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تقود حركة «امتداد» المدنية الفائزة بـ 9مقاعد في البرلمان العراقي حوارًا مع
كتل مدنية أخرى ومستقلين فائزين ،لتشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان ،تؤسس
لمرحلة جديدة من االشتباك السياسي في البالد ،من شأنه إزعاج األحزاب التقليدية،
وإحراج مسارها الطويل المبني على المحاصصة

إدراج  4آالف فلسطيني في سجل السلطة

العراق

سيحق ألربعة آالف
فلسطيني الحصول
على هويات أو تسجيل
سكنهم في الضفة
الغربية بعد مصادقة
االحتالل على إدراجهم
في السجل السكاني
للسلطة

إيعاز من بني غانتس

حراك لتشكيل
جبهة برلمانية
معارضة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام اهلل ـ العربي الجديد

ص ــادق ــت دول ـ ــة االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
أم ــس ال ـثــاثــاء ،عـلــى إدراج نـحــو 4000
فلسطيني في السجل السكاني الخاص
بــالـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ب ـعــدمــا كــانــوا
بــا مكانة رسمية ،وبعد أن عانى عدد
ك ـب ـي ــر م ـن ـه ــم مـ ــن ه ـ ــدر ح ـق ـه ــم مـ ــن قـبــل
االحـتــال ،بالحصول على بطاقة هوية
فلسطينية .وجــاء ذلــك بإيعاز من وزير
األمن اإلسرائيلي ،بني غانتس «لتعزيز
اإلج ـ ـ ــراءات املــدن ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة» في
الضفة الغربية .وذكــر موقع «يديعوت
أحـ ــرونـ ــت» أن ن ـحــو  1200ش ـخــص من
ه ـ ـ ــؤالء كـ ــانـ ــوا ف ــاق ــدي ــن ألي م ـك ــان ــة أو
هوية على الرغم من أنهم يعيشون في
الضفة الغربية ،ولــم تكن لهم شهادات
والدة رسمية مسجلة في سجل السكان
والنفوس الفلسطيني .وكان قسم منهم
دخـلــوا أراض ــي الضفة الغربية قادمني
من الخارج ،وتزوجوا في الضفة الغربية
وأراضـ ـ ــي ال ـس ـل ـطــة ،وع ــاش ــوا ف ـي ـهــا ،من
دون أن يكونوا مسجلني بشكل منظم،
فــي حــن أن قسمًا آخــر مــن هــؤالء كانوا
مغتربني وغ ــادروا الضفة الغربية قبل
التوقيع على اتفاقية أوسلو عام ،1993
وقــام االحـتــال بإلغاء بطاقات هويتهم
وسلبهم مكانتهم املــدنـيــة ،وظـلــوا منذ
عودتهم ألراض ــي السلطة الفلسطينية
م ــن دون أي م ـكــانــة رس ـم ـيــة أو بـطــاقــة
هوية أو جواز سفر فلسطيني.
ك ــذل ــك ،واف ـق ــت س ـل ـطــات االحـ ـت ــال على
االعتراف بتغيير  2800فلسطيني مكان
سكنهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية،
ب ـع ــد ان ـت ـق ــال ـه ــم إل ـ ــى األخ ـ ـيـ ــرة لـلـعـيــش
ف ـي ـه ــا ع ـق ــب وص ـ ـ ــول ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس»
إلــى السلطة في القطاع .وكــان هــؤالء ال
ي ــزال ــون مـسـجـلــن ك ـس ـكــان ف ــي غ ــزة مع
أنهم يعيشون في الضفة .وأوضح موقع
«يــدي ـعــوت أح ــرون ــت» أن ه ــذه ال ـق ــرارات
صدرت عن وزير األمن اإلسرائيلي ،بني
غانتس ،ضمن سياسته للدفع بخطوات
لـتـحـســن مـسـتــوى املـعـيـشــة ف ــي الضفة
الغربية املحتلة .وقد أبلغ منسق أعمال
حكومة االحتالل ،غسان عليان ،السلطة
الفلسطينية أمس بهذا القرار.
وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت

تفاهمات تقودها
«امتداد» قد تفضي إلى
كتلة مدنية من  35نائبًا

للحديث تتمة...

الدراما
السياسية...
أسلوب حكم
عثمان لحياني

كثير من األنظمة السياسية في املنطقة
العربية خصوصًا ،تنحاز إلى أشكال
من «الدراما السياسية» بكل ما تحمل
من تشويق وغموض وفواعل ظاهرة أو
مستترة ،ووهمية في بعض األحيان،
كأسلوب حكم ،عندما تفتقر إلى
مشروع إدارة وتنمية وإصالح واضح
يأخذ بالقواعد البيداغوجية للحكم
واإلدارة الحديثة للسياسة واالقتصاد.
وبمناسبة القلق املتزايد ّ
املعبر عنه من
قبل مجموع األحزاب والقوى املدنية
من التضييق السياسي ،وتفاقم هروب
الشباب عبر قوارب الهجرة السرية،
ومن الغالء الفاحش وتردي األوضاع
املعيشية في البالد ،قطاع واسع من
الجزائريني لم يعد مقتنعًا بخطاب
السلطة السياسية .ويتحدث الرئيس
عبد املجيد تبون والوزراء في الحكومة،
عن دراما تتمحور حول وجود
مجموعات تزرع اليأس واإلحباط لدى
ً
الشباب والرأي العام ،فضال عن وجود
ّ
لوبيات متحكمة في السوق وتضبط
إيقاع اإلنتاج والتوزيع واألسعار ،بهدف
إثارة الوضع االجتماعي وتفجيره
لغايات سياسية وعرقلة مشروع
اإلصالح ،الذي يعمل بموجبه تبون
منذ انتخابه في ديسمبر/كانون األول
 ،2019باسم «الجزائر الجديدة».
وعندما ّ
تكرر السلطة للمواطن حديثًا
مركزًا عن «لوبيات» تستهدف زعزعة
االستقرار ،و«جهات» تمارس املضاربة
في السلع واسعة االستهالك ،من دون
أن تكشف هويتهم ،وال تفكيك املنظومة
التي تقوم بذلك ،مع ما تملك الدولة من
سلطة وقانون وأجهزة ومؤسسات،
يصبح األمر مفتوحًا على احتمالني.
االحتمال األول هو إما أن هذه املنظومة
ً
أقوى من الدولة فعال أو أكثر قدرة
على التسلل من بني يديها ،ولذلك
تستمر في هيمنتها وتفشل الدولة في
مواجهتها ،وهنا يطرح سؤال الهشاشة
في مواجهة منظومات أخرى قد تكون
أكثر شدة في إيذاء البلد والناس.
واالحتمال الثاني هو أن القصة كلها
ّ
مركبة سياسيًا لتبرير الفشل في
تدبير الشأن العام وتسييره ليس إال.
ليس من املوضوعية مطالبة السلطة
الجديدة على مشارف عامني من حكم
تبون ،بمنجزات كبيرة على صعيد
اإلصالح السياسي واالقتصادي،
خصوصًا مع تفاقم أزمة وباء
كورونا وتداعياتها ،لكن على األقل
يمكن املطالبة بحد أدنى من البصمة
الواضحة واملؤشرات املطمئنة ،في
تحسني إدارة الشأن العام واحترام
الحريات ومنح الشباب أفقًا لحياة
جديدة .وعندما تغيب هذه البصمة في
حدها األدنى ،يصبح من الطبيعي أن
تغلب في اليوميات الجزائرية ،مشاهد
الطوابير في البر ،وقوارب الهجرة في
البحر.

بغداد ـ زيد سالم

ت ـن ـش ـغــل ح ــرك ــة «ام ـ ـت ـ ــداد» املــدن ـيــة
فــي ال ـع ــراق ،ال ـتــي ف ــازت ب ــ 9مقاعد
برملانية في االنتخابات التشريعية
ال ـ ـتـ ــي ش ـه ــدت ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــاد ف ـ ــي  10أكـ ـت ــوب ــر/
تشرين األول الحالي ،بعقد سلسلة حوارات
واج ـت ـمــاعــات م ــع ن ــواب مــدنـيــن ومستقلني
انتزعوا أيضًا مقاعد في البرملان ،لتأسيس
أولى الجبهات البرملانية املعارضة لألحزاب
التقليدية الحاكمة في البالد .وشهد اليومان
املـ ــاض ـ ـيـ ــان لـ ـ ـق ـ ــاءات عـ ـ ــدة بـ ــن م ـم ـث ـلــن عــن
الـحــركــة وحــركــات مــدنـيــة أخ ــرى ،إلــى جانب
شخصيات فازت باالنتخابات ممن يحملون
صفة مستقلني أو يؤيدون الحراك املدني في
البالد ،بغية اإلعالن رسميًا عن والدة الجبهة
التي ستكون األول ــى مــن نوعها فــي الـعــراق،
ويـ ـع ــول عـل ـيـهــا ل ـخ ـلــق م ـع ــارض ــة سـيــاسـيــة
داخ ـل ـيــة ،وم ــن داخـ ــل املــؤس ـســات الــرسـمـيــة،
لقوى وأحزاب دينية وفصائل مسلحة نافذة
في املشهد السياسي.
ويـشــارك فــي ح ــراك «ام ـتــداد» تكتل «إشــراقــة
ك ـ ــان ـ ــون» ،الـ ـ ــذي ت ــرش ــح ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات 10
أك ـت ــوب ــر ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ،وي ـع ــرف ب ـقــربــه من
العتبة العباسية فــي كــربــاء ،وحـصــل على
 6م ـقــاعــد ،وك ــذل ــك حـ ــراك «ال ـج ـيــل ال ـجــديــد»،
الذي تتزعمه السياسية الكردية سروة عبد
الواحد ،والذي حصل على  9مقاعد .ويجري
الـحــراك املــدنــي ،فــي وقــت تشتبك فيه أحــزاب
كبيرة لتكوين «الكتلة الكبرى» في البرملان،
الـتــي يفترض أن تتكفل بتشكيل الحكومة
ال ـج ــدي ــدة .وكـ ــان تـحــالــف «سـ ــائـ ــرون» ،ال ــذي
يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،
ق ــد أع ـلــن ع ــن ت ـص ــدره لـنـتــائــج االن ـت ـخــابــات،
فيما رفضت أحزاب وحركات أخرى ،بعضها
ت ـعــد األذرع الـسـيــاسـيــة لـفـصــائــل مـسـلـحــة،
النتائج الـتــي أك ــدت تــراجـعـهــا ،والـتــي يقود
زعيم ائتالف «دولــة القانون» نــوري املالكي
مساعي معها لتشكيل «الكتلة الكبرى».
وشهدت مدينة النجف ،أول من أمس اإلثنني،
االج ـت ـمــاع الـثــانــي لـلـقــوى املــدنـيــة الـجــديــدة،
عقب اجتماع أول كان قد عقد في حي القاسم
بمحافظة بــابــل .وعلى الــرغــم مــن «التفاهم»
ال ـ ـ ــذي تـ ــؤكـ ــده م ـ ـصـ ــادر ونـ ـشـ ـط ــاء ح ـض ــروا
االجتماعني ،إال أن القائمني على الـحــوار لم
يخرجوا بعد بــأي بيان أو مؤتمر صحافي
يؤكد تحالفهم.
وأك ـ ـ ــد مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع ع ـل ــى س ـي ــر امل ـق ــاب ــات
واالجـتـمــاعــات الـتــي تـبــادر بها «ام ـت ــداد» ،أن
«االج ـت ـمــاع األول حـصــل فــي بــابــل ،حـيــث تم
االتـ ـف ــاق ع ـلــى تــوح ـيــد ال ـخ ـطــاب مـبــدئـيــا بني
القوى السياسية املدنية واملستقلة» ،مضيفًا،
في حديث لـ«العربي الجديد» ،أن «التحالف
املرتقب سيضم كتلة ام ـتــداد ،وحــركــة الجيل
الـجــديــد ،وحــركــة إشــراقــة كــانــون ،كما يجري
التشاور مع نواب مستقلني من البصرة وبابل
واألنـ ـب ــار وصـ ــاح ال ــدي ــن ،ل ـص ـنــاعــة تـحــالــف
يكون للمرة األولى عابرًا للطائفية واملناطقية
ـاع لـلــوصــول إلــى
بشكل حقيقي ،وهـنــاك مـسـ ٍ
أكثر من  35نائبًا في التحالف الجديد».
مــن جهتها ،أف ــادت مـصــادر سياسية مقربة
مــن الحكومة الـعــراقـيــة بــأن «ال ـحــراك املدني
لتشكيل جبهة سياسية معارضة لألحزاب
التقليدية ،يحظى بدعم طرفني :األول يتمثل
بحكومة مصطفى الكاظمي ،وتحديدًا الفريق
االستشاري لألخير ،حتى أن الكاظمي عرض
أن تجري اجتماعات الكيانات املدنية الفائزة
ف ــي ف ـن ــادق تـحـظــى ب ــإج ــراءات أمـنـيــة جـ ّـيــدة
مــع تكفله بتوفير ذلــك ،والـطــرف الثاني هو
مرجعية النجف (السيد علي السيستاني)،
ال سيما بعد مشاركة حركة إشراقة كانون،
التابعة للعتبة العباسية املعروفة بوالئها
ل ـل ـس ـي ـس ـتــانــي» .ورأت املـ ـص ــادر ف ــي حــديــث
ّ
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «الـتـحــالــف املرتقب
يأمل أن يكون مؤثرًا داخل البرملان».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس ح ــرك ــة «ام ـ ـ ـتـ ـ ــداد» ع ــاء
ال ــرك ــاب ــي ،ف ــي تـصــريــح ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
أن جميع الـفــائــزيــن عــن الـحــركــة «سـيـكــونــون
م ـعــارضــن ل ــأح ــزاب وال ـك ـيــانــات الـسـيــاسـيــة

انتهاء مهلة
تقديم الطعون

وجــهــت الــمــفــوضــيــة العليا
ّ
المستقلة لالنتخابات في العراق،
أمــس الــثــاثــاء ،نــداء أخــيــرًا إلى
جميع المرشحين في انتخابات
 10أكتوبر/تشرين األول الحالي،
لتقديم طعونهم فــي نتائج
االنتخابات .وأبلغت المفوضية،
فــي بــيــان نقلته وكــالــة األنــبــاء
الــعــراقــيــة (واع)« ،جــمــيــع
المرشحين ،سواء األفراد أو من
األحـــزاب والتحالفات السياسية
ممن لديهم طعن في نتائج
انتخابات مجلس الــنــواب 2021
التي أعلنتها المفوضية ،بأن
اليوم (أمس) هو األخير لتقديم
الـــطـــعـــون» ،مـــشـــددة على
«ضــرورة تقديم األدلــة الساندة
للطعن خــال  3أيــام من تاريخ
مدة انتهاء الطعن».
أكد المتحاورون أنّهم سيسعون لتمثيل مطالب الشعب جيدًا ()Getty

«الحشد» يواصل ضغطه على المفوضية

تظاهرات واستنفار أمني
بغداد ـ براء الشمري

ش ـهــدت ال ـعــاص ـمــة ال ـعــراق ـيــة ب ـغــداد،
ّ
أمـ ـ ــس ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،تـ ـظ ــاه ــرة نــظ ـم ـهــا
مـئــات املـنــاصــريــن واملــؤيــديــن للقوى
والـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــل املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة
امل ـن ـضــويــة ف ــي «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي»،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرارًا الح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات
هـ ــؤالء ال ـتــي خــرجــت خ ــال الـيــومــن
املاضيني فــي ال ـعــراق ،رفـضــا لنتائج
االنـتـخــابــات التشريعية الـتــي جــرت
في  10أكتوبر/تشرين األول الحالي،
وأدت إل ــى خ ـس ــارة «ال ـح ـش ــد» نحو
ثـلــث م ـقــاعــده .وتــزام ـنــت الـتـظــاهــرة،
الـتــي ج ــرت بــالـقــرب مــن أح ــد مــداخــل
امل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء امل ـح ـص ـن ــة فــي
بغداد ،مع إجراءات أمنية مشددة في
املنطقة .وقالت مصادر أمنية مطلعة
لـ«العربي الجديد» ،إن قوة عسكرية
خــاصــة وعـنــاصــر مــن ق ــوات مكافحة
الشغب ،أغلقوا جميع بوابات املنطقة
ال ـخ ـض ــراء ،وم ـن ـعــوا ال ــدخ ــول إلـيـهــا
لـغـيــر حــامـلــي الـتــراخـيــص الـخــاصــة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن اإلغـ ـ ــاق
واالستنفار سيستمران حتى إشعار
آخــر للمنطقة الـخـضــراء ،الـتــي تضم

الـتـقـلـيــديــة وقـ ــوى ال ـس ــاح املـتـهـمــة بــالـفـســاد
وق ـتــل ال ـعــراق ـيــن وال ـنــاش ـطــن ،بــال ـتــالــي فــإن
التوجه للمشاركة فــي الحكومة املقبلة وفق
املـ ـب ــادئ واألعـ ـ ــراف الـسـيــاسـيــة ال ـســاب ـقــة ،لن
يحدث» .وقال الركابي« :نعم ،نحن نتجه نحو
تشكيل معارضة سياسية برملانية حقيقية

م ـقــر م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات وم ـقــار
حكومية ،باإلضافة إلى مقار السفارة
األميركية وبعثات أجنبية وعدد من
املنظمات الدولية.
ول ــوح ــت ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات الـعــراقـيــة
املشتركة ،باتخاذ اإلجــراءات األمنية
ال ـ ــازم ـ ــة ت ـ ـجـ ــاه أي تـ ـه ــدي ــد لـلـسـلــم
املجتمعي .ولفت املتحدث باسمها،
ال ـ ـلـ ــواء ت ـح ـســن ال ـخ ـف ــاج ــي ،إلـ ــى أن
السلطات ال تعترض على التظاهر
الـسـلـمــي للتعبير ع ــن رف ــض نتائج
االن ـت ـخ ــاب ــات ،لـكــن ال ـق ــوات الـعــراقـيــة
ستبقى جاهزة لتوفير األمن .وذكرت
وسائل إعالم عراقية كذلك ،أن السفارة
األميركية في املنطقة الخضراء ّ
فعلت
منظومة الــدفــاع الـصــاروخــي لديها،
مع إطالق صفارات اإلنذار ،بالتزامن
مـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــوتـ ــر فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط امل ـن ـط ـق ــة

فعلت السفارة
ّ
األميركية منظومتها
للدفاع الصاروخي

الـخـضــراء .وتــواصــل قــوى وفصائل
مسلحة مقربة من طهران ،ضغوطها
على مفوضية االنتخابات ،التي لم
تنظر حاليًا في الطعون االنتخابية
املقدمة إليها ،إلرغامها على تغيير
ن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .وقـ ـ ــال عـضــو
حركة «حـقــوق» (الجناح السياسي
مل ـل ـي ـش ـيــا «عـ ـص ــائ ــب أه ـ ــل الـ ـح ــق»)،
حسني ال ـكــرعــاوي ،أم ــس ،إن إصــرار
املـ ـف ــوضـ ـي ــة عـ ـل ــى امل ـ ـضـ ــي ب ـن ـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـح ــال ـي ــة ،ق ــد يـعــرض
البالد إلى انتهاكات خطيرة ،مبينًا
أن تـ ـج ــاه ــل املـ ـف ــوضـ ـي ــة ل ـل ـط ـع ــون
سيؤدي إلــى انعدام الثقة بالعملية
االنـتـخــابـيــة ال ـتــي شــابـهــا كـثـيــر من
األخـ ـط ــاء وال ـت ــزوي ــر ،بـحـســب قــولــه.
وكان األمني العام ملليشيا «عصائب
أه ـ ــل ال ـ ـحـ ــق» ،ق ـي ــس ال ـخ ــزع ـل ــي ،قــد
دع ـ ــا أم ـ ــس أن ـ ـصـ ــاره إل ـ ــى ال ـت ـظــاهــر
واالعتصام ضد نتائج االنتخابات
فـ ــي بـ ـ ـغ ـ ــداد .كـ ـم ــا دعـ ـ ــت مـ ــا تـسـمــى
بــ«الـهـيـئــة الـتـنـسـيـقـيــة لـلـمـقــاومــة»،
أنصارها إلى االستمرار في التظاهر
ضــد الـنـتــائــج ،واص ـفــة االنـتـخــابــات
ب ــ«اســوأ عملية انتخابية جــرت في
العراق ،بل في العالم أجمع».

