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«التحالف» يتوعد
الحوثيين في صنعاء

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

ّ
شن التحالف
السعودي ،أمس
الخميس ،غارات جوية
على صنعاء ،فيما
يتواصل التصعيد
الميداني شمالي اليمن

السودان

الشوارع تستعيد
زخم الثورة

عدن ـ العربي الجديد

األمن يواجه المحتجين
بالرصاص ...و«تجمع
المهنيين» يتمسك بتسليم
السلطة للمدنيين

للحديث تتمة...

«حزب اهلل»...
فائض من
الخسائر عربيًا
ناصر السهلي

لم يعد السجال حول سالح وبوصلة
«حزب الله» لبنانيًا صرفًا ،فال
ً
أحد عاقال ينكر تدخالته العربية
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»  2006و«حزب
الله»  2021على املستويني اللبناني
والعربي .فالتوجس الذي انتشر
بني اللبنانيني بعد أحداث  7مايو/
أيار ( 2008حني نفذ «حزب الله»
وحلفاؤه انتشارًا مسلحًا في
ُ
بيروت) ،والذي اعتبر من قبل مؤيدي
الحزب «يومًا مجيدًا» ،توسع عربيًا،
منذ أن أنزل الحزب أعالم دول ثورات
الربيع العربي ،بمجرد اندالع الثورة
السورية في  .2011والخطاب عن
مائة ألف مسلح لـ«حزب الله» ،كما
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
ُ
املمانعة» السابقني كيف ض ّم إليه،
برغبة أمنيي دمشق ،إيلي حبيقة
(قيادي سابق في القوات ُ اللبنانية،
ثم أصبح نائبًا ووزيرًا  -قتل بتفجير
موكبه في عام  ،)2002بعدما
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
 ،2003وبينهم نوري املالكي.
اعتبار قاتلي ُوم ّ
هجري 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
أكثر كارثية ،كلما ّ
تشبه بـ«الحشد
الشعبي» العراقي ،أو بأي مليشيا
مسلحة.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

اسـتـعــادت ش ــوارع ال ـســودان الــزخــم
الذي ظهر قبل سقوط نظام الرئيس
ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر فـ ــي إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان
 ،2019مــع خــروج مئات اآلالف إلــى امليادين
والساحات أمس الخميس ،إال أن الهدف هذه
املرة كان حماية الثورة ،عبر املطالبة بالحكم
امل ــدن ــي واس ـت ـك ـم ــال االن ـت ـق ــال الــدي ـم ـقــراطــي
عبر إنهاء الشراكة مع العسكر ،الذين ردوا
بـ ــالـ ــرصـ ــاص ال ـ ـحـ ــي عـ ـل ــى امل ـح ـت ـج ــن أمـ ــام
البرملان في أم درمــان .وبــرز في احتجاجات
أمس تقدم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك
وعـ ــدد م ــن ال ـ ــوزراء ال ـت ـظ ــاه ــرات ،ف ــي رســالــة
واضحة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق
ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح الـ ـب ــره ــان وامل ـ ـكـ ــون ال ـع ـس ـكــري
ب ـ ـضـ ــرورة ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـل ـط ــة إل ـ ــى امل ــدن ـي ــن،
خصوصًا بعد التصعيد في الشارع من قبل
املعسكر املـطــالــب بتنحي الحكومة واملتهم
بتلقي الدعم من العسكر.
وعلى وقع الخالف بني املكونني العسكري
واملدني ،تشهد الخرطوم حراكًا دبلوماسيًا
مكثفًا .فقد التقت وزيرة الشؤون األفريقية
في وزارة الخارجية البريطانية فيكي فورد،
مــع ال ـبــرهــان وح ـم ــدوك ،فيما الـتـقــى نائب
املبعوث األمـيــركــي للقرن األفــريـقــي بيتون
ن ــوف ع ــددًا مــن امل ـســؤولــن تـمـهـيــدا لــزيــارة
امل ـب ـعــوث جـيـفــري فـيـلـتـمــان ال ــى الـخــرطــوم
ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع الـ ـح ــال ــي .ون ـق ـل ــت وك ــال ــة
األنباء السودانية «سونا» عن نــوف قوله،
أمس األول ،إن واشنطن «كصديقة لالنتقال
إلـ ــى ال ـح ـك ــم ال ــدي ـم ـق ــراط ــي امل ــدن ــي ال ـكــامــل
ستبذل جهدها للمساعدة في تجاوز األزمة
الــراهـنــة ،وذل ــك بفعل كــل مــا بوسعها لحل

الخالفات بــن األط ــراف املختلفة» .واختار
منظمو امل ــواك ــب املــدنـيــة ي ــوم  21أكـتــوبــر/
تـشــريــن األول ل ـل ـعــودة إل ــى الـ ـش ــارع ،نـظـرًا
ألنه يصادف مرور  57عامًا على نجاح أول
ثورة شعبية في السودان أطاحت أول حكم
عسكري ،هو نظام الرئيس األسبق الفريق
إبراهيم عبود (.)1964-1985
وقدرت وكالة «رويترز» عدد املحتجني ضد
العسكر بمئات اآلالف .وفي الخرطوم ّ
تجمع
مشاركون في املوكب بشارع املطار ،مرددين
هتافات الثورة السودانية املعروفة« :حرية
س ــام وع ــدال ــة» ،و«الـ ـث ــورة خ ـيــار الـشـعــب»،
و«الـ ـجـ ـي ــش ج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــودان ،ال ـج ـي ــش مــا
جـيــش ب ــره ــان» ،و«س ـلــم سـلــم (الـسـلـطــة) يا
برهان» ،في إشارة لرئيس مجلس السيادة
عبد الفتاح الـبــرهــان ،الــذي كــان أكــد ،مساء
األرب ـع ــاء ،ح ــرص ال ـقــوات املسلحة وامل ـكـ ّـون
ً
املدني على «إنجاح الفترة االنتقالية وصوال
إلــى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات
الشعب السوداني» .وشــدد ،خالل اجتماعه
مـ ــع فـ ـ ـ ــورد ،ع ـل ــى «ال ـ ـشـ ــراكـ ــة بـ ــن امل ـك ــون ــن
املــدنــي والـعـسـكــري» .كما هتف املحتجون
«تسقط شراكة الدم» ،و«ثوار أحرار حانكمل
املـشــوار» ،وغيرها ،وهــو املشهد الــذي تكرر
بــال ـقــرب م ــن ال ـب ــرمل ــان ف ــي أم درمـ ـ ــان ،حيث
قامت قــوات األمــن بــإطــاق الــرصــاص الحي
وقنابل الغاز على املتظاهرين ،فيما ذكرت
قناة «الـجــزيــرة» أنــه تــم إح ــراق عربة تابعة
لـقــوات مكافحة الشغب أم ــام مقر الـبــرملــان،
مشيرة إلــى أن قــوات األمــن واجـهــت بقنابل
الغاز املحتجني في مدينة بحري.
وأعـلــن «تجمع املهنيني الـســودانـيــن» ،في
ب ـيــان أمـ ــس ،أن «الـ ـق ــوات األم ـن ـيــة هاجمت
حشود الثائرات والثوار السلمية بأم درمان

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

دعا «تجمع المهنيين»
الحشود في أم درمان
لعدم التراجع
تقدم حمدوك وعدد
من الوزراء التظاهرات
في الخرطوم

أمام البرملان ،في خطوة مقصدها االستفزاز
والــدفــع في اتجاه العنف .نناشد الحشود
امل ـل ـي ــون ـي ــة بـ ـ ــأم درم ـ ـ ـ ــان ال ـت ـم ـس ــك ال ـك ــام ــل
بالسلمية فهي ســاح ثورتنا الـبـتــار ،كما
نــدعــوهــا لـعــدم الـتــراجــع عــن مواقعها أب ـدًا،
فالثورة ثورة الشعب والسلطة سلطته ،ولن
تفلح أي ق ــوة غــاشـمــة فــي مــواجـهــة اإلرادة
الشعبية الغالبة» .واعتبر أن «الهجوم على
املــواكــب السلمية إع ــان ســافــر مــن السلطة
الحالية بكل مكوناتها عن عدائها للثورة
والـثــوار وتطلعاتهم .إذًا فلنجعل مــن هذه

املواكب املليونية صافرة النهاية وسقوط
شراكة الــدم وسلطتها البغيضة .ال تراجع
عن الشوارع حتى تسليم السلطة».
كما خرجت مــواكــب فــي عطبرة ،باإلضافة
إل ــى ع ــدد م ــن امل ــدن خ ــارج ال ـعــاص ـمــة ،مثل
ب ــورتـ ـس ــودان ش ــرق ــا ع ـلــى ال ـب ـحــر األح ـم ــر،
واألبـيــض بشمال كــردفــان ،وغبيش بغرب
كــردفــان ،والجنينة بـغــرب دارف ــور ،ومدني
والحصاحيصا بوسط السودان .كما نظم
عشرات الصحافيني مسيرة رافعني الفتات
كتب عليها «السلطة للشعب».
ّ
وذكرت وكالة «األناضول» أن حمدوك وعددا
م ــن الـ ـ ــوزراء ت ـقــدمــوا ال ـت ـظــاهــرات املـطــالـبــة
ّ
بحماية الثورة ،مشيرة إلى أن عناصر من
الجيش أغلقوا الشوارع بحواجز إسمنتية
وأس ـ ــاك شــائ ـكــة ،مل ـنــع أي دخـ ــول محتمل
مل ـت ـظــاهــريــن إلـ ــى م ـح ـيــط ال ـق ـي ــادة ال ـعــامــة.
وانـ ـتـ ـش ــرت ع ــرب ــات ع ـس ـكــريــة مـ ــدرعـ ــة ،مــع
عـشــرات الجنود املدججني باألسلحة ،في
الشوارع املؤدية إلى مقر قيادة الجيش.
واستبق حمدوك انطالق املواكب بالدعوة،
فــي مـنـشــور عـبــر صفحته فــي «فـيـسـبــوك»
أم ــس الـخـمـيــس ،إل ــى الـتـمـســك بالسلمية،
والديمقراطية ،والحرية ،والسالم ،والعدالة.
وكتب« :عاشت ذكرى أكتوبر املجيدة ملهمة
ً
لألجيال ،ومذكرة لهم جيال بعد جيل ،بما

خرج من أجله الشهداء ورفاقهم الثوار ،في
كل ثــورة في بــادنــا» ،مضيفًا« :كــل أكتوبر
ونحن أكثر تمسكًا بالسلمية والديمقراطية
والحرية والسالم والعدالة».
وذكـ ــرت «ل ـجــان امل ـق ــاوم ــة» ،فــي ب ـيــان أمــس
ّ
الخميس ،أن املــواكــب «ضــد الكل وال تدعم
فيها أي ــا مــن أط ــراف األزم ــة الـحــالـيــة» ،بما
ف ــي ذل ــك ق ــوى «إع ـ ــان ال ـحــريــة والـتـغـيـيـّـر»
أو ال ـع ـس ـكــر .وشـ ـ ــددت ع ـلــى ضـ ـ ــرورة فــض
الشراكة ،التي أطلقت عليها «شراكة الدم»،
وإق ــام ــة ال ــدول ــة املــدن ـيــة الــوطـنـيــة الـكــامـلــة.
وحثت اللجان املشاركني فــي املــواكــب على
«التزام السلمية التامة ،ومحاصرة كل من
يسعى للعنف داخــل املــواكــب» ،مشيرة إلى
أن ــه «ف ــي ح ــال اس ـت ـخــدام ال ـشــرطــة للعنف،
ف ـع ـل ــى ال ـ ـثـ ــائـ ــرات وال ـ ـ ـثـ ـ ــوار الـ ـصـ ـم ــود فــي
الساحات وعدم التراجع».
وك ــان «تـجـ ّـمــع املهنيني الـســودانـيــن» حــدد،
أمــس األول 13 ،مطلبًا إلنجاز مهام الثورة،
ال ـتــي أطــاحــت فــي  11إب ــري ــل /نـيـســان 2019
الرئيس عمر البشير ( 1989ـ  .)2019وعلى
رأس هـ ــذه امل ـط ــال ــب «إس ـ ـقـ ــاط الـ ـش ــراك ــة مــع
العسكريني ،ووضع السلطة بيد قوى الثورة،
ورفــض االنقالبات ،وتصفية النظام البائد،
وتحقيق الـســام الـشــامــل ،وتـكــويــن املجلس
ال ـت ـشــري ـعــي (االن ـت ـق ــال ــي) م ــن قـ ــوى الـ ـث ــورة،

وت ـس ـل ـيــم امل ـط ـل ــوب ــن ل ـل ـم ـح ـك ـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة
الدولية ،وإجازة قانون موحد للنقابات».
ويــأتــي مــوكــب  21أكـتــوبــر فــي ظــل احتقان
سـ ـي ــاس ــي حـ ـ ــاد بـ ــن املـ ـك ــون ــن ال ـع ـس ـك ــري
واملدني داخل السلطة االنتقالية ،وصل إلى
حــد وق ــف االجـتـمــاعــات املـشـتــركــة وتعليق
جلسات مجلس السيادة .كما جــاء املوكب
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع اعـ ـتـ ـص ــام ن ـظ ـم ـتــه أح ـ ــزاب
س ـي ــاس ـي ــة ق ــري ـب ــة مـ ــن امل ـ ـكـ ــون ال ـع ـس ـك ــري،
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن الـ ـقـ ـص ــر الـ ــرئـ ــاسـ ــي ،ي ـطــالــب
الـعـسـكــر بــالـتــدخــل وح ــل حـكــومــة ح ـمــدوك.
وسار مؤيدو الجيش ،أمس الخميس ،على
أحــد الجسور فــي الـخــرطــوم ،وهــم يرفعون
الفـتــات تحمل صــور حـمــدوك مــع إش ــارة X
عليها ،في إشارة إلى مطلبهم حل حكومته.
وأع ـلــن املـنـشـقــون ع ــن ق ــوى «إع ــان الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ف ــي ال ـ ـس ـ ــودان ،والـ ــذيـ ــن ب ــات ــوا
يعرفون باسم تيار «امليثاق الوطني»،
ّ
أم ــس الـخـمـيــس ،أن أن ـصــارهــم شــرعــوا في
االعتصام أمام مقر البرملان غربي العاصمة
الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم ،ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة بـ ـح ــل ال ـح ـك ــوم ــة
االنتقالية برئاسة حمدوك .وذكرت صفحة
«اعتصام استرداد الثورة» (تابعة للتيار)
ع ـل ــى «ف ـي ـس ـب ــوك» أمـ ـ ــس ،أن ـ ــه «ت ـ ــم ت ـمــديــد
اعتصام القصر الرئاسي ليشمل املجلس
التشريعي (البرملان) بنجاح».

