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الحدث

شــنــت طــائــرات االحــتــال اإلســرائــيــلــي أعنف
جولة مــن الــغــارات على قطاع غــزة ،في
إطار المحاوالت الفاشلة لتركيع المقاومة

العدوان
على غزة

للحديث تتمة...

الفشل األممي
في اليمن
زكريا الكمالي

ال تريد األمم املتحدة االعتراف
بفشلها الذريع في األزمة اليمنية.
ً
وبدال من تغيير الخطط ،تلجأ
لإلطاحة باملبعوثني ،وكأننا أمام
ناد رياضي يعشق تغيير
إدارة ٍ
املدربني ،ويعلق شماعة فشل
مشروعه على رجل واحد.
وحتى يحني موعد تسمية رابع
مبعوث ،يتعني على األمم املتحدة
أن تعيد تقييم أدائها في اليمن،
ُ
وأن تفتش جيدًا عن سبب الفشل
الحاصل ،وهل يعود ذلك إلى
تعقيدات األزمة التي ُيدفع لها
بمبعوثني مغمورين ،أم أن ضعف
شخصية الوسيط الدولي وعدم
قدرته على فهم جذور املشكلة ،هو
السبب الرئيسي في ما يجري.
تتعامل األمم املتحدة مع اليمن
كحقل تجارب ملبعوثني يمتلكون
خبرة كافية في العمل اإلنساني
ومتواضعة في الشأن السياسي.
فاملوريتاني إسماعيل ولد الشيخ
أحمد جاء من موقع البرنامج
اإلنمائي لألمم املتحدة ،والبريطاني
مارتن غريفيث عمل أكثر في
البرامج اإلنسانية ،فيما املنصب
السياسي اليتيم له كان مستشارًا
للمبعوث األممي في سورية لفترة
قصيرة.
بغض النظر عن الخبرات
السابقة ،ال بد من اإلشارة إلى أن
االستراتيجية األممية في إدارة
األزمة كانت عقيمة ،وخصوصًا أن
املغادرين يتحولون بعد رحيلهم
إلى عباقرة في إدارة النزاعات
وطرح مبادرات جريئةّ .
ويقدم
هؤالء أنفسهم كوسطاء ،مهمتهم
التوفيق بني طرفي النزاع ،حيث
ً
يلجأون إلى أسلوب التدليل .وبدال
من التعامل بمبدأ حوار بني سلطة
انقالبية وحكومة معترف بها ،يلجأ
املبعوث إلى مساومة كل طرف
لتلبية مطالب الطرف اآلخر.
إذا كان دور املبعوث األممي هو
االكتفاء بالوساطة ،فهذه قضية
بمقدور شيخ قبلي من مديرية
أرحب أن ينفذها بنجاح .وإال ملاذا
يقدم إحاطات شهرية ملجلس
األمن ،ويلتقي سفراء الدول
الكبرى؟ إذا كانت مشاوراتك معهم
فاشلة ،فلماذا ال تفصح عن هوية
املعرقل وتلوح باملساءلة؟ خرج
غريفيث عن دور الوسيط بشكل
تام ،وأقر بالتعاطف .تعاطف
رضخ فيه البتزاز الحوثيني ،ولجأ
للمساومات باستجداء الشرعية
والتحالف السماح بدخول سفن
النفط بالتقسيط إلى ميناء الحديدة
وتعديل بنود رفع الحصار .وجراء
هذا التدليل ،طالب الحوثيون
بالتعامل معهم على اعتبار أنهم
السلطة الشرعية في اليمن.
هذه املرة ،يريد اليمنيون مبعوثًا
محبطًا ،نكديًا ،وال خبرة له سوى
ضخ الطاقة السلبية ،مبعوثا يتحول
إلى صداع في رأس أطراف النزاع،
فالحديد ال يكسره سوى حديد.

غزة ـ ضياء خليل
القاهرة ،واشنطن ـ العربي الجديد
صالح النعامي

أك ــدت إدارة الــرئـيــس األم ـيــركــي جو
ب ــاي ــدن ،م ـج ــددًا ،أم ــس اإلث ـن ــن ،أنها
تمنح االحـتــال اإلسرائيلي رخصة
غير مشروطة ملواصلة ارتكاب املجازر خالل
األسـبــوع الثاني من عــدوانــه على قطاع غزة.
وأع ـل ــن دب ـلــومــاس ـيــون أن واش ـن ـطــن رفـضــت،
أم ــس اإلث ـن ــن ،لـلـمــرة الـثــالـثــة خ ــال أس ـبــوع،
تبني مجلس األمن مسودة بيان يدعو لوقف
الـعـنــف وح ـمــايــة املــدن ـيــن .وك ــان ــت امل ـس ــودة،
الـ ـت ــي وزع ـت ـه ــا الـ ـص ــن وت ــون ــس وال ـن ــروي ــج
مساء األحد املاضي ،تدعو إلى «وقف العنف
واح ـتــرام الـقــانــون اإلنـســانــي الــدولــي ،بما في
ذل ــك حـمــايــة املــدن ـيــن وخ ـصــوصــا األط ـف ــال».
وقال دبلوماسي إن الواليات املتحدة أشارت
إلى أنها «ال تستطيع حاليًا دعم بيان» يصدر
عن مجلس األمن.
وبــال ـتــزامــن ك ــرر وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األمـيــركــي
أنتوني بلينكن ،على غرار املبعوث األميركي
الخاص للشؤون اإلسرائيلية والفلسطينية
ه ــادي عـمــرو ،أم ــس ،الــدعــم الـكــامــل لالحتالل
فــي «ال ــدف ــاع عــن نـفـســه» ،فيما ك ــان سبقهما
بــايــدن إلــى ذل ــك ،عبر تجاهل جميع املـجــازر
اإلسرائيلية بحق املدنيني ،مكتفيًا باإلشارة
إلــى أن إدارت ــه «ستواصل دفــع الفلسطينيني
واإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن وأط ـ ـ ـ ــراف أخـ ـ ــرى بــاملـنـطـقــة
للعمل نحو تهدئة دائ ـمــة» .وأدى التصعيد
اإلســرائـيـلــي املـتــواصــل إلــى سـقــوط مــزيــد من
ال ـش ـهــداء أم ــس جـلـهــم مــن ال ـن ـســاء واألط ـف ــال،
فيما استشهد قائد لــواء الشمال في «سرايا
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس» ح ـ ـسـ ــام أب ـ ـ ــو هـ ــرب ـ ـيـ ــد ،ف ـ ــي ق ـصــف
استهدفه مباشرة في مخيم جباليا لالجئني
شـمــالــي غ ــزة .وف ــي حــن تخطى ع ــدد شـهــداء
ً
العدوان على غزة الـ  ،200بينهم  58طفال و35
ً
امرأة فضال عن إصابة  1300على األقل ،شنت
ط ــائ ــرات حــرب ـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة ،أم ــس اإلث ـن ــن،
سلسلة غارات غير مسبوقة استهدفت منازل
مواطنني في مناطق مختلفة من قطاع غزة،
وم ـف ـت ــرق ــات ط ـ ــرق ،ف ــي إط ـ ــار عـمـلـيــة تقطيع
أوصال القطاع ،باإلضافة إلى شبكات املياه،
وعــدد من املنشآت الصناعية .ولم يتردد في
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الفلسطينية ،وبغطاء مــن إدارة الرئيس
األميركي جو بــايــدن ،التي لم تتوقف عن
تكرار الزمــة «حــق إسرائيل في الدفاع عن

تجاوز عدد الضحايا
الـ 200في غزة
(علي جاداهلل/األناضول)

تجدد
أميركا
ّ
رخصة القتل
إلسرائيل
الدفاع
عن األقصى

أكد رئيس المكتب
السياسي لحركة «حماس»
إسماعيل هنية ،في
اتصال هاتفي مع شيخ
األزهر اإلمام أحمد الطيب
أمس اإلثنين« ،صمود
الشعب الفلسطيني ،وأنه
سيواصل حماية األقصى
والمقدسات» ،مشددًا
على أن االحتالل أخطأ
في ما كان ينوي القيام
به في القدس «ألنه لم
يدرك ما قلنا وكررناه،
أن شعبنا سيدافع عن
األقصى وبكل قوة ،وهو
ما يحدث فعليًا في كل
مدن فلسطين ،وخاصة
من غزة التي ناداها أهل
القدس فلبّت النداء».

إبالغ مؤسسات أممية بنيته قصف مدرستي
البراق واألقصى في محيط مسجد فلسطني،
رغ ـ ــم أن ـه ـم ــا ض ـم ــن املـ ــراكـ ــز امل ـ ـعـ ــدة ل ــإي ــواء
وإحداثياتها مــوجــودة مسبقًا لــدى الجهات
الدولية.
وأع ـ ـلـ ــن ج ـي ــش االح ـ ـت ـ ــال ،أن ـ ــه ه ــاج ــم نـحــو
 35ه ــدف ــا خـ ــال  20دق ـي ـقــة ع ـبــر  54ط ــائ ــرة،
واس ـت ـخــدم نـحــو  110ص ــواري ــخ ،فـيـمــا كانت
«ســرايــا ال ـق ــدس» ،الـجـنــاح الـعـسـكــري لحركة
«الجهاد اإلســامــي» ،وكتائب القسام» تعلن
اس ـت ـه ــداف ب ـئــر ال ـس ـبــع وع ـس ـق ــان وأس ـ ــدود
وع ـ ــدد م ــن امل ـس ـتــوط ـنــات وم ــواق ــع االح ـت ــال
بــرشـقــات صــاروخـيــة .كـمــا اسـتـهــدفــت كتائب
القسام بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة
برشقة صاروخية ،وهو ما أكده االحتالل ،إال
أنه أشار إلى أنها لم تصب.
وإزاء التصعيد اإلسرائيلي ضد املدنيني ،هدد
املتحدث باسم «كتائب القسام» أبــو عبيدة،
في بيان ،أمــس ،االحتالل بمعاودة قصف تل
أبيب و«جعلها في مرمى نيران صواريخنا
ً
م ــن ج ــدي ــد ،إن ل ــم ي ـت ــوق ــف ح ـ ــاال ع ــن قـصــف
البيوت اآلمنة» في غزة .وتزامن ذلك مع كشف
مصادر قيادية في «حماس» عن رفض الحركة
ال ـق ـب ــول ب ـض ـغ ــوط ،وص ـف ـت ـهــا «ب ــال ــدولـ ـي ــة»،
لـلـقـبــول بــات ـفــاق إذع ـ ــان لــوقــف إطـ ــاق ال ـنــار.
وقالت املصادر ،لـ«العربي الجديد» ،إن قيادة
«حماس» تلقت مقترحات من أطــراف دولية،
بعضها عــربــي ،للقبول بــوقــف إط ــاق الـنــار،
وت ـق ـت ــرح ف ـيــه ع ــدم رد امل ـق ــاوم ــة ع ـلــى مــوجــة
قصف إسرائيلي للقطاع بإطالق الصواريخ
على البلدات املحتلة ،وهو الشرط الذي حدده
االحتالل اإلسرائيلي للوسطاء .وأوضحت أن

هددت «حماس»
بقتال بري داخل األراضي
المتاخمة لغزة
صادقت إدارة بايدن
على صفقة «قذائف
ذكية» إلسرائيل
الحركة أبلغت الوسطاء أنها على استعداد
للتجاوب مع جهود الوساطة شرط التوصل
الت ـف ــاق ي ــراع ــي ال ــواق ــع ال ـح ــاص ــل ،م ــؤك ــدة أن
النتائج التي تحققت خالل العملية العسكرية،
تـكـشــف نـجــاحــا كـبـيـرًا لـلـمـقــاومــة .وق ــال ــت إن
األيام املاضية شهدت تقديم أطراف خليجية
تـصــورًا مبنيًا على حزمة مالية واقتصادية
للقطاع للقبول بالتصور اإلسرائيلي ،لوقف
إطالق النار ،والذي وصل للحركة عبر أطراف
فـلـسـطـيـنـيــة وس ـي ـط ــة .وشـ ـ ــددت ع ـلــى تمسك
ف ـص ــائ ــل املـ ـق ــاوم ــة ،ب ـم ــواص ـل ــة امل ـع ــرك ــة إل ــى

خطاب المقاومة :حرب نفسية وتهديدات تليها أفعال

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان
اإلسرائيلي الواسع على قطاع غــزة ،تطورًا
ملحوظًا فــي خـطــاب املـقــاومــة الفلسطينية
الـعـسـكــري املــوجــه لــإســرائـيـلـيــن والجبهة
الداخلية الفلسطينية فــي آن واح ــد ،بشكل
مختلف عــن سابقه مــن الـجــوالت والـحــروب
التي تعرض لها القطاع .وبرزت مالمح هذا
ال ـخ ـطــاب مـنــذ الـتـهــديــد األول ال ــذي منحت
ب ـمــوج ـبــه امل ـق ــاوم ــة االحـ ـت ــال م ـه ـلــة زمـنـيــة
ل ــان ـس ـح ــاب م ــن امل ـس ـج ــد األقـ ـص ــى ووق ــف
تهويد حــي الشيخ جــراح بالقدس املحتلة،
وذلك في اليوم األول للتصعيد في  10مايو/
أيــار الحالي ،قبل أن تبدأ «كتائب القسام»،
الــذراع العسكرية لحركة «حماس» ،بإطالق
رشقاتها الصاروخية تجاه القدس املحتلة
وتل أبيب بعد انتهاء املهلة.
وعــاد املتحدث باسم «كتائب الـقـســام» ،أبو
ع ـب ـي ــدة ،مل ـم ــارس ــة ال ـض ـغــط اإلع ــام ــي على
اإلسرائيليني عبر ظهور تلفزيوني مباشر
أعـلــن خــالــه عــن تــوجـيــه ضــربــة صــاروخـيــة
ملطار «رامــون» في جنوب فلسطني املحتلة،
بصاروخ ُيكشف عنه للمرة األولى حمل اسم
«عـيــاش  .»250ثـ ّـم تـكــرر األم ــر ذات ــه بصيغة
ورســالــة مختلفة ،حينما خ ــرج أب ــو عبيدة
لـيــدعــو اإلســرائـيـلـيــن «ل ـلــوقــوف عـلــى رجــل
واحــدة في تل أبيب وضواحيها» ،ردًا على
استهداف املدنيني ،قبل أن يعود ويعلن يوم
السبت املاضي عن «رفــع حظر التجوال عن
تل أبيب ومحيطها ملدة ساعتني؛ من الساعة
ً
العاشرة حتى الثانية عشرة ليال ،وبعد ذلك
يعودوا للوقوف على رجل واحدة».
ولم يتوقف الخطاب عند هذا الحد ،إذ عاد
أب ــو عـبـيــدة لـلـظـهــور املـبــاشــر بــرســالــة عبر
قـنــاة «األقـ ـص ــى» ،مــوجـهــا بــإطــاق عـشــرات

نفسها» ،جنبًا إلى جنب مع تقديم المزيد من
األسلحة لالحتالل ومطالبة المقاومة بوقف
استهداف إسرائيل .وبالتزامن كشفت مصادر

ال ـصــواريــخ ت ـجــاه تــل أب ـيــب وم ــدن الــوســط
الـفـلـسـطـيـنــي امل ـح ـت ــل عـ ــام  1948ومــدي ـنــة
أس ــدود ،الـتــي تبعد عــن القطاع مسافة 40
كيلومترًا.
وي ـب ــرز ف ــي ه ــذه ال ـجــولــة اس ــم ال ـقــائــد الـعــام
لكتائب الـقـســام ،محمد الـضـيــف ،مــن خالل
ترديد اسمه كثيرًا في اإلعالنات والبيانات
التي يلقيها الناطق باسم الذراع العسكرية
ُ
لـ«حماس» ،أو حتى في الرسائل التي تبث
إل ــى الـفـلـسـطـيـنـيــن املـنـتـفـضــن ف ــي الـقــدس
والضفة الغربية والداخل املحتل.
فلسطينيًا ،فقد شكلت هذه اللغة اإلعالمية
العسكرية بالنسبة للفلسطينيني مشهدًا
غ ـي ــر م ـس ـب ــوق وغـ ـي ــر م ـع ـت ــاد ع ـل ــى صـعـيــد

اللغة اإلعالمية
العسكرية للمقاومة لم
تكن معهودة

في «حماس» عن رفض الحركة مقترحات
للتهدئة تلبي شرط االحتالل وهو استهداف
القطاع من دون رد

