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خرقًا  اإلثنين،  أمس  وإليه،  صنعاء  مطار  من  سنوات   6 منذ  رحلة  أول  تسيير  يشكل 
الحوثيين  وفاء  على  وحكومي  أممي  تعويل  وسط  اليمنية،  الحرب  جدار  في 

بتعهداتهم خصوصًا في ما يتعلق بتعز لضمان استكمال بنود الهدنة

عدن ـ فارس الجالل 

الــجــويــة اليمنية،  الــخــطــوط  ســّيــرت 
أمــس اإلثــنــن، أول رحــلــة إلــى مطار 
أن تنقل  آتية مــن عــدن قبل  صنعاء 
عشرات املسافرين إلى مطار عّمان األردنــي، 
ــلـــة تـــجـــاريـــة مـــنـــذ ســــت ســـنـــوات  فــــي أول رحـ
تــنــطــلــق مـــن الــعــاصــمــة الــخــاضــعــة لسيطرة 
املتمردين، وذلك في إطار تنفيذ بنود الهدنة 
التي توسطت فيها األمم املتحدة التي دخلت 
حــيــز التنفيذ مــنــذ الــثــانــي مــن شــهــر إبــريــل/
نيسان املاضي ويفترض أن تستمر لشهرين. 
لـــكـــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى اســـتـــمـــرار فـــتـــح املـــطـــار 
لــتــســيــيــر رحــلــتــن جــويــتــن مـــن وإلــــى مــطــار 
صنعاء كل أسبوع إلى كل من عمان والقاهرة، 
كما ينص اتفاق الهدنة، يبقى رهنًا بتطورات 
األيام املقبلة، وتحديدًا ما إذا كان الحوثيون 
بموجب  عاتقهم  عــلــى  يــقــع  بــمــا  سيلتزمون 
وقف إطالق النار، وهو ما أشار إليه املبعوث 
األممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، من دون 
تسميتهم، إذ أكد أن »هذا هو وقت التضافر« 
و»تنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة 
عملية سياسية  اســتــئــنــاف  نــحــو  والــتــحــرك 
إلنــهــاء الــنــزاع بشكل مــســتــدام«. كــمــا أعلنت 
ــات املــتــحــدة أن  الــســفــارة الــيــمــنــيــة فـــي الـــواليـ
الحكومة أوفت »بجميع التزاماتها« بموجب 
الــهــدنــة الــتــي تــوســطــت فيها األمـــم املــتــحــدة. 
الدولي للضغط  ودعــت في تغريدة املجتمع 
وإنهاء  بتعهداتهم  »لــلــوفــاء  الحوثين  على 

معاناة الناس في تعز«. 
ــن بــــنــــود اتـــــفـــــاق الــــهــــدنــــة تــيــســيــر  ــمـ ــتـــضـ وتـ
دخــول 18 سفينة تحمل الــوقــود إلــى موانئ 
الحديدة، وقد تم بالفعل إعطاء تصاريح في 
هذا السياق. كما يشمل االتفاق عقد اجتماع 
بن األطراف لالتفاق على فتح الطرق في تعز 
وغيرها من املحافظات لتحسن حرية حركة 

األفــراد داخــل اليمن، وهو األمــر الــذي ال يزال 
متعثرًا وسط اتهامات للحوثين باملسؤولية 
عــن الــعــرقــلــة مــن خـــالل تعمدهم عـــدم تعين 

وفدهم الجتماع إعادة فتح الطرق.
مطار  من  تجارية  رحلة  أول  تسيير  وحظي 
ــاء بــــارتــــيــــاح شـــعـــبـــي ال ســـيـــمـــا أنـــهـــا  ــعـ ــنـ صـ
تــأتــي بعد ســنــوات مــن املــعــانــاة والــســفــر إلى 
ــرة وطـــرق  ســيــئــون أو عـــدن عــبــر مــنــاطــق وعــ
طويلة وسط مخاطر أمنية. وقال محمد زيد 
لوكالة »فــرانــس بـــرس«: حضرت لـــأردن من 
أجــل عــالج ابنتي رزان عمرها ثــالث سنوات 
ونصف السنة وتعاني من ورم في الدماغ ما 
املشي والنطق«. وقبل  إلــى صعوبة في  أدى 
املـــغـــادرة مــن صــنــعــاء، قــالــت لطفية مــن على 
السعادة  كل  سعيدة  »أنــا  املتحرك:  كرسيها 
بافتتاح مــطــار صــنــعــاء. هــذا الــيــوم هــو يوم 

عيد وأتمنى أن يستمر«.
وفيما ذكرت وسائل إعالم يديرها الحوثيون 
متجهة  اليمنية  الجوية  الخطوط  رحلة  أن 
إلــى العاصمة األردنــيــة عــمــان وعــلــى متنها 
ــاد املــبــعــوث األمـــمـــي أن عــدد  ــ 151 راكـــبـــًا، أفـ
مصدر  قــال  جهته،  مــن   .130 بلغ  املسافرين 
»العربي الجديد«،  في وزارة النقل اليمنية لـ
إن هــنــاك إشــرافــًا مــبــاشــرًا ومتابعة مــن قبل 
الوزارة على تسيير الرحلة وفقًا لتوجيهات 
الرئاسي  القيادة  مجلس  ورئيس  الحكومة 
اليمني رشاد العليمي. ولفت الى أن الطائرة 
الـــتـــي غــــــادرت إلــــى مـــطـــار املــلــكــة عــلــيــاء في 
األردن، ستنقل ركابًا آخرين من مطار امللكة 
علياء إلى صنعاء. من جهته، قال وكيل هيئة 
الطيران املــدنــي واألرصـــاد فــي صنعاء رائــد 
جبل: »ندعو األمم املتحدة والجهات املعنية 
ــــي الــجــانــب  ــال الـــطـــيـــران املــــدنــــي وفـ فــــي مـــجـ
اإلنساني إلى أن تفتح مطار صنعاء بشكل 
أي  بــدون  اليمني  الشعب  أبناء  لكل  مستمر 
قــيــود أو شــــروط«. كما بـــرزت أمــس تغريدة 

لحسن الـــعـــزي، نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة في 
دوليًا،  بها  املعترف  غير  الحوثين  حكومة 
قـــال فــيــهــا: »رحــلــتــان يــومــيــا خـــالل مــا تبقى 
بذلك وعدم  الوفاء  الهدنة ونأمل سرعة  من 
والعرقلة. دعونا  اإلعاقة  العودة لسلوكيات 
معًا  لنعبر  الواثقن  الرجال  بخطى  نمضي 
ــاء  ــ ــام واســــتــــعــــادة اإلخـ ــ ــــوئـ نـــحـــو الــــســــالم والـ
وحـــســـن الــــجــــوار«. وفــيــمــا حــــذر مـــن أن »أي 
للحرب  الــعــودة  يعني  قــد  إعــاقــة  أو  تعطيل 
وهــذا أمــر ال ينبغي أن يحدث أو يسمح أي 
عاقل بحدوثه« لم يوضح ما إذا كــان هناك 
اتــفــاق جــديــد بتسيير رحــلــتــن يــومــيــًا بــداًل 
من أسبوعيًا.  وكان من املقّرر أن تغادر أول 

بغداد ـ عادل النواب

تعود للمشهد السياسي املتأزم في العراق، 
مــجــددًا، ســيــنــاريــوهــات إعــــادة االنــتــخــابــات، 
والــتــلــويــح بــالــشــارع، واإلبــقــاء على حكومة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي الـــحـــالـــيـــة، بــعــد إعـــالن 
أمس  الصدر،  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم 
»املعارضة  بـ ملا وصفه  تحوله  األحــد،  األول 
الــوطــنــيــة«، ملـــدة 30 يــومــًا. كــمــا مــنــح الــصــدر 
شـــركـــاءه فـــي تــحــالــف »الـــســـيـــادة«، والــحــزب 
بالذهاب  الخيار  الكردستاني،  الديمقراطي 
مـــــع الـــــقـــــوى األخــــــــــرى لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة، مهاجمًا خصومه في قوى »اإلطار 
واتهمهم  أن يسميهم،  التنسيقي«، من دون 
ــالــــب« إلفـــشـــال  ــكــ ــتــ ــارج و»الــ ــخـ ــلـ بــالــتــبــعــيــة لـ

مشروع حكومة األغلبية الوطنية.
ــد »اإلطـــــــــــار  ــ ــ ــيــــدي ضـ ــعــ ــاب تــــصــ ــ ــطــ ــ وفـــــــــي خــ
لــّوح الصدر،  التنسيقي«، من دون تسميته، 
فــي خــطــاب متلفز مــن الــنــجــف وّجــهــه أمــس 
ــنـــن، إلـــى »الــثــلــث املــعــطــل«، بــاســتــخــدام  اإلثـ

رحلة تجارية صنعاء في 24 نيسان/إبريل 
ها ألغيت في اللحظات األخيرة 

ّ
املاضي، لكن

ــول عــــلــــى »تــــصــــاريــــح  ــحــــصــ ــدم الــ ــ ــ ــبـــب عـ بـــسـ
تـــشـــغـــيـــل« مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري الــــذي 
أجراها  مــشــاورات  وعقب  السعودية.  تقوده 
غـــرونـــدبـــرغ، أعــلــنــت الــحــكــومــة فــي 12 مايو 
الحالي أنها اتــخــذت قــرار إعـــادة فتح مطار 
صنعاء الدولي أمام النقل املدني إلى جانب 
قــرار اعتماد الــجــوازات الــصــادرة مــن مواقع 
ســيــطــرة الــحــوثــيــن، فـــي ســيــاق مـــا وصفته 
بــالــتــعــاطــي اإليـــجـــابـــي مــــع مــــبــــادرة مــكــتــب 
املبعوث األمــمــي. وأكــدت أن هــذه الخطوة ال 
يترتب عليها أي تغيير في املركز القانوني 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، كــمــا ال يــعــتــبــر اعــتــرافــا 

باملليشيات الحوثية.
ب املبعوث الخاص لأمن العام لأمم  ورحَّ
املــتــحــدة إلــــى الــيــمــن، أمـــــس، بــانــطــالق أول 
رحـــلـــة تــجــاريــة مـــن مـــطـــار صــنــعــاء تــنــفــيــذا 
التفاق الهدنة. ولفت إلى أنه »هذا هو وقت 
للبدء في  الجهد  املزيد من  وبــذل  التضافر 
الــحــرب، وتنفيذ جميع  مــا كسرته  إصـــالح 
الــتــزامــات الــهــدنــة«. وشــدد غــرونــدبــرغ على 
أن »إحــــراز تــقــدم نحو فتح الــطــرق فــي تعز 
ــــي«. وأضـــــــاف »أتــــوقــــع مــن  ــاسـ ــ ــر أسـ ــ هــــو أمـ
األطـــــراف الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــم، بــمــا يشمل 
على  لالتفاق  السرعة  وجــه  على  االجتماع 
فتح الطرق في تعز وغيرها من املحافظات 

لن  زأرة  »للمظلوم  إن   
ً
قــائــال الـــشـــارع،  ــة  ورقـ

تكونوا في مأمن منها«.
ويــأتــي خــطــاب الــصــدر بعد يــوم مــن إعالنه 
الــتــحــول إلــى »املــعــارضــة الــوطــنــيــة«، ملــدة 30 
يــومــًا، إضــافــة إلـــى قـــرار املحكمة االتــحــاديــة 
العليا برفض قانون »األمن الغذائي«، الذي 
للبرملان  الكاظمي  مصطفى  حكومة  قدمته 
ــراره، والـــــذي يــهــدف إلــــى تسيير  ــ ــ لــغــرض إقـ
املــلــفــات املــالــيــة املــهــمــة كــبــديــل عـــن املـــوازنـــة 
الحكومة  تشكيل  عـــدم  بفعل  تعطلت  الــتــي 
الجديدة. وكانت املحكمة قضت أن الحكومة 
الــحــالــيــة هـــي حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال، وال 

يحق لها تقديم أي قوانن من هذا النوع.
وقال الصدر، في كلمته املتلفزة أمس اإلثنن: 
»لـــم أســتــغــرب قــيــد أنــمــلــة مــن الــثــلــث املعطل 
حيث  األغــلــبــيــة،  حكومة  لتشكيل  وتعطيله 
إن املنتمن له ال وجــود لهم بال سلطة. لكن 
هل وصلت بهم الوقاحة إلى درجة تعطيلهم 
عينك.  وعينك  الشعب،  تنفع  التي  القوانن 
فال حكومة أغلبية جديدة قد تنفع الشعب، 
الشعب  خدمة  تستطيع  حالية  حكومة  وال 
ونفعه«. وأضاف: »إنهم يستهدفون الشعب 
ويريدون تركيعه، واألعجب من ذلك مسايرة 
الــقــضــاء ألفــعــال الــثــلــث املــعــطــل املــشــيــنــة من 
الــســلــطــة  أن  كـــمـــا  يـــعـــلـــم.  أو ال  يــعــلــم  حـــيـــث 
فقر  مــن  الشعب  يعانيه  عما  أعينهم  أعــمــت 
وخوف ونقص في األموال واألنفس وتسلط 
املــلــيــشــيــات والــتــبــعــيــة ومـــخـــاوف الــتــطــبــيــع 
ــئـــة والــفــســاد الــــذي مــأ أرض الــعــراق  واألوبـ
بــالــســرقــات والـــخـــطـــف والـــقـــتـــل، حــتــى صــار 
 يــحــتــذى بـــه بــالــفــســاد 

ً
ســـاســـة الـــعـــراق مـــثـــال

أثرها  اضمحل  قليلة  ثلة  مــن  إال  والــرذيــلــة، 
وما زال يضمحل«.

ــــوى »اإلطـــــــــــار  ــقــ ــ ــ ــه ل ــ ــالمــ ــ ووجـــــــــــه الـــــــصـــــــدر كــ
»الثلث  اســـم  عليه  أطــلــق  الـــذي  التنسيقي«، 
املــعــطــل«، بــالــقــول إن »لـــم تــتــقــوا الــلــه فاتقوا 

ــفــــاق الـــهـــدنـــة«.  ــا لـــبـــنـــود اتــ ــ
ً
ــق فــــي الـــيـــمـــن وفــ

وفـــي الــســيــاق، قــالــت مــصــادر فــي الحكومة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــحــكــومــة تنتظر  لـــ
ــة مــــن االنـــقـــالبـــيـــن فــي  ــيـ ــابـ ردة فـــعـــل إيـــجـ
صنعاء على السماح بتسيير الرحالت من 
مطار صنعاء«. كما أشارت إلى أن الحكومة 
سترى ما إذا كان املبعوث األممي سينجح 
في إقناع الحوثين بتنفيذ ما التزموا فيه 
من بنود اتفاق الهدنة اإلنسانية، والتي من 
بينها فتح الطريق في تعز ورفــع الحصار 
إلـــى تنفيذ االتــفــاق السابق  عــنــهــا، إضــافــة 
ــراداتـــــه. ولــفــتــت  حــــول مــيــنــاء الـــحـــديـــدة وإيـــ
املـــصـــادر إلـــى أن الــحــوثــيــن يــرفــضــون إلــى 
حد اآلن تسليم مرتبات موظفي الدولة من 
اتــفــاق استوكهولم  املــيــنــاء، حسب  ــرادات  إيــ
 عــن فــشــل املــحــادثــات حــول 

ً
)2018(، فــضــال

املحررة  املحافظات  بن  البرية  الطرق  فتح 
والواقعة تحت سيطرة الحوثين بما فيها 

الطرق من وإلى تعز ورفع الحصار عنها.
ــادر إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة تــأمــل  ــ ــــصـ ولـــفـــتـــت املـ
ــادة إطـــالق الــرحــالت مــن وإلـــى مطار  بـــأن إعــ
في  التقدم  إلــى  الحوثين  تدفع  قــد  صنعاء، 
النقاشات  املــطــروحــة ضمن  املــجــاالت  جميع 

والتي من بينها ملف األسرى أيضًا.
وفـــيـــمـــا أبــــــدت املــــصــــادر تــشــكــكــًا فــــي تــقــديــم 
الـــحـــوثـــيـــن أي بــــــــوادر حـــســـن نـــيـــة بـــاتـــجـــاه 
الــحــكــومــة نــظــرًا »لــســيــرتــهــم خـــالل الــســنــوات 

غــضــبــة الــحــلــيــم واملـــظـــلـــوم، فــلــلــمــظــلــوم زأرة 
لــن تــكــونــوا فــي مــأمــن مــنــهــا، أم هــل تظنون 
التحالف  عــلــى  ستجبرنا  هـــذه  أفــعــالــكــم  أن 
معكم، كال وألف كال، ولن نعيد العراق ملربع 
ــتـــوافـــق املــقــيــت«.  املــحــاصــصــة والـــفـــســـاد والـ
العراق  واعتبر أن »التوافق جثم على صدر 
وشــعــبــه ســنــوات طــــواال قــد حــصــد األخــضــر 
ــر، وبــكــل  ــ والـــيـــابـــس كــمــا يـــعـــبـــرون، وقــــد أضـ

وضوح لكل ذي نظر«.
وُيــدرك تحالف »اإلطــار التنسيقي«، املدعوم 
ــران، صـــعـــوبـــة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة ال  ــ ــهـ ــ مــــن طـ
ــدري. وال تــــزال  ــ ــــصــ ــا الــــتــــيــــار الــ ــهـ ــتـــرك بـ يـــشـ
ــداث تـــحـــريـــك الــــصــــدر لــلــشــارع  ــ ــ حــــاضــــرة أحـ
فـــي بـــغـــداد وجـــنـــوب الـــبـــالد، ضـــد حكومتي 
نوري املالكي في 2011، وحيدر العبادي في 
2016، ثم دعمه بالبداية لتظاهرات أكتوبر/ 
تشرين األول 2019. ويجعل كل ذلك إعالنات 
الــصــدر بــالــتــوجــه إلـــى املــعــارضــة، أو عــرض 
بمثابة  تــيــاره،  عــن  بعيدًا  الحكومة  تشكيل 

طروحات غير واقعية.
وسبق للصدر أن قدم مهلة مدتها 40 يومًا 
نهاية مارس/آذار املاضي، لتشكيل خصومه 
السياسين في »اإلطار التنسيقي« الحكومة 
بمنأى عنه، وهو ما لم يتحقق. وأعقب ذلك 
مــنــح الـــصـــدر مــهــلــة أخــــرى مــدتــهــا 15 يــومــًا 
للنواب املستقلن واملدنين، بتشكيلهم كتلة 
الــبــرملــان، وتسمية مرشحهم  مــوحــدة داخـــل 
لــرئــاســة الــحــكــومــة، بــدعــم مــنــه. وهـــو مـــا لم 
يتحقق أيضًا بفعل التباين داخل صفوفهم 

بشأن التعامل مع املبادرة.
املتمثلة في  الجديدة  الــصــدر  وجـــاءت مهلة 
ــــالن عــــدد من  30 يـــومـــًا بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـ
الـــنـــواب املــســتــقــلــن مـــبـــادرة جـــديـــدة إلنــهــاء 
االنسداد السياسي، مع رفض مبادرة زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري، الــتــي مــنــح خــاللــهــا فرصة 
شرط  املستقلن،  لــلــنــواب  الحكومة  تشكيل 

ــة، واالتــــــفــــــاقــــــيــــــات الـــــتـــــي رفــــضــــوا  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ املــ
ــر فـــي الــحــكــومــة  ــال مـــصـــدر آخــ تــنــفــيــذهــا«، قــ
»العربي الجديد« إن رئيس مجلس القيادة  لـ
توجيهات  أعطى  العليمي،  رشــاد  الــرئــاســي 
بأن تدفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق 
سيطرة جماعة الحوثين من إيرادات ميناء 
أكدت  ومــا  استوكهولم  اتفاق  وفــق  الحديدة 
عــلــيــه اتــفــاقــيــة الــهــدنــة اإلنــســانــيــة األخـــيـــرة، 
لــكــن الــحــوثــيــن إلـــى الــيــوم يــرفــضــون صــرف 
ــبـــات والـــتـــي تــصــل إلــــى تــســعــن مــلــيــار  املـــرتـ
البنك  ريــال يمني تقريبا، املوجودة في فرع 

املركزي في الحديدة. 
ــي هــــــذه األثــــــنــــــاء، رحــــــب الـــبـــيـــت األبـــيـــض  ــ فـ
 على 

ً
بــالــرحــالت الــجــويــة بــاعــتــبــارهــا دلـــيـــال

»الفوائد املستمرة« لوقف إطالق النار للشعب 
اليمني. وقالت املتحدثة باسم مجلس األمن 
القومي، أدريان واتسون، »يشهد اليمن اليوم 
أهدأ فترة له منذ بدء الحرب، وهذه الرحالت 
الجوية هي خطوة مهمة في زيــادة تحسن 

حياة وفرص الشعب اليمني«.
ــرت إيــــريــــن هــاتــشــيــنــســون،  ــ مــــن جــهــتــهــا، ذكــ
مديرة مكتب املجلس النرويجي لالجئن في 
اليمن، أن إقالع أول رحلة هو بمثابة »حجر 
أســــاس فـــي ســــالم مــســتــدام لــلــيــمــن«. وحــثــت 
ــراف عــلــى الــعــمــل مــعــًا عــلــى تطبيق  ــ كـــل األطــ
العناصر األخرى لالتفاق، ومنها إعادة فتح 

الطرق حول تعز ومحافظات أخرى.

