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االنتقالية

رفض واسع لتصنيف إسرائيل مـنظمات فلسطينية »إرهابية«

يتصاعد الضغط على السلطة االنتقالية في السودان، فمع استمرار االعتصام في 
محيط القصر الرئاسي وإقدام بعضهم على منع مؤتمر صحافي لقوى »الحرية 
والتغيير«، كانت شائعات تنتشر عن اتفاق لحل حكومة عبداهلل حمدوك، وهو ما 

قوبل بنفي سريع من السلطات

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــم الــشــعــبــي الــكــبــيــر الـــذي  ــدعـ بــعــد الـ
السودان،  في  املدنية  السلطة  ته 

ّ
تلق

يـــــوم  اآلالف،  عـــــــشـــــــرات  بـــــــخـــــــروج 
ــي، إلــــى شــــــوارع الــخــرطــوم  ــاضــ الــخــمــيــس املــ
وأغــلــب املــــدن األخـــــرى، لــلــتــنــديــد بمخططات 
العسكر لفرض إرادتهم على الثورة، والتدخل 
في عمل الحكومة املدنية، تصاعد استهداف 
السلطة االنتقالية، أمس السبت، عبر ترويج 
أنباء عن توافق لحل حكومة عبدالله حمدوك، 
ــع مـــنـــع مـــؤتـــمـــر لـــقـــوى »إعـــــان  ــتــــوازي مــ ــالــ بــ
الحرية والتغيير«. ويتزامن ذلك مع استمرار 
االعــتــصــام فــي مــحــيــط الــقــصــر الــرئــاســي في 
الخرطوم، من قبل املجموعة املنشقة عن قوى 
»الحرية والتغيير«، للمطالبة بحل الحكومة، 
والتي تترافق مع تهديد باجتياح الخرطوم 

بقوة الساح.
وأثار كام لحاكم إقليم دارفور، رئيس حركة 
مــنــاوي، الجدل  أركـــو  الـــســـودان، مني  تحرير 
أمــس، إذ قال إن رئيس مجلس السيادة عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان ورئــيــس الــحــكــومــة عبدالله 
حـــمـــدوك، تــوافــقــا عــلــى حــل مجلسي الــــوزراء 
والسيادة. وتابع مناوي، في تصريح لوكالة 
»األناضول«، وهو أحد قيادات تيار »امليثاق 
الــوطــنــي« املــنــشــق عـــن »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«: 
»توافق البرهان وحمدوك على حل املجلسني. 
ــة  ــدة اجــتــمــاعــات لــحــل األزمــ كـــانـــت هــنــالــك عــ

السودانية«.
ــي لـــحـــمـــدوك نـــفـــى هـــذه  ــامــ لـــكـــن املـــكـــتـــب اإلعــ
املــعــلــومــات، ووصـــف هــذه األنــبــاء بأنها غير 
ــراف املختلفة.  ــ دقــيــقــة فــي إيــــراد مــواقــف األطـ
وأكـــد املكتب اإلعــامــي فــي بــيــان، أن حمدوك 
التقرير في مصير مؤسسات  ال يحتكر حق 
التي أوردها  االنتقال، وأنه متمسك بالنقاط 

أكتوبر/تشرين   15 الجمعة  يــوم  خطابه  فــي 
األول الحالي، كمدخل لحل األزمــة بمخاطبة 
كل جوانبها عبر حــوار يشارك فيه الجميع، 
مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يواصل اتصاالته 
اته بمختلف أطراف السلطة االنتقالية  ولقاء
والقوى السياسية لبحث سبل معالجة األزمة 
السياسية في الباد، وأنه التقى، نهار أمس 
األول الجمعة، باملكون العسكري في مجلس 
السيادة، كما التقى بممثلي املجلس املركزي 
اللقاءات  هذه  كل  وفي  والتغيير«،  »الحرية  لـ
فإن الهدف هو حماية عملية االنتقال املدني 
الــديــمــقــراطــي وحــمــايــة أمـــن وســامــة الــبــاد. 
وفـــي 15 أكــتــوبــر، طـــرح حـــمـــدوك 10 مــحــاور 
للخروج من األزمة السياسية، أبرزها »الوقف 
ــــودة  الــــفــــوري لـــكـــافـــة أشــــكــــال الــتــصــعــيــد، وعـ
العمل في مؤسسات الفترة االنتقالية، وعدم 
اتخاذ أي قــرارات أو خطوات أحادية، وإنهاء 
حــالــة االنـــقـــســـام بـــني مــكــونــات قــــوى الــحــريــة 

والتغيير«.
كما قال وزير االتصاالت في الحكومة، هاشم 
حــســب الـــرســـول، إنـــه ال يــوجــد أي اتــفــاق بني 
حمدوك والبرهان على حل الحكومة، واصفًا 
ما ذكــره البعض في هــذا الصدد بأنه مجرد 
عـــن تسليم  اآلن  الــحــديــث  أن  ــد  ــ وأكـ »هـــــــراء«. 
الـــســـلـــطـــة لــلــمــدنــيــني فـــقـــط، وفـــــي مــواقــيــتــهــا 

املعلومة.
وتعليقًا على هذه التطورات، قال القيادي في 
إن  األصــم،  ناجي  والتغيير« محمد  »الحرية 
»هــنــاك مــحــاوالت لجر الــســودان إلــى مرحلة 
الــعــنــف«، مــؤكــدًا أن قــوى »الــحــريــة والتغيير 
وستتصدى  الديمقراطي  بالتحول  متمسكة 
ألي مـــحـــاوالت لـــلـــردة«، وأنـــهـــا تــدعــم رئــيــس 
القيادي في  الـــوزراء وتنسق معه. كما شــدد 
هذه القوى، ياسر عرمان، على أن »الحكومة 
لــــن تـــحـــل بــــــاإلمــــــاءات وال بـــفـــرمـــان مــــن أي 

الربيع  جهة كــانــت«، وأن »تــجــارب إجــهــاض 
الــعــربــي لـــن تــتــكــرر فـــي الــــســــودان«، مضيفًا: 
»السودانيون موحدون من أجل مدنية الدولة 

وإنجاح االنتقال«.
إزالـــة التمكني«   مــن جهته، دعــا عضو »لجنة 
ــاع، قـــــوى »الـــحـــريـــة  ــنــ )حـــكـــومـــيـــة(، صـــــاح مــ
املــجــلــس التشريعي  تــكــويــن  إلـــى  والــتــغــيــر«، 
ــــني وعـــــقـــــد أول  ــــوعـ ــبـ ــ )الــــــبــــــرملــــــان( خــــــــال أسـ
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ــم يـــمـــّر قـــــرار وزيـــــر األمـــــن اإلســـرائـــيـــلـــي بني  لـ
غانتس تصنيف سّت منظمات غير حكومية 
أول  املحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  فلسطينية 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، »إرهــابــيــة«، مـــرور الــكــرام، 
ف هذا القرار موجة إدانــات فلسطينية 

ّ
إذ خل

ودولــيــة واســعــة، خصوصًا أنــه يشكل خطوة 
إضــافــيــة فــي إطــــار مـــحـــاوالت دولــــة االحــتــال 
ضــرب العمل األهــلــي فــي مــؤســســات املجتمع 
املدني الفلسطيني، القادرة على الوصول إلى 
محافل دولــيــة وتــقــديــم تــقــاريــر وأدلـــة تفضح 

ممارسات االحتال وجرائمه.
وأصـــــدر غــانــتــس، الــجــمــعــة، قـــــرارًا بتصنيف 
ســـت مــؤســســات مــدنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
غطاء  تشكل  أنها  بزعم  »إرهــابــيــة«  منظمات 
لــتــرويــج وتــمــويــل أنــشــطــة الــجــبــهــة الشعبية 
لــتــحــريــر فــلــســطــني. واملـــؤســـســـات الــســت الــتــي 

اجتماعاته. وتابع، في تغريدة عبر »تويتر«: 
»الحل الوحيد لهذه األزمة في هذه الخطوة، 
بحيث يتم سحب صاحيات األفــراد لصالح 
ســلــطــة الــشــعــب حــســب الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
واملجلس من يحاسب الجميع ويسحب الثقة 

عن الحكومة«.
ــــك مــــع اســـتـــمـــرار الـــضـــغـــوط عــبــر  ـــوازى ذلـ ــتـ يــ
الـــشـــارع عــلــى الــســلــطــات االنــتــقــالــيــة. ودخـــل 
ــام مــــحــــيــــط الــــقــــصــــر الـــــرئـــــاســـــي فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ اعـ
الــخــرطــوم، أمـــس الــســبــت، يــومــه الــثــامــن على 
ــــذي تــنــظــمــه املــجــمــوعــة املنشقة  الـــتـــوالـــي، والـ
عن قوى »الحرية والتغيير«، للمطالبة بحل 
بديلة.  كــفــاءات  حــكــومــة  الــحــكــومــة، وتشكيل 
ويــســعــى مــنــظــمــو االعـــتـــصـــام، لــحــشــد املــزيــد 
ــات،  ــ ــــواليـ مــــن املــعــتــصــمــني خـــصـــوصـــًا مــــن الـ
 االعتصام 

ّ
وســط تــأكــيــدات منهم بــعــدم فــض

ــرار بــحــل الــحــكــومــة. وأثـــار  ــدور قــ إال بــعــد صــ
مــقــطــع فــيــديــو ُبــــث، أمـــس األول الــجــمــعــة، من 
إحدى منصات االعتصام، غضبًا في الشارع 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ الـــســـيـــاســـي الــــســــودانــــي ووســ
االجتماعي، وفيه هدد أحد املنتسبني لحركة 
باجتياح  ميناوي،  ـ فصيل  الــســودان  تحرير 
الــخــرطــوم بــقــوة الـــســـاح لــفــرض أجـــنـــدة حل 

ــلـــهـــا الــــــقــــــرار هـــــي مــــؤســــســــات مـــعـــروفـــة  شـــمـ
والدفاع  اإلنسان  حقوق  مجال  في  بنشاطها 
عن الفلسطينيني في األراضــي املحتلة وهي: 
مــؤســســة »الــضــمــيــر لــرعــايــة األســيــر وحــقــوق 
ــان«، و»الـــحـــركـــة الــعــاملــيــة لـــلـــدفـــاع عن  ــ ــسـ ــ اإلنـ
األطـــفـــال - فــلــســطــني« و»اتـــحـــاد لــجــان العمل 
ــــي« و»اتــــحــــاد لـــجـــان املــــــرأة الــعــربــيــة«  ــزراعـ ــ الـ
و»مركز بيسان للبحوث واإلنماء« و»مؤسسة 
انتقادات فلسطينية  الحق«. وأثارت الخطوة 
ودولية وحقوقية واسعة، بينما طلبت إدارة 
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن »إيــضــاحــات« 
حـــــول الـــــقـــــرار، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن إســـرائـــيـــل لــم 

تخطرها به قبل اإلقدام عليه. 
وتعليقًا على القرار، قال كايد الغول املسؤول 
التي  فلسطني،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في 
تدرجها الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي 
ــلـــى قــــوائــــم اإلرهــــــــــاب، لـــوكـــالـــة »رويـــــتـــــرز«،  عـ
إن الــجــبــهــة تــحــتــفــظ بــعــاقــات مـــع مــنــظــمــات 
ــاء الــضــفــة  ــدنــــي فــــي جــمــيــع أنــــحــ املــجــتــمــع املــ
أنها »جــزء من  الغربية وقــطــاع غــزة، مضيفًا 
املعركة العنيفة التي تخوضها إسرائيل ضد 
املجتمع  الفلسطيني وضــد جماعات  الشعب 

املدني من أجل إنهاكهم«.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان 
الــعــبــارات«، مضيفة  الــقــرار »بــأقــســى  الجمعة 
املسعور  االعــتــداء  قاطع  »تــرفــض بشكل  أنها 
على املجتمع املدني الفلسطيني ومؤسساته 
ــــال اإلســـرائـــيـــلـــي«.  ــتـ ــ ــن قـــبـــل ســـلـــطـــات االحـ مــ
كما بعث مــنــدوب فلسطني الــدائــم لــدى األمــم 
املــتــحــدة ريــــاض مــنــصــور رســائــل إلـــى األمــني 
غوتيريس،  أنطونيو  الدولية  للمنظمة  العام 
ــن لــهــذا الــشــهــر مــنــدوب  ورئـــيـــس مــجــلــس األمــ
كــيــنــيــا مــايــكــل كــيــبــويــنــو، ورئـــيـــس الجمعية 
العامة املالديفي عبد الله شاهد، بشأن القرار. 
واعــتــبــر مــنــصــور فـــي الــرســائــل أن »الــهــجــوم 
ــيـــر عــلــى مــنــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي هو  األخـ

الحكومة. وطالبت العديد من الجهات، فصيل 
املقطع وتقديم  عــن  اعــتــذار  مــيــنــاوي، بتقديم 
ــرافـــق االعــتــصــام  ــتـ املـــتـــحـــدث لــلــمــحــاكــمــة. ويـ
مــع إغـــاق الــجــيــش الــســودانــي، أمـــس، جميع 
الــطــرق املـــؤديـــة إلـــى مــقــر الــقــيــادة الــعــامــة في 
اإلسمنتية،  بــالــحــواجــز  الــخــرطــوم  العاصمة 
كما قام بتعزيز التمركزات األمنية حول املقر 

باملركبات العسكرية، وفق »األناضول«.
ولـــــم يـــتـــوقـــف الـــضـــغـــط عـــلـــى ذلـــــــك، بــــل عــمــد 
الرئاسي،  القصر  معتصمي  من  متظاهرون 
إلى مهاجمة مقر وكالة السودان لألنباء في 
أمــس، ملنع مؤتمر صحافي كانت  الخرطوم، 
تـــنـــوي تنظيمه،  قــــوى »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« 
لــلــحــديــث فــيــه عــن الــتــطــورات الــســيــاســيــة في 
ــالــــة الــــســــودان  ــر مـــصـــدر فــــي وكــ ــ الــــبــــاد. وذكــ
حــضــرت 

ُ
لـــألنـــبـــاء، أن مــجــمــوعــات شــبــابــيــة، أ

عبر سيارات بالقرب من مقر الوكالة، وبدأت 
والتغيير«  »الحرية  تحالف  الهتاف ضد  في 
يفترض  كــان  التي  القاعة  واقتحمت  الحاكم، 
إقامة املؤتمر داخلها، ما حدا بالوكالة إللغاء 
املؤتمر واالتصال بالشرطة، التي تأخرت في 

الوصول للمكان.
االنتقالية  للسلطة  الداخلية  التهديدات  لكن 

مــــحــــاولــــة لـــتـــخـــويـــفـــهـــا وإســـــكـــــات تـــقـــاريـــرهـــا 
ــتــــال«. وطــالــب  الــتــي تــفــضــح انــتــهــاكــات االحــ
الــدولــي  املــجــتــمــع  الفلسطيني  الــدبــلــومــاســي 
»بعدم السماح بمرور هذا االعتداء السافر من 

دون عواقب«، داعيًا إلى »إدانته ورفضه«.
بــدوره، اعتبر مدير مؤسسة »الحق« شعوان 
ــلـــي »ســيــاســي  ــيـ ــرائـ جـــبـــاريـــن أن الــــقــــرار اإلسـ
لوكالة  وقــال جبارين  أمنيًا«.  وليس  بامتياز 
ــل حــمــلــة  ــيــ »فـــــرانـــــس بـــــــــرس«: »قـــــــــادت إســــرائــ
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة ضــد املــنــظــمــات األهــلــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلســكــاتــهــا وإنـــهـــاء عــمــلــهــا في 
مــواجــهــة االعــــتــــداءات اإلســرائــيــلــيــة، لــكــن هــذا 
ــن يـــؤثـــر عــلــى عــمــلــنــا«. كــمــا رفــضــت  ــقــــرار لـ الــ
للدفاع  الــعــاملــيــة  والــحــركــة  الضمير  مــؤســســة 
عن األطفال االتهامات اإلسرائيلية ووصفتها 
املدني  املجتمع  للقضاء على  بأنها »محاولة 

الفلسطيني«.
بــــدورهــــا، قـــالـــت مـــؤســـســـات »هــيــئــة شـــؤون 
الفلسطينية، و»نــادي  واملــحــرريــن«  األســـرى 
»الضمير  ومــؤســســة  الفلسطيني،  األســيــر« 
لرعاية األسير وحقوق اإلنسان«، و»الحركة 
ــال«، و»الــهــيــئــة  ــ ــفـ ــ الــعــاملــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن األطـ
ــــرى«، فــي بيان  الــعــلــيــا ملــتــابــعــة شــــؤون األســ
للعدوان  استكمال  »هــو  الــقــرار  إن  مــشــتــرك، 
ــلــــى الـــشـــعـــب  الـــــــــذي يــــمــــارســــه االحــــــتــــــال عــ
للقضاء  الفلسطيني ومؤسساته، ومحاولة 
على املجتمع املدني الفلسطيني«. واعتبرت 
املؤسسات أن »هذا االعتداء هو اعتداء على 
املــنــظــومــة الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة ولــيــس فقط 
املنظمات  أكــدت شبكة  كذلك،  الفلسطينية«. 
األهــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بــيــان صــحــافــي، 
ــو أســــــــاس اإلرهـــــــــــاب بــمــا  ــ أن »االحــــــتــــــال هـ
الشعب  ممارسات وجــرائــم بحق  مــن  يمثله 
الــفــلــســطــيــنــي«. واعــتــبــرت أن قــــرار االحــتــال 
بشأن املؤسسات هو »امتداد لذات السياسة 
إرادة املؤسسات، وثنيها عن  الهادفة لكسر 

ــاد نــائــب  ــ ــــي لـــهـــا. وأشــ ــم دولـ تـــتـــوازى مـــع دعــ
املــبــعــوث األمــيــركــي لــلــقــرن األفــريــقــي بيتون 
الهادفة  االنتقالية  الحكومة  بجهود  نـــوف، 
إلى  الديمقراطي، داعيًا  التحول  إلى تحقيق 
توافق كل شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة 
االنتقالية وصواًل إلى نظام ديمقراطي كامل 
وراسخ. وأشار إلى حرص الواليات املتحدة 
على دعم السودان للمضي قدمًا في تحقيق 
جــاء خال  نــوف  كــام  الديمقراطي.  التحول 
ــرة الــخــارجــيــة  ــ ــ لـــقـــائـــه، مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، وزيـ
ــــدي، فــي  ــهــ ــ ــادق املــ ــ ــــصــ الــــســــودانــــيــــة مــــريــــم الــ
الــخــرطــوم، وبــحــث معها تــطــورات األوضـــاع 
الــســيــاســيــة وجـــهـــود الـــخـــرطـــوم فـــي تحقيق 
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي. وقــــالــــت الــخــارجــيــة 
ــــورات  ــطـ ــ تـ بــــحــــث  الــــلــــقــــاء  إن  الـــــســـــودانـــــيـــــة، 
ــي الـــبـــاد  األوضـــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة الــــراهــــنــــة فــ
ــهـــود الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة فـــي تحقيق  وجـ
التحول الديمقراطي. وأكدت الوزيرة حرص 
الديمقراطي  التحول  تحقيق  على  الحكومة 
وصــــــــواًل لـــحـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة تـــلـــبـــي تــطــلــعــات 
 عن تطلعها لدعم 

ً
الشعب السوداني، ومعبرة

الواليات املتحدة للسودان، للمضي قدمًا في 
تحقيق التحول الديمقراطي املنشود.