ً
التهديد بالفعل العسكري ّ
ثم التنفيذ ،فضال
ع ــن اإلشـ ـ ــادة بـحـجــم ال ـت ـطــور ال ـحــاصــل في
مختلف القدرات الخاصة باملقاومة والتي ال
تقتصر على قوتها العسكرية ،بل خططها
املختلفة ،بما في ذلك الخطاب اإلعالمي.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،يـ ـق ــول حـ ـي ــدر امل ـ ـصـ ــدر ،وه ــو
مختص فــي ال ـشــأن الــدعــائــي ،إن «املختلف
فــي لـغــة الـخـطــاب هــو أنـهــا تــرتـكــز عـلــى قــوة
عسكرية أكبر من تلك التي كانت موجودة
ّ
ف ـ ــي ح ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــام  ،»2014مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى أن
«الخطاب الحالي للمقاومة عمومًا ،وللقسام
خصوصًا ،يتمتع بالثقة وال ـهــدوء ،مقارنة
بجوالت التصعيد السابقة ،التي كان فيها
الخطاب يجاري األحداث».
ويــوضــح امل ـص ــدر ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي
ّ
ال ـجــديــد» ،أن «الـخـطــاب ال ـخــاص باملقاومة
يحمل أكثر من رسالة تأثير؛ فهناك رسائل
التهديد املوجهة ضد االحتالل والتي تهدف
ل ـل ـتــأث ـيــر ع ـل ـيــه وضـ ـ ــرب ج ـب ـه ـتــه الــداخ ـل ـيــة
وال ـ ـ ـ ــروح امل ـع ـن ــوي ــة لـ ــديـ ــه ،وه ـ ـنـ ــاك رس ــائ ــل
مــوجـهــة للمجتمع املـحـلــي مــن أج ــل تعزيز
الــروح املعنوية للفلسطينيني وزيــادة حالة
الصمود».
وال يرى املصدر ،وجود اختالف في الخطاب
العسكري الحالي للقسام واملـقــاومــة ،إنما
هــو «ام ـت ــداد للخطاب الـســابـ ّـق ،مــع وجــود
سياق مختلف لألحداث ،يتمثل في حضور
الفلسطينيني داخــل األراض ــي املحتلة عام
 ،1948وكــذلــك الـضـفــة وال ـق ــدس املحتلتني
ّ
في املعركة» .وبحسب املصدر ،فإن الخطاب
اإلعـ ــامـ ــي لـ ـق ــوى املـ ـق ــاوم ــة خ ـ ــال ال ـجــولــة
ال ـحــال ـيــة ب ـمــواج ـهــة الـ ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي
«م ـن ـض ـبــط وي ــرافـ ـق ــه ف ـع ــل ع ـس ـك ــري ،وه ــو
يحاول أن يؤثر في مجريات األحــداث ،عبر
توجيه الضغط وتركيزه إعالميًا من أجل
تـحـقـيــق األه ـ ـ ــداف ال ـت ــي ح ــددت ـه ــا ال ـق ـيــادة

العسكرية منذ بداية الجولة» .وبات خروج
املتحدثني العسكريني باسم قــوى املقاومة
ف ــي غ ــزة م ـحــط اه ـت ـمــام وم ـتــاب ـعــة م ــن قبل
امل ـج ـت ـمــع امل ـح ـل ــي وح ـت ــى اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ال
سيما أبو عبيدة الذي برز كثيرًا في أعقاب
الـ ـح ــرب ع ـلــى ق ـط ــاع غـ ــزة عـ ــام  ،2014عبر
بيانات عسكرية ظلت حاضرة حتى الجولة
الحالية.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـ ــرى رئ ـ ـيـ ــس تـ ـح ــري ــر وك ــال ــة
ال ـص ـح ــاف ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة «صـ ـ ـف ـ ــا» ،يــاســر
ّ
أب ــو ه ــن ،أن «امل ـق ــاوم ــة ف ــي غ ــزة ،وتـحــديـدًا
كتائب القسام ،لم تراكم القدرات العسكرية
فقط منذ نهاية حــرب  ،2014إذ يتضح من
مـجــريــات األحـ ــداث وج ــود مــراكـمــة لخبرات
وإدارة العمل اإلعالمي» .ويشير أبو هني ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،إلى أن «هناك
مـخــاطـبــة للجمهور اإلســرائـيـلــي ومـحــاولــة
لـلـعــب عـلــى وت ــر الـتـنــاقـضــات اإلســرائـيـلـيــة،
ع ـبــر تـكـتـيـكــات تـنـتـهـجـهــا امل ـق ــاوم ــة تـهــدف
إل ــى إه ــان ــة امل ـن ـظــومــة الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة
واإلعالمية لالحتالل ،كما تكرر في إعالنات
وخطابات الجولة الحالية».
ّ
ويـ ــرى رئ ـي ــس ت ـحــريــر وك ــال ــة «صـ ـف ــا» ،أن ــه
«بات واضحًا مدى تطور الخطاب اإلعالمي
ّ
ل ـل ـم ـق ــاوم ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وأن إدارت ـ ـ ـ ــه ال
تـتــم بشكل عـشــوائــي وع ـفــوي ،إنـمــا بشكل
م ـ ــدروس وم ـخ ـطــط لـتـحـقـيــق ال ـت ـنــاغــم بني
األداء العسكري واألداء اإلعالمي في امليدان
كـمــا ي ـجــري حــال ـيــا» .ويـشـيــر أب ــو هــن إلــى
ّ
أن «املـقــاومــة كــانــت فــي الـســابــق تــركــز على
عنصر املفاجأة والــذهــول مــن خــال تنفيذ
ع ـم ـل ـيــات نــوع ـيــة عـ ــدة م ـفــاج ـئــة لــاح ـتــال
كما جــرى عــام  ،2014لكن في هــذه الجولة،
هناك سير بخطني متوازيني عبر التصعيد
العسكري والعمل في مجال الحرب النفسية
والدعاية املضادة».

نهايتها طاملا رغب االحتالل في ذلك ،مهددة
«بتطوير للعمليات العسكرية لنرى مبادرة
بقتال بري عبر مجموعات النخبة في القسام
داخــل األراضــي املحتلة املتاخمة لقطاع غزة،
ك ــذل ــك ب ـح ــر غ ـ ــزة ربـ ـم ــا ي ـش ـهــد خ ـ ــال األي ـ ــام
القادمة عمليات قتالية عبر مقاتلي الوحدة
البحرية الخاصة».
ويأتي موقف املقاومة في وقت ذكرت صحيفة
«يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل تدرس إعالن
وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار م ــن جــانــب واحـ ــد ،بـهــدف
قـطــع الـطــريــق عـلــى حــركــة حـمــاس ألن تطرح
شــروط ـهــا ،ت ـحــدي ـدًا م ــا يـتـعـلــق بــالـسـيــاســات
اإلســرائـيـلـيــة فــي ال ـقــدس املـحـتـلــة ،خصوصًا
بـعــدمــا أي ـقــن ق ــادة االح ـت ــال أن إســرائ ـيــل لن
تحوز على «صورة النصر» التي تبحث عنها
منذ الـيــوم األول لـلـعــدوان .وهــو مــا يفسر ما
ذكــره املعلق العسكري لصحيفة «هــارتــس»،
عــامــوس هــارئـيــل ،لجهة أن نتنياهو خطط،
بعيد مهاجمة إســرائـيــل ملــا تسميه تــل أبيب
«م ـتــرو أن ـف ــاق» ح ـمــاس فــي قـلــب مــديـنــة غــزة
قبل أي ــام ،لــإعــان عــن «الـنـصــر» عبر مؤتمر
احـتـفــالــي يـثـنــي فـيــه عـلــى «ع ـب ـقــريــة» رئـيــس
هيئة األرك ــان أفـيــف كــوخــافــي .وأش ــار إلــى أن
نـتـنـيــاهــو أصـ ــدر تـعـلـيـمــاتــه بــالـفـعــل لبعض
الصحافيني الــذيــن يمثلون «أبــواقــا دعائية»

الحدث

له بالترويج «لإلنجاز» ،لكنه تراجع عن ذلك
ب ـنــاء عـلــى نصيحة بـعــض مـعــاونـيــه بـعــد أن
تبني تواضع ما تحقق.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ت ـت ـقــاطــع امل ـع ـط ـي ــات ال ـتــي
تشير إلــى أن الــواليــات املتحدة ال تمارس أي
ضـغــط عـلــى االح ـت ــال لــوقــف ع ــدوان ــه .وبـعــد
املقطع املصور لبايدن ،الذي بث أول من أمس
بمناسبة عيد الفطر ،وال ــذي تخلله التأكيد

أن «مــن حق الفلسطينيني واإلسرائيليني أن
ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء
والــديـمـقــراطـيــة ،وأن يعيشوا ســويــا بـســام»،
وأن إدارتـ ـ ــه «س ـت ــواص ــل دف ــع الفلسطينيني
واإلسرائيليني وأطراف أخرى باملنطقة للعمل
نحو تهدئة دائمة» ،كانت تصريحات وأفعال
إدارتـ ــه أم ــس تشير إل ــى حـجــم الـغـطــاء املـقــدم
للجرائم اإلسرائيلية.
وذكـ ــرت صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» ،أمــس
اإلثـنــن ،أن إدارة بــايــدن صــادقــت على صفقة
أسلحة إلســرائـيــل بقيمة  735مليون دوالر،
تـتـضـمــن «ق ــذائ ــف ذكـ ـي ــة» ،م ـش ـيــرة إل ــى أنـهــا
كــانــت أخـطــرت الـكــونـغــرس رسميًا بالصفقة
فــي  5مــايــو /أي ــار الـحــالــي .ونـقـلــت عــن نائب
دي ـم ـق ــراط ــي ف ــي ل ـج ـنــة ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخــارج ـيــة
قـ ــولـ ــه إن ـ ــه «ف ـ ــي األس ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،قـتـلــت
ض ــرب ــات ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـع ــدي ــد مــن
املدنيني ،ودمرت املبنى الذي كان يضم وكالة
أسوشييتد بــرس ،وهي شركة أميركية تقدم
ت ـقــاريــر ع ــن الـحـقــائــق ف ــي غـ ــزة» .وأضـ ــاف أن
«السماح ببيع القنابل الذكية بــدون الضغط
على إسرائيل للموافقة على وقف إطالق النار
لن يؤدي إال إلى مزيد من املجازر».
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ذكـ ــر مـ ـس ــؤول م ـط ـلــع عـلــى
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات املـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـش ــؤون
اإلسرائيلية والفلسطينية ،هــادي عمرو ،في
إســرائـيــل قبل انتقاله إلــى رام الـلــه ،أنــه جدد
التأكيد على «الــدعــم األميركي الكامل» لحق
إس ــرائ ـي ــل ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن نـفـسـهــا .وبـحـســب
املسؤول فإن عمرو أوضح أيضًا أن واشنطن
تـ ــدرك أن «م ــن ال ــواض ــح أن ه ــذا ل ـيــس شيئًا
يمكن إنـهــاؤه فــي غضون  24ســاعــة» ،مشيرًا
إلى أن مهمته «تهدئة التوتر وإنهاء األزمة في
أســرع وقــت ممكن» ألن «ع ــددًا كبيرًا ج ـدًا من
الفلسطينيني واإلسرائيليني ،بينهم أطفال،
لـقــوا حتفهم» .وجــاء ذلــك فيما التقى عمرو،
في رام الله أمس اإلثنني ،الرئيس الفلسطيني
مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـب ـ ــاس ،وع ـ ـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن املـ ـس ــؤول ــن
الفلسطينيني بينهم عضو اللجنة املركزية
لـحــركــة فـتــح ،رئـيــس الهيئة الـعــامــة للشؤون
املــدنـيــة الفلسطينية حـســن الـشـيــخ ،ومــديــر
امل ـخــابــرات الـعــامــة الفلسطينية مــاجــد فــرج.
وأكد عباس لعمرو على غرار باقي املسؤولني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن «ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ــدخـ ــل اإلدارة
األمـيــركـيــة لــوضــع حــد لـلـعــدوان اإلســرائـيـلــي،

توجه للجمعية العامة

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه ،أمس اإلثنين ،على ضرورة
إسراع المحكمة الجنائية الدولية في إجراءاتها لمحاكمة االحتالل
على جرائمه .وقال ،خالل جلسة للحكومة ،إن «جرائم االحتالل دانها
معظم المتحدثين في مجلس األمــن ،إال أن المجلس أخفق في
الوصول إلى موقف موحد يدين االعتداءات اإلسرائيلية ووقفها،
وهذا يعني أننا سنتوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة إلصدار
هذا القرار ،حيث ال أحد يملك حق الفيتو هناك».

والـبــدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم
على قرارات الشرعية الدولية».
وب ــال ـت ــزام ــن م ــع ج ــول ــة ع ـم ــرو ،دع ــا بـلـيـنـكــن،
خالل مؤتمر صحافي مع نظيره الدنماركي
يـبـيــه ك ــوف ــود ف ــي كــوبـنـهــاغــن أم ــس اإلث ـنــن،
إسرائيل والفلسطينيني «إلى حماية املدنيني
وخصوصا األطفال منهم» .وقــال «سنواصل
ال ـج ـهــود الــدب ـلــومــاس ـيــة املـكـثـفــة ل ــوض ــع حد
لــدوامــة العنف هــذه .نحن مستعدون لتقديم
دعمنا إن أرادت األط ــراف التوصل إلــى وقف
إلطالق النار» ،مشيرًا إلى تكثيف االتصاالت
«في الكواليس».
وك ــرر دع ــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة لـحــق إســرائـيــل
«ف ـ ــي الـ ــدفـ ــاع ع ــن ن ـف ـس ـه ــا» ،م ـع ـت ـب ـرًا «أن ال
مجال للمقارنة بني مجموعة إرهابية تطلق
ال ـص ــواري ــخ ع ـشــوائ ـيــا ع ـلــى املــدن ـيــن ودول ــة
تــدافــع عــن نفسها فــي وجــه هــذه الـهـجـمــات».
وأضــاف «لــذا ندعو حركة حماس والفصائل
الفلسطينية األخرى في غزة إلى وقف فوري
إلط ــاق ال ـصــواريــخ» ،مضيفًا «لـكــن إسرائيل
ب ـص ـف ـت ـهــا دولـ ـ ــة دي ـم ـق ــراط ـي ــة ل ــدي ـه ــا واج ــب
إض ــاف ــي لـ ـب ــذل ك ــل م ــا ف ــي وس ـع ـه ــا لـتـجـنــب
سقوط ضحايا مدنيني».
وأع ــرب بلينكن عــن «قـلــق» الــواليــات املتحدة
ح ـي ــال ح ـم ــاي ــة وس ــائ ــل اإلع ـ ــام م ــن دون أن
يــذهــب إل ــى ح ــد إدانـ ــة ال ـضــربــة .وأكـ ــد أن ــه لم
يعطل في مجلس األمن الدولي إصدار إعالن
يــدعــو إلــى وضــع حــد لـلـمــواجـهــات ،لكنه أملح
إلـ ــى أنـ ــه ال يـعـتـبــر أن ن ـصــا ك ـه ــذا سـيـســاهــم
ف ــي وقـ ــف ال ـت ـص ـع ـيــد .وق ـ ــال «ن ـح ــن ال نعطل
املسار الدبلوماسي» .وبعد إفشال واشنطن
ج ـهــود مـجـلــس األم ــن إلصـ ــدار ب ـيــان مشترك
يدعو لوقف العدوان ،دعت النرويج وتونس
والـ ـص ــن ،ف ــي ب ـيــان م ـش ـتــرك ،إل ــى «وقـ ــف كل
أعمال العنف والتحريض والتدمير وخطط
اإلخ ــاء» فــي الشيخ ج ــراح .وج ــددت «دعمها
حــل الــدولـتــن املـتـفــاوض عليه وفـقــا لـقــرارات
األمــم املتحدة ذات الصلة والقانون الدولي»،
وح ـ ـثـ ــت عـ ـل ــى ت ـك ـث ـي ــف وت ـ ـسـ ــريـ ــع الـ ـجـ ـه ــود
الدبلوماسية ودعم هذا الهدف.
وك ــان بلينكن ،ال ــذي قــال إنــه ال تــوجــد خطط
ل ــه لــان ـت ـقــال إل ــى امل ـن ـط ـقــة ،أجـ ــرى م ـحــادثــات
ه ــات ـف ـيــة م ــع ن ـظ ــرائ ــه املـ ـص ــري وال ـس ـع ــودي
وال ـق ـطــري وال ـفــرن ـســي .وق ــال امل ـت ـحـ ّـدث باسم
وزارة الخارجية األميركية نيد بــرايــس ،في
ّ
ب ـيــان ،إن بلينكن ،بـحــث مــع نـظـيــره القطري
ال ـش ـي ــخ م ـح ـم ــد بـ ــن ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن آل ثــانــي
«الجهود الرامية إلعادة الهدوء إلى إسرائيل
والـضـفــة الـغــربـيــة وغ ــزة فــي ض ــوء الخسائر
املأساوية في أرواح املدنيني» .وكــرر بلينكن
في محادثة أخــرى مع نظيره املصري سامح
ش ـكــري ،مـطــالـبـتــه «جـمـيــع األط ـ ــراف بخفض
ّ
الـتــوتــر ووضــع حـ ّـد للعنف» .ونــاقــش الــوزيــر
األم ـي ــرك ــي م ــع ن ـظ ـيــره ال ـس ـع ــودي فـيـصــل بن
فرحان آل سعود «الجهود املستمرة لتهدئة
الـتــوتــر فــي إســرائـيــل والـضـفــة الغربية وغــزة
ووض ـ ــع ح ــد ل ـل ـع ـن ــف» .ك ـمــا أع ـ ــرب بـلـيـنـكــن،
بحسب البيان األمـيــركــي ،ونظيره الفرنسي
املشترك بشأن
جان إيف
لودريان عن «قلقهما ّ
ّ
املستمر في إسرائيل والضفة الغربية
العنف
وغزة والتزامهما مع شركاء في املنطقة إعادة
إرساء الهدوء».
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لم يكن أمس االثنني مختلفًا كثيرًا عن األيام
املاضية لجهة حجم الفعاليات االحتجاجية
ال ـتــي تـنـظــم ح ــول ال ـعــالــم ت ـنــدي ـدًا بــال ـعــدوان
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـل ــى ق ـط ــاع غـ ــزة ف ــي أس ـبــوعــه
الـثــانــي ،وتــأكـيـدًا على فشل جميع مـحــاوالت
ق ـم ــع األصـ ـ ـ ـ ــوات امل ـ ـسـ ــانـ ــدة ل ـل ـف ـل ـسـط ـي ـن ـيــن،
خصوصًا بعد إلغاء عدد من الدول فعاليات،
ع ـلــى غ ـ ــرار م ــا ح ـصــل ف ــي فــرن ـســا وال ـن ـم ـســا.
وشـهــدت الـعــاصـمــة الـنـمـســاويــة فيينا ،أمــس
االثـنــن ،تظاهرة أم ــام مبنى رئــاســة ال ــوزراء،
احـتـجــاجــا عـلــى رف ــع الـعـلــم اإلســرائـيـلــي فــوق
املباني الحكومية .ورفــع املتظاهرون األعالم
الفلسطينية ،والف ـتــات كتب عليها شـعــارات
من قبيل «أوقفوا القصف واالحتالل» ،و«ليكن
الـتـضــامــن مــع فـلـسـطــن» ،و«مـقــاطـعــة الفصل
ال ـع ـن ـصــري (األب ــرت ـه ــاي ــد) ح ــق دي ـم ـقــراطــي».
ووص ــف رئ ـيــس جـمـعـيــة «املـجـتـمــع الـعــربــي-
ال ـن ـم ـســاوي» فــريـتــز إدلـيـنـغــر ،س ـمــاح رئيس
ال ــوزراء النمساوي سيباستيان ك ــروز برفع
العلم اإلسرائيلي بأنه «مدعاة للخجل» ،فيما
انتقد الكاتب والـنــاشــط النمساوي فيلهيلم
النغثالر رفع حكومة بالده العلم اإلسرائيلي
ّ
فوق املباني الحكومية ،مؤكدًا أن النمسا دولة
محايدة .وقال «دستورنا ينص بشكل واضح
على عدم اتخاذ موقف بجانب املعتدين ،لكن
حكومتنا تصطف إلى جانب املعتدين».
وش ـهــدت م ــدن بلجيكية ،تـظــاهــرات ووقـفــات
ت ـ ـنـ ــدي ـ ـدًا بـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي .ورفـ ـ ــع
املتظاهرون في مدن إيسدن وجنت وأنتويرب،
أعالم فلسطني والفتات تطالب بوقف العدوان
ع ـل ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن .وق ـ ــال ال ـن ــاش ــط س ـنــان
أوغــوزكــان« :إذا نظرنا إلــى القواعد الدولية،
فمن الواضح أن فلسطني أرض محتلة ،وعلينا
عدم التعامل بازدواجية املعايير معها ،وعليه
ال يجب على السياسيني األوروبيني الضغط
فـقــط عـلــى دول مـعـيـنــة عـنــدمــا يـتـعـلــق األم ــر
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بحقوق اإلنسان ،ولكن أيضا على إسرائيل».
وف ــي بــريـطــانـيــا ،ش ــارك امل ـئــات فــي تـظــاهــرات
في مدن نوتنغهام ،وشيفلد ،ونيوكاسل بعد
أي ــام مــن تسجيل أكـبــر الـتـظــاهــرات املـســانــدة
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي لـ ـن ــدن والـ ـت ــي ق ـ ــدر ع ــدد
املشاركني فيها بـ  150ألفًا .ودعا املتضامنون،
أمس ،إلى ضرورة الضغط على االحتالل لوقف
جــرائـمــه عـلــى قـطــاع غ ــزة ،ووق ــف االع ـت ــداءات
عـلــى الـضـفــة الـغــربـيــة وال ـقــدس املـحـتـلــة .وفــي
أثينا ،سار متظاهرون من أمام وزارة الدفاع
الـيــونــانـيــة ،بــاتـجــاه الـسـفــارتــن اإلســرائـيـلـيــة
واألمـيــركـيــة .وحـيــا رئـيــس اللجنة اليونانية
للتضامن والسلم الدولي ستافروس تاسوس
«نـ ـ ـض ـ ــال الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي وص ـ ـمـ ــوده
ف ــي وج ــه أطـ ــول اح ـت ــال ع ـن ـصــري بــالـتــاريــخ
الحديث» .وطالب «الحكومة اليونانية بوقف
انحيازها ودعمها لسياسات إسرائيل التي
تتصرف كدولة مجرمة فوق القانون».
وف ــي ك ـنــدا ،لــم تـخــل الـفـعــالـيــات ،وخـصــوصــا
فــي مــونـتــريــال ،مــن صــدامــات بــن مناصرين