مـنـسـجـمــة وم ـت ـمــاس ـكــة إلـ ــى ج ــان ــب عـ ــدد من
املستقلني ،ولدينا ح ــوارات وتفاهمات أولية
م ــع ش ـخ ـص ـيــات م ـس ـت ـق ـلــة ،ق ــد تـ ـك ــون ضـمــن
ال ـت ـحــالــف الـ ــذي ي ـق ــوده ال ـج ـم ـهــور الـ ــذي آمــن
باالنتخابات وانتخب مرشحي حركة امتداد
واملـسـتـقـلــن ،وبــالـتــالــي فـنـحــن أم ــام مــواجـهــة

حقيقية مــع األح ـ ــزاب الـتـقـلـيــديــة ال ـتــي تعمل
لتقاسم السلطة واملحاصصة الطائفية»ّ .
وبي
رئيس «امتداد» أن الحركة «تبحث إلى جانب
املـتـشــابـهــن مـعـهــا فــي الـتــوجـهــات مــن الكتل
الـسـيــاسـيــة ال ـجــديــدة والـشـخـصـيــات املــدنـيــة
الوطنية ،عن كتلة كبيرة تراقب عمل الحكومة،

ويكون لديها دورها في البرملان ،وأال تشارك
ّ
ائتالفية» .ولفت إلى أن «مشروعنا
في حكومة ّ
طــويــل ،يعني أن ــه يمتد إلــى  10سـنــوات على
األقل ،بهدف إحداث التغيير من داخل العملية
السياسية ،وتأسيس دولة مواطنة حقيقية».
مــن جهته ،أشــار املــرشــح املستقل الفائز في
االنتخابات باسم خشان إلــى أن «مــا يجمع
امل ــدن ـي ــن وال ـع ـل ـمــان ـيــن ال ــوط ـن ـي ــن حــال ـيــا،
هــو الثبات على املـبــادئ واألخــاقـيــات التي
أسـسـتـهــا ال ـت ـظ ــاه ــرات ،وبــال ـتــالــي ف ــإن عمل
املـسـتـقـلــن وال ـك ـيــانــات الـسـيــاسـيــة الـجــديــدة
س ـي ــأخ ــذ ع ـل ــى ع ــات ـق ــه اس ـت ـك ـم ــال ان ـت ـفــاضــة
أكتوبر /تشرين األول  2019سياسيًا» .ورأى
أنــه «مــن غير املنطقي أن تـكــون هــذه القوى
متحالفة مع قوى القتل والفساد ،ولذلك نحن
ن ـجــري سلسلة مــن الـ ـح ــوارات والـتـفــاهـمــات
في سبيل تأسيس كتلة برملانية قوية تقف
ف ــي وجـ ــه األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تــريــد
تقاسم املناصب في ما بينها ،ونسعى إلى
تمثيل ّ
جيد للشعب الـعــراقــي» .وحــول سير
ال ـح ــوارات ،قــال خـشــان لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن «هـنــاك تفاهمات واضـحــة بــن الكيانات
على الرغم من وجــود بعض االختالفات في
الـ ــرؤى الـسـيــاسـيــة ،لـكــن م ــا يــوحــد الجميع
ه ــو م ـعــارضــة سـيــاسـيــة مــوج ـهــة ،أســاسـهــا
االحتجاج السياسي».
وف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ت ــوق ــع ال ـبــاحــث واملـحـلــل
السياسي عبد الله الركابي أن «يصل تحالف
املـعــارضــة إلــى أكـثــر مــن  35مـقـعـدًا ،لكن ذلك
ال ي ـع ـنــي ب ــالـ ـض ــرورة أن ي ـك ــون م ــؤثـ ـرًا فــي
مــواج ـهــة ق ــوى ال ـس ــاح ،بــل سيمثل ظــاهــرة
ً
غير مسبوقة ،وقد يــزداد عددًا مستقبال ،أي
في االنتخابات املقبلة ،وهذا ما أكده أعضاء
فاعلون في حركة امـتــداد ،حيث إن املشروع
ال يهدف إلــى معالجات وقتية ،بــل يتضمن
خـ ـط ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات» .واع ـت ـب ــر
ّ
الــركــابــي ،فــي حديث لـ«العربي الـجــديــد» ،أن
«تنظيم الحراك السياسي املدني والعلماني
ّ
بات ضرورة ،ال سيما بعدما نظم املحتجون
أنفسهم خــال الفترة املــاضـيــة ،وبالتالي ال
بــد مــن تـبــديــل قــواعــد االش ـت ـبــاك الـسـيــاســي،
م ــن م ــا ب ــن الـ ـف ــرق اإلس ــامـ ـي ــة ،ل ـي ـكــون بني
الفرق املدنية العلمانية واإلسالمية» .ورأى
ّ
ـس ملــرحـلــة بطيئة
أن ال ـح ــراك ال ـجــديــد يــؤسـ ّ
نحو اإلصالح الحقيقي ،لكنه مزعج ومحرج
للقوى التقليدية».

ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة دولـ ــة االح ـت ــال
ب ـت ـم ـك ـي ـن ـهــا مـ ــن إدراج أس ـ ـمـ ــاء هـ ــؤالء
الفلسطينيني في سجل السكان .وكانت
آخــر مــرة وافقت فيها سلطات االحتالل
على خطوة مماثلة ،قبل عقد من الزمن،
بـ ـق ــرار صـ ـ ــادق ع ـل ـيــه رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
الـســابــق ،بنيامني نتنياهو .وأوضحت
األج ـهــزة األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،بحسب
«يديعوت أحرونوت» ،أن املكانة املدنية
ستمنح فقط لفلسطينيني يعيشون في
الضفة الغربية ،ولن تشمل فلسطينيني
فــي ال ـش ـتــات ،مـمــا يـعـنــي أن الـخـطــوة ال
تـعـنــي ،م ــن وج ـهــة الـنـظــر اإلســرائـيـلـيــة،
إدخـ ـ ـ ــال م ــزي ــد مـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن إل ــى
أراض ـ ـ ــي ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ك ــي ال
يعتبر ذلك سابقة ملمارسة حق العودة.
ويـمـنــح إدراج أس ـمــاء ه ــؤالء فــي سجل
السكان الفلسطيني الــرسـمــي ،الفرصة
لـهــم لـتـقــديــم طـلـبــات عـمــل فــي األراض ــي
امل ـح ـت ـلــة ،أو اس ـت ـص ــدار ج ـ ـ ــوازات سفر
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــر خـ ـ ـ ـ ـ ــارج أراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
الفلسطينية عبر األردن .وكانت اتفاقية
أوسـ ـل ــو ن ـص ــت ع ـل ــى أن ت ــدي ــر الـسـلـطــة
الفلسطينية سجل السكان في أراضيها
ب ـم ــواف ـق ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،وهـ ــو م ــا يـعـنــي
وج ــوب املـصــادقــة اإلســرائـيـلـيــة على أي
تغيير في بيانات املــواطــن الفلسطيني
م ـث ــل ت ـغ ـي ـيــر مـ ـك ــان س ـك ـن ــه ،بــاس ـت ـث ـنــاء
األطفال والفتية حتى سن  16عامًا ،على
أن يكون أحد الوالدين مسجال في سجل
السكان الفلسطيني.
مــن جـهـتــه ،أك ــد عـضــو الـلـجـنــة املــركــزيــة
ل ـحــركــة «فـ ـت ــح» ،رئ ـي ــس الـهـيـئــة الـعــامــة
للشؤون املدنية ،الوزير حسني الشيخ،
أن ال ـه ـي ـئــة اس ـت ـق ـب ـلــت ،أمـ ــس ال ـث ــاث ــاء،
الدفعة األولى من موافقات الهويات ملن
دخلوا إلــى فلسطني ولــم يحصلوا على
الـهــويــة الفلسطينية .ولـفــت الـشـيــخ في
بيان صدر عن مكتبه ،إلى الحصول على
 4آالف موافقة ،تشمل طلبات للمتقدمني
م ــن امل ـحــاف ـظــات الـشـمــالـيــة والـجـنــوبـيــة
لـلـحـصــول ع ـلــى ال ـهــويــة وج ـ ــواز الـسـفــر
ً
الفلسطيني ،فـضــا عــن مــواف ـقــات على
تغيير العنوان من املحافظات الجنوبية
ل ـل ـم ـحــاف ـظــات ال ـش ـم ــال ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة ال ــى
موافقات من فئة أبناء املواطنني الذين
ت ـج ــاوزوا ســن ال ـ ـ  16عــامــا ول ــم يـكــونــوا
مسجلني في هويات ذويهم.

اعتراف بتغيير 2800
فلسطيني مكان
سكنهم من غزة للضفة
أكد محمود عباس
أهمية االنتقال الفوري
لعملية سياسية

ول ـفــت إل ــى أن «م ـكــاتــب الـهـيـئــة الـعــامــة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون املـ ــدن ـ ـيـ ــة ومـ ــديـ ــريـ ــات ـ ـهـ ــا فــي
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـج ـن ــوب ـي ــة وال ـش ـم ــال ـي ــة،
سـتـكــون مـفـتــوحــة اع ـت ـبــارًا م ــن (ال ـي ــوم)
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،ل ـت ـس ـل ـي ــم رسـ ــائـ ــل امل ــوافـ ـق ــة
الخاصة بالفئة املعلن عنها ،وذلــك من
أجل التوجه إلى مكاتب األحوال املدنية
الـتــابـعــة ل ــوزارة الــداخـلـيــة الفلسطينية
إلت ـ ـمـ ــام إجـ ـ ـ ـ ــراءات اسـ ـتـ ـص ــدار ال ـه ــوي ــة
وجـ ـ ــواز ال ـس ـفــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» .وأكـ ــدت
ال ـه ـي ـئ ــة أنـ ـه ــا م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي امل ـت ــاب ـع ــة
الـحـثـيـثــة م ــن أج ــل إن ـج ــاز م ــا تـبـقــى من
األسـ ـم ــاء ال ـت ــي أرس ـل ــت ف ــي الـكـشــوفــات
للجانب اإلسرائيلي .وبالتوازي مع هذا
ال ـقــرار الـجــديــد ملصلحة الفلسطينيني،
تـ ــواصـ ــل س ـل ـط ــات االح ـ ـتـ ــال مـ ــن جـهــة
ثــانـيــة الـتـضـيـيــق عـلـيـهــم واس ـت ـفــزازهــم
والـ ـت ــوس ــع فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات االس ـت ـي ـط ــان.
وفــي الـسـيــاق ،طالبت وزارة الخارجية
وامل ـغ ـتــربــن املـجـتـمــع ال ــدول ــي واإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ،أم ـ ــس ،ب ــ«ت ــرج ـم ــة األق ـ ــوال
واملــواقــف الرافضة لالستيطان ألفعال،
ت ـلــزم إس ــرائ ـي ــل بــوقــف االس ـت ـي ـطــان في
ج ـم ـي ــع أش ـ ـكـ ــالـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــورًا» .واسـ ـتـ ـنـ ـك ــرت
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان« ،االقـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــام
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــزازي الـ ـ ـ ــذي مـ ــارس ـ ـتـ ــه أخـ ـيـ ـرًا
وزيـ ـ ــرة ال ــداخ ـل ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أيـلـيــت
ش ــاك ـي ــد ،ووزي ـ ــر االسـ ـك ــان وال ـب ـن ــاء في
األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة امل ـح ـت ـل ــة زئ ـيــف
إي ـل ـكــن ،ولـقــائـهـمــا مــع املـسـتــوطـنــن في
مستوطنة نيفو ح ــورون ،جـنــوب غرب
رام الـلــه ،واإلع ــان عــن بـنــاء  160وحــدة
اس ـت ـي ـطــان ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي امل ـس ـتــوط ـنــة،
وتـنـظـيــم وتــرت ـيــب  100وح ــدة قــائـمــة».
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن «اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــن ه ـ ــذه
ال ــوح ــدات الـجــديــدة يــأتــي بـعــد أي ــام من
اإلعالن عن ثالثة مخططات استيطانية
جار العمل على تنفيذها حاليًا
ضخمة ٍ
لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني
ب ــالـ ـك ــام ــل ،ول ـت ـق ـط ـي ــع أوصـ ـ ـ ــال ال ـض ـفــة
الغربية املحتلة».
في غضون ذلك ،أكد الرئيس الفلسطيني
محمود عـبــاس ،أم ــس ،ض ــرورة تحقيق
التهدئة الشاملة ووقف األعمال العدائية
ض ــد ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ال ـقــدس
والضفة الغربية وقطاع غــزة ،وتطبيق
االتفاقيات املوقعة وإجراءات بناء الثقة،
واالنتقال الفوري لعملية سياسية تحت
رع ــاي ــة الـلـجـنــة الــربــاع ـيــة الــدول ـيــة وفــق
قرارات الشرعية الدولية إلنهاء االحتالل
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــة واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال فــي
الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس
الشرقية على حدود عام  .1967وجاءت
تصريحات عباس خالل استقباله أمس،
بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ،وزيرة
الخارجية السويدية آن كريستني ليند،
ح ـي ــث أط ـل ـع ـه ــا ع ـل ــى آخ ـ ــر م ـس ـت ـجــدات
األوض ـ ـ ــاع ف ــي األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة،
مشيرًا إلــى أن الــوضــع الـحــالــي ال يمكن
اس ـت ـمــراره ج ــراء إصـ ــرار إســرائ ـيــل على
م ــواصـ ـل ــة س ـي ــاس ــات ـه ــا االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة
والعقابية ضد الشعب الفلسطيني.

لبنان :تقريب موعد االنتخابات

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ش ـه ــد لـ ـبـ ـن ــان ،ب ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن الـ ـت ــوت ــرات
السياسية واألمنية ،أمس الثالثاء ،جلسة
ملـجـلــس الـ ـن ــواب ،أقـ ـ ّـر ف ـيــه رس ـم ـيــا مــوعــد
االنـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة فــي  27م ــارس/
آذار املقبل ،بعدما كان مقررًا في  8مايو/
أيارّ .
وأقر املجلس تصويت املغتربني لـ128
نائبًا (هم العدد الكلي ألعضاء البرملان)،
ً
بدال من تخصيص ستة مقاعد لالغتراب،
عـلــى أن يقفل بــاب التسجيل للمغتربني
في االنتخابات ،في  20نوفمبر /تشرين
ال ـثــانــي امل ـق ـبــل .واعـ ـت ــرض رئ ـيــس «تـكـتــل
لبنان القوي» النائب جبران باسيل (صهر
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عـ ــون) على
تقريب موعد االنتخابات النيابية ،عازيًا
السبب إلــى «الـظــروف املناخية العاصفة
وزم ــن ال ـصــوم عـنــد الـطــائـفــة املسيحية».
وأعلن أنه سيطعن باملوعد أمــام املجلس
الــدسـتــوري ،األم ــر ال ــذي اسـتــدعــى ّ
ردًا من
رئـيــس املـجـلــس الـنـيــابــي نبيه ب ــري الــذي
قال بنبرة عالية «ما حدا يهددني .كل شي
بسمح فيه إال التهديد» .واستنكر باسيل
في مؤتمر صحافي بعد الجلسة ما سماه
«التالعب في املواعيد واملهل االنتخابية»،
م ـت ـحــدثــا ع ــن ك ـم ــائ ــن ت ــوض ــع ف ــي طــريــق
العملية االنتخابية .كذلك ّ
سجل توتر بني
باسيل وبري حول موضوع «امليغاسنتر»
(املــراكــز املخصصة للناخبني اللبنانيني
في لبنان ،كي ينتخبوا في أماكن سكنهم
ً
بـ ــدال م ــن مـسـقــط رأسـ ـه ــم) .وه ــو م ــا دفــع
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى التدخل
واإلشــارة إلى أنه سيكلف وزيــر الداخلية
ب ـس ــام م ــول ــوي إج ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ــة إلم ـكــان ـيــة
تـطـبـيـقــه .وس ـق ـطــت ص ـفــة ال ـع ـج ـلــة أيـضــا
عن اقتراح قانون الكوتا النسائية .وأكد
ّ
مـيـقــاتــي أن ــه س ـي ـبــذل «كـ ــل ج ـهــده إلت ـمــام
االنتخابات النيابية في موعدها ،وتأمني
األمور اللوجستية كافة وأن تكون العملية
شفافة وسليمة».
وبـ ـعـ ـك ــس امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ل ـ ــم ي ـب ـح ــث م ـج ـلــس
النواب في الجلسة بملف املحقق العدلي
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شرق
غرب
اعتصام الخرطوم
متواصل
دخ ـ ـ ـ ــل اعـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــام مـ ـحـ ـي ــط ال ـق ـص ــر
الــرئــاســي فــي ش ــارع القصر بوسط
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ــودان ـي ــة ال ـخ ــرط ــوم،
أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،ي ــوم ــه الـ ــرابـ ــع ،مــن
دون استجابة من الجيش بالتدخل
وتنفيذ مطلب املعتصمني الرئيسي،
بحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله
حمدوكّ .
ووســع املعتصمون ،أمس،
ّ
م ـســاحــة االع ـت ـص ــام ،بــال ـت ـمــدد إلــى
شــوارع محاذية تم إغــاق بعضها.
كما زادت أع ــداد الـخـيــام املنصوبة
في املنطقة.
(العربي الجديد)
مصر :رفض رفع الحصانة
مرتش
عن نائب
ٍ
رفـ ـ ــض م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب املـ ـص ــري،
أم ــس ال ـثــاثــاء ،طـلــب الـنــائــب الـعــام
امل ـس ـت ـشــار ح ـم ــادة الـ ـص ــاوي اإلذن
بــرفــع الحصانة عــن عضو املجلس
ع ــن حـ ــزب «ال ــوف ــد الـ ـج ــدي ــد» ،تــامــر
عبد الـقــادر ،الستكمال التحقيقات
فــي القضية رقــم  2033لسنة ،2021
املتهم فيها بتقاضي رش ــوة مالية
مـ ــن أح ـ ــد املـ ــواط ـ ـنـ ــن .وق ـ ـ ــال مـمـثــل
األغلبية في البرملان ،أشــرف رشاد،
ّ
يتمسك
إن ح ــزب «مستقبل وط ــن»
برفض طلب رفع الحصانة عن عبد
القادر ،بحجة توافر «شبهة كيدية»
في الطلب.
(العربي الجديد)
أردوغان يريد شراكة
رابحة مع األفارقة

أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رجـ ــب طـيــب
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،فـ ــي خ ـت ــام
زي ــارت ــه إل ــى أن ـغ ــوال ،م ـســاء أول من
أمس اإلثنني ،أن تركيا تنوي تعزيز
العالقات مع الــدول األفريقية «على
أسـ ـ ــاس ش ــراك ــة م ـت ـكــاف ـئــة وراب ـح ــة
ل ـ ـل ـ ـطـ ــرفـ ــن ،ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام
املـتـبــادل» .وقــال أردوغ ــان أمــام عدد
من رجال األعمال األنغوليني« :نحن
في تركيا نولي أهمية كبيرة وقيمة
عالية للعالقة الوثيقة التي نتمتع
بها مع القارة األفريقية».
(فرانس برس)

مالي :توجه للتفاوض
مع جماعة تابعة
لـ«القاعدة»
قــال املـتـحــدث بــاســم وزارة الـشــؤون
اإلسالمية فــي مــالــي ،خليل كــامــارا،
لــوكــالــة «روي ـ ـتـ ــرز» ،أم ــس ال ـثــاثــاء،
إن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ط ـل ـب ــت مـ ــن «امل ـج ـل ــس
اإلس ــام ــي األع ـ ـلـ ــى» ،وهـ ــي الـهـيـئــة
اإلس ــامـ ـي ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ال ـب ــاد،
إج ـ ــراء م ـحــادثــات س ــام م ــع زعـمــاء
جماعة «نصرة اإلسالم واملسلمني»،
وهـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــرع املـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــي ل ـت ـن ـظ ـي ــم
«ال ـقــاعــدة» .وأك ــد محمد كيمبيري،
أحــد املسؤولني الكبار في املجلس،
أنه تم تكليف األخير بالتفاوض مع
زعماء الجماعة.
(رويترز)
غروسي ينتظر موعد
سفره إلى طهران

عُ قدت الجلسة بعد أيام على أحداث بيروت (مروان طحطح)Getty /

بــان ـف ـجــار م ــرف ــأ ب ـي ــروت ال ـقــاضــي ط ــارق
ّ
ال ـب ـي ـطــار ،عـلـمــا أن اج ـت ـم ــاع ــات مجلس
ّ
ال ـ ـ ـ ــوزراء م ـع ـل ـقــة ح ـت ــى الـ ـب ــت ب ـم ـص ـيــره،
وهـ ـن ــاك م ـل ـف ــات اق ـت ـص ــادي ــة ومـعـيـشـيــة
داهـمــة تنتظر البحث والتنفيذ .وسبق
جلسة أمــس حديث عــن إمكانية تشكيل
هيئة اتـهــامـيــة عــدلـيــة ،تسمح بالتدخل
ف ــي عـمــل ال ـب ـي ـطــار ،إال أن ــه ل ــم ي ـتـ ّـم بحث
املوضوع في البرملان.
وكان الفتًا تصريح لوزير الثقافة محمد
مرتضى (يمثل حزب الله في الحكومة)،
نفى فيه الكالم الذي ّ
أسبوع عن
ضج قبل
ٍ
تهديده في جلسة مجلس ال ــوزراء بأنه
«سيتنزه مع وزيــر املــال السابق النائب
املدعى عليه بقضية انفجار املرفأ علي
حـســن خليل عـلــى كــورنـيــش امل ـنــارة في
بيروت» ،متحديًا أيًا كان بتوقيفه .وقال
مرتضى لقناة «أم تي في» املحلية« :لم
نهدد وال علقنا جلسات مجلس الوزراء
وال فرضنا بند قبع طارق البيطار على
الحكومة ،بــل عرضنا مالحظاتنا على
أدائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس
الـحـكــومــة ول ــم أه ــدد وزي ــر الــداخـلـيــة أو
ي ـصــدر عـنــي ك ــام ح ــول ال ـت ـن ــزه» .وأك ــد

مرتضى أنه «إذا دعا ميقاتي إلى جلسة
حكومية غدًا ،فسنحضرها».
ُ
واع ــتـ ـب ــر ت ـص ــري ــح م ــرت ـض ــى فـ ــي إطـ ــار
التهدئة ،خصوصًا بعدما أعلن رئيس
«ال ـ ـحـ ــزب ال ـت ـق ــدم ــي االشـ ـت ــراك ــي» ول ـيــد
ج ـن ـبــاط ،م ـســاء أول مــن أم ــس اإلث ـنــن،
بـ ـع ــد لـ ـق ــائ ــه ب ـ ـ ــري ،االتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى ع ــدم
«الدخول في التصعيد ،ألنه غير مفيد،
وبـعــض الـجـهــات ،دولـيــة وربـمــا عربية،
ت ــري ــد ذلـ ـ ــك» .وك ـ ــان ج ـن ـبــاط ي ـ ـ ّ
ـرد على
سؤال حول موقف حزب الله وحركة أمل
من ضرورة تنحي القاضي البيطار.
مــن جهته استأنف البيطار عمله أمس
في قصر العدل في بـيــروت ،بعد تبلغه
قــرار الغرفة األولــى في محكمة التمييز
رفض طلب الرد املقدم بحقه من النائبني
علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وشهدت الجلسة مصافحة بني النائبني،
عن «القوات اللبنانية» بيار بو عاصي،
وعن حركة أمل ،هاني قبيسي ،بعد أيام
على اشتباكات يــوم الخميس املاضي،
ال ـتــي أدت إل ــى مـقـتــل سـبـعــة أش ـخــاص،
وات ـ ـ ـهـ ـ ــام أم ـ ـ ــل وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات»
بالتمهيد الندالع حرب أهلية في البالد.

ق ــال امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلــوكــالــة الــدولـيــة
لـلـطــاقــة ال ــذري ــة ،راف ــاي ـي ــل غــروســي
(الـ ـ ـص ـ ــورة) ،ف ــي ت ـصــري ـحــات أمــس
الـثــاثــاء ،إنــه يتوقع قريبًا إخطاره
بموعد لسفره مـجــددًا إلــى طـهــران،
م ـض ـي ـف ــا أن الـ ــوكـ ــالـ ــة ت ـم ـك ـن ــت مــن
صيانة الكاميرات في جميع املواقع
النووية في إيــران باستثناء مجمع
ُ
ت ـي ـســا ك ـ ــرج .وت ـص ـن ــع ف ــي امل ـن ـشــأة
ال ــواق ـع ــة ف ــي امل ـج ـمــع ب ـمــدي ـنــة كــرج
م ـك ـ ّـون ــات ألجـ ـه ــزة الـ ـط ــرد امل ــرك ــزي
ومعدات تخصيب اليورانيوم ،وقد
ت ـع ــرض ــت ل ـل ـت ـخــريــب فـ ــي يــون ـيــو/
حــزيــران املــاضــي عندما تــم إعطاب
واحـ ـ ــدة م ــن أرب ـ ــع ك ــام ـي ــرات تــابـعــة
ـاك .وقــامــت إيــران بإزالة
للوكالة هـنـ ُ
ال ـكــام ـيــرات وف ـق ــدت الـلـقـطــات الـتــي
كــانــت مسجلة عـلــى الـكــامـيــرا التي
تعرضت للضرر.
(رويترز)
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الحدث

تقترب التسويات
في الجنوب
السوري من
نهايتها ،بعد
انضمام بلدات
عدة إليها أخيرًا،
فيما ال يزال وضع
بصرى الشام
معلّقًا ،ووضعية
«اللواء الثامن»
غير واضحة.
تم
في المقابلّ ،
اإلعالن في الشمال
السوري ،عن دمج
ستة فصائل ضمن
لواء «الفيلق
الثالث»

النظام أزالت العديد من الحواجز العسكرية
في مدينة درعا ،وعلى طول الطريق الدولي
«دمشق  -عمان» منذ مطلع شهر سبتمبر/
أيلول املاضي.
في املقابل ،لم يصل قطار التسويات بعد إلى
بـلــدة بـصــرى ال ـشــام ،معقل «ال ـل ــواء الـثــامــن»
بقيادة أحمد العودة ،رجل روسيا في جنوب
سورية .وكان الجانب الروسي طلب األسبوع
امل ــاض ــي ،سـحــب مـجـمــوعــات ه ــذا ال ـل ــواء من
بلدات ريف درعا الشرقي.
ّ
وشكل الــروس «اللواء الثامن» في منتصف
ع ــام  ،2018م ــن ع ـنــاصــر ك ــان ــوا ف ــي فـصــائــل
املـعــارضــة وأجـ ــروا تـســويــات مــع الـنـظــام في
ذل ــك الـ ـع ــام ،الـ ــذي ش ـهــد ان ـت ـهــاء املــواج ـهــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي عـ ـم ــوم الـ ـجـ ـن ــوب الـ ـس ــوري
بضغط روسي وإقليمي.
قصف في الشمال

تسويات
الجنوب السوري
قتلى إيرانيون
أعلنت مصادر محلية
لـ«العربي الجديد» ،أمس
الثالثاءّ ،
أن خاليا تنظيم
«داعش» شنت هجومًا
مباغتًا على نقطة
عسكرية للمليشيات اإليرانية
في منطقة السيال،
شمالي البوكمال .وأسفر
الهجوم عن مقتل ثالثة
عناصر على األقل وجرح
آخرين ،إضافة لتدمير آليتين
كانتا في النقطة.

تستكمل التسويات في درعا برعاية روسية ()Getty

النظام يقترب من فرض
سيطرته ...ودمج فصائل شماًال
أمين العاصي

شارفت قــوات النظام السوري على
االن ـت ـهــاء مــن إجـ ــراء الـتـســويــات في
بلدات ريــف درعــا الشرقي ،جنوبي
س ــوري ــة ،وفـ ــق «خ ــري ـط ــة الـ ـح ــل» ال ــروس ـي ــة،
بعد إجــرائـهــا تـســويــات مماثلة فــي الريفني
ال ـغــربــي وال ـش ـمــالــي ،م ـشـ ّـرعــة األبـ ـ ــواب أم ــام
النظام لفرض سيطرة كاملة على املحافظة.
وت ـن ـ ّـص ب ـنــود ال ـت ـســويــات ،ال ـتــي ت ـتـ ّـم تحت
إشــراف روســي ،على تسوية وضع املنشقني
واملتخلفني عــن ق ــوات النظام خــال سنوات
ال ـثــورة ،وتسليم عــدد مــن الـســاح وتفتيش
ش ـك ـلــي ل ـب ـعــض امل ـ ـنـ ــازل ب ـح ـض ــور ال ـشــرطــة
العسكرية الروسية.
بلدات تنتظر التسوية

وذكر الناشط اإلعالمي أبو محمد الحوراني،

ـث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن قــوات
فــي حــديـ ٍ
النظام استكملت ،أمس الثالثاء ،التسويات
في بلدات الغارية الشرقية والغارية الغربية
وخـ ــربـ ــة غـ ــزالـ ــة ون ــاحـ ـت ــة والـ ـ ـح ـ ــراك وع ـل ـمــا
وال ـصــورة فــي ريــف درع ــا الـشــرقــي ،انضمت
إلى نصيب وأم املياذن والنعيمة واملسيفرة
وصـيــدا والطيبة والـكــرك الشرقي والسهوة
ومليحة الغربية ومليحة الشرقية .وأشــار
إلــى أن هـنــاك بـلــدات فــي طريقها إلــى إجــراء
ال ـت ـس ــوي ــة ،وهـ ـ ــي :بـ ـص ــرى الـ ـش ــام وم ـعــربــة
وطـيـسـيــا وغ ـصــم وب ـصــر ال ـحــريــر ومـلـيـحــة
العطش ومنطقة اللجاة ،التي تضم تقريبا
 10بلدات وقرى صغيرة .وأفاد بأن عمليات
التسوية «تجري من دون معوقات ومشاكل»،
كــاشـفــا أن ــه ف ــي ب ـلــدة نــاح ـتــة ،رف ــض شــابــان
ه ــذه ال ـت ـســويــات وه ـمــا إس ـمــاع ـيــل الـشـكــري
(ال ــدرع ــان) وشقيقه مـحـمــد ،وغ ــادرا الـبـلــدة.
وذك ـ ــر أن ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام س ــرق ــت مـحـتــويــات

منزلي الشابني ثم حرقتهما ،وتمركزت على
أطراف البلدة ،بسالحها الثقيل .وحول حركة
ال ـس ـيــر ،ق ــال ال ـح ــوران ــي إن ك ــل ال ـط ــرق الـتــي
تــربــط بــن ب ـلــدات وم ــدن املـحــافـظــة مفتوحة
أمام حركة املدنيني ،مشيرًا إلى أنه «ال توجد
حاالت اعتقال من قبل قوات النظام واألجهزة
األمنية».
وكانت عمليات التسوية في محافظة درعا
قــد ب ــدأت مطلع الشهر املــاضــي ،انطالقًا من
مـنـطـقــة درع ـ ــا ال ـب ـلــد ال ـت ــي اس ـت ـع ـصــت على
قـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام ،ع ـل ــى ال ـ ّـرغ ــم م ــن ح ـصــارهــا
لنحو ثالثة أشهر .وتدخل الجانب الروسي
وف ــرض مــا ُسـمــي ب ـ «خــريـطــة ح ــل» تتضمن
إجراء تسويات للمطلوبني ،وتسليم السالح
الفردي واملتوسط والقيام بعمليات تفتيش
مـنــازل بــوجــود روســي وشخصيات محلية،
لـضـمــان ع ــدم ق ـيــام ق ــوات ال ـن ـظــام بعمليات
نهب وتعفيش وانتقامات .وفي السياق ،ذكر
«تجمع أح ــرار حـ ــوران» ،ال ــذي يـضـ ّـم العديد
م ــن ال ـص ـحــاف ـيــن وال ـن ــاش ـط ــن اإلع ــام ـي ــن
املهتمني بأخبار الجنوب السوري ،أن جهاز
امل ـخــابــرات الـجــويــة الـتــابــع للنظام أزال أول
مــن أم ــس اإلث ـن ــن ،حــاج ـزًا عـسـكــريــا لــه وهــو
حاجز القوس الواقع عند قوس بلدة الغارية
الـشــرقـيــة بــريــف درع ــا ،مـنـ ّـوهــا إل ــى أن قــوات

كل الطرق التي
تربط بين بلدات ومدن
محافظة درعا مفتوحة
أُعلن عن دمج  6فصائل
في الشمال تحت مسمى
الفيلق الثالث

عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ال يـ ــزال ال ـش ـمــال الـغــربــي
مــن ســوريــة عــرضــة لـقـصــف ج ــوي ومــدفـعــي
م ــن ال ـجــانــب ال ــروس ــي وال ـن ـظ ــام ،م ــع إع ــان
مـ ـص ــادر م ـح ـل ـيــة أن ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام قـصـفــت
أمــس الـثــاثــاء ،بـصــواريــخ شــديــدة االنفجار
منازل املدنيني واألراضــي الزراعية في قرية
قوقفني ،بريف إدلــب الجنوبي ،مــا أدى إلى
مقتل مدني وإصابة آخرين .وطاول القصف
باملدفعية الثقيلة محيط قرية سرجة بريف
إدلــب الجنوبي ،بينما نفذ الطيران الحربي
الـ ــروسـ ــي ث ـ ــاث ضـ ــربـ ــات بـ ـص ــواري ــخ عـلــى
مناطق متفرقة ،جنوب غربي بلدة البارة في
جبل الزاوية بنفس الريف.
في غضون ذلك ،ذكر املرصد السوري لحقوق
اإلنسان أنه أحصى منذ بداية العام الحالي
وحتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين األول
ال ـح ــال ــي ،أك ـث ــر م ــن  24اس ـت ـهــدافــا تـعــرضــت
لــه ال ـقــوات التركية فــي ســوريــة ،عبر عبوات
وألـ ـ ـغ ـ ــام واس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ب ـ ـصـ ــواريـ ــخ مــوج ـهــة
وصــواريــخ قصيرة امل ــدى وإط ــاق رصــاص.
وأكد املرصد مقتل  21ضابطًا تركيًا ،وجرح
 73عـنـصـرًا ،فــي الـعـمـلـيــات الـتــي حــدثــت في
محافظة إدلب وفي ريف حلب الشمالي.
وفــي سياق آخــر فــي الشمال ال ـســوري ،أعلن
مـجـلــس ق ـي ــادة ال ـغــرفــة امل ــوح ــدة (ع ـ ــزم) عن
ان ــدم ــاج ك ــام ــل ل ـس ـتــة ف ـص ــائ ــل ،هـ ــي :جـيــش
اإلسالم والجبهة الشامية وفيلق املجد ولواء
الـســام وفــرقــة املـلــك شــاهُ والـفــرقــة  ،51تحت
مسمى الفيلق الثالث .وشكلت غرفة «عــزم»
في يوليو/تموز املاضي ،بانضمام عدد من
فصائل «الجيش الوطني ال ـســوري» التابع
للمعارضة ،وهي :فيلق الشام قطاع الشمال،
ّ
لواء السالم ،الفرقة الثانية املشكلة من جيش
النخبة ،الـلــواء  ،113فيلق املـجــد ،الفرقة 13
ّ
املشكلة من فرقة السلطان محمد الفاتح ،لواء
سمرقند ،ولواء الوقاص.
رسم المشهد الفصائلي

