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ال يزال موضوع رفع العقوبات عن إيران يعرقل التوصل إلى اتفاق حول الملف
النووي ،إذ تتمسك إيران برفع كل العقوبات األميركية عنها ،وهو ما ترفضه
واشنطن ،في وقت يزداد االقتناع اإلسرائيلي بقرب التوصل إلى تفاهم ،وهو ما
يدفعها للتحرك نحو إدارة جو بايدن لحفظ مصالحها

«السلطة» تحسم أمرها األسبوع المقبل

مصير غامض لالنتخابات الفلسطينية
يزداد التكهن بشأن
مصير االنتخابات
الفلسطينية ،واحتمال
إعالن الرئيس محمود
عباس تأجيلها ،إذا لم
تشمل مدينة القدس
المحتلة

عقدة العقوبات
تؤجل المفاوضات
النووية

رام اهلل ،القدس المحتلة
العربي الجديد

طهران تتمسك برفع كل
اإلجراءات األميركية وحراك
إسرائيلي باتجاه واشنطن

للحديث تتمة...

موعد االنتخابات
الليبية ال يكفي
أسامة علي

لم يعد إجراء االنتخابات الوطنية
الليبية في  24ديسمبر /كانون األول
من العام الحالي ،مطلبًا ليبيًا فقط،
بل مطلبًا دوليًا ،بعد قرار مجلس
األمن الدولي ،الجمعة املاضي ،الذي
شدد على ضرورة التزام سلطات
البالد ،بمختلف أجسامها ،بهذا
املوعد الذي حددته خريطة الطريق
املنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
لكن املتمترسني على الكراسي ال
يريدون انتخابات ،فهم يدركون أن
فرصهم في العودة إلى السلطة لو
ترشحوا لهذا االستحقاق معدومة.
كما ّأن غالبية الشعب باتت على
يقني ّ
بأن هذه الكيانات يجب أن
تغادر املشهد ،فهي سبب املشكالت
التي يعيشونها .ولكن هل يكفي
التوافق املحلي والدولي على تحديد
موعد تنفيذ هذا االستحقاق وإلزام
املتنفذين في املشهد به؟ بالطبع ال،
إذ علمتنا التجربة منذ انتخابات
ّ ،2014أن هذه الكيانات ،وتحديدًا
مجلس النواب واملجلس األعلى
للدولة ،ال ترغب في مغادرة السلطة،
ولديها القدرة على التحور والتشكل
في كل مرحلة ،ما يحفظ بقاءها.
تجاوب املجلس الرئاسي والحكومة
مع قرار مجلس األمن الدولي،
وتجديد التزامهما بالتواريخ
واآلجال التي حددتها خريطة
كافيني .فلو
الطريق أيضًا ،لن يكونا
ّ
افترضنا حسن ّ
النية يجب توقع
قيام املتمترسني على كراسيهم
في تلك الكيانات ،بافتعال العراقيل
للتمديد والدفع نحو تأجيل املوعد
إلى أجل ربما غير مسمى .وبالتالي،
الضامن هو اإلعداد الجيد لتحضير
الشارع وتعبئة الرأي العام استعدادًا
لتظاهرات واحتجاجات ،كما
حصل في حراك «ال للتمديد» ،الذي
مأل ساحات طرابلس وبنغازي
ّ
وسبها عام  ،2014وتمكن من
إسقاط محاولة تمديد «املؤتمر
الوطني العام» لنفسه سنوات غير
معدودة .ولكن عندما تراجعت حدة
التظاهرات ،تمكن «املؤتمر الوطني»
من العودة للمشهد عبر التشكل
والتحور في مظهر سياسي استمر
حاضرًا في املشهد باسم املجلس
األعلى للدولة.
تلك اليقظة بدا أنها وصلت لبعض
النشطاء عندما أطلقوا ،منتصف
مارس /آذار املاضي ،حراك 24
ديسمبر ،بهدف التمسك بإجراء
االنتخابات في موعدها .وبدت
بوادر نتائج تصريحات قادة الحراك
املنددة بمحاوالت مجلسي النواب
والدولة التعطيل أو التأجيل ،تظهر،
إذ تجاوبت البعثة األممية في أول
خطوة مع الحراك ،وأعلنت عن نقل
صالحيات إعداد اإلطار الدستوري
لالنتخابات من مجلس النواب إلى
ملتقى الحوار السياسي.

طهران ـ العربي الجديد
صالح النعامي

على الرغم من الحديث عن تحقيق
م ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات فـ ـيـ ـيـ ـن ــا حـ ـ ـ ــول املـ ـل ــف
الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ت ـق ــدم ــا ،غ ـيــر أن
التوصل إلــى اتـفــاق ال يـبــدو قريبًا ،وهــو ما
بدا بتأجيل االجتماعات إلى األسبوع املقبل،
خصوصًا في ظل استمرار عقدة العقوبات،
إذ تصر طـهــران على رفــع كــل العقوبات من
ق ـب ــل األم ـي ــرك ـي ــن ك ـخ ـط ــوة أول ـ ـ ــى ،وه ـ ــو مــا
ترفضه واشنطن .في املقابل ،يتزايد االقتناع
اإلسرائيلي بتوجه إدارة جو بايدن لالتفاق
مــع ط ـه ــران ،وه ــو مــا ي ـبــدو أن ــه ال ــداف ــع وراء
تــوجــه ثــاثــة مـســؤولــن أمنيني إسرائيليني
إلى واشنطن خالل أيام لبحث هذا امللف.
وانتهت الجولة األخيرة من مفاوضات فيينا،
التي ُعقدت الثالثاء ،إلى اتفاق على اجتماع
األطـ ــراف املعنية مطلع األس ـبــوع املـقـبــل في
فيينا ،إلتــاحــة املـجــال لـلــوفــود لـلـتـشــاور مع
عــواصـمـهــا بـعــد مـحــادثــات شـهــدت «تـقــدمــا»
لـكـنـهــا تـبـقــى «ص ـع ـبــة» .وات ـف ــق املجتمعون
على تشكيل فريق خبراء لبحث «الترتيبات
العملية الالزمة لتنفيذ رفع العقوبات ،وثم
عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي»،
ً
ف ـض ــا ع ــن م ــواص ـل ــة الـ ـتـ ـف ــاوض ،األس ـب ــوع
املقبل ،على مستوى نواب وزراء الخارجية،
والحوارات الفنية على مستوى الخبراء.
وكتب إنريكي مورا ،املدير السياسي لالتحاد
األوروب ـ ــي ،ال ــذي يـتــولــى تنسيق املباحثات
غـيــر امل ـبــاشــرة بــن ط ـهــران وواش ـن ـطــن ،عبر
حـســابــه عـلــى «تــوي ـتــر» ،مـســاء ال ـثــاثــاء« :تــم
تحقيق تقدم خالل األسبوعني املاضيني .لكن
ّ
يتبقى الكثير من العمل الواجب القيام به».
كما قال املتحدث باسم الخارجية األميركية

نـيــد ب ــراي ــس إن امل ـبــاح ـثــات «إي ـجــاب ـيــة ،وقــد
حصل بعض التقدم» ،لكن «الطريق أمامنا
ال يــزال أطــول مــن األش ــواط التي قطعناها».
وأضـ ــاف «يـمـكـنـنــا ال ـق ــول إن ــه ل ــم يـسـجــل أي
اخ ـت ــراق .لـطــاملــا قلنا إن ه ــذه العملية حتى
ل ــو سـ ـ ــارت ب ـش ـكــل ج ـي ــد ن ـس ـب ـيــا ،ل ــن ت ـكــون
س ـه ـلــة وال س ــريـ ـع ــة» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى وج ــود
«صعوبات» مرتبطة بالطابع «غير املباشر»
للمفاوضات ،إذ إن إيران ترفض الوجود في
القاعة نفسها مع الواليات املتحدة في فيينا.
وب ــدأ امل ـفــاوضــون الـعـمــل عـلــى صـيــاغــة نــص،
ع ـلــى م ــا ق ــال سـفـيــر روس ـي ــا ل ــدى املـنـظـمــات
الــدولـيــة فــي فيينا ميخائيل أول ـيــانــوف ،من
أجــل إنـعــاش االتـفــاق الـنــووي اإليــرانــي .وقــال
ال ـس ـف ـيــر ال ــروس ــي إن م ـج ـمــوعــة ع ـمــل ثــالـثــة
شكلت «للبحث فــي املــراحــل العملية املــؤديــة
إل ــى ال ـع ــودة الـكــامـلــة لــات ـفــاق ح ــول ال ـنــووي
اإليراني».
لكن مصادر مواكبة ملفاوضات فيينا كشفت
لـ«العربي الجديد» ،أن «ال استعداد أميركيًا
بعد للتجاوب مــع مطلب طـهــران بشأن رفع
جميع العقوبات» ،مشيرة إلى أن املباحثات
بشأن رفع العقوبات «لم تحرز تقدمًا كبيرًا،
وذل ــك لــوجــود خــافــات عميقة بــن الطرفني
حول طبيعة العقوبات التي يجب أن تلغى».
ّ
وبينت املصادر أن الواليات املتحدة أبلغت
إي ـ ـ ــران اس ـت ـع ــداده ــا ل ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات ال ـتــي
ال تـنـسـجــم م ــع االت ـف ــاق الـ ـن ــووي« ،ل ـكــن هــذا
املوقف أيضًا يخضع عند مناقشة التفاصيل
لتفسيرات ترفضها طهران» .وقالت املصادر
ً
العقوبات» التي
إن «هناك تداخال عميقًا بني
ُ
فرضت على إيــران« ،فهناك عقوبات فرضت
ُع ـل ـي ـهــا ب ـس ـبــب ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي ،لـكـنـهــا
ف ــرض ــت مـ ــرة أخ ـ ــرى ت ـحــت ع ـن ــوان مـكــافـحــة
اإلرهـ ــاب وع ـنــاويــن أخـ ــرى» ،مـشـيــرة إل ــى أن

روحاني :نريد تنفيذ وثيقة االتفاق النووي كما هي (األناضول)

روحاني :نرفض
توسيع االتفاق النووي
ليشمل قضايا أخرى
كوخافي وكوهين وبن
شبات يزورون واشنطن
لبحث المفاوضات

«إل ـغ ــاء ه ــا بــالـكــامــل يـتـســم بـتـعـقـيــدات فنية
وسـيــاسـيــة ف ــي ال ــداخ ــل األم ـيــركــي وي ـعـ ّـرض
إدارة بايدن إلحراج داخلي كبير».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أك ــد الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي حسن
روح ــان ــي ،أم ــس األرب ـع ــاء ،أن «ح ــل معضلة
البرنامج الـنــووي يكمن فــي تنفيذ االتـفــاق
النووي بشكل جيد» ،مضيفًا «نريد تنفيذ
وثيقة االتـفــاق كما هي من دون أي نقصان

أو زي ــادة» .وأوضــح في كلمة خــال اجتماع
ل ـل ـح ـكــومــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،أن ـ ــه «ب ـ ـ ــات واض ـح ــا
للجميع ض ــرورة تنفيذ االت ـفــاق ال ـنــووي»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ب ــاده ال تــريــد أكـثــر مــن ذلــك
و«لـ ـيـ ـس ــت ل ــدي ـن ــا ط ـل ـب ــات غ ـي ــر م ـن ـط ـق ـيــة».
وش ـ ـ ــدد روح ـ ــان ـ ــي ع ـل ــى مـ ـع ــارض ــة ط ـه ــران
توسيع االتـفــاق الـنــووي بما يشمل قضايا
ً
أخ ـ ــرى ،ق ــائ ــا إن «إحـ ـي ــاء االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
ي ـس ـت ــدع ــي ات ـ ـخـ ــاذ ث ـ ــاث خ ـ ـطـ ــوات ،األول ـ ــى
ه ــي رفـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات م ــن ق ـبــل األم ـيــرك ـيــن،
والخطوة الثانية هي التحقق من رفعها من
قبلنا ،والـخـطــوة الثالثة هــي أن ننفذ نحن
تعهداتنا الـنــوويــة وف ــق االت ـفــاق ال ـنــووي».
وأك ــد «ض ـ ــرورة ال ـع ــودة إل ــى ال ـت ـع ـهــدات في
االت ـفــاق ال ـ ُنــووي امل ـبــرم ع ــام  2015ورف ــع أي
ع ـقــوبــات ف ــرض ــت عـلـيـنــا ب ـع ـنــاويــن وألـ ــوان
مختلفة» ،الفتًا إلــى «أنهم (األميركيني) في
ه ــذه املــرح ـلــة جـ ــادون ظــاهــريــا ويـتـحــدثــون
ع ــن رفـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ،ل ـكــن ال ـع ـق ــوب ــات الـتــي
يحددونها لرفعها ليست كافية» .وأضــاف
روحـ ـ ــانـ ـ ــي «عـ ـلـ ـيـ ـه ــم تـ ـح ــدي ــد ط ــريـ ـق ــة رف ــع
العقوبات بدقة وعناوينها» ،كاشفًا عن أنه
«فــي بعض الـخـطــوات نــراهــم جــاديــن ،ولكن

ف ــي خـ ـط ــوات أخ ـ ــرى ي ـت ـحــدثــون ب ـغ ـمــوض»
ب ـشــأن ال ـع ـقــوبــات .فــي غ ـضــون ذل ــك ،كشفت
قناة التلفزة اإلسرائيلية الرسمية «كان» أن
إســرائـيــل لــم تـعــد تـطــالــب الــواليــات املتحدة
بربط التوصل التفاق مع إيران بفرض قيود
على الترسانة الصاروخية لطهران وإلزامها
بــوقــف «أنشطتها اإلرهــاب ـيــة» ،إلدراك ـهــا أن
إدارة بايدن عازمة على العودة إلى االتفاق
النووي .وأشــارت القناة إلى أن التحول في
املــوقــف اإلســرائـيـلــي جــاء فــي أعـقــاب التقدم
الذي أحرزته محادثات فيينا .ولفتت إلى أن
إسرائيل تحاول إقناع إدارة بايدن بالتركيز
عـلــى آل ـيــات الــرقــابــة عـلــى املـنـشــآت الـنــوويــة
اإليرانية لضمان عــدم إخــال طهران ببنود
االتفاق ،مشيرة إلى أن تل أبيب باتت تدرك
أن «أح ــام ـه ــا» ب ـفــرض ق ـيــود عـلــى تــرســانــة
إي ــران الـنــوويــة و«أنـشـطـتـهــا اإلرهــاب ـيــة» لن
تتحقق.
ً
وذكـ ــرت ال ـق ـنــاة أن ك ــا مــن وزي ــر األم ــن بني
غانتس وكبار املسؤولني العسكريني الذين
الـتـقــوا وزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي لــويــد أوســن
أثناء زياته إلى إسرائيل ،األسبوع املاضي،
طالبوه بأن يتم تضمني االتفاق الجديد مع

إي ــران مـنــح املــزيــد مــن الـصــاحـيــات ملفتشي
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة وتــزويــدهــم
بأدوات تحسن من قدرتهم على أداء مهامهم
لضمان التزام إيران ببنود االتفاق .وأضافت
ال ـق ـنــاة أن ــه ح ـســب ال ـت ـق ــدي ــرات ال ـس ــائ ــدة في
إسرائيل ،فإن التوقيع على االتفاق بني إيران
والقوى العظمى وضمنها الواليات املتحدة
يمكن أن يتم الشهر املقبل.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،يـ ـغ ــادر  3م ـس ــؤول ــن أم ـن ـيــن
إسرائيليني إلــى واشـنـطــن ،األسـبــوع املقبل،
لـ ـعـ ـق ــد لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاءات م ـن ـف ـص ـل ــة مـ ـ ــع مـ ـس ــؤول ــن
أم ـي ــرك ـي ــن ح ـ ــول املـ ـل ــف اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي .وذك ـ ــرت
هيئة الـبــث اإلســرائـيـلـيــة ،أمــس األرب ـع ــاء ،أن
رئيس هيئة أركــان الجيش أفيف كوخافي،
ورئ ـي ــس ج ـهــاز «املـ ــوسـ ــاد» يــوســي كــوهــن،
ورئيس هيئة األمن القومي مئير بن شبات،
س ـي ـغــادرون إل ــى واش ـن ـطــن ،مطلع األسـبــوع
امل ـق ـبــل .وأض ــاف ــت أن «امل ـســؤولــن ال ـثــاثــة ال
يشكلون وفدًا إسرائيليًا؛ إذ إن كل واحد منهم
سيجري مباحثات مـنـفــردة مــع شخصيات
رفـيـعــة ف ــي اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ،عـلــى خلفية
التقدم الــذي طــرأ في مفاوضات فيينا حول
عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي».

