
واألخــيــر فــي فشل االنــقــاب، يعود للشعب 
الذي تدخل مباشرة من دون إيعاز من أحد، 

عــلــى مكتسباته  الــحــفــاظ  مــحــاولــة  بـــدافـــع 
ــقـــديـــن املـــاضـــيـــن  ــعـ ــــال الـ ــتــــي حــقــقــهــا خــ الــ
التي  التفريط والتخلي عن خياراته  وعــدم 
 
ً
االنتخابات، فضا عّبر عنها في صندوق 

انقابات جــديــدة، خاصة  عــن منع حصول 
أنها تشل قدرات الباد سياسيا وعسكريا 

واقتصاديا«. 
التركي، يوسف  الصحافي  قــال  ناحيته،  من 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ ســـعـــيـــد أوغـــــلـــــو، فـ
الـــجـــديـــد«، إن »املـــحـــاولـــة االنـــقـــابـــيـــة كــانــت 
مــرفــوضــة شعبيا أيــا كــان فــي الــحــكــم؛ ســواء 
ــر، ألن  حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة أو حـــزب آخــ
الـــشـــعـــب خـــبـــر نـــتـــائـــج االنــــقــــابــــات الــســابــقــة 
ــقـــمـــع وتـــقـــيـــيـــد الـــحـــريـــات  ــى الـ ــ ــتــــي أدت إلــ الــ
وفـــرض قــوانــن ودســاتــيــر مــن قــبــل العسكر. 
ــنـــاك رفـــض  ــــان هـ فـــمـــن الـــنـــاحـــيـــة املـــبـــدئـــيـــة، كـ
توجهات  عن  النظر  بغض  لانقاب  شعبي 
وقــوى  وعلمانين  محافظن  مــن  املــواطــنــن 
أو وســيــلــة  ــقــــاب  انــ مــخــتــلــفــة، ورفــــــض ألي 
عبر  مكتسب  مــشــروع  قلب حكم  على  تعمل 
صناديق االقتراع«. وأضاف: »هناك انتقادات 
داخــلــيــة وخــارجــيــة تــوجــه لــلــحــكــومــة بأنها 
عــمــلــت عــلــى اســتــغــال املـــحـــاولـــة االنــقــابــيــة 
مــن أجـــل مــمــارســة مــزيــد مــن التضييق على 
والرئيس  للحكومة  يمكن  وكـــان  املــعــارضــة، 
أردوغـــــــــان اســـتـــغـــال الـــحـــادثـــة بــشــكــل جــّيــد 
ــدة االحــتــقــان الــداخــلــي،  ــل تــخــفــيــف حـ مـــن أجـ
وهــو مــا كــان سيقود ملزيد مــن التوحد على 
صعيد الجبهة الداخلية، ودعم الحكومة في 
 االنتخابات 

ّ
سياساتها الخارجية، خاصة أن

شفافة ونزيهة وتعترف بها جميع األطراف 
والقوى السياسية التركية«.

5 سنوات من التحوالت 
الداخلية والخارجية

من تحرك ضد المحاولة االنقالبية أواخر يوليو 2016 )إليف أوزتورك/األناضول(

)Getty( بدأت أعمال العنف في كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما

ال تزال تداعيات المحاولة االنقالبية في تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، 
مستمرة إلى اليوم، بعدما أسفرت عن تغييرات في الخطط الداخلية 
والخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب »العدالة والتنمية«، بينما 

يبقى اجتثاث جماعة »الخدمة« الهدف األبرز

متابعة

رأســه،  بقطع طرقات رئيسية في مسقط 
مــطــالــبــن بـــإطـــاق ســــراحــــه. وأكـــــد وزيـــر 
أمـــس، أن  الــشــرطــة بيكي سيلي، أول مــن 
املعتقلن هم من  حوالي 12 شخصا من 

مؤججي الشغب.
ويــعــيــش أكــثــر مــن نــصــف ســكــان جنوب 
أفريقيا، البالغ عددهم 60 مليون نسمة، 
فـــي الــفــقــر، مـــع بــلــوغ مــعــدل الــبــطــالــة 32 
فــــي املــــائــــة، وصـــــــواًل إلـــــى 42 فــــي املـــائـــة 
بيانات  الــشــبــاب، بحسب  لـــدى شــريــحــة 
حكومية. وزاد الــوبــاء، الــذي جعل أيضا 
العديد من املواطنن عاطلن من العمل، 
مــن الــجــوع والــيــأس فــي الــبــاد، مــا أّجــج 
االحــتــجــاج عــلــى ســجــن زومـــــا، بــاعــتــبــار 
أزمــة  إدارة  فــي  فشل  الحالي  الرئيس   

ّ
أن

الــوبــاء، والــخــروج بــالــبــاد مــن تحديات 
 اللوم يوجه إلى الرئيس 

ّ
الفساد. كما أن

للسكان  األمـــان  قــدرتــه على توفير  لعدم 
الذين يعيشون حالة رعــب جــراء العنف 

الحاصل، أو إخماد غضب أنصار زوما.
وتحولت االحتجاجات ضد سجن زوما 
إلـــى أعـــمـــال نــهــب، يـــوم اإلثـــنـــن املــاضــي، 
حـــن لـــم تــبــت املــحــكــمــة فـــي طــلــبــه إعــــادة 
النظر في الحكم الصادر بحقه. ويواجه 
زومــا )حكم الباد من 2009 إلــى 2018(، 
ــان قــد  ــ ــو كــ ــ تـــهـــمـــا أخـــــــرى بـــالـــفـــســـاد، وهــ
السياسية قضايا  طــوال مسيرته  واجــه 
أّيا   

