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موعد االنتخابات 
الليبية ال يكفي

روحاني: نرفض 
توسيع االتفاق النووي 

ليشمل قضايا أخرى

كوخافي وكوهين وبن 
شبات يزورون واشنطن 

لبحث المفاوضات

للحديث تتمة...

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

يدفعها للتحرك نحو إدارة جو بايدن لحفظ مصالحها

طهران ـ العربي الجديد
صالح النعامي

على الرغم من الحديث عن تحقيق 
ــات فـــيـــيـــنـــا حــــــــول املـــلـــف  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ مــ
ــنــــووي اإليــــرانــــي تـــقـــدمـــا، غــيــر أن  الــ
التوصل إلــى اتــفــاق ال يــبــدو قريبا، وهــو ما 
بدا بتأجيل االجتماعات إلى األسبوع املقبل، 
العقوبات،  خصوصا في ظل استمرار عقدة 
العقوبات من  إذ تصر طــهــران على رفــع كــل 
ــيـــن كـــخـــطـــوة أولـــــــى، وهـــــو مــا  ــيـــركـ قـــبـــل األمـ
ترفضه واشنطن. في املقابل، يتزايد االقتناع 
اإلسرائيلي بتوجه إدارة جو بايدن لالتفاق 
ــه الـــدافـــع وراء  مــع طـــهـــران، وهـــو مــا يــبــدو أنـ
إسرائيلين  أمنين  مــســؤولــن  ثــالثــة  تــوجــه 

إلى واشنطن خالل أيام لبحث هذا امللف.
وانتهت الجولة األخيرة من مفاوضات فيينا، 
التي ُعقدت الثالثاء، إلى اتفاق على اجتماع 
املــقــبــل في  املعنية مطلع األســبــوع  األطــــراف 
فيينا، إلتــاحــة املــجــال لــلــوفــود لــلــتــشــاور مع 
عــواصــمــهــا بــعــد مــحــادثــات شــهــدت »تــقــدمــا« 
تــبــقــى »صــعــبــة«. واتـــفـــق املجتمعون  لــكــنــهــا 
على تشكيل فريق خبراء لبحث »الترتيبات 
وثم  العقوبات،  رفع  لتنفيذ  الالزمة  العملية 
عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي«، 
ــبـــوع  ــفــــاوض، األسـ ــتــ ــلـــة الــ  عــــن مـــواصـ

ً
ــال فـــضـ

الخارجية،  املقبل، على مستوى نواب وزراء 
والحوارات الفنية على مستوى الخبراء.

وكتب إنريكي مورا، املدير السياسي لالتحاد 
املباحثات  تنسيق  يــتــولــى  الـــذي  األوروبـــــي، 
غــيــر املــبــاشــرة بــن طــهــران وواشــنــطــن، عبر 
حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«، مــســاء الــثــالثــاء: »تــم 
تحقيق تقدم خالل األسبوعن املاضين. لكن 
القيام به«.  الكثير من العمل الواجب  ى 

ّ
يتبق

كما قال املتحدث باسم الخارجية األميركية 

نــيــد بـــرايـــس إن املــبــاحــثــات »إيــجــابــيــة، وقــد 
أمامنا  »الطريق  لكن  التقدم«،  بعض  حصل 
ال يــزال أطــول مــن األشـــواط التي قطعناها«. 
ــــاف »يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنـــه لـــم يــســجــل أي  وأضـ
العملية حتى  هـــذه  إن  قلنا  لــطــاملــا  اخـــتـــراق. 
ــن تــكــون  ــو ســــــارت بــشــكــل جـــيـــد نـــســـبـــيـــا، لــ لــ
ــود  ــددًا عـــلـــى وجــ ــشــ ســهــلــة وال ســــريــــعــــة«، مــ
»صعوبات« مرتبطة بالطابع »غير املباشر« 
للمفاوضات، إذ إن إيران ترفض الوجود في 
القاعة نفسها مع الواليات املتحدة في فيينا.
وبـــدأ املــفــاوضــون الــعــمــل عــلــى صــيــاغــة نــص، 
عــلــى مـــا قــــال ســفــيــر روســـيـــا لــــدى املــنــظــمــات 
أولــيــانــوف، من  فيينا ميخائيل  فــي  الــدولــيــة 
أجــل إنــعــاش االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي. وقــال 
الــســفــيــر الــــروســــي إن مــجــمــوعــة عــمــل ثــالــثــة 
املــؤديــة  العملية  املــراحــل  فــي  »للبحث  شكلت 
إلـــى الـــعـــودة الــكــامــلــة لــالتــفــاق حـــول الــنــووي 

اإليراني«.
لكن مصادر مواكبة ملفاوضات فيينا كشفت 
»العربي الجديد«، أن »ال استعداد أميركيا  لـ
بعد للتجاوب مــع مطلب طــهــران بشأن رفع 
جميع العقوبات«، مشيرة إلى أن املباحثات 
بشأن رفع العقوبات »لم تحرز تقدما كبيرًا، 
وذلـــك لــوجــود خــالفــات عميقة بــن الطرفن 
حول طبيعة العقوبات التي يجب أن تلغى«. 
أبلغت  املتحدة  الواليات  أن  املصادر  وبّينت 
ــع الـــعـــقـــوبـــات الــتــي  ــرفـ ــا لـ ــعـــدادهـ ــتـ إيـــــــران اسـ
ــفـــاق الـــنـــووي، »لــكــن هــذا  ال تــنــســجــم مـــع االتـ
املوقف أيضا يخضع عند مناقشة التفاصيل 
لتفسيرات ترفضها طهران«. وقالت املصادر 
 عميقا بن العقوبات« التي 

ً
إن »هناك تداخال

رضت 
ُ
فرضت على إيــران، »فهناك عقوبات ف

ــــووي، لــكــنــهــا  ــنـ ــ عــلــيــهــا بــســبــب الـــبـــرنـــامـــج الـ
ـــرضـــت مــــرة أخـــــرى تــحــت عـــنـــوان مــكــافــحــة 

ُ
ف

ــرى«، مــشــيــرة إلـــى أن  ــ ــاب وعــنــاويــن أخـ ــ اإلرهـ

»إلـــغـــاءهـــا بــالــكــامــل يــتــســم بــتــعــقــيــدات فنية 
وســيــاســيــة فـــي الـــداخـــل األمــيــركــي ويــعــّرض 

إدارة بايدن إلحراج داخلي كبير«.
فـــي الـــســـيـــاق، أكــــد الــرئــيــس اإليــــرانــــي حسن 
ــاء، أن »حـــل معضلة  ــعـ روحـــانـــي، أمـــس األربـ
االتــفــاق  تنفيذ  فــي  يكمن  الــنــووي  البرنامج 
تنفيذ  »نريد  مضيفا  جيد«،  بشكل  النووي 
وثيقة االتــفــاق كما هي من دون أي نقصان 

عّمان ـ أنور الزيادات

ــلــــف الـــــحـــــريـــــات لــــيــــتــــصــــدر اهـــتـــمـــام  عــــــــاد مــ
األردنــيــن خــالل الــفــتــرة األخــيــرة، خصوصا 
ــــدور حــكــم مـــن مــحــكــمــة صــلــح جـــزاء  بــعــد صـ
شمال عمان بالسجن عاما واحدًا على شابة 
املــلــك«، وإلغائه  الــلــســان على  »إطــالــة  بتهمة 
بعد ذلك من محكمة االستئناف، إضافة إلى 
قرار حظر النشر بقضية ولي العهد السابق 
واملتعلقة  الحسن وآخرين  بن  األمير حمزة 
»الــتــواصــل مــع جــهــات خــارجــيــة لتقويض  بـــ
للمواطنن  األردن«، ما كشف  أمن واستقرار 
ــي الــــحــــريــــات الــســيــاســيــة  ــتــــراجــــع فــ حـــجـــم الــ

وحرية التعبير.
ــي، قـــضـــت مــحــكــمــة  ــ ــاضـ ــ ويـــــــوم الـــخـــمـــيـــس املـ
»عـــدم مــســؤولــيــة«  االســتــئــنــاف فـــي األردن بــــ
فتاة أردنية تدعى آثار الدباس كان قد حكم 
»إطــالــة  بتهمة  ــدًا  واحـ عــامــا  بالسجن  عليها 

أو زيـــادة«. وأوضــح في كلمة خــالل اجتماع 
ــة، أنـــــه »بـــــــات واضـــحـــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لــلــحــكــومــة اإليـ
الــنــووي«،  االتــفــاق  تنفيذ  للجميع ضــــرورة 
مــشــيــرًا إلـــى أن بـــالده ال تــريــد أكــثــر مــن ذلــك 
ــلـــبـــات غـــيـــر مــنــطــقــيــة«.  و»لـــيـــســـت لـــديـــنـــا طـ
ــران  ــهـ ــلـــى مــــعــــارضــــة طـ وشـــــــدد روحـــــانـــــي عـ
الــنــووي بما يشمل قضايا  االتــفــاق  توسيع 
 إن »إحـــيـــاء االتـــفـــاق الـــنـــووي 

ً
أخـــــرى، قـــائـــال

ــــوات، األولـــــى  ــطـ ــ يـــســـتـــدعـــي اتــــخــــاذ ثـــــالث خـ
هـــي رفــــع الـــعـــقـــوبـــات مـــن قــبــل األمــيــركــيــن، 
والخطوة الثانية هي التحقق من رفعها من 
ننفذ نحن  أن  هــي  الثالثة  والــخــطــوة  قبلنا، 
الــنــووي«.  الــنــوويــة وفـــق االتــفــاق  تعهداتنا 
ــد »ضـــــرورة الـــعـــودة إلـــى الــتــعــهــدات في  وأكــ
االتــفــاق الــنــووي املــبــرم عـــام 2015 ورفـــع أي 
ــــوان  ـــرضـــت عــلــيــنــا بــعــنــاويــن وألـ

ُ
عــقــوبــات ف

في  )األميركين(  »أنهم  إلــى  الفتا  مختلفة«، 
ــادون ظــاهــريــا ويــتــحــدثــون  ــ هـــذه املــرحــلــة جـ
عـــن رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، لــكــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
وأضــاف  كافية«.  ليست  لرفعها  يحددونها 
ــقــــة رفــــع  روحــــــانــــــي »عـــلـــيـــهـــم تــــحــــديــــد طــــريــ
العقوبات بدقة وعناوينها«، كاشفا عن أنه 
»فــي بعض الــخــطــوات نــراهــم جــاديــن، ولكن 

الــلــســان عــلــى املـــلـــك« لــقــولــهــا »أبـــــوي أحــســن 
ــرار مــحــكــمــة االســتــئــنــاف  ــاء قــ مـــن املـــلـــك«. وجــ
بعد يــوم واحــد مــن اتــصــال العاهل األردنـــي، 
املــلــك عــبــد الــلــه الـــثـــانـــي، بـــالـــدبـــاس. وأثــــارت 
األردن،  ــــي  فـ ــا  ــ ــعـ ــ جــــــــداًل واسـ الـــقـــضـــيـــة  هــــــذه 
وطالب الكثير من املواطنن ونشطاء مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــإلــغــاء تهمة »إطــالــة 
الــلــســان عــلــى املـــلـــك« مـــن نـــص الـــقـــانـــون. كما 
أثار الحكم التساؤالت حول وضع الحريات 
 مــثــل هــذه 

ّ
فـــي الـــبـــالد، واعــتــبــر عـــديـــدون أن

القرارات تسيء للعالقة بن األردنين وامللك، 
 الدستور نظمها بشكل يحفظ االحترام 

ّ
وأن

للحاكم واملحكوم.
الــفــتــرة األخـــيـــرة في  وتـــراجـــع األردن خــــالل 
مــــــؤشــــــرات تـــقـــيـــيـــم وضـــــــع الـــــحـــــريـــــات، فــقــد 
حــصــل عــلــى عــالمــة 3.8 مــن عــشــر فــي مؤشر 
الديمقراطية لعام 2020، واملركز 118 من بن 
167 دولــة بينها 164 دولــة عضوًا فــي األمــم 
املتحدة، وفق تقرير وحدة االستخبارات في 
األردن  فت 

ّ
صن والتي  »إيكونومست«،  مجلة 

كنظام سلطوي، على الرغم من وجود برملان 
وقضاء وأحزاب ونقابات وانتخابات.

أمــام استحقاق حقوقي  األردن  والــيــوم يقف 
القانون وفق رئيس لجنة  وسياسي، فدولة 
ــيــــن،  الـــحـــريـــات بــنــقــابــة الــصــحــافــيــن األردنــ
التي تلتزم نصا  الــدولــة  يحيى شقير، »هــي 
وروحا بدستورها وقوانينها، التي يجب أن 
تتناغم مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان 
لضمان حريات األفــراد في مواجهة سلطات 
ــعــارضــة مثل 

ُ
الـــدولـــة، إضــافــة إلـــى حــريــات امل

والتجمع  الصحافة  وحــريــة  التعبير،  حرية 
السلمي واالنضمام للنقابات، واملشاركة في 

االنتخابات«.
املــادة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ وأوضــح شقير 

 »تكفل الدولة 
ّ
15 من الدستور تنص على أن

حــريــة الــــرأي، ولــكــل أردنــــي أن يــعــرب بحرية 

فـــي خـــطـــوات أخـــــرى يــتــحــدثــون بــغــمــوض« 
بــشــأن الــعــقــوبــات. فــي غــضــون ذلــــك، كشفت 
قناة التلفزة اإلسرائيلية الرسمية »كان« أن 
إســرائــيــل لــم تــعــد تــطــالــب الـــواليـــات املتحدة 
بربط التوصل التفاق مع إيران بفرض قيود 
على الترسانة الصاروخية لطهران وإلزامها 
بــوقــف »أنشطتها اإلرهــابــيــة«، إلدراكــهــا أن 
إدارة بايدن عازمة على العودة إلى االتفاق 
النووي. وأشــارت القناة إلى أن التحول في 
املــوقــف اإلســرائــيــلــي جــاء فــي أعــقــاب التقدم 
الذي أحرزته محادثات فيينا. ولفتت إلى أن 
إسرائيل تحاول إقناع إدارة بايدن بالتركيز 
عــلــى آلــيــات الــرقــابــة عــلــى املــنــشــآت الــنــوويــة 
اإليرانية لضمان عــدم إخــالل طهران ببنود 
االتفاق، مشيرة إلى أن تل أبيب باتت تدرك 
أن »أحـــالمـــهـــا« بــفــرض قــيــود عــلــى تــرســانــة 
إيــــران الــنــوويــة و»أنــشــطــتــهــا اإلرهــابــيــة« لن 

تتحقق.
 مــن وزيــــر األمــــن بني 

ً
وذكــــرت الــقــنــاة أن كـــال

الذين  العسكرين  املسؤولن  وكبار  غانتس 
الــتــقــوا وزيـــر الــدفــاع األمــيــركــي لــويــد أوســن 
املاضي،  األسبوع  إسرائيل،  إلى  زياته  أثناء 
طالبوه بأن يتم تضمن االتفاق الجديد مع 

عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر 
أن ال يتجاوز حدود  التعبير بشرط  وسائل 
ــة حـــريـــة الــصــحــافــة  الـــقـــانـــون، وتــكــفــل الــــدولــ
والــطــبــاعــة والــنــشــر ووســـائـــل اإلعــــالم ضمن 

حدود القانون«.
ووفــق املــادة 195، يعاقب بالحبس من سنة 
ــنــــوات كــــل مــــن »ثـــبـــتـــت جـــرأتـــه  إلـــــى ثـــــالث ســ
بــإطــالــة الــلــســان عــلــى املــلــك، أو أرســـل رســالــة 
خطّية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة 
أو رســم هزلي إلــى املــلــك، أو قــام بوضع تلك 
الــرســالــة أو الــصــورة أو الــرســم بشكل يــؤدي 
إلى املس بكرامة امللك«، بحسب شقير. ولفت 
الناس  الكثير من  إلــى دعــوة  املتحدث نفسه 
ــائــــل اإلعـــــــالم املــخــتــلــفــة ومــنــصــات  عـــبـــر وســ
إلــغــاء هذه  إلــى  التواصل االجتماعي  مــواقــع 
ــادة أو تــعــديــلــهــا، ألنــهــا »أصــبــحــت مطية  ــ املـ
للكيدية من امللكين أكثر من امللك؛ سواء من 
الحكومة أو من األفــراد، الذين استغلوا هذه 
املادة في كثير من الحاالت إليذاء خصومهم 

في املحاكم«.
ريــد تعديل املادة 

ُ
وأشــار شقير إلى أنه »إذا أ

فــهــنــاك مــقــتــرحــات عــــدة، مــنــهــا أن يتم   ،195
ــــادة وتــخــفــيــض عقوبة  اإلبـــقـــاء عــلــى نـــص املـ
املــخــالــف بــحــيــث تــصــبــح مــن شــهــر إلـــى سنة 
ــوات(، وعـــدم  ــنــ ــداًل مـــن ســنــة إلــــى ثــــالث ســ ــ )بــ
بقرار  االحتياطي(  )الحبس  التوقيف  جــواز 
مــن املــدعــي الــعــام، وتــرك األمــر ملحكمة صلح 
 
ّ
الجزاء إلصدار نتيجة الحكم«. ولفت إلى أن
العقوبات تنص على  قــانــون  املـــادة 273 مــن 
 »من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا 

ّ
أن

على أربــاب الشرائع من األنبياء يحبس من 
ــنــــوات«، ويـــكـــون منطقيا  ســنــة إلــــى ثــــالث ســ
اللسان على امللك  عدم تساوي عقوبة إطالة 
بــعــقــوبــة إطــالــة الــلــســان عــلــى األنــبــيــاء، وفــق 

شقير.
وحــول الــدعــوات املطالبة بإلغاء املــادة كلها، 

ــران مــنــح املــزيــد مــن الــصــالحــيــات ملفتشي  إيــ
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة وتــزويــدهــم 
بأدوات تحسن من قدرتهم على أداء مهامهم 
لضمان التزام إيران ببنود االتفاق. وأضافت 
الــقــنــاة أنــــه حــســب الـــتـــقـــديـــرات الـــســـائـــدة في 
إسرائيل، فإن التوقيع على االتفاق بن إيران 
والقوى العظمى وضمنها الواليات املتحدة 

يمكن أن يتم الشهر املقبل.
ــادر 3 مـــســـؤولـــن أمــنــيــن  ــغــ فــــي الــــســــيــــاق، يــ
املقبل،  األســبــوع  إلــى واشــنــطــن،  إسرائيلين 
ــلـــة مــــــع مـــســـؤولـــن  لـــعـــقـــد لـــــــقـــــــاءات مـــنـــفـــصـ
أمـــيـــركـــيـــن حـــــول املــــلــــف اإليــــــرانــــــي. وذكـــــرت 
هيئة الــبــث اإلســرائــيــلــيــة، أمــس األربـــعـــاء، أن 
كوخافي،  أفيف  الجيش  أركـــان  هيئة  رئيس 
ورئـــيـــس جـــهـــاز »املــــوســــاد« يـــوســـي كــوهــن، 
ورئيس هيئة األمن القومي مئير بن شبات، 
ســيــغــادرون إلـــى واشــنــطــن، مطلع األســبــوع 
املــقــبــل. وأضـــافـــت أن »املـــســـؤولـــن الــثــالثــة ال 
يشكلون وفدًا إسرائيليا؛ إذ إن كل واحد منهم 
شخصيات  مــع  مــنــفــردة  مباحثات  سيجري 
عــلــى خلفية  األمــيــركــيــة،  اإلدارة  فـــي  رفــيــعــة 
الــذي طــرأ في مفاوضات فيينا حول  التقدم 
عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي«.