 في كتلة واحدة. وكان 
ً
جمع 40 نائبًا مستقال

الـــصـــدر قــــال، فـــي بــيــان نــشــره عــلــى حسابه 
الشخصي في موقع »تويتر« األحد املاضي: 
»تــشــرفــت أن يــكــون املــنــتــمــون لــي أكــبــر كتلة 
برملانية بتاريخ العراق، وتشرفت بأن أنجح 
للمحاصصة  عــابــرة  كتلة  أكــبــر  تشكيل  فــي 
)الطائفية(، وتشرفت بأن أعتمد على نفسي 
وأعلن  خــارجــيــة«.  لجهات  تابعا  أكـــون  وأال 
الداخل  التكالب علّي من  أنــه نظرًا »الزديـــاد 
ــكـــرة حـــكـــومـــة األغــلــبــيــة  ــلـــى فـ والـــــخـــــارج، وعـ
الــوطــنــيــة. لــم نــنــجــح فــي مــســعــانــا هـــذا ولله 
ا 

ّ
تِعن »لــم  املستقلة  الكتل  أن  مبينا  الحمد«، 

على ذلـــك«. وتــابــع: »بقي لنا خيار ال بــد أن 
نجربه، وهو التحول إلى املعارضة الوطنية 

ملـــدة ال تــقــل عــن الــثــالثــن يــومــًا، فـــإن نجحت 
األطـــــراف والــكــتــل الــبــرملــانــيــة، بــمــا فــيــهــا من 
تشرفنا في التحالف معهم )القوى العربية 
لرفع  حــكــومــة  بتشكيل  والــكــرديــة(،  السنية 
معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإال فلنا قرار 

آخر نعلنه في حينها«.
ووفقًا لعضو بارز في التيار الصدري بمدينة 
»الـــعـــربـــي  ــاتـــف لــــ ــهـ ــنـــجـــف، تـــحـــدث عـــبـــر الـ الـ
الجديد«، فإن املهلة الجديدة للصدر، جاءت 
الخارجية  الضغوط  مــعــاودة  فعل على  »رد 
عليه«. وأضاف أن الصدر »لن يستقبل خالل 
هـــذه املــهــلــة أي وســاطــة، ولـــن يعقد أي لقاء 
سياسي متعلق باألزمة. لكن التيار الصدري 
طبيعي  بشكل  عمله  البرملان  في  سيواصل 

وفقًا ملنظور املعارضة والتصحيح«. وأكد أن 
السيادة،  تحالف  في  أبلغ شركاءه  »الصدر 
بأنهم  الــكــردســتــانــي،  الديمقراطي  والــحــزب 
التكتلن  لكن  السياسي،  أحــرار في موقفهم 
يفكران  ال  أنهما  الــصــدر  أبلغا  السياسين 
في إقامة أي تحالفات مع القوى السياسية 
األخــــرى، دون مــشــاركــة الــتــيــار الــصــدري في 
األســاس  الــركــن  هــو  ليكون  التحالفات،  تلك 

في عملية تشكيل الحكومة الجديدة«.
ــدر بــعــد انـــتـــهـــاء مهلة  ــيــــارات الـــصـ وحـــــول خــ
الثالثن يومًا، قال املصدر إن »التحرك نحو 
القواعد الشعبية باملدن، وتحريك الشارع ضد 
املشاريع املستوردة من الخارج التي يراد من 
خاللها تشكيل الحكومة الجديدة، واحدة من 
الذهاب  أن  واعتبر  حاليًا«.  املتوفرة  األوراق 
إلـــى خــيــار حــل الــبــرملــان وإعــــادة االنــتــخــابــات 
بالنسبة  مقبول  »سيناريو  مجددًا  النيابية 
توافقية  حكومة  تشكيل  على  الصدر  للسيد 
ـــكـــرر 

ُ
قــائــمــة عــلــى املــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، وت

عمليات الفساد ونهب املال العام«.
ــن جـــهـــتـــه، قــــــال عـــضـــو تـــحـــالـــف »اإلطــــــــار  ــ مـ
»الـــعـــربـــي  ـــ ــلـــي الــــفــــتــــالوي، لـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« عـ
الجديد«، إن مهلة الصدر الجديدة عبارة عن 
التي  السابقة  املهل  »مــنــاورة ال تختلف عــن 
أعــلــن عــنــهــا، ويـــحـــاول مـــن خــاللــهــا تحميل 
تأخير  مسؤولية  األخــرى  السياسية  القوى 
املهل  أن  واعتبر  الــحــكــومــة«.  تشكيل  عملية 
القوى  ليست دســتــوريــة، وال تعني  املــقــدمــة 
والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة األخــــــرى بـــشـــيء. وبـــّن 
الفتالوي أن »اإلطار التنسيقي يرفض أيضًا 
تشكيل أي حكومة من دون التيار الصدري، 
ــا زلـــنـــا نــعــمــل عــلــى  ــ كـــونـــهـــا لــــن تـــصـــمـــد. ومـ
واحــدة  كتلة  في  الشيعين  الطرفن  توحيد 
الــبــرملــان، تكون هــي املسؤولة عن  تحت قبة 
الــوزراء وكامل عملية  عملية اختيار رئيس 

تشكيل الحكومة الجديدة«.

الحكومة اليمنية 
والمبعوث األممي 

ينتظران التزام الحوثيين 
ببنود اتفاق الهدنة

يمنيون عقب وصولهم إلى عّمان أمس آتين من صنعاء )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

مناصر للصدر يرفع صورته في مدينة الصدر )أحمد الربيعي/فرانس برس(

عبد الحميد عوض

لم يهنأ االنقالب العسكري في 
السودان، منذ يومه األول وحتى 
اللحظة، بأي تأييد حقيقي من 

الشعب. وفي حالة تجعله مختلفًا 
عن ثالثة انقالبات سابقة، فإن 

التظاهرات واالحتجاجات ضده، 
بدأت في الساعات األولى من 

صبيحة التنفيذ في 25 أكتوبر/
تشرين األول املاضي، وقبل أن يذيع 

بيانه األول. الالفت في املوقف هذا، 
هو أن تظاهرات األيام األولى خرجت 

بطريقة عفوية، ولم يحشد لها أي 
من األحزاب السياسية، خصوصًا 

أن تلك األيام شهدت قطع خدمة 
اإلنترنت واالتصاالت الهاتفية.
األحزاب والتيارات السياسية 

املناهضة لالنقالب لم تستفد طوال 
األشهر املاضية من تلك الوحدة 
الوجدانية للسودانيني الرافضة 

لالنقالب، عبر تجميع صفوفها 
والتوحد فيما بينها لتمتني 

وسائلها وأدواتها لهزيمة االنقالب.
لم تفعل ذلك، وبقيت حتى اليوم 

في حالة من التباعد والتنافر 
واالنقسام، وهو أمر بتقدير 

كثيرين، ساهم بشكل أو بآخر في 
تأخير سقوط االنقالب، الذي لم 

تتوفر له أدنى مقومات االستمرارية 
بعد العزلة الداخلية والخارجية التي 
واجهها. وليس باملستبعد أن يكون 
االنقالب نفسه يلعب على وتر ذلك 

التنافر، حتى يتمكن من ترتيب 
صفوفه.

لتوضيح الصورة أكثر، فإن تحالف 
»قوى إعالن الحرية والتغيير« مع 
بعض النقابات يقف على ضفة، 

والحزب الشيوعي وتجمع املهنيني 
على ضفة أخرى. وجميعهم كانوا 
قبل سقوط نظام الرئيس املعزول 

عمر البشير في مركب واحد، وبعد 
نجاح الثورة كانوا معًا جزء من 

الحكومة أو حاضنتها السياسية، ثم 
حدثت الخالفات والتباينات بشأن 

إدارة الدولة، ولم يكن هناك أي مبرر 
الستمرارها بعد أن انقلب العسكر 
على الجميع، وعلى الثورة نفسها.

الخالفات في حد ذاتها أمر طبيعي 
بني أي حزبني، أو تحالفني، في أي 

نظام ديمقراطي واحد. لكن ما 
 عدم القدرة 

ً
هو غير مقبول أوال

على إدارة الخالف بني أطراف 
تؤمن بغاية واحدة هي بناء دولة 
ديمقراطية مدنية، وثانيًا تبادل 

خطاب التخوين بني الطرفني.
واألسوأ العمل على تغذية الخالف 

وتعميقه داخل لجان املقاومة 
السودانية، اليد الضاربة تجاه 
االنقالبيني، و»دينمو« الحراك 
الثوري، وأداة التغيير الجذري 

املرتجاة في البالد. ومهما تكن 
األسباب، فإن تباينات املواقف 

داخل صفوف املقاومة ومدارسها 
لن تفعل شيئًا سوى إطالة أمد 

االنقالب.

وّجه زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر تحذيرًا 

إلى »اإلطار التنسيقي« من 
إمكانية تحريك الشارع، 

وذلك بعد ساعات 
من تقديمه »مهلة 

شهر« لحل أزمة تشكيل 
الحكومة، والتي يتمسك 
بأن تكون حكومة أغلبية

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، إنهم 
»السيادة«.  وتحالف  الصدر  مقتدى  مع  شراكتهم  بفض  يفكرون  ال 
واعتبر  متماسك.  وطن«  »إنقاذ  تحالف  إن  الجديد«،  لـ»العربي  وقال 
بعيدًا  حكومة  أي  »تشكيل  أن 
االنتخابي، سيكون  االستحقاق  عن 
التيار  فجمهور  الفشل،  مصيرها 
الصدري قادر على إسقاطها، كما 
أسقط متظاهرو تشرين حكومة 
)الــصــورة(«.  المهدي  عبد  عــادل 
للحزب  قريب  تحرك  عن  وكشف 
البيت  داخــل  المواقف  لـ»توحيد 

السياسي الشيعي«.

تحرك لتوحيد المواقف
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انفجار عرضي بمنزل وزير 
الداخلية التونسي

أّكـــــد مـــصـــدر أمـــنـــي تـــونـــســـي، أمــس 
ــدوث انـــفـــجـــار مـــحـــدود  ــ اإلثــــنــــن، حــ
ــر الــداخــلــيــة الــتــونــســي  ــ بــمــنــزل وزيـ
ــورة(،  ــديــــن )الـــــصـــ تـــوفـــيـــق شـــــرف الــ
نتيجة تسرب للغاز بمطبخ املنزل. 
إلـــى نقل  الـــحـــادث أدى  وأوضــــح أن 
زوجــــــــة الــــــوزيــــــر إلـــــــى املـــســـتـــشـــفـــى، 
مــوضــحــًا أن تــوفــيــق لــم يــصــب بــأي 
أذى. ويــشــغــل تــوفــيــق شـــرف الــديــن 
ــة مـــنـــذ 11  ــيـ ــلـ مــنــصــب وزيــــــر الـــداخـ

أكتوبر/تشرين األول 2021.
)العربي الجديد(

 
»المسار الديمقراطي« 

التونسي يدعو لحوار 
يضم الجميع

أعـــلـــن حــــزب »املــــســــار الــديــمــقــراطــي 
االجــتــمــاعــي« فــي تــونــس، فــي بيان 
أمس اإلثنن، أن الخروج من األزمة 
السياسية يحتاج إلى »حوار شامل 
وعميق بن كل األطــراف السياسية 
واالجتماعية، من أحزاب ومنظمات 
فاعلة«.  مدني  مجتمع  ومؤسسات 
ــاف أن »هــــذا الـــحـــوار ال يجب  ــ وأضـ
الـــســـيـــاســـيـــة  األحـــــــــــزاب  يـــهـــمـــش  أن 
بصفتها إحدى األسس الثابتة ألي 
يكون  أن  وال  حقيقية،  ديــمــقــراطــيــة 
قـــرارات معدة  حــوارًا شكليًا لتزكية 

سلفًا«.
)األناضول(

  
»حماس« تحّذر من قطار 

هوائي في القدس
اعـــتـــبـــرت حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، أمـــس 
اإلثنن، أن مصادقة املحكمة العليا 
اإلسرائيلية على إقامة قطار هوائي 
في القدس املحتلة يحمل في طّياته 
وُعــمــرانــيــة خطرة  أبــعــادًا سياسية 
الناطق  وقــال  املدينة.  على  ر 

ّ
ستؤث

ــوزي بــــرهــــوم، في  ــ بـــاســـم الـــحـــركـــة فـ
ــوائـــي جــزء  ــهـ ــار الـ ــطـ ــقـ بـــيـــان، إن »الـ
ال يـــتـــجـــزأ مــــن مـــشـــاريـــع الــتــهــويــد 
تسعى  التي  املستمرة  اإلسرائيلية 
إلـــى تغيير وطــمــس مــعــالــم املــديــنــة 
ــيـــة واإلســــالمــــيــــة وهــويــتــهــا  ــعـــربـ الـ

الحضارية.
)العربي الجديد(

بوركينا فاسو: 40 قتيًال 
في 3 هجمات

أعلنت مصادر أمنية في بوركينا 
فاسو، أمس اإلثنن، مقتل حوالى 
األمــــنــــيــــن  املـــــتـــــطـــــوعـــــن  مـــــــن   40
واملدنين في شمال وشرق البالد، 
في ثالث هجمات منفصلة السبت 
املاضي. واستهدف الهجوم األكثر 
دمـــــويـــــة مـــجـــمـــوعـــة »املـــتـــطـــوعـــن 
لـــلـــدفـــاع عــــن الــــوطــــن« فــــي مــنــطــقــة 
الساحل شمال البالد، ما أسفر عن 
مقتل »نحو 20 شخصًا«، بحسب 
خمسة  قتل  كما  مسؤوليهم.  أحــد 
مــتــطــوعــن ومــــدنــــي فــــي مــركــويــي 
ذاتها، و15  املنطقة  في هجوم في 
فـــي كومبينغا  فـــي هــجــوم  مــدنــيــًا 

قرب حدود توغو وبنن.
)فرانس برس(

 
جونسون في بلفاست: 

منفتحون على 
حوار مع بروكسل

استبق رئيس الحكومة البريطانية 
ــــون )الـــــــصـــــــورة(  ــــسـ ــونـ ــ بــــــوريــــــس جـ
ــى بــلــفــاســت فـــي أيــرلــنــدا  زيــــارتــــه إلــ
الــشــمــالــيــة، أمـــس اإلثــنــن، بــاإلعــالن 
زالــت منفتحة على  الحكومة ما  أن 
إجراء »حوار حقيقي« مع بروكسل، 
لكنه حــذر من أنــه إذا لم يكن هناك 
تحرك من جانب االتحاد األوروبي، 
»خطواتها  ستحدد  الحكومة  فــإن 
التالية خالل األيام املقبلة«. ويأتي 
إمكانية  عن  تقارير  وســط  تحذيره 
طــــــرح الـــحـــكـــومـــة تـــشـــريـــعـــًا طـــارئـــًا 
ــذي يتطلب  إللـــغـــاء الــبــروتــوكــول الــ
الــقــيــام بــعــمــلــيــات تــفــتــيــش جمركي 
من  نقلها  يتم  الــتــي  البضائع  على 
ــى أيـــرلـــنـــدا  ــ بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى إلـ

الشمالية.
)العربي الجديد(

رام اهلل ـ العربي الجديد 
غزة ـ صالح النعامي

فـــــي إطـــــــــار مــــواصــــلــــة مــــحــــاولــــة طــمــس 
الحقائق في قضية استشهاد الصحافية 
بنيران  عاقلة  أبــو  شيرين  الفلسطينية 
قوات االحتالل، صباح األربعاء املاضي، 
جنن  ملخيم  اقتحامها  تغطيتها  أثــنــاء 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، خـــرجـــت ســلــطــات 
بمزاعم جديدة  اإلثنن،  أمس  االحتالل، 
ــن إعـــــــدام أبـــو  لــتــمــيــيــع مــســؤولــيــتــهــا عــ
ــام شـــهـــود عـــيـــان من  ــ عــاقــلــة مــيــدانــيــًا أمـ
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــن، وذلـــــــك عـــلـــى الـ
الـــتـــقـــديـــرات الـــســـائـــدة فـــي قـــيـــادة جيش 
االحــــتــــالل، والـــتـــي خـــرجـــت إلــــى الــعــلــن، 
ــة. وذكـــــرت  ــادثــ بـــأنـــه املــــســــؤول عــــن الــــحــ
مـــصـــادر عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، بحسب 
ــاريـــف«  ــعـ ــا نــقــلــت عــنــهــا صــحــيــفــة »مـ مــ
أمس، أن اعتقال قوات االحتالل للمقاوم 
الناشط  الــدبــعــي،  محمود  الفلسطيني 
ــهــــاد اإلســــــالمــــــي«، فــي  فــــي حــــركــــة »الــــجــ
 

ّ
جنن، يوم الجمعة املاضي )بعدما ظل
يقاتل االحتالل ألكثر من أربع ساعات(، 
مرتبط بالتحقيقات التي تجريها دولة 
ــتـــالل حــــول اســتــشــهــاد الــصــحــافــيــة  االحـ
ــاريـــف« عن  ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــة. ونــقــلــت »مـ
املـــصـــادر قــولــهــا إنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــعـــي كـــــان مــطــلــوبــًا لـــالعـــتـــقـــال قــبــل  ــدبـ الـ
استشهاد أبو عاقلة، لدوره في عمليات 
إطـــــالق الـــنـــار الـــتـــي يــنــفــذهــا مــقــاومــون 
ــتـــالل في  فــلــســطــيــنــيــون ضـــد قــــوات االحـ
جنن، إال أن التحقيقات في استشهادها 
جــيــش  دفـــــــع  ــــي  فــ رئـــيـــســـيـــًا  دورًا  أدت 
ــه، بــحــســب زعـــم  ــالـ ــقـ ــتـ ــتـــــالل إلـــــى اعـ ــ االحـ
املــصــادر. ولفتت إلــى أن الــدبــعــي شــارك 
في عمليات إطالق نار كثيرة على قوات 
االحــتــالل الــتــي تقتحم املــخــيــم. وزعــمــت 
الدبعي شوهد وهــو يطلق  أن  املــصــادر 
النار على قــوات االحــتــالل خــالل حادثة 

استشهاد أبو عاقلة.
يشار إلــى أن ضابطًا من وحــدة »يمام« 
أثناء  بــرصــاص مقاومن  قتل  املــخــتــارة 
مــداهــمــة جــيــش االحـــتـــالل الــبــنــايــة التي 
ــــان يــتــحــصــن فــيــهــا الـــدبـــعـــي الــجــمــعــة  كـ

املاضي.
تــزال ردود الفعل الغاضبة  إلــى ذلــك، ال 

واملـــديـــنـــة تــتــوالــى عــلــى مــمــارســة قـــوات 
تجاه  املفرطن  والقمع  العنف  االحتالل 
املــشــيــعــن لــجــثــمــان أبـــو عــاقــلــة الجمعة 
فــي الــقــدس املــحــتــلــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
اتــهــم أســاقــفــة األراضــــي املــقــدســة، أمــس، 
ــــرام« الــكــنــيــســة  ــتـ ــ ــدم احـ »عــ ـــ إســــرائــــيــــل، بــ
ــا اســــتــــنــــكــــرت  ــمــ ــيــ خـــــــــالل الــــتــــشــــيــــيــــع، فــ
كــان  ــــذي  الـ الــفــرنــســي  املــســتــشــفــى  إدارة 
»اقتحام  بــه  محفوظًا  الشهيدة  جثمان 
انهالت  بعدما  ذلــك  وجـــاء  املستشفى«. 
قوات االحتالل بالضرب على املشاركن 
فــي إخــــراج جــثــمــان الــشــهــيــدة مــن باحة 
املستشفى لنقله إلى الكنيسة في القدس 
املـــحـــتـــلـــة. وهـــاجـــمـــت شـــرطـــة االحـــتـــالل 
املشيعن الذين أصروا على حمل النعش 
والسير به نحو كنيسة الروم الكاثوليك 
ورفعوا العلم الفلسطيني. ودان بطريرك 
بيتساباال  بييرباتيستا  لالتن  القدس 
متحدثا باسم أساقفة األراضي املقدسة 
»االقتحام العنيف للشرطة اإلسرائيلية 
»الــشــرطــة دخلت  أن  لــلــجــنــازة«، مضيفًا 
ــــم تــحــتــرم  ــًا صـــحـــيـــًا مـــســـيـــحـــيـــًا، لـ ــقـ ــرفـ مـ
الكنيسة أو املنشأة الصحية أو املوتى«. 
ــاف خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده  ــ وأضـ
فـــي مــبــنــى املــســتــشــفــى فـــي حـــي الــشــيــخ 
»إن  املحتلة،  الشرقية  القدس  في  جــراح 
ل الشرطة واستخدامها غير املبرر 