مواصلة عملها«. بدوره، طالب عضو اللجنة 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ملــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
واصل أبو يوسف، أمس السبت، األمم املتحدة 
واملــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــعــمــل وبــشــكــل عــاجــل 
الفلسطيني.  للشعب  الحماية  توفير  على 
وقال إن »القرار اإلسرائيلي بشأن املنظمات 
الست مرفوض، وهو محاولة للصق نضال 
واالعـــتـــداء  بـــاإلرهـــاب،  الفلسطيني  الــشــعــب 
على مؤسسات مجتمع مدني تعنى بقضايا 

حقوق االنسان، واألسرى«.
وفـــي الــســيــاق، أعــــرب مــكــتــب مــفــوضــيــة األمـــم 
ــقــــوق اإلنــــــســــــان فـــــي األراضـــــــــي  املــــتــــحــــدة لــــحــ
الــخــطــوة،  هـــذه  مـــن  »قــلــقــه«  عـــن  الفلسطينية 
واتهم اسرائيل باتباع »حملة وصم منذ وقت 

طويل ضــد هــذه املنظمات وغــيــرهــا«، مــا أدى 
الـــى تــقــويــض »قــدرتــهــا عــلــى الــقــيــام بعملها 
الــحــيــوي«. وقـــال املكتب فــي بــيــان الجمعة إن 
ــــــدرج »أســـبـــابـــًا شــديــدة 

ُ
قـــــــرارات الــتــصــنــيــف ت

أنشطة  فيها  بما  صلة،  ذات  وغير  الغموض 
ســلــمــيــة ومــــشــــروعــــة، مـــثـــل تـــقـــديـــم املـــســـاعـــدة 
إسرائيل  ضد  لخطوات  والترويج  القانونية 
ــة، حـــيـــث تــعــتــبــر هـــذه  ــيــ ــة الــــدولــ عـــلـــى الـــســـاحـ
الــتــصــنــيــفــات أحــــدث تــطــور فــي حــمــلــة طويلة 
ــد هـــــذه املـــنـــظـــمـــات وغـــيـــرهـــا، األمــــــر الــــذي  ضــ
األهمية  ذي  عملها  أداء  على  بقدرتها  يــضــّر 
الـــقـــصـــوى«. وتـــابـــع أن »تــشــريــعــات مــكــافــحــة 
اإلرهــــــاب يــجــب أال تــســتــخــدم لــتــقــيــيــد حــقــوق 

اإلنسان املشروعة والعمل اإلنساني«.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  طـــالـــبـــت  واشــــنــــطــــن،  وفـــــي 
بإيضاحات  اإلسرائيلية  الحكومة  األميركية 
ــم  ــاســ حــــــــــول قــــــــــرارهــــــــــا. وقــــــــــــال املــــــتــــــحــــــدث بــ
ــــس »ســـنـــنـــخـــرط مــع  ــرايـ ــ الــــخــــارجــــيــــة، نـــيـــد بـ
شــركــائــنــا اإلســرائــيــلــيــني مـــن أجــــل الــحــصــول 
عــلــى مــعــلــومــات أكـــثـــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــأســس 
»الحكومة  أن  الــى  وأشـــار  التصنيفات«.  هــذه 
بشأن  مسبقًا«  إنـــذارًا  تعطنا  لــم  اإلسرائيلية 
ــأن  الـــتـــصـــنـــيـــفـــات، مـــضـــيـــفـــًا: »نــــحــــن نــــؤمــــن بـ
األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  احترام 
واملجتمع املدني القوي هي أمور مهمة للغاية 

من أجل حوكمة مسؤولة ومتجاوبة«.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة 
»هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« الــحــقــوقــيــتــان، في 
بــيــان مــشــتــرك، إن الــقــرار اإلســرائــيــلــي »يــجــّرم 
ــاعــــات ويــســمــح  ــمــ فـــعـــلـــيـــًا أنـــشـــطـــة هــــــذه الــــجــ
ــفـــال مــكــاتــبــهــا،  ــإقـ لــلــســلــطــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن املوظفني 
فيها، ويحظر تمويل أنشطتها أو حتى مجرد 
ــم أنــشــطــتــهــا«. وأضــافــت  اإلبـــــداء عــلــنــًا عـــن دعـ
املــنــظــمــتــان فـــي الـــبـــيـــان أن »الــــقــــرار املــجــحــف 
اإلسرائيلية  الحكومة  من  اعتداء  هو  واملريع 

على حركة حقوق اإلنسان الدولية«.
الــقــرار. وقالت  كما دانــت منظمات إسرائيلية 
ــز الـــقـــانـــونـــي لــحــقــوق  ــركـ مــنــظــمــة »عــــدالــــة - املـ
األقــلــيــة الــعــربــيــة فـــي إســـرائـــيـــل« فـــي بــيــان إن 
ل »هجمة غير مسبوقة«، وأضافت 

ّ
القرار يمث

يــشــّكــل  قــــوانــــني اإلرهـــــــــاب ال  أن »اســــتــــخــــدام 
ميز 

ُ
ت سياسية  ملاحقة  قانوني  غطاء  ســوى 

واستنكرت  واستبدادية«.  استعمارية  أنظمة 
غانتس،  قــرار  اإلسرائيلية  »بتسيلم«  منظمة 
ــه يــهــدف إلغــــاق هــذه  قــائــلــة »مـــن الـــواضـــح أنـ
املؤسسات«. وأكــدت »بتسيلم« تضامنها مع 
بعملنا  »فخورة  إنها  وقالت  املؤسسات  هذه 
الفلسطينيني عــلــى مر  املــشــتــرك مــع زمــائــنــا 

السنني، وسنواصل القيام بذلك«.

شائعات عن اتفاق لحل 
الحكومة ومعتصمو القصر 

يصّعدون حراكهم

يتواصل اعتصام معارضي الحكومة أمام القصر الرئاسي )محمود حجاج/األناضول(

برايس: إسرائيل لم تعطنا إنذارًا مسبقًا بشأن التصنيفات )نيكوالس كام/ فرانس برس(

عبسي سميسم

بعد نحو شهرين يدخل القرار 
الصادر عن مجلس األمن تحت 

رقم 2254، والذي حدد 18 شهرًا 
إلنجاز الحل السياسي في سورية، 

عامه الثامن، من دون تحقيق أي من 
بنوده، في حني تم إعالن فشل الجولة 

السادسة من أعمال اللجنة الدستورية، 
التي تم تشكيلها بهدف تطبيق القرار 

األممي، فيما ال تزال بنود القرار 
األخرى املتعلقة بتشكيل هيئة حكم 
انتقالية، وإجراء انتخابات بإشراف 
األمم املتحدة، من دون تطبيق. فبعد 
جوالت من املفاوضات حول تطبيق 
القرار األممي، تم تحويل املسار عام 

2017 من مفاوضات على انتقال 
سياسي إلى أربع سالل، األولى إنشاء 

حكم غير طائفي خالل ستة أشهر، 
فيما ضمت السلة الثانية وضع جدول 

زمني ملسودة دستور خالل ستة 
أشهر أخرى، أما السلة الثالثة فضمت 

كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة 
ونزيهة بإشراف األمم املتحدة خالل 
18 شهرًا، تتبعها السلة الرابعة التي 
تتضمن وضع استراتيجية ملكافحة 

اإلرهاب والحوكمة األمنية. إال أن هذه 
السالل وبضغط روسي وتراٍخ من 

املجتمع الدولي، تم تحويرها، وتقديم 
سلة الدستور على السالل األخرى، 

وتم تشكيل لجنة دستورية عام 
2019 بهدف إنجاز دستور جديد 
للبالد، استطاع النظام من خاللها 

أن يلغي دور القرار األممي الخاص 
بالحل السياسي في سورية بشكل 

كامل، ويماطل في عمل اللجنة 
الدستورية. كما استطاع تمرير 

انتخابات غير شرعية مدد بموجبها 
لبشار األسد لسبع سنوات إضافية، 
لتتحّول اللجنة الدستورية إلى مجرد 
منصة لعقد اجتماعات بني مجموعة 

معارضني، ومجموعة من املجتمع 
املدني، باإلضافة إلى مجموعة من 
موالي النظام، صرح النظام مرارًا 
أنه غير معني بما يتوصلون إليه 

ضمن هذه اللجنة. بعد مرور أكثر من 
سنتني على عمل اللجنة الدستورية 

والفشل املستمر في التوصل إلى 
اتفاق ولو على جملة واحدة، بات على 
املعارضة اإلدراك أن عمل هذه اللجنة 

لم يؤِد سوى إلى تعطيل القرار 2254، 
وأن النظام لن يسمح لها بأن تكون 

أكثر من منصة لتبادل األفكار حول 
قضايا دستورية، لن يتم التوافق 

على أي منها. هذا األمر يحّمل وفد 
املعارضة في اللجنة الدستورية 

جزءًا من املسؤولية عن تعطيل الحل 
السياسي في سورية، من خالل 

االستمرار في جدل بيزنطي ضمن 
اللجنة. وبالتالي على املعارضة إما 
االنسحاب من اللجنة وترك املجال 

لخيارات أخرى، أو تحويل اللجنة إلى 
منصة للتطبيع وتبادل اآلراء والحوار 

مع النظام من دون ادعاء أي أهداف 
أخرى.

أثار تصنيف حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي، أول 

من أمس الجمعة، 6 
منظمات فلسطينية 

تعمل في إطار 
المجتمع المدني 

على أنّها »إرهابية«، 
انتقادات واسعة من 

قبل الفلسطينيين وعلى 
الصعيد الدولي

دان عضوا الكونغرس األميركي بيتي ماكولوم )الصورة( ومارك بوكان، 
القرار اإلسرئيلي بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كـ»منظمات إرهابية«. 
محاولة  »ليس  اإلجراء  إّن  الجمعة،  مساء  بيان  في  ماكولوم،  وقالت 
ــوق  ــق ــح إلســـكـــات مـــؤيـــدي ال
قــرار  ــل  ب فحسب،  الفلسطينية 
ومخالف  للديمقراطية  مــعــاٍد 
حليف  ــن  م الــمــتــوقــعــة  للقيم 
عبر  بوكان  قال  ــدوره،  ب ألميركا«. 
تلغي  أن  إسرائيل  »على  »تويتر«: 
من  »العديد  أن  مضيفًا  قرارها« 
على  تعمل  الــمــؤســســات  ــذه  ه

إحالل السالم في المنطقة«.

قرار معاٍد للديمقراطية

Sunday 24 October 2021 Sunday 24 October 2021
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طهران ـ العربي الجديد

أعــلــن وزيـــر الخارجية اإليــرانــي، حسني 
أمــيــرعــبــد الـــلـــهـــيـــان، أمــــس الـــســـبـــت، عن 
اســتــئــنــاف بــــاده املـــفـــاوضـــات الــنــوويــة 
مـــع مــجــمــوعــة 4+1 »قـــريـــبـــًا«، فـــي حني 
تزايدت خال األيام األخيرة، التحركات 
النووي  امللف  بشأن  الدولية  اإلقليمية 
ــــت. ووفــــقــــًا لــبــيــان  اإليـــــرانـــــي، بــشــكــل الفــ
ــال عــبــد  ــ ــقـــد قــ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة اإليـ
اللهيان في لقاء مع األمني العام ملنظمة 
الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي »إيــــكــــو«، خــســرو 
ناظري، إن إيران أجرت أخيرًا مباحثات 
مع االتحاد األوروبي، وستستكملها في 
أنــه »سيتم استئناف  مــؤكــدًا  بــروكــســل، 
املـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة مـــع 4+1 قــريــبــًا«. 
االقتصادي  التعاون  منظمة  وتأسست 
طــــهــــران،  ومـــقـــرهـــا  عـــــام 1985  ــــو«  ــكـ ــ »إيـ
تضم عشر دول، وهي إيران وأذربيجان 
وباكستان  وأوزبــكــســتــان  وأفــغــانــســتــان 
وتــركــيــا وتــركــمــنــســتــان وطــاجــيــكــســتــان 

وقيرغيزستان وكازاخستان.   
ومنذ يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، توقفت 
انطلقت  التي  النووية  مفاوضات فيينا 
خال إبريل/نيسان املاضي بشكل غير 
بواسطة  وواشنطن  طهران  بني  مباشر 
أعضاء االتفاق النووي، بغية إحياء هذا 
ــاء وقـــف املـــفـــاوضـــات بــنــاًء  االتـــفـــاق. وجــ
على طلب من إيــران بحجة االنتخابات 
الــرئــاســيــة، الــتــي جـــرت فــي 18 يــونــيــو/

حـــــزيـــــران املـــــاضـــــي، وانــــتــــقــــال الــســلــطــة 
التنفيذية فيها، غير أنه وعلى الرغم من 
مرور نحو ثاثة أشهر لم تستأنف بعد. 
ــــدت طـــهـــران أنــهــا ســتــعــود إلـــى هــذه  وأكـ
املــفــاوضــات قــريــبــًا، بــعــد انــتــهــاء عملية 
مــراجــعــة الــجــوالت الــســت الــســابــقــة، غير 
أنــهــا بــالــتــوازي مــع هـــذه املـــواقـــف بــدأت 
الــحــالــي،  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  فــي 15 
ــــي،  ــــوارات مــع االتـــحـــاد األوروبـ ــراء حـ إجــ
للسياسة  نــائــب مفوضها  زيــــارة  خـــال 

الخارجية، أنريكي مورا.
ــادرة مـــــورا طـــهـــران مـــن دون  ــغــ وبـــعـــد مــ
ــة عــلــى  ــيـ ــرانـ الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة إيـ
تــحــديــد تـــاريـــخ الســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
فــيــيــنــا، أكـــد املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
أن نائب  اإليــرانــيــة، سعيد خطيب زادة، 

ــي لـــلـــشـــؤون  ــ ــرانــ ــ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليــ
ــري، ســـيـــواصـــل  ــ ــاقـ ــ ــلـــي بـ ــيـــة، عـ الـــســـيـــاسـ
ــاد األوروبـــــــــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــع االتـ ــ املــــبــــاحــــثــــات مــ
فـــي بـــروكـــســـل. وأضــــــاف أن املــبــاحــثــات 
ــول مــنــاقــشــة الــتــحــديــات  ســتــتــمــحــور حــ
تــوصــل  ــالــــت دون  ــتــــي حــ الــ والـــعـــقـــبـــات 
مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا إلـــــى نــتــيــجــة خـــال 
الجوالت السابقة، الفتًا إلى أن مباحثات 
مورا مع باقري في طهران كانت »جيدة 
ــــاءة، وأبــلــغــنــا الــســيــد مــــورا مـــا كــان 

ّ
وبــــن

ينبغي قوله«.
وتــأتــي الــتــأكــيــدات اإليــرانــيــة منذ فترة، 
قريبا،  النووية  املفاوضات  باستئناف 
فــيــمــا زادت الــتــحــركــات الـــدولـــيـــة بــشــأن 
ــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي اإليــــــرانــــــي بــشــكــل  الــ
الفــــــت خــــــال األيـــــــــام األخــــــيــــــرة، ومــعــهــا 
تـــصـــاعـــدت الــــدعــــوات لـــطـــهـــران لــلــعــودة 
إلــــى مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا. وأجـــــرى املــديــر 
الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
رافــايــيــل غــروســي، زيــــارة إلـــى واشنطن 
ــقــــد مــبــاحــثــات  األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، وعــ
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنتوني 
ــــووي  ــنـ ــ ــأن الــــبــــرنــــامــــج الـ ــ ــشـ ــ بـــلـــيـــنـــكـــن بـ
اإليـــرانـــي. ويـــوم الخميس املــاضــي، قــال 
غــروســي، الـــذي ينتظر مــوافــقــة إيــرانــيــة 
على زيارته الثانية لطهران في غضون 
شهر ملناقشة امللفات العالقة، إنه ليست 
إيران  لديه أي معلومات تدل على قيام 

بعمليات سرية لتخصيب اليورانيوم.
كــمــا أوفــــدت اإلدارة األمــيــركــيــة مــســؤول 
ومفاوضها  بالخارجية،  اإليراني  امللف 
ــــى الـــشـــرق  ــالـــي إلـ ــرت مـ ــ ــ فــــي فــيــيــنــا، روبـ
األوســـط إلجـــراء مباحثات فــي اإلمـــارات 
امللف  والــعــراق حــول  والسعودية وقطر 
اإليـــــــرانـــــــي. وأجــــــــــرى مــــالــــي مـــبـــاحـــثـــات 
الــجــمــعــة، بعد  أمــــس  مــمــاثــلــة، أول مـــن 
الخليجية، مع دبلوماسيني من  جولته 
الدول األوروبية الثاث، فرنسا وأملانيا 
وبريطانيا، الشريكة في االتفاق النووي، 
قــال املتحدث  اللقاء،  في باريس. وحــول 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة نيد 
بـــرايـــس، إن املـــشـــاورات تــمــحــورت حــول 
كيفية استمرار الدبلوماسية في »توفير 

املسار األكثر فاعلية« بشأن إيران.
الــخــارجــيــة  مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الفرنسية في بيان أن املحادثات تجري 
ــه »مــــن املــلــّح  ــ فـــي »مــرحــلــة حـــرجـــة«، وأنـ
انتهاكاتها  إيــران  أن توقف  واألســاســي 
إلى حد غير مسبوق« لاتفاق  الخطرة 
الــنــووي اإليراني  امللف  الــنــووي. وشكل 
وكــــــذلــــــك االتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي املــــتــــرنــــح، 
أحــــد أبــــرز عــنــاويــن أول زيـــــارة لــرئــيــس 
الـــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي بــيــنــت، 
مع  ومباحثاته  الجمعة،  سوتشي  إلــى 
في  بــوتــني،  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
الروسي  الدعم  على  للحصول  محاولة 
للمحاوالت اإلسرائيلية الرمية إلى وقف 
الــبــرنــامــج الــنــووي اإليـــرانـــي، وتحشيد 
الــدول الكبرى ضد هذا البرنامج وسط 
القوة ضده. وإلى  تلميحات باستخدام 
ــات ســــوتــــشــــي، تــخــطــط  ــثـ ــاحـ ــبـ ــانــــب مـ جــ
الحكومة اإلسرائيلية للقاء ثاثي يجمع 
ــاء مجالس األمـــن الــقــومــي لكل من  رؤسـ
روســيــا والـــواليـــات املــتــحــدة وإســرائــيــل 
ملناقشة أوضاع سورية وامللف اإليراني 

خال الفترة املقبلة.