امللك  النهاية  أؤيــد ذلــك، ففي  قــال شقير: »ال 
القانون  أن يعاقب  أردنـــي، وال يعقل  مواطن 
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 
اإلســالمــيــة فــي األردن، حــمــدي قــبــيــالت، في 
 »حرية التعبير 

ّ
»العربي الجديد«، إن حديث لـ

ــادة 15 من  املـ الــرغــم مــن كفالتها بنص  على 
 العديد من القوانن 

ّ
الدستور األردني، إال أن

الصادرة عن السلطة التشريعية أفرغت هذا 
العقوبات،  قــانــون  مثل  مضمونه،  مــن  الحق 
ــــون الــــجــــرائــــم اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، وقــــانــــون  ــانـ ــ وقـ

ــانــــون املـــرئـــي واملــســمــوع  مــنــع اإلرهــــــــاب، وقــ
واملطبوعات والنشر، وقانون الدفاع، وقانون 
منع الجرائم، والتي جميعها تعاقب املواطن 

على التعبير عن الرأي«.
اللسان واإلشـــارات إلى  وحــول عقوبة إطالة 
»لم  أنــه  إلــى  قبيالت  لفت  تعديلها،  احــتــمــال 
يصدر أي شــيء رسمي في هــذا اإلطـــار، لكن 
جرى تداول كتاب من النائب العام في عمان، 
حسن العبد الــالت، يطلب كشوفات بقضايا 
 ذلك توجه 

ّ
إطالة اللسان، وهناك من اعتبر أن

ــادة الــنــظــر بـــالـــقـــانـــون، والــقــضــايــا  ــ ربـــمـــا إلعــ
املـــنـــظـــورة أمـــــام املـــحـــاكـــم«، مــعــتــبــرًا كـــل ذلــك 
»استنتاجات ليس أكثر«. وأضاف: »ال يوجد 
من الناحية القانونية ما يسمى وقف العمل 

بنص قانوني معّن، فالنص القانوني واجب 
النفاذ«، موضحا أن »التعاطي مع املوضوع، 
خصوصا إذا كان هناك إجماع على أن هناك 
النظام  بتعديل  يــكــون  الــقــانــون،  فــي  تشوها 

القانوني«.
الـــلـــســـان،  ــة  ــالــ إطــ »تـــهـــمـــة   

ّ
أن قـــبـــيـــالت  ورأى 

وتــعــكــيــر صــفــو الــعــالقــات مــع دولـــة أجنبية، 
أو تقويض نظام الحكم، هي تهم فضفاضة 
ومرنة، وقد اعتبرها املركز الوطني األردني 
لــحــقــوق اإلنــســان فــي معظم تــقــاريــره، نقاط 
سلبية فــي الــتــشــريــع األردنـــــي، وهـــي تسمح 
ــلـــطـــات بــــإدخــــال أي  ــهـــات والـــسـ لــبــعــض الـــجـ
شخص تحت مظلة اإلجــرام، ملجرد املشاركة 

.»
ً
في تظاهرة أو تجّمع غير مسموح مثال

ــا عــلــى أن  ــااًل واضـــحـ ــثـ ــنـــاك مـ  »هـ
ّ
واعـــتـــبـــر أن

وفق  يسير  ال  الفضفاضة  الــقــوانــن  تطبيق 
قياس ثابت، مثل تهمة تعكير صفو العالقات 
مــن شخص  أجنبية، فهو يختلف  دولـــة  مــع 
إلى أخر، وكذلك من دولة إلى أخرى )الدولة 
 
ّ
الــتــي يتم الــتــعــرض لــهــا(، على الــرغــم مــن أن

النص واحـــد. فهناك مــن ُيــحــّول إلــى القضاء 
ة لــــدولــــة مــعــيــنــة، فــيــمــا ال تــتــم  عـــنـــد اإلســــــــاء
مالحقة شخص آخر، كتب مادة أو تعليقات 
مــشــابــهــة، فــالــقــانــون ال يــطــبــق عــلــى الجميع 
وفق املعايير ذاتها، ولو طبقت القوانن على 
ــدادًا كــبــيــرة مــن الــنــاس  ــ الــجــمــيــع، فسنجد أعـ
فـــي الــســجــون، بــســبــب مــثــل هـــذه الــقــوانــن«. 
وشدد قبيالت على أنه »إذا كان هناك توجه 
لتغيير النظرة إلى مثل هذه القضايا، فيجب 
تــعــديــل الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة، أي تــعــديــل 
ــانـــون الــجــرائــم  ــا قـ ــمـ ــانـــون الـــعـــقـــوبـــات، وربـ قـ
اإللكترونية، وإزالة النصوص املشابهة، فهو 
ثــاٍن مؤقت، من  املنطقي. وهناك خيار  الحل 
التشدد  بعدم  للقضاة  خــالل رسالة ضمنية 
بمثل هذه القضايا، ويمكن تمويت نص من 

دون تعديله من خالل عدم تطبيقه«.

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

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

أسامة علي

لم يعد إجراء االنتخابات الوطنية 
الليبية في 24 ديسمبر/ 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 أّن غالبية الشعب باتت على 
يقني بأّن 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 
2014، أّن 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 
الطريق أيضًا، لن يكونا كافيني. فلو 

ع 
ّ
افترضنا حسن النّية يجب توق

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 
ن من 

ّ
وسبها عام 2014، وتمك

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.

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

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

الدول الحرة جزئيًا.

تضييق وتراجع
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رام اهلل، القدس المحتلة 
العربي الجديد

الفلسطينية،  االنتخابات  مصير  يــزداد 
الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة، املــقــررتــن في 
مايو/ أيار ويوليو/ تموز املقبلن على 
الــتــوالــي، غــمــوضــا، ال سيما مــع تمسك 
والفلسطينين  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة 
عــمــومــا بــإجــرائــهــا فــي الــقــدس املحتلة، 
بــــــحــــــســــــب مــــــــــا يـــــــــؤكـــــــــد املــــــــســــــــؤولــــــــون 
إلغاء  إلــى  اتــجــاه  وســط  الفلسطينيون، 
ــرار  ــمـ ــتـ ــال اسـ ــ ــذا االســـتـــحـــقـــاق فــــي حــ ــ هــ
إسرائيل في تعنتها لجهة عدم السماح 
بتصويت املقدسين، وهو ما تتأهب له 

سلطات االحتالل أمنيا.
ــــه 

ّ
ويــــؤكــــد مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون أن

الفلسطينية  الــجــهــود  فــشــلــت  حـــال  فـــي 
عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي بــشــأن الــضــغــط 
عــلــى إســـرائـــيـــل لــلــمــوافــقــة عــلــى الــطــلــب 
الــفــلــســطــيــنــي بــــإجــــراء االنـــتـــخـــابـــات في 
 الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
الـــــقـــــدس، فـــــــإن

االنتخابية  العملية  تــأجــيــل  إلـــى  تتجه 
 املــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 

ّ
بــرمــتــهــا. لــكــن

ــة، أكـــد،  ــنــ الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبــــو رديــ
ــه لـــن يــتــم اتـــخـــاذ أي  ــ ـ

ّ
أمــــس األربــــعــــاء، أن

قــرار فــي مــا يتعلق بــإجــراء االنتخابات 
فــي الــقــدس بـــأّي شكل مــن األشــكــال، من 
 

ّ
ولكل وللفصائل  للقيادة  الــعــودة  دون 
القوى الفلسطينية، مؤكدًا التزام القيادة 
ــم  ــيـ ــراسـ ــات وفــــــق املـ ــابــ ــتــــخــ بـــــإجـــــراء االنــ
الــرئــاســيــة واملــواعــيــد املــحــددة، ومــشــددًا 

 القدس »خط أحمر«.
ّ
على أن

ــه، قـــــــال مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الفلسطيني محمود عباس، نبيل شعث، 
 تــأجــيــل االنــتــخــابــات 

ّ
أمــــس، إن أول مـــن 

فشل  حــال  فــي  وارد،  »أمـــر  الفلسطينية 
للسماح  إسرائيل  على  العاملي  الضغط 
بـــإجـــراء االنــتــخــابــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
القدس«. وأضاف شعث، في تصريحات 
ــد«: »نـــحـــن ال نــريــد  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
نا 

ّ
لكن ألّي ســبــب،  االنــتــخــابــات  تــأجــيــل 

أن تمنع  نــســمــح إلســرائــيــل  أن  نــريــد  ال 
التصويت  من  القدس  في  شعبنا  أبناء 
الذي  الوحيد  والسبب  االنتخابات،  في 
للتأجيل هو منع  أن يدفعنا  املمكن  من 
ــقـــدس«. مــن جهتها،  االنــتــخــابــات فــي الـ

»العربي الجديد«  أكدت مصادر مطلعة لـ
ــابـــات، سيتم  ــتـــخـ االنـ حــــول  »الــــقــــرار   

ّ
أن

الــبــت فــيــه فـــي اجــتــمــاع مــوســع لــلــقــيــادة 
يــجــرى في  أن  املــتــوقــع  مــن  الفلسطينية 
األيام األربعة األخيرة من إبريل/ نيسان 
 الرئيس 

ّ
الحالي«. وبحسب املصادر، فإن

سيترأس  عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطيني 
ــا لـــــقـــــادة الـــفـــصـــائـــل  ــتــــمــــاعــــا مــــوســــعــ اجــ
ــاء الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة ملــنــظــمــة  ــ وأعـــــضـ
املركزية  واللجنة  الفلسطينية  التحرير 
لحركة »فتح« باإلضافة إلى قادة األمن 
حسم  إلــى  بعدها  ليصار  ومستشاريه، 
املوقف. ورّجــح املصدر أن يكون تأجيل 
اتــخــاذه  وأن  بــشــدة،  واردًا  االنــتــخــابــات 
ــي قـــبـــل 30  ــاســ ســيــحــصــل بـــمـــرســـوم رئــ
ــو مـــوعـــد انــــطــــالق الـــدعـــايـــة  ــ إبــــريــــل، وهـ
االنتخابات  لجنة  بحسب  االنتخابية، 

الفلسطينية.
 هذا الغموض، تتحضر سلطات 

ّ
وفي ظل

االحتالل إلى احتمال تصعيد أمني، إذا 
الفلسطينية.  االنــتــخــابــات  تــأجــلــت  مـــا 
اإلسرائيلي  »وااله«  ملــوقــع  تقرير  وذكـــر 
 جــيــش االحــتــالل يــجــري أخــيــرًا 

ّ
أمـــس أن

مــــــــداوالت لــتــعــزيــز حـــالـــة الــــتــــأهــــب، فــي 
الفلسطينية تأجيل  السلطة  حال قررت 
االنــتــخــابــات. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يعتزم 
الجيش اإلسرائيلي، ابتداء من األسبوع 
املــقــبــل، رفــع مستوى الــتــأهــب فــي قيادة 
الضفة  عن  )املسؤولة  الوسطى  املنطقة 
الــغــربــيــة املــحــتــلــة(، تــحــســبــا مـــن تنفيذ 
وتعزيز  االحــتــالل،  عمليات ضــد جيش 
شبكات الــخــاليــا الــفــدائــيــة، ملــواجــهــة أّي 
تــصــعــيــد مــحــتــمــل أو انـــــدالع تــظــاهــرات 
ردًا  الفلسطينية  األراضــــي  فــي  غــاضــبــة 
ونقل  لالنتخابات.  محتمل  إلــغــاء  على 
املـــوقـــع عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة 
األمـــيـــركـــيـــن واألوروبــــــيــــــن  إن  ــا  ــهـ ــولـ قـ
ـــه فــي حـــال جــرت 

ّ
وإســرائــيــل يـــدركـــون أن

االنـــتـــخـــابـــات ســـتـــزيـــد حـــركـــة »حـــمـــاس 
مـــن قــوتــهــا، لــكــن ال أحــــد يــريــد الــتــدخــل 
لــهــذه االنــتــخــابــات،  الــظــهــور كمعطل  أو 
 التوقعات العالية في 

ّ
خصوصا في ظل

الشارع الفلسطيني منها«.
االنتخابات  بشأن  التقديرات  آخــر  وفــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خــلــص اســتــطــالع أجـــراه 
ــــالم واالتـــــصـــــال«  ــــإعـ ــــدس لـ ــقـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ »مـ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــؤســـســـة »فـــريـــديـــريـــش 
 النسبة الكبرى 

ّ
إيبرت« األملانية، إلى أن

مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن ســــيــــصــــوتــــون فــي 
للقيادي  املقبلة  الرئاسية  االنــتــخــابــات 
ــل لــــــدى االحـــــتـــــالل،  ــقـ ــتـ ــعـ فـــــي »فـــــتـــــح« املـ
الرئيس  البرغوثي، على حساب  مــروان 
محمود عباس، في حن ستحظى حركة 
»فتح« بالنسبة األعلى من األصوات في 
االنتخابات التشريعية. وأشارت نتائج 
البرغوثي على  االستطالع إلى حصول 
33.5 فـــي املـــائـــة مـــن األصــــــــوات، مــقــابــل 
24.5 فــي املــائــة لــعــبــاس، الـــذي لــم يؤكد 
بعد ترشحه للرئاسة، فيما اختار 10.5 
فــي املــائــة فــقــط رئــيــس حــركــة »حــمــاس« 
إســمــاعــيــل هــنــيــة. وحـــــول االنــتــخــابــات 
ــة من  ــائـ الــتــشــريــعــيــة، مــنــح 25.3 فـــي املـ
املــســتــطــلــعــة آراؤهــــــم أصـــواتـــهـــم لــقــائــمــة 
»فـــــتـــــح« بــــرئــــاســــة مــــحــــمــــود الــــعــــالــــول، 
وجاءت غالبية األصوات من قطاع غزة 
بواقع 28.7 في املائة و23.1 في املائة في 

الضفة الغربية.