ّ
تدخ

للقوة انتهاك خطير لأعراف واملعايير 
املستشفى  اســتــنــكــر  بـــــدوره،  الـــدولـــيـــة«. 
الفرنسي إجــراءات الشرطة اإلسرائيلية 
ــة«، وقــــال مـــديـــره جميل  »غــيــر املـــســـؤولـ
كــوســا: »نــشــجــب ونــســتــنــكــر اإلجـــــراءات 
الــالمــســؤولــة الــتــي قــامــت بــهــا الــشــرطــة 
ــة، الــجــمــعــة املــــاضــــي، ضــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
فيه«،  والعاملن  يوسف  مــار  مستشفى 
برعاية  »يحظى  املستشفى  أن  مضيفًا 
الفرنسية.  الــدولــة  وبحماية  الفاتيكان 
هذا لم يشفع لدى متخذي القرار، فقاموا 
بــاقــتــحــام ســـاحـــات وأبـــنـــيـــة املــســتــشــفــى 
واالعــتــداء على النعش وإطــالق األعيرة 
ــة«. وأكــــــد عـــلـــى الـــتـــوجـــه »إلــــى  ــيـ ــاطـ ــطـ املـ
اإلثباتات«. وقال كوسا  القضاء ولدينا 
إن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة تــعــامــلــت حــيــنــهــا 
ــة بــــالــــرصــــاص املــطــاطــي  ــابــ ــع 13 إصــ مــ
ووصف  لطبيب.  بينها  من  واالختناق، 
مدير املستشفى هجوم شرطة االحتالل 
عــلــى املــشــيــعــن، بــأنــه كـــان »عنيفًا جــدًا، 
خصوصًا حاملي النعش« وأنه »لم يكن 
لــم يــرصــد »أي عالمة  مــبــررا بــتــاتــًا« إذ 
ورأى  املشيعن.  قبل  تمارس« من  عنف 
مدير املستشفى أنه كان »واضحًا وجود 
تصميم على عدم خروج الجنازة بشكل 
سلمي«، مشيرا إلى أن »ما مورس على 
أرض الواقع هو استهداف للنعش«. إلى 
ذلك، شارك عشرات الفلسطينين، أمس، 
دة باغتيال  في قطاع غزة، في وقفة ُمندِّ
أبــــو عــاقــلــة، فــيــمــا تـــم تــنــظــيــم جــنــازتــن 
ــتـــن لـــهـــا. وقــــــال زمــــــالء الــشــهــيــدة  ــزيـ رمـ
»الــعــربــي الــجــديــد« خــالل  الــصــحــافــيــة لـــ
بيت عزاء أقامته قناة »الجزيرة« في رام 
الله، إن التفاعل الــذي حظيت به قضية 
اســتــشــهــادهــا فـــي فــلــســطــن وخــارجــهــا 
ــــدور الــــذي قــامــت به  يــنــبــع مـــن أهــمــيــة الـ
ــه الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــــوم بـ ــقـ ــ ويـ
وكونها كانت صوت فلسطن، ويعكس 

وضع فلسطن في قلوب الناس.

استشهاد شيرين أبو عاقلة 
مزاعم جديدة لالحتالل

رّوج االحتالل، أمس، 
لرواية جديدة في 

إطار مساعيه لطمس 
الحقيقة حول 

مسؤوليته عن اغتيال 
الصحافية شيرين أبو 

عاقلة

المستشفى الفرنسي 
دان عنف شرطة 

االحتالل تجاه المشيعين



خسارة  مع  جديد،  مشهد  إلى  لبنان  في  البرلمانية  االنتخابات  انتهت 
»حزب اهلل« وحلفائه األكثرية النيابية، مقابل تقدم »القوات اللبنانية«، 
وتشكل كتلة تغييرية مهمة، في ظل مخاوف من مواجهة تقود 

النسداد سياسي

45
سياسة

جبران باسيل بشكل صعب. كما لفت سقوط 
رئيس »تــيــار التوحيد« وئــام وهــاب وطــالل 
أرســــالن فــي الــشــوف-عــالــيــه، وإيــلــي الــفــرزلــي 
ــة إلـــــى حــــــردان،  ــافــ ــقـــاع الـــغـــربـــي، إضــ ــبـ فــــي الـ
أبــرز حلفاء الحزب. ومقابل تراجع  وهــم من 
»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر«، كــان خصمه األبــرز 
اللبنانية«،  الساحة املسيحية، »القوات  على 
ــدرت 

ُ
ق بكتلة  أواًل  ليحل  كبيرًا،  تقدمًا  يحقق 

بنحو 20 نائبًا، بعد أن كان يملك في البرملان 
املنتهية واليته 15 نائبًا.

ــقــــوات  هــــذا الــــواقــــع يــضــع »حـــــزب الـــلـــه« و»الــ
الــلــبــنــانــيــة« عـــلـــى رأس املـــشـــهـــد الــســيــاســي 
كأبرز قوتن متعارضتن في مجلس النواب 
الجديد، لكن من دون تأمن أي من الفريقن 
بحسم  له  تسمح  نيابية  أكثرية  حلفائه  مع 
ــرارات فـــي الـــبـــرملـــان، مــقــابــل وجــــود كتلة  ــقــ الــ
لها  قــد تكون  التغييرية  الــقــوى  مــن  مستقلة 
كلمة الحسم في حال نجاحها بتشكيل كتلة 

واحدة.
أمام هذا الوقع، ترتفع املخاوف من سيناريو 
مـــواجـــهـــة بــــن طــــرفــــن، ال يــمــلــك أي مــنــهــمــا 
البالد  دخــول  بالتالي  الــقــدرة على حسمها، 
في مرحلة تعطيل تنعكس في االستحقاقات 
املــقــبــلــة، أولــهــا انــتــخــاب رئــيــس الــبــرملــان، ثم 
انتخابات  الجديدة، وتليه  الحكومة  تشكيل 
رئاسة الجمهورية مع انتهاء والية الرئيس 
الحالي ميشال عون في أكتوبر املقبل. وكان 
رئيس »القوات« سمير جعجع قد أطلق باكرًا 
املعركة املقبلة وحدد عناوينها، مع تشديده 
في أول تصريٍح له عقب فوز حزبه على »أننا 
لن نصّوت من جديد للرئيس نبيه بري )في 
رئاسة البرملان( كما لم نفعل أبدًا في السابق 
بــحــكــومــة  نــــشــــارك  ولـــــن  الــــعــــام 2005،  مـــنـــذ 
االنتخابات  مــع  وسنتعاطى  وطنية،  وحــدة 
الرئاسية كما نتعاطى مع الحكومة ورئاسة 

مجلس النواب«.
ــيـــنـــاريـــو الــتــعــطــيــل مــــخــــاوف مــن  ويـــثـــيـــر سـ
انـــزالق لبنان إلــى تــرٍد إضــافــي فــي األوضــاع 
أمــام  أن  خصوصًا  واالقــتــصــاديــة،  املعيشية 
الحكومة املقبلة استحقاقات كبيرة للتصدي 

ـــ27 فـــي لــبــنــان.  ــ عــلــى كـــل املــقــاعــد الــشــيــعــيــة الـ
ويــشــكــل فــــوز الـــقـــوى الــتــغــيــيــريــة فـــي دائــــرة 
»حزب الله« في  الجنوب الثالثة، أول خرق لـ
مناطق نفوذه جنوبي لبنان، وذلك في أبرز 
تــجــلــيــات الــتــطــورات الــتــي شــهــدهــا الــعــامــان 
ــيــــران خــصــوصــًا، مـــن تــصــاعــد املــطــالــب  األخــ
التغييرية، إلى األزمة االقتصادية واملعيشية 
الكثير  ودفعت  لبنان،  التي ضربت  الخانقة 
مـــن جــمــهــور الـــحـــزب لــلــعــزوف عـــن االقـــتـــراع، 
إذ بــلــغــت نــســبــة املــشــاركــة فـــي كـــل لــبــنــان 41 
ــة  فـــي املـــائـــة. يـــتـــوازى ذلــــك مـــع جـــهـــود دؤوبــ
بذلتها شخصيات شّكلت الئحة »معًا نحو 
التغيير« في الجنوب الثالثة خالل السنوات 
األخيرة، واستطاعت خلق حيز مهم لها في 

الشارع الجنوبي.
خـــرق آخـــر تــعــرض لــه »حــــزب الــلــه« فــي أحــد 
بعلبك-الهرمل،  دائــرة  في  وتحديدًا  معاقله، 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« في  حــيــث نــجــح حــــزب »الــ
إيصال مرشحه أنطوان حبشي إلى البرملان، 
عــلــى الــرغــم مــن الــضــغــوط الــتــي تــعــرض لها 
املرشحون الشيعة على الالئحة التي ضمت 
ــيــــوم االنـــتـــخـــابـــي مــن  ــا رافــــــق الــ ــ حـــبـــشـــي، ومـ

أحاديث عن مخالفات.
لــكــن »حـــزب الــلــه« الـــذي نــجــح فــي االحــتــفــاظ 
بكل مقاعده، واجــه ضربة قاسية من جبهة 
ــن الـــجـــهـــود الــتــي  ــم مــ ــرغــ حـــلـــفـــائـــه، فــعــلــى الــ
بــذلــهــا لــجــمــع حــلــفــائــه عــلــى لـــوائـــح واحــــدة 
الكثير من  أن  إال  لــبــنــان،  فــي مختلف دوائـــر 
الــشــخــصــيــات الــحــلــيــفــة لـــه تــعــرضــت لــهــزائــم 
ــار الـــوطـــنـــي  ــيــ ــتــ ــل أبـــــرزهـــــا »الــ ــعـ ــة، لـ ــئـ ــاجـ ــفـ مـ
الــحــر« )الـــذي يــرأســه الــنــائــب جــبــران باسيل 
ــــون(.  ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـ صـــهـــر رئـ
»الـــتـــيـــار« وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــصــولــه على  فــــ
مقعدًا،  الـــ15  قاربت  قليلة،  غير  نيابية  كتلة 
إال أنه تراجع بشكل كبير عن النتيجة التي 
حققها فــي االنــتــخــابــات املــاضــيــة، إذ كــان قد 
نجح بتشكيل تكتل من 29 نائبًا عام 2018. 
»معاقل«  برت 

ُ
اعت مناطق  في  التيار  وخسر 

له، مثل جزين في دائرة الجنوب األولى، مع 
تــأخــره فــي الــبــتــرون شــمــااًل ونــجــاح رئيسه 

لــأزمــة املــالــيــة واالنــهــيــار الــــذي تــعــانــي منه 
البالد منذ أواخر العام 2019، وتنتظر اتفاقًا 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي الــــــذي يــطــالــب  مــــع صــ
حكومية  وإجــــراءات  اقتصادية  بــإصــالحــات 

قد تكون قاسية على اللبنانين.
ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــف مـ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــل كـــــــل ذلـــــــــــك، يـ ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــكـ ــ لـ
ــارزة،  لــالســتــحــقــاق االنــتــخــابــي عــنــد نــقــطــة بــ
تــتــمــثــل بــســقــوط رهـــانـــات مــقــاطــعــة الـــشـــارع 
ي لالنتخابات، بعد إعالن رئيس »تيار 

ّ
السن

كــان يمتلك  الــذي  الحريري،  املستقبل« سعد 
مقاطعته  البرملان،  في  األكبر  ية 

ّ
السن الكتلة 

لــهــذا االســتــحــقــاق، ومطالبة جــمــهــوره بعدم 
املشاركة. غير أن أرقام االنتخاب في املناطق 
ــيــة، الــتــي قــاربــت األرقـــــام املــســجــلــة عــام 

ّ
الــســن

2018، أظهرت عدم استجابة كبيرة لدعوات 

الحريري، خصوصًا بعد مطالبة دار الفتوى 
وخـــطـــبـــاء املـــســـاجـــد بــاملــشــاركــة الــفــاعــلــة في 

االستحقاق النيابي.
ــد،  ــ ــرت األحـ ــ وأدخــــلــــت االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـ
والـــتـــي ســبــقــتــهــا انــتــخــابــات املــغــتــربــن قبل 
ــى املــجــلــس  ــ نـــحـــو أســــبــــوع، دمــــــاء جــــديــــدة إلـ
النيابي الذي لطاملا طغى عليه لونا السلطة 

السياسية واملعارضة التقليدية.
ة لــلــمــشــهــد الـــجـــديـــد، يــشــيــر وزيـــر  وفــــي قـــــراء
بــارود، إلــى االنقسام  الداخلية األسبق زيــاد 
واالصــطــفــاف الــعــمــودي الـــذي مــا يـــزال قائمًا 
بــعــد االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وقـــد يـــؤدي إلــى 
تعطيل على مستوى املؤسسات، على رأسها 
رئاسة البرملان، وهــذا مرجح ألن ُيترَجم في 
أول محطة بعد 21 مايو/أيار الحالي تاريخ 

انتهاء والية املجلس الحالي، إذ على البرملان 
الجديد أن يجتمع لينتخب هيئته ورئيسه.

ويــضــيــف بـــــــارود، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
ــة ســتــكــون  ــيـ ــانـ ــثـ ــــد«، أن »املــــحــــطــــة الـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــارات الـــنـــيـــابـــيـــة املــــلــــزمــــة لــتــســمــيــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ
تــبــقــى  الــــــــذي وإن ســــمــــَي  رئــــيــــس حــــكــــومــــة 
عالمات االستفهام حول ما إذا كانت عملية 
التشكيل ستتم سريعًا وبــأي مهل«. ويشير 
قليلة  أشهر  بعد  ثالثة  أساسية  إلــى محطة 
تــرتــبــط بــانــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــالد مع 
انــتــهــاء واليــــة الــرئــيــس مــيــشــال عـــون فــي 31 
املـــقـــبـــل. ويـــتـــســـاءل: »هــــل سيتمكن  أكـــتـــوبـــر 
لبنان من تخطي كل هــذه املحطات في هذه 
الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا، وهو يواجه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــحــديــات عـــدة اقــتــصــاديــًا 

واجتماعيًا، وعلى مستوى استكمال االتفاق 
مع صندوق النقد الدولي، وحقوق املودعن، 
والتغطية  املصرفي،  القطاع  هيكلة  وإعـــادة 
االجــتــمــاعــيــة لـــلـــنـــاس، وغـــيـــرهـــا مـــن املــلــفــات 
الحياتية األساسية التي ال يمكن أن تنتظر 

ملا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟«.
تبعًا لذلك، يتوقع بارود استمرار التحديات 
 الــتــمــكــن مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 

ً
الــقــائــمــة، آمــــال

ـــهـــا وتــمــّهــد 
ّ
ــام كـــل ــهــ ـــذه املــ ســـريـــعـــًا تـــتـــولـــى هــ

ــدم  ــ ــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، وعـ ــ ــاسـ ــ ــتــــخــــابــــات رئـ النــ
الــدخــول فــي فــتــرة تصريف أعــمــال قــد تطول 
ــراغ رئــــاســــي، مــتــمــنــيــًا »أال  ــفـ ــا تـــــؤدي لـ ــمـ وربـ
يحصل ذلــك نــظــرًا لكثرة األمـــور الــتــي يجب 
مـــوازاة ما يحصل في  البت بها سريعًا، في 
اإلقــلــيــم مــن مــفــاوضــات فيينا إلـــى تــطــورات 

اليمن والعراق«.
ــــذي بــــرز في  وبــالــنــســبــة لــلــجــو الــتــغــيــيــري الـ
أتـــى نتيجة  أنـــه  ــارود  بــ االنــتــخــابــات، يعتبر 
تـــراكـــمـــات عـــــّدة حــصــلــت مــنــذ انــتــفــاضــة 17 
تشكيل  ــان  ــكـ إمـ إلــــى  مــشــيــرًا   ،2019 أكـــتـــوبـــر 
مجموعة ضغط ليست بصغيرة، خصوصًا 
املستقلة على  الــشــخــصــيــات  تــوافــقــت  مــا  إذا 
أمور أساسية ما يؤدي إلى نفس جديد ال بّد 
من البناء عليه. لكن بارود يتوقف عند نسبة 
في   41 الــتــي سجلت نحو  املتدنية  االقــتــراع 
املائة، وهي أقل من تلك التي سجلت عام 2018، 
معتبرًا أن هــذا الــرقــم ال يطمئن ويــؤشــر إلى 
اللبنانين،  من  الكثير  عند  االهتمام  تراجع 
وكان بإمكانه أن يكون أدنى أيضًا لوال عامل 
املال االنتخابي الذي رفع النسبة. من جهته، 
ــر الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة األســبــق  ــ يـــقـــول وزيـ
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـــه  »الـ ـــ ــيـــد دربــــــــاس، لـ رشـ
فوجئ بنتائج االنتخابات التي جرت بأسوأ 
ظروف معيشية واقتصادية وفي ظل تشرذم 
الشارع، معتبرًا أن اقتراع املغتربن لعب دورًا 
بــارزًا في العملية االنتخابية وأعطى إشارة 

للداخل بأنهم سند للمواطنن.
ويلفت دربـــاس إلــى أن الــذيــن صــّوتــوا فعلوا 
»مـــكـــٍر حـــمـــيـــٍد«، فــتــمــكــنــوا مـــن تغيير  ــك بــــ ذلــ
ــن وفـــــرض نــتــائــج فـــاقـــت الــتــوقــعــات،  ــوازيــ املــ

وكسروا الهيمنة البرملانية التي كانت قائمة 
بتحالف »حزب الله« و»التيار الوطني الحر« 
أن  أمــل  النيابية، على  األكثرية  وقــد تفقدهم 
ــن الــتــحــرك  ــو هــــذه الــهــيــمــنــة مـ ــارقـ يــتــمــكــن خـ

بالحد األدنى للنهوض بالبلد.
وفــي ظــل الــخــرق غير املسبوق الــذي تعّرض 
له »حزب الله« في معقله في دائــرة الجنوب 
الثالثة من قبل مجموعات مدنية معارضة، 
يرى درباس أن الحزب عليه أن يجري دراسة 
بسياساته،  الــنــظــر  ويــعــيــد  للنتائج  متأنية 
وخصوصًا حلفه مع »التيار الوطني الحر« 
الــــذي كــــان يــشــكــل مــظــلــة لـــه مــنــذ عــــام 2006. 
ويلفت إلى أن على األفرقاء أن يأخذوا العبر 
الصراع  بشكل  النظر  ويعيدوا  النتائج،  من 
السياسي الذي يجب أن يكون أكثر عقالنية 
بعن  ويومياتهم  املواطنن  مصالح  ويأخذ 

االعتبار بدل املصالح اإلقليمية.
من جهة ثانية، يــرى دربــاس أن خــرق لوائح 
»حـــــزب الـــلـــه« وحــلــفــائــه رســـالـــة قـــويـــة لــهــم، 
عززته نسبة االقتراع املتدنية، مضيفًا »ليس 
 إسقاط النائب أسعد حردان، بالدور 

ً
تفصيال

الـــذي لعبه مــنــذ عـــام 1992«. ويــربــط الــخــرق 
ــه الـــحـــزب فـــي الـــجـــنـــوب بــأن  الـــــذي تـــعـــرض لـ
الشعارات التي أطلقها لم تترجم شعبيًا، في 
صفوفها  بجمع  املقابلة  الالئحة  نجاح  ظــل 
املدنية  املــجــمــوعــات  الــتــشــتــت، بعكس  وعـــدم 

األخرى على مستوى الدوائر االنتخابية.
وبــالــنــســبــة لــالســتــحــقــاقــات املــنــتــظــرة بـــدءًا 
بـــانـــتـــخـــاب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، يـــرى 
ــــاس أنـــه ســيــكــون مـــن مــشــاهــد الــصــراع  دربـ
الــســيــاســي، مــشــيــرًا إلــــى أن حــجــب أكــثــريــة 
ــال لــم  ــري، بـــحـ ــ األصــــــــوات املــســيــحــيــة عــــن بــ
يصّوت له تكتل »القوات«، سيكون محرجًا 
له، األمر الذي من شأنه أن يدفعه إلى إعادة 
الــتــمــوضــع والـــتـــوصـــل لــتــفــاهــم عــلــى شكل 
مــن جهته،  الـــنـــواب.  جــلــســات مجلس  إدارة 
يـــقـــول عـــضـــو املـــجـــلـــس املــــركــــزي فــــي حـــزب 
»الــــقــــوات«، مــنــســق مــنــطــقــة طــرابــلــس، جــاد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــحــزب  ــان، لـــ ــيـ دمـ
أحـــرز إنــجــازًا تــاريــخــيــًا بــاخــتــراقــه الساحة 
الطرابلسية، ونحن سنشارك بإبراز وتمثيل 
أن  مضيفًا  لــلــمــديــنــة«،  الحقيقية  الـــصـــورة 
ــّبـــت لــصــالــحــنــا دلــيــل  »األصـــــــــوات الـــتـــي صـ
عــلــى أن كــل مـــحـــاوالت الــتــجــنــي والــتــشــويــه 
الــتــي تــعــرضــنــا لــهــا لـــم تــؤثــر عــلــى الــشــارع 
السيادي الحر«. ويرى دميان أن »الرابحن 
األبرز في االنتخابات هما القوات اللبنانية 
والــقــوى التغييرية، أي كــل مــا هــو مناقض 
واملليشيا  املافيا  بــن  للتحالف  ومناهض 
ومناقض لحزب الله والتيار الوطني الحر 
وحركة أمل وحلفائهم«. ويعتبر أن خروج 
أرســالن ووهــاب  شخصيات سياسية مثل 
نتيجة ممارساتهم  أمر طبيعي  وغيرهما، 

طيلة هذه السنن.
النائب  أحدثه  الــذي  الخرق  وعلى مستوى 
في  الثانية  للمرة  حبشي  أنــطــوان  القواتي 
بــعــلــبــك-الــهــرمــل حــيــث نــفــوذ »حــــزب الــلــه«، 
الجميع ضــد حبشي  أن تكتل  يــرى دمــيــان 
ومحاولة إسقاطه والضغط على مرشحن 
إلــى شّد  أدت  انسحبوا من الئحته، عوامل 
الرغم من املعوقات  العصب لصالحه، على 
الــجــغــرافــي،  والــبــعــد  والتقنية  اللوجستية 
كــمــا أن حــبــشــي أعـــطـــى نـــمـــوذجـــًا واضــحــًا 
وصـــريـــحـــًا ال يــشــبــه الـــطـــرف الـــثـــانـــي الـــذي 
يعمد إلى الترهيب وإرغــام املرشحن على 
االنسحاب والضغط على الناخبن وسرقة 

صناديق االقتراع، وفق قوله.