ع ـ ـ ــاد ال ـت ـص ـع ـي ــد ف ـ ــي شـ ـم ــال ــي ال ـي ـم ــن
إلـ ــى ذروتـ ـ ــه خـ ــال ال ـي ــوم ــن املــاض ـيــن،
م ـ ــع اش ـ ـت ـ ـعـ ــال ج ـب ـه ــة مـ ـ ـ ـ ــأرب ،وإع ـ ـ ــان
ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي ،أم ــس الـخـمـيــس،
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ع ـم ـل ـي ــة جـ ــويـ ــة ض ـ ــد أه ـ ـ ــداف
تابعة للحوثيني في العاصمة اليمنية
صنعاء ،الخاضعة لسيطرتهم ،متوعدًا
الجماعة بــ«مــا هــو أوســع وأشـمــل» ،في
حال استمر استهدافها ألراضي اململكة.
وتبدو الغارات أيضًا ،ردًا على تصعيد
الحوثيني فــي م ــأرب ،وسيطرتهم على
مــديــريــة الـعـبــديــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،بعد
ح ـصــار لـهــا اسـتـمــر ش ـه ـرًا .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 أهـ ــداف عـسـكــريــة ً مـشــروعــة
بالعاصمة صنعاء ،استجابة للتهديد
وت ـح ـي ـي ــد خ ـط ــر ال ـه ـج ـم ــات الــوش ـي ـكــة
ب ــالـ ـص ــواري ــخ ال ـبــال ـس ـت ـيــة والـ ـط ــائ ــرات
املـسـ ّـيــرة املفخخة على املنشآت املدنية
ف ــي امل ـم ـل ـكــة» .وأضـ ـ ــاف امل ــال ـك ــي أن ــه تم
تنفيذ هــذه العملية «لحماية املدنيني
واألعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة (امل ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــآت غ ـيــر
الـعـسـكــريــة) مــن االن ـت ـهــاكــات الجسيمة
(للحوثيني) ،باعتبار املدنيني واألعيان
َ
أحمر».
املدنية خطًا
وت ــوع ــد املــال ـكــي الـحــوثـيــن ق ــائ ــا« :فــي
حال استمرار وتمادي املليشيا الحوثية
وم ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة انـ ـتـ ـه ــاك ــاتـ ـه ــا ال ـج ـس ـي ـم ــة
( ،)...فعليها االس ـت ـعــداد ملــا هــو أوســع
وأشمل».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أفـ ـ ـ ــادت قـ ـن ــاة «املـ ـسـ ـي ــرة»
التابعة للحوثيني ،بأن طيران التحالف
ّ
شن سلسلة غارات على منطقة سعوان
شمالي صنعاء ،من دون وقوع إصابات.
كما نقلت وكالة «األناضول» عن شهود
عـيــان فــي صـنـعــاء ،قولهم إن العاصمة
اليمنية ش ـهــدت ان ـف ـجــارات ع ــدة ،جــراء
غـ ــارات جــويــة لـلـتـحــالــف عـلــى س ـعــوان.
وكــان التحالف السعودي قــد أعلن أول
م ــن أم ـ ــس ،اعـ ـت ــراض وت ــدم ـي ــر صـ ــاروخ

دعا المبعوث
األميركي أطراف
الصراع إلى العودة
للتفاوض

بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة
ج ـ ــازان ج ـنــوب غــربــي ال ـس ـعــوديــة .كما
أعلن التحالف ،أمــس ،تنفيذ  26عملية
جوية فــي الكسارة والجوبة بمحافظة
مأرب ،أحصى الحوثيون  14غارة جوية
فقط 12 ،منها طاولت مديرية الجوبة،
وغـ ـ ــارتـ ـ ــان عـ ـل ــى م ــدي ــري ــة رحـ ـب ــة ال ـت ــي
تخضع لسيطرة الحوثيني منذ مطلع
شـهــر سـبـتـمـبــر/أيـلــول املــاضــي .وخــال
األي ــام الـثــاثــة املــاضـيــة ،أعـلــن التحالف
الـ ـسـ ـع ــودي ،م ـق ـتــل ق ــراب ــة  272عـنـصـرًا
حوثيًا في عملياته الجوية بمأرب ،لكن
األرق ــام الرسمية الـتــي نشرتها وسائل
اإلعـ ــام الـحــوثـيــة ،تـحــدثــت عــن تشييع
ق ــراب ــة  40ع ـس ـكــريــا ،أغ ـل ـب ـهــم يـحـمـلــون
رتبًا عسكرية رفيعة .وال ينشر الجيش
ال ـي ـم ـن ــي إحـ ـص ــائـ ـي ــة دقـ ـيـ ـق ــة لـ ـلـ ـغ ــارات
ال ـج ــوي ــة ال ـت ــي ي ـش ـن ـهــا ال ـت ـح ــال ــف عـلــى
م ــواق ــع وتـ ـع ــزي ــزات تــاب ـعــة لـلـحــوثـيــن،
حـ ـي ــث ت ـل ـج ــأ وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـت ــاب ـع ــة
للحكومة اليمنية ،للحديث عن سلسلة
غارات فقط دون إيراد رقم محدد.
ومـ ـس ــاء األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ن ـ ـ ّـدد م ـج ـلــس األم ــن
الدولي ،في بيان ،بـ«هجمات الحوثيني
الـ ـع ــاب ــرة لـ ـلـ ـح ــدود ضـ ــد الـ ـسـ ـع ــودي ــة»،
م ـط ــال ـب ــا ب ـ ــ«وقـ ــف ال ـت ـص ـع ـيــد مـ ــن قـبــل
ال ـج ـم ـيــع ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ــوق ــف ال ـفــوري
ل ـل ـت ـص ـع ـيــد مـ ــن ج ــان ــب ال ـح ــوث ـي ــن فـ ّـي
مـحــافـظــة م ـ ــأرب» ،وس ــط ال ـي ـمــن .وح ــذر
املـجـلــس مــن «ال ـخ ـطــر امل ـتــزايــد بـحــدوث
م ـج ــاع ــة واسـ ـع ــة الـ ـنـ ـط ــاق» ف ــي ال ـب ــاد،
إذا اسـتـمــر التصعيد .كـمــا دان أعـضــاء
املجلس «تجنيد األطفال واستخدامهم،
والعنف الجنسي فــي ال ـنــزاع» ،معربني
ك ــذل ــك ع ــن «ق ـل ـق ـهــم ال ـب ــال ــغ إزاء الـحــالــة
اإلنسانية األلـيـمــة ،بما فــي ذلــك الجوع
ال ــذي ط ــال أمـ ــده ،وت ــزاي ــد خـطــر ح ــدوث
مجاعة واسعة النطاق ،والتي تفاقمت
ّ
املتردية».
بسبب الحالة االقتصادية
وف ــي ب ـيــان ـهــم الـ ــذي أع ـ ّـدت ــه بــريـطــانـيــا،
دع ـ ـ ـ ــا أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء امل ـ ـج ـ ـلـ ــس «ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
ال ـي ـم ـن ـي ــة إل ـ ـ ــى ت ـس ـه ـي ــل دخ ـ ـ ـ ــول س ـفــن
ال ــوق ــود ،بـشـكــل مـنـتـظــم ودون تــأخـيــر،
إل ــى مـيـنــاء ال ـ ُـح ــدي ــدة» ال ــواق ــع فــي غــرب
ّ
الـ ـب ــاد ،م ــؤكــدي ــن ع ـلـ ّـى «أه ـم ـيــة ضـمــان
ّ
جـمـيــع األط ـ ــراف ال ـتــدفــق ال ـح ــر لـلــوقــود
داخــل الـبــاد إليـصــال السلع األساسية
واملساعدات اإلنسانية».
بدوره ،دعا املبعوث األميركي إلى اليمن،
ت ـي ــم ل ـي ـن ــدرك ـي ـن ــغ ،أمـ ـ ــس ،إل ـ ــى «ض ـغــط
دول ــي ف ــوري على األط ــراف اليمنية من
أج ــل الـ ـع ــودة إل ــى ال ـت ـف ــاوض ح ــول حل
األزمة» ،بحسب ما نقلت عنه الخارجية
األميركية على موقع «تويتر».
لكن الجماعة ّ
ردت على مجلس األمــن،
على لسان املتحدث باسمها محمد عبد
السالم ،برفض التنديد األممي ،معتبرة
أن «تبني املجلس موقف قوى العدوان
ل ـي ــس بـ ـج ــدي ــد ،وه ـ ــو ب ــان ـح ـي ــازه ال ـفــج
واألعـمــى منذ أول يــوم ساهم في إطالة
هذا الصراع كل هذه السنوات» .وأضاف
عبد الـســام أن «املجلس يعطل بنفسه
بياناته مــن أي تأثير إيـجــابــي» ،مؤكدًا
أن «اليمن ،ومن موقع الدفاع عن النفس،
مستمر فــي صــد الـعــدوان وبكل وسيلة
دفاعية ممكنة».

مخرجات بال مفاجآت لمؤتمـر دعم ليبيا :االنتخابات أوًال
لم يخرج «مؤتمر دعم
عقد
استقرار ليبيا» الذي ُ
أمس في طرابلس ،عن
المتوقع منه بالتشديد
على ضرورة إجراء
االنتخابات في موعدها
في ديسمبر/كانون األول
المقبل ،والدعوة إلخراج
المرتزقة من البالد
طرابلس ـ العربي الجديد

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

ّ
شــكــل «مــؤت ـمــر دع ــم اس ـت ـق ــرار لـيـبـيــا» ال ــذي
ُعقد في طرابلس أمــس الخميس ،بمشاركة
ممثلني عــن  27دول ــة و 4مـنـظـمــات إقليمية
ودولـ ـ ـي ـ ــة ،أكـ ـب ــر دع ـ ــم دولـ ـ ــي وع ــرب ــي مل ـســار
االنتقال السياسي في ليبيا ،وال سيما إجراء
االنـتـخــابــات فــي مــوعــدهــا فــي  24ديسمبر/
كــانــون األول املقبل ،تمهيدًا لتسليم الحكم
لسلطة جــديــدة وإن ـهــاء املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة،
بــال ـتــوازي مــع تـشــديــد أط ــراف مـتـعــددة على
ض ــرورة إنـهــاء الـتــواجــد العسكري األجنبي
ف ــي الـ ـب ــاد .وع ـك ــس ال ـح ـضــور ف ــي املــؤت ـمــر،
التوازنات واالتفاقات الجديدة على الساحة
الليبية ،إذ جمع ممثلني عــن تركيا ومصر،
أبــرز العبني في ليبيا ،إضافة إلــى الواليات
املـتـحــدة وروس ـيــا .واملــؤتـمــر األول مــن نوعه
الذي يعقد في ليبيا منذ إطاحة نظام معمر
القذافي ،شارك فيه عدد من وزراء الخارجية،
ب ـي ـن ـه ــم وزراء خـ ــارج ـ ـيـ ــة مـ ـص ــر وت ــون ــس

والجزائر والكويت وفرنسا وإيطاليا ،فيما
ّ
مــثــل تــركـيــا نــائــب وزي ــر ال ـخــارج ـيــة س ــادات
أونــال ،وتمثلت الواليات املتحدة باملسؤولة
في وزارة الخارجية يائيل ملبرت ،وحضرت
ك ــذل ــك ن ـي ـل ــس أنـ ـ ــن مـ ــن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األملانية.
وأك ــد الـبـيــان الختامي للمؤتمر ،ال ــذي تلته
وزي ــرة الـخــارجـيــة الليبية نـجــاء املـنـقــوش،
رف ـض ــه ال ـك ــام ــل ألي ت ــدخ ــات ف ــي ال ـش ــؤون
الــداخـلـيــة الليبية ،وأهـمـيــة ات ـخــاذ التدابير
ال ــازم ــة م ــن أجـ ــل ع ـقــد االن ـت ـخ ــاب ــات بشكل
ش ـف ــاف ف ــي م ــوع ــده ــا ف ــي دي ـس ـم ـبــر امل ـق ـبــل،
مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ
قرارات مجلس األمن .وجاء في البيان أيضًا
تــرح ـيــب ال ـح ـكــومــة بـ ـع ــودة سـ ـف ــارات الـ ــدول
إل ـ ــى داخـ ـ ــل ط ــرابـ ـل ــس ،والـ ـت ــزامـ ـه ــا بـتـنـفـيــذ
ك ــل الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ــدول ـي ــة ومـ ــن بـيـنـهــا نـتــائــج
مؤتمر برلني ،كما احترام السلطات الليبية
التزاماتها الدولية والقانون الدولي لحقوق
اإلن ـس ــان ،ودع ــم الـحـكــومــة الليبية للجهود
املبذولة مــن قبل اللجنة العسكرية  5+5في
مجال وقف إطالق النار.
مــن جـهـتــه ،دع ــا وزي ــر الـخــارجـيــة الكويتي
أحمد ناصر املحمد الصباح ،خالل املؤتمر
الصحافي مــع املنقوش فــي ختام املؤتمر،
كل األطــراف في ليبيا إلى نبذ كافة أشكال
ال ـخــاف وتـغـلـيــب املـصــالــح الـعـلـيــا للبالد،
ونـ ـب ــذ الـ ـعـ ـن ــف ،والـ ـعـ ـم ــل مـ ــن أجـ ـ ــل إجـ ـ ــراء
االنـتـخــابــات فــي مــوعــدهــا ،مـشـيـدًا بجهود
ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـس ـكــريــة امل ـش ـتــركــة ف ــي عملها
إلخ ــراج املــرتــزقــة واألجــانــب مــن ليبيا .وإذ
أش ـ ــاد ب ـج ـهــود ك ــل الـ ـ ــدول وامل ـن ـظ ـم ــات في
إنجاح هذا املؤتمر دعمًا لجهود االستقرار
ّ
ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،ذك ـ ــر مـجـلــس األم ـ ــن بـتـعـهــداتــه
ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـل ـي ـب ـيــة
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج وعـ ـ ــدم املـ ـس ــاس ب ـه ــا .وش ـهــد

املؤتمر كلمات شــددت على ضــرورة إجــراء
االنتخابات في موعدها .رئيس الحكومة
الليبية عبد الحميد الدبيبة ،أكد في كلمته
خ ــال املــؤتـمــر ،أن الـحـكــومــة «الـتــزمــت بكل
وضوح بدعم املفوضية العليا لالنتخابات
تمهيدًا إلج ــراء االنتخابات فــي موعدها»،
مضيفًا «استقرار ليبيا اليوم هو السبيل
ال ــوح ـي ــد إلعـ ـ ــادة ب ـن ــاء امل ــؤس ـس ــات املــدنـيــة
واألمنية والعسكرية» .واعتبر أن «انعقاد
مؤتمر دعــم استقرار ليبيا هو تأكيد على
إرادة ال ـل ـي ـب ـيــن وق ــدرت ـه ــم ع ـلــى ال ــوص ــول
إلــى حــل ليبي خــالــص» ،مضيفًا «قدومكم
الـ ـي ــوم إلـ ــى ط ــراب ـل ــس ال ـع ــاص ـم ــة امل ــوح ــدة
لليبيا دليل على أنها استعادت عافيتها».
وأع ـلــن الــدبـيـبــة ان ـطــاق «رح ـلــة االسـتـقــرار
والبناء» في بــاده ،مؤكدًا حرص حكومته
على إشراك جميع مناطق البالد في مسار
الحل السياسي السلمي والـشــامــل ،معربًا
ع ــن ت ـق ــدي ــره «السـ ـتـ ـع ــدادك ــم ل ــدع ــم ج ـهــود
الليبيني فــي الـحــل الـشــامــل لــأزمــات التي
عصفت ببالدنا طيلة السنوات املاضية».
وشــدد على أن استقرار البالد هو السبيل
الوحيد لتمكني الليبيني من استكمال بناء
مؤسسات الدولة.
من جهتها ،قالت املنقوش خــال املؤتمر إن
«ال اس ـت ـقــرار ف ــي لـيـبـيــا إال ب ـس ـيــادة وطنية
كاملة على كــل أراضـيـهــا» .وأضــافــت أنــه «ال
مناص من االحـتــرام املتبادل لسيادة دولنا
واالل ـ ـتـ ــزام ب ـم ـبــدأ عـ ــدم ال ـت ــدخ ــل ف ــي ش ــؤون
اآلخ ــري ــن ب ــل واتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات رادع ـ ــة ضد
كــل مــن يمس سـيــادة اآلخ ــري ــن» .ولفتت إلى
«أن ـنــا نـحـتــاج إل ــى اس ـت ـقــرار وع ــدل سياسي
يـكـفــل لـلـشـعــب ال ـل ـي ـبــي ال ـح ــق ف ــي امل ـشــاركــة
السياسية» .وأردفــت« :نحن معنيون بتقبل
نتائج االنتخابات املقبلة».
األم ـي ـن ــة ال ـع ــام ــة املـ ـس ــاع ــدة ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة

تروج لدورها
فرنسا ّ

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

ل ـل ـش ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة روزم ـ ـ ـ ــاري دي ـك ــارل ــو،
ش ــددت عـلــى أن األم ــم املـتـحــدة مـسـتـمــرة في
دعم إجراء االنتخابات في موعدها ،تمهيدًا
لتوحيد كــل املــؤسـســات الليبية ،مــؤكــدة أن
«االنتخابات ستنهي املرحلة االنتقالية في
ليبيا» ،و«نـعــود إلــى الشرعية السياسية».
وحثت «ال ــدول على إرســال مراقبني دوليني
ملراقبة هذه العملية وضمان جودة العملية
الـسـيــاسـيــة وإن ـصــاف ـهــا» ،داع ـيــة إل ــى «إنـهــاء
ال ـ ـتـ ــدخـ ــل األج ـ ـن ـ ـبـ ــي ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــأن ال ـلـ ـي ـب ــي».
وأضافت أن األمم املتحدة تعمل مع شركائها
ال ـل ـي ـب ـيــن ،مـمـثـلــن ف ــي ال ـل ـج ـنــة الـعـسـكــريــة
املشتركة « »5+5ملراقبة تنفيذ وقــف إطــاق
النار (الساري منذ  23أكتوبر /تشرين األول