يــزداد مصير االنتخابات الفلسطينية،
الـتـشــريـعـيــة والــرئــاس ـيــة ،امل ـقــررتــن في
مايو /أيار ويوليو /تموز املقبلني على
ال ـتــوالــي ،غـمــوضــا ،ال سيما مــع تمسك
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة والفلسطينيني
عـمــومــا بــإجــرائـهــا فــي ال ـقــدس املحتلة،
ب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــون
الفلسطينيون ،وســط اتـجــاه إلــى إلغاء
ه ـ ــذا االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق فـ ــي ح ـ ــال اس ـت ـم ــرار
إسرائيل في تعنتها لجهة عدم السماح
بتصويت املقدسيني ،وهو ما تتأهب له
سلطات االحتالل أمنيًا.
ّ
وي ــؤك ــد مـ ـس ــؤول ــون فـلـسـطـيـنـيــون أن ــه
ف ــي ح ــال فـشـلــت ال ـج ـهــود الفلسطينية
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ــدول ــي ب ـشــأن الـضـغــط
ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل ل ـل ـمــواف ـقــة ع ـلــى الـطـلــب
الـفـلـسـطـيـنــي ب ــإج ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات في
ّ
الـ ـ ـق ـ ــدس ،ف ـ ـ ــإن ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
تتجه إلــى تــأجـيــل العملية االنتخابية
ّ
بــرمـتـهــا .ل ـكــن املـتـحــدث بــاســم الــرئــاســة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ن ـبّ ـيــل أبـ ــو رديـ ـن ــة ،أك ــد،
أم ــس األربـ ـع ــاء ،أنـ ــه ل ــن ي ـتــم ات ـخ ــاذ أي
قــرار فــي مــا يتعلق بــإجــراء االنتخابات
فــي الـقــدس ب ـ ّ
ـأي شكل مــن األش ـكــال ،من
ّ
دون ال ـعــودة للقيادة وللفصائل ولكل
القوى الفلسطينية ،مؤكدًا التزام القيادة
ب ـ ــإج ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وفـ ـ ــق امل ــراس ـي ــم
الــرئــاسـيــة واملــواعـيــد امل ـحــددة ،ومـشــددًا
ّ
على أن القدس «خط أحمر».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال مـ ـسـ ـتـ ـش ــار ال ــرئ ـي ــس
الفلسطيني محمود عباس ،نبيل شعث،
ّ
أول م ــن أمـ ــس ،إن تــأجـيــل االنـتـخــابــات
الفلسطينية «أم ــر وارد ،فــي حــال فشل
الضغط العاملي على إسرائيل للسماح
ب ــإج ــراء االن ـت ـخــابــات الـفـلـسـطـيـنـيــة في
القدس» .وأضاف شعث ،في تصريحات
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :نـ ـح ــن ال نــر ّيــد
تــأجـيــل االن ـت ـخــابــات ّ
ألي س ـبــب ،لكننا
ال نــريــد أن نـسـمــح إلســرائ ـيــل أن تمنع
أبناء شعبنا في القدس من التصويت
في االنتخابات ،والسبب الوحيد الذي
من املمكن أن يدفعنا للتأجيل هو منع
االن ـت ـخــابــات فــي ال ـق ــدس» .مــن جهتها،

يعتزم الجيش
اإلسرائيلي رفع
مستوى التأهب
تحسبًا لعمليات

أكدت مصادر مطلعة لـ«العربي الجديد»
ّ
أن «ال ـ ـقـ ــرار حـ ــول االن ـت ـخ ــاب ــات ،سيتم
ال ـبــت فـيــه فــي اج ـت ـمــاع مــوســع لـلـقـيــادة
الفلسطينية مــن املـتــوقــع أن يـجــرى في
األيام األربعة األخيرة من إبريل /نيسان
ّ
الحالي» .وبحسب املصادر ،فإن الرئيس
الفلسطيني مـحـمــود عـبــاس سيترأس
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا م ــوسـ ـع ــا لـ ـ ـق ـ ــادة ال ـف ـص ــائ ــل
وأع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ملـنـظـمــة
التحرير الفلسطينية واللجنة املركزية
لحركة «فتح» باإلضافة إلى قادة األمن
ومستشاريه ،ليصار بعدها إلــى حسم
املوقفّ .
ورجــح املصدر أن يكون تأجيل
االن ـت ـخــابــات واردًا ب ـشــدة ،وأن ات ـخــاذه
س ـي ـح ـصــل ب ـم ــرس ــوم رئ ــاس ــي ق ـب ــل 30
إبـ ــريـ ــل ،وهـ ــو م ــوع ــد انـ ـط ــاق ال ــدع ــاي ــة
االنتخابية ،بحسب لجنة االنتخابات
الفلسطينية.
ّ
وفي ظل هذا الغموض ،تتحضر سلطات
االحتالل إلى احتمال تصعيد أمني ،إذا
م ــا تــأج ـلــت االن ـت ـخــابــات الفلسطينية.
وذك ــر تقرير ملــوقــع «وااله» اإلسرائيلي
ّ
أم ــس أن جـيــش االح ـتــال يـجــري أخـيـرًا
مـ ـ ـ ــداوالت ل ـت ـعــزيــز ح ــال ــة الـ ـت ــأه ــب ،فــي
حال قررت السلطة الفلسطينية تأجيل
االن ـت ـخــابــات .وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،يعتزم
الجيش اإلسرائيلي ،ابتداء من األسبوع
املـقـبــل ،رفــع مستوى الـتــأهــب فــي قيادة
املنطقة الوسطى (املسؤولة عن الضفة
ال ـغــرب ـيــة امل ـح ـت ـلــة) ،تـحـسـبــا م ــن تنفيذ
عمليات ضــد جيش االح ـتــال ،وتعزيز
شبكات الـخــايــا الـفــدائـيــة ،ملــواجـهــة ّ
أي
تـصـعـيــد مـحـتـمــل أو ان ـ ــدالع ت ـظــاهــرات
غــاضـبــة فــي األراضـ ــي الفلسطينية ردًا
على إلـغــاء محتمل لالنتخابات .ونقل
امل ــوق ــع ع ــن م ـص ــادر أم ـن ـيــة إســرائـيـلـيــة
ق ــول ـه ــا إن األمـ ـي ــركـ ـي ـ ّـن واألوروب ـ ـي ـ ــن
وإســرائ ـيــل ي ــدرك ــون أن ــه فــي ح ــال جــرت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات س ـت ــزي ــد ح ــرك ــة «ح ـم ــاس
م ــن قــوت ـهــا ،ل ـكــن ال أح ــد يــريــد الـتــدخــل
أو الـظـهــور كمعطل لـهــذه االنـتـخــابــات،
ّ
خصوصًا في ظل التوقعات العالية في
الشارع الفلسطيني منها».
وفــي آخــر التقديرات بشأن االنتخابات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،خـلــص اس ـت ـطــاع أج ــراه
«مـ ــركـ ــز ال ـ ـقـ ــدس لـ ــإعـ ــام واالتـ ـ ـص ـ ــال»
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مــؤس ـســة «فــريــديــريــش
ّ
إيبرت» األملانية ،إلى أن النسبة الكبرى
م ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن سـ ـيـ ـص ــوت ــون فــي
االنـتـخــابــات الرئاسية املقبلة للقيادي
فـ ــي «ف ـ ـتـ ــح» امل ـع ـت ـق ــل لـ ـ ــدى االح ـ ـتـ ــال،
مــروان البرغوثي ،على حساب الرئيس
محمود عباس ،في حني ستحظى حركة
«فتح» بالنسبة األعلى من األصوات في
االنتخابات التشريعية .وأشارت نتائج
االستطالع إلى حصول البرغوثي على
 33.5ف ــي امل ــائ ــة م ــن األصـ ـ ـ ــوات ،مـقــابــل
 24.5فــي املــائــة لـعـبــاس ،ال ــذي لــم يؤكد
بعد ترشحه للرئاسة ،فيما اختار 10.5
فــي املــائــة فـقــط رئـيــس حــركــة «حـمــاس»
إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة .وح ـ ــول االن ـت ـخــابــات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،م ـنــح  25.3ف ــي امل ــائ ــة من
املـسـتـطـلـعــة آراؤهـ ـ ــم أص ــوات ـه ــم لـقــائـمــة
«فـ ـ ـت ـ ــح» بـ ــرئـ ــاسـ ــة مـ ـحـ ـم ــود ال ـ ـعـ ــالـ ــول،
وجاءت غالبية األصوات من قطاع غزة
بواقع  28.7في املائة و 23.1في املائة في
الضفة الغربية.

الحريات مكبّلة في األردن :قوانـين وتهم بخدمة السلطة
تتراجع الحريات في
األردن بشكل الفت ،وهو
ما تجلى بوضوح في
الفترة األخيرة .ورغم أن
هذه الحريات مصانة
في الدستور ،إال أن
هناك قوانين مضادة
تكبلها ،مع وجود تهم
فضفاضة تستخدم
لخدمة السلطة
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

تراجع األردن في مؤشرات تقييم وضع الحريات (خليل مزرعاوي/فرانس برس)

عـ ـ ـ ــاد مـ ـل ــف الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات لـ ـيـ ـتـ ـص ــدر اهـ ـتـ ـم ــام
األردن ـيــن خــال الـفـتــرة األخ ـيــرة ،خصوصًا
ب ـعــد صـ ــدور ح ـكــم م ــن مـحـكـمــة ص ـلــح ج ــزاء
شمال عمان بالسجن عامًا واحدًا على شابة
بتهمة «إطــالــة الـلـســان على امل ـلــك» ،وإلغائه
بعد ذلك من محكمة االستئناف ،إضافة إلى
قرار حظر النشر بقضية ولي العهد السابق
األمير حمزة بن الحسني وآخرين واملتعلقة
ب ــ«ال ـتــواصــل مــع جـهــات خــارجـيــة لتقويض
أمن واستقرار األردن» ،ما كشف للمواطنني
ح ـج ــم الـ ـت ــراج ــع ف ــي الـ ـح ــري ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وحرية التعبير.
وي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس املـ ــاضـ ــي ،ق ـض ــت مـحـكـمــة
االس ـت ـئ ـنــاف ف ــي األردن ب ــ«ع ــدم مـســؤولـيــة»
فتاة أردنية تدعى آثار الدباس كان قد حكم
عليها بالسجن عــامــا واح ـدًا بتهمة «إطــالــة

ال ـل ـســان ع ـلــى امل ـل ــك» لـقــولـهــا «أب ـ ــوي أحـســن
مــن امل ـل ــك» .وج ــاء ق ــرار مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف
بعد يــوم واحــد مــن اتـصــال العاهل األردن ــي،
امل ـلــك ع ـبــد ال ـلــه ال ـث ــان ــي ،ب ــال ــدب ــاس .وأثـ ــارت
ً
هـ ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة جـ ـ ـ ــدال واس ـ ـعـ ــا فـ ــي األردن،
وطالب الكثير من املواطنني ونشطاء مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بــإلـغــاء تهمة «إطــالــة
ال ـل ـســان عـلــى امل ـل ــك» مــن ن ــص ال ـقــان ــون .كما
أثار الحكم التساؤالت حول وضع الحريات
ّ
ف ــي الـ ـب ــاد ،واع ـت ـبــر ع ــدي ــدون أن م ـثــل هــذه
القرارات تسيء للعالقة بني األردنيني وامللك،
ّ
وأن الدستور نظمها بشكل يحفظ االحترام
للحاكم واملحكوم.
وت ــراج ــع األردن خ ــال ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة في
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ت ـق ـي ـي ــم وض ـ ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات ،ف ـقــد
حـصــل عـلــى عــامــة  3.8مــن عـشــر فــي مؤشر
الديمقراطية لعام  ،2020واملركز  118من بني
 167دولــة بينها  164دولــة عضوًا فــي األمــم
االستخبارات في
املتحدة ،وفق تقرير وحدة
ّ
مجلة «إيكونومست» ،والتي صنفت األردن
كنظام سلطوي ،على الرغم من وجود برملان
وقضاء وأحزاب ونقابات وانتخابات.
والـيــوم يقف األردن أمــام استحقاق حقوقي
وسياسي ،فدولة القانون وفق رئيس لجنة
ال ـح ــري ــات ب ـن ـقــابــة ال ـص ـحــاف ـيــن األردنـ ـي ــن،
يحيى شقير« ،هــي الــدولــة التي تلتزم نصًا
وروحًا بدستورها وقوانينها ،التي يجب أن
تتناغم مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان
مواجهة سلطات
لضمان حريات األفــراد في ُ
ال ــدول ــة ،إضــافــة إل ــى حــريــات امل ـعــارضــة مثل
حرية التعبير ،وحــريــة الصحافة والتجمع
السلمي واالنضمام للنقابات ،واملشاركة في
االنتخابات».
ّ
وأوضــح شقير لـ«العربي الجديد» أن املــادة
ّ
 15من الدستور تنص على أن «تكفل الدولة
حــريــة الـ ــرأي ،ولـكــل أردن ــي أن يـعــرب بحرية

عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر
وسائل التعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود
الـ ـق ــان ــون ،وت ـك ـفــل ال ــدول ــة ح ــري ــة الـصـحــافــة
والـطـبــاعــة والـنـشــر ووس ــائ ــل اإلعـ ــام ضمن
حدود القانون».
ووفــق املــادة  ،195يعاقب بالحبس من سنة
إلـ ــى ثـ ــاث سـ ـن ــوات ك ــل م ــن «ث ـب ـت ــت ج ــرأت ــه
بــإطــالــة الـلـســان عـلــى امل ـلــك ،أو أرس ــل رســالــة
ّ
خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة
أو رســم هزلي إلــى املـلــك ،أو قــام بوضع تلك
الــرســالــة أو الـصــورة أو الــرســم بشكل يــؤدي
إلى املس بكرامة امللك» ،بحسب شقير .ولفت
املتحدث نفسه إلــى دعــوة الكثير من الناس
ع ـب ــر وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام امل ـخ ـت ـل ـفــة وم ـن ـصــات
مــواقــع التواصل االجتماعي إلــى إلـغــاء هذه
املـ ــادة أو تـعــديـلـهــا ،ألن ـهــا «أص ـب ـحــت مطية
للكيدية من امللكيني أكثر من امللك؛ سواء من
الحكومة أو من األفــراد ،الذين استغلوا هذه
املادة في كثير من الحاالت إليذاء خصومهم
في املحاكم».
ُ
وأشــار شقير إلى أنه «إذا أريــد تعديل املادة
 ،195فـهـنــاك مـقـتــرحــات عـ ــدة ،مـنـهــا أن يتم
اإلب ـق ــاء عـلــى نــص املـ ــادة وتـخـفـيــض عقوبة
املـخــالــف بـحـيــث تـصـبــح مــن شـهــر إل ــى سنة
ً
(ب ـ ــدال م ــن س ـنــة إل ــى ث ــاث سـ ـن ــوات) ،وع ــدم
جــواز التوقيف (الحبس االحتياطي) بقرار
مــن املــدعــي الـعــام ،وتــرك األمــر ملحكمة صلح
ّ
الجزاء إلصدار نتيجة الحكم» .ولفت إلى أن
امل ــادة  273مــن قــانــون العقوبات تنص على
ّ
أن «من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنًا
على أربــاب الشرائع من األنبياء يحبس من
س ـنــة إل ــى ث ــاث سـ ـن ــوات» ،وي ـك ــون منطقيًا
عدم تساوي عقوبة إطالة اللسان على امللك
بـعـقــوبــة إطــالــة الـلـســان عـلــى األن ـب ـيــاء ،وفــق
شقير.
وحــول الــدعــوات املطالبة بإلغاء املــادة كلها،

تضييق وتراجع

دانت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه (الصورة)،
مطلع مــارس /آذار الماضي ،تضييق الخناق على حرية التعبير
والتجمع في األردن ،مطالبة الحكومة بالسماح بالعمل النقابي،
ّ
وفتح المجال أمام حرية التعبير
والـــتـــجـــمـــع .وأظـــهـــر مــؤشــر
ّ
منظمة «بيت الحرية» (فريدوم
هاوس) ،في تقريرها السنوي في
مارس الماضي ،تراجع األردن في
سلم الحريات المدنية والحقوق
السياسية ،ليصبح دولـــة «غير
حرة» ،بعد أن كان مصنفًا ضمن
الدول الحرة جزئيًا.

قــال شقير« :ال أؤيــد ذلــك ،ففي النهاية امللك
مواطن أردن ــي ،وال يعقل أن يعاقب القانون
على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص ما عدا
امللك ،وهنا أقترح كحل بديل ،أن تتم معاملة
امللك معاملة جميع الناس ،إذا قام أحدم بذم
أو قدح أو تحقير بحقهم».
بدوره ،قال أستاذ القانون في جامعة العلوم
اإلســام ـيــة فــي األردن ،ح ـمــدي قـبـيــات ،في
ّ
حديث لـ«العربي الجديد» ،إن «حرية التعبير
على الــرغــم مــن كفالتها بنص امل ــادة  15من
ّ
الدستور األردني ،إال أن العديد من القوانني
الصادرة عن السلطة التشريعية أفرغت هذا
الحق مــن مضمونه ،مثل قــانــون العقوبات،
وقـ ــانـ ــون الـ ـج ــرائ ــم اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،وق ــان ــون

م ـنــع اإلرهـ ـ ـ ــاب ،وق ــان ــون امل ــرئ ــي وامل ـس ـمــوع
واملطبوعات والنشر ،وقانون الدفاع ،وقانون
منع الجرائم ،والتي جميعها تعاقب املواطن
على التعبير عن الرأي».
وحــول عقوبة إطالة اللسان واإلش ــارات إلى
احـتـمــال تعديلها ،لفت قبيالت إلــى أنــه «لم
يصدر أي شــيء رسمي في هــذا اإلط ــار ،لكن
جرى تداول كتاب من النائب العام في عمان،
حسن العبد الــات ،يطلب كشوفات بقضايا
ّ
إطالة اللسان ،وهناك من اعتبر أن ذلك توجه
رب ـم ــا إلع ـ ــادة ال ـن ـظــر ب ــال ـق ــان ــون ،والـقـضــايــا
امل ـن ـظ ــورة أم ـ ــام املـ ـح ــاك ــم» ،م ـع ـت ـب ـرًا ك ــل ذلــك
«استنتاجات ليس أكثر» .وأضاف« :ال يوجد
من الناحية القانونية ما يسمى وقف العمل

