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تبدو مدينة القدس المحتلة على أعتاب تصعيد كبير، يدفع له االحتالل، بالسماح 
بتنظيم »مسيرة األعالم« يوم األحد المقبل، بالتوازي مع قرار قضائي أقر بجواز ترديد 
المستوطنين الصلوات في المسجد األقصى، وذلك في ظل تدابير إسرائيلية لمنع 

أي مقاومة فلسطينية

القدس المحتلةـ  نضال محمد وتد
محمد عبد ربه

تـــنـــذر األجــــــواء فـــي مــديــنــة الــقــدس 
ــيـــر خــــال  ــبـ ــة بـــتـــصـــعـــيـــد كـ ــلـ ــتـ ــحـ املـ
اقــتــراب  ــام القليلة املــقــبــلــة، مــع  األيــ
موعد »مسيرة األعـــام« املــقــررة يــوم األحــد 
ــتـــال  ــة االحـ املـــقـــبـــل، والــــتــــي ســمــحــت شـــرطـ
للمستوطنني بتنظيمها حول أسوار البلدة 
القديمة من القدس وداخلها، في وضع يعيد 
إلى ذاكــرة املقدسيني أحــداث مايو/أيار من 
العام املاضي، التي سبقت »مسيرة األعام« 
آنذاك وما تبعها من عدوان إسرائيلي على 
قـــرار محكمة إسرائيلية  قــطــاع غـــزة. وجـــاء 
بأداء  للمستوطنني  األحــد، بالسماح  مساء 
الــــصــــاة الــــتــــوراتــــيــــة فــــي بــــاحــــات املــســجــد 
فــي ترديد  األقــصــى والسجود على األرض 
الصاة، ليزيد التوتر في املدينة، بالتوازي 
مــع اســتــمــرار االقــتــحــامــات، وهـــي تــطــورات 
تـــنـــذر بــمــســعــى إســرائــيــلــي لــانــقــاب على 

الوضع القائم في املسجد.
ــتــــال بــاتــخــاذ  أمـــــام هــــذا الــــواقــــع، بــــدأ االحــ
تــدابــيــر أمــنــيــة مـــشـــددة واالســـتـــعـــداد لنشر 
اآلالف مــن قــوات الشرطة وحــرس الــحــدود، 
ملــنــع أي مـــقـــاومـــة وحـــمـــايـــة املـــشـــاركـــني في 
ــادة  ــ ــــي تـــتـــســـم عــ ــتـ ــ »مــــســــيــــرة األعــــــــــــــام«، الـ
للمقدسيني  والــتــعــرض  الــشــديــد  بالصخب 
ومــنــازلــهــم خـــال ســيــر املــســيــرة، خصوصًا 
مع إعان منظمات الهيكل وأعضاء كنيست 
املــتــطــرف، وعلى رأســهــم إيتمار  اليمني  مــن 
بـــن غــفــيــر، اعــتــزامــهــم اقــتــحــام األقـــصـــى في 
ذلـــك الـــيـــوم. ومـــن املـــقـــرر أن تــشــق املــســيــرة، 
التي سمح بتنظيمها وزير األمن الداخلي 
اإلسرائيلي عومر بارليف، القدس من باب 
إلى  القديمة وصــواًل  البلدة  فأزقة  العامود 

باحة »حائط البراق«، مع ما يرافقها عادة 
من رفع أعام إسرائيلية وهتافات عنصرية 
ضد العرب، وأخرى تدعو إلى هدم املسجد 

األقصى وبناء الهيكل الثالث.
ــر تــقــريــر ملــوقــع »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«  وذكــ
ــلــــي، أمــــــس، أن شـــرطـــة االحـــتـــال  ــيــ اإلســــرائــ
أعــلــنــت أنــهــا تستعد بــقــوات كــبــيــرة لتأمني 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن  ــ وحـــراســـة املــســيــرة. وأشـ
األحــد،  األول  أمــس  بارليف،  أبلغت  الشرطة 
ــيــــرة، بــمــا  أنــــهــــا ســتــتــمــكــن مــــن تــــأمــــني املــــســ
فـــي ذلــــك خــــال مـــرورهـــا مـــن بــــاب الــعــامــود 
ــة الــبــلــديــة الــقــديــمــة فـــي األحــيــاء  وبـــاقـــي أزقــ
اإلسامية، على الرغم من »وجود معلومات 
عــــن عــمــلــيــات اســـتـــفـــزاز مــحــتــمــلــة مــــن قــبــل 
وزعمت  الــقــدس«.  شرقي  فــي  الفلسطينيني 
الشرطة أنها تستعد على هذا األســاس من 
خال تجنيد آالف عناصر الشرطة وجنود 
حـــــرس الـــــحـــــدود، لــتــشــكــيــل حـــاجـــز يــفــصــل 
بـــني املـــشـــاركـــني فـــي املــســيــرة وبــــني الــشــبــان 
التي  للمسيرة  وبــاإلضــافــة  الفلسطينيني. 
البلدة  فــي  تنظيمها  اليمني  أنــصــار  يعتزم 
الــقــديــمــة مــن الــقــدس املــحــتــلــة، فـــإن الــشــرطــة 
باملوافقة  طلبات  أيــضــًا  تلقت  اإلســرائــيــلــيــة 
فيها  تــرفــع  مشابهة،  مسيرات  تنظيم  على 
ــــام اإلســرائــيــلــيــة فـــي املــــدن الــتــاريــخــيــة  األعـ
الــســاحــلــيــة الــتــي يــطــلــق عــلــيــهــا إســرائــيــلــيــًا 
تــعــبــيــر »املـــــدن املــخــتــلــطــة«، فـــي إشـــــارة إلــى 
الــرمــلــة وعــكــا وحــيــفــا والـــلـــد. وشــهــدت هــذه 
املدن في السنوات األخيرة، ومنذ االنسحاب 
اإلســرائــيــلــي مـــن قــطــاع غـــزة قــبــل 17 عــامــًا، 
تــكــثــيــفــًا لــعــمــلــيــات االســـتـــيـــطـــان الـــيـــهـــودي 
والــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــني 
الباقني فيها، عبر زيــادة نشاط االستيطان 
ــســــب الـــشـــرطـــة  ــحــ ــــودي. وبــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ ــــي ال ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
لحركة  ملساع  تتحسب  فإنها  اإلسرائيلية، 

ــل فــلــســطــيــنــيــة، إقـــحـــام  ــائـ ــــاس« وفـــصـ ــمـ ــ »حـ
املدن  في  في مواجهات  الداخل  فلسطينيي 
التاريخية املذكورة، على غرار ما حدث خال 
هــّبــة مــايــو/أيــار فــي الــعــام املـــاضـــي. وقــالــت 
»يديعوت« إن الشرطة  مصادر في الشرطة لـ
تستعد هــذا الــعــام بــقــوات كبيرة أيــضــًا في 
»املدن املختلطة«، كي ال يتكرر ما حدث في 
العام املاضي، عندما انتشرت بقوات كبيرة 
في القدس املحتلة وأهملت هذه املدن. يأتي 
ذلــك بالتزامن مع قــرار آخــر ُيتوقع أن يزيد 
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ــل  تـــعـــرضـــت إيـــــــران إلـــــى ضـــربـــة قـــويـــة داخــ
أراضــيــهــا، مــع اغــتــيــال الــعــقــيــد فــي الــحــرس 
الــثــوري اإليــرانــي حسن صياد خــدايــي، في 
طــهــران أمـــس األول األحــــد. وفــيــمــا ســارعــت 
ــة إلـــــــى اتـــــهـــــام إســــرائــــيــــل  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ قــــــيــــــادات إيـ
»الثأر«  بالوقوف وراء الحادث، متوعدين بـ
ــه، أعـــلـــن االحــــتــــال الـــتـــأهـــب فـــي ســفــاراتــه  لــ
وممثلياته في العالم خوفًا من رد فعل على 
اغتيال خدايي، الذي تحدثت وسائل إعام 
ضد  عمليات  فــي  »ضلوعه  عــن  إسرائيلية 

أهداف إسرائيلية في الخارج«.
وأعـــــادت الــعــمــلــيــة، إلـــى األذهـــــان اغــتــيــاالت 
ســابــقــة تــعــرضــت لــهــا شــخــصــيــات إيــرانــيــة 
 عن أحاديث وتساؤالت 

ً
البلد، فضا داخــل 

تــدور مجددًا في األوســاط اإليرانية مع كل 
عملية اغتيال حول وجود اختراقات أمنية 

في الباد تسّهل تنفيذ هذه االغتياالت.
ــثـــوري اإليـــرانـــي  وكــــان الــعــقــيــد بــالــحــرس الـ

التوتر في املسجد األقصى، إذ أقرت محكمة 
الــصــلــح اإلســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، 
مــســاء األحـــد، جـــواز الــســمــاح للمستوطنني 
ــيــــة وطــقــوســهــم  ــتــــوراتــ بـــتـــرديـــد الــــصــــاة الــ
املسجد  بــاحــات  فــي  علني  الــخــاصــة بشكل 
داخــل ساحاته. أرضــًا  األقصى، واالستلقاء 

ــتــــال الــتــقــلــيــل مــن  ــاولــــت حـــكـــومـــة االحــ وحــ
ــرار. وأصـــــــــدرت »ســـكـــرتـــاريـــة«  ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــيـ أهـــمـ
الحكومة بيانًا مقتضبًا مساء األحد، أكدت 
فــيــه أنـــه »لــيــس هــنــاك أي تــخــطــيــط إلجـــراء 
تغيير على الوضع القائم في »جبل الهيكل« 
)املسمى اليهودي للمسجد األقصى(، وقرار 
محكمة الصلح يختص فقط بمسألة سلوك 
الـــقـــاصـــريـــن الـــيـــهـــود الــــذيــــن ُعــــرضــــوا أمــــام 
أن  وأعلنت   .»

ً
قـــرارًا شــامــا املحكمة، وليس 

النيابة العامة ستستأنف ضد قرار محكمة 
الصلح. وحذر املفتي العام للقدس والديار 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــشــيــخ مــحــمــد حـــســـني، من 
إلى  االحــتــال، مشيرًا  قـــرار محكمة  تبعات 
التقسيم  ملؤامرات  تنفيذ عملي  بمثابة  أنه 
الــزمــانــي واملــكــانــي للمسجد. كما حــذر في 
ــيـــات هــذا  تــصــريــح مـــن أن يـــكـــون مـــن تـــداعـ
الـــعـــدوان نــشــوب حـــرب ديــنــيــة شـــعـــواء. أمــا 
نائب مدير عام أوقاف القدس الشيخ ناجح 
بـــكـــيـــرات فـــحـــذر، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 

في طهران  اغتيل،  قد  حسن صياد خدايي 
ــبــــل شــخــصــني  قــ مـــــن  األحــــــــــد،  األول  أمـــــــس 
ــقــــا خــمــس  ــلــ يـــســـتـــقـــان دراجــــــــــة نـــــاريـــــة أطــ
رصاصات في اتجاهه أمــام منزله، ما أدى 
إلى مقتله. وذكرت وسائل اإلعام اإليرانية 
أن خدايي كان في سيارته عندما تم إطاق 
الـــنـــار عــلــيــه، وقــــد أصـــيـــب بـــرصـــاصـــات في 
الرأس واليد. وذكرت وسائل إعام إيرانية 
ــان مــــســــؤول قـــســـم الـــبـــحـــوث  ــ أن خــــدايــــي كــ
الصناعات  التكنولوجيا بمنظمة  وتطوير 

الدفاعية اإليرانية.
ــرانــــي«، في  ووصــــف »الـــحـــرس الـــثـــوري اإليــ
بيان، عملية االغتيال بأنها »إجراء إرهابي 
مــــعــــاد لـــلـــثـــورة نــــفــــذه عـــنـــاصـــر مــرتــبــطــون 
باالستكبار العاملي«، مؤكدًا أن »اإلجراءات 
أو  املهاجم،  إلــى  للوصول  الازمة مستمرة 
املهاجمني والقبض عليهم«. وأشار إلى أن 
خدايي قاتل في سورية »دفاعا عن الحرم«.

وقــبــيــل تــوجــهــه إلـــى مــســقــط، عــلــق الرئيس 
اإليراني إبراهيم رئيسي، في مطار طهران 
أمــس اإلثــنــني، على اغتيال خــدايــي، واصفًا 
»الــجــريــمــة«، ومــتــهــمــًا »االســتــكــبــار«  ــاه بـــ إيــ
بالوقوف وراءهـــا. وأكــد أنــه سيتم »الــثــأر« 
ملقتل خدايي، الذي أكد الحرس أنه قاتل في 

سورية وكان من »املدافعني عن الحرم«.
ــم الـــــقـــــوات املــســلــحــة  وأكـــــــد املــــتــــحــــدث بــــاســ
ــو الـــفـــضـــل شـــكـــارجـــي، أمـــس  ــ اإليــــرانــــيــــة، أبـ
اإلثنني، أن التحقيقات جارية لبحث مختلف 
أبعاد اغتيال خدايي ومابساته. وأشار إلى 
أن نتيجة التحقيقات ستعلن الحقًا، متهما 
»الـــوقـــوف  ــات املــتــحــدة بــــ إســـرائـــيـــل والــــواليــ
وراء هـــذه األعـــمـــال اإلرهــابــيــة فــي الــعــالــم«. 
وتـــابـــع أن »االغـــتـــيـــال لــيــس نــجــاحــًا ألعـــداء 
لهم«، على  وإنما هزيمة  اإلسامية  الثورة 
حد تعبيره. من جهته، قال املتحدث باسم 
الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، العميد رمضان 

ــرار والــــذي  ــقـ الـــجـــديـــد«، مـــن خـــطـــورة هــــذا الـ
سيقود إلى مزيد من التصعيد واملواجهة. 
وقــــال بــكــيــرات: »نــحــن نــشــعــر بـــأن املسجد 
األقــصــى يــمــر بمرحلة خــطــيــرة جـــدًا إذا ما 
تــم تنفيذ الـــقـــرار الــجــديــد، مــا ســيــؤدي في 
النهاية إلى أن يكون هناك حق لليهود في 
مكانًا،  وإنما  زمانًا  ليس  األقصى،  املسجد 
أي أن تــصــبــح هــنــاك صــلــوات لــلــيــهــود فيه 

وإدخال الرموز الدينية اليهودية إليه«.
من جهتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية في 
بيان، من السماح بإقامة »مسيرة األعــام«. 
ــرار املحكمة اإلســرائــيــلــيــة،  كــمــا نــّبــهــت مــن قـ
ــرًا بـــالـــوضـــع  ــيـ ــًا خـــطـ ــك مـــســـاسـ ــ مـــعـــتـــبـــرة ذلــ
ــقـــدســـي،  ــــرم الـ ــــحـ ــــي الـ ــقــــائــــم فـ الــــتــــاريــــخــــي الــ
وتــحــديــًا ســافــرًا لــلــقــانــون الـــدولـــي وقــــرارات 
الشرعية الدولية. وطالبت اإلدارة األميركية 
ــوقــــف االعــــــتــــــداءات  ــعــــاجــــل لــ ــتــــدخــــل الــ ــالــ »بــ
اإلسرائيلية على أبناء شعبنا ومقدساتهم«. 
في  الفلسطينية  الخارجية  دانــت  بــدورهــا، 
االحــتــال، معتبرة هذا  قـــرار محكمة  بــيــان، 
القرار انقابًا إسرائيليًا رسميًا على الوضع 
الــقــائــم وتــغــيــيــره بــالــكــامــل، كــمــا أنـــه إعـــان 
صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار 
ساحة الصراع واملنطقة برمتها. من جهتها، 
ــــاس« قــــــرار املــحــكــمــة  ــمـ ــ ــبـــرت حـــركـــة »حـ ــتـ اعـ

شريف، إن الجهات املنفذة الغتيال خدايي 
»ستدفع ثمن عملها اإلجرامي هذا«، مؤكدًا 
أن االغتيال »سيزيد من عزم وإرادة حراس 
الــبــاد واستقالها  الــثــورة للدفاع عــن أمــن 
أعدائها،  ومــواجــهــة  الوطنية،  ومصالحها 
وخاصة الكيان األميركي اإلرهابي والكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي املــــــــزور واملــــــؤقــــــت«. وأضـــــاف 
شريف، وفق ما أوردته وكالة »سباه نيوز« 
التابعة للحرس، أن »العدو لن يحقق شيئًا 
من خال ارتكابه هذه األعمال اإلجرامية«. 
وأكـــد أمــني مجلس أمــن الــدولــة، مجيد مير 
أحــمــدي، أن اغــتــيــال خــدايــي »تـــم حتمًا من 
قبل الكيان الصهيوني«، متوعدًا »املجرمني 
بتلقي صفقة صعبة من إيران« حسب قوله.

واغتيال خدايي ليس الوحيد داخل إيران، 
اغتيال  عــدة عمليات  أن وقعت  حيث سبق 
لــكــبــار الــعــلــمــاء الـــنـــوويـــني، لــكــن االغــتــيــال 
ــــو عـــمـــلـــيـــة االغــــتــــيــــال الـــوحـــيـــدة  ــر هـ ــ ــيـ ــ األخـ
الــــواضــــحــــة لــشــخــصــيــة عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة 
النوويني  العلماء  كبير  واغتيل  البلد.  فــي 
نــوفــمــبــر/ تشرين  فــي  زادة  فــخــري  محسن 
الثاني 2020. وكان اغتيال فخري زادة األبرز 
بني العلماء النوويني اإليرانيني والخامس 
مـــن بـــني الــعــلــمــاء الـــذيـــن اغــتــيــلــوا بــعــد بــدء 
مــوجــة عمليات اغــتــيــال الــعــلــمــاء الــنــوويــني 
املـــفـــاوضـــات  ــاء  ــنـ أثـ ــام 2010،  عــ ــيـــني  ــرانـ اإليـ
ــران مع  ــ الــنــوويــة الــتــي كــانــت تــخــوضــهــا إيـ
ــى االتـــفـــاق  ــة، املــــؤديــــة إلــ ــيـ املــجــمــوعــة الـــدولـ
الـــنـــووي املــبــرم مــع طــهــران فــي 14 يوليو/

إيــران أصابع االتهام  تموز 2015. ووجهت 
اعتقال  عن  وأعلنت  اإلسرائيلي،  لاحتال 
»جواسيس وعماء«، فيما أعدمت عناصر 

قالت إنهم مرتبطون بهذه االغتياالت.
وذكــرت اإلذاعــة اإلسرائيلية، أمــس اإلثنني، 
أن األوساط الرسمية في إسرائيل تتحسب 
ــلـــى اغـــتـــيـــال  ــرانـــــي عـ ــ الحـــتـــمـــال رد فـــعـــل إيـ

اإلســرائــيــلــيــة، »لــعــبــًا بــالــنــار، وتـــجـــاوزًا لكل 
يتحمل  الحمر، وتصعيدًا خطيرًا  الخطوط 
قادة االحتال تداعياته«. وأضافت في بيان: 
»املــســجــد األقــصــى حــق خــالــص للمسلمني، 
وإقــامــة طقوس  بانتهاك حرمته  لــن نسمح 

تلمودية فيه مهما كلف الثمن«.
لجنة  رئيس  قال  اإلسرائيلي،  الجانب  على 
الكنيست،  فــي  والــدفــاع  الخارجية  الــشــؤون 
بإشعال  إسرائيل تخاطر  إن  بـــاراك،  بن  رام 
»حــــــرب ديــــنــــيــــة«. وأضـــــــاف إلذاعـــــــة »كــــــان«: 
»أعــتــقــد أنــــه خــــال هــــذه الــفــتــرة الــحــســاســة 
أال نشعل  الــحــذر. يجب علينا  يجب توخي 
بــأيــديــنــا حــربــًا ديــنــيــة هــنــا، أو أي نـــوع من 
االستفزازات التي من شأنها إشعال الشرق 
األوسط«. وتوقع بن باراك أن ينتظر رئيس 
حتى  بينت  نفتالي  اإلسرائيلية  الحكومة 
ليقرر  اإلعـــام«  »مسيرة  تسبق  التي  الليلة 
مسارها النهائي ملنع صراع محتمل. وتابع 
ــذا الــثــمــن  ــع هــ ــا دفــ ــمـ ــر دائـ ــ »ال يــســتــحــق األمـ
مقابل تظاهرة تتعلق باالستعراض وقليل 
من األمور األخرى«. في هذا الوقت، استمرت 
اقــتــحــامــات املــســتــوطــنــني لــبــاحــات املــســجــد 
األقـــصـــى بــحــمــايــة قـــــوات االحــــتــــال، أمـــس، 
حيث أدى بعضهم صلوات تلمودية علنية 

في باحات املسجد.