ّ
لكن فساد واعــتــداء جنسي وغيرها، 

منها لــم يــصــل قــبــل الــيــوم إلـــى املحكمة. 
ه، 

ّ
ويعتبر قرار املحكمة الدستورية بحق

ــبـــاد،  ــا، ســـابـــقـــة فــــي تــــاريــــخ الـ ــ ــهــ ــ الزدرائــ
يــومــا فساد  مــانــديــا  الــتــي دان نيلسون 
ه أسوأ من أيام الفصل 

ّ
 إن

ً
حكامها، قائا

الـــعـــنـــصـــري. ويــــواجــــه الــــحــــزب الـــحـــاكـــم، 
ــل إلـــى الــســلــطــة لــلــمــرة األولـــى  الــــذي وصـ
بانتخابات ديمقراطية في 1994، صراع 
 زومــا وحاشيته التي 

ّ
قوى داخله، إذ إن

بنت مجدها بالتعاون مع عائلة غوبتا، 
الــتــي تــتــحــدر مــن أصـــول هــنــديــة، ليسوا 
وحدهم املستفيدين من السرقات. ويدور 
)لجنة زونـــدو(، حول  الباد  تحقيق في 
قــضــايــا فـــســـاد حــصــلــت فـــي عــهــد زومـــا 
ــة«(، الـــذي مــا زال  )قــضــايــا »ســرقــة الـــدولـ
يــســيــطــر عــلــى جـــنـــاح مـــن الـــحـــزب، فيما 
ــوزا عــلــى آخـــــر. ويـــواجـــه  ــ ــافـ ــ يــســيــطــر رامـ
األمــــن الــعــام لــلــحــزب، املــقــرب مــن زومـــا، 
آيس ماغاشولي، والــذي يعد عضوًا في 
ــل الــحــزب )الــقــيــادة  »الــكــبــار الــســتــة« داخـ

الجماعية(، أمرًا بطرده من منصبه.  
)العربي الجديد، فرانس برس(

وبــدأت أعمال العنف في املــدن واألحياء 
الــفــقــيــرة فــي كـــوازولـــو نــاتــال الــتــي تضم 
مدينة دوربان، لتمتد الحقا إلى مقاطعة 
غــوتــيــنــغ، حــيــث مــديــنــة جــوهــانــســبــرغ. 
وأجبر الوضع مراكز كورونا على إغاق 
أبــوابــهــا، كــمــا جـــرى نــهــب مــراكــز تسوق 
عــدة فــي سويتو، الــتــي كــانــت يــومــا مقرًا 
ــــدد مــــن األشـــخـــاص  ــقـــط عـ ملـــانـــديـــا. وسـ
الطعام  تدافع اآلالف لسرقة  قتلى خــال 
الكهربائية واملــابــس، بحسب  واملــعــدات 
اللواء في الشرطة ماتابيلو بيترز، مؤكدًا 
 الشرطة تحقق في وفيات أخرى جراء 

ّ
أن

حصول انفجارات لدى محاولة أشخاص 
إطاق  آليات مصرفية، وبسبب  تحطيم 
ــقــــوات األمـــنـــيـــة فـــي حــالــة  ـــت الــ

ّ
نـــــار. وظـــل

ــنـــوب أفــريــقــيــا  ــأهـــب فــــي مـــقـــاطـــعـــات جـ تـ
السبع األخرى.

ورأى رئـــيـــس مــقــاطــعــة غــوتــيــنــغ ديــفــيــد 
 »العنصر اإلجرامي اختطف 

ّ
ماخورو أن

الوضع«. وأكدت السلطات اعتقال 1234 
مــن  عـــنـــصـــر  نـــشـــر 2500  ــع  ــ مـ شـــخـــصـــا، 
ه 

ّ
لكن املقاطعتن،  فــي  والشرطة  الجيش 

رقم يبقى أقل بكثير من الـ7 آالف عنصر 
الذين أمر رامــافــوزا بنشرهم خال فترة 
 
ّ
ــافــــوزا أن ــــاق. رغـــم ذلــــك، اعــتــبــر رامــ اإلغــ
أعمال العنف هي األســوأ في الباد منذ 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي قــبــل نــهــايــة 
ـــه إذا 

ّ
»األبــرتــهــايــد«. وحـــذر وزراء مــن أن

 مناطق قد تواجه 
ّ
ما استمر النهب، فإن

 
ّ
لكن الــغــذاء،  فــي تأمينات  نقصا شــديــدًا 

الحكومة لم تعلن حال الطوارئ.
وكانت السلطات قد حذرت املواطنن، بمن 
فيهم أنصار زوما وعائلته، من استخدام 
اإلنترنت لتأجيج االحتجاجات. ويحمل 
ــا عـــريـــضـــا هـــــو اعـــتـــقـــال  ــوانــ ــنــ الـــعـــنـــف عــ
اعتقاله  أنــصــاره عقب  قــام  زومـــا، بعدما 

ــة الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــهــــدت مــــؤســــســ ــعــ تــ
لن  ــه 

ّ
بــأن أفريقيا جــاكــوب زومـــا  لجنوب 

يكون هناك سام في هذا البلد إلى حن 
إطــاق ســراح زومـــا، الــذي أدخــل السجن 
اعتقاله من منزله في  قبل أســبــوع، بعد 
رأســه،  نــاتــال، مسقط  كــوازولــو  مقاطعة 
وحيث سيمضي 15 شهرًا تنفيذًا لحكم 
صدر بحقه بعد إدانته بــازدراء القضاء، 
وذلــك بعدما رفــض اإلدالء بشهادته في 
الــفــســاد. وبــالــفــعــل، فحتى  تحقيق حــول 
الـــثـــاثـــاء، بــلــغــت حصيلة  أول مـــن أمـــس 
اندلعت في كوازولو  التي  العنف  أعمال 
ناتال ومقاطعة غوتينغ، والتي تحولت 
، مــع اعتقال 