بنص قانوني ّ
معي ،فالنص القانوني واجب
النفاذ» ،موضحًا أن «التعاطي مع املوضوع،
خصوصًا إذا كان هناك إجماع على أن هناك
تشوهًا فــي الـقــانــون ،يـكــون بتعديل النظام
القانوني».
ّ
ورأى ق ـب ـي ــات أن «ت ـه ـم ــة إط ــال ــة ال ـل ـس ــان،
وتـعـكـيــر صـفــو الـعــاقــات مــع دول ــة أجنبية،
أو تقويض نظام الحكم ،هي تهم فضفاضة
ومرنة ،وقد اعتبرها املركز الوطني األردني
لـحـقــوق اإلن ـســان فــي معظم ت ـقــاريــره ،نقاط
سلبية فــي الـتـشــريــع األردن ـ ــي ،وه ــي تسمح
ل ـب ـعــض ال ـج ـه ــات وال ـس ـل ـط ــات بـ ــإدخـ ــال أي
شخص تحت مظلة اإلجــرام ،ملجرد املشاركة
ً
في تظاهرة أو ّ
تجمع غير مسموح مثال».
ّ
ً
واع ـت ـبــر أن «ه ـن ــاك م ـث ــاال واض ـح ــا ع ـلــى أن
تطبيق الـقــوانــن الفضفاضة ال يسير وفق
قياس ثابت ،مثل تهمة تعكير صفو العالقات
مــع دول ــة أجنبية ،فهو يختلف مــن شخص
إلى أخر ،وكذلك من دولة إلى أخرى (الدولة
ّ
الـتــي يتم الـتـعــرض لـهــا) ،على الــرغــم مــن أن
النص واح ــد .فهناك مــن ُيـحـ ّـول إلــى القضاء
ع ـنــد اإلسـ ـ ــاءة ل ــدول ــة م ـع ـي ـنــة ،ف ـي ـمــا ال تـتــم
مالحقة شخص آخر ،كتب مادة أو تعليقات
مـشــابـهــة ،فــالـقــانــون ال يـطـبــق عـلــى الجميع
وفق املعايير ذاتها ،ولو طبقت القوانني على
الـجـمـيــع ،فسنجد أعـ ــدادًا كـبـيــرة مــن الـنــاس
ف ــي ال ـس ـجــون ،بـسـبــب مـثــل ه ــذه ال ـقــوانــن».
وشدد قبيالت على أنه «إذا كان هناك توجه
لتغيير النظرة إلى مثل هذه القضايا ،فيجب
ت ـعــديــل ال ـن ـص ــوص ال ـق ــان ــون ـي ــة ،أي تـعــديــل
ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات ،ورب ـم ــا ق ــان ــون ال ـجــرائــم
اإللكترونية ،وإزالة النصوص املشابهة ،فهو
ـان مؤقت ،من
الحل املنطقي .وهناك خيار ثـ ٍ
خــال رسالة ضمنية للقضاة بعدم التشدد
بمثل هذه القضايا ،ويمكن تمويت نص من
دون تعديله من خالل عدم تطبيقه».
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شرق
غرب
مستوطنون
يقتحمون األقصى
اقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــات مـ ــن
املستوطنني ،أمس األربعاء ،باحات
امل ـس ـج ــد األق ـ ـصـ ــى ب ـح ـم ــاي ــة قـ ــوات
االحـ ـت ــال ،فـيـمــا ن ـفــذ مـسـتــوطـنــون
اع ـ ـت ـ ــداءات واقـ ـتـ ـح ــام ــات بــالـضـفــة
الغربية ،بما فيها القدس املحتلة.
واعتقلت ق ــوات االح ـتــال ع ـ ً
ـددا من
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن خ ـ ــال اق ـت ـح ــام ــات
بالضفة .ووس ــط حــراســة عسكرية
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــددة م ـ ـ ــن شـ ـ ــرطـ ـ ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال
اإلســرائـيـلــي ،اقـتـحــم أكـثــر مــن مائة
مستوطن باحات املسجد األقصى،
ونفذوا جوالت استفزازية فيها.
(العربي الجديد)

األردن يسلّم فلسطين
عقود تأجير مساكن
في القدس
أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة األردن ـيــة،
أمس األربعاء ،أنه جرت وعلى مدى
سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة
ف ـ ــي س ـ ـجـ ــات ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ال ــرس ـم ـي ــة
األردنـ ـي ــة ع ــن ال ــوث ــائ ــق ال ـت ــي تـبـ ّـن
قيام وزارة اإلنشاء والتعمير سابقًا
بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية
لـعــدد مــن أهــالــي حــي الشيخ جــراح
بــال ـقــدس املـحـتـلــة ف ــي ال ـع ــام .1956
وأوضـ ـ ــح امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم الـ ـ ــوزارة
ض ـيــف ال ـل ــه ال ـف ــاي ــز ،ف ــي ب ـي ــان ،أنــه
جــرى تسليم السفارة الفلسطينية
فــي عـمــان نسخًا مـصــدقــة مــن كافة
الوثائق التي عثر عليها.
(العربي الجديد)
«هآرتس» :انفجار في
مصنع دفاع
ذك ـ ــرت صـحـيـفــة «هـ ــآرتـ ــس» ،أمــس
األربعاء ،أن انفجارًا وقع في مصنع
دف ــاع ــي «حـ ـس ــاس» .وأوضـ ـح ــت أن
االنـفـجــار «وقــع الـثــاثــاء (املــاضــي)،
خـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـجـ ـ ــربـ ـ ــة روت ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
مـصـنــع تــومــر لــأسـلـحــة املـتـطــورة،
والـ ـ ــذي ي ـضــم أن ــواع ــا مـخـتـلـفــة من
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ» .وأضـ ــافـ ــت« :لـ ــم ت ــرد
أن ـ ـبـ ــاء عـ ــن وق ـ ـ ــوع إص ـ ــاب ـ ــات جـ ــراء
االنفجار» .ويقع املصنع في الرملة
بــالـقــرب مــن مـنــاطــق سكنية «وثــق
سكانها سحابة دخ ــان نتجت عن
االنفجار».
(األناضول)
جاووش أوغلو :لقاء
مصري تركي في مايو
أكد وزير الخارجية التركي مولود
جـ ـ ـ ــاووش أوغ ـ ـلـ ــو (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،فــي
م ـق ــاب ـل ــة م ـ ــع ق ـ ـنـ ــاة «خ ـ ـبـ ــر ت ـ ــورك»
بـثــت مـســاء أم ــس األول« ،اسـتـمــرار
خ ـ ـط ـ ــوات ت ـط ـب ـي ــع الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات مــع
مصر» ،مشيرًا إلــى أن لقاء سيعقد
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ــوى ن ـ ـ ـ ـ ـ ــواب وزي ـ ـ ـ ـ ــري
الخارجية مطلع مايو/أيار املقبل.
وأوضــح أنه سيلتقي الحقًا نظيره
امل ـص ــري ســامــح ش ـك ــري ،و«يـبـحــث
معه تعيني السفراء وسبل االرتقاء
بالعالقات إلى نقطة أفضل».
(األناضول)

السودان يستبعد الخيار
العسكري مع إثيوبيا
استبعدت الخرطوم ،أمس األربعاء،
ال ـخ ـي ــار ال ـع ـس ـكــري ض ــد إث ـيــوب ـيــا.
وقـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـضـ ــو مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة
ّ
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،ال ـ ـهـ ــادي إدري ـ ـ ـ ــس ،إن
ب ــاده ال تسعى للخيار العسكري
لـحــل قـضـيــة ال ـح ــدود مــع إثـيــوبـيــا،
أو حـتــى بـشــأن مـلــف ســد النهضة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح إدري ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،خ ـ ـ ــال زي ـ ـ ــارة
لوالية القضارف املتاخمة للحدود
ّ
السودانية اإلثيوبية ،أن «الخرطوم
تفضل الـحــل السلمي مــع إثيوبيا
لحلحلة كــافــة الـقـضــايــا» ،لكنه أكد
وق ــوف الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة خلف
ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة وتـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
وال ـس ـنــد ل ـهــا ،و«هـ ــي ت ـقــود معركة
الـكــرامــة واالنـتـشــار داخ ــل الـحــدود،
بــاعـتـبــارهــا حـقــا م ـشــروعــا لـلـقــوات
املسلحة».
(العربي الجديد)
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خاص

بدأت الضغوط
السياسية الكبيرة
تمارس في العراق
الستبعاد أسماء
عدد من النواب
من رفع الحصانة،
وذلك بعد أن وردت
أسماؤهم في
تحقيقات أجرتها
لجنة مكافحة
الفساد الحكومية
مع عدد من
المعتقلين ،أشاروا
إلى أن نوابًا لعبوا
دورًا في السمسرة

الفساد
في العراق
سلوك
اجتماعي
قال النائب في تحالف
«سائرون» ،رياض محمد،
إن «الفساد في العراق
أصبح سلوكًا اجتماعيًا
غير طبيعي ،من أعلى
المستويات إلى أدناها.
وكل حكومة تأتي ترفع
راية مجابهة الفساد ،لكن
إجراءاتها ال تتعدى  2في
المائة في أفضل الحاالت».
وأضاف أن «الفساد في
العراق تتم حمايته».

ترجيح بمطالبة البرلمان برفع الحصانة عن نواب (صباح عرار/فرانس برس)

تحقيقات تكشف تورط
نواب في صفقات كبيرة
بغداد ـ عادل النواب

ك ـشــف مـ ـس ــؤول ع ــراق ــي ف ــي ب ـغ ــداد،
أمــس األرب ـعــاء ،لـ«العربي الجديد»،
أن تحقيقات أجرتها لجنة مكافحة
ال ـف ـســاد الـح ـكــومـيــة أظ ـه ــرت تـ ــورط ع ــدد من
ن ــواب ال ـبــرملــان ال ـحــالــي وم ـســؤولــن سابقني
ف ــي ص ـف ـقــات ف ـس ــاد ض ـخ ـمــة .ول ـف ــت إلـ ــى أنــه
م ــن امل ــرج ــح أن ت ـ ّ
ـوج ــه ال ـل ـج ـنــة ،خ ــال األي ــام
الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة ،طـلـبــا إل ــى ال ـبــرملــان م ــن أجــل
رفع الحصانة عن عدد غير محدد من النواب
للتحقيق معهم.
يــأتــي ذل ــك ب ـعــد أيـ ــام م ــن اع ـت ـقــال ق ــوة أمـنـيــة
تــابـعــة لـجـهــاز مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب ،الـسـيــاســي
البارز زعيم حزب «الحل» جمال الكربولي ،من
منزله وســط بـغــداد ،على خلفية تهم تتعلق
ُ
بصفقات فساد في وزارة الصناعة .وتعتبر
ال ـخ ـط ــوة األولـ ـ ــى م ــن نــوع ـهــا ل ـج ـهــة اع ـت ـقــال

سـيــاســي بـ ــارز ،يـمـلــك حــزبــه ع ــدة مـقــاعــد في
البرملان ،أغلبها عن ّمحافظة األنبار وبغداد.
ومع اتهامات عن تدخل زعيم ائتالف «الفتح»،
هادي العامري ،بمحاولة التوسط في مسألة
اعتقال الكربولي ،أصــدر العامري بيانًا نفى
ً
فيه تدخله ،قــائــا «ننفي نفيًا قاطعًا املزاعم
ب ـشــأن الـتــدخــل فــي قـضـيــة اعـتـقــال شخصية
سياسية» ،معتبرًا أن زج اسمه «يندرج ضمن
ح ـم ــات الـتـسـقـيــط ال ـس ـيــاســي ،ال سـيـمــا مع
اقتراب االنتخابات».
ّ
وش ــك ــل رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي ،مصطفى
ال ـك ــاظ ـم ــي ،ن ـه ــاي ــة أغـ ـسـ ـط ــس/آب م ــن ال ـع ــام
امل ــاض ــي ،لـجـنــة ع ـل ـيــا ،ب ـصــاح ـيــات واس ـع ــة،
ب ــرئ ــاس ــة ال ـف ــري ــق أح ـم ــد أب ــو رغ ـي ــف ،تـتــولــى
فتح ملفات الفساد والتحقيق مع املسؤولني.
ووضـ ــع ق ــوة خ ــاص ــة تـتـبــع ل ـج ـهــاز مـكــافـحــة
اإلرهــاب تحت إمــرة اللجنة ،التي نجحت في
اع ـت ـقــال ع ــدد م ــن امل ـس ــؤول ــن .وأكـ ــد م ـســؤول

ع ـ ــراق ـ ــي ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن «ل ـج ـنــة
التحقيق بقضايا الفساد الحكومية بصدد
تقديم طلب للبرملان لرفع الحصانة عن عدد
مــن أعـضــائــه ،بعضهم شغلوا منصب وزراء
في حكومات سابقة ،عن جرائم فساد تسببت
بضرر بالغ في املــال العام» ،مشيرًا إلى أنهم
ال يقلون عن خمسة أعضاء .وأضاف املسؤول
ً
أن هناك تواصال بني رئاسة البرملان واللجنة
الحكومية ،من أجــل تضمني فقرة التصويت
على رفــع الحصانة عــن ال ـنــواب املعنيني في
أقـ ــرب جـلـســة ل ـل ـبــرملــان ،كــاش ـفــا ع ــن أن أغـلــب
م ـل ـفــات ال ـف ـســاد تـتـعـلــق ب ــوزارت ــي الـصـنــاعــة
وال ـك ـهــربــاء ،بـعــد اع ـت ــراف ع ــدد مــن املعتقلني
الحاليني في اللجنة على نــواب وسياسيني،
لعبوا دورًا في السمسرة وأخذ عمالت مالية
ضخمة ،أو التالعب والتحايل على القانون
فــي أع ـمــال وصـفـقــات مـشــاريــع كـ ّـبــدت الــدولــة
مبالغ ضخمة.
ولفت املسؤول إلى أنه «قد يصار للطلب من
جهات أردنية ولبنانية وإماراتية التعاون في
ما يتعلق بحسابات املتهمني بقضايا الفساد
فــي الـبـنــوك امل ــوج ــودة لــديـهــا ،بـعــد الحصول
عـلــى مـعـلــومــات بـشــأن إي ــداع عـمــات ومبالغ
مــال ـيــة ف ــي ب ـن ــوك بـتـلــك ال ـ ـ ــدول ،ع ــن صـفـقــات
فساد داخل العراق طوال السنوات املاضية».

أغلب ملفات الفساد
تتعلّق بوزارتي
الصناعة والكهرباء
معلومات عن أن
اعتقاالت ستطاول أبناء
مسؤولين ونواب

وأكـ ــد ،ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،وجـ ــود م ــا وصفها
بـ«ضغوط سياسية كبيرة تمارس في الوقت
الحالي ،الستبعاد أسماء عدد من املستهدفني
بــرفــع الـحـصــانــة مــن الــذيــن وردت أسـمــاؤهــم
بالتحقيقات .كما أن هناك معلومات عــن أن
االع ـت ـقــاالت سـتـطــاول أيـضــا أب ـنــاء مسؤولني
ون ــواب وردت أسـمــاؤهــم فــي قـضــايــا فـســاد».
وب ـ ــن أن هـ ـن ــاك اعـ ـتـ ـق ــاالت مل ــدي ــري ــن عــامــن
ورؤسـ ــاء أق ـســام ،بـلــغ عــددهــم خ ــال االثنتني
وال ـس ـب ـع ــن س ــاع ــة امل ــاض ـي ــة  8ش ـخ ـص ـيــات،
وهناك قرارات منع سفر آلخرين أيضًا.
ووس ــط ترحيب شعبي واس ــع بعمل اللجنة
الحكومية ،فإن شكوكًا ّ دومًا تثار بشأن عملها،
وأن ـهــا مــا زال ــت تـتـجــنــب فـتــح مـلـفــات الفساد
ال ـض ـخ ـمــة ،ال ـتــي ُيـت ـهــم فـيـهــا ك ـبــار ال ـق ـيــادات
والشخصيات السياسية في البالد ،ال سيما
ت ـلــك ال ـح ـل ـي ـفــة إليـ ـ ـ ــران ،م ـثــل رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
األسـبــق نــوري املــالـكــي ،ووزي ــر النقل األسبق
ه ــادي ال ـع ــام ــري ،وزع ـي ــم مليشيا «عـصــائــب
أهل الحق» قيس الخزعلي ،ومستشار األمن
الوطني األسبق موفق الربيعي ،ووزير الدفاع
األس ـبــق س ـعــدون الــدلـيـمــي ،ورئ ـيــس الـ ــوزراء
األس ـب ــق إب ــراه ـي ــم ال ـج ـع ـفــري ،ون ــائ ــب رئـيــس
الوزراء السابق بهاء األعرجي ،وآخرين.
ب ــدوره ،قــال صباح الكناني ،رئيس مؤسسة
«اإلصـ ـ ـ ــاح وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ،وهـ ــي م ـن ـظ ـمــة غـيــر
حكومية تتولى دورًا في الكشف عن قضايا
ومـ ـلـ ـف ــات الـ ـفـ ـس ــاد فـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،إنـ ـ ــه «وفـ ـق ــا
للمعلومات املتوفرة لدينا فقد اعـتــرف رجل
األعـ ـم ــال ال ـع ــراق ــي الـ ـب ــارز ب ـه ــاء ال ـج ــوران ــي،
املعتقل لدى لجنة مكافحة الفساد ،على نواب
وشـخـصـيــات سـيــاسـيــة مـهـمــة ،تـعــامــل معهم
بقضايا غير قانونية ،ترتبت عليها جرائم
ف ـســاد مــالـيــة ك ـب ـيــرة» .وأضـ ــاف الـكـنــانــي ،في
تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «الـجــورانــي
ّ
س ــل ــم وثـ ــائـ ــق وت ـس ـج ـي ــات ت ــدي ــن ع ـ ــددًا مــن
امل ـس ــؤول ــن والـ ـن ــواب بـقـضــايــا ال ـف ـس ــاد ،وقــد
نكون اآلن أمــام أولــى محاكم الفساد املؤكدة
ال ـت ــي يـ ـت ــورط ف ـي ـهــا س ـي ــاس ـي ــون ك ـب ــار ال ـتــي
نــأمــل أال تـكــون األخـيــرة فــي ال ـعــراق» .وكشف
أن عــددًا ممن يرجح رفــع الحصانة عنهم قد
يتجاوز  15نائبًا ،وردت أسماؤهم في قضايا
فساد بــوزارات الكهرباء والصناعة والتربية
والتجارة ،وفقًا ألدلة متوفرة لدى اللجنة.
من جهته ،قال عضو لجنة النزاهة في مجلس
الـنــواب العراقي مختار املــوســوي ،لـ«العربي
الجديد» ،إن البرملان «سيدعم التصويت على
أي طلب قضائي برفع الحصانة عن أي نائب
يــرد اسـمــه ،وهـنــاك اتـفــاق على ذلــك» ،مرجحًا
وصول أسماء إلى البرملان في الفترة القليلة
املـقـبـلــة ل ـهــذا ال ـغ ــرض ،بـيـنـهــا أس ـم ــاء بـ ــارزة.
وأضاف املوسوي أن «الفساد بات يهدد كيان
الدولة العراقية برمتها ،وقد يكون أخطر من
اإلرهـ ــاب واإلرهــاب ـيــن ،ل ــذا سيتم التصويت
على طلبات رفــع الحصانة املرجح وصولها
من القضاء ،بطلب من لجنة مكافحة الفساد».
لكنه فــي الــوقــت نفسه أك ــد وج ــود «مـخــاوف
سياسية من جعل جهود محاربة الفساد ملفًا
لغرض االبتزاز السياسي قبل االنتخابات»،
مطالبًا بأن يبقى امللف قضائيًا بحتًا.
لـكــن الـنــائــب فــي تـحــالــف «س ــائ ــرون» ،ريــاض
مـحـمــد ،أك ــد ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،أن الـقـضـيــة لم
تعد تتعلق بالحصانة ،بل بتفعيل مذكرات
ال ـق ـب ــض ،م ـض ـي ـفــا ،ف ــي إيـ ـج ــاز ص ـحــافــي من
مبنى البرملان ،أنه «سبق أن ردت طلبات من
القضاء العراقي برفع الحصانة عن العديد
من النواب خالل الدورة الحالية» .وتابع «أي
نــائــب يـتــم رف ــع الـحـصــانــة عـنــه تـشــاهــده في
الـيــوم الـثــانــي بفندق خمس نـجــوم فــي دولــة
أخــرى ،ولدينا مشكلة في القضاء والجهات
املـســؤولــة عــن إج ــراء التحقيقات ،حيث تمت
اس ـت ـضــافــة وزراء وم ـحــاف ـظــن وم ـســؤولــن،
ال يقل عــددهــم عــن  100شخصية ،وتحديدًا
في نهاية حكومة عادل عبد املهدي السابقة
وليومنا هــذا ،إال أن جميعهم تمت تبرئتهم
وإخراجهم بكفالة .وبالتالي فإن املوضوع ال
يتعلق بالحصانة ،بــل بالقضاء والحكومة
التي هي أداة جلب املتهمني».