لفلسطني وإسرائيل ،استدعت تدخل الشرطة،
الوزراء
التي أوقفت  15شخصًا .وإذ أكد رئيس ّ
جاسنت ت ــرودو ،في تغريدة ،على «الـحــق في
ّ
السلمي وحــريــة التعبير فــي كـنــدا»،
التجمعّ ّ
فقد ش ــدد أن ــه ليس بتاتًا فــي وارد التسامح
مــع «م ـع ــاداة الـســامـيــة أو م ـعــاداة اإلس ــام أو
الكراهية».
وف ــي أم ـيــركــا ،خــرجــت تـظــاهــرة فــي شيكاغو
تطالب بوقف الحرب على غزة ،فيما طالب 36
عضوًا ديمقراطيًا فــي الكونغرس األميركي،
أمس االثنني ،بوقف إطالق النار بشكل فوري
«ملنع املزيد من الخسائر في األرواح» .كما حث
 160مــن قــادة الـحــزب الديمقراطي األميركي،
فــي رســالــة وج ـهــت إل ــى الــرئـيــس جــو بــايــدن،
ب ــاالعـ ـت ــراف ب ـح ـق ــوق ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي،
وت ـق ـل ـيــص املـ ـس ــاع ــدات إلس ــرائـ ـي ــل .ف ــي ه ــذه
األثناء ،شهدت العديد من املدن الباكستانية
تـ ـظ ــاه ــرات مـ ـن ــددة ب ــالـ ـع ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي.
عــرب ـيــا ،خ ــرج آالف الـيـمـنـيــن ،أمـ ــس ،بــدعــوة
م ــن جـمــاعــة «أن ـص ــار ال ـل ــه» (ال ـحــوث ـيــن) ،في

مسيرات فــي صنعاء وإب والـحــديــدة وحجة
وال ـب ـي ـضــاء وري ـم ــه وص ـع ــدة وع ــدد م ــن امل ــدن
واملديريات اليمنية املختلفة .وعرض القيادي
الـ ـب ــارز ف ــي ال ـج ـمــاعــة مـحـمــد ع ـلــي ال ـحــوثــي،
خالل التظاهرة في العاصمة ،على التحالف،
ب ـق ـيــادة ال ـس ـع ــودي ــة ،وق ــف املـ ـع ــارك ف ــي كــافــة
جبهات القتال اليمنية ،والذهاب بطائراتهم
وأسلحتهم لتحرير القدس .وفي نواكشوط،
هـتــف ع ـش ــرات امل ـحــامــن املــوري ـتــان ـيــن دعـمــا
للمقاومة الفلسطينية .ودعــا نقيب املحامني
املوريتانيني ،إبراهيم ولد ابتي ،إلى «تفعيل
آل ـي ــات املـحـكـمــة الـجـنــائـيــة ال ــدول ـي ــة م ــن أجــل
محاكمة املجرمني اإلسرائيليني الذي يرتكبون
جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني».
وفـ ـ ــي تـ ــونـ ــسُ ،رف ـ ـ ــع ال ـع ـل ـم ــان ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
والتونسي جنبًا إلى جنب ،في كافة املدارس
واملـ ـع ــاه ــد ال ـت ــدري ـس ـي ــة ،ف ـي ـمــا ش ـ ــدد رئ ـيــس
الحكومة هشام مشيشي على أن «املوقف من
القضية الفلسطينية ثــابــت وهــي قضية كل
التونسيني» .وكان ّ
تجمع نحو ألف متظاهر
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة امل ـغ ــرب ـي ــة ال ـ ــرب ـ ــاط ل ـل ـت ـنــديــد
باالعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيني
وبتطبيع ال ـعــاقــات بــن املـمـلـكــة واالح ـتــال.
ورفع املتظاهرون أعالمًا فلسطينية والفتات
كتب على إحداها «الشعب املغربي ،دفاعًا عن
القدس واملسجد األقصى املبارك ،مع املقاومة
ضـ ّـد التطبيع» و«نــديــن الـعــدوان الصهيوني
ون ـ ــرف ـ ــض كـ ـ ـ ـ ّـل أش ـ ـك ـ ــال الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــع»ّ .
وردد
املتظاهرون هتافات ،من بينها «فلسطني ّ
حرة
حرة ،والصهاينة ّبرا ّبرا»ّ ،
ّ
و»لبيك يا أقصى»،
و»الشعب يريد تجريم التطبيع» ،و»يا للعار،
يا للعار ،باعوا األقصى بالدوالر» ،و»عالقدس
رايحني شهداء باملاليني» .كما جرت تظاهرات
مـمــاثـلــة ف ــي ال ـعــديــد م ــن املـ ــدن امل ـغــرب ـيــة ،وال
ّ
سيما في الدار البيضاء ،ومراكش.
(العربي الجديد)
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شرق
غرب
األردن :الحكومة تدرس
خياراتها لطرد سفير
االحتالل
أع ـ ـل ـ ــن رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب
األردنـ ـ ـ ـ ــي ،ع ـب ــد امل ـن ـع ــم ال ـ ـعـ ــودات،
أمـ ــس اإلثـ ـن ــن ،أنـ ــه وضـ ــع امل ــذك ــرة
التي تبناها املجلس لطرد السفير
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة ،إي ـت ــان
ســوركـيــس ،على طــاولــة الحكومة،
ف ــي إش ـ ــارة ل ـل ـمــذكــرة ال ـتــي وقـعـهــا
 130نائبا لطرد األخير ،واستدعاء
السفير األردني في تل أبيب غسان
املجالي ،ووقف االتفاقيات املوقعة
مع االحتالل .من جهته ،قال رئيس
ال ــوزراء األردن ــي بشر الخصاونة،
إن الحكومة «ستدرس خياراتها»،
م ـ ـشـ ــددًا ع ـل ــى أن «ك ـ ــل الـ ـخـ ـي ــارات
متاحة».
(العربي الجديد)
الكويت :مطالبة نيابية
بطرد ممثل تشيكيا
ط ـ ــال ـ ــب نـ ـ ـ ـ ــواب فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ــة
الـكــويـتــي (ال ـب ــرمل ــان) ،أم ــس اإلث ـنــن،
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ب ــإع ــان سـفـيــر
التشيك في الكويت مارتن دوبفراك،
شخصًا غير مــرغــوب بــه فــي البالد،
عقب إعالنه التضامن مع االحتالل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ــات ــه فــي
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .وقــال
الـنــائــب عبد الـكــريــم الـكـنــدري إن ما
ف ـع ـلــه دوبـ ـ ـف ـ ــراك «عـ ـم ــل اس ـت ـف ــزازي
ويتنافى مع مهامه الدبلوماسية».
كما طالبت حركة مقاطعة إسرائيل
فــي الـكــويــت بــالـتـحــرك ضــد السفير
التشيكي أيضًا.
(العربي الجديد)
تركيا تدين العدوان
و«النفاق العالمي»

دان وزي ــر الــدفــاع الـتــركــي خلوصي
أكـ ـ ـ ــار (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن،
االع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداءات اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ع ـلــى
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ،م ـ ــؤك ـ ـدًا أن «م ــن
يتعرض للقتل ،ليسوا الفلسطينيني
فحسب ،بــل اإلنسانية» .وقــال أكــار،
إنه «يجب على العالم أن يرى صمته
فــي وج ــه امل ـج ــزرة ،نــديــن بـشــدة هــذا
ال ـن ـف ــاق ،ون ــدي ــن االع ـ ـت ـ ــداءات ال ـتــي
تستهدف املدنيني األبرياء واألماكن
املـ ـ ـق ـ ــدس ـ ــة وت ـ ـق ـ ـتـ ــل فـ ـيـ ـه ــا الـ ـنـ ـس ــاء
واألطـفــال» ،مشددًا على أنه ال يمكن
قبول ذلك.
(األناضول)

فرنسا :حكم اليوم
حول مقاطعة البضائع
اإلسرائيلية
تـ ـص ــدر م ـح ـك ـمــة ف ــرن ـس ـي ــة ال ـي ــوم
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،ق ـ ــراره ـ ــا ف ـ ــي ال ـق ـض ـيــة
امل ـق ــام ــة ع ـل ــى م ــدي ــرة ن ـش ــر مــوقــع
«أوروبــال ـس ـتــن» ،أوليفيا زيـمــور،
من قبل شركة األدوية اإلسرائيلية
«تيفا» ،لنشرها دعــوة للمقاطعة
أطلقها ناشطون مؤيدون للقضية
الفلسطينية .وكانت زيمور مثلت
أم ــام املحكمة الجنائية فــي ليون
ف ــي م ـ ـ ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي ،بتهمة
التشهير والتحريض على التمييز
االقـتـصــادي ،فيما دافــع أنصارها
ومحاموها عن خطوتها ،مؤكدين
أنـ ـ ـه ـ ــا ت ـ ـ ـنـ ـ ــدرج فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار «نـ ـه ــج
املواطنة» وحرية التعبير.
(فرانس برس)
توقيفات في لندن على
خلفية «معاداة السامية»

أوقـ ـف ــت ال ـش ــرط ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ،أول
من أمــس األحــد 4 ،أشخاص يشتبه
فــي أنـهــم أطلقوا شتائم وتهديدات
م ـع ــادي ــة ل ـل ـســام ـيــة ،خ ــال م ــروره ــم
بـ ـسـ ـي ــارة فـ ــي لـ ـن ــدن راف ـ ـعـ ــن ال ـع ـلــم
الـفـلـسـطـيـنــي .ونـ ـ ّـدد رئ ـيــس الـ ــوزراء
ب ــوري ــس جــون ـســون (الـ ـص ــورة) بما
رأى فيه «عنصرية مخزية ال مكان
ل ـ ـهـ ــا» ف ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي،
ف ـي ـمــا وص ـ ــف زعـ ـي ــم ح ـ ــزب ال ـع ـمــال
املعارض كير ستارمر التصرف بأنه
«بغيض».
(فرانس برس)
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الحدث
يتوحد
ّ
الفلسطينيون
في الداخل المحتل
والضفة الغربية،
اليوم الثالثاء ،في
إضراب شامل
في مواجهة جرائم
االحتالل اإلسرائيلي
المتواصلة ،إلى
جانب تنظيم
مسيرات
واحتجاجات في
مختلف المناطق،
فضًال عن االستنفار
في نقاط التماس
مع قوات االحتالل

يوم إضراب
وغضب
مشاركة
القطاع العام
وجهت الحكومة
الفلسطينية ،عقب جلسة
لها أمس اإلثنين ،بمشاركة
موظفي القطاع العام
في اإلضراب الشامل اليوم
الثالثاء ،والذي أعلنت
مختلف القوى والنقابات
االلتزام به .واستثنت الحكومة
وزارة الصحة والهيئات
المحلية والمؤسسات
الخدماتية التي ستعمل
بنظام حالة الطوارئ.

يتفاقم الغضب في مدن الداخل الفلسطيني المحتل (ماتي ميلشتاين)Getty/

تصعيد أدوات المقاومة
ردًا على الجرائم اإلسرائيلية
رام اهلل ـ العربي الجديد
حيفا ـ ناهد درباس

بدأ الفلسطينيون ّ
يوسعون أساليب
م ـ ـقـ ــاوم ـ ـت ـ ـهـ ــم ف ـ ــي وج ـ ـ ـ ــه االح ـ ـت ـ ــال
اإلسرائيلي ،ليعود من جديد سالح
اإلضـ ـ ــراب ال ـع ــام ف ــي األراضـ ـ ــي الفلسطينية
املحتلة ،للمرة األولى من سنوات طويلة ،بعد
دع ــوات إلــى إض ــراب عــام ،مــع تنفيذ فعاليات
احتجاجية في عموم املدن والبلدات العربية
في مناطق  ،48اليوم الثالثاء ،في ظل تصاعد
حـمـلــة االع ـت ـقــاالت والـتــرهـيــب بـحــق األهــالــي
واع ـت ــداءات املستوطنني ،ســرعــان مــا تبنتها
ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ال ـت ــي أع ـل ـنــت ال ـق ــوى فـيـهــا،
أمس اإلثنني ،اإلضراب واالستنفار على نقاط
الـتـمــاس مــع ق ــوات االح ـتــال ،بما يـنــذر بيوم
جديد من املواجهات مع االحتالل.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا كـ ــانـ ــت ت ـ ـتـ ــوالـ ــى ،أم ـ ـ ـ ــس ،املـ ــواقـ ــف

وال ـب ـيــانــات ال ـتــي تـعـلــن االلـ ـت ــزام ب ــاإلض ــراب،
ســواء من النقابات أو القوى السياسية ،بما
تـحـمـلــه م ــن رس ــائ ــل ل ــاح ـت ــال حـ ــول تـ ّ
ـوحــد
الـنـضــال فــي مختلف األراض ــي الفلسطينية،
كان الفلسطينيون يتداولون ،طوال يوم أمس،
ملصقات وأف ـكــارًا حــول كيفية تنفيذ وإدارة
وإن ـج ــاح اإلضـ ـ ــراب ،لـيـشـمــل أوس ــع قـطــاعــات
ممكنة فــي الضفة الغربية وفــي مناطق ،48
مركزين على حجم الجرائم اإلسرائيلية بحق
الـفـلـسـطـيـنـيــن ،س ـ ــواء ف ــي ق ـط ــاع غ ــزة حيث
ي ـتــركــز الـ ـع ــدوان ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،أو في
الضفة أو الداخل املحتل ،ال سيما بعدما ارتفع
ً
عدد الشهداء ،فضال عن مئات االعتقاالت التي
تنفذها قوات االحتالل.
ودع ـ ـ ــت ح ــرك ــة «فـ ـ ـت ـ ــح» ،أم ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،إل ــى
اإلضـ ـ ـ ــراب الـ ـع ــام والـ ـش ــام ــل ف ــي ك ــل مـنــاحــي
الحياة ،في محافظات الضفة الغربية ،اليوم
الثالثاء ،واالستنفار على كل نقاط التماس،

