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بغداد تتحرك السترداد
العراقيين من مخيم الهول

في ظل التصعيد العسكري في اليمن ،أعلنت السعودية أمس اإلثنين عن مبادرة
«إلنهاء األزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل» ،لكن الحوثيين لم يتأخروا
إلعالن أن ال جديد في هذه المبادرة ،مع تأكيدهم االستمرار في المحادثات للتوصل
إلى اتفاق سالم

ال يزال ملف آالف
العراقيين في مخيم
ّ
يشكل
الهول،
معضلة حقيقية
للعراق ،الذي يبدو
أنه يتجه السترداد
مواطنيه بدفع
وتشجيع أميركيين

مبادرة سعودية
إلنهاء
الحرب اليمنية

بغداد ـ عادل النواب

الحوثيون ال يرون جديدًا
ويؤكدون مواصلة
المحادثات للتوصل إلى اتفاق

للحديث تتمة...

اليمن :انهيار
هدنة كورونا
زكريا الكمالي

كل شيء يغلي في اليمن ،عسكريًا
واقتصاديًا وسياسيًا .حتى يبدو
أن الهدنة األحادية التي أبرمها
فيروس كورونا مع اليمنيني خالل
العام املاضي ،قد انهارت ،وبدأ الوباء
يمارس مهماته في تأجيج الوضع
وخلط األوراق ،كما تفعل باقي
الفيروسات املتكاثرة داخل البلد
املوبوء .في العام املاضي ،توقعت
املنظمات الدولية إصابة مليون يمني،
غير أن عدد اإلصابات املعلنة بلغ
نحو ألفي إصابة فقط .عجز األطباء
ومراكز األبحاث بداية عن تفسير قلة
عدد اإلصابات ،على الرغم من عدم
التزام الناس بأي إجراء احترازي ،ولم
ً
يعترفوا بالوباء أصال.
وعلى الرغم من كل التفسيرات التي
رجحت أن الشعب اليمني الذي يعشق
الزحام قد اكتسب مناعة القطيع ،إال
أن األمر تبدل أخيرًا ،إذ ُس ّجلت أكثر
من ألف إصابة في عدن في األيام
الـ 20األخيرة ،وفقًا لوزارة الصحة.
كما أخذت أرقام الوفيات واإلصابات
تتصاعد بشكل مقلق .وفي بلد
نفدت فيه أسطوانات األوكسجني
وأجهزة التنفس الصناعي وتجاوزت
مراكز العزل طاقتها االستيعابية،
إثر بلوغ املعدل اليومي املائة إصابة
يوميًا ،فمن املتوقع حدوث كارثة
حقيقية ،خصوصا مع حلول شهر
رمضان (يبدأ في األسبوع الثاني من
شهر إبريل/نيسان املقبل).
وقد فتك الفيروس بوزير النقل في
حكومة الحوثيني زكريا الشامي،
يوم األحد املاضي ،فيما يقبع والده،
العسكري البارز في الجماعة ،يحيى
الشامي في غرفة العناية املركزة،
أما رئيس هذه الحكومة ،غير
املعترف بها دوليًا ،عبد العزيز بن
حبتور ،فال يزال تحت رحمة الوباء،
مصابًا منذ أسابيع .ويشير ذلك إلى
عجز اليمنيني عن مواجهة كوارث
واحد ،بل على
مختلفة في وقت ّ
أطراف النزاع أن تخلص الناس من
إحدى مصيبتني :الحرب أو الوباء.
وإن عودة الفيروس فرصة موآتية
ألطراف النزاع من أجل وقف الحرب،
وال بد من التقاط الفرصة ،لو أن
حس املسؤولية ال يزال حاضرًا
لديهم.
وال يتعلق األمر بمبادرة أممية
أو تقمص لدور املبعوث مارتن
غريفيث ،بل يمكن القول إنه الوقت
املناسب الكتشاف قيمة البشر
لدى أطراف النزاع ،وإطالق املبادرات
اإليجابية .بالتالي سيكون من
املناسب أن تقوم السعودية بعكس
وجهة مبلغ الـ 20مليون دوالر،
الذي رصدته سابقًا لقتل القيادي
الحوثي ،زكريا الشامي ،لصالح
مواجهة كورونا في اليمن ،وأن تقوم
إيران بتهريب شحنة أجهزة تنفس
ً
صناعي عظيمة املدى بدال عن
صواريخ «قدس  »2و«ذو الفقار».

عدن ـ العربي الجديد

ب ـع ــد ت ـص ـع ـيــد ع ـس ـك ــري ك ـب ـي ــر فــي
املعارك والغارات الجوية في اليمن،
وتــوسـيــع ط ـيــران الـتـحــالــف بقيادة
السعودية من رقعة ضرباته لتشمل أهدافًا
ع ـس ـك ــري ــة م ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي م ـن ــاط ــق ب ـص ـن ـعــاء
ً
وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن م ـ ـسـ ــرح ال ـع ـم ـل ـي ــات
العسكرية الرئيسي في مأرب شرقي البالد،
أعلنت الـسـعــوديــة أمــس اإلثـنــن عــن مـبــادرة
«إلن ـهــاء األزم ــة اليمنية والـتــوصــل إل ــى حل
سياسي شــامــل» ،تتضمن وقــف إط ــاق نار
شامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحالت،
وغيرها من النقاط ،لكن جماعة الحوثيني لم
تـتــأخــر لــإعــان أنـهــا ال تتضمن أي جــديــد،
من دون أن تقفل الباب أمام املبادرات لوقف
الحرب بتأكيدها أنها ستواصل املحادثات
مع الرياض ومسقط وواشنطن في محاولة
للتوصل إلى اتفاق سالم.
وأع ـل ــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـع ــودي فيصل
بن فــرحــان ،خــال مؤتمر صحافي عقده في
الــري ــاض بـمـشــاركــة الـسـفـيــر ال ـس ـعــودي لــدى
اليمن محمد بن سعيد آل جابر ،واملتحدث
الرسمي باسم قوات التحالف تركي املالكي،
عــن مـبــادرة إلنـهــاء األزم ــة اليمنية ،تتضمن
وق ــف إط ــاق ن ــار شــامــل تـحــت مــراقـبــة األمــم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وإيـ ـ ـ ـ ــداع ال ـ ـضـ ــرائـ ــب واإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات
ال ـج ـمــرك ـيــة ل ـس ـفــن امل ـش ـت ـق ــات ال ـن ـف ـط ـيــة مــن
م ـي ـنــاء ال ـح ــدي ــدة ف ــي ال ـح ـســاب امل ـش ـتــرك في
البنك املركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق
اسـتــوكـهــولــم ،وف ـتــح م ـطــار صـنـعــاء الــدولــي
لـ ـع ــدد مـ ــن ال ـ ــرح ـ ــات امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
وال ــدولـ ـي ــة ،وب ـ ــدء امل ـ ـشـ ــاورات ب ــن األط ـ ــراف
اليمنية للتوصل إل ــى حــل سـيــاســي لــأزمــة
الـيـمـنـيــة ب ــرع ــاي ــة األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ب ـن ــاء على
مرجعيات قــرار مجلس األمــن الدولي ،2216

وامل ـ ـبـ ــادرة الـخـلـيـجـيــة وآل ـي ـت ـهــا الـتـنـفـيــذيــة،
ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
ودع ـ ـ ـ ــا ب ـ ــن ف ـ ــرح ـ ــان «ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة
وال ـحــوث ـيــن لـلـقـبــول ب ــامل ـب ــادرة ال ـتــي تمنح
ال ـحــوث ـيــن ال ـفــرصــة لـتـحـكـيــم ال ـع ـقــل ووق ــف
ن ــزي ــف ال ـ ــدم ال ـي ـم ـن ــي وم ـع ــال ـج ــة األوض ـ ــاع
اإلنسانية واالقـتـصــاديــة الـتــي يعاني منها
الشعب اليمني وأن يكونوا شركاء في تحقيق
الـســام ،وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني
وحـ ـق ــه ف ــي سـ ـي ــادة واسـ ـتـ ـق ــال وطـ ـن ــه عـلــى
أطماع النظام اإليــرانــي في اليمن واملنطقة،
وأن يعلنوا قبولهم باملبادرة ليتم تنفيذها
تحت إشراف ومراقبة األمم املتحدة» .وجدد
تــأكـيــد ال ـس ـعــوديــة ع ـلــى «ح ـقـهــا ال ـكــامــل في
الــدفــاع عــن أراضـيـهــا ومواطنيها واملقيمني
ف ـي ـهــا م ــن ال ـه ـج ـمــات املـمـنـهـجــة ال ـت ــي تـقــوم
بها املليشيات الحوثية املدعومة من إيــران
ض ــد األعـ ـي ــان امل ــدن ـي ــة ،وامل ـن ـش ــآت الـحـيــويــة
التي ال تستهدف املقدرات الوطنية للمملكة
فـحـســب ،وإن ـمــا تستهدف عـصــب االقـتـصــاد
العاملي وإمداداته ،وكذلك أمن الطاقة العاملي
واملمرات املائية الدولية» ،مشددًا على «رفض
اململكة التام للتدخالت اإليرانية في املنطقة
واليمن ،فهي السبب الرئيسي في إطالة أمد
األزمــة اليمنية بدعمها ملليشيات الحوثيني
عبر تهريب الصواريخ واألسلحة وتطويرها
وت ــزوي ــده ــم ب ــال ـخـ ـب ــراء ،وخ ــرق ـه ــا لـ ـق ــرارات
مجلس األمن ذات الصلة».
وجــاء الكشف عن املـبــادرة بعد إعــان وزارة
الخارجية األميركية عن اتصال هاتفي بني
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة أن ـتــونــي بلينكن ونـظـيــره
السعودي ،بحثا فيه التعاون إلنهاء الحرب
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن .وقـ ــالـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي بـ ـي ــان إن
بلينكن «جــدد تأكيد التزامنا بــدعــم الــدفــاع
عن السعودية ،ونــدد بقوة بالهجمات التي
ن ـفــذت ـهــا ج ـم ــاع ــات مـتـحــالـفــة م ــع إيـ ـ ــران في

اعتبر بن فرحان أن تدخالت إيران تطيل أمد األزمة اليمنية (األناضول)

اإلعالن عن المبادرة
أعقب مباحثات بين
بلينكن وبن فرحان
الحوثيون :فتح المطارات
والموانئ حق ال يجب أن
يستخدم للضغط

املنطقة على األراض ــي السعودية في اآلونــة
األخيرة».
سريعًا ،رحبت الحكومة اليمنية املعترف بها
دوليًا باملبادرة السعودية .وقالت الخارجية
ال ـي ـم ـن ـيــة ،ف ــي ب ـي ــان ن ـش ــرت ــه وك ــال ــة «س ـب ــأ»
ال ـتــاب ـعــة لـلـحـكــومــة ،إن ه ــذه املـ ـب ــادرة «أت ــت
اسـتـجــابــة للجهود الــدولـيــة الـهــادفــة إلنـهــاء
ال ـحــرب وامل ـعــانــاة اإلنـســانـيــة ،وه ــي اختبار

ح ـق ـي ـقــي ملـ ــدى رغـ ـب ــة امل ـل ـي ـش ـيــات امل ــدع ــوم ــة
م ــن إيـ ــران بــال ـســام ،واخ ـت ـبــار م ــدى فاعلية
امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي امل ـ ـنـ ــادي ب ــإن ـه ــاء ال ـح ــرب
واستئناف املسار السياسي» .وأشــارت إلى
أن «مـلـيـشـيــا ال ـحــوثــي قــابـلــت ك ــل امل ـب ــادرات
الـســابـقــة بــالـتـعـنــت واملـمــاطـلــة وعـمـلــت على
إطالة وتعميق األزمة اإلنسانية».
فــي املـقــابــل ،لــم يقفل الـحــوثـيــون الـبــاب أمــام
م ـ ـحـ ــادثـ ــات الـ ـ ـس ـ ــام عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ع ــدم
ترحيبهم باملبادرة السعودية .وكتب كبير
امل ـفــاوضــن الـحــوثـيــن ،محمد عـبــد الـســام،
على «تويتر» ،أن «أي مواقف أو مبادرات ال
تلحظ أن الـيـمــن يـتـعــرض ل ـعــدوان وحـصــار
منذ ست سنوات وتفصل الجانب اإلنساني
عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية وترفع
الـحـصــار ،فهي غير جــادة وال جديد فيها».
وفــي تصريحات أخ ــرى ،قــال عبد الـســام إن
ال ـحــركــة س ـتــواصــل امل ـحــادثــات مــع الــريــاض
ومـسـقــط وواش ـن ـطــن ف ــي م ـحــاولــة للتوصل
إلــى اتـفــاق ســام .وأض ــاف لوكالة «رويـتــرز»
إن ف ـت ــح امل ـ ـطـ ــارات واملـ ــوانـ ــئ ح ــق إن ـســانــي
ويـجــب أال ُيـسـتـخــدم ك ــأداة ضـغــط .كـمــا دعــا
فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ن ـق ـل ـت ـهــا قـ ـن ــاة «املـ ـسـ ـي ــرة»

ال ـت ــاب ــع ل ـل ـج ـم ــاع ــة ،ال ـس ـع ــودي ــة إل ـ ــى إع ــان
ً
وقــف الحرب ورفــع الحصار ،بــدال من تقديم
أفكار «تم نقاشها مسبقًا» ،معتبرًا محاولة
الــريــاض «ال ـه ــروب مــن اسـتـحـقــاقــات الـحــرب
مـجــرد تسطيح لــأزمــة» .وأض ــاف أن تقديم
ال ـس ـعــوديــة نـفـسـهــا ع ـلــى أن ـهــا لـيـســت طــرفــا
في الحرب «تسطيح مبالغ فيه وغير دقيق
وال يــؤدي إلــى نجاح على اإلط ــاق» ،مجددا
موقف جماعته الثابت برفع الحصار وأن أي
مبادرة ال تلتفت إلى الجانب اإلنساني فهي
غير جادة.
وكان عبد السالم ،قد طالب في تغريدة عبر
«ت ــوي ـت ــر» ق ـبــل اإلع ـ ــان ع ــن امل ـ ـبـ ــادرة« ،دول
العدوان بوجوب إنهاء عدوانها بشكل شامل
ورفع الحصار بشكل كامل ،وضرورة الفصل
بــن مــا هــو حــق إنـســانــي كــإعــادة فتح مطار
صـنـعــاء ومـيـنــاء الـحــديــدة بـمــا ال يـكــون ذلــك
خاضعًا لالبتزاز السياسي والعسكري».
وج ـ ــاء ذلـ ــك غ ـ ــداة إع ـ ــان ال ـق ـي ــادي ال ـحــوثــي
ال ـبــارز محمد البخيتي ،اسـتـعــداد جماعته
لـ»وقف كافة عملياتها العسكرية بما في ذلك
الهجمات التي تستهدف العمق السعودي
والتقدم نحو مأرب ،في مقابل أن تعلن دول

ال ـت ـح ــال ــف ،وقـ ــف الـ ـح ــرب ورف ـ ــع ال ـح ـص ــار»،
الف ـت ــا إلـ ــى أن الـ ـك ــرة ف ــي م ـل ـعــب ال ـس ـعــوديــة
وأميركا .وأشار البخيتي ،في تغريدات على
«تويتر» ،إلى أن «رؤية أميركا للسالم تعني
االسـتـســام» ،ألنها تطالب بوقف العمليات
ال ـع ـس ـكــريــة م ــن ط ـ ــرف واحـ ـ ــد م ــع اس ـت ـم ــرار
الحصار .واعتبر أن الرؤية األميركية ترفض
رؤية جماعة الحوثيني ،والتي تقضي بوقف
العمليات العسكرية من قبل الطرفني وبشكل
متزامن ورفع الحصار الذي يعد أكثر ضررًا
على الشعب من الحرب نفسها .وشــدد على
أن رفــض دول التحالف ملـبــدأ وقــف األعـمــال
العدائية مــن الطرفني وبشكل متزامن وفي
كل الجبهات «يثبت عدم جدية مزاعمها في
تحقيق السالم».
أمــا ميدانيًا ،فــأفــادت وكــالــة «سـبــأ» التابعة
لـلـحـكــومــة ب ــأن ال ـحــوث ـيــن ت ـك ـ ّـب ــدوا خـســائــر
بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش وطيران
التحالف غرب مأرب أمس .وذكرت الوكالة أن
الجيش كسر هجمات شنها الحوثيون في
جـبـهـتــي ه ـيــان وامل ـش ـجــح ،وان ـت ـهــت بمقتل
أك ـثــر م ــن  30ع ـن ـص ـرًا م ــن مـلـيـشـيــا الـحــوثــي
وجرح العشرات.

