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مرة جديدة يعود النظام السوري لالنتقام من المدنيين مستهدفًا مدينة أريحا في
ريف إدلب ،ليسجل سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال .وجاءت هذه المجزرة
بعد انفجار استهدف حافلة عسكرية في دمشق أوقع عددًا من القتلى ،وهو
األعنف منذ سنوات في العاصمة

دمار كبير في سوق
أريحا جراء قصف
النظام (عز الدين قاسم/
األناضول)

دماء في سورية
للحديث تتمة...

عد حفتر؟
ماذا يُ ّ
أسامة علي

في حادث مفاجئ كما وصفه
مراقبون ليبيون ،أطلق معسكر اللواء
املتقاعد خليفة حفتر ،أول من أمس
الثالثاء ،مناورة عسكرية باسم
«رعد  ،»2021قادها نجل حفتر،
خالد ،وشاركت فيها قوات ذات
تدريب خاص لـ«ملحاربة التنظيمات
اإلرهابية» .لكن الالفت في املناورة،
مشاركة مقاتالت «ميغ »29
الروسية.
خالل املناورة ،التي شارك فيها
«القائد العام» املكلف من حفتر،
عبد الرزاق الناظوري ،أعلن خالد
حفتر وصول سرب من مقاتالت
«ميغ  ،»29مضيفًا أنها ستشارك
في «استهداف معسكرات إرهابية».
وبغض النظر عما إذا كانت املناورة
رسالة تحذير عسكرية لخصوم
حفتر ،إال أن إعالن معسكره عن
امتالك مثل تلك الطائرات هو ما دفع
مراقبني إلى وصفها باملفاجئة .لكن
املتابع قد ال يجد في هذا الحدث
العسكري أي مفاجأة ،باستثناء
غياب حفتر شخصيًا عنه .ففرص
معسكر حفتر للبقاء في املشهد
الليبي تتضاءل كل يوم ،ويحدث ذلك
منذ انكسار عدوان اللواء املتقاعد
على العاصمة طرابلس منتصف
العام املاضي .أما الجديد املتعلق
بظهور سالح روسي متطور،
فيرتبط بتطورات املوقف األميركي
في امللف الليبي وذهاب واشنطن
لإلعالن صراحة عن اتجاهها ملعاقبة
حلفاء موسكو في ليبيا وداعمي
استمرار وجودها ،وهو االتجاه الذي
ترجمه قانون استقرار ليبيا ،الذي
صادق عليه مجلس النواب األميركي
في  29سبتمبر/أيلول املاضي،
وطالب بشكل واضح بمعاقبة داعمي
تدخل القوة األجنبية في ليبيا،
ّ
وسمى روسيا من بني تلك القوى
بشكل أوضح.
مجاهرة خالد حفتر بحصول
معسكر أبيه على سالح روسي
متطور ،وإشراكه في املناورة التي
ال توجد أسباب عسكرية أو أمنية
تستدعيها في الوقت الحالي ،ال
يحتمل أي تفسير آخر سوى إعالن
أن حفتر شريك أساسي للروس،
وقد يزيد من دعم هذا االحتمال
تركيز الزيارات األميركية الرسمية،
ومنها زيارة قائد القيادة العسكرية
األميركية في أفريقيا الجنرال
ستيفن تاونسند ،إلى طرابلس
(نهاية سبتمبر املاضي) ،وإهمال
أميركي واضح ملعسكر حفتر خالل
اآلونة األخيرة .وال يعدو كل ذلك
محاولة تحليل ملا بني سطور ،حول
ما قد ُيكتب في صفحة مستقبل
معسكر حفتر ،لكن عنوان تلك
الصفحة سيبقى غائبًا إلى حني
تحديد حفتر ملوقفه .فماذا ُي ّ
عد
حفتر؟ هل هي قفزة جديدة في
الهواء ،أم أنه ّ
قرر االنحياز الواضح
إلى جانب موسكو ضد واشنطن
لخلط كل أوراق املشهد؟

أمين العاصي

َّ
لتتصدر املشهد
عادت دماء املدنيني
ال ـس ــوري ،مــع ارت ـكــاب ق ــوات النظام
مجزرة في مدينة أريحا بريف إدلب
الـجـنــوبــي صـبــاح أم ــس األرب ـع ــاء ،وذل ــك بعد
ساعات قليلة من انفجار هز العاصمة دمشق
ً
واستهدف قوات النظام موقعًا  14قتيال .وكان
القصف على أريحا الرسالة األقسى من قبل
الروس والنظام للمعارضة السورية والجانب
التركي الداعم لها ،في سياق الرسائل العديدة
ال ـت ــي ت ـتــوالــى م ـنــذ أواخ ـ ــر سـبـتـمـبــر /أي ـلــول
املــاضــي للضغط على أنـقــرة لتغيير معادلة
امليدان في ريف إدلب الجنوبي لصالح النظام
الساعي إلى استعادة أبرز الطرق الحيوية في
سورية وهو طريق «أم .»4
وأكـ ـ ــد الـ ــدفـ ــاع امل ــدن ــي ال ـت ــاب ــع لـلـمـعــارضــة
مقتل  10مــدنـيــن بينهم  4أط ـفــال وام ــرأة،
وإصابة أكثر من  20آخرين بعضهم بحالة
حــرجــة ،جــراء قصف مدفعي مــن قبل قــوات
النظام استهدف األحياء السكنية والسوق
الـشـعـبــي ف ــي مــديـنــة أري ـح ــا جـنــوبــي إدل ــب
بالتزامن مع ذهــاب األطفال إلى مدارسهم.
وقال الدفاع املدني على معرفاته الرسمية
عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،إن «املـ ـش ــاه ــد
كانت مؤملة فــي مدينة أريـحــا» ،مضيفًا أن
«األطفال في طريقهم إلى مدارسهم أضحوا
بني قتيل وجريح ،وآخر مفقود يصارع في
الطرقات بني القذائف يبحث عن أهله وبيته
فــي األح ـيــاء امل ــدم ــرة» .ونـشــر ص ــورًا تظهر
جــوانــب مــن امل ــأس ــاة ال ـتــي عــاشـتـهــا أريـحــا
جراء القصف املدفعي الذي تشير املعطيات
إلــى أن الـهــدف منه تــرويــع املــدنـيــن وخلق
أزم ــة إنسانية كبيرة عبر تهجير عشرات
اآلالف للضغط أكثر على فصائل املعارضة
والـجــانــب التركي للحصول على مكاسب.
من جهته ،تحدث املرصد السوري لحقوق
اإلنـســان عن مقتل  13شخصًا وإصــابــة 26
بجروح ،جراء القصف على أريحا.
ووصف نائب منسق األمم املتحدة اإلقليمي
لـلـشــؤون اإلنـســانـيــة ،م ــارك كــاتــس ،تقارير
القصف التي طاولت سوقًا وطرقًا بالقرب
مــن املـ ــدارس ،بينما كــان الـطــاب يتجهون
إل ــى ال ـف ـصــول ،بــأنـهــا «ص ــادم ــة» .وبحسب
ُمنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف)،
ق ـتــل أرب ـعــة أط ـف ــال ،إضــافــة إل ــى معلمتهم.
وقــالــت املنظمة إن «عنف الـيــوم هــو تذكير
آخــر بــأن الـحــرب فــي ســوريــة لــم تنته بعد.
املــدنـيــون ،ومــن بينهم الكثير مــن األطـفــال،

النظام ينتقم
الستهدافه
بمجزرة
في إدلب
عودة غير
آمنة
قالت «هيومن رايتس
ووتش» إن الالجئين
السوريين الذين عادوا إلى
بالدهم من لبنان واألردن
بين  2017و 2021واجهوا
انتهاكات واضطهادات
على يد النظام ومليشيات
تابعة له .وفي تقرير
نشرته أمس ،أوضحت
أن «سورية ليست آمنة
للعودة» .وأجرت
المنظمة لقاءات مع 65
عائدًا أو أفراد عائالتهم،
ووثقت  21حالة اعتقال
واحتجاز تعسفي ،و13
حالة تعذيب ،و 3حاالت
اختطاف ،و 5حاالت قتل
خارج القانون ،و 17حالة
اختفاء قسري ،وحالة
عنف جنسي.

يــواصـلــون تحمل وط ــأة ال ـصــراع الوحشي
ال ـ ــذي دام ع ـق ـدًا م ــن الـ ــزمـ ــن» .وأض ــاف ــت أن
«الهجمات على املدنيني بمن فيهم األطفال
هي انتهاك للقانون اإلنساني الدولي».
وتعد مدينة أريحا التي تقع إلــى الجنوب
م ــن ال ـط ــري ــق ال ــدول ــي «أم  ،»4ال ـ ــذي يصل
الساحل الـســوري فــي غربي الـبــاد بشمال
البالد وشرقها ،الهدف األبرز لقوات النظام
في حال قررت هذه القوات الزحف أكثر في
عمق إدلب الستعادة الطريق بالقوة .وتقع
أريحا إلى الجنوب الغربي من مدينة إدلب،
مــركــز املـحــافـظــة الـتــي تحمل االس ــم نفسه،
بنحو  15كـيـلــومـتـرًا ،وه ــي تتمتع بموقع
ح ـيــوي ،كــونـهــا تتموضع عـلــى سـفــح جبل
األربعني الذي يشرف على مساحات واسعة
ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي إدل ـ ــب وحـ ـم ــاة ،وي ـق ــع إلــى
الجنوب الشرقي من أريحا .ووفق مصادر
محلية ،تضم مدينة أريـحــا الـيــوم عشرات
آالف املدنيني ،عدد كبير من بينهم نازح من
عــدة مناطق ســوريــة ،خصوصًا مــن بلدات
ريفي إدلب الجنوبي والغربي.
وجــاءت املجزرة في أريحا بعد ساعات قليلة
من تفجير في قلب دمشق أدى إلى مقتل عدد
كـبـيــر م ــن ع ـنــا ّصــر قـ ــوات ال ـن ـظ ــام ،ف ــي ح ــادث
غامض لــم تتبنه أو تعلن املسؤولية عنه أي
جـهــة .ووف ــق وكــالــة «ســانــا» الـتــابـعــة للنظام،
تـعــرضــت «حــافـلــة مبيت عـسـكــري السـتـهــداف
إرهابي بعبوتني ناسفتني تم لصقهما مسبقًا
ب ــال ـح ــاف ـل ــة» ،م ــا أدى إلـ ــى م ـق ـتــل  14شخصًا
وإصابة آخرين ،فيما فككت وحــدات الهندسة
«عبوة ثالثة سقطت من الحافلة»ُ .
ويعد هذا
التفجير األكثر دموية في العاصمة السورية
منذ العام  ،2017حني أودى تفجير تبناه تنظيم
«داع ـ ــش» ف ــي آذار/م ـ ـ ـ ــارس  2017واس ـت ـهــدف

قتل  10مدنيين
بينهم  4أطفال بقصف
على أريحا
 14قتيًال في تفجير
استهدف حافلة للنظام
في دمشق
الـقـصــر الـعــدلــي بـحـيــاة أكـثــر مــن  30شخصًا.
وقــال وزيــر داخلية النظام محمد الرحمون،
فـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ن ـق ـل ـت ـه ــا وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
الرسمية« :سنالحق اإلرهابيني الذين أقدموا
على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا» .وفيما
لم تعلن أي جهة حتى عصر أمس املسؤولية
عــن هــذا التفجير ،قــال مـعــاون وزيــر خارجية
النظام أيمن ســوســان ،في تصريحات نقلها
الـتـلـفــزيــون الــرس ـمــي ،إن امل ـس ــؤول األول عن
هـ ــذه «ال ـج ــري ـم ــة ال ـن ـك ــراء أصـ ـح ــاب املـخـطــط
الـتــآمــري ضــد ســوريــة وفــي مقدمتهم الكيان

حراك دبلوماسي يرافق اجتماعات اللجنة الدستورية

تـشـهــد مــدي ـنــة جـنـيــف ال ـســوي ـســريــة حــراكــا
دب ـل ــوم ــاس ـي ــا يـ ــرافـ ــق اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـل ـج ـنــة
ال ــدس ـت ــوري ــة الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي ظ ــل ال ـخ ـطــوات
املشتركة بــن الـنـظــام وامل ـعــارضــة ،وممثلي
املجتمع املــدنــي ،في نقاش مبادئ أساسية
دسـتــوريــة ضـمــن الـجــولــة الـســادســة ألعـمــال
اللجنة.
وكانت انطلقت ،اإلثنني املاضي ،اجتماعات
ال ـجــولــة ال ـس ــادس ــة ،بـعــد ج ــوالت ســابـقــة لم
تسفر عــن أي تـقــدم ،لتبدأ األط ــراف الثالثة
امل ـكــونــة لـلـجـنــة ب ـت ـبــادل امل ـب ــادئ األســاسـيــة
ل ـلــدس ـتــور ون ـق ــاش ـه ــا ،ع ـلــى أن ي ـتــم إك ـمــال
م ـنــاق ـشــة  4مـ ـب ــادئ ف ــي هـ ــذه ال ـج ــول ــة الـتــي
ت ـن ـت ـهــي غ ـ ـدًا ال ـج ـم ـع ــة ،وصـ ـي ــاغ ــة ال ـن ـق ــاط
امل ـش ـت ــرك ــة ،ب ــإش ــراف امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي إلــى
س ــوري ــة غـيــر ب ـيــدرســن .وت ــأت ــي اجـتـمــاعــات
الـجــولــة ال ـســادســة بـعــد ش ـهــور مــن الـتــوقــف
و 5جـ ــوالت ل ــم تـحـقــق ت ـقــدمــا ،وذلـ ــك ضمن
عملية تــرعــاهــا األم ــم املـتـحــدة .وي ـشــارك في
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـح ــال ـي ــة ل ـل ـج ـنــة  45ع ـض ـوًا
يشكلون أعضاء املجموعة املصغرة لصياغة
ال ــدسـ ـت ــور الـ ـج ــدي ــد ،م ـق ـس ـمــن بــال ـت ـســاوي
ب ــن ال ـن ـظــام وامل ـع ــارض ــة واملـجـتـمــع املــدنــي،
وبإشراف املبعوث األممي.
وعلى هامش االجـتـمــاعــات ،يتواجد وفــدان
ّ
رفيعان تابعان لكل من روسيا وتركيا في
ج ـن ـيــف مل ـتــاب ـعــة الـ ـلـ ـق ــاءات .وانـ ـض ــم لـلــوفــد
الـ ــروسـ ــي م ـب ـع ــوث ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـخـ ــاص إل ــى
سورية ،ألكسندر الفرنتييف ،الذي وصل إلى
جنيف ،أمس األول ،تزامنًا مع انعقاد الجولة
السادسة من محادثات اللجنة الدستورية
الـســوريــة .وعـقــد الفرنتييف اجتماعات مع
املـشــاركــن فــي امل ـحــادثــات الــدسـتــوريــة ومــع
بـيــدرســن ،فــي قـصــر األم ــم بجنيف .ووصــل

قتلى في حماة

قتل ستة عناصر من قوات النظام السوري ،أمس األربعاء ،جراء انفجار
ضرب مستودعًا للذخيرة على أطراف مدينة حماة .وقالت مصادر
محلية ،لـ«العربي الجديد» ،إن مستودعًا لمليشيات الدفاع الوطني
التابعة للنظام على طريق حماة-حمص تعرّض النفجار عنيف ،ما أدى
إلى مقتل  6عناصر وإصابة  4آخرين .وذكرت المصادر أن التفجير سببه
سوء تخزين المواد المتفجرة ،فيما أشارت أنباء أخرى إلى أن التفجير
ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في المستودع.

شرق
غرب
ضغوط أميركية لوقف
االستيطان

أقـ ــر رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي
نـفـتــالــي بينت (الـ ـص ــورة) ،أخـي ـرًا،
ب ـ ــأن اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ت ـم ــارس
ض ـغ ــوط ــا ع ـل ـي ــه ل ــوق ــف األن ـش ـط ــة
االستيطانية فــي الضفة الغربية
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة .وذك ـ ـ ـ ــرت إذاع ـ ـ ـ ــة جـيــش
االحتالل ،أمس األربعاء ،أن بينت
أب ـل ــغ وزراءه ف ــي اج ـت ـم ــاع ع ـقــده
أخـي ـرًا للمجلس الـ ــوزاري املصغر
ل ـشــؤون األم ــن ،بــأنــه «فــوجــئ» من
مستوى الضغوط التي يمارسها
األمـ ـي ــركـ ـي ــون ع ـل ـي ــه ،ف ـي ـم ــا أشـ ــار
الـ ــوزراء إلــى أن رفــض االستيطان
فـ ــي ال ـض ـف ــة ي ـع ــد م ــوق ـف ــا رس ـم ـيــا
إلدارة جو بايدن .وأشارت اإلذاعة
إلــى أن بينت مصر على مواصلة
ب ـنــاء امل ـس ـتــوط ـنــات بـحـجــة تلبية
متطلبات «الزيادة الطبيعية» في
عدد املستوطنني.
(العربي الجديد)

مودي يدعو بينت لزيارة
الهند
ّ
س ــل ــم وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـه ـن ــدي
س ــوف ــرام ـن ـي ــان ج ـي ـش ــان ـك ــر ،أم ــس
األربـعــاء ،رئيس حكومة االحتالل
نـفـتــالــي بـيـنــت دعـ ــوة رس ـم ـيــة من
رئيس الحكومة الهندية ناريندرا
م ـ ـ ـ ـ ــودي لـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــد ،وعـ ـق ــد
ل ـقــاء م ـعــه .وقـ ــال ب ـيــان صـ ــادر عن
دي ــوان بينت ،إن األخـيــر بحث مع
جيشانكر «سبل تعزيز العالقات
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ــن ال ــدولـ ـت ــن»،
مؤكدًا على أهمية «توسيع نطاق
العالقات الثنائية والصداقة».
(العربي الجديد)
جائزة «سخاروف»
األوروبية لنافالني
م ـن ــح الـ ـب ــرمل ــان األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أم ــس
األربعاء ،جائزة سخاروف للدفاع
عن حقوق اإلنسان وحرية التفكير
ل ـع ــام  2021ل ـل ـم ـعــارض ال ــروس ــي
ألكسي نافالني .وجاء فوز نافالني
بــالـجــائــزة بـعــد دع ــم ترشيحه من
حــزب الشعب األوروب ــي اليميني،
والـ ـ ـ ــذي ي ـع ــد ال ـك ـت ـل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الرئيسية فــي الـبــرملــان األوروب ــي،
وم ــن ح ــزب «ال ـت ـج ــدد» الــوس ـطــي،
فيما اقترح اليسار وأنصار البيئة
تكريم األفغانيات املـنــاضــات في
ظل نظام «طالبان».
(فرانس برس)
أوستن يدعو لتعزيز
الدفاع بالبحر األسود