ووضع الباحث السياسي في مركز «جسور»
ل ـل ــدراس ــات ع ـب ــاس ش ــري ـف ــة ،ف ــي ح ــدي ــث مع
«الـعــربــي الـجــديــد» ه ــذه الـخـطــوة فــي سياق
«إع ــادة رســم املشهد الفصائلي فــي الشمال
ال ـ ـسـ ــوري ،ب ـعــد ف ـشــل امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـح ـكــومــة امل ــؤق ـت ــة ف ــي دمـ ــج ه ــذه
الفصائل فــي جسم عسكري واح ــد» .وأشــار
إلى أن «هناك محاوالت إلعادة هيكلة فصائل
املعارضة من القواعد إلــى ال ــرأس ،للوصول
إل ـ ــى كـ ـي ــان ع ـس ـك ــري واح ـ ـ ــد ي ـن ـه ــي ال ـح ــال ــة
ّ
الـفـصــائـلـيــة» .وشــك ـلــت فـصــائــل ع ــدة أخـيـرًا
«الجبهة السورية للتحرير» ،بعد خروجها
مــن غــرفــة ال ـق ـيــادة امل ــوح ــدة «عـ ــزم» .وضـ ّـمــت
ً
ال ـج ـب ـهــة ال ـج ــدي ــدة ك ــا م ــن :ف ــرق ــة املـعـتـصــم
وفرقة الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه
والفرقة  20وصـقــور الشمال .وفــي محافظة
إدل ــب ،تتمركز «الجبهة الوطنية للتحرير»
الـتــي تضم الـعــديــد مــن الفصائل املـعــارضــة،
وبــذلــك اخ ـتــزل املـشـهــد الفصائلي املـعــارض
ب ـثــاث تـشـكـيــات فــي خ ـطــوة ل ـلــوصــول إلــى
تشكيل واحــد يجمع الفصائل التي ترتبط
بالجيش التركي.

متابعة

تقدم ورقتها
اجتماعات «اللجنة الدستورية» :المعارضة
ّ
قدمت المعارضة
ّ
السورية ورقتها في
الجولة السادسة
من مباحثات اللجنة
الدستورية السورية في
جنيف ،تمحورت حول
أدوار الجيش واألمن

جنيف ـ العربي الجديد

بدأت اللجنة الدستورية السورية التي تعقد
اجتماعات الجولة السادسة لها في مدينة
الثالثاء ،مناقشة
جنيف السويسرية ،أمــس ُ
مـبــادئ أساسية للدستور ،قــدمــت بصياغة
مـحـكـمــة م ــن ق ـبــل امل ـع ــارض ــة ب ـع ـن ــوان األم ــن
والجيش والـقــوات املسلحة واالستخبارات.
وعرضت املعارضة ورقتها املكونة من أربع
مــواد أساسية على األط ــراف األخــرى للجنة
ال ــدس ـت ــوري ــة ،وه ــم مـمـثـلــو ال ـن ـظــام وممثلو
امل ـج ـت ـمــع املـ ــدنـ ــيُ ،
وع ـ ـقـ ــدت ج ـل ـس ـتــان أم ــس
ملناقشة الــورقــة املـقــدمــة مــن قـبــل املـعــارضــة.
وأفادت مصادر مطلعة في املعارضة السورية
لـ«العربي الجديد» بأن «النظام قدم في اليوم
األول (أول م ــن أم ــس اإلث ـن ــن) م ـبــدأ يتعلق
بـسـيــادة الــدولــة .وعـلــى الــرغــم مــن املضامني
التي فيها خلط ما بني املواضيع الدستورية
والقانونية والسياسية والـتــي تحتاج إلى

ً
فرز ،فضال عن سياقات زمانية غير مناسبة،
إال أن تقديمه الورقة ومناقشته كان تصرفًا
مستغربًا» .وأضافت أن «وفد النظام مارس
االستفزاز في أدنى حدوده على غير املعتاد،
مما أدى لحصول نقاشات .في املقابل ،قدمت
امل ـع ــارض ــة ورقـ ــة تـتـضـمــن رؤي ـت ـهــا لـسـيــادة
الدولة ووزعتها على األطراف األخرى» .ومن
املنتظر أن يتم عــرض مـبــادئ دستورية من
قبل ممثلي املجتمع املدني ،اليوم األربعاء،
م ــن أجـ ــل ن ـقــاش ـهــا ف ــي ال ـج ـل ـس ــات ،ع ـل ــى أن
تنتهي الجولة السادسة يوم الجمعة املقبل
ل ـت ـحــديــد ال ـن ـت ــائ ــج والـ ـت ــوافـ ـق ــات ،وت ـحــديــد
خريطة زمنية لعقد الجوالت الالحقة .وإزاء
الخلط الحاصل بني صياغة دستور جديد
أو إج ــراء إصــاح دس ـتــوري ،كشفت مصادر
لـ«العربي الجديد» أن منهجية االجتماعات
فـ ــي الـ ـج ــول ــة هـ ــي ت ـق ــدي ــم م ـ ـبـ ــادئ أســاس ـيــة
ل ـلــدس ـتــور ب ـص ـيــاغــات مـحـكـمــة ض ـمــن بــاب
املبادئ األساسية للدستور ،فيتقدم كل طرف
بمبدأه ليتم نقاشه وتقديم وجهات النظر.
وم ــن امل ـف ـتــرض أن ت ـتــم ص ـيــاغــة ال ـتــواف ـقــات
الحاصلة ضمن املناقشات الجارية للمبادئ
امل ـقــدمــة ،ول ـكــن حـتــى اآلن مــن غـيــر امل ـعــروف
من الجهة التي ستقوم بصياغة تلك النقاط
املشتركة والتوافقات في املبادئ الدستورية،
وب ـت ـك ـل ـيــف مـ ــن األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة أم مـ ــن قـبــل
ً
الرئيسني املشاركني ،أحمد الكزبري ،ممثال
ً
عــن وفــد النظام ،وه ــادي البحرة ،ممثال عن
وفد املعارضة.
وت ـض ـم ـنــت ورق ـ ــة ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري مـســائــل
عدة ،وفق «عنوان املبدأ :سيادة الجمهورية

ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـس ــوري ــة واس ـت ـق ــال ـه ــا ووح ـ ــدة
أراض ـ ـي ـ ـه ـ ــا» ،ون ـ ـ ّـص ـ ــت عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه «ي ـخ ـض ــع
للمساءلة القانونية كــل مــن يتعامل مــع أي
طرف خارجي بأي طريقة غير شرعية تمس
بهذا املبدأ ،وتحرير األراضي املحتلة واجب
وطني ّ
مقدس تضطلع به مؤسسات الدولة
كافة ،واستعادة هذه األراضي هو حق ثابت
غير خاضع للتنازل أو املساومة وال يسقط
بالتقادم ،ويعد أي شكل من أشكال التعاون
الـ ــذي يـسـهــم ف ــي اس ـت ـم ــرار أو تــرس ـيــخ هــذا
االحتالل خيانة عظمى».
ُ
كــذلــك تـضـ ّـمـنــت ال ــورق ــة ال ـكــام اآلتـ ــي« :ت ـعـ ّـد
أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه
انفصالية مهما كــانــت صيغتها ،مناقضة

مل ـبــدأ وحـ ــدة األراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،ومـخــالـفــة
إلرادة ال ـش ـع ــب ال ـ ـس ـ ــوري .وي ـن ـظ ــم ق ــان ــون
اإلدارة املحلية سلطات وصالحيات مجالس
الــوحــدات اإلداريـ ــة .ولـلــدولــة الـســوريــة الحق
الحصري في السيادة الكاملة على مجموع
اإلمـ ـك ــان ــات واملـ ـ ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة والـ ـث ــروات

سيعرض ممثلو
المجتمع المدني اليوم
األربعاء مبادئ دستورية

الوفود السورية قبل بدء جلسة المباحثات في جنيف (عمر فاروق يلديز /األناضول)

الـبــاطـنـيــة ف ــي أراض ـي ـهــا ك ــاف ــة ،بـمــا ف ــي ذلــك
املحتلة منها ،وفي اإلشراف على استثمارها.
وأي اسـتـغــال غـيــر شــرعــي لـهــا مــن قـبــل أي
كان أو املساهمة في ذلك ،هو سرقة ملقدرات
الشعب يعاقب عليها القانون».
وتــأل ـفــت ورق ــة ال ـن ـظــام امل ـقــدمــة ف ــي امل ـب ــدأ من
ســت ن ـقــاط ،فيما تــألـفــت ورق ــة املـعــارضــة من
أرب ــع ن ـقــاط ،وتضمنت «تـلـتــزم الــدولــة ببناء
م ــؤس ـس ــات األمـ ــن واملـ ـخ ــاب ــرات لـحـفــظ األم ــن
الــوطـنــي وتـخـضــع لـسـيــادة ال ـقــانــون والعمل
وف ـقــا لـلــدسـتــور وال ـق ــان ــون وت ـل ـتــزم بــاحـتــرام
حقوق اإلنسان وتعمل وفقًا ألعلى املعايير».
ّ
تضمنت بـنـدًا ن ـ ّـص عـلــى أن «األج ـهــزة
كــذلــك
األم ـن ـيــة مـكـلـفــة بـحـفــظ األم ــن وال ـن ـظــام الـعــام
وإنفاذ القانون وهي نفسها تخضع للقانون».
وت ــأت ــي أع ـم ــال الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة بــرعــايــة
األم ــم املـتـحــدة ضـمــن إط ــار الـحــل السياسي
للقضية ال ـســوريــة امل ـم ـتــدة مـنــذ ع ــام ،2011
ووفـ ـق ــا ل ـل ـق ــرار األمـ ـم ــي  2254الـ ـص ــادر عــام
 .2015وي ـن ـ ّـص ال ـق ــرار األم ـم ــي عـلــى تشكيل
حكم انتقالي ،وكتابة دستور يسبق إجــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـيــة وال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،وهــو
م ــا ق ـســم املـ ـف ــاوض ــات ال ـس ــوري ــة إلـ ــى أرب ـعــة
فــروع ،هي الحكم ،والدستور ،واالنتخابات،
ومكافحة اإلره ــاب .ويـقــود املبعوث األممي
ال ـخــاص إل ــى ســوريــة غـيــر بـيــدرســن تسيير
املـفــاوضــات بــن أط ــراف اللجنة الدستورية،
فيما قاد سلفه ستيفان دي ميستورا جوالت
عــديــدة فــي جنيف ،وامـتــدت لفترات طويلة،
منذ نوفمبر /تشرين الثاني  ،2019من دون
تحقيق أي تقدم.

تقرير
القاهرة ـ العربي الجديد

ّ
شن عدد من أعضاء مجلس النواب
املـ ـ ـص ـ ــري ،أول مـ ــن أم ـ ــس اإلثـ ـن ــن،
ه ـج ــوم ــا م ـ ـحـ ــدودًا ع ـل ــى ال ـح ـكــومــة
ل ـتــوس ـع ـهــا ف ــي االق ـ ـتـ ــراض ل ـح ـس ــاب شــركــة
«مصر للطيران» في ظل األزمــة املالية التي
ت ـع ــان ــي م ـن ـه ــا الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ــوي ــة وح ــرك ــة
السياحة بشكل عام منذ بدء جائحة فيروس
كـ ــورونـ ــا .ل ـك ــن االنـ ـتـ ـق ــادات ل ــم ت ـم ـنــع ن ــواب
األك ـث ــري ــة م ــن ت ـمــريــر مــريــح مل ـش ــروع قــانــون
يسمح لوزير املالية ،محمد معيط ،بضمان
حصول الشركة القابضة ملصر للطيران على
ق ــرض بـقـيـمــة  5م ـل ـيــارات جـنـيــه (ن ـحــو 318
مليون دوالر) مــن بنكني حكوميني تابعني
للبنك املركزي املصري.
ّ
وركزت االنتقادات على عدم إعالن الحكومة
بـ ـشـ ـك ــل شـ ـ ـف ـ ــاف املـ ـ ــوقـ ـ ــف املـ ـ ــالـ ـ ــي لـ ــ«مـ ـص ــر
للطيران» ،وغياب األرقــام تمامًا عن مشروع
الـقــانــون امل ـقــدم مــن مجلس ال ـ ــوزراء ،وتـعــدد
ال ـق ــروض الـســابـقــة لـنـفــس ال ـغــرض مــن دون
معرفة موقف الشركة من السداد.
إال أن هــذه املناقشات حجبت خلفها قرضًا
ضخمًا آخر ،لم يعلق عليه النواب ،ولم تبرره
ال ـح ـكــوم ــة بــال ـش ـكــل ال ـع ـل ـمــي واالق ـت ـص ــادي
امل ـف ـت ــرض ،ل ـي ـضــاف إل ــى قــائ ـمــة طــوي ـلــة من
القروض الضخمة التي تحصل عليها مصر
منذ صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى
السلطة ،مــن دون إع ــان شـفــاف وباملخالفة
ل ـلــدس ـتــور والـ ـق ــان ــون أح ـي ــان ــا ،وبـ ـص ــورة ال
تضمن حق األجيال املقبلة في معرفة طريقة
ال ـس ــداد واإلدارة املـسـتـقـبـلـيــة ل ـهــذه الــديــون
القياسية .وهذا القرض األخير والــذي وافق
عليه املجلس من دون مناقشة ،سيكون من
فــرن ـســا ،بـقـيـمــة م ـل ـيــار و 800م ـل ـيــون ي ــورو
تـقــريـبــا ،سـتــوجــه إل ــى مــا يسمى بــاملـشــاريــع
«ذات األولـ ـ ــويـ ـ ــة» ،إذ ُعـ ـ ــرض االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
الـبــرملــان بـعــد االنـتـهــاء مــن تـحــديــد مصارفه
وجدولة الحصول عليه بشكل كامل ،بنحو
أربعة أشهر ،ليصبح االتفاق في حكم األمر
الواقع ،والعرض في حكم اإلجراء الشكلي.
ُ
وفـقــا للحكومة ،ســتــوجــه أم ــوال هــذا القرض
إلــى مـشــروعــات النقل فــي السكك الحديدية،
والـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـح ـ ـضـ ــري ،وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ،وم ـع ــال ـج ــة
املـ ـي ــاه ،واألغـ ــذيـ ــة ال ــزراعـ ـي ــة ،وت ـس ـه ـيــل نـقــل
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وال ـت ـطــويــر امل ـه ـنــي لـلـعـمــالــة
امل ــاه ــرة وغ ـيــر امل ــاه ــرة .كـمــا سـيـسـتـخــدم في
مـشــروع تــوريــد  55قـطــارًا للخط األول ملترو
القاهرة بقيمة  776مليون يــورو خــال أربع
سنوات ،واملساهمة في مشروع إعادة تأهيل
خط سكك حديد املنصورة دمياط بقيمة 95

ال يمكن وضع االنتقادات التي صدرت عن عدد من النواب المصريين،
أخيرًا ،بشأن توسع الحكومة في االقتراض سوى في إطار شكلي،
خصوصًا أن النظام يواصل عمليات االقتراض

قروض
مصر

انتقادات برلمانية ال تمنع
التوسع الالدستوري

مليون يورو ،ومشروع إعادة تأهيل مترو أبو
قير بقيمة  250مليون يورو ،ومشروع إنشاء
خط سكك حديد أسوان توشكى  -وادي حلفا،
وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى  -العاشر
من رمضان  -بلبيس بقيمة  250مليون يورو،
باإلضافة إلــى عــدد مــن املـشــروعــات الخاصة
بوزارتي الكهرباء والري.
ول ــم تـكـشــف ال ـح ـكــومــة خـطـتـهــا ل ـس ــداد هــذا
الـ ـق ــرض ،أو مـ ــدى إم ـكــان ـيــة ت ـمــويــل امل ـبــالــغ
املـ ـطـ ـل ــوب ــة م ـ ــن ص ـ ـنـ ــاديـ ــق اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة أو
ب ـنــوك مـحـلـيــة أو عــامل ـيــة ،األمـ ــر الـ ــذي يتفق
مــع اتـجــاهـهــا امل ـع ـتــاد ،والـ ــذي أوص ــل الــديــن
الخارجي إلى  131.5مليار دوالر خالل العام
امل ــاض ــي ،ب ــزي ــادة  14ف ــي امل ــائ ــة ع ــن ســابـقــه.
كـمــا أن اخـتـيــار الـجـهــات املـقــرضــة واملـمــولــة
لـلـمـشــروعــات يـتــم ب ـصــورة ســريــة وم ــن دون
مبررات لطريقة اختيار تلك الجهات ودولها،
ف ــي ظ ــل رغ ـب ــة ال ـن ـظ ــام ف ــي ت ــوزي ــع م ـصــادر
ال ـص ـف ـقــات واالتـ ـف ــاقـ ـي ــات لـتـضـمــن تخفيف
الضغوط السياسية عليه ،خاصة من الدول
الغربية الكبرى كأملانيا وبريطانيا وفرنسا.
ويبدو رقم الديون هذا العام مرشحًا لزيادة
ك ـب ـي ــرة ،إذ ت ــم ت ــوق ـي ــع اتـ ـف ــاق ــات ب ـم ـل ـيــارات
الجنيهات خ ــال األش ـهــر الخمسة املاضية
فقط ،وترصد «العربي الجديد» ،ما تم إبرامه
مـنـهــا بـشـكــل رس ـم ــي وال ـت ـصــديــق عـلـيــه من
مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
الحلقة األحدث قبل القرض الفرنسي ،كانت
ات ـف ــاق اق ـت ــراض م ــن «ال ـب ـنــك ال ــدول ــي إلع ــادة