ك ـشــف م ـس ــؤول ع ــراق ــي ،أم ــس اإلث ـنــن،
عـ ــن حـ ـ ـ ــراك ج ــدي ــد ل ـح ـس ــم مـ ـل ــف آالف
العراقيني املوجودين في مخيم الهول
الـســوري ،بدفع وتشجيع مــن الــواليــات
املتحدة األميركية ،يقضي بنقلهم إلى
داخل العراق وتوزيعهم على مخيمات
ضخمة بعيدة عن املدن ،وتأسيس لجنة
ق ـضــائ ـيــة خ ــاص ــة تـتـعـلــق بــامل ـتــورطــن
منهم في أعمال إرهابية ،والعمل على
تــأه ـيــل األطـ ـف ــال وال ـن ـس ــاء م ــن عــائــات
مـسـلـحــي الـتـنـظـيــم ال ــذيــن ق ـضــوا خــال
املعارك أو تم اعتقالهم داخل العراق أو
في الجانب السوري .يأتي ذلك بعد أيام
قـلـيـلــة مــن تـصــريـحــات ملـسـتـشــار األمــن
الوطني العراقي ،قاسم األعرجي ،عقب
لقائه السفير األميركي في بغداد ماثيو
تولر ،حذر فيها من األوضاع في مخيم
الـ ـه ــول ال ـ ـسـ ــوري ،م ـت ـحــدثــا ع ــن وج ــود
 20ألــف طفل عــراقــي داخــل هــذا املخيم،
معتبرًا أن هؤالء «سيصبحون دواعش
ويشكلون خطرًا على العراق واملنطقة،
ّ
إن ل ــم ي ـت ـكــاتــف ال ـج ـم ـيــع م ــن أجـ ــل حــل
ه ــذه املـشـكـلــة ال ـت ــي ت ـه ــدد أم ــن ال ـع ــراق
واملنطقة».
وتعقيبًا عـلــى ه ــذه الـتـصــريـحــات ،قــال
م ـســؤول عــراقــي فــي مـسـتـشــاريــة األمــن
الوطني ،طلب عدم ذكر اسمه ،لـ«العربي
الجديد» ،إن هناك حراكًا جديًا من أجل
ح ـس ــم م ـص ـيــر ال ـع ــراق ـي ــن امل ــوج ــودي ــن
فــي مخيم الـهــول ،والسيناريو الحالي
هــو إعــادت ـهــم إل ــى ال ـع ــراق بـعــد تجهيز
مخيمات خاصة لهم في صحراء األنبار
وبادية نينوى ،وقد يتم اختيار مناطق
أخ ــرى أيـضــا ،إذ لــن يتم تجميعهم في
مـ ـك ــان واحـ ـ ــد ب ـس ـبــب ع ــدده ــم ال ـك ـب ـيــر.
وأضـ ـ ــاف أن ه ـن ــاك ض ـغــوطــا م ــن األم ــم
امل ـت ـحــدة وال ـجــانــب األم ـيــركــي م ــن أجــل
أن يستعيد العراق مواطنيه على غرار
مــا فعلته دول أخـ ــرى ،ك ــون الـعــراقـيــن
ف ــي مـخـيــم ال ـه ــول األك ـب ــر عـ ــددًا وهـنــاك
عبء يقع على إدارة املخيم .كما أن بقاء
املخيم على هــذه الحالة يفاقم مشكلة
التطرف والتكفير ليتحول األطفال إلى

ضغوط من واشنطن
واألمم المتحدة
إلعادة العراقيين

مشكلة أخ ــرى كبيرة .وكـشــف املـســؤول
عن زيارة غير معلنة أجراها مسؤولون
ع ــراقـ ـي ــون أم ـن ـي ــون إلـ ــى م ـخ ـيــم ال ـه ــول
الـســوري قبل أيــام مــن أجــل االط ــاع عن
ق ــرب عـلــى األوض ـ ــاع ه ـنــاك وع ـلــى عــدد
ال ـعــراق ـيــن امل ــوج ــودي ــن َ ف ــي امل ـخ ـيــم من
ً
نساء ورجال وأطفال وفهم امللف كامال
لرسم تصور رسمي عن كيفية التعامل
م ـع ـهــم ،خ ـصــوصــا أن ه ـن ــاك مـطـلــوبــن
ل ـل ـق ـض ــاء وس ـ ـي ـ ـعـ ــادون لـ ـلـ ـع ــراق لـتـتــم
محاكمتهم ،في الوقت الذي ُ
سينقل فيه
أس ــر مسلحي التنظيم إل ــى مخيمات،
مـضـيـفــا «ك ـمــا أن ه ـنــاك أسـ ـرًا أخ ــرى ال
ع ــاق ــة ل ـه ــا ب ــداع ــش ل ـك ــن ان ـت ـق ـلــت إل ــى
ســوريــة خــال فـتــرة استباحة الـحــدود،
ومنها من كان يقصد اللجوء إلى تركيا
فــي مــا ب ـعــد ،وأخـ ــرى انـتـقـلــت هــربــا من
امل ـعــارك ،كما تفيد التحقيقات معها».
وتــابــع امل ـســؤول أن إي ـقــاف بـنــاء مخيم
العملة في نينوى العام املاضي ،والذي
كـ ــان مـ ـق ــررًا أن ي ـك ــون م ـك ــان اس ـت ـق ـبــال
لـسـكــان مـخـيــم ال ـه ــول ،حـصــل ألسـبــاب
أمنية ولقربه من املناطق السكنية في
بـلــدة زم ــار ،وال ـتــوجــه حــالـيــا هــو لبناء
مخيمات بعيدة عن املدن ،مؤكدًا أن «ال
مفر من قبول العراق استقبال العراقيني
املوجودين هناك في كل األحوال».
وكشف مدير ناحية زمــار التابعة إلى
م ـح ــاف ـظ ــة نـ ـيـ ـن ــوى ،أحـ ـم ــد ج ـع ـف ــر ،فــي
تصريحات صحافية فــي وقــت سابق،
أن «الحكومة العراقية قررت وقف خطط
بـنــاء مخيم فــي بـلــدة زم ــار شـمــال غرب
املوصل ،لنقل عائالت عراقية من مخيم
الهول إليه ،بسبب اعتراضات من أهالي
املنطقة».
في السياق ذاته ،قال عضو لجنة األمن
وال ــدف ــاع ف ــي ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي عـبــاس
سروط ،لـ«العربي الجديد» ،إن حكومة
ً
مصطفى الكاظمي «بدأت فعال إجراءات
تـجــاه ملف عــراقـيــي مخيم ال ـهــول ،لكن
ل ـغ ــاي ــة اآلن لـ ــم ي ـت ــم ح ـس ــم مـ ـك ــان نـقــل
هـ ــؤالء ،أم ــا اإلره ــاب ـي ــون مـنـهــم فسيتم
نقلهم إلــى السجون بشكل مباشر من
أج ــل مـحــاكـمـتـهــم» .وأض ــاف س ــروط أن
هناك خطة أمنية لتأمني املخيمات التي
سيتم نقل عراقيي الهول إليه ،ملنع أي
تـسـلــل أو فـ ــرار مـنـهــا ،أو حـتــى ح ــدوث
عمليات قتل داخلها كما يجري اآلن في
مخيم الهول بني حني وآخر.
مـقــابــل ذل ــك ،ق ــال عـضــو «ائ ـت ــاف دولــة
القانون» ،الــذي يتزعمه رئيس الــوزراء
األس ـب ــق نـ ــوري املــال ـكــي ،ال ـنــائــب كــاطــع
الركابي ،لـ«العربي الجديد» ،إن لديهم
«مخاوف حقيقية من تصرف الحكومة
تجاه ملف مخيم الهول ،ألن نقلهم إلى
ال ـع ــراق سـتـكــون فـيــه خ ـط ــورة حقيقية
ً
وه ــم فـعــا ع ـبــارة عــن قنبلة مــوقــوتــة».
واع ـت ـب ــر ال ــرك ــاب ــي أن «ع ـل ــى الـحـكــومــة
ال ـعــراق ـيــة أن تـتـعــامــل بـشـكــل دق ـيــق مع
هذا امللف الخطير بعيدًا عن أي ضغوط
خارجية ،فهذا األمر يتعلق بأمن العراق
واسـتـقــراره ،كما يجب وضــع مخيمات
مؤمنة بشكل كبير وتكون بعيدة جدًا
ع ــن املـ ــدن إذا أق ــدم ــت ب ـغ ــداد ع ـلــى نقل
العراقيني في مخيم الهول إلى األراضي
العراقية».

تصعيد النظام السوري يـصل إلى الحدود التركية
يطرح التصعيد المتواصل
للنظام السوري شمال
غربي البالد ،والذي استمر
أمس اإلثنين ليطاول معبر
باب الهوى الحدودي،
تساؤالت حول المدى
الذي يمكن أن يصل
إليه ،خصوصًا أنه يهدد
تفاهمات دولية
أمين العاصي

من آثار القصف على باب الهوى (محمد سيد/األناضول)

واصلت قوات النظام السوري تصعيدها في
الـشـمــال الـغــربــي مــن ســوريــة ،بـضــوء أخضر
روسي ،لتطاول حملة القصف املدفعي أمس
اإلثنني معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا،
في تصعيد إضافي يؤكد هشاشة التفاهمات
السوري ،بما
الروسية التركية حول الشمال
ّ
بات يهدد بسقوط اتفاق موسكو املوقع بني
الطرفني في حال لم يستطيعا احتواء الوضع.
وعـلــى الــرغــم مــن هــذا التصعيد ،ال ي ــزال من
املستبعد حـصــول تـقـ ّـدم لـقــوات النظام على
األرض ،ملــا لــذلــك مــن تــداعـيــات على مختلف
جبهات القتال الهادئة ،فيما يــرى مراقبون
ف ــي ه ــذه ال ـت ـط ــورات رس ــائ ــل روسـيــة-تــركـيــة
متبادلة ،خصوصًا أن التوترات وصلت إلى
محيط بـلــدة عــن عيسى فــي منطقة شرقي
نهر الفرات الخاضعة.
وواصلت قوات النظام أمس اإلثنني قصفها

على مناطق فــي محافظة إدلــب ومحيطها،
واس ـت ـهــدفــت ف ـج ـرًا بــاملــدفـعـيــة وال ـص ــواري ــخ
مـنــاطــق فــي محيط بـلــدة كـفــر عـمــة فــي ريــف
حلب الغربي ،كما قصفت مناطق في محيط
مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي ،موقعة
أضـ ـ ــرارًا م ــادي ــة ف ــي مـمـتـلـكــات امل ــدن ـي ــن .في
املـقــابــل ،قصفت فصائل املـعــارضــة املسلحة
و«ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» (ج ـب ـه ــة ال ـن ـصــرة
ســاب ـقــا) م ــواق ــع ل ـق ــوات ال ـن ـظــام واملـلـيـشـيــات
التابعة له على محور سهل الغاب في ريف
حماة الشمالي الغربي املتاخم لريف إدلــب
الجنوبي الغربي .وفــي السياق ،أكــد الدفاع
التابع للمعارضة ،في بيان
املدني السوريُ ،
له األحــد ،أن مدنيًا قتل نتيجة غــارات جوية
ً
روسية استهدفت معمال لإلسمنت ومعمل
الـ ـغ ــاز ف ــي أطـ ـ ــراف مــدي ـنــة س ــرم ــدا ،وك ــراج ــا
للشاحنات في منطقة باب الهوى الحدودية
في ريف إدلب الشمالي.
ّ
وع ــل ــق م ـج ـمــع أريـ ـح ــا ال ـت ــرب ــوي ال ـ ـ ــدوام في
املــدارس أمــس اإلثنني «بسبب القصف الذي
تـتـعــرض لــه منطقة أري ـح ــا» ،وف ــق ب ـيــان لــه.
وكــانــت ق ــوات النظام قــد أخــرجــت مستشفى
بلدة األتارب في ريف حلب الشمالي الغربي
عـ ــن الـ ـخ ــدم ــة ع ـق ــب ق ـص ــف أدى إل ـ ــى مـقـتــل
وإصابة العشرات من املدنيني.
ودف ـع ــت ال ـت ـط ــورات امل ـتــاح ـقــة ف ــي الـشـمــال
الـغــربــي مــن س ــوري ــة ،وزارة ال ــدف ــاع التركية
ملطالبة روس ـيــا بكبح التصعيد العسكري
«ع ـلــى الـ ـف ــور» ،ووقـ ــف قـصــف قـ ــوات الـنـظــام
ملناطق في إدلب.
ويــؤكــد الـتـصـعـيــد أن الـتـفــاهـمــات الــروسـيــة
الـتــركـيــة ح ــول ال ـش ـمــال ال ـغــربــي م ــن ســوريــة
وامل ــوثـ ـق ــة فـ ــي ات ـ ـفـ ــاق م ــوسـ ـك ــو ،امل ـ ـبـ ــرم فــي
م ــارس/آذار مــن الـعــام املــاضــي فــي العاصمة
ال ــروسـ ـي ــة ،ه ـش ــة ،وي ـم ـكــن تـقــويـضـهــا كلما
اخـ ـتـ ـل ــف الـ ـج ــانـ ـب ــان حـ ـ ــول مـ ـس ــائ ــل تـخــص

ال ـش ـم ــال ال ـ ـسـ ــوري ب ــرم ـت ــه .وال ي ـم ـكــن ع ــزل
التصعيد في محيط بلدة عني عيسى شرقي
ال ـف ــرات الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة «قـ ــوات ســوريــة
الديمقراطية» (قـســد) ،عما يجري في ريفي
إدل ـ ــب وحـ ـل ــب .وذكـ ـ ــرت مـ ـص ــادر م ـح ـل ـيــة أن
فصائل املعارضة املرتبطة بالجيش التركي
استقدمت تعزيزات إلى مواقعها القريبة من
بـلــدة عــن عـيـســى فــي ري ــف الــرقــة الـشـمــالــي،
م ــا ي ـن ــذر ب ـت ـجــدد ال ـق ـت ــال ع ـلــى هـ ــذه ال ـب ـلــدة
االسـتــراتـيـجـيــة كــونـهــا تـقــع فــي قـلــب منطقة
شــرقــي الـفــرات وتـعــد هــدفــا للجيش التركي.
وكانت «قسد» قد رفضت في الشهر األخير
م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي تـسـلـيــم ع ــن عـيـســى إلــى
قــوات النظام بناء على طلب روســي لتفادي
عملية عسكرية تركية واسـعــة لالستحواذ
على البلدة .وتعيد التطورات في ريف إدلب
إلى األذهان محاوالت النظام في الربع األول
مــن ال ـعــام املــاضــي الـتــوغــل أكـثــر فــي الشمال
ً
الـغــربــي مــن ســوريــة وص ــوال إل ــى معبر بــاب
ّ
الـهــوى الـحــدودي مــع تركيا ،والــذي يعد من
املعابر الرئيسية وشريانًا اقتصاديًا هامًا
ملـحــافـظــة إدل ــب ومـحـيـطـهــا .وتـتـمــركــز قــوات
النظام ومليشيات محلية وإيرانية تساندها
على بعد نحو  20كيلومترًا عــن معبر باب
الهوى الـحــدودي .ولكن من املستبعد حاليًا
لجوء قــوات النظام إلــى هــذا الخيار ألن ذلك
يعني انـهـيــار التفاهمات التركية الروسية
بشكل قــد يــؤدي إلــى ان ــزالق جميع األطــراف
إلى أتون صراع دموي جديد.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،اس ـت ـب ـعــد الـ ـقـ ـي ــادي فــي
فصائل املعارضة فــي شمال غربي سورية،
الـعـقـيــد مـصـطـفــى ال ـب ـكــور ،أي ت ـق ـ ّـدم لـقــوات
النظام على األرض في الوقت الراهن ،مضيفًا
في حديث مع «العربي الجديد» أن «الظروف
الــدولـيــة ليست مناسبة لتحريك الجبهات
ال ــراك ــدة» .وح ــول أسـبــاب التصعيد مــن قبل

فوضى رأس العين

قتل  7أشخاص بينهم  4أطفال وجرح  5آخرون ،أمس االثنين ،جراء
انفجار أسلحة في منزل بمدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش
الوطني السوري .وقالت مصادر مطلعة لـ«العربي الجديد» إن االنفجار
وقع في شارع السجن بالقرب من
مبنى الشرطة التابعة للمعارضة
وســط رأس العين ،وفــي منزل
يعود لعنصر من فصائل الجيش
الوطني .وأوضحت المصادر أن
قوات الشرطة التابعة للمعارضة
طوقت المكان وجــرى إسعاف
عــدد من الجرحى كانوا تحت
األنقاض.

الـنـظــام والـجــانــب الــروســي ،رأى الـبـكــور أنــه
«يأتي في إطــار رسائل متبادلة بني روسيا
وتــرك ـيــا يــدفــع ال ـســوريــون ثـمـنـهــا» ،مضيفًا
ُ
أن «ن ـظ ــرة إل ــى األح ـ ــداث األخ ـي ــرة تـظـهــر أن
التحرك التركي في محيط عني عيسى تكثف
بعد فشل املفاوضات مع الــروس ،في مقابل
تصعيد عسكري روسي قرب الحدود التركية
وضد مناطق تقع تحت الحماية التركية».
وكشف أن املراصد في شمال سورية «رصدت
دخ ــول ال ـط ـيــران ال ــروس ــي األراضـ ــي التركية
حـتــى مــديـنــة الــريـحــانـيــة أث ـنــاء قـصـفــه ريــف
إدل ــب الشمالي األح ــد» .وأع ــرب عــن اعتقاده
بــأن التصعيد «بمثابة رســائــل مــن الجانب
ال ــروس ــي إل ــى املـجـتـمــع ال ــدول ــي الـ ــذي أعـلــن

رفضه إعطاء الشرعية لالنتخابات الرئاسية
املقبلة في سورية ما لم تكن بــإشــراف األمم
امل ـت ـحــدة وت ـش ـمــل ك ــل ال ـس ــوري ــن» ،مـضـيـفــا:
«مضمون الرسالة أن لروسيا اليد الطولى
في سورية ولن يحصل إال ما تريده» .وتابع
بالقول« :القصف الروسي رسالة للسوريني
في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام في
الشمال أنكم لن تكونوا في أمان إال إذا كنتم
تـحــت سـيـطــرة األس ــد ،حـتــى ول ــو كــانــت دول
مـثــل تــركـيــا ضــامـنــا ل ـكــم» .كـمــا أدرج البكور
ال ـت ـص ـع ـيــد الـ ــروسـ ــي ف ــي سـ ـي ــاق مـ ـح ــاوالت
«رفــع معنويات النظام املتهالك وحاضنته
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة بـ ـسـ ـب ــب الـ ـ ــوضـ ـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
واالجتماعي الصعب في مناطق سيطرته».