متابعة

جنيف ـ العربي الجديد

الصهيوني ،ألن هــذا املخطط بــاألســاس كان
ل ـخ ــدم ــة إس ــرائـ ـي ــل وأج ـن ــدت ـه ــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة،
أمــا املـســؤولـيــة املـبــاشــرة فتتحملها أدواتـهــم
الصغيرة ممن ارتـضــوا ألنفسهم أن يكونوا
أدوات قـ ــذرة ل ـخــدمــة امل ـخ ـطــط ال ـت ــآمــري ضد
بلدهم وأبناء شعبهم».
واستنكر املتحدث باسم الخارجية اإليرانية
س ـع ـي ــد خ ـط ـي ــب زاده «ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم اإلرهـ ــابـ ــي
عـلــى دم ـشــق» ،معتبرًا فــي تـصــريــح أن «هــذه
املمارسات اإلرهابية الجبانة مآلها الفشل وال
يمكن أن تترك تأثيرا على الحكومة السورية
وال ـش ـعــب الـ ـس ــوري وب ــات ــت ع ــاج ــزة ع ــن ثني
الشعب السوري عن مكافحة اإلرهاب وتحرير
األراضي السورية املحتلة».
وتعليقًا على ذل ــك ،وصــف املحلل العسكري
الـعـمـيــد مـصـطـفــى ال ـف ــرح ــات ،ف ــي حــديــث مع
«العربي الجديد» ،النظام السوري بـ«املجرم»،
م ـض ـي ـف ــا« :دائـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـحـ ــاول تـ ـص ــدي ــر صـ ــورة
للمجتمع الــدولــي عـلــى أن ــه ضحية اإلره ــاب
وأن ــه يـحــاربــه ،لــذا يـسـ ّـوق فـكــرة أن كــل الناس
املــوجــوديــن فــي مـنــاطــق امل ـعــارضــة الـســوريــة
هــم إرهــاب ـيــون» .ورب ــط الـفــرحــات بــن تفجير
دمشق وبني مجزرة أريحا ،مضيفًا« :النظام
أو الـجــانــب اإلي ــران ــي يـقــف وراء التفجير في

دمشق وال يوجد طــرف ثالث على اإلطــاق».
ورأى ال ـف ــرح ــات أن ال ـن ـظ ــام «اف ـت ـع ــل ح ــادث
دمشق ليبرر انتقامه من املدنيني في الشمال
الغربي من سورية والتصعيد العسكري ضد
الـبـلــدات وال ـقــرى فــي محافظة إدل ــب» .وأشــار
إل ــى أن «ه ــدف الـنـظــام والـ ــروس هــو الطريق
الدولي أم  ،»4مضيفًا« :يعمل النظام وحلفاؤه
الروس واإليرانيون على هذا الهدف منذ عدة

أشـهــر مــن خــال تكثيف عمليات االستطالع
والـتـمـهـيــد ال ـن ــاري بـشـتــى الــوســائــل الـجــويــة
واألرض ـ ـيـ ــة ف ــي خ ـط ــوة ب ــات ـج ــاه ش ــن هـجــوم
بــري» .وأشــار إلــى أن النظام «ال يمتلك إرادة
ق ـت ــال ،وامل ـل ـي ـش ـيــات اإلي ــران ـي ــة ال ـتــي تـســانــده
ت ـض ــم م ــرت ــزق ــة ال ي ـت ـق ــدم ــون م ــن دون أرض
محروقة عبر القصف الـصــاروخــي واملدفعي
وال ـجــوي» .ورأى أن مـجــزرة أريـحــا «محاولة

الس ـت ـنــزاف س ـكــان املـنـطـقــة وتـهـجـيــرهــم ومــن
ثــم يـحــاول التقدم باتجاه مدينتي أريـحــا أو
جسر الشغور في ريف إدلب الشمالي الغربي
واملنطقة الفاصلة بينهما إلحـكــام السيطرة
على الطريق أم  ،»4مضيفًا« :املعركة لن تكون
ّ
يتكبد النظام خسائر كبيرة.
سهلة وســوف
ربما تشن فصائل املعارضة السورية هجومًا
مضادًا وتطرد قوات النظام من عدة مناطق.
لن ُيفتح الطريق بعمل عسكري».
من جهته ،رأى الباحث السياسي في مركز
الـ ـح ــوار الـ ـس ــوري مـحـمــد س ــال ــم ،ف ــي حــديــث
م ــع «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ال ج ــدي ــد فــي
ّ
تـكــرار مـجــازر النظام وإجــرامــه» ،مضيفًا أن
«ال ج ــدوى مــن مـحــاولــة الـبـحــث عــن أسـبــاب
منطقية إلجــرامــه دائ ـمــا .اسـتـهــداف املناطق
املدنية السكنية اآلمنة نهج دأب عليه النظام
منذ بــدايــة ال ـثــورة ،وال ـهــدف اسـتـمــرار القتل
والتهجير بهدف إركــاع معارضيه بالحديد
والنار» .ولم يستبعد أن تكون مجزرة أريحا
«ردًا على التفجير الذي استهدف حافلة في
دمشق» ،مضيفًا« :النظام غير بعيد أبدًا عن
اصطناع مثل تلك التفجيرات خصوصًا في
بدايات أي اجتماعات سياسية كما هو الحال
فــي مــوضــوع اللجنة الــدسـتــوريــة ،ليتخذها
فرصة للتأكيد على «محاربة اإلرهاب» ،وهو
البند ال ــذي كــان يصر عليه ويدخله فــي كل
االجتماعات .توتير املوقف عمومًا يؤكد أن
النظام السوري بعيد تمامًا عن االستجابة
ألي حل سياسي ولو كان شكليًا».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،رف ـعــت صـحـيـفــة «الــوطــن»
ال ـتــاب ـعــة لـلـنـظــام وال ـت ــي يـعـتـمــد عـلـيـهــا في
إيصال الرسائل اإلعالمية ملختلف األطراف،
أم ــس األربـ ـع ــاء ،سـقــف ال ـت ـهــديــدات للجانب
الـتــركــي فــي شـمــال غــربــي ســوريــة فــي مؤشر
واض ــح على أن الـشـمــال الـغــربــي مــن سورية
رب ـ ـمـ ــا ذاه ـ ـ ـ ــب إل ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــدام جـ ــديـ ــد ل ـت ـغ ـي ـيــر
معادلة الصراع .وقالت إن الطيران الروسي
سيستهدف النقاط التركية فــي إدلــب مــا لم
الجانب التركي «الستحقاقات اتفاق
يرضخ
ّ
مــوسـكــو» امل ــوق ــع فــي  5مـ ــارس /آذار ،2020
والخاص بفتح طريق عام حلب الالذقية أو
مــا يـعــرف بـطــريــق «أم  »4أم ــام حــركــة امل ــرور
وال ـتــرانــزيــت ،و«ات ـف ــاق ســوتـشــي» منتصف
ع ــام  2018و«الـ ـخ ــاص بـفـصــل الـتـنـظـيـمــات
اإلرهابية عن املليشيات التي ّ
يمولها النظام
التركي» ،باإلضافة إلى تنفيذ «التفاهمات»
التي يفترض أن تكون قمة سوتشي األخيرة
قــد توصلت إلـيـهــا .وأش ــارت الصحيفة إلى
«أن املـ ـق ــات ــات ال ــروسـ ـي ــة ّ
وج ـ ـهـ ــت رس ــائ ــل
تحذيرية قوية عبر استهداف محيط نقطة
البارة (الثالثاء) ،من خالل تقليص «مسافة
األم ـ ــان» إل ــى نـحــو  10أم ـت ــار فـقــط م ــن ســور
النقطة بــدل  40مـتـرًا كـمــا فــي االسـتـهــدافــات
السابقة للنقطة ذاتـهــا أو لنقاط أخ ــرى في
جبل الزاوية» ،وفق الصحيفةّ .
وكانت الطائرات الروسية قد شنت الثالثاء
 4غارات في ريف إدلب الجنوبي ،غير بعيد
عن نقطة مراقبة تركية ،في رسالة واضحة
للجانب التركي الذي يبدو أنه ليس في وارد
التنازل في ملف محافظة إدلب ما لم يحصل
ع ـل ــى مـ ــا يـ ــريـ ــده فـ ــي ري ـ ــف ح ـل ــب ال ـش ـمــالــي
وفــي منطقة شــرقــي نـهــر ال ـفــرات .ومـنــذ قمة
ال ــرئ ـي ـس ــن الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ــان
والــروســي فالديمير بوتني في سوتشي في
التاسع والعشرين من الشهر املاضي ،والتي
لم تفض إلى تفاهمات جديدة ،يشهد الشمال
السوري تصعيدًا عسكريًا واسع النطاق من
قبل الجانب الروسي.
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الفرنتييف إلى جنيف بعدما كان قبل أيام
ف ــي دمـ ـش ــق ،وال ـت ـق ــى ب ـ ــرأس ال ـن ـظ ــام بـشــار
األسد ،يرافقه نائب وزير الخارجية سيرغي
فـيــرشـيـنــن .وم ــن املـنـتـظــر أن يـلـتـقــي أيـضــا
وف ــد امل ـع ــارض ــة ع ـلــى هــامــش االج ـت ـمــاعــات.
كما يتواجد وفد تركي من وزارة الخارجية،
ان ـض ــم إلـ ـي ــه ،أمـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء ،رئ ـي ــس قـســم
س ــوري ــة ف ــي ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـف ـيــر سـلـجــوق
ّ
أونـ ــال .وي ـبــدو أن روس ـيــا وتــركـيــا تتابعان
عــن كـثــب وبـشـكــل رفـيــع اجـتـمــاعــات اللجنة
الدستورية للخروج بنتائج إيجابية.
وأف ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر تــرك ـيــة مـطـلـعــة «ال ـعــربــي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» ب ـ ـ ــأن «الـ ـج ــول ــة ال ـح ــال ـي ــة تـشـهــد
زخ ـم ــا م ــن ق ـبــل ال ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة ،خـصــوصــا

عقد الفرنتييف اجتماعات
مع بيدرسن والمشاركين
في المحادثات

تــرك ـيــا وروسـ ـي ــا ،ويـنـتـظــر أن ي ـصــدر بـيــان
هــام الجمعة مــع نهاية اجـتـمــاعــات الجولة
الـحــالـيــة ،فــي ظــل تــواجــد وف ــود رفـيـعــة على
مـسـتــوى اجـتـمــاعــات أسـتــانــة الـتــي تجريها
الدول الضامنة ،والتي أسفرت مساراتها عن
والدة اللجنة الدستورية وفق القرار األممي
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م ــن جـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت م ـص ــادر ف ــي امل ـعــارضــة
ّ
الـ ـس ــوري ــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن تــأثـيــر
الـ ـ ــزخـ ـ ــم ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي يـ ـنـ ـعـ ـك ــس مـ ـ ــن خـ ــال
«اإليجابية التي بات وفد النظام يظهرها،
مــن خــال تخصيص نسبة كبيرة مــن هذه
االج ـت ـمــاعــات لـلـخــوض ف ــي ن ـقــاش امل ـبــادئ
الدستورية املقدمة مــن قبل أط ــراف اللجنة
الدستورية .وتم نقاش مبدأ سيادة القانون
املـقــدم مــن قبل املجتمع املــدنــي ،الـتــابــع إلى
املعارضة ،أمس األربعاء ،على أن يتم نقاش
ّ
واملقدم من
مبدأ اإلرهــاب (اليوم) الخميس،
ق ـبــل ال ـن ـظ ــام ،وأن ت ـكــون ج ـل ـســات الجمعة
ل ـعــرض امل ـش ـتــركــات وصـيــاغـتـهــا وإق ــراره ــا
فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة املـ ـصـ ـغ ــرة ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـعــرض ـهــا
ع ـل ــى ال ـه ـي ـئــة امل ــوسـ ـع ــة» .وجـ ـ ــاء ف ــي ورق ــة
«س ـي ــادة ال ـقــانــون» ال ـتــي قــدمـهــا مــن الـجــزء
امل ـعــارض للنظام فــي وفــد املجتمع املــدنــي،
وال ـتــي حـصـلــت عليها «ال ـعــربــي الـجــديــد»،
أن «س ـ ـيـ ــادة الـ ـق ــان ــون أس ـ ـ ــاس ال ـح ـك ــم فــي
ال ــدول ــة ،فـجـمـيــع األشـ ـخ ــاص وامل ــؤس ـس ــات
وال ـك ـي ــان ــات ،وال ـق ـطــاعــان ال ـع ــام وال ـخ ــاص،
بما فــي ذلــك الــدولــة ذاتـهــا ،مـســؤولــون أمــام
قواننی صــادرة علنًا ،وتطبق على الجميع
بالتساوي ويحتكم في إطــارهــا إلــى قضاء
م ـس ـت ـقــل ،وت ـت ـف ــق م ــع الـ ـق ــواع ــد وامل ـعــاي ـيــر
الدولية لحقوق اإلنسان» .وأشــارت إلى أنه
بـمــوجــب الــدس ـتــور «تـعـتـبــر جــرائــم الـحــرب
والجرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات حقوق
اإلن ـس ــان كــافــة ،جــرائــم ال تـسـقــط بــالـتـقــادم،

وتعمل مؤسسات الــدولــة املعنية بتطبيق
مبدأ عدم اإلفالت من العقاب» .وشددت على
أنه يحظر إنشاء محاكم جزائية استثنائية،
كما يحظر محاكمة املــدنـيـ ّـن أم ــام القضاء
العسكري .وأكــدت الورقة أنــه يحظر النص
في القوانني على تحصني أي عمل أو قرار
إداري من رقابة القضاء.
وأشارت املصادر في املعارضة السورية إلى
ّ
أن الرئيس املـشــارك للجنة الدستورية عن
املـعــارضــة الـســوريــة ،ه ــادي الـبـحــرة ،التقى،
اإلث ـنــن امل ــاض ــي ،مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة
األميركي لشؤون الشرق األوسط وسورية،
إي ـثــان غــولــدري ـتــش ،وح ـصــل عـلــى دع ــم من
واشـنـطــن لسير العملية الــدس ـتــوريــة .كما
ال ـت ـقــت امل ـع ــارض ــة ال ــوف ــد ال ـتــركــي امل ـتــواجــد
في جنيف ،ضمن إطــار املـشــاورات الجارية
والحراك الدبلوماسي الداعم لالجتماعات.
ّ
وأضــافــت امل ـصــادر أن «أداء الـنـظــام ُيعتبر
األفضل حتى اآلن بنسبة استفزاز أقل ،لكن
مــن غير املـضـمــون مــا يمكن أن تـكــون عليه
ً
النتائج مستقبال ،وهــو ما يتطلب انتظار
الـيــوم األخ ـيــر ،واملـشـتــركــات والنتائج التي
ّ
ستظهر عـلــى شـكــل ت ــواف ـق ــات» .وبـيـنــت أن
«النظام سيتقدم في هذه الجولة بمقترحني
ملبادئ أساسية ،فيما تقدم املعارضة مبدأ،
ويـقــدم ممثلو املجتمع املــدنــي مـبــدأ واح ـدًا
مــدعــومــا مــن قـبــل امل ـعــارضــة .وعـنــد انعقاد
جولة جديدة الحقة ،تقدم املعارضة مبدأين
أساسيني ،ويقدم النظام مبدأ واحدًا ،ويقدم
ممثلو املجتمع املدني مبدأ واحـدًا مدعومًا
من قبل النظام لتحقيق التعادل والتوازن.
وفي حال اإليجابية في التعاطي والخروج
ب ـن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة ،فـيـنـتـظــر ع ـقــد جــولـتــن
إضافيتني هــذا الـعــام األول ــى فــي نوفمبر/
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ،وال ـث ــان ـي ــة ف ــي ديـسـمـبــر/
كانون األول املقبل».