الضغوط الدولية تتزايد على 
إيران الستئناف التفاوض

تتزايد الضغوط 
الدولية على إيران من 

أجل استئناف التفاوض 
حول الملف النووي، 

وسط استعدادها 
لمواصلة التفاوض 

مع مجموعة »1+4«

أعلنت طهران أنّها 
ستستأنف مفاوضاتها 

مع مجموعة »1+4«

  شرق
      غرب

تونس: مستقبل البالد 
يمّر باتحاد الشغل

ــــني الــــعــــام لـــاتـــحـــاد الـــعـــام  ــد األمــ ــ أكـ
ــن  ــديــ ــونــــســــي لـــلـــشـــغـــل، نـــــــور الــ ــتــ الــ
الــطــبــوبــي، أمــــس الــســبــت، أن رســم 
أن يتم  يــمــكــن  تـــونـــس ال  مــســتــقــبــل 
بمعزل عن االتحاد، وال أحد بإمكانه 
تــــجــــاوز املــنــظــمــة الـــنـــقـــابـــيـــة، وهــــذا 
مـــا أثــبــتــه تـــاريـــخ تـــونـــس. وأضــــاف 
ــة  فـــي مــؤتــمــر نــقــابــي، أن حـــل األزمــ
فــي تــونــس ال يــكــون عــبــر الــتــصــادم 
ولن  التونسيني،  وتقسيم  والتدافع 
اإلقصاء. وأوضح  أيضًا عبر  يكون 
ــع بــعــض  ــ مــ اخـــــتـــــافـــــات  ــاك  ــ ــنـ ــ أن هـ
ــيــــس قـــيـــس ســعــيــد،  خـــــيـــــارات الــــرئــ
ولــكــنــنــا لــســنــا مــســتــعــديــن لــلــذهــاب 

إلى املجهول.
)العربي الجديد(

لبنان: حزب اهلل يجّدد 
دعوته لرحيل البيطار

الله،  العام لحزب  دعــا نائب األمــني 
نعيم قاسم )الصورة(، أمس السبت، 
إلى رحيل املحقق العدلي في قضية 
انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 
البيطار، من أجل تحقيق االستقرار 
الــبــاد. وأضــاف خال  والعدالة في 
ــارة  ــات فــــي حــ ــبـ ــالـ حـــفـــل تـــخـــريـــج طـ
ــة  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــة الـ ــيــ ــاحــ ــالــــضــ حـــــريـــــك بــ
لـــبـــيـــروت أن »الــبــيــطــار تـــحـــول إلــى 
مشكلة حقيقية في لبنان، ولم يعد 
الــعــدالــة، وهــو يسّيس  مأمونًا على 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بـــطـــريـــقـــة مـــكـــشـــوفـــة 

ومفضوحة«.
)األناضول(

التحالف يدّمر 4 زوارق 
للحوثيين

ــوده  ــ ــقـ ــ ــــف الـــــــــــذي تـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أعــــــلــــــن الـ
اليمن، أمس السبت،  السعودية في 
مـــفـــخـــخـــة،  زوارق  أربـــــعـــــة  ــيــــر  تــــدمــ
بــمــعــســكــر الــجــبــانــة الــســاحــلــي في 
ــاء في  الــحــديــدة، غــربــي الــيــمــن. وجــ
وكالة  نشرته  الـــذي  التحالف  بــيــان 
أنـــه تم  الــســعــوديــة »واس«  ــبـــاء  األنـ
تــنــفــيــذ »عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف مــوقــع 
لتجميع وتفخيخ الزوارق املفخخة 
بــمــعــســكــر الــــجــــبــــانــــة، وتــــــم تــدمــيــر 
تم  بــاملــوقــع،  مفخخة  زوارق  أربــعــة 
عدائية  عمليات  لتنفيذ  تجهيزها 

وهجمات وشيكة )لم يحددها(«.
)األناضول(

اليمن: اغتيال قيادي 
في »التجمع المدني 

لإلصالح«
اغــتــال مسلحون مــجــهــولــون، أمــس 
الـــســـبـــت، قـــيـــاديـــًا بــــــــارزًا فــــي حـــزب 
اليمني لإلصاح«، وسط  »التجمع 
مــديــنــة تــعــز، جــنــوب غــربــي الــيــمــن. 
وأفــادت مصادر محلية أن القيادي 
ضياء الحق األهدل تعرض لعملية 
اغتيال أثناء خروجه من منزله في 
شــــارع جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وســط 
ــبــــل مــســلــحــني  ــنــــة تــــعــــز، مـــــن قــ مــــديــ
ــة  ــ ــا عـــلـــى مــــن دراجـ ــانـ مــجــهــولــني كـ
ــادر إلــــى أن  ــة. وأشـــــــارت املــــصــ ــاريــ نــ
ــرز الـــقـــيـــادات  ــ ــو مــــن أبــ ــ األهــــــــدل، وهـ
ــــزب اإلصـــــــاح الــتــي  املــــؤثــــرة فــــي حـ
تعمل من الظل، فارق الحياة بشكل 

فوري.
)العربي الجديد(

المنقوش: األمن قبل 
تشكيل حكومة جديدة

الليبية  الــخــارجــيــة  ــرة  ــ ــّددت وزيـ ــ شـ
نــجــاء املــنــقــوش )الــــصــــورة(، أمــس 
السبت، على أن الحكومة االنتقالية 
تعمل مــن أجـــل إجــــراء االنــتــخــابــات 
ديسمبر/   24 في  املــقــررة  الرئاسية 
كــانــون األول املــقــبــل والــنــيــابــيــة في 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املــقــبــل، إال 
الــســيــاســي  أن األمــــــن واالســــتــــقــــرار 
لانتقال  واالقــتــصــادي ضـــروريـــان 
ــدة.  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــومــ ــكــ ــلــــمــــي إلــــــــى حــ الــــســ
وأضــــافــــت أنــــه »مــــن أجــــل الـــوصـــول 
انتقال سلمي، يتعني االهتمام  إلى 
بالشؤون األمنية والعسكرية ودفع 

عجلة االقتصاد في ليبيا«.
)أسوشييتد برس(

السودان
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      غرب
سورية: أميركا تقتل 

قياديًا في »حراس الدين«
أميركية،  مسّيرة  طائرة  استهدفت 
مساء أول من أمس الجمعة، قياديًا 
الــديــن« املبايع  فــي تنظيم »حـــراس 
لتنظيم »قــاعــدة الــجــهــاد« فــي ريف 
الرقة، شمال شرقي سورية،  مدينة 
ما أدى إلى مقتله على الفور. وقال 
ــيـــادة املــركــزيــة  ــقـ املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـ
ريغسبي،  جون  األميركي،  للجيش 
فــي بــيــان، إن »غـــارة جوية أميركية 
فــي شمالي  )الجمعة(  الــيــوم  ــنــت 

ُ
ش

القيادي  ســوريــة أســفــرت عــن مقتل 
ــقــــاعــــدة عــبــد  ــي تــنــظــيــم الــ ــارز فــ ــ ــبـ ــ الـ

الحميد املطر«.
)العربي الجديد(

أكار: سنقوم بما 
يلزم ضد اإلرهاب 

بشمال سورية
الــدفــاع التركي خلوصي  أكــد وزيـــر 
بــــــاده  أن  ــت،  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ أمــــــــس  أكــــــــــــار، 
ستفعل »ما يلزم في الزمان واملكان 
املـــنـــاســـبـــني«، ضـــد الـــفـــرع الـــســـوري 
لـــــحـــــزب الـــــعـــــمـــــال الــــكــــردســــتــــانــــي، 
»االتحاد الديمقراطي«، في شمالي 
سورية. وشدد أكار في تصريحات 
لــلــصــحــافــيــني فــــي بـــروكـــســـل عــقــب 
مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاع وزراء دفــاع 
ــلـــى أن  ــي، عـ ــســ ــلــ ــال األطــ ــمــ ــلـــف شــ حـ
ــــاده فــــي مــحــافــظــة  ــوات بــ ــ ــود قــ ــ وجــ
ــــي مـــنـــع مـــجـــازر  إدلـــــــب »يــــســــاهــــم فـ
الــســوري وحــصــول موجات  النظام 

هجرة جديدة«.
)األناضول(

الصدر يدعو لإلذعان 
لنتائج االنتخابات

دعـــا زعــيــم »الــتــيــار الـــصـــدري« في 
)الصورة(،  الصدر  العراق، مقتدى 
أمــــس الــســبــت، الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــــرافــــضــــة لـــنـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات 
إلـــى »اإلذعـــــــان« لــعــمــلــيــة االقـــتـــراع. 
وقــال الصدر، في بيان، إن »تأييد 
مـــجـــلـــس األمــــــــن الـــــدولـــــي لــنــتــائــج 
ــة وتـــبـــنـــي  ــيــ ــراقــ ــعــ االنــــتــــخــــابــــات الــ
جميلة  صــورة  يعكسان  نزاهتها، 
عن الديمقراطية العراقية«. واعتبر 
أن »جّر البلد إلى الفوضى وزعزعة 
السلم األهلي، أمر معيب يزيد من 
السياسي والوضع  تعقيد املشهد 

األمني«.
)األناضول(

األمم المتحدة 
تعلّق رحالتها الجوية 

إلى تيغراي
قررت األمم املتحدة، مساء الجمعة، 
إلى  األسبوعيتني  يها 

َ
رحلت تعليق 

ــيـــغـــراي بـــشـــمـــال إثــيــوبــيــا،  إقـــلـــيـــم تـ
املــخــصــصــتــني لــنــقــل مــوظــفــيــهــا في 
أعلنه  ما  بحسب  اإلنساني،  املجال 
املتحدث باسم  ستيفان دوجــاريــك، 
األمـــــني الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة أنــطــونــيــو 
ذ 

ّ
غوتيريس. وجاء القرار بعدما نف

الــجــيــش اإلثــيــوبــي الــجــمــعــة ضربة 
جوية جديدة على ميكيلي، عاصمة 
وعطلت  مصابا   11 خلفت  اإلقليم، 
املتحدة،  لألمم  إنساني  دعــم  رحلة 
وفــــق مـــا أفـــــاد بـــه أطـــبـــاء ومـــصـــادر 

إغاثية.
)فرانس برس(

رئيس الوزراء الباكستاني 
يزور السعودية

ــدأ رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي  بــ
عـــــمـــــران خـــــــان )الــــــــصــــــــورة(، أمــــس 
الــــــســــــبــــــت، زيـــــــــــــــارة رســـــمـــــيـــــة إلـــــى 
السعودية، للتباحث مع املسؤولني 
هناك حول عدد من القضايا التي 
تهم البلدين. وقال مكتب خان، في 
بيان أمس، إن األخير غادر صباحًا 
ــــى  إلـ ــــي  ــــومـ ــكـ ــ حـ وفـــــــــد  رأس  ــــى  ــلـ ــ عـ
الرياض، حيث يقوم بزيارة تستمر 
ثاثة أيام. وأوضح البيان أن الوفد 
يضم وزير الخارجية شاه محمود 
قرشي، ووزير الطاقة حماد أظهر، 
لشؤون  الـــوزراء  رئيس  ومستشار 

البيئة ملك أمني أسلم.
)العربي الجديد(

الجزائر ـ عثمان لحياني

يــتــزايــد الــقــلــق الــســيــاســي فــي الــجــزائــر إزاء 
تازم الفت بني ما تعتبره القوى السياسية 
السياسية  للساحة  إغاقًا ممنهجًا  الفاعلة 
وزيــادة مستويات التضييق على الحريات 
والنشاط املدني من جهة، وتردي األوضاع 
االجــتــمــاعــيــة وانــهــيــار الــقــدرة الــشــرائــيــة في 
الــبــاد، وعــجــز الــحــكــومــة عــن ضــبــط أســعــار 
املواد التموينية، بخاف ما تعلنه من أرقام 
مطمئنة من جهة ثانية، ما يطرح محاذير 

من انفجار اجتماعي نتيجة هذه الظروف.
ــة  ــافــ ــقــ ــثــ وأعــــــــــــــرب »الـــــتـــــجـــــمـــــع مـــــــن أجـــــــــل الــ
بيان  في  )تقدمي معارض(  والديمقراطية« 
أمس السبت، عن »قلق شديد إزاء التدهور 

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان، 
أمس السبت، أن سفراء الدول العشر، وبينها 
ــات املـــتـــحـــدة، الــذيــن  ــواليــ فــرنــســا وأملـــانـــيـــا والــ
وجــهــوا دعــــوة لـــإلفـــراج عــن املـــعـــارض عثمان 
كافاال، سيتم إعانهم »أشخاصًا غير مرغوب 
افتتاح سلسلة  ــان خــال  أردوغــ وقـــال  فيهم«. 
ــكـــي شــهــيــر،  مـــشـــاريـــع خـــدمـــيـــة فــــي واليــــــة أسـ
شمالي غــرب تركيا: »أمــرت وزيــر خارجيتنا 
بــالــتــعــامــل فـــي أســــرع وقــــت مـــع إعــــان هـــؤالء 
غير  أشخاصًا  )باعتبارهم(  العشرة  السفراء 
مرغوب فيهم«، من دون أن يعلن موعدًا محددًا 
لـــذلـــك. وأضـــــاف: »يــجــب عــلــى هــــؤالء الــســفــراء 
مــغــادرة  فعليهم  وإال  وفهمها  تــركــيــا  مــعــرفــة 
بادنا«. وسبق ألردوغان أن قال يوم الخميس 

بغداد ـ زيد سالم

الــرغــم مــن اإلعــانــات املتكررة للسلطات  على 
ــــن تـــعـــزيـــز اإلجـــــــــــــراءات األمـــنـــيـــة  الــــعــــراقــــيــــة عـ
عــلــى حـــدودهـــا الــدولــيــة الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة 
الــغــربــيــة مــع ســوريــة، وعــلــى امــتــداد أكــثــر من 
عمليات  قــيــادة  بيانات  أن  إال  كيلومترًا،   620
باإلعان عن  يتعلق  ما  في  تتواصل  الجيش 
مــحــاوالت  إحــبــاط  أو  متسللني،  على  القبض 
تسلل وإجــبــار أصــحــابــهــا عــلــى الــتــراجــع إلــى 
عــمــق األراضــــي الــســوريــة. ومــنــذ مطلع الــعــام 
الحالي، أحصت »العربي الجديد« 9 إعانات 
ــغــــداد حــــــول تـــعـــزيـــز اإلجــــــــــراءات  ــبــ رســـمـــيـــة لــ
األمنية، من بينها نشر قوات إضافية، ونصب 
كاميرات حرارية وأخرى ذكية، وأبراج مراقبة 
وحــفــر خــنــادق ورفــــع ســواتــر تــرابــيــة ونصب 
املسّيرة  الطائرات  جانب  إلى  وفخاخ،  كمائن 
بقيادة  الــدولــي،  التحالف  من  تسلمتها  التي 
ــذا الــــغــــرض. لـــكـــن اإلعـــــــان عــن  ــهـ واشـــنـــطـــن، لـ
وآخــر.  أسبوع  بني  يتواصل  التسلل  عمليات 
ــي اســتــعــمــال  ــًا فــ ــحــ ــتـــــاف واضــ ــ ويـــظـــهـــر االخـ
الــقــوات الــعــراقــيــة لعباراتها بــهــذا الــشــأن بني 
»اإلرهابيني«  إذ تستخدم عبارة  بيان وآخــر، 
في اإلشارة إلى أن التسلل، أو محاولة التسلل، 
تكتفي بعبارة  بينما  »داعـــش«،  ملسلحني من 
ــرى،  الــقــبــض عــلــى مــتــســلــلــني فـــي بـــيـــانـــات أخــ
لــلــداللــة عــلــى أن الــهــدف مــن خـــرق الـــحـــدود ال 
عاقة له بنشاط التنظيم. ويقصد باملتسللني 
فـــي الـــعـــادة املــهــربــني وتـــجـــار املــمــنــوعــات، أو 
عائات عراقية عالقة في سورية منذ سنوات، 
أو متعهدي حفر الخنادق، وهم في غالبيتهم 
من السوريني ونشطوا أخيرًا لصالح مسلحي 
حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي الــــذي وّســــع من 
عمليات وجوده في جبل سنجار، عبر ماجئ 