لإلذاعة  السياسية  املراسلة  وقالت  خدايي. 
الــعــبــريــة، غــيــلــي كـــوهـــني، إن حــالــة الــتــأهــب 
فـــي الـــســـفـــارات واملــمــثــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة 
إلسرائيل في أنحاء العالم جاءت خوفًا من 
رد فــعــل إيــرانــي عــلــى اغــتــيــال خــدايــي أمــس 

األول األحد.
أبرزت،  اإلعــام اإلسرائيلية  وكانت وسائل 
خـــال الــيــومــني املــاضــيــني، أن خـــدايـــي كــان 
وفـــق تــقــديــرات أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة »ضــالــعــًا 
في عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية 
أفريقيا وأميركا  فيها في  الخارج، بما  في 
ــارت صــحــيــفــة »يــديــعــوت  ــ الــاتــيــنــيــة«. وأشــ
أحــــرونــــوت« إلـــى أن اغــتــيــال خـــدايـــي، الـــذي 
الراحل  القدس«  كان مقربًا من قائد »فيلق 

قــاســم سليماني )اغــتــيــل فــي بــغــداد بــغــارة 
أمــيــركــيــة عـــام 2020( يــشــكــل ضــربــة ليست 
سهلة للفيلق اإليراني الذي لم يتعاف بعد 

من عملية اغتيال سليماني.
ــــف« اإلســـرائـــيـــلـــي  ــاريـ ــ ــعـ ــ وذهــــــــب مــــوقــــع »مـ
إلـــى الــقــول إن اغــتــيــال خــدايــي يشكل خرقًا 
الـــذي سلط  األمـــر  اإليــرانــيــة.  لاستخبارات 
»يديعوت  لـ العسكري  املراسل  عليه الضوء 
 إنــه 

ً
أحـــرونـــوت«، يــوســي يــهــوشــواع، قــائــا

الــتــي  ــاريـــر والـــتـــفـــاصـــيـــل  ــقـ ــتـ الـ إذا صـــحـــت 
صــدرت حول العملية من إيــران، فإنه يبدو 
 أن املـــوســـاد اإلســرائــيــلــي يــنــشــط ضد 

ً
فــعــا

ــد »فــيــلــق  ــ ــــي وضـ ــرانـ ــ الــــحــــرس الــــثــــوري اإليـ
الـــقـــدس« تـــحـــديـــدًا، فـــي عــقــر دارهـــــم ولــيــس 

ــة. واعــتــبــر يـــهـــوشـــواع، في  فــقــط فـــي ســـوريـ
هذا السياق، أن اغتيال خدايي هو »إغاق 
الـــذي خطط لسلسلة  حــســاب مــع الشخص 
ــداف إســرائــيــلــيــة، بينها  ــد أهــــ عــمــلــيــات ضـ
دبــلــومــاســي إســرائــيــلــي يعمل فــي قنصلية 
في تركيا«. ولفت إلى أن آخر عملية نسبت 
إلى »املوساد« في هذا السياق، هي اغتيال 
رئــيــس الــبــرنــامــج الــنــووي اإليـــرانـــي العالم 
ــــذي اغــتــيــل فـــي 27  مــحــســن فـــخـــري زادة، الـ

نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020.
وكـــان تقرير ملــوقــع »مــعــاريــف« أملـــح، مساء 
ــد، إلـــى احــتــمــال أن يــكــون  ــ أمـــس األول األحـ
خـــدايـــي قـــد اســـتـــهـــدف مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل، 
وذلــك من خال ما وصفه املوقع بتقديرات 
ــارت إلـــى أن الــعــقــيــد اإليـــرانـــي  ــ مــتــزايــدة أشـ
كــــان »ضـــالـــعـــًا فـــي عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة ضد 
أهداف إسرائيلية في الخارج، بما فيها في 
أفريقيا وأميركا الاتينية«، بحسب املراسل 

العسكري للموقع، طال ليف رام.
ــال بــحــذر  ــيـ ــتـ املـــوقـــع الـــــذي صــــاغ خــبــر االغـ
شديد، مكثرًا من اإلشــارة إلى التقارير عن 
دور خــدايــي فــي الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، 
»تقارير صحافية«،  بـ إلى ما سّماه  نسبها 
مــلــمــحــًا ربـــمـــا إلــــى مــســؤولــيــة إســرائــيــلــيــة، 
أو تنفيذ عملية  فــي تنظيم  لها  مــا  أو دور 
االغتيال، أوضح أن عملية االغتيال تعتبر 
تعتمدها  حراسة  تنظيمات  ألكبر  اختراقًا 
اغتيال عالم  اإليــرانــيــة بعد  األمــن  منظومة 
اإليـــرانـــي محسن فــخــري زادة. وقــال  ــذرة  الــ
إن العملية في سياق أمني محتمل ترتبط 
ــة وعــاقــتــهــا  ــوريــ ــي ســ بـــتـــمـــوضـــع إيــــــــران فــ
»حــــزب الـــلـــه« واملــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لها  ـــ بــ
ــل مــن  ــ ــنـــاشـــطـــة فــــي الــــشــــرق األوســـــــــط، أقــ الـ
»وذلــك  اإليــرانــي  الــنــووي  بامللف  ارتباطها 
دون أن نــعــرف مــن أو مــا هــي الــدوافــع وراء 

عملية التصفية«.

إجراءات إسرائيلية 
لمنع أي مقاومة 

فلسطينية

يؤّمن االحتالل الحماية لمقتحمي المسجد األقصى )مصطفى الخروف/األناضول(

اغتيل حسن صياد خدايي أمام منزله في طهران أمس األول األحد )رويترز(

عبد الحميد عوض

لم يكن سّرًا ألي متابع لألوضاع 
السياسية في السودان، قبل تاريخ 
25 أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 

أن املكون العسكري في السلطة 
االنتقالية بقيادة قائد الجيش الفريق 

أول عبد الفتاح البرهان، يخطط 
لإلطاحة باملكون املدني، والهيمنة 

على السلطة.
بعثة األمم املتحدة التي أنشئت في 

2020 باألساس من قبل مجلس 
األمن لحماية االنتقال الديمقراطي 
في السودان، اكتفت بالفرجة على 

مخطط العسكر، ولم تحرك ساكنًا 
ملنع وقوع االنقالب على التحول 

الديمقراطي الذي جاءت لحمايته، 
واكتفى رئيسها  فولكر بيرتس 

باجتماعات ال قيمة لها مع األطراف 
السودانية، وبتصريحات ال تزيد 

على حّث العسكريني واملدنيني داخل 
السلطة االنتقالية على الحوار. حتى 

تقاريره إلى مجلس األمن لم تقّيم 
الوضع بالوجه الصحيح ولم تدق 

أجراس إنذار واضحة.
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 

ع رئيس الوزراء في ذلك 
ّ
املاضي، وق

الحني عبد الله حمدوك اتفاقًا مع 
قائد االنقالب ضاعف من لهيب 

الثورة ووقفت كل قوى الثورة ضده، 
فيما ساندته بعثة األمم املتحدة دون 

اكتراث للموقف الشعبي الثوري 
منه، وضغطت على أحزاب معارضة 

للقبول به وتأييده. البعثة الدولية، 
 من أن تستفيد من أخطائها 

ً
وبدال

ومواقفها البعيدة عن مطالب الثورة 
والثوار، جاءت مرة أخرى، بعد 

نحو أسبوع من استقالة حمدوك 
في الثاني من يناير/ كانون الثاني 

املاضي، وتقدمت بمبادرة سياسية 
خجولة دشنتها في مرحلة أولى 

بإجراء مشاورات سياسية استمرت 
أسابيع عدة مع أطراف األزمة 

السياسية، عدا حزب املؤتمر الوطني، 
حزب املخلوع عمر البشير. وقبل أن 
تكتمل املرحلة تلك، استجابت البعثة 

لضغط العسكر إلشراك االتحاد 
األفريقي، ثم شاركت بطريقة غير 

مفهومة في املبادرة، منظمة التنمية 
الحكومية )إيغاد(، لتتحول املبادرة 

في النهاية إلى مبادرة ثالثية من 
األطراف الثالثة. وبالتالي يتضح 

طريق الحل بإقناع االنقالبيني، 
رغبة ورهبة، بالتراجع عن كل ما 

اتخذوه من إجراءات انقالبية، وبعد 
ذلك يحق للوسطاء التفكير في 

مساعدة السودانيني على الحوار 
إلزالة مخلفات األزمة، والقفز نحو 
 إلى 

ً
إكمال الفترة االنتقالية وصوال

االنتخابات العامة. بغير ذلك، فإن 
بعثة األمم املتحدة واآللية الثالثية 
جمعاء، ستغرق البالد في حوار 
عبثي أطرافه غير معّرفة بشكل 

واضح، وال موضوعاته، وسيكون 
حوارًا عبثيًا.

تعهدت السلطات اإليرانية 
بـ»الثأر« الغتيال العقيد 

في الحرس الثوري اإليراني 
حسن صياد خدايي، 

محملة إسرائيل وأميركا 
المسؤولية عن هذا األمر 
الذي يمثل ضربة جديدة 

لألمن اإليراني

اجتماع  خالل  )الصورة(،  وحيدي  أحمد  اإليراني  الداخلية  وزير  أعلن 
اإلسالمي  الشورى  بمجلس  الخارجية  والسياسة  القومي  األمن  لجنة 
ــران، أمس  ــه ــمــان(، فــي ط ــرل ــب )ال
لجنة مشتركة  اإلثنين، عن تشكيل 
والعسكرية  األمنية  األجهزة  من 
اغتيال  بشأن  التحقيقات  لمتابعة 
اإليراني  الثوري  الحرس  في  العقيد 
األول  أمس  خدايي،  صياد  حسن 
إعالن  سيتم  أنه  إلى  مشيرًا  األحــد، 
االنتهاء  بعد  التحقيقات  نتائج 
كان  بأنه  »خدايي  واصفًا  منها، 

من القوات الثورية المؤمنة«. 

لجنة تحقيق أمنية وعسكرية

Tuesday 24 May 2022 Tuesday 24 May 2022
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حـــاولـــت املــدعــيــة الــعــســكــريــة الــرئــيــســيــة 
لــجــيــش االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي الــجــنــرال 
يــفــعــات تــومــر يـــروشـــاملـــي تــبــرئــة جــنــود 
االحـــتـــال مـــن عــمــلــيــة اغــتــيــال الــشــهــيــدة 
الـــصـــحـــافـــيـــة شـــيـــريـــن أبـــــو عـــاقـــلـــة، عــبــر 
ــاء نــتــيــجــة  ــ االدعــــــــاء أن اســـتـــشـــهـــادهـــا جـ
لــتــبــادل إطـــاق الــنــار فــي ســاحــة معركة. 
الــخــارجــيــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  املـــقـــابـــل،  فــــي 
اغتيال شيرين  الفلسطينية إحالة ملف 
اإلسرائيلية  الــقــوات  يــد  على  عاقلة  أبــو 
وقــال  الــدولــيــة«.  الجنائية  املحكمة  إلـــى 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــي ريـــاض 
املــالــكــي، فــي بــيــان أمــس اإلثــنــني: »رفعنا 
شيرين  الصحافية  بمقتل  خــاصــًا  ملفًا 
ــة، إلــــــى املـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  ــلــ ــاقــ أبــــــو عــ
الدولية«. واعتبر أمير دولة قطر الشيخ 
تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي، فــــي مــنــتــدى 
دافــوس أمــس اإلثنني، أن »مقتل شيرين 
ــــن مـــقـــتـــل الــصــحــافــيــني  ــًا عـ ــبــ ال يـــقـــل رعــ
السبعة في أوكرانيا والثمانية عشر في 
فلسطني منذ عام 2000«، مشيرًا إلى أنها 
»حرمت من جنازة تصون كرامة املوتى«. 
وادعــــــت املـــدعـــيـــة الــعــســكــريــة الــرئــيــســيــة 
لــجــيــش االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي الــجــنــرال 
يـــــروشـــــاملـــــي أن جــيــش  ــر  ــ ــومـ ــ تـ ــعــــات  ــفــ يــ
ــلـــي يـــبـــذل كـــل جهد  ــتــــال اإلســـرائـــيـ االحــ
ممكن للتحقيق في مابسات استشهاد 
الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة شــيــريــن أبــو 
عــاقــلــة، فـــي 11 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، في 
مــخــيــم جــنــني، ومــعــرفــة ظـــرف إصابتها 
بــــالــــرصــــاص. وكــــانــــت قـــــــوات االحــــتــــال 
أثناء  عاقلة  أبــو  اغتالت  قــد  اإلسرائيلي 
جنني  مخيم  اقتحام  عمليات  تغطيتها 
منزل  وتقتحم  لتعود  الغربية،  بالضفة 
تعتدي  ثــم  املحتلة،  الــقــدس  فــي  العائلة 
عــلــى جــنــازة أبـــو عــاقــلــة أثــنــاء التشييع، 
وهــــذا مــا القـــى تــنــديــدًا واســتــيــاء دولــيــًا. 
اإلثنني،  أمــس  يروشاملي،  تومر  وزعمت 
أن هــذا األمــر يلزم فحص العيار الناري 
بشكل منهجي، لكن السلطة الفلسطينية 
تـــواصـــل احـــتـــجـــاز الـــعـــيـــار الـــــذي أصـــاب 
شــيــريــن أبــــو عـــاقـــلـــة، األمـــــر الـــــذي يبقي 

شكوكًا بشأن مابسات استشهادها.
وقـــالـــت املـــســـؤولـــة األرفـــــع فـــي »الــجــهــاز 

ــائـــي« لـــجـــيـــش االحـــــتـــــال، خـــال  ــقـــضـ الـ
ــابـــة املـــحـــامـــني  ــقـ ــنـ ــنــــوي لـ ــر الــــســ ــمــ ــؤتــ املــ
ــــي مـــديـــنـــة  اإلســــرائــــيــــلــــيــــني املــــنــــعــــقــــد فــ
إيــــــات، إن حــقــيــقــة وجـــــود مـــا وصــفــتــه 
»غــبــار املــعــركــة« فــي ساحة القتال »ال  بـــ
والعمل  للتحقيق  الــســعــي  مــن  تعفينا 
ــــع ذلـــــــك، زعـــمـــت  ــــوك«. مـ ــكـ ــ ــــشـ لـــتـــبـــديـــد الـ
أبو عاقلة  أن »شيرين  تومر يروشاملي 
أصيبت خال تبادل نيران، جرى خاله 
باتجاه  النارية  الــعــيــارات  إطــاق مئات 
قــــوة مـــن الــجــيــش مـــن عــــدة اتـــجـــاهـــات، 
ــذه الــــظــــروف لــم  ــ وبـــالـــتـــالـــي فــــي مـــثـــل هـ
يــثــر شــك فــــوري بــشــأن ارتـــكـــاب جريمة 
ــقــــرار الــنــهــائــي  جــنــائــيــة. وعــلــيــه فــــإن الــ
بعد  فقط  سيصدر  تحقيق  فتح  بــشــأن 
بالحدث  املتعلقة  الحقائق  استيضاح 

من خال تحقيق ميداني«.
وجــــــــــاءت أقــــــــــوال املــــدعــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
ــــال فــي  ــتــ ــ ــة فـــــي جـــيـــش االحــ ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ
مــحــاولــة لــنــفــي أي جـــرم »جــنــائــي« عن 
الــجــنــود الــذيــن أطــلــقــوا الــنــار، مــا يعني 
عاقلة  أبــو  شيرين  قتل  لجريمة  التنكر 
وتصوير استشهادها كنتيجة جانبية 
لــحــالــة تـــبـــادل نـــيـــران فـــي ســاحــة قــتــال، 
العسكرية  القوة  تــام لكون  وســط إنكار 
اإلســرائــيــلــيــة هــي قـــوة احــتــال، داهــمــت 
ــــني خـــــــــــارج حـــــــــــدود دولـــــــة  ــنـ ــ ــم جـ ــيــ ــخــ مــ
االحــــتــــال، وخـــــارج مــنــاطــق ســيــادتــهــا، 
حتى وفق اتفاق أوسلو. وكانت صحيفة 
»هـــــآرتـــــس« اإلســـرائـــيـــلـــيـــة قــــد كــشــفــت، 
األســـبـــوع املـــاضـــي، أن جــيــش االحــتــال 
وجــود  إمكانية  فــي  التحقيق  يعتزم  ال 
بــعــد جــنــائــي فـــي مــابــســات اســتــشــهــاد 
العسكرية  املدعية  زعمت  إذ  عاقلة.  أبو 
أنــه ال توجد شكوك  للجيش  الرئيسية 
بــأن يكون الجنود قتلوا أبــو عاقلة من 
ــرم جــنــائــي، مـــن خــال  خـــال ارتـــكـــاب جـ
اعــتــمــاد ادعـــــــاءات الــجــنــود وإفـــاداتـــهـــم 
أنهم  املــيــدانــيــني  الــجــيــش  أمــــام محققي 
لــم يـــروا الشهيدة أبــو عــاقــلــة، ووجــهــوا 
فلسطينيني  مسلحني  باتجاه  نيرانهم 
ــان. وأضـــافـــت  ــ ــكـ ــ ــن املـ ــوا بـــالـــقـــرب مــ ــانــ كــ
»هآرتس« في هذا السياق أنه يبدو أن 
أحـــد أســبــاب الــقــرار بــعــدم فــتــح تحقيق 
من قبل الشرطة العسكرية هو من أجل 
ــادي إطـــــاق تــحــقــيــق عــســكــري يــلــزم  ــفـ تـ
الجنود تحت وطــأة  مــع  إجـــراء تحقيق 
ــن حــــادثــــة وقــــعــــت« خـــال  ــ الـــتـــحـــذيـــر »عـ
معارضة  يثير  قــد  مــا  عسكرية،  عملية 
وجــــداًل كبيرين داخـــل جــيــش االحــتــال 

وفي املجتمع اإلسرائيلي.
ــر مــــوقــــع »عـــــرب  ــ ــ ــة، ذكـ ــيــ ــانــ مـــــن جــــهــــة ثــ
منعت  اإلســرائــيــلــيــة  الــســلــطــات  أن   »48
وفـــدًا خــاصــًا مــن الــبــرملــان األوروبــــي من 
املحتلة،  الغربية  الضفة  إلــى  الــوصــول 
كان من املقرر أن يبحث قضايا عدة من 
بينها اغتيال أبو عاقلة. ونددت املقررة 
الــخــاصــة لــأمــم املــتــحــدة فـــي األراضــــي 
ــلـــة فــرانــشــيــســكــا  ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة املـــحـ
التي  اإلسرائيلية  بالعراقيل  ألبانيزي، 
الفلسطينية،  األراضـــي  دخولها  تعوق 
وطالبت بفتح تحقيق في مقتل شيرين 
ــارت إلـــى أن إســرائــيــل  ــ أبـــو عــاقــلــة. وأشــ
لــديــهــا ســجــل طـــويـــل فـــي االمـــتـــنـــاع عن 

إجراء التحقيقات املستقلة.
نضال...