اإلعـ ـم ــار وال ـت ـن ـم ـيــة» ف ــي ي ــون ـي ــو /ح ــزي ــران
املاضي ،لدعم نظام التأمني الصحي الشامل
بمبلغ  400مليون دوالر .علمًا أنــه بدعوى
االستجابة الطارئة ملكافحة جائحة كورونا،
اق ـتــرضــت مـصــر قـبــل ذل ــك  50مـلـيــون دوالر
مــن الـبـنــك ال ــدول ــي أي ـضــا .وقـبـلـهــا مـبــاشــرة،
تــم تــوقـيــع ات ـفــاق ق ــرض مــن «ص ـنــدوق أوبــك
للتنمية الــدولـيــة» ،فــي إطــار املرحلة الثالثة
من تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر ،بمبلغ  95مليون دوالر.
وفي إبريل /نيسان املاضي ،اقترضت مصر
من «بنك التنمية األفريقي»  108ماليني يورو
بشأن برنامج الصرف الصحي املتكامل في
املناطق الريفية بصعيد مصر فــي األقصر.
ك ـمــا اق ـت ــرض ــت م ــن «ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي إلعـ ــادة

تتعامل السلطة
التنفيذية مع البرلمان
في مصر باستخفاف
تضرب إجراءات القروض
بعرض الحائط المادة 127
من الدستور

اإلع ـمــار والتنمية» مبلغ  200مليون يــورو
لتمويل مـشــروع إدارة تـلــوث ال ـهــواء وتغير
املناخ في القاهرة الكبرى.
وفــي اتفاق ضخم مقسم على ثــاث شرائح،
اقترضت مصر من الكويت  175مليون دينار
كويتي (أكثر من  580مليون دوالر) لتمويل
م ـشــروع محطة بـحــر الـبـقــر لتحسني جــودة
املياه التي افتتح السيسي مرحلتها األولى
منذ أسابيع .أما االتفاق األضخم هذا العام،
فكان لصالح الهيئة القومية لإلنفاق وشركة
«جــي بــي مــورغــان ي ــوروب ليمتد» بصفتها
وكـيــل التسهيالت ،وبـنــك «جــي بــي مــورغــان
تشايس» فرع لندن بصفته املنظم الرئيسي
وامل ـفــوض األول ــي ،ومــؤسـســات مالية أخــرى
بصفتها املقرضة األصلية ،وبلغ مليار و900
مليون ي ــورو ،ولــم يتم مناقشة هــذا القرض
الضخم في مجلس النواب بشكل معلن من
األساس.
واستئنافًا للقروض ال ــواردة من السعودية
مـنــذ ع ــام  ،2016بـعــد ال ـت ـنــازل عــن جــزيــرتــي
تيران وصنافير ،اقترضت مصر مليون ريال
(نحو  267ألف دوالر) ملشروع إنشاء جامعة
تحمل اسم امللك سلمان بن عبد العزيز ،ضمن
برنامج امللك سلمان لتنمية سيناء .وتضرب
إجراءات جميع هذه القروض بعرض الحائط
املادة  127من الدستور ،التي تشترط وجوب
مــواف ـقــة ال ـبــرملــان عـلــى أي اتـفــاقـيــة اق ـتــراض
ق ـب ــل تــوق ـي ـع ـهــا م ــن ق ـب ــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ول ـيــس
بعد اإلب ــرام .وهــذه الطريقة فــي التعامل مع
الـبــرملــان املــوالــي للنظام ،باستخفاف وعــدم
اك ـتــراث ،وإه ــدار مـبــادئ الشفافية والــرقــابــة
وحـ ــق األج ـ ـيـ ــال الـ ـق ــادم ــة ف ــي ال ـت ـع ــرف عـلــى
تـفــاصـيــل ال ـق ــروض طــويـلــة األج ــل والـكـبـيــرة
الـتــي سترتب عليها الـتــزامــات ضخمة ،هي
سياسة معتادة من السيسي .وكان قد بدأها
ب ـتــوق ـيــع اتـ ـف ــاق الـ ـق ــرض ال ــروس ــي لـتـمــويــل
م ـشــروع الـضـبـعــة ال ـن ــووي ع ــام  ،2015الــذي
قــالــت الـحـكــومــة إن ــه يـبـلــغ خـمـســة وعـشــريــن
م ـل ـيــار يـ ــورو وك ـش ـفــت روس ـي ــا أن ــه زاد إلــى
خمسة وأربـعــن مليار منذ عامني ،من دون
الكشف عن تفاصيل تتعلق بالسداد أو حجم
الفائدة ،بدعوى احتياج شركة «روس آتوم»
الـحـكــومـيــة الــروس ـيــة إل ــى مــزيــد مــن األم ــوال
التي ترجمت إلى اتفاقية اقتراض ،هي زيادة
أسعار السلع والخامات والخدمات املرفقية
ال ـضــروريــة إلن ـشــاء املـفــاعــل امل ـصــري ،قياسًا
بسعر السوق العاملية ،بسبب تعويم الجنيه
املصري في نهاية  ،2016وليس زيادة أسعار
الـتـكـنــولــوجـيــا وال ـخ ـبــرات واأليـ ــدي العاملة
الروسية نفسها .وتخضع تفاصيل القرض
الروسي لتغيير دائم بني البلدين.
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شرق
غرب
وزير الخارجية القطري
يتسلّم أوراق السفير
المصري
ّ
تسلم نائب رئيس مجلس الــوزراء،
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـق ـط ــري الـشـيــخ
مـحـمــد ب ــن ع ـبــد الــرح ـمــن آل ثــانــي،
أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،ن ـس ـخــة م ــن أوراق
اعـتـمــاد السفير املـصــري لــدى دولــة
قطر عمرو كمال الــديــن الشربيني.
وتـمـنــت ال ـخــارج ـيــة ال ـق ـطــريــة ،على
م ــوق ـع ـه ــا اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،ال ـت ــوف ـي ــق
للسفير الجديد ،وللعالقات الثنائية
املزيد من التطور واالرتقاء .وكانت
قطر ومصر قد استأنفتا عالقاتهما
الــدب ـلــومــاس ـيــة ف ــي ي ـن ــاي ــر /كــانــون
الثاني املاضي.
(العربي الجديد)
الكويت :قرار بالعفو
في قضية اقتحام
مجلس األمة
أع ـ ـل ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ــواب ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ــة
الكويتي (الـبــرملــان) ،أمــس الثالثاء،
صـ ـ ـ ــدور عـ ـف ــو أمـ ـ ـي ـ ــري بـ ـح ــق ك ــاف ــة
املـتـهـمــن فــي الـقـضــايــا الـسـيــاسـيــة؛
وأب ـ ــرزه ـ ــم امل ـ ـتـ ــورطـ ــون فـ ــي قـضـيــة
اقتحام مجلس األمــة عــام  2011من
نواب سابقني وناشطني سياسيني.
ُ
ويعتبر العفو من مخرجات «الحوار
الــوطـنــي» ،ال ــذي عقد أخـيـرًا بدعوة
من أمير البالد الشيخ نواف األحمد
الـصـبــاح ،إلنـهــاء حــالــة الـتــأزيــم بني
الحكومة ومجلس األمة.
(العربي الجديد)
وزير تونسي سابق:
إسرائيل قد ال تبقى عدوًا
أثـ ـ ــار تـ ـص ــري ــح لـ ــوزيـ ــر ال ّ ـخ ــارج ـي ــة
التونسي السابق ،أحمد ونيس ،أمس
ال ـثــاثــاء ،ضـجــة فــي تــونــس ،بسبب
ّ
قوله إن «إسرائيل ليست عدوًا» .وقال
ّ
ونيس في حوار مع إذاعة «موزاييك»
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة« :إن غ ـ ـ ـ ــادرت إس ــرائـ ـي ــل
األراض ــي الفلسطينية وتوقفت عن
الـتـمـيـيــز ل ــن ت ـكــون عـ ــدوًا ل ـتــونــس».
وق ــال األم ــن الـعــام للتيار الشعبي،
زهير حمدي في تصريح لـ«العربي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إن ط ــرح امل ــوض ــوع بـهــذا
ال ـش ـكــل يـعـتـبــر خ ــروج ــا ع ــن اإلرادة
ّ
الوطنية والشعبية التي تعتبر أن
إسرائيل عدو.
(العربي الجديد)
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تستضيف العاصمة الروسية موسكو ،اليوم األربــعــاء ،لقاء حول
أفغانستان ،يضم دول الجوار ،وتشارك فيه حركة «طالبان» ،سيكون
استكشافيًا ،لمعرفة مدى استعداد الحركة األفغانية للعمل مع
هذه الدول لمواجهة خطر اإلرهاب ،قبل أي اعتراف رسمي بها

سيرة

وجه آخر لإلخفاق األميركي

استقالة زلماي خليل زاد

مؤتمر
موسكو

يعد زلماي خليل
ّ
زاد ،الذي استقال من
منصبه مبعوثًا أميركيًا
إلى أفغانستان ،الوجه
اآلخر لإلخفاق األميركي

جيران أفغانستان
يستطلعون فرص
التعاون مع «طالبان»

موسكو ـ رامي القليوبي
كابول ـ صبغة اهلل صابر

تـنـطـلــق ف ــي ال ـعــاص ـمــة الــروس ـيــة
مــوس ـكــو ،ال ـي ــوم األرب ـ ـعـ ــاء ،جــولــة
جــديــدة مــن امل ـحــادثــات األفـغــانـيــة
في ما يعرف بـ«إطار موسكو» ،تستمر أربعة
أي ــام ،بمشاركة ممثلني عــن روسـيــا والصني
وباكستان وإيــران والهند ،وحركة «طالبان»
األفغانية التي سيطرت على الحكم في البالد
في  15أغسطس /آب املــاضــي ،فيما امتنعت
الــواليــات املتحدة عــن املـشــاركــة .وتــوجــه وفد
م ــن ال ـح ــرك ــة ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،لـلـمـشــاركــة في
امل ــؤت ـم ــر .وي ـع ـت ـبــر هـ ــذا ال ـل ـق ــاء األول ضـمــن
«إط ـ ــار مــوس ـكــو» (ان ـط ـلــق ع ــام  ،)2017بعد
سيطرة «طــالـبــان» فــي أفغانستان ،ويتوقع
أن يركز على تقييم تقدم الحركة في القضايا
ال ـح ـيــويــة ،م ـثــل مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب وتـهــريــب
ّ
املـ ـخ ــدرات ،عـلـمــا أن ــه يــأتــي ف ــي ظ ــل تصعيد
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» والي ـ ــة خ ــراس ــان هـجـمــاتــه
الدموية في أفغانستان.
وأكـ ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي س ـيــرغــي
الف ــروف ،أمــس الـثــاثــاء ،على هامش منتدى
«فــالــداي» الــدولــي فــي ســوتـشــي ،أن ب ــاده لم
تناقش االعتراف بحركة «طالبان» في الوقت
الحالي ،وذلــك ردًا على ســؤال عما إذا كانت
روسيا مستعدة ألن تكون أول دولــة تعترف
ب ـطــال ـبــان كـسـلـطــة رس ـم ـيــة ف ــي أفـغــانـسـتــان.
وشـ ــدد ع ـلــى أن روس ـي ــا تـنـتـظــر م ــن الـحــركــة
األفـغــانـيــة الــوفــاء بتعهداتها الـتــي قطعتها
لـ ــدى وص ــول ـه ــا إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
ض ـمــان شـمــولـيــة الـحـكــومــة ،لـيــس فـقــط على
أس ــاس االن ـت ـمــاء ال ـعــرقــي ،ول ـكــن أي ـضــا على
أس ــاس املـعـتـقــدات السياسية ،حتى يتسنى
تمثيل جميع األطـيــاف السياسية للمجتمع
في الحكومة .وبشأن عدم مشاركة واشنطن
فــي االجـتـمــاع ،ربــط الف ــروف األم ــر بالتغيير
الــذي طــرأ على هوية املبعوث األميركي إلى
أفغانستان بعدما تم تعيني توماس ويست
م ـب ـعــوثــا ج ــدي ـدًا ألف ـغــان ـس ـتــان خـلـفــا لــزملــاي
خ ـل ـيــل زاد ،ال ـ ــذي أع ـل ـن ــت اس ـت ـقــال ـتــه م ـســاء
االثنني .ولفت الفروف إلى أن توماس ويست

تــم تعيينه مباشرة قبل املــؤتـمــر ،وأنــه أعلن
عن رغبته بالتواصل مع موسكو ،الفتًا إلى
أن األخيرة ستكون مسرورة باللقاء معه.
ويـ ــرأس وف ــد «طــال ـبــان» إل ــى مــوسـكــو ،نائب
رئيس الوزراء املال عبد السالم حنفي .وأكدت
الحركة ،في تغريدة لها على «تويتر» ،أمس،
توجه الوفد الذي لم تفصح عن هويات بقية
أع ـض ــائ ــه ،إل ــى ال ـعــاص ـمــة ال ــروس ـي ــة .وكــانــت
الـسـفــارة الــروسـيــة فــي كــابــول ،قــد أك ــدت أول
من أمس اإلثنني ،في بيان ،أن «طالبان» هي
الجهة الوحيدة التي ستشارك في اللقاء من
أفغانستان ،وأن الــرئـيــس األفـغــانــي السابق
حامد كرزاي ورئيس املجلس األعلى الوطني
للمصالحة عبد الله عبد الله ،لن يشاركا في
املؤتمر ،كما لم تتم دعوتهما من قبل موسكو.
م ــن جـهـتـهــا ،أعـلـنــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،أول
من أمس ،أنها لن تشارك في مباحثات حول
أفـغــانـسـتــان كــانــت م ـقــررة أم ــس ال ـثــاثــاء في
موسكو (صيغة الترويكا املوسعة) ،بمشاركة
روسـيــا والـصــن وبــاكـسـتــان .وأش ــارت وزارة
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة إل ــى وجـ ــود «مـشــاكــل
لوجستية» منعت مشاركتها ،لكنها اعتبرت
ـدى ال ــروس ــي (ال ـت ــروي ـك ــا املــوس ـعــة)
أن امل ـن ـت ـ ّ
«منصة بناءة» .وقال املتحدث باسم الوزارة،
ن ـي ــد بـ ــرايـ ــس« :س ـي ـس ـع ــدن ــا أن ن ـ ـشـ ــارك فــي
ه ــذا امل ـن ـتــدى ف ــي املـسـتـقـبــل ،لـكــن ال يمكننا
أن ن ـشــارك ه ــذا األسـ ـب ــوع» ،راف ـضــا توضيح
ماهية املشاكل اللوجستية التي تحول دون
مشاركة بالده في املنتدى .وتحض الواليات
املتحدة ،املدعوة أيضًا إلى مؤتمر اليوم في
روسيا ،األطراف الدوليني على عدم االعتراف
ب ـح ـك ــوم ــة أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،وتـ ــأمـ ــل ربـ ـ ــط ه ــذا
االعتراف بملفات أساسية ،من بينها حقوق
النساء والفتيات وحرية اإلعالم .وكان ممثل
ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن بـشــأن
أفغانستان ،زامير كابولوف ،قد أكد في وقت
ســابــق ،أن مـســؤولــن مــن روس ـيــا والــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة وال ـ ـصـ ــن وب ــاكـ ـسـ ـت ــان س ـي ـج ــرون
مـ ـح ــادث ــات م ـن ـف ـص ـلــة فـ ــي م ــوس ـك ــو (أم ـ ــس)
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى م ــوق ــف م ــوح ــد إزاء ال ــوض ــع
الجديد في أفغانستان.
وم ـ ـنـ ــذ ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة مــن

أعلنت الواليات المتحدة
عدم مشاركتها
في لقاءات موسكو
الفروف :روسيا لم
تناقش االعتراف حاليًا
بـ«طالبان»

أفـغــانـسـتــان بـعــد عـقــديــن عـلــى غ ــزوه ــا لـهــذا
البلد ،وصعود «طالبان» إلى السلطة ،تحول
ال ــوض ــع األفـ ـغ ــان ــي وتـ ـح ــدي ــات ــه ،خ ـصــوصــا
األمنية ،إلــى الشغل الشاغل للقوى العاملية،
وف ــي مـقــدمـهــا روسـ ـي ــا ،ال ـت ــي يـعـتـمــد أمـنـهــا
القومي بشكل مباشر على أمن حلفائها من
بــن الجمهوريات السوفييتية السابقة في
آسيا الوسطى.
وتراهن موسكو ،في لقاء اليوم ،على استثمار
اتـ ـص ــاالتـ ـه ــا مـ ــع الـ ـح ــرك ــة واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار عـمــل
سفارتها فــي كــابــول ،لضمان أمــان حلفائها
فــي منظمة م ـعــاهــدة األم ــن الـجـمــاعــي ،التي
تضم كال من روسيا وأرمينيا وبيالروسيا
وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان،
وهـ ـ ـ ــذه األخ ـ ـي ـ ــرة لـ ـه ــا حـ ـ ـ ــدود م ـش ـت ــرك ــة مــع
أف ـغــان ـس ـتــان ،وت ــرف ــض ح ـتــى اآلن االع ـت ــراف
ب ــال ـح ــرك ــة .وأول م ــن أم ـ ــس ،أع ـل ـن ــت وزارت ـ ــا
الدفاع في روسيا وطاجيكستان أن ما يربو
عـلــى خمسة آالف ج ـنــدي ،أكـثــر مــن نصفهم
روس ،بـ ـ ـ ــدأوا ت ــدريـ ـب ــات ت ـج ــري ـه ــا مـنـظـمــة
م ـعــاهــدة األم ــن الـجـمــاعــي ،وتـسـتـمــر  6أي ــام،
بعد سلسلة تدريبات أضيق نطاقًا أجرتها
روس ـيــا وحـلـفــاؤهــا فــي آسـيــا الــوسـطــى على
حــدود أفغانستان فــي أغسطس وسبتمبر/
أيلول املاضيني.
وتعليقًا على لقاء موسكو األفـغــانــي اليوم،
تــوقــع رئـيــس املــركــز األوراس ـ ــي للتحليل في

