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وائل قنديل

لو أن في مصر مؤسسة تحترم 
نفسها وتعرف قدر مصر وقيمتها 

التاريخية والحضارية، لفتحت 
تحقيقًا فوريًا في فضائح زيارة 

مفتي مصر إلى بريطانيا، وطالبت 
بمعاقبة كل الضالعني في هذه 
املهانة الحضارية، التي أساءت 

، وملقام مفتي البالد ثانيًا، 
ً
ملصر أوال

وللدبلوماسية املصرية ثالثًا. زيارة 
املفتي، التي استغرقت أسبوعًا 
من السياحة في بالد اإلنكليز، 
بدأت بكذبة، وتخللتها سلسلة 

من األكاذيب، وانتهت بما هو عار 
حضاري وثقافي. الكذبة الكبرى 
أن املفتي شوقي عالم توّجه إلى 

بريطانيا بدعوة رسمية من مجلس 
العموم البريطاني، الذي نفى بدوره أن 

يكون قد وّجه الدعوة للمفتي.
والحقيقة، كما يفهمها أي متابع، 

أنها لو دعوة رسمية فقد كان ال بد 
أن ينعقد البرملان على مستوى من 

التمثيل يليق بحجم الضيف، وأن 
تحتفل وزارة الخارجية املصرية 
بالحدث وتبرزه، كما تفعل يوميًا 

من خالل الصفحة الرسمية لها على 
»فيسبوك« و»تويتر«، والتي ال تترك 
شاردة أو واردة تقع في الخارج إال 

وتنشر تفاصيلها بالصور.
يمكنك في هذا الصدد أن تراجع 

الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية 
املصرية على موقع »فيسبوك«، 

منذ األسبوع األول من مايو/ أيار 
وحتى اليوم، ستجد أخبارًا من كل 
عواصم الدنيا عن زيارات ولقاءات 

ملسؤولني وشخصيات مصرية أقل 
حجمًا وأهمية بكثير من منصب 

مفتي البالد، ولن تجد سطرًا واحدًا 
عما يروجه اإلعالم املصاحب 

للمفتي عن »غزوة مجلس العموم 
البريطاني«. الشاهد هنا أن هذه 
الزيارة بتفاصيلها املهينة كانت 

مخجلة للدبلوماسية املصرية ذاتها، 
فلم تبرزها أو تعقب عليها.

على أن ما يدعو للخجل أكثر فيما 
خص زيارة املفتي ملجلس العموم 

هو ما ينشره اإلعالم املطّبل له عن 
نجاحه في توزيع منشور مندد 

بجماعة اإلخوان بني أروقة مجلس 
العموم، وتلك مهمة أو وظيفة يمكن 

أن يؤديها أي صبي فوق دراجة 
بخارية، مكلف، بأجر، لتوزيع أوراق. 

منصب مفتي الديار املصري من 
املفترض أنه أكبر وأعلى بكثير من 

تنفيذ مهام متناهية في الصغر من 
قبيل توزيع التقارير األمنية ضد 

معارضي السلطة. ما نفهمه أن 
منصب املفتي هو ثاني أعلى مرتبة 
دينية بعد مقام اإلمام األكبر شيخ 

األزهر، ومن ثم حني يزور بريطانيا 
فالوضع الطبيعي أن يكون ذلك 

حدثًا كبيرًا بالنسبة للمؤسسات 
والهيئات البريطانية في لندن، ولك 
أن تتخيل أن مفتي مصر لم يذهب 

لزيارة املسجد املركزي في العاصمة 
البريطانية التي أمضى بها أسبوعًا، 

تخللته صالة جمعة. تزيد الفضيحة 
فداحة حني تعلم أن فكرة بناء 

املسجد املركزي، الكبير في قلب 
العاصمة البريطانية، كانت تكريمًا 

للدولة املصرية في أربعينيات القرن 
املاضي، وردًا على مكرمة مصرية 

بمنح الحكومة البريطانية قطعة أرض 
إلنشاء كنيسة إنجيلية بالقاهرة، 
واملعروفة بكنيسة قصر الدوبارة 
على أحد أطراف ميدان التحرير. 

كان هذا املسجد يزود باألئمة 
والدعاة من وزارة األوقاف املصرية، 
وتشارك الدولة املصرية في إدارته، 

حتى عصر حسني مبارك، حني 
انسحبت مصر وانكمشت وتقوقعت، 

فدخلت السعودية لتمأل الفراغ، 
وتصير تقريبًا مسؤولة عن شؤون 
املركز، ماليًا وإداريًا، فوصل الحال 

إلى وجود مفتي مصر في لندن 
وال يدعى إلى مسجدها املركزي. ال 
يليق بمصر أن يفعل كل ذلك بمقام 
املفتي فيها، سواء كان واعيًا به، أو 

جرى استخدامه عن طريق أشخاص 
أساءوا إليه، وأساءوا إلى صورة بلد 
كبير يلهو به صغار. مرة أخرى لو 
أن هناك من يحترم هذا البلد لطلب 

تحقيقًا فوريًا في مهزلة اللعب باسم 
املفتي، وبه شخصيًا، على هذا النحو 
املخجل. لكن شيئًا من ذلك لن يحدث 

بالطبع، ألن الواقع ينطق بأن مصر 
تدار باملنهج ذاته الذي أديرت به رحلة 

املفتي: كثير من األكاذيب واألوهام.

مفتي مصر في 
لندن: زيارة فاضحة

مرور
الكرام

الجزائر ـ عثمان لحياني

أعلن الجيش الجزائري، أمس األحد، دعمه املبادرة السياسية التي أطلقها الرئيس 
»لّم الشمل الوطني« وتوحيد الجبهة  الجزائري عبد املجيد تبون قبل أسبوعني، لـ
الداخلية. وذكر قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، خالل لقائه القيادات 
العسكرية في املنطقة الثانية بوهران، غربي الجزائر، أن مبادرة »اليد املمدودة التي 
أعلن عنها الرئيس تبون بهدف تمتني اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، 
مبادرة تنم بحق عن اإلرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبالد، من أجل 
لم الشمل واستجماع القوى الوطنية، ال سيما في هذه الظروف الدولية الراهنة«. 
وأبـــدى قــائــد الجيش دعــمــه الكامل املــبــادرة ودعـــا كــافــة الــقــوى الوطنية واألحـــزاب 

السياسية واملدنية إلى إسنادها.
ونــفــى شنقريحة فــي خــطــابــه، تــقــاريــر إعــالمــيــة تحدثت عــن وجـــود خــالفــات داخــل 
أركــان السلطة حول مسار املبادرة السياسية وخطواتها، تحديدًا بعد إقالة مدير 
الدين مقري وعــدد من معاونيه، أبرزهم حسني بولحية  املخابرات الخارجية نور 
وناصر حــداد، قبل أيــام. ويحسم هذا الخطاب موقف الجيش لصالح دعم مبادرة 
تــبــون، الــتــي تتضمن الــعــفــو عــن الــنــاشــطــني الــســيــاســيــني املــوجــوديــن فــي الــخــارج 
والسماح لهم بالعودة إلى البالد، من بينهم قيادات من »الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ« 

املحظورة، وناشطون آخرون.

تونس ـ بسمة بركات

شــارك عــدد من أعضاء مبادرة »مواطنون ضد االنــقــالب« وشخصيات من »جبهة 
الخالص الوطني« في تونس، أمس األحد، في وقفة احتجاجية جديدة ضد قرارات 
الــرئــيــس قــيــس ســيــّعــد، وهـــذه املـــرة فــي مــديــنــة مــدنــني، وهـــي ثــانــي محطة لــهــم في 

الجنوب التونسي، ضمن سلسلة لقاءات شعبية تم اإلعالن عنها في وقت سابق.
ورددت  بــإجــراءات سعّيد،  للتنديد  مــدنــني،  فــي  الحرية  فــي ساحة  الوقفة  مت 

ّ
ظ

ُ
ون

خاللها شــعــارات عــدة مثل »وحـــدة وطــنــيــة«، و»يسقط االنــقــالب«، و»الــشــعــب يريد 
دستور، حرية، كرامة وطنية«. وقال رئيس »جبهة الخالص الوطني«، أحمد نجيب 
الشابي، في كلمة أمام املحتجني أن »ال حل سوى الحوار الوطني، وتكوين حكومة 
إنقاذ تتكون من شخصيات تتمتع بالكفاءة وبثقة التونسيني وتكون لها مساندة 
أن  إلــى  املقبلة«. وأشـــار  املرحلة االنتقالية  املــواطــنــني واألحــــزاب إلدارة  واســعــة مــن 
»جبهة الخالص الوطني بصدد التوسع لكي تتمكن من مواجهة االنقالب«. بدوره، 
قال عضو الهيئة التنفيذية ملبادرة »مواطنون ضد االنقالب« الحبيب بوعجيلة، إن 
»املنقلب بصدد مواصلة مشروعه«، مشيرًا إلى أنهم قدموا خطوطًا عريضة إلسقاط 
االنقالب »تقوم على عودة البرملان بمهام محددة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ثم 

الذهاب لحوار وطني يناقش القضايا االستراتيجية الكبرى«.

حيفا ـ ناهد درباس

الفلسطيني املحتل، أمس األحد،  الداخل  الناصرة في  أصــدرت محكمة الصلح في 
حكمًا بالسجن خمس سنوات على خمسة من أسرى نفق الحرية، مع غرامة بقيمة 
الــعــارضــة، محمود  محمد  هــم  واألســــرى  دوالرًا(.   1488 )نــحــو  آالف شيقل  خمسة 
العارضة، أيهم كممجي، يعقوب قادري، مناضل انفيعات وزكريا الزبيدي. وُيضاف 

الحكم إلى أحكام سابقة تقضي بالسجن 8 أشهر.
 في ملفه األساسي ولم يصدر الحكم عليه بعد. 

ً
مع العلم أن الزبيدي ما زال معتقال

وهو ما يعتبر قرارًا غير مسبوق بإصدار حكم على موقوف. وباإلضافة إلى هذه 
األحكام، تم إصــدار الحكم على ستة متعاونني مع األســرى بالسجن أربــع سنوات 
مع غرامة بقيمة ألفي شيقل )نحو 600 دوالر(. وحضر إلى املحكمة طاقم محامي 
الدفاع ونشطاء سياسيون. وفي حديث مع املحامية حنان خطيب من هيئة شؤون 
القانون،  الزبيدي هــو سابقة قانونية وضــد  »الــقــرار بالحكم على  قــالــت:  األســـرى، 
ولكن القاضية قالت في املسوغات: ال أفرق بني معتقل ومحكوم في هذا امللف. وهي 
ال تفّرق بني جزئية كل شخص وشخص«. وأضافت خطيب: »القرار قاٍس وجائر، 
خصوصًا بحق املتعاونني الستة، وبحق الزبيدي الذي ما زال موقوفًا، ولم يحكم 
عليه بعد بملفه األساسي«. وكشفت أن الزبيدي قال في املحكمة: »أنتم تحاكموننا 
على فشل أجهزتكم األمنية«. وكان األسرى الستة قد نجحوا، في 6 سبتمبر/أيلول 
املاضي، في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه في زنزانتهم داخل 

السجن، قبل إعادة اعتقالهم بعد أسبوعني.

حذر إسماعيل هنية 
االحتالل من اإلقدام 
على جرائم جديدة

سرحان: إسرائيل 
تضغط على المانحين 

لتأخير إعمار غزة

للحديث تتمة...

المقاومة 
في غرة تتوعد 

االحتالل

زيارة مفتي مصر إلى بريطانـيا: نتائج سياسية محبطة

التحذيرية  الرسائل  بعث  غزة،  قطاع  في  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  تواصل 
األخير، وأكدت في مهرجان بمدينة غزة  استفزازات  اإلسرائيلي، على وقع  لالحتالل 
االستفزازية في  األعالم  تمرير مسيرة  أو  االشتباك  بكسر قواعد  لن تسمح  أنها  أمس 

القدس المحتلة نهاية مايو/أيار الحالي

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تزداد تهديدات فصائل املقاومة في 
ــزة لــالحــتــالل اإلســرائــيــلــي،  قــطــاع غـ
عــلــى وقــــع ظــــروف تــنــبــئ بــإمــكــانــيــة 
فــي ظل  التصعيد عسكريًا مــجــددًا، ال سيما 
االســـتـــفـــزازات اإلســرائــيــلــيــة املــتــواصــلــة على 
ــد تــــوعــــدت فــصــائــل  ــ مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات. وقـ
املقاومة مجددًا أمس األحد االحتالل، مؤكدة 
أنها لن تسمح بكسر قواعد االشتباك معه، 
ــــالم االســتــفــزازيــة في  أو تــمــريــر مــســيــرة األعـ

القدس املحتلة يوم 29 مايو/أيار الحالي.
وأكــــدت الــغــرفــة املــشــتــركــة لــفــصــائــل املــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي مـــهـــرجـــان أقـــامـــتـــه حــركــة 
مــرور عام  فــي مدينة غــزة بمناسبة  حماس 
على املواجهة األخيرة بعنوان »سيف القدس: 
وحــــــدة الــــوطــــن والــــشــــعــــب«، أن »مـــمـــارســـات 
ــدن املــحــتــلــة كـــافـــة، والــقــدس  االحـــتـــالل فـــي املــ
على وجــه الخصوص، ومــا يجري فيها من 
إلى  الــدعــوات   عن 

ً
انتهاكات مستمرة، فضال

اقتحام املسجد األقصى عبر مسيرة األعالم 
املــزمــع إجــراؤهــا فــي 29 مــايــو الــحــالــي، كلها 
ــوقــــوف عــنــدهــا بــحــزم  أســـبـــاب تـــدفـــع إلــــى الــ
وإصرار«. وقال متحدث باسم الغرفة لم ُيشر 
يسمحوا  »لــن  الفلسطينيني  إن  هويته،  إلــى 
باملطلق بكسر قواعد االشتباك والعودة إلى 
مــربــع االســـتـــفـــزازات«. وأضــــاف أن »املــقــاومــة 
ــا وتــجــهــيــزهــا عــلــى  ــ ــدادهـ ــ ــي تــــواصــــل إعـ ــ وهـ
التحرير  معركة  سبيل  فــي  كافة  املستويات 
التي نعيش فصولها ونعد العدة لها، تدعو 
املقاومة  الشعوب وقــوى  إلــى تضافر جهود 
ــعـــداد ملعركتنا  ــتـ املــنــطــقــة، واالسـ فـــي  الــحــيــة 

املقدسة«.
ــيـــس املـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــال رئـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة، إن  حركته 

تسمح  لــن  الفلسطينية  املــقــاومــة  وفــصــائــل 
بــمــرور مــســيــرة األعــــالم فــي الــقــدس املحتلة، 
»الخزعبالت«. وأضاف هنية  واصفًا إياها بـ
في كلمة له خالل املهرجان، أن »معركة سيف 
فــي مجرى  الــقــدس شكلت نقطة تحول مهم 
ــتـــالل وفــتــحــت الـــبـــاب أمـــام  ــراع مـــع االحـ الـــصـ
معركة مختلفة«، مؤكدًا أن »نتائج املواجهة 
لم تقتصر على القضية الفلسطينية فقط، بل 
بكامله«. وشدد  الــدولــي  املجتمع  إلــى  تعدت 
هنية على أن »املبادرة التي قامت بها كتائب 
الــقــســام واملـــقـــاومـــة مـــن غــــزة ضــربــت نــظــريــة 
»املقاومة  أن  إلــى  اإلسرائيلي«، مشيرًا  األمــن 
خـــالل املــواجــهــة األخـــيـــرة نــقــلــت املــعــركــة إلــى 
ولــم  املــحــتــلــة،  الفلسطينية  األراضـــــي  ــل  داخــ
يكن هناك شبر داخل فلسطني إال وكان محل 
وطائراتها  املقاومة  صواريخ  من  استهداف 
ــال  ــطـ ــرة«. ووفــــــق هــنــيــة »تـــخـــطـــى األبـ ــ ــّي ــســ املــ
ــيــــة، ونـــفـــذوا  ــنــ ــديـــات األمــ ــتـــحـ ــدون الـ ــاهــ ــجــ املــ
الــعــمــلــيــات داخـــــل االحــــتــــالل، إلــــى جـــانـــب أن 
معركة سيف القدس وحدت األرض والشعب 
والقضية، وأزالت الحواجز الجغرافية داخل 
االحتالل  هنية  وحــذر  التاريخية«.  فلسطني 
من اإلقدام على جرائم وخطوات جديدة، في 
إشـــارة إلــى رفــض استباحة األقــصــى، داعيًا 
األقصى  املسجد  »حماية  إلــى  الفلسطينيني 

وعدم السماح بالعربدة داخله«.
مــن جانبه، أكــد األمــني الــعــام لحركة الجهاد 
أن »القدس دونها  النخالة،  اإلســالمــي، زيــاد 
الوحيد  الضمان  هو  بها  وااللــتــزام  األرواح، 
ــعـــدم االنــــــــزالق مــــع مــــن يــــحــــاول تــرويــضــنــا  لـ
ــددًا عــلــى أن  ــــع«، مـــشـ ــــواقـ ــاألمـــر الـ والـــقـــبـــول بـ
ــزداد فـــي الـــدفـــاع عن  ــ »مــســؤولــيــة املــقــاومــة تـ
املــســجــد األقــصــى يــومــًا بــعــد يــــوم«. وأضـــاف 
النخالة في كلمة له خالل املهرجان أن »الذين 
ــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــقـــاومـ يـــظـــنـــون أن مـ

يــمــكــن أن تـــقـــف عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــرض األقـــصـــى 
وهــم  املــقــاومــة  بــواعــث  يفهمون  ال  للتهويد، 
واهمون«، مبينًا أن »كل الظروف التي تحيط 
أمــام  لــوجــه  وجــهــًا  تضعهم  بالفلسطينيني 
ــام، وبعيدًا عــن شعارات  الــعــدو مــن دون أوهـ
ــــالت الـــتـــرويـــضـــيـــة مــن  ــامـ ــ ــــجـ الـــتـــضـــامـــن واملـ

البعض«.
وأشـــار األمـــني الــعــام للجهاد اإلســالمــي إلى 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــادت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة بـــأن خطة  ــ أفـ
دوائر قريبة من مؤسسة الرئاسة والرئيس 
الفتاح السيسي، للتأثير السلبي على  عبد 
رأسها  وعلى  السياسي،  اإلســـالم  جماعات 
جماعة »اإلخــــوان املــســلــمــني«، لــدى الــدوائــر 
السياسية في بريطانيا، أصيبت بانتكاسة 
ــدة، بــســبــب الـــنـــتـــائـــج الــعــكــســيــة الــتــي  ــديــ شــ
أحــدثــتــهــا زيــــارة مفتي الــجــمــهــوريــة شوقي 
عالم إلى لندن، خالل األسبوع املاضي. فقد 
إثــارة قضية أحكام اإلعدامات  نتجت عنها 
على مستويات رسمية وإعالمية، خصوصًا 
مع إعــالن عمدة املدينة صــادق خــان رفضه 
هذا  على  تصديقه  بسبب  املفتي  استقبال 
الــعــدد غير املــســبــوق مــن األحــكــام. وأشـــارت 
»الــعــربــي  ــادر، فـــي أحـــاديـــث خـــاصـــة لـــ املــــصــ
الــجــديــد«، إلـــى أنـــه ضــمــن الــنــتــائــج املحبطة 
فكرة  أن  الــســيــســي،  لـــدوائـــر  بالنسبة  كــذلــك 

اليوم  »املقاومة والفلسطينيني بإمكانهم  أن 
ــن أي وقـــــت مـــضـــى، فـــتـــح مـــزيـــد مــن  أكـــثـــر مــ
الثغرات في جبهة العدو لينزف حتى يرحل 
عــن فــلــســطــني«. وذكـــر أن »املــواجــهــة األخــيــرة 
الــتــي خــاضــتــهــا املــقــاومــة دفــاعــًا عــن الــقــدس 
تاريخيًا  مشهدًا  رســمــت  األقــصــى،  واملسجد 
مــشــددًا على  قـــوة«،  بكل  الحفاظ عليه  يجب 
أن »مـــن واجــبــنــا أن نــدفــع بـــإنـــجـــازات سيف 
القدس إلــى األمــام وأال نرجع خطوة واحــدة 
إلــى الخلف«. وأشــار النخالة إلــى أن »وحــدة 
الساحات القتالية أصبحت ضــرورة، ويجب 
أال نسمح لالحتالل باالستفراد بمنطقة دون 