محاولة إسرائيلية للتبرؤ من الجريمة:
أبو عاقلة قتلت بتبادل نار

ال يزال االحتالل 
اإلسرائيلي يحاول 

تبرئة جنوده من دم 
الشهيدة الصحافية 

شيرين أبو عاقلة، فيما 
نقل الفلسطينيون 

الملف إلى المحكمة 
الجنائية الدولية

يروشالمي: الجيش 
يبذل جهده للتحقيق 

بمقتل أبو عاقلة

  شرق
      غرب

الضفة الغربية: إصابة 
فلسطيني بنيران االحتالل

أصــــيــــب فــــتــــى فـــلـــســـطـــيـــنـــي، أمــــس 
اإلثــــــنــــــني، بـــــإطـــــاق نـــــــار مـــــن قــبــل 
قرية  بالقرب من  االحــتــال،  جنود 
رأس كــركــر، غــربــي رام الــلــه. وقــال 
ــه أطـــلـــق الــنــار  جــيــش االحــــتــــال إنــ
برشقه  اشتبه  بعدما  الفتى،  على 
ســـيـــارات إســرائــيــلــيــة بــالــحــجــارة. 
ــة 12  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ وقــــالــــت الـــقـــنـــاة اإلسـ
ــار جــــــرى بـــالـــقـــرب  ــ ــنـ ــ الـ إن إطــــــــاق 
ــيــــة،  ــلــ ــيــ ــنــــات إســــرائــ ــتــــوطــ مــــــن مــــســ
الــفــلــســطــيــنــي  الـــفـــتـــى  وأن إصــــابــــة 

»متوسطة«. 
)األناضول(

استقالة ثانية في مكتب 
بينت

قّدم تال جان تسيفي، مدير مكتب 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي 
ــورة(، أمــــس اإلثـــنـــني،  ــ ــــصـ بــيــنــت )الـ
أسبوعني  مــن  أقــل  بعد  استقالته، 
من استقالة شمريت مائير، كبيرة 
مــســتــشــاري بــيــنــت، فــي 13 مــايــو/ 
»بتضحيات  متعللة  الحالي،  أيــار 
ــــي حـــيـــاتـــهـــا الــــخــــاصــــة«.  ــرة فـ ــيـ ــبـ كـ
وكانت وسائل إعام إسرائيلية قد 
أشــارت إلى خافات داخــل الدائرة 
الضيقة املقربة من بينت، فيما كان 
أدى انسحاب النائبة في الكنيست 
غـــيـــداء زعــبــي )عــــن حــــزب مــيــرتــس 
ــتــــاف الـــحـــكـــومـــي( إلــى  ضــمــن االئــ

إفقاده أغلبيته.
)رويترز(

إثيوبيا: اعتقال 4 آالف 
شخص من أمهرة

أقــدمــت الــســلــطــات اإلثــيــوبــيــة على 
أكــثــر مـــن 4 آالف شخص  اعــتــقــال 
فــي منطقة أمــهــرة بــشــمــال الــبــاد، 
وسط حملة قمع أوسع استهدفت 
مــقــاتــلــي املــلــيــشــيــات واملـــعـــارضـــة 
تاسو،  ديسالني  وقال  والصحافة. 
ــهــــرة، لهيئة  املــــســــؤول فـــي أمــــن أمــ
اإلعــــــام فـــي اإلقـــلـــيـــم، إن أكـــثـــر من 
مــئــتــني مــن املــشــتــبــه بــهــم متهمون 
ــة غــيــر  ــطــ ــشــ ــيـــذ »أنــ ــفـ ــنـ ــتـــل وتـ ــقـ ــالـ بـ
قــانــونــيــة« بــاســم جــمــاعــة »فــانــو« 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ شـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة، والـ
ــقـــوات  ــوات أمــــهــــرة الـ ــ ــمـــت مــــع قــ دعـ
االتــحــاديــة فــي حــربــهــا ضــد إقليم 

تيغراي.
)رويترز(

باريس: مقتل حارس في 
سفارة قطر

أعلنت السفارة القطرية في باريس، 
أمــس اإلثــنــني، مقتل أحــد حّراسها 
واعــــتــــقــــال الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
الجريمة.  تنفيذ  فــي  بــه  للمشتبه 
ــارة عـــلـــى »تـــويـــتـــر«،  ــفـ وقــــالــــت الـــسـ
ــــي جـــريـــمـــة  ــ قــــتــــل »فـ ــارس  ــ ــحــ ــ الــ إن 
بشعة وغير مبررة«، مضيفة أنها 
فيما  التحقيقات«،  نتائج  »تترقب 
»ثقتها  القطرية  الخارجية  أكـــدت 
الــتــامــة فــي إجــــراءات الــعــدالــة التي 

بدأتها السلطات الفرنسية«.
)األناضول، قنا(

إسبانيا: خوان كارلوس 
يلتقي الملك فيليبي

خــوان  الــســابــق  إسبانيا  ملك  عقد 
لقاء  كارلوس األول، أمس اإلثنني، 
الــســادس  املــلــك فيليبي  مــع نــجــلــه 
)الصورة(، إثر زيارة أولى للعاهل 
السابق إلى بلده بعد قرابة عامني 
من مغادرته إلى املنفى في اإلمارات 
باالختاس.  اتهامات  خلفية  على 
والــتــقــى خـــوان كــارلــوس فــي قصر 
ــر الــــرســــمــــي ملــلــك  ــ ــقـ ــ زارزويـــــــــــــــا، املـ
ــه املــلــكــة  ــ ــتـ ــ إســـبـــانـــيـــا، ابــــنــــه وزوجـ
صــوفــيــا الــتــي انــفــصــل عــنــهــا امللك 
مغادرًا  طويلة،  فترة  منذ  السابق 
ــالــــت املــتــحــدثــة  إلـــــى أبــــوظــــبــــي. وقــ
إيزابيل  اليسارية  الحكومة  باسم 
كارلوس  رودريغيز: »خسر خــوان 
فـــرصـــة لــتــقــديــم تــفــســيــرات وطــلــب 
الــصــفــح خـــال هـــذه الـــزيـــارة الــتــي 

استمرت بضعة أيام«.
)فرانس برس(



القضاء العراقي في مرمى االتهامات

45
سياسة

بغداد ـ عادل النواب

املحكمة  وتحديدًا  الــعــراقــي،  القضاء  يــواجــه 
االتحادية العليا، اتهامات باالنحياز لجهات 
لبيانات  أخــرى، وفقًا  سياسية على حساب 
وتصريحات صــدرت في األيــام األخــيــرة عن 
كتل وقــوى سياسية عــديــدة، أبــرزهــا التيار 
الصدري، والحزب الديمقراطي الكردستاني. 
وتعد االتهامات املوجهة للقضاء األولى من 
ــة الــســيــاســيــة الــتــي  ــ نــوعــهــا مــنــذ بـــدايـــة األزمـ
بــدون  الــتــوالــي،  على  السابع  تدخل شهرها 
أي بـــــوادر لــحــل الــعــقــدة األبـــــرز فــيــهــا، وهــي 
والجهة  املقبلة  الحكومة  على شكل  االتفاق 

التي ستشكلها داخل البرملان.
واألسبوع املاضي، وجه زعيم التيار الصدري 
ــقــــادات حــــــادة لــلــقــضــاء  ــتــ مـــقـــتـــدى الــــصــــدر انــ
العراقي، على خلفية عدد من قرارات املحكمة 
االتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا، آخـــرهـــا إلـــغـــاء املــحــكــمــة 
ملشروع قانون »األمن الغذائي« الذي تدعمه 
البرملانية. وتساءل الصدر، في  كتلة الصدر 

كــلــمــة لــه وقــتــهــا: »هـــل وصــلــت الــوقــاحــة إلــى 
درجة تعطيل القوانني التي تنفع الشعب؟«، 
ــارة إلـــى قـــرار الــقــضــاء إلــغــاء مــشــروع  فــي إشــ
الغذائي«. واتهم قوى تحالف  قانون »األمــن 
»اإلطـــــــار الــتــنــســيــقــي« بــأنــهــم »يــســتــهــدفــون 
الشعب ويريدون تركيعه، واألعجب من ذلك 
مسايرة القضاء ألفعال الثلث املعطل املشينة 

من حيث يعلم أو ال يعلم«.
واعــتــبــرت النائبة عــن الــتــيــار الــصــدري مها 
ــد، أن  ــدوري، فــي تصريح أمــس األول األحـ الــ
»الـــبـــرملـــان هـــو مـــن انــتــخــب أعـــضـــاء املحكمة 
والسماح  القبول  يمكن  ال  ولهذا  االتحادية، 

بتحكم القضاة بمصير البرملان والنواب«.
ـــزب  ـــحــ بـــــالـــــتـــــزامـــــن شـــــــن الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي الــ
زيباري  هوشيار  الكردستاني  الديمقراطي 
ــة الــعــلــيــا.  ــاديـ ــحـ هــجــومــًا عــلــى املــحــكــمــة االتـ
واعــتــبــر أنــهــا »مــشــكــوك فـــي دســتــوريــتــهــا«، 
وأنها تحاول أن تنصب نفسها »حاكمًا على 
العملية السياسية، وتتصرف كأنها وصية، 
ولـــديـــهـــا صــــك الــــغــــفــــران«. ووصــــــف قــــــرارات 
املــحــكــمــة األخــــيــــرة بـــأنـــهـــا »ضـــــد الــتــحــالــف 
ــر«، قــاصــدًا  الــثــاثــي، وتــؤشــر إلـــى اتــجــاه آخــ

بذلك تحالف »اإلطار التنسيقي«.
ورد القضاء العراقي على االتهامات املوجهة 
ــتـــور يـــؤكـــد عــلــى اســتــقــال  إلـــيـــه بــــأن »الـــدسـ
ــو لــيــس طـــرفـــًا في  الـــقـــضـــاء وحـــيـــاديـــتـــه، وهــ
الخافات السياسية، وقراراته نتاج حيثيات 
كل قضية«. ودعا »القوى السياسية الى عدم 
إدخـــــال الــقــضــاء فـــي خــافــاتــهــم أو املــســاس 
القضاء  القضاء«. وأصــدرت جمعية  بمكانة 
الــعــراقــي، الــتــابــعــة ملــجــلــس الــقــضــاء األعــلــى، 

فـــي املـــقـــابـــل، اعــتــبــر عــضــو تــحــالــف »اإلطــــار 
االتهامات  أن  الصالحي،  رفيق  التنسيقي« 
املوجهة للمحكمة االتحادية »غير واقعية«. 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الصالحي،  وأضــاف 
القضايا  الكثير من  رفــع  التنسيقي  »اإلطــار 
للقضاء وتم رفضها، خصوصًا فيما يتعلق 
ــم ذلــك  بــتــزويــر االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة، ورغـ
كما  بالقضاء،  نشكك  ولــم  بالقرارات  رحبنا 
التشكيك  إثــــارة  الــطــرف اآلخــــر اآلن  يــحــاول 
بالقضاة العراقيني«. وبنّي الصالحي أن »ما 
يصدر عن املحكمة االتحادية ال يقبل الطعن، 
واألطــراف  للسلطات  التطبيق  ملزم  ويكون 
ــراض«،  ــتــ اعــ ــقـــاش أو  نـ بــــا أي  الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــة لــلــمــحــكــمــة  ــهــ ــًا االنـــــتـــــقـــــادات املــــوجــ ــ ــفـ ــ واصـ

والقضاء بأنها »خطيرة«.
ــار  ــشـ ــتـ ــسـ مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــســــيــــاســــي واملـ
»الــعــربــي  الــحــكــومــي الـــســـابـــق لــيــث شـــبـــر، لـــ
التفريق بــني املحكمة  إنــه »يــجــب  الــجــديــد«، 
السلطة  مؤسسات  وباقي  العليا  االتحادية 
هيئة  املحكمة  فــهــذه  االتــحــاديــة،  القضائية 
ــًا عــن باقي  ــ مــالــيــًا وإداريــ قــضــائــيــة مستقلة 
أجــــــــزاء الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة«. واعـــتـــبـــر أن 
»تــخــصــص املــحــكــمــة االتــحــاديــة فــي الفصل 

ــيـــد عــن  ــيـــه إن الـــقـــضـــاء »بـــعـ ــالــــت فـ ــًا قــ ــانـ ــيـ بـ
األهواء واملصالح الشخصية أو السياسية«. 
ووصفت التصريحات األخيرة ضد املحكمة 
االتـــحـــاديـــة بــأنــهــا »تــــجــــاوز عــلــى اســتــقــال 
الــقــضــاء، وعــلــى حــقــيــقــة كــونــه يــمــثــل إحـــدى 
السلطات الثاث التي نص عليها الدستور«.

ــــع عن  لــكــن عـــضـــوًا فـــي الــتــيــار الـــصـــدري دافـ
تــصــريــحــات زعــيــمــه، مــعــتــبــرًا أنــهــا »مبنية 
على معلومات بوجود ضغوط على أعضاء 
ــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاألزمـــة  املــحــكــمــة االتـــحـــاديـ
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة تــمــارســهــا أطـــــراف في 
ــال قــيــادي  ــ تــحــالــف اإلطـــــار الــتــنــســيــقــي«. وقـ
التيار الصدري في اتصال هاتفي  بــارز في 
الصدر »حول  إن حديث  النجف،  مدينة  من 
بعض قرارات القضاء األخيرة جاء بناء على 
»الــعــربــي  ــاف لـــ ــ ــكـــوك«. وأضـ مــعــلــومــات ال شـ
الـــجـــديـــد«، طــالــبــًا عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، 
تــمــارس  التنسيقي  اإلطــــار  فــي  »قـــيـــادات  أن 
إلصــدار  القضائية،  املؤسسة  على  ضغوطًا 
قــرارات لصالح التحالف، وبــدا ذلك واضحًا 
في قرارات املحكمة بالفترة األخيرة«. واعتبر 
أن تــفــســيــر املــحــكــمــة األخـــيـــر بـــشـــأن وجـــود 
انتخاب  فــي جلسة  البرملان  فــي  220 عضوًا 
ــة الحالية،  رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ســبــب األزمــ
وهـــو تفسير لــم يــكــن مــوجــودًا فــي الــــدورات 
االنــتــخــابــيــة املـــاضـــيـــة. وكـــشـــف أن »تــعــديــل 
قانون املحكمة االتحادية سيكون من ضمن 
في  وحلفائها  الــصــدريــة  الكتلة  اهــتــمــامــات 
البرملان بالفصول التشريعية املقبلة، بشكل 
ــيـــة اخـــتـــيـــار أعــــضــــاء املــحــكــمــة  يــجــعــل مــــن آلـ

بعيدة عن أي تدخل للقوى السياسية«.

باملنازعات بني الحكومة االتحادية وسلطة 
اإلقليم واملحافظات، واملصادقة على النتائج 
الــعــامــة وغــيــرهــا من  لــانــتــخــابــات  النهائية 
االخــــتــــصــــاصــــات االتــــحــــاديــــة جـــعـــل عــمــلــهــا 
السياسي،  بالنظام  وثيقًا  ارتــبــاطــًا  يرتبط 
)انــحــيــازًا(  قــراراتــهــا تحمل جنبة  مــا يجعل 
ســيــاســيــة«. وأعـــــرب شــبــر عـــن اعـــتـــقـــاده بــأن 
»الــقــضــاة ال يــمــيــلــون ألي طـــرف مــن أطـــراف 
الصراع السياسي، وقراراتهم نتاج قناعات 
قــراراتــهــا لم  قانونية، والــدلــيــل على ذلــك أن 

تكن دومًا لصالح طرف دون آخر«.
الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــزب  ــحــ الــ ــي  فــ ــقــــيــــادي  الــ أن  إال 
الــكــردســتــانــي مــهــدي عــبــد الــكــريــم اعــتــبــر أن 
املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة كـــانـــت »ســبــبــًا رئــيــســيــًا 
ــيـــاســـي  ــة االنـــــــســـــــداد الـــسـ ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــًا فــ ــمــ ــهــ ومــ
الــحــالــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »بــعــض قــراراتــهــا 
أخــــرى«. وبــني  تميل ألطــــراف سياسية ضــد 
»العربي الجديد«، أن »املحكمة  عبد الكريم، لـ
االتــحــاديــة أصــــدرت قــــرارات ســاهــمــت بشكل 
كــبــيــر فـــي تــعــطــيــل عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة، خــصــوصــًا فــيــمــا يــتــعــلــق بنصاب 
رئيس  النتخاب  املخصصة  الــبــرملــان  جلسة 
صدر أي قرار بهذا 

ُ
الجمهورية، رغم أنها لم ت

الــشــأن طــيــلــة الــســنــوات املــاضــيــة«. وأضــــاف: 
»با أي شك هناك تهديدات وضغوط تمارس 
ــــراف  عـــلـــى الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة مــــن قـــبـــل أطـ
ســيــاســيــة، أو حــتــى قــــوى خـــارجـــيـــة، بــهــدف 
محددة  مــع جهات سياسية  القضاء  وقــوف 
ضــد جــهــات أخـــرى. ولــهــذا فالقضاء مطالب 
بأن تكون قراراته وفق املصلحة العليا للباد 

ال وفق مصلحة أطراف سياسية معينة«.