وك ــان الـجــانــب ال ــروس ــي قــد اسـتـفــز الـجــانــب
ال ـت ــرك ــي ف ــي اآلونـ ـ ــة األخـ ـي ــرة أك ـث ــر م ــن مــرة
بقصف محطات تكرير بدائية للبترول في
منطقة «درع الفرات» والتي تعد منطقة نفوذ
تركي بال منازع ،ما يؤكد اتساع ّ
الهوة بني
الطرفني حول مختلف القضايا التي تخص
املـلــف ال ـســوري .ويــأتــي التصعيد العسكري
فــي الـشـمــال الـغــربــي مــن ســوريــة مــع اقـتــراب
م ــوع ــد ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة ي ـن ــوي ال ـن ـظــام
إجراءها منتصف العام الحالي إلبقاء بشار
األسد في السلطة لسبع سنني مقبلة.
من جهته ،أكــد املحلل السياسي التركي طه
ع ــودة ،فــي حديث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن
ال ـجــانــب ال ـتــركــي ل ــن يـسـمــح ل ـق ــوات الـنـظــام
ً
بــال ـت ـقــدم ف ــي ع ـمــق مـحــافـظــة إدلـ ــب وص ــوال
إلى الحدود السورية التركية ،مشيرًا إلى أن
التطورات املتسارعة التي يشهدها الشمال
ال ـس ــوري ف ــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة «م ــؤشــر كبير
على عــودة التوتر مــن جديد على الــرغــم من
الـتـفــاهـمــات الـتــركـيــة الــروس ـيــة األخ ـي ــرة في
أستانة واملتعلقة بتثبت وقف إطالق النار».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن تـصـعـيــد ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام هو
بإيعاز من روسيا ،مضيفًا« :هذه محاولة من
موسكو للتهرب من االلـتــزام بتعهداتها مع
أنقرة في الجولة األخيرة من مسار أستانة
واملتعلق بإخراج قوات سورية الديمقراطية
مــن منطقة عــن عيسى واملناطق الحدودية
م ــع ت ــرك ـي ــا» .واع ـت ـب ــر أن الـتـصـعـيــد «يـ ّـؤكــد
االنــزعــاج الــروســي من الـغــارات التي شنتها
الـطــائــرات التركية خــال الـيــومــن املاضيني
ضد قوات قسد ومواقع النظام السوري ،ردًا
على استهداف والية كليس في جنوب تركيا
األسـ ـب ــوع املـ ــاضـ ــي» ،مـضـيـفــا أن ال ـخــافــات
التركية الروسية ومراوغة موسكو أسهمتا
بشكل كبير في عــودة التوتر من جديد إلى
املنطقة واملرشح لالرتفاع في األيام املقبلة.
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شرق
غرب
العراق :اعتقال  15عنصرًا
من «داعش»
أعلنت ق ــوات األم ــن الـعــراقـيــة ،أمس
اإلث ـن ــن ،إط ــاح ــة ع ــدد م ــن مسلحي
«داع ــش» فــي عمليتني أمنيتني في
ن ـي ـنــوى وك ــرك ــوك ش ـمــالــي ال ـب ــاد،
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع عـمـلـيــة م ـمــاث ـلــة في
صـحــراء األن ـبــار .وأك ــد جـهــاز األمــن
ال ــوط ـن ــي ،اع ـت ـق ــال  11مـسـلـحــا في
مـنــاطــق متفرقة مــن املــوصــل ،فيما
أعلنت شرطة كركوك اعتقال  4من
«داعش» في عملية «نوعية».
(العربي الجديد)
سعيد :تنقصنا في
تونس إرادة وطنية ثابتة

ّ
سعيد
رأى الرئيس التونسي قيس
(الصورة) ،أمس اإلثنني ،أن ال شيء
ي ـن ـق ــص فـ ــي بـ ـ ــاده «سـ ـ ــوى إرادة
وطنية ثابتة وأهــداف ال تتزعزع»،
مضيفًا خالل حضوره إطالق القمر
الصناعي التونسي «تحدي  ،»1أن
هذا املشهد ذكره بالثورة التونسية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي «ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء
الـخــارجــي كما تخلص املسبار من
املحركات التي دفعته إلى السماء».
وأضاف ّ
سعيد أن املواطن التونسي
«يتوق إلى الفضاء للخروج من هذا
الفضاء بكل صراعاته وتناقضاته،
لينطلق حرًا في كل مكان».
(العربي الجديد)

موسكو تأسف لرفض
واشنطن محادثات بين
بوتين وبايدن
أع ــرب ــت وزارة ال ـش ــؤون الـخــارجـيــة
الروسية ،أمــس اإلثنني ،عن أسفها
ألن الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة لـ ــم ت ــؤي ــد
اقـ ـت ــراح الــرئ ـيــس فــادي ـم ـيــر بــوتــن
إج ــراء مـحــادثــات عـبــر الـفـيــديــو مع
نظيره األميركي جو بايدن في 19
أو  22مارس /آذار الحالي .وانتقدت
ال ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـي ــان «إهـ ـ ـ ــدار فــرصــة
أخ ــرى إلي ـجــاد سبيل لـلـخــروج من
جمود العالقات الروسية األميركية
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـس ـب ـب ــت فـ ـي ــه واش ـ ـن ـ ـطـ ــن»،
محملة املسؤولية عن ذلك بالكامل
للواليات املتحدة.
(رويترز)
الجزائر :ألف قائمة
مرشحة لالنتخابات
المبكرة
أع ـل ـن ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا املـسـتـقـلــة
لــان ـت ـخــابــات ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،أمــس
اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،عـ ــن وج ـ ـ ــود أل ـ ــف قــائ ـمــة
م ــرشـ ـح ــة ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـ ـبـ ـك ــرة
املقررة في يونيو /حزيران املقبل،
بعد أن تم البدء بسحب استمارات
الترشح واكتتاب التوقيعات على
مـسـتــوى ال ــوالي ــات الـ ــ 58واملـنــاطــق
األرب ـ ــع ف ــي الـ ـخ ــارج .وقـ ــال رئـيــس
الـهـيـئــة مـحـمــد ش ــرف ــي ،إن حــوالــي
 680استمارة ترشيح تـ ّـم سحبها
من قبل  49من األحزاب السياسية،
إض ــاف ــة إل ــى  300اس ـت ـمــارة أخ ــرى
مل ــرشـ ـح ــن ف ـ ــي ق ـ ــوائ ـ ــم م ـس ـت ـق ـلــة،
مـعـتـبـرًا ذل ــك «م ــؤش ــرا ج ـيــدا على
اإلقبال والتنافس».
(العربي الجديد)
بوالرد يدافع عن
تجسسه لـ«الموساد»

دافـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاس ـ ـ ــوس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
ل ـ ـصـ ــالـ ــح إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ،جـ ــونـ ــاثـ ــان
ب ـ ـ ــوالرد (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،الـ ـ ــذي سـجــن
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة  30عــامــا،
عــن تجسسه لـصــالــح «امل ــوس ــاد»،
م ـض ـي ـف ــا ل ـص ـح ـي ـف ــة «يـ ـس ــرائـ ـي ــل
هيوم» ،أن أميركا «طعنت إسرائيل
ف ــي ظ ـه ــره ــا» ع ـب ــر ح ــرم ــان ـه ــا مــن
مـعـلــومــات اس ـت ـخ ـبــاريــة .وأض ــاف
بوالرد في املقابلة التي هي األولى
لــه مـنــذ وصــولــه إلــى إســرائـيــل في
دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول امل ــاض ــي،
أنـ ـ ــه لـ ــم يـ ـك ــن لـ ــه خـ ـ ـي ـ ــارات أخـ ــرى
خ ــال عـمـلــه كـمـحـلــل اسـتـخـبــاري
في البحرية األميركية ،معتبرًا أن
التهديدات إلسرائيل كانت ّ
جدية.
(أسوشييتد برس)
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تقرير

يتوجه اإلسرائيليون اليوم الثالثاء لالقتراع في رابع انتخابات تجرى خالل
عامين ،في ظل شبه تعادل بين معسكر بنيامين نتنياهو والفريق
المعارض له ،وهو ما يجعل خيار الذهاب إلى انتخابات خامسة غير
مستبعد ،في حال الفشل بالحصول على أكثرية لتشكيل الحكومة

الخان األحمر ترفض الترحيل

مسلسل التهجير الفلسطيني

االنتخابات
اإلسرائيلية

يسعى االحتالل
اإلسرائيلي إلى الضغط
على سكان قرية الخان
األحمر لتهجيرها،
مقدمًا سلسلة
اقتراحات في هذا
الصدد

القدس المحتلة ـ محمد محسن

سباق التطرف
بين نتنياهو وخصومه

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تـنـطـلــق ف ــي ال ـســاب ـعــة م ــن صـبــاح
اليوم الثالثاء عملية االقـتــراع في
ان ـت ـخــابــات عــامــة هــي الــراب ـعــة في
إسرائيل ،منذ أن حل رئيس الحكومة بنيامني
نتنياهو حكومته الثالثة في ديسمبر/كانون
األول  2018السـتـبــاق التحقيقات الجنائية
ضـ ــده ،وف ــي م ـحــاولــة لـتـشــريــع ق ــان ــون يمنع
محاكمة رئـيــس حـكــومــة مــا دام فــي منصبه.
ح ــاول نتنياهو خــال ثــاث مـعــارك متتالية
بني إبريل/نيسان  2019وم ــارس/آذار ،2020
ّ
الــوصــول إل ــى حـكــومــة يـمــن مستقرة تمكنه
م ــن إلـ ـغ ــاء امل ـل ــف ال ـق ـض ــائ ــي ض ـ ــده ،ل ـك ــن بــا
فائدة ،وفشل مرتني في تشكيل حكومة يمني
ّ
مـتـجــانـســة ،لـكـنــه تـمــكــن عـلــى الــرغــم مــن عــدم
حصوله على أغلبية  61صوتًا من أصل 120
في الكنيست ،من تشكيل الحكومة الحالية،
ب ـف ـعــل انـ ـس ــاخ زع ـي ــم حـ ــزب «ك ــاح ــول ل ـفــان»
الـجـنــرال بني غانتس عــن تحالفه مــع حزبي
«يـ ـي ــش ع ـت ـي ــد» و«تـ ـيـ ـل ــم» ،وذهـ ـ ــاب غــان ـتــس
بالتوصية التي حصل عليها ،أيضًا بفضل
توصية من القائمة املشتركة لألحزاب العربية
لتشكيل حكومة برئاسته ،نحو حكومة وحدة
وطـنـيــة ،عـلــى أس ــاس الـتـنــاوب فــي الـحـكــم مع
نتنياهو.
ال ـيــوم ،يتوجه اإلســرائـيـلـيــون إلــى انتخابات
رابـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ـ ــراج ـ ــع ن ـس ـب ــة اإلص ـ ــاب ـ ــات
بفيروس كــورونــا ،بفعل حملة التلقيح التي
قادها نتنياهو ،وهو ما قد يصب في نهاية
املطاف في صالحه ،وسط توقع استطالعات
الرأي استمرار حالة التعادل التام بني معسكر
نتنياهو وبني معسكر األحزاب املناهضة له،
مــن جـهــة ،وحــالــة مــن الــام ـبــاالة وال ـيــأس من
إح ــداث تغيير قــد تنعكس سلبًا عـلــى نسبة
ت ـصــويــت مـنـخـفـضــة م ـق ــارن ــة بــاالن ـت ـخــابــات
األخيرة التي بلغت نسبة التصويت فيها 72
في املائة ،من جهة أخرى.
 6ماليين ناخب

ت ـش ـيــر م ـع ـط ـيــات دائ ـ ـ ــرة اإلح ـ ـصـ ــاء امل ــرك ــزي ــة
اإلسرائيلية إلى أن عدد الناخبني من أصحاب
حق االقتراع من اإلسرائيليني املقيمني بشكل
دائم هو  6ماليني شخص ،بينما يظهر سجل

الناخبني لوزارة الداخلية  6.6ماليني شخص
مــن أصـحــاب حــق االق ـتــراع ممن هــم فــوق سن
 18ع ــام ــا .لـكــن االن ـت ـخــابــات ال ـثــاثــة األخ ـيــرة
أظـهــرت أن نسبة التصويت فــي إســرائـيــل لم
تـتـجــاوز الـ ــ 72فــي املــائــة مــن مجمل أصـحــاب
حق االقتراع.
وتـ ـب ــدأ ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي ال ـســاب ـعــة
ص ـبــاحــا لـتـقـفــل ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع امل ــوزع ــة
ً
على  12500مــركــز اق ـتــراع فــي الـعــاشــرة ليال.
أم ــا الـنـتــائــج األول ـي ــة لــانـتـخــابــات فسيكون
ب ــاإلم ـك ــان ب ــدء ن ـشــرهــا م ـســاء ال ـخ ـم ـيــس ،في
ُ
ح ــن ســتـعـلــن الـنـتــائــج الــرسـمـيــة والـنـهــائـيــة
بعد ثمانية أيام ،في الـ 31من الشهر الحالي.
بعد ذلك يبدأ الرئيس اإلسرائيلي بمشاورات
مع قــادة األح ــزاب املختلفة لتقديم مرشحهم
لتشكيل الحكومة ،شرط أن ينال على توصية
من  61نائبًا من أصل  120نائبًا في الكنيست،
ُ
ُ
ويمنح بــدايــة مهلة  28يــومــا ،تـمــدد  12يومًا
إضافية ،قبل أن ينقل الرئيس التكليف ملرشح
آخـ ــر ف ــي حـ ــال ف ـشــل امل ـك ـلــف األول بـتـشـكـيــل
حكومة.
وأعـلـنــت الـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة أنـهــا ستنشر
الـيــوم الـثــاثــاء  20ألــف شرطي لتأمني مراكز
االقتراع الـ ،12500وذلك لضمان سير العملية
االنـتـخــابـيــة بشكل سليم مــن دون أي أعـمــال
ّ
مخلة بالنظام أو م ـحــاوالت لتشويش سير
العملية االنتخابية .ونقلت مواقع إسرائيلية
مختلفة ،بينها صحيفة «هآرتس» ،أن الشرطة
تخشى من محاوالت تزوير في أكثر من 400
مــركــز اق ـتــراع ،وم ـحــاوالت للتأثير على سير
االنتخابات في املراكز الخاصة التي يتم فيها
ات ـخ ــاذ تــداب ـيــر خــاصــة لـلـمـصــابــن بـفـيــروس
كورونا ،وتوقعت لجنة االنتخابات املركزية
أن يصل عدد املصابني باملرض والذين يحق
لهم التصويت إلى  50ألف شخص.
ويـنـضــم ه ــذا اإلعـ ــان إل ــى ت ـحــذيــرات مــديــرة
اللجنة أورل ــي عــدســي ،مــن م ـحــاوالت جهات
إسرائيلية ،بينها اليمني املناصر لنتنياهو،
التشكيك في نزاهة لجنة االنتخابات املركزية،
خصوصًا بعد أن رفض مندوب «الليكود» في
اللجنة التصويت لصالح بيان يؤكد نزاهة
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـق ــاض ــي ع ـ ــوزي فـيـغـلـمــان،
بـعــد أن رف ــض األخ ـي ــر ال ـس ـمــاح لــ«الـلـيـكــود»
باستخدام شعار وزارة الصحة في مكافحة

ال يستبعد مراقبون
الذهاب إلى انتخابات
نيابية خامسة
 13قائمة انتخابية لديها
فرصة لتجاوز نسبة
الحسم من أصل 39

ك ـ ــورون ـ ــا «ن ـ ـع ـ ــود ل ـ ـل ـ ـح ـ ـيـ ــاة» ،ف ـ ــي دع ــايـ ـت ــه
االنـتـخــابـيــة ،وتـصــريـحــات رئ ـيــس الكنيست
يــريــف لـفــن ،بــأنــه ال يثق باللجنة ونزاهتها
ّ
بــالـضــرورة ،وهــو ما يذكر برفض «الليكود»
ب ـع ــد ان ـت ـخ ــاب ــات مـ ـ ــارس م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي
التصديق على نتائج االنتخابات الرسمية.
 39قائمة

مع انتهاء عملية تسجيل القوائم املتنافسة
فــي االن ـت ـخــابــات الـحــالـيــة ،أظ ـهــرت معطيات
لجنة االنتخابات املركزية في إسرائيل أنه تم
تقديم أوراق  39قائمة منافسة في االنتخابات،
لـكــن ف ــرص ال ـفــوز الحقيقية واج ـت ـيــاز نسبة
الحسم املقررة بــ 3.25في املائة من األصــوات،
أي ما يوازي  150ألف صوت ،هي من نصيب
 13قائمة حزبية ،ممثلة اليوم في الكنيست،
ومــوزعــة على معسكرين رئيسيني :معسكر
نتنياهو واملعسكر املناهض له.
املعسكر املــؤيــد لنتنياهو يـتـكـ ّـون بــاألســاس
مــن ح ــزب «الـلـيـكــود» ال ــذي ي ـقــوده نتنياهو،
وهـ ــو أك ـب ــر حـ ــزب ف ــي إس ــرائ ـي ــل وت ـت ــوق ــع لــه
االسـتـطــاعــات  30مـقـعـدًا .ومـعــه فــي املعسكر
نفسه حــزبــا الـحــريــديــم (الـيـهــود األصــولـيــون
األرث ــوذك ــس) «شـ ــاس» و«يـ ـه ــدوت ه ـت ــوراة»،
األول هــو حــزب الـيـهــود الـسـفــارديــم والـثــانــي
تحالف لحزبي حريديم إشكنازيني غربيني.
يـ ـض ــاف ل ـه ـم ــا أيـ ـض ــا حـ ـ ــزب «ه ـت ـس ـي ــون ــوت
ه ــدت ـي ــت» (وي ـع ـن ــي بــال ـعــرب ـيــة الـصـهـيــونـيــة
الدينية) وهــو تحالف لثالثة أحــزاب يمينية