الحدث

توتر القامشلي :هل تتغيّر قواعد اللعبة بين النظام واألكراد؟
تجدد التوتر بين مليشيات
النظام السوري ،وقوات
«األسايش» ،في شمال
شرقي سورية ،لكنه يبقى
محدودًا ،ومضبوطًا
بالتدخل الروسي
أمين العاصي

يمض سوى ثالثة أشهر على اشتباكات
لم
ِ
دامية وقعت بني قوى األمن الداخلي التابعة
لـ«اإلدارة الذاتية» الكردية في الشمال الشرقي
م ــن س ــوري ــة ،وب ــن مـيـلـشـيــات تـتـبــع للنظام
الـ ـس ــوري ،ح ـتــى ت ـف ـجــرت ه ــذه االش ـت ـبــاكــات
مـجــددًا فــي مدينة القامشلي التابعة إداريــا
ملـحــافـظــة الـحـسـكــة ،ف ــي مــؤشــر واض ــح على
احـ ـتـ ـق ــان يـ ـش ــوب الـ ـع ــاق ــة املـ ـضـ ـط ــرب ــة بــن
الطرفني في املنطقة األكثر غنى وأهمية على
امتداد الجغرافيا السورية.
وذكرت مصادر محلية لـ«العربي الجديد» أن
اشتباكات متقطعة تـجــددت أمــس األربـعــاء،
في أحياء في القامشلي ،غداة أخرى مماثلة،
كانت اندلعت بني قوى األمن الداخلي التابعة
ل ــ«اإلدارة الذاتية» ،واملعروفة بـ«األسايش»،
وبــن مليشيا «الــدفــاع الــوطـنــي» التي تضم
مـسـلـحــن م ــوال ــن ل ـل ـن ـظــام ،وامل ـع ــروف ــن في
س ــوري ــة ب ــ«ال ـش ـب ـي ـحــة» ،وت ـت ـل ـقــى دع ـم ــا من

الجانب الــروســي .وقتل مساء أول مــن أمس
الـثــاثــاء م ـســؤول أم ــن الـحــواجــز الـعــامــل ّفي
«األس ــاي ــش» ،خــالــد حـجــي ،إث ــر هـجــوم شنه
عـنــاصــر مــن «الــدفــاع الــوطـنــي» ،عـلــى حاجز
عسكري بالقرب من دوار الوحدة ،القريب من
ّ
حــي ط ـ ّـي ،ذي الغالبية العربية مــن السكان
املوالني للنظام .ويقع بالقرب من هذا الحي
ُ
املربع األمني الذي تسيطر عليه قوات النظام
جنوبي مدينة القامشلي ،ويضم أفرع أجهزة
أمنية ،ودوائر تابعة لحكومة النظام.
ّ
وأشـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـي ــة إلـ ـ ــى أن قـ ــوات
«األسايش» استقدمت تعزيزات إلى املنطقة
ع ـقــب ال ـه ـج ــوم ،م ــا أدى إلـ ــى اتـ ـس ــاع نـطــاق
االش ـت ـب ــاك ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن إلـ ــى ح ــي حـكــو،
وبـعــض األح ـيــاء األخ ــرى الـقــريـبــة مــن مطار
ُ
القامشلي الذي تسيطر على جانب كبير منه
القوات الروسية .وأكــدت املصادر لـ«العربي
الجديد» ،أن  8على األقل من عناصر «الدفاع
الــوطـنــي» قتلوا وأصـيــب أكـثــر مــن  20منهم
بـعـضـهــم ب ـح ــال ح ــرج ــة ،ب ـعــد اق ـت ـح ــام قــوى
«األس ـ ــاي ـ ــش» ل ـح ــي طـ ــي ،وس ـي ـطــرت ـهــا عـلــى
الـحــاجــز الرئيسي ل ــ«الــدفــاع الــوطـنــي» فيه،
مـشـيــرة إل ــى أن الـطــرفــن اسـتـخــدمــا أسلحة
متوسطة في الصراع.
ّ
وحمل املركز اإلعالمي لقوى «األسايش» ذات
الطابع الكردي« ،الدفاع الوطني» ،مسؤولية
ت ـ ـطـ ــورات ل ـي ــل الـ ـث ــاث ــاء األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،م ـش ـي ـرًا
ف ــي ب ـي ــان إل ــى أن «ال ــدف ــاع الــوط ـنــي يسعى
ل ـضــرب حــالــة االس ـت ـقــرار واألمـ ــن فــي مدينة
القامشلي» .واتـهــم عضو الهيئة الرئاسية
فــي ح ــزب «االت ـح ــاد الــدي ـم ـقــراطــي» ال ـكــردي،

ًّ
ص ــال ــح م ـس ـل ــم ،كـ ـ ــا م ــن روسـ ـي ــا وال ـن ـظ ــام،
بالتالعب والعمل على ضرب االستقرار في
ّ
محافظة الحسكة ،وب ــث الـفــوضــى وترهيب
ّ
األهالي .ودخــل الــروس على الفور على خط
املصالحة بني الطرفني ،وفق مصادر مطلعة،
أوضحت لـ«العربي الجديد» أن «األسايش»
تطالب بتسليم قتلة أحــد عـنــاصــرهــا ،وهو
أحد متزعمي مجموعات «الدفاع الوطني»،
في حي طي.
وتعليقًا عـلــى ذل ــك ،رأى الـبــاحــث السياسي
املقرب من «اإلدارة الذاتية» ،إبراهيم مسلم،
ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن نـطــاق
التوتر «لن يتسع» ،مشيرًا إلى أنه «سينتهي
على األغـلــب بهدنة جــديــدة» .وأع ــرب مسلم

ع ــن ق ـنــاع ـتــه بـ ــأن ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي «قـ ــادر
ّ
عـلــى ح ــل ه ــذا ال ـخ ــاف» ،مضيفًا أن صيغة
ّ
الـحــل هــذه امل ــرة «ربـمــا ستكون مختلفة من
خالل تقويض نفوذ ميلشيا الدفاع الوطني
التابعة للنظام في القامشلي».
وكان الجانبان قد دخال في نزاع مسلح في

تجددت االشتباكات
في القامشلي ما أدى
إلى سقوط قتلى

تنتشر في الحسكة قوات أميركية وأخرى روسية (دليل سليمان/فرانس برس)

يناير /كــانــون الثاني املــاضــي فــي مدينتي
الـقــامـشـلــي وال ـح ـس ـكــة ،ل ــم ي ـتــوقــف إال بعد
تدخل روسي .وتسيطر القوى الكردية على
ّ
ج ــل مـحــافـظــة الـحـسـكــة بــاسـتـثـنــاء مربعني
أم ـن ـيــن لـلـنـظــام ف ــي ال ـقــام ـش ـلــي والـحـسـكــة
وبعض القرى ،إضافة إلى مطار القامشلي،
وفـ ــوجـ ــن ع ـس ـك ــري ــن هـ ـم ــا« :ال ـ ـفـ ــوج »123
(فــوج كوكب) قرب الحسكة ،و«الفوج »154
(فوج طرطب) قرب القامشلي .كذلك تنتشر
قــوات النظام في مناطق عدة على الشريط
ال ـحــدودي مــع الـجــانــب الـتــركــي ،وفــق اتفاق
تركي روسي أبرم أواخر  2019إبان العملية
العسكرية التركية فــي منطقة شــرقــي نهر
الفرات .ولم يسبق أن تدخل هذان الفوجان
فــي االشـتـبــاكــات بشكل مـبــاشــر إل ــى جانب
«الــدفــاع الــوطـنــي» ،مــا يؤكد حــرص النظام
على الشعرة التي ال تزال تربطه مع الجانب
ال ـكــردي ،ولـعــدم قــدرتــه على حسم الـصــراع
لصالحه.
ورأى الكاتب والصحافي شفان إبراهيم ،في
حديث لـ«العربي الجديد» ،أنــه «ال يمكن أن
تـكــون االشـتـبــاكــات مرتبطة بمحاولة تمدد
ل ـل ـن ـفــوذ ل ـط ــرف ع ـل ــى ح ـس ــاب طـ ــرف آخـ ــر»،
معتبرًا أن «املـعــادلــة أعـقــد مــن ذل ــك ،وليست
مـنـفـصـلــة ع ــن اإلط ـ ــار ال ـس ــوري ال ـع ــام ،ال ــذي
ل ــم يـشـهــد تـغـيـرًا ف ــي م ــوازي ــن ال ـق ــوة ونـقــاط
االنتشار العسكري واألمني منذ قرابة العام.
ّ
وبي إبراهيم ،املقيم في القامشلي ،أن «حي
طــي مــوالــي بغالبيته للحكومة الـســوريــة»،
مضيفًا أن «أي تغيير فــي قــواعــد السيطرة
سيخلق إرباكًا وخالفات على الصعد كافة».

تقرير
تونس ـ بسمة بركات ،وليد التليلي

تثير تصريحات ومــواقــف الرئيس
ً
ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي ق ـ ـيـ ــس س ـ ـعـ ـ ّـيـ ــد ج ـ ــدال
ً
م ـتــواصــا ف ــي تــونــس مـنــذ تسلمه
الـسـلـطــة ،ولـكـنـهــا ب ــدأت فــي الـفـتــرة األخـيــرة
تتجاوز الـجــدل السياسي والــدسـتــوري إلى
إثارة مخاوف من انزالقات قد تهدد الوضع
فــي ال ـبــاد ،عـلــى الــرغــم مــن أن الـبـعــض يقلل
مــن تداعيات وخـطــورة هــذه املــواقــف .وفيما
ت ـحــدث الـبـعــض ع ــن ب ــداي ــة تــوضــح مـشــروع
ّ
سعيد السياسي ،فإن آخرين ال يزالون يرون
في شخصية الرئيس الكثير من الغموض،
م ـت ـســائ ـلــن ع ـمــا ي ــري ــده س ـعـ ّـيــد بــالـتـحــديــد
ويعمل على إنجازه؟
ّ
سعيد
وفــي جــديــد املــواقــف الـجــدلـيــة ،اعتبر
ف ــي كـلـمــة ل ــه األحـ ــد امل ــاض ــي بـمـنــاسـبــة عيد
األمن التونسي ،أنه القائد األعلى لكل القوات
املسلحة في البالد (العسكرية واملدنية) بما
فــي ذلــك الـشــرطــة والـجـمــارك وال ــدرك ،وليس
العسكرية فقط ،كما هو متعارف عليه منذ
اس ـت ـق ــال ال ـ ـبـ ــاد .وت ــوج ــه س ـع ـ ّـيــد بـتـهــديــد
مباشر في كلمته لنواب وشخصيات نافذة
ومـتـحـصـنــن ب ـعــاقــات م ـصــاهــرة ،عـلــى حد
ً
وصفه ،قائال «اليوم صبر وغدًا أمر».
وبعد رئيس الحكومة هشام املشيشي ،ردت
حــركــة «ال ـن ـه ـضــة» ع ـلــى ه ــذا ال ـك ــام بـبـيــان،
أول من أمــس الثالثاء ،أكــدت فيه رفضها ملا
َ
وصفته بـ»املنزع التسلطي لرئيس الدولة»،
داع ـ ـيـ ــة ال ـ ـقـ ــوى ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة إل ـ ــى «رفـ ــض
ه ــذا امل ـنــزع واسـتـكـمــال الـبـنــاء الــديـمـقــراطــي
وت ــرك ـي ــز امل ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة» .واع ـت ـبــرت
«الـنـهـضــة» إع ــان سـعـ ّـيــد نفسه قــائ ـدًا أعلى
ل ـل ـق ــوات امل ــدن ـي ــة ال ـحــام ـلــة ل ـل ـســاح «دوسـ ــا
على الدستور وقوانني البالد ،وتعديًا على
الـنـظــام السياسي وعـلــى صــاحـيــات رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة» .ودعـ ـ ــت س ـع ـ ّـي ــد إل ـ ــى «االل ـ ـتـ ــزام
ُ
بالدستور الــذي انتخب على أساسه
الجاد ّ
وأن يتوقف عن كل مسعى لتعطيل دواليب
الدولة وتفكيكها».
وع ـ ــن أسـ ـب ــاب ه ـ ــذا ال ـت ـص ـع ـيــد م ــن ال ـحــركــة
ت ـجــاه الــرئ ـيــس ،أوض ــح ال ـق ـيــادي ال ـب ــارز في
«ال ـن ـه ـض ــة» م ـح ـمــد ال ـق ــوم ــان ــي ،ف ــي حــديــث
ّ
لـ«العربي الجديد» ،أن «هناك اليوم تخوفات
حقيقية مــن الـنــزعــة التسلطية الـتــي ظهرت
لدى الرئيس ،خصوصًا في خطابه األخير»،
ّ
سعيد
مضيفًا أن الحركة تعتبر أن خطاب
ّ
«ي ـم ــث ــل م ـن ـعــرجــا خ ـط ـي ـرًا ي ـه ـ ُـدد االس ـت ـق ــرار
ال ـس ـيــاســي ووح ـ ــدة ال ــدول ــة امل ــؤت ـم ــن عليها
رئـيــس الـجـمـهــوريــة بمقتضى الــدس ـتــور .إذ
أبـ ــدى س ـعـ ّـيــد إص ـ ــرارًا ع ـلــى اح ـت ـكــار تــأويــل

يتواصل الجدل في تونس بشأن تصريحات الرئيس قيس سعيّد
وتوجهاته ،ال سيما بعد إعالنه أخيرًا أنه قائد لجميع القوات المسلحة،
وسط مخاوف من «النزعة التسلطية» التي ظهرت لدى الرئيس

مخاوف
من توجهات
سعيّد

«انقالب ناعم» على
النظام التونسي

الــدسـتــور وال ـنــزوع إلــى الـتــأويــات الـشــاذة».
ّ
سعيد يستغل هــذا االحتكار في
واعتبر أن
تأويل الدستور «لتمديد سلطته إلى ما ليس
من صالحياته» .وتابع« :بدا لحركة النهضة
أن رئـيــس الــدولــة يخطو خـطــوة خطيرة في
اتجاه إقحام املؤسسة األمنية في التجاذبات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وهـ ــو ي ـتــوعــد الـ ـن ــواب ب ـصــورة
ّ
لسعيد
واضـحــة» ،معتبرًا أن هــذا التصريح
«يـمـكــن أن ُيـفـهــم عـلــى أن ــه إع ــان ح ــرب على
املختلفني معه ،على غرار النهضة والحكومة
ّ
والبرملان ،ألن الوعيد كان متعدد التسميات».
ّ
وف ــي ق ــراءة ملــواقــف سـعــيــد وتـحــركــاتــه ،رأى
القيادي في حركة «النهضة» ،رئيس «مركز
ـراتـيـجـيــة والــدبـلــومــاسـيــة»
ال ــدراس ــات االسـتـ ّ
ّ
رفيق عبد السالم ،أنه «من الواضح أن الرئيس
ّ
سعيد يريد تغيير طبيعة النظام الـعــام ،إذ
يحاول فرض نظام رئاسي من خالل تأويل
الدستور» ،مشبهًا ذلك بـ«االنقالب الناعم».
ّ
واعـتـبــر فــي حــديــث لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
ّ
«سعيد يلعب دور الخصم والحكم في الوقت
نفسه ،ويـحــاول التدخل فــي مـجــاالت ليست
من اختصاصه» .وأضاف أنه «على الرغم من
األعراف السياسية التي تشكلت بعد الثورة
ّ
سعيد يريد تغيير
وطيلة  10سنوات ،إال أن
ّ
كــل ذل ــك والـتـحــكــم فــي كــل صـغـيــرة وكـبـيــرة،
ّ
وال يتصرف كموحد للتونسيني وال يراعي
مــوق ـعــه ك ـج ــام ــع ،ب ــل إن أغ ـل ــب تـصــريـحــاتــه

كثيرًا ما تثير الصراعات وتساهم في تغذية
االستقطاب ،وبالتالي نشعر وكأنه ال يزال
ف ــي حـمـلــة ان ـت ـخــاب ـيــة» .وت ــاب ــع ع ـبــد ال ـســام
ّ
أن «س ـع ـ ّـي ــد رفـ ــع شـ ـع ــارات ع ـ ــدة ،وب ـ ــدا غير
مقتنع باألحزاب ،وال بالتنظيم الحزبي ،وال
بالبرملان ،وبالتالي فلديه مشروع غامض قد
يكون أقرب إلى اللجان الدستورية ،وهو ما
أربك املشهد السياسي».
من جهته ،قال النائب املستقل حاتم املليكي،
ّ
فــي تصريح لـ«العربي الـجــديــد» ،إن مواقف
ّ
سعيد «هي تقريبًا مواقفه قبل االنتخابات،
ّ
إذ ظ ــل وفـيــا للشخصية نفسها ال ـتــي ظهر
ّ
سعيد يتلخص
بها» .وأوضح أن «ما يريده

«النهضة» :على سعيّد
التوقف عن كل مسعى
لتعطيل الدولة
جبنون :سعيّد حافظ
على الخط نفسه منذ
توليه السلطة