ضربة لحوار 
قيس سعيّد

العالقات 
المصرية 

التركية

عقدت اجتماعًا لبحث قرارات سعّيد املتعلقة 
التي  االستشارية  والهيئة  الوطني  بالحوار 
أقرها لكتابة الدستور وتأسيس ما يسميه 
»الجمهورية الجديدة«. يشار إلى أن الهيئة 
اإلداريــة للمنظمة النقابية، هي أعلى سلطة 

بعد املؤتمر، أي أن قراراتها ملزمة.
الــعــام املساعد لاتحاد، سامي  وقــال األمــني 
الــطــاهــري، خــال تــاوتــه مــخــرجــات اجتماع 
العام للشغل، أمس  الهيئة اإلداريــة لاتحاد 
ــــوار شكلي  اإلثـــنـــني: »نـــجـــدد رفــضــنــا ألي حـ
حدد فيه األدوار من جانب 

ُ
متأخر متعجل، ت

قصى فيه القوى 
ُ
ــفــرض فــرضــًا، وت

ُ
واحـــد، وت

ــه حـــوار   عـــن أنــ
ً

املــدنــيــة والــســيــاســيــة، فـــضـــا
اتفاقات  إلــى  ُيفضي  أن  يمكن  ال  اســتــشــاري 
ويـــراد منه تزكية نتائج معدة سلفًا  جــدّيــة، 
يــتــم إســقــاطــهــا بشكل فــــردي، وفــرضــهــا على 

طريقة املرور بالقوة وفرض األمر الواقع«.
 »اتحاد الشغل جدد 

ّ
وأشار الطاهري إلى أن

املصالحة  مــلــف  فــي حــســم  غــيــر مستعجلة 
مـــع الـــقـــاهـــرة«. لــكــن دبــلــومــاســيــًا فـــي وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
اللقاء  إن موضوع  الجديد«  »العربي  لـ قــال 
بــني وزيـــري الــخــارجــيــة مــا زال قــائــمــًا، لكنه 
املستجدات  وبسبب  تقنية  ألســبــاب  تــأخــر 
الــدولــيــة وبــرنــامــج الــوزيــر الــتــركــي، مــشــددًا 
على أن العاقات ال تزال تسير بشكل جيد 
بني البلدين. ولفت إلى أن زيارة وزير املالية 
التركي نور الدين نباتي، إلى مصر الشهر 
أن وسائل  العلم  مــع  قائمة.  تــزال  ال  املقبل، 
إعام تركية كانت قد أشارت إلى أن الزيارة 
هــدفــهــا حــضــور اجــتــمــاع للبنك اإلســامــي 
تركيًا  دبلوماسيًا  مــصــدرًا  أن  إال  للتنمية. 
ــــت تنتظر  ــر لــفــت إلــــى أن »مـــصـــر مـــا زالـ آخــ
مـــن تــركــيــا اعــتــرافــًا بــالــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
يأتي  وأن  ملصر،  شرعي  كرئيس  السيسي 
ذلــك على لسان الرئيس أردوغــــان«، مشيرًا 
ــبـــاب الــتــي أدت  إلـــى أن هـــذا األمــــر مـــن األسـ

تونس ـ وليد التليلي، آدم يوسف

ــام الـــتـــونـــســـي  ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــحــ ــ أطــــــــاح االتــ
ــيـــس قــيــس  ــرئـ لــلــشــغــل بـــمـــحـــاولـــة الـ
ســعــّيــد تــمــريــر مــشــاريــعــه للسيطرة 
على السلطة بشكل كامل، عبر إعانه رفضه 
ــقــصــى 

ُ
ــوار وطـــنـــي مــســبــق ت ــ املـــشـــاركـــة فـــي حـ

منه  وُيـــراد  الوطنية،  السياسية  الــقــوى  منه 
اجتماع  وانــعــقــد  سلفًا.  مــعــّدة  نتائج  تزكية 
اتحاد الشغل تحت ضغط كبير، بعد تتالي 
السياسية  والــشــخــصــيــات  ــزاب  ــ األحـ دعــــوات 
هذا  مقاطعة  إلــى  املنظمات  وبــاقــي  لاتحاد 
»التيار الديمقراطي«،  املسار، وآخرها بيان لـ
دعــا فيه »جميع القوى من أحــزاب سياسية 
ــدنــــي، إلـــى  ومـــنـــظـــمـــات وطـــنـــيـــة ومــجــتــمــع مــ
مــقــاطــعــة هـــذا املـــســـار«، وهـــو مــا ذهــبــت إليه 
ــيـــســـة الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الــــحــــر، عــبــيــر  رئـ
موسي. وكانت الهيئة اإلدارية التحاد الشغل 

القاهرة ـ العربي الجديد
إسطنبول ـ جابر عمر

انــقــضــى املــوعــد الـــذي حـــدده وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاووش 
ــقـــاء مــــســــؤولــــني أتــــــراك  ــلـ أوغـــــلـــــو، لـ
التطبيع  خــطــوات  بحث  بهدف  ومصريني، 
بــني البلدين، مــن دون حــدوث الــلــقــاء، وهي 
املرة الثانية التي يعلن فيها الوزير التركي 
عن لقاءات من هذا النوع من دون أن تجري. 
ــلــــن، فــــي 21  ــلــــو قــــد أعــ وكــــــان جـــــــاووش أوغــ
إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، اســتــمــرار خــطــوات 
تطبيع العاقات مع مصر، وأن لقاء سيعقد 
على مستوى نواب وزيري الخارجية مطلع 
مــايــو/أيــار الــحــالــي. وفـــي 12 إبــريــل، وبعد 
اتــصــال مــع نظيره املــصــري ســامــح شكري، 
شكري  »سيلتقي  أنــه  التركي  الــوزيــر  أعلن 
على مــائــدة اإلفــطــار فــي إسطنبول قريبًا«، 
ــان أيـــضـــًا مــــن دون  ــقـــضـــى شـــهـــر رمــــضــ وانـ

حدوث ذلك.
وأرجعت مصادر دبلوماسية مصرية، حالة 
التردد في التحركات املصرية التركية على 
إلــى  الطبيعية،  الــعــاقــات  اســتــعــادة  مــســار 
وأوضحت  الطرفني«.  تخص  أسباب  »عــدة 
الجديد«،  »العربي  لـ أحــاديــث  فــي  املــصــادر، 
أن »مصر ال تــزال ترغب في الحصول على 
يتعلق  ما  في  التركي  الجانب  من  تعهدات 
بـــاملـــلـــف الـــلـــيـــبـــي، لـــضـــمـــان مــصــالــحــهــا فــي 
على  االتــفــاق  فــي  واملتمثلة  الليبي،  الــغــرب 
في مسألة  القاهرة  تراعي مصالح  حكومة 
إعادة اإلعمار واألمن وغيرها من القضايا«. 
التركي،  الجانب  »على  املــصــادر:  وأضــافــت 
ــدم االســتــعــجــال  ــ ــة مــــن عـ ــالـ ــًا حـ ــاك أيـــضـ ــنـ هـ
لـــحـــســـم مـــســـألـــة اســــتــــعــــادة الــــعــــاقــــات مــع 
مصر، على عكس ما كان ظاهرًا منذ فترة، 
الخليجي  التركي  التقارب  ذلــك هو  وسبب 
الـــذي تــأكــد أخــيــرًا مــع الــزيــارتــني اللتني قام 
بهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان 
إلــــى كـــل مـــن الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات، وهــو 
مـــا أضـــعـــف بــعــض الـــشـــيء حــمــاســة أنــقــرة 
فــي تطبيع الــعــاقــات مــع الــقــاهــرة«. وقالت 
اآلن شــبــه  أصـــبـــحـــت  »تـــركـــيـــا  إن  املــــصــــادر 
مطمئنة بعد تطبيع العاقات مع الحليفني 
فهي  ولــذلــك  الخليج،  فــي  ملصر  الرئيسيني 

ــدًا لــلــخــروج  ــيـ  وحـ
ً
تــمــّســكــه بـــالـــحـــوار ســبــيــا

 
ّ
الباد، وأن التي تمر بها  املعقدة  األزمــة  من 
املرسوم رقم 30 حول إرساء الهيئة الوطنية 
االســـتـــشـــاريـــة مـــن أجــــل جــمــهــوريــة جـــديـــدة، 
غير منبثق عن تشاور أو اتفاق مسبق، وال 
يرقى إلى التطلعات الوطنية، وال يستجيب 
إلـــى االنـــتـــظـــارات الــتــي رأت فـــي 25 يــولــيــو/

تموز 2021 فرصة للقطع مع عشرية سوداء، 
ديمقراطية  يرسي  تصحيحي  مسار  وبــنــاء 
حــقــيــقــيــة«. وقـــال الــطــاهــري: »نعتبر الــحــوار 
الـــــذي دعــــا إلـــيـــه ســعــّيــد بــعــد 10 أشـــهـــر من 
ــار، والــــرفــــض والــــتــــردد، وبــالــطــريــقــة  ــتـــظـ االنـ
املضّمنة في املرسوم، غير قــادر على إخراج 
ــل ســيــعــمــقــهــا ويــطــيــل  ــن أزمـــتـــهـــا، بـ ــبـــاد مـ الـ
الوطنية  اإلداريــة  »الهيئة   

ّ
أن أمدها«. وأعلن 

ــالــــة انـــعـــقـــاد دائـــــــم ملـــتـــابـــعـــة الــــوضــــع،  فــــي حــ
ونحتفظ بحقنا الكامل، وبكل استقالية، في 
اتخاذ املوقف والقرار املناسبني، بخصوص 
املقبلة،  التشريعية  واالنتخابات  االستفتاء 

وأي محطة سياسية أخرى«.
ــان الــطــاهــري اســتــبــق االجــتــمــاع بــالــقــول،  وكــ
إلذاعــــة »شــمــس« الــخــاصــة: »نــحــن ال نشتغل 
ــي إشــــــارة  ــ ــــس«، فـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــن لــــــدى الـ ــاريـ ــتـــشـ مـــسـ
ــلــــن عـــنـــهـــا ســعــّيــد  ــتــــي أعــ إلــــــى أن الـــهـــيـــئـــة الــ
استشارية فحسب. وأوضح أن »فكرة اللجنة 

لتأخير الــلــقــاء بــني وزيــــري الــخــارجــيــة. في 
مــوازاة ذلــك، قالت مصادر مصرية خاصة، 
إنه »على الرغم من خفض مستويات التوتر 
بني أنقرة والقاهرة إلى أدنى مستوى منذ 
عــام 2013،  فــي  البلدين  بــني  العاقات  قطع 
تـــزال هــنــاك مجموعة مــن امللفات  أنــه ال  إال 

حــوارًا  الــحــوار يصبح  أن  تعني  االستشارية 
اســتــشــاريــًا«، مــشــددًا عــلــى أن الــحــوار »يجب 
أن يخرج باتفاق وليس باستشارة«. وانتقد 
تــأخــر الــرئــيــس فــي إعـــان االنــطــاق الرسمي 
لـــلـــحـــوار، مــوضــحــًا أن »الــتــوقــيــت مـــحـــدود«. 
ــاد متمسك  ــحــ الــتــأكــيــد عــلــى أن »االتــ ــدد  ــ وجـ
ــزاب فــي الـــحـــوار، ويــرفــض أي  بــمــشــاركــة األحــ
تهميش أو إقــصــاء لــهــم«. ودعـــا األمـــني العام 
لــاتــحــاد نـــور الــديــن الــطــبــوبــي، فــي تصريح 
اإلداريــــة  الــهــيــئــة  اجــتــمــاع  للصحافيني عــقــب 
التحاد الشغل، سعّيد، إلى التراجع والتنازل 
من أجل املصلحة الوطنية، معتبرًا أن »طريقة 
املـــغـــالـــبـــة وإقــــصــــاء األطــــــــراف الــرئــيــســيــة فــي 
فيها«. وكشف  توفيق  ال  الحلول،  مــن  الــبــاد 
أن االتـــحـــاد ســيــعــقــد مــؤتــمــرًا صــحــافــيــًا، غــدًا 
التطورات  لتوضيح مواقفه من كل  األربعاء، 
الطبوبي كشف،  وكـــان  الــبــاد.  فــي  الحاصلة 
ــتــــمــــاع، بـــعـــض تــفــاصــيــل  ــــال افـــتـــتـــاح االجــ خـ
أمــــــس األول األحــــــد،  ــد  ــّيـ ــعـ ــــع سـ مـ ــه  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
مــوضــحــًا أن الــرئــيــس أعــلــمــه »بــســيــر األمـــور 
في إطار ما كان أعلن عنه من قــرارات تتعلق 
ــقـــل مـــوقـــع صــحــيــفــة االتـــحـــاد  ــالــــحــــوار«. ونـ بــ
»الشعب نيوز« عن الطبوبي قوله إن »اللقاء 
تناول موقف االتحاد من املشاركة في الحوار 
الذي دعا إليه )سعّيد(، وتم التطرق إلى عدد 
من القضايا االجتماعية العالقة. وقال األمني 
الــعــام إنـــه أعــلــم ســعــّيــد بـــأن لــاتــحــاد هياكله 
ومؤسساته التي تتخذ القرار، وأنه سيعرض 
على الهيئة اإلدارية الوطنية تفاصيل اللقاء. 
أن االتــحــاد يستند في  اللقاء  أكــد خــال  كما 
وهياكله  مؤسساته  إلــى  وبدائله  مقترحاته 
الــتــي تــقــدم دراســــات عــلــمــيــة«. وآخـــر اجتماع 
انــعــقــد فــي يناير/ لــاتــحــاد  ــة  ــ للهيئة اإلداريـ

ــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي. واعـــتـــبـــر، فـــي بــيــان  كـ
وقــتــهــا، أن »تــحــديــد آجـــال االنــتــخــابــات، على 
ـــظـــات، خـــطـــوة أســاســيــة 

ّ
مــــا عــلــيــهــا مــــن تـــحـــف

تقطع  ال  ها 
ّ
ولكن االستثنائي،  الوضع  نهي 

ُ
ت

مــع الــتــفــّرد واإلقــصــاء وسياسة املـــرور بقّوة، 
ــات املــجــتــمــع الــتــونــســي  ــّونـ ــكـ دون اعـــتـــبـــار مـ
ومكتسباته. ونرى أن االستشارة اإللكترونية 
 الــــحــــوار الــحــقــيــقــي، 

ّ
 مـــحـــل

ّ
ال يــمــكــن أن تـــحـــل

ل أوسع شرائح املجتمع وقواه 
ّ
لكونها ال تمث

وغياب  آلياتها  غموض  عن   
ً
فضا الوطنية، 

ل في مسارها 
ّ

التدخ رقابتها ومخاطر  سبل 
والتأثير في نتائجها، واكتفائها باستجواب 
 االحتماالت قد ال 

ّ
محدود املجاالت قابل لكل

يختلف كثيرا عن نتائج سبر اآلراء«.
اجتماع  استبق  الديمقراطي«  »التيار  وكــان 
االتـــحـــاد، بــدعــوة »جــمــيــع الــقــوى مــن أحـــزاب 
سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني« 
إلــى مقاطعة هــذا املــســار »الـــذي يؤسس إلى 
التصدي  على  والعمل  جــديــدة،  ديكتاتورية 
ــه«، مــحــذرًا، فــي بــيــان، املــســؤولــني الفاعلني  لـ
الدولة  فــي تغيير هيئة  املــشــاركــة  مــن عاقبة 
رئيسة  دعــت  بــدورهــا،  وتفكيك مؤسساتها. 
»الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر« عــبــيــر مــوســي، 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ اتـــــحـــــاد الــــشــــغــــل إلـــــــى »عــــــــدم املـ
قانوني  غير  استفتاء  عبر  تونس  اختطاف 
وحـــــوار عــلــى طــريــقــة قــيــس ســـعـــّيـــد«. ودعـــت 
الــحــزب في  مــوســي، فــي فيديو على صفحة 
»فـــيـــســـبـــوك«، أمــــس اإلثـــنـــني، الــنــقــابــيــني إلــى 
»املسرحية،  بـ ما وصفتها  في  املشاركة  عــدم 
والـــلـــجـــان االســـتـــشـــاريـــة املــشــبــوهــة واملـــســـار 
الخاطئ، وإصدار موقف واضح بعد اجتماع 
الرئاسة  إعـــان  على  وردًا  ــــة«.  اإلداريـ الهيئة 
ف 

ّ
 »سعيد كل

ّ
التونسية، الجمعة املاضي، أن

 لجنة 
َ
القانون الصادق بلعيد رئاسة أستاذ 

فة صــيــاغــة مــشــروع دســتــور 
َّ
اســتــشــاريــة مكل

تأسيس جمهورية  أجــل  مــن  لتونس،  جديد 
جديدة«، وقع أكثر من 70 أستاذًا جامعيًا، من 
القانونية  الحقوق والعلوم  لكليات  املنتمني 
املــنــاطــق، عريضة  والــســيــاســيــة، مــن مختلف 
أعــلــنــوا فــيــهــا رفــضــهــم لــلــمــرســوم الــرئــاســي 
ــداث هــيــئــة قــانــونــيــة مــتــكــونــة  ــإحــ املــتــعــلــق بــ
مــن عــمــداء الــكــلــيــات، والـــدخـــول فــي مشاريع 
بما  ونــــددوا  سقطة. 

ُ
بامل وصــفــوهــا  سياسية 

وصـــفـــوه »الــتــعــامــل الــفــوقــي مـــع املــؤســســات 
العلمية األكاديمية«.

الــعــالــقــة، الــتــي تــؤخــر اإلعــــان عــن خــطــوات 
ــار عــــــــودة الــــعــــاقــــات بــني  ــــي إطــــــ رســـمـــيـــة فـ
الــبــلــديــن«. وأوضــحــت املــصــادر أن »الــدائــرة 
ــتـــي تضم  املـــاصـــقـــة لــلــرئــيــس املـــصـــري والـ
املخابرات  بجهاز  الــقــيــادي  محمود،  نجله 
العامة، ورئيس الجهاز اللواء عباس كامل، 
الدبلوماسية  الحركة  من  تركيا  استبعدت 
الخارجية  وزارة  أرسلت  ما  بعد  الجديدة، 
أنــقــرة وفــق ما  ترشيحها لسفير مصر فــي 

اتفق عليه في وقت سابق«.
ولــفــتــت املــصــادر إلـــى أن الــخــطــوة »ال تمثل 
توترًا أو تراجعًا عن مسار تطبيع العاقات 
بــني الــبــلــديــن«، ولــكــن يمكن وصــفــهــا بأنها 
ــول ملــــزيــــد مــن  ــ ــــوصــ »إرجــــــــــــاء« إلــــــى حـــــني الــ
املصادر  وأشـــارت  البلدين.  بــني  التفاهمات 
»بــنــود«  إلـــى أن »هـــنـــاك مـــا يــمــكــن وصــفــه بـــ
ضـــمـــن مـــلـــفـــات تــنــتــظــر الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
لــهــا«، مــؤكــدة أن »ذلـــك فــي حــد ذاتـــه يعتبر 
تــقــّدمــًا كــبــيــرًا، فبعد مــا كـــان الــحــديــث يــدور 
برمتها،  ملفات  بشأن  البلدين  ممثلي  بــني 
بــــدأ الـــحـــديـــث يــتــمــحــور حــــول بـــنـــود داخـــل 
»امللف  أن  امللفات«. وأوضحت املصادر  تلك 
الــلــيــبــي، وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه ال تـــزال هناك 
مشاورات بشأنه في االتصاالت بني ممثلي 
البلدين، إال أن هناك توافقات غير مباشرة 
تمت خــال األيــام األخــيــرة، عبر تنسيق من 
ستيفاني  لليبيا  األمــمــيــة  املــســتــشــارة  ِقــبــل 
ولـــيـــامـــز«. وكــشــفــت املــــصــــادر عـــن »تـــطـــور« 
»املهم للغاية« بني الطرفني، وهو  وصفته بـ
إجــراء  تركيًا على  توافقًا مصريًا  أن »هناك 
االنتخابات الليبية في أسرع وقت«. وأكدت 
أبــدت مرونة بشأن إمكانية تولي  أن تركيا 
فتحي  البرملان  من  املكلف  الحكومة  رئيس 
باشاغا، الذي تدعمه القاهرة، قيادة السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي لــيــبــيــا، شـــرط أن يــكــون ذلــك 
أن باشاغا »بمثابة  بتوافق ليبي. وأضــاف 
صــديــق ألنــقــرة، وفـــق مــا أكـــد عليه الجانب 
التركي خال محادثات بشأن ليبيا أخيرًا«.