الحدث

دي ـن ـيــة ص ـه ـيــون ـيــة فــاش ـيــة س ـعــى نـتـنـيــاهــو
للربط بينها في تحالف واحــد لضرب حزب
«يـمـيـنــا» الـصـهـيــونــي الــديـنــي االسـتـيـطــانــي،
من جهة ،ومنع حــرق عشرات آالف األصــوات
كانت هــذه األحــزاب بعثرتها في االنتخابات
السابقة بسبب عدم اجتيازها نسبة الحسم،
من جهة أخرى.
ويـ ـتـ ـمـ ـي ــز م ـع ـس ـك ــر ن ـت ـن ـي ــاه ــو ب ــال ـت ـج ــان ــس
ف ــي امل ــواق ــف ال ـس ـيــاس ـيــة الـيـمـيـنـيــة ع ـمــومــا،
وباألساس بقبول أركانه والتزامهم بالدخول
إلى حكومة يقودها نتنياهو ورفض املشاركة
فــي أي حكومة أخــرى .وتشير االستطالعات
امل ـتــواتــرة إل ــى أن ه ــذا املـعـسـكــر يحصل على
 49-48م ـق ـع ـدًا ،وه ــو م ــا ال يـكـفــي لـلـحـصــول
على تكليف بتشكيل الحكومة ،لكن املعسكر
ي ــراه ــن ع ـل ــى الـ ــوصـ ــول إلـ ــى  51م ـق ـع ـدًا مـمــا
سيضطر حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بينت
إلى االنضمام الئتالف تحت قيادة نتنياهو،
على الرغم من إعالن بينت املتكرر أنه يسعى
لتغيير الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو.
أم ــا املـعـسـكــر امل ـنــاهــض لـنـتـنـيــاهــو ،فـيـتـكـ ّـون
بــدوره من خليط من أحــزاب اليمني والوسط
والـيـســار ،ويـضــم هــذا املعسكر :حــزب «ييش
عـتـيــد» بـقـيــادة يئير لبيد وه ــو أكـبــر أح ــزاب
امل ـعــارضــة ويـصـنــف إســرائـيـلـيــا بــن الــوســط
واليمني ،وتقدر قوته ب ــ 20-19مقعدًا ،و«تكفا
حداشاه» الذي أسسه قبل ثالثة أشهر الوزير
ال ـس ــاب ــق غ ــدع ــون س ــاع ــر ب ـع ــد ان ـش ـق ــاق ــه عــن
«الليكود» ،وتراجعت قوته من  20-18مقعدًا
تأسيسه ،إلى
فــي االستطالعات األول ــى بعد
ُ
 10-9في االستطالعات األخـيــرة التي نشرت
نتائجها يــوم الجمعة املــاضــي .كما يبرز في
هــذا املعسكر حــزب «يـمـيـنــا» بـقـيــادة نفتالي

بـيـنــت ،امل ــذك ــور آن ـفــا ،والـ ــذي يـصــر عـلــى عــدم
احتسابه على معسكر نتنياهو ،لكن ال أحد
يجزم بعدم ائتالفه مع نتنياهو تبعًا لنتائج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .وي ــرف ــض هـ ــذا الـ ـح ــزب بـشـكــل
مطلق مثل حــزب «تكفا حــداشــاه» أي تعاون
مــع القوائم العربية ،كما يعلن زعيمه بينت
أنه لن ينضوي تحت ائتالف حكومي برئاسة
يئير لبيد.
ويبرز أيضًا حزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة
أفـيـغــدور لـيـبــرمــان ،ال ــذي ب ــدأ كـحــزب يميني
لـلـمـهــاجــريــن الـ ـ ــروس ،لـكـنــه ك ــرس نـفـســه في
أق ـصــى ال ـي ـمــن ،وه ــو يــرفــع ش ـعــار الـتــرحـيــل
«ال ـتــران ـس ـف ـيــر» .وازدادت قــوتــه م ـنــذ أن قــرر
ب ـعــد ان ـت ـخ ــاب ــات إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان  2019عــدم
االنـ ـضـ ـم ــام ل ـح ـكــومــة م ــع ن ـت ـن ـيــاهــو ،بـسـبــب
رفضه التعاون مع أحــزاب الحريديم ،وشكل
هذا الرفض املثابر في ثالث معارك متتالية،
الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـ ـعـ ــدم قـ ـ ـ ــدرة ن ـت ـن ـيــاهــو
ومعسكره على تشكيل حكومة يمني ضيقة.
وأيضًا حــزب «كاحول لفان» ،أو ما تبقى من
ه ــذا ال ـح ــزب ب ـق ـيــادة ال ـج ـنــرال بـنــي غــانـتــس،
وت ـ ـق ـ ـ ّـدر قـ ــوتـ ــه ال ـ ـيـ ــوم بـ ــن  5-4مـ ـق ــاع ــد مــع
احـ ـتـ ـم ــاالت بـ ــأال ي ـج ـت ــاز ن ـس ـبــة ال ـح ـس ــم .أم ــا
حـ ــزب «ال ـع ـم ــل» ف ـهــو أحـ ــد ح ــزب ــن يـســاريــن
بقيا في املشهد الحزبي اإلسرائيليُ ،
ويتوقع
ّ
أن يتمكن بفعل انـتـخــاب مـيــراف ميخائيلي
رئيسة له من الحصول على  7-6مقاعد ،وفق
االس ـت ـطــاعــات .وح ــزب «م ـيــرتــس» الـيـســاري
الذي يصارع الجتياز نسبة الحسم .وأخيرًا
ه ـن ــاك ال ـقــائ ـم ـتــان ال ـعــرب ـي ـتــان ،ب ـعــد انـشـقــاق
الحركة اإلسالمية الجنوبية بقيادة منصور
عباس عن القائمة املشتركة لألحزاب العربية،
واتجاهه إلعالن خط سياسي جديد ال يمانع

رصد

لبنان :انهيار مفاوضات الحكومة
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ت ـبــددت اإليـجــابـيــة الـنـسـبـيــة ال ـتــي طـغــت في
األس ـبــوع األخـيــر فــي ملف تشكيل الحكومة
اللبنانية ،بعد إعالن رئيس الحكومة املكلف
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،أم ـ ــس االث ـ ـنـ ــن ،م ــن قـصــر
بعبدا الرئاسي بعد لقائه رئيس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ،أن ــه رف ــض تشكيلة قــدمـهــا له
رئـيــس الجمهورية .وق ــال الـحــريــري إن عون
ً
ّ
تتضمن ثلثًا معطال
أرسل له تشكيلة وزارية
لفريقه السياسي ب ــ 18وزي ـرًا أو  20وزي ـرًا أو
 22وزيرًا .وأضاف أن رئيس الجمهورية طلب
ً
التوزيع
منه أن يقترح أسماء للحقائب حسب ّ
الـطــائـفــي وال ـحــزبــي الـتــي سـبــق أن حضرها
ه ــو ،ل ـكــن جـ ــواب ال ـح ــري ــري ك ــان أن «رئ ـيــس
الوزراء املكلف عمله ليس تعبئة أوراق وليس
شغل رئـيــس الجمهورية تشكيل الحكومة،
ّ
ألن الدستور ينص بوضوح على أن الرئيس
املكلف يشكل الحكومة ويضع األسماء ،على
أن يناقش التشكيلة مع رئيس الجمهورية».
وأضـ ــاف ال ـح ــري ــري« :أب ـل ـغــت ع ــون بــاعـتـبــار
رسالته كأنها لــم تكن وأعدتها إليه وبأني
سأحتفظ بنسخة منها لـلـتــاريــخ ،وقـلــت له
إن تشكيلتي بــن يــديــه منذ مــائــة ي ــوم ،وأنــا
جــاهــز ألي اق ـتــراحــات وتـعــديــات بــاألسـمــاء
وال ـح ـق ــائ ــب وس ـ ّـه ـل ــت ال ـح ــل ل ـنــاح ـيــة وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــي ي ـص ـ ّـر ع ـل ـي ـهــا ل ـك ــن ج ــواب ــه
الواضح (التمسك بـ) الثلث املعطل».
في املقابلّ ،
ردت رئاسة الجمهورية على كالم
ال ـحــريــري ،مـشـيــرة فــي ب ـيــان ت ــاه مستشار
الرئيس ،أنطوان قسطنطني ،إلى أن عون لم

يتخوف خصوم نتنياهو من استفادته من إدارته أزمة كورونا (أحمد غرابلي/فرانس برس)

أوامر بالقبض على  4ناشطين

الجزائر :مالحقة معارضي الخارج
الجزائر ـ عثمان لحياني

الحريري في بعبدا أمس (حسين بيضون)

يطلب الثلث املعطل ،بل قدم ورقة للحريري
خالية مــن األس ـمــاء على أن يناقشاها معًا.
واعتبرت الرئاسة أن الورقة املنهجية يعرفها
ّ
الحريري جيدًا ،وهو سبق أن شكل حكومتني
عـلــى أســاسـهــا فــي عـهــد ع ــون .واعـتـبــرت أنــه
هذه املرة ،اختلف أسلوبه ،اذ كان يكتفي بكل
زي ــارة للقصر الـجـمـهــوري بتقديم تشكيلة
حـكــومـيــة ف ــي غــالــب األح ـي ــان نــاق ـصــة ،وفــي
كل األحيان ال تظهر فيها مرجعية التسمية
(الجهة التي اختارت االسم) .وأبدت خشيتها
من وجود «نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة
ألسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها».
وفور اإلعــان عن فشل لقاء عون ـ الحريري،

بــوشــر قـطــع الـطــرقــات فــي ع ــدد مــن املـنــاطــق،
وسط عودة االرتفاع في سعر صرف الدوالر
م ـقــابــل ال ـل ـي ــرة .وال ت ــوج ــد ن ـيــة ل ــدى رئـيــس
ّ
الـ ـ ـ ــوزراء امل ـك ــلــف ل ــاع ـت ــذار ع ــن الـتـشـكـيــل ال
سـيـمــا مــع اح ـت ـمــال ب ــروز وس ــاط ــات جــديــدة
 ،خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد كـ ـ ــام وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـفــرن ـســي جـ ــان إيـ ــف لـ ــودريـ ــان ،أم ـ ــس ،قبل
اجتماع لــوزراء خارجية االتـحــاد األوروبــي،
ّ
ق ــال ف ـيــه إن «ل ـب ـنــان ع ـلــى وش ــك االن ـه ـي ــار».
وطالب بمناقشة «السبل التي من شأنها أن
تسمح لنا بالضغط على السلطات اللبنانية
لكي تتحرك ألن اللبنانيني اليوم يعانون من
القلق والخوف».

بدأت السلطات الجزائرية حملة مالحقة جديدة تستهدف جلب ناشطني ومعارضني
يقيمون في الخارج ،ويشكلون ،منذ فترة طويلة ،صداعًا سياسيًا للسلطات ،بسبب
تأثيرهم الكبير في الحراك الشعبي ،وتوصلهم إلى وثائق سرية يقومون بنشرها
بشكل مستمر على مواقع التواصل االجتماعي .وأصدر القضاء الجزائري ،بحسب
بيان رسمي ،أمس اإلثنني ،أوامر قبض دولية في حق أربعة من املعارضني املقيمني
في الخارج ،بتهم «املساس بأمن الدولة» و«تمويل مجموعة إرهابية» و»تبييض
األموال» و«القيام بأنشطة إجرامية» .واملستهدف األول من هؤالء هو محمد العربي
زيتوت ،وهو دبلوماسي سابق يقيم في لندن منذ سنوات ،وعضو الهيئة القيادية
لحركة «رشـ ــاد» ،الـتــي تأسست فــي ال ـخــارج مــن قبل ق ـيــادات سابقة فــي «الجبهة
اإلسالمية لإلنقاذ» املحظورة منذ م ــارس/آذار  .1992ويقوم زيتوت بشكل يومي
ببث مباشر على «يوتيوب» ،حيث يقدم معلومات عن الجيش واألمن ،وتحليالت
حول الصراع على السلطة .كذلكّ ،
وجه القضاء طلبًا إلى الشرطة الدولية لتوقيف
الناشط واملعارض هشام عبود ،وهو مدير نشر سابق لصحف جزائرية ،وضابط
سابق في جهاز املخابرات ،كان محل مالحقة من القضاء منذ عام  ،2012إذ نجح
في الخروج من البالد عبر تونس بطريقة غير قانونية ،قبل أن يسافر إلى فرنسا.
وفي شهر فبراير/شباط املاضي ،أصــدرت محكمة جزائرية ضده حكمًا بالسجن
سبع سنوات بتهمتي «املساس بسالمة الوحدة الوطنية» و«املساهمة في إضعاف
ال ــروح املعنوية للجيش» مــن خــال تسريب معلومات ونـشــرهــا .وأص ــدر القضاء
في السياق نفسه ،أمر قبض دوليا في حق أمير بوخرس ،وهو ناشط على مواقع
التواصل االجتماعيُ ،يعرف باسم (أمير دي زاد) ،يقيم في فرنسا ،وينشر يوميًا
وثائق ومعلومات سرية تخص األمن والجيش ،ووثائق تخص أنشطة مسؤولني
ورجــال أعمال ،صنف بعضها ضمن خانة االبـتــزاز للحصول على عائدات مالية.
وفي وقت سابق ،أصدرت السلطات الجزائرية أربع إنابات قضائية إلى فرنسا ،كان
آخرها في شهر يونيو/حزيران  ،2020حيث تم توقيفه من قبل الشرطة الفرنسية،
لكن األخيرة أطلقت سراحه لعدم كفاية األدلة التي قدمتها السلطات الجزائرية .كما
أصدر القضاء الجزائري أمر قبض في حق محمد عبد الله ،وهو دركي منشق عن
الجيش ،وفار يقيم في إسبانيا.

التعاون مع حكومة بقيادة نتنياهو ودعمها.
انتخابات خامسة؟

في ظل هذه الخريطة للمعسكرين السائدين
ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،وع ـل ــى ض ــوء ن ـتــائــج ال ـت ـعــادل
بينهما وفــق توقعات استطالعات ال ــرأي ،ال
يستبعد مــراق ـبــون ،وال حـتــى ق ــادة األح ــزاب
أن ـف ـس ـهــم ،أن تـضـطــر إس ــرائ ـي ــل ل ـلــذهــاب إلــى
انتخابات خامسة ،في حــال لم ينجح أي من
املعسكرين بضمان  61نائبًا (من دون النواب
العرب) لتشكيل حكومة يمني ضيقة بقيادة
نتنياهو ،أو حكومة يمني وسط تعتمد مبدأ
ال ـت ـن ــاوب ف ــي ال ـح ـكــم ب ـق ـي ــادة أح ــد خـصــومــه
ال ـث ــاث ف ــي املـعـسـكــر امل ـنــاهــض ل ــه ،وي ـشــارك
فيها حزبا اليسار «العمل» و«ميرتس» كشر
ال بد منه من أجل التخلص من حكم نتنياهو.
ولعله من املفيد اإلشارة إلى أن املعطى األهم
الــذي خرجت فيه االستطالعات اإلسرائيلية
األخيرة ،هو أن  62في املائة من اإلسرائيليني
ال يعتزمون تغيير نمط تصويتهم ،فيما قال
 38فــي املــائــة منهم إنـهــم س ـي ـقــررون فــي يــوم
االن ـت ـخــابــات ،وه ــو مــا يــزيــد مــن حــالــة القلق
لــدى مـعــارضــي نتنياهو ،خـصــوصــا أن فتح
األس ـ ــواق ورفـ ــع ال ـق ـي ــود ال ـت ــي م ـي ــزت ح ــاالت
اإلغ ــاق ،ونـجــاح حملة التطعيم التي قادها
نتنياهو في خفض أعداد املصابني بجائحة
كورونا ،والوعود التي يغدقها نتنياهو بأن
إسرائيل ستكون الدولة األولى التي ستتغلب
ع ـل ــى ال ـج ــائ ـح ــة وت ـض ـع ـه ــا خ ـل ـف ـه ــا ،ع ــوام ــل
ق ــد ت ـخ ــدم نـتـنـيــاهــو ف ــي تـحـصـيــل املـقـعــديــن
ال ــازم ــن ل ــه لـتــأمــن  51مـقـعـدًا ملـعـسـكــره ،ما
سيدفع نفتالي بينت لالنضمام إلى معسكره
وإبقائه في رئاسة الحكومة.