تقرير

الخارجية اليمنية :إيران شريكة بجرائم الحوثيين
ات ـه ـم ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ،أم ــس
األرب ـعــاء ،إي ــران بالشراكة الرئيسية فــي ما
وصفتها بــ«جــرائــم ال ـحــرب» الـتــي ترتكبها
جـ ـم ــاع ــة الـ ـح ــوثـ ـي ــن فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة مـ ـ ــأرب،
واع ـت ـب ــرت ذلـ ــك ت ـقــوي ـضــا ل ـف ــرص ال ـتــوصــل
لتسوية سياسية وســام شامل فــي اليمن.
وذكـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ،أح ـم ــد
عــوض بــن م ـبــارك ،خــال لقائه مــع املبعوث
األمـ ـي ــرك ــي إل ـ ــى إي ـ ـ ـ ــران ،روبـ ـ ـ ــرت مـ ــالـ ــي ،أن
إي ــران ت ـ ّ
ـزود الـحــوثـيــن بمختلف األسـلـحــة،
تحديدًا تقنيات الطائرات املسيرة املفخخة
والـ ـص ــواري ــخ ال ـبــال ـس ـت ـيــة ،ال ـت ــي تـسـتـهــدف
بها املــدنـيــن ،حسبما أف ــادت وكــالــة «سبأ»
الــرسـمـيــة .وأش ــار بــن م ـبــارك إلــى أن «ال ــدور
الـتـخــريـبــي ال ــذي يـمــارســه الـنـظــام اإليــرانــي
يؤكد أنه ال توجد لديه رغبة وال نية حقيقية
ـاض فــي سياسته
للتعايش بـســام ،وأن ــه م ـ ٍ
بتصدير النموذج اإليراني ونشر الفوضى
في املنطقة واإلقليم» .وقال املسؤول اليمني
إن تحقيق ال ـســام فــي ب ــاده «سـيـظــل أم ـرًا
ب ـع ـيــد املـ ـن ــال ،ألن ال ـن ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي يـعـمــل
عـلــى اب ـت ــزاز ال ـعــالــم لـتــوظـيــف ه ــذه املـلـفــات
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى م ـك ــاس ــب س ـيــاس ـيــة عـلــى
ح ـســاب ش ـعــوب املـنـطـقــة» .ودع ــا بــن مـبــارك
الواليات املتحدة واملجتمع الدولي ،ملمارسة
ضغوط حقيقية وجادة على النظام اإليراني
لــوقــف الــدعــم الـعـسـكــري وتـهــريــب األسـلـحــة
لـلـمـل ـي ـشـيــات ال ـح ــوث ـي ــة ال ـت ــي تـسـتـخــدمـهــا
الستهداف املدنيني ،سواء في اليمن أو دول
الجوار .وقال وزير الخارجية إنه «إذا كانت
الواليات املتحدة واملجتمع الدولي يرغبان
ف ــي تـحـقـيــق الـ ـس ــام ال ـش ــام ــل وال ـ ـعـ ــادل في
اليمن والـحـفــاظ على أرواح املدنيني الذين
يقتلون باألسلحة والتقنيات اإليرانية ،فإن
عـلـيـهــم م ـمــارســة ض ـغ ــوط حـقـيـقـيــة وج ــادة
على النظام اإليراني لوقف الدعم العسكري

صدّ ت القوات الحكومية هجمات حوثية في مأرب (فرانس برس)

وتهريب األسلحة للمليشيات الحوثية التي
تستخدمها السـتـهــداف املــدنـيــن ،ســواء في
اليمن أو دول الجوار».
مــن جانبه ق ـ ّـدم املـبـعــوث األمـيــركــي الخاص
إل ــى إي ـ ــران إح ــاط ــة م ــوج ــزة ع ــن مـسـتـجــدات
املفاوضات التي تجريها الــواليــات املتحدة
ب ـش ــأن امل ـل ــف الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي وال ـج ـهــود
املبذولة الستئنافها ،كما أكد أهمية مواصلة
وت ـع ــزي ــز ال ـج ـه ــود إلنـ ـه ــاء الـ ـح ــرب وإحـ ــال
السالم في اليمن ،مؤكدًا موقف بالده الداعم
ألمن ووحدة واستقرار اليمن.
وتــزامــن الـلـقــاء مــع تصعيد عـسـكــري واســع
ف ــي األط ـ ــراف ال ـش ـمــال ـيــة ال ـغــرب ـيــة ملـحــافـظــة
مأرب النفطية ،حيث يحاول الجيش اليمني
اس ـت ـع ــادة م ــواق ـع ــه ال ـت ــي خ ـســرهــا لـصــالــح
الحوثيني خالل األيام املاضية .وقال شاهد
عيان لـ«العربي الجديد» إن صاروخًا ُيعتقد
أنه بالستي سقط بالقرب من أحياء مأهولة
في مدينة مأرب وأسفر عن مقتل نحو سبعة
مــدن ـيــن ف ــي حـصـيـلــة أول ـي ــة ،وس ــط م ـعــارك

متصاعدة فــي جبهات الـكـســارة واملشجح.
وفي محافظة شبوة ،أطلق الجيش اليمني
عملية عسكرية واسـعــة السـتـعــادة مواقعه
في األطراف الشرقية للمحافظة ،التي توغل
فيها الحوثيون في أواخــر شهر سبتمبر/
أي ـلــول امل ــاض ــي .وكـشـفــت م ـصــادر عسكرية
لـ«العربي الجديد» أن العملية التي يشارك
فيها مـحــور شـبــوة وق ــوات ألــويــة الحماية
ال ــرئ ــاس ـي ــة ان ـط ـل ـقــت م ــن م ــدي ــري ــة عـسـيــان
وأس ـ ـفـ ــرت عـ ــن ت ـح ـق ـيــق م ـك ــاس ــب س ــري ـع ــة،
وت ـمــت الـسـيـطــرة عـلــى ع ــدد مــن امل ــواق ــع في
ب ـل ــدة ال ـس ـل ـيــم .وأع ـل ـن ــت أن ق ـ ــوات الـجـيــش
تـقــدمــت إل ــى منطقة الـعـكــدة ،وقــامــت بقطع
ال ـطــريــق ال ــراب ــط ب ــن م ــواق ــع الـحــوثـيــن في
الصفراء والسليم .من جهته ،أعلن التحالف
العسكري في اليمن بقيادة السعودية مقتل
 82حوثيًا في غــارات جوية خالل الساعات
األرب ــع والعشرين املــاضـيــة ،على منطقتني
قرب مأرب .وذكر التحالف في بيان نشرته
وك ــال ــة األن ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة «واس» أن ــه نفذ

« 26عـمـلـيــة اس ـت ـه ــداف» ف ــي ال ـك ـســارة على
بعد نحو  30كيلومترًا ،شمال غربي مأرب،
وع ـل ــى ب ـع ــد ن ـح ــو  50ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا ،جـنــوبــي
الجوبة .وبحسب التحالف ،تم «تدمير 11
مــن اآلل ـيــات العسكرية ومقتل أكـثــر مــن 82
عنصرًا إرهابيًا» .ونادرًا ما يعلن الحوثيون
الخسائر فــي صفوفهم .ويـحــاول التحالف
منعهم من الوصول إلــى مدينة مــأرب ،آخر
م ـعــاقــل ال ـح ـكــومــة امل ـع ـتــرف ب ـهــا دول ـي ــا في
الشمال اليمني.
وأعلن الجيش اليمني ،مساء أول من أمس
الثالثاء ،مقتل أربعة ضباط كبار من قواته،
فــي مــواج ـهــات مــع الـحــوثـيــن .وأف ــاد موقع
«سبتمبر نت» التابع للجيش بأنه «تم في
مــديـنــة م ــأرب تشييع جـثـمــانــي الشهيدين
ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن م ـس ـعــد الـ ـصـ ـي ــادي ،رئـيــس
عمليات الـلــواء  143مـشــاة ،والعميد الركن
عبد الرقيب الـنـقــاش» .وذك ــر أنــه «كــذلــك تم
تشييع العقيد إبراهيم علي ناجي الحجري،
والــرائــد وسـيــم توفيق قــائــد علي شــديــوه».
وأض ــاف أن الـضـبــاط األرب ـعــة «اسـتـشـهــدوا
وه ــم ي ـ ـ ّ
ـؤدون واجـبـهــم الــوطـنــي فــي معركة
الــدفــاع عــن ال ـثــورة والجمهورية والـثــوابــت
واملـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ض ـ ــد م ـل ـي ـش ـيــات
الحوثي اإليــرانـيــة» .ولــم يذكر املوقع مكانًا
م ـح ــددًا ملـقـتــل ال ـض ـب ــاط .وكـ ــان ال ـج ـيــش قد
خاض مع املقاومة الشعبية معارك عدة على
أط ــراف مديريتي الجوبة وحــريــب جنوبي
محافظة مأرب ،ضد الحوثيني ،يوم الثالثاء.
وأوض ــح ق ـيــادي عـسـكــري لـ«سبتمبر نــت»
أن ال ـج ـيــش الــوط ـنــي ن ـفــذ عـمـلـيــة عسكرية
عكسية تمكن خاللها من استعادة وتحرير
مــواقــع عسكرية استراتيجية ،على أطــراف
م ــدي ــري ـت ــي الـ ـج ــوب ــة وح ــريـ ــب ف ــي ج ـب ـهــات
جنوبي محافظة مأرب.
(العربي الجديد ،األناضول ،فرانس برس)

ّ
حــض وزيــر الدفاع األميركي لويد
أوســن (ال ـصــورة) ،أمــس األربـعــاء،
عـلــى مــزيــد م ــن ال ـت ـعــاون الــدفــاعــي
بــن الـ ــدول الـحـلـيـفــة الــواق ـعــة على
البحر األسود ،وذلك بعد محادثات
أجــراهــا فــي بوخارست مــع نظيره
الــرومــانــي نـيـكــوالي شـيــوكــا .وقــال
أوسنت إن على الدول الواقعة على
ال ـب ـحــر األسـ ـ ــود أن ت ـت ـحــرك وســط
«عسكرة» روسيا للمنطقة ،مضيفًا
أن «أمــن البحر األســود واستقراره
ي ـ ـص ـ ـب ـ ــان فـ ـ ـ ــي م ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة األمـ ـ ـ ــن
القومي للواليات املتحدة ويعدان
أساسيني ألمن الخاصرة الشرقية
لحلف شمال األطلسي».
(فرانس برس)

الملكة إليزابيث تحتاج
للراحة
أعلن قصر بكنغهام ،مقر العائلة
املـ ـلـ ـكـ ـي ــة فـ ـ ــي بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ،أمـ ــس
األربعاء ،أن امللكة إليزابيث الثانية
قـ ـ ــررت االسـ ـت ــراح ــة ل ـب ـض ـعــة أي ــام
بناء على نصيحة األطباء ،وألغت
خططًا لــزيــارة أيــرلـنــدا الشمالية.
ول ـ ــم ي ــذك ــر ال ـق ـص ــر ش ـي ـئ ــا ب ـشــأن
الــوضــع الـصـحــي للملكة الـبــالـغــة
من العمر  95عامًا ،لكنه أكــد أنها
«في حالة معنوية ّ
جيدة» وتتطلع
ل ـ ــزي ـ ــارة أيـ ــرل ـ ـنـ ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة فــي
املستقبل.
(رويترز)
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الحدث

يفتح احتدام السباق بين العسكر والمدنيين في السودان ،ودعوتهما
إلى مواكب ومسيرات في الخرطوم في اليوم ذاته ،الوضع في البالد
أمام كل االحتماالت ،وبينها تصادم مناصري الطرفين ،فيما توقفت
مبادرة عبد اهلل حمدوك لتهدئة التصعيد بين العسكر والمدنيين

مخرجات إنسانية لمؤتمر موسكو

ال اعتراف بحكومة «طالبان»
أكد مؤتمر موسكو
حول أفغانستان أمس
أن وقت االعتراف
الدولي بحكومة
«طالبان» لم يحن بعد،
وأن األولوية هي لمنع
انفجار الوضع األمني

السودان

سباق الشارعين
مخاوف من صدام
بيـن أنصـار العسـكر
والمدنيين

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ي ـع ــود أنـ ـص ــار ال ـح ـكــم امل ــدن ــي في
الـ ـ ـس ـ ــودان ،الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس ،إلــى
ال ـشــوارع عبر مــوكــب  21أكتوبر/
ت ـش ــري ــن األول ،وذل ـ ــك ل ـل ــرد ع ـل ــى م ـح ــاوالت
العسكر االنـقـضــاض عـلــى ال ـثــورة وتحولها
الديمقراطي ،خصوصًا بعد تحركات األيــام
األخـ ـي ــرة ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك تـنـظـيــم اع ـت ـص ــام في
الخرطوم إلسقاط حكومة عبد الله حمدوك.
واختار منظمو املوكب املدني يوم  21أكتوبر
للعودة إلى الشارع ،نظرًا ألنه يصادف مرور
 57عــامــا ع ـلــى ن ـجــاح أول ثـ ــورة شـعـبـيــة في
الـ ـس ــودان أط ــاح ــت بـ ــأول ح ـكــم ع ـس ـكــري ،هو
نظام الرئيس األسبق الفريق إبراهيم عبود
( .)1964-1985وترمز الذكرى لدى السودانيني
إلى املقاومة الشعبية ضد األنظمة العسكرية،
وكــانــت مـقــدمــة لكثير مــن ال ـث ــورات والـهـ ّـبــات
الالحقة ،مثل ثورة إبريل /نيسان  1985التي
أطاحت بحكم الرئيس األسبق املشير جعفر
نميري ،و 11إبريل  ،2019التي أدت لإلطاحة
بنظام الرئيس السابق عمر البشير.
يسعى منظمو موكب اليوم إلى تثبيت أركان
الحكم املــدنــي فــي ال ـبــاد ،والـتـصــدي ملخطط
املـ ـك ــون ال ـع ـس ـكــري ف ــي ال ـس ـل ـطــة االن ـت ـقــال ـيــة،
بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ،ونائبه
محمد حـمــدان دقـلــو ،املـعــروف بـ«حميدتي»،
اللذين يتهمان باستخدام العديد من األوراق
إلجهاض املرحلة االنتقالية وإفشال الحكومة
املدنية .وبدآ أخيرًا استخدام أحزاب سياسية
م ـن ـش ـقــة م ــن ت ـح ــال ــف ق ـ ــوى «إعـ ـ ــان ال ـحــريــة
والتغيير» الحاكم (بــاتــت تـعــرف بــاســم قوى
امليثاق الوطني نسبة إلى امليثاق الذي وقعته
أخـ ـيـ ـرًا) ،وأخ ـ ــرى يـعـتـقــد أن ــه ت ــم ال ـع ـمــل على
إنشائها لتنفيذ انقالب مدني .واستنسخ هذا
التيار أحد أبرز أدوات الثورة السودانية وهو
االعتصام ،الذي يتواصل منذ السبت املاضي
أمام القصر الرئاسي ،لتقديم طلبات للجيش
تحثه على التدخل واإلمـســاك بــزمــام األمــور،
وحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك،
وتـكــويــن حـكــومــة ك ـف ــاءات .ووج ــد االعـتـصــام
كل التسهيالت من األجهزة ،إذ لم يواجه بأي
اعتراض من قبل القوى األمنية ،حتى أصبح ال
يبعد سوى بضعة أمتار عن القصر الرئاسي.

فــي م ــوازاة ذل ــك ،فــإن املـكــون املــدنــي ،وأنـصــار
الثورة عمومًا ،لم ينتابهم أي قلق بعد تنفيذ
االع ـت ـصــام ،اع ـت ـقــادًا مـنـهــم ب ــأن املـنـشـقــن من
تحالف «الحرية والتغيير» دخلوا إلى ملعب
يجيد املدنيون اللعب فيه ،وتفوقوا فيه .لذا
وبمجرد أن أعلن تجمع املهنيني السودانيني،
محرك الحراك الثوري ،عن مواكب  21أكتوبر
حـتــى تـســابـقــت ع ـشــرات األج ـس ــام وال ـت ـيــارات
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـن ـق ــاب ـي ــة وت ـج ـم ـع ــات املـهـجــر
لتأييده ودعمه وإعالن املشاركة فيه ،إلظهار
القوة املدنية وجاهزيتها ألي خطوات أحادية
مــن جــانــب امل ـكــون الـعـسـكــري .ووق ــع أكـثــر من
 20فرعًا لـ«لجان املقاومة السودانية» بوالية
الـ ـخ ــرط ــوم ،و 23ج ـس ـمــا ن ـقــاب ـيــا ع ـل ــى دف ـتــر
الحضور الثوري في العاصمة ،بالتزامن مع
تحركات ومواكب في غالبية املدن السودانية.
كما أن الجاليات السودانية في املهجر تستعد
لتحركات مماثلة ،إذ تعتزم الجالية املوجودة
ف ــي أم ـيــركــا ال ــوص ــول إل ــى م ـقــر ال ـكــون ـغــرس،
السبت املقبل ،إلعــاء صوتها والتحذير من
أي مـحــاولــة لتقويض الـتـحــول الــديـمـقــراطــي
وإفشال الفترة االنتقالية.
ُيشار إلى أن الكثير من الكيانات ،التي أعلنت
رغـبـتـهــا بــامل ـشــاركــة ف ــي امل ـس ـي ــرات ،أكـ ــدت أن
هـ ــذا األم ـ ــر يـم ـثــل دف ــاع ــا ع ــن مــدن ـيــة ال ــدول ــة،
ول ـي ــس اص ـط ـفــافــا م ــع أي حـ ــزب أو ت ـحــالــف.
أم ـ ــا أه ـ ــم األه ـ ـ ــداف وال ـ ـش ـ ـعـ ــارات امل ــوض ــوع ــة
مل ــواك ــب  21أكـ ـت ــوب ــر ،ف ـه ــي ت ـس ـل ـيــم الـسـلـطــة
للمدنيني ،وتسليم املطلوبني ،وفي مقدمتهم
الرئيس املعزول عمر البشير ،فورًا للمحكمة
الجنائية الدولية ،وتكوين مجلس تشريعي
ث ــوري تتمثل فيه كــافــة قــوى ال ـثــورة ،إضافة
إلــى امل ـنــاداة بــإقــالــة وزي ــر املــالـيــة والتخطيط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ج ـب ــري ــل إب ــراهـ ـي ــم ف ـ ـ ــورًا ،بـعــد
ان ـح ـي ــازه لـلـمـعـسـكــر ال ــداع ــي ل ـحــل الـحـكــومــة
املدنية ،ومعه حاكم إقليم دارفــور ميني أركو
ميناوي ،ومدير شركة املوارد املعدنية مبارك
أردول.
كما يطالب الذين سيشاركون في مواكب اليوم
باستكمال عملية السالم الشامل ،وتنفيذ بند
الترتيبات األمنية ودمج قوات الدعم السريع
وال ـحــركــات املسلحة فــي الـجـيــش الـســودانــي،
بعد إعــادة تأهيلها وإكمال عمليات التنقيح
ً
وال ـت ـس ــري ــح وص ـ ـ ــوال ل ـج ـيــش ق ــوم ــي مــوحــد

موسكو ـ العربي الجديد

أعلنت عشرات التيارات
مشاركتها في مواكب
«تجمع المهنيين»
الجميل الفاضل :سيغير
اليوم المعادالت لصالح
مدنية الدولة

ذي ع ـق ـيــدة وط ـن ـيــة ،وإلـ ـغ ــاء مـجـلــس شــركــاء
الفترة االنتقالية ،واإلصالح الجذري للوضع
االقتصادي املتأزم ،وفرض هيبة الدولة على
كل من تسول له نفسه التالعب بقوت املواطن.
ول ـ ــم ت ـك ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات م ـن ـظ ـمــي م ــوك ــب 21
أكتوبر تقتصر على البيانات والدعوات فقط،
فـقــد شـهــد عــدد مــن أح ـيــاء الـعــاصـمــة وبعض
املدن األخرى ،في اليومني املاضيني ،تظاهرات
ليلية يطلق الثوار عليها اســم «التسخينة»،
ش ــارك فيها آالف الـشـبــاب ،وغرضها التمرن
عـلــى ال ـخــروج فــي املــوكــب الــرئـيــس ،وتحديد
مسارات كل منطقة لوسط الخرطوم ،وتوزيع
املـ ـهـ ـم ــات ،ووضـ ـ ــع ت ـك ـت ـي ـكــات ال ـت ـص ــدي ألي
م ـح ــاوالت أمـنـيــة أو شــرطـيــة تــواجــه املــوكــب،
وتـجـهـيــز الــاف ـتــات ،واالت ـف ــاق عـلــى ش ـعــارات
موحدة.
ومــع إحـســاس املعسكر اآلخ ــر ،ال ــذي يعتصم
قرب القصر الرئاسي واملطالب بحل حكومة
حمدوك ،باألمر ،فقد خطط هو اآلخر للدخول
ف ــي س ـب ــاق امل ــواك ــب ب ــزي ــادة حـ ـش ــوده ،ال ـيــوم
الخميس ،أمام القصر ،والدعوة ملواكب موازية
بمناسبة ذك ــرى أك ـتــوبــر ،وتـحــديــد م ـســارات
ً
منفصلة لها بـشــوارع الخرطوم وص ــوال إلى
القصر الرئاسي لالنضمام ملا ّ
سمي «اعتصام
اس ـ ـتـ ــرداد الـ ـ ـث ـ ــورة» .وفـ ــي ح ــن كـ ــرر جـبــريــل
إبراهيم ،أمــس األول ،الــدعــوة لحل الحكومة،
فإنه ظهر ،وعلى عكس تصريحاته السابقة،
أكـثــر مـهــادنــة ،إذ دع ــا إل ــى حــل ُيـجـنــب الـبــاد
الوقوع في الهاوية وتأمني الشراكة السياسية