كـــمـــا كــشــفــت املــــصــــادر عــــن أن »الـــخـــافـــات 
بــشــأن مــلــف املــعــارضــة املــصــريــة املــتــواجــدة 
في تركيا، باتت في أدنى مستوياتها بعد 
التوصل إلى صيغ توافقية بني الطرفني، إذ 
أكدت أنقرة عدم فتح األراضي التركية أمام 
أي أنــشــطــة ســيــاســيــة لــلــمــعــارضــة املــصــريــة 

خال الفترة املقبلة«. ونفت املصادر صحة 
ما أثارته تقارير عربية أخيرًا بشأن تمّسك 
قــيــادات وأعضاء  عــدد من  القاهرة بتسليم 
املرحلة  فــي  تركيا  فــي  املــتــواجــدة  الجماعة 
العاقات مع  »استعادة  أن  الراهنة، مؤكدة 
أكبر  أولوية  باتت  الراهن  الوقت  تركيا في 
مــن تسليم قــيــادات الــجــمــاعــة«. وأوضــحــت 
إبعاد  »عــرض  التركي  الجانب  أن  املــصــادر 
ــن األســــمــــاء الـــتـــي تــعــتــبــرهــا مــصــر  عـــــدد مــ
إلى خــارج تركيا كحل  الخطورة«  »شديدة 
وســط، لعدم تسليمها، وهــو الحل الــذي لم 

يلق اعتراضًا مصريًا«.
ووســـط تــســارع وتــيــرة الــتــقــارب بــني مصر 
وتــركــيــا، وانــطــاق املــحــادثــات بــني البلدين 
الســـــتـــــعـــــادة الــــــعــــــاقــــــات، أعـــــلـــــن عــــــــدد مــن 
اإلعاميني املصريني، خال الفترة املاضية، 
رحيلهم عــن تــركــيــا بــعــد أن مــكــثــوا فيها 8 
سنوات، عمل معظمهم خالها في فضائية 
أعلنت  أسابيع،  وقبل  املعارضة.  »مكملني« 
»مــكــمــلــني« وقـــف بــث بــرامــجــهــا نــهــائــيــًا من 
تركيا، وإغاق استديوهاتها في إسطنبول.

وحــــســــب مــــصــــادر مـــصـــريـــة مـــعـــارضـــة فــي 
تـــركـــيـــا، فـــــإن الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة أدرجـــــت 
ــاء ضــمــن قــائــمــة ملــذيــعــني  ــمــ عـــــددًا مـــن األســ
بوقف  أنــقــرة  آخــريــن، طالبتهم  مــعــارضــني 
نشاطهم، ووقف أنشطتهم اإلعامية، سواء 
التواصل  مواقع  أو  فضائية  منصات  على 
ــيــــوب« مــــن أراضـــيـــهـــا.  ــوتــ االجـــتـــمـــاعـــي و»يــ
وأكـــدت املــصــادر أن »هــنــاك أســمــاء مصرية 
التركية أخيرًا  مــعــارضــة، غـــادرت األراضـــي 
بناء على طلبات السلطات التركية، ممن لم 
يوفقوا أوضاع اإلقامة القانونية، سواء عبر 
الحصول  أو  التركية،  بالجنسية  التجنس 

على اإلقامة الدائمة«.
الجارية  املــشــاورات  أن  إلى  ولفتت املصادر 
في الوقت الراهن بني القاهرة وأنقرة، والتي 
تستبق اإلعان عن الخطوات الرسمية، »من 
شأنها وضع أطر عامة ملستقبل العاقة بني 
يلتزم  أن  املقرر  من  التي  وأسسها  البلدين 
بــهــا الـــطـــرفـــان«. وأكـــــدت أن »أولـــــى األســـس 
املصرية املطروحة هو عدم اإلساءة للنظام 
املــصــري الــحــاكــم ورمــــوزه، أو التشكيك في 
شرعيته كما حــدث فــي أوقـــات ســابــقــة، من 
جانب مسؤولني أتراك في مناسبات عدة«. 
وكــشــفــت عــن أن »الــفــتــرة املــقــبــلــة مــن املــقــرر 
االقتصادي  التعاون  فــي  توسعًا  تشهد  أن 
بـــني الــبــلــديــن، عــقــب تــســويــة بــاقــي الــنــقــاط 
العالقة في املفاوضات بني البلدين«. ووفقًا 
تركيا  بني  األخير  »التقارب  فإن  للمصادر، 
من جهة، وكل من اإلمــارات والسعودية من 
جــهــة أخـــــرى، ســيــنــعــكــس بـــالـــضـــرورة على 

تطور العاقات بني أنقرة والقاهرة«.

الطبوبي )يمين( مترئسًا اجتماع الهيئة اإلدارية التحاد الشغل التونسي أمس )خليل قصيبي/فرانس برس(

لم يستطع الرئيس 
التونسي قيس 

سعيّد، عبر االجتماع 
الذي عقده مع 

األمين العام لالتحاد 
التونسي للشغل 

نور الدين الطبوبي، 
تليين موقف 

االتحاد من الحوار 
الذي يدعو إليه، 
إذ اتخذت الهيئة 

اإلدارية لالتحاد، 
أمس، قرارًا برفض 
الحوار، معتبرة أنه 

»شكلي ومتأخر 
ومفروض فرضًا«

تسير خطوات تطبيع العالقات بين مصر وتركيا بشكل بطيء، مع عدم 
عقد لقاءات  كان قد أُعلن عنها، على الرغم من التوصل لتفاهمات 

قلّصت الخالفات
تقريرالحدث

اتحاد الشغل التونسي يرفض 
المشاركة: إقصائي وشكلي

تضاؤل الخالفات رغم 
إرجاء زيارة شكري

رصد

التصدي للتطبيع

أعلن اتحاد الشغل 
التونسي، أمس اإلثنين، 
تجنّده »للتصّدي لكّل 

أشكال التطبيع، وندعو 
النقابيات والنقابيين 
وعموم شعبنا إلى 

اليقظة من تسرّب الكيان 
الصهيوني إلى بالدنا 

والتصّدي له، ورفض 
التبريرات التي يسّوق 

لها البعض، مستغلّين 
الظرف الصعب الذي 

تمرّ به بالدنا«.

حذر »التيار الديمقراطي« 
من المشاركة في تغيير 

هيئة الدولة

الخالفات بشأن 
المعارضة المصرية باتت 

في أدنى مستوياتها

اتحاد الشغل: حوار 
سعيّد سيعمق أزمة البلد 

ويطيل أمدها

دعا القضاء القوى 
السياسية الى عدم 

إدخاله في خالفاتها

توافق مصري تركي 
على إجراء االنتخابات 

الليبية بأسرع وقت

يتعرض القضاء العراقي، 
وتحديدًا المحكمة 
االتحادية العليا، إلى 

هجوم متواصل من كتل 
سياسية تتهمها باالنحياز 

سياسيًا إلى كتل أخرى

Tuesday 24 May 2022 Tuesday 24 May 2022
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سورية: 11 جريحًا 
في مواجهات »قسد« 

و»الجيش الوطني«
ــوات  ــ أصـــيـــب ثـــاثـــة مــــن عـــنـــاصـــر »قـ
ــد(  ــســ ســــــوريــــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« )قــ
ــر »الـــجـــيـــش  ــاصــ ــنــ ــة مــــــن عــ ــســ ــمــ وخــ
الــوطــنــي الــســوري« وثــاثــة مدنيني، 
جـــــراء  األحــــــــــد،  األول  أمـــــــس  مــــســــاء 
تبادل القصف املدفعي على خطوط 
الــتــمــاس فـــي شـــمـــال الـــبـــاد. وقــالــت 
التركي  الجيش  إن  محلية  مــصــادر 
السوري« قصفا  الوطني  و»الجيش 
»قسد« في مختلف خطوط  لـ مواقع 
التماس شمالي سورية، على خلفية 
اســتــهــداف مــوقــع تــركــي مــن مناطق 
سيطرة »قسد«، ما أدى إلــى سقوط 

11 جريحًا.
)العربي الجديد(

أرمينيا وأذربيجان 
تتطلعان للتقّدم 
بمحادثات السالم

أعلن رئيس املجلس األوروبي شارل 
 رئــيــس 

ّ
ــــس اإلثــــنــــني، أن مـــيـــشـــال، أمـ

بــاشــيــنــيــان  نــيــكــول  أرمــيــنــيــا  وزراء 
)الـــصـــورة( والــرئــيــس األذربــيــجــانــي 
إلــهــام علييف اتــفــقــا، خــال لــقــاء في 
على  األحــــــد،  األول  أمــــس  بـــروكـــســـل 
»إحــــراز تــقــّدم فــي املــحــادثــات« حــول 
ــاق ســـــام فــــي إقـــلـــيـــم نـــاغـــورنـــي  ــفــ اتــ
املحادثات  كاراباخ. ووصف ميشال 
»الــصــريــحــة واملـــثـــمـــرة«، مــضــيــفــًا،  بـــ
في بيان، أنهما »اتفقا على تحقيق 
ــول اتـــفـــاق  ــ ــّدم فــــي املــــحــــادثــــات حـ ــقــ تــ
سام مستقبلّي يرعى العاقات بني 
املحادثات   

ّ
أن إلــى  مشيرًا  البلدين«، 

ستبدأ في األسابيع املقبلة.
)فرانس برس(

 
دوكي يرحب بـ»الشراكة 

االستراتيجية« مع تركيا
رّحـــــب الـــرئـــيـــس الــكــولــومــبــي إيــفــان 
ــة  ــ ــالـ ــ دوكـــــــــــــي، فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع وكـ
ــاضــــول« نــشــرت أمـــس اإلثــنــني،  »األنــ
بــــــقــــــرار رفــــــــع مــــســــتــــوى الــــعــــاقــــات 
ــــى »الـــشـــراكـــة  ــــاده وتـــركـــيـــا إلـ بــــني بــ
االستراتيجية«. واعتبر أن »البلدين 
لــديــهــمــا اإلمــكــانــات ملــضــاعــفــة حجم 
الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بـــيـــنـــهـــمـــا فــي 
الـــبـــحـــث عــــن فـــرص  املــســتــقــبــل، وأن 
ــتــــركــــة ســــيــــكــــون فــــــي مــصــلــحــة  مــــشــ

البلدين«.
)األناضول(

رئيس الفيليبين 
يبحث ومسؤوًال أميركيًا 

العالقات العسكرية
أعـــلـــن رئـــيـــس الــفــيــلــيــبــني فــرديــنــانــد 
)الــصــورة(، أمس  ماركوس جونيور 
ــنـــني، أنـــه بــحــث مـــع مـــســـؤول في  اإلثـ
ــــي مـــانـــيـــا،  الــــســــفــــارة األمــــيــــركــــيــــة فـ
فــي اتــصــال هــاتــفــي، تــمــديــد االتــفــاق 
ــــح  الـــعـــســـكـــري بــــني الـــبـــلـــديـــن. وأوضـ
ــاركــــوس أنــــه نـــاقـــش مـــع املـــســـؤول  مــ
األمــيــركــي اتــفــاق »الـــقـــوات الـــزائـــرة«، 
الـــذي قــونــن عــمــل الــقــوات األميركية 
فــي الـــبـــاد، وكــيــفــيــة إعــــادة تعريفه، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
تجاري بني البلدين لتحسني الوضع 

االقتصادي في الفيليبني.
)رويترز(

استطالع رأي: 
ماكرون وحلفاؤه 

يتقدمون برلمانيًا
ــرأي، نـــشـــر فــي  ــ ــلـ ــ أظـــهـــر اســـتـــطـــاع لـ
أمس  الفرنسية  »لوموند«  صحيفة 
إيمانويل  الرئيس  أن حــزب  اإلثنني، 
مــــاكــــرون »الـــنـــهـــضـــة« وحـــلـــفـــاءه في 
ــوزون فــي  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ تــــحــــالــــف »مــــــعــــــًا« ســ
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة فــي 12 و19 
ــبــــل. وكـــشـــف  ــقــ يــــونــــيــــو/حــــزيــــران املــ
ه  وحلفاء »النهضة«  أن  االستطاع 
سيتقدمون بنسبة 28 في املائة على 
تــحــالــف الــيــســار »االتـــحـــاد الشعبي 
البيئي االجتماعي«، الذي سيحصل 
التحالف  املــائــة. ويضم  فــي  على 27 
و»الخضر«  األبــيــة«  »فرنسا  أحـــزاب 

و»االشتراكي« و»الشيوعي«.
)رويترز(

يعقد بايدن اليوم 
قمة »كواد« مع أستراليا 

واليابان والهند

بوريل: يجب أن تقرر 
أوكرانيا شروط وقف 

إطالق النار

حّذرت بكين من 
»إساءة تقدير عزيمة 

الشعب الصيني«

تمنح الخطة أراضي 
دونباس والقرم الحكم 

الذاتي

تايوان 
خط أحمر أميركي

إبــريــل/نــيــســان 2001، أجــاب  فــي 
ــيـــــس جـــــــــورج بــــــــوش االبــــــن  ــ ــرئـ ــ الـ
عـــن ســــؤال لــصــحــافــي فـــي شبكة 
»إيـــه بــي ســـي«، عما إذا كــان لــدى واشنطن 
الـــتـــزام لــلــدفــاع عــن تـــايـــوان إذا مــا تعرضت 
الــــجــــزيــــرة لـــهـــجـــوم صـــيـــنـــي، بـــقـــولـــه »نـــعـــم، 
وعلى الصينيني فهم ذلــك«، مضيفًا في رد 
على ســؤال ثــاٍن حول ما إذا كانت الواليات 
بقوله  قوتها،  الستخدام  مستعدة  املتحدة 
ــدة  ــاعـ ــا ملـــسـ ــنــ ــعــ »ســـنـــفـــعـــل كـــــل مـــــا فـــــي وســ
تـــايـــوان عــلــى الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا«. حينها، 
ــــة لــســان« مــن الرئيس 

ّ
اعــتــبــر الــتــصــريــح »زل

التأكيد  األبيض  البيت  ليعيد  الجمهوري، 
على سياسة »الصني الــواحــدة«، في إشــارة 
إلى اعتبار الصني تايوان جزءًا من أراضيها، 
سياسة  اتباع  املتحدة  الــواليــات  واستمرار 
الجزيرة،  تجاه  االستراتيجي«  »الــغــمــوض 
العسكرية  خططها  عــن  الكشف  عــدم  لجهة 
لــحــمــايــتــهــا، وخـــــوض حـــروبـــهـــا بــعــيــدًا عن 

منطقة املحيطني الهندي والهادئ.
ــدا أن املـــشـــهـــد يـــتـــكـــرر مــع  ــ ــــس اإلثــــنــــني، بـ أمـ
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن مــن الــيــابــان، 
حــيــث يــقــوم بــجــولــة آســيــويــة هــي األولــــى له 
مــنــذ تــبــوئــه الــرئــاســة، إذ ركـــز عــلــى التذكير 
بأن البوصلة األميركية في القرن الـ21 تتجه 
شرقًا، لكنه رفع السقف بشكل غير مسبوق 
تجاه حماية الجزيرة، مؤكدًا بصفته القائد 
األعـــلـــى لــلــقــوات املــســلــحــة األمــيــركــيــة، بــأنــه 
للدفاع  الــقــوة  ســيــكــون مستعدًا الســتــخــدام 
عــن تــايــوان، قبل أن تــخــرج توضيحات من 
البيت األبيض تحفف من وطأة تصريحات 
بــايــدن. ورد الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن 
أمس اإلثنني، خال مؤتمر صحافي مشترك 
ــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــابــانــي  فـــي طــوكــيــو مـ
فوميو كيشيدا، على سؤال صحافي عما إذا 
كانت الواليات املتحدة ستدافع عن تايوان 
هذا  »نعم،  بقوله:  الصني،  هاجمتها  ما  إذا 
هـــو الــتــعــهــد الــــذي قــطــعــنــاه عــلــى أنــفــســنــا«، 
مضيفًا أن »هــذا هو ما نلتزم بــه. نتفق مع 
عنا على ذلك، وعلى 

ّ
سياسة صني واحدة. وق

تــتــخــطــى  عـــــــدة،  يـــحـــمـــل دالالت  ــي  ــركــ ــيــ األمــ
تــحــذيــر بــكــني بشكل ال لــبــس فــيــه مــن مغبة 
اجتياح تايوان على غرار االجتياح الروسي 
ألوكرانيا، والرّد على دعمها ملوسكو بعدما 
ارتفعت صادرات الغاز الروسي إلى الصني 
بنسبة 60 فــي املــائــة خــال األشــهــر األربــعــة 
املاضية. وتشير تصريحات بايدن إلى مدى 
لــانــخــراط عسكريًا  اســتــعــداد األمــيــركــيــني 
الهندي، وحيث تدور  الــهــادئ –  في منطقة 
والسياسية  االقتصادية  الديناميات  أكثر 
بعدما  خصوصًا  الــعــالــم،  فــي  استراتيجية 
االقتصادية  الشراكة  عن  أمــس  بايدن  أعلن 
الــجــديــدة فــي املــنــطــقــة، لــصــّد تــمــدد مــشــروع 

»الحزام والطريق« الصيني.  
وكــان األميركيون قد وضعوا على الطاولة 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــاح الـــــروســـــي ألوكــ ــيــ ــتــ ــدء االجــ ــ مــــع بــ
إمــكــانــيــة إقـــــدام الـــصـــني عــلــى غــــزو تـــايـــوان، 
الــروس في أوكرانيا، كأول  أســوة بما فعله 
فــرضــيــة عــســكــريــة دولـــيـــة ســيــكــون عليهم 
إلى  دفعهم  ما  معها،  والتعامل  مواجهتها 
تسليح  سياسة  تعديل  محاولة  أو  تعديل 
تايوان بما يتناسب مع أي اجتياح صيني 
 الجزيرة على 

ّ
محتمل، ومن ضمن ذلك حث

التزود بأسلحة غير تقليدية لصّد أي غزو 
ــري. ويـــضـــغـــط الـــجـــمـــهـــوريـــون  ــحــ صــيــنــي بــ
األميركي،  الكونغرس  فــي  والديمقراطيون 

كل االتفاقات التي أبرمت بعد هذه النقطة. 
لــكــن فــكــرة االســتــيــاء عــلــى تـــايـــوان بــالــقــوة 
غير مائمة«. وعلى الرغم من تأكيده أنه ال 
ر الرئيس األميركي 

ّ
يتوقع حــدوث ذلــك، حــذ

بالفعل  بــالــنــار  »يلعبون  الصينيني  أن  مــن 
تــايــوان(  )مــن  بــالــقــرب  التحليق  عبر  حاليًا 

وكل املناورات التي يقومون بها«.  
كما أدلى بايدن بتصريحات أخرى صارمة 
 
ً
بشأن تزايد نفوذ الصني في املنطقة، قائا

إنه يأمل أن يدفع الرئيس الروسي فاديمير 
بوتني ثمن غــزوه ألوكرانيا، وجــزء من ذلك 
يــعــود إلـــى رغــبــتــه فــي أن تــعــرف الــصــني ما 
ستواجهه إذا مــا أقــدمــت على غــزو تــايــوان. 
ــايــــدن: »يـــجـــب أن تــدفــع  وحـــــول ذلـــــك، قــــال بــ
روســيــا ثمنًا طــويــل األمـــد عــلــى وحشيتها 
في أوكرانيا. األمر ال يقتصر على أوكرانيا 
فقط«، ألنه »إذا لم يتم اإلبقاء على العقوبات 
على مستويات عدة، فأي إشارة سوف توجه 
إلـــى الــصــني حـــول ثــمــن مــحــاولــة للسيطرة 

على تايوان بالقوة؟«. 
وبــحــســب مــا أوردت وكــالــة »رويـــتـــرز« فإنه 
مستشارو  انتبه  الصحافي،  املؤتمر  خــال 
بـــايـــدن لــأمــن الــقــومــي لــخــطــورة تصريحه 
األميركي، ونظر  العسكري  االنــخــراط  حــول 
كثيرون منهم إلى األسفل عندما قّدم التزامه 
تايوان.  عن  للدفاع  عسكريًا  التدخل  بشأن 
ونـــقـــلـــت وكـــــــاالت األنــــبــــاء عــــن مــــســــؤول فــي 
البيت األبيض طلب عدم ذكر اسمع تأكيده 
أنه ال يوجد تغيير في السياسة األميركية 
تــجــاه تــايــوان. وأضـــاف املــســؤول: »كــمــا قال 
ــم تـــتـــغـــيـــر«، مـــؤكـــدًا  الــــرئــــيــــس، ســيــاســتــنــا لــ
مجددًا »على سياسة صني واحدة والتزامنا 
تــايــوان«.  بالسام واالســتــقــرار عبر مضيق 
كــمــا أكـــد عــلــى االلـــتـــزام األمــيــركــي »بموجب 
تايوان  بتزويد  تايوان  العاقات مع  قانون 

بالوسائل العسكرية للدفاع عن نفسها«. 
وبغض النظر عن توضيحات البيت األبيض 
الحقًا التي أكــدت أن حديث بــايــدن ال يمثل 
تغييرًا في السياسة األميركية حول الجزيرة 
التي تتمتع بحكم ذاتي، فإن ما قاله الرئيس 

حيوان  مثل  يجعلها  بما  تــايــوان  لتسليح 
»الــــنــــيــــص« بـــمـــواجـــهـــة الــــصــــني، أي كــثــيــرة 
األشــــــواك، مــا يــصــّعــب أي هــجــمــات صينية 
البحرية  ــفــت 

ّ
كــث ذلــــك،  ــوازاة  ــ مـ فــي  محتملة. 