غيرها«.
ــذه الـــتـــحـــذيـــرات الـــجـــديـــدة لـــقـــادة  ــ ــأتــــي هـ وتــ
ــه مــــصــــادر  ــيــ املـــــقـــــاومـــــة، فـــــي وقـــــــت أكـــــــــدت فــ
»العربي الجديد«، أخيرًا،  فلسطينية مطلعة لـ
أيام  املقاومة في غــزة رفعت منذ  أن فصائل 
حــالــة الــتــأهــب خشية مــن »غـــدر إســرائــيــلــي«، 
وملــتــابــعــة الـــتـــطـــورات املــتــوقــعــة نــهــايــة هــذا 
املصادر  وقالت  األقصى.  املسجد  في  الشهر 
إن »املقاومة وجهت رسائل تحذيرية مختلفة 
ــاء لــنــقــلــهــا  ــطـ ــلـــوسـ خــــــالل األيـــــــــام األخـــــيـــــرة لـ
ــرابـــط الــســاحــات  لـــالحـــتـــالل، لــتــأكــيــد مـــبـــدأ تـ

الــتــرويــج إليـــجـــاد بــديــل يــمــكــن أن يــحــل في 
مــنــصــب شــيــخ األزهـــــر أحــمــد الــطــيــب بـــاءت 
هــــي األخـــــــرى بـــضـــربـــة جــــديــــدة، بــســبــب مــا 
بها  قــام  التي  الفاشلة«  »الــزيــارة  بـــ وصفته 
عــالم. وقالت إن عالم يبحث عن دور جديد 
ومــســاحــة يشغلها عــلــى املــســتــوى الــدولــي، 
وهـــذا مــا تجسد فــي الـــزيـــارة الــتــي قـــام بها 
إلى لندن األسبوع املاضي، وحرص خاللها 
ــوردات  ــلــ عــلــى زيــــــارة مــجــلــَســي الـــعـــمـــوم والــ
جامعة  فــي  محاضرة  وإلــقــاء  البريطانيني، 
أكــســفــورد، ولــقــاء عــدد مــن رجـــال الــدولــة في 
ــه »املــتــحــدث باسم  بــريــطــانــيــا، والــتــأكــيــد أنـ

اإلسالم الصحيح«.
وركـــــز عــــالم فـــي خــطــابــه أثـــنـــاء وجــــــوده في 
في  محاضرته  خــالل  وخصوصًا  بريطانيا، 
جــامــعــة أكــســفــورد الــتــي حــمــلــت عــنــوان »مــن 
لــه الحق فــي التحدث باسم اإلســــالم؟«، على 
دائمًا،  املصري  النظام  يروجها  التي  الفكرة 
وهـــي »مــكــافــحــة الــتــطــرف واإلرهــــــاب«. وقـــال: 
»مــن الخطأ في حق وطننا وديننا أن نترك 
للمتطرفني الساحة الدولية فارغة يشوهون 
ــــاف  ــورة اإلســـــــالم والـــــوطـــــن«. وأضـ ــ فــيــهــا صــ
ُيسكت  أن  على  قـــادر  الصحيح  »اإلســــالم  أن 
يتعّبدون  اإلرهــابــيــني  وأن  املتطرفة،  األقلية 
بــســفــك الـــدمـــاء املــحــّرمــة ويــجــاهــدون بالقتل 
واإلرهاب«. واعتبر أنه »على وسائل اإلعالم 
وحكومات العالم أن تكون أكثر تدقيقًا عند 
ب صوت 

ّ
تعاملها مع علماء الدين، حتى يتغل

االعتدال على األقلية املتطرفة«.
اإلفتاء ومــن مشيخة  دار  وقالت مصادر من 
األزهــر إن »املفتي عــالم، بمعاونة مستشاره 
الخاص إبراهيم نجم، يحاول أن يقوم بالدور 
الذي أحجم شيخ األزهــر عن القيام به، وهو 
ترديد الحديث عن ضرورة مكافحة اإلرهاب، 
السياسي،  اإلســالم  جماعات  على  والهجوم 
ومــا إلــى ذلــك من حديث يخدم فقط سياسة 

ربط  استمرار  يعني  ما  وهــو  الفلسطينية«، 
جبهة غزة بالتطورات املتسارعة في الضفة 
املــصــادر على  املحتلتني. وشــــددت  والــقــدس 
وتــجــهــزت جيدًا  أكملت عدتها  »املــقــاومــة  أن 
تغيير  إســـرائـــيـــل  أرادت  إذا  طــويــلــة،  لــحــرب 

قواعد االشتباك«.
فــي غــضــون ذلـــك، يـــزداد االحــتــقــان فــي قطاع 
غـــــزة، فـــي ظـــل عــــدم الـــتـــقـــدم فـــي مــلــف إعــــادة 
ــام عــلــى  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــــــرور عــ اإلعـــــمـــــار عـ
اإلسرائيلي.  االحــتــالل  مع  األخــيــرة  املواجهة 
ــان، وكــيــل  ــرحـ وفــــي الـــســـيـــاق، اتــهــم نــاجــي سـ
وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية 
في غزة، أمس، إسرائيل، بممارسة الضغوط 
ــيـــر عــمــلــيــة  ــتـــأخـ ــات املــــانــــحــــة، لـ ــهــ ــجــ عـــلـــى الــ
إعـــمـــار مـــا تـــم تــدمــيــره فـــي عـــــدوان مــايــو من 
الــعــام املــاضــي. وقـــال ســرحــان، خــالل مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده فـــي مــقــر املــكــتــب اإلعـــالمـــي 
الحكومي بمدينة غــزة، إن ما تم إعماره في 
قطاع اإلسكان، من املنازل املدمرة كليًا يصل 
إلــــى 20 بـــاملـــائـــة، بــيــنــمــا بــلــغــت نــســبــة مـــا تم 
املدمرة جزئيًا حوالي 70  املنازل  إعماره من 
بــاملــائــة. ونــفــى ســرحــان »وجـــود أي تعهدات 
ــادة إعــمــار األبــــراج والــعــمــارات السكنية  إلعــ

الــنــظــام مـــن دون فــهــم حــقــيــقــي«. وأوضــحــت 
أن شــيــخ األزهـــــر أحــمــد الــطــيــب »حــــرص في 
ــر مــــن مــنــاســبــة عـــلـــى رفـــــض واســتــنــكــار  ــثـ أكـ
إصرار بعض املسؤولني في دول غربية على 
اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح )اإلرهـــــــاب اإلســـالمـــي(، 
وهــو عكس مــا فعله املفتي عــالم، الــذي ربط 

بني التطرف واإلرهاب والدين اإلسالمي«.
ــعـــد أكــبــر  ــــالم »يـ ــــى أن عـ ولـــفـــتـــت املــــصــــادر إلـ
شخصية دينية بعد شيخ األزهر، ومنصبه 
يـــعـــادل مــنــصــب وزيــــر فـــي الــحــكــومــة، بينما 
مــنــصــب شــيــخ األزهــــر يــعــادل رئــيــس وزراء، 
ولـــذلـــك، فـــإن عـــالم يــســتــغــل مــكــانــتــه الــديــنــيــة 
ــــى الــــغــــرب بــرســائــل  ــارزة فــــي الـــتـــوجـــه إلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــة بـــتـــوجـــهـــات الـــنـــظـــام  ــبـــوغـ ــيـــة مـــصـ ــيـــاسـ سـ
املصري دون غيره، وذلك في محاولة ملنافسة 
الدولية،  املحافل  فــي  الطيب  الشيخ  حضور 
ــبــــات نــفــســه  ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــــحــــاول إثــ ــ وفـ

داخليًا أمام النظام«.
وقــال مصدر في مشيخة األزهــر إن »خطاب 
اإلمــــــام األكـــبـــر الــــدائــــم فـــي املـــحـــافـــل الــدولــيــة 
يتمحور حـــول الــدفــاع عــن الــديــن اإلســالمــي 
ضد هجمات املتطرفني من جميع األجناس، 
ــواء مـــن املــســلــمــني أنــفــســهــم أو مـــن اليمني  ســ
الــغــربــي، وهــو غالبًا مــا يــكــون محل ترحيب 
دولي على الرغم من ذلك. والدليل هو عالقته 
البابا  الكاثوليكية  الكنيسة  بــرأس  املمتازة 
الغربية،  الـــدول  قـــادة  مــن  فرنسيس، وغــيــره 
واالستقبال الحافل الذي يلقاه عند وجوده 
ــــدول الــغــربــيــة«. ولــفــت املــصــدر  فـــي أي مـــن الـ
إلـــى أن زيــــارة عـــالم إلـــى بــريــطــانــيــا »لـــم تلق 
النجاح املطلوب، على الرغم من خطابه الذي 
يــلــقــى قـــبـــواًل عــنــد الــيــمــني الـــغـــربـــي، ويــتــركــز 
ــال  ــــي«. وقـ ــــالمـ عــلــى أســــطــــورة اإلرهـــــــاب اإلسـ
اإلفتاء  محاولة  من  الرغم  »على  إنــه  املصدر 
والصحافيني واملواقع املصرية التي حاولت 
جــاهــدة الــتــرويــج لــلــزيــارة وإثــبــات نجاحها، 

متعددة الطوابق«. وأوضح أن ما تم إنجازه 
في مجال البنية التحتية »ال يتجاوز إعادة 
مضيفًا  الـــشـــوارع«،  تقاطعات  بعض  تأهيل 
»هــــذا ال يــتــنــاســب مـــع حــجــم مـــا تـــم تــدمــيــره 
خـــالل الــــعــــدوان«. وذكــــر أن الــقــطــاع الــزراعــي 
واالقــتــصــادي لــم »يشهد أي إنــجــاز ملموس 
ــي عــمــلــيــة إعــــــــادة اإلعــــــمــــــار«. وأشـــــار  بـــعـــد فــ
سرحان إلى وجود »ضعف في حجم تمويل 
عملية اإلعمار مقارنة باالحتياج املطلوب«، 
ــود مــانــحــني حقيقيني،  ــ الفــتــًا إلـــى عـــدم »وجـ
الصديقة«.  الـــدول  وبعض  ومصر  قطر  غير 
»بذل  وطالب سرحان السلطة الفلسطينية بـ
الــجــهــود الــفــاعــلــة مــع الــــدول املــانــحــة لتوفير 
الــالزم لعملية إعمار وتنمية قطاع  التمويل 

غزة«.
من جهة أخرى، طالب عدد من الفلسطينيني 
ــــس، إســرائــيــل  ــزة، أمـ ــ خــــالل وقـــفـــة بــمــديــنــة غـ
استشهدوا  الــذيــن  األســـرى  بتسليم جثامني 
داخــــل الــســجــون اإلســرائــيــلــيــة، إلــــى ذويــهــم. 
ورفــع املــشــاركــون فــي الوقفة صــورًا لألسرى 
جانب  إلـــى  جثامينهم،  ــحــتــجــزة 

ُ
امل الــشــهــداء 

طالب باإلفراج عن 
ُ
الفتة كبيرة ُكتب عليها »ن
جثامني األسرى الشهداء«.

إال أن الــواقــع يؤكد عكس ذلــك، إذ إن وجــود 
املفتي في العاصمة البريطانية أثار الحديث 
ــاط الــحــقــوقــيــة هــنــاك حـــول أحــكــام  ــ فــي األوسـ
ــدام املــفــرطــة الــتــي تــنــفــذ فــي مــصــر بحق  ــ اإلعـ
معارضني سياسيني، والتي يجب أن يوافق 
عليها املفتي حسب ما ينص القانون، وهو 
األمر الذي جعل عمدة لندن يرفض مقابلته«.
وقــالــت مــصــادر مصرية إن مــن رتــب للزيارة 
هو مؤسس »املجموعة البريطانية املصرية« 
ــاد الـــكـــيـــانـــات  ــ ــحـ ــ ســـمـــيـــر تــــكــــال، ورئــــيــــس »اتـ
ــــب، وهــو  املـــصـــريـــة« فـــي لـــنـــدن مــصــطــفــى رجـ
العاصمة  فــي  شهير  مصري  مقهى  صاحب 
في  متخصص  بــأنــه  ومــعــروف  البريطانية، 
لــزيــارات املــســؤولــني املــصــريــني إلى  الترتيب 

لـــنـــدن مــنــذ عــهــد الـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع الـــراحـــل 
الرئيس محمد  حسني مــبــارك، مــرورًا بعهد 
ــــواًل إلـــى الــســيــســي. واصــطــحــب  مـــرســـي، وصـ
عــالم خــالل زيــارتــه إلــى لندن، التي استمرت 
مدة أسبوع، مستشاره الخاص، الرجل القوي 
فــي دار اإلفـــتـــاء إبــراهــيــم نــجــم، والــصــحــافــي 
املحسوب على األجهزة األمنية حمدي رزق، 
من  الرغم  وعلى  قطب.  مصباح  والصحافي 
مــحــاولــة املــفــتــي ومــرافــقــيــه مـــن دار اإلفـــتـــاء، 
وحــتــى الــصــحــافــيــني، اســتــغــالل زيـــارتـــه إلــى 
املصري  النظام  لسياسة  الترويج  فــي  لندن 
ــاب«،  اإلرهـ عــن »مكافحة  املــتــواصــل  وحديثه 
إال أن ذلك لم يلق النجاح املطلوب في لندن، 
مع رفض رئيس بلدية لندن صادق خان لقاء 

مفتي الديار املصرية خالل زيارة البرملان. 
وقـــبـــل مـــغـــادرة مــصــر إلــــى بــريــطــانــيــا، الــتــي 
وصــل إليها فــي 15 مــايــو/أيــار الــحــالــي، قال 
عالم إنه سيلقي خطابًا أمام مجلس العموم 
الــلــوردات، وسيجتمع مع عــدد من  ومجلس 
كبار السياسيني في بريطانيا، بما في ذلك 
صادق خان. كما أعلن أنه سيلقي محاضرات 
وندوات في عدد من املنتديات ومراكز البحث 
البريطانية. وبعد أن أطلق نشطاء ومنظمات 
بريطانية مسلمة حملة تحث خان على عدم 
لقاء عالم، قال املتحدث باسم رئيس البلدية 
الرجلني.  بــني  لقاء  لعقد  إنــه ال توجد خطط 
على  التوقيع  في  بريطانيا  وشــارك مسلمو 
رسالة مفتوحة إلى خان أشارت إلى »سجل 
عــــالم الــســيــئ فـــي مـــجـــال حـــقـــوق اإلنــــســــان«، 
اإلعـــدام  عمليات  على  موافقته  ذلــك  فــي  بما 
مــنــذ تــعــيــيــنــه مــفــتــيــًا قــبــل نــحــو عـــقـــد. وجـــاء 
املفتي  أنــه »منذ توليه منصب  الــرســالــة  فــي 
ــــالم عـــلـــى مــئــات  ــــق شـــوقـــي عـ فــــي 2013، وافــ
اإلعدامات، والعديد منها لسجناء سياسيني 
للحكومة، في محاكمات جائرة  ومعارضني 
من دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة، 
اإلنــســان وحقوق  فــي تجاهل صـــارخ لحياة 

اإلنسان«.
الجمهورية  مفتي  مستشار  قــال  جهته،  مــن 
إبراهيم نجم إن »حالة من التخبط والسعار 
أصــابــت املــنــابــر اإلعــالمــيــة الــتــابــعــة لتنظيم 
اإلخــوان اإلرهابي بسبب نجاح زيارة مفتي 
الــجــمــهــوريــة لــبــريــطــانــيــا«. وفـــي أغــســطــس/ 
آب مــن الــعــام املــاضــي، أصــدر السيسي قــرارًا 
بتمديد خــدمــة عـــالم مـــدة عـــام بــعــدمــا وصــل 
إلى السن القانونية، وفي مقابل ذلــك، تعهد 
»الــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال مــســيــره في  املــفــتــي بـــ
)تجديد الخطاب اإلفتائي(، وتحقيق الريادة 
اإلفــتــائــيــة، لــيــس فـــي مــصــر فــحــســب، بـــل في 

العالم أجمع«.

تأكيد على عدم السماح 
بكسر قواعد االشتباك 
أو تمرير مسيرة األعالم

أكدت المقاومة أّن الفلسطينيين لن يسمحوا بالعودة لمربع االستفزازات )عبد الحكيم أبو رياش(

عالم في هولندا، عام 2015 )خالد دسوقي/فرانس برس(

وليد التليلي

تتجه األنظار، اليوم اإلثنني، إلى 
االتحاد العام التونسي للشغل الذي 
يعقد اجتماعًا لهيئته اإلدارية، وهي 

السلطة الثانية في املنظمة بعد 
املؤتمر، لتباحث تطور الوضع في 
تونس، وقرار الرئيس قيس سعّيد 
استحداث هيئة استشارية لتكتب 

دستورًا جديدًا للبالد وتعيد تنظيم 
الحياة السياسية، فيما يسميه 

سعّيد جمهورية جديدة.
ال شيء في هذه الهيئة مبدئيًا 
يمكن أن يدفع االتحاد ليزكيها 
أو يوافق عليها، بالنظر إلى كل 

مواقفه السابقة املعلنة، فهي مجرد 
هيئة استشارية وليست تقريرية، 

ال تشارك فيها األحزاب، ويعود 
فيها القرار إلى الرئيس. أما االتحاد 

فمجرد مشارك في لجنة ال يترأسها 
حتى، وهي اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية، التي أوكلت مهمة 

إدارتها لعميد املحامني، إبراهيم 
بودربالة، املثير للجدل.

موقف االتحاد املعروف والوارد في 
أكثر من تصريح وبيان، أنه ال يمكن 
أن يكون مشاركًا في حوار نتائجه 

معروفة مسبقًا، ولن يقبل بأن يكون 
شاهد زور، وال جزءًا من ديكور. 

وأكد أيضًا أنه يرفض إقصاء 
األحزاب، ويختلف كثيرًا مع أفكار 

سعّيد بخصوص النظام السياسي 
في البالد، وهو ما يعني صراحة أنه 

ال يلتقي مع هذه القرارات التي لم 
ُيدَع إلى املشاركة فيها.

في الوقت نفسه، يخضع االتحاد 
إلى ضغوط من أحزاب وشخصيات 

تدعوه وبقية املنظمات إلى عدم 
املشاركة في هذه اللجنة، وآخرها 
حزب العمال اليساري، الذي دعا 

كل الجمعيات واملنظمات الرافضة 
لالستبداد »كي ال تشارك في 

املهزلة الحالية حفاظًا على سمعتها 
وكرامتها وتاريخها«، بحسب 

بيان له السبت املاضي. ال يريد 
االتحاد أن يكون جزءًا من مشروع 
سعّيد، ولكنه ال يريد أيضًا أن يقع 

برفضه الصريح القاطع بني أحضان 
معارضيه، خصوصًا حركة 

النهضة، والعودة إلى ما قبل 25 
يوليو/تموز املاضي. وهو كان يرى 

بالفعل في إجراءات 25 يوليو فرصة 
إلعادة ترتيب املشهد في تونس على 

قواعد جديدة، أو ما يسميه األمني 
العام لالتحاد، نور الدين الطبوبي، 

بالخيار الثالث. ولكن لن يكون أمام 
االتحاد متسع من الوقت النتظار 

توضح ميزان القوى. وأمام خطورة 
هذه الوضع، وبالنظر إلى أهمية قرار 

االتحاد وتأثيره في وضع الصراع 
الحالي، وّجه سعّيد دعوة، أمس 

األحد، للقاء الطبوبي، في محاولة 
استباقية واضحة للتأثير على قرار 
املنظمة النقابية، التي تدرك بالتأكيد 
أنها مناورة جديدة، ومحاولة، مثل 

سابقاتها، للتالعب بها.