يخطط المعسكر الداعم للعسكر لزيادة الحشود أمام القصر الرئاسي (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

وال ـح ـفــاظ عـلـيـهــا .وح ــول مــواكــب ال ـي ــوم ،قــال
إبــراهـيــم إن مــن حــق الجميع التعبير سلميًا
عن أنفسهم دون تعطيل العمل أو اللجوء إلى
أي شكل من أشكال العنف ،و«يجب أال يسمح
بأي شكل من أشكال الصدامات ،وأن يعبر كل
طرف عن نفسه دون اعتداء على اآلخر».
وم ــع اح ـت ــدام الـسـبــاق بــن ال ـطــرفــن ،توقفت
م ـ ـب ـ ــادرة ح ـ ـمـ ــدوك ل ـل ـت ــوس ــط بـ ــن ال ـع ـس ـكــر
وامل ــدنـ ـي ــن وب ـق ـي ــة أطـ ـ ـ ــراف ال ـح ـك ــم ل ـت ـهــدئــة
الـتـصـعـيــد وال ـع ــودة ل ـل ـحــوار ،وه ــي امل ـبــادرة
التي اقترحها مجلس ال ــوزراء في اجتماعه،
اإلثنني املــاضــي ،ونصت على تسمية كل من
قــوى «الحرية والتغيير» واملـكــون العسكري
وأط ـ ـ ـ ــراف ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـل ـم ـيــة شـخـصـيـتــن،
ً
لـلـمـشــاركــة ف ــي لـجـنــة مـصـغــرة تـضــع حـلــوال
لألزمة .لكن «الحرية والتغيير» ،التي وجدت
نـفـسـهــا م ـحــاصــرة بـهـجــوم كـبـيــر م ــن املـكــون
ال ـع ـس ـك ــري وب ــاع ـت ـص ــام ال ـق ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي،
ف ـض ـلــت عـ ــدم ال ـت ـع ــاط ــي ح ــال ـي ــا م ــع م ـب ــادرة
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وام ـت ـن ـع ــت ح ـت ــى اآلن عــن
تسمية أي شخص لعضوية اللجنة .وحسب
مصادر «العربي الجديد» ،فإنها ّ
أجلت ذلك
إلــى حني اختبار قوتها وثقلها الشعبي من
خ ــال مــوكــب  21أك ـتــوبــر ،لـتـكــون فــي موقف
قوي في أي مناقشات أو مفاوضات متوقعة.
وذكــر املجلس املــركــزي لقوى «إعــان الحرية
والـتـغـيـيــر» ،فــي ب ـيــان ،أول مــن أم ــس ،أن ــه ال
يرغب في حل األزمة الراهنة إال في إطار خطة
لإلصالحات الشاملة والحاسمة تستند إلى
مرجعية الوثيقة الــدسـتــوريــة ،حتى ال تطل
األزم ـ ــة ب ــرأس ـه ــا م ــن ج ــدي ــد .وط ــال ــب الـبـيــان
ب ــإص ــاح مـجـلــس ال ـس ـي ــادة ،وه ــو مـطـلــب لم
تتطرق إليه بيانات املجلس من قبل .وشدد
على انتقال رئاسة مجلس السيادة إلى املكون

املــدنــي وفـقــا للوثيقة الــدسـتــوريــة ،وإص ــاح
ال ـح ـكــومــة وفـ ــق ت ـق ـيـيــم ب ــن رئ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وقوى «الحرية والتغيير» ،باإلضافة
إل ــى إصـ ــاح ال ـق ـطــاعــن األم ـن ــي والـعـسـكــري
ً
وتنفيذ الـتــرتـيـبــات األمـنـيــة وص ــوال لجيش
قومي واحد ،وإصالح األجهزة العدلية.
ومــع الحشد والحشد املـضــاد ،املتوقع اليوم
الـخـمـيــس ،يبقى ال ـشــأن ال ـســودانــي مفتوحًا
على كل االحتماالت .ورأى املحلل السياسي
الجميل الفاضل أن اليوم الخميس سيكون
مفصليًا ،مثله مثل يوم  30يونيو /حزيران
 ،2019ال ــذي فــرض فيه ال ـشــارع كلمته بقوة
ع ـلــى ال ـع ـس ـكــر ،ال ــذي ــن ق ــدم ــوا ،ب ـعــد أيـ ــام من
ذلك التاريخ ،كل التنازالت من خالل اإلعالن
ّ
سيغير
السياسي والوثيقة الدستورية .كما
الـ ـي ــوم ،ب ـح ـســب ال ـف ــاض ــل ،بـ ـص ــورة حــاسـمــة
املـعــادالت السياسية الحالية لصالح مدنية
ال ــدول ــة ،وإن ـهــاء تــدخــل العسكر فــي الـشــؤون
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وتـ ـغ ــولـ ـه ــم ف ـ ــي الـ ـص ــاحـ ـي ــات،
وسينكمش دوره ــم كليًا .وأض ــاف الفاضل،
م ـت ـحــدثــا ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن امل ــواك ــب
ال ـتــي سـتـخــرج فــي م ــدن ال ـس ــودان املختلفة،
س ـتــدفــع املـ ـك ــون امل ــدن ــي إلـ ــى تـغـيـيــر طــريـقــة
تماهيه مع العسكر ،التي اتبعها في الفترة
املــاضـيــة ،وسيتقوى بــاملــواكــب ويستثمرها
لصالح أهــداف الثورة السودانية واستكمال
مهامها تمامًا ،كما حــدث للثورة الفرنسية
الـتــي استكملت أهــداف ـهــا خ ــال  10سـنــوات،
تعرضت خاللها لالنتكاسات واملــراجـعــات.
وأكد أن مواكب اليوم ستؤثر حتى على دول
اإلقليم والــدول التي تريد التحكم في الشأن
السوداني بطريقة أو بأخرى.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،ت ـبــرز م ـخ ــاوف أمـنـيــة من
حـ ــدوث اح ـت ـكــاكــات ب ــن املــؤيــديــن العـتـصــام

متابعة

الخاسرون في االنتخابات العراقية يستعرضون أمام المنطقة الخضراء
بغداد ـ زيد سالم

م ــن املـ ـق ــرر أن ت ــواص ــل الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـخــاســرة فــي االن ـت ـخــابــات ال ـعــراق ـيــة ،الـيــوم
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،لـ ـلـ ـي ــوم ال ـ ــراب ـ ــع عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
تـصـعـيــدهــا االح ـت ـجــاجــي ف ــي ب ـغ ــداد وم ــدن
أخ ــرى جـنــوبــي ال ـع ــراق ،ال ــذي يتضمن قطع
طــرق وإحــراق إطــارات ورفــع يافطات تهاجم
املبعوثة األممية جنني بالسخارت ،ورئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي ،اللذين تتهمهما
بـتــزويــر االنـتـخــابــات وال ـتــاعــب بنتائجها.
وت ـط ــور الـتـصـعـيــد ف ــي األي ـ ــام املــاض ـيــة إلــى
نـصــب خ ـيــام أم ــام املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء ،أمــس
األربـعــاء ،وإقامة اعتصام شــارك به عــدد من
زع ـم ــاء ال ـف ـصــائــل امل ـس ـل ـحــة ،أب ــرزه ــم ،أحـمــد
األسـ ــدي ،وأك ــرم الـكـعـبــي ،وأب ــو آالء الــوالئــي
وآخ ـ ــرون .وسـيـطــر امل ـت ـظــاهــرون عـلــى مبنى
مرتفع مــن أربـعــة طــوابــق وتـ ّـم إعــانــه «غرفة
ع ـم ـل ـي ــات» إلدارة االحـ ـتـ ـج ــاج ــات .وأشـ ــرف
مـسـلـحــون ب ــزي مــدنــي يـتـبـعــون فـصــائــل في
«الـحـشــد الـشـعـبــي» ،عـلــى تنظيم االعـتـصــام
أمام بوابة املنطقة الخضراء ،املطلة على نهر
دجـلــة .فــي الـغـضــون ،تــواصــل وســائــل إعــام
تــاب ـعــة ل ـف ـصــائــل مـسـلـحــة وق ـ ــوى سـيــاسـيــة
تــوج ـيــه الـ ــدعـ ــوات ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي اع ـت ـصــام
اليوم ،مع الترويج لوجود طعام ومشروبات
ومبيت في الخيام إضافة إلى خدمة إنترنت.
وك ـش ـفــت م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـعــراق ـيــة،
أم ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،ع ـمــا وصـفـتـهــا ب ــ«ش ـكــاوى
ح ـ ـمـ ــراء» ت ـق ــدم ــت ب ـه ــا قـ ــوى س ـيــاس ـيــة ضــد
اإلج ــراءات التي رافقت العملية االنتخابية.

ّ
وذك ـ ــرت امل ـفــوض ـيــة أن ـهــا صــن ـفــت ال ـش ـكــاوى
ح ـس ــب خ ـط ــورت ـه ــا وت ــأث ـي ــره ــا ع ـل ــى نـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات إلـ ــى حـ ـم ــراء ،وهـ ــي ال ـخ ـط ـيــرة،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـص ـفــراء وال ـخ ـض ــراء ،وه ـمــا ال
يــؤثــران باملحصلة على نتائج االنتخابات
وعدد املقاعد لكل كتلة برملانية .وأكدت أنها
تلقت  397شكوى في االنتخابات ،وأن 361
منها كان في يوم االقتراع العامُ .
وسجلت 9
شكاوى ضد إج ــراءات العد والـفــرز اليدوي،
و 10شكاوى ُصنفت على أنها حمراء ،و161
صفراء ،و 138شكوى خضراء ،مع وجود 88
شكوى أخرى يجري العمل على تصنيفها.
وح ـي ــال الـتـصـعـيــد ال ـحــاصــل ف ــي ب ـغ ــداد من

القوى الخاسرة ،قــال سياسي عراقي ّ
مقرب
م ــن ال ـكــاظ ـمــي وكـ ــان نــائ ـبــا ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،إن
«الكاظمي على تواصل مع عدد من قادة الكتل
التي لم تحقق النتائج التي كانت تتوقعها،
وأبلغهم بضرورة إبقاء االحتجاجات ضمن

الكاظمي أبلغ المعترضين
بضرورة إبقـاء االحتجاجات
ضمن القانون

يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم (أحمد الربيعي/فرانس برس)

س ـيــاق ـهــا ال ـق ــان ــون ــي وعـ ـ ــدم ت ـه ــدي ــد ال ــدول ــة
واس ـت ـقــرار ب ـغــداد ت ـحــدي ـدًا ،ووق ــف عمليات
قـطــع ال ـطــرق أم ــام امل ـ ــارة» .وأض ــاف أن «ذلــك
أس ـه ــم ف ــي ت ــوق ــف إح ـ ــراق اإلط ـ ـ ـ ــارات وقـطــع
الطرق بالعوارض والحجارة أمام السيارات،
لكنهم سيستمرون باالحتجاجات للتعبير
عن غضبهم فقط».
وكـ ـش ــف أن قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن ت ـل ـقــت تــوج ـي ـهــات
ب ـع ــدم االح ـت ـك ــاك مـعـهــم وال ـب ـق ــاء ب ـع ـي ـدًا عن
ّ
مـنــاطــق وج ــوده ــم ،مــع قـبــول تــولــي ق ــوة من
«الحشد الشعبي» االنتشار ،على أن تضمن
تحركاتهم ،ومنها عــدم محاولتهم اقتحام
امل ـن ـط ـقــة الـ ـخـ ـض ــراء ،ك ـمــا وعـ ــد ب ـعــض ق ــادة
التنظيم االحتجاجي الحالي» .وحول نتائج
االنتخابات ،قال إن «النتائج النهائية صفحة
ُ
طــويــت ولــن يكون هناك تغيير لصالح تلك
الكتل كما تحاول من خالل ضغوطها».
وي ـطــالــب امل ـح ـت ـجــون اآلن ب ــإع ــادة ع ــد وف ــرز
ك ــل األصـ ـ ــوات ف ــي ك ــل الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة
بالعراق يدويًا ،وهو ما يعتبره مراقبون أمرًا
صعبًا ،كما أنــه يجب أن يـتـ ّـم بـقــرار قضائي
مبني على قناعة محكمة وفـقــا ألدل ــة .ورأى
القيادي في حركة «حقوق» التابعة ملليشيا
«كتائب حــزب الـلــه» عباس ال ـعــرداوي ،خالل
وج ــوده فــي مـكــان االحـتـجــاجــات فــي دردشــة
مع «العربي الجديد» ،أن «املفوضية ورئيس
الـ ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي م ـت ــورط ــن في
ت ــزوي ــر ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ل ـصــالــح جـهــات
محددة ،بهدف إبعاد القوى السياسية التي
تدعم الحشد الشعبي ،ولذلك تستمر عملية
االحتجاج واالعـتـصــام .وخــال األيــام املقبلة

إذا اسـتـمــر تـجــاهــل مطالبنا مــن املفوضية،
تـحــديـدًا مـطـلــب إجـ ــراء ال ـعــد وال ـف ــرز ال ـيــدوي
لـجـمـيــع الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،س ـي ـكــون لنا
موقف آخر» .وتابع أن «مفوضية االنتخابات
أخـفـقــت بــإجــراء االنـتـخــابــات ،وه ــذا اإلخـفــاق
م ــدع ــوم م ــن األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة امل ـت ـه ـم ــة أي ـضــا
بتزوير ما حصلنا عليه من أصوات ،ونعتقد
أنـهــا م ــؤامــرة ضــد مـحــور امل ـقــاومــة والحشد
الشعبي ،وهذا ما ترفضه جماهيرنا» .بدوره،
رأى رئـيــس حــزب «املــواطـنــة» غيث التميمي
أن «ال ـص ــدم ــة بــالـنـسـبــة ل ــأح ــزاب ال ـخــاســرة
وتـ ـح ــديـ ـدًا ت ـح ــال ــف الـ ـفـ ـت ــح ،ل ـي ـســت ع ــادي ــة،
ألن ال ـتــراجــع مــن نـحــو  50مـقـعـدًا فــي نتائج
انتخابات عــام  ،2018إلــى  17مقعدًا لــم يكن
حديث مع
متوقعًا بالنسبة لهم» .وأضاف في
ٍ
«العربي الجديد» ،أنهم «صــرفــوا الكثير من
األمــوال في حمالتهم االنتخابية ،ولــم يلبوا
الوعود الجماهيرية .بالتالي إن ما يحصل
اآلن مــن احتجاجات وتـظــاهــرات ضــد نتائج
االنتخابات هو رد فعل طبيعي تجاه النكسة
التي تعرضت لها القوى الخاسرة والفصائل
املسلحة» .وقــال إن «األح ــزاب الخاسرة تريد
أن تبعث برسائل إلى املجتمع الدولي واألمم
املتحدة واملفوضية على أنـهــا تعرضت إلى
خسارة كبيرة ،كانت مقصودة من قبل أطراف
فاعلة في البالد ،لكن في الحقيقة هي وسيلة
ضاغطة على أطراف سياسية أخرى من أجل
اللجوء إلى الحوار والتفاهم لتشكيل حكومة
توافقية تجمع عموم األطراف الشيعية ،وعدم
الـسـمــاح لـطــرف واح ــد وهــو الـتـيــار الـصــدري
بتشكيلها لوحده».

الـقـصــر الــرئــاســي وامل ــواك ــب املـســانــدة للحكم
املدني ،استنادًا إلى واقــع االستقطاب الحاد
وال ـخ ــاف ــات ال ـع ـم ـي ـقــة .وح ـ ّـم ــل الـخـبـيــر عمر
ع ـث ـمــان امل ـســؤول ـيــة ع ــن أي صـ ــدام يـمـكــن أن
يحدث للمشرفني على اعتصام القصر ،الذين
دع ـ ــوا ،م ــن دون إح ـس ــاس بــال ـخ ـطــر ،ملــواكــب
الـيــوم ،على الــرغــم مــن أنـهــم أخ ــذوا فرصتهم
مـنــذ  16أكـتــوبــر ال ـحــالــي ،بتنظيم مواكبهم
واعـتـصــامـهــم ،ووج ــب عليهم االكـتـفــاء بذلك
وتــرك املـجــال لــآخــر ،خصوصًا أنهم وجــدوا
كــل التسهيالت مــن أجـهــزة الــدولــة واألجـهــزة
النظامية الـتــي لــم تعترضهم فــي أي لحظة.
وأش ـ ـ ـ ــار عـ ـثـ ـم ــان ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد» ،إل ــى أن الـعـقــاء مــن ال ـطــرف اآلخــر
ي ــدرس ــون ،حـســب مـعـلــومــاتــه ،خ ـيــار تحديد
مـنـطـقــة شـ ــارع امل ـط ــار كـنـقـطــة تـجـمــع ملــوكــب
 21أك ـت ــوب ــر ل ـ ُـب ـع ــده ــا ع ــن اع ـت ـص ــام الـقـصــر
الــرئــاســي .وإن تــم ذل ــك ،حـســب ت ـقــديــره ،فــإن
فــرص االحـتـكــاكــات واملــواج ـهــات ستتالشى.
لكنه أكــد ،فــي املقابل ،أن وصــول املــوكــب إلى
وســط الخرطوم أو مجلس ال ــوزراء أو لجنة
التمكني سيؤدي إلى صدامات كبيرة ،ويمكن
أن يحدث ما ال تحمد عقباه بخروج األمــور
عــن الـسـيـطــرة كليًا إلح ـســاس شـبــاب الـثــورة
ب ــال ـغ ــن ن ـت ـي ـجــة م ــوق ــف األجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـن ـي ــة
وتسهيالتها للمجموعة األخ ــرى .ودع ــا كل
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ،خ ـصــوصــا ال ـش ــرط ــة ،إلــى
التحلي باليقظة والحكمة لتفويت الفرصة
ملخطط الفوضى الذي له ما بعده.
وفــي الـسـيــاق ،دعــت الـسـفــارة األمـيــركـيــة ،في
ت ـغــريــدة عـبــر مــوقــع تــوي ـتــر ،أم ــس األرب ـع ــاء،
إلـ ــى الـ ـت ــزام الـسـلـمـيــة ف ــي ت ـظ ــاه ــرات ال ـي ــوم،
مــذكــرة «بــالــدعــم األم ـيــركــي ال ـقــوي لالنتقال
الديمقراطي في السودان».