االنتخابات اللبنانية
أجل  من  اللبنانية  الجمعية  سّجلت 
»الدي«،  ــات  ــتــخــاب االن ديــمــقــراطــيــة 
اليوم  خــالل  المخالفات  من  جملة 
تقرير  في  متحدثة  األحــد،  االنتخابي 
لها أمس عن »شوائب بالجملة اعترت 
فاضحة  ومخالفات  االستحقاق، 
جهات  مارستها  وضغوط  وترهيب 
واضح  تــراخ  ظل  في  عــدة،  سياسية 
وزارة  جانب  من  القانون  تطبيق  في 
»اعتداءات  عن  وتحدثت  الداخلية«. 
فيديوهات  وانتشار  مرشحين«،  على 
المثيرة  الممارسات  بعض  »تــوثــق 
مادة  تشكل  أن  يمكن  التي  للجدل، 

للطعن باالنتخابات«.

مخالفات 
وضغوط

الغالف

بيروت ـ ريتا الجّمال

ســّجــلــت االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة 
األول  أمــس  التي جــرت  اللبنانية، 
األحد في الداخل، أكثر من مفارقة 
الساحة  على  األوراق  لتخلط  متوقعة،  غير 
وتــدفــع الــبــالد إلـــى مــشــهــد ضــبــابــي تختلف 
املفاجآت  أولــى  لــه.  املتوقعة  السيناريوهات 
جـــــاءت كــانــعــكــاس النــتــفــاضــة 17 أكــتــوبــر/
مــرور  مــن  الــرغــم  األول 2019، فعلى  تــشــريــن 
أكـــثـــر مــــن عـــامـــن عــلــيــهــا، وتــــالشــــي طــمــوح 
سريعة  بإطاحة  فيها  املشاركن  اللبنانين 
للمنظومة الحاكمة، إال أن نتائجها برزت في 
صناديق االقتراع، حيث تشّكلت ألول مرة في 
تغييرية  نيابية  كتلة  الحديث  لبنان  تاريخ 
االستحقاقات  فــي  دور حاسم  لها  يكون  قــد 

مرشحو التغيير قد 
يتجاوز عددهم العشرة 

نواب وهو أمر غير 
مسبوق

كان »التيار الوطني الحر« 
أبرز الخاسرين في هذا 

االستحقاق

فرصة للتغييريين وانكسار 
لحلفاء حزب اهلل

املرتقبة التي تنتظر البالد. كتلة قد يتجاوز 
ــن بــــــرزوا  ــمـ عــــــدد نــــوابــــهــــا الــــعــــشــــرة نـــــــواب مـ
فــي  أكــــتــــوبــــر 2019  ــنـــذ حـــــــراك  مـ ــًا  خـــصـــوصـ
ساحات املواجهة، ونجحوا في إطاحة وجوه 
ــبـــرملـــان خــالل  لــطــاملــا كـــانـــت مــــوجــــودة فـــي الـ
ــيــــرة، أبـــرزهـــا رئـــيـــس الــحــزب  الـــســـنـــوات األخــ
الــديــمــقــراطــي طـــالل أرســـــالن، ونــائــب رئيس 
مجلس النواب إيلي الفرزلي، وغيرهما. لكن 
الخرق األبــرز للقوى التغييرية كان في أحد 
معاقل »حزب الله« وحلفائه، دائرة الجنوب 
ومرجعيون  حاصبيا  أقضية  )تضم  الثالثة 
في  حــيــث نجحت  جــبــيــل(،  وبــنــت  والنبطية 
الحزب  )يمثل  حـــردان  أسعد  النائب  إســقــاط 
ــرز  الــــســــوري الـــقـــومـــي االجـــتـــمـــاعـــي(، أحــــد أبـ
حــلــفــاء »حـــزب الــلــه«، الـــذي نــجــح فــي املقابل 
مـــع حــلــيــفــتــه حـــركـــة »أمــــــل« فـــي االســـتـــحـــواذ 

شدد وزير الداخلية بسام مولوي )الصورة( في مؤتمر صحافي عصر 
معتبرًا  االنتخابية،  العملية  في  تالعب«  أي  يوجد  »ال  أنه  على  أمس، 
على  تؤثر  لم  حصلت  التي  والشوائب  ونزيهة«،  »شفافة  كانت  أنها 
الرغم  »على  أنه  وأضاف  النتيجة. 
»استطعنا  الصعوبات  كــل  مــن 
إنجاز االستحقاق االنتخابي بطريقة 
التشكيك  حــمــالت  ــل  وك جــيــدة، 
لم  النتائج  فــرز  مع  ترافقت  التي 
أن  معتبرًا  عــمــلــنــا«،  عــلــى  تــؤثــر 
منخفضة  ليست  ــراع  االقــت نسب 
في  النسب  ــقــارب  وت جــيــدة،  بــل 

االنتخابات السابقة.

ال تالعب
بلغت نسبة المشاركة 41 في المائة )حسين بيضون(

Tuesday 17 May 2022 Tuesday 17 May 2022
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مصر: تعليمات أمنية للتحذير من التظاهرالغرب يتحسب لعرقلة روسيا المساعدات إلى الشمال السوري

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

يقترب موعد تصويت مجلس األمن الدولي 
ــــات إدخـــــــــال املــــســــاعــــدات  ــيـ ــ عـــلـــى تـــجـــديـــد آلـ
اإلنسانية الدولية إلى شمال غربي سورية 
عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، 
وهو ما استدعى تحركًا غربيًا مبكرًا للبحث 
عن بدائل في حال عرقلة روسيا لهذه اآللية 
وزار  املقبل.  يوليو/تموز  فــي  تنتهي  الــتــي 
وفد من االتحاد األوروبي أمس اإلثنن معبر 
الــحــدودي بن سورية وتركيا،  الهوى  بــاب 
ــددًا مــــن الــشــخــصــيــات  ــ ــك بـــعـــد لـــقـــائـــه عــ ــ وذلــ
الــتــركــيــة فــي جــنــوب تــركــيــا. وجــــاءت زيـــارة 
الوفد األوروبــي بعد أيــام من زيــارة مماثلة 
قـــامـــت بــهــا الــســفــيــرة األمـــيـــركـــيـــة فـــي األمـــم 
املــتــحــدة لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، والــتــي 
قــالــت قبيل الـــزيـــارة إن »الــوضــع اإلنــســانــي 
ــذي يــواجــهــه مــاليــن الــســوريــن  الــخــطــيــر الــ
يـــظـــل أولــــويــــة كـــبـــيـــرة بــالــنــســبــة لـــلـــواليـــات 
أنــه »يتعّن على مجلس  املــتــحــدة«. وأكـــدت 
التفويض  وتــمــديــد  التصريح  إعـــادة  األمـــن 
املهمة  الغذائية  املــواد  الــذي يسمح بدخول 
ــيــــاه الــنــظــيــفــة والــتــطــعــيــمــات واألدويــــــة  واملــ

واالستمرار بالتدفق إلى سورية«.
وينتهي في 10 يوليو/تموز املقبل تفويض 
مجلس األمن رقم 2585، الذي يقضي بتمديد 
ــــى ســــوريــــة عــبــر  املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة إلــ
الــحــدود مــن معبر بــاب الــهــوى شــمــال غربي 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مــصــادر بــرملــانــيــة، وإعــالمــيــة خــاصــة، 
السياسي،  للتعامل  عــن دخــول خطة جــديــدة 
واألمـــنـــي واإلعــــالمــــي، مـــع مـــخـــاوف رصــدتــهــا 
أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة، مــــن تـــصـــاعـــد حــالــة 
الغضب في الشارع املصري، بسبب املصاعب 
ــه الـــنـــظـــام،  االقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــمـــة الـــتـــي تــــواجــ
ــأة هــذه  ــ ــه قـــد يــضــطــر تــحــت وطـ خــصــوصــًا أنــ
ــرارات  ــ ــقـ ــ املـــصـــاعـــب إلـــــى اتــــخــــاذ مــــزيــــد مــــن الـ
ــنـــن، تــصــل إلــى  ــثـــر صــعــوبــة عــلــى املـــواطـ األكـ
حــد »الــصــادمــة«، حسب وصــف أحــد املصادر 
النيابية. وقالت املصادر، في أحاديث خاصة 
الــجــديــد«، إن أجــهــزة مختلفة في  »الــعــربــي  لـــ
الــنــظــام، بــاتــت تــتــعــامــل بــجــديــة أكــثــر مـــع كل 
السيناريوهات املحتملة، ما أدى إلى تصاعد 
مفاجئة  شعبية  انتفاضة  مــن  الــخــوف  حــالــة 
قـــد تـــهـــدد اســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام، نــتــيــجــة لــأزمــة 
االقتصادية في مصر، بسبب تأثيرات الحرب 

الروسية األوكرانية.
ــزة األمــنــيــة  ــ ــهـ ــ وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن »األجـ
الــرأي  اتجاهات  املسؤولة عن رصــد  املختلفة 
ــرورة الـــحـــذر مـــن أي  ــ الـــعـــام أجــمــعــت عــلــى ضــ
قـــــرارات غــيــر مــحــســوبــة لــلــحــكــومــة، قــد تــؤدي 
إلـــى انــفــجــار غــيــر مــتــوقــع لــلــشــارع يــحــدث في 
»الجهازين  أن  املصادر  وأضافت  لحظة«.  أي 
السيادين الرئيسين، املتمثلن في املخابرات 
على تصنيف  اتفقا  الــوطــنــي،  واألمـــن  العامة 
وغير  خطرة  بأنها  للبالد  الحالية  األوضـــاع 

12 شهرًا. ويتعّن على مجلس  ملــدة  سورية 
ــن الــتــصــويــت مـــجـــددًا عــلــى تــجــديــد هــذه  األمــ
اآللية واملعمول بها منذ عام 2014، وهو ما 
والصيني  الـــروســـي  لــلــطــرفــن  فــرصــة  يشكل 
اآللية.  هــذه  لتعطيل  النقض  الستخدام حق 
وتــريــد موسكو أن يــكــون دخـــول املــســاعــدات 
تـــحـــت إشــــــــراف حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
وتــطــالــب بــــأن تــنــظــم األخـــيـــرة عــمــلــيــة عــبــور 
يــســيــطــر عليها  أراض  مـــن  ــة  ــاثــ الـــدعـــم واإلغــ
ــــن املـــتـــوقـــع أن تــــعــــاود مــوســكــو  الـــنـــظـــام. ومـ
الــبــحــث عـــن مــكــاســب ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
للنظام السوري مقابل التصويت مع تجديد 
ــا طــالــبــت  ــاملـ ــطـ آلـــيـــة ادخـــــــال املــــســــاعــــدات. ولـ
موسكو بفتح كل املعابر بن مناطق النظام 
ومــنــاطــق املـــعـــارضـــة فـــي شــمــال ســـوريـــة في 
محاولة إلنعاش اقتصاد النظام الذي يعاني 

من أزمات خانقة.
ــدات تــــدخــــل إلــــــى املـــنـــاطـــق  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــــت املـ ــانـ ــ وكـ
الخارجة عن سيطرة النظام من أربعة منافذ 
املعابر  يــتــم تقليص هـــذه  أن  قــبــل  حـــدوديـــة، 
إلى واحد فقط عبر تركيا )باب الهوى( العام 
املــاضــي، وذلــك بسبب معارضة روسيا  قبل 
والــــصــــن تـــجـــديـــد الـــتـــفـــويـــض عـــبـــر املـــنـــافـــذ 

األربعة.
وتخدم هــذه اآللية أكثر من 4 مالين مدني 
فـــي الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســـوريـــة يعيشون 
فــي ظـــروف تــكــاد تــصــل إلـــى حـــدود الــكــارثــة. 
الدولي على  األمــن  وينص تفويض مجلس 
أيضًا عبر خطوط  املساعدات  قوافل  دخــول 
الــنــظــام، إال أن  الــتــمــاس مــن مناطق سيطرة 
ــم يــلــتــزم بــتــعــهــداتــه بــشــكــل كــامــل.  ــر لـ ــيـ األخـ
وذكر فريق »منسقو االستجابة« في شمال 
غـــربـــي ســــوريــــة أمـــــس االثــــنــــن، أن بــرنــامــج 
األغذية العاملي )WFP( التابع لأمم املتحدة 
»ســُيــدخــل اإلثــنــن مــســاعــدات إنــســانــيــة إلــى 
شــمــال غــربــي ســوريــة عــبــر خــطــوط التماس 
إلــى أن »الشحنة تضم  الــنــظــام«، مشيرًا  مــع 
مـــواد غــذائــيــة فــقــط«. وأوضــــح أنــهــا الــرابــعــة 
منذ بدء تطبيق القرار األممي 2585، مضيفًا: 
»ال يمكن مقارنتها باملساعدات القادمة عبر 
الـــحـــدود والـــتـــي تـــجـــاوزت حــتــى 16 مــايــو/

ــروف االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــظــ ــ مـــســـتـــقـــرة، نـــتـــيـــجـــة الــ
قد  والــتــي  الــحــكــومــة،  الــتــي تعيشها  الصعبة 
تــــؤدي إلـــى غــضــب شــعــبــي، وهـــو مـــا ورد في 
الــجــهــازان  قدمها  ومنتظمة  مــتــعــددة  تــقــاريــر 

إلى الرئاسة«.
وأشارت املصادر إلى أنه »على الرغم من اتفاق 
الــجــهــازيــن األمــنــيــن الــرئــيــســيــن فـــي الــبــالد، 
واعــتــرافــهــمــا بـــوجـــود خــطــر يـــهـــدد اســتــقــرار 
التي  الطريقة  على  اختلفا  أنهما  إال  النظام، 
يجب اتباعها في التعامل مع األزمة املحيطة 
بالنظام«. وأوضحت املصادر أنه »بينما يرى 
التعامل مع  جناح داخــل األجــهــزة األمنية أن 
األزمــة السياسية التي يعيشها النظام يجب 
واســتــخــدام  الجماهير،  تهدئة  عبر  يــكــون  أن 
وســائــل للتنفيس عــن الــغــضــب، مثل اإليــحــاء 
بوجود معارضة لسياسات الحكومة من قبل 
الحكومة  أداء  ينتقدون  البرملان،  داخــل  نــواب 
االقتراض،  التوسع في  االقتصادي وسياسة 
بــأن هناك فرصة  ما يعطى األمــل للمواطنن 
لإلصالح، يعتقد جناح آخر أن ترهيب الناس 
مــن فــكــرة الـــنـــزول إلـــى الـــشـــارع والــتــعــبــيــر عن 

السخط، هي الحل األمثل«.
وقالت مصادر صحافية إن تعليمات صدرت 
من األجهزة األمنية إلى إعالمين وصحافين 
ــنــــظــــام، بــــــضــــــرورة الــــحــــديــــث عــن  ــلــ مـــــوالـــــن لــ
»خطورة« أي دعوة للتظاهر في الشارع، وأن 
ذلك سوف يقابل بعنف من الشرطة، والتركيز 
على أن الدولة، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، دعت إلى حوار سياسي يشارك فيه 
الجميع، وهو السبيل الوحيد املتاح للتعبير 

عن وجهات النظر.
والناس«،  »القاهرة  قناة  على  برنامجه  وفــي 
أفرد املذيع والصحافي إبراهيم عيسى مساحة 
في  االقتصادية  األزمـــة  عــن  للتحدث  معتبرة 
من  محذرًا  »الطاحنة«،  بـ وصفها  التي  مصر 
أن »أي نـــوع مــن االحــتــجــاجــات، ســـوف يزيد 
من شدة القبضة األمنية«. وقال إن »الصحف 
مواجهة  فــي  هناك صعوبة  أن  تــردد  العاملية 
األزمـــة االقــتــصــاديــة، واحــتــمــاالت إفـــالس، وأن 
ذلك قد يؤدي إلى احتجاجات، وأنا أرد عليهم: 
نعم، هل ستتصاعد...  أزمــة طاحنة...  في  هل 

الجمل، بسبب  الصحافي جمال  الكاتب  على 
مقال كتبه عن السيسي وصفه بأنه »صادم«. 
: »أقــول 

ً
وتــحــدث الــديــهــي، فــي برنامجه قــائــال

التطاول غير  لجمال الجمل، وأؤكــد أن حرية 
ليعود  الجمل  جمال  دعيت  وعندما  مكفولة. 
إلـــى مــصــر ويـــعـــارض، كـــان يــجــب أن يــعــلــم أن 
هــنــاك فــرقــا بــن املــعــارضــة والــتــطــاول«. وأكــد 
الطريق  أن  الجمل،  الديهي، خالل حديثه عن 
الوحيد للمعارضة اآلن هو الحوار الذي دعا 
لــه الــســيــســي فــي إفــطــار األســــرة املــصــريــة في 
رمضان املاضي. وقال إن »الحوار تم اإلعالن 
الوطنية للتدريب، وهذا  عنه عبر األكاديمية 
بادرة حقيقية ونبيلة للدولة بعد فترة صعبة 
لفتح املجال العام«. وقالت املصادر إن »حديث 
املحسوبن  واإلعــالمــيــن،  الصحافين  بعض 
الشعبي  االحتجاج  خــطــورة  عــن  النظام  على 
ــدم جـــــدواه، يــعــكــس حــالــة الــتــوتــر والــقــلــق  وعــ
ــة  ــ ــنـــظـــام مــــع اشــــتــــداد األزمـ ــتـــي يــعــيــشــهــا الـ الـ
االقتصادية، وعدم وجود حلول واقعية لها«.