لم تحقق زيارة مفتي 
الجمهورية المصرية 

شوقي عالم إلى لندن، 
خالل األسبوع الماضي، 
نجاحًا، بل نجمت عنها 
نتائج سياسية محبطة، 

في ظّل انتقادات 
عدة حول استخدامه 
مصطلحات معاكسة 

لألزهر

في أكتوبر/تشرين األول 2020، أعرب شيخ األزهر أحمد الطيب )الصورة( 
بتجريم  وطالب  اإلســالمــي«،  »اإلرهـــاب  مصطلح  ــداول  ت رفضه  عن 
استخدامه. وذكر في بيان أنه يستنكر »إصرار بعض المسؤولين في دول 
مصطلح  استخدام  على  غربية 
منتبهين  غير  اإلسالمي(،  )اإلرهــاب 
االستخدام  هــذا  على  يترتب  لما 
بالغة للدين اإلسالمي«.  من إساءة 
ــر أن »إلــصــاق  ــ األزه ــد شــيــخ  وأكـ
خلط  هو  باإلسالم  اإلرهاب  تهمة 
وبين  ــان  األدي حقيقة  بين  معيب 
على  هابطة  ألغــراض  توظيفها 

أيدي قلة منحرفة«.

موقف األزهر

Monday 23 May 2022 Monday 23 May 2022
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في ظل األزمة 
السياسية المتواصلة 

منذ أشهر في 
العراق، بدأت 

قوى عدة تطرح 
خيار حّل البرلمان 

والذهاب نحو 
إجراء انتخابات 

جديدة، ومنها التيار 
الصدري بزعامة 
مقتدى الصدر، 
وذلك كخطوة 

أخيرة إلنهاء حالة 
االنسداد السياسي 

في البالد مع 
تواصل الصراع 

بين الصدر وقوى 
تحالف »اإلطار 

التنسيقي« بشأن 
تشكيل الحكومة 

الجديدة

طهران ـ صابر غل عنبري

يــتــوجــه الــرئــيــس اإليـــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي، 
إلــى سلطنة ُعمان بدعوة من  اليوم االثــنــني، 
السلطان هيثم بن طارق، وفق ما أفاد اإلعالم 
ثاني محطة عربية  الرسمي في طهران، في 
لـــه مــنــذ تــولــيــه مــهــامــه. وســيــتــوجــه رئــيــســي 
إلـــى مسقط »عــلــى رأس وفـــد رفــيــع املستوى 
والسياسية  االقتصادية  العالقات  لتوسيع 
والــثــقــافــيــة«. ومـــن املــقــرر أن يــوقــع الجانبان 
وكــــاالت  أوردت  ــاون، حــســبــمــا  ــعــ تــ ــاقـــات  ــفـ اتـ
رســـمـــيـــة إيــــرانــــيــــة. وتــــأتــــي زيــــــــارة الـــرئـــيـــس 
اإليـــرانـــي إلـــى مسقط فــي وقـــت تــبــذل جهود 
دبــلــومــاســيــة لــكــســر الـــجـــمـــود الـــحـــاصـــل في 
املباحثات الهادفة إلى إحياء االتفاق النووي 
اإليراني الذي انسحبت منه واشنطن أحاديًا 
مــشــاورات هاتفية مساء  2018. وجـــرت  عــام 
الــســبــت بــني مــســؤول الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة 
في االتحاد األوروبي جوزيب بوريل، ووزير 
عبداللهيان  أمير  اإليراني حسني  الخارجية 
حول آخر تطورات مفاوضات فيينا. وأفادت 
الخارجية اإليرانية في بيان بأن عبداللهيان 

أشار إلى »املبادرات« التي طرحتها إيران في 
إنريكي مورا  بوريل،  لنائب  األخيرة  الزيارة 
)بني 10 و13 مايو/أيار الحالي( الذي يؤدي 
دور املنسق في محادثات فيينا. ونقل البيان 
ــادة في  ــ ــران »جـ ــ عـــن عــبــدالــلــهــيــان قــولــه إن إيـ

التوصل إلى اتفاق قوي ومستدام«.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئـــيـــس املــجــلــس األعــلــى 
للعالقات الخارجية اإليرانية، كمال خرازي، 
أمـــــس األحــــــــد، أن زيــــــــارة مــــــورا إلـــــى طـــهـــران 
»مــهــدت الطريق أمــام اســتــمــرار املــفــاوضــات« 
أكثر  والــتــي توقفت منذ  فيينا  فــي  الــنــوويــة 
مــن شــهــريــن. وأضــــاف خــــرازي فــي كــلــمــة في 
ــات  ــول أزمــ نـــــدوة »الــــعــــرب وإيــــــــران: حـــــوار حــ
ــز الـــجـــزيـــرة  ــركــ املـــنـــطـــقـــة« الـــتـــي يــنــظــمــهــا »مــ
ــة، أن »ثـــمـــة قــضــايــا  لـــلـــدراســـات« فـــي الــــدوحــ
بني  الــراهــنــة  املــفــاوضــات  فــي  متبقية  قليلة 
إيران والدول الغربية«، مؤكدًا أنه »يجب حل 
هـــذه الــقــضــايــا«. وأضــــاف أن بـــالده »وصــلــت 
الــنــوويــة مــن دون االتــكــال على  التقنية  إلـــى 
التقنية  »تطوير  أن  على  مــشــّددًا  األجــانــب«، 
النووية السلمية املحلية جزء من مصالحنا 
الوطنية واآلخــرون ال يمكنهم تحديد ما إذا 
ــران لــهــا الــحــق فـــي امـــتـــالك التقنية  ــ كــانــت إيـ
الــنــوويــة أم ال«. وأكــد خـــرازي: »أعلنت إيــران 
للطاقة  السلمي  االستخدام  تريد  أنها  مــرارًا 

النووية«.
ــرازي  ــ ــلـــى الــصــعــيــد اإلقـــلـــيـــمـــي، انـــتـــقـــد خـ وعـ
تطبيع دول في املنطقة عالقاتها مع االحتالل 
 إن »الجمهورية اإلسالمية 

ً
اإلسرائيلي، قائال

ــن تــســمــح بــــأن يـــكـــون لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي  لـ
أن  املنطقة«، مضيفًا  فــي  قــدم  موطئ  املحتل 
فتح املجال أمامه »لن يخلق األمن واالستقرار 
لــديــه هــدف إال  الــكــيــان الصهيوني ليس  ألن 
بني  والفرقة  الخليج  منطقة  في  التوتر  زرع 

أعضاء هذه املنطقة«. وتابع رئيس املجلس 
ــة أن  ــيـ ــرانـ ــلـــى لــلــعــالقــات الــخــارجــيــة اإليـ األعـ
»هــنــاك عــوامــل كــثــيــرة مــثــيــرة لــلــتــوتــرات في 
ــط والــبــيــئــة املــحــيــطــة  ــ مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســ
التعاون  الوحيد هو  بــإيــران والــعــرب والحل 
اإلقليمي وتغيير أسلوب مواجهة املشكالت 
ــراعـــات«، داعــيــًا إلـــى »الـــحـــوار كسبيل  والـــصـ

فاعل لرفع سوء الفهم وحل الصراعات«.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــب رئـ ــ ــائـ ــ ــه، أكــــــــد نـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الـــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، الشيخ 
مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، أول من 
أمـــس الــســبــت، أن الــقــيــادة اإليــرانــيــة أبلغت 
ــة بـــاســـتـــعـــدادهـــا لــقــبــول حـــل وســط  الــــدوحــ
ــا يــتــعــلــق بــاملــلــف الــــنــــووي اإليــــرانــــي.  فـــي مـ
»هــانــدلــســبــالت«  مــع صحيفة  مقابلة  وفـــي 

األملــانــيــة، قـــال الــوزيــر الــقــطــري إن التوصل 
إلى حل وسط سيدعم االستقرار في منطقة 
ــواق الــنــفــط، مــوضــحــًا أن  ــ الــخــلــيــج وفـــي أسـ
»ضــخ كميات إضــافــيــة مــن النفط اإليــرانــي 
أسعار  استقرار  األســـواق سيساعد في  في 
دولــة  أمير  التضخم«.وكان  وخفض  الــخــام 
ــانـــي، قد  قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـ
قـــــال، خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
املستشار األملاني أوالف شولتز في برلني، 
يوم الجمعة املاضي: »إننا بحثنا عالقاتنا 
املجاالت،  التي تشمل كل  املتميزة  الثنائية 
إلى جانب ذلك، عدة ملفات دولية وإقليمية 
أبرزها امللف اإليراني«، مشيرًا إلى أن دولة 
الــخــالف   

ّ
حـــل فــي  للمشاركة  قــطــر مستعدة 

الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق نووي«.

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

ــــدره رئــيــس الــنــظــام  ــزال الــعــفــو الــــذي أصـ ال يــ
الشهر املاضي،  الــســوري بشار األســد نهاية 
ولم يشمل سوى مئات املعتقلني في سجونه، 
يــتــفــاعــل فـــي الـــشـــارع الـــســـوري، مـــا يــؤكــد أن 
مقاربة النظام ملف املعتقلني جاءت لغايات 
إعالمية وسياسية ال أكثر، إذ ال يزال عشرات 
اآلالف من السوريني معتقلني في سجونه، أو 

مخفّيني قسريًا.
وتــظــاهــر الــعــشــرات فـــي بــلــدة كــنــاكــر جــنــوب 
غرب العاصمة دمشق، يوم الجمعة املاضي، 
في خطوة  املعتقلني،  عن  باإلفراج  للمطالبة 
هي األولى من نوعها في البلدة منذ سيطرة 

النظام عليها قبل عــدة ســنــوات، وهــو ما قد 
ــام تـــظـــاهـــرات مــمــاثــلــة في  ــ يــمــهــد الــطــريــق أمـ
مــنــاطــق ســيــطــرة هـــذا الــنــظــام الـــذي لــم يفرج 
سوى عن مئات املعتقلني حتى أمس األحد. 
أن خرجت تظاهرات في مناطق  ولــم يسبق 
املعتقلني،  بــإطــالق  مطالبة  الــنــظــام  ســيــطــرة 
ــتــل منهم اآلالف تــحــت الــتــعــذيــب في 

ُ
الــذيــن ق

سجون هــذا النظام على مــدى سنوات، ومن 
بينهم نساء وأطفال.

، بداية الشهر الحالي، 
ّ

وكــان النظام قد فــض
الذين جاءوا  تجمعًا كبيرًا ألهالي املعتقلني 
مـــن مــخــتــلــف املـــحـــافـــظـــات إلــــى قــلــب دمــشــق، 
إلــى حركة  لخشيته مــن تــحــّول هــذا التجمع 
عــصــيــان أو تــمــرد عــلــيــه. وبـــدأ الــنــظــام مطلع 
ــار الـــحـــالـــي اإلفــــــــراج عــــن مــعــتــقــلــني  ــايــــو/أيــ مــ
عــلــى دفــعــات، بــعــد صـــدور »عــفــو« مــن األســد 
أسماها  عما  املــاضــي،  إبريل/نيسان   30 في 
ــيــــة«، فـــي مـــحـــاولـــة لــوســم  »الـــجـــرائـــم اإلرهــــابــ
ــدم الــشــارع  ــ املــعــتــقــلــني بــصــفــة اإلرهــــــاب. وُصـ
عنهم،  املفرج  املعتقلني  مشاهد  من  السوري 
إذ فقد البعض منهم ذاكرته أو عقله، أو خرج 

بوضع صحي مريع.
وكــان مــن املــؤمــل أن يشمل عفو األســد عدة 
آالف من املعتقلني، إال أن عدد املفرج عنهم 
لــم يــتــجــاوز 500، مــا يــشــيــر إلـــى أن الــغــايــة 
االهتمام عن مجزرة حي  العفو صــرف  من 
الــتــضــامــن جــنــوبــي دمـــشـــق. وكــــان تحقيق 
نــشــر فـــي مــجــلــة »نـــيـــو اليـــنـــز« األمــيــركــيــة، 
وجــــرى االعـــتـــمـــاد عــلــيــه فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 
صحيفة ذا غارديان، قد كشف تفاصيل هذه 
املجزرة بحق عشرات املدنيني )فلسطينيني 
األمنية  األجهزة  ارتكبتها  وقد  وسوريني(، 
ــي الـــتـــضـــامـــن جـــنـــوبـــي دمـــشـــق عـــام  ــي حــ فــ
هـــؤالء  قــتــلــت  إذ  بــطــريــقــة وحــشــيــة،   ،2013

القتلى.  الفاعلون جثث  أحـــرق  ثــم  املــدنــيــني 
ويــعــد هــذا »الــعــفــو« هــو الــتــاســع عشر منذ 
انطالق الثورة السورية في ربيع عام 2011، 
ــه، وفــــق الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق  ــ غــيــر أنـ
اإلنسان، ال يزال لدى النظام قرابة 132 ألف 
معتقل، بينهم 87 ألف مخفّي قسريًا، وهو 
مــا يثبت عـــدم جــديــة الــنــظــام فــي التعاطي 
مـــع هـــذا املــلــف اإلنــســانــي الــــذي حـــّولـــه إلــى 
السورية  الشبكة  وأكـــدت  تــفــاوضــيــة.  ورقـــة 
لحقوق اإلنسان، في تقرير صدر قبل أيام، 
أن النظام »لم يتوقف عن عمليات االعتقال 
أطــلــق، في  »الــنــظــام  أن  التعسفي«. وبــّيــنــت 
غــضــون األيــــام الــعــشــرة األولــــى مــن صــدور 
مــرســوم الــعــفــو، ســـراح قــرابــة 476 شخصًا 
والعسكرية  املــدنــيــة  الــســجــون  ُمختلف  مــن 
ــرع األمــنــيــة فــي املــحــافــظــات الــســوريــة،  واألفــ
بينهم 55 امــرأة، و13 شخصًا كانوا أطفااًل 

حني اعتقالهم«.
وفـــي الــســيــاق، أوضـــح مــديــر الشبكة فضل 
ــعــــربــــي  ــــث مـــــع »الــ ــديـ ــ ــبــــد الــــغــــنــــي، فـــــي حـ عــ
عنهم حتى  املــفــرج  أن »حصيلة  الــجــديــد«، 
)أمس( األحد لم تصل إلى 500 معتقل، وهي 
تشكل أقل من 1 في املائة من عدد املعتقلني 
واملخفّيني قسريًا لدى النظام«. وأشار عبد 
الغني إلى أن أجهزة النظام األمنية »تفرج 

عــن دفــعــات بــأعــداد بسيطة«، الفــتــًا إلــى أن 
الــذيــن  مشهد اآلالف مــن أهــالــي املــعــتــقــلــني، 
تجمعوا في دمشق مع بــدء تنفيذ مرسوم 
العفو، »شّكل إدانة كبيرة للنظام الذي كان 
ينكر وجود هذا العدد الكبير من املعتقلني 

لديه«.
وأوضــــــح عــبــد الــغــنــي أن الـــنـــظـــام »بــــــّدل من 
ــه فـــــي عـــمـــلـــيـــة إطــــــــالق املـــعـــتـــقـــلـــني«،  ــوبــ ــلــ أســ
مــشــيــرًا إلـــى أن »األجـــهـــزة األمــنــيــة فــي األيـــام 
املــفــرج عنهم  تلقي باملعتقلني  كــانــت  األولـــى 
ــيـــوم، فيتم  فـــي الــســاحــات والــــشــــوارع، أمـــا الـ
االنتباه  لــصــرف  محافظاتهم  إلــى  إرســالــهــم 
ــــذي يـــخـــرج بـــه املــفــرج  عـــن الـــوضـــع املـــــزري الـ
النظام  ب 

ّ
املعتقالت«. ولطاملا تجن عنهم من 

مــقــاربــة مــلــف املعتقلني فــي ســجــونــه فــي كل 
املفاوضات التي تجري بينه وبني املعارضة، 
ــم الـــذي يمكن أن يــديــنــه في  كــونــه املــلــف األهـ

املحافل الدولية.
مـــن جــهــتــه، تـــوقـــع املـــحـــامـــي عــبــد الــنــاصــر 
حـــوشـــان، وهــــو عــضــو مــجــلــس فــــرع حــمــاة 
للمحامني األحــرار، في حديث مع »العربي 
إطــالق سراح  عمليات  تنتهي  أن  الجديد«، 
عن  معربًا  الحالي،  الشهر  نهاية  املعتقلني 
اعــتــقــاده بــأن النظام حقق أهــدافــه مــن وراء 
القانون رقــم 7 )العفو( الــذي أصــدره بشار 
األســـــد. وعــــن هــــذه األهـــــــداف، قــــال حــوشــان 
ــــالل الـــعـــفـــو »غـــطـــى عــلــى  إن الـــنـــظـــام مــــن خـ
الــضــجــة الــتــي أثـــارهـــا الــكــشــف عـــن مــجــزرة 
األممي  املبعوث  أن  إلــى  التضامن«، مشيرًا 
إلى سورية غير بيدرسن »اعتبر هذا العفو 
ــــاف حـــوشـــان »أراد  خــطــوة مــتــقــدمــة«. وأضـ
بأنه يجري  الــدولــي  املجتمع  إيــهــام  النظام 
مــصــالــحــات وطــنــيــة وأن هــنــاك بــيــئــة آمــنــة 

لعودة الالجئني السوريني«.
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مورا يمّهد لعودة مفاوضات فييناهل ُتحرك خدعة عفو األسد الشارع السوري؟

يــزيــدي، في تصريحات له أخــيــرًا، أن »حل 
املحتملة  السيناريوهات  أحد  هو  البرملان 

للخروج من األزمة«.
في املقابل، حذر عضو اللجنة القانونية في 
الــبــرملــان، مــحــمــد عــنــوز، مــن أن حــل الــبــرملــان 
ــاع  ــ ــلـــى أوضــ ــيـــمـــة عـ »ســـتـــكـــون نـــتـــائـــجـــه وخـ
البالد«، في معرض تعليقه للصحافيني في 

حركة  رئيس  وتحدث  الحالية.  السياسية 
»امـــتـــداد« املــدنــيــة، الــنــائــب عـــالء الــركــابــي، 
عن  أخــيــرًا،  »واع«  العراقية  األنــبــاء  لوكالة 
أن حل البرملان خيار يلوح في األفــق، بعد 
الدستورية وعــدم وجــود أي  املهل  تــجــاوز 
أكــد عضو  لــألزمــة. مــن جهته،  مالمح لحل 
»االتــــحــــاد الــوطــنــي الـــكـــردســـتـــانـــي«، فــائــق 

 عــضــوًا بـــارزًا 
ّ
بــغــداد عــلــى هـــذا الــخــيــار. لــكــن

الجديد«  »العربي  لـ قال  الصدري،  التيار  في 
ــل الـــبـــرملـــان  ــ ــمــــه، إن »حـ ــر اســ ــ ــدم ذكـ ــ طـــالـــبـــًا عـ
وإعادة االنتخابات أفضل من والدة حكومة 
مـــشـــّوهـــة«. وأكـــــد مــنــاقــشــة هــــذا الـــخـــيـــار في 
تحالف  ألعــضــاء  بينها  مختلفة  اجتماعات 
»إنــقــاذ وطـــن«. ورأى أن »إعـــادة االنتخابات 

ســتــكــون فــي صــالــح الــقــوى املـــؤيـــدة ملــشــروع 
حكومة األغلبية وكذلك املدنيني واملستقلني، 
النكشاف ظهر القوى التي أسندت التفاوض 
مــع أبــنــاء الــوطــن لشخصيات مــن الــخــارج«، 
فــي إشـــارة إلــى تحالف »اإلطـــار التنسيقي«. 
واعتبر أن تحالف »إنقاذ وطن« يمتلك قرار 
 »لدينا 180 نائبًا ومتى 

ً
الــبــرملــان، قــائــال حــل 

ما رأينا أن حل البرملان في صالح العراقيني، 
سنفعل ذلــك بــال تـــردد، ولــن نــواجــه صعوبة 
بــتــحــقــيــق نـــصـــاب هـــــذه الـــجـــلـــســـة حـــتـــى إذا 