ــــرور مــقــاتــاتــهــا الــحــربــيــة في  األمــيــركــيــة مـ
ــارعـــت إلــى  ــيــــرًا، كــمــا سـ مــضــيــق تــــايــــوان أخــ
إرسال وفد رفيع املستوى إلى جزر سليمان، 
للتحذير من عواقب توقيعها اتفاقيًا أمنيًا 
ــع الــنــطــاق مـــع الـــصـــني، يــمــنــح األخــيــرة  واســ
الهادئ. كما  موطئ قدم في جنوب املحيط 
التي شملت  اآلسيوية  بزيارته  بايدن  أقــدم 
خريطة  رســم  على  الجنوبية،  كــوريــا  أيضًا 
الـــتـــحـــالـــفـــات فــــي املـــنـــطـــقـــة، مــــن »إيــــكــــواس« 
ــا  ــيـ ــانـ )لـــــلـــــغـــــواصـــــات الـــــنـــــوويـــــة مــــــع بـــريـــطـ
ــواد«  ــ ــا(، إلــــى تــعــزيــز تــحــالــف »كـ ــيـ ــرالـ ــتـ وأسـ
ــات املـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان  ــ ــــواليـ )الـ
ــرًا إلــــى الــكــشــف عـــن الــشــق  ــيــ والـــهـــنـــد(، وأخــ
االقــتــصــادي مــن اســتــراتــيــجــيــة هـــذه اإلدارة 

ملنطقة الهادئ والهندي.
وإذا كان بايدن بتصريحه أمس يخرج بشكل 
االستراتيجي  الغموض  واضــح عن سياسة 
األمــيــركــي تــجــاه تـــايـــوان، مــن دون أن تكون 
واشـــنـــطـــن قــــد أعـــلـــنـــت عــــن أن لـــديـــهـــا خــطــة 
عــســكــريــة بــحــال غـــزو الــصــني لــتــايــوان، فإنه 
يــعــيــد االعـــتـــبـــار لــســيــاســة الــرئــيــس األســبــق 
التخندق«،  »إعــادة  بـــ القاضية  أوباما،  بــاراك 
والتوجه نحو آسيا، مع رفع السقف ردًا على 
ســيــاســة الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جــني بينغ، 

املعروفة باسم سياسة »الذئب املحارب«. 
طويلة  فترة  منذ  املتحدة  الــواليــات  واتفقت 

على وجود صني واحدة تشمل تايوان، لكنها 
اتــبــعــت ســيــاســة »الــغــمــوض االســتــراتــيــجــي« 
ــراع  ــا إذا كـــانـــت ســتــتــدخــل فــــي صــ بـــشـــأن مــ
عــســكــري حــــول الـــجـــزيـــرة. ولـــطـــاملـــا تجنبت 
واشنطن منذ عقود تقديم أي التزام عسكري 
من النوع الذي قّدمه بايدن أمس إلى تايوان، 
التي لم تعد تربطها بها أي معاهدة دفاعية 
مشتركة. ويحكم العاقات بني البلدين قانون 
1979 األميركي للعاقات مع تايوان، والذي 
ال يــلــزم أمــيــركــا بــالــتــدخــل عــســكــريــًا لحماية 
الجزيرة، لكنه يجعل ضمان حصول تايوان 
عــلــى املـــــوارد لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا ومــواجــهــة 
أي محاولة تغيير أحــادي )مــن قبل الصني( 
ــزءًا مـــن الــســيــاســة األمــيــركــيــة.  ــ لــوضــعــهــا، جـ
الـــقـــانـــون أن أي مـــحـــاولـــة لــتــحــديــد  ويــعــتــبــر 
الوسائل  بغير  لتايوان  السياسي  املستقبل 
األمــيــركــيــة،  للمصالح  تــهــديــد  هــو  السلمية، 
ــه الـــكـــونـــغـــرس األمـــيـــركـــي  ويـــلـــتـــزم مــــن خـــالـ
لتايوان، مع تجنب  الدفاعية  األسلحة  ببيع 
واشنطن ذكر ما إذا كانت ستنخرط عسكريًا 

للدفاع عن الجزيرة بحال تعرضها لهجوم.
وأثــــار تــصــريــح بــايــدن غــضــب الــصــني، التي 
تــنــظــر بــعــني الــريــبــة إلــــى جــولــتــه اآلســيــويــة. 
وقالت بكني أمس، إنها مستعدة للدفاع عن 
بتايوان.  يتعلق  ما  في  الوطنية  مصالحها 
ــال املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الصينية  وقــ
وانغ ونبني: »ال ينبغي ألحد أن يسيء تقدير 
ــــه  عــزيــمــة الــشــعــب الــصــيــنــي الــحــازمــة وإرادتـ
ــيـــادة الــوطــنــيــة  ــدفــــاع عـــن الـــسـ الـــقـــويـــة فـــي الــ
ــه »ال  وســـامـــة أراضــــــي« الـــصـــني، مــضــيــفــًا أنــ

تــنــازالت فــي أمــور  مــجــال للتهاون أو تقديم 
تتعلق بسيادة الصني ووحدة أراضيها«.

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  رحـــــبـــــت  ــتــــهــــا،  جــــهــ مــــــن 
ــادة  ــول إعــ الــتــايــوانــيــة بــتــصــريــح بــــايــــدن، حــ
بدعم  الصلب  واشنطن  الــتــزام  على  التأكيد 
تايوان، مؤكدة على لسان املتحدثة باسمها 
جوان أو، أنها ستعمق التعاون مع دول عدة 
من بينها الواليات املتحدة واليابان. وقالت 
الــوزارة إن »التحديات التي تفرضها الصني 
على مسألة األمن في مضيق تايوان قد أثارت 
وأضــافــت  الـــدولـــي«.  املجتمع  مــن  كبيرًا  قلقًا 
الوزارة أن »تصميم الحكومة التايوانية على 
حماية حّرية تايوان، وديمقراطيتها وأمنها، 

لم يتغير أبدًا«. 
ــيــــس األمــــيــــركــــي جــو  ــرئــ إلــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن الــ
بــايــدن أمـــس فــي طــوكــيــو عــن إطــــاق شــراكــة 
اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة فــــي مــنــطــقــة املــحــيــطــني 
ــة بــيــنــهــا  ــ ــ الــــهــــادئ والــــهــــنــــدي، تـــضـــم 13 دول
الـــواليـــات املــتــحــدة والــيــابــان، ولــكــن مــن دون 
االقتصادي ملنطقة  ُيعد »اإلطــار  الصني. وال 
تجارة  اتفاقية  والــهــادئ«  الهندي  املحيطني 
حّرة ولكنه ينص على مزيد من التكامل بني 
الـــدول األعــضــاء فــي 4 مــجــاالت رئيسية هي 
والبنية  اإلمــداد  الرقمي وساسل  االقتصاد 
الفساد،  ومكافحة  النظيفة  للطاقة  التحتية 
العاصمة  فــي  الــثــاثــاء  الــيــوم  أن يعقد  عــلــى 
تضم  التي  »كـــواد«،  ملجموعة  قمة  اليابانية 

إلى باده، أستراليا واليابان والهند.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

بايدن يتعهد بالتدخل 
عسكريًا لحمايتها... 
والبيت األبيض يوضح

يقوم بايدن بجولة آسيوية هي األولى له منذ تسلمه السلطة )نيكوالس داتيش/فرانس برس(

)Getty( أعلن دي مايو أن الهدف هو العمل خطوة بخطوة لوقف الحرب

اختار الرئيس األميركي جو بايدن االنتقال إلى الهجوم، مؤكدًا أن بالده 
على  الصين  أقدمت  ما  إذا  تايوان  عن  الدفاع  في  عسكريًا  ستنخرط 
البيت األبيض تتحدث  اجتياحها، لكن سرعان ما خرجت توضيحات من 

عن التزام بتزويد تايوان بالوسائل العسكرية للدفاع عن نفسها

رصد

الخطة، سيتم االتفاق على حياد نهائي 
ــمــــان« ســيــاســي  »ضــ ـــ لــكــيــيــف، مـــكـــفـــول بــ
ــي. وســيــنــظــم مــؤتــمــر ســـام ملناقشة  دولــ
هــذا الــحــيــاد، على أن يكون هــذا الوضع 
نــّيــة أوكــرانــيــا فــي أن  متوافقًا تمامًا مــع 

تصبح عضوًا في االتحاد األوروبي.
عتبر النقطة الثالثة، »األكثر سخونة« 

ُ
وت

مـــن وجــهــة الــنــظــر الــدبــلــومــاســيــة، وفــق 
باتفاقية  املتعلقة  تلك  ريبوبليكا«،  »ال 
ــا حــول  ــيــ ــرانــ ثــنــائــيــة بـــني روســـيـــا وأوكــ
الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة، وال ســيــمــا وضــع 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم ومــنــطــقــة دونــبــاس. 
املتنازع عليها  األراضـــي  ستتمتع هــذه 
بــالــحــكــم الـــذاتـــي الــكــامــل مـــع الـــحـــق في 
ضــمــان أمــنــهــا، ولــكــنــهــا ســتــكــون تحت 
الـــســـيـــادة األوكـــرانـــيـــة. وتــقــتــرح الــخــطــة 
أنــه فــي االتــفــاقــيــة، يجب حــل الخافات 
حـــول الـــحـــدود، والـــســـيـــادة، والــســيــطــرة 
ــة، واألحـــــــكـــــــام الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
والدستورية لهذه املناطق، واإلجراءات 
الـــســـيـــاســـيـــة لــلــحــكــم الـــــذاتـــــي. وتــقــتــرح 
الخطة استقالية كاملة عمليًا للمناطق 
املتنازع عليها مع إدارة أمنية مستقلة.

أما النقطة األخيرة، فتتمحور حول إبرام 
اتفاق متعدد األطراف للسام واألمن في 
أوروبا هدفه بشكل خاص نزع األسلحة 
ومــنــع الــنــزاعــات. وفــي هــذا الــبــنــد، سيتم 
الــدولــيــة،  الــتــوازنــات  بحث إعـــادة تنظيم 
ــاد األوروبــــــي  بـــــدءًا بــالــعــاقــة بـــني االتــــحــ
وموسكو. وضمن هذا اإلطار، هناك عدد 
ــات الــتــي يــتــعــنّي تــحــديــدهــا:  ــويــ مـــن األولــ
االســتــقــرار االســتــراتــيــجــي، نـــزع الــســاح، 
الثقة.  بناء  وتدابير  الصراع،  تجدد  منع 
عاوة على ذلك، فإن الهدف هو انسحاب 
القوات الروسية من األراضي األوكرانية، 
الراهن  إلــى الوضع  األقــل إعادتها  وعلى 

قبل 24 فبراير/ شباط املاضي.
الــدبــلــومــاســيــة،  الــعــمــلــيــة  هــــذه  وإلدارة 
اقـــتـــرحـــت إيـــطـــالـــيـــا تــشــكــيــل مــجــمــوعــة 
ــة، تــــكــــون بـــعـــض الـــــدول  ــ ــيـ ــ تــيــســيــر دولـ
واملــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وال ســيــمــا األمـــم 
املتحدة واالتحاد األوروبي، جزءًا منها. 
وبحسب »ال ريبوبليكا«، لم يتم تحديد 
ستكون  الــتــي  بالعواصم  كاملة  قائمة 
تضم:  أن  يمكن  لكن  املجموعة،   ضمن 
فرنسا، أملانيا، إيطاليا، تركيا، الواليات 
ــدة، الــــصــــني، كــــنــــدا، بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــتــــحــ املــ

بولندا، وإسرائيل.
)العربي الجديد، فرانس برس(

إنسانية آمنة، ومن ثم تكثيف العمل من 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى وقـــف شــامــل إلطــاق 
ــاق ســـام  ــفــ ــع اتــ ــم ســـــام دائــــــم مــ ــار ثــ ــنــ الــ
»مجموعة  إن  مــايــو  دي  وقـــال  حقيقي«. 
املتحدة  األمــم  اقترحتها  التي  التيسير« 
يــجــب أن تـــحـــاول »إعـــــــادة بـــنـــاء الـــحـــوار 
بــني طــرفــني فــي حــالــة حــرب حــالــيــًا«. كما 
ــلـــن مــمــثــل الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي  أعـ
االتــحــاد األوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، يوم 
املاضي، خــال مؤتمر صحافي  الجمعة 
فــي بــروكــســل، أنـــه أحــيــط عــلــمــًا بالخطة 
ــدًا أن  ــو، مـــؤكـ ــايـ الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا دي مـ
االتحاد األوروبي »يدعم جميع الجهود 
الجاري  الصراع  إنهاء  ملحاولة  املبذولة 
ــذا مـــن املــنــظــور  ــ فـــي أوكــــرانــــيــــا«، لــكــن »هـ
األوروبي يمر عبر الوقف الفوري ألعمال 
العنف واالنسحاب غير املشروط للقوات 
الروسية من األراضي األوكرانية«. وتابع 
بــوريــل »يجب أن تقرر أوكــرانــيــا شــروط 
نشر تفاصيل 

ُ
وقــف إطــاق الــنــار«. ولــم ت

هـــذه الــخــطــة، لــكــن بــحــســب صــحــيــفــة »ال 
ــإن الــوثــيــقــة  ــ ــيـــة، فـ ــالـ ريــبــوبــلــيــكــا« اإليـــطـ
ـــمـــت لـــأمـــم املــتــحــدة 

ّ
املــفــصــلــة الـــتـــي ســـل

ــلـــى أربـــــــع نــــقــــاط، أوالهــــــــا وقـــف  تــــركــــز عـ
إطاق النار في أوكرانيا ونزع األسلحة 
ــم املــتــحــدة.  ــ مـــن الــجــبــهــات بـــإشـــراف األمـ
التفاوض على  يتم  الصحيفة،  وبحسب 
وقف إطاق النار أثناء القتال، ويجب أن 
بآليات  اإليطالي،  االقــتــراح  وفــق  يقترن، 
رقابية ونــزع الساح عند خط املواجهة 
لأعمال  نهائي  لــوقــف  الطريق  لتمهيد 
الثانية في الخطة،  النقطة  العدائية. أما 
فــهــي مــفــاوضــات حـــول وضـــع أوكــرانــيــا، 
الـــتـــي ســتــنــضــم إلــــى االتـــحـــاد األوروبـــــي 
ووفــق  األطلسي.  شمال  حلف  ليس  لكن 

فـــي ظـــل وقــــف املـــحـــادثـــات بـــني مــوســكــو 
ــاء الـــحـــرب الـــروســـيـــة على  ــهـ وكــيــيــف إلنـ
ــات بــني  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ أوكــــــرانــــــيــــــا، وتــــــبــــــادل االتــ
ــــول ســـبـــب فـــشـــل املــبــاحــثــات  الـــبـــلـــديـــن حـ
نهائية،  التفاقات  التوصل  فــي  السابقة 
الفترة األخــيــرة خطة قّدمتها  فــي  بــرزت 
ــلـــى الــعــمــل  ــقــــوم عـ ــا لـــتـــســـويـــة تــ ــيـ ــالـ ــطـ إيـ
خــــطــــوة بـــخـــطـــوة، بـــــــدءًا بــــوقــــف إلطــــاق 
ــــام دائــــــــم وفــــق  ــ ــى سـ ــ ــ الـــــنـــــار وصــــــــــواًل إلـ
اتـــفـــاقـــيـــة مـــتـــعـــددة األطـــــــــراف. وفـــيـــمـــا لــم 
أن  إال  للخطة،  الكاملة  التفاصيل  نشر 

ُ
ت

روما أكدت تقديم املقترح لأمم املتحدة 
أعلن نائب وزير  السبع. كما  ومجموعة 
الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في 
اإلثــنــني،  أمـــس  للصحافيني  تــصــريــحــات 
أن مــوســكــو تـــدرس خــطــة رومــــا، وسيتم 
بــعــد تحليلها،  املــقــتــرحــات  تــقــيــيــم هــــذه 
ــري مــنــاقــشــتــهــا  ــجــ ــة ال تــ وقــــــــال »الــــخــــطــ
بــني روســيــا وإيــطــالــيــا. تلقيناها أخــيــرًا 
وندرسها، وعندما ننتهي من تحليلها، 
سنقدم تقييمًا«. كما نقلت وكالة »تاس« 
الروسية عن مصدر دبلوماسي إيطالي 
لــم تــســمــه، أن هـــذا االقـــتـــراح فــي مرحلته 
األولـــيـــة لــلــمــنــاقــشــة وقـــد يــضــع األســـاس 
لعملية التفاوض. وكان وزير الخارجية 
أن  قد كشف  لويجي دي مايو  اإليطالي 
باده اقترحت على األمم املتحدة تشكيل 
»مـــجـــمـــوعـــة تـــيـــســـيـــر دولـــــيـــــة« ملـــحـــاولـــة 
التوصل »خــطــوة إثــر خــطــوة« إلــى وقف 
إلطـــاق الــنــار فــي أوكــرانــيــا. وقـــال خــال 
مؤتمر صحافي لــوزراء مجلس أوروبــا، 
املــاضــي، إن »خــطــة السام  يــوم الجمعة 
اقــتــراح بحثته مــع األمــني  اإليطالية هــي 
العام لأمم املتحدة أنطونيو غوتيريس 
في نيويورك، األربعاء املاضي«. وأضاف 
أن »الـــهـــدف هــو الــعــمــل خــطــوة بــخــطــوة، 
محلية  بهدنات  املثال  سبيل  على  البدء 
وإجــــاء مــدنــيــني واحــتــمــال فــتــح مــمــرات 

خطة إيطالية إلنهاء الغزو
روسيا تدرسها وشكوك تحيط بموقف أوكرانيا

أكدت روسيا، أمس 
اإلثنين، أنها تدرس 

خطة قّدمتها إيطاليا 
لوقف الحرب في 

أوكرانيا، فعلى ماذا 
تنص هذه الخطة؟

كييف: موسكو تستخدم »األرض المحروقة« للتقدملبنان: إزالة »حواجز العار« من محيط البرلمان
بيروت ـ ريتا الجّمال

على وقع محاوالت تسوية تبنى بني القوى 
لــبــنــان لتسمية  فـــي  الــتــقــلــيــديــة  الــســيــاســيــة 
رئــاســة الــبــرملــان ونــيــابــتــه، بــعــد االنــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي أجـــريـــت فـــي 16 مـــايـــو/أيـــار 
ــــواب منتخبني  املـــاضـــي، نــجــحــت ضـــغـــوط نـ
ــــي خـــانـــة  ــــفــــني فـ

ّ
ــــصــــن

ُ
ــا امل ــمـ ــّيـ ــثــــًا، وال سـ حــــديــ

اإلسمنتية  الــحــواجــز  إزالـــة  فــي  التغييريني، 
ر مجلس النواب في ساحة النجمة 

ّ
التي تزن

فــي وســـط الــعــاصــمــة بــيــروت ومــحــيــطــه منذ 
 ،2019 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   17 انــتــفــاضــة 
فــيــمــا أكـــد عـــدد مـــن هــــؤالء الـــنـــواب اســتــمــرار 

اجتماعاتهم لتكوين كتلة موحدة«.
وأصـــــدر املــكــتــب اإلعـــامـــي لــرئــيــس الــبــرملــان 
بـــري، أمــس اإلثــنــني،  )املنتهية واليــتــه( نبيه 
بيانًا أعلن فيه أن عملية إزالة هذه الحواجز 
جــاءت »بناء على توجيهات الرئيس بري«، 
والبلديات  الداخلية  أعلن مكتب وزارة  فيما 

عن إشراف الوزير بسام مولوي عليها.
ــواء مــن  ــ ــــدد، ســ ــُجـ ــ ــواب الـ ــنــ ــدٌد مــــن الــ ــ ــان عــ ــ وكــ
املــســتــقــلــني أو الـــذيـــن يــمــثــلــون انــتــفــاضــة 17 
أكـــتـــوبـــر، قـــد أطــلــقــوا ســلــســلــة دعـــــوات إلزالــــة 
والفواصل  اإلسمنتية  والحواجز  البلوكات 
الناس  دخــول  وتمنع  تعيق  التي  الحديدية 
إلــى ساحة النجمة، وذلــك قبل دعــوة النواب 
إلى الجلسة املخّصصة النتخاب هيئة مكتب 
ــائـــب رئــيــس  املــجــلــس املــؤلــفــة مـــن رئـــيـــس ونـ
وأمــيــنــي ســـّر و3 مــفــوضــني، والــتــي يفترض 
عقدها خال 15 يوما من بدء والية املجلس 

النيابي الجديد )بدأت أول من أمس األحد(.