ومقرات جديدة للحماية من القصف التركي.
وتــتــقــاســم الــحــدود الــســوريــة مــع الــعــراق عــدة 
ــا قـــــوات الـــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات  جـــهـــات، أبــــرزهــ
الحليفة إليران في مناطق البوكمال والطائع 
وامليادين وصواًل إلى بادية دير الزور، بينما 

الــخــطــيــر وغــيــر املــســبــوق لــلــقــدرة الــشــرائــيــة 
والــــظــــروف املــعــيــشــيــة الـــتـــي تــتــخــبــط فيها 
ــر هـــشـــاشـــة، مع  ــثـ الـــفـــئـــات االجــتــمــاعــيــة األكـ
الحكومة،  تقودها  اجتماعية  غير  سياسة 
ــواد األســاســيــة  ــ الـــهـــدف مــنــهــا إلـــغـــاء دعـــم املـ
بــأبــشــع الــســبــل وأكــثــرهــا ضــــــراوة«. وأشـــار 
إلى أن »الحكومة تحاول التغطية على هذه 

اإلخفاقات بخطاب شعبوي«.
ــالــــوضــــع  ــقــــة بــ ــلــ ــعــ ــتــ ــرات املــ ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ هـــــــــذه الــ
االجـــتـــمـــاعـــي، يــرافــقــهــا قــلــق بـــشـــأن الــوضــع 
الـــســـيـــاســـي بـــعـــد أربــــعــــة أشــــهــــر مــــن إجـــــراء 
االنــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة، وعـــشـــيـــة إجــــــراء 
االنتخابات املحلية املقررة في 27 نوفمبر/

تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل. واعــتــبــر »الــتــجــمــع 
بيانه  فــي  والديمقراطية«  الثقافة  أجــل  مــن 
ــلـــى مــــا وصــفــه  ــــس أن الـــســـلـــطـــة تـــصـــر عـ أمــ
األمر  سلطة  عنه  أعلنت  استبدادي  بـ«نهج 
التعسفية  املضايقات  عنه  ونتجت  الــواقــع، 
واملــــطــــاردات الــقــضــائــيــة غــيــر املــقــبــولــة ضد 
السياسيني،  والــنــشــطــاء  التجمع  مناضلي 
ــد األنــــشــــطــــة  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــيــــد الـــــحـــــريـــــات وتـ ــيــ ــقــ وتــ
الــســيــاســيــة وحـــل الــجــمــعــيــات، والــتــهــديــدات 
بحل عدد من األحــزاب السياسية املعارضة 

واالعتقاالت اليومية للمناضلني«.
القلق نفسه كانت عبرت عنه حركة »مجتمع 
الــــســــلــــم«، أكــــبــــر األحـــــــــــزاب اإلســــامــــيــــة فــي 
الــرزاق  الجزائر، إذ قال رئيس الحركة، عبد 

املـــاضـــي: »أبــلــغــت وزارة خــارجــيــتــنــا أنـــنـــا ال 
نستطيع أن نسمح ألنفسنا باستقبالهم في 
بادنا. هل من واجباتكم تلقني تركيا درسًا؟«.
وطــلــبــت الـــواليـــات املــتــحــدة وفــرنــســا وأملــانــيــا 
ــرويــــج  ــــنــ ــــدا وال ــنـ ــ ــولـ ــ ــارك وهـ ــ ــمــ ــ ــدنــ ــ وكـــــنـــــدا والــ
يــوم اإلثنني  والــســويــد وفنلندا ونــيــوزيــلــنــدا، 
املـــاضـــي، بـــاإلفـــراج عـــن كـــافـــاال، املــســجــون في 
ــنــــوات مــــن دون صــــدور  ــع ســ ــ تـــركـــيـــا مـــنـــذ أربــ
إدانة ضده، رغم مطالبات املحكمة األوروبية 
لحقوق اإلنسان بإطاق سراحه، عقب تبرئة 
اتهامات  مــن  تركية  محكمة  قبل  مــن  ساحته 
الحكم   

ّ
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لغي هــذا العام وتــّم دمــج االتهامات تلك مع 
ُ
أ

أخــــرى واردة فـــي قــضــيــة مــرتــبــطــة بــمــحــاولــة 

تستولي »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 
على نحو 200 كيلومتر من الحدود الدولية مع 
الحسكة وصواًل  ربيعة  العراق، ضمن محور 
إلـــــى مــثــلــث فـــيـــشـــخـــابـــور الــــعــــراقــــي الـــســـوري 
التركي. ووفقًا لجنرال بارز في قيادة عمليات 
حــــرس الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة، املــنــطــقــة الــثــانــيــة 
التسلل  عمليات  فــإن  نينوى،  ضمن محافظة 
عبر الحدود متواصلة ألسباب كثيرة، بينها 
التضاريس الصعبة واملعقدة، وأخرى متعلقة 
بالفساد، وتعدد الجهات املمسكة باألرض من 
مليشيات وقــوات نظامية على كا الجانبني. 
وأضــــاف الــجــنــرال الــعــراقــي، الــــذي طــلــب عــدم 
أن  الجديد«،  لـ«العربي  ذكر اسمه، في حديث 
املــائــة مــن عمليات التسلل  »أكــثــر مــن 60 فــي 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى الــــحــــدود هــــي بـــهـــدف تــهــريــب 
مواد ممنوعة، وأخرى مسروقة، منها مواش 
وأدوية ووقود سيارات وقناني )أسطوانات( 
غــاز الطبخ وقطع غيار ســيــارات ونفط خــام، 
تــورط  بــاملــخــدرات ومثياتها. وهــنــاك  انتهاء 
الجانبني  عــلــى  مسلحة  وجــمــاعــات  لفصائل 
بــهــذه الــتــجــارة«. ولــفــت إلــى أن هــنــاك عائات  فـــي كـــل املـــجـــاالت بــمــا فــيــهــا الــهــيــمــنــة على 

تسيير االنتخابات وتوزيع االتهامات على 
املناضلني«.

ــزب الـــعـــمـــال الـــيـــســـاري،  ــذر حــ مـــن جــهــتــه، حــ
خال االجتماع األخير ملكتبه السياسي من 
املجهول  الــغــد  »مــن  والــخــوف  القلق  تنامي 
لــــدى الـــفـــئـــات الــعــمــالــيــة والــشــعــبــيــة بسبب 

»قــيــام ســفــراء بتقديم تــوصــيــة واقـــتـــراح على 
الــقــضــاء فــي قضية قــائــمــة أمـــر غــيــر مــقــبــول«. 
: »إن تــوصــيــتــكــم واقــتــراحــكــم 

ً
ومـــضـــى قــــائــــا

يلقيان بظال من الشك على فهمكم للقانون 
والديمقراطية«.

واســتــدعــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة يـــوم الــثــاثــاء 
ــدول الــعــشــر، مــعــتــبــرة أنــه  ــ املـــاضـــي، ســـفـــراء الـ
مـــن »غــيــر املــقــبــول« مــطــالــبــتــهــا بـــاإلفـــراج عن 
ــال وزيــــر  ــ املــــعــــارض املـــســـجـــون. مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الدبلوماسيني  إن  غــول،  الحميد  عبد  الــعــدل، 
بــحــاجــة الحـــتـــرام الـــقـــوانـــني، وإن الـــســـفـــراء ال 

يمكنهم طرح اقتراحات على املحاكم.
يذكر أن املجلس األوروبـــي أعلن الــشــروع في 
ــراءات متعلقة بــتــجــاوزات مــن قــبــل تركيا  ــ إجـ

ــم يـــتـــم الـــكـــشـــف عــنــهــا بــــني الــبــلــديــن  ــاق لــ ــفــ أنــ
تستخدم لــهــذه الــغــايــة. وتــحــدث عــن عمليات 
تهريب، تدر مايني الــدوالرات أسبوعيًا، تتم 
عــبــر الـــحـــدود، وبــاتــت مــصــدر تــمــويــل ودخــل 
مـــالـــي مــهــم لــبــعــض الــفــصــائــل املــســلــحــة على 

الجانبني السوري والعراقي.
وبــــنيَّ املـــســـؤول املــحــلــي فــي مــحــافــظــة نينوى 
أضحوي الصعيب أن »التهريب لم يعد شيئًا 
ــدًا، ومـــنـــذ ســـنـــوات ال يـــتـــوقـــف، وبــعــض  ــديــ جــ
»الــعــربــي  الــعــمــلــيــات تــجــري نــــهــــارًا«. وأكـــــد، لـــ
فــي املوصل  »الــحــكــومــة املحلية  أن  الــجــديــد«، 
طالبت، أكثر من مرة، الحكومة االتحادية في 
األمــنــي والعسكري،  الــدعــم  مــن  بــغــداد بمزيد 
وتوفير أعداد جيدة من الكاميرات، في سبيل 

منع أي تسلل لعناصر إرهابية«.
ــو الــقــائــد  ــ ــارق الـــعـــســـل، وهـ ــ وأشـــــــار الــــلــــواء طــ
ضمن  حاليًا  ويعمل  األنــبــار  لشرطة  السابق 
كبيرة  إلــى نسب  العشائري«،  »الحشد  قــوات 
ــدود. وأضـــــــاف: »يــمــكــن  ــحــ ــن الــ غــيــر مــؤمــنــة مـ
فقط،  املائة  في   50 بنسبة  مؤمنة  إنها  القول 
الـــتـــي تــعــد  الــــحــــدود مــــع األردن  عـــلـــى عـــكـــس 
مؤمنة بشكل جيد جدًا، ألن بغداد على اتفاق 
استراتيجي قوي مع عّمان. أما مع دمشق، فإن 
االتفاقات األمنية غير واضحة، كما أن القوات 
التي تسيطر على الحدود من الجانب السوري 
غير نظامية، ومنها الفصائل املسلحة وأخرى 
تــتــبــع لـــقـــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة، إضــافــة 
الــســوري التي ال  إلــى مجموعات مــن الجيش 
تمتلك إمــكــانــيــات كــبــيــرة. ولــذلــك فــإن الوضع 
على الحدود العراقية السورية صعب«. وأكد 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  اتصال  في  العسل، 
»تسلل داعش بات أقل من السابق، ألن عناصر 
ــابــــي ال يــمــلــكــون أي إمــكــانــيــة  الــتــنــظــيــم اإلرهــ

للتحرك واملجازفة في عبور الحدود«.
الــعــراقــي مؤيد  بــــدوره، عـــزا الخبير األمــنــي 
الــجــحــيــشــي مـــا وصــفــه »اســـتـــمـــرار االنــفــات 
على الحدود«، إلى الجهات التي توجد فيها. 
»العربي الجديد«، إن »النسبة األكبر  وقال، لـ
مـــن املــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الــعــراقــيــة الــســوريــة 
لطهران،  الحليفة  الفصائل  لنفوذ  تخضع 
تهريب  بعمليات  منها  قسم  يــتــورط  والــتــي 
ســاح ومــواش ووقــود وممنوعات مختلفة 
وبالعكس، وتتعامل مع  وإليها  من سورية 
ــراد في  ــ تــجــار عــراقــيــني وســـوريـــني عـــرب وأكـ
مــمــرات  مــن  اإلطــــار، وبعضها يستفيد  هـــذا 
التي أنشأها قبل سنوات«.  وخنادق داعش 
ــار إلــــى أن »فـــصـــائـــل مــســلــحــة مــارســت  ــ وأشــ
ــل إطــــــاق )ســــــــراح( بــعــض  ــ ضـــغـــوطـــًا مــــن أجـ
املهربني الذين تم القبض عليهم سابقًا على 
الـــحـــدود مـــن قــبــل الـــقـــوات الــعــراقــيــة، بينهم 

متورطون بتهريب مخدرات«.

مـــقـــري، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي الــجــمــعــة، إن 
»الــوضــع االجــتــمــاعــي بــات مــتــدهــورًا بشكل 
كــبــيــر، والــســلــطــة تـــقـــدم خــطــابــات مطمئنة 
مــخــالــفــة لـــلـــواقـــع«. ووصــــف مــقــري الــوضــع 
بعيدًا  وذهــب  باملقلق،  الباد  في  السياسي 
بوصف النظام السياسي القائم بأنه »نظام 
ــنـــي، إذ بـــاتـــت األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة تــتــدخــل  أمـ

ــاء فــي بيان  االنــقــاب الــفــاشــلــة فــي 2016. وجـ
الــســفــراء أن القضية »تــلــقــي بــظــال مــن الشك 
عــلــى احـــتـــرام الــديــمــقــراطــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
»استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج 
قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة 
ســابــقــة، يلقي بــظــال مــن الــشــك عــلــى احــتــرام 
في  والشفافية  الــقــانــون  وحــكــم  الديمقراطية 
ــه 

ّ
نــظــام الــقــضــاء الــتــركــي«. واعــتــبــر الــبــيــان أن

»بالنظر إلى أحكام املحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنسان بشأن هذا األمــر، فإننا نطالب تركيا 

باإلفراج العاجل عنه«. 
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو 
قـــانـــون تنعم  تــركــيــا دولـــــة  إن  ذلــــك  ردًا عــلــى 
»تويتر«:  على   

ً
قائا وأضــاف  بالديمقراطية. 

آخر،  أو  الــعــودة بشكل  عراقية عالقة، تحاول 
لكنها ال تمتلك أوراقًا أو إثباتات، وقد وجدت 
سماسرة من أكراد سورية لديهم عاقات مع 
»قسد«، أو أنهم أساسًا من »قسد«، أصبحوا 
يــعــمــلــون بــهــذا الــنــوع مــن الــتــهــريــب، بــأســعــار 
تصل إلى أكثر من 5 آالف دوالر عن الشخص 
الواحد. وأوضح الجنرال أن »القوات العراقية 
أصبحت تتعامل مع كل حالة بشكل منفصل، 
واملــتــســلــلــون اإلرهـــابـــيـــون يــكــاد يــكــون محور 
مــحــاوالتــهــم مــحــصــورًا بمناطق مــحــددة، وال 
نــســتــبــعــد أنـــهـــم يــســتــغــلــون الــفــســاد املـــوجـــود 
على الجانب اآلخر الذي تسيطر عليه وحدات 
سورية كردية في هذا اإلطــار«. ورجح وجود 

الـــســـقـــوط الــجــهــنــمــي لــلــوضــع االجــتــمــاعــي 
واالقتصادي، وخطط الحكومة التي تعتمد 
نــفــس الــســيــاســات الــقــاتــلــة، وجـــــراء انــهــيــار 
فــي تقهقر  الــتــي تسببت  الــشــرائــيــة  الـــقـــدرة 
مـــــروع لــاســتــهــاك مــمــا يـــؤثـــر حــتــمــًا على 
اإلنــتــاج في آجــال قريبة«. وعبر الحزب عن 
مخاوف بشأن الوضع السياسي، وأعلن عن 
عــزمــه »فــتــح نــقــاش ســيــاســي مــع املــواطــنــني 
الــســيــاســيــة  األدوات  إلفـــــــراز  واملــــواطــــنــــات، 
الـــضـــروريـــة لــتــقــديــم املـــســـاعـــدة الــســيــاســيــة 
لــلــفــئــات الــعــمــالــيــة والــشــبــابــيــة والــشــعــبــيــة 
ــن أجـــــل الـــبـــقـــاء والـــتـــصـــدي  ــي كـــفـــاحـــهـــا مــ فــ

للسياسات التقهقرية«.
بدورها، حذرت »جبهة القوى االشتراكية«، 
أقدم أحزاب املعارضة السياسية في الجزائر، 
فــي بــيــان أخــيــرًا، مــمــا وصــفــتــه بـــ«ســيــاســات 
السلطة املتوجهة إلغاق الساحة السياسية 
وتــجــريــم الــعــمــل الــســيــاســي«، واعــتــبــرت أن 
»ســـيـــاســـات الــتــضــيــيــق واالعـــتـــقـــاالت وحــل 
ــهــــات مـــعـــاكـــســـة تــمــامــًا  الـــجـــمـــعـــيـــات، تــــوجــ
أن تكون  فبداًل من  الــراهــن.  الظرف  لطبيعة 
مواعيد االستحقاقات االنتخابية موعدًا مع 
إشـــارات  إلطـــاق  ومنصة  والحكمة  املنطق 
إيـــجـــابـــيـــة لــحــســن الـــنـــيـــة وبـــعـــث إجـــــــراءات 
تهدئة، تمهيدًا لحوار وطني جامع إليجاد 
اليوم  نــراه  فــإن كل ما  حل لألزمة الوطنية، 

هو عكس ذلك تمامًا«.