قاطعت قوى اإلطار التنسيقي«.
في املقابل، أكد القيادي في تحالف »اإلطار 
حديث  فــي  الــصــيــهــود،  محمد  التنسيقي«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، ارتــفــاع حــظــوظ خيار  لـــ
حــــل الـــبـــرملـــان وإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة 
فــي األيــــام األخـــيـــرة، مــعــتــبــرًا أنـــه »قـــد يكون 
أفــضــل مــن الــخــيــارات األخــــرى إذا استمرت 
ــاف الصيهود أن  ــة فــتــرة أطــــول«. وأضـ األزمـ
»خــيــار حــل الــبــرملــان والــتــوجــه نــحــو إعـــادة 
االنــتــخــابــات بــات مــطــروحــًا كــأمــر واقـــع اآلن 
من قبل أطراف سياسية مختلفة، خصوصًا 
ملــــا لـــالنـــســـداد الـــحـــاصـــل حـــالـــيـــًا مــــن تــأثــيــر 
ــه 

ّ
عــلــى مــجــمــل األوضــــــاع فـــي الــــعــــراق«. لــكــن

رأى أن إجـــــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة بــوجــود 
مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات نــفــســهــا وبـــإشـــراف 
معتبرًا  مجٍد«،  غير  »أمــر  الحالية  الحكومة 
الكاظمي  مصطفى  وحــكــومــة  املفوضية  أن 
ولهذا  نزيهة،  انتخابات  إجــراء  في  »فشلوا 
ــراء  ــ الــتــوجــه نــحــو خـــيـــار حـــل الـــبـــرملـــان وإجـ
ــابـــات مــــشــــروط بــتــغــيــيــر مــفــوضــيــة  ــتـــخـ االنـ
االنـــتـــخـــابـــات، وربـــمـــا يـــطـــاول األمــــر تــعــديــل 
قانون االنتخابات، خصوصًا في ما يتعلق 

بآلية عد وفرز األصوات«.
ــار  ــر عــن »اإلطــ وفـــي الــســيــاق، أكـــد نــائــب آخـ
الــتــنــســيــقــي«، طــلــب عــــدم كــشــف اســـمـــه، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »إخــفــاق  تــصــريــح لـــ
إيرانيني  قبل وسطاء  الحالية من  املساعي 
لحل األزمة، يعني استنفاد الفرص كاملة«. 
 »إعـــــادة االنــتــخــابــات يــجــب أن 

ّ
ــــاف أن وأضـ

يرافقها تغيير مفوضية االنتخابات وإعادة 
النظر بقانون االنتخابات، وهو ما ال يمكن 
تحقيقه في حال تم حل البرملان فعليًا قبل 
ذلك، ما يعني أننا سندخل بفوضى أكبر«. 
 »هذا الخيار يلّوح به الصدريون 

ّ
واعتبر أن

التنسيقي،  لــإلطــار  مبطنة  رســائــل  ضــمــن 
ونعتبر أن ذهاب الصدر وكتلته للمعارضة 
أفــضــل مـــن إعـــــادة االنــتــخــابــات الــتــي قـــد ال 
تكون عملية إجرائها مرة أخرى مضمونة 

من األساس«.
ــــرح الــخــبــيــر فــــي الـــدســـتـــور  مــــن جـــانـــبـــه، شـ
الجديد«  »العربي  لـ التميمي  علي  العراقي 
 إنــه 

ً
آلـــيـــة الــتــوجــه إلــــى هــــذا الـــخـــيـــار، قـــائـــال

»وفقًا للمادة 64 من الدستور، ُيحل البرملان 
باألغلبية املطلقة لعدد أعضائه، بناًء على 
أو طلٍب من رئيس  طلٍب من ثلث أعضائه، 
الــــــــوزراء وبــمــوافــقــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة«. 
وأوضح أنه »بعد حل البرملان، يدعو رئيس 
الجمهورية إلى انتخابات جديدة خالل مدة 
أقصاها ستني يومًا من تاريخ الحل، وُيعّد 
 ،

ً
ُمستقيال الحالة  هــذه  فــي  الــــوزراء  مجلس 

ويواصل تصريف األمور اليومية، كما هو 
الحال حاليًا في ظل االنسداد السياسي«.

ــاســــي أحـــمـــد  ــيــ ــل الــــســ ــلــ ــحــ بــــــــــــدوره، أكـــــــد املــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »خــيــار  الــشــريــفــي، لـــ
حل البرملان والذهاب إلى إجراء انتخابات 
جــديــدة مــطــروح على األقـــل فــي اجتماعات 
عــن حــلــول،  الــتــي تبحث  السياسية  الــقــوى 
ــمــــا بـــــات بــعــضــهــا يــهــيــئ نــفــســه لــهــذا  وربــ
«. وأضاف 

ً
السيناريو تحسبًا لحدوثه فعال

أن »هــذا الخيار وعلى الرغم من صعوبته، 
 أخيرًا إلنهاء حالة االنسداد 

ً
لكنه يعد حال

الــســيــاســي فـــي الـــــعـــــراق«. وبـــــنّي الــشــريــفــي 
أن »تــلــويــح مــقــتــدى الـــصـــدر بـــهـــذا الــخــيــار 
بقاعدته  العالية  ثقته  يؤكد  مــرة،  مــن  أكثر 
إذا  سلبي  بشكل  تتأثر  لــن  فهي  الشعبية، 
املــبــكــرة، بل  البرملانية  االنــتــخــابــات  أعــيــدت 
عــلــى الــعــكــس، هـــذه املــــرة ربــمــا يــرتــفــع عــدد 
الــبــرملــان، وهــذا  مقاعد التيار الــصــدري فــي 
األمـــر يشمل حــلــفــاءه فــي تــحــالــف الــســيــادة 

والحزب الديمقراطي«.

متابعةمتابعة

تظاهر العشرات في 
كناكر للمطالبة باإلفراج 

عن المعتقلين

العراق: تلويح بحّل البرلمان

في  الناشئة  المدنية  األحــزاب  أبرز  »امتداد«،  حركة  من  مصادر  قالت 
العراق، لـ»العربي الجديد«، إن الحركة التي تمتلك 9 أعضاء في البرلمان 
تواجه تحديات ومشاكل متتالية منذ عدة أشهر، يقف خلف أغلبها 
األزمــة  من  الموقف  بشأن  الحركة  أعضاء  بين  ــرؤى  ال في  االختالف 
أعضائها  مع  الحركة  قيادة  مناقشة  لعدم  إضافة  الحالية،  السياسية 
القرارات التي يتم اإلعالن عنها أو تبنيها. كما أن مسألة التمويل المالي 

للحركة باتت أحد أسباب الخالفات.

مشاكل تعصف بحركة »امتداد«

تقرير

بغداد ـ عادل النواب

ــيــــة عــــراقــــيــــة  ــيــــاســ تـــــطـــــرح قــــــــوى ســ
أيــام، عبر تصريحات  مختلفة منذ 
وبيانات متكررة، خيار حل البرملان 
ــراء انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة  ــ ــ ــــاب نـــحـــو إجـ ــــذهـ والـ
الــعــراق، كحل ملعالجة األزمـــة السياسية  فــي 
السابع  شهرها  قريبًا  تدخل  التي  الحالية، 
بـــــوادر حقيقية  أي  مـــن دون  الـــتـــوالـــي،  عــلــى 
لنهايتها. ومنذ اإلعالن عن النتائج النهائية 
الرسمية لالنتخابات في العراق، في الثالثني 
من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام املاضي 
)بعد 50 يومًا من إجــراء عملية االقــتــراع في 
الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 2021(، 
تتواصل األزمة السياسية في البالد، مسجلة 
بــذلــك إحــــدى أطــــول األزمـــــات الــتــي يشهدها 

العراق، منذ الغزو األميركي عام 2003.
ــيـــة حــــــول تــشــكــيــل  ــيـــاسـ تـــتـــركـــز األزمـــــــــة الـــسـ
الــحــكــومــة املــقــبــلــة، إذ يـــواصـــل زعــيــم الــتــيــار 
الصدري، مقتدى الصدر، الذي حازت كتلته 
على املرتبة األولى في االنتخابات، اإلصرار 
رافضًا  وطنية،  أغلبية  حكومة  تشكيل  على 
على  القائمة  التوافق  حكومات  إلــى  الــعــودة 
ــــألوزان الــطــائــفــيــة في  ــ ــًا لـ ــقـ املــحــاصــصــة ووفـ
ــار  الــبــالد. فــي املــقــابــل، يــرفــض تــحــالــف »اإلطـ
الــتــنــســيــقــي«، الـــــذي يــضــم عـــــددًا مـــن الــقــوى 
الـــطـــرح، ويــؤكــد أيضًا  ــران، هـــذا  ــ الحليفة إليـ
رفضه تشكيل أي حكومة ال تكون من خالل 
كتلة سياسية للمكّون الشيعي. وأعلن الصدر 
عـــن تــحــالــف عــابــر لــلــهــويــات الــفــرعــيــة تحت 
اســم »إنــقــاذ وطـــن«، ضــم تحالف »الــســيــادة« 
العرب   سياسيًا عن 

ً
الــذي يقدم نفسه ممثال

ــة بــزعــامــة خــمــيــس الــخــنــجــر، والــحــزب 
ّ
الــســن

إقليم  في  الحاكم  الكردستاني  الديمقراطي 
كردستان بزعامة مسعود البارزاني.

ــة، صـــــدرت مـــواقـــف  ــيـ وخـــــالل األيــــــام املـــاضـ
ــبــــرملــــان  الــ ــدة تــــؤكــــد أن حـــــل  ســـيـــاســـيـــة عـــــ
املتاح  الخيار  االنتخابات سيكون  وإعادة 
واألفــضــل مــن سيناريو الــفــوضــى، فــي ظل 
ــنـــي بـــاألزمـــة  مـــخـــاوف مـــن تـــأثـــر املـــلـــف األمـ

بغداد ـ محمد علي

كشفت مصادر أمنية في منطقة مخمور، 
جنوب  كيلومتر   100 بعد  على  الــواقــعــة 
شــرقــي املــوصــل ضــمــن مــحــافــظــة نينوى 
عن  الجديد«،  »العربي  لـ الــعــراق،  شمالي 
الـــبـــارز فــي حـــزب العمال  الــقــيــادي  مقتل 
يتولى  الـــذي  روبـــار،  أحــمــد  الكردستاني 
الــحــزب  أنــشــطــة ومــصــالــح  عــمــلــيــًا إدارة 
فـــي املــنــطــقــة الــتــي تــضــم أكــبــر املــخــيــمــات 
»الـــكـــردســـتـــانـــي«،  الــســكــنــيــة الـــتـــابـــعـــة لــــ
ــرة  ــيـ والـــــــذي حـــولـــهـــا فــــي الـــســـنـــوات األخـ
ــة عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة  ــطـ  ألنـــشـ

ً
ــقـــال ــعـ مـ

لصالحه. وأفــادت مصادر كردية عراقية 
في املنطقة »العربي الجديد« بأن قصفًا 
بطائرة مسّيرة استهدف سيارة رباعية 
الــدفــع تقل روبـــار، أول مــن أمــس السبت، 
وأســفــرت عن مقتله مع مرافق كــان معه. 
وبحسب املصادر، فمن »املرجح أن تكون 

املسّيرة تركية«.
ــا مـــازي الـــكـــردي، الــذي  وذكـــر مــوقــع دراكــ
العراق،  إقليم كردستان  داخــل  يعمل من 
ــزب الــــعــــمــــال تــوفــي  ــ ــادي فــــي حــ ــيــ ــقــ أن الــ
داخـــــل مــســتــشــفــى مــديــنــة الـــقـــيـــارة، بعد 
نــقــلــه إلــيــهــا مــتــأثــرًا بـــجـــروحـــه. وأضــــاف 
أن روبـــار، وهــو مــن أكـــراد تركيا، التحق 
م 

ّ
1991، وتسل عــام  فــي  الــحــزب  بصفوف 

مناصب رفيعة، وقبل مقتله، كان عضوًا 
فـــي »الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لـــقـــوات الـــدفـــاع 
العمال  لحزب  ح 

ّ
املسل الجناح  الشعبي«، 

الكردستاني. وأطلقت القوات التركية، في 
عسكرية  عملية  املــاضــي،  إبريل/نيسان 
يشارك فيها ســالح الجو ووحــدات برية 
خاصة، في قرى ومناطق عراقية حدودية 
ضمن إقليم كردستان العراق، تستهدف 

مواقع مسلحي »الكردستاني«.
ــــم مـــــســـــؤول فــــرع  ــهـ ــ ــــاق آخـــــــــر، اتـ ــيـ ــ فـــــي سـ
»الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« 
ــان الـــــعـــــراق،  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ الــــحــــاكــــم بـــإقـــلـــيـــم كـ
ــانـــج عــبــد  ــرمـ ــور، كـ ــمـ ــخـ ضـــمـــن مــنــطــقــة مـ
ـــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي بــأنــه  ــه، حـ ــلـ الـ

وأضـــــاف  إقـــلـــيـــمـــيـــة«.  »أداة  إلـــــى  تـــحـــول 
ــــزب   »حـ

ّ
أن ــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة  تـــصـ ــــي  فـ

الــكــردســتــانــي ينسق مــع الحشد  الــعــمــال 
ــــل  الــشــعــبــي فــــي مــنــطــقــة مـــخـــمـــور، وأرسـ
جــرحــى الــهــجــوم إلــــى مــســتــشــفــى مــديــنــة 
القيارة )جنوبي املوصل يخضع لسلطة 
بغداد( بالتنسيق والتعاون مع مسلحي 
ــد أن »ســيــاســات حــزب  املــلــيــشــيــات«. وأكــ
ــًا فــــي مــصــلــحــة  ــمـــال ال تـــصـــب إطــــالقــ ــعـ الـ
شــعــب كـــردســـتـــان، وهــــو يــخــلــق املــشــاكــل 
لــســكــان املــنــاطــق الــتــي يــوجــد فــيــهــا، مثل 
املناطق  مــن  مخمور وســنــجــار والــعــديــد 
األخــــرى«. واتــهــم حكومة رئــيــس الـــوزراء 
ها تمتلك 

ّ
العراقي مصطفى الكاظمي بأن

الحزب،  يفعله  ما  حيال  ضعيفًا  »موقفًا 
ــه«.  ــاتـ ــارسـ ــمـ ــي مـ ــا يــجــعــلــه يـــتـــمـــادى فــ مــ
وحّمل عبد الله الحزب مسؤولية تحويل 
مخيم مخمور إلى ساحة ألنشطته بداًل 
مـــن أن يــكــون مــخــيــمــًا إليـــــواء الــنــازحــني، 
معتبرًا أن »املتضرر الوحيد من الوضع 
القائم داخل املخيم هم سكانه املدنيون، 
وبسببه  الحزب  مسلحو  يرهبهم  الذين 
ــــن املــــســــاعــــدات  ــتـــى مـ ــم مــــحــــرومــــون حـ ــ هـ
عنهم  قطعتها  التي  الــدولــيــة،  اإلنسانية 
بشؤون  املعنية  املتحدة  األمـــم  منظمات 

الالجئني«.
التسعينيات  مطلع  منذ  املخيم  وأنــشــئ 
ــربـــي مــديــنــة  بــــإشــــراف األمــــــم املـــتـــحـــدة غـ
ــات يــــعــــرف بــــاســــم »مــخــيــم  ــ ــ مـــخـــمـــور، وبـ
مخمور«، وهو عبارة عن منازل مبنية من 
الحجر والــطــوب، وجـــرى توفير مــدارس 
مـــتـــواضـــعـــة ومـــــركـــــز صـــحـــي وأســـــــــواق، 

ويضم اآلالف جميعهم من أكراد تركيا.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، وصـــف مــنــســق لجنة 
الــتــوصــيــات الــدولــيــة فـــي حــكــومــة إقليم 
كردستان، ديندار زيباري، مخيم مخمور 
بــأنــه »فــقــد سمته املــدنــيــة«. وأضــــاف في 
 املخيم »يستخدم 

ّ
تصريحات إعالمية أن

وتحركات  العسكري  الــتــدريــب  ألغـــراض 
وتنظيمات أحد األحزاب )في إشارة منه 

إلى العمال الكردستاني(«.

اغتيال قيادي بـ»الكردستاني« 
شمالي العراق

عضو في التيار 
الصدري: »إنقاذ وطن« 

يمتلك قرار حل البرلمان

الصيهود: االنتخابات 
الجديدة مشروطة بتغيير 

مفوضية االنتخابات

يبدأ الرئيس اإليراني، 
إبراهيم رئيسي، زيارة 

ُعمان اليوم االثنين، في 
ظّل تزخيم نائب مسؤول 
السياسة الخارجية لالتحاد 

األوروبي، إنريكي مورا، 
الملف النووي

ال يزال »العفو« الذي 
أصدره رئيس النظام 

السوري بشار األسد 
يشغل الساحة السورية، 

خصوصًا أهالي 
المعتقلين، وسط بروز 

تحركات للمطالبة 
بإطالق سراح جدي 

للسجناء

الحدث خيار أخير للخروج من األزمة السياسية 
المستعصية منذ أشهر

Monday 23 May 2022 Monday 23 May 2022
االثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة االثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة

  شرق
      غرب
اغتيال عقيد بالحرس 

الثوري اإليراني
أكد الحرس الثوري اإليراني اغتيال 
أحـــد مــقــاتــلــيــه، مــســاء أمـــس األحـــد، 
وهـــو الــعــقــيــد صــيــاد خـــدايـــي، الــذي 
ــه قـــاتـــل فـــي ســـوريـــة »دفـــاعـــًا  ــال إنــ قــ
عـــن الــــحــــرم«، فـــي إشـــــارة إلــــى مــقــام 
ــنـــب بـــدمـــشـــق. ووصــــف  ــيـــدة زيـ الـــسـ
الــحــرس الــثــوري فــي بيان االغتيال 
بــأنــه »إجــــراء إرهــابــي مــعــاد للثورة 
نفذته عناصر مرتبطة باالستكبار 
ــاملــــي«، مــــؤكــــدًا أن »اإلجـــــــــراءات  ــعــ الــ
الـــــالزمـــــة مـــســـتـــمـــرة لـــلـــوصـــول إلـــى 
املــهــاجــم أو املــهــاجــمــني«. بـــدورهـــا، 
كــشــفــت وكـــالـــة »تــســنــيــم« اإليــرانــيــة 
املطلع،  باملصدر  وصفته  عما   

ً
نقال

قوله إن اغتيال خدايي، تم جنوبي 
طـــــــــهـــــــــران، عـــــبـــــر شــــخــــصــــني كــــانــــا 
يــســتــقــالن دراجـــــة نـــاريـــة، إذ أطــلــقــا 
ــات تـــجـــاهـــه أمـــــام  ــ ــاصــ ــ خـــمـــس رصــ

منزله.
)العربي الجديد(

أول تعديل وزاري باإلمارات 
في عهد بن زايد

أعلنت اإلمـــارات، أمــس األحــد، إجــراء 
عــهــد رئيس  فــي  تــعــديــل وزاري  أول 
ــد آل  ــ ــبـــالد الـــجـــديـــد مــحــمــد بـــن زايـ الـ
نهيان )الصورة(، شمل تعيني وزير 
تعليم جديد ووزيــري دولة للتعليم 
في  هيكلي«  »تغيير  إحـــداث  بــهــدف 
لــوكــالــة  وفــقــًا  التعليمية،  املــنــظــومــة 
األنــبــاء اإلمــاراتــيــة. وشــمــل التعديل 
تعيني أحمد الفالسي وزيرًا للتربية 
بــداًل من حسني الحمادي،  والتعليم 
وسارة األميري وزيرة دولة للتعليم 
العام والتكنولوجيا بداًل من جميلة 
املهيري، وســارة املسلم وزيــرة دولة 

للتعليم املبكر.
)األناضول(

تونس: »النهضة« 
ترفض لجنة سعيّد 

لصياغة الدستور
أعــلــنــت حــركــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة، 
أمـــــــس األحــــــــــد، عـــــن رفــــضــــهــــا لــــقــــرار 
الــرئــيــس قــيــس ســعــّيــد الـــذي أصـــدره 
ــة املـــــــاضـــــــي، وقـــضـــى  ــعــ ــمــ يــــــــوم الــــجــ
بصياغة  استشارية  لجنة  بتكليف 
مـــــشـــــروع دســـــتـــــور جــــديــــد لــتــونــس 
ــدة«.  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــهــــوريــ ــمــ ــيـــس »جــ ــتـــأسـ لـ
وقـــالـــت الــحــركــة فـــي بــيــان إن الــقــرار 
ــًا عــــن الــشــرعــيــة  ــًا تـــامـ ــروجــ ُيـــعـــد »خــ
 25 الــدســتــوريــة وتكريسًا النــقــالب« 