األوكرانية  سيفيرودونيتسك  مدينة  تــواجــه 
التي تشكل نقطة محورية في معركة دونباس، 
ماريوبول  الــذي واجهته مدينة  ذاتــه  املصير 
فــي الــجــزء الــجــنــوبــي الــشــرقــي ألوكــرانــيــا، مع 
استخدام القوات الروسية، بحسب السلطات 
فــي  املــــحــــروقــــة  األرض  تــكــتــيــك  ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ األوكـ
مــحــاولــتــهــا لــلــتــقــدم فـــي ســيــفــيــرودونــيــتــســك، 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ فــيــمــا كــــرر الـــرئـــيـــس األوكـ
توفير  الدولي  املجتمع  مناشدته  زيلينسكي 
دعم أسرع لباده ومّدها بمزيد من األسلحة 
وفرض عقوبات »قصوى« على موسكو، بعد 
ثاثة أشهر من بدء الغزو الروسي ألوكرانيا.

ــلـــن دبـــلـــومـــاســـي روســــي  ــك فــيــمــا أعـ ــ ــأتـــي ذلـ يـ
ــم املــتــحــدة في  ــ فـــي الــبــعــثــة الـــدائـــمـــة لــــدى األمـ
ــال بــســبــب عـــــدم مــوافــقــتــه  ــقـ ــتـ جــنــيــف أنـــــه اسـ
عــلــى غـــزو مــوســكــو ألوكـــرانـــيـــا، فـــي اســتــقــالــة 
ســيــاســيــة نـــــادرة مـــن نــوعــهــا بــســبــب الــحــرب. 
وقــال بــوريــس بــونــداريــف، الــذي يعرف نفسه 
بالبعثة  قنصل  بأنه  إن«،  »لينكد  على موقع 
املتحدة مختص  األمــم  لدى  الدائمة  الروسية 
بــالــحــد مــن التسلح لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، أمــس 

اللبنانية قــد قــامــت إبــان  الــســلــطــات  وكــانــت 
انــتــفــاضــة 17 أكــتــوبــر 2019 بــبــنــاء جـــدار من 
رياض  بالقرب من ساحة  الخرسانية  الكتل 
الـــصـــلـــح، أطـــلـــق عــلــيــه املـــتـــظـــاهـــرون تسمية 
ــخــــذت إجــــــــراءات أمــنــيــة  »جــــــدار الــــعــــار«، واتــ
مـــشـــّددة فــي مــحــيــط الــبــرملــان لــقــطــع الــطــريــق 
أمــام وصــول املحتجني إليه أو االقــتــراب منه 
التي  النواب  وتعبيد مسار جلسات مجلس 
ولم  الشعبية.  االعتراضات  رغــم  تعقد  كانت 
املجلس  فــي  تــرى  االحتجاجية  الحركة  تكن 
ــيـــر قــانــونــيــة  ــًا التــــخــــاذ قـــــــــرارات غـ ــانـ ــكـ إال مـ
وغــيــر دســتــوريــة تــهــدف إلــى تمرير صفقات 

وتسويات تفاقم معاناة الشعب اللبناني.
حليمة  النائبة  رأت  الــخــطــوة،  على  وتعليقًا 

الذي  الــجــدار  باعتبارها  رمزية خاصة  »لها 
ملنعنا  الــثــوار  وبــني  بينها  السلطة  وضعته 
كمتظاهرين حينها من الوصول إلى ساحة 
الــقــعــقــور أن »دخــــول بعض  الــنــجــمــة«. ورأت 
له  البرملان سيكون  إلــى  التغيير  قــوى  رمــوز 
تــداعــيــات إيــجــابــيــة عــلــى ديــنــامــيــكــيــة العمل 
ــــرق الــســاحــة  ــه بـــمـــجـــرد خـ ــ الـــســـيـــاســـي، إذ إنـ
باعبني ُجدد يتبعون أسلوب عمل مختلف 
قــواعــد لعبة جــديــدة على كافة  فــرض  يمكن 

القوى السياسية«.
وعلى صعيد نشاط النواب الجدد التغييرين 
ــارت الــقــعــقــور إلــى  فـــي املــرحــلــة الـــراهـــنـــة، أشـــ
بينهم،  مـــوجـــود  والــتــنــســيــق  »الـــتـــواصـــل  أن 
للتنسيق  تعقد  متتالية  اجتماعات  وهــنــاك 
حاليًا على شكل وحجم الكتلة التي نريدها 
أن تــكــون كتلة مــوحــدة على أســـاس برنامج 
الــنــاس وحقوقهم  هــمــوم  يــخــاطــب  تشريعي 
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة ويــجــتــمــع على 

املوقف من القضايا السياسية األساسية«.
ــال الـــنـــائـــب املــنــتــخــب عــــن بـــيـــروت  ــ بــــــــدوره، قـ
ــل فــي االنتخابات 

ّ
وضـــاح الــصــادق الـــذي مــث

املــجــمــوعــات املــدنــيــة املــســتــقــلــة، وكــــان أيــضــًا 
وّجــــــه دعــــــوة إلزالـــــــة الـــحـــواجـــز اإلســمــنــتــيــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ال حــاجــة للجدران  لـــ
اللبناني  الــشــعــب  أن  الـــيـــوم خــصــوصــًا  بــعــد 
املجلس  االنتخابات وأوصــل  قــال كلمته في 
الــنــيــابــي الــحــالــي، ومـــن الــجــّيــد أن الــتــجــاوب 
حصل إذ من املهم جــدًا أن يستعيد املجلس 

دوره الذي لم يمارسه منذ عقود«.
ــاول بـــعـــض األحــــــزاب  ــحــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــ
ــف نــفــســهــا مــعــارضــة 

ّ
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــصــن

اإلثــنــني: »تــوجــهــت إلـــى البعثة وقــدمــت طلب 
ــتــــرفــــت كــيــيــف،  ــــت«. واعــ ــبـ ــ اســـتـــقـــالـــتـــي ثــــم ذهـ
ــنـــني، بــأنــهــا تـــواجـــه وضــعــًا »يــــزداد  أمـــس اإلثـ
صعوبة« في دونباس حيث تقصف موسكو 
مدار  »على  لوغانسك  في  سيفيرودونيتسك 
الساعة«، فيما ذكر مراسل للتلفزيون الروسي 
الروسية وصلت  القوات  أن  على »تيليغرام«، 
إلى ضواحي سيفيرودونيتسك. وأعلن حاكم 
منطقة لوغانسك سيرغي غايداي أن الوحدات 
انسحبت من منطقة خاركيف  التي  الروسية 
)شــمــال شــرق الــبــاد(، والــقــوات الــتــي فرضت 
ــــرق(،  الـــحـــصـــار عـــلـــى مــــاريــــوبــــول )جــــنــــوب شـ
ومــقــاتــلــي مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
االنفصاليتني والقوات الشيشانية وتعزيزات 
اســـتـــقـــدمـــت مــــن ســيــبــيــريــا وأقــــصــــى الـــشـــرق 
الـــروســـي »تــحــتــشــد فـــي مــنــطــقــتــي لــوغــانــســك 
ــى أن األمــــــر نــفــســه  ــ ودونــــيــــتــــســــك«، مـــشـــيـــرًا إلـ
ينطبق عــلــى األســلــحــة. وأوضــــح غـــايـــداي أن 
سيفيرودونيتسك التي تشكل نقطة محورية 
القوات  لنيران  في معركة دونــبــاس، تتعرض 
الــروســيــة »عــلــى مـــدار الــســاعــة«، وقــــال: »إنــهــم 
يستخدمون تكتيك األرض املحروقة، يدمرون 
املـــديـــنـــة بــشــكــل مــتــعــمــد« مـــن خــــال الــقــصــف 
الجوي وقاذفات الصواريخ املتعددة وقذائف 
الــدبــابــات.  مــن  املباني  الــهــاون والقصف على 
ــه  وتــــواجــــه ســيــفــيــرودونــيــتــســك املـــصـــيـــر ذاتــ
الـــذي حــل بــمــاريــوبــول، املــديــنــة الــتــي تحولت 
إلـــى خـــراب بــعــد أســابــيــع مــن الــحــصــار، حيث 
باتت أحياء كاملة مجرد حطام وركــام، فيما 
املكثف  القصف  على  تشهد  املتبقية  املــبــانــي 
ــواريـــخ والــــقــــذائــــف. وســـيـــطـــر الــجــيــش  ــالـــصـ بـ

ــنــــني، عــلــى ســـد ومــحــطــة  الــــروســــي، أمــــس اإلثــ
أساسيني  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  رئيسية 
من أجل تزويد شبه جزيرة القرم باملياه كانا 
من األهداف الرئيسية لدى بدء هجوم روسيا 
على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط املاضي. 
وبــعــد ثــاثــة أشــهــر، مــا زالـــت التوربينات في 
املحطة الواقعة في نوفا كاخوفكا في منطقة 
خــيــرســون بــجــنــوب أوكــرانــيــا تــعــمــل، بحسب 
وزارة  بــرس« نظمتها  »فــرانــس  لوكالة  جولة 
ملثمني  مراقبة جنود  الروسية تحت  الــدفــاع 
مــجــهــزيــن بـــبـــنـــادق رشــــاشــــة. وأعـــلـــنـــت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، أمــــس اإلثـــنـــني، أن قــواتــهــا 
شنت غــارات جوية وهجمات باملدفعية على 
عشرات األهــداف في شــرق أوكرانيا، وذكــرت، 
في بيان، أن القوات الجوية قصفت في شرق 
أوكرانيا أربعة مراكز للقيادة ونقطة اتصاالت 
لــلــطــائــرات و87  ومنظومة صــواريــخ مــضــادة 
العسكرية  واملـــعـــدات  الـــقـــوات  لتجمع  منطقة 
إلى سبعة مستودعات  األوكرانية، باإلضافة 
لــلــذخــيــرة، فــيــمــا أصـــابـــت املــدفــعــيــة 73 نقطة 
قـــيـــادة و578 مــنــطــقــة تــجــمــعــت فــيــهــا الــقــوات 
 عن 37 

ً
واملعدات العسكرية األوكرانية، فضا

وحــدة مدفعية، كما تم إسقاط ثــاث طائرات 
أوكرانية من طراز »سوخوي 25«، وذكرت أن 
قواتها دمرت وحدة أوكرانية تستخدم مدافع 
»هاوتزر إم777« أميركية الصنع. من جانبها، 
ــــرت وزارة الـــدفـــاع األوكـــرانـــيـــة، فـــي بــيــان،  ذكـ
أن صــواريــخ طــويــلــة املـــدى أطــلــقــت مــن البحر 
ــيـــة فـــي مــحــطــة سكة  ــابـــت أســلــحــة أوكـــرانـ أصـ
حديد مالني في غرب أوكرانيا أثناء نقلها إلى 
بالفيديو  كلمة  في  زيلينسكي،  وقــال  الشرق. 
أمــام منتدى دافـــوس أمــس االثــنــني، إن العالم 
ــرق، وعــلــيــه تــشــديــد الــعــقــوبــات  فـــي مــفــتــرق طــ
على روسيا لتحذير الدول األخرى التي تفكر 
الدولي  املجتمع  وناشد  الــقــوة،  استخدام  في 
توفير دعــم أســـرع لــبــاده، ومــّدهــا بمزيد من 
األســـلـــحـــة وفـــــرض عـــقـــوبـــات »قــــصــــوى« على 
ــــان مــن  ــه كـ ــ مـــوســـكـــو. واعـــتـــبـــر زيــلــيــنــســكــي أنـ
املمكن إنقاذ عشرات آالف األرواح لو أن كييف 
حصلت على »100 في املائة من احتياجاتنا 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط« املـــاضـــي،  مــــرة واحــــــدة فـــي فـ
عــنــدمــا غـــزت روســيــا أوكــرانــيــا، وأعــلــن أن 87 
استهدفت  فــي ضــربــة روســيــة  قتلوا  شخصًا 
قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة تــشــيــرنــيــهــيــف، 
الحالي. من  أيــار  الباد، في 17 مايو/  شمال 
جهة ثانية، دانــت محكمة في كييف الجندي 
الروسي فاديم شيشيمارين، الذي قتل مدنيًا، 
بارتكاب جريمة حرب وحكمت عليه بالسجن 
مدى الحياة، في أول حكم يصدر بحق جندي 
ــدء الــغــزو الـــروســـي ألوكــرانــيــا،  روســــي مــنــذ بـ
أنه  أوفسيانيكوف  فكتور  محاميه  أكــد  فيما 

سيقّدم استئنافًا ضد الحكم.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

ــارزة  ــبــ ــن الــــوجــــوه الــ الـــقـــعـــقـــور الـــتـــي تـــعـــّد مــ
ــراك الــشــعــبــي  ــ ــحـ ــ الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا ســــاحــــات الـ
ومـــن املــطــالــبــني بــرفــع اإلجـــــراءات فــي محيط 
»العربي الــجــديــد«، أن  الــبــرملــان، فــي حــديــٍث لـ
ــة الــحــواجــز خــطــوة إيــجــابــيــة بــاالتــجــاه  ــ »إزالـ
 إلـــى أن هـــذه الــبــلــوكــات 

ً
الــصــحــيــح«، مــشــيــرة

للمنظومة الحاكمة، خصوصًا حزب »القوات 
اللبنانية« )يتزعمه سمير جعجع(، التواصل 
مع النواب املستقلني والذين يمثلون انتفاضة 
انتخاب  بشأن  معهم  والتنسيق  تشرين   17
رئيس للبرملان واستمالتهم إليها خصوصًا 
»الــقــوات«  ينافس  الــذي  الرئيس  نائب  ملوقع 
)بزعامة  الحر«  الوطني  »التيار  عليه غريمه 
الرئيس ميشال  النائب جبران باسيل صهر 
عــــون(. وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن اتــجــاه 
ــنــــواب الــتــغــيــيــريــني حــتــى الــســاعــة  أكـــثـــريـــة الــ
تتجه لعدم انتخاب نبيه بري رئيسًا للبرملان 
لــواليــة جــديــدة، لكن املــوقــف لــم يحسم حيال 
مــوقــع نــائــب الــرئــيــس. وفــي هــذا الخصوص، 
أكد الصادق أن »قرارنا واضح بعدم انتخاب 
نــبــيــه بــــري رئــيــســًا ملــجــلــس الــــنــــواب«، بينما 
»لـــم يحصل تــشــاور بــعــد فــي مــا خـــّص نائب 
الرئيس«. وأكد أنه »ال يمكن ألحد استمالتنا، 
فمشروعنا واضــح وأهــدافــه واضحة، وكذلك 

رؤيتنا لكيفية إنقاذ البلد وإعادة بنائه«.
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــقـ ــ ــ وبـــــــــــــدأت مـــــــــشـــــــــاورات الـ
واتصاالتها الجانبية لاتفاق حول موقعي 
ــم نــفــيــهــا في  رئـــاســـة الــبــرملــان ونــيــابــتــهــا، رغـ
العلن حصول أي تسوية أو صفقة خصوصًا 
عــلــى ضفتي بــاســيــل و»حــركــة أمـــل« برعاية 
»حزب الله«، في وقٍت تتجه األنظار إلى رئيس 
»التيار الوطني الحر« الذي يريد أن يضمن 
النواب ويضغط  رئيس مجلس  نائب  مقعد 
للحصول عليه من بوابة وضع بري الدقيق 
الكبيرة  املعارضة  ظــل  فــي  السابعة  لواليته 
لـــه مـــن جـــانـــب بــعــض األحـــــــزاب واملــســتــقــلــني 

والنواب التغييريني. تعيق الحواجز الدخول إلى ساحة النجمة في وسط بيروت )حسين بيضون(
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محاولة جديدة إلضعاف الحراك

الحملة على الحزب الشيوعي السوداني

جاءت الحملة ضد 
الحزب بعد لقاءاته 

بقادة حركات متمردة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــقــــاب فــي  دشـــنـــت ســـلـــطـــات االنــ
املواجهة  مــن  مرحلة  الـــســـودان، 
والــــــتــــــصــــــعــــــيــــــد مــــــــــع الـــــــحـــــــزب 
الــســودانــي، وذلـــك على عكس  الشيوعي 
مــا كــان يــحــدث خــال نحو سبعة أشهر 
من االنقاب على السلطة املدنية، في 25 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املـــاضـــي. وخــال 
األيام املاضية، اعتقلت السلطات األمنية، 
زعــــيــــم الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــودانــــي، 
مــحــمــد مـــخـــتـــار الـــخـــطـــيـــب، واملـــتـــحـــدثـــة 
ــزب آمــــــال الـــزيـــن،  ــحــ الـــرســـمـــيـــة بـــاســـم الــ
والـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب صــالــح مــحــمــود، 
ــل أن تـــطـــلـــق ســــراحــــهــــم الحــــقــــًا. كــمــا  ــبـ قـ
إعامي  االعــتــقــاالت هجوم  تلك  صاحب 
إعامية  الحزب، وحملة  على  وسياسي 
عليه يديرها قريبون من االنقاب، فيما 
رّد الحزب بقوة على تلك الحمات. وأكد 
الحزب الشيوعي السوداني في أكثر من 
مرة استعداده للمواجهة وعدم التراجع 
لانقاب  املناهض  السياسي  ه 

ّ
خط عن 

والهادف إلى هزيمته، ورفض التفاوض 
والــــدخــــول فـــي تــســويــة ســيــاســيــة جملة 
، حتى لــو قبلت بــذلــك أحــزاب 

ً
وتــفــصــيــا

وتحالفات سياسية معارضة.