رف ـ ــض م ـم ـث ـلــو الـ ـع ــائ ــات الـ ـب ــدوي ــة فــي
قـ ــريـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــان األحـ ـ ـم ـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
شـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس امل ـ ـح ـ ـت ـ ـلـ ــة امل ـ ـ ـهـ ـ ــددة
ب ــاإلخ ــاء وال ـتــرح ـيــل ،رف ـضــا قــاط ـعــا ما
قيل إنــه مقترح جديد بلوره مسؤولون
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون ،يـ ـقـ ـض ــي بـ ـنـ ـق ــل س ـك ــان
القرية إلى مكان مجاور أوســع ،حسبما
ذكـ ــرت صـحـيـفــة «يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت»
اإلســرائـيـلـيــة فــي عــددهــا ال ـص ــادر أمــس
اإلثـ ـن ــن .وح ـ ــول م ــوق ــف أه ــال ــي ال ـقــريــة،
ذك ــر املـتـحــدث بــاســم عــائــاتـهــا الـبــدويــة
ـث ل ــ»ال ـع ــرب ــي
ع ـي ــد خ ـم ـي ــس ،فـ ــي حـ ــديـ ـ ٍ
ال ـجــديــد» ،ب ــأن «ه ــذا االق ـت ــراح مــرفــوض
م ــن ق ـبــل س ـكــان ال ـقــريــة جـمـيـعــا وه ــو ال
يـعـنـيـنــا ،خـصــوصــا أن أحـ ـدًا لــم يبلغنا
بــه ،ولــم نعرف عنه إال من خــال وسائل
اإلعــام فقط» .وأضــاف« :لقد رفضنا في
السابق مخططات مماثلة لنقل وتهجير
سـكــان الـقــريــة إل ــى مـنــاطــق مـثــل فصايل
والنويعمة ،وقبل ذلك إلى منطقة بوابة
الـقــدس عند مكب النفايات ،وعند مقام
النبي موسى ،ومقترحات ملناطق أخرى
وت ــم رفـضـهــا جميعًا .نـحــن بــاقــون هنا،
ولن نرحل من حيث نقيم إال إلى مناطق
سكننا األصلية في النقب التي هجرنا
منها فــي عــام  .»1948ووفـقــا للصحيفة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ف ــإن امل ـك ــان ال ـجــديــد ال ــذي
سينقل إليه أهالي القرية مجاور للموقع
الحالي ،ويفصل بينها الشارع الرئيسي.
وتقع القرية في مناطق «ج» بني القدس
ّ
املحتلتنيّ .
وادعــت الصحيفة أن
وأريحا
ُ
مـقـتــرح الـتـســويــة ن ـقــل إل ــى أه ــال ــي قــريــة
الخان األحمر لبحثه ،وفي حال املوافقة
ع ـل ـي ــه س ـ ُـي ـن ـق ــل املـ ـقـ ـت ــرح إل ـ ــى امل ـس ـت ــوى
السياسي اإلسرائيلي إلق ــراره .يذكر أن
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا اإلســرائ ـي ـل ـيــة أص ــدرت

يسعى االحتالل لبناء
مطار دولي في
منطقة النبي موسى
هدف االحتالل
تنفيذ مخطط «إي »1
االستيطاني

شرق
غرب
السودان :اعتراضات
إثيوبيا على الوساطة
ضعيفة

اعـتـبــر وزي ــر ال ــري وامل ـ ــوارد املــائـيــة
السوداني ياسر عباس (الصورة)،
أم ــس اإلث ـنــن ،أن إثـيــوبـيــا ال تملك
حججًا قوية لالعتراض على مقترح
«ال ــوس ــاط ــة ال ــرب ــاع ـي ــة» ب ـش ــأن سد
الـنـهـضــة .وأضـ ــاف فــي تصريحات
على هامش االحتفال بـ«يوم املياه
العاملي» ،أن «الخرطوم كانت تصر
عـلــى مـنــح فــرصــة ل ـخ ـبــراء االت ـحــاد
األفــري ـقــي لـتـقــريــب وج ـهــات الـنـظــر،
لكن أديس أبابا رفضت ذلك».
(األناضول)

االنتخابات الفلسطينية:
قائمة شبابية لـ«الجبهة
الديمقراطية»
ك ـش ـف ــت «الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
لـتـحــريــر فـلـسـطــن» ،أم ــس اإلث ـنــن،
أن  56ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ــائ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء
قائمتها لــانـتـخــابــات التشريعية
امل ـق ـب ـل ــة بـ ـعـ ـن ــوان «ك ـت ـل ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر
الــدي ـم ـقــراطــي» ،م ـمــن ه ــم دون سن
األربعني عامًا .وأكد رئيس القائمة،
األسير املحرر إبراهيم أبــو حجلة،
أن حـ ـ ــوارات الـجـبـهــة مـسـتـمــرة من
أجل تشكيل قائمة انتخابية تجمع
الـقــوى الديمقراطية الفلسطينية،
مشيرًا إلى أنه في حال التوافق على
ت ـلــك ال ـقــائ ـمــة سـتـسـحــب «الـجـبـهــة
الديمقراطية» قائمتها الحالية.
(العربي الجديد)
القدوة يهدد باللجوء
للقضاء ضد عباس
ك ـ ـ ـشـ ـ ــف رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس إدارة
«م ــؤس ـس ــة ي ــاس ــر عـ ــرفـ ــات» نــاصــر
الـقــدوة ،أمــس اإلثنني ،نيته اللجوء
للقضاء الفلسطيني ،للنظر في قرار
الرئيس محمود عـبــاس فصله من
املؤسسة ،وقيام املستشار القانوني
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ،عـ ـل ــي مـ ـهـ ـن ــا ،ب ــاإليـ ـع ــاز
ل ـل ـم ـصــارف الـفـلـسـطـيـنـيــة بتغيير
تــوق ـي ـعــه .وقـ ــال الـ ـق ــدوة ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد»« :فــوج ـئــت ب ــإب ــاغ مهنا
املصارف بتغيير التواقيع الخاصة
ب ــامل ــؤسـ ـس ــة ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا تــوق ـي ـعــي
كرئيس مجلس اإلدارة» .وكشف أنه
يــدرس اللجوء إلى القضاء لتغيير
الوضع.
(العربي الجديد)
تركيا :حكم جديد
بالسجن على دميرطاش
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فلسطين

االحتالل يعاقب المالكي
رام اهلل ـ نائلة خليل

ربـطــت إســرائ ـيــل بــن ال ـق ــرار ال ــذي اتـخــذتــه أول أم ــس ،األحـ ــد ،ضــد وزي ــر الـخــارجـيــة
الفلسطيني رياض املالكي والقاضي بسحب بطاقة «عبور كبار الشخصيات» منه،
التي تمنحها لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية واملتعلقة بحرية الحركة والتنقل،
وبــن تحركاته فــي مــا يتعلق باملحكمة الجنائية الــدولـيــة .ونقل موقع «ول ــاه» عن
مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن العقوبات ضد املالكي والتي تقيد حرية حركته،
ج ــاءت فــي أعـقــاب قيادته التحركات الفلسطينية أم ــام املحكمة الجنائية الدولية،
والتي أفضت إلى صدور قرار عن املدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بالشروع في
التحقيق مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية املحتلة ،وقطاع
غزة ،مشيرًا إلى أن هذه اإلجراءات ستؤدي إلى تهديد أمن مسؤولني كبار في إسرائيل
وتقيد تحركهم .في املقابل ،دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ،أمس اإلثنني،
الخطوة اإلسرائيلية .من جهته ،أكد املالكي في تصريحات إلذاعة «صوت فلسطني»
الرسمية ،أن االحتالل أبلغ طواقم وزارة الخارجية على الحدود األردنية الفلسطينية
بعد التحقيق معهم ،بأن التعامل مع املحكمة الجنائية الدولية خط أحمر ،وسيتم
تنفيذ عقوبات في حال استمرار الوزارة في التنسيق مع الجنائية الدولية.

تعرض المالكي لمضايقات عقب عودته إلى فلسطين (األناضول)

قـ ــرارًا ب ــإخ ــاء قــريــة ال ـخ ــان األح ـم ــر قبل
ّ
وتوعد رئيس الحكومة
أكثر من عامني،
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ،أكثر من
مــرة بإخالئها ،إال أن الـقــرار أثــار غضبًا
فلسطينيًا وأوروبيًا واسعًا.
ّ
ورد نتنياهو ،ووزير األمن بني غانتس،
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس ج ـم ـع ـي ــة «ري ـ ـغـ ــاف ـ ـيـ ــم»
االستيطانية ضــد عــدم تهجير وإخــاء
قرية خــان األحـمــر ،بالقول إن السلطات
«سـتـحــاول التوصل إلــى تسوية إلخــاء
ال ـخ ــان األح ـم ــر خ ــال األش ـه ــر ا ّملـقـبـلــة».
وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي رد الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ـ ــوقـ ـ ــع مــن
رئـيــس مجلس األم ــن الـقــومــي ،مئير بن
شـبــات ،ومساعد وزي ــر الجيش لشؤون
االس ـت ـي ـطــان ،آف ــي روئ ـي ــه ،أن «املـسـتــوى
ال ـس ـيــاســي م ــا زال ي ـص ـ ّـر ع ـلــى ضـ ــرورة
تنفيذ أوامر الهدم في التجمع السكاني،
وال تـغـيـيــر ف ــي م ــوق ــف ال ـح ـكــومــة بـهــذا
الشأن».
وتعتبر سلطات االحتالل األراضي املقام
عليها التجمع البدوي في الخان األحمر
«أراض ــي دول ــة» ،وتــدعــي أنــه «بـنــي دون
تــرخ ـيــص» .ويـحـيــط بالتجمع ع ــدد من
املستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن
األراضـ ـ ـ ــي ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف ـهــا ال ـس ـل ـطــات
اإلسرائيلية لتنفيذ مشروعها االحتاللي
املسمى «إي  .»1ومن شأن تنفيذ عملية
الـ ـه ــدم ل ـق ــريــة الـ ـخ ــان األحـ ـم ــر الـتـمـهـيــد
إلقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس
املـحـتـلــة ع ــن مـحـيـطـهــا ،وت ـق ـســم الـضـفــة
ال ـغ ــرب ـي ــة إل ـ ــى ق ـس ـمــن ب ـم ــا يـ ـ ــؤدي إل ــى
القضاء على خيار «حل الدولتني».
وفي هذا الشأن يرى مدير دائرة الخرائط
ف ــي جـمـعـيــة الـ ــدراسـ ــات ال ـعــرب ـيــة خليل
التفكجي ،أن هدف سلطات االحتالل من
تهجير س ـكــان قــريــة ال ـخــان األح ـمــر هو

تنفيذ مخطط «إي  »1االستيطاني ،الذي
يقضي على الــوحــدة الجغرافية للضفة
الـغــربـيــة ويــربــط املـسـتــوطـنــات بالقدس
ويــوســع مستوطنة «مـعــالـيــه أدوم ـي ــم»،
وااللتفات إلى خطورة املشروع اإلقليمي
األوسع لعام .2050
ويشير تفكجي إلى أن سلطات االحتالل
ت ـس ـعــى ل ـب ـن ــاء أكـ ـب ــر مـ ـط ــار ف ــي مـنـطـقــة
النبي موسى بني القدس وأريحا ويمر
عبره  34مليون مسافر سنويًا .وتطمح
السلطات إلــى رفــع عــدد السياح سنويًا
إل ــى  12مـلـيــون ســائــح سـتـبـنــي لـهــم في
ه ــذه املـنــاطــق ف ـنــادق ومـنــاطــق تـجــاريــة،
باإلضافة إلى منطقة صناعية وغيرها
مـ ــن امل ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـت ــي ت ـض ـم ــن ل ـل ـس ـيــاح
التجول من الساحل إلى غور األردن دون
وجود عرب في املنطقة.
وي ــوج ــد ف ــي امل ـن ـط ـقــة امل ـم ـت ــدة م ــن بـلــدة
العيزرية شرقي القدس إلى غور األردن
 46ت ـج ـم ـعــا بـ ــدويـ ــا م ـ ـهـ ــددًا بــال ـتــرح ـيــل
القسري .وينتشر هؤالء في أربع مناطق
أســاسـيــة هــي عـنــاتــا ووادي أب ــو هندي
وخ ــان األح ـمــر وال ـج ـبــل ،وي ـقــدر عــددهــم
ب ـن ـح ــو س ـب ـع ــة آالف نـ ـسـ ـم ــة ،وت ــرف ــض
سلطات االح ـتــال االع ـتــراف بوجودهم
فـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـن ــاط ــق وتـ ـسـ ـع ــى ل ـط ــرده ــم
منها .يــذكــر أن ‹اإلدارة املــدنـيــة التابعة
لـجـيــش االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي ،عــرضــت
في السابق ستة مخططات لبناء مواقع
مـتـقــاربــة ،لتشكل قــريــة جــديــدة بــالـقــرب
مــن منطقة الـنــويـعـمــة ،بــاســم النويعمة
وأب ــو ازح ـي ـمــان فــي أري ـحــا ،لنقل سكان
الـتـجـمـعــات ال ـب ــدوي ــة ال ـت ــي ت ـقــع م ــا بني
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس واألغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار إل ـ ـي ـ ـهـ ــا .وب ـح ـس ــب
مكتب األم ــم املـتـحــدة لتنسيق الـشــؤون
اإلن ـس ــان ـيــة ف ــي األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة
املحتلة (أوتشا) ،ومتابعات اتحاد لجان
ال ـع ـمــل ال ــزراع ــي ف ــي ه ــات ــن املـنـطـقـتــن،
ف ــإن مـســاحــة املـخـطــط فيهما تـصــل إلــى
 1460دونمًا ،سيتم فيها تجميع 12500
مــن الـبــدو القاطنني فــي الـتــال الشرقية
للقدس بما فيها املعرجات ،وبدو جبع،
وعناتا ،والخان األحمر ،وسطح البحر،
والـنـبــي مــوســى فــي منطقتي الـعـيــزريــة
وال ـن ــوي ـع ـم ــة وازح ـ ـي ـ ـمـ ــان ،ال ـ ـ ــذي يــأتــي
ضـمــن «م ـش ــروع ألـ ــون» ال ــذي تــم طــرحــه
م ـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات ،لـتـهـجـيــر ك ــل ال ـبــدو
املوجودين في منطقة القدس ،لتحقيق
ما يسمى ببلدية القدس الكبرى ،وإنهاء
الوجود الفلسطيني فيها.
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المغرب

«العدالة والتنمية» يدعو بنكيران للتراجع

تحذير من مخاطر التطبيع
الرباط ـ عادل نجدي

دع ـ ــا املـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـ ـحـ ــزب «ال ـ ـعـ ــدالـ ــة
والتنمية» ،قائد االئتالف الحكومي الحالي
في املغرب ،أمس االثنني ،أمينه العام السابق
عبد اإلله بنكيران ،إلى التراجع عن «تجميد
عضويته في الحزب والعودة إلى املساهمة
بفعالية إلى جانب األعضاء اآلخرين».
وقال مجلس الحزب ،في بيان ختامي أصدره
أمــس ،بعد انتهاء دورت ــه االستثنائية التي
ع ـقــدت يــومــي الـسـبــت واألحـ ــد املــاض ـيــن ،إن
دعوته لبنكيران للتراجع عن خطوة تجميد
عضويته تأتي «تقديرًا من املجلس الوطني
ألدوار قـيــادتــه الـتــاريـخـيــة واملــؤس ـســة ،ومــن
منطلق حــرصــه عـلــى صـيــانــة وح ــدة الـحــزب
وتـقــويــة لحمته الــداخ ـل ـيــة» .وك ــان بنكيران
ق ــد أع ـلــن تـجـمـيــد عـضــويـتــه ردًا ع ـلــى إق ــرار
الحكومة التي يقودها حزبه مشروع قانون
االستعماالت املشروعة للقنب الهندي.
وفيما يعيش «العدالة والتنمية» ،املعروف
اختصارًا بـ«البيجيدي» ،على إيقاع خالفات
داخـلـيــة ح ــادة وان ـت ـقــادات لـقـيــادتــه الحالية
بشأن طريقة إدارتـهــا ،وطريقة تعاملها مع
«الهزات» التي ّ
تعرض لها أخيرًا ،خصوصًا
بـعــد تــوقـيــع ات ـفــاق اسـتـئـنــاف ال ـعــاقــات مع
إس ــرائ ـي ــل وإقـ ـ ـ ــرار ال ـح ـكــومــة قــون ـنــة الـقـنــب
الـهـنــدي ،كــان جليًا حــرص املجلس الوطني
عـلــى مـحــاولــة ت ـجــاوز األزمـ ــة الــداخ ـل ـيــة ،من
خــال دع ــوة مناضلي الـحــزب إلــى «التسلح

ب ــاإلي ـج ــاب ـي ــة والـ ـصـ ـب ــر مل ــواصـ ـل ــة ال ـن ـض ــال
والتدافع وااللتفاف حول قيادة ومؤسسات
حــزبـهــم ،لـتـعــزيــز اإلص ــاح وتــوطـيــد تجربة
االنتقال الديمقراطي بالبالد».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أن ـه ــى امل ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي أش ـغــالــه
بـتــأكـيــد رف ـضــه ت ـعــديــل ال ـقــاســم االنـتـخــابــي
(امل ـعــدل ال ــذي يحتسب عـلــى أســاســه تــوزيــع
املـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــد) ،وبـ ـ ــإعـ ـ ــان «مـ ــواص ـ ـلـ ــة م ـنــاق ـشــة
الـ ـخـ ـي ــارات امل ـم ـك ـنــة ب ـن ــاء ع ـل ــى م ــا يـسـتـجــد
م ــن مـعـطـيــات ،ومــواص ـلــة ال ـن ـضــال م ــن أجــل
تكريس اإلرادة الشعبية وتوطيد االختيار
الديمقراطي ببالدنا» .كما أبدى «البيجيدي»
تحفظه عـلــى م ـشــروع قــانــون االسـتـعـمــاالت
املشروعة للقنب الهندي ،وهو املشروع الذي
ً
أثـ ــار جـ ــدال داخـ ــل الـ ـح ــزب .م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
جدد املجلس تحذيره من «مخاطر االختراق
التطبيعي على النسيج السياسي والثقافي
وال ـت ــرب ــوي واالج ـت ـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي في
امل ـ ـغـ ــرب» ،م ــؤكـ ـدًا «م ــواق ــف الـ ـح ــزب الـثــابـتــة
والــداعـمــة للحقوق املـشــروعــة وغـيــر القابلة
للتصرف للشعب الفلسطيني ،ولكفاحه من
أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة ،وعلى
رأس ـه ــا إقــام ــة دول ـتــه املـسـتـقـلــة وعاصمتها
ال ـقــدس» .وبـخـصــوص الـتــوتــر على الـحــدود
مع الجزائر على خلفية ما بات يعرف بأزمة
الـعــرجــة ،نــدد «الـعــدالــة والتنمية» بـقــوة بما
سماه «العمل االستفزازي الذي أقدمت عليه
السلطات الجزائرية» ،داعيًا إلى التعامل مع
هذا القرار «بالحزم والحكمة».