بالتزامن مع دعوة إلى اإلضراب من اتحادات
ونـ ـق ــاب ــات عـ ـ ــدة .وأك ـ ـ ــدت ح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح» ،فــي
بـيــان صـحــافــي ،أن «إع ــان اإلض ــراب الشامل
يــأتــي فــي ظــل تـصــاعــد هجمة االح ـتــال على
الشعب الفلسطيني» ،مشيرة إلى أن «الشعب
الفلسطيني يـخــوض معركة مصيرية ،على
كل األصعدة واملستويات» .كما دعت الحركة،
الفعاليات الوطنية والنقابية والشعبية ،إلى
«النفير العام في كافة املحافظات ،استجابة
لنداء الشعب الفلسطيني في الداخل املحتل
ع ــام  ،1948ون ـصــرة لـقـطــاع غ ــزة ،وال ـق ــدس».
واعتبرت الحركة أن «االحـتــال يعيش حالة
مــن الـتـخـبــط والـهـشــاشــة ي ـحــاول تعويضها
بـمــزيــد م ــن الـصـلــف وال ـق ـتــل وال ـق ـصــف ،لكنه
س ـي ـف ـشــل أم ـ ــام وح ـ ــدة ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
وإرادته وإيمانه بالنصر».
كـ ــذلـ ــك ،أعـ ـل ــن أس ـ ـ ــرى ح ــرك ــة «فـ ـ ـت ـ ــح» ،أمـ ــس،
ف ـ ــي سـ ـج ــن ع ـ ـس ـ ـقـ ــان ،اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـش ــام ــل،
ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء .كـمــا تـبـنــت ال ـق ــوى الــوطـنـيــة
واإلســام ـيــة ،وهــي هيئة تنسيق عليا تضم
ممثلني عن كافة الفصائل ،بعد اجتماع لها
في مدينة رام الله« ،اإلضــراب الشامل في كل
األراضــي الفلسطينية املحتلة وفي مخيمات
ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء وال ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــات» .وسـ ـ ــارعـ ـ ــت م ـخ ـت ـلــف
االتحادات والنقابات إلى التأكيد على االلتزام

أعلنت مختلف
االتحادات والنقابات
االلتزام باإلضراب
تستمر حملة االعتقاالت
الشرسة في الداخل
الفلسطيني

ب ــاإلض ــراب .وأع ـلــن االت ـحــاد ال ـعــام للمعلمني
الفلسطينيني ،في بيان صحافي ،عن اإلضراب
الشامل في كافة املدارس ومقار وزارة التربية
والـتـعـلـيــم ومــراف ـق ـهــا ،ال ـيــوم ال ـثــاثــاء ،داعـيــا
املـعـلـمــن وال ـعــام ـلــن ف ــي م ــدي ــري ــات الـتــربـيــة
والتعليم ،إلى املشاركة الفاعلة في التظاهرات
التي ستعم فلسطني اليوم.
ك ـمــا أيـ ــد ات ـح ــاد ن ـق ــاب ــات أس ــات ــذة ومــوظـفــي
ال ـجــام ـعــات الـفـلـسـطـيـنـيــة إل ــى ج ــان ــب نـقــابــة
املـ ـح ــام ــن اإلضـ ـ ـ ـ ــراب فـ ــي ك ــاف ــة ال ـج ــام ـع ــات
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي واملـ ـح ــاك ــم.
وانسحب التأييد على كل من اللجنة العليا
لقطاع النقل الـعــام (غـيــر حكومية) ،وسلطة
ال ـن ـق ــد الـفـلـسـطـيـنـيــة (رسـ ـمـ ـي ــة) ال ـت ــي أك ــدت
تعطيل عمل املصارف ومؤسسات اإلقــراض،
ال ـث ــاث ــاء .م ــن ج ـه ـت ـهــا ،دعـ ــت ن ـقــابــة األط ـب ــاء
منتسبيها إلى إعالن حالة االستنفار من أجل
تقديم الـخــدمــة الطبية لضحايا االع ـتــداءات
املتوقعة على املسيرات السلمية ،الثالثاء.
وك ــان ــت «ل ـج ـنــة امل ـتــاب ـعــة ال ـع ـل ـيــا لـلـجـمــاهـيــر
العربية» في الداخل الفلسطيني ،قد بــادرت،
أول من أمس األحد ،إلى إعالن تنفيذ إضراب
ع ــام فــي ال ــداخ ــل ،ال ـيــوم ال ـثــاثــاء ،مــع تنظيم
فعاليات احتجاجية في عموم املدن والبلدات،
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى س ـي ــاس ــة ال ـق ـم ــع وال ـب ـط ــش
والتمييز التي تتبناها املؤسسة اإلسرائيلية
الــرسـمـيــة ضــد الـجـمـهــور الفلسطيني داخــل
الخط األخضر ،وتضامنًا مع األقصى وأهالي
حي الشيخ ّ
جراح في القدس.
وف ــي خـطــوة هــي األولـ ــى مــن نــوعـهــا ،وجهت
«لـجـنــة املـتــابـعــة» رســالــة ووثـيـقــة ملــؤسـســات
دول ـيــة وعــاملـيــة عــديــدة ،تطالبها بــ«الـتـحــرك
الفوري لفرض الحماية لجماهيرنا العربية،
فــي وجــه تصعيد سـيــاســات القمع والبطش
ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـه ـج ـه ــا املـ ــؤس ـ ـسـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
الحاكمة ،خاصة في األيام األخيرة ،في سعي
لـقـمــع ح ــرك ــة االح ـت ـج ــاج ض ــد الـ ـع ــدوان على
شـعـبـنــا الـفـلـسـطـيـنــي ،وال سـيـمــا ف ــي الـقــدس
وقـطــاع غــزة ،واسـتـقــدام السلطات لعصابات
مستوطنني متطرفة لتشارك في االعتداء على
املواطنني العرب ،خاصة في املدن الفلسطينية
التاريخية ،عكا وحيفا ويافا واللد والرملة».
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،دعـ ـ ـ ــا «ال ـ ـت ـ ـج ـ ـمـ ــع ال ــوطـ ـن ــي
الــدي ـم ـقــراطــي» ،ف ــي ب ـيــان أم ــس اإلث ـن ــن ،إلــى
«إنجاح اإلضــراب العام ،اليوم الثالثاء ،الذي
أعلنته لجنة املتابعة العليا وانـضـمــت إليه
القوى الوطنية الفاعلة للشعب الفلسطيني
فـ ــي كـ ــافـ ــة أمـ ــاكـ ــن ت ـ ـ ــواج ـ ـ ــده» ،م ـ ـشـ ــددًا عـلــى
«ض ـ ـ ـ ــرورة م ــواصـ ـل ــة الـ ـنـ ـض ــال ضـ ــد املـ ـج ــازر
وجــرائــم ال ـحــرب الـتــي ترتكبها إســرائـيــل في
قطاع غزة وضد مشاريع التهويد والتهجير
فــي الـقــدس وال ـعــدوان على املسجد األقـصــى،
وضــد سياسة القمع والـبـطــش واالضـطـهــاد،
التي تنفذها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في
الداخل» .كما دعا التجمع إلى «إطــاق سراح
كافة املعتقلني».
وت ـس ـت ـم ــر ح ـم ـل ــة االع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت الـ ـش ــرس ــة فــي
الــداخــل الفلسطيني املحتل مــن قبل الشرطة
واملخابرات اإلسرائيلية .وفي السياق ،أعلنت
الشرطة اإلسرائيلية ،أمس اإلثنني ،أنه خالل
قمعها االحتجاجات في مناطق « 48اعتقلت
قــرابــة  1000م ــواط ــن» .ووف ـقــا ملــوقــع صحيفة
ً
«مـ ـع ــاري ــف» اإلل ـك ـت ــرون ــي ،فـ ــإن  850مـعـتـقــا
هــم مــواطـنــون ع ــرب ،بينما القسم األكـبــر من
املعتقلني الـيـهــود ،حــوالــي  150شـخـصــا ،هم
يـســاريــون شــاركــوا فــي الفعاليات إلــى جانب
العرب .كما تبني أن  20في املائة من املعتقلني
ه ــم قـ ــاصـ ــرون ع ـ ــرب ،وسـ ــط اع ـت ـق ــاد بـتـعـمــد
االحتالل ذلك لترهيبهم وإثنائهم عن املشاركة
في أي فعاليات جديدة .وقدمت النيابة العامة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة  116الئ ـح ــة اتـ ـه ــام ف ــي أع ـقــاب
االحتجاجات ،وجميعها ضد مواطنني عرب.
ون ـس ـبــت ال ـن ـيــابــة ف ــي مـعـظــم ل ــوائ ــح االت ـه ــام
لـلـمـعـتـقـلــن «االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى ش ــرط ــي» .وذك ــر
ً
موقع صحيفة هآرتس» ،نقال عن مصادر في
النيابة العامة ،أن لوائح االتهام هذه ال تشمل
ُ
معتقلني فــي األي ــام األخ ـيــرة والــذيــن ستقدم
ضدهم لوائح اتهام قريبًا.

تقرير

كل فلسطين موحدة في وجه العدوان
ليس اإلضراب الشامل
في الداخل الفلسطيني
المحتل والضفة اليوم
الثالثاء نشاطًا عابرًا ،بل
موحد
ينظر إليه كنشاط
ّ
للشعب
رام اهلل ـ نائلة خليل

ت ـط ـفــو م ـش ــاه ــد االنـ ـتـ ـف ــاض ــة املـ ــوحـ ــدة ال ـتــي
عـ ّـمــت كــافــة أنـحــاء فلسطني الـتــاريـخـيــة ،على
ساحة النضال الفلسطيني ،وال سيما الفعل
الشعبي والجماهيري في مواجهة االحتالل
اإلســرائـيـلــي وعــدوانــه ،وأب ــرز تلك الفعاليات
الشعبية اإلضراب الشامل ،الذي يعود اليوم،
بـعــدمــا ك ــان أث ـبــت أهـمـيـتــه فــي إط ــار مـقــاومــة
الفلسطينيني لالحتالل.
اإلض ـ ــراب ال ـشــامــل الـ ــذي أث ـبــت فـعــالـيـتــه في
وجه املحتل عبر تاريخ الثورة الفلسطينية
املعاصرة ،بدءًا من اإلضراب الشامل الشهير
ب ــوج ــه االحـ ـت ــال ال ـبــري ـطــانــي وال ـ ــذي قــادتــه
ً
ال ـ ـثـ ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة عـ ــام  ،1936وصـ ــوال
إلـ ــى سـلـسـلــة م ــن اإلضـ ــرابـ ــات ال ـت ــي وح ــدت
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي االن ـت ـف ــاض ـت ــن األول ـ ــى
والثانية ،يعود للواجهة اليوم الثالثاء ،في
فلسطني التاريخية ،للمرة األولى منذ سنوات
طويلة ،إذ ينفذ فلسطينيو الــداخــل املحتل

والضفة الغربية إضرابًا عامًا .ويرى أستاذ
األنثروبولوجيا الثقافية في جامعة بيرزيت،
عالء العزة ،في حديث مع «العربي الجديد»،
ّ
أن «أهمية اإلضراب تكمن في بعده الرمزي،
ع ـبــر ك ـســر ال ـج ـغــراف ـيــا االس ـت ـع ـم ــاري ــة الـتــي
فــرضـهــا امل ـشــروع االسـتـعـمــاري الصهيوني
في فلسطني ،من خــال التقسيمات املكانية
وال ــزم ــان ـي ــة ب ــن ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ب ـمــا فيها
القدس ،وقطاع غــزة ،واألراضــي املحتلة عام
 ،1948وهذا الكسر هو املهم» .ويضيف العزة:
«هناك بعد آخر ألهمية اإلضــراب ،وهو أننا
ال نستطيع ال ـيــوم إل ـحــاق هــزيـمــة عسكرية
بــدولــة االحـتــال اإلسرائيلي ،ضمن السياق
والظروف الحالية ،وإنما نستطيع إفقادهم
السلطة على الحكم والسيطرة علينا ،ونقوم
بفرض سيادتنا على ذاتنا ،وهذا هو جوهر
الرسالة التي يقدمها الفلسطينيون عبر هذا
ّ
اإلض ــراب» .ويشير العزة إلى أن «الجماهير
الـفـلـسـطـيـنـيــة ت ـقــول عـبــر ه ــذا اإلضـ ـ ــراب ،إن
إسرائيل فاقدة للشرعية كدولة استعمارية،
واإلضراب يقوم بتحويل فقدان الشرعية هذا
إلــى مـمــارســة ،بهدف إفـقــاد االحـتــال القدرة
على السيطرة».
من جانبه ،يقول القيادي في حركة «حماس»
في الضفة الغربية ،جمال الطويل ،في حديث
مــع «العربي الـجــديــد» ،إن «اإلض ــراب الشامل
ِّ
موحد ومــن املــرات
اليوم الثالثاء ،هو نشاط
القليلة الـتــي تعم فيها فعالية وطنية رقعة
فلسطني الـتــاريـخـيــة كـلـهــا» .وي ــرى الـطــويــل،
أن «هــذا اإلضــراب يؤكد ما تؤكده االنتفاضة
ف ــي هـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ،م ــن ح ـي ــث اتـ ـس ــاع رقـعـتـهــا

وامتدادها على مساحة فلسطني التاريخية،
وبــذلــك تصل الــرســالــة إلــى كــل الــذيــن حــاولــوا
أن ي ـمــزقــوا الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ويـمـ ّـيـعــوا
ث ــواب ـت ـه ــا .فــال ـق ـض ـيــة تـ ـع ــود م ــن ج ــدي ــد إل ــى
عواملها األولـيــة ،وتــؤكــد على فلسطني التي
ً
نعرفها؛ من رأس الناقورة شماال إلى رفح وأم
الرشراش جنوبًا» .ويضيف الطويل« :ال نريد
أن يكون اإلضراب اليوم تقليديًا ،بل نريد لهذا
الـيــوم أن يـكــون يــوم تـفــرغ ملــواجـهــة االحـتــال
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ــدي ع ـل ــى م ـق ــدس ــات ـن ــا وأق ـص ــان ــا
ويعتدي بشكل وحشي على قطاع غزة».
من جهته ،يقول أمني سر نقابة العاملني في
جامعة بيرزيت ،سامح أبو عــواد ،في حديث
مع «العربي الجديد» حول اإلضراب« :هذا أول

فـعــل ق ــادر عـلــى تــوحـيــد الـشـعــب الفلسطيني
في كل أماكن تواجده على جغرافيا فلسطني
التاريخية» .ويضيف أبــو عــواد« :نطمح ألن
يـكــون هــذا اإلض ــراب بــاكــورة أع ـمــال نضالية
تؤدي إلى الحرية القريبة ،لذلك من الضروري
أن يـنـخــرط الجميع فــي ه ــذا الـفـعــل امل ـقــاوم».

العزة :الجماهير تقول
عبر اإلضراب إن إسرائيل
فاقدة للشرعية

توقعات بالتصعيد مع العدو عند نقاط التماس اليوم (عباس موماني/فرانس برس)

ويرى أبو عواد أن «اإلضراب يعني النزول إلى
الساحات وخطوط التماس ،والقيام بأي فعل
مقاوم ،وأن يقوم كل فرد بــدوره في اإلضراب
بشكل إيجابي» .ويتابع« :عندما نرى إخواننا
الفلسطينيني في األراضــي املحتلة عام 1948
بــدأوا خطوة اإلضــراب ،وأمــام هبتهم املشرفة
بعد  73سنة من محاوالت إسرائيل أسرلتهم
وم ـحــو هــويـتـهــم ،يـجــب أن نـقــف مـعـهــم ،هــذه
ّ
للتوحد في كافة أماكن تواجدنا خلف
فرصة
قضيتنا الواحدة».
وعـلــى صعيد الـجــامـعــات ،يــوضــح أبــو عــواد:
«أطلقنا في جامعة بيرزيت بالتزامن مع هذا
اإلض ـ ـ ــراب ،حـمـلـتــن؛ األول ـ ــى لـجـمــع تـبــرعــات
مالية وعينية وإغاثية ألهلنا في قطاع غزة،
والثانية للتوعية في مجال مقاطعة البضائع
اإلسرائيلية».
بـ ـ ــدوره ،يـشـيــر رئ ـي ــس امل ـك ـتــب اإلع ــام ــي في
مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة «فتح»،
م ـن ـيــر الـ ـج ــاغ ــوب ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
ّ
الجديد» ،إلى أن «القوى والفصائل الوطنية
واإلس ــامـ ـي ــة اج ـت ـم ـع ــت ف ــي رام الـ ـل ــه أم ــس،
وتلقفت الــدعــوة لــإضــراب من لجنة املتابعة
العربية بالداخل املحتل ،ودعت إليه» .ويؤكد
ال ـج ــاغ ــوب ع ـلــى «أه ـم ـي ــة اإلض ـ ـ ــراب لـنــاحـيــة
توحيد الحالة الفلسطينية بشكل كامل في
األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة عـ ــام 1948
والـضـفــة الـغــربـيــة وال ـق ــدس وق ـطــاع غ ــزة ،وال
سيما لناحية التالحم مع غزة ورفض املجازر
فيها ،ورفض انتهاك حرمة املسجد األقصى،
فــاإلضــراب تعبير مــن الـكــل الفلسطيني ضد
االنتهاكات اإلسرائيلية».