ً
إلـــى أعــمــال نــهــب، 72 قــتــيــا

السلطات األمنية ألكثر من 1200 شخص. 
ويتجه الوضع إلى سيناريو هو األسوأ 
منذ سنوات في جنوب أفريقيا، ويشكل 
التحدي األكبر للرئيس سيريل رامافوزا 
بعد كورونا. وإذا ما ُجمعت عوامل عدة، 
قد يسهل فهم خلفيات العنف الدائر منذ 
أيام في هذا البلد، ذي التاريخ النضالي 
فــي مــحــاربــة الــفــصــل الــعــنــصــري، بعدما 
ــة نــلــســون مــانــديــا فـــي أتـــون  أغـــرقـــه ورثــ
الفساد، ما فاقم الفقر والبطالة والعنف، 
فـــي واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــــــدول خـــطـــرًا في 
التي  العنف،  أعمال  تستمر  وقــد  العالم. 
ها »مهندسة« من طــرف جناح 

ّ
أن يرجح 

زوما وجناح في الحزب الحاكم، املؤتمر 
صراعات  في  الــغــارق  األفريقي،  الوطني 
داخلية، إلى حن، ما يفاقم الوضع سوءًا 
ــة نــقــص اللقاح  مــع انــتــشــار الــوبــاء وأزمــ

التي تواجهها جنوب أفريقيا.
وارتفعت أول من أمس، الثاثاء، حصيلة 
أفريقيا  جــنــوب  فــي  الــدائــر  العنف  قتلى 
، كثير منهم سقطوا نتيجة 

ً
إلى 72 قتيا

للمتاجر  النهب  عمليات  خــال  الــتــدافــع 
فيما  الـــنـــقـــديـــة،  الـــعـــمـــات  ســحــب  وآالت 
واجـــهـــت الــشــرطــة والــجــيــش املــتــورطــن 
الصوتية.  والقنابل  املطاطية  بــاألعــيــرة 

اعتقال زوما يؤجج العنف
تركة ثقيلة من الفقر والفساد في جنوب أفريقيا

تعيش جنوب أفريقيا 
على وقع أعمال عنف 
ونهب هي األسوأ منذ 

تسعينيات القرن الماضي، 
بعد اعتقال الرئيس 

السابق جاكوب زوما
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احتجاجات كوبا: عودة راوول وضغوط على بايدنأفغانستان: حوار جديد في الدوحة وتقدم لـ»طالبان«
كابول ــ العربي الجديد

ســّجــلــت حـــركـــة »طـــالـــبـــان«، أمــــس األربــــعــــاء، 
ــيـــا جــــديــــدًا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــيـــدانـ ــقـــدمـــا مـ تـ
جــديــد، هذ  حــــدودي  عــلــى معبر  بسيطرتها 
ــاورة، فــيــمــا تــرصــد  ــجــ املــــرة مـــع بــاكــســتــان املــ
الــدول املحيطة بهذا البلد تداعيات االنهيار 
املـــتـــســـارع فـــي صـــفـــوف الــــقــــوات الــحــكــومــيــة، 
ــي مــن  ــ ــركـ ــ ـــيـ ــاب األمــ ــحـــ ــ ــسـ ــ ــق مـــــع االنـ ــ ــرافـ ــتـــ ــ املـ
أفغانستان، وتأثيرها عليها. وعلى وقع هذا 
األفغان  السياسين  من  وفــد  يتوجه  التقدم، 
ــى الــعــاصــمــة  ــ ــٍد الـــجـــمـــعـــة، إلـ ــ ــوم غـ ــ الـــكـــبـــار، يـ
الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة، إلجــــــــراء مــــحــــادثــــات مــع 
الرسمية  املــحــادثــات  عــن  منفصلة  الــحــركــة، 
واملـــتـــعـــثـــرة، الـــتـــي تــجــريــهــا حــكــومــة كــابــول 
ــبـــان« مــنــذ أشـــهـــر بـــرعـــايـــة قــطــريــة.  ــالـ مـــع »طـ
ــــت مــوســكــو أمـــــس، الــحــركــة والــحــكــومــة  ودعـ
للتفاوض من أجل تشكيل حكومة انتقالية، 
الــدول التي  فيما انضمت فرنسا إلــى الئحة 
 

ّ
دعـــت رعــايــاهــا ملــغــادرة هـــذا الــبــلــد. وفـــي ظــل
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي تــلــوح فــي األفــــق، قــال 
البريطاني، بن واالس، أول من  الدفاع  وزيــر 
أمــس، إن بــاده ستعمل مع الحركة في حال 

مشاركتها في الحكومة األفغانية.
وأعلنت »طالبان«، أمس، سيطرتها على معبر 
سبن بــولــداك الــحــدودي املــهــم مــع باكستان، 
في والية قندهار. وذكرت وكالة »األناضول« 
ــبـــر بـــعـــد ســيــطــرة  ــقـــت املـــعـ ــلـ ــتـــان أغـ أن بـــاكـــسـ
باكستاني،  أمني  مصدر  وأكــد  عليه.  الحركة 
»فــرانــس بـــرس«، أن رايـــة الــحــركــة رفــعــت في  لـــ
البلدة الحدودية، على الرغم من تأكيد وزارة 