ّ
ً
في ثالث نقاط .أوال ،الرئيس يرى أن الحكم
ي ـجــب أن ي ـك ــون مـبـنـيــا ع ـلــى الــدي ـم ـقــراط ـيــة
املباشرة ،ومرجعية ّ
سعيد الفكرية تقوم على
أن الـشـعــب ي ـم ــارس الـحـكــم م ـبــاشــرة ولـيــس
من خــال ممثليه» .وتابع« :أمــا من الناحية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ـس ـع ـ ّـي ــد ي ــؤك ــد أن ـ ــه ال م ـجــال
للتعاطي مع الفساد ويعتبر أنه أصل الداء».
وبحسب املليكي ،فــإن هـنــاك «مـســألــة ثالثة
يــؤكــد عـلـيـهــا دائ ـم ــا س ـعـ ّـيــد ،وه ــي الـتـمـســك
بالدستور ،وذلــك بحكم تكوينه في القانون
ّ
الدستوري» .وتابع املليكي أن «هناك صراعًا
واض ـحــا بــن سـعـ ّـيــد ورئ ـيــس الـبــرملــان راشــد
ال ـغ ـن ــوش ــي ،رب ـم ــا ي ـك ــون ق ــد ان ـط ـلــق عـنــدمــا
حاول رئيس البرملان التصرف وكأنه رئيس
الــرؤســاء ،ولــم يكتف بــدوره فــي الـبــرملــان ،بل
وس ــع م ــن ل ـق ــاءات ــه ومـ ـش ــاورات ــه م ــع أط ــراف
ّ
سعيد».
مختلفة ،وهو ما يرفضه
أمـ ــا امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم حـ ــزب «ق ـلــب
ّ
ّ
«سعيد
تــونــس» ال ـصــادق جـبـنــون ،ف ــرأى أن
ح ـ ــاف ـ ــظ ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــط نـ ـفـ ـس ــه م ـ ـنـ ــذ ت ــول ـي ــه
السلطة ،بالدفاع عن الحكم املباشر وتركيز
ال ـس ـل ـط ــات» .وأضـ ـ ــاف ف ــي ح ــدي ــث صـحــافــي
ّ
أخـ ـيـ ـرًا ،أن «م ـح ــاول ــة ج ـمــع ال ـق ــوى األمـنـيــة
بسلطة رئيس الجمهورية يبقى أمرًا مخالفًا
للدستور ،فلسنا في نظام رئاسي يستحوذ
فـيــه الــرئـيــس عـلــى جميع الـسـلـطــات ،بــل في
نظام شبه برملاني».
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،رأى ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـ ــن «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي» ن ـب ـيــل حـ ـج ــي ،ف ــي ت ـصــريــح
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن م ــا ي ــري ــده سـعـ ّـيــد
«غير واضــح ،وكذلك األمــر بالنسبة إلى أين
يريد الــوصــول ،فكل تصريح جديد له مثير
للجدل أكثر مــن الــذي يسبقه» .وأفــاد حجي
ّ
بأن «عملية تأويل الدستور هي آخر مشاغل
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــن ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ظـ ــل ال ــوض ــع
الـ ـصـ ـح ــي ال ــدقـ ـي ــق وال ـ ــوض ـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
واالج ـت ـم ــاع ــي ال ـص ـع ــب ،فـمـتـطـلـبــات ال ـبــاد
ّ
سعيد للدستور».
مختلفة تمامًا عن تأويل
ل ـك ــن ال ـن ــائ ــب ع ــن ح ــرك ــة «الـ ـشـ ـع ــب» هـيـكــل
املـ ـك ــي ،اع ـت ـبــر أن «دسـ ـت ــور  2014واضـ ــح،
ّ
ويـ ـن ـ ّـص ع ـلــى أن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة هو
رئ ـيــس ل ـل ـقــوات املـسـلـحــة ب ـكــل أص ـنــاف ـهــا».
وقــال في حديث صحافي ،اإلثنني املاضي،
ّ
إن «رئيس الدولة فسر الدستور ،وهذا األمر
ّ
من حقه في ظل غياب املحكمة الدستورية».
ّ
سعيد بـ«االنقالب» ،قال
وردًا على من اتهم
املكي إن الرئيس «لــم يــأت على ظهر دبابة
ولــم يشهر كالشينكوف في وجــوه الناس،
بل أشهر دستورًا لم يكتبه هو ،وأشهره في
وجــه املنقلبني الفعليني على حــق الشعب
في حياة كريمة».
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شرق
غرب
منع تصويت سورية
في «حظر الكيميائي»
ج ــردت ال ــدول األع ـضــاء فــي منظمة
حـظــر األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة ،أمــس
األرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاء ،س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة م ـ ـ ــن حـ ـق ــوق
ّ
ال ـت ـصــويــت ف ـي ـهــا ،ب ـعــدمــا ت ـبــن أن
ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام اس ـت ـخ ــدم ــت م ـ ــرارًا
غ ــازات سامة ضــد املدنينيّ .
وأيــدت
أغلبية الدول خالل التصويت قرارًا
بــإلـغــاء حــق ســوريــة فــي التصويت
في املنظمة على الفور .وكتب ممثل
ه ــولـ ـن ــدا ب ــامل ـن ـظ ـم ــة ،فـ ــي ت ـغ ــري ــدة،
ّ
أن الـ ـق ــرار ي ـم ـثــل «رفـ ـض ــا واض ـحــا
الس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام وحـ ـ ـي ـ ــازة
األسلحة الكيميائية».
(رويترز ،العربي الجديد)
بشار األسد يترشح
لوالية جديدة
ق ـ ّـدم رئـيــس الـنـظــام ال ـســوري بشار
األسد ،أمس األربعاء ،أوراق ترشحه
ل ــوالي ــة جـ ــديـ ــدة ،ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
املـ ـ ـق ـ ــرر إج ـ ــراؤه ـ ــا ف ـ ــي  26م ــاي ــو/
أي ــار املـقـبــل ،فيما ن ــددت املـعــارضــة
ب ــاالقـ ـت ــراع ،واع ـت ـب ــرت ــه «مـســرحـيــة
ه ــزل ـي ــة» ،ت ـس ـت ـهــدف تــرس ـيــخ حكم
األسد .وأشار رئيس مجلس الشعب
(البرملان) حمودة صباغ إلى «تلقي
 3ك ـت ــب م ــن امل ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة
ّ
العليا تعلمه بتقديم كل من األسد،
ومهند نديم شعبان ،ومحمد موفق
صـ ــوان ،طـلـبــات بـتــرشـيــح أنفسهم
ملنصب الرئيس».
(العربي الجديد)
اشتباكات بين الجيش
العراقي و«الكردستاني»
ذكـ ـ ـ ــرت وسـ ــائـ ــل إعـ ـ ـ ــام فـ ــي إق ـل ـيــم
كــردس ـتــان ال ـع ــراق ،أم ــس األرب ـع ــاء،
ّ
أن اشـتـبــاكــات وق ـعــت بــن الجيش
ال ـعــراقــي ومـسـلـحــي ح ــزب «الـعـمــال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ف ــي ج ـبــل سـنـجــار،
غربي محافظة نينوى ،وذلك بعد 3
أسابيع على انتهاء مهلة منحتها
ال ـس ـل ـط ــات الـ ـع ــراقـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـعـ ـم ــال»
وامل ـل ـي ـش ـيــات املــرت ـب ـطــة ب ــه مل ـغ ــادرة
سنجار ومحيطها .وق ــال قائمقام
ّ
سنجار محما خليل إن االشتباكات
جاءت بعدما حاول عناصر الحزب
منع قوة من الجيش دخول جنوبي
الجبل.
(العربي الجديد)
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الحدث

أدين الشرطي األميركي السابق ديريك شوفين ،بجريمة قتل مواطنه
األسود جورج فلويد في مايو/أيار الماضي ،في محاكمة تاريخية
أعقبها قرار نادر ،قد يؤسس لمرحلة جديدة في الواليات المتحدة،
لجهة التعاطي القضائي مع عنف الشرطة المتهمة بالعنصرية

صالحيات مطلقة لنجل ديبي

المتمردون يهددون نجامينا

إدانة قاتل
جورج فلويد

أصبح نجل الرئيس
التشادي الراحل محمد
إدريس ديبي ،حسب
ميثاق انتقالي ،الحاكم
المطلق ،فيما هدد
المتمردون باقتحام
العاصمة

محاكمة تاريخية لعنصرية
الشرطة األميركية

واشنطن ــ العربي الجديد

اتخذ حكم محكمة مينيابوليس،
فــي والي ــة مينيسوتا األميركية،
والتي أدانت أول من أمس الثالثاء،
الشرطي السابق ديريك شوفني ،بثالث تهم
موجهة إلـيــه ،فــي قضية مقتل مــواطـنــه من
أصول أفريقية ،جورج فلويد ،بعدما ضغط
عـلــى عـنـقــه بــركـبـتــه ألك ـثــر مــن تـســع دقــائــق،
ً
ُبـعـدًا وطنيًا ،وشـكــا احتفاليًا ،تنفس على
أثره النشطاء الحقوقيون الصعداء ،مبدين
ّ
ارت ـي ــاح ـه ــم ل ـح ـكــم ق ــد ي ـشــكــل ح ـجــر أس ــاس
ً
ل ـق ـضــاء أم ـي ــرك ــي أك ـث ــر ع ـ ــدال ف ــي مـحــاسـبــة
ش ــرط ــة ب ـ ـ ــاده ،امل ــوص ــوم ــة ب ـت ــاري ــخ طــويــل
مــن العنصرية تـجــاه األقـلـيــات ،وخصوصًا
الـســود .لكن هــذا الشعور الـعــارم باالرتياح،
وال ـ ــذي س ــرى ع ـلــى الـ ـق ــادة الـسـيــاسـيــن في
ّ
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ظـ ـ ــل لـ ـ ــدى امل ـط ــال ـب ــن
ً
بإصالح الشرطة ،وصــوال إلى نزع التمويل
عنها ،ممزوجًا بالتشاؤم ،وسط خشية من
ّ
أن يكون الحكم بابًا لتنفيس قضية ُسلطت
ّ
األض ـ ـ ـ ــواء ع ـل ـي ـهــا ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،وت ـح ــول ــت
إلــى قضية رأي عــام ،مــن دون أن يكون ذلك
ً
مدخال للتغيير ،وسط عنف شرطي ممنهج،
محكوم بعدد كبير من العوامل االجتماعية
والـعــرقـيــة والـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة ،وفــي
ً
بلد أصبح موصوفًا باالنقسام ،فضال عن
العنصرية ،املبنية على إرث العبودية.
وق ــد ي ـك ــون الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن،
األك ـث ــر ارت ـي ــاح ــا ،ع ـلــى امل ـس ـتــوى الـسـيــاســي،
إثر املحاكمة ،نتيجة ّ
طي هذه الصفحة التي
ّ
ول ــدت حــراكــا ضخمًا ضــد الـعـنـصــريــة الـعــام
ّ
املــاضــي ،إث ــر طــيــه أيـضــا بشكل نسبي ملف
ك ــورون ــا لـنــاحـيــة تــداع ـيــات ال ــوب ــاء الـكــارثـيــة.
لكن مقتل العديد مــن املواطنني الـســود على
يد الشرطة ،تزامنًا مع محاكمة شوفني التي
اس ـت ـم ــرت ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ،آخ ــره ــم مــواط ـنــة
سوداء في اليوم ذاته من صدور الحكم ،يبقي
التوتر قائمًا بــن الشرطة واألقـلـيــات ،وسط
عقم في واشنطن لجهة التحرك ّ
جديًا إلصالح
الـشــرطــة .إال أن كــل ذل ــك ال يمنع مــن أن قــرار
املحكمة يبقى تاريخيًا وغير مسبوق ،في بلد
لم يعتد على محاكمة شرطييه ،وبـ«عدالة».
ّ
وكانت قضية فلويد قد ولدت أيضًا انقسامًا

سياسيًا في البالد ،في عهد الرئيس السابق
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،إذ تـمـسـكــت ف ـئــة سـيــاسـيــة،
جـمـهــوريــة فــي الـغــالــب ،بسرديتها الخاصة
املـتـعـلـقــة ب ـه ــذا الـ ـج ــدال ال ـت ــاري ـخ ــي ،راف ـضــة
«شـ ـيـ ـطـ ـن ــة» ال ـ ـشـ ــرطـ ــة .وحـ ـظـ ـي ــت امل ـح ــاك ـم ــة
باهتمام غير مسبوق ،السيما منذ محاكمة
أرب ـعــة شــرطـيــن فــي ال ـعــام  ،1991فــي قضية
مقتل املــواطــن األس ــود رودن ــي كينغ ،ضربًا،
وتـبــرئـتـهــم فــي  29إبــريــل/ن ـي ـســان مــن الـعــام
ذاته ،ما أثار حينها موجة احتجاجات عارمة
في الواليات املتحدة .ومن أصل  984أميركيًا،
قتلوا على يد الشرطة األميركية عــام ،2020
بمحاكمة عــادلــة،
وح ــده مقتل فـلــويــد حـظــي
ّ
ح ـيــث ت ـض ــاف ــرت ع ـنــاصــر ع ـ ـ ّـدة م ـكــنــت ذل ــك،
أهمها الشاهدة دارنيال فرازير ،التي ّ
سجلت
جــري ـمــة ق ـتــل ف ـلــويــد وص ــراخ ــه «ال أستطيع
التنفس» ،بعد  10دقائق من حصولها في 25
مايو/أيار املاضي.
وبعد حوالي عام على قتله فلويد في مدينة
مينيابوليس في مينيسوتا ،بعدما أوقفه
لالشتباه بحيازته عملة نقدية مــزورة من
ف ـئــة  20دوالرًا ،أدي ـ ــن ال ـش ــرط ــي األم ـيــركــي
ديريك شوفني ،أول من أمس ،بالتهم الثالث
ال ـت ــي وج ـه ــت إل ـي ــه ،وه ــي جــري ـمــة ق ـتــل من
ال ــدرج ــة الـثــانـيــة وجــريـمــة قـتــل مــن الــدرجــة
ال ـثــال ـثــة وال ـق ـتــل غ ـيــر ال ـع ـمــد ،ف ــي مـحــاكـمــة
وص ـف ــت بــال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ،وت ــراف ــق
ق ــراره ــا م ــع م ـظــاهــر اح ـت ـفــال شـعـبــي عـ ّـمــت
شـ ـ ــوارع امل ـ ــدن والـ ــواليـ ــات األم ـي ــرك ـي ــة ،كما
ت ـصــدر ال ـق ــرار ع ـنــاويــن الـصـحــف ووســائــل
اإلعالم بمختلف أنواعها.
وبـعــد املحاكمة الـتــي استمرت جلساتها 3
أسابيع ،أدانت محكمة مينيابوليس ،شوفني
( 45عامًا) بقتل فلويد .وبعد إشارة القاضي
بيتر كاهيل إلــى خـطــورة القضية ،ودعوته
هيئة املحلفني املختلطة عرقيًا ،واملكونة من
نساء ورجال ،إلى عدم اإلذعان لـ«التحيز أو
التعصب أو الشغف أو التعاطف أو الــرأي
ال ـع ــام» ،احـتــاجــت ه ــذه الـهـيـئــة إل ــى أق ــل من
 11ساعة للتوصل الــى قــرار باإلجماع ،بأن
شوفني مذنب بالتهم الثالث املوجهة إليه.
وب ـع ــد قـ ـ ــراءة ال ـق ــاض ــي بـيـتــر ك ــاه ـي ــل ،حكم
الـهـيـئــة ،وض ــع أفـ ــراد ال ـشــرطــة األص ـف ــاد في
ي ــدي شــوفــن ال ــذي ك ــان طـلـيـقــا بـكـفــالــة ولــم

يواجه شوفين حكمًا
بالسجن لمدة  40عامًا
كحد أقصى
ّ
تزامنت المحاكمة مع
استمرار قتل مواطنين
على يد الشرطة
أجّ ح مقتل فلويد حراكًا واسعًا ضد العنصرية (ميغان فارنر)Getty/

تظهر عليه أي عالمات تأثر ،واقتادوه خارج
قاعة املحكمة ،فيما ّ
عم الفرح عائلة فلويد،
واملـ ـئ ــات املـحـتـشــديــن خـ ــارج م ـقــر املـحـكـمــة،
وفــي ســاحــة فلويد فــي مينيابوليس ،التي
ّ
سميت باسمه بعد مقتل .ويــواجــه شوفني
ّ
حـكـمــا بــالـسـجــن مل ــدة  40عــامــا ك ـحــد أقصى
فــي التهمة األكـثــر خ ـطــورة ،وهــي القتل من
الدرجة الثانية ،على أن تعقد جلسة تحديد
الـعـقــوبــة فــي وق ــت الح ــق .كـمــا يــواجــه ثالثة
ع ـن ــاص ــر ش ــرط ــة س ــابـ ـق ــن ،آخـ ــريـ ــن هـ ــم تــو
ثــاو وتــومــاس اليــن وجــي ألكساندر كوينغ
اتـهــامــات على صلة بمقتل فـلــويــد ،على أن
تجري محاكمتهم بشكل منفصل فــي وقت
الحق من العام الحالي.
وتعليقًا عـلــى الـحـكــم ،أش ــاد مـحــامــي عائلة
فـلــويــد ،بــن كــرامــب ،بما توصلت إلـيــه هيئة
امل ـح ـل ـف ــن ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره انـ ـتـ ـص ــارًا تــاري ـخ ـيــا
لـلـحـقــوق امل ــدن ـيــة ،وي ـم ـكــن أن يـشـكــل رك ـيــزة
إلص ـ ـ ـ ــدار تـ ـش ــريـ ـع ــات ت ـت ـض ـم ــن إص ــاح ــات
للشرطة ،خصوصًا في تعاملها مع األقليات.
وك ـت ــب ك ــرام ــب ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،أن «ال ـعــدالــة
التي تأملنا لتحقيقها ،حصلت عليها عائلة
فـلــويــد أخ ـي ـرًا .ه ــذا الـحـكــم هــو نـقـطــة تحول
فــي الـتــاريــخ ،ويبعث برسالة واضـحــة حول
الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى م ـح ــاس ـب ــة م ــؤسـ ـس ــات إن ـف ــاذ
الـقــانــون» ،الفـتــا إلــى أن «الـعــدالــة للسود في
أميركا ،هي عدالة لجميع األميركيني».
وك ــان ــت امل ــرافـ ـع ــات ال ـخ ـتــام ـيــة يـ ــوم اإلث ـنــن
امل ــاض ــي ،قــد تضمنت عــرضــا ملقتطفات من

