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سياسة

»حزب اهلل«... 
فائض من 

الخسائر عربيًا

دعا »تجمع المهنيين« 
الحشود في أم درمان 

لعدم التراجع

تقدم حمدوك وعدد 
من الوزراء التظاهرات 

في الخرطوم

للحديث تتمة...

الشوارع تستعيد 
زخم الثورة

أكبر  في  والواليات،  الخرطوم  العاصمة  شوارع  السودانيين  آالف  عشرات  اجتاح 
احتجاج ضد العسكر، منذ بدء الفترة االنتقالية في البالد في 21 أغسطس/آب 2019، 
للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، ما قد يزيد االحتقان بين المكونين العسكري 

والمدني داخل مجلس السيادة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

اســتــعــادت شــــوارع الـــســـودان الــزخــم 
الذي ظهر قبل سقوط نظام الرئيس 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
امليادين  إلــى  اآلالف  مــع خــروج مئات   ،2019
والساحات أمس الخميس، إال أن الهدف هذه 
املرة كان حماية الثورة، عبر املطالبة بالحكم 
ــال الــديــمــقــراطــي  ــقـ ــتـ املـــدنـــي واســـتـــكـــمـــال االنـ
ردوا  الذين  العسكر،  مع  الشراكة  إنهاء  عبر 
ــام  ــ ــتـــجـــن أمـ بــــالــــرصــــاص الــــحــــي عـــلـــى املـــحـ
البرملان في أم درمــان. وبــرز في احتجاجات 
أمس تقدم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك 
وعــــدد مـــن الـــــــوزراء الـــتـــظـــاهـــرات، فـــي رســالــة 
الفريق  السيادة  إلى رئيس مجلس  واضحة 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان واملــــكــــون الــعــســكــري 
ــرورة تــســلــيــم الـــســـلـــطـــة إلـــــى املـــدنـــيـــن،  ــ ــــضـ بـ
خصوصًا بعد التصعيد في الشارع من قبل 
واملتهم  الحكومة  بتنحي  املــطــالــب  املعسكر 

بتلقي الدعم من العسكر.
وعلى وقع الخالف بن املكونن العسكري 
واملدني، تشهد الخرطوم حراكًا دبلوماسيًا 
مكثفًا. فقد التقت وزيرة الشؤون األفريقية 
في وزارة الخارجية البريطانية فيكي فورد، 
مــع الــبــرهــان وحـــمـــدوك، فيما الــتــقــى نائب 
بيتون  األفــريــقــي  للقرن  األمــيــركــي  املبعوث 
نـــوف عــــددًا مــن املــســؤولــن تــمــهــيــدا لــزيــارة 
املــبــعــوث جــيــفــري فــيــلــتــمــان الـــى الــخــرطــوم 
نـــهـــايـــة األســــبــــوع الـــحـــالـــي. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
قوله،  نــوف  عن  السودانية »سونا«  األنباء 
أمس األول، إن واشنطن »كصديقة لالنتقال 
ــــى الـــحـــكـــم الـــديـــمـــقـــراطـــي املــــدنــــي الــكــامــل  إلـ
ستبذل جهدها للمساعدة في تجاوز األزمة 
الــراهــنــة، وذلـــك بفعل كــل مــا بوسعها لحل 

واختار  املختلفة«.  األطـــراف  بــن  الخالفات 
منظمو املـــواكـــب املــدنــيــة يـــوم 21 أكــتــوبــر/
تــشــريــن األول لــلــعــودة إلـــى الـــشـــارع، نــظــرًا 
ألنه يصادف مرور 57 عامًا على نجاح أول 
ثورة شعبية في السودان أطاحت أول حكم 
عسكري، هو نظام الرئيس األسبق الفريق 

إبراهيم عبود )1964-1985(.
وقدرت وكالة »رويترز« عدد املحتجن ضد 
العسكر بمئات اآلالف. وفي الخرطوم تجّمع 
مشاركون في املوكب بشارع املطار، مرددين 
هتافات الثورة السودانية املعروفة: »حرية 
ســـالم وعـــدالـــة«، و»الـــثـــورة خــيــار الــشــعــب«، 
و»الـــجـــيـــش جـــيـــش الـــــســـــودان، الـــجـــيـــش مــا 
جــيــش بـــرهـــان«، و»ســلــم ســلــم )الــســلــطــة( يا 
برهان«، في إشارة لرئيس مجلس السيادة 
عبد الفتاح الــبــرهــان، الــذي كــان أكــد، مساء 
األربـــعـــاء، حـــرص الــقــوات املسلحة واملــكــّون 
املدني على »إنجاح الفترة االنتقالية وصواًل 
تطلعات  تلبي  منتخبة  مدنية  إلــى حكومة 
الشعب السوداني«. وشــدد، خالل اجتماعه 
مــــع فــــــــورد، عـــلـــى »الــــشــــراكــــة بــــن املـــكـــونـــن 
املــدنــي والــعــســكــري«.  كما هتف املحتجون 
»تسقط شراكة الدم«، و»ثوار أحرار حانكمل 
املــشــوار«، وغيرها، وهــو املشهد الــذي تكرر 
بــالــقــرب مـــن الـــبـــرملـــان فـــي أم درمــــــان، حيث 
قامت قــوات األمــن بــإطــالق الــرصــاص الحي 
املتظاهرين، فيما ذكرت  الغاز على  وقنابل 
قناة »الــجــزيــرة« أنــه تــم إحـــراق عربة تابعة 
الــبــرملــان،  مقر  أمـــام  الشغب  مكافحة  لــقــوات 
مشيرة إلــى أن قــوات األمــن واجــهــت بقنابل 

الغاز املحتجن في مدينة بحري.
في  الــســودانــيــن«،  املهنين  »تجمع  وأعــلــن 
بــيــان أمــــس، أن »الـــقـــوات األمــنــيــة هاجمت 
حشود الثائرات والثوار السلمية بأم درمان 

أمام البرملان، في خطوة مقصدها االستفزاز 
الحشود  نناشد  العنف.  اتجاه  في  والــدفــع 
املـــلـــيـــونـــيـــة بــــــأم درمـــــــــان الـــتـــمـــســـك الـــكـــامـــل 
كما  الــبــتــار،  ثورتنا  ســالح  فهي  بالسلمية 
نــدعــوهــا لــعــدم الــتــراجــع عــن مواقعها أبــدًا، 
فالثورة ثورة الشعب والسلطة سلطته، ولن 
تفلح أي قـــوة غــاشــمــة فــي مــواجــهــة اإلرادة 
الشعبية الغالبة«. واعتبر أن »الهجوم على 
املــواكــب السلمية إعـــالن ســافــر مــن السلطة 
للثورة  عدائها  عن  مكوناتها  بكل  الحالية 
هذه  مــن  فلنجعل  إذًا  وتطلعاتهم.  والــثــوار 

طرابلس ـ العربي الجديد

شــّكــل »مــؤتــمــر دعــــم اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا« الـــذي 
بمشاركة  الخميس،  أمــس  طرابلس  في  ُعقد 
إقليمية  مــنــظــمــات  و4  دولـــة   27 عــن  ممثلن 
ــي ملــســار  ــربــ ودولـــــيـــــة، أكـــبـــر دعـــــم دولــــــي وعــ
االنتقال السياسي في ليبيا، وال سيما إجراء 
االنــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا فــي 24 ديسمبر/
الحكم  لتسليم  تمهيدًا  املقبل،  األول  كــانــون 
لسلطة جــديــدة وإنــهــاء املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، 
بــالــتــوازي مــع تــشــديــد أطــــراف مــتــعــددة على 
العسكري األجنبي  الــتــواجــد  إنــهــاء  ضـــرورة 
فـــي الـــبـــالد. وعـــكـــس الــحــضــور فـــي املــؤتــمــر، 
التوازنات واالتفاقات الجديدة على الساحة 
ومصر،  تركيا  عــن  ممثلن  جمع  إذ  الليبية، 
الواليات  إلــى  ليبيا، إضافة  أبــرز العبن في 
املــتــحــدة وروســيــا. واملــؤتــمــر األول مــن نوعه 
الذي يعقد في ليبيا منذ إطاحة نظام معمر 
القذافي، شارك فيه عدد من وزراء الخارجية، 
وتــــونــــس  ــر  مــــصــ خــــارجــــيــــة  وزراء  ــيـــنـــهـــم  بـ

وسقوط  النهاية  صافرة  املليونية  املواكب 
البغيضة. ال تراجع  الــدم وسلطتها  شراكة 

عن الشوارع حتى تسليم السلطة«.
باإلضافة  فــي عطبرة،  مــواكــب  كما خرجت 
ــارج الــعــاصــمــة، مثل  ــدن خــ إلـــى عـــدد مـــن املــ
بــــورتــــســــودان شـــرقـــًا عــلــى الــبــحــر األحـــمـــر، 
كــردفــان، وغبيش بغرب  واألبــيــض بشمال 
بــغــرب دارفــــور، ومدني  كــردفــان، والجنينة 
السودان. كما نظم  والحصاحيصا بوسط 
عشرات الصحافين مسيرة رافعن الفتات 

كتب عليها »السلطة للشعب«.
 حمدوك وعددا 

ّ
وذكرت وكالة »األناضول« أن

مـــن الــــــوزراء تــقــدمــوا الــتــظــاهــرات املــطــالــبــة 
 عناصر من 

ّ
بحماية الثورة، مشيرة إلى أن

الجيش أغلقوا الشوارع بحواجز إسمنتية 
ــــول محتمل  ــــالك شــائــكــة، ملــنــع أي دخـ وأســ
ملــتــظــاهــريــن إلــــى مــحــيــط الـــقـــيـــادة الــعــامــة. 
وانـــتـــشـــرت عــــربــــات عــســكــريــة مــــدرعــــة، مــع 
في  باألسلحة،  املدججن  الجنود  عــشــرات 

الشوارع املؤدية إلى مقر قيادة الجيش.
واستبق حمدوك انطالق املواكب بالدعوة، 
فــي مــنــشــور عــبــر صفحته فــي »فــيــســبــوك« 
بالسلمية،  الــتــمــســك  إلـــى  الــخــمــيــس،  أمـــس 
والديمقراطية، والحرية، والسالم، والعدالة. 
وكتب: »عاشت ذكرى أكتوبر املجيدة ملهمة 
 بعد جيل، بما 

ً
لألجيال، ومذكرة لهم جيال

فيما  وإيطاليا،  وفرنسا  والكويت  والجزائر 
ــر الــخــارجــيــة ســـادات  ــل تــركــيــا نــائــب وزيــ

ّ
مــث

أونــال، وتمثلت الواليات املتحدة باملسؤولة 
يائيل ملبرت، وحضرت  الخارجية  في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــن  مـ أنــــــن  نـــيـــلـــس  ــذلــــك  كــ

األملانية.
تلته  الـــذي  للمؤتمر،  الختامي  الــبــيــان  وأكـــد 
ــرة الــخــارجــيــة الليبية نــجــالء املــنــقــوش،  وزيــ
ــه الـــكـــامـــل ألي تــــدخــــالت فــــي الـــشـــؤون  رفـــضـ
التدابير  اتــخــاذ  وأهــمــيــة  الليبية،  الــداخــلــيــة 
ــة مـــن أجــــل عــقــد االنـــتـــخـــابـــات بشكل  الــــالزمــ
ــفـــاف فــــي مـــوعـــدهـــا فــــي ديــســمــبــر املــقــبــل،  شـ
مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ 
قرارات مجلس األمن. وجاء في البيان أيضًا 
ــفــــارات الــــدول  تــرحــيــب الــحــكــومــة بـــعـــودة ســ
ــلــــس، والـــتـــزامـــهـــا بــتــنــفــيــذ  إلـــــى داخــــــل طــــرابــ
ــــن بــيــنــهــا نــتــائــج  ــة ومـ ــيـ ــدولـ كــــل الـــــقـــــرارات الـ
الليبية  السلطات  احترام  كما  برلن،  مؤتمر 
التزاماتها الدولية والقانون الدولي لحقوق 
للجهود  الليبية  الــحــكــومــة  ودعـــم  اإلنـــســـان، 
في   5+5 العسكرية  اللجنة  قبل  مــن  املبذولة 

مجال وقف إطالق النار.
مــن جــهــتــه، دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة الكويتي 
أحمد ناصر املحمد الصباح، خالل املؤتمر 
املؤتمر،  ختام  فــي  املنقوش  مــع  الصحافي 
كل األطــراف في ليبيا إلى نبذ كافة أشكال 
الــخــالف وتــغــلــيــب املــصــالــح الــعــلــيــا للبالد، 
ــــن أجــــــل إجــــــراء  ــذ الــــعــــنــــف، والــــعــــمــــل مـ ــبــ ونــ
االنــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، مــشــيــدًا بجهود 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة املــشــتــركــة فـــي عملها 
إلخـــراج املــرتــزقــة واألجــانــب مــن ليبيا. وإذ 
أشـــــاد بــجــهــود كـــل الــــــدول واملـــنـــظـــمـــات في 
إنجاح هذا املؤتمر دعمًا لجهود االستقرار 
ــن بــتــعــهــداتــه  ــ ــر مــجــلــس األمـ ــ فـــي لــيــبــيــا، ذّكـ
ــلــــى األمــــــــــــوال الــلــيــبــيــة  ــأن الــــحــــفــــاظ عــ ــ ــــشـ بـ
ــا. وشــهــد  ــهـ ــدم املــــســــاس بـ فــــي الــــخــــارج وعــــ

خرج من أجله الشهداء ورفاقهم الثوار، في 
كل ثــورة في بــالدنــا«، مضيفًا: »كــل أكتوبر 
ونحن أكثر تمسكًا بالسلمية والديمقراطية 

والحرية والسالم والعدالة«.
وذكــــرت »لــجــان املـــقـــاومـــة«، فــي بــيــان أمــس 
الكل وال تدعم  املــواكــب »ضــد   

ّ
أن الخميس، 

فيها أيـــًا مــن أطــــراف األزمــــة الــحــالــيــة«، بما 
فـــي ذلـــك قـــوى »إعـــــالن الــحــريــة والــتــغــيــيــر« 
 

ّ
أو الــعــســكــر. وشــــــددت عــلــى ضــــــرورة فــض

الشراكة، التي أطلقت عليها »شراكة الدم«، 
وإقـــامـــة الـــدولـــة املــدنــيــة الــوطــنــيــة الــكــامــلــة. 
املــواكــب على  فــي  املشاركن  اللجان  وحثت 
كل من  التامة، ومحاصرة  السلمية  »التزام 
يسعى للعنف داخــل املــواكــب«، مشيرة إلى 
أنـــه »فـــي حـــال اســتــخــدام الــشــرطــة للعنف، 
ــرات والــــــثــــــوار الــــصــــمــــود فــي  ــ ــائـ ــ ــثـ ــ فـــعـــلـــى الـ

الساحات وعدم التراجع«.
ــان »تــجــّمــع املهنين الــســودانــيــن« حــدد،  وكـ
الثورة،  مهام  إلنجاز  مطلبًا   13 األول،  أمــس 
الــتــي أطــاحــت فــي 11 إبـــريـــل/ نــيــســان 2019 
وعلى   .)2019 ـ   1989( البشير  عمر  الرئيس 
ــذه املـــطـــالـــب »إســــقــــاط الـــشـــراكـــة مــع  ــ رأس هـ
العسكرين، ووضع السلطة بيد قوى الثورة، 
البائد،  النظام  وتصفية  االنقالبات،  ورفــض 
الــشــامــل، وتــكــويــن املجلس  الــســالم  وتحقيق 
ــالـــي( مـــن قــــوى الـــثـــورة،  ــقـ ــتـ الــتــشــريــعــي )االنـ

املؤتمر كلمات شــددت على ضــرورة إجــراء 
الحكومة  رئيس  موعدها.  في  االنتخابات 
الليبية عبد الحميد الدبيبة، أكد في كلمته 
خـــالل املــؤتــمــر، أن الــحــكــومــة »الــتــزمــت بكل 
وضوح بدعم املفوضية العليا لالنتخابات 
موعدها«،  فــي  االنتخابات  إلجـــراء  تمهيدًا 
السبيل  هو  اليوم  ليبيا  »استقرار  مضيفًا 
ــادة بـــنـــاء املـــؤســـســـات املــدنــيــة  الـــوحـــيـــد إلعــــ
»انعقاد  أن  واعتبر  والعسكرية«.  واألمنية 
ليبيا هو تأكيد على  مؤتمر دعــم استقرار 
الـــوصـــول  عــلــى  وقـــدرتـــهـــم  الــلــيــبــيــن  إرادة 
»قدومكم  ليبي خــالــص«، مضيفًا  إلــى حــل 
ــدة  ــلـــس الـــعـــاصـــمـــة املـــوحـ ــى طـــرابـ ــ ــيــــوم إلـ الــ
لليبيا دليل على أنها استعادت عافيتها«. 
وأعــلــن الــدبــيــبــة انــطــالق »رحــلــة االســتــقــرار 
والبناء« في بــالده، مؤكدًا حرص حكومته 
على إشراك جميع مناطق البالد في مسار 
معربًا  والــشــامــل،  السلمي  السياسي  الحل 
ــم جــهــود  ــدعـ عــــن تـــقـــديـــره »الســـتـــعـــدادكـــم لـ
التي  لــألزمــات  الــشــامــل  الــحــل  الليبين فــي 
املاضية«.  السنوات  طيلة  ببالدنا  عصفت 
السبيل  البالد هو  أن استقرار  وشــدد على 
الوحيد لتمكن الليبين من استكمال بناء 

مؤسسات الدولة.
املؤتمر إن  املنقوش خــالل  من جهتها، قالت 
لــيــبــيــا إال بــســيــادة وطنية  فـــي  »ال اســتــقــرار 
كاملة على كــل أراضــيــهــا«. وأضــافــت أنــه »ال 
دولنا  لسيادة  املتبادل  االحــتــرام  من  مناص 
ــزام بــمــبــدأ عــــدم الـــتـــدخـــل فـــي شـــؤون  ــ ــتـ ــ وااللـ
اآلخـــريـــن بـــل واتـــخـــاذ إجـــــــراءات رادعـــــة ضد 
كــل مــن يمس ســيــادة اآلخـــريـــن«. ولفتت إلى 
»أنــنــا نــحــتــاج إلـــى اســتــقــرار وعـــدل سياسي 
يــكــفــل لــلــشــعــب الــلــيــبــي الـــحـــق فـــي املــشــاركــة 
بتقبل  »نحن معنيون  وأردفــت:  السياسية«. 

