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الضغوط الدولية تتزايد على
إيران الستئناف التفاوض

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

تتزايد الضغوط
الدولية على إيران من
أجل استئناف التفاوض
حول الملف النووي،
وسط استعدادها
لمواصلة التفاوض
مع مجموعة «»1+4

السودان

استهداف
جديد للمرحلة
االنتقالية

طهران ـ العربي الجديد

أعـلــن وزيــر الخارجية اإليــرانــي ،حسني
أم ـيــرع ـبــد ال ـل ـه ـي ــان ،أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،عن
اس ـت ـئ ـنــاف بـ ــاده امل ـف ــاوض ــات ال ـنــوويــة
م ــع م ـج ـمــوعــة « 1+4ق ــريـ ـب ــا» ،ف ــي حني
تزايدت خالل األيام األخيرة ،التحركات
اإلقليمية الدولية بشأن امللف النووي
اإلي ـ ــران ـ ــي ،ب ـش ـكــل الف ـ ــت .ووفـ ـق ــا لـبـيــان
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،ف ـق ــد ق ـ ــال عـبــد
اللهيان في لقاء مع األمني العام ملنظمة
ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي «إيـ ـك ــو» ،خـســرو
ناظري ،إن إيران أجرت أخيرًا مباحثات
مع االتحاد األوروبي ،وستستكملها في
بــروكـســل ،مــؤكـدًا أنــه «سيتم استئناف
امل ـف ــاوض ــات ال ـنــوويــة م ــع  1+4قــري ـبــا».
وتأسست منظمة التعاون االقتصادي
«إي ـ ـكـ ــو» ع ـ ــام  1985ومـ ـق ــره ــا طـ ـه ــران،
تضم عشر دول ،وهي إيران وأذربيجان
وأفـغــانـسـتــان وأوزبـكـسـتــان وباكستان
وتــرك ـيــا وتــركـمـنـسـتــان وطــاجـيـكـسـتــان
وقيرغيزستان وكازاخستان.
ومنذ يــونـيــو/حــزيــران املــاضــي ،توقفت
مفاوضات فيينا النووية التي انطلقت
خالل إبريل/نيسان املاضي بشكل غير
مباشر بني طهران وواشنطن بواسطة
أعضاء االتفاق النووي ،بغية إحياء هذا
االتـ ـف ــاق .وج ــاء وق ــف امل ـف ــاوض ــات بـنـ ً
ـاء
على طلب من إيــران بحجة االنتخابات
الــرئــاس ـيــة ،ال ـتــي ج ــرت فــي  18يــونـيــو/
ح ـ ــزي ـ ــران امل ـ ــاض ـ ــي ،وانـ ـتـ ـق ــال ال ـس ـل ـطــة
التنفيذية فيها ،غير أنه وعلى الرغم من
مرور نحو ثالثة أشهر لم تستأنف بعد.
وأكـ ــدت ط ـهــران أن ـهــا سـتـعــود إل ــى هــذه
امل ـفــاوضــات قــريـبــا ،بـعــد انـتـهــاء عملية
مــراجـعــة ال ـجــوالت الـســت الـســابـقــة ،غير
أن ـهــا بــال ـتــوازي مــع ه ــذه امل ــواق ــف بــدأت
فــي  15أكـتــوبــر/تـشــريــن األول الـحــالــي،
إج ــراء حـ ــوارات مــع االت ـحــاد األوروبـ ــي،
خــال زي ــارة نــائــب مفوضها للسياسة
الخارجية ،أنريكي مورا.
وب ـع ــد مـ ـغ ــادرة م ـ ــورا طـ ـه ــران م ــن دون
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ــواف ـق ــة إي ــران ـي ــة عـلــى
تـحــديــد ت ــاري ــخ الس ـت ـئ ـنــاف م ـفــاوضــات
فـيـيـنــا ،أك ــد امل ـت ـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة
اإليــرانـيــة ،سعيد خطيب زادة ،أن نائب

شائعات عن اتفاق لحل
الحكومة ومعتصمو القصر
يصعدون حراكهم
ّ

للحديث تتمة...

سقوط اللجنة
الدستورية
عبسي سميسم

بعد نحو شهرين يدخل القرار
الصادر عن مجلس األمن تحت
رقم  ،2254والذي حدد  18شهرًا
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
 2017من 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
 18شهرًا ،تتبعها السلة الرابعة التي
تتضمن وضع استراتيجية ملكافحة
اإلرهاب والحوكمة األمنية .إال أن هذه
وتراخ من
السالل وبضغط روسي
ٍ
املجتمع الدولي ،تم تحويرها ،وتقديم
سلة الدستور على السالل األخرى،
وتم تشكيل لجنة دستورية عام
 2019بهدف 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،
ّ
لتتحول 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
يؤد سوى إلى تعطيل القرار ،2254
لم ِ
وأن النظام لن يسمح لها بأن تكون
أكثر من منصة لتبادل األفكار حول
قضايا دستورية ،لن يتم التوافق
على أي منها .هذا األمر ّ
يحمل 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.