مقطع الـفـيــديــو لــوفــاة فـلــويــد ،ال ــذي شــاهــده
امل ــاي ــن حـ ــول ال ـع ــال ــم .وق ـ ــال امل ــدع ــي ال ـعــام
ستيف شاليكر ،متوجهًا إلى هيئة املحلفني،
إن «هذه القضية بالضبط ما كنتم تعتقدونه
عندما شاهدتم ذلك الفيديو» ،مضيفًا أن ذلك
«لم يكن بمثابة عمل شرطي .لقد كان جريمة
ق ـت ــل .ت ـس ــع دق ــائ ــق و 29ث ــان ـي ــة م ــن إسـ ــاءة
اس ـت ـخــدام الـسـلـطــة بـشـكــل ص ـ ــادم» .وح ــاول
مـحــامــي ال ــدف ــاع عــن شــوفــن ،إري ــك نـلـســون،
التأثير في الهيئة ،لـ«رؤية تصرفات شوفني
من منظور شرطي» .موضحا «لــم يستخدم
القوة غير املشروعة عن عمد» .كما أعاد القول
ب ــأن م ــرض الـقـلــب ال ــذي ك ــان يـعــانـيــه فلويد
وتعاطيه املـخــدرات ،كانا عاملني في وفاته،
وذلــك على الرغم من شهادات خبراء طبيني
خالل املحاكمة حول سبب وفاة فلويد ،وهو
ن ـق ــص األوكـ ـسـ ـج ــن ب ـع ــدم ــا وض ـ ــع شــوفــن
ركـبـتــه عـلــى رقـبـتــه .ب ــدوره ــم ،أك ــد شرطيون
أدلـ ــوا بـشـهــاداتـهــم أم ــام الـنـيــابــة ال ـعــامــة ،أن
الـقــوة التي استخدمت وقــت توقيف فلويد،
كانت مفرطة وغير ضرورية.
وإثــر صــدور الحكم ،أعــرب الرئيس األميركي
جو بايدن لعائلة فلويد ،في اتصال هاتفي،
عن «ارتياحه» لقرار املحكمة ،معتبرًا أنه «في
غــايــة األه ـم ـي ــة» .كـمــا اتـصـلــت نــائـبــة بــايــدن،
كاماال هاريس ،وهي أول نائبة رئيس سوداء
في تاريخ الواليات املتحدة ،بعائلة الضحية،
واصفة الحدث بأنه «يوم للعدالة في اميركا».
والح ـق ــا ،وص ــف بــايــدن فــي كـلـمــة تلفزيونية

له بعد الحكم العنصرية بأنها «لطخة على
روح امتنا» ،داعيًا إلــى «مواجهة العنصرية
املمنهجة والتفاوتات العرقية املوجودة داخل
الشرطة ونظامنا القضائي الجنائي» .واعتبر
الرئيس األميركي أن هذا هو الوقت املناسب
«كي نتوحد كأميركيني» .بدوره ،رأى الرئيس
األسبق باراك أوباما ،أن «هيئة املحلفني قامت
بما هو صحيح» ،لكنه ّ
شدد على أن «العدالة
الحقيقية تتطلب ما هو أكثر من ذلــك» .وفي
ب ـيــان ل ـهــا ،اع ـت ـبــرت حــاكــم واليـ ــة ميشيغني،
الــديـمـقــراطـيــة غــريـتـشــن واي ـت ـمــار ،أن الحكم
هو «تذكير بأن علينا استمرار الدفع باتجاه
العدالة في كل زاوية من مجتمعنا».
وفي التعليقات أيضًا ،ذكر مكتب وكالة «أف
بــي آي» فــي بورتالند أن الحكم هــو «فرصة
ملــرة واحــدة لبناء مجتمع أكثر عــدالــة» .وفي
مــدي ـنــة س ــان ــت ل ــوي ــس ،ف ــي م ـي ـس ــوري ،رأى
«اتـ ـح ــاد ال ـش ــرط ــة ملـجـتـمــع أخـ ــاقـ ــي» ،وهــو
اتـحــاد شرطة يهيمن عليه أف ــراد مــن أصــول
أفريقية ،أن «النصر صغير ،لكنه تاريخي»،
مضيفًا أن «ال ـحــاجــة املـلـحــة هــي السـتـمــرار
ال ـن ـضــال م ــن أج ــل الـتـغـيـيــر .ن ـح ـتــاج إلن ـهــاء
العنصرية املـمـنـهـجــة» .وق ــال الـقــس جيسي
جــاكـســون ،مــن مينابوليس ،لـ«أسوشييتد
بـ ــرس» ،عـبــر ال ـهــاتــف ،إن الـجـمـيــع «م ــرت ــاح،
ً
لكننا ال نحتفل ألن القتل يتواصل» ،آمال أن
تشكل املحاكمة «نقطة تحول لوقف عمليات
اإلعدام خارج نطاق القانون».
من جهتهم ،كان القادة في الحزب الجمهوري

تقرير

قمة المناخ :محاولة أميركية لضمان التفوق العالمي
نيويورك ــ ابتسام عازم

ال تتوقف دالالت القمة الدولية للمناخ التي
دعا إليها الرئيس األميركي جو بايدن ،على
تأكيد ال ـتــزام اإلدارة الـجــديــدة فــي واشنطن
بــالـتـعــدديــة الــدول ـيــة وال ـتــزامــات ـهــا الـســابـقــة
ح ـ ــول امل ـ ـنـ ــاخ ،بـ ــل ت ـت ـع ــدى ذل ـ ــك إل ـ ــى سـعــي
الــواليــات املتحدة لضمان اسـتـمــرار تفوقها
ون ـفــوذهــا الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي ،ولـيــس
فـقــط تـعــافـيــه بـعــد جــائـحــة ك ــورون ــا ،والـحــد
مــن الـنـفــوذ الـصـيـنــي ،وال ـع ــودة إل ــى ترسيخ
مــوقـعـهــا ال ــدول ــي ،بـعــد تــراج ـعــه خ ــال أرب ــع
سنوات من حكم دونالد ترامب ،خصوصًا أن
ملف املناخ باتت ترتبط به الكثير من امللفات
األخ ــرى ،بـمــا فيها االقـتـصــادي والسياسي
واالجتماعي.
ويـفـتـتــح ب ــاي ــدن قـمــة أمـيــركـيــة دول ـي ــة حــول
املناخ ،عن ُبعد بسبب جائحة كورونا ،غدًا
الـخـمـيــس ،تستمر لـيــومــن ،بـمـشــاركــة قــادة
أرب ـعــن دول ــة ،أبــرزهــا الـصــن وروس ـي ــا ،مع
تأكيد الرئيسني شي جني بينغ وفالديمير
بوتني مشاركتهما .وأرادت إدارة بايدن أن
يتزامن عقد القمة مــع إحـيــاء الـيــوم العاملي
ل ــأرض ،وقـبــل اجـتـمــاع قمة امل ـنــاخ ،برعاية
األم ــم املـتـحــدة فــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن الثاني
املقبل في غالسكو .وال ترمز القمة األميركية
إل ــى عـ ــودة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة اللـتــزامــاتـهــا
ال ـس ــاب ـق ــة حـ ــول املـ ـن ــاخ ف ـح ـس ــب ،ب ـم ــا فـيـهــا
ان ـض ـمــام ـهــا مـ ـج ــددًا إلـ ــى م ـع ــاه ــدة بــاريــس
ل ـل ـم ـنــاخ ،ب ــل كــذلــك لـقـيــادتـهــا ت ـلــك الـجـهــود
وخفض سرعة التوسع الصيني .وبحسب

الـبـيــت األب ـي ــض ،ف ــإن  17دولـ ــة م ــن املــدعــوة
ه ــي م ــن ال ـ ــدول ذات االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـك ـبــرى،
واملسؤولة عن  80في املائة من االنبعاثات
العاملية والناتج املحلي اإلجمالي العاملي.
ً
ك ـم ــا س ـي ـضــم االجـ ـتـ ـم ــاع دوال أخ ـ ـ ــرى ،لـهــا
اب ـت ـكــارات ودور ري ــادي فــي مـجــال مكافحة
التغير املناخي وخطط اقتصادية مبتكرة
للوصول إلــى اقتصادات تعتمد على صفر
انـ ـبـ ـع ــاث ــات ،وم ـج ـم ــوع ــة أخـ ـ ــرى م ــن ال ـ ــدول
امل ـعــرضــة إل ــى حــد كـبـيــر لـلـتـبـعــات السلبية
لـلـتـغـيــر امل ـن ــاخ ــي ،ك ـ ــدول الـ ـج ــزر الـصـغـيــرة
وغيرها ،وأخ ــرى حليفة للواليات املتحدة.
وسـيـشــارك فــي الـنـقــاشــات الـجــانـبـيــة للقمة
ك ــذل ــك عـ ــدد م ــن م ـن ـظ ـمــات امل ـج ـت ـمــع املــدنــي
وممثلون عن شركات القطاع الخاص.
وتضع إدارة بايدن عددًا من األهــداف نصب
أعينها ملناقشتها على مستويات عــدة في
القمة ،من بينها تنسيق الجهود للعمل على
عدم تجاوز ارتفاع درجــة حــرارة األرض 1.5
درج ــة مئوية .لكن القمة ستركز كــذلــك على
ال ـق ـضــايــا االق ـت ـص ــادي ــة وم ــاي ــن الــوظــائــف
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن خ ـل ـق ـه ــا ،وس ـت ـل ـعــب
التقنيات املبتكرة دورًا مهمًا في هــذا األمــر.
ك ـمــا ال ـع ـمــل ع ـلــى االن ـت ـق ــال إل ــى اق ـت ـص ــادات
تعتمد أك ـثــر عـلــى م ـصــادر الـطــاقــة النظيفة
وامل ـت ـجــددة .وهـنــا ال يمكن إغ ـفــال التنافس
الشديد بني الــواليــات املتحدة والـصــن ،إلى
ج ــان ــب دول ص ـنــاع ـيــة أخـ ـ ــرى ف ــي االتـ ـح ــاد
األوروبي وغيره.
وتتخذ إدارة بايدن توجهًا براغماتيًا في
إدارتها لعالقاتها مع الصني وروسيا فيما

يخص امل ـنــاخ .فعلى الــرغــم مــن انتقاداتها
ل ـه ـمــا وخ ــاف ــات ـه ــا الـ ـش ــدي ــدة م ــع ال ـب ـلــديــن
ح ــول الـكـثـيــر م ــن امل ـل ـفــات ال ــدول ـي ــة ،لكنها
تـ ـح ــاول ال ـت ـع ــاون وت ــوث ـي ــق ال ـع ــاق ــات في
املجاالت األخرى التي من مصلحة الواليات
املتحدة ،كما الدول األخــرى ،التعاون فيها.
وعقد القمة تحت مظلة أميركية ،قبل قمة
املـ ـن ــاخ امل ـق ـب ـلــة ف ــي غ ــاس ـك ــو ،ت ـحــت مظلة
األمم املتحدة ،يظهر عزم اإلدارة األميركية
عـلــى ضـ ــرورة الـضـغــط عـلــى ال ـصــن وكبح
تقدمها ،فال يمكن ألي من الدول الصناعية
االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن خــدمــاتـهــا ف ــي صناعاتهم
ومنتجاتهم في ظل نظام العوملة.
الـتـحــركــات األم ـيــرك ـيــة ،ومـعـهــا دول غربية

أخ ـ ـ ــرى ،ع ـل ــى ص ـع ـيــد امل ـ ـنـ ــاخ ،ت ـش ـمــل خـلــق
نـ ـظ ــام يـ ـف ــرض أخ ـ ــذ املـ ـش ــاري ــع وال ـ ـقـ ــروض
والـتـكـنــولــوجـيــا ال ـخ ـض ــراء واالس ـت ـث ـمــارات
والـ ـض ــرائ ــب وأمـ ـ ــور أخ ـ ــرى ب ـعــن االع ـت ـبــار
إذا أراد ال ـعــالــم بــالـفـعــل مــواج ـهــة تـحــديــات
ال ـت ـغ ـيــر املـ ـن ــاخ ــي .وي ـ ــدرك ب ــاي ــدن أن عـلـيــه

يهدد شبح
تقدم
الترامبية بنسف أي
ّ
سيحرزه بايدن

تحرك في واشنطن عام  2017بعد انسحاب ترامب من اتفاقية باريس ()Getty

الـتـحــرك بـســرعــة وذكـ ــاء ،وبـشـكــل تـكــون فيه
أهدافه واضحة وقابلة للتحقيق على املدى
القصير ،في الوقت الذي يضع فيه سياسات
تضمن تمكن بالده من االستمرار واملنافسة
على املدى البعيد.
وعلى الــرغــم مــن جهود بــايــدن إلع ــادة بــاده
إل ــى ق ـي ــادة ال ـج ـهــود الــدول ـيــة عـلــى أك ـثــر من
ص ـع ـي ــد ،إال أن ش ـب ــح ال ـت ــرام ـب ـي ــة ي ـق ــف لــه
باملرصاد ،ويهدد بنسف أي ّ
تقدم سيحرزه
خــال الـسـنــوات األرب ــع املقبلة ،إذا عــاد بعد
أربـ ــع س ـن ــوات إل ــى ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،تــرامــب
مجددًا أو مرشح آخر عن الحزب الجمهوري،
الــذي تهيمن عليه أيديولوجية ترامب التي
تنكر حتى وجــود تغير مناخي .وهنا على
بايدن أن يعمل جاهدًا إلعادة الثقة للمجتمع
الدولي بأن كل الجهود الحالية لن تمحوها
جرة قلم من إدارة جديدة بعد أربع سنوات.
كما أن بايدن يواجه تحديًا آخر ال يقل أهمية،
وهو املحلي على صعيد الكونغرس ،إذ تأتي
جهوده وسط محاوالته لتأمني املليارات من
الكونغرس إلصالح البنية التحتية املهترئة.
فمن دون إصالحها لن يكون من السهل كذلك
ال ـت ـعــافــي م ــن ت ـب ـعــات وبـ ــاء ك ــورون ــا ،وخـلــق
فــرص عمل جديدة وســد الفروقات الطبقية
التي تزيد من التوترات في البلد .فمن أجل
النهوض بأميركا واالعـتـمــاد على اقتصاد
أخ ـض ــر ،وتـحـقـيــق أه ـ ــداف مـكــافـحــة الـتـغـيــر
امل ـنــاخــي ،يـحـتــاج األم ــر كــذلــك إل ــى تـحــوالت
إضافية ،وجهود جدية لخفض االنبعاثات،
وت ـغ ـي ـيــر س ـل ــوك ال ـش ــرك ــات األم ـي ــرك ـي ــة ،كما
سلوك املستهلكني.

أكثر تحفظًا في مواقفهم تجاه الحكم .وقال
الـسـيـنــاتــور ال ـج ـم ـهــوري ،لـيـنــدســي غــراهــام،
إن ــه «ق ـ ــرار هـيـئــة امل ـح ـل ـفــن ،أظ ــن أن ــه سيتم
االستئناف بمعزل عما إذا كــانــت املحاكمة
عادلة أم ال ،لكنني أكــدت للجميع أن النظام
يسير بهذه الطريقة ،أقبل حكم الهيئة ،وأترك
األمر للمحكمة».
وتـ ـ ــرافـ ـ ــق اخ ـ ـت ـ ـتـ ــام مـ ـح ــاكـ ـم ــة ش ـ ــوف ـ ــن ،مــع
ت ـعــزيــزات أمـنـيــة مـكـثـفــة ف ــي أك ـثــر م ــن والي ــة
أميركية ،ال سيما ّ
جراء االحتقان الذي يسود
لدى األقليات ،نتيجة استمرار عنف الشرطة.
وكانت مينيابوليس ،حيث جرت املحاكمة،
س ــاح ــة ل ــاح ـت ـج ــاج ــات ال ـل ـي ـل ـيــة م ـن ــذ مـقـتــل
ش ــاب أس ــود آخ ــر يـبـلــغ مــن الـعـمــر  20عــامــا،
هو دونتي رايــت ،في إحدى ضواحي مدينة
مينيسوتا فــي  11إبــريــل/ن ـي ـســان الـحــالــي،
على يد شرطية .وحصل ذلك بالتزامن أيضًا
مع مقتل الطفل آدم توليدو على يد الشرطة
في شيكاغو .وقتلت الفتاة الـســوداء ماخيا
براينت ،في اليوم ذاته من إصدار الحكم في
جريمة شوفني ،في مدينة كولومبوس ،في
والية أوهايو ،بنيران الشرطة ،التي رصدت
عـبــر كــام ـيــرات لـهــا م ـحــاولــة ال ـف ـتــاة التهجم
على سيدتني ،حاملة سكينًا ،ما أجـ ّـج أيضًا
احتجاجات على مقتلها فــي املدينة .وعلى
الرغم من األجــواء االحتفالية السلمية التي
أعقبت إدانة شوفني ،إال أنه ّ
تم تسجيل أعمال
شغب وسرقة محال تجارية أو كسر زجاج
واجهتها في بعض األماكن.

دش ـ ــن رحـ ـي ــل ال ــرئ ـي ــس إدري ـ ـ ــس دي ـب ــي،
الذي حكم تشاد ألكثر من  30سنة وكان
شريكًا رئيسيًا للغرب ضد الجهاديني
في منطقة الساحل ،فترة من عدم اليقني
ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد ،ال ـ ــذي وعـ ــد امل ـت ـم ــردون
فـيــه بــالــزحــف إل ــى الـعــاصـمــة نجامينا،
ل ــإط ــاح ــة ب ـن ـجــل الـ ــراحـ ــل م ـح ـم ــد ،بـعــد
أن ت ــم اخ ـت ـي ــاره زع ـي ـمــا مــؤق ـتــا ل ـلــدولــة،
ف ـي ـمــا دعـ ــت أح ـ ـ ــزاب م ـع ــارض ــة الـشـعــب
إلـ ــى عـ ــدم االن ـص ـي ــاع ل ـ ـقـ ــرارات املـجـلــس
العسكري االنتقالي .وستنظم الجنازة
الــوطـنـيــة إلدري ــس دي ـبــي ،غ ـدًا الجمعة،
ف ــي ن ـجــام ـي ـنــا .وأعـ ـل ــن امل ـت ـح ــدث بــاســم
الـحـكــومــة الـفــرنـسـيــة ،غــابــريــل آتـ ــال ،أن
الــرئ ـيــس إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون سـيـشــارك
ف ـ ــي جـ ـ ـن ـ ــازة ديـ ـ ـب ـ ــي .وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـجـ ـن ــرال
مـحـمــد إدري ـ ــس دي ـب ــي ( 37س ـن ــة) نجل
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــراح ـ ــل ،أن ـ ــه «يـ ـت ــول ــى م ـهــام
جمهورية» تشاد ،حسب ميثاق
رئيس
ُ
انـ ـتـ ـق ــال ــي ن ـ ـشـ ــر أم ـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ع ـلــى
امل ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ـل ــرئ ــاس ــة .ويـلـغــي
املـ ـيـ ـث ــاق ال ـع ـم ــل ب ــال ــدسـ ـت ــور ال ـس ــاب ــق،
ُ
وينفذ «كقانون أساسي للجمهورية».
وبموجبه ،سيكون محمد أيضًا «القائد
األعلى للقوات املسلحة» .وكان قد ّ
عي،
الـثــاثــاء املــاضــي ،بـمــوجــب مــرســوم14 ،
ً
ج ـن ــراال قــريـبــن جـ ـدًا م ــن والـ ــده الــراحــل
في املجلس االنتقالي ،الهيئة املسؤولة
عن تنظيم االنتقال ملــدة  18شهرًا حتى
إجراء «انتخابات حرة وديمقراطية».
كـ ـم ــا ي ـ ـ ـ ــرأس مـ ـحـ ـم ــد دي ـ ـبـ ــي «املـ ـجـ ـل ــس
الـعـسـكــري االن ـت ـقــالــي ومـجـلــس الـ ــوزراء
ولجان الدفاع الوطني العليا» ،بحسب
نـ ــص امل ـ ـي ـ ـثـ ــاق .وي ـ ـقـ ــوم رئـ ـي ــس ال ــدول ــة
الجديد بــإقــرار الـقــوانــن التي يعتمدها
أع ـض ــاء املـجـلــس الــوط ـنــي االن ـت ـقــالــي ال ـ
 ،69واملعينون مباشرة مــن قبل محمد.