نتائج االنتخابات املقبلة«.
ــم املــتــحــدة  األمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة املـــســـاعـــدة لـــألمـ

وتـــســـلـــيـــم املـــطـــلـــوبـــن لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية، وإجازة قانون موحد للنقابات«.

ويــأتــي مــوكــب 21 أكــتــوبــر فــي ظــل احتقان 
ــكــــونــــن الـــعـــســـكـــري  ــــن املــ ســـيـــاســـي حــــــاد بـ
واملدني داخل السلطة االنتقالية، وصل إلى 
حــد وقـــف االجــتــمــاعــات املــشــتــركــة وتعليق 
املوكب  جــاء  كما  السيادة.  جلسات مجلس 
ــزاب  ــ بــــالــــتــــوازي مــــع اعـــتـــصـــام نــظــمــتــه أحــ
ســـيـــاســـيـــة قـــريـــبـــة مــــن املــــكــــون الـــعـــســـكـــري، 
ــــي، يــطــالــب  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــن الـــقـــصـــر الـ ــ ــقــــرب مـ ــالــ بــ
الــعــســكــر بــالــتــدخــل وحـــل حــكــومــة حــمــدوك. 
وسار مؤيدو الجيش، أمس الخميس، على 
أحــد الجسور فــي الــخــرطــوم، وهــم يرفعون 
 X الفــتــات تحمل صــور حــمــدوك مــع إشـــارة
عليها، في إشارة إلى مطلبهم حل حكومته.
وأعــلــن املــنــشــقــون عـــن  قـــوى »إعــــالن الحرية 
ــــن بـــاتـــوا  ــذيـ ــ ــودان، والـ ــ ــســ ــ ــي الــ والـــتـــغـــيـــيـــر« فــ

يعرفون باسم  تيار »امليثاق الوطني«،
 أنــصــارهــم شــرعــوا في 

ّ
أمـــس الــخــمــيــس، أن

االعتصام أمام مقر البرملان غربي العاصمة 
الـــــخـــــرطـــــوم، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــحــــل الـــحـــكـــومـــة 
االنتقالية برئاسة حمدوك. وذكرت صفحة 
للتيار(  )تابعة  الثورة«  استرداد  »اعتصام 
ــبـــوك« أمــــــس، أنـــــه »تـــــم تــمــديــد  ــيـــسـ عـــلـــى »فـ
املجلس  ليشمل  الرئاسي  القصر  اعتصام 

التشريعي )البرملان( بنجاح«.

لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة روزمـــــــــاري ديـــكـــارلـــو، 
شـــددت عــلــى أن األمـــم املــتــحــدة مــســتــمــرة في 
دعم إجراء االنتخابات في موعدها، تمهيدًا 
أن  مــؤكــدة  الليبية،  املــؤســســات  كــل  لتوحيد 
في  االنتقالية  املرحلة  ستنهي  »االنتخابات 
السياسية«.  الشرعية  إلــى  و»نــعــود  ليبيا«، 
إرســـال مراقبن دولين  »الـــدول على  وحثت 
العملية  العملية وضمان جودة  ملراقبة هذه 
الــســيــاســيــة وإنــصــافــهــا«، داعــيــة إلـــى »إنــهــاء 
الــــتــــدخــــل األجــــنــــبــــي فـــــي الـــــشـــــأن الـــلـــيـــبـــي«. 
وأضافت أن األمم املتحدة تعمل مع شركائها 
الــلــيــبــيــن، مــمــثــلــن فـــي الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
إطــالق  وقــف  تنفيذ  ملراقبة   »5+5« املشتركة 
النار )الساري منذ 23 أكتوبر/ تشرين األول 

اتهامات بسوء  ليبيا  2020(. وبينما تواجه 
مــعــامــلــة املــهــاجــريــن غــيــر الــقــانــونــيــن الــذيــن 
يــصــلــون إلــيــهــا، حــثــت ديـــكـــارلـــو »الــحــكــومــة 
عــلــى إطــــالق ســراحــهــم وفــــق بـــرامـــج الــعــودة 

الطوعية«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر وزيـــر الــخــارجــيــة املــصــري 
ــكـــري، أن »ال مـــجـــال لــلــحــديــث عن  ســـامـــح شـ
تــحــقــيــق اســتــقــرار لــيــبــيــا بــصــدق وجـــديـــة إال 
بانسحاب جميع القوات األجنبية واملرتزقة 
واملقاتلن األجانب من دون استثناء«، مشيرًا 
إلى أن تنفيذ هذا املطلب »سيمثل استجابة 
ملــطــالــبــة الــشــعــب الــلــيــبــي«، مــعــلــنــا اســتــعــداد 
مــصــر »لــتــقــديــم ســبــل الـــدعـــم كــافــة لــألشــقــاء 
فــي ليبيا فــي هـــذا املـــجـــال«. وأمـــل أن تخرج 

حول  بتوافق  املؤتمر  فــي  املجتمعن  جهود 
إتمام خروج  أدوات تنفيذ ومراقبة  »تحديد 
واملقاتلن  واملرتزقة  األجنبية  القوات  جميع 
األجــانــب مــن ليبيا فــي إطــار زمني واضــح«، 
ــفـــاق وقــــف إطـــالق  وتــطــبــيــق جــمــيــع بـــنـــود اتـ
النار، ووضع البرامج املالئمة لنزع األسلحة 
املجموعات  فــي  املنخرطة  العناصر  بــحــوزة 
ــادة تــأهــيــل مــن يصلح منهم،  ــ املــســلــحــة، وإعـ
وقـــيـــام املــجــتــمــع الــــدولــــي بــــــدوره فـــي وضــع 
األطراف الساعية إلى التنصل من التزاماتها 
الصلة  ذات  الدولية  املــقــررات  إلــى  وااللتفاف 
بــعــقــد االنـــتـــخـــابـــات فـــي لــيــبــيــا وخــــــروج كل 
القوات األجنبية واملرتزقة من أراضيها أمام 
مسؤولياتها ومحاسبتها. وأعرب عن تطلع 
بـــالده إلــى إتــمــام االنــتــخــابــات بــال إقــصــاء أو 

تهميش في موعدها.
ــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي أحــمــد ناصر  أمـــا وزيـ
املحمد الــصــبــاح، فــأكــد مــوقــف دولـــة الكويت 
الــثــابــت واملــبــدئــي فــي دعـــم الــســلــطــة الليبية 
ــة فـــــي املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــلـ ــثـ ــمـ ــدة املـ ــ ــوحــ ــ املــ
وحكومة الــوحــدة الوطنية ودعــم كــل مــا من 
شــأنــه تــعــزيــز أمـــن واســتــقــرار ليبيا ويحقق 
ــا عــقــد االنــتــخــابــات  ــ تــطــلــعــات شــعــبــهــا. ودعـ
فـــي مــوعــدهــا املـــقـــرر فـــي ديــســمــبــر وتحقيق 
الليبي بمستقبل أكثر أمنًا  تطلعات الشعب 

واستقرارًا وازدهارًا.
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــانـــت الـ وقـــبـــيـــل املـــؤتـــمـــر، كـ
واالتـــحـــاد األوروبـــــي قــد أعــربــا عــن دعمهما 
بيان،  في  األميركية،  السفارة  وقالت  لليبيا. 
إن »الـــواليـــات املــتــحــدة ملتزمة بــدعــم وحــدة 
 ليبيا وسيادتها واالنتخابات املقبلة«. فيما 
قالت بعثة االتــحــاد األوروبـــي فــي طرابلس، 
املؤتمر »سيكون فرصة مهمة  إن  بــيــان،  فــي 
مخرجات  تنفيذ  فــي  املــحــرز  الــتــقــدم  لتقييم 
مـــؤتـــمـــر بــــرلــــن واالســــــتــــــعــــــدادات الـــجـــاريـــة 

لالنتخابات«.

األمن يواجه المحتجين 
بالرصاص... و»تجمع 

المهنيين« يتمسك بتسليم 
السلطة للمدنيين

متظاهرون يطالبون بمدنية السلطة في الخرطوم أمس )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

المؤتمر هو األول من نوعه في طرابلس بعد إطاحة القذافي )محمود تركية/فرانس برس(

ناصر السهلي

لم يعد السجال حول سالح وبوصلة 
»حزب الله« لبنانيًا صرفًا، فال 

 ينكر تدخالته العربية 
ً
أحد عاقال

العسكرية. تأييد الحزب عربيًا، 
أقله عند مريدي »محور املمانعة« 

السابقني، يساريني وعلمانيني 
وقوميني، لم يأبه يومًا بخلفيته 
الطائفية واإلسالمية. ولكن ثمة 

فارقًا بني »حزب الله« 2006 و»حزب 
الله« 2021 على املستويني اللبناني 

والعربي. فالتوجس الذي انتشر 
بني اللبنانيني بعد أحداث 7 مايو/ 
أيار 2008 )حني نفذ »حزب الله« 

وحلفاؤه انتشارًا مسلحًا في 
بر من قبل مؤيدي 

ُ
بيروت(، والذي اعت

الحزب »يومًا مجيدًا«، توسع عربيًا، 
منذ أن أنزل الحزب أعالم دول ثورات 

الربيع العربي، بمجرد اندالع الثورة 
السورية في 2011. والخطاب عن 
»حزب الله«، كما  مائة ألف مسلح لـ
أعلن أمينه العام حسن نصر الله 

أخيرًا، وبأنهم »فقط من اللبنانيني«، 
يضيف أسئلة جدية، غير ُمجاملة، 

حيال بوصلة وأهداف الحزب.
يعلق في ذاكرة مؤيدي »محور 

ّم إليه، 
ُ

املمانعة« السابقني كيف ض
برغبة أمنيي دمشق، إيلي حبيقة 

)قيادي سابق في القوات اللبنانية، 
تل بتفجير 

ُ
ثم أصبح نائبًا ووزيرًا - ق

موكبه في عام 2002(، بعدما 
كان متهمًا بمشاركته وزير حرب 

االحتالل اإلسرائيلي عام 1982 
أرييل شارون في ارتكاب مجزرة 
مخيمي صبرا وشاتيال لالجئني 

الفلسطينيني في بيروت. ثم جرى 
توسيع ذلك املحور إلى العراق، 

ليشمل »اآلتني على ظهر الدبابة 
األميركية«، كما قدمتهم أدبيات 

»املمانعة«، ُبعيد الغزو األميركي في 
2003، وبينهم نوري املالكي.

اعتبار قاتلي وُمهّجري الفلسطينيني 
من العراق إلى البرازيل وتشيلي، 

 
ً
ومتهم مثل إيلي حبيقة، جزءًا أصيال

من ذلك املحور، أطلق حالة نفور 
أوسع، وصلت ذروتها مع االنعطافة 

األخطر للحزب، بتدخله عسكريًا 
ضد ثورة الشعب السوري، ما نسف 
أدبيات الوقوف مع »املظلومني«. ففي 

ذلك التدخل،  لم يتردد الحزب في 
العمل كتفًا إلى كتف مع مرتزقة 

أفغان وباكستانيني، وتحت رايات 
وخطابات طائفية، وبحجج »حماية 

املراقد«، ومع مرتزقة »فاغنر« الروس، 
وتبرير تهجير ماليني السوريني 
والفلسطينيني. في املحصلة، قد 

يكون لدى الحزب مائة ألف مقاتل 
وامتداد طائفي مسلح غير خفي، 

لكن غرور فائض القوة ينسي »حزب 
الله« أن فائض خسائره عربيًا 

»الحشد  أكثر كارثية، كلما تشّبه بـ
الشعبي« العراقي، أو بأي مليشيا 

مسلحة.

لم يخرج »مؤتمر دعم 
استقرار ليبيا« الذي ُعقد 
أمس في طرابلس، عن 
المتوقع منه بالتشديد 

على ضرورة إجراء 
االنتخابات في موعدها 

في ديسمبر/كانون األول 
المقبل، والدعوة إلخراج 

المرتزقة من البالد

)الصورة(،  لودريان  إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزيــر  كلمة  خرجت 
في  باريس  تنظمه  الذي  للمؤتمر  رّوج  إذ  األخرى،  الكلمات  مسار  عن 
حول  الثاني  نوفمبر/تشرين   12
ــه يهدف  إنـ ــال  لــيــبــيــا، والــــذي قـ
ليتسنى  نهائية  دفعة  إلعــطــاء 
وأضاف:  الليبية.  االنتخابات  إجــراء 
»سيقدم ذلك دفعة دولية نهائية 
نهاية  االنتخابات  لدعم  مطلوبة 
الخطة  على  وتصديقًا  الــعــام... 
األجنبية  القوات  لمغادرة  الليبية 
بغية  لتنفيذها  والمرتزقة ودعمًا 

وضع حد للتدخل األجنبي«.

فرنسا ترّوج لدورها
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  شرق
      غرب

البرلمان األوروبي يدين 
جمع السلطات بيد سعيّد

ــرار  دعــــا الـــبـــرملـــان األوروبـــــــــي، فـــي قـ
ــاه أمــس الخميس، إلــى احــتــرام 

ّ
تــبــن

ــي تـــونـــس،  ــات فــ ــريــ ــحــ الـــحـــقـــوق والــ
الـــســـلـــطـــات فــــي يــد  ودان جـــمـــع كــــل 
الرئيس قيس سعّيد. وشدد القرار، 
الــذي صــدر بأغلبية األصـــوات بعد 
أصل  534 صوتًا من  حصوله على 
الــنــظــام  685، عــلــى ضــــــرورة عـــــودة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي تـــونـــس وإعــــــادة 
السلطات على  البرملان، وحث  عمل 
استئناف حوار وطني شامل، داعيًا 
الــديــمــقــراطــيــة الكاملة  إلـــى  لــلــعــودة 
واســتــئــنــاف الــنــشــاط الــبــرملــانــي في 

أسرع وقت ممكن.
)العربي الجديد(

تونس: محامون ينددون 
بالمحاكمات العسكرية

ــامـــن  ــر مـــــن املـــحـ ــيـ ــبـ احــــتــــج عـــــــدد كـ
االبتدائية  املحكمة  فــي  التونسين 
العاصمة، أمس الخميس، على  في 
ــامــــي ســيــف  إيــــقــــاف الـــنـــائـــب واملــــحــ
الدين مخلوف، معربن عن رفضهم 
لــلــمــحــاكــمــات الــعــســكــريــة والــتــفــرد 
باتت  الــتــي  والــتــهــديــدات  بالسلطة 
ــامـــن واملــــدنــــيــــن مــنــذ  تـــالحـــق املـــحـ
ــال  ــــي. وقــ ــــاضـ املـ ــيـــو/تـــمـــوز  يـــولـ  25
الوطنية  للهيئة  الــســابــق  الــرئــيــس 
ــرزاق الــكــيــالنــي،  ــ لــلــمــحــامــن، عــبــد الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــخــلــوف  لــــ
نظام  في ظل  كبير  لظلم  »يتعرض 

ديكتاتوري«.
)العربي الجديد(

سورية: إعدام 24 شخصًا 
لـ»تورطهم في إشعال 

حرائق«
أعـــدم الــنــظــام الـــســـوري 24 شخصًا 
ــق،  ــ ــرائـ ــ ــال حـ ــ ــعــ ــ ــي إشــ ــ ــــن فــ ــــورطـ ــتـ ــ مـ
ــّدة فـــي الــبــالد  ــ اجـــتـــاحـــت مــنــاطــق عـ
ــالـــت  ــيـــف املـــــاضـــــي. وقـ ــة الـــصـ ــايـ ــهـ نـ
يـــوم  ــّم  ــ بــــيــــان: »تــ فــــي  الــــعــــدل  وزارة 
أمس )األربعاء( تنفيذ حكم اإلعدام 
بـــأربـــعـــة وعـــشـــريـــن مـــجـــرمـــًا، وذلــــك 
إلى  أدت  إرهابية  أعمااًل  الرتكابهم 
التحتية  بالبنى  واإلضــــرار  الــوفــاة 
للدولة واملمتلكات العامة والخاصة 
ــواد الـــحـــارقـــة«. كما  ــ بــاســتــخــدام املــ
إنــزال عقوبات بحق  الحكم  تضّمن 

20 آخرين.
)فرانس برس(

أردوغان يهدد 
بطرد 10 سفراء

هــــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أردوغــــــان )الــــصــــورة( بــطــرد ســفــراء 
عشر دول من بينها فرنسا وأملانيا 
والــواليــات املــتــحــدة، ردًا على دعــوة 
وجــهــتــهــا هــــذه الــــــدول لــــإفــــراج عن 
رجل األعمال املعارض عثمان كافاال. 
وقـــــــال أردوغـــــــــــان فــــي تـــصـــريـــحـــات: 
»أبــــلــــغــــت وزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــنـــا أنـــنـــا 
ألنــفــســنــا  نـــســـمـــح  أن  نــســتــطــيــع  ال 
أن  بــالدنــا«، مؤكدا  باستقبالهم في 
القضاء التركي »مستقل«. وفي بيان 
 من كندا 

ٌّ
صدر مساء اإلثنن، دعا كل

وفرنسا وفنلندا والدنمارك وأملانيا 
وهـــولـــنـــدا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا والـــنـــرويـــج 
ــات املــتــحــدة إلــى  والـــســـويـــد والــــواليــ
»تــســويــة عــادلــة وســريــعــة لقضية« 

كافاال. 
)فرانس برس(

القتل العمد لقاتل 
النائب أميس

ــــات الـــقـــضـــائـــيـــة  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــت الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وّجـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــهـــمـــة الـــقـــتـــل الــعــمــد 
إلــــى الـــشـــاب عــلــي حـــربـــي عـــلـــي، في 
النائب  بحياة  أودت  التي  الجريمة 
األسبوع  أميس  ديفيد  البريطاني 
املــاضــي، وفــق مكتب االدعـــاء امللكي 
والــــشــــرطــــة. ويـــــواجـــــه الـــبـــريـــطـــانـــي 
تــهــمــة منفصلة  صــومــالــي األصـــــل، 
أيضًا هي التحضير الرتكاب أعمال 
ــتــل أمــيــس طعنًا خالل 

ُ
إرهــابــيــة. وق

ــل كــنــيــســة فــي  ــ لـــقـــائـــه مـــؤيـــديـــه داخــ
دائرته االنتخابية.