ــة إن  ــالـــت مــــصــــادر خـــاصـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـ
ــــوارئ مــنــذ فــتــرة،  »الــحــكــومــة تــعــيــش حــالــة طـ
ــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى  ــاولـ بــســبــب مـــحـ
مــدبــولــي، مــواكــبــة الــتــعــلــيــمــات والــتــوجــيــهــات 
إلــى حكومته من رئاسة  تــرد  التي  املتسارعة 
الــجــمــهــوريــة والـــدائـــرة الــقــريــبــة مــن الــرئــيــس، 
ــا تـــكـــون مـــتـــضـــاربـــة وغــيــر  ــًا مــ ــانـ ــيـ ــتــــي أحـ والــ
عـــقـــالنـــيـــة«. وتـــنـــفـــيـــذًا لــتــكــلــيــفــات ســـابـــقـــة مــن 
الــســيــســي ملــدبــولــي، عــقــد األخـــيـــر، أمـــس األول 
»الــعــاملــي«  األحــــد، مــؤتــمــرًا صحافيًا وصــفــه بـــ
إلعــــالن »خــطــة الـــدولـــة املــصــريــة لــلــتــعــامــل مع 
األزمـــــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــاملـــيـــة«، حــســب بــيــان 
ملجلس الوزراء. وأعلن مدبولي، خالل املؤتمر، 
ــنـــوات الــثــالث  أن مــصــر »تــســتــهــدف فـــي الـــسـ
الخاص  القطاع  مشاركة  نسبة  رفــع  الــقــادمــة 
إلـــى 65 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي االســتــثــمــارات 
ــال: »نــســتــهــدف ضــمــن بــرنــامــج  ــ ــفـــذة«. وقــ ــنـ املـ
بينها  للدولة،  تابعة  شركات   10 الطروحات 
شركتان تابعتان للقوات املسلحة، ودمج أكبر 
7 مــوانــئ مصرية تحت مظلة شــركــة واحـــدة، 
وأكبر الفنادق املميزة كذلك، لطرح نسب منها 

في البورصة«. تخدم اآللية أكثر من 4 ماليين سوري )عارف وتد/فرانس برس(

تحذير من مواجهة الشرطة التظاهرات بعنف )حمدي عبد العزيز/األناضول(

وفــق بــيــان. وتــعــهــدت عــدة دول بتقديم 6.4 
مــلــيــارات يـــورو )نــحــو 6.7 مــلــيــارات دوالر( 
للمانحن  لسورية وجيرانها، خالل مؤتمر 
ُعقد أخيرًا في العاصمة البلجيكية بروكسل، 
ــم مــمــثــلــن عــــن 55 دولــــــة و22 مــنــظــمــة  ــ وضـ
غزوها  بسبب  روسيا  استبعد  لكنه  دولية، 
ألوكرانيا. هذا األمر يثير مخاوف من انتقام 
روســــي فــي مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي بتعطيل 
معبر  عبر  الدولية  املساعدات  إدخــال  آليات 

باب الهوى الخارج عن سيطرة النظام.
ــان فــريــق »مــنــســقــو االســتــجــابــة« قـــد ذكــر  وكــ
أثــنــاء انــعــقــاد املــؤتــمــر أن املــبــالــغ الــتــي أعلن 
لــآمــال«.  املــانــحــون »صــادمــة ومخيبة  عنها 
وأوضــــــح أن عــــدد املــحــتــاجــن لــلــمــســاعــدات 
مليون ســوري   1.2 مــن  بأكثر  زاد  اإلنسانية 

مقارنة بالعام املاضي.
وفــي الــســيــاق، أكــد محمد نــجــار، وهــو مدير 
مــنــظــمــة »ســــــــداد« الـــتـــي تــنــشــط فــــي املـــجـــال 
اإلنساني شمال سورية، أنه »ستكون هناك 

ــــدى  وأبــ ــة«.  ــنــ ــاحــ مــــن 12000 شــ ــثــــر  أكــ أيـــــــار 
الـــفـــريـــق اســـتـــغـــرابـــه مـــن »إصـــــــرار الـــوكـــاالت 
ــول املــســاعــدات  الــدولــيــة اإلنــســانــيــة عــلــى دخـ
اإلنــســانــيــة عــبــر خــطــوط الـــتـــمـــاس«، مــشــددًا 
ــة »ال يــمــكــنــهــا أن تــكــون  ــيـ عــلــى أن هــــذه اآللـ
الــحــدود«. وطالب   عن املساعدات عبر 

ً
بديال

الفريق بمنع هذه اآللية وعدم التساهل في 
القرار  الصدد »ملنع روسيا من احتكار  هــذا 
اإلنساني في ســوريــة«. وحــذر من »خطورة 
إغــــالق املــعــابــر الـــحـــدوديـــة مـــع تــركــيــا وذلـــك 
ــاع اإلنــســانــيــة فـــي املــنــطــقــة«،  ــ بــســبــب األوضــ

آثــــار سلبية عــلــى نــحــو 5 مــاليــن مــدنــي في 
حال تم استخدام حق الفيتو من قبل روسيا 
ضـــد تــمــديــد إيـــصـــال املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
للشمال السوري«. ولكنه بّن في حديث مع 
»العربي الجديد« أن هناك العديد من الحلول 
أمــــام املــجــتــمــع الـــدولـــي إليـــصـــال املــســاعــدات 
للمستحقن، منها »إنشاء صندوق للتمويل 
اإلنساني خاص بسورية نيابة عن صندوق 
الـــتـــمـــويـــل الــــحــــالــــي«. وتــــابــــع: »يـــمـــكـــن الـــبـــدء 
في  فرعية  تنسيق  كتل  أو  منصات  بــإنــشــاء 
تركيا والشمال السوري تكون بإدارة سورية، 
وتحويل التمويالت من املساعدات الغذائية 
إلى الدعم النقدي أو القسائم أو العمل مقابل 
للدخل  املــولــدة  املشاريع  عــن طريق  أو  النقد 
بإشراف قطاع التعافي املبكر«. ومن الحلول 
األخرى، أوضح نجار، »تفعيل دور منظمات 
املجتمع املدني املحلية وزيــادة التنسيق مع 
املنظمات الدولية لتفعيل وزيادة املساهمات 

النقدية«.
ــار الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي خــالــد  ــك، أشــ إلـــى ذلــ
تــركــاوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الــدول الغربية »حريصة على دخول  إلــى أن 
املساعدات إلى الشمال الغربي من سورية«، 
موضحًا أنه في حالة استخدام الــروس حق 
ــــن الـــدولـــي إليــقــاف  الــنــقــض فـــي مــجــلــس األمـ
تـــدفـــق املـــســـاعـــدات عــبــر بــــاب الـــهـــوى فــأمــام 
ــاف:  ــــرى. وأضــ املــجــتــمــع الـــدولـــي خـــيـــارات أخـ
»إمـــا االعــتــمــاد على املــنــافــذ الــحــدوديــة التي 
الــســوري إلدخــال  الشمال  فتحتها تركيا مع 
تابعة  دولــيــة غير  املــســاعــدات عبر منظمات 
مع  املعابر  على  االعتماد  أو  املتحدة،  لأمم 
الجانب العراقي والتي تسيطر عليها قوات 

سورية الديمقراطية )قسد(«.
ورجـــح تــركــاوي أن »تــطــرأ تــغــّيــرات فــي حــال 
عــــدم تــجــديــد آلـــيـــة إدخــــــال املـــســـاعـــدات عبر 
الــتــي توصل  املــتــحــدة، منها املنظمات  األمـــم 
هــذه املــســاعــدات وأنــواعــهــا«، مضيفًا: »ربما 
ــاعــــدات عــيــنــيــة وتــتــوجــه  ــذه املــــســ ــ تــصــبــح هـ
نحو قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنى 
املجالس  مــع  الــتــعــامــل  يــتــم  التحتية، وربــمــا 

املحلية في الشمال السوري بشكل مباشر«.

محمد نجار: هناك 
العديد من الحلول أمام 

المجتمع الدولي

شخص آخر«. وقال: »الصحافة الغربية تقول 
إن ال أحد يجرؤ على االحتجاج، وهنا أسأل: 
ناس  السياسي،  االحتجاج  هو  املقصود  هل 
تــطــلــع تــنــتــقــد وتــنــاقــش ســيــاســات الــحــكــومــة. 
ــذا الـــســـيـــاق أنـــنـــا إزاء حـــوار  املــــفــــروض فـــي هــ
سياسي الدولة تعلن عنه، وزي )مثل( ما قلت 
، فكويس أن 

ً
مصر ما فيهاش سياسين أصال

الحوار يشمل شخصيات عامة ونقابات وكل 
يــقــول كــالمــه ويفضفض ويــحــكــي«. وأضـــاف: 
الشارع،  في  االحتجاج  يقصدوا  هم  لو  »لكن 
فــنــحــن عــنــدنــا مــشــكــلــة كــبــيــرة جـــــدًا، إنـــنـــا ما 
عندناش سياسين وال قوى سياسية، فشارع 
إيه اللي هيحتج، وهيحتج إزاي. هم نفسهم 
الــنــاس تــخــرج فــي تــظــاهــرات... أنـــا أقــطــع بــأن 
ــــن بمستقبلي كمحلل  وأراهـ يــحــدث،  لــن  هـــذا 

سياسي بأن هذا لن يحدث«.
نـــوع مــن االحــتــجــاجــات  وقـــال عيسى إن »أي 
ــة، والــــتــــي يــتــصــورهــا  ــ ــــومـ ــــزعـ ــتــــصــــورة واملـ املــ
هتزود  السياسية،  مــراهــقــو  لــأســف  البعض 

)ستزيد من( القبضة األمنية«.
ــهـــي، فـــوجـــه هــجــومــه  أمــــا املـــذيـــع نـــشـــأت الـــديـ

نــعــم، األســعــار سترتفع والــســلــع ســتــتــراجــع... 
-إن وجــد-  لتقصير محلي  لــيــس  ولــكــن  نــعــم، 
ولكنها أزمة ومسألة عاملية«. وأضاف عيسى: 
»هل سيزيد التضخم، والحاجة ذات الخمسن 
جنيهًا سوف تصبح بمائة... نعم، هل الناس 
 ،

ً
أصــال متضايقة  الناس  قطعًا،  ستتضايق... 

هل الدولة تعلم ذلك... قطعًا. الرئيس السيسي 
ــرة يــتــحــدث عـــن أن املـــصـــريـــن تــحــمــلــوا  كـــل مــ
وســيــتــحــمــلــون ويــشــكــر الـــنـــاس، وهــــذا إدراك 
رئاسي بأن املصرين تحملوا«. وتابع: »فكرة 
أن الــطــبــقــة الــحــاكــمــة مـــش واخـــــدة بــالــهــا من 
الشفافية  الناس غير حقيقي، عندنا قدر من 
عـــنـــد رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــقـــط، ولـــيـــس أي 

تتخوف األجهزة من 
انتفاضة مفاجئة قد 
تهدد استقرار النظام

يتحّول إدخال المساعدات 
اإلنسانية إلى شمال غربي 

سورية إلى ورقة بيد 
روسيا، إذ يُتوقع أن 

تستخدم الفيتو لعرقلة 
تجديد آلية إدخال 

المساعدات

صدرت تعليمات من 
األجهزة األمنية المصرية 
إلى إعالميين وصحافيين 

بضرورة التحذير من 
»خطورة« أي دعوة 
للتظاهر في الشارع، 

والترويج للحوار

خاص تقرير
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سياسة

  شرق
      غرب
الجزائر: لقاء موسع 

قريب لتبون واألحزاب 
أعلن الرئيس الجزائري عبد املجيد 
تبون )الصورة(، أمس اإلثنن، عن 
ــروع لـــقـــاء مـــوســـع ســيــجــمــعــه  ــشــ مــ
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ مـــع كـــل قــــادة األحــ
إطــار  فــي  املستقلة،  والشخصيات 
حـــــوار ســيــاســي ومــــبــــادرة »جــمــع 
الـــشـــمـــل«، بــعــد اســتــكــمــال سلسلة 
لــقــاءات مــنــفــردة مــع قـــادة األحـــزاب 
ــيـــات الـــوطـــنـــيـــة. وقــــال  والـــشـــخـــصـ
أول  التي وصلها  أنــقــرة  مــن  تبون 
مــن أمـــس األحــــد، إنـــه سيعقد لقاء 
 مع قادة األحزاب السياسية 

ً
شامال

»في غضون األسبوعن أو الثالثة 
أنـــهـــا ستسمح  املـــقـــبـــلـــة«، مــضــيــفــًا 
لــه »بــمــعــرفــة وجــهــة نــظــر األحـــزاب 
ــــدى  ـــاع إلـــــــــى رجـــــــــع صـ ــ ــمــ ــ ــ ــتـ ــ ــ واالسـ
االقتصادية«  والخيارات  القرارات 

التي ينتهجها.
)العربي الجديد(

العراق: قتلى بتدمير 
مخابئ لـ»داعش« 

أعـــلـــن املـــتـــحـــدث الــعــســكــري بــاســم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، الــلــواء يحيى 
رســـــــــول، أمــــــس اإلثـــــنـــــن، مـــقـــتـــل 6 
عــــنــــاصــــر فـــــي تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش«، 
بــضــربــة جـــويـــة نــفــذتــهــا مــقــاتــالت 
ــراقــــي،  ــعــ تـــابـــعـــة لــــســــالح الــــجــــو الــ
ــدفــــت مـــخـــابـــئ لــلــتــنــظــيــم  ــهــ ــتــ واســ
فــي سلسلة جــبــال مــخــمــور ضمن 
مــحــافــظــة نــيــنــوى شــمــالــي الــبــالد. 
وقـــــــال رســـــــول إن الـــعـــمـــلـــيـــة تـــّمـــت 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع قــــــوات الــبــشــمــركــة 
ــة، مـــضـــيـــفـــًا أنــــهــــا »تـــأتـــي  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
ــهــــود  ـــرارًا لـــســـلـــســـلـــة الــــجــ ــ ــمــ ــ ــتـــ ـــ اســ
ــشــتــركــة الــتــي تــقــوم بــهــا الــقــوات 

ُ
امل

العراقية ملكافحة فلول اإلرهاب«.
)العربي الجديد(

 
الملك سلمان يغادر 

المستشفى 
ــوان املــلــكــي الــســعــودي  أعـــلـــن الــــديــ
ــادرة الـــعـــاهـــل  ــ ــغـ ــنـــــن، مـــ ــــس اإلثـــ أمــ
السعودي امللك سلمان عبد العزيز 
املستشفى فــي جـــدة، بــعــد أســبــوع 
ــا لـــلـــخـــضـــوع  ــهــ ــيــ ــلــــى دخـــــولـــــه إلــ عــ
لفحوص طبية من ضمنها إجراء 
البيان  في  وجــاء  للقولون.  منظار 
»غـــادر مستشفى  املــلــك سلمان  أن 
املـــلـــك فــيــصــل الــتــخــصــصــي بــجــدة 
ــحــــوص الــطــبــيــة  ــفــ بــــعــــد إجــــــــــراء الــ
واستكمال الخطة العالجية وفترة 

النقاهة بنجاح«.
)فرانس برس(

باكستان: تعزيز اإلجراءات 
لحماية عمران خان

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، 
أمــــس اإلثــــنــــن، تــعــزيــز اإلجـــــــراءات 
ــة حــــــــول رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
ــان )الــــصــــورة(،  الــســابــق عـــمـــران خــ
بــعــد يــومــن مــن إعــالنــه فــي تجمع 
شرقي  البنجاب  إقليم  فــي  حــاشــد 
البالد، عن وجود مؤامرة الغتياله. 
ــيــــان، إنــهــا  ــالــــت الــــــــــوزارة، فــــي بــ وقــ
الشرطة  رجــال  أرسلت عشرات من 
مع القوات شبه العسكرية إلى مقر 
إقامة خان في إسالم أباد، مضيفة 
أن قوات األمن سترافق خان أيضًا 
عــنــدمــا يــغــادر إســـالم أبـــاد إلـــى أي 

منطقة في البالد.
)أسوشييتد برس(

مناورات صينية في البحر 
األصفر

أخــيــرًا،  الصينية،  البحرية  أجـــرت 
ــة فـــــي الـــبـــحـــر  ــريـ ــكـ ــــات عـــسـ ــبـ ــ ــــدريـ تـ
األصــــــفــــــر شـــــرقـــــي الــــــبــــــالد )يـــطـــل 
أيــضــًا على الــيــابــان والــكــوريــتــن(، 
بــمــشــاركــة املــدمــرة »الســــا«، األكــبــر 
ــول الـــبـــحـــري لــلــصــن.  ــ ــطـ ــ فــــي األسـ
وذكــــرت وســائــل إعـــالم محلية، أن 
ــاورات الـــتـــي اســتــمــرت  ــ ــنــ ــ هـــــدف املــ
أيـــام، القضاء على األهـــداف  ثــالثــة 
»املــرتــفــعــة واملــنــخــفــضــة« واخــتــبــار 
املشتركة  واملناورة  الحركة  قــدرات 

ملختلف أنواع السفن. 
)فرانس برس(

بوتين: توسع الناتو إلى 
فنلندا والسويد ال يخلق 

تهديدًا

خطيب زادة: حّملنا 
االتحاد األوروبي 

اقتراحاتنا لواشنطن

ريابكوف: التوسع خطأ 
جسيم ستكون لعواقبه 

أبعاد هائلة

أعلنت واشنطن دعمها 
لحقوق اإليرانيين 
بالتجمع السلمي

السويد تقرر 
االنضمام للناتو

أكــــــدت الــــســــويــــد، أمـــــس اإلثـــنـــن، 
سريعًا، عزمها السير على خطى 
وتقديم طلب عضويتها  فنلندا، 
رسميًا إلى حلف شمال األطلسي )الناتو(، 
وذلك بعد يوم واحد من إعالن فنلندا القيام 
بــذلــك، وهـــو مــا أكـــد الــكــرمــلــن الــروســي أنــه 
السويد  خطوتي  وتأتي  عليه.  الــرد  يعتزم 
من  طويلة  عقود  عن  بخروجهما  وفنلندا، 
ــدم االنـــحـــيـــاز«، تــعــبــيــرًا عن  ــ »الـــحـــيـــاد« و»عـ
الجيو-سياسية  االستراتيجية  املتغيرات 
الحرب  تفرضها  تـــزال  ال  الــتــي  والعسكرية 
الروسية على أوكرانيا، فيما تعّول موسكو 
على ما يمكن تسميته بتحالفات في الشرق، 
ز طوقه 

ّ
ملواجهة املعسكر األطلسي الذي يعز

عــلــى حــــدودهــــا الـــغـــربـــيـــة. وعـــقـــد الــكــرمــلــن 
الروسي فالديمير  الرئيس  أمس، بحضور 
بـــوتـــن، اجــتــمــاعــًا ملــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة األمـــن 
الــجــمــاعــي، الــــذي يــضــّم دول مــا بــعــد تفكك 
عليها  تهيمن  والتي  السوفييتي،  االتــحــاد 
مــوســكــو، مــعــتــبــرًا أن اإلعـــالنـــن الــســويــدي 
كانت  فيما  ــا،  أوروبــ يحميا  لــن  والفنلندي 
املــؤشــرات على األرض فــي أوكــرانــيــا، تشي 
بــتــراجــع لــلــقــوات الـــروســـيـــة فـــي خــاركــيــف، 
وســط تباطئها فــي منطقة دونــبــاس، على 

الرغم من القصف الكثيف.
وأعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا 
بــــــالدهــــــا ســتــطــلــب  أن  أمــــــــــس،  أنــــــــدرســــــــن، 
االنــضــمــام إلـــى حــلــف الــنــاتــو، متحدثة عن 
»حــقــبــة« جــديــدة لــبــالدهــا. وقــالــت أنــدرســن 
خالل مؤتمر صحافي، إن »الحكومة قررت 
إبالغ حلف شمال األطلسي برغبة السويد 
الحلف«، مضيفة  أن تصبح عضوًا في  في 
أن السويد »تخرج من حقبة لندخل حقبة 
جديدة«. وقالت رئيسة الحكومة السويدية 
االشـــتـــراكـــيـــة – الــديــمــقــراطــيــة: »نـــتـــوقـــع أال 
ــنـــة« مــع  ــثـــر مــــن سـ ــام أكـ ــمـ يــســتــغــرق االنـــضـ
املصادقة الالزمة من قبل األعضاء الـ30 في 
أنها ال ترى تهديدًا  لكنها أضافت  الحلف. 
اليوم لبالدها، معتبرة  مباشرًا من روسيا 
فــي الــوقــت ذاتــــه أن »أفــضــل شـــيء للسويد 
ــو االنــــضــــمــــام إلـــى  والـــشـــعـــب الــــســــويــــدي هــ

الناتو«.
التغير  بعد  متوقعًا،  السويد  إعــالن  وجــاء 
ــم،  ــاكـ الـــتـــاريـــخـــي فــــي مــــوقــــف الــــحــــزب الـــحـ
ــقـــراطـــي، أول مــــن أمـــس  الـــديـــمـ ــتــــراكــــي  االشــ

على أراضــي فنلندا والسويد. وقــال بوتن 
خالل قمة منظمة معاهدة األمــن الجماعي 
عقدت في الكرملن أمس، إن »توسع البنية 
ــذه األراضــــــي  الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة إلـــــى هـــ
)فــنــلــنــدا والــســويــد( ســيــثــيــر، بــالــطــبــع، ردة 
فـــعـــلـــنـــا«. وأضــــــــاف: »ســنــنــظــر فــــي كــيــفــيــتــه 
الـــتـــي سيخلقها  الـــتـــهـــديـــدات  ــن  مـ انـــطـــالقـــًا 
زائــفــة. سنرد  اختالق مشكلة  هناك. يجري 

على ذلك بالصورة املناسبة«. 
واعتبر بوتن أنه »إلى جانب هذه السياسة 
الــتــوســعــيــة الــالمــتــنــاهــيــة، يـــتـــجـــاوز حلف 
شــمــال األطــلــســي أطـــره الــجــغــرافــيــة األورو- 
أطلسية، ويسعى للمشاركة بنشاط متزايد 
ــبــــة الـــوضـــع  ــيــــة ومــــراقــ ــــؤون الــــدولــ ــشـ ــ فــــي الـ
والتأثير  األمنية،  النظر  وجهة  من  الدولي 
عليه ليس بأفضل الصور في مناطق أخرى 
اهتمامًا  بالطبع،  ذلـــك،  يتطلب  الــعــالــم.  مــن 
ــــار  ــا«. ومــــــع ذلـــــــك، أشـ ــنــ ــرفــ ــــن طــ إضــــافــــيــــة مـ
بــوتــن إلـــى أن تــوســع الــنــاتــو عــلــى حساب 
فــنــلــنــدا والـــســـويـــد »ال يــخــلــق فـــي حـــد ذاتـــه 
تهديدًا مباشرًا لروسيا بسبب عدم وجود 
مــشــكــالت بـــن مــوســكــو وهـــذيـــن الــبــلــديــن«، 
بما  بالتوسع،  يتعلق  مــا  »فــي  أنــه  مضيفًا 
الجديدين،  في ذلك على حساب العضوين 
هاتن  مــع  مشكالت  لديها  ليست  فروسيا 
ــر الـــرئـــيـــس  ــبـ ــتـ ــه، اعـ ــتـ ــهـ ــــن«. مــــن جـ ــتـ ــ ــدولـ ــ الـ
خالل  لوكاشينكو،  ألكسندر  البيالروسي 
قّوته  »يــعــزز  الناتو  أن  القمة  فــي  مشاركته 
ــــي«، مــتــهــمــًا واشـــنـــطـــن بــأنــهــا  ــــدائـ بــشــكــل عـ
ــالــــة« نـــــزاع أوكـــرانـــيـــا »قـــدر  »تـــرغـــب فـــي إطــ

واسعة  غالبية  وضــمــان  االنــضــمــام  لتأييد 
في البرملان. 