يوليو/تموز 2021.
)رويترز(

األردن: قتل 4 مهربي 
مخدرات على 
حدود سورية

أعلن الجيش األردني، أمس األحد، 
عن قتل 4 مهربي مخدرات وإصابة 
عدد آخر وفرار آخرين، بعد إحباط 
مــحــاولــة تــهــريــب كــمــيــة كــبــيــرة من 
املخدرات آتية من الجانب السوري. 
وأوضـــح الجيش فــي بيان أن تلك 
العملية تمت في إطار خطة أمنية 
للمحافظة  العامة  القيادة  تنفذها 

على أمن واستقرار الحدود.
)العربي الجديد(

باكستان: خان يدعو 
لمسيرة إلى إسالم أباد

ــا رئــيــس الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي  دعـ
الــســابــق عـــمـــران خــــان )الــــصــــورة(، 
أمــس األحـــد، أنــصــاره إلــى مسيرة 
ســـلـــمـــيـــة إلــــــــى إســــــــــالم أبــــــــــاد يــــوم 
األربــعــاء املقبل في 25 مايو/ أيار 
الــحــالــي، للضغط مــن أجـــل إجـــراء 
انتخابات جــديــدة. وجـــاءت دعــوة 
ماراثونية  بعد جلسة  أمــس  خــان 
لــقــادة مــن حــزبــه »حــركــة إنــصــاف« 
ــاور الـــشـــمـــالـــيـــة  ــيــــشــ ــي مـــديـــنـــة بــ ــ فـ
الـــغـــربـــيـــة. ووصـــــف خــــان املــســيــرة 
بـــأنـــهـــا خـــطـــوة »لـــحـــمـــايـــة ســـيـــادة 
البالد«، وحث السلطات على عدم 
ستكتسب  التي  املسيرة  اعــتــراض 
قوة خارج إسالم أباد قبل التوجه 

إلى وسط املدينة.
)أسوشييتد برس(

مورا في فيينا، ديسمبر الماضي )أليكس هاالدا/فرانس برس(

خيار إعادة االنتخابات بات مطروحًا )مرتضى السوداني/ األناضول(

)Getty/خالل تظاهرة في أريحا بإدلب للمطالبة بإطالق المعتقلين )أحمد إسالم

مخيم مخمور، مايو 2021 )سافين حامد/فرانس برس(
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  شرق
      غرب
جونسون لم يتدخل 

في تحقيق الحفالت
أعـــلـــن وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــبــريــطــانــي 
ــزهـــاوي )الــــصــــورة(، أمــس  نــاظــم الـ
األحـــد، أن رئــيــس الــــوزراء بوريس 
جــونــســون لــم يــتــدخــل فــي تحقيق 
ــيـــود  ــقـ ــات الـ ــاكــ ــهــ ــتــ داخـــــلـــــي فـــــي انــ
املتعلقة بكورونا في مكتبه ومقر 
ــي داونــــيــــنــــغ ســـتـــريـــت،  ــ ــه فـ ــتــ ــامــ إقــ
املـــعـــروف إعــالمــيــًا بــاســم فضيحة 
ــاوي  ــزهــ ــيــــت«. وقــــــال الــ ــــي غــ ــارتـ ــ »بـ
ملحطة »سكاي نيوز« التلفزيونية: 
»رئــيــس الــــوزراء لــم يتدخل مطلقًا 
ــذي أجــــرتــــه ســو  ــ ــ فــــي الــتــحــقــيــق الـ
غراي«، املوظفة الحكومية الكبيرة 
التي أعدت التقرير بشأن الحفالت 
ــة  ــّر رئــــاســ ــ ــقـ ــ قــــيــــمــــت فـــــي مـ

ُ
ــــي أ ــتـ ــ الـ

الحكومة.
)رويترز(

بايدن يصل إلى اليابان
ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ تــــوجــــه الــــرئــــيــــس األمـ
بـــايـــدن، أمـــس األحــــد، إلـــى الــيــابــان 
ثــانــي مــحــطــات جــولــتــه اآلســيــويــة 
األولـــى، الــهــادفــة إلــى تأكيد الــتــزام 
ــقــــة والــــتــــي  ــنــــطــ ــن فــــــي املــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــال إجــــــــراء  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــهـــا احـ يــــخــــيــــم عـ
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــجــربــة نــوويــة، 
ــوة الــــواليــــات  ــ ــ بـــعـــد تــجــاهــلــهــا دعـ
ــادر بـــايـــدن  ــ ــ ــوار. وغـ ــحـ ــلـ املـــتـــحـــدة لـ
طائرته  ــت 

ّ
وحــط الجنوبية  كــوريــا 

فــي قــاعــدة يــوكــوتــا الــجــويــة خــارج 
ــان طـــوكـــيـــو، حيث  ــابـ ــيـ عــاصــمــة الـ
ســيــلــتــقــي رئـــيـــس الـــــــوزراء فــومــيــو 
ناروهيتو  واإلمــبــراطــور  كيشيدا 

اليوم االثنني.
)فرانس برس(

... ويحيّد تايوان 
في اتفاقية تجارية

مــــن املـــرتـــقـــب أن يــكــشــف الــرئــيــس 
األميركي جو بايدن، اليوم االثنني، 
عن قائمة الدول التي من املقرر أن 
تنضم إلى اتفاقية تجارية متوقعة 
ملنطقة املحيطني الهندي والهادئ، 
لكن تايوان لن تكون عضوًا. وأكد 
ــــن الــقــومــي بــالــبــيــت  مــســتــشــار األمـ
األبيض، جيك سوليفان، أن تايوان 
وقعت  التي  الحكومات  من  ليست 
االقتصادي  »اإلطـــار  اتفاقية  على 
ــــني الـــــهـــــنـــــدي  ــطــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــة املــ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ملـ
والــهــادئ«، وهــو اتفاق يهدف إلى 
بالعمل  املتحدة  للواليات  السماح 
من كثب مع االقتصادات اآلسيوية 
تتضمن  قــضــايــا  بــشــأن  الرئيسية 
التوريد والتجارة الرقمية والطاقة 

النظيفة ومكافحة الفساد. 
)أسوشييتد برس(

اجتماع بين أميركا 
و»طالبان« في الدوحة

الخاص  األميركي  املبعوث  التقى 
ــــاس ويـــســـت،  ــــومـ ألفـــغـــانـــســـتـــان، تـ
ــبــــت، وزيــــــــر خـــارجـــيـــة  ــســ مــــســــاء الــ
حــركــة »طــالــبــان« أمــيــر خــان متقي 
القطرية  العاصمة  فــي  )الـــصـــورة( 
ــد لــه رفـــض املجتمع  ــة، وأكــ الـــدوحـ
مع  الحركة  تعامل  طريقة  الــدولــي 
الــنــســاء والــفــتــيــات. وكــتــب ويست 
عــلــى »تـــويـــتـــر«: »يـــجـــب أن تــعــود 
تتمتع  وأن  املــدرســة،  إلــى  الفتيات 
النساء بحرية الحركة وأن يعملن 
بال قيود، من أجل إحــراز تقدم في 

تطبيع العالقات«.
)فرانس برس(

مباحثات تركية ـ أذرية
بـــحـــث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
مولود جاووش أوغلو، مع نظيره 
أمــس  بـــيـــرامـــوف،  جــيــهــون  األذري 
الثنائية وقضايا  العالقات  األحــد، 
الخارجية  وزارة  وأفـــادت  إقليمية. 
الــتــركــيــة، فـــي بـــيـــان، أن الــوزيــريــن 
العالقات  هاتفي  اتصال  في  بحثا 
الــثــنــائــيــة، وآلـــيـــات الـــتـــعـــاون الــتــي 
تشارك فيها تركيا وأذربيجان. كما 
تناول الوزيران آخر املستجدات في 
جنوب القوقاز، خصوصًا أرمينيا 

وأذربيجان، وأوكرانيا.
)األناضول(

قوبل إعالن إدارة 
بايدن حول كوبا برفض 

داخلي أميركي

دار جدل بشأن احتمال 
انتماء ساركوزي إلى 

»السينتولوجية«

أعلنت الواليات 
المتحدة تخفيفًا 

للعقوبات على فنزويال

هذه الكنيسة تورطت 
في عدة قضايا في 

الواليات المتحدة وفرنسا

رفع قيود 
عن كوبا

بــــــــــني الــــــــــرفــــــــــض الـــــــــــواســـــــــــع فــــي 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس األمــــــــيــــــــركــــــــي، أو 
»خــــطــــوة إنــســانــيــة  ـــ ــفــــال بــ ــتــ االحــ
متقدمة«، أو انتقاد »السياسة الفوضوية« 
األمــيــركــيــة،  اإلدارة  تنتهجها  تـــزال  ال  الــتــي 
تتنوع املواقف بحسب مصادرها من إعالن 
الرئيس جو بايدن أخيرًا رفع بعض  إدارة 
ــفـــروضـــة عــلــى كـــوبـــا، وتــخــفــيــف  الـــقـــيـــود املـ
أخـــــرى عـــن فـــنـــزويـــال، عــلــمــًا أن الــخــطــوتــني 
ال تـــنـــذران بــــأي تـــبـــدل حــقــيــقــي فـــي املــوقــف 
شــّدد  أن  منذ  البلدين،  مــن هذين  األميركي 
العقوبات  تــرامــب  دونــالــد  السابق  الرئيس 
عليهما خالل واليته التي استمرت 4 أعوام، 

وانتهت في فبراير/ شباط 2021.
 لــلــعــودة إلــى 

ً
وال يـــبـــدو بـــايـــدن مــســتــعــجــال

ــا،  ــامـ ــبـــق بــــــاراك أوبـ ســيــاســة الـــرئـــيـــس األسـ
في مــّد اليد إلــى هافانا، أو حتى متحمسًا 
لــالنــخــراط فـــي حــــوار مـــع الــنــظــام الــكــوبــي، 
الســتــعــادة فــتــرة الــتــقــارب الــتــاريــخــي التي 
ـــت واشــنــطــن 

ّ
أطــلــقــهــا أوبـــــامـــــا، بـــعـــدمـــا ظـــل

ــي،  ــ ــاضـ ــ ــوز املـ ــ ــمـ ــ ــــو/ تـ ــيـ ــ ــــولـ ــذ يـ ــنــ ــر، مــ ــ ــهــ ــ ألشــ
ــي الــنــفــس بتضعضع الــنــظــام الــكــوبــي 

ّ
تــمــن

مـــن الــــداخــــل، بــعــد تـــظـــاهـــرات عـــارمـــة ضـــّده 
الثورة  الكبرى منذ  البالد، هي  خرجت في 
الكوبية في 1959. أما في كاراكاس، فتشي 
بتخفيف  املتعلقة  األميركية  التصريحات 
بعض القيود بمحاولة تسهيل الحوار بني 
ــادورو واملــعــارضــة، بعد  نــظــام نــيــكــوالس مــ
ســـنـــوات مـــن الـــحـــرج األمـــيـــركـــي مـــع إخــفــاق 

األخير في تسلم السلطة.
وفيما تواجه الواليات املتحدة مّدًا يساريًا 
القارة،  جنوبي  في  الخلفية،  حديقتها  في 
الخطوتان من دون شّك بالسياسة  ترتبط 
عــلــى  بــــايــــدن  إدارة  تـــعـــمـــل  ــتــــي  الــ األنــــســــب 
وفنزويال،  بكوبا  يتعلق  ما  في  مراجعتها 
املــرشــحــتــني عــلــى الــالئــحــة الــروســيــة إذا ما 
ــّررت مــوســكــو نــشــر أصــــول عــســكــريــة لها  ــ قـ
فــي الــقــارة يومًا مــا أو فــي زحمة التصعيد 
ــا، فــيــمــا أصـــبـــحـــت الــصــني  ــ ــّدهـ ــ ــربـــي ضـ ــغـ الـ
القارة  لــدول نصف  األول  التجاري  الشريك 
املراجعة  هــذه  وتــأتــي  الجنوبي.  األميركية 
من دون أن تخرج إدارة بايدن بعد من فلك 

أن اإلجراءات هي »قرارات عملية تهدف إلى 
االســتــجــابــة لــلــوضــع اإلنـــســـانـــي« فـــي كــوبــا 
للكوبيني.  االقــتــصــاديــة  الــفــرص  وتــحــســني 
وفــي هــافــانــا، أقـــّر وزيـــر الــخــارجــيــة الكوبي 
بــــرونــــو رودريــــغــــيــــز بـــــأن هـــــذه »إجـــــــــراءات 
الحصار  بتاتًا  تــعــّدل  »ال  لكنها  إيــجــابــيــة« 
)الحظر األميركي املفروض منذ 1962(، وال 
التدابير الرئيسية للطوق االقتصادي الذي 

ضربه ترامب« على الجزيرة.
ــتــــي تــــواجــــه أســـــــوأ أزمــــة  ــا الــ ــهـــد كــــوبــ وتـــشـ
ــاء  ــًا بــســبــب الـــوبـ ــامـ اقـــتـــصـــاديـــة مـــنـــذ 30 عـ
والــعــقــوبــات األمــيــركــيــة مــوجــة مــن الهجرة 
الكوبيني  مــن  الــعــديــد  ويــحــاول  الجماعية، 
الــيــائــســني الـــذهـــاب إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة 
املخاطرة  أو  الوسطى  بأميركا  املـــرور  عبر 
بــحــيــاتــهــم ســالــكــني طـــريـــق الــبــحــر. وكــانــت 
ــة غــيــر  ــارمــ ــد شـــهـــدت تــــظــــاهــــرات عــ كـــوبـــا قــ
أخرى  ومدنًا  العاصمة  اجتاحت  مسبوقة، 
الصيف املاضي، احتجاجًا خصوصًا على 
الــوضــع املــعــيــشــي، لــكــن الــســلــطــات قابلتها 

بحملة قمع عنيفة. 
وجـــاء اإلعـــالن األمــيــركــي اإلثــنــني، بعد يوم 
 قــانــون جنائي 

ّ
واحـــد مــن إعـــالن كــوبــا ســـن

جديد يرمي إلى »حماية« النظام االشتراكي 
من خالل معاقبة املشاركني في التظاهرات، 
وفــــي األنــشــطــة الــســيــاســيــة عــلــى اإلنــتــرنــت 
والتمويل الخارجي لبعض األنشطة، وذلك 

تــرامــب،  انتهجها  الــتــي  الــعــقــوبــات  سياسة 
علمًا أنه ليس معلومًا ما إذا كانت ستكون 
ــايـــرة، لـــو لـــم تــشــهــد كـــوبـــا تــظــاهــراتــهــا  مـــغـ
الشعبية ضد النظام، والتي قابلتها هافانا 

بحملة قمع عنيفة.
وأعلنت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، 
اإلثــنــني املــاضــي، رفــع مجموعة مــن القيود 
املــفــروضــة عــلــى كــوبــا، ال ســيــمــا فــي مجال 
الـــهـــجـــرة والـــتـــحـــويـــالت املـــالـــيـــة والـــرحـــالت 
الــديــمــقــراطــيــة  اإلدارة  ووعـــــــدت  الــــجــــويــــة. 
بــــزيــــادة قـــــدرة دبــلــومــاســيــيــهــا فـــي هــافــانــا 
عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة طـــلـــبـــات تــــأشــــيــــرات الــســفــر 
»لــّم  ــات املــتــحــدة، وهـــي خــدمــة لـــ إلـــى الـــواليـ
الــشــمــل« اســتــأنــفــتــهــا الــســلــطــات األمــيــركــيــة 
عــلــى نــطــاق ضــّيــق فــي مــطــلــع شــهــر مــايــو/ 
أيار الحالي، بعد أربع سنوات من إيقافها 
بسبب هــجــمــات صــوتــيــة مــزعــومــة تــعــّرض 
)ما  لها موظفون دبلوماسيون في هافانا 
البرنامج  عرف بمتالزمة هافانا(. ويسمح 
بحصول 20 ألف كوبي سنويًا على تأشيرة 
ــات املـــتـــحـــدة. وتــقــضــي  ــ ــواليـ ــ ــى الـ ــ هـــجـــرة إلـ
ــد األقـــصـــى  ــًا بـــإلـــغـــاء الـــحـ اإلجــــــــــراءات أيـــضـ
املفروض على التحويالت املالية إلى كوبا، 
ألــف دوالر كــل ثالثة أشهر،  والــبــالــغ حاليًا 
وبــالــتــالــي تــلــقــي عــــدد كــبــيــر مـــن الــعــائــالت 
فــي الــجــزيــرة مــســاعــدات مــن أقــاربــهــم الذين 
اســتــقــروا فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، والــســمــاح 
ــار الــعــائــلــة لدعم  بـــإرســـال أمــــوال خــــارج إطــ

»رجال األعمال الكوبيني املستقلني«. 
وبحسب بيان لوزارة الخارجية األميركية، 
يــتــضــّمــن تــخــفــيــف الــعــقــوبــات أيــضــًا زيـــادة 
عدد الرحالت الجوية بني الواليات املتحدة 
وكـــوبـــا، مـــع الــســمــاح بتسيير رحــــالت إلــى 
مـــــدن أخــــــرى غـــيـــر هــــافــــانــــا، كـــمـــا ســتــســمــح 
بــبــعــض الـــرحـــالت ملــجــمــوعــات )تــعــلــيــمــيــة(، 
وهـــي مــحــظــورة فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر. لكن 
بيان الوزارة شّدد على أن هذه التحويالت 
أشخاصًا  أو  كــيــانــات  ـــثـــري« 

ُ
»ت أن  يمكن  ال 

العقوبات  وأن  اإلنـــســـان،  حــقــوق  ينتهكون 
املالية التي تستهدف شخصيات أو كيانات 

كوبية ال تزال سارية. 
وأوضح مسؤول كبير في اإلدارة األميركية 

بــعــدمــا كـــان ســّجــل تــوقــيــف أكــثــر مــن 1300 
شــخــص صـــدرت بــحــق كــثــر منهم عقوبات 
مـــشـــّددة تــصــل إلـــى الــحــبــس 30 عــامــًا، بعد 

تظاهرات يوليو.
وقوبل إعالن إدارة بايدن حول كوبا برفض 
ــيــــركــــي، لـــيـــس فـــقـــط مــــن صــقــور  داخــــلــــي أمــ
بتأييد واسع  الذين يحظون  الجمهوريني، 
فــي صــفــوف األميركيني مــن أصـــول كوبية، 
فلوريدا،  واليـــة  فــي  خصوصًا  واملستقرين 
بـــل مـــن الــديــمــقــراطــيــني املــطــالــبــني بتشديد 
ر 

ّ
الـــعـــقـــوبـــات الــخــانــقــة عــلــى هـــافـــانـــا. وحــــذ

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
بـــوب مينينديز من  الــديــمــقــراطــي  الــشــيــوخ 
أن اإلعــــالن »قـــد يــرســل إشــــارة خــاطــئــة إلــى 
الخاطئ  الــوقــت  فــي  الخاطئني  األشــخــاص 
ولألسباب الخاطئة«، فيما اتهم السيناتور 
الجمهوري ماركو روبيو إدارة بايدن بأنها 
تــضــم »مــتــعــاطــفــني« مــع الــنــظــام الشيوعي 
في كوبا، متخوفًا أيضًا من أن قرار اإلدارة 
يشكل »الــخــطــوات األولــــى بــاتــجــاه الــعــودة 
إلى سياسات أوباما الفاشلة حيال كوبا«. 
واعــتــبــر السفير الــكــوبــي الــســابــق كــارلــوس 
ألــــزوغــــاراي، فــي تــصــريــح لــوكــالــة »فــرانــس 
ــراءات بــالــفــعــل تبشر  ــ ــ ــذه اإلجـ ــــرس«، أن هـ بـ
»كسر جليد« جديد بني البلدين، مستبعدًا  بـ
في الوقت ذاته أن يمضي بايدن في تدابيره 