»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

يعتزم الجيش 
اإلسرائيلي رفع 

مستوى التأهب 
تحسبًا لعمليات

  شرق
      غرب

مستوطنون 
يقتحمون األقصى

اقـــــــتـــــــحـــــــمـــــــت مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات مــــن 
املستوطنن، أمس األربعاء، باحات 
املـــســـجـــد األقــــصــــى بـــحـــمـــايـــة قــــوات 
ــتــــالل، فــيــمــا نــفــذ مــســتــوطــنــون  االحــ
ــداءات واقـــتـــحـــامـــات بــالــضــفــة  ــ ــتــ ــ اعــ
املحتلة.  القدس  فيها  بما  الغربية، 
ــدًدا من  واعتقلت قـــوات االحــتــالل عـ
الــفــلــســطــيــنــيــن خـــــالل اقـــتـــحـــامـــات 
عسكرية  حــراســة  ووســـط  بالضفة. 
مـــــــشـــــــددة مـــــــن شــــــرطــــــة االحــــــتــــــالل 
اإلســرائــيــلــي، اقــتــحــم أكــثــر مــن مائة 
األقصى،  املسجد  مستوطن باحات 

ونفذوا جوالت استفزازية فيها.
)العربي الجديد(

 
األردن يسلّم فلسطين 

عقود تأجير مساكن 
في القدس

أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة األردنــيــة، 
أمس األربعاء، أنه جرت وعلى مدى 
سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة 
فـــــي ســــجــــالت الـــــــدوائـــــــر الـــرســـمـــيـــة 
ــة عـــن الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــبــّن  ــيــ األردنــ
قيام وزارة اإلنشاء والتعمير سابقا 
بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية 
لــعــدد مــن أهــالــي حــي الشيخ جــراح 
بــالــقــدس املــحــتــلــة فـــي الـــعـــام 1956. 
وأوضــــــح املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــــوزارة 
ــيـــان، أنــه  ضــيــف الـــلـــه الـــفـــايـــز، فـــي بـ
الفلسطينية  السفارة  تسليم  جــرى 
فــي عــمــان نسخا مــصــدقــة مــن كافة 

الوثائق التي عثر عليها.
)العربي الجديد(

 
»هآرتس«: انفجار في 

مصنع دفاع
ــــس«، أمــس  ــآرتـ ــ ذكـــــرت صــحــيــفــة »هـ
األربعاء، أن انفجارًا وقع في مصنع 
دفـــاعـــي »حــــســــاس«. وأوضـــحـــت أن 
االنــفــجــار »وقــع الــثــالثــاء )املــاضــي(، 
خــــــــــــالل تــــــجــــــربــــــة روتــــــيــــــنــــــيــــــة فـــي 
مــصــنــع تــومــر لــأســلــحــة املــتــطــورة، 
ــا مــخــتــلــفــة من  والــــــذي يــضــم أنــــواعــ
ــم تـــرد  ــ ــــت: »لـ ــافـ ــ الــــصــــواريــــخ«. وأضـ
أنــــبــــاء عــــن وقـــــــوع إصـــــابـــــات جــــراء 
االنفجار«. ويقع املصنع في الرملة 
بــالــقــرب مــن مــنــاطــق سكنية »وثــق 
عن  نتجت  دخـــان  سحابة  سكانها 

االنفجار«.
)األناضول(

 
جاووش أوغلو: لقاء 

مصري تركي في مايو
التركي مولود  الخارجية  أكد وزير 
ــورة(، فــي  ــ ــ ــــصـ ــ جــــــــاووش أوغــــلــــو )الـ
ــورك«  ــ ــ ــة مـــــع قــــنــــاة »خــــبــــر تـ ــلـ ــابـ ــقـ مـ
بــثــت مــســاء أمـــس األول، »اســتــمــرار 
ــيـــع الـــــعـــــالقـــــات مــع  ــبـ ــوات تـــطـ ــ ــطــ ــ خــ
لقاء سيعقد  أن  إلــى  مصر«، مشيرًا 
ــــوى نـــــــــــــواب وزيـــــــــــري  ــتــ ــ ــســ ــ ــــى مــ ــلــ ــ عــ
املقبل.  مايو/أيار  مطلع  الخارجية 
وأوضــح أنه سيلتقي الحقا نظيره 
املـــصـــري ســامــح شـــكـــري، و»يــبــحــث 
معه تعين السفراء وسبل االرتقاء 

بالعالقات إلى نقطة أفضل«.
)األناضول(

 
السودان يستبعد الخيار 

العسكري مع إثيوبيا
استبعدت الخرطوم، أمس األربعاء، 
الـــخـــيـــار الــعــســكــري ضـــد إثــيــوبــيــا. 
ــلــــس الــــســــيــــادة  وقــــــــــال عــــضــــو مــــجــ
 
ّ
ــــادي إدريـــــــــس، إن ــهـ ــ الــــســــودانــــي، الـ
العسكري  للخيار  تسعى  ال  بـــالده 
لــحــل قــضــيــة الـــحـــدود مــع إثــيــوبــيــا، 
أو حــتــى بــشــأن مــلــف ســد النهضة. 
وأوضـــــــــــح إدريـــــــــــــس، خـــــــالل زيـــــــارة 
للحدود  املتاخمة  القضارف  لوالية 
 »الخرطوم 

ّ
السودانية اإلثيوبية، أن

إثيوبيا  مــع  السلمي  الــحــل  تفضل 
أكد  لكنه  الــقــضــايــا«،  كــافــة  لحلحلة 
وقــــوف الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة خلف 
ــــوات املـــســـلـــحـــة وتـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــقـ ــ الـ
والــســنــد لــهــا، و»هــــي تــقــود معركة 
الــكــرامــة واالنــتــشــار داخـــل الــحــدود، 
بــاعــتــبــارهــا حــقــا مــشــروعــا لــلــقــوات 

املسلحة«.
)العربي الجديد(

عقدة العقوبات 
تؤجل المفاوضات 

النووية

الحريات مكبّلة في األردن: قوانـين وتهم بخدمة السلطة

طهران تتمسك برفع كل 
اإلجراءات األميركية وحراك 

إسرائيلي باتجاه واشنطن
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منع تصويت سورية 

في »حظر الكيميائي«
جـــردت الـــدول األعــضــاء فــي منظمة 
حــظــر األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، أمــس 
ــقــــوق  األربــــــــــعــــــــــاء، ســـــــوريـــــــة مـــــــن حــ
 
ّ
الــتــصــويــت فــيــهــا، بــعــدمــا تــبــن أن
ــرارًا  ــ ــتـــخـــدمـــت مــ قـــــــوات الــــنــــظــــام اسـ
غـــازات سامة ضــد املدنين. وأّيــدت 
أغلبية الدول خالل التصويت قرارًا 
بــإلــغــاء حــق ســوريــة فــي التصويت 
في املنظمة على الفور. وكتب ممثل 
هـــولـــنـــدا بـــاملـــنـــظـــمـــة، فــــي تـــغـــريـــدة، 
الــــقــــرار يــمــثــل »رفــــضــــا واضـــحـــا   

ّ
أن

ــدام وحـــــيـــــازة  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــرار اســ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الســ
األسلحة الكيميائية«.

)رويترز، العربي الجديد(

بشار األسد يترشح 
لوالية جديدة

ــّدم رئــيــس الــنــظــام الــســوري بشار  قـ
األسد، أمس األربعاء، أوراق ترشحه 
ــــدة، فــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــــديـ ــة جـ لــــواليــ
فـــــي 26 مــــايــــو/  ــا  ــ ــ ــراؤهـ ــ ــ املـــــقـــــرر إجـ
أيـــار املــقــبــل، فيما نـــددت املــعــارضــة 
ــتــــراع، واعـــتـــبـــرتـــه »مــســرحــيــة  بــــاالقــ
هـــزلـــيـــة«، تــســتــهــدف تــرســيــخ حكم 
األسد. وأشار رئيس مجلس الشعب 
)البرملان( حمودة صباغ إلى »تلقي 
3 كـــتـــب مــــن املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
 من األسد، 

ّ
العليا تعلمه بتقديم كل

ومهند نديم شعبان، ومحمد موفق 
ــــوان، طــلــبــات بــتــرشــيــح أنفسهم  صـ

ملنصب الرئيس«.
)العربي الجديد(

 
اشتباكات بين الجيش 

العراقي و»الكردستاني«
ذكــــــــرت وســـــائـــــل إعــــــــالم فـــــي إقــلــيــم 
كــردســتــان الـــعـــراق، أمـــس األربـــعـــاء، 
الجيش  بـــن  اشــتــبــاكــات وقــعــت   

ّ
أن

الــعــراقــي ومــســلــحــي حـــزب »الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي جــبــل ســنــجــار، 
غربي محافظة نينوى، وذلك بعد 3 
منحتها  مهلة  انتهاء  على  أسابيع 
»الـــعـــمـــال«  ــلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة لــــ الـــسـ
واملــلــيــشــيــات املــرتــبــطــة بـــه ملـــغـــادرة 
قائمقام  وقـــال  ومحيطها.  سنجار 
 االشتباكات 

ّ
سنجار محما خليل إن

جاءت بعدما حاول عناصر الحزب 
منع قوة من الجيش دخول جنوبي 

الجبل.
)العربي الجديد(

أمين العاصي

لم يمِض سوى ثالثة أشهر على اشتباكات 
دامية وقعت بن قوى األمن الداخلي التابعة 
»اإلدارة الذاتية« الكردية في الشمال الشرقي  لـ
مـــن ســـوريـــة، وبـــن مــيــلــشــيــات تــتــبــع للنظام 
الــــســــوري، حــتــى تــفــجــرت هــــذه االشــتــبــاكــات 
إداريــا  التابعة  القامشلي  مدينة  فــي  مــجــددًا 
ملــحــافــظــة الــحــســكــة، فـــي مــؤشــر واضــــح على 
ــقــــان يــــشــــوب الــــعــــالقــــة املـــضـــطـــربـــة بــن  ــتــ احــ
الطرفن في املنطقة األكثر غنى وأهمية على 

امتداد الجغرافيا السورية.
»العربي الجديد« أن  وذكرت مصادر محلية لـ
األربــعــاء،  أمــس  تــجــددت  اشتباكات متقطعة 
في أحياء في القامشلي، غداة أخرى مماثلة، 
كانت اندلعت بن قوى األمن الداخلي التابعة 
»األسايش«،  بـ واملعروفة  الذاتية«،  »اإلدارة  لــــ
وبــن مليشيا »الــدفــاع الــوطــنــي« التي تضم 
مــســلــحــن مـــوالـــن لــلــنــظــام، واملـــعـــروفـــن في 
»الــشــبــيــحــة«، وتــتــلــقــى دعـــمـــا من  ســـوريـــة بـــ

الــروســي. وقتل مساء أول مــن أمس  الجانب 
الــثــالثــاء مــســؤول أمـــن الــحــواجــز الــعــامــل في 
ه 

ّ
»األســـايـــش«، خــالــد حــجــي، إثـــر هــجــوم شن

عــنــاصــر مــن »الـــدفـــاع الــوطــنــي«، عــلــى حاجز 
عسكري بالقرب من دوار الوحدة، القريب من 
السّكان  مــن  العربية  الغالبية  ذي  طـــّي،  حــي 
املوالن للنظام. ويقع بالقرب من هذا الحي 
سيطر عليه قوات النظام 

ُ
املربع األمني الذي ت

جنوبي مدينة القامشلي، ويضم أفرع أجهزة 
أمنية، ودوائر تابعة لحكومة النظام.

ــــوات  قـ  
ّ
إلــــــى أن ــادر مـــحـــلـــيـــة  ــ ــــصـ وأشــــــــــارت مـ

املنطقة  إلى  »األسايش« استقدمت تعزيزات 
ــهـــجـــوم، مـــا أدى إلــــى اتـــســـاع نــطــاق  عــقــب الـ
االشـــتـــبـــاكـــات بـــن الـــطـــرفـــن إلــــى حـــي حــكــو، 
وبــعــض األحــيــاء األخــــرى الــقــريــبــة مــن مطار 
سيطر على جانب كبير منه 

ُ
القامشلي الذي ت

»العربي  لـ املصادر  وأكــدت  الروسية.  القوات 
الجديد«، أن 8 على األقل من عناصر »الدفاع 
الــوطــنــي« قتلوا وأصــيــب أكــثــر مــن 20 منهم 
ــة، بــعــد اقـــتـــحـــام قــوى  بــعــضــهــم بـــحـــال حـــرجـ
ــــي، وســيــطــرتــهــا عــلــى  »األســـــايـــــش« لـــحـــي طـ
الــوطــنــي« فيه،  »الــدفــاع  لـــ الرئيسي  الــحــاجــز 
مــشــيــرة إلـــى أن الــطــرفــن اســتــخــدمــا أسلحة 

متوسطة في الصراع.
وحّمل املركز اإلعالمي لقوى »األسايش« ذات 
الطابع الكردي، »الدفاع الوطني«، مسؤولية 
ــاء األربــــــعــــــاء، مــشــيــرًا  ــثــــالثــ ــورات لـــيـــل الــ ــ ــطـ ــ تـ
ــاع الـــوطـــنـــي يسعى  ــدفــ فـــي بـــيـــان إلــــى أن »الــ
لــضــرب حــالــة االســتــقــرار واألمــــن فــي مدينة 
الرئاسية  الهيئة  عضو  واتــهــم  القامشلي«. 
فــي حـــزب »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« الــكــردي، 

ــادر  ــ ــأن الـــجـــانـــب الــــروســــي »قـ ــ عــــن قــنــاعــتــه بـ
الـــخـــالف«، مضيفا أن صيغة   هـــذا 

ّ
عــلــى حـــل

 هــذه املـــرة »ربــمــا ستكون مختلفة من 
ّ

الــحــل
خالل تقويض نفوذ ميلشيا الدفاع الوطني 

التابعة للنظام في القامشلي«.
وكان الجانبان قد دخال في نزاع مسلح في 

ــام،  ــظـ ــنـ ــا والـ ــيــ  مــــن روســ
ً ّ
صـــالـــح مـــســـلـــم، كــــــال

االستقرار في  والعمل على ضرب  بالتالعب 
وترهيب  الــفــوضــى   

ّ
وبـــث الحسكة،  محافظة 

 
ّ
األهالي. ودخــل الــروس على الفور على خط
املصالحة بن الطرفن، وفق مصادر مطلعة، 
أن »األسايش«  الجديد«  »العربي  لـ أوضحت 
وهو  عــنــاصــرهــا،  أحــد  قتلة  بتسليم  تطالب 
الوطني«،  »الدفاع  متزعمي مجموعات  أحد 

في حي طي.
السياسي  الــبــاحــث  رأى  ذلـــك،  عــلــى  وتعليقا 
مسلم،  إبراهيم  الذاتية«،  »اإلدارة  من  املقرب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن نــطــاق  فـــي حـــديـــث لــــ
التوتر »لن يتسع«، مشيرًا إلى أنه »سينتهي 
على األغــلــب بهدنة جــديــدة«. وأعـــرب مسلم 

فــي مدينتي  املــاضــي  الثاني  كــانــون  يناير/ 
الــقــامــشــلــي والــحــســكــة، لـــم يــتــوقــف إال بعد 
تدخل روسي. وتسيطر القوى الكردية على 
 مــحــافــظــة الــحــســكــة بــاســتــثــنــاء مربعن 

ّ
جـــل

أمــنــيــن لــلــنــظــام فـــي الــقــامــشــلــي والــحــســكــة 
وبعض القرى، إضافة إلى مطار القامشلي، 
ــــوج 123«  ــفـ ــ ــوجــــن عـــســـكـــريـــن هـــمـــا: »الـ وفــ
الحسكة، و»الفوج 154«  )فــوج كوكب( قرب 
)فوج طرطب( قرب القامشلي. كذلك تنتشر 
قــوات النظام في مناطق عدة على الشريط 
الــحــدودي مــع الــجــانــب الــتــركــي، وفــق اتفاق 
تركي روسي أبرم أواخر 2019 إبان العملية 
نهر  شــرقــي  منطقة  فــي  التركية  العسكرية 
الفرات. ولم يسبق أن تدخل هذان الفوجان 
فــي االشــتــبــاكــات بشكل مــبــاشــر إلـــى جانب 
»الــدفــاع الــوطــنــي«، مــا يؤكد حــرص النظام 
على الشعرة التي ال تزال تربطه مع الجانب 
الــكــردي، ولــعــدم قــدرتــه على حسم الــصــراع 

لصالحه.
ورأى الكاتب والصحافي شفان إبراهيم، في 
أن  يمكن  »ال  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
تمدد  بمحاولة  مرتبطة  االشــتــبــاكــات  تــكــون 
ــر«،  ــ ــرف آخـ ــ لــلــنــفــوذ لـــطـــرف عـــلـــى حـــســـاب طـ
معتبرًا أن »املــعــادلــة أعــقــد مــن ذلـــك، وليست 
ــام، الـــذي  ــعـ مــنــفــصــلــة عـــن اإلطـــــار الـــســـوري الـ
لـــم يــشــهــد تــغــيــرًا فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوة ونــقــاط 
االنتشار العسكري واألمني منذ قرابة العام. 
وبّن إبراهيم، املقيم في القامشلي، أن »حي 
الــســوريــة«،  للحكومة  بغالبيته  مــوالــي  طــي 
السيطرة  قــواعــد  فــي  تغيير  »أي  أن  مضيفا 
سيخلق إرباكا وخالفات على الصعد كافة«.

الفساد 
في العراق

مخاوف 
من توجهات 

سعيّد

ــارز، يــمــلــك حــزبــه عـــدة مــقــاعــد في  ــ ســيــاســي بـ
البرملان، أغلبها عن محافظة األنبار وبغداد.

ل زعيم ائتالف »الفتح«، 
ّ

ومع اتهامات عن تدخ
هادي العامري، بمحاولة التوسط في مسألة 
نفى  بيانا  العامري  أصــدر  الكربولي،  اعتقال 
املزاعم  قاطعا  نفيا  »ننفي   

ً
قــائــال تدخله،  فيه 

بــشــأن الــتــدخــل فــي قــضــيــة اعــتــقــال شخصية 
سياسية«، معتبرًا أن زج اسمه »يندرج ضمن 
حـــمـــالت الــتــســقــيــط الـــســـيـــاســـي، ال ســيــمــا مع 

اقتراب االنتخابات«.
وشـــّكـــل رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، مصطفى 
ــن الـــعـــام  الـــكـــاظـــمـــي، نـــهـــايـــة أغــــســــطــــس/آب مــ
املـــاضـــي، لــجــنــة عــلــيــا، بــصــالحــيــات واســـعـــة، 
بـــرئـــاســـة الـــفـــريـــق أحـــمـــد أبــــو رغـــيـــف، تــتــولــى 
فتح ملفات الفساد والتحقيق مع املسؤولن. 
ووضـــــع قــــوة خـــاصـــة تــتــبــع لــجــهــاز مــكــافــحــة 
اإلرهــاب تحت إمــرة اللجنة، التي نجحت في 
ــد مــســؤول  ــ اعــتــقــال عــــدد مـــن املـــســـؤولـــن. وأكـ

الــدســتــور والــنــزوع إلــى الــتــأويــالت الــشــاذة«. 
في  االحتكار  هــذا  يستغل  أن سعّيد  واعتبر 
تأويل الدستور »لتمديد سلطته إلى ما ليس 
من صالحياته«. وتابع: »بدا لحركة النهضة 
أن رئــيــس الــدولــة يخطو خــطــوة خطيرة في 
اتجاه إقحام املؤسسة األمنية في التجاذبات 
ــنــــواب بــصــورة  الــســيــاســيــة، وهــــو يــتــوعــد الــ
التصريح لسعّيد  أن هــذا  واضــحــة«، معتبرًا 
»يــمــكــن أن ُيــفــهــم عــلــى أنـــه إعـــالن حـــرب على 
املختلفن معه، على غرار النهضة والحكومة 
 الوعيد كان متعدد التسميات«.