أمس  والسويدي  الفنلندي  البرملان  وبحث 
ترشح الدولتن االسكندنافيتن لالنضمام 
التصويت في  يــجــري  أن  الــنــاتــو، على  إلــى 
البرملان الفنلندي اليوم الثالثاء. من جهتها، 
أكــدت أنــدرســن أن هناك أغلبية واسعة في 
وكانت  االنضمام.  تؤيد  السويدي  البرملان 
ترشحها  أمـــس،  مــن  أول  أعلنت  قــد  فنلندا 
ــو، ووصــــف  ــاتـ ــنـ »الـــتـــاريـــخـــي« لــعــضــويــة الـ
الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــلـــنـــدي ســــاولــــي نــيــنــيــســتــو، 
بداية  تشكل  والــتــي  »التاريخية  بـ الخطوة 
حقبة جديدة«، فيما تعهد الحلف األطلسي 
قبل  إلــى هلسنكي  أمنية  بتقديم ضمانات 

املوافقة النهائية على انضمامها.
بالخطوة،  وأميركي  أطلسي  ترحيب  وبعد 
ــد عــــن ثــقــتــهــا بـــأن  ــ وإعــــــــراب واشـــنـــطـــن األحــ
ــــام ســـيـــحـــصـــل بـــــاإلجـــــمـــــاع، أعـــلـــن  ــمـ ــ االنـــــضـ
أمس،  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
دعــمــه »الــتــام« قـــرار الــســويــد. وقـــال اإلليزيه 
إن »رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يـــدعـــم بــشــكــل تــام 
القرار السيادي للسويد باالنضمام سريعًا 
ــلــــســــي«، وذلــــــك بــعــد  ــــى حـــلـــف شـــمـــال األطــ الـ
بــقــرار فنلندا. كما  فــي وقــت سابق  ترحيبه 
أكـــدت الــدنــمــارك أنــهــا ستعمل عــلــى ضمان 
ــــالزم لــلــســويــد وفــنــلــنــدا في  تــقــديــم الـــدعـــم الـ
انضمامهما  قبل  لــالعــتــداء،  تعرضتا  حــال 
ــــي  الــرســمــي. ورأى رئــيــس املــجــلــس األوروبـ
ــارل مـــيـــشـــال، أن انـــضـــمـــام الـــســـويـــد إلـــى  ــ شــ
الناتو »من شأنه تقوية أمننا والقرار يصب 
في مصلحة األمن الجماعي والدفاعي«. كما 
أكد مفوض السياسة الخارجية في االتحاد 
األوروبـــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــــل أن املــفــوضــيــة 
للناتو،  وفنلندا  الــســويــد  انــضــمــام  ستدعم 
معربًا عن أمله في التغلب على أي ممانعة، 
في إشارة ضمنية إلى تركيا. وذكرت وكالة 
األنباء السويدية أمس، أن وزيري خارجية 
السويد وفنلندا، آن ليندي وبيكا هافيستو، 
طلب  لبحث  تركيا  إلــى  قريبًا  سيتوجهان 

بلديهما االنضمام إلى الناتو.
ــــل الــــرئــــيــــس الــــروســــي 

ّ
وفـــــــي مــــوســــكــــو، قــــل

فــالديــمــيــر بــوتــن مــن حــجــم الــتــهــديــد الــذي 
يشكله انضمام البلدين إلى حلف األطلسي 
ــه«، لــكــنــه أكـــد أن مــوســكــو سترد  ــ »بــحــد ذاتـ
عــلــى عــمــلــيــات االنــتــشــار الــعــســكــري للناتو 

ــان«. وقـــال إنـــه »مـــا لــم تــتــحــّرك دولــنــا  ــكـ اإلمـ
سريعًا، قد ال يكون هناك مستقبل«. وشارك 
البيالروسي،  الرئيس  إلى جانب  القمة  في 
كل من رئيس كازاخستان قاسم جومارت، 
ــابــــاروف  ــيــــس قـــرغـــيـــزســـتـــان صــــــادر جــ ورئــ
ــيــــس طــاجــكــســتــان إمــــــام عـــلـــي رحـــمـــن.  ورئــ
األرميني،  الـــوزراء  رئيس  القمة  كما حضر 

نيكول باشينيان.
ــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  بــــــــــدوره، وصــــــف نــ
بأنها  الخطوة  ريابكوف  سيرغي  الروسي 
»خطأ جسيم ستكون لعواقبه أبعاد هائلة«. 
وأضــــاف ريــابــكــوف أنـــه »ال يــجــب أن يكون 
أنــنــا سنغض الطرف  لديهم أي أوهـــام عــن 
عــن ذلـــك بــبــســاطــة، وال يــجــب أن تفعل ذلــك 
ال بروكسل وال واشنطن وال باقي عواصم 
ــلــــســــي«. وتــــابــــع أن  ــال األطــ ــمـ دول حـــلـــف شـ
»املستوى العام للتوتر العسكري سيرتفع، 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــوقــع فــي مــثــل تــلــك األجــــواء 
ستقل«، معربًا عن أسفه »ألن املنطق السليم 
يتم التضحية به مقابل افتراضات وهمية 
عما يجب فعله فــي هــذا املــوقــف اآلخـــذ في 
التكشف«. كما قال املتحدث باسم الكرملن 
ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف إن مـــوســـكـــو »لــيــســت 
إلى  والسويد  فنلندا  انضمام  بــأن  مقتنعة 
ما  بطريقة  األطــلــســي سيعزز  حلف شــمــال 
قارتنا«.  فــي  األمنية  الهيكليات  يحسن  أو 
ــــف الــخــطــوة بــأنــهــا »قــضــيــة خــطــيــرة  ووصـ
بعناية  قلقنا، وسنتابع  تثير  وهي قضية 
شــديــدة مــا ســتــكــون عــلــيــه نــتــائــج انــضــمــام 
الــبــلــديــن إلـــى الــنــاتــو مــن الــنــاحــيــة العملية 
يــجــب ضمانه  الـــذي  بأمننا  يتعلق  مــا  فــي 
بطريقة غير مشروطة على اإلطــالق«. لكنه 
أشار أيضًا إلى أنه »باملقارنة مع أوكرانيا، 
ــنـــدا أو الـــســـويـــد  ــلـ ــنـ ــيـــس بــــن روســــيــــا وفـ لـ

أي نــــزاع عــلــى األراضـــــــي«.  وفـــي حـــال أقــدم 
حــلــف شــمــال األطــلــســي عــلــى نــشــر عناصر 
لــبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة عــلــى أراضـــي 
فــنــلــنــدا والـــســـويـــد، تــمــلــك روســـيـــا خــيــارات 
عدة للرد، بما فيها نشر صواريخ قصيرة 
ومتوسطة املـــدى على الــحــدود الــروســيــة - 
كيلومتر،   1300 امتدادها  البالغ  الفنلندية 
أو في مقاطعة كالينينغراد الواقعة في قلب 
أوروبا، واملعزولة عن باقي أقاليم روسيا.  

وفـــي أوكــرانــيــا، واصـــل الــجــيــش األوكـــرانـــي 
الهجمات  تكثيف  مــواجــهــة  اإلثـــنـــن،  أمـــس 
الروسية في منطقة دونباس بشرق البالد 
التي جعلت منها موسكو أولوية، غير أنها 
فيها،  ميدانية  مكاسب  تحقيق  فــي  تفشل 
ــل الــجــيــش األوكــــرانــــي هــجــومــه  ــ فــيــمــا واصـ
املـــضـــاد فـــي مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف، ثــانــي أكــبــر 
ــار، أعلنت  املـــدن األوكــرانــيــة. وفــي هــذا اإلطــ
السلطات األوكرانية أمس، أن قواتها صّدت 
القوات الروسية واستعادت السيطرة على 
ــا فـــي منطقة  ــيـ ــزء مـــن الــــحــــدود مـــع روسـ جــ
وكالة  ونقلت  الشرقية.  الشمالية  خاركيف 
»رويترز« عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع 
األمــيــركــيــة، تــأكــيــده أن الـــقـــوات األوكــرانــيــة 
ــّدت الـــقـــوات الـــروســـيـــة وأجــبــرتــهــا على  ــ صـ
الــــتــــراجــــع والـــــعـــــودة إلـــــى حــــــدود ثـــالثـــة أو 
أربــعــة كــيــلــومــتــرات مــن الـــحـــدود الــروســيــة. 
كما كشف عن وصول 74 مدفع هاوتزر من 
أصل 90 إلى أوكرانيا بعضها في خاركيف 
وبــعــضــهــا اآلخـــر فــي دونـــبـــاس، مضيفًا أن 
القوات الروسية ال يبدو أنها تحقق تقدمًا 

في دونباس.
ــة، أن أربــعــة  ــيــ ــرانــ وذكــــــرت الــســلــطــات األوكــ
أشــخــاص قــتــلــوا فــي قــصــف صـــاروخـــي في 
الــســاعــات الـــــ24 املــاضــيــة، اثــنــان فــي قصف 

بمنطقة  سيفيرودونيتسك  فــي  مستشفى 
لوغانسك في الشرق، واثنان في ميكواليف 

في الجنوب.
الــــدفــــاع  ــلـــنـــت وزارة  أعـ ذلـــــــك،  غــــضــــون  فــــي 
الروسية أمس، التوصل إلى هدنة في مجمع 
لــلــصــلــب، آخـــر مــعــقــل للمقاومة  آزوفــســتــال 
األوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية، 
إلجالء الجرحى األوكرانين. وقالت الوزارة 
فــي بــيــان إن »هــنــاك وقــفــًا إلطـــالق الــنــار في 
الــوقــت الــحــالــي وفــتــحــًا ملــمــر إنــســانــي ينقل 
مــن خــاللــه الــجــنــود األوكـــرانـــيـــون الجرحى 
نوفوازوفسك«  فــي  الطبية  املــؤســســات  إلــى 
الــقــوات  الــتــي تسيطر عليها  ــــي  األراضـ فــي 
الروسية واملوالية لروسيا. وبحسب البيان، 
فــــإن هــــذه الـــهـــدنـــة هـــي نــتــيــجــة مــفــاوضــات 
تحّصنوا  الــذيــن  األوكــرانــيــن  املقاتلن  مــع 
فـــي مـــمـــرات تــحــت األرض فـــي هــــذا املــوقــع 
ــــوزارة لــم تحدد  الــصــنــاعــي الــضــخــم، لــكــن الـ
ــذيـــن ســيــتــم إجـــالؤهـــم.  عــــدد األشــــخــــاص الـ
وبحسب السلطات األوكرانية، ما زال هناك 
حــوالــي ألــف جــنــدي مــن بينهم 600 جريح 

محاصرين في املجمع.
األملانية  الخارجية  أعلنت وزيـــرة  ذلــك،  إلــى 
أنالينا بيربوك أمس، أن االتحاد األوروبــي 
يحتاج إلى أيام قليلة إضافية للتوصل إلى 
اتفاق على حزمة سادسة من العقوبات على 
 معارضة املجر لفرض حظر 

ّ
روسيا، في ظل

على النفط الروسي. وحاول وزراء خارجية 
ــــس، فــــي بـــروكـــســـل،  االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، أمــ
الـــضـــغـــط عـــلـــى املـــجـــر مــــن أجـــــل ذلــــــك، فــيــمــا 
اعتبرت ليتوانيا أن التكتل »مأخوذ كرهينة 

من قبل دولة واحدة« في إشارة إلى املجر.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

موسكو تتوعد بالرد: خطأ جسيم 
الستوكهولم وهلسنكي

أكدت أندرسن أن ال تهديد حاليًا من روسيا لبالدها )فرانس برس(

زار مورا طهران األسبوع الماضي )أسكين كياغان/األناضول(

لعضوية  بطلب  رسميًا  التقدم  عزمها  اإلثنين،  أمس  السويد  أعلنت 
شمال األطلسي، في التحاق سريع بفنلندا، في خطوتين من شأنهما 
إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية في شمال أوروبا، وهو ما أكدت 

روسيا أنها سترد عليه، مقللة من أهمية إعادة االنتشار هذه

متابعة

مؤكد«، مضيفًا أن »األمــر متروك إليران 
ــرام اتــفــاق  ــ ــا إذا كـــانـــت تـــريـــد إبــ لــتــقــرر مـ

بسرعة« أم ال.
ــك، تـــواصـــلـــت لــيــل األحـــد  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
- اإلثـــنـــن االحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة على 
ــم الـــحـــكـــومـــي فــي  ــدعــ ــغــــالء وخـــفـــض الــ الــ
ــة، بـــحـــســـب مــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــدن اإليـ ــ ــ عـــــدد مــــن املـ
مواقع  على  منتشرة  فيديوهات  أظهرت 
الــتــواصــل أمــــس، فــيــمــا أعــلــنــت واشــنــطــن 

دعمها لالحتجاجات. 
ــارت الــفــيــديــوهــات املــتــداولــة إلـــى أن  وأشــ
مــديــنــة شــهــركــرد، مــركــز مــحــافــظــة جهار 
مــحــال وبختياري جــنــوب غــربــي الــبــالد، 
 عن 

ً
شــهــدت احــتــجــاجــات جــديــدة، فــضــال

ــقـــوات الــشــرطــة واألمــــن  تـــواجـــد مــكــثــف لـ
الداخلي في مــدن أخــرى وخصوصًا في 

مناطق بطهران.  
ــإن عـــدد  ــ ــورة، فـ ــ ــــصـ ــقـــاطـــع املـ وبـــحـــســـب املـ
ــدن الــتــي ســجــلــت فــيــهــا االحــتــجــاجــات  املــ
لــيــل األحـــد – اإلثــنــن قــد شــهــدت تراجعًا 
باملقارنة مع الجمعة والسبت املاضين، 
بعدما كانت مدن في محافظة خوزستان 
ولرستان وخراسان الرضوية، قد شهدت 
اعتراضات على الغالء املعيشي، اتخذت 
في بعض األحــيــان أبــعــادًا سياسية بعد 
ــع مــحــتــجــن هــتــافــات ضـــد الــســلــطــات  رفــ
إبراهيم  الــرئــيــس  استقالة  إلــى  ودعــــوات 
رئــيــســي وتـــســـاؤالت عـــن مــصــيــر وعـــوده 
»إيلنا« نقلت  االقتصادية. وكانت وكالة 
النائب  آوائـــي،  املاضي عن أحمد  السبت 
ــتــــان، أن  عــــن مـــديـــنـــة دزفـــــــول فــــي خــــوزســ
 
ً
»شخصًا من مدينة أنديمشك سقط قتيال
خـــالل الــتــجــمــعــات األخـــيـــرة فــي دزفــــول«، 
لــكــنــه عــــاد ونـــفـــى تــصــريــحــه. كــمــا أشـــار 
مــمــثــل مــديــنــة شــهــر كـــرد مــركــز محافظة 
جهار محال وبختياري، أحمد راستينه، 
أمـــس، أمـــام الــبــرملــان، إلـــى مقتل شخص 
يدعى سعادت هادي بور، مؤكدًا أنه من 
قوات الباسيج، فيما قالت حسابات على 

شبكات التواصل إنه من املحتجن. 
ــلـــى  ــــت الـــــــــــواليـــــــــــات املــــــتــــــحــــــدة عـ ــقــ ــ ــلــ ــ وعــ
ــفـــة املــحــتــجــن  احــتــجــاجــات إيــــــران، واصـ
بأنهم »شجعان يدافعون عن حقوقهم«. 
ــرايــــس، عــبــر »تـــويـــتـــر«، أول من  وقـــــال بــ
أمس، إن »املحتجن اإليرانين الشجعان 
اإليراني  للشعب  عن حقوقهم.  يدافعون 
الحق في محاسبة حكومته. نحن ندعم 
حــقــوقــهــم فـــي الــتــجــمــع الــســلــمــي وحــريــة 
ــه، دون  الــتــعــبــيــر عــبــر اإلنــتــرنــت وخـــارجـ

خوف من العنف واالنتقام«.