في حال لم تفرج عن كافاال. وستعقد الجلسة 
الــقــادمــة فــي قضية كــافــاال، الـــذي نــفــى جميع 
التهم عنه ويحاَكم مع آخرين، في 26 نوفمبر/

تشرين الثاني املقبل.
وبعد أربع سنوات في السجن من دون إدانة، 
اعــتــبــر كـــافـــاال األســـبـــوع املـــاضـــي، فـــي مقابلة 
خاصة مع وكالة »فرانس بــرس«، أن اعتقاله 
يــســمــح لــســلــطــة أردوغـــــــــان بــتــبــريــر »نــظــريــة 
املـــــؤامـــــرة«. وقـــــال مـــن ســجــنــه عــبــر مــحــامــيــه: 
اعــتــقــالــي  الــحــقــيــقــي وراء  الــســبــب  »أعــتــقــد أن 
املستمر هو حاجة الحكومة إلى اإلبقاء على 
ــاط احــتــجــاجــات غــيــزي )فــــي عــام  ــبـ روايـــــة ارتـ

2013( بمؤامرة أجنبية حية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

اللجنة الدستورية 
السورية

حــول أي من املواضيع«. وفــي داللــة واضحة 
الدستور والذي  التفاوض حول  على عبثية 
كــان بــدأ أواخـــر عــام 2019، قــال بيدرسن إنه 
لــم يــتــم الــتــوافــق عــلــى مــوعــد الــجــولــة املقبلة 
»ألن األطــراف املشاركة لم تصل إلــى أي آلية 
ــريـــت جــولــة  ــابـــع: »أجـ ــرار«. وتـ ــ مــشــتــركــة أو قــ
أحمد  الــنــظــام  )عــن  املشتركني  الرئيسني  مــع 
ــن املـــعـــارضـــة هـــــادي الـــبـــحـــرة(،  الـــكـــزبـــري وعــ

أمين العاصي

ــة مــن  ــ ــــادسـ ــــسـ انــــتــــهــــت الــــجــــولــــة الـ
ــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ املــــــــفــــــــاوضــــــــات بــــــــني املــ
ــول كــتــابــة  ــ الـــســـوريـــة والـــنـــظـــام حـ
دستور جديد للباد، أول من أمس الجمعة، 
با نتائج، وهو ما كان متوقعًا منذ البداية 
 عدم اكتراث النظام بحل سياسي، بل 

ّ
في ظل

يطلب من املعارضة تقديم صكوك استسام 
غير مشروط.

ــــي إلــــــى ســـوريـــة  ــمـ ــ ــعــــوث األمـ ــبــ ولــــــم يـــجـــد املــ
غــيــر بــيــدرســن، وهـــو املــســّيــر ألعــمــال اللجنة 
املتحدة  األمـــم  قــبــل  مــن  املشكلة  الــدســتــوريــة 
ــن املــــعــــارضــــة والـــنـــظـــام  ــ وتــــضــــم مـــمـــثـــلـــني مـ
واملجتمع املــدنــي مــن الــطــرفــني، مــا يصف به 
الـــجـــولـــة الـــســـادســـة مـــن اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة، إال بــالــقــول إنــهــا كــانــت »خيبة 
أمــــــل«. وأضــــــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقب 
انتهاء الجولة السادسة: »لم نحقق ما أردنا 
إنــــجــــازه... افــتــقــرنــا إلـــى فــهــم ســلــيــم لطريقة 
دفــع هــذا املسار إلــى األمـــام... هــذه الجولة لم 
توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة 

ــه يــجــب الــتــوصــل إلـــى تفاهم  وقــلــت لــهــمــا إنـ
ــيــــب عـــمـــل ســلــيــمــة  ــالــ ــتـــوصـــل ألســ ــلـ ــلـــيـــم لـ سـ
وصياغة جوهرية سليمة، فالعملية يجب أن 

بنى على الثقة، حتى لو كانت قليلة«.
ُ
ت

اإلثنني  يــوم  السادسة  الجولة  أعمال  وبــدأت 
ــم املــتــحــدة فـــي مــديــنــة  ــ املـــاضـــي فـــي مــقــر األمـ
جـــنـــيـــف، حـــيـــث كـــانـــت تـــأمـــل األمــــــم املــتــحــدة 
بـــالـــخـــروج بــتــوافــق حــــول مـــبـــادئ الــدســتــور 
ــا تــنــص  ــ والـــــبـــــدء بـــصـــيـــاغـــة مـــــــــواده وفــــــق مـ
ــرارات األمــمــيــة وخــصــوصــًا الــقــرار  ــقــ عــلــيــه الــ
2254. ونــاقــشــت وفــــود الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
فـــي جــلــســاتــهــا األوراق املــقــدمــة مـــن قــبــل كل 
وفـــد، متمثلة بــورقــتــي »الــســيــادة الــســوريــة« 
و»اإلرهـــــاب والــتــطــرف« الــلــتــني قدمهما وفــد 
الــنــظــام، وورقــــة »الــجــيــش والـــقـــوات املسلحة 
ــن واالســـتـــخـــبـــارات« الــتــي قــّدمــهــا وفــد  ــ واألمـ
ــة مــبــدأ »ســـيـــادة الــقــانــون«  ــ املـــعـــارضـــة، وورقـ

التي قّدمت من قبل وفد املجتمع املدني.
وقــــال أحـــد املــســتــشــاريــن الــســيــاســيــني لــوفــد 
ــل عــدم ذكر 

ّ
املــعــارضــة الــســوريــة، والـــذي فــض

اســمــه ألنـــه غــيــر مــخــول بــالــحــديــث الــعــلــنــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »وفــــد الــنــظــام جــاء  لـــ

إلـــى جنيف إلضــاعــة الــوقــت بــعــد أن اضطر 
لـــلـــمـــجـــيء نـــتـــيـــجـــة ضـــــغـــــوط«. وأشـــــــــار إلـــى 
األوراق  مــنــاقــشــة  »تــجــنــب  الـــنـــظـــام  وفــــد   

ّ
أن

املــدنــي«،  واملجتمع  املــعــارضــة  قّدمتها  الــتــي 
مــضــيــفــًا: »قــــّدم الــنــظــام ورقــــة حـــول اإلرهــــاب 
والـــتـــطـــرف، هـــي بــمــثــابــة مــنــشــور حـــزبـــي ال 
عاقة لها بالدستور. وكــان واضحًا أن وفد 
ــد في  الــنــظــام ال يــعــنــيــه إال بــقــاء بــشــار األســ
الــســلــطــة، وأي شــــيء يــمــكــن أن يــفــضــي إلــى 
تــطــبــيــق الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة هـــو غــيــر معني 
به«. وحول الخطوة املقبلة املحتملة من قبل 
املعارضة السورية، قال املصدر إن »االئتاف 
األهــم  املرجعية  باعتباره  الــســوري  الوطني 

لتقرير  اجتماعات  سيعقد  املعارضة،  لوفد 
 الــفــشــل املــتــكــرر للجنة 

ّ
مــا ســيــحــدث فــي ظـــل

الـــدســـتـــوريـــة«. وأعـــــرب املــتــحــدث نــفــســه عن 
املعارضة  مــن مصلحة  »لــيــس  بــأنــه  قناعته 
االنسحاب«، مضيفًا: »البقاء يثبت للمجتمع 
التوصل إلى  النظام في  الــدولــي عــدم جدية 
حــل ســيــاســي، وعــلــى املــبــعــوث األمــمــي غير 
بـــيـــدرســـن أن يــضــع مــجــلــس األمـــــن الـــدولـــي 
ــا يــــحــــدث، وأن يـــطـــالـــب بــضــغــط  بــــصــــورة مــ
دولـــــي كــبــيــر عــلــى الـــنـــظـــام لــتــنــفــيــذ قـــــرارات 
الــقــرارات«.  أبــدًا لهذه  الشرعية، وإال ال قيمة 
وتــابــع بــالــقــول: »كـــل الــســوريــني يــدركــون أن 
الــنــظــام ليس بــصــدد إنــهــاء املــأســاة، ويهمه 

بــقــاء الــحــال على مــا هــو عليه. بــشــار األســد 
يريد منا االستسام، ويسعى لتوريث ابنه 
السورية  املــعــارضــة  تملك  ال  ولــكــن  السلطة، 
القدرة على إجباره على الرضوخ للشرعية 
الـــدولـــيـــة فـــي ظـــل الـــتـــراخـــي الــكــبــيــر مـــن قبل 
اإلدارة   

ّ
تبدو في ظل التي  املتحدة  الواليات 

امللف  غير  أخــرى  بملفات  منشغلة  الحالية 
الــســوري«. مــن جانبه، أشــار طــارق الــكــردي، 
اللجنة  مــن  املصغرة  املجموعة  عضو  وهــو 
حديث  في  املعارضة،  طــرف  من  الدستورية 
»أننا كنا نتوقع  إلى  الجديد«،  »العربي  مع 
املــعــطــل لسير  فـــي دوره  الــنــظــام  أن يــســتــمــر 
»جــاء  الــدســتــوريــة«، مضيفًا:  اللجنة  أعــمــال 

الجولة  إلـــى  شكلية  بإيجابية  الــنــظــام  وفـــد 
الــســادســة، ولــكــن يـــوم الــجــمــعــة ظــهــر بـــدوره 
األوراق  على  التوافق  رفــض  عندما  السلبي 
املــقــدمــة«. وبـــنّي أنــه حــدث »تــقــدم طفيف في 
مرحلة  »بــدأنــا  الــســادســة«، مضيفًا:  الجولة 
صياغة دســتــور جــديــد، أي أن اللجنة بــدأت 
بتنفيذ واليتها بكتابة دستور وليس النظر 
في الدستور القائم كما يريد النظام«. وأشار 
إلى أن »وفد هيئة التفاوض يأتي إلى جنيف 
لــلــتــفــاوض مـــع املــجــتــمــع الــــدولــــي لــيــمــارس 
ضغوطًا أكبر على النظام السوري«، مؤكدًا 
أن »املــــعــــارضــــة مـــؤمـــنـــة بـــالـــحـــل الــســيــاســي 
لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة، بــيــنــمــا الـــنـــظـــام مــؤمــن 

بالحل العسكري«. واعتبر الكردي أن اللجنة 
مع  الصراع  من جبهات  »جبهة  الدستورية 
الــنــظــام، ال نملك نــحــن قـــرار إخــائــهــا، ال بل 
علينا تــعــزيــزهــا أكـــثـــر«، مــضــيــفــًا: »وضــعــنــا 
ليس سيئًا على هذه الجبهة، ألن لدينا رغبة 
صادقة في إنهاء مأساة السوريني في داخل 
»نتطلع  بالقول:  الباد وخارجها«. ومضى 
ــرار 2254 ونــعــتــبــر الــلــجــنــة  ــقــ إلــــى تــنــفــيــذ الــ
ــًا لــلــتــوصــل إلــى   واســـعـ

ً
الـــدســـتـــوريـــة مـــدخـــا

الــدولــي بــات يعرف  حل سياسي، واملجتمع 
من هو الطرف املعطل، ومن واجــب املبعوث 
األممي أن يطلع مجلس األمــن الــدولــي على 
مـــا جــــرى، وأن يــشــيــر إلــــى الــنــظــام عــلــى أنــه 
املعرقل ملساعي األمم املتحدة في املضي في 

طريق الحل السياسي في سورية«.
الجولة  فــي  الفشل  تبرير  موسكو  وحــاولــت 
السادسة من مفاوضات اللجنة الدستورية. 
إذ اعتبر املمثل الخاص للرئيس الروسي إلى 
سورية، ألكسندر الفرنتييف، في تصريحات 
أول من أمــس، أن االنفجار األخير الــذي أدى 
ــــى مــقــتــل عــســكــريــني تـــابـــعـــني لــلــنــظــام فــي  إلـ
دمـــشـــق، بــالــتــزامــن مـــع اجــتــمــاعــات جــنــيــف، 
»أثـــــار قــلــق األطــــــراف فـــي مــنــاقــشــات اللجنة 
»كانت هناك  وتــابــع:  الــســوريــة«.  الدستورية 
ــاء املـــــاضـــــي، عــلــى  ــ ــعــ ــ مــــخــــاوف مــعــيــنــة األربــ
األرجــــــح إثــــر الـــهـــجـــوم اإلرهــــابــــي الـــــذي وقــع 
في دمشق وقتل 17 جنديًا ســوريــًا«. وأشــار 
ــادت إلــى لغة االتــهــامــات  إلــى أن األطــــراف »عـ
اللجنة  أطـــراف  »مــواقــف  مضيفًا:  املتبادلة«، 
الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة مـــا زالـــــت مــتــضــاربــة 
فــي كثير مــن الــقــضــايــا«. ويــبــدو أن موسكو 
وفده  النظام إلرســال  على  مارست ضغوطًا 
إلـــى جــنــيــف، ولــكــنــهــا لـــم تــفــعــل الـــشـــيء ذاتـــه 

كـــي يـــبـــدي مـــرونـــة ويـــســـّهـــل أعـــمـــال الــلــجــنــة 
ــارع الــــســــوري  ــ ــشــ ــ ــة. ويـــــســـــود الــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
املــعــارض اســتــيــاء كبير مــن فشل املــحــاوالت 
األمــمــيــة فــي إيــجــاد حــل ســيــاســي، إذ إن هذا 
املسار لم يفض إلى نتائج منذ منتصف عام 
2012 الــــذي شــهــد صــــدور بــيــان »جــنــيــف 1« 
والتي  للمفاوضات  األكبر  املرجع  يعد  الــذي 
وصلت إلــى حائط مــســدود. ووصــف جــورج 
صبرا، وهو من الوجوه السورية املعارضة، 
في منشور له على »فيسبوك« أمس السبت، 
»الــخــديــعــة«، مطالبًا  بـــ الــدســتــوريــة  الــلــجــنــة 
»إنهاء املهزلة التي اخترعها الروس خدمة  بـ

ملشروعهم«، وفق قوله.
ــه، دعـــا الــبــاحــث السياسي  وفـــي الــســيــاق ذاتــ
رضــــــــوان زيـــــــــادة، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
استراتيجية  »بناء  إلــى  املعارضة  الجديد«، 
مفاوضات  على  تعتمد  ال  ومختلفة  جديدة 
اللجنة الدستورية«، مضيفًا: »هذه اللجنة لن 
تثمر شيئًا كما بات واضحًا للجميع«. ولفت 
أن تشمل  أن هــذه االستراتيجية »يجب  إلــى 
تــفــعــيــل دور الــحــكــومــة املــؤقــتــة فـــي املــنــاطــق 
املحررة، وتفعيل دور الاجئني السوريني في 
كل دول العالم بهدف استثمارهم في الضغط 
ــــادة بــنــاء مــؤســســات املــعــارضــة  الـــدولـــي، وإعـ
كل  بــمــشــاركــة  يسمح  أفــضــل  تمثيلي  بشكل 
الــســوريــني فــيــهــا«. وعــّبــر زيـــادة عــن اعتقاده 
بأن املبعوث األممي لن يحيط مجلس األمن 
بالدور املعطل للنظام في مفاوضات اللجنة 
الــدســتــوريــة، و»ســيــحــاول االحــتــفــاظ باللغة 
املــبــعــوث  »دور  مـــضـــيـــفـــًا:  ــة«،  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
األممي ضعيف جدًا، لذلك يحتاج لهذه اللغة 
كي يحافظ على دوره، وكــي يبقى له مدخل 

على النظام السوري«.

ينتشر مقاتلون من »الحشد« عند بعض النقاط الحدودية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

وصف بيدرسن الجولة السادسة بـ»خيبة أمل« )فابريس كوفريني/فرانس برس(

تتراجع القدرة الشرائية للجزائريين )رياض كرامدي/فرانس برس(

من  السادسة  الجولة  انتهاء  مفاجئًا  يكن  لم 
أعمال اللجنة الدستورية السورية، التي ُعقدت 
استمرار  مع  خصوصًا  بالفشل،  جنيف،  في 
هذه  أعمال  لسير  المعطل  دوره  في  النظام 
السياسي،  الحل  مسارات  من  وغيرها  اللجنة 
بما يطرح تساؤالت عن مدى جدوى االستمرار 

في هذا المسار

قضية

تساؤالت عن جدوى 
االستمرار بعد فشل جديد

وفد النظام تجنب 
مناقشة األوراق التي 

قّدمتها المعارضة

االئتالف السوري سيعقد 
اجتماعات لتقرير ما 

سيحدث الحقًا

اتهامات لفصائل 
حليفة إليران بالتورط 

في التهريب

في الوقت الذي تعبر 
فيه أحزاب جزائرية عدة 
عن قلقها بشأن الوضع 

السياسي في البالد، فإنها 
تحذر كذلك من تفاقم 

الوضع االقتصادي 
واالجتماعي

يتسبب تعدد الجهات 
الممسكة بأمن الحدود 

العراقية السورية، في 
تواصل عمليات التهريب 

والتسلل، والتي تدر 
الماليين على بعض 

الفصائل

هادي  المعارضة  وفد  عن  الدستورية  للجنة  المشترك  الرئيس  أكد 
اتفاقات،  أي  إلى  التوصل  في  النظام  رغبة  عدم  )الــصــورة(  البحرة 
الرغبة، على  اآلن  »ال توجد حتى  الجمعة:  قائًال في مؤتمر صحافي 
ــرف واحــــد، في  ــدى طـ ــل لـ ــ األق
ــات. هــذه  ــق ــواف الــتــوصــل إلـــى ت
يمكن  ال  ــة  ــوري ــت ــدس ال الــعــمــلــيــة 
هــي«.  كما  بقيت  إن  تستمر  أن 
االنسحاب  المعارضة  نيّة  وحــول 
تعنّت  ظل  في  المفاوضات  من 
ال  »االنسحاب  البحرة:  قال  النظام، 
سفك  يوقف  وال  ــثــورة،  ال يخدم 

الدماء في سورية«.
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أفغانستان: مقتل 4 من 
»طالبان« في جالل أباد

ــتــل أربــعــة مــن عــنــاصــر »طــالــبــان« 
ُ
ق

فــي مدينة  فــي هــجــومــني مختلفني 
جال أباد عاصمة والية ننجرهار، 
شــرقــي أفــغــانــســتــان، أمـــس السبت، 
ــة  ــيـ مـــســـؤولـ ــة  ــهــ  أي جــ