)فرانس برس(

السودان
عدن ـ العربي الجديد

ــي الـــيـــمـــن  ــالــ ــمــ ــــي شــ عـــــــاد الـــتـــصـــعـــيـــد فــ
إلــــى ذروتــــــه خــــالل الـــيـــومـــن املــاضــيــن، 
ــة مــــــــــأرب، وإعـــــــالن  ــهـ ــبـ مـــــع اشــــتــــعــــال جـ
الــتــحــالــف الـــســـعـــودي، أمــــس الــخــمــيــس، 
ــــة ضـــــد أهـــــــداف  ــــويـ تـــنـــفـــيـــذه عـــمـــلـــيـــة جـ
اليمنية  العاصمة  في  للحوثين  تابعة 
صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم، متوعدًا 
»مــا هــو أوســع وأشــمــل«، في  الجماعة بـــ
حال استمر استهدافها ألراضي اململكة. 
وتبدو الغارات أيضًا، ردًا على تصعيد 
على  وسيطرتهم  مـــأرب،  فــي  الحوثين 
مــديــريــة الــعــبــديــة االســتــراتــيــجــيــة، بعد 
حــصــار لــهــا اســتــمــر شــهــرًا. ويــأتــي ذلــك 
فيما يتواصل الضغط األممي والدولي، 
لعودة األطراف اليمنية املتصارعة، إلى 
التفاوض. وقال املتحدث باسم التحالف 
السعودي، تركي املالكي، في بيان أمس، 
إن »قوات التحالف الجوية نفذت )أمس( 
عملية ضــد أهــــداف عــســكــريــة مــشــروعــة 
للتهديد   

ً
استجابة صنعاء،  بالعاصمة 

ــات الــوشــيــكــة  ــمـ ــهـــجـ ــر الـ ــطـ وتـــحـــيـــيـــد خـ
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة والــــطــــائــــرات 
املدنية  املنشآت  على  املفخخة  املــســّيــرة 
ــي املـــمـــلـــكـــة«. وأضــــــاف املـــالـــكـــي أنــــه تم  فـ
املدنين  »لحماية  العملية  هــذه  تنفيذ 
واألعـــــــــيـــــــــان املـــــدنـــــيـــــة )املــــــنــــــشــــــآت غـــيـــر 
االنــتــهــاكــات الجسيمة  مــن  الــعــســكــريــة( 
)للحوثين(، باعتبار املدنين واألعيان 

املدنية خطًا أحمَر«.
وتـــوعـــد املــالــكــي الــحــوثــيــن قـــائـــال: »فــي 
حال استمرار وتمادي املليشيا الحوثية 
ــا الـــجـــســـيـــمـــة  ــهــ ــاتــ ــاكــ ــهــ ــتــ ومـــــواصـــــلـــــة انــ
أوســع  هــو  ملــا  االســتــعــداد  فعليها   ،)...(

وأشمل«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أفــــــــادت قــــنــــاة »املـــســـيـــرة« 
التابعة للحوثين، بأن طيران التحالف 
 سلسلة غارات على منطقة سعوان 

ّ
شن

شمالي صنعاء، من دون وقوع إصابات. 
كما نقلت وكالة »األناضول« عن شهود 
العاصمة  إن  فــي صــنــعــاء، قولهم  عــيــان 
انــفــجــارات عــــدة، جــراء  اليمنية شــهــدت 
غـــــارات جــويــة لــلــتــحــالــف عــلــى ســعــوان. 
أول  أعلن  قــد  السعودي  التحالف  وكــان 
ــتــــراض وتـــدمـــيـــر صــــاروخ  مـــن أمـــــس، اعــ

بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة 
جـــــازان جـــنـــوب غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة. كما 
عملية   26 تنفيذ  أمــس،  التحالف،  أعلن 
بمحافظة  والجوبة  الكسارة  فــي  جوية 
مأرب، أحصى الحوثيون 14 غارة جوية 
الجوبة،  مديرية  طاولت  منها   12 فقط، 
ــة الـــتـــي  ــبــ وغــــــارتــــــان عـــلـــى مــــديــــريــــة رحــ
مطلع  منذ  الحوثين  لسيطرة  تخضع 
شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي. وخــالل 
األيـــام الــثــالثــة املــاضــيــة، أعــلــن التحالف 
الـــســـعـــودي، مــقــتــل قـــرابـــة 272 عــنــصــرًا 
حوثيًا في عملياته الجوية بمأرب، لكن 
وسائل  نشرتها  الــتــي  الرسمية  األرقـــام 
اإلعــــالم الــحــوثــيــة، تــحــدثــت عــن تشييع 
قـــرابـــة 40 عــســكــريــًا، أغــلــبــهــم يــحــمــلــون 
رتبًا عسكرية رفيعة. وال ينشر الجيش 
الـــيـــمـــنـــي إحـــصـــائـــيـــة دقـــيـــقـــة لـــلـــغـــارات 
ــتـــي يــشــنــهــا الـــتـــحـــالـــف عــلــى  الـــجـــويـــة الـ
مـــواقـــع وتـــعـــزيـــزات تــابــعــة لــلــحــوثــيــن، 
الـــتـــابـــعـــة  ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  تـــلـــجـــأ  حـــيـــث 
اليمنية، للحديث عن سلسلة  للحكومة 

غارات فقط دون إيراد رقم محدد.
ــّدد مــجــلــس األمــــن  ــ ومــــســــاء األربـــــعـــــاء، نــ
»هجمات الحوثين  الدولي، في بيان، بـ
ــرة لــــلــــحــــدود ضــــد الـــســـعـــوديـــة«،  ــابــ ــعــ الــ
»وقـــــف الـــتـــصـــعـــيـــد مــــن قــبــل  مـــطـــالـــبـــًا بــــــ
الــجــمــيــع، بــمــا فـــي ذلــــك الـــوقـــف الــفــوري 
لــلــتــصــعــيــد مــــن جــــانــــب الـــحـــوثـــيـــن فــي 
ر 

ّ
ــذ مــحــافــظــة مـــــأرب«، وســـط الــيــمــن. وحـ

املــجــلــس مــن »الــخــطــر املــتــزايــد بــحــدوث 
ــبـــالد،  مـــجـــاعـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق« فــــي الـ
أعــضــاء  دان  كــمــا  التصعيد.  اســتــمــر  إذا 
املجلس »تجنيد األطفال واستخدامهم، 
معربن  الــنــزاع«،  فــي  الجنسي  والعنف 
كـــذلـــك عـــن »قــلــقــهــم الـــبـــالـــغ إزاء الــحــالــة 
الجوع  ذلــك  فــي  األلــيــمــة، بما  اإلنسانية 
ــده، وتـــزايـــد خــطــر حـــدوث  ــ ــذي طـــال أمـ الــ
تفاقمت  والتي  النطاق،  واسعة  مجاعة 

بسبب الحالة االقتصادية املترّدية«.
ــّدتــــه بــريــطــانــيــا،  ــي بــيــانــهــم الـــــذي أعــ وفــ
ــــس »الــــحــــكــــومــــة  ــلـ ــ ــجـ ــ دعـــــــــا أعـــــــضـــــــاء املـ
ــة إلـــــــى تـــســـهـــيـــل دخـــــــــول ســفــن  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
الــــوقــــود، بــشــكــل مــنــتــظــم ودون تــأخــيــر، 
إلـــى مــيــنــاء الـــُحـــديـــدة« الـــواقـــع فــي غــرب 
الـــبـــالد، مـــؤّكـــديـــن عــلــى »أهــمــيــة ضــمــان 
ــق الـــحـــّر لــلــوقــود 

ّ
جــمــيــع األطـــــراف الــتــدف

الــبــالد إليــصــال السلع األساسية  داخـــل 
واملساعدات اإلنسانية«. 

بدوره، دعا املبعوث األميركي إلى اليمن، 
تـــيـــم لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، أمــــــس، إلـــــى »ضــغــط 
دولـــي فـــوري على األطـــراف اليمنية من 
أجــــل الـــعـــودة إلــــى الـــتـــفـــاوض حــــول حل 
األزمة«، بحسب ما نقلت عنه الخارجية 

األميركية على موقع »تويتر«.
األمــن،  مجلس  على  رّدت  الجماعة  لكن 
على لسان املتحدث باسمها محمد عبد 
السالم، برفض التنديد األممي، معتبرة 
العدوان  املجلس موقف قوى  »تبني  أن 
ــازه الــفــج  ــيـ ــحـ ــانـ لـــيـــس بـــجـــديـــد، وهـــــو بـ
واألعــمــى منذ أول يــوم ساهم في إطالة 
هذا الصراع كل هذه السنوات«. وأضاف 
بنفسه  يعطل  »املجلس  أن  الــســالم  عبد 
إيــجــابــي«، مؤكدًا  تأثير  أي  مــن  بياناته 
أن »اليمن، ومن موقع الدفاع عن النفس، 
مستمر فــي صــد الــعــدوان وبكل وسيلة 

دفاعية ممكنة«.

»التحالف« يتوعد 
الحوثيين في صنعاء

شّن التحالف 
السعودي، أمس 

الخميس، غارات جوية 
على صنعاء، فيما 

يتواصل التصعيد 
الميداني شمالي اليمن

دعا المبعوث 
األميركي أطراف 

الصراع إلى العودة 
للتفاوض

مخرجات بال مفاجآت لمؤتمـر دعم ليبيا: االنتخابات أوًال
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تركيا: القبض على 
شبكات تجسس 

لـ»الموساد«
ذكــــرت وســائــل إعــــالم تــركــيــة، أمــس 
الــخــمــيــس، أن جــهــاز االســتــخــبــارات 
ــي ألـــــقـــــى الــــقــــبــــض عــــلــــى 5  ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
وذلك  إسرائيلية،  تجسس  شبكات 
لنحو  استمرت  دقيقة  متابعة  بعد 
عـــام. وقــالــت صحيفة »صــبــاح«، إن 
ذت عمليات متزامنة 

ّ
قوات األمن نف

في 7 أكتوبر/تشرين األول الحالي، 
خاللها  تمكنت  ــات،  ــ واليـ  4 شــمــلــت 
مـــن الــقــبــض عــلــى 15 شــخــصــًا من 
جــنــســيــات عـــربـــيـــة، عــمــلــوا لــصــالــح 
ــى أن خــلــيــة  ــ ــة إلــ ــتــ »املـــــــوســـــــاد«، الفــ
واحــدة تعتبر من األخطر، حيث إن 
للموساد  بعمالء  التقوا  أعضاءها 

خارج تركيا.
)العربي الجديد(

النظام يعتقل 30 شابًا 
في ريف دمشق

ــــوري،  ــــسـ ــنــــظــــام الـ ــــزة الــ ــهـ ــ ــــت أجـ
ّ
ــن شــ

ــيــــن، حــمــلــة  خـــــالل الـــيـــومـــن املــــاضــ
اعــتــقــاالت فــي ريــف دمشق الغربي، 
ــًا مــن  ــ ــابـ ــ ــر مـــــن 30 شـ ــ ــثـ ــ طـــــاولـــــت أكـ
منطقة الكسوة. وذكر موقع »صوت 
الــعــاصــمــة«، أن »األمــــن الــعــســكــري« 
ــنــــن املــــاضــــي فــي  أطـــلـــق حــمــلــة اإلثــ
مــديــنــة الــكــســوة، واعــتــقــل قــرابــة 20 
شابًا مطلوبن لألفرع األمنية، ومن 
املتخلفن عن االلتحاق في صفوف 
أن »األمــن  إلــى  النظام، الفتة  جيش 
الــعــســكــري« وّســــع حــمــلــتــه لــتــطــاول 
ــلـــدة الــطــيــبــة الــتــابــعــة  مــــنــــازل فــــي بـ
 10 حوالي  خاللها  اعتقل  للكسوة، 

شبان آخرين. 
)العربي الجديد(

إدانة أميركية للتصعيد 
في تيغراي

املـــتـــحـــدة، أول من  الــــواليــــات  دانـــــت 
ــــس األربــــــعــــــاء، تــصــعــيــد الــعــنــف  أمــ
إثيوبيا،  تــيــغــراي، شمال  إقليم  فــي 
ــيـــث تـــكـــثـــف الـــــقـــــوات االتــــحــــاديــــة  حـ
ــة تـــحـــريـــر  ــهــ ــبــ ــد »جــ ــ هــــجــــومــــهــــا ضــ
ــال املـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــ تــــيــــغــــراي«. وقـ
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس 
لعنا على تقارير 

ّ
)الصورة(: »لقد اط

ميكيلي  فــي  هجمات  بــوقــوع  تفيد 
)عــاصــمــة اإلقـــلـــيـــم( ومــحــيــطــهــا، إن 
الـــواليـــات املــتــحــدة تــديــن التصعيد 
املــســتــمــر لــلــعــنــف«، وذلـــك بــالــتــزامــن 
مــع إبــــداء األمــــم املــتــحــدة قلقها من 
تأثير تصعيد العنف على املدنين.
)فرانس برس(

4 قتلى لألمن الباكستاني 
في انفجار 

قتل 4 عناصر من األمن الباكستاني، 
ليل األربعاء - الخميس، في انفجار 
وقــع فــي شــمــال غــربــي الــبــالد. وقــال 
ــــة  الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، إن دوريـ
ــفـــجـــار بــعــبــوة  لـــألمـــن تـــعـــرضـــت النـ
ناسفة في مقاطعة باجور القبلية، 
ــن كــانــوا  الفــتــًا إلـــى أن عــنــاصــر األمــ
دبـــراي  منطقة  فــي  عملية  يــنــفــذون 
في املقاطعة التي تنشط فيها حركة 

»طالبان« - باكستان.
)العربي الجديد(

 
بايدن قلق 

من صواريخ صينية 

أعرب الرئيس األميركي جو بايدن 
)الـــصـــورة(، أول مــن أمــس األربــعــاء، 
عـــن قــلــقــه بــشــأن صـــواريـــخ صينية 
أســـــرع مـــن الــــصــــوت، بــعــد أيـــــام من 
تــقــريــر لـــ«فــايــنــنــشــال تــايــمــز« حــول 
ــبــــار بـــكـــن لــــســــالح أســـــــرع مــن  ــتــ اخــ
الــــصــــوت قــــــادر عـــلـــى حـــمـــل رؤوس 
ــة بـــاســـم  ــدثـ ــتـــحـ ــــت املـ ــالـ ــ نـــــوويـــــة. وقـ
ــيـــت األبــــيــــض جــــن ســــاكــــي، إن  ــبـ الـ
ــدى قــلــقــه عــبــر »الـــقـــنـــوات  ــ ــايـــدن أبـ بـ
تكنولوجيا  بــشــأن  الــدبــلــومــاســيــة« 
اتهمت  فيما  الصينية،  الــصــواريــخ 
كوريا الشمالية التي أطلقت أخيرًا 
صاروخًا بالستيًا جديدًا، واشنطن 
»ازدواجـــــــيـــــــة املــــعــــايــــيــــر« بـــشـــأن  بــــــــ

تجارب األسلحة.
)رويترز(

اعتداءات االحتالل 
محاولة لفرض السيادة 

اإلسرائيلية بالقوة

بيلينكايا: أميركا 
معنية باالتصاالت مع 

روسيا عبر إسرائيل

زج االحتالل 
بالمستوطنين كطرف 
رئيس في هذه الحرب

توقع تسفي ماغين 
أن يطلب بينت وقف بيع 

األسلحة لطهران

مواجهات 
باب العامود

القدس المحتلة ـ محمد محسن

عــــادت مــنــطــقــة بــــاب الـــعـــامـــود في 
مدينة القدس املحتلة، بساحاتها 
ومدرجاتها، إلى واجهة األحداث، 
إذ تشهد منذ حوالي األسبوعن، اشتباكات 
بـــن فــتــيــان وشـــبـــان فــلــســطــيــنــيــن مـــن جــهــة، 
وبــن شــرطــة وجــيــش االحــتــالل ومجموعات 
مــــن املـــســـتـــوطـــنـــن يــــجــــري اســـتـــجـــالبـــهـــا مــن 
املستوطنات،  مــن  والــعــديــد  يــهــودا«  »محني 
مــن جهة أخـــرى، مــا يعيد لــذاكــرة املقدسين 
ــوا يــســمــونــهــا  ــاتـ ــا بـ مـــواجـــهـــات ســابــقــة أو مـ
كــانــوا خاضوها  املنطقة  حــرب ســيــادة على 
في شهر رمضان املاضي )بن إبريل/نيسان 
ومـــايـــو/أيـــار املـــاضـــيـــن(، وأرغــــمــــوا خــاللــهــا 
قــوات االحــتــالل في حينه على إزالــة حواجز 
حديدية كانت وضعتها في قلب الساحة ملنع 