الــلــهــيــان، وقــــرر اســتــكــمــال املـــحـــادثـــات«. 
ــلـــول« خــالل  ــراح حـ ــتــ ــّم »اقــ ــاف أن تــ ــ وأضــ
املـــبـــاحـــثـــات مـــع مــــــورا، مـــؤكـــدًا أن بـــالده 
تنتظر الرد األميركي عليها، معتبرًا أنه 
إذا رّدت »سنكون في موقف يمّكن جميع 
األطــــراف مــن الــعــودة إلـــى فيينا إلنــجــاز 

االتفاق، لكنها حتى اآلن لم ترد«. 
ــرورة رفــع  ــ ــّدد خــطــيــب زادة عــلــى ضـ ــ وشـ
مـــكـــونـــات  جـــمـــيـــع  األمــــيــــركــــيــــة  اإلدارة 
وأجــزاء سياسة الضغوط القصوى ضد 
بـــالده. وحــول الـــدور الــروســي فــي فيينا، 
ـــاء، غــيــر أن 

ّ
ــان بـــن ــ ــــدور »كـ ــذا الــ ــد أن هــ أكــ

تراجعًا  ربما سّببت  األوكــرانــيــة  الــحــرب 
الــروســي الوسيط فــي مفاوضات  لــلــدور 
تأكيد  فيينا«. وجــاء كالمه، متزامنًا مع 
الروسي سيرغي  الخارجية  وزيــر  نائب 
ريابكوف، أمس، أن نّص االتفاق النووي 
اإليراني في فيينا »جاهز بالكامل«، وأن 
»ثمة قضايا سياسية باقية«، بحسب ما 
نقل عنه اإلعالم الروسي. وقال ريابكوف 
ــيـــة عـــن الــنــص الــحــالــي«  إن بــــالده »راضـ
لالتفاق، مشيرًا إلــى أنــه فــي حــال اتخاذ 
القرارات السياسية يمكن إحياء االتفاق 
النووي املبرم عام 2015 في غضون أيام.  
وكان مفوض بوريل قد أعلن يوم الجمعة 
ــد فـــتـــح« املـــفـــاوضـــات  ــيـ ــه »أعـ املــــاضــــي، أنــ
النووي«. ومن بن  االتفاق  بشأن إحياء 
النقاط الشائكة الرئيسية مطالبة طهران 
الواليات املتحدة بشطب الحرس الثوري 
ــدد  ــن الئـــحـــة اإلرهــــــــــاب. وشــ اإليـــــرانـــــي مــ
بوريل على أن »هــذا النوع من األمــور ال 
يمكننا  ليلة وضــحــاهــا.  بــن  يمكن حله 
الـــقـــول إن األمـــــور كــانــت مــتــوقــفــة وتــمــت 
ــال املــتــحــدث  حــلــحــلــتــهــا«. فـــي املـــقـــابـــل، قــ
برايس  نيد  األميركية  الخارجية  باسم 
إنه »في هذه املرحلة، ما زال االتفاق غير 

طهران ـ صابر غل عنبري

أعلنت إيــران، أمس اإلثنن، أنها تنتظر 
املـــتـــحـــدة ردودًا عــلــى ما  ــات  ــواليــ الــ ــن  مـ
التي  الخاصة«  »االبتكارات  بـ وصفتها 
حّملتها إلى مفاوض االتحاد األوروبي 
امللف  بــشــأن  املباحثات  تنسيق  املكلف 
الــنــووي اإليـــرانـــي، أنــريــكــي مـــورا، خالل 
زيـــارتـــه األخـــيـــرة إلـــى طـــهـــران األســبــوع 
 عــــودة الــتــفــاؤل 

ّ
ــك فـــي ظـــل املـــاضـــي، وذلــ

ــــووي اإليــــرانــــي  ــنـ ــ ــلــــف الـ ــــى املــ الــــحــــذر إلــ
ــأتـــي اإلعــــالن  املــجــمــد مــنــذ شـــهـــريـــن. ويـ
فيما تــتــواصــل الــتــظــاهــرات فــي الــبــالد، 
على  احتجاجًا  املــاضــي،  األســبــوع  منذ 
الــــوضــــع املــعــيــشــي املـــثـــقـــل بــالــعــقــوبــات 
األمـــيـــركـــيـــة، وهــــي تـــظـــاهـــرات أدت إلــى 

سقوط قتيلن على األقل. 
أنها  اإليرانية، أمس،  الخارجية  وأعلنت 
ــتـــكـــارات  حــّمــلــت االتــــحــــاد األوروبــــــــي »ابـ
ــات فــيــيــنــا  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ خـــــاصـــــة« إلخــــــــــراج مـ
ــة مـــن حـــالـــة الـــجـــمـــود والــتــعــثــر،  ــنـــوويـ الـ
لتتخذ  املــتــحــدة  الـــواليـــات  إلـــى  لينقلها 
 القضايا 

ّ
»قرارها السياسي« حولها لحل

املـــفـــاوضـــات. وقــال  الــعــالــقــة املتبقية فــي 
الـــــوزارة، سعيد خطيب  املــتــحــدث بــاســم 
اإليـــرانـــيـــن  ــاوضـــن  ــفـ املـ كــبــيــر  إن  زادة، 
علي بــاقــري كني، قــدم األســبــوع املاضي 
»ابـــتـــكـــارات خـــاصـــة« إلـــى نــائــب مــفــوض 
األوروبــي،  لالتحاد  الخارجية  السياسة 
أنــريــكــي مـــورا، فــي طــهــران، دون الكشف 
عنه  ونقلت  املقترحات.  هــذه  عــن فحوى 
وكــالــة »مــهــر« لــأنــبــاء، قــولــه إنـــه »عقب 
املــشــاورات بن إيــران ومنسق محادثات 
فــيــيــنــا، تــــم إجـــــــراء اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــن 
واألمنية  الــخــارجــيــة  السياسة  )مــفــوض 
لالتحاد( السيد جــوزيــب بــوريــل ووزيــر 
ــرانــــي حــســن أمـــيـــر عبد  الــخــارجــيــة اإليــ

»ابتكارات جديدة« لالتفاق النووي
طهران تنتظر ردًا من واشنطن

تنتظر طهران رد 
واشنطن على 

مقترحاتها للتوصل 
إلى اتفاق نووي، 

فيما بدأت تتواصل 
االحتجاجات في إيران 

ضد الغالء

جولة أوروبية ألمير قطرمالي تنسحب من مجموعة الساحل: ازدياد العزلة وخطر اإلرهاب
يــــزداد االبــتــعــاد بــن مــالــي واملجتمع  فيما 
ــذهــمــا 

ّ
الــــدولــــي، بــعــد االنـــقـــالبـــن الــلــذيــن نــف

بــلــغ   ،2020 أغــــســــطــــس/آب  مـــنـــذ  الـــعـــســـكـــر 
هـــذا االبــتــعــاد مــرحــلــة جـــديـــدة، بــعــد إعـــالن 
باماكو أول من أمس األحــد، االنسحاب من 
مجموعة دول الساحل )جي 5(، ومن قوتها 
ــحــة 

ّ
الــعــســكــريــة ملــكــافــحــة املــجــمــوعــات املــســل

املتطرفة، والتي بدأت عملها في عام 2017.
في  الحاكمة  العسكرية  الطغمة  وتعترض 
مــالــي، بــقــيــادة الــرئــيــس االنــتــقــالــي أسميي 
غــويــتــا، خــصــوصــًا، على عــدم تسليم مالي 
رئاسة املجموعة كما كان مقررًا منذ فبراير/
شباط املاضي، في إجراء قد يبدو »عقابيًا« 
بسبب عدم التزام العسكر بمهلة 16 شهرًا 
بأزمة  املعنية  األفريقية  الــدول  بها  طالبت 
مالي، وأبرزها املجموعة االقتصادية لدول 
انتخابات  »إيكواس«، إلجراء  أفريقيا  غرب 
ــــالد. ويــــوجــــه انـــســـحـــاب مــــالــــي مــن  ــبـ ــ فــــي الـ
مجموعة »جي 5« لدول الساحل، املؤلفة من 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا 
وتشاد، ضربة قوية لجهود بنتها فرنسا، 
منذ  املنطقة،  فــي  السابقة  االســتــعــمــار  قــوة 
منطقة  فـــي  »الـــجـــهـــاديـــن«  ملــحــاربــة   ،2013
الساحل األفريقي، باإلضافة إلى انسحابها 
من مالي، على الرغم من التشكيك املستمر 
طوال السنوات املاضية بجهود هذه القوة 
في  وفشلها  أفــريــقــيــا،  غـــرب  فــي  العسكرية 
فـــرض نــفــســهــا، وتــحــقــيــق أي تــقــدم واضـــح 
في مواجهة املجموعات املتطرفة املتنامية، 
»القاعدة« أو »داعش«.  واملوالية معظمها لـ

ــنـــي االنــــســــحــــاب ازديـــــــــاد عــــزلــــة مــالــي  ويـــعـ

الدوحة ـ العربي الجديد

بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
من سلوفينيا، أمس اإلثنن، جولة أوروبية، 
وبريطانيا  وأملــانــيــا  إسبانيا  أيــضــًا  تشمل 
ــا وســـــويـــــســـــرا، حـــيـــث يـــــشـــــارك فــي  ــســ ــرنــ وفــ
»مـــنـــتـــدى دافــــــــوس االقـــــتـــــصـــــادي«، بــــن 22 
ــار الــحــالــي. ومـــن املــتــوقــع أن  و26 مــايــو/ أيــ
يــبــحــث أمــيــر قــطــر فــي جــولــتــه بــشــأن إحــيــاء 
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي املــبــرم عــام 2015، 
ــا، وآفـــاق  ــ إضــافــة إلـــى أمـــن الــطــاقــة فــي أوروبـ
ــان الـــديـــوان  االســتــثــمــار فـــي هـــذه الـــــدول. وكــ
ــيـــري الــقــطــري قـــد ذكـــر أن الــشــيــخ تميم  األمـ
قــادة  مــع  الــجــولــة مباحثات  سيجري خــالل 
الــدول وكبار املسؤولن فيها، تتضّمن  هذه 

ــد الــــعــــقــــوبــــات  ــعــ ســــيــــاســــيــــًا وعــــســــكــــريــــًا، بــ
ــا مـــن  ــهــ ــيــ ــلــ االقــــــتــــــصــــــاديــــــة املـــــــفـــــــروضـــــــة عــ
 على 

ً
أكــثــر تعويال مــا يجعلها  »إيـــكـــواس«، 

روســيــا، التي وجــدت فــي مالي موطئ قدم 
أن  علمًا  أفريقيا،  في  واستراتيجيًا  جديدًا 
هذا االفتراق بن مالي ومجموعة »جي 5« 
الساحلية قــد يــكــون لــه تــداعــيــاتــه األمــنــيــة، 
ــاب، بــل في  ليس فقط لجهة مــحــاربــة اإلرهــ
تبادل املعلومات املتعلقة بعمليات التهريب 
النظامية  غير  والهجرة  بالبشر  واإلتــجــار 
 عن أنها نقطة أساسية 

ً
إلــى أوروبـــا، فضال

ينتقل منها املقاتلون املتطرفون إلى الدول 
املجاورة، ومنها أيضًا إلى الجزائر وليبيا.

واتــهــمــهــا بــأنــهــا »أداة« فـــي يـــد »الـــخـــارج« 
بــعــد رفــضــهــا تــولــيــه رئــاســتــهــا فــي مــا رأى 
أنــــه مــســعــى إلحـــكـــام عـــزلـــتـــه. وأشــــــار بــيــان 
مالي  »حكومة  أن  إلــى  االنتقالية  الحكومة 
قـــّررت االنــســحــاب مــن كــل أجــهــزة مجموعة 
دول الــســاحــل وهــيــئــاتــهــا، بــمــا فيها الــقــوة 
املــجــمــوعــات املسلحة  املــشــتــركــة« ملــكــافــحــة 
املتطرفة. وأوضح املتحدث باسم الحكومة 
ــالـــيـــة، الـــكـــولـــونـــيـــل عـــبـــدالـــلـــه مـــايـــغـــا، فــي  املـ
العالقات  إن  الرسمي،  للتلفزيون  تصريح 
الثنائية مع دول مجموعة الساحل »ال تزال 
قــائــمــة«. وكـــان مــن املــفــتــرض أن تستضيف 
بـــامـــاكـــو فـــي فـــبـــرايـــر املــــاضــــي، قـــّمـــة تــكــرس 
ــة املـــالـــيـــة ملـــجـــمـــوعـــة دول  ــة الــــرئــــاســ ــ ــدايـ ــ »بـ
الساحل الخمس«، لكن »بعد مــرور نحو 3 
أشــهــر« عــلــى املــوعــد »لـــم يــعــقــد« االجــتــمــاع، 

وفق بيان الحكومة. 
ــان »رفـــضـــهـــا  ــيــ ــبــ ــي الــ ــ ــو فـ ــاكــ ــامــ ــنــــت بــ ــلــ وأعــ
ــة عـــضـــو فــــي مــجــمــوعــة  ــ بـــشـــدة ذريــــعــــة دولــ
الوضع  إلــى  تستند  الخمس  الساحل  دول 
تــولــي مالي  ملــعــارضــة  الــداخــلــي،  السياسي 
رئاسة املجموعة«، من دون أن يسمي البيان 

هذه الدولة. 
وبحسب الحكومة املالية، »تتصل معارضة 
مــالــي،  الــســاحــل  دول  بــعــض دول مجموعة 
بمناورات دولــة خــارج اإلقليم ترمي بشدة 
إلــــى عــــزل مـــالـــي« مـــن دون تــســمــيــتــهــا، في 
ــــارة إلـــى فــرنــســا عــلــى مـــا يـــبـــدو. وكــانــت  إشـ
باماكو قد اتهمت في وقت سابق مجموعة 
»فقدان االستقاللية« وبأنها  دول الساحل بـ
ضحية »تسييس« هيئاتها التي تعاني من 

الثنائية  الــعــالقــات  بتعزيز  الكفيلة  الــســبــل 
وأوجــــه الــتــعــاون بــن قــطــر ودولـــهـــم، إضــافــة 
اإلقليمية  املستجدات  من  عــدد  مناقشة  إلــى 
أمير  املشترك. وكان  االهتمام  ذات  والدولية 
قطر قد زار إيران في األسبوع املاضي، حيث 
بحث جهود إحياء االتفاق النووي، أتبعها 
بــــزيــــارة إلــــى تـــركـــيـــا، ومــــن ثـــم زار أبــوظــبــي 
لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان.
السلوفيني  والــرئــيــس  تميم  الــشــيــخ  وعــقــد 
ــــوروت بـــاهـــور جــلــســة مــبــاحــثــات رســمــيــة،  بـ
أمــــس، فـــي الــقــصــر الــرئــاســي فـــي الــعــاصــمــة 
لــيــوبــلــيــانــا، تــنــاولــت أفـــق الــتــعــاون الثنائي 
والــعــالقــات بــن الــبــلــديــن، والــســبــل الكفيلة 
املــجــاالت  فــي مختلف  وتــطــويــرهــا  بدعمها 
الــســيــاســيــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة واالقــتــصــاديــة 
والــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة، إلـــى جــانــب تــبــادل 
الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة  اآلراء حــــول عــــدد مـــن 
والـــدولـــيـــة ذات االهـــتـــمـــام املـــشـــتـــرك. وشــهــد 
أمــيــر قــطــر والــرئــيــس الــســلــوفــيــنــي التوقيع 
ــر الـــقـــابـــضـــة  ــطـ ــــن قـ ــم بـ ــاهـ ــفـ ــــرة تـ ــــذكـ ــلـــى مـ عـ
األعــمــال  ريــــادة  لتشجيع  ووكــالــة سبيريت 
والتكنولوجيا في  األجنبية  واالستثمارات 

سلوفينيا.
وقال الشيخ تميم في تصريحات صحافية 
إن محادثاته  املباحثات،  مشتركة في ختام 
ــــاءة 

ّ
ــلـــوفـــيـــنـــي كــــانــــت بــــن ــيــــس الـــسـ ــرئــ مـــــع الــ

وستساهم في تطوير عالقات البلدين على 
مــخــتــلــف األصــــعــــدة، ال ســيــمــا فـــي مــجــاالت 
الــســيــاســة واالقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والــطــاقــة 
والــبــنــى التحتية والــســيــاحــة، الفــتــًا إلـــى أنــه 

ــر تــــطــــورات األحــــــــداث اإلقــلــيــمــيــة  ــ ــاقـــش آخـ نـ
والدولية، خصوصًا مستجدات األوضاع في 
أوروبــا ومنطقة الشرق األوســط. من جهته، 
عه إلى أن 

ّ
أعرب الرئيس السلوفيني عن تطل

تساهم زيارة أمير قطر في تعزيز العالقات 
بن البلدين في مختلف املــجــاالت، ال سيما 
مــع الــفــرص االســتــثــمــاريــة الـــواعـــدة للبلدين 

والتعاون في مجال الطاقة.
وفــــي الـــســـيـــاق، أكــــد نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة 
الــســلــوفــيــنــي، وزيـــــر الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
الشيخ  ــارة  زيــ أن  بوتشيفالتشك،  زدرايـــكـــو 
جديدة  انطالقة  تمثل  سلوفينيا  إلــى  تميم 
نحو  بها  واالرتــقــاء  البلدين،  بــن  للعالقات 
آفــاق أرحــب بما يخدم مصلحة الشعبن، ال 
سيما في ظل التحديات التي تواجه العالم، 
وأعلن في حوار مع وكالة »قنا«، أن االتحاد 
األوروبــي يعتزم افتتاح مكتب تنسيقي في 
قطر، يهدف إلى تمتن العالقات االقتصادية 
والــتــجــاريــة بـــن الــطــرفــن، الفــتــًا فـــي الــوقــت 
نفسه إلى رغبة بالده في إقامة عالقات جيدة 
مع دول منطقة الشرق األوسط كافة، وبشأن 
الــتــعــاون  الــتــي يمكن تحقيق  املــجــاالت  أهـــم 
أكــد رغبة بالده  فيها بن قطر وسلوفينيا، 

والتجاري  االقتصادي  التعاون  في  الكاملة 
مــع قــطــر لــيــصــل إلـــى املــســتــوى املـــرضـــي. من 
جانب آخر، أعرب بوتشيفالتشك عن تقدير 
فــي تحقيق  قطر ومساهماتها  لـــدور  بـــالده 
مثمنًا  التفاوض،  عبر  العالم  في  االستقرار 
ــن ثــم  ــ ــيــــر فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ومـ دورهـــــــا األخــ
كابول  مــن  األجــانــب  الــرعــايــا  لنقل  رعايتها 
حـــرصـــًا عــلــى ســالمــتــهــم، وقــيــامــهــا بــجــهــود 

دبلوماسية جبارة في هذا الشأن.
ــيــــة، من  وتــســعــى الــعــديــد مــن الــــدول األوروبــ
بينها أملانيا، إلى توقيع اتفاقيات طاقة مع 
قطر في ظل سعيها إلى توفير بدائل للغاز 
الـــروســـي وســــط مـــخـــاوف بـــشـــأن اإلمــــــدادات 
ــراع فــي  ــ ــــصــ ــل الــ ــ ــي ظـ ــ ــار فـ ــ ــعــ ــ وارتــــــفــــــاع األســ
أوكرانيا، إذ تجري أملانيا مفاوضات مع قطر 
بهذا الشأن، وفق وسائل إعالم أملانية. وكان 
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن 
قــال في وقــت سابق، إنه  شريدة الكعبي قد 
ال توجد دولــة واحــدة لديها الــقــدرة على أن 
تحل محل روسيا بإمدادات الغاز الطبيعي 
ــال تــعــطــل هـــذه  ــ ــى أوروبــــــــا فــــي حـ ــ املــــســــال إلـ
اإلمـــدادات، مشيرًا إلــى ارتباط بــالده بعقود 
إمــداد طويلة األجل للغاز املسال. باإلضافة 
إلى ذلك، تؤدي قطر دورًا في تقريب وجهات 
النووي اإليراني،  أطــراف االتفاق  النظر بن 
املباشرة بن  املحادثات غير  بعدما وصلت 
الــــواليــــات املــتــحــدة وإيــــــران إلحـــيـــاء االتــفــاق 
إلى طريق مسدود. وانسحبت واشنطن من 
االتفاق في 2018 وأعــادت فــرض العقوبات، 
وردت طهران برفع تدريجي للقيود النووية 

املنصوص عليها في االتفاق النووي.

مالي  في  الحاكم  العسكري  املجلس  وأعلن 
أول من أمس، االنسحاب من مجموعة دول 
الساحل الخمس، املؤلفة من مالي والنيجر 
ــنـــا فـــاســـو ومـــوريـــتـــانـــيـــا،  ــيـ ــاد وبـــوركـ وتــــشــ
املتطرفن،  ملكافحة  العسكرية  قوتها  ومــن 

من  ملالي  االنسحاب  ويأتي  خطير«.  »خلل 
قوة مجموعة »جي 5« الساحلية بعد إعالن 
املجلس العسكري مطلع مايو/أيار الحالي، 
إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي املبرمة بن 
مالي وفرنسا في عام 2014 واتفاقات مبرمة 
الــقــانــونــي  اإلطــــار  تــحــّدد  فــي 2013 و2020 
ملكافحة  الفرنسية  »برخان«  قّوتي  لوجود 

املتطرفن و»تاكوبا« األوروبية.
الخمس  الــســاحــل  دول  مجموعة  وتشّكلت 
في عــام 2014، فيما شكلت قوتها ملكافحة 
القوة  في 2017. ويبلغ عديد  »الجهادين« 
العسكرية ملجموعة دول الساحل األفريقي 
لطاملا  نــشــاطــهــا  لــكــن  عــنــصــر،  آالف  خمسة 
اتــــســــم بـــالـــتـــعـــثـــر، بـــســـبـــب نـــقـــص الــتــمــويــل 
»الجهادية«،  الجماعات  وتمدد  خصوصًا، 
ــــة،  ــــاألزمـ ــــوى املـــعـــنـــيـــة بـ ــقـ ــ ــــدان الـ ــقـ ــ بـــســـبـــب فـ
السابقة  االستعمارية  القوة  إلى  باإلضافة 
 األزمة خارج 

ّ
فرنسا، إلى خريطة طريق لحل

الــصــراعــات  الــعــســكــري، فيما تعمل  ــار  اإلطــ
اإلثنية والدينية والفقر والجفاف والفساد 
عــلــى تــمــديــد نــفــوذ املــتــطــرفــن فـــي األريــــاف 
واملناطق املهمشة والنائية في هذه املنطقة.