الحدث

العاصمة الروسية ،نيكيتا ميندكوفيتش ،أن
تقدم «طــالـبــان» خــال اللقاء كشف حسابها
في مجال مكافحة اإلرهاب وتهريب املخدرات،
وهو ما ستعتمد عليه كيفية إقامة العالقات
م ــع حـكــومـتـهــا لـتـصــريــف األعـ ـم ــال .وأوض ــح
ميندكوفيتش في حديث لـ«العربي الجديد»،
أنه «منذ وصول طالبان إلى السلطة ،تواجه
موسكو واملجتمع الدولي قضية كيفية بناء
الـعــاقــات مــع السلطة ال ـجــديــدة ،ولــذلــك فــإن
وفــد الحركة سيقدم كشف حساب في هذين
املجالني ،حيث سيعتمد االعـتــراف بطالبان
وإقــامــة عــاقــات تـجــاريــة مـعـهــا ،عـلــى التقدم
ال ــذي تـحـقـقــه فـيـهـمــا» .ورأى أن ــه «ل ــن يـكــون
هناك اعتراف فوري بالحركة ،لكن خطواتها
اإليجابية في املرحلة الحالية ستمهد ملناقشة
القضايا الـتـجــاريــة ،خصوصًا أن السلطات
الـجــديــدة تحتاج إلــى مــواجـهــة قضية نقص
الغذاء والطاقة مع اقتراب الشتاء» .واستبعد
م ـي ـن ــدك ــوف ـي ـت ــش اح ـ ـت ـ ـمـ ــال تـ ـع ــزي ــز روسـ ـي ــا
تعاونها مع «طالبان» في حال ثبت استمرار
اتصاالتها مع التنظيمات املتطرفة ،معتبرًا
أنه «صحيح أن الحركة تكافح داعــش ،ولكن
هناك مؤشرات لتعاونها مع تنظيم القاعدة
وحركة أوزبكستان اإلسالمية ،ومن املستبعد
أن تدعم روسيا من يتعاون مع اإلرهابيني».
وحول دور ملف حقوق اإلنسان في االعتراف
الــروســي بــ«طــالـبــان» ،أوضــح ميندكوفيتش
أن «روس ـي ــا تعتبر أن ــه يـجــب تــوفـيــر أقصى
اإلمكانات لجميع سكان البالد ،ولكنه ليس
ّ
من حقها أن تفرض على أفغانستان رؤيتها
للنظام الــداخـلــي لـلــدولــة ،كـمــا أنـهــا تــأمــل أال
تعود طالبان إلى املمارسات الدينية املتشددة

املعتمدة في تسعينيات القرن املاضي» .من
ّ
ج ـه ـتــه ،ق ــل ــل ال ـخ ـب ـيــر ف ــي امل ـج ـلــس ال ــروس ــي
لـ ـلـ ـش ــؤون الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ك ـي ــري ــل س ـي ـم ـي ــون ــوف،
م ــن أه ـم ـي ــة لـ ـق ــاء م ــوس ـك ــو م ــن ح ـي ــث جــديــة
تـنــاولــه قضايا مكافحة اإلرهـ ــاب ،مستبعدًا
ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ي ـتــم
الـغــوص فــي هــذه املسألة بعمق ،ألن الحركة
سـتـكــون ممثلة بـنــائــب رئـيــس ال ـ ــوزراء ،عبد
السالم حنفي ،وعلى األرجــح فإنه لن يجري
ال ـح ــدي ــث ف ــي ج ــوه ــر األم ـ ـ ــور ،ب ــل سيقتصر
اللقاء على إصدار دعوات وتأكيدات» .وأرجع
سيميونوف حــرص روسـيــا على العمل مع
«طــالـبــان» ،إلــى اعتقادها بــأن الحركة قــادرة
على احـتــواء املخاطر اآلتـيــة مــن التنظيمات
اإلرهابية املنتشرة في أفغانستان.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استبقت
املحادثات األفغانية ،بالتشديد على أهمية
التزام «طالبان» بمنع التنظيمات اإلرهابية
م ــن اس ـت ـخ ــدام األراضـ ـ ــي األف ـغــان ـيــة كمنصة
لهجماتها تنفيذا الت ـفــاق الــدوحــة ال ــذي تـ ّـم
الـتــوصــل إلـيــه فــي فـبــرايــر/شـبــاط  ،2020بني
الحركة والــواليــات املتحدة في عهد الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي الـ ـس ــاب ــق دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب .وأك ــد
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي ،سـيــرغــي
سيرومولوتوف ،أن روسيا لم يتوفر لديها
حتى اآلن ما يؤكد أو ينفي حفاظ «طالبان»
على اتصاالتها مع «القاعدة» أو قطعها .وقال
سيرومولوتوف في حــوار مع وكالة «تــاس»
الــروس ـيــة الــرسـمـيــة لــأن ـبــاء ،نـشــر أول أمــس
اإلثـنــن« :ننطلق مــن أن السلطات األفغانية
الـجــديــدة لــن تسمح بــاسـتـخــدام أراض ــي هذا
ال ـب ـلــد ألي م ـج ـمــوعــات إره ــاب ـي ــة ،ب ـمــا فيها

متابعة

توتّر الكوريتين :تجربة صاروخية شمالية جديدة
واصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ك ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ال ـ ـ ّش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة تـ ـج ــاربـ ـه ــا
ال ـص ــاروخ ـي ــة ،ال ـت ــي كــثـفـتـهــا ف ــي الـشـهــريــن
املاضيني ،بعد إعالن قيادة الجيش الكوري
الجنوبي ،أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخًا
بالستيًا ،فجر أمس الثالثاء ،من دون أن ّ
تحدد
ُ
مــا إذا كــان أطـلــق مــن غــواصــة أو مــن بــارجــة
اختبار تحت املاء ،كما في معظم االختبارات
الـســابـقــة .وج ــاء اإلطـ ــاق بـعــد اجـتـمــاع ُعقد
أول من أمس اإلثنني ،بني مبعوثي الواليات
املتحدة سونغ كيم وكوريا الجنوبية فنوه
كيو دوك في واشنطن ملناقشة األزمة النووية
مــع كــوريــا الشمالية .كما أدت التجربة إلى
إلغاء رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو
كيشيدا ،فعاليات ضمن حملته االنتخابية.
وأفـ ــادت هـيـئــة األركـ ــان املـشـتــركــة فــي كــوريــا
الجنوبية ،أن الصاروخ انطلق حوالي الساعة
 10:17صـبــاحــا بــالـتــوقـيــت املـحـلــي مــن حــول
ُ
مدينة سينبو ،حيث تبقي كوريا الشمالية
ع ـل ــى غـ ــواصـ ــات وم ـ ـعـ ــدات الخ ـت ـب ــار إط ــاق
صــواريــخ بالستية مــن غــواصــات .وأضــافــت
ف ــي ب ـيــان «ي ـتــابــع جـيـشـنــا امل ــوق ــف ع ــن كثب
ويبقي على جاهزيته بالتعاون الوثيق مع
الواليات املتحدة تحسبًا ألي إطالق محتمل
آخر» .وعقد مجلس األمن القومي في كوريا
الجنوبية اجتماعًا طــارئــا وعـ ّـبــر عــن «أسفه
العميق» إزاء إطالق الصاروخ ،وحث كوريا
الشمالية على استئناف املحادثات .ودانــت
قيادة منطقة املحيطني الهندي والهادئ في
الجيش األميركي ،التجربة الجديدة ،معتبرة
فــي بـيــان أن «ال ـص ــاروخ يــزعــزع االس ـت ـقــرار،
لكنه ال يمثل تهديدًا فوريًا للواليات املتحدة
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أو لحلفائها» .وقال مصدر عسكري أميركي
إن ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ قـ ـط ــع مـ ـس ــاف ــة تـ ـ ـت ـ ــراوح بــن
 430و 450كـيـلــومـتـرًا عـلــى ارت ـف ــاع نـحــو 60
كيلومترًا .وفــي طوكيو ،قــال كيشيدا إنــه تم
رصــد صــاروخــن بالستيني و«مــن املؤسف»
أن كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة أج ـ ـ ــرت س ـل ـس ـل ــة مــن
اختبارات الصواريخ في األسابيع األخيرة.
وألغى كيشيدا فعاليات مقررة ضمن حملته
االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي ش ـم ــال ال ـي ــاب ــان .وحـصـلــت
وقت كان من املقرر أن يلتقي في
التجربة في ٍ
سيول مديري أجهزة املخابرات من الواليات
املتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ملناقشة
املواجهة مع كوريا الشمالية وأمــور أخــرى،

ح ـس ــب م ــا ذكـ ـ ــرت وك ــال ــة «يـ ــون ـ ـهـ ــاب» .وف ــي
ّ
تجمع
العاصمة الـكــوريــة الجنوبية أيـضــا،
ممثلون ملئات الشركات الدولية والجيوش
املختلفة في افتتاح مراسم املعرض الدولي
للفضاء والــدفــاع ،وهــو أكبر معرض دفاعي
تقيمه كوريا الجنوبية ويعرض مقاتالت من
الجيل املقبل ،وطائرات هليكوبتر هجومية
وطــائــرات مسيرة وأسـلـحــة مـتـطــورة أخــرى،
إلـ ــى ج ــان ــب ص ــواري ــخ ف ـضــائ ـيــة وتـصــامـيــم
مل ــركـ ـب ــات فـ ـض ــاء م ــدنـ ـي ــة .وت ـس ـت ـع ــد ك ــوري ــا
الجنوبية الختبار إطــاق أول مركبة فضاء
من تصنيعها ،غدًا الخميس.
(فرانس برس ،رويترز)

مخاوف من انفصال وارسو

الصدام األوروبي ـ البولندي
ّ
القارة،
يتدهور الوضع بني االتحاد األوروبي وبولندا ،إحدى أبرز دوله شرقي
بعد قــرار املحكمة الدستورية البولندية في  7أكتوبر /تشرين األول الحالي،
مـنــح ال ـقــانــون الـبــولـنــدي األول ــوي ــة عـلــى ح ـســاب ال ـقــوانــن األوروبـ ـي ــة .ويتعلق
األمـ ــر خ ـصــوصــا ب ـمــواض ـيــع مــرت ـب ـطــة ب ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،بـ ــدءًا م ــن امل ـهــاجــريــن
ً
والالجئني ،مرورًا بموضوع استقاللية املحاكم والحريات اإلعالمية ،وصوال إلى
حقوق املثليني .وأظهر األوروبيون ّ
تشددًا متزايدًا ،مع إعالن رئيسة املفوضية
ّ
األوروبـيــة أورس ــوال فــون ديــر اليــن ،أمــس الثالثاء ،أن املفوضية تقيم خيارتها
بـشــأن ال ـ ّ
ـرد على ق ــرار املحكمة الــدسـتــوريــة الـبــولـنــديــة ،مشيرة إلــى أن االتـحــاد
ً
األوروبـ ــي سيتخذ إجـ ــراء بـهــذا ال ـصــدد .وأضــافــت أم ــام الـبــرملــان األوروبـ ــي في
ستراسبورغ الفرنسية ،قبيل كلمة ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا:
ّ
«تقيم املفوضة األوروبية بعناية في الوقت الراهن هذا الحكم» .وقالت «يمكنني
ال ـقــول إنـنــي قلقة لـلـغــايــة .فـهــذا الـقــانــون يشكك فــي الــركــائــز الـتــي يـقــوم عليها
االتـحــاد األوروب ــي ،إنــه تحد مباشر لــوحــدة النظام القانوني األوروبـ ــي» .لكن
مورافيسكي اعتبر أن قــرار املحكمة البولندية أصبح موضوعًا «لسوء تفاهم
أســاســي» .وأشــار إلــى أنــه «لــو سمعت بــأن املحكمة الدستورية في دولــة أخرى
عضو باالتحاد األوروبــي ألغت ،أو أعلنت بطالن ،معاهدات االتحاد الندهشت
لكنني كنت سأحاول التحقق».
وتخشى أوروب ــا مــن أن يـكـ ّـرس الحكم الـبــولـنــدي مـســارًا انشقاقيًا جــدي ـدًا ،بعد
انفصال بريطانيا ،ويأتي في صميم هذا الشقاق ،السؤال حول الجهة صاحبة
ّ
القاري .وهو
السلطة الكبرى داخل الكتلة املكونة من  27دولة ،الدولة أو االتحاد
السؤال الذي أدى إلى خروج بريطانيا ،مثيرة التساؤالت حول انفصال مماثل،
لدول في الشرق األوروبي ووسطه ،مثل بولندا واملجر.
ويـحــاول حــزب «القانون والـعــدالــة» اليميني في وارســو التمايز عن أوروب ــا في
ّ
ظــل تنامي موجة اللجوء على الـحــدود مع بيالروسيا ،الــدولــة غير العضو في
االتحاد األوروبي .واعتمد البرملان البولندي تشريعًا يوم السبت املاضي ،يسمح
بالرفض التعسفي لطلبات لجوء املهاجرين .وقالت وكالة الالجئني التابعة لألمم
املتحدة إن التشريع «يقوض الحق األساسي في طلب اللجوء املنصوص عليه في
القانون الدولي وقانون االتحاد األوروبي».
(رويترز ،أسوشييتد برس)

القاعدة ،ملمارسة النشاط غير املشروع ،وهو
مــا ينبع مــن أحـكــام اتـفــاق الــدوحــة املـبــرم في
 29فبراير والــذي صــادق عليه مجلس األمن
ال ــدول ــي .ب ــذل ــك ن ــأم ــل ف ــي الـتـحـقـيــق الـفـعـلــي
للبيانات املذكورة لطالبان».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ل ـف ـت ــت ص ـح ـي ـفــة «لـ ـيـ ـنـ ـت ــا.رو»
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ــروس ـي ــة ،إل ــى أن ــه ب ـعــد م ــرور
شهرين على تولي «طالبان» زمــام السلطة،
لم يتضح للدول املجاورة في آسيا الوسطى
حـتــى اآلن مــا إذا كــانــت الـحــركــة قـ ــادرة على
ردع ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة م ــن دون دعــم
خـ ــارجـ ــي .ون ـق ـل ــت ال ـص ـح ـي ـفــة ع ــن امل ـت ـحــدث
باسم «طالبان» ،ذبيح الله مجاهد ،قوله إن
الـسـلـطــات األفـغــانـيــة الـحــالـيــة تـسـعــى للدفع
بــالـعــاقــات مــع روس ـيــا وتـحـتــرم مصالحها
اإلقليمية.
وف ــي م ــؤش ــر ع ـلــى ق ـلــق ال ـكــرم ـلــن م ــن تـفــاقــم
الوضع في أفغانستان وآسيا الوسطى ،عقد
الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،األسبوع
املاضي ،لقاء بنظام مؤتمر الفيديو مع قادة
األج ـهــزة اال ّسـتـخـبــاريــة لـبـلــدان رابـطــة الــدول
املستقلة ،حذر خالله من تدفق املسلحني من
أصحاب الخبرة القتالية من العراق وسورية
إلى أفغانستان ،ومحاولتهم زعزعة الوضع
ً
في الــدول املـجــاورة وصــوال إلــى بــدء التوسع
املباشر.
وت ـ ـعـ ــود أول ـ ــى االتـ ـ ـص ـ ــاالت بـ ــن ال ـخ ــارج ـي ــة
الــروسـيــة و«طــالـبــان» إلــى  ،2015حــن عملت
موسكو على تحرير ّ
الطيار الروسي األسير،
سيرغي سيفاستيانوف ،كما أن علم روسيا
بقتال «طالبان» ضد «داع ــش» ّ
مهد الطريق
لتعاون تكتيكي بني أعداء األمس.

أعلنت وزارة الخارجية األمـيــركـيــة ،أول
مـ ــن أم ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،اس ـت ـق ــال ــة امل ـب ـع ــوث
األمـيــركــي إل ــى أفـغــانـسـتــان ،زمل ــاي خليل
زاد ،م ــن م ـن ـص ـبــه ،وه ــو م ــا أكـ ــده خليل
زاد ،أمس الثالثاء ،بنفسه ،بعدما تعهد
باالستفاضة حــول تجربته ومــا رافقها
مـ ــن أح ـ ـ ـ ــداث أوص ـ ـلـ ــت إلـ ـ ــى االنـ ـسـ ـح ــاب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـفـ ــوضـ ــوي وال ـ ـ ــدم ـ ـ ــوي مــن
أفـغــانـسـتــان ،نـهــايــة شـهــر أغ ـس ـطــس/آب
املــاضــي ،خــال األيــام واألســابـيــع املقبلة.
ويعتبر زملــاي خليل زاد ،مــن املسؤولني
الكبار القالئل من عهد الرئيس األميركي
ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ــذي ــن أبقتهم
إدارة الرئيس جــو بــايــدن فــي مناصبهم
بـعــد وصــولـهــا إل ــى الـسـلـطــة فــي يـنــايــر/
كــانــون الثاني املــاضــي .وذك ــرت صحيفة
«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» أمـ ــس ،أن ــه م ــن غير
ُ
الــواضــح مــا إذا كــان الــرجــل قــد طلب منه
االستقالة ،أم أنه استقال بقرار منه .لكن
شبكة «سي أن أن» نقلت عن مصدر مطلع،
قوله إن خليل زاد كــان يعتزم االستقالة
مـ ــن امل ـن ـص ــب فـ ــي مـ ــايـ ــو/أيـ ــار امل ــاض ــي،
ل ـك ـنــه وافـ ـ ــق ع ـل ــى ال ـب ـق ــاء ل ـف ـت ــرة أطـ ــول،
ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب اإلدارة الــدي ـم ـقــراط ـيــة.
ومــايــو املــاضــي ،ك ــان املــوعــد ال ــذي سبق
أن ح ـ ـ ّـددت ـ ــه إدارة تـ ــرامـ ــب لــان ـس ـحــاب
األمـ ـي ــرك ــي م ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ب ـن ــاء عـلــى
اتفاق وصفته بـ«التاريخي» ،أبرمته مع
حركة «طالبان» ،في فبراير/شباط ،2020
بعد مـفــاوضــات أجــرتـهــا مــع الـحــركــة في
الدوحة .وفي كل األحــوال ،سيبقى خليل
زاد ،الوجه الدبلوماسي األميركي ألبرز
اإلخـفــاقــات األمـيــركـيــة منذ عـقــود ،ومنذ
ُ
وسي ّ
حمله الكثيرون وزر
حــرب فيتنام،
اإلخفاق العسكري األميركي واألطلسي،
فــي أطــول حــروبــه ،علمًا أن هــذا اإلخفاق
هو ثمرة سوء اإلدارة األميركية لعقدين
من الحرب ،وإلحاح ترامب على اقتناص