الشبان من التواجد فيها.
ويـــــرى املـــقـــدســـيـــون أن مـــا شــهــدتــه »ســاحــة 
الشهداء« في بــاب العامود على مــدى األيــام 
ــات يـــشـــّكـــل مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن  ــ املـــاضـــيـــة، بـ
اســتــهــداف الــشــبــاب املــقــدســيــن الــذيــن ضّيق 
وجودهم  ومكان  حريتهم  مساحة  االحتالل 
مـــن خــــالل عــمــلــيــات الــتــنــكــيــل الــيــومــيــة الــتــي 
وإخالئهم  بحقهم  االحــتــالل  قـــوات  تقترفها 
بـــــالـــــقـــــوة مــــــن هـــــنـــــاك مــــســــتــــخــــدمــــة الــــكــــالب 
ــــالق الــرصــاص  الــبــولــيــســيــة والــــهــــراوات وإطـ
ــــوت والــــــغــــــاز، عـــدا  ــــصـ ــابــــل الـ ــنــ ــاطــــي وقــ املــــطــ
ســحــل الــنــســاء واســتــهــداف الــطــواقــم الطبية 

واإلعالمية على وجه الخصوص.
مقاومة  املقدسيون  والشبان  الفتية  وُيظهر 
عنيدة وجريئة وإسقاطًا ملا يسميه االحتالل 
سياسة الردع ضد هذا الجيل من املقدسين، 
من خالل ما ظهر من تصدٍّ لجنود االحتالل 
ومــســتــوطــنــيــه ومـــقـــاومـــة االعـــتـــقـــال بـــشـــدة، 
واالشتباك باأليدي مع الجنود الذين يردون 
الرصاص  للعنف وإطــالق  باستخدام مفرط 
الــحــي واملــطــاطــي وســحــل الــفــتــيــات مــن دون 

رادع.
يــقــول إبــراهــيــم الــبــكــري، وهـــو أحـــد الــشــبــان 
ــن تـــعـــرضـــوا لـــلـــضـــرب بــــالــــهــــراوات مــن  ــذيــ الــ
»العربي  مــع  فــي حديث  أخــيــرًا،  الجنود  قبل 
الــجــديــد«، إنــه كــان برفقة عــدد مــن أصدقائه 

رفـــاقـــه قــبــل يــومــن فـــي بــــاب الـــعـــامـــود، وهــو 
ــذي يـــتـــعـــرضـــون لــــه فــي  ــ ــداء الـــثـــالـــث الــ ــ ــتـ ــ االعـ
غــضــون أســبــوعــن. ويــضــيــف اشـــتـــّي: »ليس 
إلــيــه، هــل هناك قانون  لنا مكان آخــر نذهب 
يمنع أي فرد من الجلوس في ساحة عامة؟ 
هــم ال يريدوننا أن نــكــون هــنــا، لكن ال مكان 

آخر نذهب إليه«.
ــنـــذ حـــوالـــي  ــذه األحــــــــــداث املـــتـــصـــاعـــدة مـ ــ هــ
األسبوعن في ساحة باب العامود، يصفها 
عبيدات،  راســـم  السياسي  واملحلل  الكاتب 
فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأنــهــا 
حـــرب ســيــادة يــبــدو أنــهــا لــن تــتــوقــف إن لم 
تتصاعد في األيــام املقبلة. ويؤكد عبيدات 
املستجلبن  باملستوطنن  زج  االحتالل  أن 
كطرف رئيس في هذه الحرب التي تستهدف 
تحقيق الغلبة على جيل فلسطيني يتجدد 
ــــرى فـــي بــــاب الــعــامــود  ــــوم، ويـ شــبــابــه كـــل يـ
وســاحــتــهــا وطــنــه الـــذي يــدافــع عــن وجـــوده 
فيه. ويشير إلى أن الواقع يوضح أن ما يقوم 
به االحتالل يندرج في إطار سعي متواصل 
الديني  والــتــطــرف  اليمن  حكومة  قبل  مــن 
ــمـــودي لــتــهــويــد ســاحــة  ــلـ ــتـ ــوراتــــي والـ ــتــ والــ
بـــاب الـــعـــامـــود، بــعــد أن فــشــل هـــذا املخطط 
فـــي إبـــريـــل، ومـــايـــو املـــاضـــيـــن، بــعــد هــّبــات 
القدس الثالث التي فّجرت انتفاضة شعبية 
عــارمــة امــتــدت على طــول وعــرض جغرافيا 
الــتــاريــخــيــة، واســتــدعــت ألول مرة  فلسطن 
 عــســكــريــًا مـــن فــصــائــل املــقــاومــة في 

ً
تـــدخـــال

قطاع غزة دفاعًا ونصرة للقدس واألقصى.

يجلسون على مــدرجــات بــاب الــعــامــود حن 
بــاغــتــتــهــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن جــــنــــود االحــــتــــالل 
بكالبها البوليسية واعتدوا عليهم بالضرب 
عــلــى أرجــلــهــم عــلــى مــــرأى مـــن مــجــمــوعــة من 
املستوطنن، وحن توّجه إلى ضابط آخر في 
له  العربية وشكى  يتحدث  االحــتــالل  شرطة 
قيام أحد الجنود بضربه على رجله، قال له 
الثانية«، وما  الضابط: »أضربك على رجلك 
إن أكمل حديثه حتى انهال عليه بالهراوات 

على رجله الثانية.
املواطنة ملياء سالم، والدة الصحافية نسرين 
»العربي الجديد«، ما تعرضت  لـ سالم، روت 
له هي وابنتها وشقيقتها ساجدة من اعتداء 
من قبل مجندات االحتالل وجنوده قبل أيام 
خــــالل تــغــطــيــة نــســريــن مـــواجـــهـــات فـــي بــاب 
الــعــامــود. تــقــول ســالــم إن مــجــنــدتــن اعــتــدتــا 
عــلــى ابــنــتــهــا وقــامــتــا بــســحــلــهــا عــلــى مـــدرج 
باب العامود على الرغم من أنها كانت تقوم 
بــعــمــلــهــا كــصــحــافــيــة، وتــــم اقــتــيــادهــا بعنف 
ويـــداهـــا خــلــف ظــهــرهــا، مــضــيــفــة »قـــلـــت لهم 
إنها صحافية، فلماذا تعتدون عليها، لكنهم 
ــًا، وعـــلـــى ابــنــتــي الــثــانــيــة  اعـــتـــدوا عـــلـــّي أيـــضـ
آخرين  اعتدوا على صحافين  ساجدة، كما 
أبــو صبيح، حيث نقال  املــصــور أحمد  منهم 
إلى مركز شرطة صالح الدين، وفي ساعات 
ــــى مـــركـــز لــحــرس  املــــســــاء تــــم نـــقـــل نـــســـريـــن إلـ

الحدود على سفوح جبل املكبر«.
نــســريــن الــتــي تــعــرضــت لــالعــتــقــال والــضــرب 
الثالثاء  أفــرج عنها  والدتها وشقيقتها،  مع 
املــــاضــــي، بـــشـــرط اإلبــــعــــاد عــــن مــنــطــقــة بـــاب 
العامود مسافة 150 مترًا ملدة 15 يومًا، وكما 
تقول والدة نسرين: »ما بدهم حدا يكون في 
بـــاب الــعــامــود، املــســتــوطــنــن رايــحــن جاين 
وين  بحكيلهم  حــدا  ومــا  الشباب  وبستفزوا 

رايحن، وال بوقفهم عند حدهم«.
ويقول شبان مقدسيون إن »جنود االحتالل 
ــأتــــون بــاملــســتــوطــنــن إلـــــى ســاحــة  ــم مــــن يــ هــ
ال  بــدورنــا  ونحن  ليستفزونا،  العامود  بــاب 
نسكت، ولن نسكت على استفزازاتهم، وحن 
لقمعنا  الجنود  يتدخل  بردعهم  عليهم  نــرد 
وضربنا وإخالئنا بالقوة من املكان«، وهذا 
محمد  الفتى  الجديد«  »العربي  لـ يــؤكــده  مــا 
اشــتــّي وهــو يـــروي مــا تــعــرض لــه وثــالثــة من 

مــــن جـــهـــتـــه، يـــصـــف املـــحـــامـــي مـــدحـــت ديــبــة 
االعتداءات اليومية من قوات االحتالل بحق 
الــشــبــان فـــي بــــاب الـــعـــامـــود بــأنــهــا مــحــاولــة 
لــفــرض الــســيــادة اإلســرائــيــلــيــة بــالــقــوة على 
»الـــعـــربـــي  املــــكــــان. ويـــضـــيـــف فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الــشــبــاب املقدسي  الــجــديــد«: »مشهد وجـــود 
بصورة دائمة في القدس وتحديدًا في باب 
الــعــامــود ال يـــروق لــالحــتــالل أبـــدًا باعتباره 
مـــظـــهـــرًا مـــــن مـــظـــاهـــر الـــــســـــيـــــادة، ولــــــــذا هــم 
يقاومونه بشدة«. ووفق ديبة، فإن »االحتالل 
القمع  أســالــيــب  اســتــخــدام معظم  فــي  يتفنن 
بما فيها استخدام املياه العادمة، علمًا بأن 
تستخدم  أن  يفترض  املستخدمة  املــركــبــات 
ــو أمـــر  ــ مـــيـــاهـــًا مـــلـــونـــة ولـــيـــســـت عــــادمــــة، وهـ
واالحتجاجات  التظاهرات  فــي  فقط  يحدث 
اليهودية، لكن في االحتجاجات الفلسطينية 
يستخدمون املياه العادمة والقذرة، وتخرق 
ــدام هـــذه  ــخــ ــتــ ــة اســ ــمـ شــــرطــــة االحـــــتـــــالل أنـــظـ
املــركــبــات والــتــي تحظر رشــهــا عــلــى رؤوس 
املحتجن مــن مسافة تقل عــن 25 مــتــرًا، كما 
املفتوحة وعلى  الــســاحــات  فــي  تمنع رشــهــا 
املــحــال الــتــجــاريــة، ولــهــذا نــحــن نــعــكــف على 
تــقــديــم الــتــمــاس يــمــنــع شــرطــة االحـــتـــالل من 
االســتــخــدام الــحــالــي لــلــمــركــبــات«. ويضيف 
ــاب  ــة: »هــــــم يـــــريـــــدون إفـــــــــراغ مـــنـــطـــقـــة بـ ــ ــبـ ــ ديـ
الـــعـــامـــود، شـــريـــان املــــــرور الـــرئـــيـــس لــلــبــلــدة 
الشباب،  خصوصًا  املقدسين  من  القديمة، 
مــن تجارها وضــرب  القديمة  البلدة  وإفـــراغ 
الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة فــيــهــا، لـــدفـــع الـــتـــجـــار إلــى 

االنتقال منها للضواحي البعيدة مثل مخيم 
شعفاط، وكفر عقب، وضاحية السالم«.

ويــرى خبراء أن ما يحدث في بــاب العامود 
راهنًا وما حدث خالل شهر رمضان املاضي، 
هــو صــراع على الحيز واملــكــان بــن أصحاب 
ــتــــالل الـــــذي يــحــاول  ــان األصـــلـــيـــن واالحــ ــكـ املـ
مــصــادرة حــق الــوجــود الفلسطيني فــي هذه 
املنطقة في سياق حربه على جميع مظاهر 
الــســيــادة، ولــهــذا يــقــاوم االحــتــالل كــل نشاط 
جماهيرية  أو  اجتماعية  فعالية  أي  ويمنع 
من دون تصريح منه، ويقوم بقمعها لدواٍع 
ســيــاســيــة وهــــي أنــهــا تــتــم بــرعــايــة وتــمــويــل 

وإشراف من السلطة الفلسطينية.
وفــي هــذا السياق، يــرى أستاذ علم االجتماع 
وعـــضـــو املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي الــفــلــســطــيــنــي 
ــارد ســـابـــيـــال، فــــي حــــديــــث مــع  ــ ــرنـ ــ ــابــــق، بـ الــــســ
ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن الـــنـــتـــائـــج املــتــرتــبــة  ــعــ »الــ
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة أوســــلــــو لــــم تــســتــطــع تــغــيــيــب 
دور الــشــبــاب املـــقـــدســـي، لــكــنــهــا ســاهــمــت في 
 

ّ
ــتــــمــــاء فــــي مــحــل ــع أســـئـــلـــة الـــهـــويـــة واالنــ ــ وضـ

الـــدور   تغييب 
ّ
الـــصـــدارة. ويــقــول ســابــيــال »إن

واإلجــراءات  واملعيقات  الرسمي،  الفلسطيني 
بعتها سلطات االحتالل للجم وتقنن 

ّ
التي ات

الحضور الفلسطيني الرسمي، أوجدت فراغًا 
سياسيًا شعر به املقدسيون عامة وليس فئة 
الــشــبــاب فــقــط، وصــاحــب هـــذا الـــفـــراغ ارتــبــاط 
ثــلــث الـــقـــوة الــعــامــلــة املــقــدســّيــة وأغــلــبــهــا من 
ومتطلباته  اإلسرائيلي  باالقتصاد  الشباب، 
الــتــشــغــيــلــيــة خــصــوصــًا فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة، 

التشغيلي على  االرتــبــاط  البعض هــذا  ل 
ّ
وحل

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــه مـــؤشـــر لــخــلــخــلــة الـــهـــويـ ــ أنـ
الــوطــنــي«.  انتمائهم  الــشــبــاب وإضــعــاف  عند 
الشباب  بــأن هــؤالء  كانت  »املفاجأة  ويضيف 
كــانــوا األوائـــل فــي الــدفــاع عــن الــحــرم القدسي 
ــة  ــنـ )املــــســــجــــد األقـــــــصـــــــى(، وعـــــــن طــــابــــع املـــديـ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي كـــل األحـــــــداث الـــتـــي تــحــدت 
الفلسطينين وطابع مدينتهم من هّبة النفق 
وهّبة البوابات، إلى تلك التي صاحبت زيارة 
أرئيل شــارون  األسبق  إسرائيل  وزراء  رئيس 
االســـتـــفـــزازيـــة وغــيــرهــا مـــن الــتــحــديــات حتى 

رمضان هذا العام«.
 الشباب املقدسي 

َ
ويردف سابيال: »لم يتوان

في قبول التحدي والتصدي ملا يرونه بشكل 
عفوي تحديا رئيسيا لهويتهم ومكوناتها، 
وبــالــتــالــي دور الــشــبــاب مـــوجـــود حــتــى ولــو 
مـــّر بــأوقــات هــادئــة نسبيًا ينشغل بــهــا هــذا 
الشباب  باقي  مثل  وملّهيات  بأمور  الشباب 
في العالم، ودائمًا السلطات تحاول أن تجد 
حـــّيـــزًا زمــانــيــًا تــشــعــر بـــه بــالــراحــة النفسية، 
ــذا ســيــمــنــع أو ســيــوقــف هــّبــات  ولـــكـــن هـــل هــ
 املشكلة بحاجة 

ّ
أنــا أشــك بذلك، ألن جــديــدة؟ 

إلــــى حـــل جـــــــذري«، مــتــابــعــًا »تــبــقــى املــشــكــلــة 
 سياسيًا، ولكن إذا أراد 

ً
سياسية تتطلب حال

قمعية  بطريقة  الشباب  يحتوي  أن  العسكر 
هناك   

ّ
أن حــن  فــي  قــائــمــة،  املشكلة  فستبقى 

غــيــابــًا لــلــمــؤســســات واألطــــــر الـــتـــي تــحــتــوي 
الشباب، وفــي وضــع الــقــدس لــن يكون هناك 

أي حل طاملا االحتالل مستمر«.