لــم تـخــرج امل ـحــادثــات الـتــي استضافتها
موسكو أمس األربعاء ،حول أفغانستان
فــي إط ــار «صـيـغــة مــوس ـكــو» وبـمـشــاركــة
عشر دول بينها الـصــن وبــاكـسـتــان ،عن
املتوقع بدعوة حركة «طالبان» لتشكيل
ح ـك ــوم ــة ش ــام ـل ــة ،واشـ ـ ـت ـ ــراط اح ـتــرام ـهــا
حقوق اإلنسان والتعددية السياسية لكي
تتمكن من نيل االعتراف الدولي ،الذي ال
يـبــدو جــاهـزًا بعد على الــرغــم مــن توسع
ال ـن ـقــاشــات وال ـت ـع ــاون م ــع ال ـح ــرك ــة .كما
حـضــر الـتـخــوف مــن اس ـت ـخــدام األراض ــي
األف ـغــان ـيــة مـنـصــة ألع ـم ــال إرهــاب ـيــة ضد
دول الجوار ،كبند أساسي في محادثات
مــوس ـكــو ،وه ــو مــا ردت عـلـيــه «طــال ـبــان»
ب ـت ــأك ـي ــده ــا أنـ ـه ــا لـ ــن ت ـس ـم ــح ألح ـ ــد ب ــأن
ي ـس ـت ـخــدم أراض ـ ــي ال ـب ــاد ض ــد أي دول ــة
أخ ـ ــرى ،م ــع مـطــالـبـتـهــا ب ــاالعـ ـت ــراف بـهــا
كـسـلـطــة شــرع ـيــة قــائ ـمــة .وف ــي واحـ ــد من
أب ــرز ال ـل ـق ــاءات الــدول ـيــة ال ـتــي تحضرها
«طالبان» منذ وصولها إلــى السلطة في
مـنـتـصــف أغ ـس ـط ــس/آب امل ــاض ــي ،وبـعــد
تـ ـح ــذي ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
بــوتــن األس ـب ــوع املــاضــي مــن أن مقاتلي
«داعش» يحتشدون في أفغانستان لنشر
اضطرابات في الجمهوريات السوفييتية
ال ـســاب ـقــة ال ــواق ـع ــة ع ـلــى ح ـ ــدود روس ـي ــا،
اس ـت ـضــافــت مــوس ـكــو ل ـقــاء ج ــدي ـدًا كــانــت
أبــرز النقاط على أجندته تعزيز «جهود
املجموعة الدولية ملنع أزمة إنسانية».
وانتهى االجتماع إلى االتفاق على دعوة
األمم املتحدة إلى تنظيم مؤتمر مانحني
لصالح أفغانستان .وقال مبعوث الرئيس
الروسي إلى أفغانستان ،زامير كابولوف،
لـلـصـحــافـيــن« :ه ـن ــاك رأي م ـش ـتــرك لــدى
ج ـم ـيــع املـ ـش ــارك ــن بـ ـش ــأن ض ـ ـ ــرورة دع ــم

ال ـش ـعــب األف ـغ ــان ــي وتـ ـف ــادي األزم ـ ــة الـتــي
تـلــوح فــي األف ــق ويصفها البعض كارثة
إن ـســان ـيــة ...ول ــذل ــك سـتـتـمـثــل إحـ ــدى أهــم
ن ـتــائــج اج ـت ـمــاع ال ـي ــوم ف ــي تــوجـيــه كــافــة
األطـ ــراف دع ــوة إل ــى األم ــم املـتـحــدة لعقد
م ــؤت ـم ــر م ــان ـح ــن دول ـ ــي خـ ــاص بـتـقــديــم
الــدعــم االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي إلع ــادة
إع ـم ــار أف ـغــان ـس ـتــان ف ــي مــرح ـلــة م ــا بعد
ال ـن ــزاع» .وأق ــر كــابــولــوف ب ــأن املناقشات
خـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع تـ ـط ــرق ــت إلـ ـ ــى م ـســألــة
االع ـ ـت ـ ــراف ال ـ ــدول ـ ــي ب ـح ــرك ــة «ط ــالـ ـب ــان»
كـسـلـطــة شــرع ـيــة ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،الفـتــا
إلى أن وزيــر الخارجية الروسي سيرغي
الفروف أكد أن هذا سيحصل في لحظة ما
ً
مستقبال .وأشار كابولوف إلى أن الجانب
الروسي أبلغ وفد الحكومة األفغانية بأن
هــذه اللحظة لن تحل ما لم تبدأ الحركة
بتطبيق معظم ما يتوقعه منها املجتمع
الـ ــدولـ ــي ،ال س ـي ـمــا ف ـي ـمــا ي ـخ ــص ح ـقــوق
اإلنـ ـس ــان وش ـم ــول حـكـمـهــا كــافــة الـفـئــات
األف ـغــان ـيــة .وأع ـلــن أن عـلــى «طــال ـبــان» أن
تفي بتعهداتها في مجال احترام حقوق
اإلن ـ ـسـ ــان والـ ـتـ ـع ــددي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة لـكــي
تتمكن من نيل اعتراف املجموعة الدولية.
وأض ـ ــاف أن ال ـحــركــة «أك ـ ــدت أن ـهــا تعمل
عـلــى هــذا األم ــر وعـلــى تحسني الحوكمة
وتـحـســن وض ــع ح ـقــوق اإلن ـس ــان .ســوف
ن ـ ــرى» .وشـ ــدد ك ــاب ــول ــوف ع ـلــى أن ــه ليس
ه ـنــاك أي مـهـلــة زمـنـيــة م ـحــددة لتشكيل
حكومة شاملة في أفغانستان.
وفــي كلمته االفتتاحية خــال االجتماع،
دعــا الفــروف «طالبان» إلــى عــدم السماح
بــاسـتـخــدام األراضـ ــي األفـغــانـيــة كمنصة
لتنفيذ أعمال ضد دول الجوار ،في إشارة
إلــى الجمهوريات السوفييتية السابقة
ال ـح ـل ـي ـفــة مل ــوس ـك ــو ف ــي آس ـي ــا ال ــوس ـط ــى.

الفروف :لحكومة
أفغانية شاملة تعكس
مصالح كل القوى
حنفي :لن نسمح ألحد
باستخدام أراضينا ضد
أي دولة أخرى

وأش ـ ـ ــاد ب ـج ـه ــود ال ـس ـل ـط ــات األف ـغ ــان ـي ــة
ال ـجــديــدة الــرام ـيــة إل ــى تـحـقـيــق اسـتـقــرار
الوضع العسكري والسياسي في البالد،
وتسيير أداء أجهزة الــدولــة ،مضيفًا «إال
أن مـهـمــة تـحـقـيــق ال ـس ــام امل ـس ـتــديــم في
أفغانستان ال تزال ّ
ملحة .نرى أن نجاحها
مرهون بالدرجة األولى بتشكيل حكومة
شاملة حقًا لن تعكس فقط مصالح القوى
اإلثنية ،وإنما السياسية أيضًا في البالد
على أكـمــل وج ــه» .ومــع ذل ــك ،أقــر الفــروف
بأن التوازن الجديد للقوى في أفغانستان
«ال بديل له في األفق املنظور» .وأعرب عن
ارت ـيــاح مــوسـكــو إزاء مـسـتــوى «الـتـعــاون
الحالي» مع السلطات األفغانية الجديدة.
أم ــا رئـيــس وف ــد «طــال ـبــان» ،نــائــب رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـب ــد الـ ـس ــام ح ـن ـف ــي ،ف ـق ــال فــي
ً
االجتماع إن «هناك نظامًا شامال يحكم
بــادنــا» ،مطمئنًا بأنه «ال يوجد أي نوع
م ــن ال ـت ــوت ــر ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،وال ــوض ــع
األمـ ـن ــي ع ـلــى م ــا ي ـ ـ ــرام» .وش ـ ــدد ع ـلــى أن
الحكومة األفغانية تعرف مسؤولياتها
إزاء العالم ولن تتخلى عنها ،و«طالبان»
لــن تسمح ألح ــد ب ــأن يستخدم األراض ــي
األفـغــانـيــة ضــد أي دول ــة أخ ــرى .وإذ لفت
حنفي إلى أن «طالبان» حاولت أن تضم
جميع اإلثـنـيــات واألطـيــاف فــي الحكومة
الحالية ،أكد «أننا بصدد إجراء التغيرات
في املنظومة السياسية ،وتلك التغيرات
تحتاج إلــى وقــت ،ونحن مصممون على
أن تـكــون حكومتنا حـكــومــة تتطلع إلــى
ال ـعــالــم وت ــرض ــي ال ـعــالــم أيـ ـض ــا» .وش ــدد
على أن االعتراف الدولي بحكومة طالبان
«حق مشروع لنا».
لكن رسائل االنفتاح تجاه العالم تصطدم
بــواقــع مختلف فــي ال ــداخ ــل .فـقــد أش ــادت
«طالبان» باملفجرين االنتحاريني الذين
ماتوا في الحرب على الحكومة السابقة
وحلفائها الغربيني .والتقى القائم بأعمال
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة س ـ ــراج ال ــدي ــن ح ـقــانــي،
الثالثاء ،بأفراد من أسر االنتحاريني في
احتفال أقـيــم بفندق إنتركونتننتال في
ك ــاب ــول الـ ــذي اس ـت ـهــدفــه ان ـت ـحــاريــون في
 .2018وقــالــت وزارة الــداخـلـيــة فــي بـيــان:
«أشــاد الوزير في كلمته بجهاد الشهداء
وامل ـج ــاه ــدي ــن وت ـض ـح ـيــات ـهــم ووص ـف ـهــم
بأنهم أبطال اإلسالم والبالد» .وذكر قاري
سيد خوستي املتحدث باسم الــوزارة أن
أســر االنتحاريني حصلت كــل منها على
مالبس وعشرة آالف أفغاني ( 111دوالرا)
أراض.
ووعود بالحصول على
ٍ
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شرق
غرب
إثيوبيا :غارة جوية
جديدة على عاصمة
تيغراي
شـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش اإلث ـ ـ ـيـ ـ ــوبـ ـ ــي ،أمـ ــس
األربـعــاء ،غــارة جوية على ميكيلي
عاصمة إقليم تيغراي .وقال رئيس
مكتب االتصال الحكومي ليغيسي
تولو إن الغارة «استهدفت منشآت
ت ــم ت ـحــوي ـل ـهــا (م ـ ــن ق ـب ــل م ـت ـمــردي
تـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــراي) إلـ ـ ـ ــى م ـ ــرك ـ ــز ل ـت ـص ـن ـيــع
األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة وإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح مـ ـع ــداتـ ـه ــم
العسكرية» .وكان الجيش اإلثيوبي
ق ــد ش ــن ،اإلث ـن ــن امل ــاض ــي ،غــارتــن
ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع «ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
لتحرير تيغراي» في ميكيلي.
(فرانس برس)
أمير الكويت سيعفو عن
محكومين سياسيين

أعلن الــديــوان األميري في الكويت،
أمس األربعاء ،أن أمير البالد نواف
األحمد الجابر الصباح (الصورة)،
يستعد إلصدار عفو عن املحكومني
فــي قـضــايــا سياسية خ ــال الفترة
امل ــاضـ ـي ــة ،ك ـم ـخ ــرج م ــن م ـخــرجــات
ال ـ ـحـ ــوار ال ــوطـ ـن ــي بـ ــن الـسـلـطـتــن
التشريعية والتنفيذية ال ــذي دعــا
إل ـي ــه األمـ ـي ــر ف ــي سـبـتـمـبــر /أي ـلــول
ّ
ّ
املــاضــي .ولـفــت إلــى أن األمـيــر كلف
«رؤس ـ ـ ـ ــاء م ـج ـلــس األم ـ ــة وم ـج ـلــس
الـ ــوزراء واملـجـلــس األعـلــى للقضاء،
باقتراح الضوابط والشروط للعفو
عن بعض أبناء الكويت املحكومني
بقضايا تمهيدًا الستصدار مرسوم
العفو».
(العربي الجديد)

روسيا ترسل مقاتلتين
لمرافقة طائرات أميركية
أع ـل ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع ال ــروسـ ـي ــة،
أمــس األرب ـع ــاء ،أن روسـيــا أرسـلــت،
أم ـ ـ ــس األول ،م ـق ــات ـل ـت ــن مل ــرافـ ـق ــة
قاذفتي قنابل أميركيتني من طراز
«ب ـ ـ ــي 1-بـ ــي» وط ــائ ــرت ــي ن ـق ــل ف ــوق
البحر األســود .وذكــرت الــوزارة ،في
ب ـي ــان ،أن ــه «ب ـعــد خـ ــروج ال ـطــائــرات
العسكرية األجنبية من حدود دولة
روسيا االتحادية ،عادت املقاتلتان
الروسيتان بسالم إلى قاعدتهما».
وأكـ ـ ـ ـ ــدت أن «تـ ـحـ ـلـ ـي ــق ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
الروسية جرى في ظل التزام صارم
بالقواعد الدولية الستخدام املجال
الجوي».
(العربي الجديد ،رويترز)
واشنطن :مداهمة
قصر أوليغارشي مقرب
من بوتين

أكد حنفي أن الوضع األمني مستقر (صيفا كركان/األناضول)

تقرير

لبنان :جولة أميركية لتحريك ملف الحدود البحرية
يعمل األميركيون
مجددًا على خط ترسيم
الحدود البحرية بين لبنان
واإلسرائيليين ،بعد جولة
للوسيط آموس هوشتاين
على المسؤولين اللبنانيين
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ع ـ ــاد م ـل ــف ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة بـ ــن ل ـب ـنــان
وفلسطني املحتلة إلــى الــواجـهــة ،مــع جولة
كبير مستشاري وزارة الخارجية األميركية
ألم ــن ال ـطــاقــة ،الــوس ـيــط األم ـيــركــي الـجــديــد
فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض غ ـي ــر املـ ـب ــاش ــر مــع
اإلسرائيليني ،آمــوس هوشتاين ،على عدد
مــن املـســؤولــن اللبنانيني ،أم ــس األرب ـعــاء.
واستقبل رئـيــس الجمهورية ميشال عون
املـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي بـ ـحـ ـض ــور ال ـس ـف ـي ــرة
األمـيــركـيــة دوروث ـ ــي ش ـيــا .وق ــال املستشار
اإلعالمي في رئاسة الجمهورية رفيق شالال،
حديث مع «العربي الجديد» ،إن «أجواء
في
ٍ
اللقاء كانت إيجابية ،وبحث الطرفان مسار
املفاوضات والتوجهات في املرحلة املقبلة
على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية،
وكــان تأكيد مــن الرئيس عــون على أنــه مع
اسـتـئـنــاف ال ـت ـفــاوض غـيــر املـبــاشــر وهـنــاك
ت ـع ــوي ــل ع ـل ــى دور ال ــوسـ ـي ــط األمـ ـي ــرك ــي».

وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ال ـ ـتـ ــي س ـت ـطــرأ
ع ـلــى ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي املـ ـف ــاوض ب ـعــد إحــالــة
رئـيـســه الـعـمـيــد الــركــن ال ـط ـيــار ب ـســام يــاســن
على التقاعد ،أكــد شــاال أن «ال شــيء رسميًا
ب ـع ــد ب ـخ ـص ــوص ه ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع ،بــان ـت ـظــار
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات» .وكـ ـش ــف م ـص ــدر
عسكري مطلع على ملف الحدود لـ«العربي
الجديد» أن «الوفد اللبناني املفاوض دخل
ف ــي إجـ ـ ــازة م ـنــذ فـ ـت ــرة ،ورغ ـ ــم أه ـم ـيــة املـلــف
واملكاسب االقتصادية للبنان منه إال أنــه ال
ّ
يتصدر قائمة االهـتـمــامــات عند املسؤولني
ال ـس ـيــاس ـيــن ،وه ــو م ــا يـنـعـكــس سـلـبــا على
الـبــاد ،ال سيما أن الـعــدو ال يضيع وقتًا أو
فرصة الستغالل الوضع املتوتر على الساحة
اللبنانية الــداخـلـيــة وال ـصــراعــات املستمرة
واملتجددة ،مع استمرار اعتدائه على حقوق
لـبـنــان الـنـفـطـيــة وع ـلــى م ــرأى م ــن الـجـمـيــع».
وزار هوشتاين رئيس مجلس النواب نبيه
ب ــري ،ال ــذي اعـتـبــر أن ـنــا أم ــام فــرصــة جــديــدة
الستئناف املفاوضات مع املساعي األميركية
الجديدة التي تبذل في هذا اإلطار.
وأث ـ ــار ب ــري خ ــال ل ـقــائــه ال ــوس ــط األم ـيــركــي
أهمية استثناء لبنان مــن ضــوابــط «قــانــون
ق ـي ـصــر» ،امل ـخ ـتــص ب ـف ــرض ال ـع ـقــوبــات على
ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ،فــي مــوضــوعــي اسـتـجــرار
ال ـغ ــاز امل ـص ــري وال ـك ـهــربــاء م ــن األردن .وقــد
عكس هوشتاين للرئيس بري أجواء تفاؤلية
ب ــال ـت ـق ــدم إي ـج ــاب ــا حـ ــول ه ــذي ــن ال ـع ـن ــوان ــن.
والـتـقــى هــوشـتــايــن رئـيــس الـحـكــومــة نجيب
ميقاتي ،وقائد الجيش جوزيف عون.
وك ــان االح ـتــال اإلســرائـيـلــي قــد مـنــح أخـيـرًا