الخرطوم ـ العربي الجديد

ب ـ ّعــد ال ــدع ــم ال ـش ـع ـبــي ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
تلقته السلطة املدنية في السودان،
بـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات اآلالف ،ي ـ ــوم
ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،إلـ ــى شـ ـ ــوارع ال ـخــرطــوم
وأغ ـلــب امل ــدن األخـ ــرى ،لـلـتـنــديــد 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،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع م ـن ــع م ــؤت ـم ــر لـ ـق ــوى «إع ـ ــان
الحرية والتغيير» .ويتزامن ذلك مع استمرار
االع ـت ـصــام فــي مـحـيــط الـقـصــر الــرئــاســي في
الخرطوم ،من قبل املجموعة املنشقة عن قوى
«الحرية والتغيير» ،للمطالبة بحل الحكومة،
والتي تترافق مع تهديد باجتياح الخرطوم
بقوة السالح.
وأثار كالم لحاكم إقليم دارفور ،رئيس حركة
تحرير ال ـس ــودان ،مني أرك ــو م ـنــاوي ،الجدل
أمــس ،إذ قال إن رئيس مجلس السيادة عبد
الـفـتــاح الـبــرهــان ورئ ـيــس الـحـكــومــة عبدالله
ح ـم ــدوك ،تــوافـقــا عـلــى حــل مجلسي ال ــوزراء
والسيادة .وتابع مناوي ،في تصريح لوكالة
«األناضول» ،وهو أحد قيادات تيار «امليثاق
الــوط ـنــي» املـنـشــق عــن «ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر»:
«توافق البرهان وحمدوك على حل املجلسني.
ك ــان ــت ه ـنــالــك ع ــدة اج ـت ـمــاعــات ل ـحــل األزم ــة
السودانية».
ل ـكــن امل ـك ـتــب اإلع ــام ــي ل ـح ـم ــدوك ن ـفــى هــذه
املـعـلــومــات ،ووص ــف هــذه األن ـبــاء بأنها غير
دقـيـقــة فــي إيـ ــراد مــواقــف األطـ ــراف املختلفة.
وأك ــد املكتب اإلعــامــي فــي بـيــان ،أن حمدوك
ال يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات
االنتقال ،وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها

فــي خطابه يــوم الجمعة  15أكتوبر/تشرين
األول الحالي ،كمدخل لحل األزمــة بمخاطبة
كل جوانبها عبر حــوار يشارك فيه الجميع،
مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يواصل اتصاالته
ولقاءاته بمختلف أطراف السلطة االنتقالية
والقوى السياسية لبحث سبل معالجة األزمة
السياسية في البالد ،وأنه التقى ،نهار أمس
األول الجمعة ،باملكون العسكري في مجلس
السيادة ،كما التقى بممثلي املجلس املركزي
لـ«الحرية والتغيير» ،وفي كل هذه اللقاءات
فإن الهدف هو حماية عملية االنتقال املدني
الــديـمـقــراطــي وح ـمــايــة أم ــن وســامــة ال ـبــاد.
وف ــي  15أك ـتــوبــر ،ط ــرح ح ـم ــدوك  10مـحــاور
للخروج من األزمة السياسية ،أبرزها «الوقف
ال ـ ـفـ ــوري ل ـك ــاف ــة أشـ ـك ــال ال ـت ـص ـع ـيــد ،وعـ ــودة
العمل في مؤسسات الفترة االنتقالية ،وعدم
اتخاذ أي قــرارات أو خطوات أحادية ،وإنهاء
حــالــة االن ـق ـس ــام ب ــن م ـكــونــات ق ــوى الـحــريــة
والتغيير».
كما قال وزير االتصاالت في الحكومة ،هاشم
حـســب ال ــرس ــول ،إن ــه ال يــوجــد أي ات ـفــاق بني
حمدوك والبرهان على حل الحكومة ،واصفًا
ما ذكــره البعض في هــذا الصدد بأنه مجرد
«ه ـ ـ ــراء» .وأكـ ــد أن ال ـحــديــث اآلن ع ــن تسليم
ال ـس ـل ـط ــة ل ـل ـمــدن ـيــن فـ ـق ــط ،وف ـ ــي مــواق ـي ـت ـهــا
املعلومة.
وتعليقًا على هذه التطورات ،قال القيادي في
«الحرية والتغيير» محمد ناجي األصــم ،إن
«هـنــاك م ـحــاوالت لجر ال ـســودان إلــى مرحلة
الـعـنــف» ،مــؤكـدًا أن قــوى «الـحــريــة والتغيير
متمسكة بالتحول الديمقراطي وستتصدى
ألي م ـح ــاوالت لـ ـل ــردة» ،وأن ـه ــا تــدعــم رئـيــس
ال ــوزراء وتنسق معه .كما شــدد القيادي في
هذه القوى ،ياسر عرمان ،على أن «الحكومة
لـ ــن ت ـح ــل بـ ـ ــاإلمـ ـ ــاءات وال بـ ـف ــرم ــان مـ ــن أي