معركة مقدسية 
دفاعًا عن الوجود

يتصدى الفلسطينيون العتداءات االحتالل المتصاعدة )أحمد غرابلي/فرانس برس(

)Getty( اللقاء الشخصي هو األول بين بوتين وبينت

تشهد منطقة باب العامود في القدس المحتلة مرحلة جديدة من 
استهداف الشباب المقدسيين من خالل عمليات تنكيل يومية تقترفها 
القوات اإلسرائيلية، وهي مواجهة تكرس حرب السيادة على المنطقة 

التي يسعى االحتالل لمصادرة حق الوجود الفلسطيني فيها

تقرير

املــقــاربــات الــروســيــة واإلســرائــيــلــيــة حيال 
في  متوقعًا  اإليــرانــيــة،  الــنــوويــة  القضية 
الـــوقـــت ذاتــــه أن يــطــلــب بــيــنــت مـــن بــوتــن 
الــضــغــط عــلــى إيــــران، واالمــتــنــاع عــن بيع 
ــم إلــــغــــاء الــحــظــر  ــ األســــلــــحــــة لــــطــــهــــران رغــ
الـــدولـــي عــلــى تـــوريـــدهـــا لـــهـــا. وفــــي مــقــال 
بعنوان »مــاذا سيناقش بوتن وبينت؟« 
نشر في صحيفة »أرغومينتي إي فاكتي« 
يتوقع  ــاء،  ــعــ األربــ األول  أمـــس  الـــروســـيـــة، 
مــاغــن أن يــحــاول بــوتــن وبينت إنعاش 
الحوار السياسي حول سورية والوجود 
الحوار  استئناف  وكــذلــك  فيها،  اإليــرانــي 
األمـــن، وسيبحثان  مجالس  بــن  الثالثي 
أيـــضـــًا إعـــــــادة الـــعـــالقـــات الـــتـــجـــاريـــة إلـــى 

مستوى ما قبل جائحة كورونا.
ــاة الــتــلــفــزة  ــنـ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أشـــــــارت قـ
أمـــس الخميس،  الــرســمــيــة،  اإلســرائــيــلــيــة 
إلــى أن لــقــاء بينت وبــوتــن يــأتــي فــي ظل 
الــروســي إلسرائيل.  الــشــارع  تعاظم عــداء 
ــّده املعلق  ــ ولــفــتــت الــقــنــاة، فـــي تــحــلــيــل أعـ
أليكس نينرنبرغ، إلى أن االجتماع يأتي 
في ظل تراجع العالقات بن موسكو وتل 
أبيب، مشيرة إلى أن املؤسسة العسكرية 
الـــروســـيـــة غــاضــبــة مـــن إســـرائـــيـــل بسبب 
 الغارات الجوية في عمق 

ّ
مواصلتها شن

السورية منذ 2018. وأوضحت  األراضــي 
ـــه الـــشـــارع 

ّ
ــام الــــــذي يـــكـــن ــعــ ــداء الــ ــ ــعـ ــ أن »الـ

ر عنه خالل الحرب  الروسي إلسرائيل« ُعبِّ
عــلــى غـــزة فــي مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، حيث 
ــــالم الــروســيــة على  حــرصــت وســـائـــل اإلعـ
تبني رواية مناقضة للرواية اإلسرائيلية. 
ــه إلى  وأضــافــت أن االنــتــقــادات الــتــي تــوجَّ
إســرائــيــل فــي روســيــا لــم تــعــد مــحــصــورة 
بــالــصــحــافــيــن واملـــعـــلـــقـــن املــنــتــمــن إلـــى 
الــحــزب الــشــيــوعــي، بــل انــضــم إلــيــهــم عــدد 
الذين  الليبرالي،  التيار  ممثلي  من  كبير 
إسرائيل  إلــى  ينظرون  املاضي  في  كانوا 
الديمقراطية  للدولة  »نموذجًا  بوصفها 
التي يقتدى بها، حيث باتوا يرونها اآلن 
قوة كولونيالية محتلة«. وبحسب القناة، 
ترى،  اإلسرائيلية  النخب  من  الكثير  فــإن 
في املقابل، في النظام الذي يرأسه بوتن 
مــركــزيــًا ال يتصرف  نظامًا »ديــكــتــاتــوريــًا 
وفق األصــول التي تتبعها الــدول الرائدة 
العالم«، حيث تشير هذه النخب إلى  في 
أن بوتن لم يتردد في اعتقال ومحاكمة 
اإلسرائيلية نعاما يسسخار قبل عامن، 
مـــخـــدرات، ملــجــرد الضغط  بحجة حــيــازة 
على إسرائيل من أجــل اإلفــراج عن مدون 

روسي اعتقلته تل أبيب.

حـــول ســوريــة عــبــر الــبــوابــة اإلســرائــيــلــيــة. 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ بيلينكايا،  وتــقــول 
»هذا أول لقاء شخصي تعارفي بن بينت 
وبــوتــن الـــذي تــعــامــل مــع رئــيــس الــــوزراء 
 12 مــدى  على  نتنياهو  بنيامن  السابق 
ســـنـــة، وكـــانـــت تــربــطــهــمــا عـــالقـــة وطـــيـــدة. 
تبحث روســيــا عــن استئناف االتــصــاالت 
مــع الـــواليـــات املــتــحــدة حـــول ســوريــة عبر 
إســرائــيــل عــلــى مــســتــوى مــجــالــس األمـــن، 
واملتوقفة منذ العام 2019. تسعى موسكو 
الستئناف االتصاالت مع واشنطن حول 
مستقبل ســوريــة، والــوقــت اآلن مــؤاٍت في 
الرئيس  إدارة  مــع  الــعــالقــات  تطبيع  ظــل 

األميركي الجديد جو بايدن«.
وتلفت بيلينكايا إلى أن »اإلدارة األميركية 
ــــاالت مــع  ــــصـ ــــاالتـ ــــي األخـــــــــرى بـ مـــعـــنـــيـــة هـ
املحادثات  روسيا عبر إسرائيل، وإجــراء 
إلثــارة  أمــن حليفتها، تجنبًا  تحت غطاء 
األميركي  الداخل  في  أفعال سلبية  ردود 
اتــصــاالت مباشرة مــع موسكو«.  بــإجــراء 
وحــول مكانة امللف اإليــرانــي على أجندة 
بــوتــن وبــيــنــت، تــوضــح بيلينكايا:  لــقــاء 
»تــشــكــل الــقــضــيــة اإليــرانــيــة دائــمــًا أهمية 
قصوى إلسرائيل، ولكن روسيا ال تنوي 
التخلي عن تعاونها مع طهران، بما في 
ــن الـــتـــعـــاون الــعــســكــري - الــتــقــنــي.  ذلــــك عـ
لكن فــي املــقــابــل، ال تــعــارض روســيــا ردع 
ــة، ولـــذلـــك  ــوريــ ــال اإليــــرانــــيــــة فــــي ســ ــمــ األعــ
اإلسرائيلية  الضربات  عن  الطرف  تغض 
ــة، الســيــمــا عــنــدمــا  ــيـ ــرانـ عــلــى املـــواقـــع اإليـ
تستطيع إسرائيل اإلثبات أنه كان هناك 

تهديد ألمنها«.
فــي مركز بحوث  الباحث  يقر  مــن جهته، 
ــل أبـــيـــب،  ــ ــــي جـــامـــعـــة تـ ــقــــومــــي فـ األمـــــــن الــ
روسيا  لــدى  األسبق  اإلسرائيلي  السفير 
ــــن، بـــتـــبـــايـــن  ــاغــ ــ وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، تـــســـفـــي مــ

موسكو ـ رامي القليوبي
صالح النعامي

يستقبل  بينهما،  شخصي  لــقــاء  أول  فــي 
الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر بـــوتـــن، في 
رئيس  الجمعة،  الــيــوم  سوتشي،  منتجع 
الــوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت، وسط 
توقعات بأن يتصدر ملفا سورية وإيران 
جــــدول أعــمــال املــبــاحــثــات، فــي ظــل سعي 
الثالثي بن  الحوار  الجانبن الستئناف 
مــجــالــس األمــــن الــروســيــة واإلســرائــيــلــيــة 

واألميركية.
ومــــــــن مـــــــؤشـــــــرات عــــــــزم بـــــوتـــــن وبـــيـــنـــت 
مــنــاقــشــة قــضــايــا الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي، 
الناطق  اإلسرائيلي  البناء  مشاركة وزيــر 
ــكــــن، فــــي الــــزيــــارة.  ــيـــة زئـــيـــف إلــ ــالـــروسـ بـ
للتعاون  الحكومية  اللجنة  تـــرأس  وهــو 
منذ  اإلسرائيلي  الجانب  من  االقتصادي 

عهد نتنياهو.
ومن الالفت أن زيارة بينت إلى سوتشي 
ــان  ــ تـــأتـــي بــعــد زيــــــارة رئـــيـــس هــيــئــة األركـ
إلى  اللواء محمد باقري  العامة اإليرانية 
موسكو، التقى خاللها مع قيادات وزارة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة ومــمــثــلــن عـــن الــهــيــئــة 
التقني،   - العسكري  للتعاون  الفيدرالية 
عــزم موسكو مواصلة  في مؤشر يعكس 
إمـــداداتـــهـــا الــعــســكــريــة إلـــى طـــهـــران، وهــو 
ــيــــب. وخــــــالل لــقــائــه  ــل أبــ ــا يــثــيــر قـــلـــق تــ مــ
الــروســي سيرغي شويغو،  الــدفــاع  وزيـــر 
أشــــاد بـــاقـــري بــالــنــطــاق »غــيــر املــســبــوق« 
لــلــتــعــاون بـــن الــبــلــديــن. وكـــشـــف بـــاقـــري، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، عــــن إجـــــراء 
ــراء  ــ ــأن شـ ــشــ ــع مـــوســـكـــو بــ ــ مــــفــــاوضــــات مـ

مقاتالت ومروحيات.
ــة املـــتـــخـــصـــصـــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ وتــــــتــــــوقــــــع الـ
فــــي شـــــــؤون الــــشــــرق األوســـــــــط، مـــاريـــانـــا 
بــيــلــيــنــكــايــا، أن تــتــركــز مــحــادثــات بــوتــن 
وبينت في سوتشي على مناقشة امللفن 
اإليراني والــســوري، وسط بحث موسكو 
عـــن اســتــئــنــاف اتــصــاالتــهــا مـــع واشــنــطــن 

لقاء بوتين وبينت اليوم
محاولة لتخطي التباينات حول إيران وسورية

يحاول الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين ورئيس 

الحكومة اإلسرائيلية 
نفتالي بينت، اليوم، 

تخطي التباينات بشأن 
سورية وإيران

زيارة باكستانية إلى كابول: األمن والحدودمصر: كرة القدم في مالعب السياسة
القاهرة ـ العربي الجديد

في مسعًى جديد منها للسيطرة على كافة 
ــرأي الـــعـــام، بـــدأت  ــ الــقــطــاعــات املـــؤثـــرة فـــي الـ
األجـــهـــزة األمــنــيــة املــصــريــة أخـــيـــرًا، محاولة 
لفرض الهيمنة على قطاع كرة القدم، الذي 
ــــى مـــن حــيــث الــشــعــبــيــة  يــحــتــل املــرتــبــة األولــ
ــاءت أحـــدث  ــ لـــدى املــواطــنــن املــصــريــن. وجـ
األمنية  األجـــهـــزة  حــلــقــات مسلسل ســيــطــرة 
على هذا القطاع، ما شهدته لجنة الرياضة 
فــي مجلس الــنــواب املــصــري مــســاء اإلثــنــن 
املــــاضــــي، فـــي أعـــقـــاب اســتــدعــائــهــا لــرئــيــس 
الشباب  الكرة أحمد مجاهد، ووزيــر  اتحاد 
للرد على نحو  والرياضة، أشــرف صبحي، 
ــواب تابعن  15 طــلــب إحـــاطـــة مــقــدمــة مـــن نــ
لتنسيقية شباب األحزاب، وحزب »مستقبل 
وطن«، اللذين تتم إدارتهما بشكل مباشر من 
الطلبات  الدولة. وتتهم  في  أجهزة سيادية 
جميعها رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة اتحاد 
الكرة املعينة من جانب االتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم »فــيــفــا«، أي مــجــاهــد، بــالــفــســاد املــالــي 

واإلداري، مطالبن بعزله من موقعه. 
»العربي  وبحسب مصادر خاصة، تحدثت لـ
الــجــديــد«، فـــإن »جــهــاز األمـــن الــوطــنــي الــذي 
يــشــرف بشكل جــزئــي عــلــى حـــزب مستقبل، 
ــان يــتــولــى إرســــــال بـــيـــانـــات لــلــصــحــافــيــن  كــ
إدارات  داخــــــل  بــغــضــب  مــتــعــلــقــة  ــيـــن  ــنـ األمـ
املؤقتة  اللجنة  أداء  جـــّراء  املختلفة  األنــديــة 
ــد مـــجـــاهـــد،  ــمــ ــي يـــتـــولـــى رئـــاســـتـــهـــا أحــ ــتــ الــ
الــواجــهــة األمــامــيــة للمهندس  ــــذي يــعــد  والـ
هاني أبو ريدة، الذي يتولى منصب عضو 

كابول ــ العربي الجديد

ــد عــلــى اســتــضــافــة الــعــاصــمــة  ــ بــعــد يــــوم واحـ
أفغانستان  حــول  مؤتمرًا  موسكو،  الروسية 
شــاركــت فيه حــركــة »طــالــبــان« الــتــي سيطرت 
على البالد في منتصف أغسطس/آب املاضي، 
بينها  ومـــن  الـــجـــوار،  دول  خــارجــيــة  ووزراء 
الباكستاني  الخارجية  وزيــر  قــام  باكستان، 
ــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــي، أمـ ــشــ ــريــ ــاه مــــحــــمــــود قــ ــ ــ شـ
بــزيــارة اســتــمــرت يــومــًا واحـــدًا إلــى العاصمة 
األفغانية كابول، التقى خاللها قادة ووجوه 
»طالبان« في حكومة تصريف األعمال، وهي 
ثاني زيــارة رسمية باكستانية لكابول، منذ 
إلى  قريشي،  ورافــق  للحكم.  »طالبان«  عــودة 
العاصمة األفــغــانــيــة، وفــد رفــيــع، ضــّم رئيس 
االســتــخــبــارات الــبــاكــســتــانــيــة الــجــنــرال فــايــز 
حــمــيــد، الــــذي كـــان زار كــابــول فــي الـــرابـــع من 
أيــام من إعالن  املــاضــي، قبل  سبتمبر/أيلول 
ــمــــال.  ــبــــان« حــكــومــتــهــا لــتــصــريــف األعــ ــالــ »طــ

املكتب التنفيذي في االتحاد الدولي للعبة، 
يستقوي  تجعله  كبيرة  قــوة  منه  ويستمد 
بــذلــك املــنــصــب فــي مــواجــهــة أجــهــزة الــدولــة 

التنفيذية«. 
وأوضــحــت املــصــادر أن »مــســؤولــن أمنين 
هم من أشرفوا على تجميع نحو 50 رئيس 
الشباب  ومــراكــز  األنــديــة  مــن  إدارة  مجلس 
الــخــاضــعــن ملــظــلــة اتـــحـــاد الــــكــــرة، فـــي أحــد 
الفنادق أخيرًا، وإصــدار بيان عن االجتماع 
مــن منصبه«.  بــعــزل مجاهد  طالبوا خــاللــه 
وجاء ذلك، بحسب املصادر، قبل أن يتدخل 
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، لــيــمــّد الــفــتــرة 
ــة، وهـــو  ــتـ ــؤقـ املـ الــلــجــنــة  املــخــصــصــة إلدارة 
مــا استفز األجــهــزة األمــنــيــة، الــتــي كــانــت قد 
ــاد الــكــرة  رتـــبـــت قــائــمــتــهــا النــتــخــابــات اتـــحـ
املقبلة، بالشكل الذي يضمن لتلك األجهزة، 
تتحكم  التي  اللعبة  على  الكاملة  السيطرة 
العظمى  الــغــالــبــيــة  أمــزجــة  فــي  كبير  بشكل 
من املصرين، كما أنها باتت تمثل صناعة 
اقتصادية ضخمة. وشدد 50 ناديًا، في بيان، 
غير  ــراء جمعية عمومية  إجــ عــلــى ضــــرورة 
عادية إلى جانب تشكيل لجنة من الجمعية 
على  املقترحة  التعديالت  لطرح  العمومية، 
االتــحــاد  األســاســي ملسؤولي  النظام  الئــحــة 

الدولي لكرة القدم )فيفا( العتمادها. 
الذي  الحاد  الهجوم  وبحسب املصادر، فإن 
تعرض له أحمد مجاهد تحت قّبة البرملان، 
ــانــــات  ــــى حــــد تـــوجـــيـــه اإلهــ ــل إلـ ــ والـــــــذي وصـ
لــه مــن قبل عــدد مــن الــنــواب، واتــهــام رئيس 
وطــن«  »مستقبل  لــحــزب  الــبــرملــانــيــة  الهيئة 
املؤقتة إلدارة  اللجنة  أشــرف رشــاد لرئيس 

إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  شوبير 
النادي، في حن يتولى دياب منصب املدير 

التنفيذي للنادي. 
ــاذاة الـــهـــجـــوم الـــــــذي تــــعــــرض لــه  ــ ــحـ ــ ــــي مـ وفــ
مجاهد وأبو ريدة في مجلس النواب، حّولت 
األجهزة األمنية وسائل اإلعالم التابعة لها 

وتأتي الزيارة أيضًا، فيما تتحضر العاصمة 
لــوزراء  اجتماع  اإليرانية طهران، الستضافة 
األسبوع  ألفغانستان  الــجــوار  دول  خارجية 

املقبل.
والــتــقــى قــريــشــي، أمــــس، رئــيــس الـــــــوزراء في 
»طالبان«،  حكومة تصريف األعمال التابعة لـ
املال محمد حسن أخوند في القصر الرئاسي 
في كابول، بحسب ما أعلنت الحركة األفغانية 
التقى نظيره  في تغريدة على »تويتر«. كما 

األفغاني املال أمير خان متقي.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى الــــزيــــارة، قـــال نــائــب املــتــحــدث 
»الــعــربــي  بـــاســـم »طـــالـــبـــان« بــــالل كـــريـــمـــي، لـــ
الـــــجـــــديـــــد«، أمــــــــس، إنــــهــــا »مــــهــــمــــة ملــســتــقــبــل 
ــتــــن، حـــيـــث ســتــتــنــاول  الـــعـــالقـــات بــــن الــــدولــ
بولدك  وسبن  طورخم  منفذي  على  الوضع 
بــن الــبــلــديــن، ووضــــع الــالجــئــن األفـــغـــان في 
ــــدت الــخــارجــيــة  بـــاكـــســـتـــان«.  مـــن جــهــتــهــا، أكـ
الــزيــارة،  لــإعــالن عــن  فــي بيان  الباكستانية، 
العالقات  توطيد  »بشأن  التباحث  أن هدفها 