ــلــــى الـــرئـــيـــس  ارتــــفــــعــــت حـــــــدة الــــضــــغــــوط عــ
األميركي جو بايدن من أجــل زيــادة التدخل 
فـــي كـــوبـــا، الــتــي شــهــدت تــظــاهــرات ضخمة، 
األحد املاضي، فيما قامت الحكومة الكوبية 
بــقــطــع اإلنــتــرنــت. وفـــي مــؤشــر عــلــى خــطــورة 
املـــوقـــف، عــــاد راوول كــاســتــرو إلــــى الــســاحــة 
السياسية بعد أن تقاعد منذ إبريل/نيسان 
املاضي، متخليا عن مقاليد الحزب الشيوعي 
الـــذي خلفه فــي منصب  ــاز كــانــيــل  مليغيل ديـ
ــام 2018. وذكــــرت »غــرانــمــا«،  الــرئــيــس فــي عـ
أمس  الشيوعي،  للحزب  الرسمية  الصحيفة 
للمكتب  اجــتــمــاعــا  راوول حــضــر  أن  اإلثــنــن، 
الــســيــاســي لــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــلــحــزب، األحـــد 
املــاضــي، »جـــرى خــالــه تحليل االســتــفــزازات 
الــتــي دّبــرتــهــا عــنــاصــر مــعــاديــة لــلــثــورة، وتــم 
الــواليــات  انــطــاقــا مــن  تنظيمها وتــمــويــلــهــا 
ــرار«. كــمــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة االسـ ــزعــ ــتـــحـــدة بـــهـــدف زعــ املـ
تناول أعضاء املكتب السياسي »االستجابة 
النموذجية للشعب لنداء الرفيق دياز كانيل 
للدفاع عــن الــثــورة فــي الــشــوارع، األمــر الــذي 

الـــقـــوات الحكومية  الــداخــلــيــة األفــغــانــيــة صـــّد 
لهجوم الحركة على املنطقة، بحسب املتحدث 
باسم الوزارة طارق عريان. وتسعى »طالبان« 
إلى قطع اإليــرادات الجمركية التي تحتاجها 
كابول. وطمأن املتحدث باسم »طالبان«، ذبيح 
الــلــه مــجــاهــد، الــتــجــار واملــقــيــمــن فــي املنطقة، 
أمــــس، بــــأن »أمــنــهــم مـــضـــمـــون«. ويــعــد سبن 
استراتيجية  أهمية  املعابر  أكثر  أحد  بولداك 
مباشرة  عبره  الوصول  يمكن  إذ  »طالبان«،  لـ
إلــــى إقــلــيــم بــلــوشــســتــان الــبــاكــســتــانــي حيث 
تــتــمــركــز قــيــادة الــحــركــة مــنــذ عــقــود. ميدانيا 
أيــضــا، قــتــل 4 أشــخــاص وأصــيــب 11 آخـــرون، 
أول مــن أمــــس، بــانــفــجــار فــي ســـوق جـــوك في 
كـــابـــول. وحـــــذرت املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــألمــم 
أمــس، من  أول من  الاجئن،  املتحدة لشؤون 
»أزمة إنسانية تلوح في األفق في أفغانستان، 
ــــؤدي الـــصـــراع املــتــصــاعــد إلــــى زيــــادة  حــيــث يـ
بحسب  املدنين«،  ونــزوح  اإلنسانية  املعاناة 
نــائــب املــتــحــدث بــاســم األمــــم املــتــحــدة فــرحــان 
أفغانستان  فــي  املنظمة  حــق. كما دعــت بعثة 
األطراف املتحاربة إلعان وقف النار في عيد 

األضحى )الثاثاء املقبل(.
ــار  ــبـ ــن كـ ــ ــه وفــــــــد مــ ــوجــ ــتــ ــى وقــــــــع ذلـــــــــك، يــ ــلــ عــ
الــســيــاســيــن األفـــغـــان، عــلــى رأســهــم الــرئــيــس 
ــد كـــــــرزاي ورئـــيـــس  ــامـ األفـــغـــانـــي الـــســـابـــق حـ
املجلس األعلى للمصالحة، عبد الله عبد الله، 
غدًا الجمعة، إلى الدوحة، إلجراء مفاوضات 
ــال مـــصـــدر فـــي الــحــكــومــة  ــ مـــع »طـــالـــبـــان«. وقـ
»العربي الجديد«، إن الوفد يضم  األفغانية، لـ
زعيم الحزب اإلسامي قلب الدين حكمتيار، 
ويـــونـــس قـــانـــونـــي وكـــريـــم خــلــيــلــي )نــائــبــان 

ــا الــــوســــطــــى، مــا  ــيــ ــــي آســ ــا فـ ــ ــيـ ــ حـــلـــفـــاء روسـ
»ســـيـــؤدي إلــــى ســـقـــوط خــســائــر كــبــيــرة في 
في  األفــغــانــيــة  القضية  وحــضــرت  األرواح«. 
الروسي  الخارجية  وزير  أجراها  مباحثات 
ــــروف مـــع نــظــيــره الــبــاكــســتــانــي  ســيــرغــي الفـ
شـــاه مــحــمــود قــريــشــي، أمــــس، عــلــى هــامــش 