مثل أوباما.
لــكــن عــالــم االجــتــمــاع رافــائــيــل هــيــرنــانــديــز 
كان أكثر حــذرًا، معتبرًا في حديث للوكالة 
ــارئ وجــدتــه  ــ أن الـــخـــطـــوة هـــي »رد فــعــل طـ
ــة الـــهـــجـــرة  ـــ الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة لــــوقــــف أزمــ
الــــحــــالــــيــــة«، مـــوضـــحـــًا أن »الــــهــــجــــرة غــيــر 

القومي،  بــاألمــن  تتعلق  مسألة  املنضبطة 
 
ّ
والشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو حث

الحكومة الكوبية على التعاون«. بدوره، ال 
يرى الباحث أرتورو لوبيز ليفي من جامعة 
اإلجـــراءات  أن  كاليفورنيا  فــي  نيمز  هــولــي 
ــهــــج الـــــذي  ــنــ تـــمـــثـــل عـــــــــودة إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر الــ
أن  رأى  بــايــدن  إن  بــل  تـــرامـــب،  إدارة  تمثله 
الجزيرة عادت إلى الهدوء بعد التظاهرات 

التاريخية فيها في يوليو املاضي.
وصدر اإلعالن األميركي حول كوبا نتيجة 
النظام  حيال  األميركية  للسياسة  مراجعة 
الشيوعي باشرها بايدن منذ أشهر طويلة، 
واســــع، علمًا  عــلــى صعيد  وكــانــت منتظرة 
أن مــســؤواًل كبيرًا في إدارة بايدن كــان أكد 
لشبكة »أن بي سي« اإلخبارية في نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي أن هـــذه املــراجــعــة 

»مجمدة« حاليًا بعد تظاهرات كوبا.
وال تبشر اإلجــراءات الجديدة بأي إمكانية 
النـــفـــتـــاح أمـــيـــركـــي عـــلـــى كــــوبــــا، لـــيـــس فــقــط 
بــســبــب تــواضــعــهــا، وربــطــهــا فـــي واشــنــطــن 
بــالــرغــبــة بــمــســاعــدة الــشــعــب الـــكـــوبـــي، بل 
ــرات ســلــبــيــة كـــثـــيـــرة تــرافــقــت  بــســبــب مــــؤشــ
مـــعـــهـــا، ومـــنـــهـــا تـــوجـــه الـــــواليـــــات املــتــحــدة 
لــإلبــقــاء عــلــى تــقــيــيــمــهــا بــــأن كــوبــا هـــي من 
ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول )تـــضـــم أيــضــًا 
فنزويال وإيران وسورية وكوريا الشمالية( 
الــتــي »ال تــتــعــاون بــالــكــامــل« مـــع الـــواليـــات 

املتحدة في الحرب ضد اإلرهاب.
كــمــا أن إدارة بــايــدن ال تــعــتــزم دعـــوة كوبا 
وفنزويال ونيكاراغوا إلى قمة األميركيتني، 
للمرة  املتحدة  الــواليــات  تستضيفها  التي 
األولى، وهو ما استدعى تهديدًا باملقاطعة 

من دول أميركية عدة، على رأسها املكسيك. 
ولــم تــدع أي مــن الـــدول الــثــالث بعد إلــى أي 
من االجتماعات التحضيرية للقمة املرتقبة 
في يونيو/ حزيران املقبل، وقال السكرتير 
بريان  األميركي  الخارجية  لوزير  املساعد 
إن  أخيرًا،  تلفزيونية  مقابلة  في  نيكولس، 
»الدول التي ال تحترم الديمقراطية لن تكون 
ــًا، أعــلــنــت  ــوة«. فـــي غـــضـــون ذلــــك أيـــضـ ــدعــ مــ
تخفيفًا  املاضي  الثالثاء  املتحدة  الــواليــات 
مــحــدودًا لبعض الــعــقــوبــات عــلــى فــنــزويــال، 
مــؤكــدة أنــهــا تــريــد بــذلــك تشجيع مــعــاودة 
مـــادورو واملعارضة  السياسي بني  الــحــوار 
املدعومة من واشنطن. وقال مسؤول أميركي 
املعسكرين  باتفاق  القرار »مرتبط  إن  رفيع 
عــلــى مـــعـــاودة املـــفـــاوضـــات« فـــي مكسيكو 
إليجاد مخرج لألزمة السياسية الفنزويلية 
الــقــرار  أن  مضيفًا  قــريــبــًا«،  عنه  »سيعلنان 
اتـــخـــذ »بــطــلــب مـــن الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 
االنتقالية« برئاسة غوايدو. ويشمل القرار 
»استثناًء  خصوصًا  العقوبات«  »تخفيف 
محدودًا« ُمنح ملجموعة »شيفرون« النفطية 
الذي  النفطي  الحصار  إطــار  في  األميركية 
كــراكــاس عــام 2019.  فرضته واشنطن على 
وأوضـــح املــســؤول أن »شــيــفــرون« ستتمكن 
ــفــــاوض عـــلـــى الــــشــــروط املــحــتــمــلــة  ــتــ مــــن »الــ
من  فــنــزويــال«  فــي  املستقبلية  لنشاطاتها 
اتــفــاق جديد  أي  ــرام  إبــ مــن  تتمكن  أن  دون 
مـــع الــشــركــة الــوطــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة للنفط، 
ــًا مــن اإلجـــــراءات  مــشــددًا أيــضــًا عــلــى أن »أيــ
ارتفاع  إلــى  يــؤدي  التي تخفف الضغط لن 

عائدات النظام«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

كسر جليد أميركي مع 
هافانا بال تبدالت كبيرة

تشهد كوبا أزمة اقتصادية خانقة )ياميل الج/ فرانس برس(

تظاهرة ألتباع الكنيسة بباريس ضد محاكمتها، نوفمبر 2011 )جويل ساجيه/فرانس(

عاد الرئيس األميركي جو بايدن إلى ما يشبه الوالية األولى من عهد 
باراك أوباما، مع رفع بعض العقوبات المفروضة على كوبا، مدفوعًا 
بالرغبة في تنظيم الهجرة، فيما تقول إدارته إن دوافعها »إنسانية« 

وراء هذا التخفيف، الذي شمل أيضًا فنزويال

تقرير

وحــتــى أن املـــؤّرخ األملــانــي غــيــدو كنوب، 
ــنـــازي  ــر الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الـ ــ »وزيـ ـــ ــ شــبــهــه بـ
ــك بــعــدمــا ُعـــرض  جـــوزيـــف غــوبــلــز«، وذلــ
فــيــلــم لـــكـــروز يــخــطــب فــيــه فـــي اجــتــمــاع 
لــلــســيــنــتــولــوجــيــني، ويــهــّيــج الــجــمــاهــيــر، 
شعار  عليها  ُحــفــر  ميدالية  يضع  وهــو 

»الكنيسة السينتولوجية«.
ولنفس الغرض زار كروز في 14 يوليو/

الــســيــدة  ــاريـــس والـــتـــقـــى  بـ تـــمـــوز 2019، 
األولى بريجيت ماكرون، ومن ثم الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فـــي قــصــر اإللــيــزيــه. 
ونفى اإلليزيه أن تكون لالجتماع صلة 
حني  فــي  السينتولوجية«،  »الكنيسة  بـ
املقابلة  أن  »بــاري ماتش«  كشفت مجلة 
ــفـــراد. وشــكــكــت وســائــل  حــصــلــت عــلــى انـ
الفرنسية بالزيارة، وربطت بني  اإلعالم 
زيارة كروز لكل من ساركوزي وماكرون.

وكثيرًا ما توقف اإلعالم الفرنسي، خالل 
الــعــقــديــن املــاضــيــني، عــنــد هـــذه املنظمة 
الــغــريــبــة عـــن حـــيـــاة وتــقــالــيــد املــجــتــمــع 
الفرنسي، وجرى تقديمها في العديد من 
نفسها  تضع  أنها  على  الريبورتاجات 
لــم يقم أحــد بانتقاد  أنــه  فــوق النقد. إال 
»الـــكـــنـــيـــســـة الـــســـيـــنـــتـــولـــوجـــيـــة« خــــالل 
أن يخضع  دون  مــن  املــاضــيــني  العقدين 
لــلــمــقــاضــاة، أو لــلــتــهــديــد الــقــضــائــي من 
النقد،  قبلها. وبذلك برهنت على رفض 
»قداسة«  أو أي اتهام ُيضعف أو يخل بـ
فــكــرهــا الــديــنــي وســيــاســتــهــا الــغــامــضــة. 
وذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي اشـــتـــهـــرت فــيــه 
بـــتـــشـــجـــيـــع أتــــبــــاعــــهــــا عــــلــــى قــــطــــع كــل 
ــهــــم غــيــر  ــائــ ــم بـــأهـــلـــهـــم وأصــــدقــ ــهـ صـــالتـ
املــعــتــنــقــني لــلــديــن الــجــديــد، ويــكــون ذلــك 
والفكر  بالدين  إلقناعهم  محاوالت  بعد 

السينتولوجَيني.
التي  والطهرانية  الروحية  الهالة  ورغــم 
تسبغها على نفسها، تبني في السنوات 
األخيرة أن هذه الكنيسة تورطت في عدة 
قــضــايــا فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة وفــرنــســا 
وأوروبا، تدور في غالبيتها حول ابتزاز 
أعضائها، بهدف الحصول على أموالهم 
واستغالل سلطاتهم، إضافة لحاالت وفاة 
غير طبيعية لبعض األعضاء، مثل ليسا 
مكفيرسون، التي تعرضت للتشويه قبل 
وفــاتــهــا. وضــمــن هـــذا الــســيــاق، تعرضت 
قام  حيث  بــبــاريــس،  محاكمات  لسلسلة 
ــــدد مــــن األعــــضــــاء الـــســـابـــقـــني بــتــوجــيــه  عـ
الــتــهــمــة إلــــى هــــذه املــنــظــمــة بــاالحــتــيــال، 
»الـــعـــصـــابـــة املـــنـــظـــمـــة«، فــي  ــا بــــ ــفـــهـ ووصـ

إشارة ال تخلو من داللة.

التي  الــتــالعــب  لــوقــف عمليات  عـــام  رأي 
السينتولوجية«  »الــكــنــيــســة  بــهــا  تــقــوم 
أن  عـــلـــنـــيـــة. إال  مـــــقـــــرات  تـــمـــتـــلـــك  ــــي  ــتـ ــ الـ
ــانــــت تـــصـــطـــدم بــــجــــدار مــن  املــــســــاعــــي كــ
املمانعة الصلبة. وجرى الحديث، همسًا 
وعــالنــيــة، عــن شخصيات نــافــذة تبسط 
الشبهات  حــامــت  وقــد  عليها.  حمايتها 
الــفــرنــســي  لـــلـــرئـــيـــس  مــــؤثــــر  ــــول دور  حــ
السابق نيكوال ساركوزي، وذلك بعدما 
ــت قــنــاة »كــانــال بــلــوس« التلفزيونية 

ّ
بــث

الفرنسية الخاصة، تحقيقًا يتحدث عن 
مة. وتضّمن التحقيق 

ّ
عالقته بهذه املنظ

تذكيرًا بالضغط الذي مارسه ساركوزي 
على الحكومة، حني كان وزيرًا للداخلية، 
لتخفيف املراقبة التي تفرضها السلطة 
عــلــى »الــكــنــائــس الــســيــنــتــولــوجــيــة«. كما 
ــرد أحــد  ــم طــ ــه تـ ــ ـ

ّ
ــى أن ــار الــتــحــقــيــق إلــ ــ أشـ

عــنــاصــر الــشــرطــة املــخــّولــة مــتــابــعــة هــذا 
ــــت نــاطــقــة  ــّرحـ ــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، صـ . مـ

ّ
املـــــلـــــف

إعالمية باسم املنظمة في فرنسا، خالل 
 »الـــوضـــع تــحــّســن كثيرًا 

ّ
الــتــحــقــيــق، بــــأن

ساركوزي  ى 
ّ
تول أن  منذ  إلينا  بالنسبة 

وزارة الداخلية«.
وأبعد من ذلــك، دار جــدل بشأن احتمال 
ــاء ســـــــاركـــــــوزي إلـــــــى »الـــكـــنـــيـــســـة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ انـ
الـــســـيـــنـــتـــولـــوجـــيـــة«، وذلــــــك بـــعـــد الــلــقــاء 
الــذي عقده في العام 2004، وكــان وزيــرًا 
ــل األمــيــركــي تــوم 

ّ
لــلــمــال آنــــذاك، مــع املــمــث

ــرز فــي  ــ ــ ــّد الـــنـــاشـــط األبـ ــــذي يـــعـ ــروز، الــ ــ ــ كـ
ــمــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن 20 عــامــًا. 

ّ
هــــذه املــنــظ

الحديث   
ّ
الزيارة، صّرح كروز بأن وبعد 

دار عــــن »الـــســـيـــنـــمـــا، الـــحـــيـــاة الــعــائــلــيــة 
ــــرى الــنــظــر في  والــســيــنــتــولــوجــيــا«. وجـ
صورة مختلفة إلى اللقاء بني ساركوزي 
وكـــروز، بسبب الــدور الهام الــذي يلعبه 
املمثل األميركي في الدعاية لهذه الهيئة. 

لندن ـ بشير البكر

عــــاد الـــحـــديـــث مـــجـــددًا فـــي فــرنــســا عما 
»الــكــنــيــســة الــســيــنــتــولــوجــيــة«  يـــعـــرف بـــ
)كــنــيــســة دراســــة املــعــرفــة أو الــبــحــث عن 
الـــحـــقـــيـــقـــة(، بـــعـــد أن اخــــتــــارت لــنــفــســهــا 
مــــقــــرًا قـــــــرب »ســـــتـــــاد دو فــــــرانــــــس« فــي 
منطقة »سني سان دونــي« وسط القرية 
الــتــي تبنيها فرنسا مــن أجل  األوملــبــيــة، 
آخر  األوملبية في 2024. وكانت  األلعاب 
مقرات هذه املنظمة في وسط العاصمة 
ــرة الــســابــعــة عــشــرة.  ــدائــ بــــاريــــس، فـــي الــ
ولـــكـــن بـــعـــد الــتــضــيــيــق عــلــيــهــا رســمــيــًا 
الــذي تقول  الضخم،  املبنى  إلــى  تسللت 
صحيفة »لوموند« إنه تم شراؤه مقابل 

33 مليون يورو.
وتـــعـــتـــزم املــنــظــمــة تـــحـــويـــل املـــبـــنـــى إلـــى 
مقرها الرئيسي الجديد في فرنسا. وتم 
الــتــخــطــيــط لــقــاعــة تــتــســع لــــ 700 مــقــعــد، 
وغـــرف لــلــدراســة واالجــتــمــاعــات، وحتى 
حمامات »الــســاونــا« مــن أجــل »عالجات 

التطهير« املوصى بها لألعضاء.
وكــانــت هــذه الكنيسة قــد تــراجــعــت بعد 
العام  استمرت حتى  سلسلة محاكمات 
عليها  الكثيرة  االعتراضات  تلت   ،2017
مــــن أوســــــــاط ديـــنـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة، بــســبــب 
بعدها عــن الــديــن فــي جــوهــره الــربــانــي، 
واتــبــاعــهــا وســائــل ملتوية فــي اجــتــذاب 
ــالـــي في  ــاء، بــقــصــد االحـــتـــيـــال املـ األعــــضــ

الدرجة األولى.
املغلفة  الدعوة  أو  الحركة،  ونشأت هذه 
ــات املـــتـــحـــدة،  ــ ــواليـ ــ بـــســـتـــار ديـــنـــي فــــي الـ
وامــتــدت إلـــى بقية أنــحــاء الــعــالــم. وهــي 
قــائــمــة عــلــى خــلــيــط غــيــر مــتــجــانــس من 
إلى  مستندة  ومعتقدات  دينية،  تعاليم 
فلسفة علمانية. وارتفعت األصــوات في 
فرنسا أكثر من مرة، تدعو إلى وضع حد 
الخطيرة. وُبذلت جهود  »البدعة«  لهذه 
شخصيات  وتحركت  وحزبية،  برملانية 

منظمة روحية لالحتيال باسم الدين
»الكنيسة السينتولوجية« في فرنسا

رغم الهالة الروحية التي 
تسبغها على نفسها، 

فقد تبين في السنوات 
األخيرة أن »الكنيسة 

السينتولوجية« تورطت 
في عدة قضايا
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باشليه في معاقل اإليغور في الصينانتخابات أستراليا: ألبانيز أمام تحدي اإليفاء بوعوده
كما كان متوقعًا، بات زعيم حزب العمال في 
للحكومة،  رئيسًا  ألبانيز،  أنتوني  أستراليا، 
بــعــد نــصــر انــتــخــابــي لــحــزبــه فــي االنــتــخــابــات 
ــبـــالد الــســبــت،  الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الـ
ــدل الـــســـتـــار عـــلـــى حـــكـــم املـــحـــافـــظـــني الــــذي  ــ أســ
اســتــمــر عــقــدًا. وبــذلــك سيشكل حـــزب الــعــمــال 
الحكومة املقبلة للبالد بدءًا من اليوم اإلثنني، 
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لــم يتضح حــتــى أمـــس ما 
إذا كان حصل على األغلبية. ويبقى التحدي 
األساس هو مدى قدرة الزعيم الجديد للبالد 
التي قطعها، وال سيما  بوعوده  اإليفاء  على 

بشأن املناخ والسياسة الخارجية لبالده.
وأظهرت نتائج رسمية أمس األحد بأن حزب 
العمال سيفوز بـ74 مقعدًا برملانيًا، علمًا بأنه 
في  الغالبية  عــلــى  للحصول   76 إلـــى  يــحــتــاج 
املــكــّون مــن 151 مــقــعــدًا. مــع العلم أن  املجلس 
مصير عدد من املقاعد كان غير محسوم حتى 
الرسمية  النتائج  وقــد ال تظهر  أمـــس.  مــســاء 
النهائية إال بعد عدة أيام. وإذا أسفرت النتائج 
عن ظهور برملان معلق           ال يتمتع فيه أي حزب 
ــــزاب  واألحـ للمستقلني  فــســيــكــون  بــاألغــلــبــيــة، 
الــصــغــيــرة ثــقــل كــبــيــر فـــي صــيــاغــة ســيــاســات 
الحكومة بشأن تغير املناخ والجهود املبذولة 

لتشكيل لجنة وطنية ملكافحة الفساد.
أحدثت هزة  االنتخابات  أن  الواضح  من  لكن 
ســيــاســيــة فـــي أســـتـــرالـــيـــا. بــالــنــســبــة لــلــعــديــد 
مــن األســتــرالــيــني، كــانــت االنــتــخــابــات بمثابة 
املنتهية واليته  الـــوزراء  استفتاء على رئيس 
ــقـــطـــاب.  ــتـ ــيــــر لـــالسـ ــثــ ــون املــ ــ ــسـ ــ ــوريـ ــ ــــوت مـ ــكـ ــ سـ
ــهــــدت أســــتــــرالــــيــــا حـــرائـــق  ــــده، شــ ــهـ ــ وخـــــــالل عـ
ــابــــات ومــــوجــــات جـــفـــاف وفـــيـــضـــانـــات إلـــى  غــ

ــــي مــنــطــقــة  عــــــاد قـــمـــع األقــــلــــيــــات املـــســـلـــمـــة فـ
إلــى  اإليـــغـــور،  مــوئــل  الــصــيــنــيــة،  شينجيانغ 
عناوين األخبار، مع بدء زيارة مفوضة األمم 
املــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان ميشيل 
األولــى  االثنني، وهــي  اليوم  باشليه للصني، 
مـــن نــوعــهــا مــنــذ نــحــو عـــقـــديـــن. وســتــتــوجــه 
بــاشــلــيــه، فــي زيــارتــهــا الــتــي تستمر 6 أيـــام، 
إلـــى أورومــتــشــي وكــاشــغــار فــي شينجيانغ 
ــاد مكتب  ــ وكــانــتــون فـــي جــنــوب الـــصـــني. وأفـ
ستلتقي  بأنها  لتشيلي،  السابقة  الرئيسة 
»عــــددًا مــن كــبــار املــســؤولــني عــلــى املستويني 
»منظمات  ستلتقي  كما  واملحلي«.  الوطني 
ــمــــال  ــالــــم األعــ املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي ومـــمـــثـــلـــي عــ
 عـــن أكــاديــمــيــني، وســتــلــقــي مــحــاضــرة 