«صفقة» خارجية ،مهما كانت في عهده،
من بوابة أفغانستان.
وأعلن وزيــر الخارجية األميركي أنتوني
بـلـيـنـكــن ،ف ــي ب ـي ــان ،أن نــائــب خـلـيــل زاد،
تـ ــومـ ــاس وي ـ ـسـ ــت ،ال ـ ــذي ك ـ ــان م ـس ـت ـشــارًا
لـلـبـيــت األبـ ـي ــض ح ــن كـ ــان ب ــاي ــدن نــائـبــا
ّ
للرئيس األسـبــق ب ــاراك أوبــامــا ،سيتسلم
م ـن ـص ــب املـ ـبـ ـع ــوث .ووي ـ ـسـ ــت ق ـ ــاد أي ـضــا
صياغة االستراتيجية األفـغــانـيــة لفريق
ب ــاي ــدن ال ــرئ ــاس ــي االن ـت ـق ــال ــي ،وع ـم ــل مع
خليل زاد ألش ـهــر .وك ــان ويـســت قــد رافــق
نائب مدير وكالة االستخبارات األميركية
املــركــزيــة «س ــي آي إيـ ــه» إل ــى ال ــدوح ــة في
وق ــت ســابــق خ ــال شـهــر أكتوبر/تشرين
األول الحالي ،للقاء وفد من «طالبان» ،هو
األول من نوعه بينها وبني واشنطن بعد
سيطرتها على الحكم ،وإعــان حكومتها
لتصريف األعـمــال .كما زار ويست كابول
نهاية أغسطس املاضي ،مع مدير الوكالة
ويـلـيــام بـيــرنــز ،حيث ُعـقــد لـقــاء س ـ ّـري مع
«ط ــالـ ـب ــان» .وف ــي ك ـت ــاب االس ـت ـقــالــة ال ــذي
أرس ـل ــه إل ــى بـلـيـنـكــن ،داف ــع خـلـيــل زاد عن
الجهود التي بذلها للسالم األفغاني ،مقرًا
في الوقت نفسه بفشلها ،ومؤكدًا أنه يريد
التنحي خالل هذه «املرحلة الجديدة» من
السياسة األميركية إزاء أفغانستان .وقال
الدبلوماسي األميركي في كتاب استقالته،
إن «االت ـ ـف ـ ــاق ال ـس ـي ــاس ــي بـ ــن ال ـح ـكــومــة
يسر كما كان
األفغانية وحركة طالبان لم ِ
مخططًا له» ،مضيفًا أن «أسباب ذلك معقدة
للغاية ،وسوف أتشاطر وإياكم أفكاري في
األيام واألسابيع املقبلة» .وكانت الحكومة
األف ـغ ــان ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،ف ــي ع ـه ــد الــرئ ـيــس
أشرف غني ،الذي ّفر من البالد مع اقتراب
«طــال ـبــان» مــن السيطرة على كــابــول ،في
أغـسـطــس امل ــاض ــي ،قــد اتـهـمــت خـلـيــل زاد
ّ
بالتحيز ملصلحة «طالبان» ،منذ أن
مرارًا
بدأت مفاوضات واشنطن معها في .2019
لكن وسائل إعالم أميركية نقلت عنه قوله

عيّن جو بايدن
توماس ويست خلفًا
لزلماي خليل زاد

فــي وق ــت ســابــق ،إن تلكؤ حكومة كابول
(الـســابـقــة) وغ ـنــي ،فــي عملية ال ـحــوار مع
الحركة ،هو ما أوصل إلى تسلم «طالبان»
الحكم .ونقلت «واشنطن بــوســت» ،أمس،
عن مصادر مطلعة على أفكار خليل زاد،
اعتباره أن االتـفــاق مــع الحركة ،ليس هو
ما أوصلها إلى السيطرة على أفغانستان،
بل قرار واشنطن في عهد ترامب وبايدن،
املضي قدمًا في االنسحاب ،على الرغم من
إخفاق «طالبان» في االلتزام بمعظم بنود
االتفاق.
ون ـ ــاق ـ ــض خ ـل ـي ــل زاد ن ـف ـس ــه ف ـ ــي ب ـي ــان
االستقالة ،بعدما كــان قد قـ ّـدم حتى آخر
ل ـح ـظ ــة ،ت ـق ـي ـي ـمــات م ـغ ـل ــوط ــة ،ملـ ــدى ق ــوة
«ط ــالـ ـب ــان» .وفـ ــي ج ـل ـســة اس ـت ـم ــاع أم ــام
ال ـك ــون ـغ ــرس ،ف ــي م ــاي ــو امل ــاض ــي ،وصــف
خ ـل ـي ــل زاد الـ ـتـ ـق ــدي ــرات االس ـت ـخ ـب ــاري ــة
وأنـبــاء هجمات «طــالـبــان» والخشية من
ت ـق ــدم ـه ــا ،ب ــأن ـه ــا «م ـب ــال ــغ ف ـي ـه ــا» .وح ــن
كانت «طالبان» تقترب من كابول ،حاول
خليل زاد التفاوض مع الدول املجاورة ،ال
سيما باكستان ،النتزاع انسحاب أميركي
ّ
مشرف.
ويـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــذ عـ ـ ـل ـ ــى خ ـ ـل ـ ـيـ ــل زاد ،إدارت ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ل ـل ـم ـفــاوضــات ب ــ«اس ـت ـقــال ـيــة» ق ــد تـعــود
إلى أصوله األفغانية .فهذا الدبلوماسي
األم ـيــركــي امل ـخ ـضــرمُ ،ولـ ــد قـبــل  70عــامــا
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،وه ــو ي ـت ـحـ ّـدر م ــن م ــزار
ال ـش ــري ــف (شـ ـم ــال أف ـغ ــان ـس ـت ــان) ويـجـيــد
لغتي الباشتو والــداري .وكان خليل زاد،
قــد ارت ــاد فــي أفـغــانـسـتــان املــدرســة ذاتـهــا
ال ـتــي درس فـيـهــا غ ـنــي ،وت ــوج ــه االث ـنــان
إلى الدراسة الحقًا في الواليات املتحدة.
وع ـمــل خـلـيــل زاد ،ح ــن ك ــان أس ـت ــاذًا في
جــام ـعــة كــولــوم ـب ـيــا ،م ــع إدارة الــرئ ـيــس
األميركي األسبق جيمي كارتر ،في بداية
الدعم األميركي للمجاهدين األفغان ضد
الحكم السوفييتي في أفغانستان .وانضم
الرجل إلى الخارجية األميركية في عهد
رونــالــد ريـغــان ،لتقديم اسـتـشــارات حول
ّ
السياسة األفغانية .تقلد مناصب رفيعة
فــي عـهــد الــرئـيــس األس ـبــق ج ــورج دبليو
بوش ،إذ ّ
عي سفيرًا للواليات املتحدة في
كابول ثم في بغداد ثم في األمم املتحدة.
وأمضى عهد أوباما ،بعيدًا عن املناصب
الحكومية.
(العربي الجديد)

قاد خليل زاد مفاوضات مع «طالبان» في الدوحة ()Getty

ترامب يناور لعرقلة تحقيقات الكونغرس

يــواصــل الــرئـيــس األمـيــركــي الـســابــق ،دونــالــد
ترامب ،مناوراته في سبيل عرقلة عمل اللجنة
الـبــرملــانـيــة ال ـتــي تـحـقــق فــي ه ـجــوم ال ـســادس
من يناير/كانون الثاني املاضي على مبنى
ال ـك ــون ـغ ــرس وت ــرك ــز ع ـل ــى ال ـ ــدور ال ـ ــذي ّأداه
تــرامــب فــي ذلــك .وأحــدث إج ــراءات األخـيــر في
هذا السياق ،رفع دعوى قضائية على اللجنة
ملـنــع نـشــر وثــائــق اقـتـحــام الـكــونـغــرس .يأتي
ذلــك في وقــت يرفض مسؤولون سابقون في
إدارته ،على رأسهم ستيف بانون الذي سبق
أن شـغــل مـنـصــب كـبـيــر مـسـتـشــاري الــرئـيــس
للشؤون االستراتيجية ،املـثــول أمــام اللجنة
الـتــي اسـتــدعـتـهــم ل ــإدالء بـشـهــاداتـهــم ،وذلــك
بــدفــع ضـمـنــي م ــن ت ــرام ــب .ف ــي ه ــذه األث ـن ــاء،
يـسـعــى الــديـمـقــراطـيــون فــي مـجـلــس الـشـيــوخ
ال ـيــوم األرب ـع ــاء لتخطي عــرقـلــة محتملة من
الجمهوريني من أجل املضي بمناقشة مشروع
إلصــاح القانون االنتخابي الفيدرالي ،بعد
ال ـج ــدل الـ ــذي أث ــارت ــه االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة

شرق
غرب
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شخصًا مرتبطين بغولن

أمر االدعــاء في تركيا باعتقال 158
مشتبهًا فيهم بينهم  33جنديًا في
الخدمة ،لالشتباه في صلتهم بفتح
الـلــه غــولــن (ال ـص ــورة) ،زعـيــم حركة
الخدمة ،املصنفة إرهابية مــن قبل
أن ـق ـ ُـرة .وقــالــت وكــالــة «األن ــاض ــول»
إنــه أل ـقــي الـقـبــض عـلــى  97شخصًا
حتى اآلن .ومن بني املطلوب القبض
ع ـل ـي ـه ــم  110مـ ــن طـ ـ ــاب ال ـك ـل ـي ــات
العسكرية الذين فصلوا في أعقاب
مـ ـح ــاول ــة االنـ ـ ـق ـ ــاب ال ـف ــاش ـل ــة ع ــام
 ،2016بــاإلضــافــة إلــى  48مــن أفــراد
الجيش العاملني والسابقني.
(األناضول)

أنقرة ترفض
بيان  10سفراء حول
عثمان كافاال
أبـلـغــت وزارة الـخــارجـيــة التركية
مـمـثـلــن دب ـلــومــاس ـيــن ل ـ ــ 10دول،
أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،رف ـض ـه ــا بـيــانـهــم
املشترك الــذي صــدر أول مــن أمس
اإلثنني ،وطالب باإلفراج عن رجل
األع ـمــال عـثـمــان كــافــاال ،املسجون
م ـنــذ  ،2017بـتـهـمــة ال ـض ـل ــوع في
مـ ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــاب ال ـف ــاش ـل ــة فــي
 .2016وأش ــارت ال ــوزارة ،في بيان،
إل ـ ــى اسـ ـت ــدع ــاء وإبـ ـ ـ ــاغ امل ـم ـث ـلــن
الــدبـلــومــاسـيــن لبعثات الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وأمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا وال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك
وفـ ـ ـنـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــدا وف ـ ــرن ـ ـس ـ ــا وه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا
وال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــد وكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدا وال ـ ـن ـ ــروي ـ ــج
ونـيــوزيـلـنــدا بــرفــض بـيــانـهــم بعد
وصفه بـ«غير امل ـســؤول» ،وبأنهم
«ي ـ ـن ـ ـت ـ ـه ـ ـكـ ــون سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة ال ـ ـقـ ــانـ ــون
واستقالل القضاء».
(األناضول)
تحذير أممي من تخفيف
الضغط على قادة
ميانمار
ح ــذر م ـقــرر األم ــم املـتـحــدة املستقل
املعني بميانمار ،تــومــاس أنــدروز،
من مغبة تخفيف الضغط على قادة
االنـ ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري ف ــي مـيــانـمــار،
بعد إعالنهم ،أول من أمس اإلثنني،
عــن عــزمـهــم إط ــاق س ــراح أك ـثــر من
 5آالف م ــن ال ـس ـج ـنــاء املـنــاهـضــن
ل ــان ـق ــاب .وقـ ــال أنـ ـ ــدروز ف ــي بـيــان
إن «إع ــان ق ــادة الجيش عــن خطط
إلطالق سراح السجناء السياسيني
ال يـ ـع ــود إل ـ ــى ح ـ ـ ــدوث ت ـغ ـي ـيــر فــي
س ـل ــوك ـه ــم ،وإن ـ ـمـ ــا إل ـ ــى ال ـض ـغ ــوط
املتنامية على عليهم».
(األناضول)

رصد

رفع الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب
دعوى قضائية ضد
لجنة برلمانية تحقق
في الهجوم على مبنى
الكونغرس ،مطالبًا بعدم
كشف السجالت الرئاسية
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في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي ،وجــاءت
بجو بايدن إلى البيت األبيض ،ما دفع ترامب
ومناصريه إلى الترويج لحملة واسعة حول
تزوير االنتخابات .ورفع ترامب ،أول من أمس
اإلثنني ،دعوى قضائية في املحكمة الجزائية
في واشنطن ،ملنع نشر الوثائق واملستندات
املرتبطة بواقعة اقتحام الكونغرس في يناير
املاضي ،ودفع بأن أعضاء اللجنة قدموا طلبا
غ ـيــر ق ــان ــون ــي ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى س ـجــاتــه في
البيت األبـيــض .يشار إلــى أن املحكمة العليا
األمـيــركـيــة تحمي حــق ال ــرؤس ــاء فــي الحفاظ
على سرية بعض الوثائق واملناقشات ،وهو
م ــا ي ـع ــرف ب ــ«االم ـت ـي ــاز ال ــرئ ــاس ــي» .ويـمـتـلــك
الرئيس املتواجد في املنصب صالحية البت
في تطبيق هذا الحق وليس الرئيس السابق.
وقـ ـ ــال ج ـي ـســي ب ـي ـن ــول ،م ـح ــام ــي ت ــرام ــب فــي
الدعوى القضائية ،إن «طلبات اللجنة املعنية
بــال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي اق ـت ـح ــام ال ـك ــون ـغ ــرس ب ـشــأن
الحصول على الوثائق غير مسبوقة فــي ما
يتعلق بحجمها ومداها وليس لها أي غرض
ت ـشــري ـعــي م ـ ـشـ ــروع» .ووص ـ ــف ف ــري ــق تــرامــب
رف ــض ب ــاي ــدن ،حـمــايــة الــوثــائــق بــأنــه «حيلة
س ـيــاس ـيــة الس ـت ـي ـعــاب ح ـل ـفــائــه ال ـحــزب ـيــن»،
بحسب وكالة «أسوشييتد بــرس» .وتصنف
ٍّ
«تحد» لبايدن الذي
خطوة ترامب على أنها
ل ــم ي ـصــدر قـ ــرارًا بـمـنــع نـشــر الــوثــائــق املـشــار
إليها .وتعليقًا على خطوة ترامب ،قالت ليز
تشيني العضو باللجنة ،وهي جمهورية من
والية وايومنغ ،وبيني تومسون ،وهو عضو
دي ـم ـقــراطــي بــالـلـجـنــة م ــن والي ــة مسيسيبي،
فــي ب ـيــان ،إن تــرامــب يــريــد «تــأخـيــر وعــرقـلــة»

التحقيق .وأضافا أنه «من الصعب تصور ما
هو أكثر أهمية للناس من السعي للحصول
على إجابات بشأن هجوم على ديمقراطيتنا
ومحاولة إبطال نتيجة انتخابات».
وك ـ ــان ي ـف ـتــرض أن ي ـك ــون األسـ ـب ــوع املــاضــي
حــاس ـمــا لـلـجـنــة ال ـبــرملــان ـيــة ال ـت ــي تـحـقــق في
هجوم الكونغرس ،إذ كان من املقرر أن تستمع
ال ـل ـج ـنــة إلف ــادت ــي س ـت ـيــف ب ــان ــون املـسـتـشــار
الـســابــق للملياردير الـجـمـهــوري واملستشار
األمني السابق كاش باتيل الخميس املاضي،
وفي اليوم التالي رئيس األركان السابق مارك
ميدوز ودان سكافينو ،املـســؤول السابق عن
شبكات التواصل االجتماعي .لكن لم يحضر
أي م ـن ـهــم ب ـعــدمــا أث ـ ــار ت ــرام ــب ح ــق الـسـلـطــة
الـتـنـفـيــذيــة ب ــاإلب ـق ــاء ع ـلــى س ــري ــة مـعـلــومــات
محددة ،ملنعهم من اإلدالء بشهاداتهم.
ودف ــع كــل ذل ــك الـبـيــت األب ـيــض إلص ــدار بيان
أول من أمــس ،قال فيه إنه «ال أســاس لتجنب
س ـت ـي ــف بـ ــانـ ــون اإلدالء بـ ـشـ ـه ــادت ــه ،ك ـم ــا أن
تـحـجــج ت ــرام ــب «بــاالم ـت ـي ــاز ال ــرئ ــاس ــي» غير
م ـب ــرر .وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان أن ب ــاي ــدن ل ــن يــوقــف
نقل الوثائق من األرشيف الوطني إلى لجنة
ال ـك ــون ـغ ــرس .وي ـ َ
ـاح ــق سـتـيــف ب ــان ــون بتهم

تُصنَّف خطوة
دونالد ترامب على أنها
تحد لجو بايدن
ٍّ

جـنــائـيــة بـعــرقـلــة عـمــل ال ـكــون ـغــرس ،بموجب
قانون صدر في  1857وينص على اعتبار ذلك
جريمة فيدرالية يعاقب عليها بالسجن ملدة
يمكن أن تصل إلى  12شهرًا.
فــي غـضــون ذل ــك ،يــواصــل الديمقراطيون في
مـجـلــس الـشـيــوخ مساعيهم مــن أج ــل املضي
بإصالح قانون االنتخابات الفيدرالي بعد ما
خلفته انتخابات نوفمبر املــاضــي مــن جــدل،
ك ــان وراءه بـشـكــل أسـ ــاس ت ــرام ــب وأن ـص ــاره
وبعض القرارات التي اتخذتها واليات تابعة
للجمهوريني .وفي السياق ،قال زعيم األغلبية
الديمقراطية فــي املجلس ،تشاك شــومــر ،أول
مــن أم ــس ،إن ــه مــن املــرجــح أن ي ـجــري مجلس
ال ـش ـيــوخ تـصــويـتــا ال ـيــوم األرب ـع ــاء ب ـشــأن ما
إذا كــان سيناقش تعديل قانون االنتخابات
الفيدرالي ،وحث الجمهوريني على عدم عرقلة
هذا اإلجــراء .ولفت شومر إلى مشروع قانون
لتوسيع حــق وصــول الناخبني إلــى االقـتــراع
عبر البريد وخطوات أخرى.
في سياق متصل ،قال رون واتكينز ،إحدى أبرز
الشخصيات في حركة «كيو أنــون» اليمينية
ُ
املـتـطــرفــة ،الـتــي ت ــردد مــزاعــم تــرامــب بــأنــه فاز
في االنتخابات ،أول من أمــس ،إنــه سيترشح
للكونغرس فــي واليــة أريــزونــا «بعدما كانت
الوالية في طليعة معركة الجمهوريني بشأن
نتائج انـتـخــابــات  .»2020وأض ــاف واتكينز،
املـ ّ
ـروج البارز لالدعاءات بأن الرئاسة ُسرقت
من ترامب ،أنه يريد «إصالح االنتخابات من
داخل الكونغرس».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز،
أسوشييتد برس)