ّ
تـــــتـــــن ولــــــــم 

الــهــجــومــني. وقـــال مــصــدر قبلي إن 
وا هجومني 

ّ
مسلحني مجهولني شن

في  الحركة  على عناصر  مختلفني 
جال أباد، ما أدى إلى مقتل أربعة 
ــاف أن  ــ مـــن عــنــاصــر الـــحـــركـــة. وأضــ
عــنــصــريــن مـــن الـــحـــركـــة ســقــطــا في 
هجوم، وآخرين في الهجوم الثاني، 

صيبت فيه طفلة أيضًا.
ُ
الذي أ

)العربي الجديد(

باكستان: مقتل 5 في 
صدامات بالهور

أعلن حزب »حركة لبيك باكستان« 
املــتــشــدد، أمــس الــســبــت، أن خمسة 
ــتــلــوا فــي مــواجــهــات 

ُ
مــن أنــصــاره ق

مــع قـــوات األمـــن فــي مدينة الهــور، 
ــان، بــــعــــد مــقــتــل  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ شـــــرقـــــي بـ
الــصــدامــات. وتجّمع  فــي  شرطيني 
أكــثــر مــن ألـــف عــنــصــر مــن الــحــزب، 
للمطالبة  الــجــمــعــة،  أمـــس  مــن  أول 
ــوقـــوف  ــراج عــــن زعــيــمــهــم املـ ــ ــاإلفـ ــ بـ
ســـعـــد رضـــــــوي، وقـــطـــعـــوا طـــرقـــات 
وألــــــقــــــوا مـــــقـــــذوفـــــات. واســــتــــمــــّرت 

االحتجاجات أمس.
)فرانس برس(

موفد أميركي 
في سيول لبحث 
ملف بيونغ يانغ

وصـــل مــبــعــوث الـــواليـــات املــتــحــدة 
بشأن كوريا الشمالية، سونغ كيم، 
أمس السبت، إلى كوريا الجنوبية 
فــــــي زيــــــــــــارة تـــــأتـــــي وســــــــط تــعــثــر 
مـــحـــادثـــات نــــزع الـــســـاح الـــنـــووي 
والــتــوتــر بــشــأن أحــــدث اخــتــبــارات 
صـــواريـــخ تــجــريــهــا بــيــونــغ يــانــغ، 
وهــي إطــاقــهــا صــاروخــًا بالستيًا 
مـــــن غــــــواصــــــة. وبــــعــــد مــــحــــادثــــات 
مــع نــظــرائــه مــن كــوريــا الجنوبية 
ــــوم  والـــــــيـــــــابـــــــان فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن يـ
 كيم كوريا 

ّ
الــثــاثــاء املــاضــي، حــث

الشمالية على »االمتناع عن القيام 
في  واملشاركة  أخــرى  باستفزازات 

حوار مستدام وملموس«.
)رويترز(

أوزبكستان  الناخبون في  أن يدلي  املقرر  من 
بأصواتهم، اليوم األحد، في انتخابات رئاسية 
ــــى واليــــــة جـــديـــدة  ســتــفــضــي عـــلـــى األرجـــــــح إلـ
مدتها خمس سنوات للرئيس املنتهية واليته 
شوكت ميرضيايف، الذي تراجع زخم نزعته 
اإلصــاحــيــة، مــع بـــروز مــؤشــرات حـــول ميول 
استبدادية له. وميرضيايف الذي يحكم أكبر 
دولة في آسيا الوسطى لناحية عدد السكان 
)35 مليونًا( منذ 2016، موضع إشادة إللغائه 
العمل القسري وفتحه االقتصاد وإفراجه عن 
املعارضني الذين تعرضوا للتعذيب في عهد 
ســلــفــه الــقــاســي إســــام كــريــمــوف. لــكــن الــرجــل 
الــقــوي فــي الــبــاد عـــاد أخــيــرًا إلـــى مــمــارســات 
املاضي وقمع العديد من األصــوات املعارضة 
قبل االقتراع. ويتهمه منتقدوه أيضًا بإقصاء 
كــل مــعــارضــة حقيقية مــن االنــتــخــابــات. لذلك 
ــة مــرشــحــني  ــ ــعـ ــ ــايـــف أربـ ــيـ ــيـــرضـ ــافـــس مـ ــنـ ــيـ سـ
يصفهم كثر بالدمى وامتنعوا عن توجيه أي 

انتقادات للرئيس خال الحملة االنتخابية.
واملــرشــحــون هــم نـــارزولـــو أوبـــلـــومـــورودوف 

عــن حـــزب »الــبــيــئــة«، وعــلــيــشــر قـــديـــروف عن 
»حــــــزب الــنــهــضــة الـــوطـــنـــي األوزبـــكـــســـتـــانـــي 
عن  الحليموف  عبد  وبــاهــرام  الديمقراطي«، 
حـــزب »الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي«، 
ومــقــصــودة فــاريــزوفــا عــن الــحــزب »الشعبي 

الديمقراطي«.
وفــــي الــعــاصــمــة طــشــقــنــد، ال شـــك فـــي نتيجة 
ــارة األجــــــرة  ــ ــيـ ــ ــًا لـــســـائـــق سـ ــقــ الــــتــــصــــويــــت، وفــ
ــّدق فـــي لــوحــة  ــ ــــذي حـ ــهـــرومـــوف، الـ اخـــتـــيـــور بـ
إعــانــات ضخمة ظــهــرت عليها تــبــاعــًا صــور 
املرشحني، وقــال لوكالة »فرانس بــرس«: »من 
لانتخابات(  )املخصص  املــال  إنفاق  األفضل 
على قضايا أخــــرى«. وأضـــاف أن »كــل هــؤالء 
ــــاص )املــــرشــــحــــني( مــــن فـــريـــق واحـــــد:  ــــخـ األشـ
الرئيس ميرضيايف،  إلى  إشــارة  فريقه«، في 
الذي حصل على 88.61 في املائة من األصوات 
األول 2016،  كــانــون  رئــاســيــات ديسمبر/  فــي 

عن الحزب »الديمقراطي الليبرالي«.
ــــرى مـــراقـــبـــون أن الـــرهـــان الــرئــيــســي لــهــذه  ويـ
ــــان الـــفـــوز  ــتـــخـــابـــات هــــو مـــعـــرفـــة مــــا إذا كـ االنـ
املـــرجـــح ملــيــرضــيــايــف ســيــعــطــي دفــعــًا جــديــدًا 
الــتــي دفــعــت املجلة األسبوعية  لــإلصــاحــات، 
إلى  إيكونوميست«  »ذي  النافذة  البريطانية 

اعتبار أوزبكستان في 2019 »دولة العام«.
مليرضياييف  االنــتــخــابــي  الــبــرنــامــج  ويــركــز 
عــلــى الــســعــي نــحــو زيــــادة نــصــيــب الــفــرد من 
إلــى 4 آالف  اإلجــمــالــي ليصل  املحلي  الناتج 
الــفــقــر وخــلــق 5.3 مــايــني  دوالر والـــحـــد مـــن 
ــدة فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات  ــديــ فـــرصـــة عـــمـــل جــ
وخفض التضخم بنسبة 5 في املائة وجذب 
120 مليار دوالر استثمارات جديدة. ويركز 

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق إســـــام كـــريـــمـــوف، تشهد 
أوزبكستان حرية أكبر. ووضع ميرضيايف 
الذي  القطن،  في حقول  القسري  للعمل  حــدًا 
كــان عانى منه آالف األطــفــال، في إجــراء لقي 
ترحيبًا في جميع أنحاء العالم. لكن العامني 
ــــى شـــهـــدا حملة  ــتـــه األولــ األخـــيـــريـــن مـــن واليـ

جميع  على  القضاء  على  فــاريــزوفــا  برنامج 
أشــكــال عــدم املــســاواة االجتماعية فــي الباد 
من أجل ضمان املشاركة املتساوية للسكان. 
التعليم  ويستهدف قديروف تطوير مجالي 
واالقتصاد وإصاح نظام انتخابات الهيئات 
نظام  وإقامة  املرافق  وخصخصة  التمثيلية 
للفقراء  املــعــيــشــي  املــســتــوى  لتحسني  جــديــد 
ودعــــم حــريــة الــتــعــبــيــر. وبــيــنــمــا يــســعــى عبد 
الحليموف إلى تعزيز دور املجالس املحلية 
ــة والــــــرشــــــوة والـــجـــشـــع  ــمـ ــريـ ومــــحــــاربــــة الـــجـ
والعنف وإقامة نظام قضائي مستقل والعمل 
ــقـــوق اإلنــــســــان والـــحـــريـــات،  ــان حـ ــمـ عـــلـــى ضـ
البيئة  على  التركيز  أوبــلــومــورودوف  ينوي 
وفاة  على  وبعد خمس سنوات  واالقتصاد. 

قــمــع مــتــزايــدة ضــد مــدونــني يــنــتــقــدونــه. كما 
كــبــح وبـــاء كــورونــا الــنــمــو الــقــوي لاقتصاد 
ــة لـــلـــســـيـــاحـــة وغـــــــذى الــســخــط  ووجـــــــه ضــــربــ
نــادر، نظمت تظاهرات  الشعبي. وفــي حــدث 
الطاقة  نقص  على  احتجاجًا  املــاضــي  الــعــام 
الغني بالغاز. وشكت صبغت  البلد  في هذا 
ــا، وهـــــي مــــن ســـكـــان طــشــقــنــد، مــن  ــيـــمـــوفـ رحـ
ارتفاع األسعار الــذي يزيد من عدم املساواة 

بني األغنياء والفقراء. 
ــارضــــني  ــعــ ــن املــ ــ ــــاد عـــــــدد كـــبـــيـــر مــ ــبــ ــ ــ وفـــــــي ال
ــــوا  الــحــقــيــقــيــني ملـــيـــرضـــيـــايـــف، لــكــنــهــم مــــا زالـ
بحاجة إلى السماح لهم بتحدي الرئيس في 
صناديق االقتراع. وقضية األستاذ الجامعي 
املــعــروف خــضــرنــزار أالكــولــوف أفــضــل مثال. 
فقد رفضت وزارة العدل مرارًا تسجيل حزبه 
الــســيــاســي، وهـــي خــطــوة ضـــروريـــة للترشح 
لانتخابات. ودانت منظمة »هيومن رايتس 
السلطات  »مضايقات«  بـ ووتش« ما وصفته 
لــلــنــاشــطــني املــؤيــديــن ألالكـــولـــوف فــي الــفــتــرة 
التي سبقت االنتخابات. ورأى املتخصص في 
»كارنيغي«  مركز  في  الوسطى  آسيا  شــؤون 
في موسكو، تيمور عمروف، أن »ميرضيايف 
يــواجــه مــعــضــلــة: كــيــف يستمر اإلصــــاح من 
املـــوروث  املــســاس بالنظام االســتــبــدادي  دون 
وقال  النخبة؟«.  منه  وتستفيد  كريموف  عن 
إن »الفساد ما زال موجودًا في رأس الحكومة، 
لكن السلطة تغض النظر، غير أنه في الوقت 
نـــفـــســـه، أصــــبــــح املـــجـــتـــمـــع أكــــثــــر حـــيـــويـــة مــن 
ذي قــبــل، ولـــن يــكــون ســعــيــدًا إذا لـــم تــواصــل 

الحكومة اإلصاحات«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

االنسحاب 
من أفغانستان

مفاجأة 
الصواريخ 

الصينية

ووكـــــــاالت  أمــــيــــركــــيــــة،  وزارات  ــــي  فـ الــــعــــامــــني 
ــلـــيـــة، بــــإجــــراء مـــراجـــعـــات داخــلــيــة  أمــنــيــة داخـ
بــشــأن طريقة  وتحقيقات إضــافــيــة ومــوســعــة 
األميركي  االنسحاب  مــع  بــايــدن  إدارة  تعامل 
النهائية  املــغــادرة  وال سيما  أفغانستان،  مــن 
للعسكريني واملوظفني الدبلوماسيني وإغاق 
الطارئ لألفغان  األميركية واإلجــاء  السفارة 
تقرير لصحيفة  الــبــاد، بحسب  من  املؤهلني 

»وول ستريت جورنال« األميركية.
ــات الـــتـــي يـــجـــريـــهـــا بــشــكــل  ــعــ ــراجــ ــدف املــ ــهــ وتــ
وزارات  فــــي  ــون  ــامــ ــعــ الــ ــتـــشـــون  ــفـ املـ مــنــفــصــل 
الدفاع، واألمن الداخلي، والصحة والخدمات 
اإلنــســانــيــة، والــخــارجــيــة، إضــافــة إلــى الوكالة 
األمــيــركــيــة للتنمية الــدولــيــة، إلـــى تــحــديــد ما 
ــطــت بشكل 

َّ
األمــيــركــيــة »خــط اإلدارة  كــانــت  إذا 

االنسحاب«، وما تاه  لتنفيذ  كــاٍف ومناسب 
من عمليات اإلجــاء، وذلك بحسب مسؤولني 
ــيــــني مـــطـــلـــعـــني تــــحــــدثــــوا لــلــصــحــيــفــة  ــيــــركــ أمــ

األولية ألنظمة تفوق سرعة الصوت املتقدمة 
في بيئة واقعية«. 

أبـــدوا  املــســؤولــني   
ّ
أن ــــرت »ســـي أن أن«  وذكـ

ــلـــصـــاروخ  قــلــقــهــم مــــن الـــــقـــــدرة املـــحـــتـــمـــلـــة لـ
فــوق القطب   هــجــوم مــن 

ّ
الصيني على شــن

الـــجـــنـــوبـــي، حــيــث تــغــيــب فــاعــلــيــة األنــظــمــة 
املـــصـــمـــمـــة لـــتـــوفـــيـــر إنــــــــذار مــبــكــر ملـــثـــل هـــذا 

الهجوم، على حد قول مسؤولي الدفاع.
واعـــتـــبـــر أحـــــد كــــبــــار مـــوظـــفـــي الـــكـــونـــغـــرس 
ــدرة  ــ ـــظـــهـــر »قـ

ُ
الـــجـــمـــهـــوريـــني أن الـــتـــجـــربـــة ت

الــضــربــة األولــــى وتــؤكــد حــاجــتــنــا ملــواصــلــة 
بــرنــامــج الــتــحــديــث عــلــى قــــدم وســــــاق«، في 
البنتاغون  الجارية في  الجهود  إلى  إشــارة 
األميركي  الــنــووي  لألمن  الوطنية  واإلدارة 
إلصاح الترسانة النووية األميركية. وقال: 
الــنــوويــة  األســلــحــة  دور  تــقــلــيــل  يمكننا  »ال 
في وقت تندفع فيه روسيا والصني بكامل 

قوتهما في االعتماد عليها«.
ونــصــح خــبــيــر األســلــحــة الــنــوويــة فـــي معهد 
لويس،  الدولية، جيفري  للدراسات  ميدلبري 
»عدم املبالغة في رد الفعل. تمتلك  واشنطن بـ
يمكنها  نـــــووي  ســــاح   100 بــالــفــعــل  الـــصـــني 
ــدة ويــمــكــنــنــي  ــحــ ــتــ اســــتــــهــــداف الــــــواليــــــات املــ
ــذا هـــو الـــردع  ــذه الــحــقــيــقــة. هـ الــتــعــايــش مـــع هـ
الــنــووي«. مع ذلــك، ال تبدو اإلدارة األميركية 
الــحــالــيــة فـــي وارد الـــتـــراجـــع عـــن خــطــتــهــا في 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــدء  ــى بــ ــلــ ــن عــ ــريــ ــهــ ــن شــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ مـــــــّر أكـ
أفغانستان  األميركي من  االنسحاب 
قــبــل أن يكتمل نــهــايــة أغــســطــس/آب 
املاضي، لكن التحقيقات الداخلية في الواليات 
ــذا االنـــســـحـــاب، الـــذي  املـــتـــحـــدة، فـــي طــريــقــة هــ
»الــفــوضــوي« و»الـــكـــارثـــي«، لــم تطَو  ُوصـــف بـــ
أوســع،  وبشكل  ستتواصل  أنها  ويبدو  بعد، 
لتلقي مزيدًا من التداعيات على إدارة الرئيس 
األميركي جو بايدن وحلفاء واشنطن ال سيما 
داخل حلف شمال األطلسي، على الرغم من أن 
الطرفني بدَوا في اجتماع وزراء دفاع »الناتو« 
يومي الخميس والجمعة املاضيني، يحاوالن 
تجاوز التوتر الذي كان السمة األبرز للعاقة 
بــيــنــهــمــا بـــعـــد االنـــســـحـــاب مــــن أفــغــانــســتــان، 
واملـــضـــي قــدمــًا نــحــو مــواصــلــة الــتــنــســيــق في 
ملفات كــبــرى أخـــرى. وبـــدأ عــدد مــن املفتشني 

واشنطن ـ العربي الجديد

الصيني  ـ  األمــيــركــي  الــصــراع  يتخذ 
مسارًا أكثر حّدة، بعد كشف صحيفة 
أخيرًا  األميركية  تايمز«  »فايننشال 
آب  الصني اختبرت ساحًا في أغسطس/  أن 
الفضاء ودار حول   طريقه عبر 

ّ
املــاضــي، شــق

األرض، قبل النزول صوب هدفه، الذي أخطأه 
الرغم من نفي بكني  في نهاية املطاف. وعلى 
تقرير الصحيفة، تزايدت املخاوف بعد الكشف 
قــادر على حمل رؤوس نووية.  الــصــاروخ  أن 
وهـــو مــا دفـــع الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، 
يــوم األربــعــاء املــاضــي، إلــى إبـــداء قلقه بشأن 
)هايبرسونيك(.  »فـــرط صــوتــيــة«  الــصــواريــخ 
ــخ فــي  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــن الـ ــ ــوع مـ ــ ــنـ ــ ــلـــق هــــــذا الـ ــنـــطـ ويـ
الــطــبــقــات الــعــلــيــا لــلــغــاف الـــجـــوي بــســرعــات 
تـــزيـــد عـــن خــمــســة أضـــعـــاف ســـرعـــة الـــصـــوت، 
الــســاعــة. وكــانــت  فــي  نــحــو 6200 كيلومتر  أو 
الصني قــد عرضت فــي 2019 صــاروخــًا أســرع 
مــن الــصــوت أطلقت عليه اســم »دي أف ـ 17«. 
)حوالى  املــدى  املتوسط  الساح  لهذا  ويمكن 
ألفي كيلومتر( ويشبه »طائرة شراعية« حمل 
رؤوس حــربــيــة نـــوويـــة. لــكــن الـــصـــاروخ الــذي 
عن  يختلف  تايمز«  »فايننشال  عنه  تحدثت 
ـ 17«، إذ يمكن أن يصل إلى الفضاء  »دي أف 
ويوضع في املدار ثم يمر عبر الغاف الجوي 
قبل أن يصيب هدفه. وسبق أن أعلن الروس 
ــطــلــق من 

ُ
عـــن صـــواريـــخ »تــســيــركــون« الــتــي ت

غواصة، وصواريخ »أفانغارد«.
ــرت مــحــطــة »ســـي أن أن« فـــي تــقــريــر لها  ــ وذكـ
أن الـــتـــقـــريـــر مـــنـــح زخــــمــــًا جــــديــــدًا ملـــعـــارضـــي 
ــرافــــضــــني لـــطـــمـــوحـــه فــــي تــقــلــيــص  بـــــايـــــدن، الــ
ر مسؤولو 

ّ
الترسانة النووية األميركية. وحذ

الـــتـــجـــربـــة  ــن أن  ــ االســــتــــخــــبــــارات والــــــدفــــــاع مـ
ــفـــزة تــكــنــولــوجــيــة كــبــيــرة  ـــمـــثـــل قـ

ُ
الــصــيــنــيــة ت

ــع أن  ــات املـــتـــحـــدة. ومــ يــمــكــن أن تـــهـــدد الــــواليــ
املسؤولني شّددوا على أن الصاروخ الصيني 
ال يترجم تفّوقًا على الواليات املتحدة، إال أن 
الصاروخ  الكامن في طبيعة  املفاجأة  عنصر 
ونوعيته حضر في االجتماعات األخيرة لهم.