 .)2020وبينما تواجه ليبيا اتهامات بسوء
مـعــامـلــة املـهــاجــريــن غـيــر الـقــانــونـيــن الــذيــن
ي ـص ـلــون إل ـي ـهــا ،ح ـثــت دي ـك ــارل ــو «الـحـكــومــة
ع ـلــى إطـ ــاق ســراح ـهــم وف ــق ب ــرام ــج ال ـعــودة
الطوعية».
مــن جـهـتــه ،اعـتـبــر وزي ــر الـخــارجـيــة املـصــري
س ــام ــح ش ـك ــري ،أن «ال م ـج ــال لـلـحــديــث عن
تـحـقـيــق اس ـت ـقــرار لـيـبـيــا ب ـصــدق وجــديــة إال
بانسحاب جميع القوات األجنبية واملرتزقة
واملقاتلني األجانب من دون استثناء» ،مشيرًا
إلى أن تنفيذ هذا املطلب «سيمثل استجابة
ملـطــالـبــة الـشـعــب ال ـل ـي ـبــي» ،مـعـلـنــا اسـتـعــداد
م ـصــر «ل ـت ـقــديــم س ـبــل ال ــدع ــم كــافــة لــأشـقــاء
فــي ليبيا فــي ه ــذا امل ـج ــال» .وأم ــل أن تخرج

جهود املجتمعني فــي املؤتمر بتوافق حول
«تحديد أدوات تنفيذ ومراقبة إتمام خروج
جميع القوات األجنبية واملرتزقة واملقاتلني
األجــانــب مــن ليبيا فــي إطــار زمني واضــح»،
وتـطـبـيــق جـمـيــع ب ـن ــود ات ـف ــاق وق ــف إط ــاق
النار ،ووضع البرامج املالئمة لنزع األسلحة
بـحــوزة العناصر املنخرطة فــي املجموعات
املـسـلـحــة ،وإعـ ــادة تــأهـيــل مــن يصلح منهم،
وقـ ـي ــام امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي بـ ـ ــدوره ف ــي وضــع
األطراف الساعية إلى التنصل من التزاماتها
وااللتفاف إلــى املـقــررات الدولية ذات الصلة
ب ـع ـقــد االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي لـيـبـيــا وخـ ـ ــروج كل
القوات األجنبية واملرتزقة من أراضيها أمام
مسؤولياتها ومحاسبتها .وأعرب عن تطلع
ب ــاده إلــى إتـمــام االنـتـخــابــات بــا إقـصــاء أو
تهميش في موعدها.
أم ــا وزي ــر الـخــارجـيــة الـكــويـتــي أحـمــد ناصر
املحمد الـصـبــاح ،فــأكــد مــوقــف دول ــة الكويت
الـثــابــت وامل ـبــدئــي فــي دع ــم الـسـلـطــة الليبية
امل ـ ــوح ـ ــدة امل ـم ـث ـل ــة فـ ــي املـ ـجـ ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي
وحكومة الــوحــدة الوطنية ودعــم كــل مــا من
شــأنــه تـعــزيــز أم ــن واس ـت ـقــرار ليبيا ويحقق
تـطـلـعــات شـعـبـهــا .ودعـ ــا ع ـقــد االن ـت ـخــابــات
ف ــي مــوعــدهــا امل ـق ــرر ف ــي ديـسـمـبــر وتحقيق
تطلعات الشعب الليبي بمستقبل أكثر أمنًا
واستقرارًا وازدهارًا.
وق ـب ـي ــل امل ــؤتـ ـم ــر ،ك ــان ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي قــد أعــربــا عــن دعمهما
لليبيا .وقالت السفارة األميركية ،في بيان،
إن «ال ــوالي ــات املـتـحــدة ملتزمة بــدعــم وحــدة
ليبيا وسيادتها واالنتخابات املقبلة» .فيما
قالت بعثة االتـحــاد األوروب ــي فــي طرابلس،
فــي بـيــان ،إن املؤتمر «سيكون فرصة مهمة
لتقييم الـتـقــدم امل ـحــرز فــي تنفيذ مخرجات
م ــؤتـ ـم ــر بـ ــرلـ ــن واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات الـ ـج ــاري ــة
لالنتخابات».
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شرق
غرب
البرلمان األوروبي يدين
جمع السلطات بيد سعيّد

دع ـ ّـا ال ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ــي ،ف ــي ق ــرار
تـبــنــاه أمــس الخميس ،إلــى احـتــرام
الـ ـحـ ـق ــوق والـ ـح ــري ــات ف ــي ت ــون ــس،
ودان ج ـم ــع ك ــل ال ـس ـل ـط ــات ف ــي يــد
ّ
سعيد .وشدد القرار،
الرئيس قيس
الــذي صــدر بأغلبية األص ــوات بعد
حصوله على  534صوتًا من أصل
 ،685ع ـلــى ضـ ـ ــرورة عـ ــودة الـنـظــام
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ف ــي ت ــون ــس وإعـ ـ ــادة
عمل البرملان ،وحث السلطات على
استئناف حوار وطني شامل ،داعيًا
لـلـعــودة إل ــى الــديـمـقــراطـيــة الكاملة
واسـتـئـنــاف الـنـشــاط الـبــرملــانــي في
أسرع وقت ممكن.
(العربي الجديد)

تونس :محامون ينددون
بالمحاكمات العسكرية
اح ـ ـتـ ــج ع ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـ ــن امل ـح ــام ــن
التونسيني فــي املحكمة االبتدائية
في العاصمة ،أمس الخميس ،على
إي ـ ـقـ ــاف الـ ـن ــائ ــب واملـ ـح ــام ــي سـيــف
الدين مخلوف ،معربني عن رفضهم
ل ـل ـم ـحــاك ـمــات ال ـع ـس ـكــريــة وال ـت ـفــرد
بالسلطة والـتـهــديــدات الـتــي باتت
ت ــاح ــق امل ـح ــام ــن وامل ــدنـ ـي ــن مـنــذ
 25ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز املـ ــاضـ ــي .وق ــال
الــرئـيــس الـســابــق للهيئة الوطنية
لـلـمـحــامــن ،عـبــد الـ ــرزاق الـكـيــانــي،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن مـخـلــوف
«يتعرض لظلم كبير في ظل نظام
ديكتاتوري».
(العربي الجديد)
سورية :إعدام  24شخصًا
لـ«تورطهم في إشعال
حرائق»
أع ــدم الـنـظــام ال ـســوري  24شخصًا
م ـ ـتـ ــورطـ ــن ف ـ ــي إش ـ ـع ـ ــال حـ ــرائـ ــق،
اج ـتــاحــت م ـنــاطــق عـ ـ ّـدة ف ــي ال ـبــاد
ن ـه ــاي ــة ال ـص ـي ــف امل ـ ــاض ـ ــي .وق ــال ــت
وزارة الـ ـع ــدل ف ــي بـ ـي ــان« :ت ـ ـ ّـم يــوم
أمس (األربعاء) تنفيذ حكم اإلعدام
ب ــأرب ـع ــة وع ـش ــري ــن م ـج ــرم ــا ،وذل ــك
ً
الرتكابهم أعماال إرهابية أدت إلى
الــوفــاة واإلضـ ــرار بالبنى التحتية
للدولة واملمتلكات العامة والخاصة
بــاس ـت ـخــدام امل ـ ــواد الـ ـح ــارق ــة» .كما
ّ
تضمن الحكم إنــزال عقوبات بحق
 20آخرين.
(فرانس برس)
أردوغان يهدد
بطرد  10سفراء

ه ــدد الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
أردوغـ ـ ــان (الـ ـص ــورة) ب ـطــرد سـفــراء
عشر دول من بينها فرنسا وأملانيا
والــواليــات املـتـحــدة ،ردًا على دعــوة
وج ـه ـت ـهــا هـ ــذه الـ ـ ــدول ل ــإف ــراج عن
رجل األعمال املعارض عثمان كافاال.
وق ـ ـ ــال أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات:
«أب ـ ـل ـ ـغـ ــت وزيـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـيـ ـتـ ـن ــا أن ـن ــا
ال ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ـس ـم ــح ألن ـف ـس ـنــا
باستقبالهم في بــادنــا» ،مؤكدا أن
القضاء التركي «مستقل» .وفي بيان
ٌّ
صدر مساء اإلثنني ،دعا كل من كندا
وفرنسا وفنلندا والدنمارك وأملانيا
وه ــول ـن ــدا ون ـيــوزي ـل ـنــدا وال ـن ــروي ــج
وال ـســويــد وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إلــى
«تـســويــة عــادلــة وســريـعــة لقضية»
كافاال.
(فرانس برس)

القتل العمد لقاتل
النائب أميس
ّ
وجـ ـ ـه ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ت ـه ـمــة ال ـق ـت ــل ال ـع ـمــد
إل ــى ال ـش ــاب ع ـلــي حــربــي ع ـلــي ،في
الجريمة التي أودت بحياة النائب
البريطاني ديفيد أميس األسبوع
املــاضــي ،وفــق مكتب االدعــاء امللكي
وال ـ ـشـ ــرطـ ــة .وي ـ ــواج ـ ــه ال ـب ــري ـط ــان ــي
صــومــالــي األص ـ ــل ،تـهـمــة منفصلة
التحضير الرتكاب أعمال
أيضًا هي ُ
إرهــابـيــة .وقـتــل أمـيــس طعنًا خالل
ل ـقــائــه م ــؤي ــدي ــه داخ ـ ــل ك ـنـي ـســة فــي
دائرته االنتخابية.
(فرانس برس)
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تقرير

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

محاولة لتخطي التباينات حول إيران وسورية

لقاء بوتين وبينت اليوم

مواجهات
باب العامود

يحاول الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ورئيس
الحكومة اإلسرائيلية
نفتالي بينت ،اليوم،
تخطي التباينات بشأن
سورية وإيران
موسكو ـ رامي القليوبي
صالح النعامي

معركة مقدسية
دفاعًا عن الوجود
القدس المحتلة ـ محمد محسن

عـ ــادت مـنـطـقــة ب ــاب ال ـع ــام ــود في
مدينة القدس املحتلة ،بساحاتها
ومدرجاتها ،إلى واجهة األحداث،
إذ تشهد منذ حوالي األسبوعني ،اشتباكات
ب ــن ف ـت ـيــان وش ـب ــان فـلـسـطـيـنـيــن م ــن جـهــة،
وبــن شــرطــة وجـيــش االحـتــال ومجموعات
مـ ــن امل ـس ـت ــوط ـن ــن يـ ـج ــري اس ـت ـج ــاب ـه ــا مــن
«محني ي ـهــودا» والـعــديــد مــن املستوطنات،
مــن جهة أخ ــرى ،مــا يعيد لــذاكــرة املقدسيني
م ــواج ـه ــات ســاب ـقــة أو م ــا ب ــات ــوا يـسـمــونـهــا
حــرب سـيــادة على املنطقة كــانــوا خاضوها
في شهر رمضان املاضي (بني إبريل/نيسان
وم ــاي ــو/أي ــار امل ــاض ـي ــن) ،وأرغـ ـم ــوا خــالـهــا
قــوات االحـتــال في حينه على إزالــة حواجز
حديدية كانت وضعتها في قلب الساحة ملنع
الشبان من التواجد فيها.
وي ـ ــرى امل ـق ــدس ـي ــون أن م ــا ش ـهــدتــه «ســاحــة
الشهداء» في بــاب العامود على مــدى األيــام
ّ
امل ــاضـ ـي ــة ،بـ ــات ي ـش ــك ــل م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة مــن
اسـتـهــداف الـشـبــاب املـقــدسـيــن الــذيــن ّ
ضيق
االحتالل مساحة حريتهم ومكان وجودهم
م ــن خ ــال عـمـلـيــات الـتـنـكـيــل ال ـيــوم ـيــة الـتــي
تقترفها ق ــوات االح ـتــال بحقهم وإخالئهم
بـ ــال ـ ـقـ ــوة مـ ـ ــن هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة ال ـ ـكـ ــاب
الـبــولـيـسـيــة وال ـ ـهـ ــراوات وإطـ ــاق الــرصــاص
املـ ـط ــاط ــي وقـ ـن ــاب ــل ال ـ ـصـ ــوت وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ،ع ــدا
سـحــل الـنـســاء واس ـت ـهــداف ال ـطــواقــم الطبية
واإلعالمية على وجه الخصوص.
ُ
ويظهر الفتية والشبان املقدسيون مقاومة
عنيدة وجريئة وإسقاطًا ملا يسميه االحتالل
سياسة الردع ضد هذا الجيل من املقدسيني،
ٍّ
تصد لجنود االحتالل
من خالل ما ظهر من
وم ـس ـتــوط ـن ـيــه ومـ ـق ــاوم ــة االعـ ـتـ ـق ــال ب ـش ــدة،
واالشتباك باأليدي مع الجنود الذين يردون
باستخدام مفرط للعنف وإطــاق الرصاص
ال ـحــي وامل ـطــاطــي وس ـحــل الـفـتـيــات مــن دون
رادع.
ي ـقــول إبــراه ـيــم ال ـب ـكــري ،وه ــو أح ــد الـشـبــان
ال ــذي ــن تـ ـع ــرض ــوا ل ـل ـض ــرب بـ ــال ـ ـهـ ــراوات مــن
قبل الجنود أخـيـرًا ،فــي حديث مــع «العربي
الـجــديــد» ،إنــه كــان برفقة عــدد مــن أصدقائه

يجلسون على مــدرجــات بــاب الـعــامــود حني
بــاغ ـت ـت ـهــم م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن جـ ـن ــود االحـ ـت ــال
بكالبها البوليسية واعتدوا عليهم بالضرب
عـلــى أرج ـل ـهــم عـلــى مـ ــرأى م ــن مـجـمــوعــة من
املستوطنني ،وحني ّ
توجه إلى ضابط آخر في
شرطة االحـتــال يتحدث العربية وشكى له
قيام أحد الجنود بضربه على رجله ،قال له
الضابط« :أضربك على رجلك الثانية» ،وما
إن أكمل حديثه حتى انهال عليه بالهراوات
على رجله الثانية.
املواطنة ملياء سالم ،والدة الصحافية نسرين
سالم ،روت لـ«العربي الجديد» ،ما تعرضت
له هي وابنتها وشقيقتها ساجدة من اعتداء
من قبل مجندات االحتالل وجنوده قبل أيام
خـ ــال تـغـطـيــة ن ـســريــن م ــواج ـه ــات ف ــي بــاب
ال ـعــامــود .تـقــول ســالــم إن مـجـنــدتــن اعـتــدتــا
ع ـلــى ابـنـتـهــا وقــام ـتــا بـسـحـلـهــا ع ـلــى م ــدرج
باب العامود على الرغم من أنها كانت تقوم
بـعـمـلـهــا كـصـحــافـيــة ،وت ــم اق ـت ـيــادهــا بعنف
وي ــداه ــا خ ـلــف ظ ـهــرهــا ،مـضـيـفــة «ق ـلــت لهم
إنها صحافية ،فلماذا تعتدون عليها ،لكنهم
اعـ ـت ــدوا ع ـل ـ ّـي أي ـض ــا ،وع ـل ــى اب ـن ـتــي الـثــانـيــة
ساجدة ،كما اعتدوا على صحافيني آخرين
منهم املـصــور أحمد أبــو صبيح ،حيث نقال
إلى مركز شرطة صالح الدين ،وفي ساعات
املـ ـس ــاء ت ــم ن ـقــل ن ـســريــن إلـ ــى م ــرك ــز ل ـحــرس
الحدود على سفوح جبل املكبر».
نـســريــن ال ـتــي تـعــرضــت لــاعـتـقــال وال ـضــرب
مع والدتها وشقيقتها ،أفــرج عنها الثالثاء
املـ ــاضـ ــي ،ب ـش ــرط اإلب ـ ـعـ ــاد ع ــن م ـن ـط ـقــة ب ــاب
العامود مسافة  150مترًا ملدة  15يومًا ،وكما
تقول والدة نسرين« :ما بدهم حدا يكون في
ب ــاب ال ـعــامــود ،املـسـتــوطـنــن راي ـحــن جايني
وبستفزوا الشباب ومــا حــدا بحكيلهم وين
رايحني ،وال بوقفهم عند حدهم».
ويقول شبان مقدسيون إن «جنود االحتالل
ه ــم م ــن ي ــأت ــون بــامل ـس ـتــوط ـنــن إلـ ــى ســاحــة
بــاب العامود ليستفزونا ،ونحن بــدورنــا ال
نسكت ،ولن نسكت على استفزازاتهم ،وحني
نــرد عليهم بردعهم يتدخل الجنود لقمعنا
وضربنا وإخالئنا بالقوة من املكان» ،وهذا
مــا يــؤكــده لـ«العربي الجديد» الفتى محمد
اشـتـ ّـي وهــو يــروي مــا تـعــرض لــه وثــاثــة من

اعتداءات االحتالل
محاولة لفرض السيادة
اإلسرائيلية بالقوة
زج االحتالل
بالمستوطنين كطرف
رئيس في هذه الحرب
يتصدى الفلسطينيون العتداءات االحتالل المتصاعدة (أحمد غرابلي/فرانس برس)

رف ــاق ــه قـبــل يــومــن ف ــي ب ــاب ال ـع ــام ــود ،وهــو
االع ـ ـتـ ــداء ال ـث ــال ــث ال ـ ــذي ي ـت ـع ــرض ــون ل ــه فــي
غ ـضــون أس ـبــوعــن .ويـضـيــف اش ـت ـ ّـي« :ليس
لنا مكان آخــر نذهب إلـيــه ،هــل هناك قانون
يمنع أي فرد من الجلوس في ساحة عامة؟
هــم ال يريدوننا أن نـكــون هـنــا ،لكن ال مكان
آخر نذهب إليه».
ه ـ ــذه األحـ ـ ـ ـ ــداث املـ ـتـ ـص ــاع ــدة م ـن ــذ ح ــوال ــي
األسبوعني في ساحة باب العامود ،يصفها
الكاتب واملحلل السياسي راس ــم عبيدات،
ف ــي حــديــث م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،بــأنـهــا
ح ــرب س ـيــادة يـبــدو أنـهــا لــن تـتــوقــف إن لم
تتصاعد في األيــام املقبلة .ويؤكد عبيدات
أن االحتالل زج باملستوطنني املستجلبني
كطرف رئيس في هذه الحرب التي تستهدف
تحقيق الغلبة على جيل فلسطيني يتجدد
ش ـبــابــه ك ــل يـ ــوم ،ويـ ــرى ف ــي ب ــاب ال ـعــامــود
وســاحـتـهــا وطـنــه ال ــذي يــدافــع عــن وج ــوده
فيه .ويشير إلى أن الواقع يوضح أن ما يقوم
به االحتالل يندرج في إطار سعي متواصل
مــن قبل حكومة اليمني والـتـطــرف الديني
والـ ـت ــورات ــي وال ـت ـل ـم ــودي ل ـت ـهــويــد ســاحــة
ب ــاب ال ـع ــام ــود ،بـعــد أن فـشــل ه ــذا املخطط
ف ــي إب ــري ــل ،وم ــاي ــو امل ــاض ـي ــن ،ب ـعــد هـ ّـبــات
القدس الثالث التي ّ
فجرت انتفاضة شعبية
عــارمــة امـتــدت على طــول وعــرض جغرافيا
فلسطني الـتــاريـخـيــة ،واسـتــدعــت ألول مرة
ً
ت ــدخ ــا عـسـكــريــا م ــن فـصــائــل امل ـقــاومــة في
قطاع غزة دفاعًا ونصرة للقدس واألقصى.