مّكن من إحباط األعمال التخريبية«. وذكرت 
وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، أمـــس األربــعــاء، 
أن بـــايـــدن يــتــعــرض إلـــى ضــغــوط كــبــيــرة من 
ــادة دعــم  ــ ــل زيــ الــــنــــواب الــجــمــهــوريــن مـــن أجــ
إدارتـــــه لــلــكــوبــيــن املــحــتــجــن. وأوضـــحـــت أن 
كيفية تعاطي بايدن مع املوضوع ستنعكس 
بشكل كبير على الناخبن في فلوريدا، التي 
تــــؤوي جــالــيــة كــوبــيــة كــبــيــرة، خــصــوصــا مع 
اقتراب االنتخابات النصفية للكونغرس في 
عام 2022. وقالت سوزان ماكمانوس، املحللة 
الفخرية  واألســتــاذة  فلوريدا  فــي  السياسية 
بايدن خسر  إن  فلوريدا،  في جامعة جنوب 
الــواليــة فــي عــام 2016 أمــام الرئيس السابق 
دونـــالـــد تـــرامـــب، حــيــث حــّســن الــجــمــهــوريــون 
أداءهــم، مع إياء اهتمام خاص ملغازلة عدد 
من  وغيرهم  الكوبين  األميركين  مــن  كبير 
وأضــافــت:  الــواليــة.  فــي  املهاجرين  الناخبن 
املنشأ  أن بلد  الديمقراطيون في 2020  »علم 
هو إشارة تصويت أقوى بكثير في فلوريدا 
مـــن االنــتــمــاء الــتــاريــخــي لــلــتــصــويــت، وثــبــت 
 أن اســـتـــهـــداف تـــرامـــب لــاشــتــراكــيــة بــمــثــابــة 

رسالة فعالة«.
وأوضـــحـــت الــوكــالــة أن الــديــمــقــراطــيــن غير 
راضــــن عـــن أن بـــايـــدن لـــم يــعــكــس بــعــد نهج 
ترامب املتشدد تجاه الحكومة الشيوعية في 
إدارتــه  الــذي تجري فيه  الوقت  الجزيرة، في 
وحــاول  كــوبــا.  بــشــأن  لسياستها  مراجعتها 
ميغر  كريس  األبيض  البيت  باسم  املتحدث 
الدفاع عن بايدن، موضحا أنه »كان من أشد 
بحقوق  وملتزما  كاسترو  لنظام  املنتقدين 
ــا«. وأضــــــاف »هــــو مــلــتــزم  ــوبــ ــان فـــي كــ اإلنــــســ

أســاس  على  كوبا  تجاه  سياساته  بتشكيل 
الديمقراطية وحقوق  الدفاع عن  أن  مبدأين: 
األميركين،  وأن  األهمية،  بالغ  أمــر  اإلنــســان 
ــة األمـــيـــركـــيـــن الـــكـــوبـــيـــن، هــــم أفــضــل  خـــاصـ
ســفــراء لــلــحــريــة واالزدهــــــار فــي كـــوبـــا«. وفــي 
ــّوح مــتــظــاهــرون،  مــيــامــي بـــواليـــة فـــلـــوريـــدا، لــ
أمس األول، بأعام كوبا، ودعوا إلى التغيير 
في الجزيرة، وأغلقوا طريقا سريعا رئيسيا 

في املنطقة.
ل 

ّ
فــي املــقــابــل، دانـــت إيـــران مــا قــالــت إنــه تدخ

الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة فــــي االحــــتــــجــــاجــــات فــي 
الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وقــال  كوبا. 
اإليرانية، سعيد خطيب زادة، في بيان أمس 
الــواليــات  تــواجــه »عــقــوبــات  األول، إن كــوبــا 
ــة الـــــواســـــعـــــة، مـــــا جــعــل  ــيــ ــركــ ــيــ ــدة األمــ ــحــ ــتــ املــ
االقـــتـــصـــاد والــــوضــــع املــعــيــشــي لــشــعــب هــذا 
البلد، ال سيما في ظل تفشي وبــاء كورونا، 
ــي الــعــاصــمــة  ــ ــدة«. وفــ ــقــ ــعــ يــــواجــــه ظــــروفــــا مــ
الكوبية هافانا، التي يسودها الهدوء الحذر 
مع انتشار قوات الشرطة والجيش وشرطين 
باللباس املدني فيها، كشفت وزارة الداخلية، 
في بيان، عن وفــاة رجــل خــال مشاركته في 
في  في حي ال غوينيرا  احتجاجية  تظاهرة 

ضاحية هافانا، فيما ال تزال شبكة اإلنترنت 
الهاتف الجوال مقطوعة. وال يزال نحو 130 
ــداد املــفــقــوديــن  ــ شــخــصــا مـــوقـــوفـــن أو فـــي عـ
فــي كــوبــا، وفــق الئــحــة اسمية نشرتها على 
ــدرو«. ويــقــول  ــيـ ــان ايـــسـ ــ »تـــويـــتـــر« حـــركـــة »سـ
نـــشـــطـــاء إن الـــســـلـــطـــة تـــســـتـــخـــدم مــــا يــســمــى 
بــكــتــائــب الــــــرد الــــســــريــــع، وهـــــي مــجــمــوعــات 
مــــن املـــدنـــيـــن تـــديـــرهـــا الـــحـــكـــومـــة، ملــواجــهــة 
الكوبي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  وقـــال  املتظاهرين. 
برونو رودريغيز، في مؤتمر صحافي أمس 
األربعاء، »في 11 يوليو/تموز، لم تكن هناك 
يحدث  لــم  كــوبــا،  فــي  اجتماعية  احتجاجات 
إرادة شــعــبــنــا ودعــــــم شــعــبــنــا  بــفــضــل  ذلـــــك 
لــلــثــورة ولــحــكــومــتــه«. واعــتــبــر أن مـــا حــدث 
»اضـــطـــرابـــات عــلــى نــطــاق مــحــدود لــلــغــايــة«، 
مــــؤكــــدًا أن »الــــبــــاد تـــمـــر بــــظــــروف طــبــيــعــيــة 
للرئيس  مماثلة  تصريحات  وبــعــد  تــمــامــا«. 
ميغيل دياز كانيل، اتهم رودريغيز واشنطن 
بــأنــهــا تـــقـــف، مـــن خــــال ســيــاســة الــعــقــوبــات 
الــتــظــاهــرات  وحــمــلــة عــلــى اإلنـــتـــرنـــت، وراء 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت فـــي نــحــو 40 مــديــنــة وقـــريـــة، 
وســط هتافات »نــحــن جــائــعــون«، و»حــريــة«، 