تقرير
القاهرة ـ العربي الجديد

أع ـ ـ ـ ــاد إع ـ ـ ـ ــان «ك ـ ـتـ ــائـ ــب الـ ـ ـق ـ ـ ّـس ـ ــام»،
ال ــذراع العسكرية لحركة «حماس»،
استهداف ّ
منصة الغاز قبالة ساحل
شـمــال قـطــاع غ ــزة فــي ع ــرض الـبـحــر األبـيــض
املتوسط ،بعدد من الطائرات ّ
املسيرة من طراز
«شـ ـه ــاب» ،تـ ـس ــاؤالت ح ــول امل ــوق ــف امل ـصــري
ّ
الــرسـمــي مــن ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي على غــزة،
خ ـصــوصــا م ــع اس ـت ـه ــداف م ــراك ــز اقـتـصــاديــة
لالحتالل ما يمثل ضغطًا متكررًا على مصر.
الجدل الواسع حول حقيقة التحول في املوقف
امل ـص ــري خـصــوصــا يـقـتــرن دائ ـم ــا بـمــا حــدث
سابقًا .فبعد مــوقــف مـعــاد لفصائل املقاومة
الفلسطينية في غزة خالل الحرب اإلسرائيلية
عـلــى ال ـق ـطــاع ف ــي ال ـع ــام  ،2014ج ــاء الـتـنــاول
اإلعـ ــامـ ــي امل ــوج ــه م ــن جـ ـه ــات اس ـت ـخ ـبــاريــة
مـصــريــة ن ــاف ــذة ،مـخـتـلـفــا ،مــع االس ـت ـفــادة من
لـهـجــة مـغــايــرة لـبـعــض املــؤس ـســات الرسمية
والنقابية.
وكشفت مـصــادر إعالمية تحدثت لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،ع ــن ص ـ ــدور ت ــوج ـي ـه ــات واض ـح ــة
مــن مسؤولني عــن إدارة املشهد اإلعــامــي في
أجهزة االستخبارات املصرية ،عبر مجموعات
مغلقة على مواقع التواصل االجتماعي ،وعبر
االتصاالت املباشرة مع مسؤولي تحرير في
وس ــائ ــل إع ــام ـي ــة ح ـكــوم ـيــة ،وأخـ ـ ــرى تــابـعــة
لــأج ـهــزة نـفـسـهــا ،بــالـتــركـيــز عـلــى جـمـلــة من
الرسائل ،على رأسها إعادة الحديث عن كلمة
وزيــر الخارجية سامح شـكــري ،أمــام مجلس
األمــن في جلسته التي انعقدت أول من أمس
األحد ،باعتبار أن هذا هو ّ
لب املوقف املصري
من األحداث الجارية.
وت ـح ــدث ش ـك ــري ف ــي كـلـمـتــه ع ــن اس ـت ـف ــزازات
االحتالل ّ
للمصلني من أهل القدس في املسجد
األقصى املبارك ،بالتوازي مع عملية التهجير
في ّ
حي الشيخ جــراح ،ما أغضب املاليني من
العرب واملسلمني .وأضــاف شكري أن «مصر
ً
ال ت ــرى سـبـيــا لـتـحـقـيــق األمـ ــن وال ـس ــام في
منطقتنا ،إال عـبــر نـيــل الـشـعــب الفلسطيني
ل ـح ـقــوقــه امل ـش ــروع ــة واس ـت ـق ــال دولـ ـت ــه على
خ ـط ــوط ال ــراب ــع م ــن ي ــون ـي ــو/ح ــزي ــران 1967
وعاصمتها القدس الشرقية» .وختم شكري
ً
كـلـمـتــه ق ــائ ــا« :ي ـقــع عـلــى عــاتـقـنــا جـمـيـعــا أن
ن ـك ـث ــف جـ ـه ــودن ــا مـ ــن أج ـ ــل الـ ــوقـ ــف الـ ـف ــوري
لألعمال العسكرية الحالية ،والحيلولة دون
أي استفزازات في القدس ،مع احترام الوضع
ّ
القانوني والتاريخي في ظل الرعاية األردنية
الهاشمية لألماكن املقدسة».
وشملت التوجيهات املـصــريــة كــذلــك ،أن يتم
تـفـسـيــر ال ـت ـصــريــح امل ـق ـت ـضــب ل ـلــرئ ـيــس عبد

يدور الجدل حول حقيقة الموقف المصري الرسمي من العدوان
اإلسرائيلي ،وما إذا كان يمثل تغييرًا جذريًا أم تكتيكيًا ،فيما تدور
استراتيجية القاهرة في نطاق توزيع األدوار

الخطاب
المصري

تغيير تكتيكي...
وتوزيع أدوار بين
اإلعالم والنقابات
الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـيـ ـس ــي ،ع ـل ــى ه ــام ــش حـ ـض ــوره
مؤتمرًا في باريس ،والــذي قال فيه« :الوضع
الحالي دلوقتي أنه إحنا بصفة عاجلة جدًا،
وبمنتهى ال ــوض ــوح ،ال بــد أن يـعــود الـهــدوء
وينتهي الـعـنــف وتنتهي أع ـمــال الـقـتــل اللي
بتتم» .وفي رده على سؤال حول «هل الجهود
املصرية فيها أمل؟» ،قال الرئيس« :نحن نبذل
جـ ـه ــودًا ،وه ـن ـف ـضــل ،واألم ـ ــل دائ ـم ــا م ــوج ــود،
واألم ــل مــع بعضنا كلنا إنـنــا نتحرك عشان
ننهى هذا الصراع» .وأكدت التوجيهات على
ع ــدم ال ـت ـع ــرض أو ذك ــر م ـســؤول ـيــة االح ـت ــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ــن «هـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــراع» ،وتـجـنــب
الـتـعـلـيــق املـسـتـفـيــض ع ـل ـيــه ،أو امل ـبــال ـغــة في
أنــه يشير إلــى «إســرائـيــل» ،بشكل متكرر؛ مع
اس ـت ـث ـن ــاءات ل ـب ــرام ــج وم ــذي ـع ــن م ـح ــدودي ــن،
ي ـك ـت ـفــون بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى أن ال ــرئ ـي ــس يـعـنــي
ب ـكــامــه «م ـســؤول ـيــة إس ــرائـ ـي ــل» ،ع ــن «هـ ــذا».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـص ـ ــادر سـ ـي ــاسـ ـي ــة وإعـ ــام ـ ـيـ ــة،
إلـ ــى ص ـ ــدور تــوج ـي ـهــات واضـ ـح ــة لـلـنـقــابــات
وم ـن ـظ ـم ــات ح ـق ــوق ـي ــة ح ـك ــوم ـي ــة ،ب ـحــري ـت ـهــا
فــي الـتـعـلـيــق ،وإصـ ــدار بـيــانــات حـ ــادة ،تجاه
العدوان اإلسرائيلي.
ويقول دبلوماسي مصري سابق ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،إن ــه يـمـكــن قـ ــراءة امل ــوق ــف املـصــري
ال ـح ــال ــي ،ف ــي ض ــوء م ـج ـمــوعــة م ــن األح ـ ــداث،
للوقوف على ما إذا كان هناك تغيير حقيقي

مبني على أساس قراءة جديدة لدور مصري
في املنطقة ،أم مجرد تحول لتحقيق مكسب
مــا ،مشيرًا إلــى تقييد الـحــراك الشعبي وعدم
الـ ـسـ ـم ــاح ب ـ ـخـ ــروج املـ ـسـ ـي ــرات وال ـت ـظ ــاه ــرات
الداعمة للقضية الفلسطينية ،واقتصار األمر
على املوقف الرسمي ،والذي يتم التعبير عنه
ببعض التسريبات غير الرسمية .كما يشير
املـصــدر إلــى القبض على إح ــدى الناشطات،
وهي الكاتبة الصحافية الناصرية نور الهدى
زكي ،لرفعها علم فلسطني في ميدان التحرير،
بل واإلخفاء القسري للشاب عمر ،أحد مصابي
ّ
ثورة  25يناير ،كلها مؤشرات توضح أن األمر

تعليمات بعدم
التعرض أو ذكر مسؤولية
االحتالل عن الصراع
السماح للنقابات
بحرية التعليق على
العدوان اإلسرائيلي

مـجــرد خـطــاب تكتيكي فـقــط مــرتـبــط بسياق
وقتي ،وليس تغيرًا استراتيجيًا طويل املدى.
ويعزو الدبلوماسي السابق الخطاب الجديد
للموقف املصري ،إلــى الرغبة في لفت انتباه
اإلدارة األميركية التي تواصل تجاهل القيادة
املـصــريــة مـنــذ وص ــول جــو بــايــدن إل ــى البيت
األبـيــض ،وذل ــك للتأكيد على طبيعة األدوار
الـتــي يمكن أن تلعبها مصر فــي املنطقة ،ما
من شأنه خدمة املصالح األميركية ،في حال
حصول توافق بني القيادتني .ويــرى املصدر
أن شيئًا مــا قــد تحقق فــي هــذا اإلط ــار ،حيث
تلقى وزيــر الخارجية املصري سامح شكري
ٔ
ً
اتصاال من نظيره األميركي انتوني بلينكن،
أول من أمــس ،بحث الــوزيــران خالله تطورات
الوضع املتأزم في األراضي الفلسطينية.
أما السبب الثاني من وجهة نظر الدبلوماسي
السابق ،فهو متعلق بالتجاهل الذي تعرضت
ل ــه ال ـق ــاه ــرة م ــن ال ـجــانــب اإلســرائ ـي ـلــي نفسه
خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ــاضـ ـي ــة ،وت ـع ــوي ــل ت ــل أب ـيــب
أك ـث ــر ع ـلــى الـ ـ ــدور ال ـق ـط ــري ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
امل ـقــاومــة الفلسطينية ،وع ـلــى رأس ـهــا حركة
«حماس» التي تستضيف قطر رئيس مكتبها
السياسي إسماعيل هنية على أراضيها ،في
ّ
ظــل الــدعــم املــالــي الكبير الــذي تقدمه الدوحة
لـقـطــاع غ ــزة ،خـصــوصــا بـعــدمــا نـجـحــت قطر
ف ــي ال ـتــوصــل لـتـهــدئــة ســاب ـقــة ،بـعـيـدًا ع ــن أي
دور م ـصــري .ويـتــابــع الــدبـلــومــاســي السابق
أن «رســالــة القاهرة كانت واضحة هــذه املــرة،
وهي أن امللف برمته في يدها ،وأن التصعيد
والتهدئة بيد القاهرة ،وأنها هي التي تملك
مفاتيح معبر رفح ،الشريان الرئيسي لقطاع
غزة» ،معتبرًا أن «هذه الرسالة أيضًا وصلت».
وت ـش ـيــر م ـص ــادر ح ـكــوم ـيــة م ـصــريــة ،إل ــى أن
«السبب اآلخــر وراء تحول الخطاب املصري
الــذي قــد يعود سريعًا للموقف الـقــديــم ،حال
تــم ال ـت ـجــاوب مــع ال ـقــاهــرة وتـ ّـمــت قـ ــراءة تلك
الرسائل سريعًا من جانب األطــراف املوجهة
لـهــا ،هــو مــا جــرى مــن جــانــب بعض األط ــراف
العربية ،وعلى رأسها اإلمــارات ،خالل توقيع
اتـفــاقـيــة التطبيع مــع دول ــة االح ـتــال ،والــذي
ظنت إسرائيل أنها من خالل تلك االتفاقيات
يمكنها االستغناء تمامًا عن الدور املصري».
ّ
ويعد ما حــدث في ملف غــاز شــرق املتوسط،
من ترتيبات استبعدت منها مصر ،بتنسيق
إســرائـيـلــي إم ــارات ــي ،فــي ظــل تـطــور العالقات
بينهما ،مــن األسـبــاب الرئيسية أخـيـرًا أيضًا
وراء غـضــب ال ـقــاهــرة ،وت ـحــول خـطــابـهــا إزاء
ال ـ ـعـ ــدوان ف ــي غـ ــزة واألراضـ ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة
األخ ــرى ،بشكل دفــع مصر إلعــادة البحث في
أوراق الضغط الـتــي تمتلكها على املستوى
اإلقليمي لحماية مصالحها.
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شرق
غرب
استطالع رأي :عمدة
أنقرة منافس ألردوغان
أظـ ـه ــر اسـ ـتـ ـط ــاع رأي ج ــدي ــد فــي
تركيا ،نشر أمس االثنني ،بروز اسم
عـمــدة أن ـقــرة مـنـصــور يـ ــاواش ،من
حزب الشعب الجمهوري املعارض،
م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــا أم ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس رجـ ــب
ط ـيــب أردوغ ـ ـ ـ ــان ،ف ــي االن ـت ـخــابــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة امل ـن ـت ـظــر إجـ ــراؤهـ ــا في
ال ـ ـعـ ــام  .2023وكـ ـش ــف اس ـت ـط ــاع
شــركــة «أوبـتـيـمــار» أن أردوغـ ــان ال
يــزال فــي املــركــز األول بنسبة 38.6
في املائة ،يليه عمدة أنقرة بنسبة
 15.7في املائة ،متفوقًا على عمدة
إسطنبول أك ــرم إم ــام أوغـلــو ،وهو
أي ـضــا م ــن امل ـع ــارض ــة ،والـ ــذي حــاز
 9.6في املائة.
(العربي الجديد)
تونس :مقتل 5
متشددين في القصرين
أعلنت وزارة الداخلية التونسية،
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،م ـق ـتــل
خـ ـمـ ـس ــة مـ ـتـ ـش ــددي ــن ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
القصرين قرب الحدود الجزائرية.
وأوضحت أنه «بناء على معطيات
ّ
تمكنت وحدات ّ
ّ
أمنية
فنية دقيقة،
ّ
ّ
تــابـعــة لـ ــوزارة الــداخـلــيــة ووح ــدات
ّ
عسكرية ّ
ّ
وجوية تابعة لوزارة
برية
الـ ّـدفــاع الــوطـنــي ،مــن الـقـضــاء على
خ ـم ـســة ع ـنــاصــر إره ــاب ـي ــن خــال
تسللهم إلــى أحــد مرتفعات جبال
القصرين».
(العربي الجديد)
أذربيجان تنفي وقوع
اشتباكات
نـفــى الــرئـيــس األذربـيـجــانــي إلـهــام
علييف ،أمس اإلثنني ،صحة مزاعم
أرم ـي ـن ـيــا ب ــوق ــوع اش ـت ـب ــاك ــات بــن
قوات البلدين ،خالل عملية ترسيم
الـحــدود بينهما .وذك ــرت الرئاسة
األذريــة ،في بيان ،أن علييف بحث
م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ق ــاس ــم
ج ــوم ــارت ت ــوك ــاي ـي ــف ،ف ــي ات ـصــال
ه ــات ـف ــي ،األوضـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ال ـح ــدود
بــن أذربـيـجــان وأرمـيـنـيــا .واعتبر
ّ
«تقدم
علييف ،بحسب الـبـيــان ،أن
أرمـ ـيـ ـنـ ـي ــا بـ ـشـ ـك ــوى إل ـ ـ ــى م ـن ـظ ـمــة
مـعــاهــدة األم ــن الـجـمــاعــي محاولة
لتدويل القضية».
(األناضول)
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قضية

سامر إلياس

يـ ـخ ــرج صـ ـ ــراع آخ ـ ــر م ـف ـت ــوح مـنــذ
انهيار االتحاد السوفييتي وعدم
ت ــرسـ ـي ــم الـ ـ ـح ـ ــدود بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ــادل
ومتكامل بني الجمهوريات التي انفرط عقدها
ف ــي ع ــام  1991إل ــى ال ـع ـلــن م ــن ج ــدي ــد ،وه ــذه
امل ــرة بــن قــرغـيــزسـتــان وطــاجـكـسـتــان ،اللتني
تتنافسان منذ ثالثة عقود على مصادر املياه
والـ ـح ــدود ،لينفجر ال ـخ ــاف إل ــى اشـتـبــاكــات
ب ــن جـيـ ُشــي الـبـلــديــن نـهــايــة إب ــري ــل /نيسان
املــاضــي ،قتل فيه العشرات وأصـيــب أكثر من
 300شخص ،قبل اتفاق الطرفني بداية مايو/
أيار الحالي على احتواء موجة العنف ووقف
إطــاق الـنــار ،وعقد لقاء بــن رئيسي البلدين
ملناقشة املشاكل الحدودية .هذا الوضع ،دفع
في أقل من عام ،إلى لعب
روسيا ،للمرة الثانية ّ
دور رجل اإلطفاء ،لتجنب حرائق جديدة في
ّ
محيطها السوفييتي السابق .وبعد تمكنها
من وقف الحرب في جنوب القوقاز بني أرمينيا
وأذرب ـي ـجــان فــي إقـلـيــم نــاغــورنــو ك ــاراب ــاخ في
نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،تستعد
موسكو للعب دور الوساطة في الصراع بني
قــرغ ـيــزس ـتــان وطــاج ـك ـس ـتــان ،مــدفــوعــة أيـضــا
ب ـم ـخ ــاوف م ــن ت ـم ــرك ــز أم ـي ــرك ــي ف ــي املـحـيــط
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تستعد موسكو لتأدية دور وساطة لتجنب حرائق جديدة في محيطها،
وهذه المرة بين قرغيزستان وطاجكستان ،مدفوعة بعوامل عدة على
رأسها المخاوف من تمركز أميركي في المحيط الروسي بعد االنسحاب
من أفغانستان

خرائط مختلفة

تــنــطــلــق كــــل مــــن قــرغــيــزســتــان
وطاجكستان في إثبات حقوقهما
الــحــدوديــة مــن خــرائــط مختلفة
للحقبة السوفييتية منذ انضمام
البلدين إلــى االتــحــاد وانفصالهما
عنه .وحسب الجانب القرغيزي ،فإن
مركز توزيع المياه في «غولوفنوي»
الــمــتــنــازع عــلــيــه ،والــــذي انطلقت
بسببه الموجة األخيرة من التصعيد،
هو «هــدف استراتيجي لجمهورية
قرغيزستان ويقع على أراضيها» .من
جانبها ،تقول دوشنبيه إنــه وفقًا
لخرائط  1927-1924و ،1989فإن هذا
المركز هو ملك بالكامل لطاجكستان.