أســرع  بشكل  الصني نجحت  أن  كذلك كشفوا 
مما توقعت الــواليــات املــتــحــدة، وفــقــًا ملــا أفــاد 
مسؤول عسكري سابق. مع العلم أن واشنطن 
اخـــتـــبـــرت بــنــجــاح مـــكـــونـــات »نــــمــــاذج أولـــيـــة« 
لــصــواريــخ أســـرع مــن الـــصـــوت، يـــوم األربــعــاء 
املــاضــي. وأفـــاد ســاح البحرية األمــيــركــي في 
بــيــان أن ثــاثــة اخــتــبــارات أجــريــت »بــنــجــاح« 
فـــي مـــركـــز والــــوبــــس الـــتـــابـــع لـــوكـــالـــة الــفــضــاء 
ــة فــرجــيــنــيــا قــرب  األمــيــركــيــة )نـــاســـا( فــي واليــ
واشنطن. وأضاف البيان أن هذه االختبارات 
»شّكلت عرضًا للتقنيات والقدرات والنماذج 

األمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال املـــســـؤولـــون إن الـــوكـــاالت 
ــلــــيــــة بــني  ــتـــجـــري اتـــــصـــــاالت داخــ ــمـــس سـ الـــخـ
مكاتب مفتشيها العامني بشكل دوري لتبادل 
املعلومات بشأن النتائج التي توصل كل منهم 
املفتش  الوكاالت مع  إليها. كما ستعمل هذه 
العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، جون 
املــســتــمــرة  الــرقــابــة  أعـــمـــال  ســوبــكــو، لتنسيق 

املتعلقة بأفغانستان.
ــعـــات إلــــى »فـــحـــص عـــام«  وتـــرقـــى هــــذه املـــراجـ
الفيدرالية لانسحاب  الحكومة  إدارة  لكيفية 
مــن أفــغــانــســتــان، والــتــقــصــي حـــول مــا إذا كــان 
ضت  باإلمكان التعامل معه بشكل أفضل. وتعرَّ
إدارة بــايــدن النــتــقــادات الذعـــة، خصوصًا من 
قــبــل املــعــســكــر الـــجـــمـــهـــوري، وحـــتـــى مـــن قبل 
حــلــفــائــهــا، بــســبــب »فـــوضـــويـــة« االنـــســـحـــاب، 
العسكري  الــوجــود  إنهاء  وذلــك بعدما تحول 
ــارئ لـــلـــواليـــات املــتــحــدة  ــ ــــاء طـ إلــــى مــهــمــة إجـ
وشركائها املتمركزين في أفغانستان، إضافة 
إلى األفغان الذين عملوا مع القوات األجنبية.

ويوم الخميس املاضي، بعث عدد من أعضاء 
تحديدًا  وهــم  الجمهوريني،  الشيوخ  مجلس 
السيناتور جيم ريش من واليــة أيداهو وهو 
ــارز فـــي لــجــنــة الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة  ــ عــضــو بـ
ــهـــــوف مــن  ــ ــمـــس إنـ ــيـ بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، وجـ
ــقـــوات  ــو عـــضـــو فــــي لــجــنــة الـ ــ أوكــــاهــــومــــا وهـ

تــقــلــيــص الــتــرســانــة الـــنـــوويـــة، وهــــو مـــا أكـــده 
أن«، معتبرًا  أن  »ســـي  لــــ فــيــهــا  كــبــيــر  مـــســـؤول 
أن »مـــوقـــف بـــايـــدن مـــن االنــتــشــار الـــنـــووي لم 
يتغّير«، لكنه أكد أن »مراجعة الوضع النووي 

ستأخذ في االعتبار البيئة األمنية الحالية«.
ودفــعــت الــتــجــربــة الــصــيــنــيــة الــكــونــغــرس إلــى 
مطالبة اإلدارة باإلفصاح عن خطتها للدفاع 
عن الباد ضد مثل هذه الصواريخ. مع العلم 
أنــه فــي الشهر املــاضــي أضــافــت لجنة القوات 
 على ترميز 

ً
املسلحة في مجلس النواب تعديا

قانون تفويض الدفاع الوطني، أوضح قلقها 
»بشأن عدم قدرة أنظمة الــرادار الحالية على 

املسلحة باملجلس نفسه، وروب بورتمان من 
والية أوهايو وهو عضو لجنة األمن الداخلي 
ــيـــوخ،  ــــؤون الـــحـــكـــومـــيـــة بــمــجــلــس الـــشـ ــشــ ــ والــ
بــرســالــة إلــــى املــفــتــشــني الــعــامــني فـــي وزارات 
والدفاع، والوكالة  الوطني  الخارجية واألمــن 
يــطــالــبــون فيها  الــدولــيــة،  للتنمية  األمــيــركــيــة 
لبرنامج  مشتركًا  وتــدقــيــقــًا  مــراجــعــة  بــإجــراء 
تــأشــيــرات الــهــجــرة الــخــاصــة بــاألفــغــان. ودعــا 
ــــى إجـــــــراء تــدقــيــق  ــالــــة، إلـ األعــــضــــاء فــــي الــــرســ
شامل في جميع الوزارات املسؤولة عن تنفيذ 
وعمليات  ومهماتها،  ومكاتبها،  الــبــرنــامــج، 

التواصل بينها.
ــوع الـــحـــالـــي، أبـــلـــغـــت الــقــائــمــة  ــبــ ــــال األســ وخــ
بــأعــمــال املــفــتــش الــعــام فــي وزارة الــخــارجــيــة، 
الـــكـــونـــغـــرس، أن مــكــتــبــهــا ســـيـــراجـــع بــرنــامــج 
تأشيرات الهجرة الخاصة باألفغان، ومعالجة 
في  لدمجهم  تمهيدًا  الاجئني،  إعــادة توطني 
 عن مراجعة اإلجاء 

ً
املتحدة، فضا الواليات 

الطارئ للمواطنني األميركيني واألفغان، وفقًا 
لرسالة اطلعت عليها »وول ستريت جورنال«.

كما بدأ املفتش العام في وزارة الدفاع، عمليتي 
تقييم ومــراجــعــة لــأليــام األخــيــرة مــن الــحــرب 
ما  تحديد  بهدف  أفغانستان،  فــي  األميركية 
إذا كان البنتاغون قد خطط بشكل كاٍف وقدم 
الــدعــم لنقل املــواطــنــني األفــغــان والحــقــًا إعــادة 
تــوطــيــنــهــم. كــمــا يــقــوم املــفــتــش الـــعـــام بــــوزارة 
األميركية  الجوية  بالغارة  بالتحقيق  الدفاع 
في كابول في 29 أغسطس املاضي، والتي قال 
البنتاغون الحقًا إنها أسفرت عن سقوط 10 

ضحايا مدنيني، من بينهم 7 أطفال.
الــعــام فــي الوكالة  كــذلــك، أعــلــن مكتب املفتش 
األمــيــركــيــة للتنمية الــدولــيــة فــي بــيــان أخــيــرًا، 
املــســاعــدات  أنــشــطــة  فــي  للتدقيق  أنـــه يخطط 
في  للتدقيق  إضــافــة  ألفغانستان،  اإلنسانية 
عملية إنهاء البرامج ذات الصلة بأفغانستان.

وإن كان ليس من غير املألوف أن يقوم العديد 
الــوكــاالت  فــي مختلف  الــعــامــني  املفتشني  مــن 
حول  منفصلة  تحقيقات  بإطاق  الفيدرالية، 
الــقــضــيــة نــفــســهــا وتــــبــــادل املـــعـــلـــومـــات حـــول 
مراجعاتهم، إال أن ذلك يشير في الوقت نفسه، 
إلى األهمية التي توليها هذه الوكاالت ملتابعة 
ما حصل في أفغانستان وما خلفه االنسحاب 

األميركي من هذه الدولة من تداعيات.
وفي السياق، قالت مديرة السياسات العامة 
الحكومية«،  الــرقــابــة  »مــشــروع  منظمة  فــي 
لــيــز هــيــمــبــوويــتــش، إن إطـــــاق مــراجــعــات 
ــاب مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان أمــــر  ــ ــــحـ ــــسـ حـــــــول االنـ
»منطقي للغاية«، ال سيما في ظل األحداث 
املختلفة.  الـــوكـــاالت  مــن  عـــددًا  الــتــي شملت 
إلـــى أن  ــارت، بحسب »وول ســتــريــت«،  ــ وأشـ
تعدد املراجعات »يمكن أن يؤدي في بعض 
األحــيــان إلــى ازدواجــيــة الجهود وتحديات 
بمحاسبة  عــادة  يسمح  لكنه  بيروقراطية، 

عامة أكثر شمولية بشأن ما حدث«.
الــقــرار األميركي  ف 

ّ
األثــنــاء، وبينما خل فــي 

ــيـــات  ــتـــان تـــداعـ ــانـــسـ بـــاالنـــســـحـــاب مــــن أفـــغـ
مــع حلفائها،  واســعــة على عاقة واشنطن 
أخــيــرًا، خصوصًا في اجتماع  الطرفان  بــدا 
لـــــــــوزراء دفـــــع حـــلـــف شــــمــــال األطـــلـــســـي فــي 
ــيــــس والـــجـــمـــعـــة  ــل يـــــومـــــي الــــخــــمــ ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ بـ
ــاوالن تـــخـــطـــي تـــداعـــيـــات  ــ ــحــ ــ املــــاضــــيــــني، يــ
ــــي الـــتـــعـــاون  ــًا فـ ــدمــ ــــي قــ ــــضـ ــلــــف واملـ هــــــذا املــ
بــشــأن مــلــفــات أخــــرى عــلــى رأســـهـــا روســيــا 
كانت  ذلـــك،  ومـــع  املستقبلية.  والــتــهــديــدات 
هناك محادثات صريحة حول أفغانستان، 
ولكن من دون توجيه أصابع االتهام، وفقًا 
ملسؤولني مطلعني على املحادثات تحدثوا 
»وول ستريت«. وقال األمني العام للحلف،  لـ
ينس ستولتنبرغ، في حديث للصحافيني 
أول من أمس، إن »األزمــة في أفغانستان، ال 
الشمالية  وأميركا  أوروبــا  تغّير من حاجة 
للوقوف معًا في الناتو، ملواجهة التحديات 
الــعــاملــيــة املـــتـــزايـــدة«. ويـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــًا، 
»وول ستريت  لـــ بحسب ما قــال املسؤولون 
جورنال«، إلى أن »األوروبيني يدركون مدى 
القوة العسكرية  حاجتهم واعتمادهم على 
األميركية، لردع روسيا أو القيام بأي مهمة 

استكشافية كبيرة«.

اكتشاف وتعقب واشتباك وهزيمة التهديدات 
الــنــاشــئــة مــن األســلــحــة الــتــي تــفــوق سرعتها 
سرعة الصوت«. وأثار سفير الواليات املتحدة 
فــي مــجــال نـــزع الـــســـاح، روبــــرت وود، الــذعــر 
فــي أوســــاط الــكــونــغــرس، بــقــولــه للصحافيني 
فــي وقــٍت سابق مــن هــذا األســبــوع فــي جنيف 
الــدفــاع  يمكننا  كيف  نــعــرف  »ال  السويسرية: 
عن أنفسنا ضد هذا النوع من التكنولوجيا«.

إقــنــاع الكونغرس  بــايــدن حاليًا فــي  ويــعــانــي 
بـــجـــدوى تــقــلــيــص الـــتـــرســـانـــة الـــنـــوويـــة، رغــم 
ـــل الــــتــــوتــــرات الـــنـــوويـــة 

ّ
ـــقـــل

ُ
تـــشـــديـــده أنـــهـــا ســـت

ــا والــــصــــني.  ــ ــيـ ــ ــوم، تــــحــــديــــدًا روسـ ــخــــصــ ــــع الــ مـ
ــايــــدن عــــن خــطــتــه مــــع إبـــعـــاد  وبــــــرز تــــراجــــع بــ
مسؤولة السياسة النووية في فريقه ليونور 
فــي خطوة وصفها  املــاضــي،  الشهر  توميرو، 
وتواجه  تنظيم«.  »إعــادة  بأنها  »البنتاغون« 
مالوري ستيوارت، التي رشحها بايدن للعمل 
مــســاعــدة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة لــلــســيــطــرة على 

األسلحة، معارضة شديدة من الكونغرس.
ــص الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري مــن أيــداهــو 

ّ
ولــخ

جيم ريش، العضو البارز في لجنة العاقات 
املعارضة  هــذه  الــشــيــوخ،  بمجلس  الخارجية 
بقوله إنه »يعارض ترشيح ستيوارت بسبب 
املتحدة على  الــواليــات  اعتراضات من حلفاء 
دراسة اإلدارة لسياسة عدم االستخدام األول«. 
الـــقـــدرة  يــمــنــح  ــًا  نـــوويـ ــتــــخــــدام األول«  و»االســ
للُمبادر على التقدم على خصومه، في صورة 
مشابهة ملا حدث حني ألقت الواليات املتحدة 
هيروشيما  مدينتي  على  نــوويــتــني  قنبلتني 
6 أغسطس 1945  اليابانيتني في  وناغازاكي 
و9 مـــنـــه. وبـــــدا جــلــيــًا أن تــقــلــيــص الــتــرســانــة 
النووية األميركية قد أثار قلق حلفاء الواليات 
ــيـــا  ــًا أملــــانــــيــــا وبـــريـــطـــانـ ــدة، خــــصــــوصــ ــ ــــحـ ــتـ ــ املـ
 وجـــود روســيــا فــي الــشــرق. 

ّ
وفــرنــســا، فــي ظـــل

ــصــه مـــســـؤول دفـــاعـــي بــريــطــانــي 
ّ

وهــــو مـــا لــخ
ــم شــيء   »أهــ

ّ
ــأن »ســـي أن أن« بــ كــبــيــر ســابــق لــــ

يريد الحلفاء رؤيته خارج املراجعة هو التزام 
الــنــوويــة«.  قوتها  بتجديد  املتحدة  الــواليــات 
للرأس  املستمر  األمــيــركــي  التطوير   

ّ
ظــل وفــي 

الحربي »دبليو 93«، كأول رأس حربي نووي 
مــصــمــم يــضــاف إلـــى املـــخـــزون األمــيــركــي منذ 
عقود، أعرب املسؤول البريطاني عن مخاوفه 
مـــن تــغــيــيــر األمـــيـــركـــيـــني عــقــيــدتــهــم الــنــوويــة 
تحت شعار »االستخدام األول«. وقال: »تبدو 
روســيــا اآلن أكــثــر تــهــديــدًا مــن أي وقــت مضى 
إن  لــألوروبــيــني،  بالنسبة  الثمانينيات.  منذ 
أحــد  فــي  للتشكيك  غــريــبــة حــقــًا  اللحظة  هـــذه 
أعــمــدة ســيــاســة حــلــف شــمــال األطــلــســي، التي 
نجحت حتى اآلن، أي محافظة الواليات على 
»االســتــخــدام األول« لــلــســاح الــنــووي فــي أّي 

حرب مستقبلية.