م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ـص ــف امل ـح ــام ــي م ــدح ــت دي ـبــة
االعتداءات اليومية من قوات االحتالل بحق
ال ـش ـبــان ف ــي ب ــاب ال ـع ــام ــود بــأن ـهــا مـحــاولــة
ل ـفــرض ال ـس ـيــادة اإلســرائـيـلـيــة بــالـقــوة على
امل ـ ـكـ ــان .وي ـض ـي ــف ف ــي ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد»« :مشهد وج ــود الـشـبــاب املقدسي
بصورة دائمة في القدس وتحديدًا في باب
الـعــامــود ال ي ــروق لــاحـتــال أبـ ـدًا باعتباره
مـ ـظـ ـهـ ـرًا م ـ ــن مـ ـظ ــاه ــر الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــادة ،ولـ ـ ـ ــذا هــم
يقاومونه بشدة» .ووفق ديبة ،فإن «االحتالل
يتفنن فــي اسـتـخــدام معظم أســالـيــب القمع
بما فيها استخدام املياه العادمة ،علمًا بأن
املــركـبــات املستخدمة يفترض أن تستخدم
م ـي ــاه ــا م ـل ــون ــة ول ـي ـس ــت عـ ــادمـ ــة ،وهـ ــو أم ــر
يحدث فقط فــي التظاهرات واالحتجاجات
اليهودية ،لكن في االحتجاجات الفلسطينية
يستخدمون املياه العادمة والقذرة ،وتخرق
ش ــرط ــة االحـ ـ ـت ـ ــال أن ـظ ـم ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام ه ــذه
املــركـبــات وال ـتــي تحظر رشـهــا عـلــى رؤوس
املحتجني مــن مسافة تقل عــن  25مـتـرًا ،كما
تمنع رشـهــا فــي الـســاحــات املفتوحة وعلى
امل ـحــال ال ـت ـجــاريــة ،ول ـهــذا نـحــن نـعـكــف على
تـقــديــم الـتـمــاس يـمـنــع شــرطــة االح ـت ــال من
االس ـت ـخــدام ال ـحــالــي لـلـمــركـبــات» .ويضيف
دي ـ ـبـ ــة« :هـ ـ ــم ي ـ ــري ـ ــدون إف ـ ـ ـ ــراغ م ـن ـط ـق ــة ب ــاب
الـ ـع ــام ــود ،ش ــري ــان املـ ـ ــرور ال ــرئ ـي ــس لـلـبـلــدة
القديمة ،من املقدسيني خصوصًا الشباب،
وإف ــراغ البلدة القديمة مــن تجارها وضــرب
الـ ـق ــوة ال ـش ــرائ ـي ــة ف ـي ـهــا ،ل ــدف ــع ال ـت ـج ــار 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 واملـكــان بــن أصحاب
امل ـك ــان األص ـل ـي ــن واالحـ ـت ــال الـ ــذي ي ـحــاول
مـصــادرة حــق الــوجــود الفلسطيني فــي هذه
املنطقة في سياق حربه على جميع مظاهر
ال ـس ـيــادة ،ول ـهــذا ي ـقــاوم االح ـتــال كــل نشاط
ويمنع أي فعالية اجتماعية أو جماهيرية
لدواع
من دون تصريح منه ،ويقوم بقمعها
ٍ
سـيــاسـيــة وه ــي أن ـهــا ت ـتــم بــرعــايــة وتـمــويــل
وإشراف من السلطة الفلسطينية.
وفــي هــذا السياق ،يــرى أستاذ علم االجتماع
وعـ ـض ــو امل ـج ـل ــس ال ـت ـش ــري ـع ــي الـفـلـسـطـيـنــي
الـ ـس ــاب ــق ،بـ ــرنـ ــارد س ــابـ ـي ــا ،ف ــي ح ــدي ــث مــع
«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن ال ـن ـت ــائ ــج امل ـتــرت ـبــة
ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة أوسـ ـل ــو ل ــم ت ـس ـت ـطــع تـغـيـيــب
دور ال ـش ـبــاب امل ـقــدســي ،لـكـنـهــا ســاه ـمــت في
ّ
وضـ ــع أس ـئ ـل ــة ال ـه ــوي ــة واالنـ ـتـ ـم ــاء ف ــي م ـحــل
ّ
ال ـص ــدارة .ويـقــول ســابـيــا «إن تغييب الــدور
الفلسطيني الرسمي ،واملعيقات واإلجــراءات
ّ
التي اتبعتها سلطات االحتالل للجم وتقنني
الحضور الفلسطيني الرسمي ،أوجدت فراغًا
سياسيًا شعر به املقدسيون عامة وليس فئة
الـشـبــاب فـقــط ،وصــاحــب ه ــذا ال ـف ــراغ ارتـبــاط
ث ـلــث ال ـق ــوة ال ـعــام ـلــة امل ـقــدسـ ّـيــة وأغ ـل ـب ـهــا من
الشباب ،باالقتصاد اإلسرائيلي ومتطلباته
الـتـشـغـيـلـيــة خـصــوصــا ف ــي ال ـق ــدس الـغــربـيــة،

تقرير

ً
مسعى جديد منها للسيطرة على كافة
في
ال ـق ـطــاعــات امل ــؤث ــرة ف ــي الـ ــرأي ال ـع ــام ،ب ــدأت
األج ـه ــزة األمـنـيــة املـصــريــة أخ ـي ـرًا ،محاولة
لفرض الهيمنة على قطاع كرة القدم ،الذي
يـحـتــل املــرت ـبــة األول ـ ــى م ــن ح ـيــث الـشـعـبـيــة
ل ــدى املــواط ـنــن امل ـصــريــن .وجـ ــاءت أح ــدث
حـلـقــات مسلسل سـيـطــرة األج ـهــزة األمنية
على هذا القطاع ،ما شهدته لجنة الرياضة
فــي مجلس ال ـنــواب امل ـصــري مـســاء اإلثـنــن
امل ــاض ــي ،ف ــي أعـ ـق ــاب اس ـتــدعــائ ـهــا لــرئـيــس
اتحاد الكرة أحمد مجاهد ،ووزيــر الشباب
والرياضة ،أشــرف صبحي ،للرد على نحو
 15طـلــب إح ــاط ــة مـقــدمــة م ــن ن ــواب تابعني
لتنسيقية شباب األحزاب ،وحزب «مستقبل
وطن» ،اللذين تتم إدارتهما بشكل مباشر من
أجهزة سيادية في الدولة .وتتهم الطلبات
جميعها رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة اتحاد
الكرة املعينة من جانب االتحاد الدولي لكرة
ال ـقــدم «فـيـفــا» ،أي مـجــاهــد ،بــالـفـســاد املــالــي
واإلداري ،مطالبني بعزله من موقعه.
وبحسب مصادر خاصة ،تحدثت لـ«العربي
ال ـجــديــد» ،ف ــإن «ج ـهــاز األم ــن الــوطـنــي الــذي
يـشــرف بشكل جــزئــي عـلــى ح ــزب مستقبل،
ك ــان ي ـتــولــى إرسـ ـ ــال ب ـي ــان ــات لـلـصـحــافـيــن
األم ـن ـي ــن م ـت ـع ـل ـقــة ب ـغ ـضــب داخـ ـ ــل إدارات
األنــديــة املختلفة ج ـ ّـراء أداء اللجنة املؤقتة
الـ ـت ــي يـ ـت ــول ــى رئ ــاسـ ـتـ ـه ــا أحـ ـم ــد م ـج ــاه ــد،
والـ ــذي يـعــد الــواج ـهــة األمــام ـيــة للمهندس
هاني أبو ريدة ،الذي يتولى منصب عضو

بيلينكايا :أميركا
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متابعة

مصر :كرة القدم في مالعب السياسة
القاهرة ـ العربي الجديد

ّ
وحلل البعض هــذا االرتـبــاط التشغيلي على
أنـ ــه م ــؤش ــر ل ـخ ـل ـخ ـلــة ال ـه ــوي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
عند الـشـبــاب وإض ـعــاف انتمائهم الــوطـنــي».
ويضيف «املفاجأة كانت بــأن هــؤالء الشباب
كــانــوا األوائ ــل فــي الــدفــاع عــن الـحــرم القدسي
(املـ ـسـ ـج ــد األقـ ـ ـص ـ ــى) ،وع ـ ــن طـ ــابـ ــع امل ــدي ـن ــة
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ك ــل األح ـ ـ ــداث ال ـت ــي تـحــدت
الفلسطينيني وطابع مدينتهم من ّ
هبة النفق
ّ
وهبة البوابات ،إلى تلك التي صاحبت زيارة
رئيس وزراء إسرائيل األسبق أرئيل شــارون
االس ـت ـف ــزازي ــة وغ ـيــرهــا م ــن ال ـت ـحــديــات حتى
رمضان هذا العام».
َ
ويردف سابيال« :لم يتوان الشباب املقدسي
في قبول التحدي والتصدي ملا يرونه بشكل
عفوي تحديا رئيسيا لهويتهم ومكوناتها،
وبــالـتــالــي دور ال ـش ـبــاب مــوجــود حـتــى ولــو
م ـ ّـر بــأوقــات هــادئــة نسبيًا ينشغل بـهــا هــذا
ّ
وملهيات مثل باقي الشباب
الشباب بأمور
في العالم ،ودائمًا السلطات تحاول أن تجد
ح ـ ّـي ـزًا زمــان ـيــا تـشـعــر ب ــه بــالــراحــة النفسية،
ول ـك ــن ه ــل ه ــذا سـيـمـنــع أو س ـيــوقــف هـ ّـبــات
ّ
جــديــدة؟ أنــا أشــك بذلك ،ألن املشكلة بحاجة
إلـ ــى ح ــل ج ـ ـ ــذري» ،م ـتــاب ـعــا «ت ـب ـقــى املـشـكـلــة
ً
سياسية تتطلب حال سياسيًا ،ولكن إذا أراد
العسكر أن يحتوي الشباب بطريقة قمعية
ّ
فستبقى املشكلة قــائـمــة ،فــي حــن أن هناك
غ ـيــابــا ل ـل ـمــؤس ـســات واألطـ ـ ــر ال ـت ــي تـحـتــوي
الشباب ،وفــي وضــع الـقــدس لــن يكون هناك
أي حل طاملا االحتالل مستمر».

فــي أول لـقــاء شخصي بينهما ،يستقبل
الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن ،في
منتجع سوتشي ،الـيــوم الجمعة ،رئيس
الــوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت ،وسط
توقعات بأن يتصدر ملفا سورية وإيران
ج ــدول أع ـمــال امل ـبــاح ـثــات ،فــي ظــل سعي
الجانبني الستئناف الحوار الثالثي بني
مـجــالــس األمـ ــن الــروس ـيــة واإلســرائـيـلـيــة
واألميركية.
ومـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات عـ ـ ـ ــزم ب ـ ــوت ـ ــن وب ـي ـن ــت
مـنــاقـشــة ق ـضــايــا ال ـت ـع ــاون االق ـت ـص ــادي،
مشاركة وزيــر البناء اإلسرائيلي الناطق
ب ــال ــروس ـي ــة زئـ ـي ــف إلـ ـك ــن ،ف ــي الـ ــزيـ ــارة.
وهــو ت ــرأس اللجنة الحكومية للتعاون
االقتصادي من الجانب اإلسرائيلي منذ
عهد نتنياهو.
ومن الالفت أن زيارة بينت إلى سوتشي
ت ــأت ــي ب ـعــد زي ـ ــارة رئ ـي ــس هـيـئــة األركـ ــان
العامة اإليرانية اللواء محمد باقري إلى
موسكو ،التقى خاللها مع قيادات وزارة
ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة وم ـم ـث ـلــن ع ــن الـهـيـئــة
الفيدرالية للتعاون العسكري  -التقني،
في مؤشر يعكس عــزم موسكو مواصلة
إم ــدادات ـه ــا الـعـسـكــريــة إل ــى ط ـه ــران ،وهــو
م ــا ي ـث ـيــر ق ـل ــق ت ــل أبـ ـي ــب .وخـ ـ ــال لـقــائــه
وزي ــر الــدفــاع الــروســي سيرغي شويغو،
أش ــاد ب ــاق ــري بــالـنـطــاق «غ ـيــر املـسـبــوق»
ل ـل ـت ـعــاون ب ــن ال ـب ـلــديــن .وك ـشــف بــاقــري،
ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة ،ع ــن إج ـ ــراء
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع م ــوسـ ـك ــو بـ ـش ــأن شـ ــراء
مقاتالت ومروحيات.
وت ـ ـت ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــة املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة
فـ ــي ش ـ ـ ــؤون ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،م ــاري ــان ــا
بـيـلـيـنـكــايــا ،أن تـتــركــز م ـحــادثــات بــوتــن
وبينت في سوتشي على مناقشة امللفني
اإليراني والـســوري ،وسط بحث موسكو
ع ــن اسـتـئـنــاف ات ـصــاالت ـهــا م ــع واشـنـطــن

ح ــول ســوريــة عـبــر الـبــوابــة اإلســرائـيـلـيــة.
وت ـقــول بيلينكايا ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«هذا أول لقاء شخصي تعارفي بني بينت
وبــوتــن ال ــذي تـعــامــل مــع رئـيــس ال ــوزراء
السابق بنيامني نتنياهو على مــدى 12
س ـنــة ،وك ــان ــت تــربـطـهـمــا عــاقــة وط ـيــدة.
تبحث روسـيــا عــن استئناف االتـصــاالت
مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة ح ــول ســوريــة عبر
إســرائ ـيــل عـلــى مـسـتــوى مـجــالــس األم ــن،
واملتوقفة منذ العام  .2019تسعى موسكو
الستئناف االتصاالت مع واشنطن حول
ـؤات في
مستقبل ســوريــة ،والــوقــت اآلن مـ ٍ
ظــل تطبيع الـعــاقــات مــع إدارة الرئيس
األميركي الجديد جو بايدن».
وتلفت بيلينكايا إلى أن «اإلدارة األميركية
م ـع ـن ـيــة هـ ــي األخ ـ ـ ـ ــرى بـ ــاالت ـ ـصـ ــاالت مــع
روسيا عبر إسرائيل ،وإجــراء املحادثات
تحت غطاء أمــن حليفتها ،تجنبًا إلثــارة
ردود أفعال سلبية في الداخل األميركي
بــإجــراء اتـصــاالت مباشرة مــع موسكو».
وحــول مكانة امللف اإليــرانــي على أجندة
لـقــاء بــوتــن وبـيـنــت ،تــوضــح بيلينكايا:
«تـشـكــل الـقـضـيــة اإليــران ـيــة دائ ـمــا أهمية
قصوى إلسرائيل ،ولكن روسيا ال تنوي
التخلي عن تعاونها مع طهران ،بما في
ذل ــك ع ــن ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري  -الـتـقـنــي.
لكن فــي املـقــابــل ،ال تـعــارض روسـيــا ردع
األعـ ـم ــال اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي س ــوري ــة ،ولــذلــك
تغض الطرف عن الضربات اإلسرائيلية
ع ـلــى امل ــواق ــع اإلي ــران ـي ــة ،الس ـي ـمــا عـنــدمــا
تستطيع إسرائيل اإلثبات أنه كان هناك
تهديد ألمنها».
مــن جهته ،يقر الباحث فــي مركز بحوث
األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي فـ ــي ج ــام ـع ــة تـ ــل أب ـي ــب،
السفير اإلسرائيلي األسبق لــدى روسيا
وأوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،تـ ـسـ ـف ــي م ـ ــاغ ـ ــن ،ب ـت ـب ــاي ــن