ّ
والبرملان، ألن

ــراءة ملــواقــف ســعــّيــد وتــحــركــاتــه، رأى  وفـــي قــ
القيادي في حركة »النهضة«، رئيس »مركز 
الـــدراســـات االســتــراتــيــجــيــة والــدبــلــومــاســيــة« 
 الرئيس 

ّ
ه »من الواضح أن

ّ
رفيق عبد السالم، أن

إذ  الــعــام،  النظام  تغيير طبيعة  يريد  سعّيد 
يحاول فرض نظام رئاسي من خالل تأويل 
الناعم«.  »االنقالب  بـ ذلك  مشبها  الدستور«، 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن واعــتــبــر فــي حــديــث لـــ
»سعّيد يلعب دور الخصم والحكم في الوقت 
نفسه، ويــحــاول التدخل فــي مــجــاالت ليست 
من اختصاصه«. وأضاف أنه »على الرغم من 
األعراف السياسية التي تشكلت بعد الثورة 
وطيلة 10 سنوات، إال أن سعّيد يريد تغيير 
كــل ذلـــك والــتــحــّكــم فــي كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة، 
يراعي  للتونسين وال  وال يتصرف كموّحد 
مــوقــعــه كـــجـــامـــع، بـــل إن أغـــلـــب تــصــريــحــاتــه 

بغداد ـ عادل النواب

كــشــف مـــســـؤول عـــراقـــي فـــي بـــغـــداد، 
الجديد«،  »العربي  لـ األربــعــاء،  أمــس 
مكافحة  لجنة  أجرتها  تحقيقات  أن 
ــــورط عــــدد من  الــفــســاد الــحــكــومــيــة أظـــهـــرت تـ
نــــواب الــبــرملــان الــحــالــي ومــســؤولــن سابقن 
فـــي صــفــقــات فـــســـاد ضــخــمــة. ولـــفـــت إلــــى أنــه 
ــام  ــه الــلــجــنــة، خــــالل األيــ مـــن املـــرجـــح أن تـــوّجـ
الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة، طــلــبــا إلـــى الــبــرملــان مـــن أجــل 
رفع الحصانة عن عدد غير محدد من النواب 

للتحقيق معهم.
يــأتــي ذلــــك بــعــد أيــــام مـــن اعــتــقــال قــــوة أمــنــيــة 
تــابــعــة لــجــهــاز مــكــافــحــة اإلرهــــــاب، الــســيــاســي 
البارز زعيم حزب »الحل« جمال الكربولي، من 
تتعلق  تهم  بــغــداد، على خلفية  منزله وســط 
عتبر 

ُ
وت الصناعة.  وزارة  في  فساد  بصفقات 

الـــخـــطـــوة األولــــــى مـــن نــوعــهــا لــجــهــة اعــتــقــال 

تونس ـ بسمة بركات، وليد التليلي

الرئيس  ومــواقــف  تصريحات  تثير 
ــــد جـــــــداًل  ــّيـ ــ ــعـ ــ ــيـــــس سـ ــ ــــي قـ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ الـ
 فـــي تــونــس مــنــذ تسلمه 

ً
مـــتـــواصـــال

الــســلــطــة، ولــكــنــهــا بـــدأت فــي الــفــتــرة األخــيــرة 
إلى  والــدســتــوري  السياسي  الــجــدل  تتجاوز 
إثارة مخاوف من انزالقات قد تهدد الوضع 
فــي الــبــالد، عــلــى الــرغــم مــن أن الــبــعــض يقلل 
مــن تداعيات وخــطــورة هــذه املــواقــف. وفيما 
تــحــدث الــبــعــض عـــن بـــدايـــة تــوضــح مــشــروع 
سعّيد السياسي، فإن آخرين ال يزالون يرون 
الغموض،  من  الكثير  الرئيس  شخصية  في 
مــتــســائــلــن عـــمـــا يــــريــــده ســـعـــّيـــد بــالــتــحــديــد 

ويعمل على إنجازه؟
وفــي جــديــد املــواقــف الــجــدلــيــة، اعتبر سعّيد 
فـــي كــلــمــة لـــه األحــــد املـــاضـــي بــمــنــاســبــة عيد 
األمن التونسي، أنه القائد األعلى لكل القوات 
املسلحة في البالد )العسكرية واملدنية( بما 
ــدرك، وليس  فــي ذلــك الــشــرطــة والــجــمــارك والــ
منذ  عليه  كما هو متعارف  فقط،  العسكرية 
اســـتـــقـــالل الــــبــــالد. وتــــوجــــه ســـعـــّيـــد بــتــهــديــد 
مباشر في كلمته لنواب وشخصيات نافذة 
ومــتــحــصــنــن بــعــالقــات مــصــاهــرة، عــلــى حد 

 »اليوم صبر وغدًا أمر«.
ً
وصفه، قائال

وبعد رئيس الحكومة هشام املشيشي، ردت 
حــركــة »الــنــهــضــة« عــلــى هــــذا الـــكـــالم بــبــيــان، 
أول من أمــس الثالثاء، أكــدت فيه رفضها ملا 
الدولة«،  لرئيس  التسلطي  ع 

َ
بـ«املنز وصفته 

ــــى »رفــــض  ــيـــة إلــ ــقـــراطـ داعــــيــــة الــــقــــوى الـــديـــمـ
هـــذا املــنــزع واســتــكــمــال الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي 
ــة«. واعــتــبــرت  ــوريـ ــتـ وتـــركـــيـــز املــحــكــمــة الـــدسـ
»الــنــهــضــة« إعـــالن ســعــّيــد نفسه قــائــدًا أعلى 
لـــلـــقـــوات املـــدنـــيـــة الــحــامــلــة لــلــســالح »دوســــا 
على  وتعديا  البالد،  وقوانن  الدستور  على 
السياسي وعــلــى صــالحــيــات رئيس  الــنــظــام 
ــزام  ــ ــتـ ــ الـــحـــكـــومـــة«. ودعــــــت ســـعـــّيـــد إلـــــى »االلـ
أساسه  على  خب 

ُ
انت الــذي  بالدستور  الجاد 

ف عن كل مسعى لتعطيل دواليب 
ّ
وأن يتوق

الدولة وتفكيكها«.
ــن الــحــركــة  ــاب هـــــذا الــتــصــعــيــد مــ ــبــ وعـــــن أســ
تــجــاه الــرئــيــس، أوضــــح الــقــيــادي الـــبـــارز في 
ــانـــي، فــــي حــديــث  ــقـــومـ »الـــنـــهـــضـــة« مــحــمــد الـ
 »هناك اليوم تخوفات 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

ظهرت  الــتــي  التسلطية  الــنــزعــة  مــن  حقيقية 
لدى الرئيس، خصوصا في خطابه األخير«، 
سعّيد  خطاب  أن  تعتبر  الحركة  أن  مضيفا 
ـــل مــنــعــرجــا خــطــيــرًا يـــهـــدد االســـتـــقـــرار 

ّ
»يـــمـــث

ـــؤتـــمـــن عليها 
ُ
الــســيــاســي ووحـــــدة الـــدولـــة امل

رئــيــس الــجــمــهــوريــة بمقتضى الــدســتــور. إذ 
ــرارًا عــلــى احـــتـــكـــار تــأويــل  ــ ــ ــــدى ســعــّيــد إصـ أبـ

ــد«، أن »لــجــنــة  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ عـــــراقـــــي، 
بصدد  الحكومية  الفساد  بقضايا  التحقيق 
للبرملان لرفع الحصانة عن عدد  تقديم طلب 
وزراء  منصب  شغلوا  بعضهم  أعــضــائــه،  مــن 
في حكومات سابقة، عن جرائم فساد تسببت 
املــال العام«، مشيرًا إلى أنهم  بضرر بالغ في 
ال يقلون عن خمسة أعضاء. وأضاف املسؤول 
 بن رئاسة البرملان واللجنة 

ً
أن هناك تواصال

التصويت  فقرة  تضمن  أجــل  من  الحكومية، 
في  املعنين  الــنــواب  عــن  الحصانة  رفــع  على 
ــــرب جــلــســة لــلــبــرملــان، كــاشــفــا عـــن أن أغــلــب  أقـ
ــي الــصــنــاعــة  ــوزارتــ مــلــفــات الـــفـــســـاد تــتــعــلــق بــ
والــكــهــربــاء، بــعــد اعـــتـــراف عـــدد مــن املعتقلن 
نــواب وسياسين،  على  اللجنة  في  الحالين 
لعبوا دورًا في السمسرة وأخذ عمالت مالية 
القانون  على  والتحايل  التالعب  أو  ضخمة، 
فــي أعــمــال وصــفــقــات مــشــاريــع كــّبــدت الــدولــة 

مبالغ ضخمة.
ولفت املسؤول إلى أنه »قد يصار للطلب من 
جهات أردنية ولبنانية وإماراتية التعاون في 
ما يتعلق بحسابات املتهمن بقضايا الفساد 
فــي الــبــنــوك املـــوجـــودة لــديــهــا، بــعــد الحصول 
عــلــى مــعــلــومــات بــشــأن إيــــداع عــمــالت ومبالغ 
مــالــيــة فـــي بـــنـــوك بــتــلــك الـــــــدول، عـــن صــفــقــات 
فساد داخل العراق طوال السنوات املاضية«. 

كثيرًا ما تثير الصراعات وتساهم في تغذية 
يزال  ال  وكأنه  نشعر  وبالتالي  االستقطاب، 
فـــي حــمــلــة انــتــخــابــيــة«. وتـــابـــع عــبــد الــســالم 
 »ســـعـــّيـــد رفــــع شــــعــــارات عـــــدة، وبـــــدا غير 

ّ
أن

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، 
مواقف   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 

سعّيد »هي تقريبا مواقفه قبل االنتخابات، 
ظهر  الــتــي  نفسها  للشخصية  وفــيــا   

ّ
ظـــل إذ 

بها«. وأوضح أن »ما يريده سعّيد يتلخص 

وأكـــــد، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وجــــود مـــا وصفها 
»ضغوط سياسية كبيرة تمارس في الوقت  بـ
الحالي، الستبعاد أسماء عدد من املستهدفن 
بــرفــع الــحــصــانــة مــن الــذيــن وردت أســمــاؤهــم 
أن  عــن  معلومات  هناك  أن  كما  بالتحقيقات. 
االعــتــقــاالت ســتــطــاول أيــضــا أبــنــاء مسؤولن 
ونــــواب وردت أســمــاؤهــم فــي قــضــايــا فــســاد«. 
ــقــــاالت ملـــديـــريـــن عــامــن  ــتــ وبـــــن أن هــــنــــاك اعــ
ورؤســــاء أقــســام، بــلــغ عــددهــم خـــالل االثنتن 
ــة 8 شــخــصــيــات،  ــيـ والـــســـبـــعـــن ســـاعـــة املـــاضـ

وهناك قرارات منع سفر آلخرين أيضا.
اللجنة  بعمل  واســـع  شعبي  ترحيب  ووســـط 
الحكومية، فإن شكوكا دوما تثار بشأن عملها، 
ــب فــتــح مــلــفــات الفساد 

ّ
وأنــهــا مــا زالـــت تــتــجــن

الــضــخــمــة، الــتــي ُيــتــهــم فــيــهــا كــبــار الــقــيــادات 
والشخصيات السياسية في البالد، ال سيما 
ــيـــس الـــــــوزراء  تـــلـــك الــحــلــيــفــة إليــــــــران، مـــثـــل رئـ
األســبــق نــوري املــالــكــي، ووزيـــر النقل األسبق 
الـــعـــامـــري، وزعـــيـــم مليشيا »عــصــائــب  ــادي  هــ
األمن  الخزعلي، ومستشار  الحق« قيس  أهل 
الوطني األسبق موفق الربيعي، ووزير الدفاع 
األســبــق ســعــدون الــدلــيــمــي، ورئــيــس الــــوزراء 
األســـبـــق إبـــراهـــيـــم الــجــعــفــري، ونـــائـــب رئــيــس 

الوزراء السابق بهاء األعرجي، وآخرين.
رئيس مؤسسة  الكناني،  قــال صباح  بـــدوره، 
ــي مــنــظــمــة غــيــر  ــ »اإلصــــــــالح والـــتـــغـــيـــيـــر«، وهـ
عن قضايا  الكشف  في  دورًا  تتولى  حكومية 
ــــي الــــــعــــــراق، إنــــــه »وفـــقـــا  ــفــــســــاد فـ ــفــــات الــ ــلــ ومــ
رجل  اعــتــرف  فقد  لدينا  املتوفرة  للمعلومات 
ــارز بـــهـــاء الـــجـــورانـــي،  ــبــ ــراقـــي الــ ــعـ ــال الـ ــمــ األعــ
املعتقل لدى لجنة مكافحة الفساد، على نواب 
وشــخــصــيــات ســيــاســيــة مــهــمــة، تــعــامــل معهم 
جرائم  عليها  ترتبت  قانونية،  غير  بقضايا 
فــســاد مــالــيــة كــبــيــرة«. وأضــــاف الــكــنــانــي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــجــورانــي  تصريح لـــ
ــددًا مــن  ــ ــ ــــم وثــــائــــق وتـــســـجـــيـــالت تــــديــــن عـ

ّ
ــل ســ

ــنــــواب بــقــضــايــا الـــفـــســـاد، وقــد  املـــســـؤولـــن والــ
املؤكدة  الفساد  أولــى محاكم  أمــام  اآلن  نكون 
ــار الــتــي  ــبـ ــتـــي يــــتــــورط فــيــهــا ســـيـــاســـيـــون كـ الـ
نــأمــل أال تــكــون األخــيــرة فــي الــعــراق«. وكشف 
أن عــددًا ممن يرجح رفــع الحصانة عنهم قد 
يتجاوز 15 نائبا، وردت أسماؤهم في قضايا 
والتربية  الكهرباء والصناعة  بــوزارات  فساد 

والتجارة، وفقا ألدلة متوفرة لدى اللجنة.
من جهته، قال عضو لجنة النزاهة في مجلس 
»العربي  لـ املــوســوي،  مختار  العراقي  الــنــواب 
الجديد«، إن البرملان »سيدعم التصويت على 
أي طلب قضائي برفع الحصانة عن أي نائب 
يــرد اســمــه، وهــنــاك اتــفــاق على ذلـــك«، مرجحا 
وصول أسماء إلى البرملان في الفترة القليلة 
ــغـــرض، بــيــنــهــا أســـمـــاء بــــارزة.  املــقــبــلــة لــهــذا الـ
وأضاف املوسوي أن »الفساد بات يهدد كيان 
الدولة العراقية برمتها، وقد يكون أخطر من 
التصويت  لـــذا سيتم  اإلرهــــاب واإلرهـــابـــيـــن، 
املرجح وصولها  الحصانة  رفــع  طلبات  على 
من القضاء، بطلب من لجنة مكافحة الفساد«. 
لكنه فــي الــوقــت نفسه أكـــد وجـــود »مــخــاوف 
سياسية من جعل جهود محاربة الفساد ملفا 
االنتخابات«،  قبل  السياسي  االبتزاز  لغرض 

مطالبا بأن يبقى امللف قضائيا بحتا.
لــكــن الــنــائــب فــي تــحــالــف »ســـائـــرون«، ريــاض 
ــد، أمـــس األربــــعــــاء، أن الــقــضــيــة لم  مــحــمــد، أكــ
مذكرات  بتفعيل  بل  بالحصانة،  تتعلق  تعد 
الـــقـــبـــض، مــضــيــفــا، فـــي إيـــجـــاز صــحــافــي من 
مبنى البرملان، أنه »سبق أن ردت طلبات من 
العديد  عن  الحصانة  برفع  العراقي  القضاء 
من النواب خالل الدورة الحالية«. وتابع »أي 
نــائــب يــتــم رفـــع الــحــصــانــة عــنــه تــشــاهــده في 
الــيــوم الــثــانــي بفندق خمس نــجــوم فــي دولــة 
والجهات  القضاء  في  ولدينا مشكلة  أخــرى، 
التحقيقات، حيث تمت  إجـــراء  املــســؤولــة عــن 
ومــســؤولــن،  ومــحــافــظــن  وزراء  اســتــضــافــة 
وتحديدًا  100 شخصية،  عــن  عــددهــم  يقل  ال 
في نهاية حكومة عادل عبد املهدي السابقة 
وليومنا هــذا، إال أن جميعهم تمت تبرئتهم 
وإخراجهم بكفالة. وبالتالي فإن املوضوع ال 
والحكومة  بالقضاء  بــل  بالحصانة،  يتعلق 

التي هي أداة جلب املتهمن«.