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

وزير االتصاالت :الحديث
فقط عن تسليم
السلطة للمدنيين
إشادة أميركية بجهود
الحكومة لتحقيق
التحول الديمقراطي

جهة كــانــت» ،وأن «ت ـجــارب إجـهــاض الربيع
ال ـعــربــي ل ــن ت ـت ـكــرر ف ــي ال ـ ـسـ ــودان» ،مضيفًا:
«السودانيون موحدون من أجل مدنية الدولة
وإنجاح االنتقال».
مــن جهته ،دعــا عضو «لجنة إزالــة التمكني»
(حـ ـك ــومـ ـي ــة) ،ص ـ ــاح مـ ـن ــاع ،ق ـ ــوى «ال ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـيــر» ،إل ــى تـكــويــن املـجـلــس التشريعي
(ال ـ ـ ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان) خـ ـ ــال أس ـ ـبـ ــوعـ ــن وع ـ ـقـ ــد أول

اجتماعاته .وتابع ،في تغريدة عبر «تويتر»:
«الحل الوحيد لهذه األزمة في هذه الخطوة،
بحيث يتم سحب صالحيات األفــراد لصالح
سـلـطــة الـشـعــب حـســب الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة،
واملجلس من يحاسب الجميع ويسحب الثقة
عن الحكومة».
يـ ـت ــوازى ذلـ ــك م ــع اس ـت ـم ــرار ال ـض ـغ ــوط عـبــر
الـ ـش ــارع ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات االن ـت ـقــال ـيــة .ودخ ــل
اع ـ ـت ـ ـصـ ــام مـ ـحـ ـي ــط الـ ـقـ ـص ــر ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي فــي
ال ـخــرطــوم ،أم ــس الـسـبــت ،يــومــه الـثــامــن على
ال ـتــوالــي ،والـ ــذي تـنـظـمــه املـجـمــوعــة املنشقة
عن قوى «الحرية والتغيير» ،للمطالبة بحل
الـحـكــومــة ،وتشكيل حـكــومــة ك ـفــاءات بديلة.
وي ـس ـعــى مـنـظـمــو االع ـت ـص ــام ،لـحـشــد املــزيــد
مـ ــن امل ـع ـت ـص ـمــن خ ـص ــوص ــا مـ ـ ّـن الـ ــواليـ ــات،
وســط تــأكـيــدات منهم بـعــدم فــض االعتصام
إال بـعــد ص ــدور ق ــرار بـحــل ال ـح ـكــومــة .وأث ــار
مـقـطــع فـيــديــو ُب ــث ،أم ــس األول الـجـمـعــة ،من
إحدى منصات االعتصام ،غضبًا في الشارع
ال ـس ـيــاســي الـ ـس ــودان ــي ووس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي ،وفيه هدد أحد املنتسبني لحركة
تحرير الـســودان ـ فصيل ميناوي ،باجتياح
ال ـخــرطــوم ب ـقــوة ال ـســاح ل ـفــرض أج ـنــدة حل

الحكومة .وطالبت العديد من الجهات ،فصيل
مـيـنــاوي ،بتقديم اعـتــذار عــن املقطع وتقديم
امل ـت ـح ــدث ل ـل ـم ـحــاك ـمــة .وي ـت ــراف ــق االع ـت ـصــام
مــع إغ ــاق الـجـيــش ال ـســودانــي ،أم ــس ،جميع
ال ـطــرق امل ــؤدي ــة إل ــى مـقــر ال ـق ـيــادة الـعــامــة في
العاصمة الـخــرطــوم بــالـحــواجــز اإلسمنتية،
كما قام بتعزيز التمركزات األمنية حول املقر
باملركبات العسكرية ،وفق «األناضول».
ول ـ ــم ي ـت ــوق ــف ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ذل ـ ــك ،بـ ــل عـمــد
متظاهرون من معتصمي القصر الرئاسي،
إلى مهاجمة مقر وكالة السودان لألنباء في
الخرطوم ،أمــس ،ملنع مؤتمر صحافي كانت
ق ــوى «ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ت ـنــوي تنظيمه،
لـلـحــديــث فـيــه عــن ال ـت ـطــورات الـسـيــاسـيــة في
ال ـ ـبـ ــاد .وذك ـ ــر م ـص ــدر ف ــي وك ــال ــة اُلـ ـس ــودان
ل ــأن ـب ــاء ،أن م ـج ـمــوعــات ش ـبــاب ـيــة ،أح ـضــرت
عبر سيارات بالقرب من مقر الوكالة ،وبدأت
في الهتاف ضد تحالف «الحرية والتغيير»
الحاكم ،واقتحمت القاعة التي كــان يفترض
إقامة املؤتمر داخلها ،ما حدا بالوكالة إللغاء
املؤتمر واالتصال بالشرطة ،التي تأخرت في
الوصول للمكان.
لكن التهديدات الداخلية للسلطة االنتقالية