املـقــاربــات الــروسـيــة واإلســرائـيـلـيــة حيال
القضية الـنــوويــة اإليــران ـيــة ،متوقعًا في
ال ــوق ــت ذاتـ ــه أن يـطـلــب بـيـنــت م ــن بــوتــن
الـضـغــط عـلــى إيـ ــران ،واالم ـت ـنــاع عــن بيع
األسـ ـلـ ـح ــة لـ ـطـ ـه ــران رغ ـ ــم إل ـ ـغـ ــاء ال ـح ـظــر
ال ــدول ــي ع ـلــى ت ــوري ــده ــا ل ـهــا .وف ــي مـقــال
بعنوان «مــاذا سيناقش بوتني وبينت؟»
نشر في صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي»
ال ــروس ـي ــة ،أم ــس األول األربـ ـع ــاء ،يتوقع
مــاغــن أن يـحــاول بــوتــن وبينت إنعاش
الحوار السياسي حول سورية والوجود
اإليــرانــي فيها ،وكــذلــك استئناف الحوار
الثالثي بــن مجالس األم ــن ،وسيبحثان
أي ـض ــا إع ـ ـ ــادة الـ ـع ــاق ــات ال ـت ـج ــاري ــة إل ــى
مستوى ما قبل جائحة كورونا.
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة ،أش ـ ــارت ق ـن ــاة ال ـت ـل ـفــزة
اإلســرائـيـلـيــة الــرسـمـيــة ،أم ــس الخميس،
إلــى أن لـقــاء بينت وبــوتــن يــأتــي فــي ظل
تعاظم عــداء الـشــارع الــروســي إلسرائيل.
ولـفـتــت ال ـق ـنــاة ،ف ــي تـحـلـيــل أعـ ـ ّـده املعلق
أليكس نينرنبرغ ،إلى أن االجتماع يأتي
في ظل تراجع العالقات بني موسكو وتل
أبيب ،مشيرة إلى أن املؤسسة العسكرية
ال ــروس ـي ــة غــاض ـبــة م ــن إس ــرائ ـي ــل بسبب
ّ
مواصلتها شن الغارات الجوية في عمق
األراضــي السورية منذ  ّ .2018وأوضحت
أن «ال ـ ـعـ ــداء الـ ـع ــام الـ ـ ــذي ي ـك ــن ــه ال ـش ــارع
الروسي إلسرائيل» ُع ِّبر عنه خالل الحرب
عـلــى غ ــزة فــي مــايــو/أيــار امل ــاض ــي ،حيث
حــرصــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام الــروس ـيــة على
تبني رواية مناقضة للرواية اإلسرائيلية.
وأضــافــت أن االنـتـقــادات الـتــي تـ َّ
ـوجــه إلى
إســرائ ـيــل فــي روس ـيــا لــم تـعــد مـحـصــورة
بــال ـص ـحــاف ـيــن وامل ـع ـل ـقــن امل ـن ـت ـمــن إلــى
ال ـحــزب الـشـيــوعــي ،بــل انـضــم إلـيـهــم عــدد
كبير من ممثلي التيار الليبرالي ،الذين
كانوا في املاضي ينظرون إلــى إسرائيل
بوصفها «نموذجًا للدولة الديمقراطية
التي يقتدى بها ،حيث باتوا يرونها اآلن
قوة كولونيالية محتلة» .وبحسب القناة،
فــإن الكثير من النخب اإلسرائيلية ترى،
في املقابل ،في النظام الذي يرأسه بوتني
نظامًا «ديـكـتــاتــوريــا مــركــزيــا ال يتصرف
وفق األصــول التي تتبعها الــدول الرائدة
في العالم» ،حيث تشير هذه النخب إلى
أن بوتني لم يتردد في اعتقال ومحاكمة
اإلسرائيلية نعاما يسسخار قبل عامني،
بحجة ح ـيــازة م ـخ ــدرات ،ملـجــرد الضغط
على إسرائيل من أجــل اإلفــراج عن مدون
روسي اعتقلته تل أبيب.

املكتب التنفيذي في االتحاد الدولي للعبة،
ويستمد منه قــوة كبيرة تجعله يستقوي
بــذلــك املـنـصــب فــي مــواجـهــة أج ـهــزة الــدولــة
التنفيذية».
وأوض ـحــت امل ـصــادر أن «مـســؤولــن أمنيني
هم من أشرفوا على تجميع نحو  50رئيس
مجلس إدارة مــن األنــديــة ومــراكــز الشباب
ال ـخــاض ـعــن مل ـظ ـلــة اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ،ف ــي أحــد
الفنادق أخيرًا ،وإصــدار بيان عن االجتماع
طالبوا خــالــه بـعــزل مجاهد مــن منصبه».
وجاء ذلك ،بحسب املصادر ،قبل أن يتدخل
االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،لـيـمـ ّـد الـفـتــرة
امل ـخ ـص ـصــة إلدارة ال ـل ـج ـنــة امل ــؤق ـت ــة ،وهــو
مــا استفز األج ـهــزة األمـنـيــة ،الـتــي كــانــت قد
رت ـب ــت قــائـمـتـهــا الن ـت ـخــابــات ات ـح ــاد ال ـكــرة
املقبلة ،بالشكل الذي يضمن لتلك األجهزة،
السيطرة الكاملة على اللعبة التي تتحكم
بشكل كبير فــي أمــزجــة الـغــالـبـيــة العظمى
من املصريني ،كما أنها باتت تمثل صناعة
اقتصادية ضخمة .وشدد  50ناديًا ،في بيان،
عـلــى ض ــرورة إج ــراء جمعية عمومية غير
عادية إلى جانب تشكيل لجنة من الجمعية
العمومية ،لطرح التعديالت املقترحة على
الئـحــة النظام األســاســي ملسؤولي االتـحــاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) العتمادها.
وبحسب املصادر ،فإن الهجوم الحاد الذي
تعرض له أحمد مجاهد تحت ّ
قبة البرملان،
وال ـ ـ ــذي وصـ ــل إلـ ــى ح ــد ت ــوج ـي ــه اإله ــان ــات
لــه مــن قبل عــدد مــن ال ـنــواب ،واتـهــام رئيس
الهيئة الـبــرملــانـيــة لـحــزب «مستقبل وطــن»
أشــرف رشــاد لرئيس اللجنة املؤقتة إلدارة

اتـحــاد كــرة الـقــدم ،بالفساد اإلداري «وكأنه
يــديــر ع ــزب ــة» ،حـصــل بـعــدمــا نـمــي إل ــى علم
أب ــو ري ــدة تشكيل قــائـمــة مــن جــانــب أجـهــزة
األم ــن ،يـقــودهــا اإلعــامــي الــريــاضــي والعــب
النادي األهلي السابق أحمد شوبير ،للفوز
بـمـنـصــب رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ،وت ـق ــاس ــم إدارة
الـلـعـبــة ،م ــع راب ـط ــة األن ــدي ــة ال ـتــي يـتــرأسـهــا
أح ـمــد ديـ ــاب ،الـعـضــو فــي مـجـلــس الـشـيــوخ
املـ ـص ــري ع ــن «م ـس ـت ـق ـبــل وط ـ ــن» .وكــاه ـمــا
أي ش ــوب ـي ــر وديـ ـ ـ ــاب ،ي ـت ــول ــى إدارة ن ــادي
«فيوتشر» ،اململوك لرجال أعمال محسوبني
على الـحــزب واألج ـهــزة األمـنـيــة ،مــن بينهم
رئيس لجنة النقل في مجلس النواب ونائب
رئ ـي ــس الـ ـح ــزب ،ع ــاء ع ــاب ــد ،ح ـيــث يـتــولــى

زيارة باكستانية إلى كابول :األمن والحدود
شوبير منصب نائب رئيس مجلس إدارة
النادي ،في حني يتولى دياب منصب املدير
التنفيذي للنادي.
وف ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــاذاة الـ ـهـ ـج ــوم ال ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض لــه
مجاهد وأبو ريدة في مجلس النوابّ ،
حولت
األجهزة األمنية وسائل اإلعالم التابعة لها

تدخل اتحاد
لمد فترة إدارة
الـ«فيفا»
ّ
اللجنة المؤقتة

تعتبر لعبة كرة القدم األكثر شعبية لدى المصريين ()Getty

إلــى منصات للهجوم عليهما ،في محاولة
إلفقادهما دعــم االتحاد الدولي لكرة القدم
وال ـض ـغ ــط ع ـلــى االت ـ ـحـ ــاد .وأعـ ـل ــن االت ـح ــاد
املصري لكرة الـقــدم ،رفــض االتـحــاد الدولي
للعبة ،تعديل الئحة النظام األساسي قبل
أقــل مــن  3أشهر على نهاية تفويض لجنة
التطبيع ،املكلفة ب ــإدارة الجبالية (تسمية
اتحاد كرة القدم املصري) .وفي بيان له ،قال
االتحاد إنه «رفض الدخول في عملية إجراء
تعديالت على الئحة النظام األساسي ،قبل
أقــل مــن  3أشهر على نهاية تفويض لجنة
التطبيع املكلفة ب ــإدارت ــه» ،مــؤكـدًا أنــه «أمــر
محفوف باملخاطر ،وال يتوافق مع قرار فيفا
األخير بخصوص ّ
مد تفويض اللجنة».
وج ــاء رد «ف ـي ـفــا» ،بـنــاء عـلــى طـلــب ع ــدد من
األنــديــة إج ــراء بعض التعديالت على بنود
ال ــائ ـح ــة الـ ـت ــي ت ــم إق ـ ــراره ـ ــا ف ــي نــوف ـم ـبــر/
تشرين الثاني املــاضــي واعتمدتها «فيفا»
ف ــي يــون ـيــو/حــزيــران امل ــاض ــي ،وب ـ ــدوره قــام
االت ـح ــاد امل ـص ــري بــرفــع ه ــذه الـطـلـبــات إلــى
االتحاد الدولي .كما ّ
حدد رد االتحاد الدولي
لكرة القدم ،بأن تتولى اللجنة إدارة العملية
االنتخابية املقبلة والجمعية العمومية على
أساس الئحة النظام األساسي لالتحاد 2020
واملعتمدة مــن «فـيـفــا» ،والئـحــة االنتخابات
الخاصة باالتحاد املصري .2021
وبحسب امل ـصــادر ،فــإن األج ـهــزة األمـنـيــة ال
تــرغــب فــي تــولــي أب ــو ري ــدة ق ـيــادة االت ـحــاد،
بـسـبــب مــوقـعــه فــي االت ـح ــاد ال ــدول ــي للعبة
وعـ ــاقـ ــاتـ ــه فـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،وال ـ ـتـ ــي تـجـعـلــه
يستقوي به في مواجهة توجهات األجهزة.

بعد يوم على مؤتمر
موسكو األفغاني ،زار وزير
الخارجية الباكستاني شاه
محمود قريشي كابول،
وسط قلق دول الجوار
من الوضع األفغاني على
حدودها
كابول ــ العربي الجديد

ب ـعــد ي ــوم واحـ ــد ع ـلــى اس ـت ـضــافــة الـعــاصـمــة
الروسية موسكو ،مؤتمرًا حــول أفغانستان
شــاركــت فيه حــركــة «طــالـبــان» الـتــي سيطرت
على البالد في منتصف أغسطس/آب املاضي،
ووزراء خــارج ـيــة دول الـ ـج ــوار ،وم ــن بينها
باكستان ،قــام وزيــر الخارجية الباكستاني
ش ـ ــاه مـ ـحـ ـم ــود ق ــريـ ـش ــي ،أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس،
بــزيــارة اسـتـمــرت يــومــا واح ـدًا إلــى العاصمة
األفغانية كابول ،التقى خاللها قادة ووجوه
«طالبان» في حكومة تصريف األعمال ،وهي
ثاني زيــارة رسمية باكستانية لكابول ،منذ
عــودة «طالبان» للحكم .ورافــق قريشي ،إلى
العاصمة األفـغــانـيــة ،وفــد رفـيــع ،ضـ ّـم رئيس
االس ـت ـخ ـبــارات الـبــاكـسـتــانـيــة ال ـج ـنــرال فــايــز
حـمـيــد ،ال ــذي ك ــان زار كــابــول فــي ال ــراب ــع من
سبتمبر/أيلول املــاضــي ،قبل أيــام من إعالن
«ط ــالـ ـب ــان» ح ـكــوم ـت ـهــا ل ـت ـصــريــف األعـ ـم ــال.

وتأتي الزيارة أيضًا ،فيما تتحضر العاصمة
اإليرانية طهران ،الستضافة اجتماع لــوزراء
خارجية دول الـجــوار ألفغانستان األسبوع
املقبل.
وال ـت ـقــى قــري ـشــي ،أمـ ــس ،رئ ـيــس ال ـ ــوزراء في
حكومة تصريف األعمال التابعة لـ«طالبان»،
املال محمد حسن أخوند في القصر الرئاسي
في كابول ،بحسب ما أعلنت الحركة األفغانية
في تغريدة على «تويتر» .كما التقى نظيره
األفغاني املال أمير خان متقي.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ال ــزي ــارة ،ق ــال نــائــب املـتـحــدث
ب ــاس ــم «ط ــالـ ـب ــان» بـ ــال ك ــري ـم ــي ،ل ــ«ال ـعــربــي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،أمـ ـ ـ ــس ،إن ـ ـهـ ــا «مـ ـهـ ـم ــة ملـسـتـقـبــل
الـ ـع ــاق ــات ب ــن ال ــدولـ ـت ــن ،ح ـي ــث س ـت ـت ـنــاول
الوضع على منفذي طورخم وسبني بولدك
بــن الـبـلــديــن ،ووض ــع الــاجـئــن األف ـغ ــان في
ب ــاك ـس ـت ــان» .م ــن جـهـتـهــا ،أكـ ــدت الـخــارجـيــة
الباكستانية ،فــي بيان لــإعــان عــن الــزيــارة،
أن هدفها التباحث «بشأن توطيد العالقات
األخوية بني الجارتني».
وج ــاءت زي ــارة قريشي إلــى كــابــول ،فــي وقت
تـشـهــد ف ـيــه ال ـع ــاق ــات ب ــن حــركــة «طــال ـبــان»
وباكستان بعض التوتر ال سيما على خلفية
امل ـل ــف ال ـ ـحـ ــدودي ،م ــا أدى إلـ ــى إغ ـ ــاق كــافــة
املـعــابــر بــن البلدين ،حتى فــي وجــه الحركة
الـتـجــاريــة .وتـشـمــل املـلـفــات بــن أفغانستان
وبــاكـسـتــان ،بــاإلضــافــة إلــى املـلــف ال ـحــدودي،
مسألة حركة «طالبان» – باكستان ،واإلرهاب
واألمن والالجئني.
وج ـ ــاءت الـ ــزيـ ــارة ب ـع ــد يـ ــوم واح ـ ــد م ــن عـقــد
مــوسـكــو مــؤتـمـرًا حــول أفـغــانـسـتــان ،شــاركــت