 الحكم 
ّ
في ثالث نقاط. أواًل، الرئيس يرى أن

يــجــب أن يـــكـــون مــبــنــيــا عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
املباشرة، ومرجعية سعّيد الفكرية تقوم على 
أن الــشــعــب يـــمـــارس الــحــكــم مــبــاشــرة ولــيــس 
من خــالل ممثليه«. وتابع: »أمــا من الناحية 
ــه ال مــجــال  ــ ــة، فـــســـعـــّيـــد يــــؤكــــد أنــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
للتعاطي مع الفساد ويعتبر أنه أصل الداء«. 
ثالثة  »مــســألــة  هــنــاك  فــإن  املليكي،  وبحسب 
يـــؤكـــد عــلــيــهــا دائـــمـــا ســعــّيــد، وهــــي الــتــمــســك 
القانون  بالدستور، وذلــك بحكم تكوينه في 
 »هناك صراعا 

ّ
الدستوري«. وتابع املليكي أن

واضــحــا بــن ســعــّيــد ورئــيــس الــبــرملــان راشــد 
الـــغـــنـــوشـــي، ربـــمـــا يـــكـــون قـــد انــطــلــق عــنــدمــا 
حاول رئيس البرملان التصرف وكأنه رئيس 
الــرؤســاء، ولــم يكتف بـــدوره فــي الــبــرملــان، بل 
ــراف  اتـــه ومـــشـــاوراتـــه مـــع أطــ ــع مـــن لـــقـــاء وســ

مختلفة، وهو ما يرفضه سعّيد«.
ــــزب »قــلــب  ــا املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم حـ ــ أمـ
 »سعّيد 

ّ
تــونــس« الــصــادق جــبــنــون، فـــرأى أن

ــه  ــيـ ــولـ ــه مــــنــــذ تـ ــفــــســ حـــــافـــــظ عــــلــــى الـــــخـــــط نــ
املباشر وتركيز  الحكم  السلطة، بالدفاع عن 
الـــســـلـــطـــات«. وأضــــــاف فـــي حـــديـــث صــحــافــي 
ــقـــوى األمــنــيــة   »مـــحـــاولـــة جــمــع الـ

ّ
ــيــــرًا، أن أخــ

بسلطة رئيس الجمهورية يبقى أمرًا مخالفا 
للدستور، فلسنا في نظام رئاسي يستحوذ 
فــيــه الــرئــيــس عــلــى جميع الــســلــطــات، بــل في 

نظام شبه برملاني«.
»الــــتــــيــــار  عــــــن  ــــب  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ رأى  املـــــقـــــابـــــل،  فــــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« نــبــيــل حـــجـــي، فــــي تــصــريــح 
ــريـــده ســعــّيــد  ــا يـ  مـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

»غير واضــح، وكذلك األمــر بالنسبة إلى أين 
الــوصــول، فكل تصريح جديد له مثير  يريد 
الــذي يسبقه«. وأفـــاد حجي  للجدل أكثر مــن 
 »عملية تأويل الدستور هي آخر مشاغل 

ّ
بأن

ــل الـــوضـــع  ــ ــــي ظـ الـــتـــونـــســـيـــن، خـــصـــوصـــا فـ
ــادي  ــتــــصــ ــع االقــ ــ ــــوضــ ــيــــق والــ ــدقــ الـــصـــحـــي الــ
واالجـــتـــمـــاعـــي الـــصـــعـــب، فــمــتــطــلــبــات الــبــالد 

مختلفة تماما عن تأويل سعّيد للدستور«.
ــعـــب« هــيــكــل  ــشـ لـــكـــن الـــنـــائـــب عــــن حـــركـــة »الـ
ــتــــور 2014 واضــــح،  أن »دســ اعــتــبــر  املـــكـــي، 
 رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة هو 

ّ
ويـــنـــّص عــلــى أن

رئــيــس لــلــقــوات املــســلــحــة بــكــل أصــنــافــهــا«. 
وقــال في حديث صحافي، اإلثنن املاضي، 
 »رئيس الدولة فسر الدستور، وهذا األمر 

ّ
إن

 غياب املحكمة الدستورية«. 
ّ

من حقه في ظل
»االنقالب«، قال  وردًا على من اتهم سعّيد بـ
املكي إن الرئيس »لــم يــأت على ظهر دبابة 
ولــم يشهر كالشينكوف في وجــوه الناس، 
بل أشهر دستورًا لم يكتبه هو، وأشهره في 
الشعب  حــق  على  الفعلين  املنقلبن  وجــه 

في حياة كريمة«.

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

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

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

سعيّد  قيس  الرئيس  تصريحات  بشأن  تونس  في  الجدل  يتواصل 
وتوجهاته، ال سيما بعد إعالنه أخيرًا أنه قائد لجميع القوات المسلحة، 

وسط مخاوف من »النزعة التسلطية« التي ظهرت لدى الرئيس
تقريرخاص

تحقيقات تكشف تورط 
نواب في صفقات كبيرة

»انقالب ناعم« على 
النظام التونسي

الحدث

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 2 في 
المائة في أفضل الحاالت«. 

وأضاف أن »الفساد في 
العراق تتم حمايته«.

معلومات عن أن 
اعتقاالت ستطاول أبناء 

مسؤولين ونواب

جبنون: سعيّد حافظ 
على الخط نفسه منذ 

توليه السلطة

أغلب ملفات الفساد 
تتعلّق بوزارتي 

الصناعة والكهرباء

تجددت االشتباكات 
في القامشلي ما أدى 

إلى سقوط قتلى

»النهضة«: على سعيّد 
التوقف عن كل مسعى 

لتعطيل الدولة

تجدد التوتر بين مليشيات 
النظام السوري، وقوات 

»األسايش«، في شمال 
شرقي سورية، لكنه يبقى 

محدودًا، ومضبوطًا 
بالتدخل الروسي

Thursday 22 April 2021 Thursday 22 April 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

روسيا: أوكرانيا 
واألطلسي يواصالن 

االستعدادات العسكرية
ــاء،  ــعــ ــا، أمــــس األربــ ــيــ طــالــبــت روســ
وأوكــرانــيــا،  األطلسي  شمال  حلف 
ــرى فـــيـــه اســـتـــفـــزازات  ــ ــا تـ بـــوقـــف مــ
ــد تـــقـــود إلـــى  ــن قـــبـــل الـــطـــرفـــن قــ مــ
تصعيد في شرق أوكرانيا. وقالت 
وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، أمــس 
وحـــلـــف  ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ  

ّ
إن ــاء،  ــ ــ ــعـ ــ ــ األربـ

يــواصــان االســتــعــدادات  األطلسي 
نقلت عنها  ما  العسكرية، بحسب 
الــروســبــة، مطالبة  وكــالــة اإلعــــام 
»اإلحـــجـــام عـــن األفـــعـــال  إيـــاهـــمـــا بــــ

التي قد تقود إلى تصعيد«. 
)رويترز(

ميانمار: احتجاجات 
جديدة لإلفراج عن 

السجناء 
لانقاب  مناهضون  نشطاء  م 

ّ
نظ

ــار، أمـــس  ــمــ ــانــ ــيــ الـــعـــســـكـــري فـــــي مــ
ــتــــجــــاجــــات جـــديـــدة  األربـــــــعـــــــاء، احــ
سجناء  ســـراح  بــإطــاق  للمطالبة 
املـــــعـــــارضـــــة املـــعـــتـــقـــلـــن مــــــن قــبــل 
وخرج  الحاكم.  العسكري  املجلس 
قمصانًا  مــرتــديــن  أمـــس،  النشطاء 

زرقــــاء، ورافــعــن أســمــاء السجناء، 
ــور تــــم تـــداولـــهـــا عــلــى  ــ بــحــســب صـ
مواقع التواصل االجتماعي، وذلك 
تزامنًا مع إعان املجلس العسكري 
ــيــــة حــــكــــومــــة الــــوحــــدة  عـــــــدم شــــرعــ

الوطنية التي شكلتها املعارضة. 
)رويترز(

ألمانيا: انسحاب من 
أفغانستان في يوليو 

أعلنت وزارة الدفاع األملانية، أمس 
األربعاء، عزمها على سحب قوات 
بــــادهــــا مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان بــحــلــول 
ــع مـــن يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل.  ــرابـ الـ
 
ّ
ــال مــتــحــدث بـــاســـم الـــــــوزارة إن ــ وقـ

»املـــــــــــداوالت الــــجــــاريــــة فــــي الـــوقـــت 
تقصير  اتجاه  في  تسير  الحاضر 
فترة االنسحاب، ويتم طرح تاريخ 
لــانــســحــاب فــي 4 يــولــيــو« مشيرًا 
القرار األخير يعود لحلف   

ّ
أن إلــى 

شمال األطلسي.
)فرانس برس(

الهند أكثر ميًال 
الستخدام العنف ضد 

باكستان
أميركي  اســتــخــبــاري  تقرير  خلص 
الـــهـــنـــد أصــبــحــت   

ّ
أن إلــــــى  ــد،  ــ ــديـ ــ جـ

 مــن املــاضــي الســتــخــدام 
ً
أكــثــر مــيــا

ــد بــاكــســتــان.  ــوة الــعــســكــريــة ضـ ــقـ الـ
وأشار التقرير الذي صدر األسبوع 
املاضي، عن االستخبارات الوطنية، 
 »التوتر املتصاعد بن الهند 

ّ
إلى أن

وبـــاكـــســـتـــان زاد مـــن خــطــر نــشــوب 
ــراع بــــن الـــدولـــتـــن املــســلــحــتــن  ــ صــ
 »االضــطــرابــات 

ّ
نـــوويـــًا« مــعــتــبــرًا أن

فــي إقــلــيــم كــشــمــيــر، ووقــــوع هجوم 
عسكري في الهند، يمكن أن يكونا 
بــــؤرتــــي تـــوتـــر مـــحـــتـــمـــلـــة«. ورّجـــــح 
ــد عـــســـكـــريـــًا عــلــى  ــنــ ــهــ الــ »تـــــــــــرّد  أن 
االستفزازات املتصورة أو الحقيقية 

من جانب باكستان«.
)األناضول(

أستراليا تلغي اتفاقيتين 
مع الصين

ــكــــومــــة األســــتــــرالــــيــــة،  ــنــــت الــــحــ ــلــ أعــ
ــاء اتــفــاقــيــتــن  ــغـ ــاء، إلـ ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ
بــشــأن مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« 
ــــن واليـــــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا والــــصــــن،  بـ
لـــعـــدم اتــســاقــهــمــا مـــع الــســيــاســات 
ــالـــت وزارة  لــلــبــاد. وقـ الــخــارجــيــة 
الــخــارجــيــة األســتــرالــيــة فـــي بــيــان، 
باين  مــاريــز  وزيـــرة خارجيتها   

ّ
إن

)الصورة(، حصلت على صاحيات 
االتفاقيات  مــراجــعــة   

ّ
حــق تمنحها 

التي تبرمها الواليات مع الخارج، 
 
ّ
والــحــق فــي إلــغــائــهــا، الفــتــة إلــى أن
 النقض 

ّ
األخـــيـــرة اســتــخــدمــت حـــق

في إلغاء االتفاقيتن املوقعتن في 
2018 و2019، من دون تقديم مزيد 

من التوضيحات حول األسباب. 
)األناضول(

يواجه شوفين حكمًا 
بالسجن لمدة 40 عامًا 

كحّد أقصى

سيشارك ماكرون 
في جنازة إدريس ديبي 

في نجامينا غدًا

تزامنت المحاكمة مع 
استمرار قتل مواطنين 

على يد الشرطة

طالبت أحزاب معارضة 
فرنسا بعدم التدخل في 

شؤون تشاد

إدانة قاتل 
جورج فلويد

واشنطن ــ العربي الجديد

اتخذ حكم محكمة مينيابوليس، 
األميركية،  مينيسوتا  واليـــة  فــي 
والتي أدانت أول من أمس الثاثاء، 
الشرطي السابق ديريك شوفن، بثاث تهم 
مــواطــنــه من  فــي قضية مقتل  إلــيــه،  موجهة 
أصول أفريقية، جورج فلويد، بعدما ضغط 
عــلــى عــنــقــه بــركــبــتــه ألكــثــر مــن تــســع دقــائــق، 
على  تنفس  احتفاليًا،   

ً
وشــكــا ُبــعــدًا وطنيًا، 

الصعداء، مبدين  الحقوقيون  النشطاء  أثره 
ارتـــيـــاحـــهـــم لــحــكــم قـــد يــشــّكــل حــجــر أســـاس 
لــقــضــاء أمـــيـــركـــي أكـــثـــر عـــــداًل فـــي مــحــاســبــة 
ــة بـــــــاده، املـــوصـــومـــة بـــتـــاريـــخ طــويــل  شـــرطـ
األقــلــيــات، وخصوصًا  تــجــاه  العنصرية  مــن 
الــعــارم باالرتياح،  الــســود. لكن هــذا الشعور 
والـــــذي ســــرى عــلــى الـــقـــادة الــســيــاســيــن في 
 لــــــدى املـــطـــالـــبـــن 

ّ
الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، ظــــــل

بإصاح الشرطة، وصــواًل إلى نزع التمويل 
بالتشاؤم، وسط خشية من  عنها، ممزوجًا 
طت 

ّ
أن يكون الحكم بابًا لتنفيس قضية ُسل

ـــت 
ّ
األضـــــــــواء عــلــيــهــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وتـــحـــول

إلــى قضية رأي عــام، مــن دون أن يكون ذلك 
 للتغيير، وسط عنف شرطي ممنهج، 

ً
مدخا

محكوم بعدد كبير من العوامل االجتماعية 
والــعــرقــيــة والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة، وفــي 
عن   

ً
فضا باالنقسام،  موصوفًا  أصبح  بلد 

العنصرية، املبنية على إرث العبودية.
ــد يـــكـــون الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن،  وقــ
األكـــثـــر ارتـــيـــاحـــًا، عــلــى املــســتــوى الــســيــاســي، 
إثر املحاكمة، نتيجة طّي هذه الصفحة التي 
ــــدت حــراكــًا ضخمًا ضــد الــعــنــصــريــة الــعــام 

ّ
ول

إثـــر طــّيــه أيــضــًا بشكل نسبي ملف  املـــاضـــي، 
كـــورونـــا لــنــاحــيــة تــداعــيــات الـــوبـــاء الــكــارثــيــة. 
الــســود على  املواطنن  مــن  العديد  لكن مقتل 
يد الشرطة، تزامنًا مع محاكمة شوفن التي 
ــع، آخــــرهــــم مــواطــنــة  ــيـ ــابـ اســـتـــمـــرت ثـــاثـــة أسـ
سوداء في اليوم ذاته من صدور الحكم، يبقي 
واألقــلــيــات، وسط  الشرطة  بــن  قائمًا  التوتر 
عقم في واشنطن لجهة التحرك جّديًا إلصاح 
الــشــرطــة. إال أن كــل ذلـــك ال يمنع مــن أن قــرار 
املحكمة يبقى تاريخيًا وغير مسبوق، في بلد 
»عدالة«.  لم يعتد على محاكمة شرطييه، وبـ
دت أيضًا انقسامًا 

ّ
وكانت قضية فلويد قد ول

تظهر عليه أي عامات تأثر، واقتادوه خارج 
فلويد،  الفرح عائلة  عّم  فيما  املحكمة،  قاعة 
ــارج مــقــر املــحــكــمــة،  ــ واملـــئـــات املــحــتــشــديــن خـ
التي  مينيابوليس،  فــي  فلويد  ســاحــة  وفــي 
شوفن  ويــواجــه  مقتل.  بعد  باسمه  سّميت 
حــكــمــًا بــالــســجــن ملـــدة 40 عــامــًا كــحــّد أقصى 
فــي التهمة األكــثــر خــطــورة، وهــي القتل من 
الدرجة الثانية، على أن تعقد جلسة تحديد 
الــعــقــوبــة فــي وقـــت الحـــق. كــمــا يــواجــه ثاثة 
عـــنـــاصـــر شــــرطــــة ســـابـــقـــن، آخــــريــــن هــــم تــو 
ثــاو وتــومــاس اليــن وجــي ألكساندر كوينغ 
أن  فــلــويــد، على  بمقتل  اتــهــامــات على صلة 
وقت  فــي  منفصل  بشكل  محاكمتهم  تجري 

الحق من العام الحالي.
مــحــامــي عائلة  أشـــاد  الــحــكــم،  عــلــى  وتعليقًا 
فــلــويــد، بــن كــرامــب، بما توصلت إلــيــه هيئة 
ـــتــــصــــارًا تـــاريـــخـــيـــًا  ــفـــن، بــــاعــــتــــبــــاره انـ ــلـ ــحـ املـ
لــلــحــقــوق املـــدنـــيـــة، ويــمــكــن أن يــشــكــل ركــيــزة 
إلصـــــــــدار تـــشـــريـــعـــات تـــتـــضـــمـــن إصــــاحــــات 
للشرطة، خصوصًا في تعاملها مع األقليات. 
وكـــتـــب كـــرامـــب عــلــى »تـــويـــتـــر«، أن »الــعــدالــة 
التي تأملنا لتحقيقها، حصلت عليها عائلة 
فــلــويــد أخـــيـــرًا. هـــذا الــحــكــم هــو نــقــطــة تحول 
الــتــاريــخ، ويبعث برسالة واضــحــة حول  فــي 
الـــحـــاجـــة إلـــــى مـــحـــاســـبـــة مـــؤســـســـات إنـــفـــاذ 
الــقــانــون«، الفــتــًا إلــى أن »الــعــدالــة للسود في 

أميركا، هي عدالة لجميع األميركين«.
وكـــانـــت املـــرافـــعـــات الــخــتــامــيــة يــــوم اإلثــنــن 
من  ملقتطفات  عــرضــًا  تضمنت  قــد  املـــاضـــي، 

سياسيًا في الباد، في عهد الرئيس السابق 
دونـــالـــد تـــرامـــب، إذ تــمــســكــت فــئــة ســيــاســيــة، 
الخاصة  بسرديتها  الــغــالــب،  فــي  جــمــهــوريــة 
املــتــعــلــقــة بـــهـــذا الــــجــــدال الـــتـــاريـــخـــي، رافــضــة 
»شـــيـــطـــنـــة« الــــشــــرطــــة. وحـــظـــيـــت املـــحـــاكـــمـــة 
باهتمام غير مسبوق، السيما منذ محاكمة 
أربــعــة شــرطــيــن فــي الــعــام 1991، فــي قضية 
املــواطــن األســـود رودنـــي كينغ، ضربًا،  مقتل 
وتــبــرئــتــهــم فـــي 29 إبــريــل/نــيــســان مـــن الــعــام 
ذاته، ما أثار حينها موجة احتجاجات عارمة 
في الواليات املتحدة. ومن أصل 984 أميركيًا، 
 ،2020 عــام  األميركية  الشرطة  يد  على  قتلوا 
فــلــويــد حــظــي بمحاكمة عــادلــة،  وحـــده مقتل 
ــت ذلـــك، 