ماكرون يريد اإلعالن عن
بناء  6مفاعالت نووية
ذك ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «ل ـ ـ ــو فـ ـيـ ـغ ــارو»
ال ـفــرن ـس ـيــة أول م ــن أمـ ــس اإلث ـنــن
أن الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي إيـمــانــويــل
م ــاك ــرون (الـ ـص ــورة) يــرغــب فــي أن
يعلن قبل عيد املـيــاد عــن تشييد
سـ ـت ــة مـ ـف ــاع ــات ن ـ ــووي ـ ــة ج ــدي ــدة
تعمل باملاء املضغوط .وأوضحت
الصحيفة أن االرتفاع الشديد في
أسعار الغاز الطبيعي في أوروبــا
وتــأثـيــر ذل ــك عـلــى اإلن ـفــاق املنزلي
عـلــى الـطــاقــة ،قـبــل سـتــة أشـهــر من
االنـتـخــابــات الرئاسية الفرنسية،
كان لهما أثر كبير في اتخاذ قرار
تشييد املفاعالت الجديدة.
(رويترز)

سفن صينية
وروسية تبحر معًا في
مضيق اليابان
ق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـيـ ــابـ ــان ـ ـيـ ــة إن
مجموعة من عشر سفن حربية من
ال ـص ــن وروسـ ـي ــا أبـ ـح ــرت م ـعــا في
مضيق تسوغارو الذي يفصل بحر
اليابان عــن املحيط الـهــادئ ،وإنها
ت ـتــابــع امل ــوق ــف ع ــن ك ـث ــب .وأوض ــح
متحدث باسم وزارة الــدفــاع إنــه لم
ي ـح ــدث ان ـت ـه ــاك ل ـل ـم ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ولـ ــم ت ـك ـســر ال ـس ـف ــن أي
قواعد دولية بمرورها.
(رويترز)
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االنتخابات الرئاسية الفرنسية

إريك زيمور الوجه الجديد لليمين المتطرف
يُعتبر الصحافي إريك
زيمور ،الوجه الجديد
لليمين المتطرف في
فرنسا ،معتمدًا على
مواقف معادية
للمسلمين ،ويطالب
بترحيل خمسة ماليين
عربي ومسلم
بشير البكر

ك ــان ال ـي ـمــن ال ـفــرن ـســي املـتـطــرف
حــاض ـرًا فــي الـسـبــاق إل ــى كرسي
ال ــرئ ــاس ــة م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن أرب ـع ــة
عقود .وجرت العادة ،في السابق ،أن يتقدم
زعـ ـي ــم هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـي ــار واألب املـ ــؤسـ ــس ج ــان
مــاري لوبان ملنافسة مرشحي أكبر حزبني
سياسيني ،اليمني التقليدي واالشتراكيني.
لــم يـكــن أح ــد يـحـســب حـســابــا فعليًا لزعيم
تنظيم «الجبهة الوطنية» العنصري ،الذي
كــان مـنـبــوذا مــن الــوســط السياسي وال ــرأي
الـ ـع ــام ،ح ـتــى تـمـكــن ل ــوب ــان ف ــي ان ـت ـخــابــات
ع ــام  2002م ــن أن ي ـت ـجــاوز مــرشــح ال ـحــزب
االشـتــراكــي ليونيل جوسبان ،وينتقل إلى
ال ــدورة الثانية فــي مواجهة مــرشــح اليمني
الـتـقـلـيــدي ج ــاك شـ ـي ــراك ،الـ ــذي ف ــاز بــواليــة
رئاسية ثانية بنسبة عالية ج ـدًا .ورغــم أن
لــوبــان تـعـ ّـرض لهزيمة ســاحـقــة ،فــإنــه حقق
فـ ــوزًا مـع ـنــويــا ك ـب ـي ـرًا ال ي ـق ـ ّـدر ب ـث ـمــن ،وهــو
الوصول للدور الثاني .ولن يكون ذلك حكرًا
عليه ،بــل إن خليفته االبـنــة مــاريــن نجحت
فــي ذل ــك ،وتنافست مــع إيـمــانــويــل مــاكــرون
في الدورة الثانية في  .2017وفي حني أنها
خ ـس ــرت ال ـج ــول ــة ،فــإن ـهــا حـقـقــت نـسـبــة من
األصوات بلغت  34في املائة.
وك ـ ـع ـ ــادة هـ ـ ــذه الـ ـع ــائـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ال ت ـع ـتــرف
بــال ـهــزي ـمــة ،وتـ ـك ــرر امل ــواجـ ـه ــة ،فـ ــإن مــاريــن
لوبان تعد العدة للمواجهة في االنتخابات
الرئاسية في إبريل/نيسان املقبل .وفي آخر
اسـتـطــاع لـلــرأي ج ــاءت فــي املــرتـبــة الثانية
بنسبة  18في املائة ،بعد ماكرون الذي حاز
نسبة  25فــي املــائــة .ولـكــن معركتها ليست
سهلة هذه املــرة ،فهي تواجه منافسًا يأتي
من ذات املعسكر ،لكن بمواصفات وأسلحة
مختلفة ،وخطاب يتجاوز ذلك الذي عاشت

عـلـيــه أسـ ـط ــورة آل ل ــوب ــان ،واضـ ـط ــرت إلــى
تعديله في العقد األخير ،إلى حد أن مارين
لوبان طردت والدها من الحزب الذي أسسه
لتسقط عنه صفة الـتـطــرف ،وعــدلــت اسمه
إلى «التجمع الوطني».
خـصــم م ــاري ــن ل ــوب ــان ه ــو الـصـحــافــي إري ــك
زي ـ ـمـ ــور ،ص ــاح ــب اآلراء ال ـش ـع ـب ــوي ــة ال ـتــي
ال ت ـن ـف ــك تـ ـص ــدم األوس ـ ـ ـ ــاط كـ ــافـ ــة ،ال ـي ـمــن
املتطرف والتقليدي ،واليسار والوسط .هو
نسخة فجة جدًا من الشعبوية ،يساعد في
انـتـشــارهــا أنــه نجم إعــامــي يعمل فــي عدة
ق ـنــوات تـلـفــزة ،ومـنـهــا «س ــي ن ـيــوز» واسـعــة
االنتشار ،ويكتب في صحيفة «لوفيغارو»،
ومؤلف مثابر على تأليف الكتب التي تلقى
ً
إقباال واسعًا ،وهــو كاتب ذو ثقافة واسعة
ب ـف ـضــل دراسـ ـ ــة عـمـيـقــة ل ـل ـتــاريــخ وال ـع ـلــوم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وزي ـ ـمـ ــور ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ــزوي ــج
امل ـت ـن ــاق ـض ــات ،وخ ـل ـخ ـلــة ال ـح ـق ــائ ــق ،وط ــرح
ث ـي ـم ــات ت ـع ـت ـبــر م ــن املـ ـح ــرم ــات ح ـت ــى وقــت
ً
قريب .فهو مثال ال يكف عن مديح املارشال
فيليب بيتان ال ــذي تـعــاون مــع الـنــازيــة في
الحرب العاملية الثانية ،ووافــق على إرسال
الـيـهــود الفرنسيني إل ــى أف ــران ال ـغــاز .يقول
زيمور كل يــوم ما ال يستطيع أن يقوله أي
سياسي فرنسي عــن الـعــرب واملسلمني في
فــرنـســا .يسميهم املستوطنني ،كما وصف
املهاجرين ّ
القصر غير املصحوبني بذويهم
بأنهم «لصوص» و«قتلة» و«مغتصبون».
ويـ ــؤسـ ــس ح ـم ـل ـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ع ـل ــى ه ــذا
األســاس ،بما يتجاوز مارين لوبان بكثير،
وهــدفــه مواجهة مــاكــرون الــذي يبدو أمامه
مبشرًا ،ينشغل بتطمني الفرنسيني على أن
أسـعــار «الباغيت» (الخبز) وليتر البنزين
والبطاطا ،لــن ترتفع فــي الــواليــة الرئاسية
الثانية.
زيمور يهودي من أصل أمازيغي جزائري.
ولد في فرنسا في عام  ،1958بعد أن رحلت
عائلته قبل زمن طويل من استقالل الجزائر
عام  .1962وهو يرى أن «هذه الهجرة فرصة
ذه ـب ـيــة ل ـه ــذه األسـ ـ ــرة ال ـي ـهــوديــة لــانـتـمــاء
إلــى حـضــارة مـتـجـ ِـذرة الـعــراقــة كالحضارة
ال ـفــرن ـس ـيــة ب ـتــاري ـخ ـهــا ال ـك ـب ـيــر وث ـقــاف ـت ـهــا
الـغـنـيــة» .وه ــو يــرفــض االت ـهــامــات املوجهة
ل ـف ــرن ـس ــا ب ــارتـ ـك ــاب م ـ ـجـ ــازر فـ ــي الـ ـج ــزائ ــر،
مـعـتـبـرًا أن ــه بينما ج ــاءت لـحـظــة اسـتـقــال
الـ ـج ــزائ ــر ،اتـ ـخ ــذت ف ــرن ـس ــا ق ـ ـ ــرارًا إن ـســان ـيــا
خالصًا بعد رفضها إبادة الشعب الجزائري
عن بكرة أبيه ،كما «فعل مستكشفو أميركا
ال ــذي ــن أبـ ـ ـ ــادوا ش ـع ـبــا وح ـ ـضـ ــارة بــأكـمـلـهــا
حـ ـت ــى ي ـت ـس ـن ــى لـ ـه ــم إقـ ــامـ ــة حـ ـض ــارتـ ـه ــم».

زيمور صاحب آراء شعبوية صادمة (كريستوف سيمون/فرانس برس)

وصف زيمور المهاجرين
القصر بأنهم لصوص
ّ
وقتلة ومغتصبون
وم ــن ه ــاج ــروا مــن ال ـجــزائــر وب ـل ــدان املـغــرب
وأفريقيا إلــى فرنسا ،فهؤالء مستوطنون،
يـعـيـشــون وف ــق اسـتــراتـيـجـيــة «االس ـت ـب ــدال
الكبير» ،ويقصد بذلك التبدل في الخريطة
الديمغرافية لفرنسا ،بسبب الهجرة ،والتي
سـ ـت ــؤدي ب ـح ـس ـبــه ف ــي ن ـه ــاي ــة املـ ـط ــاف إل ــى
اسـتـبــدال شـعــوب عــربـيــة ومـسـلـمــة ،تنتشر
وتحتل هذه البلدان بحكم التفوق العددي،
بالشعوب البيضاء .وهو هنا ال يجد حرجًا
فــي املطالبة بترحيل خمسة ماليني عربي
ومسلم يحملون الجنسية الفرنسية ،ألنه
يـعـتـبــر أن هـ ــؤالء يـعـيـشــون مـنـغـلـقــن على
أنفسهم ،ولديهم قانونهم املــدنــي املستمد
م ــن الـ ـق ــرآن ،وم ــن غ ـيــر املـسـتـبـعــد أن يــأتــي
يــوم يـقــوم فيه ه ــؤالء بــإعــان دولـتـهــم على
األراضي الفرنسية .ودعا الجيش الفرنسي
إلـ ــى أن ي ـق ــوم بــامل ـه ـمــة ،ك ـمــا ف ـعــل الـجـيــش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ت ـج ــاه ق ـط ــاع غ ـ ــزة .وال ضـيــر

أن يـطـلــب ال ـج ـيــش ال ـفــرن ـســي م ـســاعــدة من
الجيش اإلسرائيلي ،والــذهــاب حتى القيام
بحرب إبــادة مثل تلك التي قام بها الصرب
ضد مسلمي كوسوفو.
وقـبــل نحو ع ــام ،رمــى زيـمــور قنبلة مدوية
فــي مؤتمر لليمني املـتـطــرف ،عندما اعتبر
فــي خطابه أن الــديــن اإلســامــي «أكـثــر لعنة
على البشرية من النازية .أحد أبشع النظم
السياسية الـتــي عرفها الـتــاريــخ الحديث».
وقــال «فــي الكثير من األحيان يغضب مني
ال ـب ـعــض ألن ـن ــي أقـ ـ ــارن اإلسـ ـ ــام بــال ـنــازيــة.
يعتبرون ذلك غير معقول .وأنا أتفق معهم
في هذا األمــر أحيانًا .نعم ،من غير املعقول
مـقــارنــة الـنــازيــة  -رغ ــم جــرائـمـهــا الفظيعة-
باإلسالم ،ذلك الدين الدموي .هذا ظلم كبير
للنازية والنازيني دون شك».
وهـ ـ ـ ــدد ف ـ ــي حـ ـ ــال وص ـ ــول ـ ــه إلـ ـ ــى ال ــرئ ــاس ــة
بالتعامل مع املسلمني كما تعاملت الثورة
الفرنسية ونابليون بونابرت مع اليهود،
مؤكدًا أنه سيعيد العمل بقانون عام 1803
(ال ـق ــان ــون امل ــدن ــي لـلـجـمـهــوريــة الـفــرنـسـيــة
ق ـب ــل ت ـع ــدي ـل ــه) ل ـي ـح ـظــر ع ـل ــى أي فــرن ـســي
ت ـس ـم ـيــة ابـ ـن ــه ب ــاس ــم ُم ـح ـم ــد .وف ـ ــي ك ـتــابــه
األخـيــر «فــرنـســا لــم تقل كلمتها األخ ـيــرة»،
والذي يلقى رواجًا واسعًا هذه األيام ،كتب
زيـمــور أن فرنسا فــي ورط ــة وخـطــر .لكنها

ليست املرة األولى في تاريخها ،معتبرًا أن
«فرنسا دائمًا ما كانت على شفا الهاوية،
لكنها عرفت دائمًا كيف تتعافى بمساعدة
الرجال والنساء ذوي النوايا الحسنة ،في
حــب فــرنـســا والــذيــن عــرفــوا كـيــف يقاتلون
م ــن أج ـل ـه ــا» .وع ـل ــى ح ــد تـعـلـيــق صـحــافــي
فرنسي ،فإن زيمور يريد أن يقول إنه أحد
هــؤالء املالئكة املكلفني من العناية اإللهية
بإنقاذ فرنسا من املسلمني .ويبدو أن هذا
الـكـتــاب بـمـثــابــة طـلــب تــرشــح لالنتخابات
الرئاسية .أكثر مــن ذلــك ،هــو ش ــرارة إلثــارة
ال ـح ـم ــاس ب ــن ن ــاخ ـب ــي ال ـي ـم ــن امل ـت ـط ــرف،
الذين يزودهم ببرنامج رئاسي مستقبلي
فـ ــي خـ ـم ــس ثـ ـيـ ـم ــات :ال ـ ـهـ ــويـ ــة ،والـ ـهـ ـج ــرة،
واالسـتـقــال ،والتعليم ،والتصنيع .ويركز
في خطابه على اإلســام واملسلمني ،وأزمة
املهاجرين ،والهوية الفرنسية ،قبل أن يأخذ
ال ـخ ـطــاب مـنـحــى تـحــريـضـيــا واض ـح ــا ضد
كــل مــا هــو غير فــرنـســي .ومــن الــواضــح أنه
منذ بداية صعوده قبل عقدين ،ركب موجة
العداء لإلسالم كي ينمي شهرته اإلعالمية
التي تــدر عليه قــدرًا كبيرًا مــن امل ــال ،وحــان
الـ ــوقـ ــت ح ـت ــى ي ــوظ ـف ـه ــا فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة .وهـ ـن ــاك م ــن ي ــرش ـح ــه مـنــافـســا
ملــاكــرون فــي الـ ــدورة الـثــانـيــة ،فيما تعطيه
بـعــض االس ـت ـطــاعــات نـسـبــة  45ف ــي املــائــة
مــن األصـ ــوات .وإذا حصل ذلــك فــإنــه يكون
قــد حـقــق اخ ـتــراقــا مـهـمــا فــي جـبـهــة اليمني
املتطرف التي تسيطر عليها عائلة لوبان
م ـنــذ ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي .وزي ـمــور
ت ـ ـجـ ــاوز كـ ــل سـ ـق ــف لـ ـلـ ـع ــداء مـ ــع اإلسـ ـ ـ ــام،
ووصل إلى حد الدعوة إلى حرب إبادة ضد
املـسـلـمــن .وم ــن ش ــأن ذل ــك أن ي ـتــرك شرخًا
بالغًا في وحدة املجتمع الفرنسي التعددي،
ولــذلــك تـعـ ّـرض النـتـقــادات مــن قبل أوســاط
يهودية ،مثل الفيلسوف برنار هنري ليفي
ال ــذي دخ ــل فــي مــواجـهــة مفتوحة مـعــه في
اآلونـ ــة األخـ ـي ــرة .وأحـ ــدث زي ـم ــور م ــا يشبه
السابقة ،ألنــه يعمل على تجييش أصــوات
مــن الـجــالـيــة الـيـهــوديــة للتصويت لليمني
امل ـت ـط ــرف ،ال ـ ــذي يـتـبـنــى األفـ ـك ــار ال ـن ــازي ــة،
ويـنـكــر «امل ـحــرقــة» الـيـهــوديــة ،بينما كانت
هذه الجالية تصوت في أغلبيتها لصالح
الحزب االشتراكي الذي لعب دورًا أساسيًا
في تأسيس إسرائيل ،وتسليحها بالنووي.
وف ـ ــي ك ــل األحـ ـ ـ ـ ــوال ،ل ــن ي ـت ـم ـكــن زيـ ـم ــور مــن
هــزيـمــة مــاكــرون فــي ح ــال حصلت املــواجـهــة
في الجولة الثانية .واملرجح أن يتحد الشارع
والـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ك ـمــا ح ـصــل ف ــي م ــرات
سابقة للوقوف ضد مرشح اليمني املتطرف.