ف ـي ــه «ط ــالـ ـب ــان» ودول ال ـ ـجـ ــوار ،م ــن بـيـنـهــا
باكستان والهند والصني وإيران .وكان سبق
ذلك أيضًا لقاء روسي – صيني – باكستاني
في موسكو ،حول أفغانستان ،لم تشارك فيه
الواليات املتحدة التي كانت دعيت إليه.
وأعربت روسيا والصني وإيران أول من أمس،
ف ــي خ ـتــام املــؤت ـمــر ،ع ــن «قـلـقـهــا إزاء أنشطة
منظمات إرهابية محظورة في أفغانستان»،
كـمــا «جـ ــددت الـتــأكـيــد عـلــى عــزمـهــا مــواصـلــة
ّ
ال ــدف ــع بــات ـجــاه تـعــزيــز األم ــن ف ــي ال ـب ــاد بما
يسهم في االستقرار اإلقليمي» .وطالبت الدول
املـشــاركــة فــي املـحــادثــات «طــالـبــان» بانتهاج
«سـيــاســات معتدلة» فــي ش ــؤون أفغانستان
الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة ،وف ــق إع ــان مشترك،
داعـ ــن ال ـحــركــة إل ــى تـبـنــي «س ـيــاســات ودي ــة
تجاه الدول املجاورة ألفغانستان» .وطالبت
روسيا بــ«مـبــادرة جماعية» لتنظيم مؤتمر
دولــي لـلــدول املانحة ألفغانستان بالتعاون
مع األمم املتحدة .كما أكدت األطراف املشاركة
بــاملـحــادثــات الــدولـيــة حــول أفغانستان على
ض ــرورة العمل مــع حركة «طــالـبــان» ،مشددة
على ضرورة اتخاذ األخيرة إجراءات لتشكيل

ضم الوفد
ّ
الباكستاني رئيس
االستخبارات
فايز حميد

حـكــومــة أفـغــانـيــة «شــام ـلــة بــال ـف ـعــل» .وأم ــس
الخميس ،أعلنت األمــم املتحدة أنها أنشأت
بــالـفـعــل ص ـنــدوقــا ائـتـمــانـيــا خ ــاص ــا ،لتأمني
السيولة الضرورية والعاجلة التي يحتاجها
األف ـغ ــان ،مـبــاشــرة إلـيـهــم ،عـبــر ن ـظــام يسمح
باالستفادة من أمــوال املانحني املجمدة بعد
وصــول «طالبان» للسلطة .وذكــرت املنظمة،
املحلي ،الهدف
أنــه في ظل انهيار االقتصاد ّ
مـ ــن إن ـ ـشـ ــاء الـ ـصـ ـن ــدوق هـ ــو ض ـ ــخ ال ـس ـيــولــة
لــأســر األفـغــانـيــة لتمكينها مــن الـنـجــاة في
فصل الشتاء ،والبقاء في ديارها على الرغم
من األزمــة .وقــال مدير برنامج األمــم املتحدة
اإلنمائي ،أخيم شتاينر ،إن أملانيا ،وهي من
أوائ ــل املساهمني ،تعهدت بمبلغ  50مليون
يورو ( 58مليون دوالر) للصندوق ،وإنه على
اتـصــال بمانحني آخــريــن .وأض ــاف شتاينر:
«يتعني علينا التدخل .يتعني علينا الحفاظ
عـلــى اقـتـصــاد الـشـعــب ،وإل ــى جــانــب الحفاظ
على حياة البشر ،يتعني الحفاظ على مصادر
عـيـشـهــم» .وك ــان ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي قد
ت ــوق ــع ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء املـ ــاضـ ــي ،أن يـنـكـمــش
االقتصاد األفغاني نحو  30فــي املــائــة خالل
ال ـع ــام ال ـحــالــي ،م ــا م ــن شــأنــه أن يـفـجــر أزم ــة
الجئني ستؤثر على الــدول املـجــاورة وتركيا
وأوروبا.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـ ــراق ـ ــب املـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي أعـ ـم ــال
«طالبان» ،لم تتعرض الحركة أمس الخميس،
لنساء شاركن في تظاهرة في وسط كابول،
للمطالبة بحق العمل وال ــدراس ــة ،لكن عــددًا
مــن الـصـحــافـيــن تـعــرضــوا لـلـضــرب عـلــى يد
عناصر الحركة ملنعهم من تغطية الحراك.
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شرق
غرب
تركيا :القبض على
شبكات تجسس
لـ«الموساد»
ذك ــرت وســائــل إع ــام تــرك ـيــة ،أمــس
الـخـمـيــس ،أن جـهــاز االسـتـخـبــارات
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ألـ ـ ـق ـ ــى ال ـ ـق ـ ـبـ ــض ع ـ ـلـ ــى 5
شبكات تجسس إسرائيلية ،وذلك
بعد متابعة دقيقة استمرت لنحو
ع ــام .وقــالــت ّصحيفة «ص ـبــاح» ،إن
قوات األمن نفذت عمليات متزامنة
في  7أكتوبر/تشرين األول الحالي،
شـمـلــت  4واليـ ــات ،تمكنت خاللها
م ــن ال ـق ـبــض ع ـلــى  15ش ـخ ـصــا من
ج ـن ـس ـيــات ع ــرب ـيــة ،ع ـم ـلــوا لـصــالــح
«امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــاد» ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن خـلـيــة
واحــدة تعتبر من األخطر ،حيث إن
أعضاءها التقوا بعمالء للموساد
خارج تركيا.
(العربي الجديد)
النظام يعتقل  30شابًا
في ريف دمشق
ّ
ش ــن ــت أج ـ ـهـ ــزة الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري،
خ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن ،حـمـلــة
اعـتـقــاالت فــي ريــف دمشق الغربي،
ط ـ ــاول ـ ــت أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  30شـ ــابـ ــا مــن
منطقة الكسوة .وذكر موقع «صوت
ال ـعــاص ـمــة» ،أن «األمـ ــن الـعـسـكــري»
أط ـل ــق ح ـم ـلــة اإلثـ ـن ــن امل ــاض ــي فــي
مــديـنــة ال ـك ـســوة ،واعـتـقــل قــرابــة 20
شابًا مطلوبني لألفرع األمنية ،ومن
املتخلفني عن االلتحاق في صفوف
جيش النظام ،الفتة إلــى أن «األمــن
ال ـع ـسـكــري» ّ
وس ــع حـمـلـتــه لـتـطــاول
مـ ـن ــازل ف ــي ب ـل ــدة ال ـط ـي ـبــة الـتــابـعــة
للكسوة ،اعتقل خاللها حوالي 10
شبان آخرين.
(العربي الجديد)
إدانة أميركية للتصعيد
في تيغراي

دان ـ ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،أول من
أم ـ ــس األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،ت ـص ـع ـيــد ال ـع ـنــف
فــي إقليم تـيـغــراي ،شمال إثيوبيا،
ح ـي ــث ت ـك ـث ــف الـ ـ ـق ـ ــوات االتـ ـح ــادي ــة
هـ ـج ــومـ ـه ــا ض ـ ــد «جـ ـبـ ـه ــة ت ـح ــري ــر
ت ـ ـي ـ ـغـ ــراي» .وق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،نـيــد بــرايــس
ّ
(الصورة)« :لقد اطلعنا على تقارير
تفيد بــوقــوع هجمات فــي ميكيلي
(عــاص ـمــة اإلق ـل ـي ــم) ومـحـيـطـهــا ،إن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة تــديــن التصعيد
املـسـتـمــر لـلـعـنــف» ،وذل ــك بــالـتــزامــن
مــع إبـ ــداء األم ــم املـتـحــدة قلقها من
تأثير تصعيد العنف على املدنيني.
(فرانس برس)

 4قتلى لألمن الباكستاني
في انفجار
قتل  4عناصر من األمن الباكستاني،
ليل األربعاء  -الخميس ،في انفجار
وقــع فــي شـمــال غــربــي الـبــاد .وقــال
ال ـج ـيــش ال ـبــاك ـس ـتــانــي ،إن دوريـ ــة
ل ــأم ــن ت ـع ــرض ــت الن ـف ـج ــار بـعـبــوة
ناسفة في مقاطعة باجور القبلية،
الف ـتــا إل ــى أن عـنــاصــر األم ــن كــانــوا
يـنـفــذون عملية فــي منطقة دب ــراي
في املقاطعة التي تنشط فيها حركة
«طالبان»  -باكستان.
(العربي الجديد)
بايدن قلق
من صواريخ صينية

أعرب الرئيس األميركي جو بايدن
(ال ـص ــورة) ،أول مــن أمــس األربـعــاء،
ع ــن قـلـقــه ب ـشــأن ص ــواري ــخ صينية
أس ـ ــرع م ــن الـ ـص ــوت ،ب ـعــد أي ـ ــام من
تـقــريــر لــ»فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز» حــول
اخـ ـتـ ـب ــار بـ ـك ــن لـ ـس ــاح أس ـ ـ ــرع مــن
الـ ـص ــوت قـ ـ ــادر ع ـل ــى ح ـم ــل رؤوس
ن ـ ــووي ـ ــة .وقـ ــالـ ــت امل ـت ـح ــدث ــة بــاســم
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض جـ ــن سـ ــاكـ ــي ،إن
ب ــاي ــدن أبـ ــدى قـلـقــه ع ـبــر «ال ـق ـنــوات
الــدبـلــومــاسـيــة» بـشــأن تكنولوجيا
الـصــواريــخ الصينية ،فيما اتهمت
كوريا الشمالية التي أطلقت أخيرًا
صاروخًا بالستيًا جديدًا ،واشنطن
بـ ـ ـ ــ«ازدواجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة امل ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر» ب ـش ــأن
تجارب األسلحة.
(رويترز)
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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

مهرب من
مواجهة طهران

التطبيع مع النظام
السوري

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

إجماع غير متوفر للعودة
إلى جامعة الدول العربية

عبسي سميسم

ب ــال ـت ــوازي م ــع ال ـت ـق ـ ّـدم امل ـيــدانــي
ال ـ ـ ــذي ح ـق ـق ــه الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
بـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة روسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي
ك ــان آخـ ــره إن ـه ــاء م ـلــف ال ـج ـنــوب ال ـس ــوري
وال ـس ـي ـطــرة شـبــه املـطـلـقــة عـلــى محافظتي
درع ــا والـقـنـيـطــرة ،وت ـحـ ّـول بـعــض األنظمة
العربية نحو التطبيع مـعــه ،عــاد الحديث
م ـج ــددًا ع ــن إمـكــانـيــة عـ ــودة ال ـن ـظــام لشغل
مقعد ســوريــة فــي جــامـعــة ال ــدول العربية،

على الرغم من عدم زوال أسباب قرار سحب
املـقـعــد م ـنــه ،أي «م ـمــارســة الـقـتــل وارت ـكــاب
املـجــازر بحق الـســوريــن» ،وعــدم تحقق أي
ش ــرط مــن ال ـش ــروط ال ـتــي ُوض ـعــت لـعــودتــه
إليها ،وفــي مقدمتها تطبيق الـقــرار 2254
الخاص بالحل السياسي في سورية ،وفك
االرتباط بإيران ،وتسهيل عودة الالجئني.
وتزامن الحديث عن عودة نظام بشار األسد
إل ــى الـجــامـعــة مــع ط ــرح بـعــض الـفــرضـيــات
ّ
الـتـبــريــريــة لـهــذه ال ـع ــودة ،منها ع ــدم تمكن
املعارضة من إنتاج بديل للنظام ،وفرضية

دعم اللجنة الدستورية

قبل اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف اليوم
الجمعة ،بإشراف المبعوث األممي غير بيدرسن (الصورة) ،جددت
مــصــادر دبــلــومــاســيــة تحدثت
لـ«العربي الجديد» تأكيد وجود
دعــــم دولـــــي يــعــطــي زخــمــً
لــاجــتــمــاعــات ،مــشــيــرة إلـــى أن
ممثلي الــدول الضامنة ،تركيا
وروسيا وإيران ،بحثوا سير العملية
الدستورية .كما أن معاون وزير
الخارجية األميركي المسؤول عن
شــؤون الشرق األوســط وسورية
إيثان غولدريتش يتابع التطورات.

احـ ـتـ ــواء ال ـن ـظ ــام ض ـم ــن م ـحـي ـطــه ال ـع ــرب ــي،
بهدف فك ارتباطه تدريجيًا بــإيــران .وجاء
أخيرًا الطرح األردني املسرب ّ
املقدم لإلدارة
األميركية بعنوان «الــاورقــة» ،والــذي طرح
خالله االنفتاح على النظام الـســوري على
م ــراح ــل ،م ـقــابــل ت ـقــدي ـمــه تـ ـن ــازالت ف ــي كل
مرحلة تمهيدًا لالنتقال للمرحلة التالية،
وي ـت ـض ـمــن ف ــي ش ـقــه ال ـس ـيــاســي اس ـت ـعــادة
النظام مقعده في الجامعة العربية.
وكـ ــانـ ــت ج ــام ـع ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ات ـخ ــذت
قــرارًا في  12نوفمبر/تشرين الثاني ،2011
بتعليق عضوية النظام في الجامعة .وطلب
القرار سحب السفراء مع إبقاء الطلب «قرارًا
سياديًا لكل دولة» .وصدر القرار بموافقة 18
دولــة واعـتــراض  3دول هي سورية ولبنان
واليمن وامتناع العراق عن التصويت.
وشهدت الفترة املاضية خطوات وإشــارات
من قبل بعض األنظمة العربية للتقارب مع
النظام السوري ،خصوصًا األنظمة العربية
التي أبقت على عالقاتها معه ،على الرغم
م ــن ق ـ ــرار تـجـمـيــد ع ـضــوي ـتــه ف ــي الـجــامـعــة
الـعــربـيــة ،مـثــل ال ـع ــراق ،وال ـجــزائــر ،ولـبـنــان،
وسلطنة عـمــان ،باإلضافة إلــى ال ــدول التي
ّ
بدأت بالتطبيع معه ،بعد أن مكنته روسيا
م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـح ـيــط دم ـش ــق وري ــف
حمص في  ،2018مثل اإلمــارات ،والبحرين،
واألردن.
وفي إطار عمليات تطبيع بعض الــدول مع
النظام ،يأتي االتـصــال الهاتفي بــن األســد
وولــي عهد أبوظبي محمد بــن زاي ــد ،مساء
األرب ـعــاء املــاضــي .وفــي حــن أش ــارت وكــالــة
«س ــان ــا» ،الـتــابـعــة لـلـنـظــام ،إل ــى أن الحديث
بينهما دار ح ــول ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بني
البلدين وسبل تعزيزها ،فقد نشر الحساب

الــرسـمــي لــولــي عـهــد أبــوظـبــي تـغــريــدة ذكــر
ف ـي ـه ــا ت ـف ــاص ـي ــل حـ ـ ــول االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ،م ـش ـي ـرًا
إل ــى أن ــه بـحــث هــاتـفـيــا مــع األس ــد تــداعـيــات
تفشي فـيــروس كــورونــا ،مــؤكـدًا دعــم دولته
وتقديم املساعدة للشعب السوري .وقال إن
«التضامن اإلنساني في أوقات املحن يسمو
فوق كل اعتبار ،وسورية العربية الشقيقة
لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة».
إال أن عودة النظام إلى جامعة الدول العربية
ال ت ــرتـ ـب ــط كـ ـثـ ـيـ ـرًا ب ـت ـط ـب ـيــع بـ ـع ــض الـ ـ ــدول
العربية معه بشكل منفرد ،كون قرار العودة
يحتاج إلــى إجماع عربي من دون اعتراض
أي دولة .كما أن الدول ذات التأثير األكبر في
قرارات الجامعة ،خصوصًا السعودية وقطر
والكويت ،لم يطرأ تغيير يذكر على موقفها
الـسـيــاســي مــن الـنـظــام ال ـســوري .واأله ــم في
موضوع قــرار عــودة النظام أنــه يحتاج إلى
ض ــوء أخ ـضــر أمـيــركــي ال ي ــزال غـيــر مـتــوفــر.
وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي أنـتــونــي
بلينكن مجددًا ،أخيرًا ،موقف بالده املعارض
لتطبيع ال ـعــاقــات مــع ب ـشــار األسـ ــد .وق ــال،
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي بـعــد لـقــائــه نظيريه
اإلســرائ ـي ـلــي واإلم ــارات ــي ،إن سـيــاســة إدارة
الرئيس جو بايدن بشأن سورية تركز بشكل
كبير على اإلغاثة اإلنسانية .وأضاف «ما لم
نفعله وال نـنــوي فعله هــو التعبير عــن أي
دعم للجهود الرامية إلى تطبيع العالقات»
مــع األس ــد .وأش ــار إلــى أن الــواليــات املتحدة
«لن ترفع أي عقوبة مفروضة على سورية،
ول ــم تـغـ ّـيــر موقفها امل ـعــارض إلع ــادة إعـمــار
سورية ،ما لم ُي َ
حرز تقدم ال رجوع عنه نحو
ّ
حل سياسي ،نعتقد أنه ضروري وحيوي».
وع ــن ذل ــك ،رأى الـبــاحــث الـسـيــاســي بــرهــان
غليون ،في حديث مع «العربي الجديد» ،أنه
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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