ويـضـمــن امل ـي ـثــاق ،امل ـك ــون م ــن  95م ــادة،
«حـ ــريـ ــة الـ ـ ـ ــرأي وال ـض ـم ـي ــر وامل ـع ـت ـق ــد»،
وي ـ ـنـ ــص عـ ـل ــى «إع ـ ـف ـ ــاء أف ـ ـ ـ ــراد ال ـج ـيــش
املكلفني فــي الحكومة االنتقالية مــن أي
وظيفة عسكرية».
ووعد املتمردون ،الذين يشنون هجومًا
ضـ ــد الـ ـنـ ـظ ــام مـ ـن ــذ نـ ـح ــو ت ـس ـع ــة أيـ ـ ــام،
بالتقدم إلى نجامينا .ورفضوا «بشكل
ق ــاط ــع» هـ ــذا امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـك ــري .وق ــال
املتحدث باسم «جبهة التناوب والوفاق
في تشاد» (فاكت) كينجابي أوغوزيمي
دي تابول ،في اتصال هاتفي مع وكالة
«أس ــوش ـي ـي ـت ــد ب ـ ـ ــرس»« ،ن ــرف ــض رف ـضــا
قاطعًا املرحلة االنتقالية .ننوي مواصلة
الهجوم» .وأعلنت الجماعة املتمردة ،في
بيان ،أن قواتها «تتجه نحو نجامينا».
وأضافت أن «تشاد ليست مملكة .ال يمكن
أن يكون هناك انتقال للسلطة بني األسر
الحاكمة فــي بــادنــا» .وأعـلــن مسؤولون
ف ــي امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري االن ـت ـق ــال ــي أن
القتال لم ينته بعد للسيطرة على البالد.
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس جـ ـم ــادوم
تيراينا «ال يــزال الوضع األمني خطيرًا
ل ـل ـغــايــة ،بــالـنـظــر إل ــى اس ـت ـم ــرار وحـجــم
الـتـهــديــد اإلره ــاب ــي» ،مضيفًا أن ــه يجب
على الجيش اآلن «منع البالد من الغرق
في الفوضى والغوغائية».
ونـ ـ ـ ــددت أحـ ـ ـ ــزاب املـ ـع ــارض ــة الــرئ ـي ـس ـيــة
ف ــي تـ ـش ــاد ،أمـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ب ــ«ان ـق ــاب
مؤسساتي» فــي البلد .ودعــا « 30حزبًا
سـيــاسـيــا فــي امل ـعــارضــة الــديـمـقــراطـيــة»،
في بيان ،إلــى «مرحلة انتقالية يقودها
مدنيون عبر حوار شامل» ،بعدما تولى
محمد ديبي «مهام رئيس الجمهورية».
وطالبوا «سـكــان تشاد بعدم االنصياع
للقرارات غير القانونية وغير الشرعية

سيشارك ماكرون
في جنازة إدريس ديبي
في نجامينا غدًا
طالبت أحزاب معارضة
فرنسا بعدم التدخل في
شؤون تشاد

وامل ـخ ــال ـف ــة لـلـتـنـظـيـمــات ال ـت ــي ات ـخــذهــا
املجلس العسكري االنتقالي ،وال سيما
ميثاق االنتقال ،وحظر التجول وإغالق
الـ ـح ــدود» .وب ــن املــوق ـعــن ح ــزب صــالــح
كبزابو خصم إدريــس ديبي التاريخي،
وحـ ـ ـ ــزب س ــوكـ ـسـ ـي ــه م ـ ــاس ـ ــرا أح ـ ـ ــد أش ــد
م ـعــارضــي ن ـظــام الــرئ ـيــس ال ـســابــق .كما
وج ـه ــت هـ ــذه األحـ ـ ـ ــزاب «تـ ـح ــذيـ ـرًا» إل ــى
فرنسا ،القوة املستعمرة السابقة والتي
دعمت ديبي منذ وصوله إلى السلطة في
عام  1990على رأس حركة تمرد ،طالبة
مـنـهــا «عـ ــدم ال ـتــدخــل ف ــي شـ ــؤون تـشــاد
الداخلية» .كما دعت األسرة الدولية إلى
«م ــؤازرة الشعب الـتـشــادي إلع ــادة دولــة
القانون والديمقراطية».
وأش ــادت دول الساحل ،التي انخرطت
م ـ ــع ت ـ ـشـ ــاد ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاربـ ــة ال ـج ـم ــاع ــات
ال ـج ـهــاديــة ب ـمــآثــر دي ـب ــي .وقـ ــال رئـيــس
الـنـيـجــر مـحـمــد بـ ــازوم وح ـكــوم ـتــه ،في
بيان ،إن «شعب النيجر يشارك الشعب
الـتـشــادي الشقيق أملــه ،ويــود أن يعرب
عـ ــن ت ـض ــام ـن ــه وط ـم ــأن ـت ــه (ل ـ ـهـ ــم) عـلــى
التزامهم بالعمل معهم من أجل إحالل
ال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار ف ــي دول الـســاحــل
ال ـخ ـم ــس وال ـ ـ ـ ــدول امل ـش ــاط ـئ ــة لـبـحـيــرة
تشاد» .واعتبر الرئيس االنتقالي ملالي
ب ــاه نـ ــداو ،ف ــي ب ـي ــان ،أن «رح ـي ــل ديـبــي
يمثل خسارة فادحة ليس فقط لبالده
ولكن أيضًا ملنطقة الساحل وأفريقيا».
وأشــاد الرئيس املوريتاني محمد ولد
الشيخ الغزواني ،في بيان ،بديبي الذي
«ساهم بشكل فعال في جهود ترسيخ
االستقرار واألمــن في منطقة الساحل،
وكــذلــك على نـطــاق قــارتـنــا األفــريـقـيــة».
كما أشــاد رئيس بوركينا فاسو روش
مـ ـ ــارك كــري ـس ـت ـيــان كـ ــابـ ــوري بـ ــ«ذك ــرى
م ــؤي ــد ك ـب ـي ــر لـ ـفـ ـك ــرة عـ ـم ــوم أف ــري ـق ـي ــا،
وأخ ملتزم بقناعة وتصميم مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ف ـ ــي ح ـ ـ ــوض بـ ـحـ ـي ــرة ت ـش ــاد
و(منطقة) الساحل».
وق ـ ــال م ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـب ـيــت األب ـي ــض،
فــي بـيــان« ،نــديــن أعـمــال العنف األخيرة
والخسائر فــي األرواح فــي تـشــاد .نؤيد
االنتقال السلمي للسلطة وفقًا للدستور
ال ـت ـش ــادي» .وأع ــرب ــت وزارة الـخــارجـيــة
القطرية ،في بيان ،عن قلقها البالغ إزاء
ال ـت ـطــورات األخ ـي ــرة فــي ت ـشــاد .وج ــددت
«م ــوق ــف دول ـ ــة ق ـط ــر ال ـث ــاب ــت م ــن رف ــض
العنف مهما كانت الدوافع واألسباب».
(فرانس برس ،رويترز ،أسوشييتد برس ،قنا)
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متابعة

بوتين يواصل القمع في الداخل ...ويحذر الغرب
حذر الرئيس فالديمير
بوتين الغرب ،أمس
األربعاء ،بشدة من
التطاول على مصالح
بالده ،قائًال إن رد موسكو
سيكون «سريعًا وقاسيًا»
ي ـتــزايــد ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات الــروس ـيــة،
داخليًا وخارجيًا ،بشأن ملفات عــدة ،بينما
حذر الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،أمس
األرب ـ ـعـ ــاء ،خ ـص ــوم بـ ــاده م ــن «تـ ـج ــاوز خط
أحمر» مع روسيا .يأتي ذلك بينما استأنف
أنصار املعارض الروسي املسجون أليكسي
نــافــال ـنــي تـحــركــاتـهــم ف ــي الـ ـش ــارع ،ف ــي حني
عمدت السلطات إلى اعتقال مقربني منه.
وق ــال بــوتــن فــي خـطــابــه الـسـنــوي عــن حالة
األم ــة ،أم ــس« :إنـنــا نتصرف عمومًا بضبط
النفس وعلى نحو متواضع ،وغالبًا ال ّ
نرد
حتى على أعمال غير ودية أو حتى على ألفاظ
نــابـيــة بـشـكــل صـ ــارخ» .وت ـ ّ
ـوج ــه إل ــى مــن قــال
ّ
إنهم ينظرون إلى «نوايانا الطيبة على أنها
ضعف» ،متمنيًا «أال يخطر ألحد أن يتخطى
خـطــا أح ـمــر م ــع روسـ ـي ــا» ،مـضـيـفــا «سـنـقــرر
بأنفسنا ترسيم هذا الخط» .قال بوتني «في
ال ــواق ــع ،نـحــن ال نــريــد ح ــرق الـجـســور .ولكن
إذا ظــن البعض أن نــوايــانــا الطيبة المـبــاالة
أو ضعف ويعتزم حرق أو حتى تفجير تلك

الجسور نفسها ،فإن رد روسيا سيكون غير
متكافئ وســريـعــا وقــاسـيــا» ،فــي إش ــارة إلــى
املـنــازعــات املـتـكــررة مــع ال ـغــرب .ورأى بوتني
ّ
أن «لـ ــوم روس ـي ــا ع ـلــى أي ش ــيء وك ــل شــيء
أصبح ّنوعًا من الرياضة» لبعض الدول .رغم
ذلــك ،فإنه لم يشر في الخطاب بشكل محدد
الحساسة مع واشنطن
إلى املسائل الكبرى
ّ
واالتحاد األوروبــي .كما أنه لم يتناول البتة
مسألة املعارض أليكسي نافالني املسجون،
والذي يحذر املقربون منه من أنه قد يصاب
ب ــ«س ـك ـتــة ق ـل ـب ـيــة» ،أو م ـســألــة ن ـشــر ع ـشــرات
اآلالف م ــن الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة ق ــرب ال ـح ــدود
مــع أوكــران ـيــا ،وكــذلــك األم ــر حــول االتـهــامــات
بالتجسس والتدخل االنتخابي في الواليات
امل ـت ـح ــدة ،أو ات ـه ــام ــات بـ ــراغ األخـ ـي ــرة حــول
عمالء عسكريني روس في تشيكيا.
وأش ـ ـ ـ ــار بـ ــوتـ ــن إلـ ـ ــى ت ـ ـحـ ــرك روس ـ ـيـ ــا نـحــو
ت ـح ــدي ــث ت ــرس ــان ــات ـه ــا ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،وق ـ ـ ــال إن
ال ـج ـيــش س ـيــواصــل شـ ــراء ع ــدد م ـتــزايــد من
أح ـ ــدث الـ ـص ــواري ــخ ت ـف ــوق ســرع ـت ـهــا ســرعــة
الـصــوت وأسـلـحــة جــديــدة أخ ــرى .ولـفــت إلى
أن ت ـط ــوي ــر غـ ــواصـ ــات نـ ــوويـ ــة م ـس ـي ــرة مــن
طـ ـ ــراز «بـ ــوس ـ ـيـ ــدون» وص ـ ـ ـ ــاروخ م ــوج ــه مــن
طــراز «بوريفيستنيك» ،الــذي يعمل بالطاقة
النووية ،مستمر بنجاح.
وجاءت تحذيرات بوتني وسط حشد عسكري
روسـ ــي ض ـخــم بــال ـقــرب م ــن أوك ــران ـي ــا ،الـتــي
تصاعد التوتر بشأنها بني موسكو والغرب
أخـ ـيـ ـرًا .وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األوك ــران ــي
دمـيـتــرو كــولـيـبــا ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي عبر
ّ
اإلن ـتــرنــت ،مـســاء أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،إن

«روسيا سيكون لها قريبًا ما يزيد على 120
ألفًا من القوات على حــدود أوكرانيا» ،ودعا
إلى عقوبات اقتصادية غربية جديدة لردع
موسكو عن «املزيد من التصعيد».
في املقابل ،قالت وزارة الخارجية الروسية،
أمــس األربـعــاء ،وفــق ما ذكــرت وكالة اإلعــام
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة ،إن أوك ـ ــران ـ ـي ـ ــا وح ـ ـلـ ــف ش ـم ــال
األطلسي يواصالن االستعدادات العسكرية،
وطالبتهما بــاإلحـجــام عــن األف ـعــال الـتــي قد
تقود إلى تصعيد .وكــان الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي قد دعا ،أول من أمس
الثالثاء ،بوتني إلى لقاء في منطقة دونباس
إلجراء محادثات بهدف إنهاء الصراع هناك
وتهدئة التوتر بني الجارتني.
فــي غـضــون ذل ــك ،وقـبــل ســاعــات مــن خــروج
أنـ ـص ــار امل ـ ـعـ ــارض أل ـي ـك ـســي ن ــاف ــال ـن ــي إل ــى
الـ ـش ــارع دع ـم ــا ل ــه ،أمـ ــس ،داه ـم ــت الـشــرطــة
الروسية مقار مرتبطة باملعارض املسجون،
واعتقلت العديد من حلفائه ،حسبما أعلن
معاونوه .وتدهورت حالة نافالني الصحية
بعد ثالثة أسابيع من إضرابه عن الطعام.
وذك ــرت جماعة املــراقـبــة «أو فــي دي-إن ـفــو»
غير الحكومية ،أن عمليات دهم جرت في 20

القبض على اثنين
من أوثق حلفاء
أليكسي نافالني

مدينة روسية على األقل ،الثالثاء واألربعاء.
وذك ــر مـحــامــون أن الـشــرطــة الــروسـيــة ألقت
القبض على اثنني من أوثق حلفاء نافالني،
وه ـمــا لــوبــوف س ــوب ــول ،مـحــامـيــة صـنــدوق
محاربة الفساد الذي يقوده نافالني ،وكيرا
ياريش ،املتحدثة الصحافية باسم املعارض
الروسي .وقــال املحامي فالديمير فارونني،
الذي يتولى الدفاع عن سوبول ،إن الشرطة
نفذت خطة «االختطاف» واعتقلت سوبول
بعد إيـقــاف سـيــارة أج ــرة كــانــت تقلها قرب
محطة «افتوزافودسكايا» ،جنوب موسكو.
ونـقــل فــارونــن عــن ســوبــول قولها إن عــددًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن ع ـن ــاص ــر ال ـش ــرط ــة شـ ــاركـ ــوا فــي
عملية اعتقالها .وذكر فارونني ،في تغريدة
ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» ،أن ي ــاري ــش اع ـت ـق ـلــت بـعــد
خروجها مــن محل تـجــاري .وقــالــت جماعة
«روسـيــا املفتوحة» املعارضة ،عبر وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،إن ال ـش ــرط ــة ألـقــت
القبض كذلك على ثمانية أفــراد في مدينة
مـ ــاجـ ــادان ب ـش ــرق روسـ ـي ــا ،أمـ ــس األربـ ـع ــاء.
بينما قــالــت «أو.ف ــي.دي-إن ـف ــو» إن الشرطة
ألقت القبض على مــا ال يقل عــن عشرة من
نشطاء املـعــارضــة فــي عــدة مناطق روسية
قـ ـب ــل االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات .وداه ـ ـ ـمـ ـ ــت ال ـش ــرط ــة
شققًا ملــؤيــدي نافالني فــي ســان بطرسبرغ
وكــراس ـنــويــارســك ويـكــاتــريـنـبــرغ ،وداهـمــت
شـقــة صـحــافــي فــي س ــان بـطــرسـبــرغ أيـضــا.
وخ ـ ــرج ـ ــت أم ـ ــس ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ف ـ ــي م ــوس ـكــو
وس ــان ــت ب ـطــرس ـبــورغ ومـ ــدن أخ ـ ــرى ،تحت
شعار «الحرية لنافالني».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)
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شرق
غرب
روسيا :أوكرانيا
واألطلسي يواصالن
االستعدادات العسكرية
طــال ـبــت روسـ ـي ــا ،أمـ ــس األربـ ـع ــاء،
حلف شمال األطلسي وأوكــرانـيــا،
ب ــوق ــف م ــا ت ـ ــرى ف ـي ــه اسـ ـتـ ـف ــزازات
مـ ــن ق ـب ــل الـ ـط ــرف ــن قـ ــد تـ ـق ــود إل ــى
تصعيد في شرق أوكرانيا .وقالت
وزارة الـخــارجـيــة الــروس ـيــة ،أمــس
ّ
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،إن أوكـ ــران ـ ـيـ ــا وح ـل ــف
األطلسي يــواصــان االسـتـعــدادات
العسكرية ،بحسب ما نقلت عنها
وكــالــة اإلعـ ــام الــروس ـبــة ،مطالبة
إي ــاه ـم ــا بـ ــ«اإلحـ ـج ــام ع ــن األف ـع ــال
التي قد تقود إلى تصعيد».
(رويترز)
ميانمار :احتجاجات
جديدة لإلفراج عن
السجناء
ّ
نظم نشطاء مناهضون لالنقالب
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي مـ ـي ــانـ ـم ــار ،أم ــس
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،احـ ـتـ ـج ــاج ــات ج ــدي ــدة
للمطالبة بــإطــاق س ــراح سجناء
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة املـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــن مـ ـ ــن ق ـبــل
املجلس العسكري الحاكم .وخرج
النشطاء أم ــس ،مــرتــديــن قمصانًا