األخوية بن الجارتن«.
وجـــاءت زيـــارة قريشي إلــى كــابــول، فــي وقت 
تــشــهــد فــيــه الـــعـــالقـــات بـــن حــركــة »طــالــبــان« 
وباكستان بعض التوتر ال سيما على خلفية 
ــــدودي، مـــا أدى إلــــى إغـــــالق كــافــة  ــحـ ــ املـــلـــف الـ
الحركة  فــي وجــه  البلدين، حتى  بــن  املــعــابــر 
املــلــفــات بــن أفغانستان  الــتــجــاريــة. وتــشــمــل 
وبــاكــســتــان، بــاإلضــافــة إلــى املــلــف الــحــدودي، 
مسألة حركة »طالبان« – باكستان، واإلرهاب 

واألمن والالجئن.
ــد مــــن عــقــد  ــ ــــوم واحــ ــارة بـــعـــد يـ ــ ــزيـ ــ وجـــــــاءت الـ
مــوســكــو مــؤتــمــرًا حـــول أفــغــانــســتــان، شــاركــت 

الـــــجـــــوار، مــــن بــيــنــهــا  ــان« ودول  ــبــ ــالــ فـــيـــه »طــ
باكستان والهند والصن وإيران. وكان سبق 
ذلك أيضًا لقاء روسي – صيني – باكستاني 
في موسكو، حول أفغانستان، لم تشارك فيه 

الواليات املتحدة التي كانت دعيت إليه.
وأعربت روسيا والصن وإيران أول من أمس، 
فـــي خــتــام املــؤتــمــر، عـــن »قــلــقــهــا إزاء أنشطة 
منظمات إرهابية محظورة في أفغانستان«، 
كــمــا »جــــددت الــتــأكــيــد عــلــى عــزمــهــا مــواصــلــة 
ــن فـــي الـــبـــالد بما  ــجــاه تــعــزيــز األمــ

ّ
الـــدفـــع بــات

يسهم في االستقرار اإلقليمي«. وطالبت الدول 
املــشــاركــة فــي املــحــادثــات »طــالــبــان« بانتهاج 
أفغانستان  شـــؤون  فــي  معتدلة«  »ســيــاســات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وفـــق إعـــالن مشترك، 
داعــــن الــحــركــة إلــــى تــبــنــي »ســـيـــاســـات وديـــة 
الدول املجاورة ألفغانستان«. وطالبت  تجاه 
مؤتمر  لتنظيم  جماعية«  »مــبــادرة  بـــ روسيا 
بالتعاون  ألفغانستان  املانحة  لــلــدول  دولــي 
مع األمم املتحدة. كما أكدت األطراف املشاركة 
أفغانستان على  الــدولــيــة حــول  بــاملــحــادثــات 
ضـــرورة العمل مــع حركة »طــالــبــان«، مشددة 
على ضرورة اتخاذ األخيرة إجراءات لتشكيل 

حــكــومــة أفــغــانــيــة »شــامــلــة بــالــفــعــل«. وأمـــس 
أنشأت  أنها  املتحدة  األمــم  أعلنت  الخميس، 
بــالــفــعــل صــنــدوقــًا ائــتــمــانــيــًا خـــاصـــًا، لتأمن 
السيولة الضرورية والعاجلة التي يحتاجها 
ــغـــان، مــبــاشــرة إلــيــهــم، عــبــر نــظــام يسمح  األفـ
املانحن املجمدة بعد  أمــوال  باالستفادة من 
املنظمة،  وذكــرت  للسلطة.  »طالبان«  وصــول 
الهدف  املحلي،  االقتصاد  انهيار  أنــه في ظل 
 الــســيــولــة 

ّ
ــنــــدوق هــــو ضـــــخ مــــن إنــــشــــاء الــــصــ

الــنــجــاة في  لــألســر األفــغــانــيــة لتمكينها مــن 
فصل الشتاء، والبقاء في ديارها على الرغم 
من األزمــة. وقــال مدير برنامج األمــم املتحدة 
اإلنمائي، أخيم شتاينر، إن أملانيا، وهي من 
مليون   50 بمبلغ  تعهدت  املساهمن،  أوائـــل 
يورو )58 مليون دوالر( للصندوق، وإنه على 
وأضــــاف شتاينر:  آخــريــن.  بمانحن  اتــصــال 
»يتعن علينا التدخل. يتعن علينا الحفاظ 
عــلــى اقــتــصــاد الــشــعــب، وإلـــى جــانــب الحفاظ 
على حياة البشر، يتعن الحفاظ على مصادر 
ــان صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قد  عــيــشــهــم«. وكــ
ــــي، أن يــنــكــمــش  ــــاضـ ــثــــالثــــاء املـ تـــوقـــع يـــــوم الــ
املــائــة خالل  فــي  األفغاني نحو 30  االقتصاد 
الـــعـــام الــحــالــي، مـــا مـــن شــأنــه أن يــفــجــر أزمـــة 
الجئن ستؤثر على الــدول املــجــاورة وتركيا 

وأوروبا.
ــمــــال  ــا يـــــراقـــــب املـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي أعــ ــمــ ــيــ وفــ
»طالبان«، لم تتعرض الحركة أمس الخميس، 
لنساء شاركن في تظاهرة في وسط كابول، 
عــددًا  لكن  والـــدراســـة،  العمل  بحق  للمطالبة 
مــن الــصــحــافــيــن تــعــرضــوا لــلــضــرب عــلــى يد 

عناصر الحركة ملنعهم من تغطية الحراك.

اإلداري »وكأنه  الــقــدم، بالفساد  كــرة  اتــحــاد 
يــديــر عـــزبـــة«، حــصــل بــعــدمــا نــمــي إلـــى علم 
أبـــو ريـــدة تشكيل قــائــمــة مــن جــانــب أجــهــزة 
األمـــن، يــقــودهــا اإلعــالمــي الــريــاضــي والعــب 
النادي األهلي السابق أحمد شوبير، للفوز 
ــاد، وتـــقـــاســـم إدارة  ــحــ بــمــنــصــب رئـــيـــس االتــ
الــلــعــبــة، مـــع رابـــطـــة األنـــديـــة الــتــي يــتــرأســهــا 
أحــمــد ديــــاب، الــعــضــو فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــن«. وكــالهــمــا  ــ ــ املــــصــــري عــــن »مــســتــقــبــل وطـ
ــادي  نــ إدارة  يـــتـــولـــى  وديــــــــاب،  شـــوبـــيـــر  أي 
»فيوتشر«، اململوك لرجال أعمال محسوبن 
على الــحــزب واألجــهــزة األمــنــيــة، مــن بينهم 
رئيس لجنة النقل في مجلس النواب ونائب 
ــد، حــيــث يــتــولــى  ــابـ رئـــيـــس الــــحــــزب، عــــالء عـ

في محاولة  للهجوم عليهما،  إلــى منصات 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  دعــم  إلفقادهما 
والـــضـــغـــط عــلــى االتــــحــــاد. وأعـــلـــن االتـــحـــاد 
املصري لكرة الــقــدم، رفــض االتــحــاد الدولي 
قبل  األساسي  النظام  الئحة  تعديل  للعبة، 
أقــل مــن 3 أشهر على نهاية تفويض لجنة 
)تسمية  الجبالية  بـــإدارة  املكلفة  التطبيع، 
اتحاد كرة القدم املصري(. وفي بيان له، قال 
االتحاد إنه »رفض الدخول في عملية إجراء 
تعديالت على الئحة النظام األساسي، قبل 
أقــل مــن 3 أشهر على نهاية تفويض لجنة 
»أمــر  أنــه  بـــإدارتـــه«، مــؤكــدًا  املكلفة  التطبيع 
محفوف باملخاطر، وال يتوافق مع قرار فيفا 

األخير بخصوص مّد تفويض اللجنة«. 
وجــــاء رد »فــيــفــا«، بــنــاء عــلــى طــلــب عـــدد من 
التعديالت على بنود  إجـــراء بعض  األنــديــة 
ــم إقـــــرارهـــــا فــــي نــوفــمــبــر/ ــة الـــتـــي تــ الـــالئـــحـ

»فيفا«  واعتمدتها  املــاضــي  الثاني  تشرين 
فـــي يــونــيــو/حــزيــران املـــاضـــي، وبـــــدوره قــام 
ــاد املـــصـــري بــرفــع هــــذه الــطــلــبــات إلــى  االتـــحـ
االتحاد الدولي. كما حّدد رد االتحاد الدولي 
لكرة القدم، بأن تتولى اللجنة إدارة العملية 
االنتخابية املقبلة والجمعية العمومية على 
أساس الئحة النظام األساسي لالتحاد 2020 
االنتخابات  »فــيــفــا«، والئــحــة  مــن  واملعتمدة 

الخاصة باالتحاد املصري 2021. 
وبحسب املــصــادر، فــإن األجــهــزة األمــنــيــة ال 
تــرغــب فــي تــولــي أبـــو ريـــدة قــيــادة االتــحــاد، 
بــســبــب مــوقــعــه فـــي االتـــحـــاد الـــدولـــي للعبة 
ــي تــجــعــلــه  ــ ــتـ ــ ــي االتــــــحــــــاد، والـ ــ وعــــالقــــاتــــه فـ
يستقوي به في مواجهة توجهات األجهزة. )Getty( تعتبر لعبة كرة القدم األكثر شعبية لدى المصريين
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سياسة

ال تزال عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية مستبعدة حاليًا، إذ 
إن هذا األمر يحتاج إلى إجماع عربي، فيما لم يطرأ أي تغيير على موقف 

الدول المؤثرة فيها، على الرغم من تطبيع دول مع النظام

الــرســمــي لــولــي عــهــد أبــوظــبــي تــغــريــدة ذكــر 
فـــيـــهـــا تـــفـــاصـــيـــل حــــــول االتــــــصــــــال، مــشــيــرًا 
إلـــى أنـــه بــحــث هــاتــفــيــًا مــع األســــد تــداعــيــات 
تفشي فــيــروس كــورونــا، مــؤكــدًا دعــم دولته 
وتقديم املساعدة للشعب السوري. وقال إن 
»التضامن اإلنساني في أوقات املحن يسمو 
الشقيقة  العربية  اعتبار، وسورية  كل  فوق 
لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة«. 
إال أن عودة النظام إلى جامعة الدول العربية 
ال تـــرتـــبـــط كـــثـــيـــرًا بــتــطــبــيــع بـــعـــض الــــــدول 
العربية معه بشكل منفرد، كون قرار العودة 
إلــى إجماع عربي من دون اعتراض  يحتاج 
أي دولة. كما أن الدول ذات التأثير األكبر في 
قرارات الجامعة، خصوصًا السعودية وقطر 
والكويت، لم يطرأ تغيير يذكر على موقفها 
الــســيــاســي مــن الــنــظــام الـــســـوري. واألهــــم في 
موضوع قــرار عــودة النظام أنــه يحتاج إلى 
ضـــوء أخــضــر أمــيــركــي ال يــــزال غــيــر مــتــوفــر. 
ــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ ــد وزيـ ــ وأكـ
بلينكن مجددًا، أخيرًا، موقف بالده املعارض 
ــال،  ــــد. وقـ لتطبيع الــعــالقــات مـــع بــشــار األسـ
خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد لــقــائــه نظيريه 
ــاراتــــي، إن ســيــاســة إدارة  اإلســرائــيــلــي واإلمــ
الرئيس جو بايدن بشأن سورية تركز بشكل 
كبير على اإلغاثة اإلنسانية. وأضاف »ما لم 
أي  عــن  التعبير  هــو  فعله  نــنــوي  وال  نفعله 
العالقات«  إلى تطبيع  الرامية  دعم للجهود 
مــع األســـد. وأشـــار إلــى أن الــواليــات املتحدة 
»لن ترفع أي عقوبة مفروضة على سورية، 
ــادة إعــمــار  ولـــم تــغــّيــر موقفها املــعــارض إلعــ
سورية، ما لم ُيحَرز تقدم ال رجوع عنه نحو 

 سياسي، نعتقد أنه ضروري وحيوي«.
ّ

حل
وعـــن ذلـــك، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي بــرهــان 
غليون، في حديث مع »العربي الجديد«، أنه 

ــواء الـــنـــظـــام ضـــمـــن مــحــيــطــه الـــعـــربـــي،  ــتــ احــ
بــإيــران. وجاء  تدريجيًا  ارتباطه  فك  بهدف 
أخيرًا الطرح األردني املسرب املقّدم لإدارة 
األميركية بعنوان »الــالورقــة«، والــذي طرح 
على  الــســوري  النظام  على  االنفتاح  خالله 
ــازالت فـــي كل  ــنــ ــل، مــقــابــل تــقــديــمــه تــ ــراحــ مــ
التالية،  للمرحلة  لالنتقال  تمهيدًا  مرحلة 
ويــتــضــمــن فـــي شــقــه الــســيــاســي اســتــعــادة 

النظام مقعده في الجامعة العربية.
وكــــانــــت جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة اتـــخـــذت 
الثاني 2011،  قــرارًا في 12 نوفمبر/تشرين 
بتعليق عضوية النظام في الجامعة. وطلب 
القرار سحب السفراء مع إبقاء الطلب »قرارًا 
سياديًا لكل دولة«. وصدر القرار بموافقة 18 
دولــة واعــتــراض 3 دول هي سورية ولبنان 

واليمن وامتناع العراق عن التصويت.
وإشــارات  املاضية خطوات  الفترة  وشهدت 
من قبل بعض األنظمة العربية للتقارب مع 
النظام السوري، خصوصًا األنظمة العربية 
الرغم  على  معه،  عالقاتها  على  أبقت  التي 
مـــن قـــــرار تــجــمــيــد عــضــويــتــه فـــي الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، مــثــل الـــعـــراق، والــجــزائــر، ولــبــنــان، 
التي  الـــدول  إلــى  وسلطنة عــمــان، باإلضافة 
بدأت بالتطبيع معه، بعد أن مّكنته روسيا 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــحــيــط دمـــشـــق وريـــف 
حمص في 2018، مثل اإلمــارات، والبحرين، 

واألردن. 
وفي إطار عمليات تطبيع بعض الــدول مع 
األســد  بــن  الهاتفي  االتــصــال  يأتي  النظام، 
وولــي عهد أبوظبي محمد بــن زايـــد، مساء 
األربـــعـــاء املــاضــي. وفـــي حــن أشــــارت وكــالــة 
»ســـانـــا«، الــتــابــعــة لــلــنــظــام، إلـــى أن الحديث 
بن  الــثــنــائــيــة  الــعــالقــات  حـــول  دار  بينهما 
البلدين وسبل تعزيزها، فقد نشر الحساب 

»لن يكون هناك أي تطبيع عربي مع األسد، 
بعكس ما يوهم به أنصاره بشعور أخرق 
للفشل،  األكــمــل  التجسيد  هــو  بــاالنــتــصــار، 
واالنـــتـــحـــار الـــذاتـــي، الــــذي ذهــبــت ضحيته 
الدولة واملجتمع«. وأوضــح أن ما أثار مثل 
هذا االعتقاد هو لقاء بعض وزراء خارجية 
ــدول الــعــربــيــة مــع وزيـــر خــارجــيــة النظام  الــ
فــيــصــل املـــقـــداد، ونــجــاح األردن فــي انــتــزاع 
اســتــثــنــاء فــتــح املــعــابــر مــع ســـوريـــة، وكــذلــك 
عــدم اعــتــراض واشــنــطــن على مــشــروع خط 
الغاز العربي املنطلق من مصر إلى سورية 

ولبنان.
ــاف غـــلـــيـــون: »لــكــنــنــي أعــتــقــد أن هــذه  ــ وأضــ
اآلمال مبنية على أوهام عديدة. األول وهم 
الــكــبــرى، بما فيها روســيــا،  الـــدول  أن تقبل 
إعادة تأهيل النظام والتطبيع معه من دون 
تسوية سياسية حسب قــرار مجلس األمن 
2254، وذلك ببساطة ألنه ال يمكن من دون 
هذه التسوية السياسية، وما تتضمنه من 

تغيير في قواعد ممارسة السلطة، حل أي 
التي  واملعقدة  العديدة  املسائل  من  مسألة 
ــــي مــقــدمــهــا  ولـــدتـــهـــا الــــحــــرب الـــعـــدمـــيـــة، وفـ
وتابع:  ذاتــهــا«.  املفككة  الــدولــة  بناء  مسألة 
ــا الــســبــب الــثــانــي الــــذي يــجــعــل مـــن هــذا  »أمــ
االعتقاد وهمًا، فهو أن النظام نفسه لم يعد 
نــظــامــًا وإنــمــا قـــوى مــتــنــازعــة ومــتــنــاقــضــة، 
وهــــذا مــا تــبــرزه ســيــاســة ســرقــة اآلالف من 
املوالن  األعــمــال، حتى  الصناعين ورجــال 
إلى  منهم  األلــوف  للنظام، وهجرة عشرات 
ــة. وثــالــثــًا ألن األســــد يخطئ  خــــارج ســـوريـ
عندما يعتقد أنه ال غنى للغرب عنه بوصفه 
املحارب الصليبي ضد اإلرهــاب اإلسالمي، 
وأنــــه يــســتــطــيــع بــســبــب ذلـــك أن يــرفــض أي 
تـــنـــازل عـــن ســلــطــاتــه، وأن على  تــســويــة أو 
تأهيله  ويعيد  بخدماته  يعترف  أن  الغرب 
كــمــا هــو مــن دون شــــروط. وهــــذا مــا تــعــززه 
لــديــه أيــضــًا طــهــران الــتــي تستخدم مخاطر 
تــفــاقــم الــكــارثــة الــســوريــة كــورقــة ضــغــط في 