مالي ستوقف  كانت  إذا  ما  وليس معروفًا 
املعلومات االستخبارية، التي تقدمها، بعد 
بــدأت فعليًا  االنسحاب، علمًا أن فرنسا قد 
في تعزيز وجودها العسكري في إطار قوة 
»بــرخــان« املنسحبة مــن مــالــي، فــي النيجر 
فـــي عاصمتها  تــتــمــركــز  املــــجــــاورة، والـــتـــي 
في  الفرنسي  للجيش  دائمة  قاعدة  نيامي 

غرب أفريقيا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز( تشكلت قوة الساحل في عام 2017 )دافنيه بونوا/فرانس برس(

تقريررصد

يتهم عسكر مالي 
مجموعة الساحل بأنها 

»أداة في يد الخارج«

تسعى دول أوروبية 
عدة لتوقيع اتفاقيات 

طاقة مع قطر

بحث أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني 

في سلوفينيا، أمس 
اإلثنين، العالقات الثنائية 
والمستجدات الدولية، 

في بداية جولة أوروبية 
تحضر فيها ملفات عدة 
بدءًا من الطاقة وصوًال 
إلى الملف النووي اإليراني
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اختبار تصفير المشاكل داخليًا وإقليميًا ومواجهة »الشباب«

حسن شيخ محمود رئيسًا للصومال

وافق جو بايدن على 
عودة القوات األميركية 

إلى الصومال

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــالــــي  ــــس الــــصــــومــ ــيـ ــ ــرئـ ــ حــــقــــق الـ
الــســابــق حــســن شــيــخ مــحــمــود 
ــوزًا كـــبـــيـــرًا فــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــ فـ
الــرئــاســيــة، الــتــي أجـــريـــت فـــي مقديشو 
أمس األول األحد. وحصل شيخ محمود، 
في الجولة الثالثة واألخيرة من املنافسة 
مقابل  في  214 صوتًا  على  االنتخابية، 
110 حـــصـــل عــلــيــهــا الـــرئـــيـــس املــنــتــهــيــة 
واليــتــه محمد عبد الــلــه فــرمــاجــو، الــذي 
الرئاسية،  االنتخابات  أقر بهزيمته في 
داعــيــًا، بعد إعــالن رئيس البرملان شيخ 
آدم مدوبي النتيجة، املجتمع الصومالي 

إلى التعاون مع الرئيس الجديد.
ــن فـــوز  ــ ــــن اإلعـــــــــالن عـ ــــات مـ ــاعـ ــ ــد سـ ــعــ وبــ
قال مسؤوالن  بالرئاسة،  شيخ محمود 
ــيـــركـــي جو  أمـــيـــركـــيـــان إن الـــرئـــيـــس األمـ
بايدن أذن بإعادة نشر بضع مئات من 
الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي الـــصـــومـــال، بعد 
قرار سلفه دونالد ترامب في العام 2020 
ترامب،  قــرار  البالد. وقبل  بسحبهم من 
املتحدة نحو 700 جندي  كان للواليات 
فـــي الـــصـــومـــال يـــركـــزون عــلــى مــســاعــدة 
ــاق الــهــزيــمــة  الــــقــــوات املــحــلــيــة فــــي إلــــحــ
بحركة »الــشــبــاب«. وقـــال مــســؤول كبير 
في اإلدارة األميركية، لوكالة »رويترز«، 
إن بـــايـــدن أقــــر طــلــبــًا مـــن وزيـــــر الـــدفـــاع 
ــود  لـــويـــد أوســـــن بــــإعــــادة تــأســيــس وجـ
الصومال  في  مستمر  أميركي  عسكري 
لقتال حركة الشباب بشكل أكثر فعالية، 
وأوضــح أن هذا األمــر عبارة عن »إعــادة 
في  بالفعل  املــوجــودة  لــلــقــوات  تموضع 
مـــســـرح الــعــمــلــيــات، والـــتـــي ســـافـــرت من 
اإلدارة  اتــخــذت  أن  الصومال وإلــيــه منذ 

السابقة قرار االنسحاب« من البالد.

التسامح شعار المرحلة المقبلة
وقــــــال شـــيـــخ مـــحـــمـــود، أمــــــام الــنــاخــبــن 
ــتـــســـامـــح« ســيــكــون  الـــبـــرملـــانـــيـــن، إن »الـ
ــك لتحقيق  شــعــار املــرحــلــة املــقــبــلــة، وذلــ
حـــيـــاة أفـــضـــل لــلــصــومــالــيــن، والــحــفــاظ 
ــدًا أنــــــه ســيــعــمــل  ــ ــؤكـ ــ ــتــــهــــم، مـ عـــلـــى كــــرامــ
عــلــى الـــوفـــاء بـــوعـــوده، وأن فــتــرة حكمه 
للثأر  السعي  وعــدم  بالتسامح  ستتسم 
ــــن خـــصـــومـــه الـــســـيـــاســـيـــن. وأوضــــــح  مـ
مقاليد  سيتسلم  الــــذي  مــحــمــود،  شــيــخ 
الحكم من فرماجو خــالل األيــام املقبلة، 
أن الصومال لديه ما يكفي من القوانن 
والــتــشــريــعــات، وإذا كــان هــنــاك اختالف 
ــرأي أو مــشــاكــل ســيــاســيــة عــالــقــة  ــ فـــي الــ
ــادات فــســتــكــون الـــقـــوانـــن هي  ــيـ ــقـ بـــن الـ
أنه من الصعب  لبتها، واعتبر  الفيصل 
نـــكـــران ذكــــريــــات املـــاضـــي األلـــيـــمـــة، لكن 
الــضــروري  مــن  »لـــذا  العفو عنها،  يمكن 
أن يسود التسامح في ما بيننا«. وبعد 

الصوماليون  ليجتمع  الــوقــت  حــان  أنــه 
معًا لدعم الرئيس الجديد بالتعاون مع 

الشركاء الدولين.

تحدي مواجهة »الشباب«
وقال الصحافي أويس حسن، في حديث 
األكبر  التحدي  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
التي يواجهه الرئيس املنتخب هو خطر 
وجود حركة »الشباب« في أنحاء متفرقة 
من جنوب البالد ووسطها، واعتبر أنه 
التحدي، ســواء  هــذا  التغلب على  يمكن 
ــي مــــفــــاوضــــات مــعــهــا  ــ ــــول فـ ــــدخــ عـــبـــر الــ
القضاء  أو  الــصــراع سلميًا  هــذا  إلنــهــاء 

انتهاء االستحقاق الرئاسي وفوز شيخ 
مــحــمــود بــالــرئــاســة، لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
تاريخه، تظاهر العشرات من الشباب في 
شوارع مقديشو، وسمع دوي الرصاص 
احتفاء  العاصمة  أنحاء متفرقة من  في 
بفوزه. وأشاد مبعوث األمم املتحدة لدى 
الصومال جيمس أسوان، في حديث مع 
»العرس االنتخابي«  »العربي الجديد«، بـ
الـــصـــومـــال، وإن جــــاء بعد  الـــــذي حــقــقــه 
تأجيل استمر ملدة عام، لكن تكلل أخيرًا 
البالد  الديمقراطية في  التجربة  بنجاح 
مــجــددًا. وفـــي حــن أشـــاد أســــوان بقبول 
أكد  فإنه  االنتخابات،  بنتيجة  فرماجو 

أن ملف  واعــتــبــر حسن  بــالــقــوة.  عليها 
املــفــاوضــات مــع »صــومــاالنــد« أو أرض 
طرف  من  املعلنة  االنفصالية  الصومال 
واحد من بن التحديات التي يواجهها 
شيخ مــحــمــود، رغــم أن هــذا املــلــف حقق 
تــقــدمــًا كــبــيــرًا فـــي فــتــرة حــكــمــه الــســابــقــة 
الــتــي  ــفــــاوضــــات  املــ فــــي   ،)2017-2012(
رعــتــهــا تــركــيــا فـــي الـــعـــام 2015، وأشـــار 
إلى أنه يمكن من خالل مفاوضات جادة 
الوحدة  عــودة  وهرجيسا  مقديشو  بن 
بــن الجانبن طــواعــيــة، كما حــدث إبــان 

استقالل الصومال في العام 1960.
وأشــار حسن إلى أن عالقات الصومال 
ــدهــــورًا  تــ  ،2018 ــام  ــ ــعـ ــ الـ بـــعـــد  ــدت،  ــ ــهـ ــ شـ
الـــجـــوار، خــاصــة كينيا  كــبــيــرًا مـــع دول 
وجيبوتي، بسبب مواقف الصومال من 
أزمــات إقليمية وأخــرى عربية، وهــو ما 
دول  مــع  العالقات  ترميم  تحدي  يجعل 
الــجــوار مــن بــن صلب اهتمامات شيخ 
مــحــمــود، الــــذي يــوصــف بــأنــه ســيــاســي 
مــــرن ومـــتـــزن فـــي خــلــق عـــالقـــات بــنــاءة 
أساسها حسن الجوار، لتصفير املشاكل 
ــــن الــــصــــومــــال ومـــحـــيـــطـــه اإلقـــلـــيـــمـــي،  بـ

والدول العربية والدولية.
االقتصادي  التدهور  من  الحد  أن  يذكر 
الــذي تعيشه البالد، بعد ارتفاع أسعار 
نتيجة  الضرورية،  االستهالكية  السلع 
تراجع اإلنتاج الزراعي من جهة وارتفاع 
العاملية من  فــي األســـواق  النفط  أســعــار 
ــى تــداعــيــات  جــهــة ثـــانـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــ
جــائــحــة كـــورونـــا عــلــى اقــتــصــاد الــبــالد، 
باإلضافة إلى أزمة الجفاف التي تضرب 
ــنــــوب الـــــبـــــالد، تـــضـــع أمـــــــام الـــرئـــيـــس  جــ

الجديد جملة من التحديات والعقبات.
فــوز شيخ محمود  فــإن  ووفـــق محللن، 
عوامل،  عــدة  توفر  بسبب  متوقعًا،  كــان 
ــيــــاب وجـــــــوه ســيــاســيــة  ــان أبـــــرزهـــــا غــ ــ كــ
جـــديـــدة أكــثــر قــــدرة عــلــى لـــم شــمــل أكــبــر 
قـــــدر مــمــكــن مــــن أصــــــــوات الـــبـــرملـــانـــيـــن، 
وإقناعهم بالتصويت لصالح فرماجو. 
ويضاف إلى ذلك تراجع مكانة وشعبية 
الــرئــيــس املــنــتــهــيــة واليـــتـــه فـــي الــعــامــن 
املــاضــيــن مــقــارنــة بــمــا كــانــت عــلــيــه في 
2017، خصوصًا بعد تبنيه قرار تمديد 
فــتــرتــه لــعــامــن إضــافــيــن، مــا جعله في 
نــظــر كــثــيــريــن يـــحـــاول اغــتــصــاب الحلم 
أن عالقات  كما  الــبــالد.  في  الديمقراطي 
فرماجو مع رؤساء الواليات الفيدرالية، 
خـــاصـــة جـــوبـــاالنـــد وبـــونـــتـــالنـــد، كــانــت 

ــع قــــيــــادة تــلــك  ــ ــذي دفـ ــ ــر الــ ــ مـــتـــرديـــة، األمــ
الواليات التي يتحدر معظم سكانها من 
عشيرة فرماجو نفسها )قبيلة الدارود( 
ــه عــن  ــتـــ ــر إلزاحـــ ــ ــيـــد رئــــيــــس آخــ ــأيـ ــــى تـ إلــ
الــقــيــادات على  السلطة. وقــد عملت تلك 
الــذي  الجديد  الرئيس  مــع  تحالف  بناء 

ينتمي إلى قبيلة الهوية.

األولوية لترتيب البيت الداخلي
السياسي  املحلل  قــال  السياق،  وفــي هــذا 
راغــي،  الرحمن  عبد  الصومالي  والكاتب 
ــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  فــــي حـ
ترتيب البيت الداخلي وتوحيد البالد أواًل 
أمــر ضـــروري فــي هــذه املــرحــلــة، عبر عدم 
إقــصــاء طـــرف ســيــاســي بــســبــب خصومة 
ســيــاســيــة ســابــقــة، أو تــهــمــيــش جــــزء من 
املجتمع، ومــن ثــم يجب االنــطــالق للعمل 
عــلــى إصـــالح الــعــالقــات مــع دول الــجــوار. 
وأشار راغي إلى أن اختيار رئيس حكومة 
قـــــادر عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة تــكــنــوقــراط 
مــن أجــل دفــع الــبــالد إلــى األمـــام تــأتــي في 
صلب أولــويــات الــرئــيــس، وذلـــك ملواجهة 
األخطار والتحديات األمنية والسياسية 
األخيرة.  الفترة  في  البالد  تعيشها  التي 
وحول إمكانية التغلب على الفساد وعدم 
نـــزاهـــة املـــؤســـســـات الــعــدلــيــة فـــي الـــبـــالد، 
الفساد وتطهير  اعتبر راغــي أن مكافحة 
الــطــريــق أمـــام تفشي غول  الــقــضــاء لقطع 
الفساد في املؤسسات الرسمية، يأتي من 
خالل تأسيس املحكمة الدستورية لفصل 
التنفيذية  املــؤســســات  بــن  الــصــالحــيــات 

في البالد.
ــيــــخ مـــحـــمـــود  ــون إن شــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ ويـــــقـــــول 
يــحــظــى بــتــجــربــة ســيــاســيــة بــعــد أن كــان 
في  مريرة  وعــاش تجربة  للبالد،  رئيسًا 
الــفــيــدرالــي، حيث تمكن من  النظام  بــنــاء 
أربــع واليــات فيدرالية، وأجــرى  تأسيس 
ــيـــار بــرملــانــاتــهــا  ــتـ فــيــهــا انـــتـــخـــابـــات الخـ
ورؤسائها، وكان هذا من أهم اإلنجازات 
ــــالل فــتــرة  ــتــــي حــقــقــهــا خــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
من  بقربه  محمود  شيخ  ويعرف  حكمه. 
نــخــبــة ســيــاســيــة تــضــم جـــــزءًا كــبــيــرًا من 
ــه الـــســـيـــاســـي »الــــســــالم والــتــنــمــيــة«  حـــزبـ
الــعــام 2011، ليخوض  فــي  الــــذي أســســه 
وكانت   .2012 في  الرئاسية  االنتخابات 
ــذه الــنــخــبــة الــســيــاســيــة، املـــوجـــودة في  هـ
قــد كثفت جهودها  الــفــيــدرالــي،  الــبــرملــان 
إلعادة تنصيبه رئيسًا. ويعزز هذا األمر 
من فرص شيخ محمود في بناء صومال 
جديد، كما تعهد أثناء حملته االنتخابية. 
وكان شيخ محمود قد أعلن في تصريح، 
أخـــيـــرًا، أن الـــحـــوار هــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
إلقناع قادة جمهورية »أرض الصومال« 
لــلــبــت بــمــســتــقــبــل مــصــيــرهــم الــســيــاســي، 
فــإمــا االنـــفـــصـــال أو الـــوحـــدة مـــع الــبــالد، 
مؤكدًا أن استخدام القوة والضغط على 
هذا اإلقليم عبر قطع املساعدات الدولية 

عنه لن يجدي نفعًا.

سياسة
تواجه والية الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود تحديات جمة، إذ إن عليه العمل على تصفير المشاكل داخليًا وإقليميًا، 
ومواجهة ارتفاع خطر حركة »الشباب« في أنحاء متفرقة من جنوب البالد ووسطها، فيما برز أمس إلغاء الرئيس األميركي جو 

بايدن قرار سلفه دونالد ترامب، عبر الموافقة على عودة القوات األميركية إلى البالد

حصل شيخ محمود على 214 صوتًا )فرانس برس(

الـــيـــمـــن  ــــود،  ــمـ ــ ــــحـ مـ ــخ  ــيــ شــ ــن  ــســ حــ أدى 
الدولي،  مقديشو  مطار  في  الدستورية 
وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد فوزه 
في االنتخابات الرئاسية في الصومال، 
أمس األول األحد، ليصبح بذلك الرئيس 

العاشر في تاريخ البالد.
ــود، الــــــــــذي كــــان  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وحـــــســـــن شــــيــــخ مـ
الــرئــيــس الــثــامــن لــلــصــومــال بــعــد فـــوزه 
فـــي االنــتــخــابــات فـــي 2012، مـــن مــديــنــة 
الــبــالد،  جللقسي بــإقــلــيــم هــيــران وســـط 
وهــــو مـــن مــوالــيــد 29 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــادة  ــهـ شـ ــمـــل  ويـــحـ  ،1955 ــام  ــ عــ الــــثــــانــــي 
املاجستير مــن جامعة »بــي هــوبــل« في 
1986. ونجح شيخ محمود،  عــام  الهند 
الــذي يتحدر من قبيلة »أبــغــال«، إحدى 
أكــبــر الــقــبــائــل الــصــومــالــيــة، فـــي إرســــاء 
فترة  فــي  الفيدرالي  النظام  بناء  قــواعــد 
من  تــمــكــن  حــيــث   ،)2017-2012( حــكــمــه 
البلد إلى واليــات فيدرالية، كما  تقسيم 
الحوار والتوافق  كــان حريصًا على  أنــه 
ــيــــة. ورغـــــــم أن  ــلــ لـــحـــل الــــخــــالفــــات الــــداخــ
الــدســتــور الــصــومــالــي املــؤقــت ال يفصل 
ــات الــــحــــكــــومــــة ورؤســــــــاء  ــيــ بـــــن صــــالحــ
الواليات الفيدرالية، إال أن شيخ محمود 
ــات.  اســتــطــاع الــعــمــل مـــع رؤســـــاء الـــواليـ
مهمًا  دورًا  محمود  شيخ  لعب  وأمــنــيــًا، 
فــي طــرد حركة »الــشــبــاب« املسلحة، من 
36 مدينة صومالية. واقتصاديًا، جرى 

خــــالل واليـــتـــه افـــتـــتـــاح مـــطـــار مــقــديــشــو 
الدولي في 2014. وهو كان أبقى عالقات 
الصومال هادئة ومبنية على التعايش 
ــرام املـــتـــبـــادل، خـــاصـــة مـــع دول  ــ ــتـ ــ واالحـ

الجوار.
قــبــل أن يــخــوض غــمــار الــســيــاســة، عمل 
شيخ محمود في منظمة األمــم املتحدة 
تربوي  كمسؤول  )يونيسيف(  للطفولة 
ــال. وفـــي  ــ ــــومـ ــــصـ ــنــــوب ووســـــــط الـ ــــي جــ فـ
»املعهد  تأسيس  فــي  شـــارك   ،1999 عــام 

اإلداريـــة«  والتنمية  لـــإلدارة  الصومالي 
في مقديشو، قبل أن يؤسس في 2011، 
ــذي مــا  ــ ــ ــة«، الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــــالم والـ ــــسـ حـــــزب »الـ
ــان شــيــخ مــحــمــود من  ــ زال يـــتـــرأســـه. وكـ
بــن أعــضــاء مــن املــجــتــمــع املــدنــي الــذيــن 
نــجــحــوا فـــي إزالــــــة الـــخـــط األخـــضـــر في 
العاصمة  يقسم  كـــان  ــذي  والــ مــقــديــشــو، 
إلـــــى شـــطـــريـــن بــســبــب الــــحــــرب األهــلــيــة 
أواخر تسعينيات القرن املاضي. ودخل 
شــيــخ مــحــمــود غـــمـــار الــســيــاســة لــلــمــرة 
األولــــى فــي عـــام 2012، كــرجــل أكــاديــمــي 
ونــــاشــــط فــــي املــجــتــمــع املــــدنــــي، وعــــرف 
محليًا بـ«رجل املفاجآت« بعد فــوزه في 
سباق االنتخابات الرئاسية آنذاك على 
منافسيه الذين كان من ضمنهم الرئيس 

األسبق شريف شيخ أحمد. 
ــلــــى الـــرئـــيـــس  ــمــــود عــ ــيــــخ مــــحــ وفـــــــــاز شــ
الــســابــق مــحــمــد عــبــدالــلــه فـــرمـــاجـــو، في 
الجولة الثالثة من االنتخابات الرئاسية 
أمــس األول. وكــان قد خسر االنتخابات 
الــتــي انــســحــب منها في  فــي عـــام 2017، 
الجولة الثالثة بعد تقدم فرماجو عليه، 
إذ أدى يومها انتشار خطابات تتناول 
ــنــــاصــــر الـــجـــيـــش  تـــخـــفـــيـــضـــه رواتــــــــــب عــ
الــصــومــالــي واســـتـــشـــراء الــفــســاد بشكل 
كبير وسط املقربن منه إلى ردات فعل 

غاضبة من حكمه.
)العربي الجديد، األناضول(

»رجل المفاجآت«بورتريه
في  الرئاسة  إلى  عاد  الذي  محمود،  شيخ  حسن  إلى  ينسب 
العديد  تحرير  في  مهم  دور  أداء  الثانية،  للمرة  الصومال 
من المدن من عناصر حركة »الشباب«، باإلضافة إلى تقسيم 

البالد إلى واليات
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