شركة «هاليبرتون» األميركية عقدًا للتنقيب
ع ــن ال ـن ـف ــط ف ــي م ـن ـط ـقــة ت ـق ــع ع ـل ــى ال ـح ــدود
البحرية املتنازع عليها ،تحديدًا املنطقة بني
بلوك  9اللبناني وحقل كاريش في فلسطني
املحتلة ،وهــو مــا دفــع لبنان إلــى الطلب من
مـجـلــس األم ــن «ال ـتــأكــد مــن أن أع ـمــال تقييم
التنقيب ال تقع في منطقة متنازع عليها بني
لبنان واالحتالل بغية تجنب أي اعتداء على
حـقــوق وس ـيــادة لـبـنــان ،إضــافــة إلــى منع أي
أعمال تنقيب مستقبلية في املناطق املتنازع
عـلـيـهــا تـجـنـبــا ل ـخ ـطــوات ق ــد تـشـكــل تـهــديـدًا
للسلم واألمن الدوليني».
وي ـقــول الـخـبـيــر فــي ش ــؤون الـطــاقــة الــدولـيــة
ـث م ــع «ال ـع ــرب ــي
رودي ب ـ ـ ـ ــارودي ،ف ــي ح ــدي ـ ٍ
الجديد» ،إن «أي بحث عبر الوسيط األميركي
في أي فكرة اقتصادية أو تجارية غير وارد
قبل ترسيم الحدود بشكل محترف ورسمي،
لكن في املقابل في حال تثبت وجود نفط أو
غاز يمكن االتفاق مع شركة خاصة مستقلة
لتنفيذ أعمال التنقيب ،كما حصل في حقل
الخفجي املشترك بــن الكويت والسعودية،
ع ـل ــى أن ي ــأخ ــذ ك ــل طـ ــرف ح ـ ّـصـ ـت ــه» .وي ــرى
بارودي أنه «من املبكر الحديث عن أي خطوة

عون ال يزال يرفض
التوقيع على تعديل
مرسوم تصحيح الحدود

طــاملــا أن ترسيم ال ـحــدود البحرية لــم ينجز
وهناك حقوق للبنان يجب أن يحصل عليها.
واملطلوب اليوم تأمني الدعم الكامل للجيش
الـلـبـنــانــي عـنــد اسـتـئـنــاف امل ـفــاوضــات ،التي
يجب أن تحكمها فقط االتـفــاقـيــات الدولية
واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،والتي
ّ
تصب في صالح لبنان وتعطيه حقه الكامل
وال ـع ــادل» .ويــؤكــد أن «االج ـت ـهــادات الدولية
تعطي لبنان حقه ،خصوصًا أن الـقــرارات ال
تقيم وزنًا للجزر الصغيرة ،وال تعتبر قادرة
على دفع أو إزاحة أي خط بحري واحد مقابل
الخط اآلخر ،وبالتالي فإن الصخور والجزر
الصغيرة ال تؤخذ بعني االعتبار عند ترسيم
الـحــدود ،وهــو مــا يعطي لبنان مساحة هي
من حقه ومعترفًا بها دوليًا».
ويـلـفــت الخبير الــدولــي إل ــى أن «لـبـنــان عــام
 2010اعتمد من أجل البدء بالترسيم  61مترًا
في البحر ،بدءًا من رأس الناقورة جنوبًا ،أما
العدو اإلسرائيلي فقد اعتمد عام 37 ،2011
مـتـرًا فــي الـبـحــر .وال ـطــرفــان أخـطــآ فــي الـبــدء
بالترسيم من خط بحري ،وعليهما اعتماد
خ ــط الـ ـن ــاق ــورة الـ ـب ــري ال ـف ــاص ــل .وبــال ـتــالــي
فــإن الـطــرفــن مـجـبــران على ترسيم الـحــدود
وتحديد خطوط جديدة واملــوقــف األميركي
ال يمكنه إال اق ـت ــراح خــط ع ــادل ومـنـصــف».
ومـ ــا ي ـ ــزال ال ــرئ ـي ــس ال ـل ـب ـنــانــي ي ــرف ــض منذ
إبريل /نيسان املاضي التوقيع على تعديل
املرسوم ،الذي يصحح حدود لبنان البحرية
ومن شأنه أن يعطي البالد الحق بالتفاوض
على نسبة من حقوقه من حقل كاريش الذي
يستثمره االحتالل اإلسرائيلي.

ده ـ ـ ـمـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـيـ ــدرال ـ ـيـ ــة
األم ـيــرك ـيــة ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،قـصـرًا
فــي واشنطن يملكه األوليغارشي
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي أولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــغ دي ــريـ ـب ــاسـ ـك ــا
(ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،امل ـ ـقـ ـ ّـرب م ــن الــرئ ـيــس
ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن .وق ــال
التحقيقات ال ـف ـيــدرالــي ،في
مكتب ّ
ب ـ ـيـ ــان ،إن ـ ـ ــه ده ـ ــم ال ـق ـص ــر لـتـنـفـيــذ
«أن ـش ـطــة شــرطـيــة م ـص ـ ّـرح بـهــا من
املحكمة» .وفي  ،2018فرضت وزارة
ال ـخــزانــة األم ـيــرك ـيــة ع ـقــوبــات على
ديريباسكا ،مستندة إلــى تحقيق
ّ
يتعلق بغسل أموال وابتزاز.
(فرانس برس)

ألمانيا تعتقل جنديين
سابقين حاوال تأليف
عصابة مرتزقة
اعتقلت السلطات األملانية جنديني
س ــاب ـق ــن ،أم ـ ــس األرب ـ ـع ـ ــاء ،بـتـهـمــة
أنهما حــاوال جمع مرتزقة للتدخل
فــي ال ـص ــراع بــالـيـمــن .وق ــال ممثلو
االدع ـ ـ ــاء االتـ ـح ــادي ــون إن الــرج ـلــن
متهمان بتزعم عصابة من املرتزقة،
ومحاولة تأسيس منظمة إرهابية.
وأضافوا أن دافعهما الرئيسي كان
ك ـســب ن ـحــو  40أل ــف يـ ــورو شـهــريــا
م ــن خ ــال ت ـقــديــم خ ــدم ــات ألط ــراف
ثالثة ،مشيرين إلى أن محاوالتهما
ل ــات ـص ــال ب ـم ـس ــؤول ــن س ـعــوديــن
«باءت بالفشل».
(أسوشييتد برس)
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بعد أعوام
شهدت فيها
ليبيا مؤتمرات
حول أزمتها
خارج أراضيها،
تستضيف طرابلس
اليوم الخميس
مؤتمرًا دوليًا
لدعم استقرار ليبيا،
سيكون عمليًا
متابعة لمخرجات
مؤتمري برلين
األول والثاني،
وتكمن أهميته
في الدعم
الذي قد يمنحه
للحكومة
االنتقالية

مؤتمر
استقرار ليبيا
تقييم
أفريقي
يهدف الوفد األفريقي
الذي يزور ليبيا حاليًا ،برئاسة
وزير الخارجية الكونغولي
جون كلود جاكوسو،
إلى «جمع المعلومات
وإجراء تقييم للمصالحة
الليبية وللعملية التي
يفترض أن تؤدي إلى
االنتخابات» .وقال جاكوسو
إن الوفد سيتطرق أيضًا
إلى موضوع المهاجرين
وطرد المرتزقة.

شدّ دت المنقوش على ضرورة الدعم الدولي لمسار الحل الليبي ()Getty

مصير االنتخابات والمرتزقة
يتصدران جدول األعمال
طرابلس ــ العربي الجديد

تـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة
طــراب ـلــس ،ال ـيــوم الـخـمـيــس ،مؤتمرًا
دوليًا لدعم استقرار ليبيا ،هو األول
مــن نــوعــه عـلــى األرض الـلـيـبـيــة ،مـنــذ ال ـثــورة
ال ـتــي أط ــاح ــت ن ـظــام مـعـمــر ال ـق ــذاف ــي ،وال ــذي
صــادف أمــس ذكــرى مقتله ،وبعد عقد دخلت
فيه البالد متاهة حرب طويلة ،خمدت نيرانها
بـخــريـطــة طــريــق أم ـم ـيــة ،يـفـتــرض أن تفضي
إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة وت ـشــري ـع ـيــة ،عـلــى
بعد شـهــريــن .ووضـعــت الحكومة االنتقالية
الليبية ،برئاسة عبد الحميد الدبيبة ،أمس
األرب ـ ـعـ ــاء ،ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة ع ـلــى املــؤت ـمــر،
والــذي يأتي في توقيت ّ
حساس ،وفي خضم
ارت ـف ــاع مـنـســوب ال ـتــوتــر عـلــى جـبـهــات ع ــدة،
ســواء بني الحكومة ومعسكر الشرق بقيادة
اللواء املتقاعد خليفة حفتر ورئيس مجلس

الـنــواب عقيلة صــالــح ،أو مــن داخــل الحكومة
نفسها ،أو بــن الـحـكــومــة ومــؤسـســات ليبية
فـ ــاع ـ ـلـ ــة .وي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ــك وس ـ ـ ــط عـ ـل ــو ض ـج ـيــج
«اإلشــاعــات» ،التي تنفيها النخب السياسية
املـتـصــارعــة واملهيمنة على املـشـهــد ،مــن دون
أن ت ـم ـنــع ال ـت ـش ـك ـيــك امل ـت ـصــاعــد ف ــي أب ــرزه ــا،
وهو إمكانية إجراء االنتخابات في موعدها.
ويدور املؤتمر ،الذي سيحظى بحضور عربي
وغربي من الــدول الفاعلة في األزمــة الليبية،
حول محوري األمن واالقتصاد ،وهما بندان
مــن  4ب ـنــود ،ك ــان الــدبـيـبــة قــد طــرحـهــا ضمن
مبادرة استقرار ليبيا ،في مؤتمر برلني الثاني
(يونيو /حزيران املاضي) ،والتي كانت تضم
أيـضــا الـشــق الـقــانــونــي واملـصــالـحــة الوطنية.
ّ
وف ـي ـمــا يـ ــرى م ـتــاب ـعــون أن امل ــؤت ـم ــر ال ـجــديــد
سيكون الفرصة الليبية األخيرة إلنقاذ البالد
م ــن سـفـيـنــة ال ت ـ ــزال ت ـغ ــرق ،يـ ــرى آخـ ـ ــرون أن
الدعوة للمؤتمر ما هي إال استمرار ملحاوالت

النخب الليبية املتنازعة على السلطة ،ومنها
الــدبـيـبــة نـفـســه ،ل ـفــرض أج ـنــدات ـهــا عـلــى هــذا
املشهد ،ســواء أكــان باملؤتمرات أو بالقرارات
األحــاديــة أو بالعروض العسكرية .وستكون
ليبيا على موعد يوم األحد املقبل مع مؤتمر
صحافي للمفوضية الوطنية لالنتخابات،
التي أكدت أنها ستعلن فيه عن آخر التطورات
في ما ّ
خص العملية االنتخابية املرتقبة.
وأع ـل ـن ــت ال ـح ـكــومــة ال ـل ـي ـب ـيــة أمـ ــس ع ــن بــدء
وصول الوفود املشاركة في املؤتمر ،مشيرة
إل ـ ــى أنـ ـه ــا مـ ــن  31دول ـ ـ ــة وم ـن ـظ ـم ــة دولـ ـي ــة.
وبـحـســب اإلدارة ال ـعــامــة لـحـمــايــة الـبـعـثــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـتــاب ـعــة لـلــداخـلـيــة الـلـيـبـيــة،
ف ــإن الئ ـحــة امل ـش ــارك ــن ت ـضــم األمـ ــم املـتـحــدة
واالتـحــاد األوروب ــي وجامعة الــدول العربية
(مـمـثـلــة بــاألمــن ال ـعــام لـلـجــامـعــة أح ـمــد أبــو
الـغـيــط) واالت ـح ــاد األفــري ـقــي ،بــاإلضــافــة إلــى
ال ـجــزائــر وتــونــس (وزيـ ــر الـخــارجـيــة عثمان
ال ـ ـجـ ــرنـ ــدي) ،واملـ ـ ـغ ـ ــرب ومـ ـص ــر والـ ـ ـس ـ ــودان
ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر
واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـك ــوي ــت وال ـب ـح ــري ــن وتــرك ـيــا
(نائب وزير الخارجية ســادات أونــال) .كذلك
ُ
تشارك في املؤتمر كل من الــواليــات املتحدة
وبــري ـطــان ـيــا وه ــول ـن ــدا وف ــرن ـس ــا وإس ـبــان ـيــا
وأملـ ــان ـ ـيـ ــا وإيـ ـط ــالـ ـي ــا وال ـ ـيـ ــونـ ــان وروس ـ ـيـ ــا

تشارك  31دولة
ومنظمة دولية في
المؤتمر الليبي
أعلن كوبيتش وصول
مراقبين دوليين لوقف
النار إلى طرابلس

وسويسرا والكونغو الديمقراطية والصني
وال ـكــون ـغــو  -ب ــرازف ـي ــل .وأكـ ــدت اإلدارة أنـهــا
وضـعــت الترتيبات األمـنـيــة الــازمــة لتأمني
املؤتمر الذي كان مفترضًا عقده في سرت.
وك ــان ــت نــائ ـبــة األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة
لـلـشــؤون السياسية وبـنــاء ال ـســام ،روزم ــاي
دي ك ــارل ــو ،ق ــد وص ـلــت اإلث ـن ــن امل ــاض ــي إلــى
طــرابـلــس ،بــرفـقــة املـبـعــوث األم ـمــي إل ــى ليبيا
يان كوبيتش .والتقت دي كارلو أول من أمس
الــدبـيـبــة ووزي ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة الـلـيـبـيــة نـجــاء
املـ ـنـ ـق ــوش .وأوض ـ ـحـ ــت امل ـن ـق ــوش أن ال ـه ــدف
م ــن املـ ـب ــادرة ه ــو «وضـ ــع اآللـ ـي ــات امل ـنــاس ـبــة،
واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـخ ــاص ــة بــالـتـطـبـيــق
الـفـعـلــي لـنـتــائــج وم ـخــرجــات مــؤتـمــري برلني
 1و 2ال ــدول ـي ــن ال ـخــاصــن بـلـيـبـيــا ،وقـ ــراري
مجلس األمــن ذوي الصلة رقــم  2570و،2571
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي كــامــل
ربــوع ليبيا» .مــن جهتها ،وصفت دي كارلو
املؤتمر بالخطوة املهمة .وأول من أمس ،وصل
إل ــى طــرابـلــس وف ــد مـمـثــل لــاتـحــاد األفــريـقــي
مكون من  10أعضاء ،برئاسة وزيــر خارجية
الـكــونـغــو  -بــرازف ـيــل ،ج ــون ك ـلــود جــاكــوســو،
للمشاركة في فعاليات املؤتمر.
وكانت املنقوش قد أوضحت األحد أن املؤتمر
ّ
سيركز على «حشد الدعم الالزم للمفوضية
الــوط ـن ـيــة لــان ـت ـخــابــات لـتـمـكـيـنـهــا م ــن أداء
دوره ــا» ،ودع ــوة املجتمع الــدولــي ملشاركته
فــي دعــم مطلب ليبيا بشأن مـغــادرة القوات
األج ـن ـب ـي ــة وامل ــرت ــزق ــة م ــن ال ـ ـبـ ــاد .واإلث ـن ــن
املاضي ،دعت املنقوش االتحاد األوروبي إلى
االضـطــاع بــدوره وتقديم املساعدة الالزمة
لليبيني ل ـلــوصــول إل ــى االس ـت ـق ــرار املـنـشــود
وإن ـهــاء املــراحــل االنـتـقــالـيــة ،مــن خــال دعمه
املبادرة كـ «أول مبادرة ليبية خالصة».
وكــانــت الخارجية الليبية قــد أطلعت الــدول
امل ـشــاركــة فــي املــؤتـمــر عـلــى مـضــامـيـنــه ،عبر
ورقة من  11صفحة ،دعت إلى رفع التجميد
ع ــن األرصـ ـ ــدة ال ـل ـي ـب ـيــة ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،ودع ــم
اس ـت ــرداد األمـ ــوال املـنـهــوبــة .كــذلــك دع ــت إلــى
ت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم ال ـس ـي ــاس ــي وال ـت ـق ـن ــي ب ـشــأن
الـتـمـثـيــل األم ـثــل الت ـفــاق وق ــف إط ــاق ال ـنــار،
ومــا تـقــوم لجنة  5+5العسكرية (املشتركة)
من مهام ،وتيسير أعمال املراجعني الدوليني
ملـتــابـعــة وق ــف إط ــاق ال ـن ــار .كــذلــك دع ــت إلــى
دع ــم وتـشـجـيــع اإلج ـ ـ ــراءات اإلي ـجــاب ـيــة الـتــي
م ــن شــأن ـهــا تــوح ـيــد ال ـج ـيــش ال ـل ـي ـبــي تحت
قيادة واحدة ،وتقديم الدعم الفني في مجال
ف ــك ودمـ ـ ــج ع ـن ــاص ــر امل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة
غـ ـي ــر امل ـ ـتـ ــورطـ ــة فـ ــي اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،وانـ ـسـ ـح ــاب
كــافــة املــرتــزقــة واملـقــاتـلــن األجــانــب وال ـقــوات
الدعم التقني بشأن تأمني
األجنبية ،وحشد
ّ
االنتخابات بصورة شفافة ونزيهة .وتحدثت
الورقة عن «إمكانية النظر في تشكيل لجنة
دولية لتفقد األوضــاع األمنية والفنية على
األرض ،وتـحــديــد م ــدى اسـتـعــدادهــا إلج ــراء
انتخابات عامة بنجاح قبل املوعد املحدد».
ويأتي املؤتمر في خضم خالفات بني حكومة
الــدب ـي ـبــة وم ـج ـلــس الـ ـن ــواب ح ــول امل ـيــزان ـيــة،
وخ ــاف ــات ب ــن الــدبـيـبــة واملــؤس ـســة الليبية
للنفط بــرئــاســة مصطفى صـنــع ال ـلــه ،إال أن
ق ـي ــاس أه ـم ـي ـتــه س ـي ـب ـقــى مــرت ـب ـطــا بـمـســألــة
املرتزقة واالنتخابات التي يختلف األفرقاء
الـلـيـبـيــون عـلــى اآلل ـيــة الـقــانــونـيــة إلجــرائـهــا.
وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس الـ ــرئـ ــاسـ ــي ال ـل ـي ـبــي
م ـح ـمــد امل ـن ـفــي ق ــد اس ـت ـبــق امل ــؤت ـم ــر بـجــولــة
لـيـبـيــة ،لـتـحــريــك م ـلــف امل ـصــال ـحــة ،وه ــو ما
فـ ّـســره مراقبون بأنه دعــوة ضمنية لتأجيل
ّ
االنـتـخــابــات فــي ظــل اسـتـمــرار الـتـجــاذب بني
م ـع ـس ـكــري الـ ـش ــرق وال ـ ـغـ ــرب .ك ـم ــا أن شـبــح
ّ
االن ـش ـق ــاق يـ ـه ـ ّـدد ح ـكــومــة الــدب ـي ـبــة ف ــي ظــل
الخالف بينه وبني نائبه حسني القطراني.
ومـنــح كــوبـيـتــش أم ــس دفـعــا لـلـمــؤتـمــر ،عبر
إع ــان ــه ع ــن وصـ ــول مـجـمــوعــة م ــن املــراقـبــن
الــدول ـيــن لــوقــف إط ــاق ال ـنــار إل ــى طــرابـلــس
منذ  10أكتوبر /تشرين األول الحالي ،قبل
الـبــدء فــي نشرها فــي ســرت ،مـجــددًا التأكيد
على الدعم األممي لجهود تنفيذ خطة العمل
باإلضافة إلى توحيد املؤسسة العسكرية.