صراع
قرغيزستان
وطاجكستان

ع ـل ــى ب ـح ـي ــرة س ــد «كـ ــاسـ ــان س ــاي ـس ـك ــي» فــي
مـنـطـقــة ج ــال أبـ ــاد بــال ـقــرب م ــن ال ـح ــدود مع
أوزب ـك ـس ـت ــان ،وال ـت ــي تـ ــزود ك ــل م ــن األراضـ ــي
القرغيزية واألوزبكية باملياه .وعزت بيشكيك
خطوتها ،إلى أن طشقند ال تدفع ثمنًا للمياه
املسحوبة من البحيرة الواقعة على أراضيها.
وف ـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،رف ـ ـ ــض ال ـ ـجـ ــانـ ــب األوزبـ ـ ـك ـ ــي
الـ ـتـ ـن ــازل ع ــن ح ـق ــوق اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـي ــاه خ ــزان
الـبـحـيــرة ،مـشـيـرًا إل ــى أن ال ـســد بـنــي مــن قبل
الـعـمــال األوزبـكـيــن وعـلــى حـســاب جمهورية
أوزبكستان االشتراكية السوفييتية سابقًا.
وح ـي ـن ـه ــا ،ح ـس ـمــت أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان امل ــوض ــوع
نظرًا المتالكها الجيش األكـبــر عــددًا وعتادًا
واألك ـثــر ك ـفــاءة ،وأج ـبــرت قيرغيزستان على
الـتــراجــع بعد حشد قواتها فــي املنطقة .وما
زال ــت ال ـخــافــات ال ـحــدوديــة بــن أوزبـكـسـتــان
وقرغيزستان على حالها ،فبعد اإلعــان عن
اتفاق لترسيم الحدود وتقسيم حصص املياه
بالكامل في نهاية مارس/آذار املاضي ،عادت
بيشكك إلى االنسحاب بفعل ضغوط شعبية
واح ـت ـجــاجــات ف ــي ال ـق ــرى ال ـح ــدودي ــة اتهمت
جباروف بالتفريط بحقوق املواطنني.

ملف آخر من التركة
السوفييتية يؤرق روسيا
ال ــروس ــي ،ب ـعــد ت ـســريـبــات ع ــن نـ ّـيــة ال ــوالي ــات
املـتـحــدة نقل عــدد مــن جـنــودهــا وطــائــرات من
دون ط ـي ــار ،إلـ ــى ق ــواع ــد ف ــي أوزب ـك ـس ـت ــان أو
طــاج ـك ـس ـتــان ،ب ـعــد ان ـس ـحــاب ـهــا بــال ـكــامــل من
أفغانستان ،لــدعــم الحكومة األفغانية ومنع
ت ـمــدد حــركــة «طــال ـبــان» إن اقـتـضــت الـحــاجــة.
ودخل الرئيس الروسي فالديمير بوتني بقوة
عـلــى خــط الــوســاطــة بــن بيشكك ودوش ـن ـبــه.

تكتم على قتلى االشتباكات

أسفرت االشتباكات على الحدود بين قرغيزستان وطاجكستان ،والتي
اندلعت نهاية إبريل /نيسان الماضي ،عن مقتل  31شخصًا ،بحسب تقارير
غير رسمية في قرغيزستان ،في
حين ّ
أن طاجكستان لم تعترف
رسميًا إلــى اآلن بسقوط ضحايا
مــن جانبها .وتخضع الحدود
بين الدولتين حاليًا لوقف إطالق
النار ،لكن السلطات المحلية في
منطقة باتكين الحدودية في
قــرغــيــزســتــان قــالــت ،فــي وقــت
سابق ،إنه رغم ذلك ،ال يزال إطالق
النار يحدث «بشكل دوري».

وبـعــد مباحثات مــع الــرئـيــس الطاجكي إمــام
علي رحمن ،في موسكو في  8مايو الحالي،
اتصل بوتني هاتفيًا بالرئيس القرغيزي صدر
جباروف ،في  10مايو ،وأعــرب عن استعداده
للمساعدة في تثبيت استقرار األوضــاع على
الحدود مع طاجكستان ،داعيًا جباروف إلى
زيارة موسكو.

صراع مفتوح وتركة سوفييتية
تـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــدت املـ ـ ـش ـ ــاحـ ـ ـن ـ ــات ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ب ــن
س ـكــان ال ـق ــرى ال ـح ــدودي ــة ف ــي قــرغـيــزسـتــان
وطاجكستان منذ  24إبريل /نيسان املاضي،
وتطورت الحقًا إلى اشتباكات بني جيشي
ّ
البلدين .وتمكن الطرفان بعد محاوالت عدة
فاشلة لوقف إطالق النار من احتواء موجة
التصعيد األخيرة في  2مايو الحالي ،واتفق
جباروف ورحمن على قمة ثنائية ملناقشة
املشاكل الـحــدوديــة فــي النصف الثاني من
الشهر الحالي في دوشنبه .وعلى الرغم من
أن االشتباكات األخيرة على حدود البلدين
كانت األعنف واألخطر منذ سنوات ،إال أنها
لم تكن غير متوقعة ،فقد شهد العام املاضي
سبع حــوادث مسلحة .وفــي عــام  2014على
سبيل املـثــال ،اشتبكت وح ــدات مــن جيشي
البلدين أكثر من  30مــرة .وتتركز النزاعات
الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ف ـ ــي آس ـ ـيـ ــا الـ ــوس ـ ـطـ ــى ب ـش ـكــل
رئيسي في وادي فرغانة ،الذي تشترك فيه
أوزب ـك ـس ـتــان وطــاجـكـسـتــان وقــرغـيــزسـتــان.
ً
ويـعـ ّـد الـتــوتــر األخـيــر مـثــاال عــن الـصــراعــات
ّ
امل ـف ـت ــوح ــة الـ ـت ــي خ ــل ـف ـه ــا انـ ـهـ ـي ــار االتـ ـح ــاد
السوفييتي ،وع ــدم ترسيم ال ـحــدود بشكل

كامل بني الجمهوريات التي انفرط عقدها
في  .1991وفي الحقبة السوفييتيةّ ،
زودت
قرغيزستان وطاجكستان الغنيتان باملياه
أوزب ـك ـس ـتــان وك ــازاخ ـس ـت ــان وتــركـمـنـسـتــان
ب ــامل ــاء ،وح ـص ـل ـتــا ف ــي امل ـق ــاب ــل ع ـلــى الـقـمــح
ومصادر الطاقة ،وذلك على أساس التبادل.
وبعد انهيار االتـحــاد السوفييتي ،حاولت
هذه البلدان الحفاظ على االتفاقات الخاصة
بحصص املياه ،لكن ّ
تبي أنها غير عملية.
وس ــاه ــم تــرسـيــم ال ـح ــدود غـيــر املـكـتـمــل في
تعقيد كل شيء ،ما أدى إلى تفاقم النزاعات
حول مصادر املياه .واشتد هذا الصراع في
العقود األخـيــرة ،فقد عانت آسيا الوسطى
مــن مشاكل حــادة مــع نقص امل ــوارد املائية.
وحسب تقديرات خبراء ،فقد تضاعفت كمية
املياه املستهلكة مرتني في األعوام الخمسني
األخيرة في املناطق الحدودية التي تعتمد
أســاســا على ال ــزراع ــات املــرويــة .ومــع تقادم
البنى التحتية لشبكات الصرف وتوصيل
امل ـيــاه ،وتـضــاعــف ع ــدد الـسـكــان م ــرات عــدة،
ازدادت أزمة نقص املياه.

سقف توقعات منخفض
يقلل خبراء من إمكانية حــدوث اختراق كبير
ف ــي ال ـق ـمــة امل ـن ـت ـظــرة لــرئ ـي ـســي قــرغ ـيــزس ـتــان
وطــاج ـك ـس ـتــان ،ن ـظ ـرًا إل ــى ع ــوام ــل اقـتـصــاديــة
وسياسية داخلية في كال البلدين .فجباروف
لــن يستطيع الـتـخـلــي عــن خـطــابــه الشعبوي
القومي الــذي يستخدمه للتغطية على فشله
ف ــي ال ــوف ــاء ب ــوع ــوده االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وإخ ـفــاقــه
فـ ــي مـ ـح ــارب ــة الـ ـفـ ـس ــاد ،وت ـح ـس ــن األوض ـ ــاع

دمار في الجانب القرغيزي جراء اإلشتباكات األخيرة (نزير علييف/األناضول)

تتركز النزاعات
الحدودية بشكل رئيسي
في وادي فرغانة
ترى موسكو أن
الوقت غير مناسب لتطور
النزاعات وتوسعها
االق ـت ـص ــادي ــة ،واألهـ ـ ــم ه ــو م ــا كـشـفـتــه جــولــة
ال ـصــراع األخ ـيــرة مــن عــدم ق ــدرة الجيش على
توفير األمن لسكان املناطق الحدودية ،وسوء
اإلدارة في هياكل الدولة .فنتيجة االشتباكات،

رصد

نفوذ ترامب يطيح ليز تشيني من قيادة الحزب الجمهوري
تعهدت النائبة
الجمهورية ليز تشيني،
التي تمت اإلطاحة بها من
قيادة الحزب الجمهوري،
بمواصلة العمل لضمان
عدم اختيار دونالد ترامب
مرشحًا للرئاسة
على الرغم من خسارته االنتخابات الرئاسية
بوجه جــو بــايــدن ،فــإن تأثير دونــالــد ترامب
على الجمهوريني ال ي ــزال قــويــا ،مــع إطاحة
الـ ـح ــزب بــرئ ـي ـســة امل ــؤت ـم ــر ال ـج ـم ـه ــوري فــي
مجلس الـنــواب ،النائبة ليز تشيني ،بسبب
انتقادها الرئيس السابق ،ورفضها مزاعمه
بتزوير االنتخابات الرئاسية في نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي.
وشـ ـ ـ ـ ّـددت املـ ـس ــؤول ــة الـ ـص ــاع ــدة ف ــي ال ـح ــزب
الجمهوري إيليز ستيفانيك ،التي فازت قبل
أيام بمنصب حزبي رفيع خلفًا إلحدى أشد
الـشـخـصـيــات الـجـمـهــوريــة ان ـت ـقــادًا للرئيس
األم ـيــركــي ال ـســابــق ،عـلــى أن دون ــال ــد تــرامــب
ال يــزال زعيم الجمهوريني ،وأن دوره «بالغ
األهمية» الستعادة ثقة الناخبني.
وان ـ ـت ـ ـخـ ــب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــون يـ ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
سـتـيـفــانـيــك لـتــولــي ثــالــث أع ـلــى مـنـصــب في
مـجـلــس ال ـن ــواب ،فــي انـتـصــار كـبـيــر لـتــرامــب
ال ــذي ال ت ــزال غــالـبـيــة الـجـمـهــور ّيــن تعتبره
زع ـي ــم الـ ـح ــزب ،وال ـ ــذي ق ــد ي ـت ــرش ــح م ـجــددًا
ّ
للرئاسة في العام  .2024وحلت ستيفانيك
فــي املنصب خلفًا لليز تشيني ،التي أقيلت
بـسـبــب انـتـقــادهــا تــرامــب ورف ـض ـهــا مــزاعـمــه
بشأن سرقة الديمقراطيني انتخابات العام
 .2020وقــالــت ستيفانيك ( 36سـنــة) لشبكة
«فوكس نيوز» ،أمس األول ،إن ترامب «يتمتع
بـمـكــانــة بــالـغــة األهـمـيــة ل ـل ـحــزب» .واعـتـبــرت
«أنـ ــه زع ـيــم ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري .الـنــاخـبــون
يـ ـق ــررون ه ــوي ــة زع ـي ــم الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري،

ّ
وهم ال يزالون يتطلعون إلى ترامب ورؤيته.
سيؤدي (تــرامــب) دورًا هامًا في استعادتنا
مجلس النواب في العام .»2022
ويأمل املحافظون التوصل إلى استراتيجية
مـتـجــانـســة اس ـت ـعــدادًا النـتـخــابــات منتصف
الوالية العام املقبل ،لكن جمهوريني يخشون
أن ي ــؤدي رفــض خـطــاب تــرامــب حــول تزوير
االن ـت ـخ ــاب ــات إل ــى إل ـح ــاق ال ـض ــرر بــال ـحــزب.
وأظهر استطالع جديد لشبكة «سي بي أس»،
نشر أمس األول ،أن الجمهوريني بغالبيتهم
يريدون أن يظهر الحزب والء لترامب ،وأن 80
فــي املــائــة ممن شملهم االستطالع يوافقون
على إقالة تشيني.
وقالت تشيني ،لشبكة «أيــه بي ســي» األحد
املاضي ،إن بعض الجمهوريني في الكونغرس
ترددوا في تأييدها ،أو في املعارضة العلنية
لترامب وملزاعمه االنتخابية الزائفة ،بسبب
ت ـه ــدي ــدات م ـنــاصــريــه امل ـت ـطــرفــن بــاالع ـتــداء
عليهم .وأضافت أن «أعضاء كثرا أعربوا عن
قلقهم إزاء سالمتهم الشخصية» .وتابعت:
«نـعـيــش حــالـيــا فــي بـلــد تـتــأثــر فـيــه أص ــوات
األعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـح ــزبـ ـي ــن ،ألنـ ـه ــم ق ـل ـق ــون عـلــى
سالمتهم ،قلقون بشأن تهديدات لحياتهم».
وتـ ـ ـع ـ ـ ّـه ـ ــدت ت ـش ـي ـن ــي بـ ـم ــواصـ ـل ــة الـ ـنـ ـض ــال
دف ــاع ــا ع ــن املـ ـب ــادئ امل ـحــاف ـظــة وضـ ــد زعـيــم
م ـهــزوم يـبــث «أك ــذوب ــة ك ـبــرى» بـشــأن تــزويــر
االنتخابات .وأعربت عن أسفها لتصويتها
لصالح ترامب في انتخابات العام املاضي،
وأكــدت أنها ستعمل على منعه من الترشح
مـ ـج ــددًا لــان ـت ـخــابــات .وق ــال ــت «س ــأف ـع ــل كل
مــا بوسعي لضمان عــدم اخـتـيــاره مرشحًا،
وكــل ما يقتضيه األمــر لضمان عــدم وجــوده
على مقربة مــن املكتب البيضاوي مـجــددًا».
واع ـت ـب ــرت تـشـيـنــي أن زع ـي ــم ال ـج ـم ـهــوريــن
فــي مجلس الـنــواب األميركي كيفن مكارثي
وستيفانيك متواطئان فــي حملة التشهير
الكاذبة التي شنها ترامب ضد االنتخابات
التي خسرها .وأضــافــت «أنــا لست مستعدة
للقيام بــذلــك .أعتقد أن هـنــاك بعض األمــور
التي يجب أن تكون أكبر من الـحــزب ،وأكبر
م ــن ال ـحــزب ـيــة .قـسـمـنــا ل ـلــدس ـتــور واحـ ــد من

هؤالء» األمور .وحذرت من أن ترامب «ال يزال
يمثل تهديدًا حقيقيًا» .ما يفعله هو أنه يدفع
ال ـنــاس إل ــى االع ـت ـقــاد بــأنـهــم ال يستطيعون
االعتماد على عمليتنا االنتخابية لنقل إرادة
الشعب» .وقالت إن «املاليني من الناس الذين
دع ـمــوا الــرئـيــس قــد ض ـل ـلــوا» ،مضيفة «لقد
تمت خيانتهم».
ويـعـتـبــر ال ـج ـم ـهــوريــون ،بـحـســب شـبـكــة «أن
بي ســي» ،أنهم يريدون التوقف عن التركيز

يحاول الجمهوريون
ترتيب أوضاعهم قبل
االستحقاقات االنتخابية

ع ـلــى امل ــاض ــي ،وامل ـض ــي ق ــدم ــا ف ــي مـهــاجـمــة
السياسات الديمقراطية خــال الفترة التي
تسبق انـتـخــابــات الـتـجــديــد الـنـصـفــي الـعــام
املقبل .وقــال مكارثي ،للصحافيني األسبوع
امل ــاض ــي ،إن ــه «ال يعتقد أن أحـ ـدًا يـشـكــك في
شــرعـيــة االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة» ،حـتــى في
ال ــوق ــت الـ ــذي أصـ ــدر ف ـيــه ت ــرام ــب  24بـيــانــا،
خ ــال الـشـهــريــن املــاضـيــن ،يــزعــم فيهم عــدم
شرعية االنتخابات .وكــان اعتبر ،قبل أيــام،
أن االنتخابات ترقى إلى «جريمة القرن».
وانضم النائب الجمهوري آدم كينزينغر إلى
تشيني فــي الـهـجــوم على تــرامــب .وق ــال ،في
مقابلة مــع شبكة «أن بــي ســي نـيــوز» ،أمس
اإلث ـن ــن ،إن تــرامــب هــو الـسـبــب فــي أن قــادة
الـحــزب الجمهوري ال يستطيعون ببساطة
االنـتـقــال إلــى مــا بعد خـســارتــه االنـتـخــابــات.
وأضاف كينزينغر ،الذي صوت مثل تشيني

ستيفانيك :ترامب يتمتع بمكانة بالغة األهمية بالنسبة للحزب الجمهوري ()Getty

لعزل تــرامــب بسبب اتهامه بالوقوف خلف
الهجوم على مبنى الكابيتول في  6يناير/
كانون الثاني املاضي« ،ال يمكنك من ناحية
ال ـق ــول إن دون ــال ــد ت ــرام ــب ه ــو زع ـيــم الـحــزب
ال ـج ـم ـهــوري ،وأنـ ــا أعـتـقــد أن ــه زع ـيــم الـحــزب
الجمهوري فــي الــوقــت الحالي ،ألن مكارثي
أع ـط ــاه ب ـطــاقــة ق ـي ــادت ــه ،ث ــم ت ـق ــول إن علينا
املضي قدمًا».
من جهة ثانية ،ذكر «راديو تولسا» األميركي،
أمــس األول ،أنــه وفــي إط ــار الــدعــم املتواصل
ل ـت ــرام ــب ،حـ ــاول الـ ـن ــواب ال ـج ـم ـهــوريــون في
والية أوكالهوما تسمية طريق باسم «طريق
الرئيس دونالد ترامب السريع» ،إال أنه أشار
إلى أن جهودهم فشلت بسبب عدم حصولهم
عـلــى ثـلـثــي األص ـ ــوات املـطـلــوبــة ف ــي مجلس
نواب الوالية.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