ّ
حــيــث تـــضـــافـــرت عــنــاصــر عـــــّدة مــكــن

أهمها الشاهدة دارنيا فرازير، التي سّجلت 
ــه »ال أستطيع  ــراخـ فــلــويــد وصـ قــتــل  جــريــمــة 
التنفس«، بعد 10 دقائق من حصولها في 25 

مايو/أيار املاضي. 
وبعد حوالي عام على قتله فلويد في مدينة 
أوقفه  بعدما  مينيسوتا،  في  مينيابوليس 
من  مــزورة  نقدية  عملة  بحيازته  لاشتباه 
األمــيــركــي  الـــشـــرطـــي  أديـــــن  دوالرًا،   20 فــئــة 
ديريك شوفن، أول من أمس، بالتهم الثاث 
ــه، وهــــي جــريــمــة قــتــل من  ــيـ الـــتـــي وجـــهـــت إلـ
الـــدرجـــة الــثــانــيــة وجــريــمــة قــتــل مــن الــدرجــة 
الــثــالــثــة والــقــتــل غــيــر الــعــمــد، فـــي مــحــاكــمــة 
ــي الــــبــــاد، وتـــرافـــق  وصـــفـــت بــالــتــاريــخــيــة فـ
قـــرارهـــا مـــع مــظــاهــر احــتــفــال شــعــبــي عــّمــت 
ــــات األمـــيـــركـــيـــة، كما  ــــواليـ شــــــوارع املـــــدن والـ
تــصــدر الـــقـــرار عــنــاويــن الــصــحــف ووســائــل 

اإلعام بمختلف أنواعها.
 3 جلساتها  استمرت  الــتــي  املحاكمة  وبــعــد 
أسابيع، أدانت محكمة مينيابوليس، شوفن 
)45 عامًا( بقتل فلويد. وبعد إشارة القاضي 
القضية، ودعوته  إلــى خــطــورة  كاهيل  بيتر 
هيئة املحلفن املختلطة عرقيًا، واملكونة من 
»التحيز أو  نساء ورجال، إلى عدم اإلذعان لـ
الــرأي  أو  التعاطف  أو  الشغف  أو  التعصب 
ــام«، احــتــاجــت هـــذه الــهــيــئــة إلـــى أقـــل من  ــعـ الـ
قــرار باإلجماع، بأن  الــى  11 ساعة للتوصل 
إليه.  املوجهة  الثاث  بالتهم  مذنب  شوفن 
ة الـــقـــاضـــي بــيــتــر كـــاهـــيـــل، حكم  وبـــعـــد قــــــراء
الــهــيــئــة، وضـــع أفــــراد الــشــرطــة األصـــفـــاد في 
ــان طــلــيــقــًا بــكــفــالــة ولــم  يـــدي شــوفــن الــــذي كـ

مقطع الــفــيــديــو لــوفــاة فــلــويــد، الـــذي شــاهــده 
ــم. وقـــــال املـــدعـــي الــعــام  ــالـ ــعـ املـــايـــن حــــول الـ
ستيف شايكر، متوجهًا إلى هيئة املحلفن، 
إن »هذه القضية بالضبط ما كنتم تعتقدونه 
عندما شاهدتم ذلك الفيديو«، مضيفًا أن ذلك 
»لم يكن بمثابة عمل شرطي. لقد كان جريمة 
ــاءة  ــ ــائــــق و29 ثـــانـــيـــة مــــن إسـ قـــتـــل. تـــســـع دقــ
ــادم«. وحـــاول  ــ اســتــخــدام الــســلــطــة بــشــكــل صــ
مــحــامــي الـــدفـــاع عــن شــوفــن، إريــــك نــلــســون، 
»رؤية تصرفات شوفن  التأثير في الهيئة، لـ
»لــم يستخدم  من منظور شرطي«. موضحا 
القوة غير املشروعة عن عمد«. كما أعاد القول 
بـــأن مـــرض الــقــلــب الــــذي كـــان يــعــانــيــه فلويد 
املــخــدرات، كانا عاملن في وفاته،  وتعاطيه 
وذلــك على الرغم من شهادات خبراء طبين 
خال املحاكمة حول سبب وفاة فلويد، وهو 
نـــقـــص األوكــــســــجــــن بـــعـــدمـــا وضـــــع شــوفــن 
ركــبــتــه عــلــى رقــبــتــه. بـــدورهـــم، أكـــد شرطيون 
أدلــــوا بــشــهــاداتــهــم أمــــام الــنــيــابــة الــعــامــة، أن 
فلويد،  توقيف  وقــت  استخدمت  التي  الــقــوة 

كانت مفرطة وغير ضرورية.
وإثــر صــدور الحكم، أعــرب الرئيس األميركي 
اتصال هاتفي،  في  فلويد،  لعائلة  بايدن  جو 
عن »ارتياحه« لقرار املحكمة، معتبرًا أنه »في 
غــايــة األهـــمـــيـــة«. كــمــا اتــصــلــت نــائــبــة بــايــدن، 
كاماال هاريس، وهي أول نائبة رئيس سوداء 
في تاريخ الواليات املتحدة، بعائلة الضحية، 
واصفة الحدث بأنه »يوم للعدالة في اميركا«. 
والحـــقـــًا، وصـــف بــايــدن فــي كــلــمــة تلفزيونية 

على  »لطخة  بأنها  العنصرية  الحكم  بعد  له 
العنصرية  »مواجهة  إلــى  داعيًا  امتنا«،  روح 
املمنهجة والتفاوتات العرقية املوجودة داخل 
الشرطة ونظامنا القضائي الجنائي«. واعتبر 
الرئيس األميركي أن هذا هو الوقت املناسب 
»كي نتوحد كأميركين«. بدوره، رأى الرئيس 
األسبق باراك أوباما، أن »هيئة املحلفن قامت 
بما هو صحيح«، لكنه شّدد على أن »العدالة 
الحقيقية تتطلب ما هو أكثر من ذلــك«. وفي 
بــيــان لــهــا، اعــتــبــرت حــاكــم واليــــة ميشيغن، 
الــديــمــقــراطــيــة غــريــتــشــن وايــتــمــار، 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 بورتاند أن الحكم هــو »فرصة 
ملــرة واحــدة لبناء مجتمع أكثر عــدالــة«. وفي 
مــديــنــة ســـانـــت لـــويـــس، فـــي مـــيـــســـوري، رأى 
ــاد الـــشـــرطـــة ملــجــتــمــع أخــــاقــــي«، وهــو  ــحــ »اتــ
اتــحــاد شرطة يهيمن عليه أفـــراد مــن أصــول 
أن »النصر صغير، لكنه تاريخي«،  أفريقية، 
املــلــحــة هــي الســتــمــرار  مضيفًا أن »الــحــاجــة 
الــنــضــال مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر. نــحــتــاج إلنــهــاء 
الــقــس جيسي  وقـــال  املــمــنــهــجــة«.  العنصرية 
»أسوشييتد  لـ مينابوليس،  مــن  جــاكــســون، 
ــــرس«، عــبــر الــهــاتــف، إن الــجــمــيــع »مـــرتـــاح،  بـ
 أن 

ً
لكننا ال نحتفل ألن القتل يتواصل«، آما

تشكل املحاكمة »نقطة تحول لوقف عمليات 
اإلعدام خارج نطاق القانون«.

من جهتهم، كان القادة في الحزب الجمهوري 

أكثر تحفظًا في مواقفهم تجاه الحكم. وقال 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري، لــيــنــدســي غــراهــام، 
ــن أنــــه سيتم  ــرار هــيــئــة املــحــلــفــن، أظــ ــ ــه »قــ إنــ
املحاكمة  كــانــت  إذا  عما  بمعزل  االستئناف 
عادلة أم ال، لكنني أكــدت للجميع أن النظام 
يسير بهذه الطريقة، أقبل حكم الهيئة، وأترك 

األمر للمحكمة«.
وتــــــرافــــــق اخــــتــــتــــام مـــحـــاكـــمـــة شـــــوفـــــن، مــع 
تــعــزيــزات أمــنــيــة مــكــثــفــة فـــي أكــثــر مـــن واليـــة 
أميركية، ال سيما جّراء االحتقان الذي يسود 
لدى األقليات، نتيجة استمرار عنف الشرطة. 
املحاكمة،  جرت  حيث  مينيابوليس،  وكانت 
ــة لـــاحـــتـــجـــاجـــات الــلــيــلــيــة مـــنـــذ مــقــتــل  ســـاحـ
شـــاب أســــود آخـــر يــبــلــغ مــن الــعــمــر 20 عــامــًا، 
هو دونتي رايــت، في إحدى ضواحي مدينة 
الــحــالــي،  إبــريــل/نــيــســان   11 فــي  مينيسوتا 
على يد شرطية. وحصل ذلك بالتزامن أيضًا 
مع مقتل الطفل آدم توليدو على يد الشرطة 
ماخيا  الــســوداء  الفتاة  وقتلت  في شيكاغو. 
براينت، في اليوم ذاته من إصدار الحكم في 
في  كولومبوس،  مدينة  في  شوفن،  جريمة 
والية أوهايو، بنيران الشرطة، التي رصدت 
عــبــر كــامــيــرات لــهــا مــحــاولــة الــفــتــاة التهجم 
على سيدتن، حاملة سكينًا، ما أجــّج أيضًا 
وعلى  املدينة.  فــي  مقتلها  على  احتجاجات 
التي  السلمية  االحتفالية  األجــواء  من  الرغم 
أعقبت إدانة شوفن، إال أنه تّم تسجيل أعمال 
زجاج  أو كسر  تجارية  شغب وسرقة محال 

واجهتها في بعض األماكن.

محاكمة تاريخية لعنصرية 
الشرطة األميركية

)Getty/أّجح مقتل فلويد حراكًا واسعًا ضد العنصرية )ميغان فارنر

)Getty( مهام رئيس جمهورية تشاد )تولى محمد ديبي )وسط

أدين الشرطي األميركي السابق ديريك شوفين، بجريمة قتل مواطنه 
تاريخية  محاكمة  في  الماضي،  مايو/أيار  في  فلويد  جورج  األسود 
الواليات المتحدة،  نادر، قد يؤسس لمرحلة جديدة في  أعقبها قرار 

لجهة التعاطي القضائي مع عنف الشرطة المتهمة بالعنصرية

الحدث

واملـــخـــالـــفـــة لــلــتــنــظــيــمــات الـــتـــي اتــخــذهــا 
سيما  وال  االنتقالي،  العسكري  املجلس 
وإغاق  التجول  االنتقال، وحظر  ميثاق 
الــــحــــدود«. وبـــن املــوقــعــن حـــزب صــالــح 
التاريخي،  ديبي  إدريــس  خصم  كبزابو 
وحــــــــزب ســـوكـــســـيـــه مـــــاســـــرا أحـــــــد أشــــد 
مــعــارضــي نــظــام الــرئــيــس الــســابــق. كما 
ــذه األحــــــــزاب »تــــحــــذيــــرًا« إلـــى  ــ وجـــهـــت هـ
السابقة والتي  القوة املستعمرة  فرنسا، 
دعمت ديبي منذ وصوله إلى السلطة في 
عام 1990 على رأس حركة تمرد، طالبة 
ــــؤون تــشــاد  ــدم الــتــدخــل فـــي شـ ــ مــنــهــا »عـ
الداخلية«. كما دعت األسرة الدولية إلى 
ــؤازرة الشعب الــتــشــادي إلعـــادة دولــة  »مــ

القانون والديمقراطية«.
انخرطت  التي  الساحل،  دول  وأشـــادت 
ــاعـــات  ــمـ ــة الـــجـ ــاربــ ــحــ مـــــع تــــشــــاد فـــــي مــ
الــجــهــاديــة بــمــآثــر ديـــبـــي. وقــــال رئــيــس 
ــازوم وحــكــومــتــه، في  ــ الــنــيــجــر مــحــمــد بـ
بيان، إن »شعب النيجر يشارك الشعب 
الــتــشــادي الشقيق أملــه، ويــود أن يعرب 
ــتـــه )لــــهــــم( عــلــى  ــأنـ عــــن تـــضـــامـــنـــه وطـــمـ
التزامهم بالعمل معهم من أجل إحال 
الـــســـام واالســـتـــقـــرار فـــي دول الــســاحــل 
الـــخـــمـــس والـــــــــدول املـــشـــاطـــئـــة لــبــحــيــرة 
تشاد«. واعتبر الرئيس االنتقالي ملالي 
ــداو، فـــي بـــيـــان، أن »رحـــيـــل ديــبــي  ــ بـــاه نـ
لباده  فادحة ليس فقط  يمثل خسارة 
ولكن أيضًا ملنطقة الساحل وأفريقيا«. 
ولد  املوريتاني محمد  الرئيس  وأشــاد 
الشيخ الغزواني، في بيان، بديبي الذي 
»ساهم بشكل فعال في جهود ترسيخ 
الساحل،  منطقة  في  واألمــن  االستقرار 
وكــذلــك على نــطــاق قــارتــنــا األفــريــقــيــة«. 
كما أشــاد رئيس بوركينا فاسو روش 
»ذكــــرى  ـــ مــــــارك كــريــســتــيــان كــــابــــوري بــ
ــمــــوم أفـــريـــقـــيـــا،  ــرة عــ ــكـ ــفـ ــد كـــبـــيـــر لـ ــؤيــ مــ
مكافحة  وتصميم  بقناعة  ملتزم  وأخ 
 اإلرهـــــــــــاب فـــــي حـــــــوض بــــحــــيــــرة تـــشـــاد 

و)منطقة( الساحل«.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــبــيــت األبـــيـــض، 
فــي بــيــان، »نــديــن أعــمــال العنف األخيرة 
نؤيد  تــشــاد.  فــي  األرواح  فــي  والخسائر 
االنتقال السلمي للسلطة وفقًا للدستور 
الــخــارجــيــة  وزارة  وأعـــربـــت  ــتـــشـــادي«.  الـ
القطرية، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء 
الــتــطــورات األخـــيـــرة فــي تــشــاد. وجـــددت 
ــة قـــطـــر الـــثـــابـــت مــــن رفـــض  ــ ــ »مــــوقــــف دول

العنف مهما كانت الدوافع واألسباب«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، قنا(

ويــضــمــن املــيــثــاق، املـــكـــون مـــن 95 مـــادة، 
ــقـــد«،  ــتـ ــيـــر واملـــعـ »حــــريــــة الــــــــرأي والـــضـــمـ
ــاء أفـــــــــراد الــجــيــش  ــ ــفــ ــ ويــــنــــص عـــلـــى »إعــ
أي  مــن  االنتقالية  الحكومة  فــي  املكلفن 

وظيفة عسكرية«.
الذين يشنون هجومًا  املتمردون،  ووعد 
ــام مـــنـــذ نـــحـــو تـــســـعـــة أيــــــام،  ــظــ ــنــ ــد الــ ــ ضـ
»بشكل  ورفضوا  نجامينا.  إلى  بالتقدم 
قـــاطـــع« هــــذا املــجــلــس الـــعـــســـكـــري. وقـــال 
املتحدث باسم »جبهة التناوب والوفاق 
في تشاد« )فاكت( كينجابي أوغوزيمي 
اتصال هاتفي مع وكالة  دي تابول، في 
»أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس«، »نــــرفــــض رفــضــًا 
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 بن األسر 
الحاكمة فــي بــادنــا«. وأعــلــن مسؤولون 
ــالـــي أن  ــقـ ــتـ ــي املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري االنـ فــ
القتال لم ينته بعد للسيطرة على الباد. 
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس املـــجـــلـــس جـــمـــادوم 
األمني خطيرًا  الوضع  يــزال  »ال  تيراينا 
لــلــغــايــة، بــالــنــظــر إلــــى اســـتـــمـــرار وحــجــم 
أنـــه يجب  ــابــــي«، مضيفًا  الــتــهــديــد اإلرهــ
على الجيش اآلن »منع الباد من الغرق 

في الفوضى والغوغائية«.
ونــــــــددت أحــــــــزاب املــــعــــارضــــة الــرئــيــســيــة 
»انـــقـــاب  ـــ ــــس األربـــــعـــــاء، بـ فــــي تــــشــــاد، أمـ
»حزبًا   30 ودعـــا  البلد.  فــي  مؤسساتي« 
ســيــاســيــًا فــي املــعــارضــة الــديــمــقــراطــيــة«، 
يقودها  انتقالية  »مرحلة  إلــى  بيان،  في 
مدنيون عبر حوار شامل«، بعدما تولى 
محمد ديبي »مهام رئيس الجمهورية«. 
االنصياع  بعدم  تشاد  »ســكــان  وطالبوا 
الشرعية  وغير  القانونية  غير  للقرارات 

ــيـــس إدريـــــــس ديـــبـــي،  ــرئـ دشـــــن رحـــيـــل الـ
الذي حكم تشاد ألكثر من 30 سنة وكان 
الجهادين  ضد  للغرب  رئيسيًا  شريكًا 
في منطقة الساحل، فترة من عدم اليقن 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، الـــــذي وعــــد املـــتـــمـــردون 
فــيــه بــالــزحــف إلـــى الــعــاصــمــة نجامينا، 
لـــإطـــاحـــة بــنــجــل الــــراحــــل مـــحـــمـــد، بــعــد 
أن تـــم اخـــتـــيـــاره زعــيــمــًا مــؤقــتــًا لــلــدولــة، 
ــة الــشــعــب  ــت أحـــــــزاب مـــعـــارضـ ــ فــيــمــا دعـ
إلــــى عــــدم االنـــصـــيـــاع لــــقــــرارات املــجــلــس 
الجنازة  وستنظم  االنتقالي.  العسكري 
الــوطــنــيــة إلدريــــس ديــبــي، غـــدًا الجمعة، 
فـــي نــجــامــيــنــا. وأعـــلـــن املـــتـــحـــدث بــاســم 
ــال، أن  ــ الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، غــابــريــل آتـ
ــاكـــرون ســيــشــارك  الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـ
ــنــــرال  فـــــي جـــــنـــــازة ديـــــبـــــي. وأعـــــلـــــن الــــجــ
ــــس ديـــبـــي )37 ســـنـــة( نجل  مــحــمــد إدريــ
الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل، أنـــــه »يـــتـــولـــى مــهــام 
ميثاق  حسب  تشاد،  جمهورية«  رئيس 
ــــشــــر أمـــــــس األربـــــــعـــــــاء عــلــى 