متابعة

تونس :استغاثة حزبية باتحاد الشغل
تتحرك أحزاب تونسية
النتشال البالد من أزمتها،
داعية لعودة الحوار،
فيما يتشبث الرئيس قيس
سعيّد بمواقفه الداخلية
والخارجية
تونس ــ بسمة بركات

ي ـس ـت ـمــر ال ـ ـحـ ــراك ال ـح ــزب ــي وال ـس ـي ــاس ــي فــي
ت ــون ــس ج ــاهـ ـدًا مل ـح ــاول ــة اس ـت ـع ــادة م ـب ــادرة
الـ ـ ـح ـ ــوار ،الـ ـت ــي س ـح ـبــت ع ــن ط ــاول ــة األزم ـ ــة
التونسية ،ال سيما منذ فرض الرئيس قيس
ّ
سعيد إجراءاته االستثنائية في  25يوليو/
ت ـم ــوز املـ ــاضـ ــي ،وامل ـس ـت ـم ــرة إلـ ــى أجـ ــل غـيــر
مسمى .وفيما تطفو على سطح األزمــة لغة
التخوين التي أصبحت األساس ّفي قاموس
الــرئــاســة ،لتبرير إجــراءاتـهــا ،ح ــذرت أحــزاب
تــون ـس ـيــة ،مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،م ــن ت ـع ـطــل الـ ـح ــوار،
ّ
سعيد بالتأكيد على عدم ّ
فيما ّ
مسه
تمسك
بالديمقراطية التونسية ،ورفـضــه التدخل
الخارجي في شؤون بالده.
وف ـ ــي إط ـ ـ ــار ح ـ ـ ــراك األح ـ ـ ـ ــزاب ل ــوق ــف نــزيــف
األزم ــات املــركـبــة الـتــي تعيشها تــونــس ،أكد
األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـل ـحــزب ال ـج ـم ـه ــوري ،عـصــام
الشابي ،أمس األربعاء ،أن وفدًا عن تنسيقية
الـ ـق ــوى ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،م ـك ــون ــا م ــن ال ـح ــزب

ال ـج ـم ـه ــوري ،واألم ـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب الـتـيــار
الديمقراطي ،غازي الشواشي ،ورئيس حزب
«آفاق تونس» ،فاضل عبد الكافي ،باإلضافة
إل ــى رئ ـي ــس ح ــزب «ال ـت ـك ـتــل الــدي ـم ـقــراطــي»،
خـلـيــل ال ــزاوي ــة ،الـتـقــى م ـســاء أول م ــن أمــس
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،بـ ــاألمـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــاتـ ـح ــاد ال ـع ــام
التونسي للشغل ،نور الدين الطبوبي ،حيث
طالب بضرورة العودة السريعة إلى النظام
الــديـمـقــراطــي فــي ال ـبــاد ،فــي إط ــار تشاركي
ُيــوفــر شــروط االسـتـقــرار السياسي ملواجهة
االقتصادية واالجتماعية التي
الصعوبات
ّ
تواجهها البالد .وحذر الشابي ،في تصريح
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،م ــن أن «ب ـق ــاء تــونــس
إل ــى حــد اآلن ،دون أف ــق ورؤيـ ــا مــع تــواصــل
األح ـ ـكـ ــام االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،ي ــزي ــد ف ــي تـعـمـيــق
الوضع ،خصوصًا أنه باإلضافة إلى األزمة
الـسـيــاسـيــة ،ف ــإن ال ـبــاد تــواجــه أزم ــة مركبة
اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
«املسؤولية الوطنية تقتضي البحث عن حل،
وهذا ال يكون إال في إطار مسار تشاركي».
ولفت األمني العام للحزب الجمهوري ،إلى أن
«البالد تغرق يومًا بعد يوم ،والثمن سيكون
ب ــاه ـظ ــا ،والـ ـح ــل ه ــو ال ـ ـحـ ــوار ل ـل ـخ ــروج مــن
األزمــة ،وهو ما يتطلب عــودة الرئيس قيس
سـعـ ّـيــد عــن ق ــرارات ــه ،وال ـق ـبــول بــال ـعــودة الــى
أســس النظام الديمقراطي والشرعية ،وهي
الخطوة األولــى في اتجاه الحل واإلصــاح».
ّ
وبي الشابي أن «االتحاد التونسي للشغل،
واع لـعـمــق األزمـ ــة ،ول ــن يكتفي بــالـبـقــاء في
ٍ
موقف املـتـفــرج ،وسيقوم ب ــدوره كما قــام به
ً
دائمًا ،وسيكون عنصرًا فاعال في دفع األزمة

وامل ـضــي نـحــو ال ـح ــل» .واعـتـبــر األم ــن الـعــام
للحزب الـجـمـهــوري ،أن «الـحــديــث عــن حــوار
وطـنــي ب ـشــروط ،وبطريقة جــديــدة يطرحها
ال ــرئـ ـي ــس ،س ـي ـك ــون ال حـ ـ ـ ـ ــوارًا»  ،مــوض ـحــا
أن» األزم ـ ــة ال ـت ــي عــاش ـت ـهــا الـ ـب ــاد تـتـحـمــل
م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا األح ـ ـ ـ ــزاب الـ ـح ــاكـ ـم ــة ،وم ـن ـهــا
حركة النهضة ،ولكن املسؤولية أيضًا تقع
عـلــى عــاتــق رئـيــس الـجـمـهــوريــة ال ــذي رفــض
الحوار في وقت ما ،واستهان بمبادرة اتحاد
ال ـش ـغــل» .وق ــال إن ــه «ل ــو ك ــان ال ـح ــوار أج ــري
منذ سنة ،لكانت األوضاع أفضل» ،موضحًا
أن «الـحــوار له تقاليده وأسسه املعروفة في
ال ـعــالــم ،وال يمكن أن نبحث لــه عــن اخـتــراع

جــديــد ،فــال ـحــوار ي ـكــون بــن مختلف الـقــوى
وال ـف ــاع ـل ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ويـ ـت ــم م ــن خــالــه
ً
البحث عن توافق ،كما أن الشعب يكون ممثال
من خالل ناخبيه وممثلي القوى السياسية
ال ـت ــي اخـ ـت ــاره ــا» .واع ـت ـب ــر أن «ال ـ ـحـ ــوار مع

الشابي :اتحاد
الشغل لن يكتفي بالبقاء
في دور المتفرج

ّ
حذر الشابي من ثمن باهظ قد تدفعه تونس (فتحي بلعيد/فرانس برس)

ّ
سعيد ،هو هــروب لألمام
الشباب كما يريد
ّ
واختيار تنسيقيات سعيد التي دعمته في
حملته االنتخابية للتحاور معها ،لن يقود
إلى حل ،وليس هذا ما تحتاجه تونس ،ولن
ّ
فسعيد يمكنه التحاور
يدفع إلى حل األزمة،
مــع أن ـصــاره متى أراد ،ولـكــن الـبــاد تحتاج
حوارًا حقيقيًا».
في أثناء ذلــك ،أكــد الرئيس التونسي ،أمس،
على «انفتاح تونس على التشاور والتعاون
م ــع ال ـ ـ ــدول ال ـش ـق ـي ـقــة وال ـص ــدي ـق ــة ف ــي كـنــف
االحترام املتبادل للسيادة الوطنية ورفضها
لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها
الداخلية أو الـتـ ّ
ـربــص بمصالحها» ،مشددًا
خــال استقباله األمــن العام لجامعة الــدول
ال ـعــرب ـيــة ،أح ـمــد أب ــو ال ـغ ـيــط ،ع ـلــى «تـشـ ّـبـثــه
ب ـم ـبــادئ الــدي ـم ـقــراط ـيــة واحـ ـت ــرام ال ـحــريــات
وضمان حقوق اإلنسان».
ّ
وتوجه سعيد «بالشكر لألمني العام لجامعة
الــدول العربية على مواقفه الداعمة لتونس
ف ــي ه ــذا ال ـظ ــرف ال ـتــاري ـخــي الـ ــذي ت ـمـ ّـر ب ــه»،
منوهًا بدور الجامعة «في االنتصار ملبادئ
ال ــدول ــة الــوط ـن ـيــة ،بـمــا ُيـسـهــم ف ــي املـحــافـظــة
ُ ّ
ويـعــزز وحدتها
على سيادة الــدول العربية
ُ
وي ّ
رسخ األمن واالستقرار فيها ».وقال بيان
ل ـلــرئــاســة ال ـتــون ـس ـيــة إن أبـ ــو ال ـغ ـيــط «ج ــدد
اإلعــراب عن ثقته في املسار الديمقراطي في
تــونــس ،وف ــي وجــاهــة الـتــدابـيــر واإلج ـ ــراءات
ّ
متمنيا للقيادة التونسية
التي تم اتخاذها،
الـنـجــاح فــي معركة بـنــاء دول ــة وطنية قوية
ُ
ت ـل ـب ــي إرادة الـ ـشـ ـع ــب الـ ـت ــونـ ـس ــي وت ـح ـق ــق
ّ
تطلعاته نحو االستقرار والنماء».

تقرير
القاهرة ــ العربي الجديد

زادت ال ـق ـم ــة ال ـث ــاث ـي ــة ب ــن مـصــر
والـيــونــان وقـبــرص فــي أثـيـنــا ،أول
مـ ــن أم ـ ــس ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،الـ ـت ــوت ــر بــن
القاهرة وأنقرة والحساسيات التي شابت
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات امل ـت ـع ـث ــرة ب ـي ـن ـه ـمــا لـتـحـســن
العالقات ،على الرغم من محاولة الرئيس
امل ـص ــري عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي فــي كلمته
الـ ـت ــي ألـ ـق ــاه ــا خ ـ ــال ال ـق ـم ــة االبـ ـتـ ـع ــاد عــن
الهجوم املباشر على األت ــراك ،مــع اإلش ــارة
الـضـمـنـيــة إل ـي ـهــم بــرفــض م ـصــر ال ـتــوتــرات
في املنطقة .لكن إسهامه في إصدار البيان
املـشـتــرك ال ـص ــادر عــن الـقـمــة ،ال ــذي تضمن
انـ ـتـ ـق ــادات صــري ـحــة ل ـتــرك ـيــا ،كـ ــان الـسـبــب
الــرئـيــس إلص ــدار األخ ـيــرة بـيــانــا تـحــث فيه
مصر على «التحالف مع الجانب الصحيح
من منطقة شرق املتوسط».
ُ
وجــاء في البيان التركي أن قمة أثينا تعد
ً
مـ ـث ــاال ج ــديـ ـدًا ع ـلــى ال ـس ـي ــاس ــات ال ـعــدائ ـيــة
ألث ـي ـن ــا ون ـي ـق ــوس ـي ــا ضـ ــد أن ـ ـقـ ــرة وق ـب ــرص
التركية ،وأن «انضمام مصر لهذا البيان،
مؤشر على أن اإلدارة املصرية لم تدرك بعد
الجانب الصحيح الذي يمكنها أن تتعاون
معه شرق املتوسط».
ودان ال ـب ـي ــان امل ـش ـت ــرك ألطـ ـ ــراف ال ـق ـمــة ما
وصفها بـ«عمليات التنقيب غير القانونية
التي تقوم بها السفن التركية فــي املنطقة
االق ـت ـصــاديــة الـخــالـصــة لـقـبــرص وال ـجــرف
الـ ـ ـق ـ ــاري فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـب ـح ــري ــة الـ ـت ــي تــم
ترسيمها بــالـفـعــل وف ـقــا لـلـقــانــون الــدولــي،
واالن ـت ـه ــاك ــات امل ـس ـت ـمــرة ل ـل ـم ـجــال ال ـجــوي
الــوط ـنــي ال ـيــونــانــي واملـ ـي ــاه اإلقـلـيـمـيــة في
بحر إيجة وجميع األنشطة غير القانونية
األخ ــرى فــي املناطق الواقعة داخــل الجرف
القاري لليونان».
وك ــان الفـتــا أن الــرئــاســة املـصــريــة لــم تنشر
رسميًا البيان املشترك الـصــادر عــن القمة،
فـ ــي مـ ــوقـ ــف يـ ـ ــدل عـ ـل ــى عـ ـ ــدم رغ ـب ـت ـه ــا فــي
االشـتـبــاك املباشر مــع تركيا .وق ــال مصدر
دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي م ـ ـصـ ــري مـ ـطـ ـل ــع ،إن ه ـن ــاك
رغ ـب ــة م ـصــريــة ف ــي ع ــدم ات ـس ــاع ال ـه ــوة مع
تركيا أكـثــر مما هــي عليه ،على الــرغــم من
أن امل ـل ـف ــات ال ـشــائ ـكــة وم ـح ــل الـ ـخ ــاف بني
ال ـب ـلــديــن م ــا زالـ ــت غ ـيــر م ـح ـلــولــة .وأض ــاف
ـث لـ«العربي الـجــديــد» ،أن
املـصــدر فــي حــديـ ٍ
املحرك الرئيس ملشاركة مصر مع اليونان
وقـ ـب ــرص ف ــي ال ـق ـمــة ال ـتــاس ـعــة م ــن نــوعـهــا
وفي هذا التوقيت ،هو استشعار السيسي
ألهمية الحفاظ على العالقة بني البلدين،
في ظل عدم حصول تغير جذري في موقف

سعت مصر لإلمساك بالعصا من وسطها ،بعد مشاركتها في القمة
الثالثية مع اليونان وقبرص في أثينا ،في محاولة منها لعدم توسيع
الهوة مع تركيا ،في ظل عقد جلسات حوارية عدة بينهما

قمة أثينا
الثالثية
رغبة مصرية بعدم توسيع
الهوة مع تركيا

ال ــوالي ــات املـتـحــدة واالت ـح ــاد األوروبـ ــي من
تــرك ـيــا .وك ــان الـسـيـســي يـتــوقــع أن تحصل
أنقرة على دعم أكبر من واشنطن في عهد
إدارة جــو بــايــدن ،خـصــوصــا بـعــد الـتـقــارب
ّ
ال ـ ــذي ش ـهــدتــه األشـ ـه ــر ال ـســاب ـقــة لـتـســلـمــه
م ـن ـص ـب ــه فـ ــي  20يـ ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي
ّ
املــاضــي ،وفــي ظــل بــروز إش ــارات التشجيع
لتعاون ثالثي بني مصر وتركيا واالحتالل
اإلسرائيلي في مجال الطاقة .غير أن توقيت
توقيع تجديد اتفاقية الدفاع املشترك بني
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وال ـي ــون ــان ،أظ ـهــر دعـمــا
أميركيًا صريحًا لليونان ضد تركيا ،يتفق
مع مساعي اإلدارات السابقة.
وي ـس ـمــح هـ ــذا االتـ ـف ــاق ل ـل ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
بالتدريب والعمل في قواعد إضافية خارج
قواعدها الحالية فــي الـيــونــان ،ملــدة خمس
سـنــوات إضــافـيــة ،بعدما كــان يتم تجديده
سـنــويــا مـنــذ ع ــام  ،1990مــع إضــافــة تفاهم
بسريان االتـفــاق إلــى أجــل غير مسمى بعد
ذل ـ ــك ،م ــا ل ــم ي ـقــم أي م ــن ال ـب ـلــديــن بـتـقــديــم
إشعار قبل عامني.
وي ــراق ــب الـسـيـســي االن ـت ـق ــادات األوروب ـي ــة
األخـيــرة لتركيا ،املتعلقة أيـضــا باملشاكل
الحدودية مع اليونان في بحر إيجة ،والتي
لم يحل دون تجددها انعقاد الجولة الـ63
من املشاورات التركية اليونانية املشتركة
في  6أكتوبر/تشرين األول الحالي .وبعد
أي ــام قليلة مــن جـلـســة املـ ـش ــاورات ،صــادق
البرملان اليوناني على اتفاق دفاعي كبير
م ــع فــرن ـســا بـقـيـمــة ثــاثــة م ـل ـي ــارات ي ــورو،

ل ـش ــراء ث ــاث ف ــرق ــاط ــات .وذكـ ــر امل ـص ــدر أن
هذه املؤشرات الــواردة من جهات يحرص
السيسي على إرضائها وعدم الخروج عن
القواعد التي تضعها للتعامل مع األتراك،
ت ـكــام ـلــت م ــع ال ـخ ــاف ــات ال ـقــائ ـمــة بــالـفـعــل
حــول التعامل مــع ملف اإلخ ــوان املسلمني
ووسائل اإلعــام املعارضة في تركيا .كما
تكاملت مع اإلشكاليات القائمة حول امللف
الـلـيـبــي وال ـخ ــاف ــات ع ـلــى مــامــح خــريـطــة
الـطــريــق الـسـيــاسـيــة للمستقبل ،وتقسيم
مراكز القوى في النظام الحاكم والتواجد
العسكري التركي في غرب ليبيا .واستدرك
املـصــدر« :لكن الــوضــع الحالي ،رغــم دقته،
قــابــل لـلـتـطــور» ،مـشـيـرًا إل ــى أن التصعيد
اإلعالمي في البيان املشترك الــذي أعلنته
ال ـي ــون ــان وق ـب ــرص وردت عـلـيــه تــرك ـيــا ،ال

الرئاسة المصرية لم تنشر
البيان المشترك مع اليونان
وقبرص
طمأن السيسي أثينا
ونيقوسيا وطالب في
المقابل بدعمه أوروبيًا