تضع السلطات اللمسات األخيرة على مراكز االقتراع )فياتشيسالف أوسيليدكو/فرانس برس(

)Getty/ستحدد المراجعات ما إذا كانت إدارة بايدن خططت بشكل كاٍف لالنسحاب )درو أنغرر

ال يزال االنسحاب 
الفوضوي 

من أفغانستان 
يالحق إدارة 

الرئيس األميركي 
جو بايدن، التي 

تواجه إدارته اآلن 
تحقيقًا داخليًا 
تقوده خمس 

وزارات ووكاالت 
حكومية، 

في ظروف 
هذا االنسحاب 

وتداعياته، وما 
إذا كان باإلمكان 

التعامل معه 
بشكل أفضل

من  العديد  صوتية  فــرط  صــواريــخ  على  الصينية  التجارب  دفعت 
المسؤولين في الواليات المتحدة وخارجها إلى اإلعراب عن قلقهم 

حيال نوايا اإلدارة األميركية في تقليص الترسانة النووية
تقريرالحدث

تحقيق موسع يواجه 
اإلدارة األميركية

تهديد حقيقي 
لخطط بايدن النووية

متابعة

دعم محادثات 
موسكو

أكدت المتحدثة باسم 
البيت األبيض، جين بساكي، 

أول من أمس الجمعة، 
استعداد بالدها للمشاركة 

مستقبًال في محادثات 
موسكو حول الوضع في 

أفغانستان، مشيرة إلى عدم 
تمكنهم من المشاركة في 

المشاورات األخيرة بسبب 
صعوبات لوجستية. وقالت 
إّن »الواليات المتحدة تدعم 

هذه المفاوضات«.

ترقى المراجعات لفحص 
عام لكيفية إدارة 

الحكومة لالنسحاب

يرفض الجمهوريون 
التخلّي عن مبدأ 

»االستخدام األول« للنووي

ستتبادل الوكاالت 
التي تجري المراجعات 

المعلومات في ما بينها

قمع ميرضيايف 
العديد من األصوات 

المعارضة قبل االقتراع

اختبرت واشنطن أخيرًا 
نماذج أولية لصواريخ 

فرط صوتية

تستعد أوزبكستان النتخابات 
رئاسية اليوم األحد، وسط 

توقعات بفوز الرئيس 
شوكت ميرضيايف بوالية 

ثانية، في ظّل قمعه 
أصواتًا معارضة

انتخابات أوزبكستان اليوم: فوز متوقع لميرضيايف

Sunday 24 October 2021 Sunday 24 October 2021
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سياسة

F

ستكون »غريفولز« 
المركز الرئيس لعمليات 

الدم والبالزما

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة بـــعـــيـــدة  ــ ــــضـ ــامـ ــ فـــــــي ظـــــــــــروف غـ
عــــــن اإلجــــــــــــــــــراءات الــــدســــتــــوريــــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة االعـــتـــيـــاديـــة، أعــلــن 
الــجــيــش املـــصـــري مــنــذ أيـــــام افـــتـــتـــاح »أول 
األوسط  أفريقيا والشرق  مركز متكامل في 
لــتــجــمــيــع الـــبـــازمـــا بــمــديــنــة الــــســــادس مــن 
أكــتــوبــر لتحقيق االكــتــفــاء الـــذاتـــي لــألدويــة 
بــني جهاز  بالتعاون  الــبــازمــا،  مــن  املشتقة 
مشروعات الخدمة الوطنية للقوات املسلحة 
ــة غـــريـــفـــولـــز اإلســــبــــانــــيــــة«. وكــــــّرس  ــ ــركـ ــ وشـ
الــجــيــش بـــذلـــك إدارتـــــــه وســيــطــرتــه املــطــلــقــة 
ــروع الــقــومــي إلنــتــاج  ــشـ عــلــى مـــا يــســمــى »املـ
أدوية مشتقات بازما الدم«، والذي وضعت 
نــواتــه بعدما اكتشفت خــال تفشي  الــدولــة 
ــقـــص فــي  ــود قـــصـــور ونـ ــ ــاء كــــورونــــا وجــ ــ وبــ
هذا  في  الحكومية  واملنجزات  املخصصات 

املجال العاجي الحيوي.
وكــــــان الــــوســــط الـــطـــبـــي والـــعـــلـــمـــي املـــصـــري 
ســيــرحــب بــتــدشــني مـــشـــروع حــكــومــي كبير 
ــيـــاجـــات الــصــحــيــة  ــتـ ــذا لــتــلــبــيــة االحـ ــ مـــثـــل هـ
للمواطنني، إذا كان املشروع مرتبطًا بالفعل 
بــتــلــك االحـــتـــيـــاجـــات واملـــــراكـــــز الــحــكــومــيــة 
العاملة في هذا املجال بالفعل منذ سنوات 
على نطاق واسع، والتابعة لكل من وزارتي 
العالي. لكن ما حدث هو  الصحة والتعليم 
قــرار شفهي مــن رئيس الجمهورية  صــدور 
املشروع  هــذا  بإسناد  السيسي  الفتاح  عبد 
»الـــقـــومـــي« إلـــى جــهــاز مــشــروعــات الــخــدمــة 
الــوطــنــيــة لـــلـــقـــوات املــســلــحــة، والــــــذي أنــشــأ 
بـــــدوره شـــركـــة اســتــثــمــاريــة ســيــتــبــعــهــا هــذا 
املــركــز، خــارجــة عــن نــطــاق سيطرة األجــهــزة 
املــعــنــيــة، وتــابــعــة لـــــوزارة الـــدفـــاع فــقــط، هي 
»غــريــفــولــز إيــجــيــبــت« بــالــشــراكــة مــع شركة 

إسبانية تحمل االسم نفسه.
عتبر الشركة الجديدة امتدادًا للمنظومة 

ُ
وت

الطبية للجيش، من دون أي تغيير أو دمج 
مستقلة،  أو  حكومية  شخصيات  أو  ملــراكــز 
ويرأس مجلس إدارتها اللواء طبيب مجدي 

الرسمية  الــجــهــات  إلـــى »تشجيع  بــه  تــهــدف 
واملستثمرين في املجال الطبي على خوض 
هـــذا الــنــشــاط، ثـــم الــعــمــل فـــي مــرحــلــة الحــقــة 
عــلــى تــصــديــر تــلــك املــنــتــجــات لــلــخــارج«. وال 
ــذا املــجــال  يــتــعــامــل الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد مـــع هــ
باعتباره خدميًا من الدرجة األولى، رغم أنه 
القومي«  ينص على فكرة تدشني »املشروع 
ألنــــه يـــربـــط الــتــجــمــيــع واإلنــــتــــاج بــإمــكــانــيــة 
الــبــيــع والــتــصــديــر لــلــخــارج، عــلــى الــرغــم من 
أن الــحــصــول عــلــى الـــبـــازمـــا مـــن املــواطــنــني 
ســيــكــون عـــن طــريــق الــتــّبــرع فــحــســب. وهــنــا 
يــمــهــد الــقــانــون والئــحــتــه الــطــريــق لسيطرة 
الــجــيــش عــلــى هـــذا املــجــال بــالــكــامــل، فــبــدايــة 
ســتــتــشــكــل لــجــنــة بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
ــد  ــ ــة زايــ ــ ــالـ ــ ــة هـ ــحــ ــــة وزيـــــــــــري الــــصــ ــــويـ وعـــــضـ

ورئيس  الغفار  عبد  خالد  العالي  والتعليم 
ورئيس  تامر عصام،  املصرية  الـــدواء  هيئة 
هيئة الشراء املوحد )التابعة للجيش( بهاء 
زيــدان، وممثل آخر لــوزارة الدفاع. وتختص 
اللجنة بوضع خطة إلنشاء املصانع ومراكز 
املعادلة  ووضــع  وأماكنها  البازما  تجميع 
الــســعــريــة لــلــتــصــرف فـــي الـــبـــازمـــا بــصــورة 
دورية، وربط سعر التصرف بالسوق املحلي 
بـــاألســـعـــار الـــعـــاملـــيـــة، وإصـــــــدار الــتــوصــيــات 
الصناعة.  توطني  تحقيق  ملوجبات  الــازمــة 
وتـــعـــنـــي هــــــذه الــــخــــطــــوات تــــأمــــني ســيــطــرة 
فعلية للجيش على أعمال اللجنة من خال 
ممثلني اثنني، وغياب تمثيل املجتمع الطبي 
الــوزراء  بوجود  إال  واالستثماري،  والعلمي 

الخاضعني لتوجيهات السيسي.
ــارًا عــالــيــة  ــعــ وبــيــنــمــا وضـــعـــت الـــائـــحـــة أســ
املستثمرين  مــن  ســدادهــا  املطلوب  للرسوم 
ــات الـــطـــبـــيـــة لــلــحــصــول  ــدمــ ــخــ فــــي مــــجــــال الــ
ــز خـــدمـــات  ــ ــراكـ ــ عـــلـــى تـــرخـــيـــص تـــشـــغـــيـــل مـ
الــــدم والـــبـــازمـــا، مــن أول فــحــص الــطــلــب ثم 
املــعــايــنــات ثـــم الــتــرخــيــص الــنــهــائــي، تعفي 
ــتــــي من  الـــائـــحـــة الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة )والــ
الوطنية(  الخدمة  مــشــروعــات  جهاز  بينها 

مــن أي رســــوم. كــمــا أن تــزامــن افــتــتــاح مركز 
ــة قــبــل  ــحــ ــائــ بــــهــــذا الـــحـــجـــم مـــــع صــــــــدور الــ
يــنــوون  الــذيــن  بــاقــي املستثمرين  اســتــعــداد 
الدخول في هذه السوق الجديدة، سيعطي 
جهاز الخدمة الوطنية أفضلية كبيرة، إلى 
جــانــب الــتــســهــيــات األخــــرى املــضــمــونــة في 
عــمــلــيــات الــفــحــص والــتــراخــيــص واســتــيــراد 

األجهزة واملواد ثم تصدير املنتجات.
الــجــهــاز يمتلك  أصــبــح  ولــألســبــاب نفسها، 
ــهـــات  ــلــــى حــــســــاب الـــجـ ــيــــرة عــ ــبــ أفـــضـــلـــيـــة كــ
الــحــكــومــيــة والــعــلــمــيــة األخـــــرى والــشــركــات 
الدولة وأي من  فيها  التي تساهم  الخاصة 
الـــتـــي يمنحها  الـــــــــوزارات بــحــصــة حـــاكـــمـــة، 
القانون حق العمل في هذا املجال، ألن هناك 
شرطًا لذلك هو أن يكون العمل تحت إشراف 
فــي مجال  لــشــركــة عــاملــيــة متخصصة  فــنــي 
تــصــنــيــع مــشــتــقــات الـــبـــازمـــا. ويــعــنــي هــذا 
األمر أن باقي الجهات الراغبة في املنافسة 
ــة مــثــل  ــبـــحـــث عــــن شــــركــ ــكـــون عــلــيــهــا الـ ــيـ سـ
»غريفولز« اإلسبانية إلجراء التعاقد معها.

في  أكــبــر  كمستثمر  الجيش  دخـــول  أن  كما 
هذا املجال سيصّعب استفادة املستشفيات 
التابعة لوزارة الصحة والجامعات مباشرة 
الــفــوائــد املتوقعة لــهــذا املــشــروع، تمامًا  مــن 
كما حدث عندما استورد الجيش لحسابه 
فــيــروس كــورونــا وعقاقير  كميات مــن لقاح 
وأدوية ووجهها فقط للمستشفيات واملراكز 
التابعة له. وكما حدث سابقًا عندما فتحت 
الـــدولـــة الـــبـــاب لــجــهــاز مـــشـــروعـــات الــخــدمــة 
فجعل  الطبية  األجــهــزة  الوطنية الســتــيــراد 
املرتبة  وفــي  املستشفيات،  لنفس  األولــويــة 
التي  التالية جاءت املستشفيات الحكومية 

يرتادها السواد األعظم من املصريني.
وأصدر السيسي عام 2015 قرارًا جمهوريًا، 
الجيش  قـــوة  تــكــريــس  فــي  مفصليًا  يعتبر 
 صاحية 

ً
االقــتــصــاديــة، مــنــحــه بــه صـــراحـــة

»تــأســيــس الــشــركــات بكافة صــورهــا، ســواًء 
بمفرده أو باملشاركة مع رأس املال الوطني 
أو األجــنــبــي«، وذلــك بهدف تجهيز وإعــداد 
مـــدن ومــنــاطــق عــســكــريــة، والــقــيــام بجميع 
ــــن شــأنــهــا  ــي مـ ــتــ الــــخــــدمــــات واألنــــشــــطــــة الــ
تــحــقــيــق أهــــدافــــه وتــنــمــيــة مـــــــــوارده، وذلــــك 
بــواســطــة األجـــهـــزة الــتــابــعــة لــوزيــر الــدفــاع، 
البازما.  مــشــروع  الــقــرار على  ويطبق هــذا 
وخال العام الحالي واصل الجيش توسعه 
إنشاء  أبرزها  مختلفة،  االقتصادي بصور 
بقوة  ستدخل  التي  فـــودز«  »سايلو  مدينة 
مــجــال الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة االســتــثــمــاريــة 
مـــع تــخــصــيــص جــــزء مـــن الــقــمــح املــســتــورد 
التغذية  رسميًا لها، ومنحها عقود توريد 

.
ً
املدرسية مستقبا

يواصل الجيش المصري 
إطباقه على مختلف 
القطاعات في البالد، 

وآخرها قطاع الصحة 
من بوابة »المشروع 
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ينوي الجيش تشييد منشآت للتبرع بالبالزما )خالد دسوقي/فرانس برس(

أمني مبارك، الــذي كان يشغل منصب مدير 
املسلحة  بــالــقــوات  الــطــبــيــة  الــخــدمــات  إدارة 
حتى الشهر املاضي. وقالت مصادر مطلعة 
الفريق  الدفاع  وزيــر  إن  الجديد«  »العربي  لـ
ــان ســيــبــقــي عــلــى مــبــارك  أول مــحــمــد زكـــي كـ
فـــي املــنــصــبــني، لــكــن الــســيــســي تــدخــل وأمـــر 
»كيانًا  بــاعــتــبــارهــا  فــقــط  للشركة  بــرئــاســتــه 
ــراف مــبــاشــر مـــن رئــاســة  ــ ســيــعــمــل تــحــت إشـ
ــلــــواء هــشــام  الـــجـــمـــهـــوريـــة«، فــتــم اخـــتـــيـــار الــ
الــشــشــتــاوي الـــذي كــان رئيسًا ألركـــان إدارة 

الخدمات الطبية مديرًا جديدًا لها.
وحتى اآلن تحاول الرئاسة ومجلس الوزراء 
مــبــارك  هــويــة  عــلــى  التعتيم  الــدفــاع  ووزارة 
كرئيس للشركة الجديدة، حتى يظهر األمر 
للرأي العام ودوائر الصحة والبحث العلمي 
واألعـــمـــال أن الــشــركــة الــجــديــدة مــجــرد فــرع 
للشركة اإلسبانية تحت إدارة وزارة الدفاع. 
ــن الــــواقــــع وهــيــكــلــيــة  وهـــــو أمـــــر مــخــتــلــف عــ
وتستخدم  للجيش،  تمامًا  التابعة  الشركة 

فقط اسم وتكنولوجيا الشركة اإلسبانية.
إنـــشـــاء 20 مـــركـــزًا للتبرع  الــجــيــش  ويـــنـــوي 
وإنشاء  الجديدة،  للشركة  تابعًا  بالبازما 
للبازما، ومختبر  مصانع ومخزن مركزي 
معملي الختبار عينات البازما، باإلضافة 
تابع ألكاديمية  تــدريــب وتطوير  مركز  إلــى 
الـــشـــركـــة اإلســـبـــانـــيـــة. أمــــا الـــهـــدف الــنــهــائــي 
لــلــمــشــروع فــهــو أن تــكــون هـــذه الــشــركــة هي 
ــدم والــبــازمــا  ــ املـــركـــز الــرئــيــس لــعــمــلــيــات الـ
فــي مــصــر، بـــداًل مــن مــنــشــآت وزارة الصحة 
للقيام بهذا  التي كانت مؤهلة  والجامعات 
الــــدور بــالــفــعــل، فــي حـــال تــوفــيــر اإلمــكــانــات 
املطلوبة  التشريعية  والــتــســهــيــات  املــالــيــة 
ــن الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــ ــود لــتــمــكــيــنــهــا مـ ــقــ مـــنـــذ عــ
النشطة في هذا املجال،  الشركات األجنبية 
إلــى تصدير  العسكرية  الشركة  ثــم ستتجه 

املنتجات في مرحلة الحقة.
وســتــصــب مــمــارســة هـــذه األنــشــطــة بــصــورة 
احــتــكــاريــة فـــي مــصــلــحــة جــهــاز مــشــروعــات 
ــر الـــدفـــاع  ــابـــع لــــوزيــ ــتـ ــة الـــوطـــنـــيـــة الـ الـــخـــدمـ
مــبــاشــرة، شــأنــه شـــأن املـــشـــروعـــات األخـــرى 
الــوقــود  فــي مــجــاالت  ــه،  ذاتـ التابعة للجهاز 
ــتـــاج الـــزراعـــي والــحــيــوانــي والــغــذائــي.  واإلنـ
وكل األربــاح ستصّب لصالح الجيش الذي 
يحصل على األراضي والتسهيات املختلفة 
استثنائية  إجــــــراءات  بــمــوجــب  ــة  الـــدولـ مـــن 

وغير شفافة، وتحول دون حرية املنافسة.
ولم تكن صدفة أن سبق افتتاح املركز بأيام 
إصـــــدار رئــيــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي 
الــائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون عــمــلــيــات الـــدم 
والــبــازمــا، والـــذي صــدر فــي فبراير/ شباط 
املـــــاضـــــي. وذكـــــــــرت الـــحـــكـــومـــة آنـــــــــذاك أنـــهـــا 

رافد جديد القتصاد الجيش في مصر

المشروع »القومي« للبالزما

Sunday 24 October 2021
األحد 24 أكتوبر/ تشرين األول 2021 م  18  ربيع األول 1443 هـ  ¶  العدد 2610  السنة الثامنة