قـضــت محكمة بــاقــركــوي األصـيـلــة
الـ ــ 46فــي إسـطـنـبــول ،أمــس االثـنــن،
بالسجن  3سـنــوات ونصف السنة
على الزعيم املشارك السابق لحزب
«ال ـش ـعــوب الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ال ـكــردي
املعارض ،صالح الدين دميرطاش،
بتهمة إهــانــة الــرئـيــس رج ــب طيب
أردوغان (الصورة) ورئيس الوزراء
أح ـم ــد داود أوغـ ـل ــو .وج ـ ــاء ال ـق ــرار
ب ـعــد رف ــع دعـ ــوى قـضــائـيــة بــإغــاق
ال ـ ـحـ ــزب ،األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،أم ــام
املحكمة الدستورية العليا ،وطــرد
أح ــد ن ــواب ــه ،وتـنـظـيــم م ــذك ــرة لــرفــع
ً
الحصانة عــن نــواب آخــريــن ،فضال
عـ ــن اعـ ـتـ ـق ــال عـ ـ ــدد مـ ــن م ـس ــؤول ـي ــه
وقيادييه.
(العربي الجديد)

كشمير :الجيش الهندي
يقتل  4مسلحين
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات فـ ـ ــي ال ـش ـط ــر
الهندي من إقليم كشمير املتنازع
عليه مــع بــاكـسـتــان ،أمــس اإلثـنــن،
مقتل أرب ـعــة أش ـخــاص يشتبه في
كــون ـهــم م ـت ـمــرديــن ع ـلــى ي ــد ق ــوات
الحكومة خالل مداهمة ليلية على
قرية شوبيان ،والتي شهدت أيضا
إصابة جندي .وأفاد املفتش العام
ف ـي ـج ــاري كـ ــومـ ــار ،بـ ــأن املـسـلـحــن
ق ـت ـلــوا ف ــي ت ـب ــادل إطـ ــاق ن ــار بعد
رفضهم االستسالم ،كما عثر على
ب ـن ــدق ـي ــة وأربـ ـ ـع ـ ــة مـ ـس ــدس ــات فــي
املكان.
(أسوشييتد برس)

6

سياسة

الثالثاء  23مارس /آذار  2021م  10شعبان  1442هـ ¶ العدد  2395السنة السابعة
Tuesday 23 March 2021

الثالثاء  23مارس /آذار  2021م  10شعبان  1442هـ ¶ العدد  2395السنة السابعة
Tuesday 23 March 2021

رصد

يمضي تحقيق
وزارة العدل
األميركية بأحداث
اقتحام مقر
الكونغرس في 6
يناير الماضي قدمًا،
ومعه المالحقات
التي تتكشف تباعًا
عن مخططات
ألفراد من اليمين
المتطرف لالنقالب
على السلطة ،فيما
قد توجه إلى عدد
محدود منهم
تهمة «التحريض
على الفتنة»

اقتحام
الكونغرس

جرى اإلعداد مسبقًا القتحام الكونغرس بحسب األدلة (سول لوب/فرانس برس)

اتهامات بالتحريض على
الفتنة تالحق المتورطين

سوابق تاريخية

واشنطن ـ العربي الجديد

عام  ،2010أدين 9
أشخاص من مليشيا
«هوتاري» المسيحية
بـ«التحريض على الفتنة»،
ومحاولة قتل ضباط
من قوات إنفاذ القانون
في  3واليات ،بما
فيها ميشيغن ،مركز
المليشيا .وفي ،1954
أدين  19شخصًا من حزب
بورتوريكو القومي
بالتهمة ذاتها ،في
اقتحام للكونغرس أصيب
خالله  5من أعضائه.

فيما ال يــزال الكونغرس األميركي
مـنـقـسـمــا ح ــول «ج ـن ــس املــائ ـكــة»،
ُ
وي ــؤخ ــذ عـلـيــه بـحـســب املـتــابـعــن،
وف ــي اإلع ـ ــام األم ـي ــرك ــي ،ع ــدم الـ ـق ــدرة على
ال ـت ـعــاطــي «وط ـن ـي ــا» م ــع أح ـ ــداث  6يـنــايــر/
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  ،2021امل ـت ـم ـث ـلــة بــاقـتـحــام
أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر
الكونغرس فــي واشـنـطــن ،لعرقلة تنصيب
جو بايدن رئيسًا ،يتجه القضاء األميركي
إلى تشديد اإلدانات التي تصدر تباعًا بحق
حــوالــي  400شخص اعتقلوا إثــر الـحــادثــة.
الذين
ويرجح أن يدان الكثير من املتورطني ّ
رفعت وزارة العدل بالفعل دعــاوى بحقهم،
بتهمة التحريض على الفتنة .وقلما ذهبت
وزارة ال ـع ــدل األم ـيــرك ـيــة ف ــي ت ــاري ــخ الـبــاد
إلى استدعاء تهمة التحريض على الفتنة،
بحق مــواطـنــن .ولـكــن ،كما ذكــر مــوقــع «لو

فير بلوغ» في  20يناير املاضي ،فإن «ذهاب
الوزارة إلدانة مشاغبي يناير  2021بالعمل
ع ـل ــى إح ـ ـ ــداث ف ـت ـن ــة ،أو ت ــوج ـي ــه أي تـهـمــة
سياسية أخ ــرى إلـيـهــم ،سيبعث بالرسالة
األقــوى حــول خطورة التصرف الــذي وقــع».
وبــالـفـعــل ،فـقــد أك ــد املــدعــي ال ـعــام بــالــوكــالــة
عــن مقاطعة كولومبيا (منطقة واشنطن)
مايكل شـيــرويــن ،فــي مقابلة لبرنامج ّ«60
دق ـي ـقــة» ع ـلــى ق ـن ــاة «س ــي ب ــي أس» ،وبــثــت
أول مـ ــن أمـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ــد ،أن «األدلـ ـ ـ ـ ــة بـلـغــت
العتبة التي تسمح بــإدانــة بعض املتهمني
بالتحريض على الـفـتـنــة» .ويمثل «التآمر
إلحـ ـ ــداث ف ـت ـنــة» جــري ـمــة ب ـمــوجــب ال ـقــانــون
األمـيــركــي .ويـقــول البند  2384مــن القانون
رق ـ ــم  ،18إن األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ي ـت ــآم ــرون
ملعارضة السلطات بالقوة أو يستخدمون
القوة لعرقلة أو منع أو تأخير تنفيذ قانون
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ،أو يـسـتـخــدمــون الـقــوة
الحـ ـت ــال أو ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى أي م ـق ــر مـلــك

للدولة ،يمكن إدانتهم بهذه التهمة ،ويجب
الحكم عليهم بالغرامة أو السجن ليس أكثر
من  20عامًا ،أو االثنني معًا.
وك ــان شـيــرويــن أك ــد فــي يـنــايــر املــاضــي إثــر
ّ
أحــداث الكابيتول ،أن مكتبه «قد شكل قوة
ضاربة ...حيث إن أوامرها النافذة مني هي
لبناء اتهامات بالفتنة ،تتعلق بأشد األفعال
شناعة التي حصلت في الكابيتول» .ولفت
شـيــرويــن أول مــن أم ــس ،إل ــى أن ــه يـمـلــك من
األدل ــة مــا يثبت عـلــى األرج ــح ه ــذه التهمة.
وق ــال «أن ــا أعتقد شخصيًا أن األدل ــة تتجه
نـحــو ذل ــك ،وتـتــوافــق عـلــى األرج ــح مــع هــذه
ال ـع ـن ــاص ــر .أع ـت ـقــد أن ال ــوق ــائ ــع ت ــدع ــم هــذه
االت ـه ــام ــات ،وأنـ ــه كـلـمــا مـضـيـنــا ق ــدم ــا ،فــإن
وقائع إضافية ستدعم ذلك».
وأوضح شيروين في مقابلته ،أنه كان شهد
على الحدث الدامي بتفاصيله منذ أن تسلل
مل ــراق ـب ــة ال ـح ـش ــود امل ــؤي ــدة ل ـت ــرام ــب ،وال ـتــي
تجمعت فــي ذلــك الـيــوم أمــام البيت األبيض
فــي إط ــار ح ــراك «أوق ـف ــوا ســرقــة» انـتـخــابــات
 3نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي امل ــاض ــي .وق ــال:
«الحـظــت وج ــود أن ــاس فــي ألبسة تكتيكية.
كانوا يضعون الخوذ العسكرية ،ويرتدون
سـ ـت ــرات ك ـف ــار (الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة)» ،م ـض ـي ـفــا أن
«ه ــؤالء األش ـخــاص غ ــادروا التجمع بــاكـرًا».

تصل عقوبة اإلدانة
بالفتنة إلى  20عامًا
في السجن
ال يزال التحقيق
جاريًا في دور ترامب
بأحداث الكابيتول

وأك ــد أن وزارة ال ـعــدل دان ــت حـتــى اآلن أكثر
مــن  400ش ـخــص ،مــن بـيـنـهــم امل ـئــات بتهمة
االعتداء على املمتلكات العامة وعلى ضباط
ف ــي ق ــوى األمـ ــن ،مـنـهــم ال ـضــابــط ف ــي شــرطــة
الـكــابـيـتــول بــريــان سيكنيك ال ــذي تــوفــي في
امل ــواج ـه ــات م ــع امل ـشــاغ ـبــن .وكـ ــان سيكنيك
وضابطان آخــران قد تعرضوا للرش بمادة
كيميائية ،لكن الفحص الطبي لم يثبت سبب
وفاته .وأوضح شيروين أنه لهذا السبب ،فإن
اثنني من املتورطني جرى اتهامهما باالعتداء
عــوضــا عــن تنفيذ جريمة قـتــل ،الفـتــا إلــى أن
ح ــوال ــي  10ف ــي امل ــائ ــة ف ـقــط م ــن الـتــوقـيـفــات
ت ـعــاطــت م ــع م ـخ ـط ـطــات ت ــآم ــر أك ـث ــر جــديــة،
ونـفــذتـهــا مـجـمــوعــات م ــن الـيـمــن املـتـطــرف،
م ـن ـهــا «ح ــافـ ـظ ــو الـ ـقـ ـس ــم» و«بـ ـ ـ ـ ــراود ب ــوي ــز»
و«جماعة الثالثة في املائة» (ثري برسنترز).
كما أعاد التأكيد أن املدعني العامني يحققون
فــي سـلــوك تــرامــب ،الفـتــا إلــى أن األخـيــر «من
دون شك كان املغناطيس الذي جذب هؤالء،
ً
لكن السؤال هو ما إذا كــان مسؤوال جنائيًا
ّ
عما حصل .لدينا أشخاص يتابعون ذلك».
وك ـ ــان ـ ــت وزارة ال ـ ـع ـ ــدل ق ـ ــد دان ـ ـ ـ ــت ب ـعــض
املتورطني باالقتحام ،بالتآمر ملنع املصادقة
النهائية على فوز بايدن .وذكرت «واشنطن
بــوســت» ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،أن املــدعــن
العامني وجهوا اتهامات إلى  4قياديني في
جـمــاعــة «ب ــراود بــويــز» اليمينية املتطرفة،
ف ــي  4واليـ ـ ـ ــات ،ب ــال ـت ــآم ــر ل ـس ـحــق ال ـشــرطــة
وعــرقـلــة عـمــل ال ـكــون ـغــرس ،كــاشـفــة بحسب
نــص االتـهــام عــن مـحــادثــات مشفرة جديدة
ـؤالء ،وم ــن بـيـنـهــم «مـتــآمــر
حـصـلــت ب ــن هـ ـ ـ َ
غـيــر م ــدان» ومــوقــوفــان ج ــدي ــدان .وبحسب
النص ،فإن «زاخ ريل (بنسلفانيا) وتشارلز
دونوهو (نيويورك) هما من بني  60آخرين
ت ــواص ـل ــوا ع ـبــر ق ـن ــاة م ـش ـفــرة (أق ـ ـ ــدام على
األرض) ،وناقشوا هدف أحد املتهمني على
األقــل باملضي» في خطة االقتحام .وحصل
التواصل في  5يناير.
ه ــذا املــوضــوع ال ــذي يـمـ ّـس بــاألمــن القومي
األمـيــركــي مــن الــداخــل ،ال ي ــزال قيد املتابعة
من كافة الوكاالت املعنية .وفي هذا اإلطار،
ّ
سلطت «واشـنـطــن بــوســت» ،أمــس ،الضوء،
عـلــى نـظــريــات امل ــؤام ــرة الـتــي تـتـغــذى منها
بعض جماعات اليمني املتطرف ،من الذين
يؤمنون بــدور ترامب في تحقيق انقالبهم
عـلــى املـنـظــومــة الـسـيــاسـيــة ال ـحــاك ـمــة .ومــن
ذلــك ،ما تـ ّـم رصــده في مدينة داالس بوالية
تـكـســاس ،حـيــث ت ـ ّـم تــوجـيــه االت ـهــام إل ــى 19
شـخـصــا بـتـهــم مــرتـبـطــة ب ــأح ــداث  6يـنــايــر،
وه ــو أعـلــى ع ــدد مــن االت ـهــامــات فــي منطقة
واحــدة ،مرتبط باالقتحام .وبحسب مكتب
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـف ـي ــدرال ــي «أف ب ــي آي» في
الــواليــة ،فــإن «العديد مــن املشاغبني يأتون
م ــن ال ـت ـيــار املـجـتـمـعــي ال ـغ ــال ــب ،ب ـمــن فيهم
 3ع ـم ــاء ف ــي ق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــارات ،وكــولــونـيــل
م ـت ـقــاعــد ف ــي الـ ـق ــوات ال ـج ــوي ــة ،وع ــام ــل في
قطاع النفط ،وممثل ،وقد دفعوا بخليط من
اإلحباطات ،ومنها الغضب من االنتخابات
الرئاسية ،وأيديولوجية التفوق األبيض،
وأيــديــولــوجـيــة جماعة كيو أن ــون املزعومة
بأن ترامب سينقذ العالم من املتورطني (في
واشنطن) باالتجار بالجنس مع األطفال».
هذه النظريات ،يغذيها أيضًا السياسيون
امل ـحــاف ـظــون وطــائ ـفــة ك ـب ـيــرة م ــن الـكـنــائــس
اإلن ـج ـي ـل ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـل ـت ـقــي تـعـلـيـمــاتـهــا مــع
تأجيج «القومية البيضاء».
ّ
وي ـج ـعــل ك ــل ذل ــك ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة غير
ب ــريـ ـئ ــة م ـ ــن أحـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـك ــابـ ـيـ ـت ــول .ف ــوس ــط
االن ـ ـق ـ ـس ـ ــام الـ ـعـ ـمـ ـي ــق بـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــن
والديمقراطيني ،ال يــزال أعضاء الكونغرس
مختلفني حول إنشاء لجنة تحقيق خاصة
بــالـحــادثــة ،شبيهة بتلك الـتــي أنـشـئــت إثــر
أحداث  11سبتمبر /أيلول  .2001في األثناء،
أك ـ ــدت رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ف ــي والي ــة
أري ــزون ــا ،ك ــاري ــن فـ ــان ،أن املـجـلــس سيعيد
فــرز أص ــوات االنتخابات فــي الــواليــة يدويًا
بذريعة التدقيق وإع ــادة الثقة في العملية
االنتخابية.