ً
فــضــال

أمام طالب جامعة كانتون«. وقالت مصادر 
دبــلــومــاســيــة فــي بــكــني إن بــاشــلــيــه ستلتقي 
سفراء أجانب افتراضيًا اليوم قبل أن تسافر 
ــد غــد  ــعـ ــدًا الـــثـــالثـــاء وبـ ــ ــــى شــيــنــجــيــانــغ، غـ إلـ
األربعاء. وهذه الزيارة هي األولى من نوعها 
على  حريصة  بكني  كانت  عندما   2005 منذ 

ــمــت شــعــور 
ّ
جــانــب الـــوبـــاء، وهـــي عـــوامـــل حــط

األســـتـــرالـــيـــني بـــاألمـــن وثــقــتــهــم بــحــكــومــتــهــم. 
ــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــــــذي يــتــزعــمــه  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــنـ ــ وُمـ
موريسون بالهزيمة في عدة معاقل حضرية 
على يد مرشحني مستقلني أغلبهم من النساء 
بعد حــمــالت مــن أجــل مــزيــد مــن العمل بشأن 
تغير املناخ والنزاهة واملساواة بني الجنسني. 
ونال املستقلون واألداء القوي لحزب الخضر 
أيــضــًا مــن نــصــيــب حـــزب الــعــمــال مــن املــقــاعــد. 
وفــي تصريحات أدلــى بها فــي كنيسة أمــس، 
قــــــال مــــوريــــســــون، بــيــنــمــا اغــــــرورقــــــت عــيــنــاه 
بالدموع، إن الفترة التي قضاها في منصبه 

كانت »صعبة للغاية«.
ويــتــوقــع بــــأن يــتــم تــنــصــيــب ألــبــانــيــز وأبــــرز 

ألستراليا وفرصة »لنبعث رسالة إلى العالم 
تفيد بوجود تغيير في الحكومة«. وأضاف: 
ــاك تـــغـــيـــيـــرات فــــي الــســيــاســة،  ــنـ »ســـتـــكـــون هـ
املناخي  بالتغّير  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  خــصــوصــًا 

املسائل«.  هــذه  بشأن  العالم  مع  وانخراطنا 
 تغيير البالد. أريد تغيير 

ً
وتابع: »أريد فعال

الــطــريــقــة الــتــي تــــدار بــهــا الــســيــاســة فــي هــذا 
البلد«. وتعّهد ألبانيز، بإعادة إطالق عالقات 
بــــالده مــع الــعــالــم وتــغــيــيــر سمعتها كــدولــة 
متقاعسة في مجال مكافحة التغّير املناخي. 
مقبلة ستكون  عــن حقبة  ألــبــانــيــز  وتـــحـــّدث 
أستراليا فيها أكثر إنصافًا وصديقة للبيئة 

وبعيدة عن السياسات الصدامية.
ــاعــــات ثــنــائــيــة  ــمــ ــتــ ــيـــو واجــ ــمـــة طـــوكـ ــعــــد قـ وبــ
ــيـــس األمـــيـــركـــي  ســيــعــقــدهــا مــــع كــــل مــــن الـــرئـ
فوميو  الياباني  الـــوزراء  ورئيس  بايدن  جو 
كــيــشــيــدا ونــظــيــره الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي، 
قـــال ألــبــانــيــز إنـــه ســيــعــود إلـــى أســتــرالــيــا بعد 
غــد األربــعــاء. وتــابــع »مــن ثــم سنبدأ عملنا«. 
ومـــــن املــنــتــظــر أن يـــتـــركـــز هـــــذا الـــعـــمـــل حـــول 
خــمــس قــضــايــا كــــان وعــــد ألــبــانــيــز بـــإحـــداث 
تغييرات كبيرة فيها، وساعدت حزب العمال 
الــنــاخــبــني بالتخلي عــن تحالف  إقــنــاع  عــلــى 
القضايا  مــوريــســون. ويــأتــي على رأس هــذه 
املناخ، إذ تعهد بتعزيز مكافحة تغير املناخ 
ــًا لـــلـــحـــد فــي  ــثــــر طـــمـــوحـ وبـــتـــبـــنـــي أهــــــــداف أكــ
االنبعاثات وتحويل البلد إلى »قوة عظمى« 
الثانية  القضية  املــتــجــددة.  الطاقة  فــي مجال 
تتعلق بالسياسة الخارجية، إذ يرى ألبانيز 
ــــى« لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة   »الـــركـــيـــزة األولــ

ّ
أن

ــع أمــــيــــركــــا. ويـــؤيـــد  ــي الـــتـــحـــالـــف مــ تــتــمــثــل فــ

تحسني صورتها العاملية قبل أوملبياد 2008.
ويــطــالــب مــســؤولــو األمـــم املــتــحــدة الحكومة 
لــهــم  بـــالـــســـمـــاح  الــصــيــنــيــة مـــنـــذ عـــــام 2018 
»وصول حر« إلى شينجيانغ. لكن النشطاء  بـ
يخشون أن تكون الزيارة املقررة منذ مارس/
ـــب لن 

ّ
ــي، مــجــرد اســـتـــعـــراض مـــرت آذار املـــاضـ

الرئيسية.  القضايا  إلــى  التطرق  خالله  يتم 
وبــحــســب أكـــاديـــمـــيـــني وإيــــغــــور مــقــيــمــني في 
الخارج، يبدو أن سلطات شينجيانغ تخلت 
ــرة عــــن حـــمـــالت الــقــمــع  ــيــ ــنـــوات األخــ فــــي الـــسـ
التنمية  عــلــى  أخـــرى  مـــرة  للتركيز  الــقــاســيــة 

االقتصادية في املنطقة.
لــكــن اآلمــــال فــي إجــــراء تحقيق دولـــي معّمق 
في ما وصفته الواليات املتحدة ودول أخرى 
»اإلبادة الجماعية« في شينجيانغ، أثارت  بـ
التي تخشى  اإلنــســان،  قلق منظمات حقوق 
هذه  الحاكم  الشيوعي  الــحــزب  يستخدم  أن 
الــدول  تلك  وتتهم  لتلميع صــورتــه.  الــزيــارة 
ممنهج  قمع  بممارسة   2017 عــام  منذ  بكني 
لــإليــغــور وغــيــرهــم مـــن الــجــمــاعــات الــعــرقــيــة 

املسلمة في املنطقة مثل الكازاخ. 
وتشكك بكني في هذا الرقم وتؤكد أن األمر 
إلى  تهدف  مهني«  تدريب  »مراكز  بـ يتعلق 
مـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف بــعــد هــجــمــات مــنــســوبــة 
إلــى أشــخــاص مــن اإليــغــور. وتــصــف الصني 
ــادة الــجــمــاعــيــة بــأنــهــا »كــذبــة  ــ اتــهــامــات اإلبــ
أن سياستها ساعدت  القرن«، وتشدد على 
فـــي مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف وتــحــســني الـــظـــروف 
منظمات  وتتهم  املنطقة.  لسكان  املعيشية 
انتهاكات  بارتكاب  الصني  اإلنــســان  حقوق 
عـــديـــدة فـــي شــيــنــجــيــانــغ أبـــرزهـــا االحــتــجــاز 

ــقــــســــري والـــتـــعـــقـــيـــم  ــل الــ ــمــ ــعــ الـــجـــمـــاعـــي والــ
واإلبادة الثقافّية. وتنفي بكني أي اضطهاد 
لــألقــلــيــات املــســلــمــة فـــي املــقــاطــعــة الــواقــعــة 
ــرق الــــبــــالد، وتـــشـــدد عــلــى أن  فـــي أقـــصـــى شــ
ــــى الـــقـــضـــاء عــلــى  ــنـــاك أدت إلـ ســيــاســتــهــا هـ

اإلرهاب وإنعاش االقتصاد املحلي.
من جانبها، تقول الواليات املتحدة إن الصني 
الذين  اإليغور  »إبــادة جماعية« ضد  ترتكب 
يــشــكــلــون نــحــو نــصــف ســـكـــان شــيــنــجــيــانــغ، 
الــبــالــغ عـــددهـــم 12 مــلــيــون نــســمــة، وفــرضــت 
عــلــيــهــا عـــقـــوبـــات عـــلـــى خــلــفــيــة ذلــــــك. ووفــــق 
الــعــديــد مـــن الــبــاحــثــني، احــتــجــزت الــســلــطــات 
وغيرهم  إيــغــوري  مليون  مــن  أكثر  الصينية 
مـــن الــعــرقــيــات املــســلــمــة فـــي مـــراكـــز احــتــجــاز 

وسجون في املقاطعة. 
اغتصاب  بــوقــوع  ســابــقــون  معتقلون  وشــهــد 
 عن إشراف 

ً
وتعذيب داخل تلك املراكز، فضال

السياسي  الــتــلــقــني  عــلــى  مــســؤولــني صينيني 
مراقبة  بنظام  مؤطر  ذلــك  وكــل  للمحتجزين، 
ــائــــق حــكــومــيــة اطــلــعــت  واســـــــع. وبـــحـــســـب وثــ
عليها وكــالــة »فــرانــس بـــرس« فــي عــام 2018، 
يحرس تلك املراكز املحاطة باألسالك الشائكة 
وكــامــيــرات املــراقــبــة حــــّراس مــجــهــزون بالغاز 

املـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع والــــصــــواعــــق الــكــهــربــائــيــة 
ـــنـــة. وســلــطــت ســلــســلــة من 

ّ
والـــــهـــــراوات املـــســـن

ــّربـــة، بــيــنــهــا ملف  الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة املـــسـ
ــعـــرف بـــاســـم »وثـــائـــق  ــام 2019 ُيـ ــري مـــن عــ ســ
شينجيانغ«، الضوء على نطاق استراتيجية 
ــــز. وتــظــهــر  ــــراكـ بـــكـــني فــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــلــك املـ
األستاذ بجامعة  أخــرى حصل عليها  وثائق 
وكالة  عليها  واطلعت  توبني  ديفيد  شيفيلد 
»فرانس برس«، كيف تم حشد املسؤولني في 
شــمــال املــنــطــقــة الســـتـــهـــداف املــســلــمــني بشكل 
شر عام 

ُ
منهجي. ومن بني تلك الوثائق كتيب ن

 
ّ

2016 يــفــّصــل أســالــيــب االســتــجــواب ويــحــض
املـــســـؤولـــني عـــلـــى تـــوخـــي الــــحــــذر مــــن األئـــمـــة 
»الجامحني« واملتدّينني الذين »لهم وجهان«.

ــتــهــم الــصــني أيــضــًا بتجنيد اإليـــغـــور في 
ُ
وت

برامج »عمل قسري« مرتبطة بسالسل إمداد 
دولية في قطاعات عدة من صناعة املالبس 
إلــى الــســيــارات. وتقول بكني إن األمــر يتعلق 
بــمــبــادرات تــقــلــل مــن الــفــقــر مــن خـــالل توفير 
ــــب جـــيـــدة لــســكــان الــريــف  وظـــائـــف ذات رواتــ
ذوي الـــدخـــل املــنــخــفــض. لــكــن تــشــيــر أبــحــاث 
إلــى أن السلطات أجــبــرت عــشــرات اآلالف من 
فــي حقول ومصانع  العمل  األشــخــاص على 
ــا دفـــع  ــال. وهـــــو مــ ــقــ ــتــ ــز االعــ ــراكـ ــمـ مــرتــبــطــة بـ
 
ّ
الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي الـــعـــام املـــاضـــي لــســن

ــانـــون يــحــظــر اســـتـــيـــراد مــنــتــجــات مــصــانــع  قـ
تــــمــــارس الـــعـــمـــل الـــقـــســـري فــــي شــيــنــجــيــانــغ. 
وقالت الصني في إبريل/نيسان املاضي إنها 
ملناهضة  دولــيــتــني  اتفاقيتني  على  صــادقــت 

العمل القسري.
)فرانس برس(

الــوزراء اليوم اإلثنني، ليتمكنوا من حضور 
قمة في طوكيو غدًا الثالثاء، مع قادة كل من 
إطار  في  املتحدة  والواليات  والهند  اليابان 
)الــربــاعــي(.  ــواد«  »كــ عليه تحالف  يطلق  مــا 
ــال ألــبــانــيــز فــي تــصــريــحــات للصحافيني  وقـ
أمـــس إن الــقــمــة »أولـــويـــة قــصــوى« بالنسبة 

ــام املـــاضـــي مع  ــعـ ــرم الـ ــبـ ــفـــاق »أوكــــــــوس« املـ اتـ
بريطانيا والواليات املتحدة لتزويد البحرية 
األسترالية بغواصات تعمل بالطاقة النووية. 
بني  العالقات  بتعزيز  الجديد  الزعيم  ووعــد 
دول آســيــا واملــحــيــط الـــهـــادئ. وحــيــال موقف 
الــصــني »األكـــثـــر عـــدوانـــيـــة« فـــي املــنــطــقــة، أكــد 
»الــدفــاع عن  الجديدة ستواصل  الحكومة  أن 
إدارة  طريقة  ألبانيز  وانتقد  أستراليا«.  قيم 
جــزر سليمان  مع  للعالقة  السابقة  الحكومة 
املـــجـــاورة الــتــي وقــعــت أخــيــرًا اتــفــاقــيــة أمنية 
مــثــيــرة لــلــجــدل مــع الــصــني، معتبرًا أن اتــبــاع 
ســيــاســة بــيــئــيــة أكـــثـــر طــمــوحــًا ســـيـــؤدي إلــى 
تحسني العالقات مع الدول الجزرية الواقعة 
في املحيط الهادئ التي تواجه خطر ارتفاع 
ألبانيز  يسعى  كما  البحر.  سطح  مستويات 
لتغيير أســلــوب الحكم. وقــد قــال ردًا على ما 
»النزاهة  لــلــوزراء:  كرئيس  يضيفه  أن  يمكن 
والقدرة على تحمل املسؤولية«. وأخذ رئيس 
حــــزب الـــعـــمـــال عــلــى مـــوريـــســـون عــــدم تحمل 
مـــســـؤولـــيـــة أخـــطـــائـــه. وذّكـــــــر الـــنـــاخـــبـــني بـــأن 
األخــيــر غـــادر فــي إجـــازة إلــى هـــاواي فــي أوج 

أزمة الحرائق الكارثية في صيف 2019.
مــكــافــحــة الــفــســاد هـــي قــضــيــة أســاســيــة كــذلــك 
ألــبــانــيــز، إذ وعـــد بتشكيل هيئة  فــي بــرنــامــج 
مــراقــبــة فــدرالــيــة »نــافــذة وشــفــافــة ومستقلة« 
وهناك  الــعــام.  نهاية  بحلول  الفساد  ملكافحة 
ــيــــني، إذ تــعــد  ــلــ ــًا قـــضـــيـــة الـــســـكـــان األصــ أيــــضــ
الحكومة األسترالية الجديدة بإجراء استفتاء 
حقوق  نطاق  لتوسيع  الدستور  تعديل  على 

السكان األصليني.
)فرانس برس، رويترز( )Getty/يريد ألبانيز )وسط( تغيير الطريقة التي تدار بها السياسة في أستراليا )جايمس مورغان

الحدثمتابعة

وعد ألبانيز بإحداث 
تغييرات كبيرة 

في خمس قضايا

كشفت وثيقة عن 
استهداف الصين المسلمين 

بشكل منهجي

تبدأ مفوضة األمم 
المتحدة السامية 

لحقوق اإلنسان ميشيل 
باشليه زيارة للصين، تستمر 

6 أيام، مرتبطة بشكل 
وثيق بقضية اإليغور



كييف ترفض تقديم تنازالت لموسكو

مماطلة أوروبية في ضم أوكرانيا

تركيا تخدم روسيا بمواجهة السويد وفنلندا

فرنسا: انضمام 
أوكرانيا إلى االتحاد 

سيستغرق 15 أو 20 عامًا

مــــع اقــــتــــراب االجـــتـــيـــاح الـــروســـي 
ــاء شــــهــــره  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــن إنـ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ألوكـ
الثالث، تركز موسكو على الشرق 
األوكــرانــي، وتحديدًا منطقة دونباس، حيث 
ــارك، فــيــمــا ال تــــــزال الــســلــطــات  ــ ــعـ ــ تــســتــعــر املـ
األوكــرانــيــة تصر على رفــض تقديم تنازالت 
ــك لـــن يـــوقـــف الـــحـــرب،  ملـــوســـكـــو، بــاعــتــبــار ذلــ
بوجه  الــصــمــود  فــي  نجاحها  عــلــى  معتمدة 
الـــهـــجـــوم الــــروســــي مــنــذ 24 فــبــرايــر/شــبــاط 
املــاضــي. غــيــر أن صــمــود كــيــيــف، الـــذي عــززه 
ــم الـــعـــســـكـــري الــكــبــيــر مــــن األوروبــــيــــني  الــــدعــ
يــعــنــي أن أوروبــــــا  املــــتــــحــــدة، ال  ــات  ــ ــــواليــ والــ
ــلــــب أوكـــــرانـــــيـــــا  ــيـــب بــــســــرعــــة لــــطــ ــتـــجـ ــتـــسـ سـ
ــي، وهـــو ما  ــ االنــضــمــام إلـــى االتـــحـــاد األوروبــ

أعادت فرنسا اإلشارة إليه أمس األحد.
ــة الـــفـــرنـــســـي لـــلـــشـــؤون  ــ ــدولــ ــ وقـــــــــّدر وزيــــــــر الــ
أوكرانيا  انضمام  أن  بون  كليمان  األوروبية 
ــى االتــــحــــاد األوروبــــــــي »ســيــســتــغــرق على  إلــ
األرجــح 15 أو 20 عامًا«، مقترحًا أن تنخرط 
كــيــيــف فـــي األثــــنــــاء فـــي املــنــظــمــة الــســيــاســيــة 
ــيــــة الــتــي اقـــتـــرح الــرئــيــس إيــمــانــويــل  األوروبــ
»راديــو جي«  مــاكــرون إنشاءها. وقــال بــون لـــ
الفرنسي: »علينا أن نكون صادقني... إذا قلنا 
األوروبــي  االتحاد  إلى  أوكرانيا ستنضم  إن 
فــي غــضــون ســتــة أشــهــر أو ســنــة أو سنتني، 
ــذب. ذلـــــك لـــيـــس صـــحـــيـــحـــًا. ربــمــا  ــكــ فــنــحــن نــ

يستغرق 15 أو 20 عاما، وهو وقت طويل«. 
 الهدف بالنسبة لفرنسا هو »أال 

ّ
وأعلن بون أن

تحقق روسيا انتصارًا« و»تحرير أوكرانيا«. 
الـــحـــرب ومــن  ــن يــســعــى وراء  وأضــــــاف أن »مــ
فالديمير(  الروسي  )الرئيس  هو  عليها  يالم 
بــوتــني«، مضيفًا »نساعد أوكــرانــيــا، مــن دون 
أن نــكــون نــحــن أنفسنا فــي حــالــة حـــرب، على 
ــقـــاومـــة... والــتــحــرر مـــن عــــــدوان«. وتـــابـــع أن  املـ
روسيا،  في  يتسببوا بحرب  »لــم  األوكرانيني 
ذات ســيــادة،  ــة  دولــ يــســعــون، بصفتهم  إنــهــم 
للتحّرر من بلد يحتلهم«. وأوضح بون »هذا 
ــــر مــجــرد  مـــشـــروع، نــحــن نــدعــمــهــم. لــيــس األمـ
واجب أخالقي. إن لم تفعل أوروبا ذلك، فكأنها 
تــقــول إن بــإمــكــان روســيــا أن تفعل مــا تــشــاء. 
وهــــذا ســيــشــّكــل خــطــرا عــلــى أمــنــنــا«. وأضـــاف 
أن تحققوا  »عندما تكونون ضعفاء ال يمكن 

السالم«، مؤكدا أن »أوكرانيا هي أوروبا«.
وتأتي هذه التصريحات بعدما اتهم الرئيس 
األوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي نظيره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسعي لتأمني 
»مــــخــــرج« لـــبـــوتـــني، مــبــديــًا تــحــفــظــات حــيــال 
ــوة مـــاكـــرون إلنـــشـــاء »مــنــظــمــة ســيــاســّيــة  ــ دعـ
أوروبــّيــة« لضّم أوكــرانــيــا بــالــتــوازي مــع آلية 

انضمامها إلى االتحاد األوروبي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــــان الـــرئـــيـــس الــبــولــنــدي 
أندريه دودا يزور كييف أمس، معلنًا في كلمة 
أوكرانيا  أن  األوكــرانــي  البرملان  أمــام أعضاء 
مستقبلها،  تقرير  حــق  تملك  التي  هــي  فقط 
بعد أن أصبح أول زعيم أجنبي يلقي خطابًا 
ــــي مــنــذ بــدء  ــرانـ ــ بــنــفــســه أمـــــام الـــبـــرملـــان األوكـ
الــغــزو الــروســي. وقــال دودا »ظــهــرت أصــوات 
أن تستجيب  يجب  أوكرانيا  إن  تقول  مقلقة 

تــصــريــحــات لــوكــالــة رويـــتـــرز، املــوافــقــة على 
وقــف إطـــالق الــنــار أو أي اتــفــاق مــع موسكو 
بودولياك  وقــال  أراٍض.  التنازل عن  يتضمن 
إن تقديم تنازالت ستكون له نتائج عكسية، 
أكبر بعد أي توقف  ألن روســيــا سترد بقوة 
لــلــقــتــال. وأضــــاف »الـــحـــرب لــن تــتــوقــف )بعد 
الوقت...  لبعض   

ً
قليال ستتوقف  التنازالت(. 