يحجب حقيقة أن أثينا نفسها تسعى في
الــوقــت الـحــالــي لـحــل سـيــاســي دبلوماسي
لقضية الـحــدود البحرية مع تركيا ،حتى
تلك البعيدة عــن املناطق املـتـنــازع عليها.
وه ـ ــي ن ـق ـط ــة إي ـج ــاب ـي ــة ت ــرت ـب ــط م ـب ــاش ــرة
ب ـم ـســاعــي تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة بني
مـصــر وتــركـيــا أي ـضــا ،وال ـتــي مــا زال ــت قيد
املباحثات.
وكشف املصدر أن اللقاء الثالثي تطرق لهذه
الـنـقـطــة ،وشـ ــارك رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـيــونــانــي
كيرياكوس ميتسوتاكيس بعض املعلومات
بشأن االتصاالت األخيرة مع أنقرة ،واحتمال
الـ ـلـ ـج ــوء ل ـط ــري ـق ــة م ـش ــاب ـه ــة ملـ ــا حـ ـ ــدث فــي
مفاوضات الترسيم بني اليونان وإيطاليا،
عـبــر تـعـيــن املـنــاطــق االق ـت ـصــاديــة الـخــاصــة
بالبلدين تحديدًا في الجزر املتنازع عليها،
وهو ما رحب به السيسي بوضوح.
وتحدث املسؤولون اليونانيون والقبارصة
مع السيسي عن طبيعة التقارب الحالي مع
تركيا بعد جولة املباحثات االستكشافية
ال ـثــان ـيــة ب ــن ال ـب ـلــديــن ،لـكـنــه طـمــأنـهــم بــأن
امل ـبــاح ـثــات م ــا زالـ ــت ف ــي ط ــور ال ـب ـحــث عن
ً
نقاط التقاء يمكن البناء عليها مستقبال،
ّ
موجهًا ضد قبرص
وأن التنسيق لن يكون
والـيــونــان .وكشف أن مصر وضعت ضمن
حزمة الـشــروط التي طلبت تحقيقها عدم
املساس بالسيادة القبرصية ،واالبتعاد عن
التصرفات االستفزازية في املناطق املتنازع
عليها ،واالل ـتــزام بقواعد الـقــانــون الــدولــي،
واالبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ع ـ ــن فـ ـ ــرض ت ــرسـ ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود
البحرية من طرف واحد كأمر واقع.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،أكـ ــد ال ـس ـي ـســي ض ـ ـ ــرورة دع ــم
البلدين لنظامه من خالل االتحاد األوروبي،
من الناحيتني السياسية واملالية ،ومواجهة
م ـح ــاوالت الـضـغــط عـلــى ال ـقــاهــرة أو وقــف
الـتـعــامــل معها أو ف ــرض بـعــض العقوبات
على خلفية امللفات الحقوقية والسياسية
واملالحظات األوروبية العديدة التي تسجل
على أداء النظام ،والتركيز على سبل تطوير
العالقات بني البلدين.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض امل ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــون ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
التنفيذية للربط بــن حقل غــاز أفــروديــت
ال ـق ـبــرصــي ووح ــدت ــي اإلس ــال ــة املـصــريـتــن
ف ــي إدك ـ ــو ودم ـ ـيـ ــاط ،أس ـ ــوة ب ـمــا ت ــم سـلـفــا
مـ ــع حـ ـق ــل ل ـي ـف ـي ــاث ــان املـ ـمـ ـل ــوك ل ــاح ـت ــال
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ق ــد ي ـس ـهــم فــي
تحديد ملكية شبكة األنابيب املقامة بني
مـصــر وإســرائ ـيــل ،املـمـلــوكــة حــالـيــا لشركة
جـ ــديـ ــدة ،ب ــن ش ــرك ـت ــي «ن ــوب ــل إن ـي ــرج ــي»
األميركية و«ديـلـيــك» الصهيونية وشركة
«غاز الشرق» املصرية.
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شرق
غرب
«هيومن رايتس ووتش»
تتهم كوبا بقمع
المعارضة
ات ـه ـمــت مـنـظـمــة «ه ـي ــوم ــن راي ـتــس
ووت ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،م ـ ـسـ ــاء أول م ـ ــن أم ــس
الثالثاء ،الحكومة الكوبية بالقيام
بـ ــاع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ت ـع ـس ـف ـي ــة وإسـ ـ ـ ـ ــاءة
معاملة السجناء وإجراء محاكمات
ص ــوري ــة ب ـعــد االح ـت ـج ــاج ــات غـيــر
املـ ـسـ ـب ــوق ــة ه ـ ــذا الـ ـصـ ـي ــف .وك ـت ــب
خوان بابيير الباحث املسؤول عن
األم ـيــرك ـتــن ف ــي امل ـن ـظ ـمــة« :عـنــدمــا
تظاهر آالف الكوبيني في يوليو/
ت ـ ـمـ ــوز املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ردت ال ـح ـك ــوم ــة
الكوبية بقمع وحشي لنشر الرعب
وسحق املعارضة».
(فرانس برس)
كوريا الشمالية تعترف
بإطالق صاروخ باليستي
من غواصة
أكــدت وسائل اإلعــام الرسمية في
كوريا الشمالية ،أمس األربعاء ،أن
بيونغ يانغ اختبرت إطالق صاروخ
بــالـيـسـتــي جــديــد م ــن غ ــواص ــة ،في
خـ ـط ــوة ق ـ ــال م ـح ـل ـلــون إنـ ـه ــا رب ـمــا
ت ـ ـهـ ــدف لـ ـنـ ـش ــر غ ـ ــواص ـ ــة م ـس ـل ـحــة
ب ـص ــواري ــخ س ــري ـع ــا .وج ـ ــاء تــأكـيــد
وســائــل اإلع ــام بعد يــوم كــامــل من
إعالن الجيش الكوري الجنوبي أنه
يعتقد أن كوريا الشمالية اختبرت
إط ـ ـ ـ ــاق ص ـ ـ ـ ـ ــاروخ ب ــالـ ـيـ ـسـ ـت ــي مــن
غواصة قبالة ساحلها الشرقي ،في
أحدث تجاربها الختبار صواريخ.
ك ـم ــا ع ـق ــد م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي،
أمس األربعاء ،جلسة طارئة مغلقة
حول كوريا الشمالية.
(رويترز ،فرانس برس)
غواتيماال :تظاهرة
لعسكريين سابقين
ّ
ن ـ ــظ ـ ــم ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــون س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــون فــي
غ ــواتـ ـيـ ـم ــاال ،مـ ـس ــاء أول م ــن أم ــس
الـ ـث ــاث ــاء ،ت ـظ ــاه ــرة أمـ ـ ــام ال ـب ــرمل ــان
للمطالبة بمنحهم تعويضات مالية
عــن خدمتهم خــال الـحــرب األهلية
ّ
( 1960ـ  ،)1996في احتجاج تخللته
أعـ ـ ـم ـ ــال عـ ـن ــف وإحـ ـ ـ ـ ـ ــراق س ـ ـيـ ــارات
واستخدام سواطيرّ ،
وفرقته قوات
م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغــب ب ــواس ـط ــة قـنــابــل
الغاز املسيل للدموع.
(فرانس برس)
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جدل متجدد يشغل الرأي العام

«الهوية الجامعة» في األردن
تسبب استخدام اللجنة
الملكية لتحديث
المنظومة السياسية في
األردن ،مصطلح «الهوية
الوطنية الجامعة»،
بجدل واسع في البالد
عمان ــ أنور الزيادات
ّ

جـ ـ ــدل ك ـب ـي ــر ش ـغ ــل ال ـ ـ ـ ــرأي ال ـع ــام
األردنـ ــي ح ــول «ال ـهــويــة الوطنية
ال ـ ـج ـ ــام ـ ـع ـ ــة» ،امل ـ ـص ـ ـط ـ ـلـ ــح ال ـ ـ ــذي
استخدمته اللجنة امللكية لتحديث املنظومة
الـسـيــاسـيــة فــي ط ــرح مـخــرجــاتـهــا لــإصــاح
ال ـس ـيــاســي ،م ــن دون اإلف ـص ــاح ع ــن مــرامـيــه.
وأك ـ ــدت الـلـجـنــة ف ــي تــوصـيــاتـهــا أن الـهــويــة
الوطنية التي تدمج الجميع وينتمي إليها
ال ـج ـم ـي ــع ،أحـ ــد ال ـ ـشـ ــروط األس ــاسـ ـي ــة لـبـنــاء
النموذج الديمقراطي الوطني ،وهــي هوية
م ــرك ــزي ــة ج ــام ـع ــة ت ـل ـفــظ الـ ـه ــوي ــات ال ـفــرع ـيــة
وتـحـتـفــي بــالـثـقــافــات الـفــرعـيــة للمجتمعات
املحلية وللمدن والقرى والجماعات ،والهوية
القوية املتماسكة هي إثراء حقيقي للنموذج
الديمقراطي الوطني.
كــذلــك تـطــرق الـعــاهــل األردن ــي ،املـلــك عبدالله
ّ
الثاني ،الذي تسلم التوصيات في  3أكتوبر/
تشرين األول الحالي ،إلــى مصطلح «تعزيز
الـهــويــة الـجــامـعــة» خــال اجتماعه باللجنة
امللكية لتحديث املنظومة السياسية ،وهو
األمــر الــذي زاد مــن الـتـســاؤالت فــي األوســاط
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،هـ ــل الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة م ـه ــددة
ّ
بالتشظي ،وهــل الـهــويــة الوطنية بعد 100
عــام مــن تأسيس الــدولــة لــم تتضح معاملها
ب ـعــد ،ل ـت ــزداد ال ـحــاجــة إل ــى تــوضـيــح الــرؤيــة
ح ــول ال ـهــويــة ال ـجــام ـعــة لـتـبــديــد ال ـهــواجــس
املوجودة عند الناس.
وتركزت النقاشات بشأن مخاوف من إنهاء
القضية الفلسطينية على حساب األردن وما
يتعلق بــذلــك مــن تــداعـيــات قــد ت ـطــاول «حــق
ال ـ ـعـ ــودة» لـفـلـسـطـيـنـيــي األردن ومـ ـح ــاوالت
تصفية الـقـضـيــة الفلسطينية ،أو الـسـمــاح
بتوطني الجئني جــدد ،ومــا يتعلق بذلك من
تغييرات ديمغرافية ،إضــافــة إلــى احتمالية
استقرار الالجئني السوريني الذين ال يرغب
بـعـضـهــم ب ــال ـع ــودة ال ـطــوع ـيــة إلـ ــى ب ــاده ــم،
فــي ظــل انغماس النظام السياسي األردن ــي
فــي قـضــايــا املـنـطـقــة وعــاقــاتــه مــع الــاعـبــن

الدوليني الفاعلني ،ال سيما الواليات املتحدة.
رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ت ـم ـكــن ال ـش ـب ــاب ف ــي الـلـجـنــة
امللكية لتحديث املنظومة السياسية ،الوزير
األردني األسبق ،محمد أبو رمان ،يشرح في
حــديــث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن مصطلح
الـهــويــة الـجــامـعــة لـيــس مــن اخ ـت ــراع اللجنة
املـلـكـيــة لـتـحــديــث املـنـظــومــة الـسـيــاسـيــة ،بل
ه ــو مـصـطـلــح سـيــاســي م ـع ــروف بــاألدب ـيــات
السياسية بشكل عــام ،واملقصود به الهوية
الـ ـت ــي ت ـش ـم ــل ج ـم ـي ــع امل ــواطـ ـن ــن مـ ــن شـتــى
األص ــول واملـنــابــت ،وبالتالي الحديث يأتي
لـلـتــأكـيــد ع ـلــى م ـفــاه ـيــم رئ ـي ـس ـيــة ك ـج ــزء من
ديباجة اللجنة امللكية ،وأن الهوية الوطنية
ال تـقـتـصــر ع ـلــى شــري ـحــة مـعـيـنــة ب ــل تشمل
ال ـج ـم ـي ــع ب ــاخـ ـت ــاف أع ــراقـ ـه ــم ودي ــان ــات ـه ــم
وثقافاتهم .ويــرى أن تحميل املصطلح فوق
دالالته الحقيقية أمر في غير مكانه ،مضيفًا
أنــه فــي كــل دول الـعــالــم الـعــربــي هـنــاك دائمًا
حديث عن الجماعة الوطنية ،لحماية الوحدة
الوطنية واالجتماعية والحفاظ عليها.
وحـ ــول رب ــط ال ـب ـعــض لـلـمـصـطـلــح بثنائية
األردن وف ـل ـس ـطــن ،وك ــذل ــك ال ـح ــل الـنـهــائــي
ل ـل ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،يـ ـق ــول أب ـ ــو رم ــان
إن طـ ــرح امل ـص ـط ـلــح ل ــم ي ـت ـحــدث م ــن قــريــب
أو ب ـع ـيــد ع ــن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لكن
البعض لديه هــواجــس مــن قضية التوطني
والوطن البديل ،فحدث ربط ما بني اللجنة
امللكية لتحديث املنظومة السياسية وهذا
املصطلح ،معتبرًا أن هــذا الــربــط متعسف،
ولـ ــم ي ـكــن هـ ــدف ال ـل ـج ـنــة ال ـح ــدي ــث ع ــن هــذا
امللف .ويشير إلى أن األردن له موقف ثابت
مــن قضايا الحل النهائي وال ــاءات الثالث
«ال للتوطني ،ال للوطن البديل ،والقدس خط
أحمر» ،معروفة وواضحة.
ويعتبر أنه جرى إزاحة املصطلح من سياقه
إلى سياقات أخرى تعكس هواجس ال عالقة
لها بهذا املصطلح ،مضيفًا أن هناك مبالغة
كبيرة في هــذا املــوضــوع .ويتابع« :الحديث
ه ــو ع ــن ه ــوي ــة وط ـن ـيــة تـشـمــل الـجـمـيــع فما
املشكلة ب ــذل ــك؟» ،الفـتــا إل ــى أن ــه لــو تــم حــذف
كلمة الجامعة وبقيت كلمة الهوية الوطنية
ستعطي املـعـنــى وامل ــدل ــوالت ذات ـه ــا .ويلفت
إلــى أن هناك اتجاها يتخوف من التحديث
واإلص ـ ــاح ال ـس ـيــاســي ،وق ــد ي ـكــون ج ــزء من
الـهــواجــس مشروعا لكن ال دخــل لها فــي ما
صدر عن اللجنة امللكية ،وهذه القضايا تحل
وتـنــاقــش فــي سـيــاقــات مختلفة ،وامل ـخــاوف
يجب نقاشها فوق الطاولة بشكل منطقي.
من جهته ،يقول النائب األردني السابق نبيل
غيشان ،في تصريحات لـ«العربي الجديد»،
إنه إذا كان املقصود بطرح الهوية الوطنية

يتمسك األردنيون بحق العودة للفلسطينيين (شادي نسور/األناضول)

يتحدث البعض عن
استغالل سياسي
وشعبوي لملف الهوية
ال ـج ــام ـع ــة ،ال ـه ــوي ــة األردن ـ ـيـ ــة ف ــا إش ـكــال ـيــة،
فهي هوية مــوجــودة ومكتملة ،واستوعبت
هجرات كثيرة ،مشددًا على أن املواطنة امر
ّ
قانوني ،ينظمه الدستور والقوانني املرعية.
وب ــرأي ــه ف ــإن ــه إذا ك ــان ال ـحــديــث ع ــن الـهــويــة
الجامعة يأتي عكس الحديث عــن الهويات
الفرعية فال بأس به ،لكن أن يتم اتهام الهوية
الوطنية بأنها إقصائية ولم تستوعب اآلخر،
وما زالت غير مكتملة بعد  100عام من عمر
الدولة ،فهذا كالم خطير وغير مقبول.
وي ـش ـي ــر غ ـي ـش ــان إل ـ ــى أن إط ـ ــاق مـصـطـلــح
الـ ـه ــوي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة «لـ ـي ــس فـقــط
ع ـن ــوان ــا ،وي ـح ـتــاج إل ــى ش ــرح م ـمــن أطـلـقــوه

واإلج ــاب ــة عـلــى س ــؤال ه ــل ال ـهــويــة األردن ـي ــة
حاليًا غير جــامـعــة» ،معتبرًا أنــه «إذا كانت
ه ـ ـنـ ــاك «تـ ـفـ ـلـ ـت ــات» مـ ــن بـ ـع ــض األش ـ ـخـ ــاص
باتجاه عشائري أو مناطقي فهذا ال يعني
أن األردنـ ـي ــن ض ــد ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة ،وهــي
هــويــة يـجــب االسـتـظــال بـهــا وف ــق الــدسـتــور
وال ـق ــوان ــن امل ــرع ـي ــة ،وال داع ـ ــي لـلـخـلــط بني
امل ــواط ـن ــة والـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة» .وي ـس ـتــدرك
ً
قائال إنه إذا كان املقصود بالوحدة الوطنية
وال ـه ــوي ــة ال ـجــام ـعــة تـجـنـيــس الج ـئ ــن جــدد
وأط ــراف أخــرى فهي قضية خطيرة وتصب
ضد مصلحة األردن والقضية الفلسطينية.
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـق ــول ال ـك ــات ــب ال ـص ـحــافــي
األردنـ ــي مــاجــد تــوبــة لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إنه ال «توجد أزمة هوية في األردن إذا كنا
نستند إلى الدستور الذي هو القانون األهم
واألع ـلــى ،وال ــذي يـحــدد مــن هــم املــواطـنــون،
فكل من يملك الجنسية هو مواطن أردنــي،
ويفترض أن الدستور قد حسم الجدل حول
الهوية األردنية ،وطرح املصطلح يأتي في
الـنـطــاق اإليـجــابــي» .ويضيف أن مــا يحدد

هذه القضية هو االنتماء للوطن ،وهمومه
وم ـبــادئــه ،مـشـيـرًا إل ــى أن الـشـعــب األردن ــي
بجميع أطيافه وأصوله يتفق على محددات
ال ـه ــوي ــة ،وي ـت ـفــق ع ـلــى أن خ ـطــر االح ـت ــال
اإلسرائيلي هو الخطر األساسي الذي يهدد
اململكة ،وهو الخطر على فلسطني والشعب
الـفـلـسـطـيـنــي أي ـض ــا .وحـ ــول ج ــدل ال ـهــويــة،
يوضح توبة أن الحديث عــن الهوية ليس
جديدًا ،وهو لم وال يتوقف ،معتبرًا أن هناك
نوعًا من االستغالل السياسي والشعبوي
مــن قـبــل الـبـعــض لـهــذا امل ـلــف ،الفـتــا إل ــى أن
هناك حاجات ومشاكل تواجه املواطن مثل
البحث عن الحرية والديمقراطية واملشاركة
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ـي ــش ال ـك ــري ــم ،وال ـح ـصــول
ع ـلــى ج ـم ـيــع ال ـح ـق ــوق امل ـتـعـل ـقــة بــالـتـعـلـيــم
والـخــدمــات الصحية وف ــرص العمل ،وهــذا
نـضــال وطـنــي يضم كــافــة أطـيــاف املجتمع.
ويـتــابــع« :لــأســف الـهــويــات الفرعية تظهر
م ــع ان ـت ـشــار ال ـج ـهــل واس ـت ـغــال ـهــا م ــن قبل
ال ـب ـعــض ،وأح ـي ــان ــا ت ـك ــون داخـ ــل الـعـشـيــرة
الواحدة واملنطقة الواحدة».