ُ
ــالــــي ن ــقــ ــتــ انــ

املـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي لـــلـــرئـــاســـة. ويــلــغــي 
ــابـــق،  ــمـــل بـــالـــدســـتـــور الـــسـ ــعـ املــــيــــثــــاق الـ
للجمهورية«.  أساسي  »كقانون  وُينفذ 
وبموجبه، سيكون محمد أيضًا »القائد 
األعلى للقوات املسلحة«. وكان قد عّن، 
الــثــاثــاء املــاضــي، بــمــوجــب مــرســوم، 14 
ــده الــراحــل  ــ جـــنـــرااًل قــريــبــن جـــدًا مـــن والـ
املسؤولة  الهيئة  االنتقالي،  املجلس  في 
عن تنظيم االنتقال ملــدة 18 شهرًا حتى 

إجراء »انتخابات حرة وديمقراطية«.
ــي »املـــجـــلـــس  ــ ــبـ ــ ــا يـــــــــرأس مـــحـــمـــد ديـ ــمــ كــ
ــــوزراء  الــعــســكــري االنــتــقــالــي ومــجــلــس الـ
بحسب  العليا«،  الوطني  الدفاع  ولجان 
ــة  ــدولــ ــيــــس الــ ــــوم رئــ ــقـ ــ نـــــص املــــيــــثــــاق. ويـ
يعتمدها  التي  الــقــوانــن  بــإقــرار  الجديد 
أعـــضـــاء املــجــلــس الــوطــنــي االنــتــقــالــي الـــ 
محمد.  قبل  مــن  مباشرة  واملعينون   ،69

المتمردون يهددون نجامينا
صالحيات مطلقة لنجل ديبي

أصبح نجل الرئيس 
التشادي الراحل محمد 

إدريس ديبي، حسب 
ميثاق انتقالي، الحاكم 

المطلق، فيما هدد 
المتمردون باقتحام 
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بوتين يواصل القمع في الداخل... ويحذر الغربقمة المناخ: محاولة أميركية لضمان التفوق العالمي
نيويورك ــ ابتسام عازم

ال تتوقف دالالت القمة الدولية للمناخ التي 
دعا إليها الرئيس األميركي جو بايدن، على 
واشنطن  فــي  الــجــديــدة  اإلدارة  الــتــزام  تأكيد 
بــالــتــعــدديــة الــدولــيــة والــتــزامــاتــهــا الــســابــقــة 
ــاخ، بــــل تـــتـــعـــدى ذلـــــك إلـــــى ســعــي  ــ ــنـ ــ حـــــول املـ
تفوقها  اســتــمــرار  لضمان  املتحدة  الــواليــات 
ونــفــوذهــا الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي، ولــيــس 
فــقــط تــعــافــيــه بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا، والــحــد 
مــن الــنــفــوذ الــصــيــنــي، والـــعـــودة إلـــى ترسيخ 
مــوقــعــهــا الـــدولـــي، بــعــد تــراجــعــه خـــال أربـــع 
سنوات من حكم دونالد ترامب، خصوصًا أن 
ملف املناخ باتت ترتبط به الكثير من امللفات 
والسياسي  االقــتــصــادي  فيها  بــمــا  ــرى،  األخــ

واالجتماعي.
ويــفــتــتــح بـــايـــدن قــمــة أمــيــركــيــة دولـــيـــة حــول 
ُبعد بسبب جائحة كورونا، غدًا  املناخ، عن 
الــخــمــيــس، تستمر لــيــومــن، بــمــشــاركــة قــادة 
أربــعــن دولــــة، أبــرزهــا الــصــن وروســـيـــا، مع 
بينغ وفاديمير  الرئيسن شي جن  تأكيد 
أن  بايدن  إدارة  وأرادت  مشاركتهما.  بوتن 
العاملي  الــيــوم  إحــيــاء  مــع  القمة  يتزامن عقد 
لـــأرض، وقــبــل اجــتــمــاع قمة املــنــاخ، برعاية 
األمـــم املــتــحــدة فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
املقبل في غاسكو. وال ترمز القمة األميركية 
ــــودة الــــواليــــات املــتــحــدة اللــتــزامــاتــهــا  إلــــى عـ
ــنــــاخ فـــحـــســـب، بـــمـــا فــيــهــا  ــــول املــ الـــســـابـــقـــة حـ
انــضــمــامــهــا مـــجـــددًا إلــــى مـــعـــاهـــدة بــاريــس 
لــلــمــنــاخ، بـــل كــذلــك لــقــيــادتــهــا تــلــك الــجــهــود 
وبحسب  الصيني.  التوسع  سرعة  وخفض 

يــتــزايــد الــضــغــط عــلــى الــســلــطــات الــروســيــة، 
بينما  عــدة،  ملفات  بشأن  داخليًا وخارجيًا، 
حذر الرئيس الروسي فاديمير بوتن، أمس 
ــــاده مـــن »تــــجــــاوز خط  األربــــعــــاء، خـــصـــوم بـ
أحمر« مع روسيا. يأتي ذلك بينما استأنف 
أليكسي  املسجون  الروسي  املعارض  أنصار 
نــافــالــنــي تــحــركــاتــهــم فـــي الــــشــــارع، فـــي حن 

عمدت السلطات إلى اعتقال مقربن منه.
وقـــال بــوتــن فــي خــطــابــه الــســنــوي عــن حالة 
»إنــنــا نتصرف عمومًا بضبط  أمـــس:  األمـــة، 
نرّد  ال  وغالبًا  متواضع،  نحو  وعلى  النفس 
حتى على أعمال غير ودية أو حتى على ألفاظ 
ــارخ«. وتـــوّجـــه إلـــى مــن قــال  ــ نــابــيــة بــشــكــل صـ
هم ينظرون إلى »نوايانا الطيبة على أنها 

ّ
إن

ضعف«، متمنيًا »أال يخطر ألحد أن يتخطى 
خــطــًا أحــمــر مـــع روســـيـــا«، مــضــيــفــًا »ســنــقــرر 
بأنفسنا ترسيم هذا الخط«. قال بوتن »في 
الـــواقـــع، نــحــن ال نــريــد حـــرق الــجــســور. ولكن 
الطيبة المــبــاالة  نــوايــانــا  أن  البعض  إذا ظــن 
أو ضعف ويعتزم حرق أو حتى تفجير تلك 

ــيـــض، فـــإن 17 دولــــة مـــن املــدعــوة  الــبــيــت األبـ
هـــي مـــن الـــــدول ذات االقـــتـــصـــادات الــكــبــرى، 
االنبعاثات  من  املائة  في   80 عن  واملسؤولة 
العاملي.  اإلجمالي  املحلي  والناتج  العاملية 
لــهــا  كـــمـــا ســيــضــم االجـــتـــمـــاع دواًل أخـــــــرى، 
ــادي فــي مــجــال مكافحة  ابــتــكــارات ودور ريــ
مبتكرة  اقتصادية  وخطط  املناخي  التغير 
على صفر  تعتمد  اقتصادات  إلــى  للوصول 
ــن الـــــدول  انـــبـــعـــاثـــات، ومـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى مــ
املــعــرضــة إلـــى حــد كــبــيــر لــلــتــبــعــات السلبية 
لــلــتــغــيــر املـــنـــاخـــي، كـــــدول الـــجـــزر الــصــغــيــرة 
املتحدة.  للواليات  حليفة  وأخـــرى  وغيرها، 
وســيــشــارك فــي الــنــقــاشــات الــجــانــبــيــة للقمة 
ــــدد مــــن مــنــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي  كـــذلـــك عـ

وممثلون عن شركات القطاع الخاص.
وتضع إدارة بايدن عددًا من األهــداف نصب 
في  عــدة  مستويات  على  ملناقشتها  أعينها 
القمة، من بينها تنسيق الجهود للعمل على 
عدم تجاوز ارتفاع درجــة حــرارة األرض 1.5 
على  كــذلــك  القمة ستركز  لكن  مئوية.  درجـــة 
الــقــضــايــا االقـــتـــصـــاديـــة ومـــايـــن الــوظــائــف 
ــديــــدة الــــتــــي يـــمـــكـــن خـــلـــقـــهـــا، وســتــلــعــب  الــــجــ
األمــر.  هــذا  املبتكرة دورًا مهمًا في  التقنيات 
ــى اقـــتـــصـــادات  كــمــا الــعــمــل عــلــى االنـــتـــقـــال إلــ
النظيفة  الــطــاقــة  مــصــادر  عــلــى  أكــثــر  تعتمد 
التنافس  إغــفــال  واملــتــجــددة. وهــنــا ال يمكن 
الــواليــات املتحدة والــصــن، إلى  الشديد بن 
جـــانـــب دول صــنــاعــيــة أخــــــرى فــــي االتـــحـــاد 

األوروبي وغيره.
في  براغماتيًا  توجهًا  بايدن  إدارة  وتتخذ 
إدارتها لعاقاتها مع الصن وروسيا فيما 

أخـــــــرى، عـــلـــى صــعــيــد املــــنــــاخ، تــشــمــل خــلــق 
ــع والــــقــــروض  ــاريــ ــشــ ــذ املــ ــ ــفــــرض أخــ نــــظــــام يــ
والــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــضـــراء واالســتــثــمــارات 
والـــضـــرائـــب وأمــــــور أخـــــرى بــعــن االعــتــبــار 
تــحــديــات  بــالــفــعــل مــواجــهــة  الــعــالــم  أراد  إذا 
ــدرك بــــايــــدن أن عــلــيــه  ــ ــ الــتــغــيــر املـــنـــاخـــي. ويـ

الجسور نفسها، فإن رد روسيا سيكون غير 
متكافئ وســريــعــًا وقــاســيــًا«، فــي إشــــارة إلــى 
املــنــازعــات املــتــكــررة مــع الــغــرب. ورأى بوتن 
ــــوم روســـيـــا عــلــى أي شــــيء وكــــل شــيء   »لـ

ّ
أن

أصبح نوعًا من الرياضة« لبعض الدول. رغم 
ه لم يشر في الخطاب بشكل محدد 

ّ
ذلــك، فإن

الحساسة مع واشنطن  الكبرى  املسائل  إلى 
ه لم يتناول البتة 

ّ
واالتحاد األوروبــي. كما أن

أليكسي نافالني املسجون،  مسألة املعارض 
والذي يحذر املقربون منه من أنه قد يصاب 
»ســكــتــة قــلــبــيــة«، أو مــســألــة نــشــر عــشــرات  بـــ
اآلالف مـــن الـــقـــوات الـــروســـيـــة قــــرب الـــحـــدود 
مــع أوكــرانــيــا، وكــذلــك األمـــر حــول االتــهــامــات 
بالتجسس والتدخل االنتخابي في الواليات 
ــراغ األخــــيــــرة حــول  ــ املـــتـــحـــدة، أو اتـــهـــامـــات بـ

عماء عسكرين روس في تشيكيا.
ــا نــحــو  ــ ــيـ ــ وأشـــــــــار بــــوتــــن إلــــــى تــــحــــرك روسـ
ــا الــــنــــوويــــة، وقـــــــال إن  ــهـ ــاتـ ــانـ ــديـــث تـــرسـ تـــحـ
ــدد مـــتـــزايـــد من  ــراء عــ ــ الــجــيــش ســـيـــواصـــل شـ
أحـــــدث الـــصـــواريـــخ تـــفـــوق ســرعــتــهــا ســرعــة 
الــصــوت وأســلــحــة جــديــدة أخـــرى. ولــفــت إلى 
ــات نــــوويــــة مـــســـيـــرة مــن  ــ ــواصـ ــ أن تـــطـــويـــر غـ
طــــــراز »بــــوســــيــــدون« وصـــــــــاروخ مـــوجـــه مــن 
بالطاقة  الــذي يعمل  طــراز »بوريفيستنيك«، 

النووية، مستمر بنجاح.
وجاءت تحذيرات بوتن وسط حشد عسكري 
ــا، الــتــي  ــيـ ــرانـ روســــي ضــخــم بــالــقــرب مـــن أوكـ
تصاعد التوتر بشأنها بن موسكو والغرب 
ــرانــــي  ــر الـــخـــارجـــيـــة األوكــ ــ ــال وزيــ ــ ــرًا. وقــ ــيــ أخــ
دمــيــتــرو كــولــيــبــا، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عبر 
 
ّ
اإلنــتــرنــت، مــســاء أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، إن

»روسيا سيكون لها قريبًا ما يزيد على 120 
القوات على حــدود أوكرانيا«، ودعا  ألفًا من 
لردع  غربية جديدة  اقتصادية  عقوبات  إلى 

موسكو عن »املزيد من التصعيد«.
الروسية،  الخارجية  وزارة  قالت  املقابل،  في 
أمــس األربــعــاء، وفــق ما ذكــرت وكالة اإلعــام 
ــمـــال  ــــف شـ ــلـ ــ ــا وحـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ ــة، إن  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
األطلسي يواصان االستعدادات العسكرية، 
وطالبتهما بــاإلحــجــام عــن األفــعــال الــتــي قد 
الرئيس األوكراني  إلى تصعيد. وكــان  تقود 
فولوديمير زيلينسكي قد دعا، أول من أمس 
الثاثاء، بوتن إلى لقاء في منطقة دونباس 
إلجراء محادثات بهدف إنهاء الصراع هناك 

وتهدئة التوتر بن الجارتن.
فــي غــضــون ذلـــك، وقــبــل ســاعــات مــن خــروج 
ــار املــــعــــارض ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي إلـــى  أنــــصــ
ــــس، داهـــمـــت الــشــرطــة  ــه، أمـ الـــشـــارع دعـــمـــًا لــ
الروسية مقار مرتبطة باملعارض املسجون، 
أعلن  العديد من حلفائه، حسبما  واعتقلت 
معاونوه. وتدهورت حالة نافالني الصحية 
الطعام.  أسابيع من إضرابه عن  بعد ثاثة 
وذكـــرت جماعة املــراقــبــة »أو فــي دي-إنــفــو« 
غير الحكومية، أن عمليات دهم جرت في 20 

مدينة روسية على األقل، الثاثاء واألربعاء. 
وذكـــر مــحــامــون أن الــشــرطــة الــروســيــة ألقت 
القبض على اثنن من أوثق حلفاء نافالني، 
وهــمــا لــوبــوف ســـوبـــول، مــحــامــيــة صــنــدوق 
محاربة الفساد الذي يقوده نافالني، وكيرا 
ياريش، املتحدثة الصحافية باسم املعارض 
فارونن،  املحامي فاديمير  وقــال  الروسي. 
الذي يتولى الدفاع عن سوبول، إن الشرطة 
»االختطاف« واعتقلت سوبول  نفذت خطة 
بعد إيــقــاف ســيــارة أجـــرة كــانــت تقلها قرب 
محطة »افتوزافودسكايا«، جنوب موسكو. 
ونــقــل فــارونــن عــن ســوبــول قولها إن عــددًا 
كـــبـــيـــرًا مــــن عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة شــــاركــــوا فــي 
عملية اعتقالها. وذكر فارونن، في تغريدة 
ــتــــر«، أن يــــاريــــش اعــتــقــلــت بــعــد  عـــلـــى »تــــويــ
خروجها مــن محل تــجــاري. وقــالــت جماعة 
وسائل  عبر  املعارضة،  املفتوحة«  »روســيــا 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، إن الـــشـــرطـــة ألــقــت  الـ
في مدينة  أفــراد  ثمانية  كذلك على  القبض 
ــيــــا، أمــــس األربــــعــــاء.  مــــاجــــادان بـــشـــرق روســ
الشرطة  إن  ــفـــو«  »أو.فـــي.دي-إنـ قــالــت  بينما 
مــا ال يقل عــن عشرة من  القبض على  ألقت 
عــدة مناطق روسية  فــي  املــعــارضــة  نشطاء 
ــات. وداهــــــمــــــت الـــشـــرطـــة  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ قــــبــــل االحـ
فــي ســان بطرسبرغ  ملــؤيــدي نافالني  شققًا 
وكــراســنــويــارســك ويــكــاتــريــنــبــرغ، وداهــمــت 
شــقــة صــحــافــي فــي ســـان بــطــرســبــرغ أيــضــًا. 
ــــرات فـــــي مـــوســـكـــو  ــاهـ ــ ــــظـ ــــس تـ ــ وخـــــرجـــــت أمـ
ــــدن أخـــــرى، تحت  وســـانـــت بــطــرســبــورغ ومـ

شعار »الحرية لنافالني«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

انتقاداتها  مــن  الــرغــم  فعلى  املــنــاخ.  يخص 
ــدة مــــع الــبــلــديــن  ــديـ ــشـ لــهــمــا وخـــافـــاتـــهـــا الـ
حــــول الــكــثــيــر مـــن املــلــفــات الـــدولـــيـــة، لكنها 
ــعـــاقـــات في  ــعـــاون وتـــوثـــيـــق الـ ــتـ تـــحـــاول الـ
املجاالت األخرى التي من مصلحة الواليات 
املتحدة، كما الدول األخــرى، التعاون فيها. 
قمة  قبل  أميركية،  مظلة  القمة تحت  وعقد 
املـــنـــاخ املــقــبــلــة فـــي غـــاســـكـــو، تــحــت مظلة 
األمم املتحدة، يظهر عزم اإلدارة األميركية 
عــلــى ضــــرورة الــضــغــط عــلــى الــصــن وكبح 
تقدمها، فا يمكن ألي من الدول الصناعية 
فـــي صناعاتهم  االســتــغــنــاء عـــن خــدمــاتــهــا 