تقرير

كولومبيا ـ فنزويال :توتر حدودي متجدد
ّ
ظل عالقات
في
دبلوماسية مقطوعة
بين الطرفين ،تتدهور
العالقات الفنزويلية ـ
الكولومبية ،خصوصًا
بعد تجدد اشتباك
حدودي ينذر باألسوأ

ش ـهــدت ال ـح ــدود الـكــولــومـبـيــة ـ الـفـنــزويـلـيــة
توترًا ،مساء أول من أمس األحــد ،إثر وقوع
اش ـت ـبــاك بــن الـجـيــش الـفـنــزويـلــي وجـمــاعــة
مـس ـلـحــة ،ل ــم ي ـسـ ّـم ـهــا .وأف ـ ــاد رئ ـي ــس بـلــديــة
أروك ـي ـتــا الـكــولــومـبـيــة ال ـح ــدودي ــة أتليفيار
تــوريــس ،بــأن االشتباك وقــع فــي واليــة أبــور
في جنوب غربي فنزويال.
وأضاف« :استيقظنا على أصوات تفجيرات
ّ
من ســاح الجو الفنزويلي» ،مشيرًا إلــى أن
امل ــواج ـه ــة أس ـف ــرت ع ــن س ـق ــوط «عـ ــدد كبير
مــن الـجــرحــى والـقـتـلــى» .كـمــا أعـلــن الرئيس
الفنزويلي نيكوالس مادورو عبر التلفزيون
ال ــرس ـم ــي ،أن ال ـج ـيــش اش ـت ـبــك م ــع جـمــاعــة
مسلحة مــن كــولــومـبـيــا ،مــن دون أن يعطي
ً
تـفــاصـيــل إض ــاف ـي ــة .ل ـكــن جـ ـن ــراال فـنــزويـلـيــا
ي ـق ـي ــم فـ ــي املـ ـنـ ـف ــى ،أف ـ ـ ــاد ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس
ّ
ب ــرس» ب ــأن الـجـيــش هــاجــم فــي وق ــت سابق
ّ
معسكرًا ملنشقني من «حركة القوات املسلحة
الثورية الكولومبية» (فــارك) .وفي السياق،

أف ــاد م ــادورو بــأن فـنــزويــا «سـتــرد بالقوة»
على أي محاولة لـقــوة النخبة الكولومبية
الـجــديــدة الـتــي تشكلت ملــواجـهــة املتمردين
«الن ـت ـهــاك س ـيــادة ف ـنــزويــا» .وف ــي فـبــرايــر/
ش ـ ـبـ ــاط امل ـ ــاض ـ ــي ،ه ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ن ـظ ـي ــره
الكولومبي إيفان دوكــي بالقول« :إذا تجرأ
إي ـف ــان دوكـ ــي ع ـلــى مل ــس مـلـيـمـتــر واحـ ــد من
األراضـ ـ ـ ــي ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة س ــأواجـ ـه ــه .ال تـكــن
م ـج ـنــونــا ي ــا إيـ ـف ــان دوكـ ـ ــي .اع ـ ــرف حـ ــدودك
واحـتــرم فـنــزويــا» .وسبق أن اتهم الرئيس
الـكــولــومـبــي ف ـنــزويــا ،فــي فـبــرايــر املــاضــي،
بتوفير «الحماية» للمجموعات التي نأت
بـنـفـسـهــا ع ــن ات ـف ــاق ال ـس ــام الـ ــذي أبـ ــرم في
كــولــومـبـيــا ع ــام  ،2016ووض ــع ح ـدًا للحرب
األهلية التي استمرت لنصف قرن ،وتم نزع
سالح «فارك» بموجبه في العام التالي.
ولهذه األسباب ال تبدو التطورات األخيرة
بني البلدين مفاجئة ،بل هي حصيلة فترة
طويلة من التراكمات السلبية بني الطرفني،
والتي تتمحور أساسًا حول عاملني :تاريخي
وس ـي ــاس ــي .ف ــي الـ ـت ــاري ــخ ،تـ ــرك االس ـت ـع ـمــار
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ألم ـ ـيـ ــركـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة م ـش ــاك ــل
ح ــدودي ــة ج ـ ّـم ــة ،وإحـ ــداهـ ــا ب ــن كــولــومـبـيــا
وفـ ـ ـن ـ ــزوي ـ ــا .وهـ ـ ــي خ ـ ــاف ـ ــات تـ ـ ـط ـ ــورت إل ــى
صدامات سياسية وعسكرية بني الطرفني،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ب ـعــض املـ ـح ــاوالت لـتــوقـيــع
ُ
ـي ال ـخ ــاف .فــي امل ـقــابــل ،أدت
اتـفــاقـيــات تـنـهـ ّ
الـحــرب التي شنتها «ف ــارك» على الحكومة
الكولومبية ،إلــى تحويل جــزء مــن الـحــدود
إلـ ــى مـنـطـقــة خ ــارج ــة ع ــن الـ ـق ــان ــون ،لــدرجــة
ت ـســاهــل ك ــراك ــاس وب ــوغ ــوت ــا إزاء الـ ـغ ــارات

ّ
شنتها ق ــوات البلدين فــي أراض ــي األخ ــرى،
ّ
مـ ــن أج ـ ــل الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى املـ ـس ــلـ ـح ــن .وعـ ــدا
الحدود البرية ،فإن الخالفات على الحدود
ال ـب ـح ــري ــة ،خ ـص ــوص ــا ب ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بـخـلـيــج
ف ـنــزويــا ال ـغ ـنــي بــال ـن ـفــط ،جـعـلــت الـطــرفــن
فــي حالة مــن االح ـتــراب السياسي .فنزويال
الغارقة في أزمة اقتصادية قاسية ،ال تنوي
رســم الـحــدود البحرية مــع كولومبيا كــي ال
تخسر ثروتها .في املقابل ،تحتاج كولومبيا
إلى مزيد من األمــوال لتمويل مسار السالم
ال ــداخ ـل ــي امل ـت ـع ـثــر ،ب ـعــدمــا س ـي ـطــرت أمـ ــوال
امل ـخــدرات على اقـتـصــادهــا .وكــل ذلــك يعني
عـمـلـيــا أن اإلشـ ـك ــاالت ال ـح ــدودي ــة مـسـتـمــرة
حتى إشعار آخر.
ف ــي ال ـس ـيــاســة ،ات ـخ ــذت كــولــوم ـب ـيــا مــواقــف

مـ ـتـ ـش ــددة حـ ـي ــال الـ ـحـ ـك ــم الـ ـتـ ـش ــافـ ـي ــزي فــي
فنزويال ،خصوصًا مع خلف هوغو تشافيز،
نـ ـيـ ـك ــوالس مـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ،وقـ ـطـ ـع ــت الـ ـع ــاق ــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ـع ــه .وس ـع ــت ب ــوغ ــوت ــا إلــى
استغالل اتفاق السالم مع «فارك» عام 2016
ّ
من أجل معالجة وضعية املسلحني ،متهمة
ك ــراك ــاس بــإيــوائ ـهــم ل ـضــرب كــولــوم ـب ـيــا .ثم

مادورو :فنزويال سترد
بالقوة على محاولة
انتهاك سيادتها

جنود كولومبيون على الحدود مع فنزويال في ربيع ( 2017فرانس برس)

ات ـخ ــذت مـنـحــى حـ ــادًا م ــع اع ـت ــراف بــوغــوتــا
بسلطة الــرئـيــس املــؤقــت خ ــوان غــوايــدو ،بل
ق ــادت حـمـلــة دبـلــومــاسـيــة ف ــي األمـيــركـيـتــن
ل ـ ـعـ ــزل ن ـ ـظـ ــام مـ ـ ـ ـ ـ ــادورو .بـ ـع ــده ــا ،ســاه ـمــت
ال ـس ـل ـط ــات ال ـك ــول ــوم ـب ـي ــة ،وفـ ــق اإلدعـ ـ ـ ــاءات
الفنزويلية ،في تسهيل ما ّ
سمتها كركاس
«محاولة غــزو البالد بحرًا» في مايو /أيار
.2020
وس ـب ــق ل ـلــرئ ـيــس ال ـك ــول ــوم ـب ــي أن ذكـ ــر فــي
أغ ـس ـطــس /آب امل ــاض ــي ،أن ف ـنــزويــا تعمل
للحصول على صواريخ من حليفتها إيران
وتزويد املتمردين الكولومبيني بها .وأوضح
أن «هناك معلومات من وكاالت استخبارات
دولية تعمل معنا ،تظهر أن هناك اهتمامًا
مــن نـظــام نـيـكــوالس مـ ــادورو الــديـكـتــاتــوري
فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
املتوسطة والطويلة املــدى من إيــران» .وقال
«لــم تصل بـعــد» ،لكنه أكــد أن «وزي ــر الدفاع
ً
(الفنزويلي) فالديمير بادرينو كان مسؤوال
عن اتصال فنزويال بإيران بشأن الحصول
ع ـل ــى األسـ ـلـ ـح ــة» .وجـ ـ ــدد دوكـ ـ ــي ات ـهــامــاتــه
املتكررة بــأن مــادورو يحمي ويدعم أعضاء
سابقني في جماعة «القوات املسلحة الثورية
الكولومبية» (فــارك) ،الذين يرفضون اتفاق
ال ـســام ال ــذي تــم توقيعه فــي  ،2016وكــذلــك
«مـسـلـحــي جـيــش الـتـحــريــر الــوط ـنــي» .وفــي
س ـب ـتـمـبــر /أيـ ـل ــول امل ــاض ــي ،أج ـ ــرت ال ـق ــوات
املسلحة الفنزويلية مناورات واسعة ،نشرت
خ ــال ـه ــا  7آالف ج ـن ــدي ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود مــع
كولومبيا.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

الحدث
كما كان متوقعًا منذ اجتماع سفراء
دوله األربعاء املاضي في بروكسل،
فـ ـ ــرض االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أم ــس
اإلثـ ـن ــن ،خ ــال اج ـت ـمــاع لـ ـ ــوزراء خــارجـيـتــه،
ع ـق ــوب ــات ع ـل ــى أربـ ـع ــة م ـس ــؤول ــن صـيـنـيــن
وع ـ ـلـ ــى ه ـي ـئ ــة حـ ـك ــومـ ـي ــة صـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،ب ـس ـبــب
«انتهاكات ّ
جدية لحقوق اإلنسان» ضد أقلية
اإلي ـغ ــور املـسـلـمــة فــي مـقــاطـعــة شينجيانغ،
ش ـ ـمـ ــال غـ ــربـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،ت ــزامـ ـن ــا م ـ ــع ف ــرض
الــواليــات املتحدة عقوبات أيضًا على اثنني
من املسؤولني األربعة املستهدفني.
وامل ـس ـت ـهــدفــون األرب ـع ــة ف ــي ال ـصــن م ــن قبل
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ه ــم ش ــن مـيـنـغــو ،مــديــر
م ـك ـت ــب األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم ،ووانـ ـ ــغ
جــان ـش ـي ـنــغ ،ن ــائ ــب س ـكــرت ـيــر ل ـج ـنــة ال ـح ــزب
الشيوعي الصيني فــي منطقة شينجيانغ
وسكرتير الحزب في هيئة البناء واإلنتاج في
اإلقليم ،ووانغ مينغشان ،وهو أيضًا مسؤول
بــارز فــي الـحــزب ،فــي اإلقـلـيــم ،بــاإلضــافــة إلى
الرئيس السابق لإلقليم زو هيلني.
أما العقوبات األميركية فشملت كال من شني
مينغو ووانــغ جانشينغ .وعلى الفورّ ،
ردت
بكني باملثل على العقوبات األوروبية ،معلنة
ف ــرض ع ـقــوبــات عـلــى  10أوروبـ ـي ــن ،بينهم
برملانيون و 4كـيــانــات ،معتبرة أن الخطوة
ً
األوروب ـيــة تجاهها تعد «تــدخــا ســافـرًا في
الـشــؤون الداخلية لـلـبــاد» .حــرب العقوبات
األوروبية – الصينية هذه ،والتي تعد لجهة
بروكسل األول ــى منذ فرضها حظر السالح
على الصني في العام  1989إثــر أحــداث قمع
احـتـجــاجــات م ـيــدان «تـيــانــانـمــن» ،قــد تكون
ف ــات ـح ــة ل ـس ـل ـس ـلــة إض ــافـ ـي ــة مـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات
املتبادلة بــن الـطــرفــن ،ال سيما مــع تحضر
بــروك ـســل إلج ـ ــراءات أخـ ــرى عـلــى خـلـفـيــة ما
تخطط له بكني لتعديل النظام االنتخابي في
هــونــغ كــونــغ .وج ــاءت العقوبات األوروب ـيــة،
فـيـمــا ت ـع ـقــدت أخ ـي ـرًا م ـســألــة دخـ ــول س ـفــراء
مــن االت ـح ــاد إل ــى شـيـنـجـيــانــغ ،شـمــال غربي
الصني ،حيث تتهم منظمات حقوق اإلنسان
ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـي ـن ـيــة ب ــاح ـت ـج ــاز وت ـعــذيــب
وممارسة انتهاكات جسيمة بحق أكثر من
مليون مــواطــن مــن أقلية اإليـغــور ،فــي مراكز
اعتقال .وفيما ّ
كرست الصني نفسها كأكبر
شريك تجاري لالتحاد األوروب ــي ،في العام
 ،2020بـتـبــادل ت ـجــاري ق ـ ّـدر ب ـ ــ 709مـلـيــارات
دوالر ،فــإن هــذه الـعـقــوبــات األوروب ـي ــة ،التي
ش ـم ـلــت أف ـ ـ ـ ــرادًا وكـ ـي ــان ــات م ــن دول أخ ـ ــرى،
ومنها في إريتريا وليبيا وكوريا الشمالية
وم ـي ــان ـم ــار ،ال ت ـ ــزال ف ــي خ ــان ــة «اإلجـ ـ ـ ــراءات
والـ ـتـ ـح ــذي ــرات ال ــرم ــزي ــة» ب ـح ــق ال ـن ـظ ــام فــي
بكني .وينظر العديد من املتابعني إلــى هذه
الخطوة ،كمحاولة للمواءمة بني الضغوط

دشنت أوروبا حرب عقوبات على الصين ،أمس ،بخطوات «رمزية» ،ردًا
على انتهاكاتها ضد اإليغور ،فيما يتوقع أن تكر سبحة العقوبات
ضد بكين ردًا على ممارستها مع تايوان وهونغ كونغ

أوروبا
تعاقب
الصين

بكين ترد بالمثل...
وتدافع عن معسكرات
اعتقال اإليغور

الـ ـحـ ـق ــوقـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـتـ ـع ــرض لـ ـه ــا االت ـ ـحـ ــاد
األوروبــي ،والضغوط األميركية كذلك عليه،
مع اتخاذ واشنطن مواقف متدرجة صعودًا
ف ــي ال ـت ـش ــدد تـ ـج ــاه ب ـك ــن وم ــوسـ ـك ــو ،وب ــن
مصالح االتحاد االقتصادية .وتنظر الــدول
األوروب ـي ــة ،ال سيما فــي غــرب أوروب ــا ،بعني
الـحــذر تـجــاه ع ــودة «الـشــراكــة» مــع الــواليــات
املتحدة ما بعد دونالد ترامب ،والتناغم في
العمل املشترك ،حيث تعتبر هذه العقوبات
تجاه الصني ،خطوة إلى األمــام ملالقاة إدارة
جــو ب ــاي ــدن ،بـعــدمــا ك ــان املــوقــف «ال ـعــدائــي»
ت ـجــاه أوروب ـ ــا م ــن قـبــل إدارة ت ــرام ــب حــافـزًا
لبروكسل للتمنع عن معاقبة الصني .ويأتي
ذلــك ،فيما ال يــزال السجال قائمًا لدى دوائر
القرار في القارة العجوز لكيفية مقاربة ملف
العالقات مع الصني وروسيا ،اللذين يعدان
التحديني االستراتيجيني النظاميني للغرب.
وتشمل العقوبات األوروبية تجميدًا ألصول
األشـ ـخ ــاص األربـ ـع ــة ف ــي االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
وفــرض حظر على سفرهم فــي االتـحــاد ،كما
ال ُيـسـمــح للمواطنني وال ـشــركــات األوروب ـيــة
بتقديم املساعدة املالية لهم .كذلك أدرج مكتب
األمن العام لهيئة اإلنتاج والبناء (الحكومية)
الـتــابــع لــإقـلـيــم ،فــي الئـحــة الـعـقــوبــات ،التي

نـ ـش ــرت فـ ــي الـ ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة ل ــات ـح ــاد.
وكــان سفراء الــدول األوروبـيــة لــدى االتحاد،
قــد تــوافـقــوا األس ـبــوع املــاضــي ،على معاقبة
امل ـس ــؤول ــن الـصـيـنـيــن ،خ ــال اج ـت ـمــاع لهم
في بروكسل .وأكــد دبلوماسيون أوروبيون
حينها لـ«رويترز» ،أن الخطوة تعكس «قلقًا
عميقًا بشأن اإليـغــور في أوروب ــا والــواليــات
املتحدة وكـنــدا» .وبالتزامن ،ناقش البرملان
األسترالي أمس ،اقتراحًا إلدانة «االنتهاكات
املنهجية» لحقوق اإلنـســان من قبل الصني،
موضحًا أن برملانات أخرى وصفت إجراءات

ردت بكين بالمثل
ّ
وفرضت عقوبات على
 10أوروبيين
صنّفت دول عدة
ممارسات الصين ضد
ً
إبادة جماعية
اإليغور،