ســيــبــدأون )بــعــدهــا( هجومًا جــديــدًا سيكون 
أكثر دموية وواسع النطاق«.

مــيــدانــيــًا، بــعــد ســيــطــرة روســـيـــا عــلــى مدينة 
ماريوبول االستراتيجية الجنوبية الشرقية، 
فــإنــهــا تــشــن هــجــومــا كــبــيــرا فـــي لــوغــانــســك، 
ــبــــاس. وعـــلـــى الــجــبــهــة في  ــد إقــلــيــمــي دونــ أحــ
الختراق  الروسية  القوات  تسعى  دونيتسك، 
الــدفــاعــات األوكــرانــيــة لــلــوصــول إلــى الــحــدود 
اإلداريــــــة ملــنــطــقــة لــوغــانــســك، بــيــنــمــا واصــلــت 
شمااًل قصفًا عنيفًا ملدينتي سيفيرودونتسك 
ولـــيـــســـيـــتـــشـــانـــســـك، حـــســـب مــــا ذكـــــــرت هــيــئــة 
ــة فــــي تــحــديــثــهــا  ــيــ ــرانــ األركــــــــان الـــعـــامـــة األوكــ
أمــس. وقالت هيئة  الحرب  اليومي لتطورات 
األركان إن الجيش الروسي يواصل »ضرباته 
األراضـــي«،  جميع  في  والجوية  الصاروخية 
الطيران  باستخدام  حدتها  مــن  »زاد  إنــه  بــل 

لــتــدمــيــر بــنــى تــحــتــيــة حــيــويــة«. مـــن جهتها، 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن روسيا 
وباملدفعية  جـــوًا  األوكــرانــيــة  الــقــوات  قصفت 
ــرق والــــجــــنــــوب مـــســـتـــهـــدفـــة مـــراكـــز  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
الـــقـــيـــادة والـــجـــنـــود ومــســتــودعــات الــذخــيــرة. 

وقــــال املــتــحــدث بــاســم وزارة الـــدفـــاع إيــغــور 
الجو  طلقت من 

ُ
أ إن صواريخ  كوناشينكوف 

أصابت ثالث نقاط قيادة و13 منطقة تحتشد 
فــيــهــا قــــــوات ومــــعــــدات عــســكــريــة أوكـــرانـــيـــة، 
ــــى أربــــعــــة مـــســـتـــودعـــات لــلــذخــيــرة  إضــــافــــة إلـ
ــاف كــونــاشــيــنــكــوف أن  ــ ــ ــــاس. وأضـ ــبـ ــ فــــي دونـ
 
ً
الــروســيــة أصــابــت نظامًا متنقال الــصــواريــخ 

ـــســـيـــرة قــــرب هــانــيــفــكــا، 
ُ
مـــضـــادًا لــلــطــائــرات امل

كيلومتر شمال شرق   100 حــوالــي  بعد  على 
مدينة ميكواليف في جنوب أوكرانيا. وتابع 
»الــصــواريــخ واملــدفــعــيــة أصــابــت 583 منطقة 
تجمع للقوات واملعدات العسكرية األوكرانية 
و41 نقطة مراقبة و76 وحدة مدفعية وهاون 
)مورتر( في مواقع إطالق النار، بينها ثالث 
إلــى محطة بوكوفيل  بطاريات غــراد، إضافة 
للحرب اإللــكــتــرونــيــة األوكــرانــيــة بــالــقــرب من 

هانيفكا في منطقة ميكواليف«.
فــي املــقــابــل، ذكـــرت وســائــل إعـــالم روســيــة أن 
رئــيــس بلدية إنــيــرغــودار األوكــرانــيــة أنــدريــه 
الجيش  احــتــالل  ُعــنّي بعد  الــذي  شيفتشوك، 
الروسي للبلدة، أصيب مع اثنني من مرافقيه 

في انفجار عند مدخل منزل. 
ــلـــن الـــنـــائـــب واملــــفــــاوض  ــذا الــــوقــــت، أعـ ــ فــــي هـ
الروسي ليونيد سلوتسكي أن بالده تنظر في 
إمكان مبادلة أسرى من مقاتلي كتيبة آزوف 
األوكرانية بفيكتور ميدفيتشوك القريب من 
نقلت  مــا  بحسب  سلوتكسي،  وقـــال  بــوتــني. 
لــألنــبــاء ردا على  ريــا نوفوستي  عنه وكــالــة 
ســـؤال فــي هــذا الــصــدد، »ســنــدرس املــســألــة«. 
ــــح مــتــحــدثــا مـــن مــديــنــة دونــيــتــســك أن  وأوضـ
إمــكــان حــصــول هـــذا الــتــبــادل ســيــنــاقــشــه في 
مــوســكــو »مــــن يــمــلــكــون صـــالحـــيـــات« الــقــيــام 
بذلك. وفيكتور ميدفيتشوك سياسي ورجل 
أعــمــال أوكــرانــي مــعــروف بقربه مــن الرئيس 
ــــف مــنــتــصــف إبــريــل/نــيــســان  الـــروســـي، وأوقـ
ــة  ــامـ ــان قـــيـــد اإلقـ ــ ــا. وكــ ــيــ ــرانــ املــــاضــــي فــــي أوكــ
اتهامه  بعد   2021 مــايــو/أيــار  منذ  الجبرية 
»الخيانة العظمى« و»محاولة نهب املوارد  بـ

الطبيعية في القرم«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

دفع تمّسك تركيا برفض 
عضوية السويد وفنلندا 

في حلف شمال األطلسي 
إلى قول العديد من 

المحللين بأن هذا 
الموقف »يخدم روسيا«، 
على الرغم من دفاعها 

عن مصالحها

تتمسك أوكرانيا بعدم تقديم تنازالت لروسيا، مع اقتراب الغزو الروسي من شهره الرابع، غير أن صمود كييف يصطدم بمماطلة 
أوروبية في االستجابة لطلب أوكرانيا االنضمام إلى االتحاد األوروبي، رغم التشديد على عدم السماح بانتصار موسكو

دمار في دونباس التي تستهدفها القوات الروسية )اريس مسينيس/فرانس برس(

موسكو ـ رامي القليوبي

بـــمـــوازاة عــجــز بــلــدان االتـــحـــاد األوروبـــــي عن 
التوصل إلى صيغة توافقية لحظر استيراد 
املجري  املــوقــف  الــروســي، على خلفية  النفط 
الــرافــض لــذلــك، تلقت روســيــا إشــــارة مبشرة 
جــديــدة النقسام الــصــف الــغــربــي، وهـــذه املــرة 
مــــن تـــركـــيـــا الـــتـــي تـــجـــدد رفـــضـــهـــا النــضــمــام 
ذلك،  ومــع  األطلسي.  لحلف  والسويد  فنلندا 
ثمة مؤشرات النفراجة قريبة في الخالف بني 
تركيا والحلف بشأن مسألة انضمام فنلندا 
والسويد إليه، إذ كشف األمني العام للحلف، 
ينس ستولتنبرغ، في »تغريدة« على حسابه 
عــلــى مـــوقـــع تـــويـــتـــر، أول مـــن أمــــس الــســبــت، 
عــن تحدثه مــع الرئيس الــتــركــي، رجــب طيب 
أردوغان، عن أهمية مبدأ »األبواب املفتوحة« 
لجميع  األمنية  الهموم  أخــذ  على  واتفاقهما 
الحلفاء بعني االعتبار، ومواصلة املحادثات 

للتوصل إلى حل.
ــة فــــايــــنــــنــــشــــال تـــايـــمـــز  ــفــ ــيــ ــــب صــــحــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
 تــركــيــا عــرقــلــت حــتــى بــدء 

ّ
ــإن ــ الــبــريــطــانــيــة، فـ

مفاوضات انضمام البلدين إلى األطلسي يوم 

األربعاء املاضي، بينما أكد ستولتنبرغ آنذاك 
ــرورة مـــراعـــاة املــصــالــح األمــنــيــة لجميع  ــ »ضــ
الحلفاء«، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في 
تدقيق كافة املسائل والتوصل إلى حل سريع. 
وكان أردوغــان قد تواصل مع رئيسة الوزراء 
الــســويــديــة مــاغــدالــيــنــا أنـــدرســـون والــرئــيــس 
أمــس  مــن  أول  نينيستو،  الــفــنــلــنــدي ســاولــي 
التنظيمات  دعم  »إنهاء  بـ وطالبهما  السبت، 
للرئاسة  منفصلني  لبيانني  وفقًا  اإلرهابية« 
الــتــركــيــة. وشــــّدد عــلــى ضــــرورة رفـــع الــســويــد 
القيود التي فرضتها على تركيا في واردات 
الصناعات الدفاعية إثر إطالقها عملية »نبع 
الـــســـالم« فـــي ســـوريـــة، فـــي عـــام 2019. ورّدت 
أنــدرســون بالتأكيد أن »بــالدهــا تدعم بشكل 
صريح مكافحة اإلرهاب وإدراج حزب العمال 
الــكــردســتــانــي عــلــى قــائــمــة اإلرهــــــاب«، بينما 
وتركيا »ستتعهدان  بــالده  أن  نينيستو  أكــد 
ــعــــض عــنــد  ــبــ ــان أمـــــــن بـــعـــضـــمـــهـــمـــا الــ ــمــ بــــضــ
االنضمام إلى حلف األطلسي، وأن العالقات 

بني البلدين ستصبح أقوى«.
ويــرجــع املــوقــف الــتــركــي املـــعـــارض لعضوية 
رفضهما  إلــى  األطلسي  في  والسويد  فنلندا 
تسليم عناصر حزب »العمال الكردستاني«، 
ــة«،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــي تـــركـــيـــا مـــنـــظـــمـــة »إرهـ املـــصـــنـــف فـ
وفــرضــهــمــا حــظــرًا عــلــى تــوريــد األســلــحــة إلــى 
تــركــيــا مــنــذ تــدخــلــهــا عــســكــريــًا فـــي الــشــمــال 
الــــرغــــم مــن  ــلـــى  ــام 2019. وعـ ــ الــــســــوري فــــي عـ
الــحــيــاد الــروســي الــرســمــي وتــأكــيــد املتحدث 
بيسكوف،  دميتري  الروسية،  الرئاسة  باسم 
عــــدم الـــتـــدخـــل فـــي الـــعـــالقـــات بـــني تــركــيــا من 
 

ّ
إال آخــر،  من جانب  والسويد  وفنلندا  جانب 
أن  الـــروس على  الخبراء  بــني   ثمة إجماعًا 

ّ
أن

املـــوقـــف الــتــركــي الـــرافـــض النــضــمــام الــســويــد 
وفنلندا إلى األطلسي، يخدم مصالح روسيا، 

معززًا رهاناتها على شق الصف الغربي.
ــر فـــي  ــيــ ــبــ ــخــ ــر الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــي هـــــــــذا اإلطـــــــــــــــار، اعـ

املــجــلــس الـــروســـي لــلــشــؤون الــدولــيــة، كيريل 
انضمام  من  التركي  املوقف  أن  سيميونوف، 
فــنــلــنــدا والـــســـويـــد لــلــحــلــف مـــتـــزن، ويــنــطــلــق 
مـــن املــصــالــح الــوطــنــيــة الــتــركــيــة الــتــي تملي 
»العمال  بــحــزب  املتعلقة  بمطالبها  التمسك 
الـــكـــردســـتـــانـــي« و»وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية« وعدم إفساد العالقات مع موسكو. 
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ وقــــــال ســيــمــيــونــوف فــــي حـ
ــًا، يـــمـــكـــن لـــتـــركـــيـــا عــرقــلــة  الــــجــــديــــد«: »نــــظــــريــ
ولكنها  لألطلسي،  والسويد  فنلندا  انضمام 
ال  الوطنية.  مصالحها  من  انطالقًا  تتصرف 
يــهــم تــركــيــا تعطيل االنــضــمــام فــي حــد ذاتـــه، 
عن  بالكف  املتعلقة  مطالبها  تحقيق  وإنــمــا 
ــدات  ــ ــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي ووحـ ــم حــ دعــ
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، وفـــي هـــذه الــحــالــة، 

سترفع تركيا كافة األسئلة«.
ومـــــع ذلــــــك، لــــم يـــــَر ســـيـــمـــيـــونـــوف أنـــــه يــمــكــن 
ــوقـــف الـــتـــركـــي كــــمــــواٍل لــروســيــا،  تــصــنــيــف املـ
أنــقــرة بأنه  مضيفًا: »ال يمكن وصــف مــوقــف 
مـــــواٍل لــروســيــا، ولــكــنــه قـــد يــبــدو كــذلــك على 
خــلــفــيــة أعـــمـــال الـــــدول األخـــــرى األعـــضـــاء في 

حلف األطلسي«. 
ــــي كــلــيــة  ــر األســـــتـــــاذ الـــــزائـــــر فـ ــبـ ــتـ بــــــــــدوره، اعـ
ــة الـــعـــاملـــيـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــي والــ ــاملــ ــعــ ــاد الــ ــ ــتـــــصـ ــ االقـ
ــة الــعــلــيــا لــالقــتــصــاد فـــي مــوســكــو،  ــاملـــدرسـ بـ
مراد صادق زادة، أن مصالح روسيا وتركيا 
فـــي مــســألــة عــــدم انــضــمــام فــنــلــنــدا والــســويــد 
الفتًا  ــرة،  املــ هـــذه  متطابقة  جـــاءت  لألطلسي 
ذلــك. وقال  أن موسكو يمكنها استثمار  إلــى 
صادق زادة في حديث مع »العربي الجديد«: 
»هـــذه إشـــارة إيجابية لــروســيــا ومــفــادهــا أن 
تركيا تدافع عن مصالحها، وأن هذه املصالح 
قــد تتطابق فــي بــعــض األحــيــان مــع مصالح 
روسيا. سابقًا، كانت عالقة تركيا مع فنلندا 
والــســويــد مــتــوتــرة إلـــى حــد كــبــيــر، وال يمكن 

قراءة موقفها على أنه تحول نحو روسيا«.

ملــطــالــب بـــوتـــني. ألوكـــرانـــيـــا فــقــط الـــحـــق في 
يخصكم  لشيء  يمكن  ال  مستقبلها...  تقرير 
أن يتقرر من دون موافقتكم«. من جهته، قال 
زيلينسكي،  فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس 
املواطنني  إن  البولندي،  نظيره  زيـــارة  أثــنــاء 
أوكــرانــيــا سُيمنحون نفس  فــي  الــبــولــنــديــني 
الـــحـــقـــوق الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا الـــالجـــئـــون 
ــون فـــي بـــولـــنـــدا حـــالـــيـــا. ومــنــحــت  ــيــ ــرانــ األوكــ
واملطالبة  والعمل  العيش  فــي  الحق  بولندا 
بــمــدفــوعــات الــضــمــان االجــتــمــاعــي ألكــثــر من 
ثالثة ماليني الجــئ أوكــرانــي فــروا من الغزو 

الروسي لبالدهم.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، كــــــان كـــبـــيـــر املـــفـــاوضـــني  ــ فـ
ــيـــني مــســتــشــار الــرئــيــس األوكـــرانـــي  ــرانـ األوكـ
ــعــــد، فـــي  ــبــ ــتــ ــلــــو بـــــــودولـــــــيـــــــاك يــــســ مــــيــــخــــائــــيــ

إضاءة

■ سيف القدس دشنت مرحلة نضالية تتويجية، فما قبلها ليس كما 
بعدها، فما قبلها كان التحرير إيمانا وأماني، وما بعدها رأينا التحرير 

واقعا يمكن إنجازه، ما قبلها كان يجب البرهان على صدق مسار، 
وما بعدها أصبح املعيب أن ال ترى جدواها، وقد أينعت ثماره أمام 

الناظرين.

■ إن الفعل البطولي الذي أرسته سيف القدس منذ اللحظة األولى 
وانتشر صداه من غزة للقدس وجنني ونابلس وحيفا والرملة وبئر 

السبع واللد والناصرة ووصل مداه لفلسطينيي الشتات وأحرار أمتنا 
الذين زحفوا نصرة لألقصى.

■ #جدري_القردة: املرض تفشى بـ11 دولة وتم تسجيل أكثر من 100 
إصابة، انتقال الفيروس يتم عبر االختالط املباشر، فترة حضانة جدري 

القردة من 6 إلى 16 يومًا، الطفح الجلدي يستمر من 1 يوم إلى 3 أيام، 
أما األعراض فتدوم ما بني 14 و21 يومًا.

■ ذا غارديان تنقل عن مصادر استخباراتية غربية: أكثر من 50 
متخصصًا من نظام #سورية ممن لديهم خبرة واسعة في تصنيع 

البراميل املتفجرة موجودون في #روسيا منذ عدة أسابيع، ويعملون 
جنبًا إلى جنب مع مسؤولني من جيش #بوتني.

■ روسيا بدأت تعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا ولغتها أخذت 
تنحو باتجاه التصالح مع الغرب والعالم والتوقف عن اللهجة 

املتغطرسة. لذلك ستوافق على أي عرض يقدم لها بل ستقبل بتمديد 
دخول املساعدات عبر باب الهوى، من دون أن تحصل على أي عرض. 

زمن البازارات األميركية للروس انتهى وبدأ زمن العصا.

■ واقع لبنان وتعدد طوائفه والحرب الداخلية املاضية سمح للمافيات 
أن تسيطر على الشعب بحجة الدفاع عن الطائفة، يعني ال تحتاج 

املافيات إلى ضخ األموال إلسكات الناس، بل يكفي افتعال أزمة طائفية 
حتى تلتف األغنام حول زعمائها وتنسى واقعها، وهذا ما يستغله 

السياسيون دائمًا.

■ سبق لسلطنة عمان أن أدت دورًا وسيطًا بني طهران وواشنطن في 
الفترة التي سبقت إبرام االتفاق بشأن البرنامج النووي اإليراني لعام 

2015. #الرئيس_اإليراني_في_مسقط

ثالثة  لمدة  العامة  والتعبئة  العرفية  باألحكام  العمل  أوكرانيا  مددت 
 24 في  الروسي  الغزو  بدء  منذ  ُفرضا  اللذان  اإلجــراءان  وهما  أشهر، 
باألغلبية  األحد  أمس  األوكراني  البرلمان  ووافق  الماضي.  فبراير/شباط 
العرفية  األحكام  تمديد  بشأن  الرئاسيين  المرسومين  على  المطلقة 
والتعبئة العامة حتى 23 أغسطس/آب المقبل. وكان الرئيس األوكراني 
أن  وسبق  فبراير،   24 في  المرسومين  وّقع  قد  زيلينسكي  فولوديمير 

مدد العمل بهما مرتين لمدة شهر واحد.

تمديد التعبئة العامة

Monday 23 May 2022
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