اجتماعات جوبا وكاودا 
ال تروق للعسكر

وجـــــاءت حــمــلــة الــتــصــعــيــد ضـــد الــحــزب 
الشيوعي السوداني من جانب االنقاب، 
بــســبــب لـــقـــاءات الـــحـــزب أخـــيـــرًا مـــع قـــادة 
حــركــات مــتــمــردة، وتــحــديــدًا عــقــب زيـــارة 
قـــام بــهــا وفـــد الـــحـــزب بــقــيــادة الخطيب 
ــنـــة جــــوبــــا، عـــاصـــمـــة دولـــــــة جــنــوب  ملـــديـ
ــتــــي الـــتـــقـــى فــيــهــا رئــيــس  الـــــســـــودان، والــ
»حــركــة تــحــريــر الـــســـودان« عــبــد الــواحــد 
ــة تــحــريــر  ــ ــركـ ــ ــــت »حـ ــانـ ــ مـــحـــمـــد نـــــــور. وكـ
ــفــــاوض مــع  ــتــ الــــــســــــودان« قــــد رفــــضــــت الــ
الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة الــســابــقــة ملــشــاركــة 
الــعــســكــر فــيــهــا، بــاعــتــبــار أنـــهـــم امـــتـــداد 
لــنــظــام الــرئــيــس املـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر. 
وأعــقــب زيـــارة جــوبــا تــوجــه وفــد الحزب 
السودانية  كـــاودا  مدينة  إلــى  الشيوعي 
الواقعة تحت سيطرة »الحركة الشعبية 
الــســودان« - فصيل عبد العزيز  لتحرير 
الـــحـــلـــو، والـــتـــقـــوا زعــيــمــهــا عــبــد الــعــزيــز 
ــة كـــانـــت جــلــســت  ــركـ ــحـ ــو. وهــــــذه الـ ــلـ ــحـ الـ
ــع الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة،  لـــلـــتـــفـــاوض مــ
لتمسكها  معها  اتــفــاقــًا  تــوقــع  لــم  لكنها 
الــبــاد.  فـــي  الــعــلــمــانــي  الــنــظــام  بتطبيق 
وبــنــاء عــلــيــه، احتفظت الــحــركــة، وكــذلــك 
بقواتها  نــور،  الواحد محمد  حركة عبد 
العسكرية، ما ترك املجال أمام استئناف 

املاحقة األمنية لن تثنيه عن نضاله من 
أجل استرداد الديمقراطية. وقال الحزب 
إن االجتماع مع الحركات املسلحة هدف 
إلـــى تــأســيــس دولــــة مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة، 
وبناء مركز ثوري موحد إلحداث التغيير 

الجذري وإسقاط السلطة االنقابية.

استهداف الحراك
وتعليقًا على هذه التطورات، رأى حسن 
عثمان، املتحدث باسم الحزب الشيوعي 
»العربي الجديد«،  السوداني، في حديث لـ
أن »الهجمة الشرسة للسلطات االنقابية 
على حزبهم تعود باألساس للرغبة في 

عملهما العسكري في أي لحظة. لم ترق 
الـــزيـــارتـــان لــلــســلــطــات االنــقــابــيــة الــتــي 
الــســودان،  لــدى حكومة جــنــوب  احتجت 
فـــبـــادرت األخـــيـــرة بــاحــتــجــاز الـــوفـــد في 
جـــوبـــا والـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه وإعـــــادتـــــه إلـــى 
الــخــرطــوم. وفـــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة، 
ــه الـــوفـــد كــذلــك بــاعــتــقــال ألعــضــائــه  ووجــ
دام لــســاعــات وعــمــلــيــة تــحــقــيــق مـــن قبل 
السلطات األمنية حــول أســبــاب ودوافــع 

االجتماع بمجموعات ال تزال متمردة.
بـــيـــانـــاتـــه  ــي  ــ فـ الـــشـــيـــوعـــي  ــزب  ــ ــحـ ــ الـ دان 
ــال  ــقـ ــتـ ــة، اعـ ــيــ ــافــ ــه الــــصــــحــ ــاتــ ــيــــحــ وتــــوضــ
قيادته، وعــّدهــا تعسفًا ضــده، مؤكدًا أن 

اســتــهــداف الــحــركــة الــجــمــاهــيــريــة، وهــو 
ــر مـــعـــلـــوم لـــهـــم ولــلــشــعــب الـــســـودانـــي  ــ أمـ
ــــرورًا بــاألنــظــمــة  مــنــذ عــهــد االســتــعــمــار مـ
حيث  الباد  حكمت  التي  الديكتاتورية 
في  الجماهيرية  الحركة  استهداف  يتم 
حــريــاتــهــا ومــنــظــمــاتــهــا الــديــمــقــراطــيــة«. 
ــّوه إلـــى أن الـــحـــزب الــشــيــوعــي »يــقــف  ــ ونـ
دائـــمـــًا وأبـــــدًا مـــع الـــحـــراك الــجــمــاهــيــري، 
الــتــصــدي لانقاب  كما يــحــدث اآلن فــي 
العسكري الحالي«.  وحول تأخر الحملة 
ضــد حزبهم خــال األشــهــر املــاضــيــة من 
عمر االنــقــاب، أوضــح حسن عثمان، أن 
»الــطــغــمــة الــعــســكــريــة كــانــت تــعــول على 
على  وتــراهــن  سياسية،  تسوية  إحـــداث 
 صفوفها 

ّ
اخــتــراق لــجــان املــقــاومــة وشـــق

وإجهاض نشاطها«، واكتشفت »اآلن أن 
صمود لجان املقاومة والشارع ككل، أمر 
يقف خلفه الحزب الشيوعي، لذا حاولت 
الــهــجــوم عــلــيــه بــاالعــتــقــاالت والــحــمــات 
السياسية واألكــاذيــب«. وأكــد أن الحزب 
»يثق تمام الثقة في الحركة الجماهيرية، 
وفي هزيمة ذلك املخطط واالنقاب ككل، 
يًا نحو إحداث تغيير 

ّ
ومن ثم التوجه كل
جذري في الباد«. 

»التغيير  إن  بــالــقــول  عــثــمــان  واســتــطــرد 
الـــجـــذري يــحــتــاج إلـــى بــنــاء مــركــز ثــوري 
ــقـــوى املـــؤمـــنـــة بــالــثــورة   الـ

ّ
ــل تــتــشــاركــه كــ

ــا، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــعـ ــ ــا وشـ ــهـ ــمـ ــيـ وقـ
الحركات التي رفعت الساح كخيار لها، 
ال دخل للحزب الشيوعي به، خصوصًا 
ــك بــســبــب  ــ ــات فـــعـــلـــت ذلــ ــركــ ــلـــك الــــحــ أن تـ
مظالم تاريخية«. وأشار املتحدث باسم 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــــســــودانــــي، إلــــى أن 
 
ً
االنــقــاب »سيمنح فرصة وأمــا إسقاط 
لبناء سودان جديد يقوم على االعتراف 

بالتعدد الثقافي والديني«.
وبنّي عثمان أن إحدى إيجابيات تواصل 
املسلحة  الحركات  مع  الشيوعي  الحزب 
»هــي تــراجــع األخــيــرة عــن املطالبة بحق 
تـــقـــريـــر املـــصـــيـــر ملـــنـــاطـــق جـــبـــال الــنــوبــة 
على  مــعــهــم  واالتــــفــــاق  األزرق،  والـــنـــيـــل 
وحـــــــــدة وســـــامـــــة الـــــــــســـــــــودان«، مــتــهــمــًا 
جــهــات دولــيــة وإقــلــيــمــيــة »بــالــعــمــل على 
الـــســـودان وتـــكـــرار تــجــربــة فصل  تقسيم 
جنوب السودان«. وأشار إلى أن النتائج 
»ستظهر خال  لحراك حزبهم  النهائية 
ــع عــــدد من  الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة بــالــتــوقــيــع مـ
األطراف على مواثيق سياسية جديدة«.

مــن جــهــتــه، ربـــط الــصــحــافــي عـــاء الــديــن 
مــحــمــود، الــتــركــيــز األخـــيـــر عــلــى الــحــزب 
الــشــيــوعــي مــن قــبــل الــســلــطــة االنــقــابــيــة، 
بـــوقـــوف الـــحـــزب مــوقــفــًا مــخــتــلــفــًا فـــي ما 

االنقاب،  ضد  الشعبي  بالحراك  يتعلق 
نحو  يسعى  ثــوريــًا  موقفًا  يتخذ  لكونه 
الــتــغــيــيــر الـــــجـــــذري، وهـــــو مـــوقـــف يــجــد 

 املقاومة الشعبية. 
ّ
شبيهًا له في خط

»الــعــربــي  لـــ فـــي حـــديـــث  ورأى مـــحـــمـــود، 
ينسجم  »ال  املـــوقـــف  ــذا  هــ أن  الـــجـــديـــد«، 
بالطبع مع املوقف الدولي املتبني لعملية 
قبل  من  طرحت  التي  الناعم«،  »الهبوط 
التفاوض  عملية  أثناء  الــدولــي  املجتمع 
مع  البشير، وكذلك ال ينسجم  نظام  مع 
كــثــيــر مـــن الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة الــتــي تتبع 
لــلــنــظــام الــعــاملــي الــجــديــد«. وبـــرأيـــه، فــإن 
ــن تــكــتــفــي بــالــفــرجــة، بل  ــقـــوى »لــ ــذه الـ هــ
الخط  هـــذا  مــثــل  لهزيمة  تسعى جــاهــدة 
والتوجه عبر دعم القوى السياسية التي 
تدعو إلى التسوية، مثل أحزاب وحركات 
على  والعمل  والتغيير،  الحرية  تحالف 
املــقــاومــة وضــرب  لــجــان  تفتيت وتفكيك 
كل األحزاب الرافضة للتسوية بما فيها 

الحزب الشيوعي«.
الـــحـــزب  ــبــــر مـــحـــمـــود أن »ذهـــــــــاب  ــتــ واعــ
ــات املــســلــحــة  ــركــ ــحــ ــاء الــ ــقـ ــلـ ــيـــوعـــي لـ الـــشـ
الـــثـــوريـــة والــحــقــيــقــيــة مـــن أجــــل صــنــاعــة 
تحالف ثوري في جوبا، كان خطأ كبيرًا، 
واســتــعــادة ألخــطــاء املــاضــي الــتــي قــادت 
إلى ضرب الحزب في يوليو/تموز 1971 
)عــقــب املــحــاولــة االنــقــابــيــة عــلــى جعفر 
الــنــمــيــري(، عــبــر املــحــور اإلقــلــيــمــي الــذي 
كــانــت تــقــوده مــصــر- أنــــور الـــســـادات في 
ذلـــك الــوقــت والــــذي كـــان يتبع لــلــواليــات 
املـــتـــحـــدة«، عــلــى حـــد وصـــفـــه. ولــفــت إلــى 
ــان حــيــنــهــا  ــ أن االتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي كـ
»متغاضيًا عن تلك الجريمة ألن الحزب 

الشيوعي كان يتمتع باستقالية عنه«.
من جهته، استبعد الفريق فتح الرحمن 
ــن، الـــقـــائـــد األســــبــــق لــســاح  ــ ــديـ ــ مـــحـــي الـ
الـــبـــحـــريـــة والــــقــــريــــب مــــن دوائـــــــر املـــكـــون 
الحزب  الفعلية بني  املواجهة  العسكري، 
ــتــــي تــــــدرك أن  الـــشـــيـــوعـــي والـــســـلـــطـــة »الــ
الــــحــــزب بــــا قــيــمــة حــقــيــقــيــة، وال ســنــد 
ــدرك كــــل مــخــطــطــاتــه  ــ ــه، كـــمـــا تــ ــ شــعــبــيــًا لـ
ــة الــــهــــادفــــة إلــــــى تــغــيــيــر  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ
جــذري فــي الــســودان على أســاس علمنة 
كــل شــيء وحــل الجيش الــســودانــي وكل 
الــقــوات األخــــرى مــن شــرطــة وأمـــن ودعــم 
سريع، وإحال قوات عبد العزيز الحلو 
الــديــن، فــي حديث  مكانها«. وقـــال محي 
»العربي الجديد«، إن الحزب الشيوعي  لـ
»يــتــخــفــى تــحــت ســتــار لــجــان املــقــاومــة«، 
الـــــصـــــادر مــن  ــيـــاســـي  الـــسـ املــــيــــثــــاق  وإن 
الــلــجــان خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة »هـــو في 
واتهم  الــحــزب«.  ميثاق  املطلقة  حقيقته 
الحزب بأنه »يريد من الحركات املسلحة 
ــال األطـــــــــراف عـــلـــى أن يـــتـــولـــى هــو  ــعــ إشــ
واإلضرابات  بالتظاهرات  املركز  تأجيج 
عن العمل التي تنفذ بني الحني واآلخر«. 
وراهـــن محي الــديــن على »فــشــل كــل تلك 
املخططات«، مبينًا أنــه »فــي حــال نجاح 
مخططات الشيوعي، فيعني ذلك تقسيم 

السودان إلى دويات«.

سياسة
جديد  استهداف  في  إعالمية،  وحملة  اعتقاالت  عبر  الشيوعي،  الحزب  مع  تصعيد  مرحلة  االنقالبية  السودان  سلطات  أطلقت 
للحراك وأي طرف محلي متماٍه مع لجان المقاومة، فيما يتخطى الحزب ذلك للتواصل مع حركات مسلحة، والسعي للتوقيع 

معها على مواثيق جديدة
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الذي  السوداني،  الشيوعي  الحزب  يعّد 
تأسس في عام 1946، واحدًا من األحزاب 
ــثـــر تــأثــيــرًا  الــســيــاســيــة الـــســـودانـــيـــة األكـ
فــي املــشــهــد الــســيــاســي املــحــلــي. ناهض 
الحزب االستعمار البريطاني - املصري 
الفريق  انــقــاب  ــاوم  وقــ  ،)1956  -1898(
إبراهيم عبود )1958-1964( ولعب دورًا 

في إسقاطه عبر ثورة شعبية.
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــودانــــي  ــــحـ دخــــــل الـ
عــلــى  وحـــصـــل   ،1965 عـــــام  انـــتـــخـــابـــات 
مـــقـــاعـــد بـــعـــض الـــــدوائـــــر االنـــتـــخـــابـــيـــة، 
ــان فــــــي عــهــد  ــ ــرملــ ــ ــبــ ــ ــ ــــــــــرد مــــــن ال

ُ
ــنــــه ط ــكــ لــ

ــدي. وفـــــي عـــام  ــ ــهـ ــ ــادق املـ ــ ــــصـ حـــكـــومـــة الـ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي انــقــاب  1969، دعـــم 
جعفر الــنــمــيــري ضــد حــكــومــة الــصــادق 
ــهـــدي، لــكــن شــهــر الــعــســل بــيــنــهــمــا لم  املـ
، ليبرز خــاف بــني الحزب 

ً
يعمر طــويــا

والــنــمــيــري، دفــــع ثــمــنــه الـــحـــزب بــإعــدام 
زعيمه عبد الخالق محجوب واثنني من 
أبرز قياداته، هما الشفيع أحمد الشيخ 
وجـــوزيـــف قـــرنـــق، التــهــامــهــم بــالــتــورط 
في انقاب عسكري في عام 1971. بعد 
السوداني  الشيوعي  الحزب  ذلــك، دخل 
في مواجهة طويلة مع النظام استمرت 
أكثر من 14 عامًا، شاركت فيها أحــزاب 
أخرى، وانتهت بسقوط جعفر النميري 
وقـــيـــام انــتــخــابــات عـــامـــة، كـــان لـــه منها 
نــصــيــب. لــكــن فــتــرة ديــمــقــراطــيــة 1986-

الــبــشــيــر،  بـــانـــقـــاب عــمــر  انــتــهــت   1989
مــن جديد  الــســودانــي  الشيوعي  ليعود 
ــة حــتــى ســقــوط  ــعـــارضـ إلــــى صـــفـــوف املـ
البشير فــي عــام 2019. شــاركــت قيادات 

ــفـــاوض مــع  ــتـ ــــوالت الـ الـــشـــيـــوعـــي فــــي جــ
الــعــســكــر الــحــالــيــني لــلــتــأســيــس لــلــفــتــرة 
ظ الحزب على الوثيقة 

ّ
االنتقالية، وتحف

الدستورية، وناهض سياسات حكومة 
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  وانــســحــب 

2020 من تحالف »الحرية والتغيير«.
بــعــد انــقــاب قــائــد الــجــيــش الــفــريــق أول 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان فــي 25 أكــتــوبــر/

تــشــريــن األول املـــاضـــي، صـــّعـــد الــحــزب 
وتيرة عمله املناهض لانقاب، وحاول 
ــقـــابـــل تــحــالــف  ــنــــاء تـــحـــالـــف جــــديــــد مـ بــ
»الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« ملـــقـــاومـــة األخــيــر 
الذي ُيحمله نسبة كبيرة من مسؤولية 
فــشــل الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة والــتــمــاهــي مع 
اته  لقاء الغرض، جاءت  ولهذا  العسكر. 
األخـــيـــرة مــع الــحــركــات املــتــمــردة. يذكر 
أنـــه طــــوال مــســيــرتــه الــســيــاســيــة، اعتمد 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــودانــــي الــعــمــل 
املــعــروف بالعمل تحت األرض،  الــســّري 
وظــهــر ذلـــك الــنــهــج بــشــكــل أوضــــح عقب 
إعــــــدام زعــيــمــه عــبــد الـــخـــالـــق مــحــجــوب 
فـــي عـــام 1971. وتــعــتــمــد تــلــك الــطــريــقــة 
عــلــى الــســّريــة املــفــرطــة وإخـــفـــاء قــيــادات 
نهائيًا، وإطــاق أسماء  كـــوادره  الحزب 
مستعارة لــلــكــوادر. وجـــّرب الــحــزب ذلك 
على سبيل املثال في عهد زعيم الحزب 
محمد إبراهيم نقد، في الفترة من 1971-
1985 في عهد نظام النميري، وأعادها 
البشير  عمر  املخلوع  الرئيس  عهد  في 
في الفترة من 1994-2005. وحتى خال 
السّرية  تسيطر  الديمقراطية،  ســنــوات 
على كل اجتماعات الحزب بمستوياتها 
من  كبيرًا  عــددًا  هناك  أن  كما  املختلفة، 
الــــكــــوادر الـــقـــاعـــديـــة والـــوســـيـــطـــة تعمل 
»تحت األرض«. ويعرف عن الشيوعيني 
ــم ال يـــفـــضـــلـــون الــــحــــديــــث الــعــلــنــي  ــهــ أنــ
الــعــمــل  عـــن أدوات وتــفــاصــيــل وأســــــرار 
قد  بأنهم  يــردون  ما  وغالبًا  العسكري، 

يحتاجونها مرة أخرى.
عبد الحميد...

عمر مديد من العمل 
»تحت األرض«

من  المحلي،  السياسي  المشهد  في  العميق  تأثيره  السوداني  الشيوعي  الحزب  ترك 
مناهضة االستعمار إلى الثورة على عهد عمر البشير إلى رفض االنقالب العسكري، معتمدًا 

مرارًا على العمل السّري

اعتقلت سلطات االنقالب أخيرًا زعيم 
الحزب محمد مختار الخطيب )إبراهيم حميد/

فرانس برس(
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