زرق ــاء ،وراف ـعــن أسـمــاء السجناء،
ب ـح ـســب صـ ــور ت ــم ت ــداولـ ـه ــا عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك
تزامنًا مع إعالن املجلس العسكري
ع ـ ـ ــدم ش ــرعـ ـي ــة حـ ـك ــوم ــة الـ ــوحـ ــدة
الوطنية التي شكلتها املعارضة.
(رويترز)

ألمانيا :انسحاب من
أفغانستان في يوليو
أعلنت وزارة الدفاع األملانية ،أمس
األربعاء ،عزمها على سحب قوات
ب ــاده ــا م ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان بـحـلــول
ال ــراب ــع م ــن يــول ـيــو /ت ـمــوز املـقـبــل.
ّ
وقـ ــال م ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـ ـ ــوزارة إن
«امل ـ ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـج ــاري ــة فـ ــي ال ــوق ــت
الحاضر تسير في اتجاه تقصير
فترة االنسحاب ،ويتم طرح تاريخ
لــانـسـحــاب فــي  4يــولـيــو» مشيرًا
ّ
إلــى أن القرار األخير يعود لحلف
شمال األطلسي.
(فرانس برس)
الهند أكثر ميًال
الستخدام العنف ضد
باكستان
خلص تقرير اسـتـخـبــاري أميركي
ّ
جـ ــديـ ــد ،إلـ ـ ــى أن الـ ـهـ ـن ــد أص ـب ـحــت
ً
أك ـثــر م ـيــا مــن املــاضــي السـتـخــدام
ال ـق ــوة ال ـع ـس ـكــريــة ض ــد بــاك ـس ـتــان.
وأشار التقرير الذي صدر األسبوع
املاضي ،عن االستخبارات الوطنية،
ّ
إلى أن «التوتر املتصاعد بني الهند
وب ــاك ـس ـت ــان زاد م ــن خ ـطــر نـشــوب
ص ـ ــراع ب ــن ال ــدولـ ـت ــن املـسـلـحـتــن
ّ
نــوويــا» مـعـتـبـرًا أن «االض ـطــرابــات
فــي إقـلـيــم كـشـمـيــر ،ووقـ ــوع هجوم
عسكري في الهند ،يمكن أن يكونا
ب ــؤرت ــي ت ــوت ــر م ـح ـت ـم ـل ــة»ّ .
ورج ـ ــح
أن «ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد الـ ـهـ ـن ــد عـ ـسـ ـك ــري ــا ع ـلــى
االستفزازات املتصورة أو الحقيقية
من جانب باكستان».
(األناضول)
أستراليا تلغي اتفاقيتين
مع الصين

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة،
أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،إل ـغ ــاء اتـفــاقـيـتــن
بـشــأن م ـبــادرة «ال ـحــزام والـطــريــق»
بـ ــن والي ـ ـ ــة ف ـي ـك ـت ــوري ــا والـ ـص ــن،
ل ـع ــدم ات ـســاق ـه ـمــا م ــع ال ـس ـيــاســات
ال ـخــارج ـيــة ل ـل ـبــاد .وق ــال ــت وزارة
ال ـخــارج ـيــة األس ـتــرال ـيــة ف ــي ب ـيــان،
ّ
إن وزي ــرة خارجيتها مــاريــز باين
(الصورة)ّ ،حصلت على صالحيات
تمنحها حــق مــراجـعــة االتفاقيات
التي تبرمها الواليات مع الخارج،
ّ
والـحــق فــي إلـغــائـهــا ،الفـ ّتــة إلــى أن
األخ ـي ــرة اسـتـخــدمــت ح ــق النقض
في إلغاء االتفاقيتني املوقعتني في
 2018و ،2019من دون تقديم مزيد
من التوضيحات حول األسباب.
(األناضول)
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أزمة سد النهضة اإلثيوبي

تلوح بملفات تؤرق أوروبا
مصر ّ
لوحت القاهرة بوجه
ّ
أوروبا بملفات تؤرقها،
بينها حدوث حالة
فوضى في المنطقة،
يجر التوصل إلى
إذا لم
ِ
حل ينهي أزمة ملف سد
النهضة اإلثيوبي

القاهرة ــ العربي الجديد

ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ت ـ ـت ـ ـسـ ــارع فـ ـي ــه وتـ ـي ــرة
الـ ـتـ ـح ــرك ــات وامل ـ ــواق ـ ــف ال ــدولـ ـي ــة
الخاصة بأزمة سد النهضة ،باتت
كافة الخيارات مطروحة على الساحة بقوة،
بحسب مـصــادر مـتـعــددة مطلعة على مسار
األزمــة ،بعدما كان التلويح بالحل العسكري
قد أخذ في التراجع نوعًا ما .وفي هذا اإلطار،
قـ ــال م ـص ــدر دب ـل ــوم ــاس ــي م ـص ــري م ـس ــؤول،
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «الــرســالــة اإلثيوبية
إلــى الــدول األعضاء في مجلس األمــن ،والتي
ً
تتهم فيها كــا مــن مصر وال ـســودان بإفشال
امل ـف ــاوض ــات ال ـخــاصــة ب ـســد ال ـن ـه ـضــة ،وع ــدم
تقديمهما تنازالت تساعد على الوصول لحل
لألزمة ،ما هي إال محاولة جديدة من جانب
أديــس أبابا إلضاعة مزيد من الــوقــت ،بشكل
يساعدها على إتمام امللء الثاني للسد ،ومن
ثم فرض األمر الواقع بعد ذلك».
وف ـســر الــدب ـلــومــاســي امل ـص ــري ،الـ ــذي تـحــدث
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،ال ـخ ـط ــوة ال ـت ــي قــامــت
ً
بـهــا أدي ــس أب ــاب ــا ،ق ــائ ــا إن «إث ـيــوب ـيــا سعت
الس ـت ـبــاق ال ـت ـحــرك امل ـص ــري ال ـس ــودان ــي نحو
مجلس األمــن ،لتبدو كأنها الطرف األضعف
أمــام تحالف القاهرة والخرطوم ،رغبة منها
بــأن ينتهي موقف مجلس األمــن ،حــال لجوء
الــدولـتــن لــه خــال األي ــام املـقـبـلــة ،بتوصيات
فقط كما حدث في املرة األولى ،ومن ثم كسب
وق ــت إضــافــي عـبــر عملية تـفــاوضـيــة جــديــدة
على أســس غير سليمة ،من دون شــرط ُملزم
بوقف أعمال البناء لحني إتمام املفاوضات ،أو
التوصل التفاق ملزم قبل عملية امللء الثاني».
وك ـش ــف الــدب ـلــومــاســي امل ـص ــري أن «ال ـجــولــة
األفريقية ،التي بدأها وزير الخارجية املصري
سامح شكري ،اإلثنني املاضي ،وتتضمن دول
ح ــوض الـنـيــل وج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا ،ت ـهــدف إلــى
تحييد املوقف األفريقي الذي تراهن إثيوبيا
دائـمــا على اسـتـخــدامــه كــذريـعــة لـعــدم تدويل

القضية ،وحصرها في اآللية األفريقية فقط،
رغ ــم ال ـتــداع ـيــات ال ـعــامل ـيــة ل ــأزم ــة ف ــي إح ــدى
املناطق األكثر تأثيرًا في السياسة الدولية».
على الصعيد ذاته ،قال مصدر مصري خاص
إنه «على الرغم من تراجع الخطاب اإلعالمي
املصري بشأن الخيار العسكري كحل لألزمة،
إال أن املـنــاقـشــات حــولــه ال ت ــزال حــاضــرة في
اجتماعات الــدائــرة املصرية املعنية بامللف»،
مـضـيـفــا أن «خ ـط ــة ال ـح ــل ال ـع ـس ـكــري جــاهــزة
في حــال أصــدرت القيادة السياسية أوامرها
للقوات املسلحة» .وأوض ــح أن «الخطة بــأدق
ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ت ـم ــت م ــراج ـع ـت ـه ــا مـ ــع ال ـج ــان ــب
السوداني خالل األيام املاضية» ،الفتًا إلى أنها
«تتضمن عــدة سيناريوهات عسكرية ،أقلها
ترجيحًا خيار توجيه ضربة جوية مباغتة».
وكشف املصدر أن «خيار توجيه ضربة جوية
لنقاط مـحــددة فــي جسم السد لــم يحظ بدعم
القادة العسكريني ،في ضوء املعلومات الدقيقة
ال ـتــي تملكها مـصــر والـ ـس ــودان ب ـشــأن موقع
الـســد» .وقــال املصدر إنــه ،خــال األيــام القليلة
املـقـبـلــة ،سـتـبــدأ مـصــر حملة عـبــر مجموعات
ض ـغــط وم ـكــاتــب ع ــاق ــات ع ــام ــة دول ـي ــة لنقل
رسالة إلى مؤسسات صناعة القرار ،سواء في
أميركا ،أو أوروبــا ،مفادها أن القاهرة لم تعد
في جعبتها تسهيالت إضافية للتوصل لحل
سلمي لألزمة ،يجنب املنطقة بالكامل تبعات
النهج اإلثيوبي .وكشفت مصادر دبلوماسية
غربية في القاهرة أن مصر أعادت إبالغ قوى
إقليمية بخيار لجوئها إلــى الحل العسكري
ف ــي حـ ــال اس ـت ـمــر ال ـن ـهــج اإلثـ ـي ــوب ــي ،محملة
تلك الـقــوى مسؤوليتها .وقــالــت املـصــادر إنه
«عـلــى الــرغــم مــن تـحــذيــرات سابقة مــن القوى
ال ــدول ـي ــة ال ـك ـب ــرى ،ب ـتــوق ـيــع ع ـق ــوب ــات قــاسـيــة
على مصر والـســودان في حال إقدامهما على
عمل عسكري ضــد الـســد ،إال أن مــوقــف مصر
الـ ــذي يـعــد األح ـ ــدث ه ــو اس ـت ـعــدادهــا لتحمل
تبعات تلك الخطوة ،طاملا أنها كانت الخيار
األخير الذي ال حلول بعده» .وكشفت املصادر
أن ه ـنــاك تـقــاريــر غــربـيــة تتكهن ب ــأن تكثيف
التحركات املصرية السودانية على الصعيد
الدبلوماسي والدولي خالل النصف األول من
إبــريــل /نيسان الـحــالــي ،يعد استباقًا للعمل
العسكري واستطالعًا للنوايا الحقيقية للدول
الكبرى بشأن التوصل لحل سلمي لألزمة.
ك ـمــا كـشـفــت املـ ـص ــادر ع ــن ت ـلــويــح م ـصــر ،في
اتصاالت جرت أخيرًا مع قوى أوروبية مؤثرة،
بعدم قــدرة القاهرة على الــوفــاء بالتزاماتها
تـجــاه بـعــض الـقـضــايــا واألزمـ ــات الـتــي تــؤرق
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ب ـحــال ع ــدم الـتــوصــل إلــى
اتـ ـف ــاق ي ـن ـهــي األزم ـ ـ ـ ــة .وق ــال ــت إن «الـ ـقـ ـي ــادة

دعت إثيوبيا لعقد اجتماع إلنهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة (إدواردو سوتيراس/فرانس برس)

املصرية أخبرت مسؤولني أوروبـيــن بارزين
ب ــأن ــه ل ــن ي ـك ــون ب ـم ـق ــدوره ــا ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
الـتــأثـيــرات الــداخـلـيــة ألزم ــة نقص امل ـيــاه ،وما
سيرتبه ذلك من أزمات أعمق ستطاول أوروبا
حـتـمــا» ،ربـمــا فــي إش ــارة إلــى ملفات اللجوء،
وح ـ ــدوث ح ــال ــة ف ــوض ــى بــاملـنـطـقــة .وبـحـســب
املصادر ،فإن املحادثات واالتصاالت الدولية
خالل األسبوع املقبل هي التي ستحدد شكل
الحل الخاص باألزمة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ع ـل ــق عـ ـب ــاس ش ـ ــراق ـ ــي ،أس ـت ــاذ
الجيولوجيا وامل ــوارد املــائـيــة الخبير بملف
أزم ــة ال ـســد ،عـلــى الــرســالــة اإلثـيــوبـيــة ملجلس
األمــن التي تتهم مصر بعدم تقديم تنازالت،
ً
قــائــا «وكــأن ـنــا ن ـحــن( ،ف ــي إشـ ــارة لـلـقــاهــرة)،
الذين هربنا وانسحبنا في اليوم األخير من

مصدر مصري :خطة
الحل العسكري جاهزة إذا
صدرت األوامر

مـفــاوضــات واشـنـطــن ،وكــأنـنــا الــذيــن أفشلنا
امل ـف ــاوض ــات بــإق ـحــام مــواض ـيــع ج ــدي ــدة ،مثل
حصة مــائـيــة ،وإل ـغــاء اتفاقية  ،1951وكأننا
أيـ ـض ــا الـ ــذيـ ــن رفـ ـضـ ـن ــا الـ ــوسـ ــاطـ ــة ال ــدولـ ـي ــة
الرباعية ،وكأننا الذين رفضنا دعوة السودان
األخ ـيــرة لعقد قـمــة لــرؤســاء ال ـ ــوزراء ،وكأننا
الــذيــن نقضنا االتـفــاقـيــات الـســابـقــة ،وإع ــان
مبادئ سد النهضة  .»2015كما عدد شراقي،
فــي مـنـشــور عـلــى حـســابــه الـشـخـصــي بموقع
«فيسبوك» ،حجم التنازالت املصرية منذ بدء
عملية التفاوض على مدار السنوات املاضية،
ردًا على اتهام إثيوبيا ملصر والسودان بعدم
ح ـســن ال ـن ـي ــة .وك ــان ــت إث ـيــوب ـيــا ق ــد دع ــت في
رسالة رسمية الدول األعضاء بمجلس األمن
الدولي إلى حث مصر والسودان على العودة
إل ــى امل ـفــاوضــات الـثــاثـيــة ب ـشــأن امل ــلء األول،
والتشغيل الـسـنــوي لسد النهضة ،واحـتــرام
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا االتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي.
واتهمت الخارجية اإلثيوبية ،في بيان نشرته
على حسابها باللغة العربية على «فيسبوك»،
ال ـقــاه ــرة وال ـخ ــرط ــوم ب ـعــدم ت ـقــديــم ت ـن ــازالت،
قائلة «ال تـتـفــاوض مصر وال ـســودان بحسن
نـيــة ،ولـيـسـتــا مستعدتني لـتـقــديــم الـتـنــازالت

الالزمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع».
وتضمنت الــرســالــة كــذلــك أن البلدين اخـتــارا
«إف ـ ـشـ ــال» املـ ـف ــاوض ــات و«ت ـ ــدوي ـ ــل» الـقـضـيــة
ملمارسة ضغط ال داعي له على إثيوبيا.
يــأتــي هــذا فيما دعــت إثيوبيا لعقد اجتماع
ل ــات ـح ــاد األف ــريـ ـق ــي إلنـ ـه ــاء ال ـج ـم ــود ب ـشــأن
محادثات سد النهضة بني األط ــراف الثالثة.
وقالت وزارة الخارجية اإلثيوبية ،في بيان،
أمــس األرب ـعــاء ،إن «إثيوبيا تــرى أن الطريق
إل ــى األمـ ــام فــي م ـفــاوضــات ســد الـنـهـضــة هو
أن تطلب من رئيس االتحاد األفريقي رئيس
جـمـهــوريــة الـكــونـغــو الــديـمـقــراطـيــة فيليكس
ت ـش ـي ـس ـك ـيــدي الـ ــدعـ ــوة إلـ ــى اج ـت ـم ــاع إلن ـه ــاء
ال ـج ـم ــود ب ـش ــأن م ـف ــاوض ــات س ــد ال ـن ـه ـضــة».
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي
أحمد ،في رده على رسالة نظيره السوداني
ع ـب ــد الـ ـل ــه حـ ـم ــدوك ف ــي  13إب ــري ــل ال ـح ــال ــي،
«قـ ـ ــال إن اف ـ ـتـ ــراض ف ـش ــل ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـف ــاوض
لـيــس صـحـيـحــا ،ألن ـنــا رأي ـنــا بـعــض الـنـتــائــج
املـلـمــوســة ،بـمــا فــي ذل ــك الـتــوقـيــع عـلــى إعــان
املبادئ ،وإنشاء املجموعة الوطنية املستقلة
ل ـل ـب ـحــوث ال ـع ـل ـم ـيــة ،وع ـم ـل ـهــا ف ــي م ــا يتعلق
بـجــدول املــلء على أســاس مــرحـلــي» .وأوضــح
ال ـب ـيــان أن «ال ــرس ــال ــة ال ـتــي ب ـعــث ب ـهــا رئـيــس
الــوزراء اإلثيوبي استشهدت أيضًا باجتماع
كينشاسا ،والـتـفــاهــم ال ــذي تــم الـتــوصــل إليه
بشأن استئناف املفاوضات الثالثية املتوقفة
التي يقودها االتحاد األفريقي ،واالتفاق الذي
تم التوصل إليه بشأن استمرار وتعزيز دور
املراقبني (االتحاد األوروبــي وجنوب أفريقيا
وال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة) ،وال ـح ــاج ــة إل ــى رئـيــس
االتـحــاد األفــريـقــي الحالي السـتـخــدام امل ــوارد
املوجودة تحت تصرفه ألداء دوره التيسيري
بشكل فعال».
كما تضمنت الرسالة ،بحسب البيان ،اعترافًا
بــامل ـســائــل ال ـقــانــون ـيــة وال ـت ـق ـن ـيــة ال ـت ــي يجب
معالجتها لتحقيق نتيجة مربحة للجانبني،
مطالبة بإتاحة الفرصة للعملية التي يقودها
االتحاد األفريقي للتعامل مع القضايا األكثر
إلحاحًا ،على الرغم من االنقطاع تسع مــرات.
وأشارت إلى أنه «إذا تفاوضت األطراف بحسن
نية فإن النتائج في متناول أيدينا .وما زالت
إث ـيــوب ـيــا تـعـتـقــد أن أف ـض ــل طــري ـقــة للمضي
قــدمــا هــي مــواصـلــة امل ـفــاوضــات الـثــاثـيــة في
إطــار العملية التي يقودها االتحاد األفريقي
للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبني» .يذكر
أن حـ ـم ــدوك دع ـ ــا ،مـنـتـصــف إب ــري ــل ال ـحــالــي،
نظيريه املصري واألثيوبي إلى عقد قمة خالل
 10أيام ،لتقييم املفاوضات حول ّ
سد النهضة
بعد الوصول إلى طريق مسدود.