الـصــن ضــد اإلي ـغــور بــأنـهــا إب ــادة جماعية.
وك ـ ــان ال ـب ــرمل ــان ال ـه ــول ـن ــدي ق ــد ل ـحــق أخ ـي ـرًا
بالواليات املتحدة وكندا بتصنيف انتهاكات
الـسـلـطــات الصينية فــي شينجيانغ ،بأنها
إبادة ،وهو ما رفضته بكني.
وع ـل ــى الـ ـف ــور ،أع ـل ـنــت ال ـص ــن أم ـ ــس ،فــرض
عقوبات على  10أوروبيني ،بينهم برملانيون
وأربعة كيانات ،ردًا على الخطوة األوروبية.
ومــن بــن املستهدفني ،ريـنـهــارد بوتيكوفر،
رئـيــس وف ــد ال ـبــرملــان األوروب ـ ــي ال ــى الـصــن.
وجاء ذلك ،بعد تحذير سفيرها لدى االتحاد،
تشانغ مينغ ،األسبوع املاضي ،من العقوبات
«الـ ـص ــدامـ ـي ــة» .وك ـت ـب ــت ب ـع ـثــة الـ ـص ــن ل ــدى
االتحاد على «تويتر»« :نريد الحوار ،وليس
املــواجـهــة .ندعو االتـحــاد األوروب ــي للتفكير
مرتني .إذا أصـ ّـر البعض على املواجهة ،فلن
نتراجع ،حيث إننا ال نملك خيارًا آخر سوى
الــوف ــاء بتعهداتنا لـلـشـعــب» .واعـتـبــر مينغ
أن مــراكــز االعـتـقــال فــي اإلقـلـيــم هــي ملساعدة
امل ـع ـت ـق ـل ــن عـ ـل ــى ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن ال ـت ــوج ـه ــات
الــراديـكــالـيــة ،وهــي مشابهة ملــراكــز مــوجــودة
فــي بريطانيا وفــرنـســا وال ــوالي ــات املـتـحــدة،
م ـحــذرًا مــن أن الـعـقــوبــات املـتــوقـعــة «املبنية
ع ـل ــى أكـ ــاذيـ ــب ق ــد ت ـف ـســر ع ـل ــى أن ـه ــا ه ـجــوم
متعمد على أمن ونمو الصني».
ويعتبر نظام العقوبات األوروب ــي مشابهًا
لقانون «ماغنتسكي» األميركي ،الــذي ّ
شرع
ف ــي عـهــد الــرئ ـيــس األم ـيــركــي األس ـب ــق ب ــاراك
أوب ــام ــا ،وال ــذي يسمح للحكومة األميركية
بـمـعــاقـبــة ك ــل م ــن تـصـنـفــه أو ت ـ ــراه منتهكًا
لحقوق اإلنسان ،مع تجميد أصوله ،ومنعه
من دخول األراضي األميركية.
وتأتي العقوبات األوروبية الجديدة ،لتلحق
بعقوبات أخرى «خفيفة» كان فرضها االتحاد
ض ــد ال ـصــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،اع ـتــراضــا على
بـعــض نـشــاطــاتـهــا الـسـيـبـيــريــة ،واسـتـهــدفــت
ش ــرك ــة ص ـي ـن ـيــة وص ـي ـن ـيــن اث ـن ــن مـتـهـمــن
بدعم هجوم سيبيري سمي «عملية كــاود
هــوبــر» ،وهــدفــه ســرقــة بـيــانــات حـســاســة من
شركات حول العالم .لكن العقوبات الجديدة
تــأتــي أي ـضــا ب ـعــد تــوصــل االت ـح ــاد وال ـصــن
ّ
قبل أشهر ،إلــى اتفاق استثماري ضخم ظل
التفاوض عليه جاريًا لسنوات .لكن محللني
رأوا أن الـخـطــوة قــد تـكــون «تخطيًا لعتبة»
ّ
ظلت صامدة بني الطرفني لسنوات طويلة،
حـيــث ق ــد ت ـكـ ّـر سـحـبــة ال ـع ـقــوبــات املـتـبــادلــة.
ورأى أندرو سمال ،من معهد «مارشال فاند»
األملاني ،لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ
ب ــوس ــت» ،أن ـهــا خ ـطــوة رم ــزي ــة ،لـكـنـهــا تعبر
عن أن االتحاد قادر على اتخاذ إجــراءات قد
ترسل إشارات إلى عدد كبير من الجهات.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)
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شرق
غرب
عقوبات أوروبية على
مسؤولين في ميانمار
ف ـ ــرض االت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أم ــس
ً
اإلث ـن ــن ،عـقــوبــات عـلــى  11مـســؤوال
فــي ميانمار ،إثــر اتهامهم بالتورط
ف ــي االن ـق ــاب مـطـلــع فـبــرايــر/شـبــاط
املاضي ،ومــا تبعه من عمليات قمع
وقتل للمحتجني .وشملت العقوبات
ق ــائ ــد ج ـي ــش مـ ـي ــانـ ـم ــار ،مـ ــن أونـ ــغ
ه ــاي ـن ــغ ،و 10م ــن كـ ـب ــار ال ـض ـب ــاط.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،يـعـمــل سياسيون
م ـ ـعـ ــارضـ ــون عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ج ـيــش
شعبي لحماية املتظاهرين ،بحسب
ت ـصــري ـحــات أدل ـ ــى ب ـهــا مل ــوق ــع «ن ــاو
نيوز» املحلي ،زين مار أونــغ ،عضو
لجنة تمثيل البرملان الوطني املشكلة
من قبل نواب مناهضني لالنقالب.
(األناضول)
بلغاريا تطرد دبلوماس َيين
روس َيين
أعـ ـلـ ـن ــت بـ ـلـ ـغ ــاري ــا أمـ ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن،
طـ ــرد دب ـل ــوم ــاس ـ َـي ــن روسـ ـي ــن بـعــد
ت ـف ـك ـيــك ش ـب ـك ــة ت ـج ـس ــس م ـف ـتــرضــة
تـعـمــل لـحـســاب مــوس ـكــو .وج ــاء في
ب ـيــان رس ـمــي إن «وزارة الـخــارجـيــة
ال ـب ـل ـغــاريــة اع ـت ـب ــرت دب ـلــومــاس ـيــن
ف ــي ال ـس ـفــارة الــروس ـيــة ف ــي صوفيا
شـ ـخـ ـص ــن غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ــرغـ ـ ــوب ف ـي ـه ـمــا
وأمهلتهما  72ساعة للمغادرة» .من
جهتها ،اعتبرت الـسـفــارة الروسية
فـ ــي ص ــوفـ ـي ــا ،أن الـ ـخـ ـط ــوة ت ـس ــيء
لـلـعــاقــات بــن الـبـلــديــن ،وقــالــت في
بـ ـي ــان ع ـل ــى «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك»« :نـحـتـفــظ
بحق الرد».
(فرانس برس)
ّ
مرشح المعارضة
وفاة
انتخابات الكونغو
في
ّ
ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــح املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة ف ــي
انـتـخــابــات الـكــونـغــو ب ــرازاف ـي ــل ،غي
بـ ــريـ ــس ب ــارفـ ـي ــه كـ ــول ـ ـيـ ــاس ،أم ــس
اإلث ـ ـنـ ــن ،جـ ـ ــراء إص ــاب ـت ــه ب ـف ـيــروس
كورونا ،أثناء نقله إلى فرنسا لتلقي
الـ ـع ــاج ،ب ـعــد س ــاع ــات ع ـلــى انـتـهــاء
االقتراع .وقال مسؤول محلي يدعى
كريستيان كير رودريــغ ماياندا ،إن
مرشح املعارضة األبرز «توفي على
منت الطائرة» .وتابع «سنواصل فرز
األص ــوات .كــان يتصدر النتائج في
مناطق عدة».
(فرانس برس)
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االستثناءات ترتبط بعدد من المتهمين والمحكومين

استعادة المصريين بالخارج ليست أولوية
بعد التطورات المستجدة
في العالقات المصرية
ـ التركية ،ال تتشدد
دوائر القرار في القاهرة
في مسألة استعادة
المعارضين في الخارج،
عدا استثناءات محددة

القاهرة ـ العربي الجديد

بــال ـتــزامــن م ــع امل ـس ـت ـجــدات الـتــي
ط ـ ــرأت ع ـلــى ال ـع ــاق ــة ب ــن مصر
وتــرك ـيــا ،طـمــأنــت أن ـق ــرة ق ـيــادات
ج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن امل ـق ـي ـمــن فــي
األراضـ ـ ــي ال ـتــرك ـيــة وامل ـ ــاك وال ـعــام ـلــن في
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،بـ ـع ــدم ط ــرح
مسألة تسليمهم إلى القاهرة .وفي السياق،
أف ـ ــادت م ـص ــادر قـضــائـيــة وأم ـن ـيــة مصرية
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ب ـ ــأن م ـســألــة تسليم
امل ـصــريــن امل ـعــارضــن املـقـيـمــن ف ــي تركيا
أو قطر ،ســواء كانوا «مطلوبني» على ذمة
تحقيقات فــي قضايا معينة ،أو يعتبرهم
القضاء املصري «هاربني» من تنفيذ أحكام
ج ـنــائ ـيــة غ ـيــاب ـيــة «ل ـي ـس ــت م ــن األولـ ــويـ ــات
املطلقة للنظام الحاكم» .لكنهم في املقابل،
ط ــرح ــوا اس ـت ـث ـن ــاءات ف ــي حـ ــاالت م ـع ــدودة
ون ـ ــادرة «تــرت ـبــط م ـبــاشــرة بـقـضــايــا كـبــرى
ص ــدرت فـيـهــا أح ـكــام قـضــائـيــة م ـش ــددة ،أو
تــرغــب األج ـه ــزة االسـتـخـبــاراتـيــة واألمـنـيــة
فــي الـحـصــول عـلــى مـعـلــومــات بعينها من
املتهمني فيها املوجودين خارج البالد».
وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن تـصـفـيــة امل ـشــاريــع
اإلعــام ـيــة امل ـعــارضــة لـلـنـظــام ،الـتــي أثبتت
نجاحًا كبيرًا في الوصول إلى الــرأي العام
امل ـص ــري ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس األخ ـي ــرة،
أو ع ـلــى األقـ ــل ال ـح ـ ّـد م ــن أث ــره ــا الـسـيــاســي
واالجتماعي ،وضمان عدم تكرار ما حدث
في تظاهرات سبتمبر/أيلول  2019و2020
«ت ـم ـثــل األول ــوي ــة الـ ـب ــارزة ف ــي امل ـفــاوضــات
الدائرة مع تركيا حاليًا».
وت ـ ـحـ ـ ّـرك ه ـ ــذه ال ــوض ـع ـي ــة رغـ ـب ــة ال ـطــرفــن
ف ــي ت ـح ـق ـيــق ت ـق ــدم ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـت ـع ــاون
االقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي م ـج ــال الـ ـط ــاق ــة ،ان ـطــاقــا

م ــن الـتـنـسـيــق امل ـح ـت ـمــل حـ ــول غـ ــاز شــرقــي
املتوسطّ .
ونبهت املصادر إلى أنه بناء على
اعتبارات أمنية وتقارير مختلفة من وزارة
الداخلية ،فــإن الــرؤيــة املستقرة لــدى دائــرة
ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي م ـنــذ عــام
تقريبًا ،تتجه إلــى التخفيف مــن إج ــراءات
املطالبة باستعادة املطلوبني ،إال في أضيق
ال ـحــدود .وتتضمن الــرؤيــة عــدم اتـبــاع تلك
اإلجـ ـ ــراءات مــع امل ـعــارضــن غـيــر املطلوبني
أو غ ـيــر الـ ـص ــادر ض ــده ــم أحـ ـك ــام جـنــائـيــة
غيابية ،وأيـضــا عــدم الـتــوســع فــي املطالبة
ً
ب ـع ــودة املـتـهـمــن وامل ـح ـكــومــن ،ف ـضــا عن
ّ
ات ـبــاع أولــويــة معينة تفرضها مقتضيات
التحقيقات فقط.
ومن األسباب التي ساقتها تقارير الداخلية
ت ـع ـق ـي ــد وص ـ ـعـ ــوبـ ــة إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات اسـ ـتـ ـع ــادة
وت ــرح ـي ــل امل ـط ـل ــوب ــن م ــن ال ـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى،
والتكاليف الباهظة التي تنفق لتأمينهم
داخـ ــل م ـصــر ع ـنــد تـنـقـلـهــم خ ــال مرحلتي
التحقيق واملـحــاكـمــة وحـتــى فــي السجون.
ويعود السبب إلــى وجــود توصيات أمنية
بالحبس االنـفــرادي لكثيرين من القيادات
اإلخ ــوانـ ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ــا يـعـتـبــرونــه
«خـطــورة سياسية واجتماعية قــد تترتب
ب ـعــد ع ــودت ـه ــم وان ــدم ــاج ـه ــم م ــع الـسـجـنــاء
اآلخرين».
وك ـب ــدي ــل لـ ـه ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ت ـت ـجــه دائ ـ ــرة
ال ـس ـي ـســي ح ــال ـي ــا ل ـل ـتــوســع ف ــي اس ـت ـخ ــدام
األدوات العقابية التنفيذية الـتــي تمكنها
م ــن ال ـب ـطــش ع ــن ب ـع ــد ،م ــن دون اس ـت ـعــادة
أي ش ـخــص أو إج ـ ــراء تـحـقـيـقــات أو حتى
م ـح ــاك ـم ــة ،ك ــإس ـق ــاط ال ـج ـن ـس ـيــة ،م ــع بـحــث
إضافة تلك األداة تحديدًا إلى أحكام اإلدانة
الغيابية ضد املوجودين بالخارج .وكشفت
املـصــادر عن تكليف وزارة العدل بصياغة
نتائج املناقشات املوسعة حول املقترح الذي
طلبت دائرة السيسي دراسته ،وكشفت عنه
«العربي الجديد» في أكتوبر/تشرين األول
امل ــاض ــي ،بــإس ـقــاط الـجـنـسـيــة امل ـصــريــة عن
املتهمني بــ«االنـتـمــاء لجماعات إرهــابـيــة»،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن ت ــوق ـي ــع عـ ـق ــوب ــات اق ـت ـص ــادي ــة
واجـتـمــاعـيــة عليهم وذوي ـه ــم ،س ــواء كــانــوا
خارج أو داخل البالد ،بحرمانهم من بعض
املزايا املتاحة لباقي املواطنني مثل الضمان
االجتماعي والتموين الحكومي.
ُ
وتطرح إمكانية إسقاط الجنسية كعقوبة
تكميلية ،وليست كقرار صــادر من مجلس
ال ـ ــوزراء ،عــن امل ــدان ــن غـيــابـيــا أو حضوريًا
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توجه للتوسع في
استخدام األدوات العقابية
كإسقاط الجنسية

فــي جــرائــم م ـحــددة ،مـثــل اإلضـ ــرار بــالــدولــة
من الـخــارج والــداخــل ،واالنتماء لجماعات
مـحـظــورة .لكن الـعــائــق أم ــام ســرعــة إصــدار
هذه الصياغة يكمن في العيوب الدستورية
املتوقع أن تتضمنها النصوص التشريعية
املقترحة ،تحديدًا بعد تعثر إصدار مشروع
م ـش ــاب ــه ف ــي خ ــري ــف  2017ب ـس ـبــب ع ـيــوب
مماثلة .وأشارت املصادر إلى أنه من املمكن
إع ـ ــادة الـ ـت ــداول ف ــي ه ــذا امل ـق ـتــرح بمجلس

ال ـن ــواب ال ـجــديــد ،مــع الــوضــع فــي االعـتـبــار
إم ـك ــان ـي ــة امـ ـ ـت ـ ــداده ل ـي ـش ـمــل ت ـع ــدي ــل مـ ــادة
الجنسية فــي الــدسـتــور ،فــي خـضـ ّـم املوجة
الثانية املنتظرة من التعديالت على دستور
 .2014في السياقّ ،
تنص املادة السادسة من
الدستور على أن «الجنسية حــق ملــن يولد
ألب م ـص ــري أو ألم م ـص ــري ــة ،واالع ـ ـتـ ــراف
الـقــانــونــي بــه ومنحه أوراق ــا رسمية تثبت
بـيــانــاتــه الـشـخـصـيــة ،ح ــق يـكـفـلــه ال ـقــانــون
وينظمه ،ويحدد القانون شــروط اكتساب
الجنسية» ،وبالتالي فهي ال تجيز بذاتها
إسـقــاط الجنسية كعقوبة خــاصــة إذا كان
حاملها ال يحمل غيرها.
ومنذ ثالث سنوات ونصف ،أقرت الحكومة
م ـشــروع قــانــون أع ــده وزي ــر ال ـعــدل السابق
حسام عبد الرحيم ،يسمح ملجلس الــوزراء
بإسقاط الجنسية «فــي حالة صــدور حكم
قـضــائــي يثبت االنـضـمــام إل ــى أي جماعة،

أو جمعية ،أو جهة ،أو منظمة ،أو عصابة،
أو أي ك ـي ــان ،أي ــا كــانــت طـبـيـعـتــه أو شكله
القانوني أو الفعلي ،سواء كان مقرها داخل
ال ـب ــاد أو خــارج ـهــا ،وت ـه ــدف إل ــى املـســاس
بالنظام الـعــام للدولة ،أو تقويض النظام
االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي لها
بــالـقــوة ،أو ب ــأي وسـيـلــة مــن الــوســائــل غير
املشروعة».
ول ـ ــم ي ـت ـط ــرق املـ ـ ـش ـ ــروع إل ـ ــى ت ــوق ـي ــع قـ ــرار
إسقاط الجنسية كعقوبة تكميلية لألحكام
الـقـضــائـيــة الـ ـص ــادرة ب ــاإلدان ــة ف ــي قضايا
اإلرهــاب أو العنف أو االغتيال أو التخابر،
ب ــل ت ـح ـ ّـدث ع ــن االن ـض ـمــام إل ــى الـجـمــاعــات
والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج.
وبالتالي ،فــإن إصــدار أي محكمة ،أيــا تكن
درج ـت ـه ــا ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،ح ـك ـمــا ي ـث ـبــت صـفــة
ُ
«االنـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام» ع ـل ــى م ـت ـه ــم ،ح ـت ــى ت ـس ـقــط
جنسيته.