ومنتجاتهم في ظل نظام العوملة.
األمــيــركــيــة، ومــعــهــا دول غربية  الــتــحــركــات 

الــتــحــرك بــســرعــة وذكــــاء، وبــشــكــل تــكــون فيه 
أهدافه واضحة وقابلة للتحقيق على املدى 
القصير، في الوقت الذي يضع فيه سياسات 
تضمن تمكن باده من االستمرار واملنافسة 

على املدى البعيد.
وعلى الــرغــم مــن جهود بــايــدن إلعـــادة بــاده 
إلـــى قـــيـــادة الــجــهــود الــدولــيــة عــلــى أكــثــر من 
لــه  ــقـــف  يـ ــة  ــيـ ــبـ ــتـــرامـ الـ ــبـــح  ــيـــد، إال أن شـ ــعـ صـ
تقّدم سيحرزه  أي  باملرصاد، ويهدد بنسف 
خــال الــســنــوات األربـــع املقبلة، إذا عــاد بعد 
ــنـــوات إلــــى الــبــيــت األبـــيـــض، تــرامــب  ــع سـ ــ أربـ
مجددًا أو مرشح آخر عن الحزب الجمهوري، 
التي  ترامب  أيديولوجية  الــذي تهيمن عليه 
تغير مناخي. وهنا على  تنكر حتى وجــود 
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 لتأمن املليارات من 
الكونغرس إلصاح البنية التحتية املهترئة. 
فمن دون إصاحها لن يكون من السهل كذلك 
الــتــعــافــي مـــن تــبــعــات وبــــاء كــــورونــــا، وخــلــق 
الطبقية  الفروقات  فــرص عمل جديدة وســد 
البلد. فمن أجل  التوترات في  التي تزيد من 
اقتصاد  على  واالعــتــمــاد  بأميركا  النهوض 
أخـــضـــر، وتــحــقــيــق أهـــــداف مــكــافــحــة الــتــغــيــر 
ــر كــذلــك إلـــى تــحــوالت  املــنــاخــي، يــحــتــاج األمــ
إضافية، وجهود جدية لخفض االنبعاثات، 
وتــغــيــيــر ســـلـــوك الـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة، كما 

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

متابعةتقرير

يهدد شبح 
الترامبية بنسف أي تقّدم 

سيحرزه بايدن

القبض على اثنين 
من أوثق حلفاء 
أليكسي نافالني

حذر الرئيس فالديمير 
بوتين الغرب، أمس 
األربعاء، بشدة من 

التطاول على مصالح 
بالده، قائًال إن رد موسكو 

سيكون »سريعًا وقاسيًا«



8
سياسة

أزمة سد النهضة اإلثيوبي

مصر تلّوح بملفات تؤرق أوروبا 

مصدر مصري: خطة 
الحل العسكري جاهزة إذا 

صدرت األوامر

القاهرة ــ العربي الجديد

ــيــــرة  ــيــــه وتــ فـــــي وقـــــــت تــــتــــســــارع فــ
ــات واملـــــــواقـــــــف الــــدولــــيــــة  ــركــ ــحــ ــتــ الــ
الخاصة بأزمة سد النهضة، باتت 
بقوة،  الساحة  على  مطروحة  الخيارات  كافة 
على مسار  مــتــعــددة مطلعة  مــصــادر  بحسب 
العسكري  التلويح بالحل  األزمــة، بعدما كان 
قد أخذ في التراجع نوعًا ما. وفي هذا اإلطار، 
ــلـــومـــاســـي مـــصـــري مـــســـؤول،  ــال مـــصـــدر دبـ ــ قـ
الــجــديــد«، إن »الــرســالــة اإلثيوبية  »الــعــربــي  لـــ
إلــى الــدول األعضاء في مجلس األمــن، والتي 
 مــن مصر والــســودان بإفشال 

ً
كــا تتهم فيها 

املـــفـــاوضـــات الــخــاصــة بــســد الــنــهــضــة، وعـــدم 
تقديمهما تنازالت تساعد على الوصول لحل 
لألزمة، ما هي إال محاولة جديدة من جانب 
الــوقــت، بشكل  أبابا إلضاعة مزيد من  أديــس 
يساعدها على إتمام امللء الثاني للسد، ومن 

ثم فرض األمر الواقع بعد ذلك«.
وفــســر الــدبــلــومــاســي املـــصـــري، الــــذي تــحــدث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الـــخـــطـــوة الـــتـــي قــامــت  لــــ
 إن »إثــيــوبــيــا سعت 

ً
بــهــا أديــــس أبـــابـــا، قـــائـــا

الســتــبــاق الــتــحــرك املـــصـــري الـــســـودانـــي نحو 
الطرف األضعف  كأنها  لتبدو  األمــن،  مجلس 
منها  رغبة  والخرطوم،  القاهرة  تحالف  أمــام 
بــأن ينتهي موقف مجلس األمــن، حــال لجوء 
الــدولــتــن لــه خـــال األيــــام املــقــبــلــة، بتوصيات 
فقط كما حدث في املرة األولى، ومن ثم كسب 
وقـــت إضــافــي عــبــر عملية تــفــاوضــيــة جــديــدة 
على أســس غير سليمة، من دون شــرط ُملزم 
بوقف أعمال البناء لحن إتمام املفاوضات، أو 
التوصل التفاق ملزم قبل عملية امللء الثاني«. 
وكـــشـــف الــدبــلــومــاســي املـــصـــري أن »الــجــولــة 
األفريقية، التي بدأها وزير الخارجية املصري 
سامح شكري، اإلثنن املاضي، وتتضمن دول 
حـــوض الــنــيــل وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، تــهــدف إلــى 
تحييد املوقف األفريقي الذي تراهن إثيوبيا 
دائــمــًا على اســتــخــدامــه كــذريــعــة لــعــدم تدويل 

بارزين  أوروبــيــن  أخبرت مسؤولن  املصرية 
ــكـــون بـــمـــقـــدورهـــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــه لــــن يـ ــأنـ بـ
الــتــأثــيــرات الــداخــلــيــة ألزمـــة نقص املــيــاه، وما 
سيرتبه ذلك من أزمات أعمق ستطاول أوروبا 
ــارة إلــى ملفات اللجوء،  حــتــمــًا«، ربــمــا فــي إشـ
ــــدوث حـــالـــة فـــوضـــى بــاملــنــطــقــة. وبــحــســب  وحــ
الدولية  املحادثات واالتصاالت  فإن  املصادر، 
خال األسبوع املقبل هي التي ستحدد شكل 

الحل الخاص باألزمة.
ــبــــاس شـــــراقـــــي، أســـتـــاذ  ــبــــه، عـــلـــق عــ ــانــ ــــن جــ مـ
بملف  الخبير  املــائــيــة  واملــــوارد  الجيولوجيا 
ــة الــســد، عــلــى الــرســالــة اإلثــيــوبــيــة ملجلس  أزمـ
التي تتهم مصر بعدم تقديم تنازالت،  األمــن 
 »وكــأنــنــا نــحــن، )فـــي إشــــارة لــلــقــاهــرة(، 

ً
قــائــا

الذين هربنا وانسحبنا في اليوم األخير من 

مــفــاوضــات واشــنــطــن، وكــأنــنــا الــذيــن أفشلنا 
املـــفـــاوضـــات بــإقــحــام مــواضــيــع جـــديـــدة، مثل 
وكأننا   ،1951 اتفاقية  وإلــغــاء  مــائــيــة،  حصة 
ــن رفـــضـــنـــا الــــوســــاطــــة الـــدولـــيـــة  ــ ــذيـ ــ ــًا الـ أيــــضــ
الرباعية، وكأننا الذين رفضنا دعوة السودان 
الـــــوزراء، وكأننا  األخــيــرة لعقد قــمــة لــرؤســاء 
الــذيــن نقضنا االتــفــاقــيــات الــســابــقــة، وإعـــان 
مبادئ سد النهضة 2015«. كما عدد شراقي، 
فــي مــنــشــور عــلــى حــســابــه الــشــخــصــي بموقع 
»فيسبوك«، حجم التنازالت املصرية منذ بدء 
عملية التفاوض على مدار السنوات املاضية، 
ردًا على اتهام إثيوبيا ملصر والسودان بعدم 
ــد دعــــت في  ــانـــت إثــيــوبــيــا قـ حــســن الـــنـــيـــة. وكـ
رسالة رسمية الدول األعضاء بمجلس األمن 
الدولي إلى حث مصر والسودان على العودة 
إلـــى املــفــاوضــات الــثــاثــيــة بــشــأن املــــلء األول، 
واحــتــرام  النهضة،  لسد  الــســنــوي  والتشغيل 
ــاد األفـــريـــقـــي.  الــعــمــلــيــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا االتــــحــ
واتهمت الخارجية اإلثيوبية، في بيان نشرته 
على حسابها باللغة العربية على »فيسبوك«، 
الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم بــعــدم تــقــديــم تـــنـــازالت، 
والـــســـودان بحسن  تــتــفــاوض مصر  قائلة »ال 
الــتــنــازالت  لــتــقــديــم  نــيــة، ولــيــســتــا مستعدتن 

الازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع«. 
اخــتــارا  البلدين  أن  كــذلــك  الــرســالــة  وتضمنت 
ــال« املــــفــــاوضــــات و»تـــــدويـــــل« الــقــضــيــة  ــ ــــشـ »إفـ

ملمارسة ضغط ال داعي له على إثيوبيا.
اجتماع  لعقد  إثيوبيا  دعــت  فيما  هــذا  يــأتــي 
ــاء الـــجـــمـــود بــشــأن  ــهــ لـــاتـــحـــاد األفـــريـــقـــي إلنــ
الثاثة.  األطـــراف  النهضة بن  محادثات سد 
بيان،  في  اإلثيوبية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
الطريق  أن  تــرى  إن »إثيوبيا  األربــعــاء،  أمــس 
ــام فـــي مــفــاوضــات ســـد الــنــهــضــة هو  ــ إلـــى األمـ
أن تطلب من رئيس االتحاد األفريقي رئيس 
الــديــمــقــراطــيــة فيليكس  الــكــونــغــو  جــمــهــوريــة 
ــتـــمـــاع إلنـــهـــاء  ــى اجـ ــ تــشــيــســكــيــدي الــــدعــــوة إلـ
ــفـــاوضـــات ســـد الــنــهــضــة«.  الـــجـــمـــود بـــشـــأن مـ
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي 
السوداني  نظيره  رسالة  على  رده  في  أحمد، 
ــل الـــحـــالـــي،  ــريــ ــمــــدوك فــــي 13 إبــ عـــبـــد الـــلـــه حــ
ــــراض فـــشـــل عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض  ــتـ ــ »قــــــال إن افـ
لــيــس صــحــيــحــًا، ألنــنــا رأيـــنـــا بــعــض الــنــتــائــج 
املــلــمــوســة، بــمــا فــي ذلـــك الــتــوقــيــع عــلــى إعــان 
املستقلة  الوطنية  املجموعة  وإنشاء  املبادئ، 
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة، وعــمــلــهــا فـــي مـــا يتعلق 
بــجــدول املــلء على أســاس مــرحــلــي«. وأوضــح 
الــبــيــان أن »الـــرســـالـــة الــتــي بــعــث بــهــا رئــيــس 
باجتماع  أيضًا  اإلثيوبي استشهدت  الــوزراء 
الــتــوصــل إليه  الـــذي تــم  كينشاسا، والــتــفــاهــم 
بشأن استئناف املفاوضات الثاثية املتوقفة 
التي يقودها االتحاد األفريقي، واالتفاق الذي 
تم التوصل إليه بشأن استمرار وتعزيز دور 
املراقبن )االتحاد األوروبــي وجنوب أفريقيا 
ــات املـــتـــحـــدة(، والـــحـــاجـــة إلــــى رئــيــس  ــواليــ والــ
االتــحــاد األفــريــقــي الحالي الســتــخــدام املـــوارد 
املوجودة تحت تصرفه ألداء دوره التيسيري 

بشكل فعال«.
كما تضمنت الرسالة، بحسب البيان، اعترافًا 
بــاملــســائــل الــقــانــونــيــة والــتــقــنــيــة الـــتـــي يجب 
معالجتها لتحقيق نتيجة مربحة للجانبن، 
مطالبة بإتاحة الفرصة للعملية التي يقودها 
االتحاد األفريقي للتعامل مع القضايا األكثر 
مــرات.  االنقطاع تسع  الرغم من  إلحاحًا، على 
وأشارت إلى أنه »إذا تفاوضت األطراف بحسن 
نية فإن النتائج في متناول أيدينا. وما زالت 
أفـــضـــل طــريــقــة للمضي  أن  تــعــتــقــد  إثــيــوبــيــا 
قــدمــًا هــي مــواصــلــة املــفــاوضــات الــثــاثــيــة في 
األفريقي  االتحاد  التي يقودها  العملية  إطــار 
للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبن«. يذكر 
أن حـــمـــدوك دعـــــا، مــنــتــصــف إبـــريـــل الــحــالــي، 
نظيريه املصري واألثيوبي إلى عقد قمة خال 
10 أيام، لتقييم املفاوضات حول سّد النهضة 

بعد الوصول إلى طريق مسدود.

لّوحت القاهرة بوجه 
أوروبا بملفات تؤرقها، 

بينها حدوث حالة 
فوضى في المنطقة، 

إذا لم يجِر التوصل إلى 
حل ينهي أزمة ملف سد 

النهضة اإلثيوبي

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

األفريقية فقط،  اآللية  القضية، وحصرها في 
رغــــم الــتــداعــيــات الــعــاملــيــة لـــألزمـــة فـــي إحـــدى 

املناطق األكثر تأثيرًا في السياسة الدولية«.
على الصعيد ذاته، قال مصدر مصري خاص 
إنه »على الرغم من تراجع الخطاب اإلعامي 
املصري بشأن الخيار العسكري كحل لألزمة، 
ــزال حــاضــرة في  إال أن املــنــاقــشــات حــولــه ال تــ
بامللف«،  املعنية  املصرية  الــدائــرة  اجتماعات 
مــضــيــفــًا أن »خـــطـــة الـــحـــل الــعــســكــري جــاهــزة 
أوامرها  السياسية  القيادة  أصــدرت  في حــال 
بــأدق  »الخطة  أن  وأوضـــح  املسلحة«.  للقوات 
تــفــاصــيــلــهــا تـــمـــت مـــراجـــعـــتـــهـــا مــــع الـــجـــانـــب 
السوداني خال األيام املاضية«، الفتًا إلى أنها 
أقلها  عسكرية،  سيناريوهات  عــدة  »تتضمن 
ترجيحًا خيار توجيه ضربة جوية مباغتة«. 
وكشف املصدر أن »خيار توجيه ضربة جوية 
لنقاط مــحــددة فــي جسم السد لــم يحظ بدعم 
القادة العسكرين، في ضوء املعلومات الدقيقة 
الــتــي تملكها مــصــر والــــســــودان بــشــأن موقع 
الــســد«. وقــال املصدر إنــه، خــال األيــام القليلة 
املــقــبــلــة، ســتــبــدأ مــصــر حملة عــبــر مجموعات 
ــة لنقل  ــيـ ضــغــط ومـــكـــاتـــب عـــاقـــات عـــامـــة دولـ
رسالة إلى مؤسسات صناعة القرار، سواء في 
أميركا، أو أوروبــا، مفادها أن القاهرة لم تعد 
في جعبتها تسهيات إضافية للتوصل لحل 
سلمي لألزمة، يجنب املنطقة بالكامل تبعات 
النهج اإلثيوبي. وكشفت مصادر دبلوماسية 
غربية في القاهرة أن مصر أعادت إباغ قوى 
العسكري  الحل  إلــى  لجوئها  بخيار  إقليمية 
ــــال اســتــمــر الــنــهــج اإلثـــيـــوبـــي، محملة  فـــي حـ
إنه  املــصــادر  الــقــوى مسؤوليتها. وقــالــت  تلك 
»عــلــى الــرغــم مــن تــحــذيــرات سابقة مــن القوى 
الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى، بــتــوقــيــع عـــقـــوبـــات قــاســيــة 
على مصر والــســودان في حال إقدامهما على 
عمل عسكري ضــد الــســد، إال أن مــوقــف مصر 
الــــذي يــعــد األحـــــدث هـــو اســتــعــدادهــا لتحمل 
الخيار  أنها كانت  تبعات تلك الخطوة، طاملا 
األخير الذي ال حلول بعده«. وكشفت املصادر 
ــأن تكثيف  بـ تــقــاريــر غــربــيــة تتكهن  أن هــنــاك 
الصعيد  على  السودانية  املصرية  التحركات 
الدبلوماسي والدولي خال النصف األول من 
للعمل  استباقًا  الــحــالــي، يعد  إبــريــل/ نيسان 
العسكري واستطاعًا للنوايا الحقيقية للدول 

الكبرى بشأن التوصل لحل سلمي لألزمة.
كــمــا كــشــفــت املـــصـــادر عـــن تــلــويــح مـــصـــر، في 
اتصاالت جرت أخيرًا مع قوى أوروبية مؤثرة، 
بالتزاماتها  الــوفــاء  على  القاهرة  قــدرة  بعدم 
ــات الــتــي تــؤرق  ــ تــجــاه بــعــض الــقــضــايــا واألزمـ
ــي بــحــال عـــدم الــتــوصــل إلــى  ــ االتـــحـــاد األوروبــ
اتــــفــــاق يـــنـــهـــي األزمـــــــــة. وقــــالــــت إن »الـــقـــيـــادة 
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