و»تسقط الديكتاتورية«. 
وردًا على سؤال حول انقطاع اإلنترنت، قال 
إنترنت  لدينا  ليس  أنــه  رودريغيز »صحيح 
عبر الهاتف املحمول، ولكن تنقصنا األدوية 
أيضا. ويجدر بي أن أقول إن كوبا لن تتخلى 
ــاف: »ال  ــ عـــن حـــق الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا«. وأضــ
أعتقد أننا على وشــك أن نشهد أزمــة ثانية، 

إال إذا أرادت الحكومة األميركية ذلك«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــــرف غــنــي(،  ســابــقــان لــلــرئــيــس األفـــغـــانـــي أشـ
والجنرال  لغني(،  )مستشار  محقق  ومحمد 
عبد الــرشــيــد دوســتــم وغــيــرهــم. وأكـــد كــرزاي 
أول من أمس أن »مفاوضات جادة ستنطلق 
قريبا مع طالبان لحلحلة القضية األفغانية، 
والــصــلــح آٍت«، مــطــالــبــا الــحــكــومــة والــحــركــة 

بنبذ العنف.
وتتابع الدول املحيطة بأفغانستان الوضع 
ت موسكو، أمس، 

ّ
في هذا البلد عن كثب. وحث

كابول و»طالبان« على بدء مفاوضات جادة 
حول تشكيل حكومة ائتافية انتقالية قبل 
الــروســيــة.  الــخــارجــيــة  األوان، بحسب  فـــوات 
وفــي الوقت ذاتــه، حــذرت الـــوزارة »طالبان« 
مــن أي محاولة مــن جانبها لــإضــرار بأمن 

فـــي اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة  مــشــاركــتــهــمــا 
ــاي لـــلـــتـــعـــاون، فــي  ــهـ ــغـ ــانـ دولـــــــة مــنــظــمــة شـ
أكــد  الـــذي  الطاجيكية دوشــنــبــه،  الــعــاصــمــة 
على وجوب »تسوية الوضع في أفغانستان 
العرقية«.  املجموعات  وبمشاركة  بالحوار 
وفي موقف للحكومة البريطانية من األزمة، 
ــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي بـــن واالس،  ــ قــــال وزيـ
ــغــــراف«، إن بــــاده  ــيــ ــلــ لــصــحــيــفــة »ديــــلــــي تــ
ستعمل مــع »طــالــبــان« فــي حــال مشاركتها 
ــــي الــــحــــكــــومــــة. وأضـــــــــاف أنــــــه »أيــــــــا كـــانـــت  فـ
البريطانية  الحكومة  ستتواصل  الحكومة، 
مــعــهــا، شــريــطــة الــتــزامــهــا بــمــعــايــيــر دولــيــة 
ر من إعــادة النظر في أي 

ّ
محددة«. لكنه حذ

عــاقــة مــع الــحــركــة »إن هــي تصرفت بشكل 
يتعارض بقوة مع حقوق اإلنسان«. واعتبر 
أن »مــا تــريــده الــحــركــة بــشــدة هــو االعــتــراف 
لبناء  ودعـــم  لتمويل  إنــهــا بحاجة  الــدولــي. 
الدولة«، مضيفا »عليك أن تكون شريكا في 
على  العزلة  بفرض  ستخاطر  وإال  الــســام، 
نفسك. العزلة أوصلتهم إلى ما كانوا عليه 
في املرة األخيرة«. إلى ذلك، دعت فرنسا أول 
من أمس، رعاياها إلى مغادرة أفغانستان 
بسبب »األوضـــاع األمــنــيــة«، وهــو مــا كانت 
دعت إليه أملانيا والصن. لكن بكن رحبت 
أمس باالنسحاب األميركي من أفغانستان 
باعتباره فرصة جديدة لهذا البلد. إلى ذلك، 
انــتــقــد الــرئــيــس األمـــيـــركـــي األســـبـــق جـــورج 
بثت  تلفزيونية،  مقابلة  فــي  بـــوش،  دبليو 
أمس، انسحاب قوات حلف شمال األطلسي 
من أفغانستان معتبرا أنه »خطأ« ستعاني 

منه »النساء والفتيات األفغانيات«. )Getty( سيطرت الحركة على معبر سبين بولداك الحدودي مع باكستان