أجـلــت السلطات القرغيزية أكـثــر مــن  51ألفًا
من مواطنيها من منطقة الـصــراع ،ومــع عجز
ال ـح ـكــومــة ع ــن ت ــأم ــن امل ـس ـكــن ل ـل ـهــاربــن من
ال ـح ــرب ،اض ـطــر املــواط ـنــون إل ــى الـقـيــام بهذه
املـهـمــة ،مــا أث ــار نقمة شعبية على جـبــاروف،
في واحدة من أكثر مناطق جنوب قرغيزستان
ّ
فقرًا .في املقابل ،فإن التصعيد الحالي ساعد
رح ـم ــن أك ـث ــر م ــن غ ـي ــره ،ف ـقــد أظ ـه ــرت ال ـحــرب
ّ
املـحــدودة أن نظامه ال يــزال قــادرًا على تعبئة
الـبــاد فــي مواجهة الخطر ،مــا منحه شعبية
إضافية ،تساعده في عملية انتقال السلطة إلى
ابنه رستم إمام علي ،بعد نحو ثالثة عقود من
حكمه البالد ،ولهذا فمن غير املرجح أن ّ
يقدم
تنازالت جدية .اقتصاديًا ،فإن ترسيم الحدود
ً
عملية مكلفة تحتاج وقتًا طويال في مناطق
ذات طبيعة جغرافية صعبة .فـطــوال ثالثني
ّ
عامًا ،لم يتمكن البلدان إال من ترسيم نحو 500

كيلومتر من أصل  980كيلومترًا ،وهناك أكثر
مــن سبعني نقطة ح ــدودي ــة خــافـيــة يقطنها
مــزيــج مــن ال ـس ـكــان وت ـتــداخــل فـيـهــا األراض ــي
الزراعية والتجمعات السكانية ،فالحدود في
الحقبة السوفييتية كانت فقط لرسم الحدود
اإلدارية في بالد واحدة .وال تقتصر الخالقات
حــول الـحــدود واملـيــاه على البلدين فقط ،فقد
شـهــدت املنطقة صــراعــات منتظمة أشعلتها
الخالفات الحدودية التي لم يتم حلها وكذلك
نـقــص امل ـيــاه .وع ــادة مــا تـبــدأ ال ـصــراعــات بني
سـكــان ال ـقــرى ال ـحــدوديــة ،لتتطور الحـقــا إلــى
صـ ــراع ب ــن ال ـج ـي ــوش .ودفـ ــع ت ـك ــرار ال ـصــراع
للسيطرة على املياه الرئيس األوزبكي السابق
ّ
إسالم كريموف إلى التحذير في  2015من أن
سعي أي طرف إلى السيطرة على املوارد املائية
في جمهوريات آسيا الوسطى ّيمكن أن يؤدي
إلى حرب شاملة .ومن أجل تجنب السيناريو

األسـ ـ ـ ـ ــوأ ،دع ـ ــا ك ــريـ ـم ــوف إل ـ ــى الـ ـت ــوص ــل إل ــى
موقف متفق عليه بشأن مشاريع الطاقة على
األنهار التي تتدفق عبر أراضي قيرغيزستان
وكــازاخ ـس ـتــان وأوزب ـك ـس ـتــان وطاجيكستان
وتركمانستان .ومعلوم أن مناطق واسعة من
بلدان دول املنبع لألنهار الرئيسة في املنطقة،
وال سيما قرغيزستان وطاجكستان ،تعاني
مــن ان ـعــدام الـطــاقــة الكهربائية ،وتضطر إلى
قضاء الشتاء من دون تدفئة أو كهرباء ،كما
بدأت الدولتان تلمسان نقصًا في املياه الالزمة
ل ـح ـيــاة ن ـحــو  75ف ــي امل ــائ ــة م ــن ال ـس ـكــان على
طرفي ال ــوادي ،والذين يعتمدون في حياتهم
على الزراعة ،لكنهما ال تستطيعان بناء سدود
نظرًا العتراض بلدان املصب بسبب التأثيرات
السلبية التي يعمقها نقص املخزونات املائية
ومواسم الجفاف في العقود األخيرة.
وفـ ــي عـ ــام  ،2016اسـ ـتـ ـح ــوذت قــرغ ـيــزس ـتــان

وساطات إقليمية
أثارت االشتباكات األخيرة بني قيرغيزستان
وط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان ،ق ـل ــق األطـ ـ ـ ــراف اإلق ـل ـي ـم ـيــة
امل ـع ـن ـيــة ،وخ ـصــوصــا روسـ ـي ــا ،ال ـتــي تسعى
إلــى لعب دور ضــامــن األم ــن واالسـتـقــرار في
الفضاء السوفييتي السابق .لكن تصريحات
مختلف األط ـ ــراف ،اتـسـمــت بــالـحــذر عمومًا
نـ ـظـ ـرًا لـ ـتـ ـج ــارب ت ــاريـ ـخـ ـي ــة س ــابـ ـق ــة ،وعـ ــدم
وجــود حلول سريعة للصراعات املتواصلة
عـلــى امل ـ ــوارد املــائ ـيــة .وف ــي  7مــايــو الـحــالــي،
أب ــدى الــرئـيـســان ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بوتني
واألوزب ـكــي شوكت ميرزاييف استعدادهما
لـلــوســاطــة لتثبيت االس ـت ـقــرار عـلــى الـحــدود
بني قرغيزستان وطاجكستان.
وس ـعــت مــوسـكــو مـنــذ بــدايــة جــولــة ال ـصــراع
األخـ ـي ــرة ل ـحــث األط ـ ـ ــراف ع ـلــى ال ــدخ ــول في
ح ــوار مـبــاشــر ،وعــرضــت مـســاعــدة مشتركة
مع كازاخستان ،لتقاسم تجربة حل املشاكل
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ،ب ـع ــدم ــا اس ـت ـط ــاع ــت ال ــدول ـت ــان
ترسيم قــرابــة  90فــي املــائــة مــن أصــل  7آالف
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كيلومتر مــن ال ـحــدود ،عبر الـحـلــول الوسط
وعـمـلـيــات ت ـبــادل ل ــأراض ــي .وف ــي لـقــائــه مع
ّ
رحـمــن السبت املــاضــي ،أكــد بــوتــن أن بــاده
بحاجة إلــى ع ــودة الـعـمــال األجــانــب ،مشيرًا
إلـ ــى وج ـ ــود ن ـق ــص ك ـب ـيــر ب ـع ــد رج ـ ــوع أك ـثــر
م ــن  1.5م ـل ـيــون ع ــام ــل إل ــى آس ـي ــا الــوسـطــى
بـسـبــب جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،م ــا ق ــد يـسـهــم في
تخفيف الـتــوتــر فــي املـنــاطــق الـحــدوديــة بني
طاجكستان وقرغيزستان اللتني تعدان من
أه ــم م ـصــادر الـعـمــالــة األجـنـبـيــة فــي روسـيــا،
عبر تخفيف نسب البطالة املرتفعة وعــودة
تدفق التحويالت املالية للعمال املهاجرين
إلى املنطقة فقيرة املوارد.

العامل األفغاني
ّ
ويبدو أن الكرملني قــرر الدخول بقوة على
خط تسوية النزاع لعوامل عدة ،من ضمنها
أن الصراعات في املنطقة قد تؤدي إلى انهيار
املنظومة األمنية واالقتصادية التي يعمل
عليها مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة ،عـبــر «منظمة
مـعــاهــدة األم ــن الـجـمــاعــي» الـتــي تــدخــل في
إطــارهــا كــل مــن قرغيزستان وطاجكستان،
و«االت ـحــاد االقـتـصــادي األوراسـ ــي» (اتـحــاد
اقتصادي لـلــدول التي تقع فــي وســط آسيا
ً
وشمالها وفي أوروبــا الشرقية) ،فضال عن
أن ال ـصــراعــات تلحق ض ــررًا ب ــدور موسكو
كـضــامــن لـلـســام واالس ـت ـق ــرار ف ــي املـنـطـقــة.
ّ
ومن الواضح أن موسكو ترى أن الوقت غير
مناسب لتطور النزاعات واحتمال توسعها،
لتزامنها مع انسحاب القوات األميركية من
أفغانستان ،واقـتــراب الفوضى أكثر فأكثر
من حدود كل من قرغيزستان وطاجكستان
ّ
تحول
وأوزبـكـسـتــان .وتخشى موسكو مــن
وادي فــرغــانــة مــرة أخ ــرى إلــى تــربــة خصبة
لجذب اإلرهابيني وانتقالهم إلى بلدان آسيا
ّ
الوسطى والحقًا إلى روسيا .ومن املؤكد أن
تصاعد دور الوساطة الروسي مرتبط أيضًا
برغبة موسكو في التوافق مع قيادات آسيا
ّ
يتسبب به
الوسطى لسد أي فراغ أمني قد
ّ
االنسحاب األميركي من املنطقة .ومعلوم أن
روسيا تحتفظ بقاعدتني عسكريتني في كل
من طاجيكستان وقيرغيزستان.
ومن الالفت تزامن دخــول بوتني بقوة على
خط الوساطة بني البلدين املتحاربني ،مع
ك ـشــف صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال»
ّ
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،أن ال ــوالي ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة تـ ـ ـ ـ ــدرس إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ن ـ ـشـ ــر قـ ـ ــوات
منسحبة من أفغانستان في أوزبكستان أو
طاجكستان بهدف دعم الحكومة األفغانية
وال ـس ـي ـطــرة عـلــى أنـشـطــة حــركــة «طــال ـبــان»
ومــراقـبــة املـتـطــرفــن اآلخ ــري ــن .وعـلــى الــرغــم
ّ
مـ ــن أن قـ ــواعـ ــد «م ـن ـظ ـم ــة مـ ـع ــاه ــدة األمـ ــن
الـجـمــاعــي» الـتــي تعد طاجيكستان عضوًا
فيها ،تحظر على بلدانها استقبال قواعد
أجنبية ،وكذلك قواعد «االتحاد االقتصادي
األوراس ــي» الــذي يضم أوزبكستان كعضو
مراقب ،يبدو أن موسكو ال تستبعد إمكانية
تــوافــق األخ ـيــرة مــع الــواليــات املـتـحــدة على
إنـشــاء قــاعــدة عسكرية تحت مسمى مركز
ّ
محاربة اإلرهاب على سبيل املثال .علمًا أن
واشنطن كانت تمتلك قاعديتني عسكريتني
فــي املـنـطـقــة مـنــذ 2001؛ األولـ ــى هــي قــاعــدة
ميناس في قرغيزستان غادرتها في ،2014
والـثــانـيــة فــي أوزبـكـسـتــان فــي مـطــار «خــان
أب ــاد» الـعـسـكــري وخــرجــت منها فــي ،2005
ب ـع ــد خ ــاف ــات م ــع ط ـش ـق ـنــد حـ ــول ال ـتــدخــل
األميركي في الشؤون الداخلية للبالد.

تقرير

االتفاق النووي :العودة األميركية تخيم على التفاوض
تجعل عوائق عدة
مفاوضات فيينا بين إيران
والدول الكبرى شديدة
التعقيد ،فيما تبحث
إدارة جو بايدن كيفية
االلتفاف على عقوبات
دونالد ترامب
طهران ــ صابر غل عنبري

ن ـف ــى املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
اإليرانية ،سعيد خطيب زادة ،أمس اإلثنني،
ّ
صحة األنباء التي تحدثت عن التوصل إلى
«اتفاق أولــي» في مباحثات فيينا النووية
بــن ط ـهــران ومـجـمــوعــة  1+4املــوق ـعــة على
االتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وأملانيا
وروسـ ـي ــا وال ـ ـصـ ــن) ،والـ ـت ــي ت ـج ــري أيـضــا
وس ــط مـبــاحـثــات غـيــر م ـبــاشــرة ب ــن إي ــران
والــواليــات املـتـحــدة ،املنسحبة مــن االتـفــاق
فــي ال ـعــام  .2018وش ـ ّـدد خطيب زادة على
أنــه «ال يــوجــد شــيء اسـمــه اتـفــاق أول ــي (أو
مــؤقــت)» ،ولــن يحصل أي اتفاق ،ما لم يتم
ّ
التوصل إلى حل جميع القضايا ،املرتبطة
باالتفاق النووي املبرم عام .2015
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار خـ ـطـ ـي ــب زادة ،خـ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــره
ال ـص ـحــافــي األس ـب ــوع ــي ،إل ــى االتـ ـف ــاق على
«نسبة كبيرة» من القضايا خالل مباحثات
فيينا ،لكنه قــال إن «هناك قضايا (عالقة)
أخـ ـ ـ ــرى تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ــرارات س ـي ــاس ـي ــة،
ي ـج ــب أن ت ـت ـخــذ فـ ــي الـ ـع ــواص ــم (ع ــواص ــم
ال ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة)» ،الف ـتــا إل ــى أن «م ــا تبقى
مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا تـ ـع ــد مـ ـهـ ـم ــة ،ونـ ـح ــن نـصــر
على مواقفنا ،ونتابع تنفيذها» ،متوقعًا
ع ـقــد الـلـج ـنــة امل ـش ـتــركــة لــات ـفــاق ال ـن ــووي،
اج ـت ـم ــاع ــا آخ ـ ــر خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع ال ـح ــال ــي،
ف ــي إطـ ــار ال ـجــولــة الــراب ـعــة م ــن املـبــاحـثــات،
ومؤكدًا أن املفاوضات الفنية مستمرة في

اللجان الثالث .واللجان الثالث الفنية ،هي
لجنة تحديد العقوبات التي ينبغي على
الــواليــات املتحدة رفعها عن إي ــران ،ولجنة
تحديد اإلجراءات النووية التي على طهران
الـقـيــام بـهــا لـلـعــودة إل ــى تنفيذ تعهداتها
ال ـن ــووي ــة ،ول ـج ـنــة «ال ـتــرت ـي ـبــات اإلجــرائ ـيــة
الالزمة» للعودة إلى االتفاق.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ل ـف ــت خ ـط ـيــب زادة إل ــى
اجـتـمــاع كبير املـفــاوضــن اإليــران ـيــن ،عباس
عــراق ـجــي ،أول مــن أم ــس األحـ ــد ،مــع األط ــراف
األوروبـ ـي ــة امل ـشــاركــة ف ــي امل ـف ــاوض ــات ،داعـيــا
إلــى الـتــريــث حــول نتائج اجـتـمــاعــات اللجان
ال ـثــاث ،مــع عــدم استبعاده أن تـعــود الــوفــود
إلى العواصم «إن كانت هناك حاجة».
وب ـ ــدأت م ـبــاح ـثــات فـيـيـنــا إلح ـي ــاء االت ـف ــاق
ال ـ ـنـ ــووي م ـن ــذ  2إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان امل ــاض ــي،
وان ـط ـل ـق ــت جــول ـت ـهــا ال ــرابـ ـع ــة ف ــي ال ـســابــع
مــن شهر مــايــو/أيــار الـحــالــي ،حيث عقدت
اللجنة املشتركة لالتفاق النووي اجتماعًا
عـلــى مـسـتــوى مـســاعــدي وزراء الـخــارجـيــة
ً
للدول األعضاء باالتفاق ،فضال عن لقاءات
أخ ــرى تـجــريـهــا ال ــوف ــود ،بــاسـتـثـنــاء الــوفــد
اإلي ــران ــي ،مــع الــوفــد األمـيــركــي امل ـشــارك في
املـبــاحـثــات بـقـيــادة روب ــرت مــالــي ،املبعوث
األميركي للشأن اإليراني.
وفـيـمــا تـبـحــث ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ع ــن كيفية
الـعــودة إلــى االتـفــاق الـنــووي مــع إي ــران ،تبدو
طريقها مليئة باأللغام التي وضعها الرئيس
األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب وفــري ـقــه.
وتتعلق هــذه األل ـغــام ،بالعقوبات على أكثر
م ــن  700ك ـيــان وشـخـصـيــة إي ــران ـي ــة ،بحسب
إحصاء لوكالة «رويترز» ،مستمد من بيانات
وزارة الخزانة األميركية ،ونشرته في تقرير
لها أمس .وهذه العقوبات كان ترامب قد بدأ
بـفــرضـهــا ت ـبــاعــا ،مـنــذ انـسـحــابــه مــن االت ـفــاق
الـ ـن ــووي ف ــي  .2018وأك ـ ــد مـ ـس ــؤول أم ـيــركــي
إن الئ ـحــة «رويـ ـت ــرز» قــريـبــة مــن ت ـعــداد إدارة
الرئيس األميركي الحالي جو بايدن.
وكــانــت إدارة تــرامــب قــد وض ـعــت حــوالــي 24
مؤسسة حيوية القتصاد إيران على الالئحة
الـ ـس ــوداء ،مـنـهــا امل ـص ــرف امل ــرك ــزي اإلي ــران ــي،