تقرير

رد ايراني رمزي على الضربات األميركية
استهداف «التنف»ّ :
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
أمين العاصي

ّ
مسيرة قاعدة للتحالف
استهدفت طائرات
ال ــدول ــي ،بـقـيــادة أم ـيــركــا ،تـقــع ق ــرب املثلث
ال ـح ــدودي ال ـســوري ال ـعــراقــي األردن ـ ــي ،في
ه ـج ــوم م ــن امل ــرج ــح أن م ــا ت ـس ـمــى «غ ــرف ــة

عمليات حلفاء سورية» مسؤولة عنه ،في
تـنـفـيــذ لــوع ـيــد أطـلـقـتــه األس ـب ــوع املــاضــي،
ردًا ع ـل ــى ق ـص ــف جـ ـ ــوي ان ـط ـل ــق مـ ــن ه ــذه
القاعدة استهدف مواقع عسكرية إيرانية
في البادية السورية .وأكــد املتحدث باسم
القيادة األميركية الوسطى بيل أوربــان أن
منطقة قــاعــدة التنف تعرضت إلــى هجوم
متعمد ومنسق بطائرات مسيرة ،ونيران
غير مباشرة .وأوضح أن الهجوم لم يسفر
عن إصابات في صفوف القوات األميركية.
وشدد على أن القيادة األميركية الوسطى
تحتفظ بحقها فــي ال ــرد على الـهـجــوم في
الزمان واملكان املناسبني .وذكــرت السفارة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي س ــوري ــة ،ف ــي ت ـغــريــدة أمــس
الـخـمـيــس ،أن «ال ــوالي ــات املـتـحــدة تستنكر
ت ـصــاعــد ال ـع ـنــف وال ـه ـج ـمــات ف ــي س ــوري ــة.
ن ــدع ــو جـمـيــع األطـ ـ ــراف إل ــى احـ ـت ــرام وقــف
إطــاق النار الحالي والتركيز على خفض
ف ــوري للتصعيد ،وحـمــايــة أرواح املدنيني
قـبــل أي شـ ــيء» .وأف ـ ــادت م ـصــادر إعــامـيــة

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

متقاطعة أن خمس طائرات مسيرة مفخخة
اسـتـهــدفــت م ـســاء األرب ـع ــاء املــاضــي قــاعــدة
ال ـت ـنــف ،مـشـيــرة إل ــى أن «ال ـه ـجــوم نـفــذ من
داخــل األراضــي السورية وليس العراقية»،
وأن «ق ــوات التحالف الــدولــي كانت تمتلك
معلومات عن هــذا الهجوم» .وكــان طيران،
ُيعتقد أنه إسرائيلي ،استهدف من محيط
ق ــاع ــدة ال ـت ـنــف ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،مــواقــع
عـسـكــريــة لـلـمـلـيـشـيــات اإلي ــران ـي ــة ،ضمنها
مــركــز لـلـتــدريــب وب ــرج لــات ـصــاالت يقعان
على بعد كيلومترات جنوب غربي مدينة
ت ــدم ــر ،وشـ ــرق م ـطــار «ت ـي ـفــور» الـعـسـكــري.

نوار شعبان :أميركا
تعتمد سياسة االستهداف
الموجع إليران

وقد ّ
تحول هذا املطار ،الذي يعد األكبر في
سورية ،ويقع في ريف حمص الشرقي ،إلى
قــاعــدة إيــرانـيــة فــي قـلــب الـبــاديــة الـســوريــة.
وك ــان ــت أص ـ ــدرت ،ف ــي  14أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول الحالي ،مــا تسمى بـ«غرفة عمليات
حلفاء ســوريــة» ،املدعومة من إي ــران ،بيانًا
قــالــت ف ـيــه إن الـ ــرد ع ـلــى ال ـضــربــة سـيـكــون
«قاسيًا ج ـدًا» ،مضيفة أن الخسائر كانت
س ـت ـكــون أك ـب ــر بـكـثـيــر ل ــو ل ــم ت ـكــن قــوات ـهــا
تنتشر بشكل جيد في املنطقة الصحراوية.
وذكـ ــر ال ـب ـيــان أن ــه «نـتـيـجــة ه ــذا االعـ ـت ــداء،
س ـق ــط ع ـ ــدد م ــن الـ ـشـ ـه ــداء والـ ـج ــرح ــى مــن
اإلخوة املجاهدين» ،مضيفًا« :اتخذنا قرارًا
ب ــال ــرد عـلــى ه ــذا االعـ ـت ــداء انـتـقــامــا ألرواح
الـ ـشـ ـه ــداء ودم ـ ـ ــاء الـ ـج ــرح ــى» .وهـ ـ ــذه امل ــرة
ُ
األولـ ــى ال ـتــي تـسـتـهــدف ق ــاع ــدة الـتـنــف من
قـبــل الـنـظــام ال ـســوري وحـلـفــائــه اإليــرانـيــن
الذين يتلقون ضربات متتالية في مناطق
نـفــوذهــم ،وخــاصــة فــي الـبــاديــة وري ــف ديــر
الــزور الشرقي في أقصى الشرق السوري،
والـ ـ ــذي تـ ـح ـ ّـول الـ ــى م ـج ــال واس ـ ــع لـلـنـفــوذ
اإليراني العسكري واألمني والثقافي منذ
أواخ ــر الـعــام  ،2017حيث سيطر «الحرس
الـ ـث ــوري» اإلي ــران ــي ع ـلــى ه ــذا ال ــري ــف بعد
انسحاب تنظيم «داعش» منه.
وتقع قاعدة التنف ،التي أنشأها التحالف
الـ ــدولـ ــي ب ـق ـي ــادة أمـ ـي ــرك ــا ،غ ــرب ــي ال ـح ــدود
العراقية بمسافة  22كيلومترًا ،وتبعد نحو
 22كيلومترًا عن الحدود السورية  -األردنية،
وه ـ ــي ت ـع ــد مـ ــن أه ـ ــم الـ ـق ــواع ــد ال ـع ـس ـكــريــة
ل ـل ـت ـحــالــف ف ــي س ــوري ــة .وي ـم ـنــع الـتـحــالــف
اقتراب أي قــوة معادية من محيط القاعدة
ُ
بعمق  55كيلومترًا ،وهي باتت تعرف اليوم
بـ«املنطقة املحرمة» ،إذ جوبهت محاوالت
ق ــوات الـنـظــام دخــولـهــا أكـثــر مــن مــرة خالل
الـسـنــوات املــاضـيــة بــالـقــوة .وتـعــد الـقــاعــدة،
التي تبعد أكثر من  20كيلومترًا عن املعبر
الحدودي الذي يربط بني العراق وسورية،
أهــم قــواعــد التحالف الــدولــي ضــد اإلرهــاب
واملتمثل بتنظيم «داعش».
وت ـن ـشــط ف ـصــائــل عـ ــدة تــاب ـعــة لـلـمـعــارضــة
ال ـس ــوري ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وتـتـلـقــى دع ـم ــا من
ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي ،ل ـع ــل أبـ ــرزهـ ــا «ج ـيــش
م ـغــاويــر الـ ـث ــورة» الـ ــذي ت ــأس ــس ف ــي ال ـعــام
 ،2015وقوات «الشهيد أحمد العبدو» .ووفق
مصادر في املعارضة السورية ،كــان معبر
التنف الحدودي مع العراق األهم بالنسبة
إلــى إي ــران ،إذ كــانــت تــدخــل األسـلـحــة عبره

إلــى سورية قبل أن يسيطر عليه «داعــش»
ف ــي  .2015ووص ـ ــف ال ـق ـي ــادي ف ــي فـصــائــل
املعارضة السورية النقيب عبد السالم عبد
الرزاق قاعدة التنف بـ«الحصينة» ،مضيفًا:
ه ــي قــري ـبــة م ــن م ـنــاطــق ان ـت ـش ــار «داع ـ ــش»
ويـمـكـنـهــا ال ـتــدخــل ف ــي أي وق ــت وبـســرعــة.
ولفت ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إلى
أنها «تقع في منتصف الطريق الذي عملت
إي ــران عـلــى إنـشــائــه ،واملـمـتــد مــن أراضـيـهــا
إل ـ ــى سـ ــواحـ ــل املـ ـت ــوس ــط مـ ـ ـ ــرورًا ب ــال ـع ــراق
وســوريــة» .واعتبر أن الهجوم على التنف
من قبل اإليراني محاولة «لحفظ ماء الوجه
ّ
يسمونه محور
ال أكـثــر ،مــن منطلق أن مــا
املقاومة يــرد على االسـتـهــداف اإلسرائيلي
واألم ـي ــرك ــي» ،مـضـيـفــا :أخ ـلــى األمـيــركـيــون
القاعدة قبيل الهجوم ،ما يؤكد علمهم به.
وقال الباحث السياسي في مركز «عمران»
لـ ـل ــدراس ــات ن ـ ــوار ش ـع ـب ــان ،ف ــي ح ــدي ــث مع
«العربي الجديد» :نقلت لنا مصادر محلية
حصول انفجارات داخــل القاعدة .وأضــاف:
تـصــريـحــات امل ـســؤولــن األم ـيــرك ـيــن أك ــدت
ح ــدوث انـفـجــار ،ولــم يستطع قـيــاديــون في
فصيل مغاوير الثورة دخــول القاعدة بعد
االنفجار ،ورفضوا التعليق على ما حدث،
ما يؤكد أن االنفجار ليس عاديًاّ .
وبي أنه
«فــي داخــل القاعدة منظومة دفاعية قــادرة
ع ـلــى ص ــد الـ ـص ــواري ــخ ،ل ــذا م ــن امل ــرج ــح أن
الهجوم تم عبر «درونات» (طائرات مسيرة)
صغيرة محملة بشحنة متفجرات» .وحول
طبيعة الــرد األميركي على الهجومّ ،
رجــح
شـعـبــان أن ــه «ل ــن يـتـجــاوز ال ــرد ال ــذي قامت
بــه إدارة الــرئـيــس جــو بــايــدن فــي فـبــرايــر/
شباط املاضي على الهجمات الصاروخية
ضـ ــد قـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،حـيــث
استهدفت القوات األميركية مواقع لفصائل
موالية إليران شرق سورية قرب الحدود مع
ال ـع ــراق» .وتــابــع :اإلدارة األمـيــركـيــة تعتمد
سياسة االستهداف املوجع واللحظي ،أي
استهداف مــواقــع معينة للجانب اإليــرانــي
ف ــي س ــوري ــة ول ـيــس ك ــل وج ـ ــوده .الـتـعــاطــي
األم ـي ــرك ــي م ــع امل ـلــف اإلي ــران ــي ف ــي ســوريــة
ي ـق ــوم ع ـلــى الـ ــرد ف ـقــط ف ــي ح ــال ــة اسـتـهــدف
اإليرانيون نقاطًا أو قواعد أميركية .وأشار
إلـ ــى أن واش ـن ـط ــن «غ ـي ــر مـعـنـيــة بــالـتـمــدد
الثقافي اإليراني في سورية» ،موضحًا أن
واشنطن تستهدف مصدر الخطر العسكري
اإليــرانــي على وجــودهــا فــي ســوريــة وليس
كل املنظومة العسكرية واألمنية.

«لن يكون هناك أي تطبيع عربي مع األسد،
بعكس ما يوهم به أنصاره بشعور أخرق
بــاالنـتـصــار ،هــو التجسيد األكـمــل للفشل،
واالن ـت ـح ــار ال ــذات ــي ،الـ ــذي ذه ـبــت ضحيته
الدولة واملجتمع» .وأوضــح أن ما أثار مثل
هذا االعتقاد هو لقاء بعض وزراء خارجية
الـ ــدول الـعــربـيــة مــع وزي ــر خــارجـيــة النظام
فـيـصــل امل ـق ــداد ،ون ـجــاح األردن فــي ان ـتــزاع
اسـتـثـنــاء فـتــح املـعــابــر مــع س ــوري ــة ،وكــذلــك
عــدم اع ـتــراض واشـنـطــن على مـشــروع خط
الغاز العربي املنطلق من مصر إلى سورية
ولبنان.
وأض ـ ــاف غ ـل ـيــون« :لـكـنـنــي أع ـت ـقــد أن هــذه
اآلمال مبنية على أوهام عديدة .األول وهم
أن تقبل ال ــدول الـكـبــرى ،بما فيها روسـيــا،
إعادة تأهيل النظام والتطبيع معه من دون
تسوية سياسية حسب قــرار مجلس األمن
 ،2254وذلك ببساطة ألنه ال يمكن من دون
هذه التسوية السياسية ،وما تتضمنه من

تغيير في قواعد ممارسة السلطة ،حل أي
مسألة من املسائل العديدة واملعقدة التي
ول ــدت ـه ــا الـ ـح ــرب ال ـع ــدم ـي ــة ،وفـ ــي مـقــدمـهــا
مسألة بناء الــدولــة املفككة ذاتـهــا» .وتابع:
«أم ــا الـسـبــب ال ـثــانــي ال ــذي يـجـعــل م ــن هــذا
االعتقاد وهمًا ،فهو أن النظام نفسه لم يعد
نـظــامــا وإن ـمــا ق ــوى مـتـنــازعــة ومـتـنــاقـضــة،
وه ــذا مــا ت ـبــرزه سـيــاســة ســرقــة اآلالف من
الصناعيني ورجــال األعـمــال ،حتى املوالني
للنظام ،وهجرة عشرات األلــوف منهم إلى
خـ ــارج س ــوري ــة .وثــال ـثــا ألن األسـ ــد يخطئ
عندما يعتقد أنه ال غنى للغرب عنه بوصفه
املحارب الصليبي ضد اإلرهــاب اإلسالمي،
وأنـ ــه يـسـتـطـيــع بـسـبــب ذل ــك أن يــرفــض أي
ت ـســويــة أو ت ـن ــازل ع ــن س ـل ـطــاتــه ،وأن على
الغرب أن يعترف بخدماته ويعيد تأهيله
كـمــا هــو مــن دون شـ ــروط .وه ــذا مــا تـعــززه
لــديــه أيـضــا طـهــران الـتــي تستخدم مخاطر
تـفــاقــم الـكــارثــة الـســوريــة كــورقــة ضـغــط في

مفاوضاتها على امللف النووي في فيينا».
وبــدأت بعض الــدول العربية بالتطبيع مع
نـظــام األس ــد بشكل أكـثــر فاعلية فــي الـعــام
ّ
 ،2018ب ـعــد أن مــك ـنــت روس ـي ــا ال ـن ـظــام من
السيطرة على غوطتي دمشق وعلى ريف
حمص الشمالي ،إذ بــدأت بعض الــزيــارات
العلنية للنظام ،كزيارة الرئيس السوداني
امل ـخ ـلــوع عـمــر الـبـشـيــر إل ــى دم ـشــق ولـقــائــه
األس ـ ــد ،ول ـق ــاء رئ ـيــس امل ـخ ــاب ــرات املـصــريــة
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 دمـشــق ،وغـيــرهــا مــن التحركات
العربية باتجاه التطبيع مع النظام ،والتي
كان من بينها بعض الدعوات لعودة النظام
السوري إلى الجامعة العربية.
وحول العالقة بني عودة النظام إلى الجامعة
وتطبيع بعض األنـظـمــة العربية مـعــه ،أكد