تقرير الحدث

حذرت موسكو »طالبان« 
من اإلضرار بأمن حلفائها 

في المنطقة

دانت إيران ما قالت إنه 
تدّخل أميركي في 

االحتجاجات الكوبية

حاولت السلطات الكوبية 
التقليل من أهمية 

التظاهرات التي شهدتها 
البالد، األحد الماضي، 

واضعة ما حصل في 
إطار »محدود للغاية«



دوتيرتي ورقة رابحة للصين

صراع السيادة بين بكين ومانيال

يُتهم دوتيرتي بإقامة 
عالقات مع الصين على 

حساب مصالح شعبه

بكين ــ علي أبو مريحيل

بعد مرور خمسة أعوام على صدور 
الدولية  التحكيم  مــن محكمة  قــرار 
الدائمة في الهاي لصالح الفيليبني 
يدحض مطالب بكني في بحر الصني الجنوبي، 
بــمــا فـــي ذلـــك املــنــطــقــة االقــتــصــاديــة الخالصة 
مانيال  ســلــطــات  تــــزال  ال  للفيليبني،  الــتــابــعــة 
تـــواجـــه ضــغــوطــا شــعــبــيــة بــســبــب مـــا يعتبره 
مــراقــبــون تــواطــؤًا مــن رئــيــس الــبــالد رودريــغــو 
دوتيرتي، مع نظيره الصيني شي جني بينغ، 
لــتــجــاوز قــــرار املحكمة مــقــابــل مــكــاســب مالية 
ومساعدات اقتصادية. وتدعي كل من الصني 
والــفــيــلــيــبــني ســيــادتــهــمــا عــلــى سلسلتي جــزر 
أراسيل وسبراتلي، كما تتمسك كل من الدولتني 
يطلق  )الــتــي  على شعاب سكاربره  بالسيادة 
عليها الصينيون اسم جزيرة هوانغيان( التي 
تبعد مسافة 160 كيلومترًا عن الفيليبني و800 
كيلومتر عن الصني. وكانت محكمة التحكيم 
الدولية الدائمة في الهاي قد أصدرت حكما في 
12 يوليو/ تموز عام 2016، يقضي بأن الصني 
ال تملك حقوقا تاريخية تخول لها حق امتالك 
القسم األكبر من بحر الصني الجنوبي، وبعدم 
أحقية املطالب الصينية بالسيادة على الجزر 
التي تطالب فيها الفيليبني. واعتبرت املحكمة 
السيادية، في  انتهكت حقوق مانيال  أن بكني 
الــحــصــريــة مـــن خــالل  منطقتها االقــتــصــاديــة 
التدخل فــي أعــمــال الصيد واســتــخــراج النفط 
ــدم  ــاء جــــزر اصــطــنــاعــيــة وعـ ــنـ الــفــيــلــيــبــيــنــي وبـ
منع الصيادين الصينيني من الصيد في تلك 

املنطقة.
دعت  للحكم،  الخامسة  الــذكــرى  مــع  وتزامنا 
إلى  الصني  املاضي  األحــد  األميركية  اإلدارة 

ــاء  ــهـ مـــســـتـــشـــهـــدًا بـــــقـــــراره الــــعــــام املــــاضــــي إنـ
 
ً
الــعــمــل بــاتــفــاق دفــاعــي مــع واشــنــطــن، فضال
بتخفيض مستوى  املــتــكــررة  تــهــديــداتــه  عــن 
التحالف مع الواليات املتحدة مقابل التقارب 
مع الصني وروسيا. وشدد وانغ على أن ذلك 
ــدم األجـــنـــدة الــصــيــنــيــة فـــي بــحــر الــصــني  ــ »خـ
ــد قـــوبـــل بـــحـــزمـــة مـــســـاعـــدات  ــ الـــجـــنـــوبـــي، وقـ
اقتصادية ملانيال تجاوزت قيمتها 20 مليار 
دوالر، باإلضافة إلى تسليمها دفعة جديدة 
مــن لــقــاح كــورونــافــاك املــطــور مــن قبل شركة 
الصني  لتكون  الصينية،  بيوتيك  سينوفاك 
بذلك أول دولة تمنح الفيليبني لقاحات للبدء 

بحملة تطعيم وطنية في البالد«.
من جهته، قال الباحث ليو تشني، املتخصص 
في شؤون شرق آسيا، في حديث مع »العربي 

الجديد«، إنه »في الوقت الذي استشهدت فيه 
دول أخــرى تطالب بالسيادة في بحر الصني 
الجنوبي بقرار هيئة التحكيم لتعزيز موقفها 
دوتيرتي  إدارة  كــانــت  الــدولــي،  املجتمع  أمـــام 
الـــصـــني«. واعــتــبــر أن  فـــي خــطــب ود  منشغلة 
ذلك »أعطى الضوء األخضر للقوات الصينية 
لــتــعــزيــز دفــاعــاتــهــا الــجــويــة فـــي املــنــطــقــة، من 
خالل بناء قواعد عسكرية متقدمة، باإلضافة 
ــــى اســـتـــصـــالح بـــعـــض الــــجــــزر لـــالســـتـــفـــادة  إلــ
مــن الـــثـــروات الــحــيــوانــيــة واملـــــوارد الطبيعية، 
خـــاصـــة جــــزر ســبــراتــلــي املـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بني 
البلدين«. ولفت ليو إلى أنه »لم يعد باإلمكان 
إخــفــاء تــواطــؤ مــانــيــال مــع بــكــني«، مــشــيــرًا إلــى 
أيــام على لسان  اتهامات جديدة صــدرت قبل 
ألبرت  الــســابــق،  الفيليبيني  الخارجية  وزيـــر 
 مـــصـــادر دولــيــة 

ّ
ــــذي قــــال إن ديــــل روزاريــــــــو، الـ

تفاخر  الصينية  القيادة  بــأن  أبلغته  موثوقة 
بــأنــهــا تمكنت مــن الــتــأثــيــر عــلــى االنــتــخــابــات 
دوتيرتي  يصبح  كــي   2016 عــام  الفيليبينية 
رئيسا. لكن متحدثا باسم األخير نفى في وقت 

الحق هذه االتهامات ووصفها بأنها هراء.
الــعــبء  الفيليبينيون  الــصــيــادون  ويتحمل 
التي  الوديعة«  »السياسة  تبعات  من  األكبر 

منعوا  إذ  الــصــني،  تــجــاه  رئيسهم  ينتهجها 
من الصيد في مناطق تعتبر ضمن السيادة 
الفيليبينية. وبحسب أرقام حكومية صادرة 
عــــن مـــانـــيـــال، فـــــإن أكــــثــــر مــــن نـــصـــف مــلــيــون 
صياد فيليبيني فقدوا مصدر رزقهم بسبب 
األنشطة العسكرية في بحر الصني الجنوبي، 
ــــات بــعــضــهــم يــســتــورد  ــك، بـ ــ ــثـــر مــــن ذلــ بــــل أكـ
األســـمـــاك الـــتـــي يــصــطــادهــا الــصــيــنــيــون في 
مياههم اإلقليمية. يشار إلى أن بحر الصني 
ــمـــرات  ــم املـ ــ الـــجـــنـــوبـــي يــعــتــبــر واحـــــــدًا مــــن أهـ
البحرية العاملية، ويحتوي، بحسب تقديرات 
النفط  مــن  احتياطيات ضخمة  على  دولــيــة، 
مليار  ثالثني  بنحو  تقدر  الطبيعي،  والــغــاز 
طــن مــن الــنــفــط، وأكــثــر مــن 15 تــريــلــيــون متر 
 عن الثروات السمكية 

ً
مكعب من الغاز، فضال

التي تغذي 300 مليون شخص في املنطقة. 
 