بإمكان بايدن اللجوء إلى األوامر التنفيذية لرفع بعض العقوبات (ألكس وونغ)Getty/

ال يحتاج بايدن
إلى رفع العقوبات
عن الحرس الثوري
وشـ ــركـ ــة ال ـن ـف ــط ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،ع ـب ــر اس ـت ـخ ــدام
القوانني األميركية املصممة ملعاقبة الكيانات
وال ـ ـ ــدول واألفـ ـ ـ ــراد األج ــان ــب امل ـت ـه ـمــن بــدعــم
اإلرهـ ــاب أو املـســاهـمــة فــي انـتـشــار األسـلـحــة.
لكن رفــع هــذه العقوبات يعد أساسيًا ،وأمـرًا
ال مفر منه ،إذا ما أرادت إيران تصدير نفطها.
أما بالنسبة إلى إدارة بايدن ،فإن التراجع عن
هذه العقوبات يترك األخير عرضة لالتهامات
بــالـتـهــاون مــع اإلرهـ ــاب ،وهــو اتـهــام سياسي
يـبــدو أيـضــا أنــه ال يمكن تـفــاديــه إذا مــا ّ
تمت
إعادة إحياء االتفاق النووي.
ووص ــف جــون سـمـيــث ،املــديــر الـســابــق ملكتب
مـ ــراق ـ ـبـ ــة األصـ ـ ـ ـ ــول األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة (أوف ـ ـ ـ ـ ـ ــاك) فــي

وزارة الـخــزانــة األمـيــركـيــة ،ل ــ«روي ـتــرز» ،سيل
ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي فــرضـهــا ت ــرام ــب عـلــى إي ــران
بأنها «غير مسبوقة بالحجم في عهد أميركا
ال ـح ــدي ــث» .ورأى أن «اس ـت ـه ــداف املــؤسـســات
اإلي ــرانـ ـي ــة لــدع ـم ـهــا اإلره ـ ـ ـ ــاب ،أو لـعــاقـتـهــا
بالحرس الثوري اإليراني ،جعل إعادة إحياء
االتفاق أمرًا شديد الصعوبة .فإضافة اإلرهاب
الدولي والحرس الثوري ،أو انتهاكات حقوق
اإلنـ ـس ــان ،إل ــى أي الئ ـح ــة ،بـجـعــل األمـ ــر أكـثــر
صعوبة من الناحية السياسية لجهة إعــادة
رفعها عن الالئحة».
وك ــان ــت إع ـ ــادة ف ــرض ال ـع ـقــوبــات ع ـلــى إي ــران
م ــن ق ـبــل ت ــرام ــب ،ض ـمــن س ـيــاســة «ال ـض ـغــوط
القصوى» ،قد أثــرت على االقتصاد اإليراني،
ال ــذي شـهــد تــراجـعــا ب ـحــدود  6فــي املــائــة عــام
 ،2018و 6.8ف ــي امل ــائ ــة عـ ــام  ،2019بحسب
صندوق النقد الــدولــي .ويريد بايدن العودة
إلــى بنود االتـفــاق ،وربما توسعتها ،لتشمل
ما ترى فيه واشنطن نشاطات مزعزعة إليران
فــي املنطقة .وكــانــت إي ــران بــدورهــا ،قــد بــدأت
تقليص الـتــزامــاتـهــا الـنــوويــة منذ  ،2019ردًا

على االنسحاب األميركي من االتفاق .ويسعى
املـتـفــاوضــون ال ـيــوم إل ــى الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
قبل  21مايو الحالي ،لكن عوائق عدة ال تزال
تحول دون إتمام ذلك.
وم ــن ب ــن أه ــم ال ـع ــوائ ــق ،كـيـفـيــة الـتـعــامــل مع
ال ـع ـق ــوب ــات املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى مـ ـص ــرف إي ـ ــران
املركزي ،والذي كانت عقوبات قد فرضت عليه
بداية في  ،2012ثم رفعت ثم أعادها ترامب .بل
ذهب األخير أبعد من ذلك ،مع وضع املصرف
اإليراني على الالئحة السوداء ،في سبتمبر/
أيـلــول  ،2019متهمًا إي ــاه بــدعــم «املجموعات
اإلرهابية» ماليًا ،كما استهدف أجــزاء أخرى
من البنية التحتية اإليرانية ،بما فيها شركتا
النفط والبتروكيميائيات الوطنيتني .ويقول
امل ـخ ـت ـصــون إنـ ــه إذا م ــا أرادت إيـ ـ ــران إعـ ــادة
ت ـصــديــر وب ـيــع نـفـطـهــا ،ف ــإن ه ــذه الـعـقــوبــات
ً
يجب أن ترفع أوال .ويــرى فريق تــرامــب ،بمن
فيهم إل ـيــوت إب ــرام ــز ،مـبـعــوث تــرامــب األخـيــر
الخاص إلى إيران ،أن تلك العقوبات «فرضت
ضمن أرضية قانونية ،وهــي مبررة قانونيًا
وأخـ ــاق ـ ـيـ ــا» .ول ـ ـهـ ــذا الـ ـسـ ـب ــب ،أك ـ ــد م ـس ــؤول
أمـيــركــي كبير فــي وزارة الـخــارجـيــة أن إدارة
بايدن ال تخطط لتحدي «األرضية القانونية»
لـلـعـقــوبــات ،أي أنـهــا لــن ت ـجــادل إذا مــا كانت
الكيانات اإليرانية املعاقبة قد دعمت اإلرهاب
أم ال ،بل ستصل إلى خالصة أنه «من مصلحة
األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـعـ ــودة لــات ـفــاق
النووي» لتبرير رفع هذه العقوبات.
إلــى ذل ــك ،فــإن ق ــرار تــرامــب فــي إبــريــل 2019
وض ــع ال ـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي ،و«فـيـلــق
القدس» التابع له ،على الالئحة السوداء قد
جعل األمور أكثر تعقيدا ،إذ إنها كانت املرة
األولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات
على «جيش» دولة أجنبية .لكن إدارة بايدن
ال ت ـح ـتــاج إل ــى رف ــع ال ـح ــرس اإلي ــران ــي عن
الالئحة السوداء األميركية لرفع العقوبات
املـفــروضــة على املـصــرف املــركــزي اإليــرانــي.
فـبــإمـكــان وزي ــر الـخــزانــة األمـيــركــي قـلــب أي
عقوبات على هذا املصرف ،بقرار تنفيذي،
يمنح الــرئـيــس األمـيــركــي الـحــق بـفــرض أو
رفع عقوبات بقرار منه.
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محتجو جنوب العراق يرفضون االنتخابات و«السلطة القمعية»

الزحف إلى بغداد ...تكتيك جديد للمتظاهرين
هدد الناشطون في
كربالء بالزحف إلى
بغداد في  25مايو/أيار
الحالي ،احتجاجًا على
عدم كشف الحكومة
عن قتلة المحتجين،
على أن تسبق ذلك
خطوات تصعيدية في
محافظات عدة
بغداد ـ زيد سالم

ع ـ ـ ـ ـ ــاود امل ـ ـت ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرون ف ـ ــي مـ ــدن
وس ــط وج ـنــوب ال ـع ــراق نشاطهم
امليداني ،على مستوى االستعداد
لــاحـتـجــاجــات ،ال ـتــي تــراجـعــت كـثـيـرًا خــال
األشـ ـه ــر امل ــاض ـي ــة ،جـ ـ ـ ّـراء ال ـت ـطــويــق األم ـنــي
وامل ــاح ـق ــات املـسـلـحــة لـلـنــاشـطــن م ــن جـهــة،
ومــواصـلــة السلطات فــي الـبــاد فــرض حظر
التجول الوقائي من فيروس كورونا ،إضافة
إلـ ــى ن ـشــر أعـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة م ــن ع ـنــاصــر األم ــن
فــي الـســاحــات واملـيــاديــن الـتــي كــان يتخذها
املتظاهرون منطلقًا العتصاماتهم السلمية.
إال أنه يبدو أن حادثة اغتيال الناشط املدني
في مدينة كربالء إيهاب الوزني ،في الثامن
مــن شـهــر مــايــو/أيــار الـحــالــي ،كــانــت السبب
في عــودة االحتجاجات ،ورفــع نفس مطالب
الـتـظــاهــرات الـتــي عـمــت ال ـبــاد نـهــايــة ،2019
واستمرت نحو  13شهرًا متتالية.
وأع ـل ــن م ـت ـظــاهــرو مـحــافـظــة ك ــرب ــاء جـنــوب
الـ ـع ــراق مـقــاطـعـتـهــم ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،املـنـتـظــر
إجراؤها في  10أكتوبر/تشرين األول املقبل.
وهـ ــددوا بـمــا وص ـفــوه ب ــ«الــزحــف» للتظاهر
في العاصمة بغداد ،األسبوع املقبل .وأصدر
ناشطون في تظاهرات كربالء بيانًا ،في وقت
متأخر من أمس األول ،ملناسبة مرور أسبوع
على اغـتـيــال الــوزنــي ،أك ــدوا فيه أن مسلسل
االغ ـت ـيــال ف ــي ال ـب ــاد ل ــم ي ـتــوقــف .وب ـي ـنــوا أن
الـسـلـطــات ال ـعــراق ـيــة تـجــاهـلــت بـيــانــا سابقًا
لـ ــذوي قـتـلــى ال ـت ـظ ــاه ــرات ف ــي ك ــرب ــاء طــالــب
بالكشف عن قتلة املحتجني ،وإقالة محافظ
ك ــرب ــاء نـصـيــف جــاســم ال ـخ ـطــابــي ،وقــائــدي
ع ـم ـل ـيــات ال ـج ـيــش وال ـش ــرط ــة ف ــي امل ـحــاف ـظــة.

وأوضـ ـ ـح ـ ــوا أن ه ـ ــذا األمـ ـ ــر دف ـ ــع م ـت ـظــاهــري
كــربــاء إلــى االجـتـمــاع ،واالت ـفــاق على تنفيذ
وصية الوزني املتمثلة في الزحف إلى بغداد
ف ــي  25م ــاي ــو ال ـح ــال ــي ،ع ـلــى أن تـسـبــق ذلــك
خـطــوات تصعيدية فــي مختلف املحافظات
التي تشهد احتجاجات .وأكــد الـبـيــان ،الــذي
شارك في كتابته قوى وشخصيات وحركات
مــدنـيــة تمثل مـتـظــاهــري كــربــاء وأل ـقــي قــرب
منزل عائلة الــوزنــي ،على بــدء «الزحف نحو
بغداد» ،وإعــان يوم  25مايو موعد تظاهرة
مركزية في العاصمة .وأضــاف املتظاهرون،
ف ــي ب ـي ــان ـه ــم« ،ن ـع ـل ــن م ـعــارض ـت ـنــا لـلـسـلـطــة
القمعية ،وممانعتنا لالنتخابات ،ولن نسمح
بإقامة االنتخابات بــوجــود الـســاح املنفلت
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار م ـس ـل ـســل االغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاالت» ،داعـ ــن
العراقيني والنقابات واالتحادات واملنظمات
املدنية إلــى املشاركة واملساندة في الخطوة
املــركــزيــة املـقـبـلــة لـلـتـخـلــص م ــن ال ـن ـظــام غير
الشرعي والقمعي ،على حد وصف البيان.
وقــال حسني املــوســوي ،وهــو أحــد الناشطني
فــي مــديـنــة ك ــرب ــاء ،إن «إي ـه ــاب ال ــوزن ــي كــان
طلب الحماية من القوات األمنية والسلطات
في بغداد ،في سلسلة منشورات ومخاطبات
ســريــة ،ألن ــه ك ــان يتلقى الـعــديــد مــن رســائــل
ال ـت ـهــديــد م ــن امل ـل ـي ـش ـيــات املـسـل ـحــة الـتــابـعــة
ألحـ ــزاب الـسـلـطــة ،إال أن ال ـق ــوات األم ـن ـيــة لم
تهتم ألم ــر ال ــوزن ــي .وه ــذا يشير إل ــى وجــود
عــاقــة تـخــادم بــن الـقــوى األمـنـيــة النظامية
وال ـق ــوى املـسـلـحــة غـيــر الـنـظــامـيــة والـتــابـعــة
للفصائل الوالئية .لذلك نحن نطالب حاليًا
بإقالة محافظ كربالء ومدير شرطتها وقائد
الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة فــي املــدي ـنــة» .وأوض ــح،
لـ«العربي الجديد» ،أن «عائلة الوزني كانت
طلبت من الحكومة الوصول إلى القتلة ،لكن
ال ـح ـكــومــة ل ــم تـعـلــن ح ـتــى اآلن أي ت ـطــورات
بـخـصــوص مـقـتــل ال ـنــاشــط .وه ــذا يـعـنــي أن
الـحـكــومــة لــن تهتم ملقتل أي عــراقــي .وليس
ه ـنــاك أي خ ـيــار غ ـيــر الـ ـع ــودة إل ــى امل ـيــاديــن
للمطالبة بالكشف عــن قتلة املحتجني .مع
العلم أننا نتوقع تعنيفًا وقمعًا خالل األيام
املقبلة ،كما نتوقع أن تقوم الحكومة بغلق
الطرق مع املحافظات الجنوبية كي ال يتمكن
املتظاهرون من الوصول إلى بغداد».
مــن جهته ،أكــد حسني الـغــرابــي ،زعيم حركة
«البيت الوطني» ،وهو كيان سياسي جديد،
أن «خيار عودة االحتجاجات في محافظات
البالد والتوجه إلى بغداد ،رغبة من الوزني
وعائلته ،وقد حظيت بدعم جميع املحتجني
وامل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن والـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
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حسين الموسوي:
نتوقع قمعًا خالل
األيام المقبلة
ال ـج ــدي ــدة .ون ـحــن نـتــوقــع أع ـ ــدادًا كـبـيــرة من
العراقيني ستكون حاضرة في موعد تجدد
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات» .وأوضـ ـ ـ ــح ،ف ــي اتـ ـص ــال مــع
«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «اغـتـيــال الــوزنــي كان
لحظة فارقة ،ال سيما وأنه من قادة انتفاضة
تـشــريــن (األول) ،وأن مـقـتـلــه أغ ـضــب جميع
املحتجني فــي ال ـع ــراق .وم ــا زاد مــن الغضب
عدم قيام الحكومة الحالية بأي دور للقبض
على القتلة أو الكشف عنهم».
أمــا الناشط من بغداد ،وعضو حركة «نــازل
آخذ حقي الديمقراطية»ّ ،
عمار النعيمي ،فقد
َّ
بي أن «االتفاق الذي وصل إليه املتظاهرون
ف ـ ــي كـ ـ ــربـ ـ ــاء ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـت ـف ــق مـ ـع ــه ع ـم ــوم
املتظاهرين فــي املــدن العراقية ،هــو ممانعة

االنـتـخــابــات .أي أن املتظاهرين ال يؤمنون
بـ ـن ــزاه ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة ،ط ــامل ــا أن ـهــا
خاضعة لقوى الــادولــة وســاح املليشيات،
لــذلــك ه ـنــاك تــوجــه ملـنــع إجـ ــراء االنـتـخــابــات
وعـ ــدم تـشـجـيــع ال ــذه ــاب إل ـي ـه ــا» .وبـ ــن ،في
اتصال مع «العربي الجديد» ،أن «التظاهرات
املــرتـقـبــة سـتـكــون فــي ب ـغــداد ،رغ ــم أن ساحة
التحرير تشهد تواجدًا أمنيًا كبيرًا ،وهناك
ق ــوات جــاهــزة ومـسـتـعــدة لـضــرب املحتجني
وقمعهم .ولكن في كل األحــوال سنعمل على
التظاهر في قلب العاصمة».
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر «ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،من
ت ـن ـس ـي ـق ـيــات االح ـت ـج ــاج ــات ال ـع ــراق ـي ــة ،ف ــإن
«التظاهرات قد ال تكون في ساحة التحرير،
ُ
التي تعرف بكونها مركز االحتجاجات في
البالد .ويستعد املتظاهرون حاليًا للحصول
على ضمانات أمنية للحد مــن قمعهم على
أي ـ ــدي الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة ال ـت ــي تـسـيـطــر عـلــى
الـســاحــة ،إضــافــة إلــى حديقة األم ــة املـجــاورة
ً
لها ،وصوال إلى ساحتي الطيران والخالني».
ول ـف ـت ــت امل ـ ـصـ ــادر إلـ ــى أنـ ــه «فـ ــي ح ــال ــة ع ــدم
حـصــول املـتـظــاهــريــن عـلــى أي ضـمــان أمـنــي،

ف ـقــد ي ـتــوج ـهــون إل ــى اخ ـت ـيــار ســاحــة أخ ــرى
ل ـل ـت ـظــاهــر» .ك ـمــا تـفـيــد م ـص ــادر أخ ـ ــرى ،بــأن
«متظاهرين ينوون االعتصام ونشر خيام،
فــي أك ـثــر مــن ســاحــة ب ـب ـغ ــداد» .م ــن جــانـبـهــا،
بـ َّـي ـنــت رئ ـي ـســة «ال ـج ـب ـهــة امل ــدن ـي ــة ال ـعــراق ـيــة»
النائبة السابقة شروق العبايجي ،في حديث
لـ«العربي الجديد» ،أن «اإلج ــراءات الضعيفة
للحكومة الحالية بشأن ملفات حصر السالح
بـيــد ال ــدول ــة ،وع ــدم الـسـيـطــرة عـلــى املسلحني
الــذيــن يـتـجــولــون فــي ال ـش ــوارع والـكـشــف عن
قتلة املتظاهرين ،وغيرها من األسباب ،تدفع
يــومـيــا الـشـعــب الـعــراقــي إل ــى االحـتـقــان ونبذ
األجواء السياسية وأحزاب السلطة .كما أنها
تــدفــع ال ـعــراق ـيــن إل ــى مـقــاطـعــة االن ـت ـخــابــات،
نظرًا لكونها خالية من أي بيئة صحية وآمنة
للناخبني واملرشحني» .وقالت إن «املتظاهرين
تحدثوا أخيرًا عن ممانعة االنتخابات ،كونها
لم تكن بالشكل املطلوب وال بالصيغة واآللية
واألج ــواء التي من املفترض أن تكون عليها.
لذلك نحن ندعم خيار اللجوء إلى الساحات
وامليادين ،والضغط على الحكومة سلميًا من
أجل تحقيق املطالب».