كـبـيــر امل ـف ــاوض ــن ف ــي هـيـئــة ال ـت ـف ــاوض عن
املعارضة املحامي محمد صبرا ،في حديث
م ــع «ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ال ـع ــاق ــات بني
الـ ـ ــدول ت ــدخ ــل ف ــي إط ـ ــار امل ـف ـه ــوم ال ـس ـيــادي
لكل دول ــة ،وبــالـتــالــي ال راب ــط بــن استعادة
ب ـعــض ال ـ ــدول عــاقــات ـهــا م ــع ال ـن ـظ ــام ،وبــن
موضوع تعليق عضوية النظام في الجامعة
العربية .وأوضــح أن قــرار التعليق لم يمنع
ً
أصـ ــا ح ـفــاظ ب ـعــض ال ـ ــدول ع ـلــى عــاقــاتـهــا
الــدبـلــومــاسـيــة م ــع ال ـن ـظــام ،كـمــا ه ــو الـحــال
بالنسبة للعراق ولبنان والـجــزائــر وعمان،
والتي بقيت عالقاتها مع النظام قائمة.
وعن عــودة النظام لشغل مقعد سورية في
الـجــامـعــة ،بـ ّـن صـبــرا أن هــذا األم ــر يحتاج
إل ــى ق ــرار تــوافـقــي عــربــي ألن ــه مــن ال ـقــرارات
السياسية املوضوعية ،موضحًا أنــه طبقًا
ل ـقــواعــد الـتـصــويــت ف ــي الـجــامـعــة الـعــربـيــة
فإن هذا القرار يحتاج ملوافقة جميع الدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،أو ع ـل ــى األق ـ ــل عـ ــدم اع ـتــراض ـهــا
عـلـيــه .وح ــذر ص ـبــرا مــن الــربــط بــن نضال
الـســوريــن ضــد نـظــام مـجــرم ارتـكــب جرائم
ضد اإلنسانية وبني استعادة بعض الدول
ل ـعــاقــات ـهــا م ــع ال ـن ـظ ــام ،مـبـيـنــا أن ال ـث ــورة
السورية عندما اندلعت كان النظام يرتبط
بعالقات دبلوماسية مع أغلب دول العالم،
ولم يمنع ذلك السوريني من القيام بثورتهم
ض ــد هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـب ـن ــاء دول ــة
املواطنة ،دولة كل السوريني.
واتـفــق املحلل السياسي غــازي دحـمــان مع
فكرة أن التحركات العربية تجاه نظام األسد
هي تطبيق للمقاربة التي تقول إن انتزاع
سورية من الفلك اإليراني يتطلب خطوات
ت ـق ــارب ـي ــة م ـع ـه ــا ،وات ـ ـبـ ــاع اس ـتــرات ـي ـج ـيــات
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م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي تـ ــم ات ـب ــاع ـه ــا فــي
الـسـنــوات الـســابـقــة ،والـتــي لــم تــأت بنتائج
إيجابية ،على صعيد فك العالقة بني نظام
األســد وإيــران .وقــال دحمان ،في حديث مع
«العربي الجديد»« :يبدو أن األردن استطاع
إقناع اإلدارة األميركية بهذه املقاربة ،التي
تــرغــب ب ــوج ــود ت ــوازن ــات ق ــوى ج ــدي ــدة في
املنطقة ،ووجود طرف عربي منافس إليران،
ألن م ــن ش ــأن ذل ــك امل ـســاعــدة ف ــي تخفيض
الــوجــود األمـيــركــي فــي املـنـطـقــة ،وم ــن جهة
أخ ـ ـ ـ ــرى ت ـش ـك ـي ــل غ ـ ـ ــاف يـ ــؤمـ ــن ال ـح ـم ــاي ــة
إلسرائيل ،ويدفعها إلى عقلنة سياساتها
تجاه إيران ،بدل التفكير بالتصعيد معها،
وما قد يرتبه ذلك من تداعيات ّسيكون لها
تأثيرات خطيرة على منطقة هشة ومنهكة
بفعل ال ـصــراعــات الــدمــويــة الـتــي دارت في
جغرافيتها في العقد األخير».
وأوضـ ــح دح ـمــان أن ه ــذه الـتـحــركــات التي
يـ ـق ــوده ــا األردن ،ال ت ـ ـ ــزال ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة
تـتـخــذ عـنــاويــن اقـتـصــاديــة وأم ـن ـيــة ،بحكم
الضرورة ،وحاجة األردن ولبنان للخدمات
التي يوفرها االنـفـتــاح الجزئي على نظام
األس ـ ـ ــد ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن م ـح ــاول ــة ال ـن ـظــام
تطوير العالقة إلى الجانب السياسي ،من
خــال االتـصــال الــذي أجــراه األســد مع امللك
األردنــي عبدالله الثاني ،وكذلك املحادثات
التي أجراها وزير خارجية النظام مع وزراء
خــارجـيــة ع ــرب فــي ن ـيــويــورك ،عـلــى هامش
اجتماعات الدورة العادية لألمم املتحدة.
وال يتوقع دحمان أن تشهد هذه العالقات
ن ـقــات سـيــاسـيــة مـعـيـنــة ألس ـب ــاب عــديــدة،
مـنـهــا االف ـت ـقــار إل ــى امل ـب ــرر املـنـطـقــي ،إذ إن
األط ـ ـ ـ ــراف امل ـت ـح ـم ـســة لـ ـع ــودة ال ـع ــاق ــة مــع
الـ ـنـ ـظ ــام ال ت ـ ـ ــزال ت ـت ـل ـط ــى خـ ـل ــف ع ـن ــاوي ــن
إن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،مـ ـ ــن نـ ـ ـ ــوع م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ال ـش ـع ــب
السوري وتخفيف تداعيات الحصار عنه،
وه ــذه األم ــور يمكن معالجتها ضمن أطر
ومستويات تقنية وفنية دون الحاجة إلى
ات ـص ــاالت سـيــاسـيــة .كـمــا أن تـلــك األط ــراف
تنتظر وضوح الصورة في واشنطن ،التي
تشهد تجاذبات بني أقلية ،في الكونغرس
والبيت األبيض ،ترغب في إبداء مرونة في
ما يخص العقوبات ضد النظام السوري،
وأكثرية رافضة لذلك ،وبالتالي فإن غالبية
األط ـ ـ ــراف ال ـعــرب ـيــة ل ــن ت ـق ــدم ع ـلــى تــوسـيــع
تحركها تجاه النظام إلى حني معرفة حدود
املرونة األميركية بهذا الخصوص .وتابع
دحمان« :انطالقًا من ذلك ،من غير ّ
املقدر أن
تفضي هــذه التحركات لعودة نظام األسد
إلــى الجامعة العربية فــي هــذه املــرحـلــة ،إذ
ما زالــت أطــراف وازنــة في املعادلة العربية
تــرفــض ه ــذا ال ـطــرح ،خـصــوصــا السعودية
وقطر ،اللتني تعتبران من أكبر املساهمني
فــي ميزانية الجامعة» .وق ــال« :مــن املرجح
بقاء عالقات الدول العربية مع نظام األسد
ّ
محددة ،يصعب القفز عنها إلى
ضمن أطر
عالقات سياسية طبيعية في هذه املرحلة.
كما أن عــودة النظام إلى الجامعة العربية
ليست محتملة فــي األف ــق املـنـظــور ،نتيجة
استمرار معارضة دول عربية مؤثرة».
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رفع الحصانات يُنعش تحقيقات الفساد

العراق :نواب يهاجرون خشية المالحقة
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
بغداد ـ براء الشمري

ّ
ترتب على حــل البرملان العراقي
ل ـن ـف ـس ــه فـ ــي الـ ـس ــاب ــع مـ ــن شـهــر
أكـتــوبــر /تشرين األول الحالي،
رف ـ ــع ال ـح ـص ــان ــة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة الـ ـت ــي كـفـلـهــا
الدستور عن املئات من النواب الذين أظهرت
نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة التي
أج ــري ــت ف ــي  10أك ـتــوبــر ،خ ـس ــارة أك ـثــر من
 70فــي املــائــة منهم ملقاعدهم ،مــا يعني أن
الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة املـكـلـفــة بـمــاحـقــة ملفات
الـفـســاد مــن ِقـبــل حكومة تصريف األعـمــال
ب ــرئ ــاس ــة م ـص ـط ـف ــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،س ـي ـكــون
بــإم ـكــان ـهــا الـتـحـقـيــق م ــع أي ن ــائ ــب مـنـهــم.
وكــان الحديث الحكومي قبل االنتخابات،
يتذرع في تسبب الحصانة املمنوحة لكثير
مــن هــؤالء الـنــواب ،بتعذر التحقيق معهم.
ويمنح الدستور العراقي حصانة برملانية
ألعـضــاء مجلس الـنــواب تستمر طيلة مدة
الدورة البرملانية ،البالغة أربع سنوات ،وال
يحق للقضاء وفقًا لهذه الحصانة مالحقة
النواب خالل هذه الفترة باستثناء الجرائم
املرتبطة بالجرم املشهود.
وتـ ـح ــدث مـ ـس ــؤول ــون ف ــي بـ ـغ ــداد ف ــي أك ـثــر
مــن مناسبة ،عــن وج ــود أكـثــر مــن  40نائبًا
وردت أس ـمــاؤهــم ف ــي قـضــايــا ف ـســاد مــالــي
بعد التحقيق مــع مسؤولني تـ ّـم اعتقالهم،
أبرزهم مدير التقاعد العام أحمد الساعدي،
ومدير شركة «كي كارد» (للبطاقة الذكية)،
بهاء املعموري ،ورئيس حزب الحل ،رئيس
ج ـم ـع ـيــة ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر األس ـ ـبـ ــق ،ج ـمــال
ال ـك ــرب ــول ــي .وك ـش ــف مـ ـس ــؤول ح ـكــومــي في
بـ ـغ ــداد ،ط ـلــب ع ــدم ذك ــر اس ـم ــه ،ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،عن وجــود ملفات قضائية بحق
ما ال يقل عن  12نائبًا في البرملان املنحل،

بـيـنـهــا اع ـت ــراف ــات ملـعـتـقـلــن حــال ـيــن بتهم
فساد ،قالوا إنهم قدموا لنواب مبالغ مالية
ل ـقــاء تـسـهـيــل أع ـم ــال اس ـت ـث ـمــاريــة ،وأخ ــرى
إلي ـق ــاف إجـ ـ ــراءات قــانــونـيــة تـجــاهـهــم .كما
يـ ـت ــورط ن ــائ ــب ب ـح ـســب امل ـ ـصـ ــدر ،ب ــاب ـت ــزاز
مـســؤول لقاء عــدم إث ــارة ملفات متعلقة به
تـنـطــوي عـلــى جــرائــم إضـ ــرار بــاملــال ال ـعــام،
م ــؤك ـدًا أن ــه م ــن امل ـتــوقــع أن تـبــاشــر اللجنة
الـخــاصــة بمتابعة ملفات الـفـســاد برئاسة
الجنرال أحمد أبو رغيف ،إجراءات استقدام
وقـ ـب ــض ب ـح ــق ع ـ ــدد م ـن ـهــم ق ــري ـب ــا .وأش ـ ــار
املسؤول إلى أن زوال الحصانة عن أعضاء
الـ ـب ــرمل ــان امل ـن ـح ــل ،س ـي ـس ـهــل إث ـ ـ ــارة مـلـفــات
بـعــض ال ـن ــواب الـســابـقــن ،س ــواء أك ــان ذلــك
فــي هـيـئــة ال ـن ــزاه ــة ،أم فــي لـجـنــة التحقيق
بقضايا الفساد ،مبينًا أن متابعة هذا امللف
سـتـتــم بــالـتـنـسـيــق م ــع الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة
ال ـتــي سـتـكــون لـهــا الـكـلـمــة الـفـصــل فــي ذلــك
باالعتماد على األدلة املتوفرة.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر أخ ـ ــرى ،أن بـعــض ال ـنــواب
املثارة حولهم تهم وقضايا فساد ،غــادروا
العراق بعد اإلعــان عن نتائج االنتخابات
والـ ـت ــأك ــد مـ ــن ع ـ ــدم وجـ ـ ــود أس ـم ــائ ـه ــم بــن
ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن .وت ـ ـحـ ــدث م ـ ـصـ ــدر لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الـجــديــد» ،عــن أن بعضهم غ ــادر عبر مطار
بـغــداد إلــى وجـهــات مختلفة ،بينها لبنان
واألردن وايران وتركيا ،ودول أوروبية ،من
دون إيقافه من قبل السلطات.
وتعليقًا على ذلــك ،أوضــح املرشح املستقل
ال ـفــائــز بـعـضــويــة ال ـب ــرمل ــان ال ـجــديــد بــاســم
خـ ـش ــان ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ان ـت ـهــاء
ح ـصــانــة الـ ـن ــواب ب ـعــد ح ــل ال ـب ــرمل ــان ف ــي 7
أكـ ـت ــوب ــر ،م ـن ــح الـ ـقـ ـض ــاء ف ــرص ــة مل ـحــاك ـمــة
أعـ ـض ــاء ال ـب ــرمل ــان امل ـن ـح ــل ،وح ــال ـي ــا تــوجــد
مخاوف من احتمال هروب بعض املتهمني
إل ــى خـ ــارج الـ ـب ــاد .وب ـش ــأن اح ـت ـمــال دف ــاع
األحـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـ ـق ـ ــوى امل ـت ـن ـف ــذة عـ ــن الـ ـن ــواب
السابقني املتهمني بالفساد ،تساءل خشان:
«نحن بانتظار موقف األحزاب من ذلك ،فهل
ستتمسك بهم؟».
ب ــدوره ،أكــد عضو الـبــرملــان السابق عدنان
الـ ــدن ـ ـبـ ــوس ،أن «أش ـ ـخـ ــاصـ ــا ع ـل ـي ـهــم لـغــط
وق ـض ــاي ــا فـ ـس ــاد يـ ـ ـغ ـ ــادرون الـ ـب ــاد حــالـيــا
ل ــأس ــف» ،مــوضـحــا ف ــي حــديــث لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن ال ـق ـضــاء وحـ ــده يـمـكـنــه منع
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
حـسـمـهــا» ،مـعـتـبـرًا أن الـ ــرأي ال ـعــام «يمكن
ً
أن يكون عــامــا ضاغطًا ومـســاعـدًا التخاذ
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توجد ملفات
قضائية بحق ما ال يقل
عن  12نائبًا سابقًا
اإلجـ ــراءات القانونية بحقهم» ،ومبينًا أن
املحاصصة «تسببت بالتغطية على كثير
من امللفات التي تخص النواب واملسؤولني
السابقني».
وي ـقــدر م ـســؤولــون قيمة األمـ ــوال امل ـهــدورة
ب ـس ـبــب ال ـف ـس ــاد م ـنــذ االحـ ـت ــال األم ـيــركــي
للعراق عــام  2003بمئات املـلـيــارات ،بينها
أكثر من  300مليار دوالر مهربة إلى خارج
ال ـب ــاد .وس ـبــق أن أصـ ــدرت هـيـئــة الـنــزاهــة
ال ـع ـش ــرات م ــن أوام ـ ــر ال ـق ـبــض واالس ـت ـق ــدام
بحق مسؤولني ونواب سابقني ومحافظني

وم ــدي ــري ــن ع ــام ــن ،ب ـت ـهــم ت ـت ـع ـلــق ب ـســرقــة
أم ــوال الــدولــة .كما اعتقلت لجنة التحقيق
بـقـضــايــا ال ـف ـســاد وال ـج ــرائ ــم ال ـك ـبــرى الـتــي
شـكـلـهــا ال ـكــاظ ـمــي ،م ـســؤولــن وسـيــاسـيــن
بتهم فساد ،بعضهم صــدرت بحقه أحكام
قضائية.
ّ
وكــان الكاظمي ،قد شكل نهاية أغسطس/
آب  ،2020لجنة عليا ،بصالحيات واسعة،
برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف ،تتولى فتح
مـلـفــات الـفـســاد والتحقيق مــع املـســؤولــن.
ووض ــع قــوة خــاصــة تتبع لجهاز مكافحة
اإلرهاب تحت إمرة اللجنة ،التي نجحت في
اعـتـقــال ع ــدد مــن املـســؤولــن والسياسيني.
وفي إبريل /نيسان املاضي ،أكد مسؤولون
عـ ــراق ـ ـيـ ــون أن ت ـح ـق ـي ـق ــات أج ــرتـ ـه ــا لـجـنــة
مكافحة الفساد الحكومية ،أظهرت تورط
عــدد مــن نــواب الـبــرملــان املنحل ومسؤولني
سابقني في صفقات فساد ضخمة ،مرجحة
حينها أن توجه اللجنة طلبًا إلــى البرملان

من أجل رفع الحصانة عن عدد غير محدد
من النواب للتحقيق معهم ،اال أن طلب رفع
الحصانة لم تتم تلبيته.
وق ـ ــال امل ـف ـت ــش ال ـ ـعـ ــام الـ ـس ــاب ــق فـ ــي وزارة
الداخلية ،جمال األسدي ،أخيرًا ،إن عمل هذه
اللجنة محدد بالنظر والتحقيق في األوامر
أو الشكاوى التي يحيلها الكاظمي إليها،
أو املحالة مــن قبل هيئة الـنــزاهــة تحديدا،
م ـق ــدرًا ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ع ــدد مـلـفــات
الفساد املعروضة حاليًا أمــام هذه اللجنة،
ب ـم ــا ب ــن  30و 50م ـل ـف ــا .وأش ـ ـ ــار األس ـ ــدي،
فــي الـسـيــاق ،إلــى وج ــود تـعــاون وطـيــد بني
لجنة مكافحة الفساد وهيئة الـنــزاهــة ،من
أجــل حسم ملفات الفساد الكبيرة املتعلقة
بأصحاب الدرجات الخاصة ،والشخصيات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـط ـلــب
موافقة رئيس ال ــوزراء ،أو موافقة األجهزة
االستخبارية واألمنية والرقابية من أجل
عرضها للتحقيق.