ً
الجنوبي كامال وتطالب بكني ببحر الصني 
ــارض أي تـــحـــركـــات عــســكــريــة  ــعــ تــقــريــبــا، وتــ
أميركية في املنطقة، بينما تصّر دول أخرى 
)الفيليبني، فيتنام، ماليزيا، سلطنة بروناي( 
على ملكية أجــزاء من البحر الــذي تمر عبره 
ثالثمائة سفينة شحن يوميا، بقيمة سنوية 

تتجاوز 5 تريليونات دوالر.

8
سياسة

نجحت الصين باستثمار 
عالقاتها الجيدة مع 

الرئيس الفيليبيني رودريغو 
دوتيرتي، لمواصلة 

توغالتها ببحر الصين 
الجنوبي، في تجاهل 

لحكم صادر عن محكمة 
دولية قبل 5 أعوام 

لصالح مانيال

)Getty/فيليبينيون يتظاهرون بالذكرى الثالثة لحكم محكمة التحكيم الدولية، 2019 )إزرا أكايان

عن سلوكها  والكف  املحكمة  لحكم  االمتثال 
ــفــــزازي، وحـــذرتـــهـــا مـــن أن أي هــجــوم  ــتــ االســ
مــســلــح يــســتــهــدف الـــقـــوات الــفــيــلــيــبــيــنــيــة في 
بحر الصني الجنوبي، من شأنه أن يستدعي 
ــزامــــات الــــدفــــاع املـــتـــبـــادل بــــني واشــنــطــن  ــتــ الــ
معاهدة  من  الرابعة  املــادة  بموجب  ومانيال 
الـــدفـــاع املــشــتــرك املــوقــعــة بـــني الــبــلــديــن عــام 
األمـــيـــركـــي  ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزيــــــر  وكــــــان   .1951
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن قـــد اتــهــم الــصــني قــبــل أيـــام 
بــمــواصــلــة تــرهــيــب دول الـــجـــوار فـــي جــنــوب 
وقال  القانونية.  مطالبها  بشأن  آسيا  شــرق 
إنـــه ال يــوجــد مــكــان فــي الــعــالــم يــتــعــرض فيه 
النظام البحري القائم على القواعد للتهديد، 

أكثر من بحر الصني الجنوبي.
فــي املــقــابــل، ُيتهم دوتــيــرتــي بــإقــامــة عالقات 
ودية مع الصني على حساب مصالح شعبه، 
على الرغم من تأييد املحكمة الدولية ملطالب 
بالده في املناطق املتنازع عليها، واستمرار 
قــــوات الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة فـــي اخـــتـــراق تلك 
املــنــاطــق وإقـــامـــة مــنــشــآت عــســكــريــة. واعــتــبــر 
قــرار  أن استخدام  فــي وقــت سابق  دوتيرتي 
التحكيم لتأكيد حقوق الفيليبني في املنطقة 
لن يكون مجديا ألنه لن يؤدي إال إلى إشعال 
حرب مع الصني، ووصــف القرار بأنه مجرد 

ورقة سيرميها في سلة املهمالت.
أكثر  مانيال  كــانــت  لــو  أنــه  محللون  ويعتقد 
ولو  املاضية،  الخمس  السنوات  حزما خالل 
لــم تنشغل فــي إرضـــاء بــكــني، لــكــان باإلمكان 
استثمار قرار املحكمة في نزع الشرعية عن 
املطالب الصينية في بحر الصني الجنوبي، 
األمـــر الـــذي كـــان سيجعل بــكــني أكــثــر عرضة 

لضغوط القوى العاملية.
وحـــــول الــســيــاســة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الــصــني 
قرار  من  موقفها  على  للتأثير  الفيليبني  مع 
املــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، قـــال الــبــاحــث فـــي »معهد 
ــيــــة«، وانـــــغ خــه،  الـــجـــنـــوب لـــلـــدراســـات الــــدولــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »بكني 
نجحت إلى حد بعيد في استثمار عالقاتها 
الــجــيــدة مــع دوتــيــرتــي الـــذي وصــل إلــى سدة 
الحكم قبل أسابيع من قرار املحكمة«، مشيرًا 
سياسة  اتــبــع  الفيليبيني  »الــرئــيــس  أن  إلـــى 
مـــغـــايـــرة تــــجــــاه الــــصــــني عــــن ســـلـــفـــه الــــراحــــل 
بنينو أكينو، خصوصا في ما يتعلق بملف 
فــي بحر  البلدين  بــني  املتنازع عليها  الــجــزر 
 »الصني 

ّ
الصني الجنوبي«. وأضاف وانغ أن

اتبع منذ  الــذي  استفادت من نهج دوتيرتي 
ــام 2016 ســيــاســة  ــ الــســلــطــة عـ ــى  ــ وصــــولــــه إلـ
خارجية أقل اعتمادًا على اإلدارة األميركية«، 
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