مفاوضاتها على امللف النووي في فيينا«.
وبــدأت بعض الــدول العربية بالتطبيع مع 
نــظــام األســـد بشكل أكــثــر فاعلية فــي الــعــام 
الــنــظــام من  مــّكــنــت روســـيـــا  أن  بــعــد   ،2018
ريف  وعلى  دمشق  غوطتي  على  السيطرة 
الــزيــارات  بــدأت بعض  إذ  الشمالي،  حمص 
الرئيس السوداني  العلنية للنظام، كزيارة 
املــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر إلـــى دمــشــق ولــقــائــه 
األســـــد، ولـــقـــاء رئــيــس املـــخـــابـــرات املــصــريــة 
العامة عباس كامل مع رئيس مكتب األمن 
القومي في النظام السوري علي مملوك في 
القاهرة، وإعادة اإلمارات فتح سفارتها في 
دمشق، وإعالن البحرين استئناف سفارتها 
العمل فــي دمــشــق، وغــيــرهــا مــن التحركات 
العربية باتجاه التطبيع مع النظام، والتي 
كان من بينها بعض الدعوات لعودة النظام 

السوري إلى الجامعة العربية.
وحول العالقة بن عودة النظام إلى الجامعة 
أكد  مــعــه،  العربية  األنــظــمــة  بعض  وتطبيع 

كــبــيــر املـــفـــاوضـــن فـــي هــيــئــة الـــتـــفـــاوض عن 
املعارضة املحامي محمد صبرا، في حديث 
ــعـــالقـــات بن  ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الـ ــعـ مـــع »الـ
الــــــدول تـــدخـــل فـــي إطـــــار املـــفـــهـــوم الــســيــادي 
لكل دولـــة، وبــالــتــالــي ال رابـــط بــن استعادة 
ــدول عــالقــاتــهــا مـــع الـــنـــظـــام، وبــن  ــ بــعــض الــ
موضوع تعليق عضوية النظام في الجامعة 
التعليق لم يمنع  قــرار  أن  العربية. وأوضــح 
 حــفــاظ بــعــض الـــــدول عــلــى عــالقــاتــهــا 

ً
أصــــال

الــدبــلــومــاســيــة مـــع الــنــظــام، كــمــا هـــو الــحــال 
وعمان،  والــجــزائــر  ولبنان  للعراق  بالنسبة 

والتي بقيت عالقاتها مع النظام قائمة.
وعن عــودة النظام لشغل مقعد سورية في 
الــجــامــعــة، بــّن صــبــرا أن هــذا األمـــر يحتاج 
إلـــى قـــرار تــوافــقــي عــربــي ألنـــه مــن الــقــرارات 
طبقًا  أنــه  موضحًا  املوضوعية،  السياسية 
لــقــواعــد الــتــصــويــت فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
فإن هذا القرار يحتاج ملوافقة جميع الدول 
ــــدم اعــتــراضــهــا  ــل عـ ــ الـــعـــربـــيـــة، أو عـــلـــى األقــ
عــلــيــه. وحــــذر صــبــرا مــن الــربــط بــن نضال 
الــســوريــن ضــد نــظــام مــجــرم ارتــكــب جرائم 
ضد اإلنسانية وبن استعادة بعض الدول 
ــع الـــنـــظـــام، مــبــيــنــًا أن الـــثـــورة  لــعــالقــاتــهــا مـ
السورية عندما اندلعت كان النظام يرتبط 
بعالقات دبلوماسية مع أغلب دول العالم، 
ولم يمنع ذلك السورين من القيام بثورتهم 
ــذا الـــنـــظـــام لــلــمــطــالــبــة بـــبـــنـــاء دولــــة  ــ ضــــد هـ

املواطنة، دولة كل السورين.
واتــفــق املحلل السياسي غــازي دحــمــان مع 
فكرة أن التحركات العربية تجاه نظام األسد 
انتزاع  إن  تقول  التي  للمقاربة  هي تطبيق 
اإليراني يتطلب خطوات  الفلك  سورية من 
تـــقـــاربـــيـــة مـــعـــهـــا، واتــــبــــاع اســتــراتــيــجــيــات 

مــخــتــلــفــة عــــن تـــلـــك الــــتــــي تــــم اتـــبـــاعـــهـــا فــي 
الــســنــوات الــســابــقــة، والــتــي لــم تــأت بنتائج 
إيجابية، على صعيد فك العالقة بن نظام 
األســد وإيــران. وقــال دحمان، في حديث مع 
»العربي الجديد«: »يبدو أن األردن استطاع 
إقناع اإلدارة األميركية بهذه املقاربة، التي 
ــوازنـــات قـــوى جـــديـــدة في  تــرغــب بـــوجـــود تـ
املنطقة، ووجود طرف عربي منافس إليران، 
ألن مـــن شـــأن ذلـــك املــســاعــدة فـــي تخفيض 
الــوجــود األمــيــركــي فــي املــنــطــقــة، ومـــن جهة 
ــن الـــحـــمـــايـــة  ــ ــــؤمـ أخـــــــــرى تـــشـــكـــيـــل غـــــــالف يـ
عقلنة سياساتها  إلى  ويدفعها  إلسرائيل، 
تجاه إيران، بدل التفكير بالتصعيد معها، 
وما قد يرتبه ذلك من تداعيات سيكون لها 
ة ومنهكة 

ّ
تأثيرات خطيرة على منطقة هش

الــتــي دارت في  الــدمــويــة  الــصــراعــات  بفعل 
جغرافيتها في العقد األخير«.

وأوضــــح دحــمــان أن هـــذه الــتــحــركــات التي 
الــلــحــظــة  حـــتـــى  تـــــــزال  ال  األردن،  يـــقـــودهـــا 
تــتــخــذ عــنــاويــن اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة، بحكم 
الضرورة، وحاجة األردن ولبنان للخدمات 
نظام  على  الجزئي  االنــفــتــاح  يوفرها  التي 
األســـــــد، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــحـــاولـــة الــنــظــام 
من  السياسي،  الجانب  إلى  العالقة  تطوير 
خــالل االتــصــال الــذي أجــراه األســد مع امللك 
املحادثات  وكذلك  الثاني،  عبدالله  األردنــي 
التي أجراها وزير خارجية النظام مع وزراء 
خــارجــيــة عـــرب فــي نــيــويــورك، عــلــى هامش 

اجتماعات الدورة العادية لألمم املتحدة.
وال يتوقع دحمان أن تشهد هذه العالقات 
نــقــالت ســيــاســيــة مــعــيــنــة ألســـبـــاب عــديــدة، 
مــنــهــا االفــتــقــار إلـــى املـــبـــرر املــنــطــقــي، إذ إن 
ــة مــع  ــعـــالقـ ــعــــودة الـ األطـــــــــراف املــتــحــمــســة لــ
ــلـــف عـــنـــاويـــن  ــنــــظــــام ال تـــــــزال تـــتـــلـــطـــى خـ الــ
ــــدة الـــشـــعـــب  ــاعـ ــ ــــسـ إنــــســــانــــيــــة، مــــــن نــــــــوع مـ
عنه،  الحصار  تداعيات  وتخفيف  السوري 
أطر  ضمن  معالجتها  يمكن  األمـــور  وهـــذه 
ومستويات تقنية وفنية دون الحاجة إلى 
اتـــصـــاالت ســيــاســيــة. كــمــا أن تــلــك األطــــراف 
تنتظر وضوح الصورة في واشنطن، التي 
الكونغرس  في  أقلية،  تشهد تجاذبات بن 
والبيت األبيض، ترغب في إبداء مرونة في 
السوري،  النظام  ضد  العقوبات  يخص  ما 
وأكثرية رافضة لذلك، وبالتالي فإن غالبية 
ــن تـــقـــدم عــلــى تــوســيــع  ــراف الــعــربــيــة لـ األطـــــ
تحركها تجاه النظام إلى حن معرفة حدود 
وتابع  الخصوص.  بهذا  األميركية  املرونة 
دحمان: »انطالقًا من ذلك، من غير املقّدر أن 
األسد  لعودة نظام  التحركات  هــذه  تفضي 
إلــى الجامعة العربية فــي هــذه املــرحــلــة، إذ 
ما زالــت أطــراف وازنــة في املعادلة العربية 
تــرفــض هـــذا الــطــرح، خــصــوصــًا السعودية 
املساهمن  أكبر  من  تعتبران  اللتن  وقطر، 
املرجح  »مــن  وقـــال:  الجامعة«.  ميزانية  فــي 
بقاء عالقات الدول العربية مع نظام األسد 
ضمن أطر محّددة، يصعب القفز عنها إلى 
عالقات سياسية طبيعية في هذه املرحلة. 
العربية  الجامعة  إلى  النظام  أن عــودة  كما 
املــنــظــور، نتيجة  األفـــق  فــي  ليست محتملة 

استمرار معارضة دول عربية مؤثرة«.

التطبيع مع النظام 
السوري

غليون،  برهان  السياسي  الباحث  رأى 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
وقتها  تضيّع  العربية  »الحكومات 
في البحث عن مهرب من مواجهة 
الــذي  الكبير  االستراتيجي  التحدي 
ســراب،  وراء  وتــجــري  ــران،  إيـ تمثله 
الحكومات  ــذه  ه تعمل  أن  ــدل  ب
على تنظيم قواها الذاتية، وإقامة 
مواجهة  فــي  متماسكة  جبهة 
اإليرانية«.  والهيمنة  التوسع  سياسة 
التطبيع  »وراء  سعيها  أن  واعتبر 
لألسف،  سيفاقم،  آفــل  نظام  مــع 
االستراتيجية  من فقدانها للصدقية 

واألخالقية والسياسية«.

مهرب من 
مواجهة طهران

قضية

عبسي سميسم

ــتـــوازي مـــع الـــتـــقـــّدم املــيــدانــي  ــالـ بـ
ــنــــظــــام الــــســــوري  الـــــــذي حـــقـــقـــه الــ
بـــــمـــــســـــانـــــدة روســـــــــيـــــــــة، والــــــــــذي 
ــره إنـــهـــاء مــلــف الــجــنــوب الـــســـوري  ــ ــان آخـ كــ
والــســيــطــرة شــبــه املــطــلــقــة عــلــى محافظتي 
درعـــا والــقــنــيــطــرة، وتــحــّول بــعــض األنظمة 
الحديث  عــاد  مــعــه،  التطبيع  نحو  العربية 
مـــجـــددًا عـــن إمــكــانــيــة عــــودة الــنــظــام لشغل 
العربية،  الــــدول  فــي جــامــعــة  مقعد ســوريــة 

إجماع غير متوفر للعودة 
إلى جامعة الدول العربية

على الرغم من عدم زوال أسباب قرار سحب 
املــقــعــد مــنــه، أي »مــمــارســة الــقــتــل وارتــكــاب 
املــجــازر بحق الــســوريــن«، وعــدم تحقق أي 
شـــرط مــن الـــشـــروط الــتــي ُوضــعــت لــعــودتــه 
 2254 الــقــرار  تطبيق  مقدمتها  وفــي  إليها، 
الخاص بالحل السياسي في سورية، وفك 

االرتباط بإيران، وتسهيل عودة الالجئن.
وتزامن الحديث عن عودة نظام بشار األسد 
إلـــى الــجــامــعــة مــع طـــرح بــعــض الــفــرضــيــات 
الــتــبــريــريــة لــهــذه الـــعـــودة، منها عـــدم تمّكن 
املعارضة من إنتاج بديل للنظام، وفرضية 

اليوم  جنيف  في  السورية  الدستورية  اللجنة  اجتماعات  اختتام  قبل 
جددت  )الصورة(،  بيدرسن  غير  األممي  المبعوث  بإشراف  الجمعة، 
تحدثت  دبــلــومــاســيــة  ــادر  ــص م
وجود  تأكيد  الجديد«  لـ»العربي 
ــي يــعــطــي زخــمــًا  ــ ــم دولـ ــ دع
لــالجــتــمــاعــات، مــشــيــرة إلـــى أن 
تركيا  الضامنة،  الــدول  ممثلي 
وروسيا وإيران، بحثوا سير العملية 
وزير  معاون  أن  كما  الدستورية. 
الخارجية األميركي المسؤول عن 
وسورية  األوســط  الشرق  شــؤون 

إيثان غولدريتش يتابع التطورات.

دعم اللجنة الدستورية

علقت عضوية سورية في الجامعة العربية في 2011 )محمد محمود/األناضول(

صبرا: التعليق لم 
يمنع حفاظ دول على 

عالقاتها مع النظام

دحمان: المتحمسون 
إلعادة العالقة يتلطون 

خلف عناوين إنسانية

غليون: إعادة تأهيل 
النظام من دون تسوية 

سياسية وهم

استهداف »التنف«: رّد ايراني رمزي على الضربات األميركية
في  عنه،  عمليات حلفاء سورية« مسؤولة 
ــبـــوع املــاضــي،  تــنــفــيــذ لــوعــيــد أطــلــقــتــه األسـ
ــذه  ــلـــق مــــن هـ ــطـ ــلـــى قـــصـــف جــــــوي انـ ردًا عـ
إيرانية  عسكرية  مواقع  استهدف  القاعدة 
باسم  املتحدث  وأكــد  السورية.  البادية  في 
القيادة األميركية الوسطى بيل أوربــان أن 
إلــى هجوم  تعرضت  التنف  قــاعــدة  منطقة 
ونيران  مسيرة،  بطائرات  ومنسق  متعمد 
غير مباشرة. وأوضح أن الهجوم لم يسفر 
عن إصابات في صفوف القوات األميركية. 
الوسطى  األميركية  القيادة  أن  وشدد على 
الــهــجــوم في  الـــرد على  فــي  تحتفظ بحقها 
السفارة  وذكــرت  املناسبن.  واملكان  الزمان 
األمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــة، فـــي تــغــريــدة أمــس 
الــخــمــيــس، أن »الـــواليـــات املــتــحــدة تستنكر 
تــصــاعــد الــعــنــف والــهــجــمــات فـــي ســـوريـــة. 
نـــدعـــو جــمــيــع األطــــــراف إلــــى احـــتـــرام وقــف 
والتركيز على خفض  الحالي  النار  إطــالق 
املدنين  أرواح  وحــمــايــة  للتصعيد،  فـــوري 
قــبــل أي شــــيء«. وأفـــــادت مــصــادر إعــالمــيــة 

)Getty/أعلنت واشنطن احتفاظها بحقها في الرد )بدر أحمد

وقد تحّول هذا املطار، الذي يعد األكبر في 
سورية، ويقع في ريف حمص الشرقي، إلى 
قــاعــدة إيــرانــيــة فــي قــلــب الــبــاديــة الــســوريــة. 
ــــدرت، فـــي 14 أكــتــوبــر/تــشــريــن  وكـــانـــت أصــ
عمليات  »غرفة  بـ تسمى  مــا  الحالي،  األول 
إيـــران، بيانًا  املدعومة من  حلفاء ســوريــة«، 
قــالــت فــيــه إن الــــرد عــلــى الــضــربــة ســيــكــون 
كانت  الخسائر  أن  مضيفة  جـــدًا«،  »قاسيًا 
ســتــكــون أكـــبـــر بــكــثــيــر لـــو لـــم تــكــن قــواتــهــا 
تنتشر بشكل جيد في املنطقة الصحراوية. 
ــه »نــتــيــجــة هــــذا االعـــتـــداء،  ــر الــبــيــان أنــ ــ وذكـ
ــن الــــشــــهــــداء والــــجــــرحــــى مــن  ســـقـــط عـــــدد مــ
اإلخوة املجاهدين«، مضيفًا: »اتخذنا قرارًا 
بـــالـــرد عــلــى هـــذا االعـــتـــداء انــتــقــامــًا ألرواح 
ــذه املــــرة  ــ الـــشـــهـــداء ودمـــــــاء الــــجــــرحــــى«. وهــ
ــســتــهــدف قـــاعـــدة الــتــنــف من 

ُ
ــــى الــتــي ت األولـ

قــبــل الــنــظــام الــســوري وحــلــفــائــه اإليــرانــيــن 
الذين يتلقون ضربات متتالية في مناطق 
نــفــوذهــم، وخــاصــة فــي الــبــاديــة وريـــف ديــر 
السوري،  الشرق  أقصى  في  الشرقي  الــزور 
والــــــذي تـــحـــّول الــــى مـــجـــال واســـــع لــلــنــفــوذ 
منذ  والثقافي  واألمني  العسكري  اإليراني 
»الحرس  2017، حيث سيطر  الــعــام  أواخـــر 
ــذا الـــريـــف بعد  ــرانــــي عــلــى هــ ــثــــوري« اإليــ الــ

انسحاب تنظيم »داعش« منه.
التحالف  التي أنشأها  التنف،  وتقع قاعدة 
ــربـــي الـــحـــدود  الــــدولــــي بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا، غـ
العراقية بمسافة 22 كيلومترًا، وتبعد نحو 
22 كيلومترًا عن الحدود السورية - األردنية، 
ــقــــواعــــد الــعــســكــريــة  وهـــــي تـــعـــد مــــن أهـــــم الــ
ــة. ويــمــنــع الــتــحــالــف  لــلــتــحــالــف فـــي ســــوريــ
القاعدة  قــوة معادية من محيط  اقتراب أي 
عرف اليوم 

ُ
بعمق 55 كيلومترًا، وهي باتت ت

محاوالت  جوبهت  إذ  املحرمة«،  »املنطقة  بـ
قـــوات الــنــظــام دخــولــهــا أكــثــر مــن مــرة خالل 
الــســنــوات املــاضــيــة بــالــقــوة. وتــعــد الــقــاعــدة، 
التي تبعد أكثر من 20 كيلومترًا عن املعبر 
الحدودي الذي يربط بن العراق وسورية، 
أهــم قــواعــد التحالف الــدولــي ضــد اإلرهــاب 

واملتمثل بتنظيم »داعش«.
ــدة تــابــعــة لــلــمــعــارضــة  وتــنــشــط فــصــائــل عــ
الـــســـوريـــة فـــي املــنــطــقــة، وتــتــلــقــى دعـــمـــًا من 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، لـــعـــل أبــــرزهــــا »جــيــش 
ــــذي تـــأســـس فـــي الــعــام  ــثــــورة« الـ مــغــاويــر الــ
2015، وقوات »الشهيد أحمد العبدو«. ووفق 
معبر  كــان  السورية،  املعارضة  في  مصادر 
التنف الحدودي مع العراق األهم بالنسبة 
ــران، إذ كــانــت تــدخــل األســلــحــة عبره  إلــى إيــ

متقاطعة أن خمس طائرات مسيرة مفخخة 
اســتــهــدفــت مــســاء األربـــعـــاء املــاضــي قــاعــدة 
الــتــنــف، مــشــيــرة إلـــى أن »الــهــجــوم نــفــذ من 
العراقية«،  السورية وليس  داخــل األراضــي 
تمتلك  كانت  الــدولــي  التحالف  »قـــوات  وأن 
الهجوم«. وكــان طيران،  هــذا  معلومات عن 
أنه إسرائيلي، استهدف من محيط  ُيعتقد 
قـــاعـــدة الــتــنــف، األســـبـــوع املـــاضـــي، مــواقــع 
عــســكــريــة لــلــمــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة، ضمنها 
مــركــز لــلــتــدريــب وبــــرج لــالتــصــاالت يقعان 
مدينة  غربي  جنوب  كيلومترات  بعد  على 
تـــدمـــر، وشــــرق مــطــار »تــيــفــور« الــعــســكــري. 

إلــى سورية قبل أن يسيطر عليه »داعــش« 
الـــقـــيـــادي فـــي فــصــائــل  فـــي 2015. ووصـــــف 
املعارضة السورية النقيب عبد السالم عبد 
»الحصينة«، مضيفًا:  الرزاق قاعدة التنف بـ
ــــش«  هـــي قــريــبــة مـــن مــنــاطــق انـــتـــشـــار »داعـ
ويــمــكــنــهــا الــتــدخــل فـــي أي وقـــت وبــســرعــة. 
»العربي الجديد«، إلى  ولفت، في تصريح لـ
أنها »تقع في منتصف الطريق الذي عملت 
ــران عــلــى إنــشــائــه، واملــمــتــد مــن أراضــيــهــا  إيــ
ــالـــعـــراق  ــــى ســــواحــــل املـــتـــوســـط مــــــــرورًا بـ إلــ
التنف  على  الهجوم  أن  واعتبر  وســوريــة«. 
من قبل اإليراني محاولة »لحفظ ماء الوجه 
مــا يسّمونه محور  أن  أكــثــر، مــن منطلق  ال 
اإلسرائيلي  االســتــهــداف  على  يــرد  املقاومة 
ــيـــركـــي«، مــضــيــفــًا: أخــلــى األمــيــركــيــون  واألمـ

القاعدة قبيل الهجوم، ما يؤكد علمهم به.
وقال الباحث السياسي في مركز »عمران« 
لـــلـــدراســـات نـــــوار شـــعـــبـــان، فـــي حـــديـــث مع 
»العربي الجديد«: نقلت لنا مصادر محلية 
حصول انفجارات داخــل القاعدة. وأضــاف: 
تــصــريــحــات املــســؤولــن األمــيــركــيــن أكـــدت 
حـــدوث انــفــجــار، ولــم يستطع قــيــاديــون في 
القاعدة بعد  الثورة دخــول  فصيل مغاوير 
التعليق على ما حدث،  االنفجار، ورفضوا 
ما يؤكد أن االنفجار ليس عاديًا. وبّن أنه 
»فــي داخــل القاعدة منظومة دفاعية قــادرة 
ــذا مـــن املـــرجـــح أن  عــلــى صـــد الـــصـــواريـــخ، لــ
الهجوم تم عبر »درونات« )طائرات مسيرة( 
صغيرة محملة بشحنة متفجرات«. وحول 
رّجــح  الهجوم،  على  األميركي  الــرد  طبيعة 
شــعــبــان أنـــه »لـــن يــتــجــاوز الـــرد الـــذي قامت 
بــه إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن فــي فــبــرايــر/

الصاروخية  الهجمات  املاضي على  شباط 
ــي الـــــعـــــراق، حــيــث  ــد قــــــوات الـــتـــحـــالـــف فــ ضــ
استهدفت القوات األميركية مواقع لفصائل 
موالية إليران شرق سورية قرب الحدود مع 
الـــعـــراق«. وتــابــع: اإلدارة األمــيــركــيــة تعتمد 
أي  واللحظي،  املوجع  االستهداف  سياسة 
اإليــرانــي  للجانب  معينة  مــواقــع  استهداف 
ــــوده. الــتــعــاطــي  فـــي ســـوريـــة ولــيــس كـــل وجــ
األمـــيـــركـــي مـــع املــلــف اإليــــرانــــي فـــي ســوريــة 
ــــرد فــقــط فـــي حـــالـــة اســتــهــدف  يـــقـــوم عــلــى الـ
اإليرانيون نقاطًا أو قواعد أميركية. وأشار 
إلــــى أن واشـــنـــطـــن »غـــيـــر مــعــنــيــة بــالــتــمــدد 
أن  في سورية«، موضحًا  اإليراني  الثقافي 
واشنطن تستهدف مصدر الخطر العسكري 
اإليــرانــي على وجــودهــا فــي ســوريــة وليس 

كل املنظومة العسكرية واألمنية.

نوار شعبان: أميركا 
تعتمد سياسة االستهداف 

الموجع إليران

في ما يشبه حفظ ماء 
الوجه أمام أتباعها 

في سورية، ردت إيران، 
على االستهداف الذي 

تعرضت له أخيرًا، بتوجيه 
ضربة محدودة لقاعدة 
التحالف الدولي، بقيادة 

أميركا، في التنف

تقرير

أمين العاصي

استهدفت طائرات مسّيرة قاعدة للتحالف 
الـــدولـــي، بــقــيــادة أمــيــركــا، تــقــع قـــرب املثلث 
الـــحـــدودي الــســوري الــعــراقــي األردنـــــي، في 
هـــجـــوم مــــن املــــرجــــح أن مــــا تــســمــى »غـــرفـــة 
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سياسة

توجد ملفات 
قضائية بحق ما ال يقل 

عن 12 نائبًا سابقًا

بغداد ـ براء الشمري

العراقي  البرملان   
ّ

حــل ترتب على 
ــــن شــهــر  ــابــــع مـ ــــي الــــســ لـــنـــفـــســـه فـ
الحالي،  األول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
ــتــــي كــفــلــهــا  ــة الــ ــيـ ــانـ ــبـــرملـ ــة الـ ــانـ ــع الـــحـــصـ ــ رفــ
الدستور عن املئات من النواب الذين أظهرت 
نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة التي 
أجـــريـــت فـــي 10 أكــتــوبــر، خـــســـارة أكــثــر من 
أن  مــا يعني  املــائــة منهم ملقاعدهم،  فــي   70
الــلــجــنــة الـــوزاريـــة املــكــلــفــة بــمــاحــقــة ملفات 
ِقــبــل حكومة تصريف األعــمــال  الــفــســاد مــن 
ــمــــي، ســيــكــون  ــاظــ ــكــ ــة مـــصـــطـــفـــى الــ ــاســ ــرئــ بــ
بــإمــكــانــهــا الــتــحــقــيــق مـــع أي نـــائـــب مــنــهــم. 
االنتخابات،  قبل  الحكومي  الحديث  وكــان 
يتذرع في تسبب الحصانة املمنوحة لكثير 
التحقيق معهم.  الــنــواب، بتعذر  مــن هــؤالء 
العراقي حصانة برملانية  الدستور  ويمنح 
الــنــواب تستمر طيلة مدة  ألعــضــاء مجلس 
الدورة البرملانية، البالغة أربع سنوات، وال 
يحق للقضاء وفقًا لهذه الحصانة ماحقة 
النواب خال هذه الفترة باستثناء الجرائم 

املرتبطة بالجرم املشهود.
وتــــحــــدث مـــســـؤولـــون فــــي بــــغــــداد فــــي أكــثــر 
مــن مناسبة، عــن وجـــود أكــثــر مــن 40 نائبًا 
وردت أســمــاؤهــم فـــي قــضــايــا فــســاد مــالــي 
اعتقالهم،  تــّم  مسؤولني  مــع  التحقيق  بعد 
أبرزهم مدير التقاعد العام أحمد الساعدي، 
ومدير شركة »كي كارد« )للبطاقة الذكية(، 
بهاء املعموري، ورئيس حزب الحل، رئيس 
ــــق، جــمــال  ــبـ ــ ــمــــر األسـ جــمــعــيــة الــــهــــال األحــ
الـــكـــربـــولـــي. وكـــشـــف مـــســـؤول حــكــومــي في 
»الــعــربــي  ــر اســـمـــه، لـــ بـــغـــداد، طــلــب عــــدم ذكــ
بحق  ملفات قضائية  الجديد«، عن وجــود 
ما ال يقل عن 12 نائبًا في البرملان املنحل، 

أن  ومبينًا  بحقهم«،  القانونية  اإلجــــراءات 
كثير  على  بالتغطية  »تسببت  املحاصصة 
من امللفات التي تخص النواب واملسؤولني 

السابقني«. 
ــــوال املــهــدورة  ويــقــدر مــســؤولــون قيمة األمـ
ــتــــال األمــيــركــي  بــســبــب الـــفـــســـاد مــنــذ االحــ
بينها  املــلــيــارات،  بمئات   2003 عــام  للعراق 
أكثر من 300 مليار دوالر مهربة إلى خارج 
ــدرت هــيــئــة الــنــزاهــة  ــ ــبـــاد. وســبــق أن أصـ الـ
الـــعـــشـــرات مـــن أوامـــــر الــقــبــض واالســـتـــقـــدام 
بحق مسؤولني ونواب سابقني ومحافظني 

ــامــــني، بــتــهــم تــتــعــلــق بــســرقــة  ومــــديــــريــــن عــ
التحقيق  لجنة  اعتقلت  كما  الــدولــة.  أمـــوال 
بــقــضــايــا الــفــســاد والـــجـــرائـــم الــكــبــرى الــتــي 
شــكــلــهــا الــكــاظــمــي، مــســؤولــني وســيــاســيــني 
أحكام  بحقه  فساد، بعضهم صــدرت  بتهم 

قضائية.
نهاية أغسطس/  قد شّكل  الكاظمي،  وكــان 
واسعة،  عليا، بصاحيات  لجنة   ،2020 آب 
برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، تتولى فتح 
املــســؤولــني.  الــفــســاد والتحقيق مــع  مــلــفــات 
لجهاز مكافحة  تتبع  قــوة خــاصــة  ووضـــع 
اإلرهاب تحت إمرة اللجنة، التي نجحت في 
اعــتــقــال عـــدد مــن املــســؤولــني والسياسيني. 
وفي إبريل/ نيسان املاضي، أكد مسؤولون 
ــا لــجــنــة  ــهــ عــــراقــــيــــون أن تـــحـــقـــيـــقـــات أجــــرتــ
تورط  أظهرت  الحكومية،  الفساد  مكافحة 
عــدد مــن نــواب الــبــرملــان املنحل ومسؤولني 
سابقني في صفقات فساد ضخمة، مرجحة 
البرملان  إلــى  اللجنة طلبًا  أن توجه  حينها 

من أجل رفع الحصانة عن عدد غير محدد 
من النواب للتحقيق معهم، اال أن طلب رفع 

الحصانة لم تتم تلبيته. 
ــال املـــفـــتـــش الــــعــــام الـــســـابـــق فــــي وزارة  ــ ــ وقـ
الداخلية، جمال األسدي، أخيرًا، إن عمل هذه 
اللجنة محدد بالنظر والتحقيق في األوامر 
إليها،  الكاظمي  يحيلها  التي  الشكاوى  أو 
تحديدا،  الــنــزاهــة  هيئة  قبل  مــن  املحالة  أو 
مـــقـــدرًا فـــي تــصــريــح صــحــافــي عــــدد مــلــفــات 
اللجنة،  أمــام هذه  املعروضة حاليًا  الفساد 
ــــدي،  ــار األســ ــ ــ بـــمـــا بــــني 30 و50 مـــلـــفـــا. وأشـ
فــي الــســيــاق، إلــى وجـــود تــعــاون وطــيــد بني 
من  الــنــزاهــة،  وهيئة  الفساد  مكافحة  لجنة 
املتعلقة  الكبيرة  الفساد  ملفات  أجــل حسم 
بأصحاب الدرجات الخاصة، والشخصيات 
ــــي تــتــطــلــب  ــتـ ــ ــة، والــــقــــضــــايــــا الـ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
األجهزة  أو موافقة  الـــوزراء،  رئيس  موافقة 
أجل  من  والرقابية  واألمنية  االستخبارية 

عرضها للتحقيق.

تعيد نتائج االنتخابات 
التشريعية التي أجريت 

في العراق أخيرًا، فتح 
ملف مكافحة الفساد، 

بعد سقوط الحصانة 
عن عدد كبير من النواب 

الخاسرين، والذين تشير 
معلومات إلى مغادرة 

عدد منهم البالد

)Getty( أظهرت النتائج خسارة أكثر من 70% من النواب لمقاعدهم

بــيــنــهــا اعـــتـــرافـــات ملــعــتــقــلــني حــالــيــني بتهم 
فساد، قالوا إنهم قدموا لنواب مبالغ مالية 
لــقــاء تــســهــيــل أعـــمـــال اســتــثــمــاريــة، وأخـــرى 
إليـــقـــاف إجــــــراءات قــانــونــيــة تــجــاهــهــم. كما 
ــتــــورط نـــائـــب بــحــســب املــــصــــدر، بـــابـــتـــزاز  يــ
إثـــارة ملفات متعلقة به  مــســؤول لقاء عــدم 
تــنــطــوي عــلــى جــرائــم إضــــرار بــاملــال الــعــام، 
مـــؤكـــدًا أنـــه مـــن املــتــوقــع أن تــبــاشــر اللجنة 
برئاسة  الــفــســاد  ملفات  بمتابعة  الــخــاصــة 
الجنرال أحمد أبو رغيف، إجراءات استقدام 
ــار  ــ ــًا. وأشـ ــبـ ــدد مــنــهــم قـــريـ ــ وقـــبـــض بـــحـــق عـ
املسؤول إلى أن زوال الحصانة عن أعضاء 
الـــبـــرملـــان املـــنـــحـــل، ســيــســهــل إثـــــــارة مــلــفــات 
بــعــض الـــنـــواب الــســابــقــني، ســــواء أكــــان ذلــك 
فـــي هــيــئــة الـــنـــزاهـــة، أم فـــي لــجــنــة التحقيق 
بقضايا الفساد، مبينًا أن متابعة هذا امللف 
ســتــتــم بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
الــتــي ســتــكــون لــهــا الــكــلــمــة الــفــصــل فــي ذلــك 

باالعتماد على األدلة املتوفرة. 
وأكـــــدت مـــصـــادر أخـــــرى، أن بــعــض الــنــواب 
املثارة حولهم تهم وقضايا فساد، غــادروا 
العراق بعد اإلعــان عن نتائج االنتخابات 
ــتــــأكــــد مــــن عـــــدم وجــــــود أســـمـــائـــهـــم بــني  والــ
»الـــعـــربـــي  ــدث مــــصــــدر لــــ ــ ــحـ ــ الــــفــــائــــزيــــن. وتـ
الــجــديــد«، عــن أن بعضهم غـــادر عبر مطار 
لبنان  بينها  إلــى وجــهــات مختلفة،  بــغــداد 
واألردن وايران وتركيا، ودول أوروبية، من 

دون إيقافه من قبل السلطات.
وتعليقًا على ذلــك، أوضــح املرشح املستقل 
الــفــائــز بــعــضــويــة الـــبـــرملـــان الــجــديــد بــاســم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن انــتــهــاء  ـــ خـــشـــان، لـ
ــل الـــبـــرملـــان فـــي 7  حــصــانــة الــــنــــواب بــعــد حـ
ــنـــح الـــقـــضـــاء فــــرصــــة ملــحــاكــمــة  ــر، مـ ــوبــ ــتــ أكــ
ــبـــرملـــان املـــنـــحـــل، وحـــالـــيـــًا تــوجــد  أعـــضـــاء الـ
مخاوف من احتمال هروب بعض املتهمني 
إلــــى خــــارج الـــبـــاد. وبـــشـــأن احــتــمــال دفـــاع 
ــنــــواب  ــفـــذة عــــن الــ ــنـ ــتـ األحــــــــــزاب والـــــقـــــوى املـ
السابقني املتهمني بالفساد، تساءل خشان: 
»نحن بانتظار موقف األحزاب من ذلك، فهل 

ستتمسك بهم؟«. 
الــبــرملــان السابق عدنان  أكــد عضو  بـــدوره، 
ــاصــــًا عـــلـــيـــهـــم لــغــط  ــخــ ــبـــــوس، أن »أشــ ــ ــــدنـ الـ
ــبــــاد حــالــيــًا  ــادرون الــ ــغـــ ــا فـــســـاد يـــ ــايـ وقـــضـ
»الــعــربــي  لـــأســـف«، مــوضــحــًا فـــي حــديــث لـــ
ــده يــمــكــنــه منع  ــ الـــجـــديـــد«، أن الــقــضــاء وحـ
املتهمني من السفر. ولفت الدنبوس إلى أن 
»الحصانة رفعت عن النواب السابقني، وهم 
اآلن يخضعون للقوانني النافذة، وأصبحت 
أي قضية يمكن أن تقدم للمحاكم من أجل 
حــســمــهــا«، مــعــتــبــرًا أن الــــرأي الــعــام »يمكن 
 ضاغطًا ومــســاعــدًا التخاذ 

ً
عــامــا أن يكون 

رفع الحصانات يُنعش تحقيقات الفساد
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