تـ ـت ــوازى م ــع دع ــم دولـ ــي ل ـه ــا .وأش ـ ــاد نــائــب
املـبـعــوث األم ـيــركــي لـلـقــرن األفــري ـقــي بيتون
ن ــوف ،بجهود الحكومة االنتقالية الهادفة
إلى تحقيق التحول الديمقراطي ،داعيًا إلى
توافق كل شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة
ً
االنتقالية وصوال إلى نظام ديمقراطي كامل
وراسخ .وأشار إلى حرص الواليات املتحدة
على دعم السودان للمضي قدمًا في تحقيق
التحول الديمقراطي .كــام نــوف جــاء خالل
ل ـق ــائ ــه ،م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة ،وزي ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة مـ ــريـ ــم ال ـ ـص ـ ــادق امل ـ ـه ـ ــدي ،فــي
الـخــرطــوم ،وبـحــث معها ت ـطــورات األوض ــاع
الـسـيــاسـيــة وج ـه ــود ال ـخ ــرط ــوم ف ــي تحقيق
ال ـت ـح ــول ال ــدي ـم ـق ــراط ــي .وق ــال ــت ال ـخــارج ـيــة
الـ ـ ـس ـ ــودانـ ـ ـي ـ ــة ،إن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء بـ ـح ــث ت ـ ـطـ ــورات
األوض ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ــراهـ ـن ــة ف ــي ال ـب ــاد
وج ـه ــود ال ـح ـكــومــة االن ـت ـقــال ـيــة ف ــي تحقيق
التحول الديمقراطي .وأكدت الوزيرة حرص
الحكومة على تحقيق التحول الديمقراطي
ً
وصـ ـ ـ ــوال ل ـح ـك ــوم ــة م ــدن ـي ــة ت ـل ـب ــي ت ـط ـل ـعــات
ً
الشعب السوداني ،ومعبرة عن تطلعها لدعم
الواليات املتحدة للسودان ،للمضي قدمًا في
تحقيق التحول الديمقراطي املنشود.

أعلنت طهران أنّها
ستستأنف مفاوضاتها
مع مجموعة «»1+4

وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي ل ـل ـش ــؤون
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ع ـل ــي بـ ــاقـ ــري ،س ـي ــواص ــل
امل ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات م ـ ــع االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
ف ــي ب ــروك ـس ــل .وأضـ ـ ــاف أن امل ـبــاح ـثــات
سـتـتـمـحــور ح ــول م ـنــاق ـشــة ال ـت ـحــديــات
والـ ـعـ ـقـ ـب ــات الـ ـت ــي ح ــال ــت دون تــوصــل
مـ ـف ــاوض ــات ف ـي ـي ـنــا إل ـ ــى ن ـت ـي ـجــة خ ــال
الجوالت السابقة ،الفتًا إلى أن مباحثات
مورا مع باقري في طهران كانت «جيدة
ّ
وب ــن ــاءة ،وأبـلـغـنــا الـسـيــد م ــورا مــا كــان
ينبغي قوله».
وتــأتــي الـتــأكـيــدات اإليــرانـيــة منذ فترة،
باستئناف املفاوضات النووية قريبا،
فـيـمــا زادت ال ـت ـحــركــات ال ــدول ـي ــة بـشــأن
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ـن ـ ــووي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي بـشـكــل
الفـ ـ ــت خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وم ـع ـهــا
ت ـص ــاع ــدت الـ ــدعـ ــوات ل ـط ـه ــران ل ـل ـعــودة
إل ــى م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا .وأج ـ ــرى املــديــر
ال ـعــام لـلــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة،
رافــايـيــل غــروســي ،زي ــارة إل ــى واشنطن
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،وعـ ـق ــد م ـبــاح ـثــات
مــع وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي أنتوني
ب ـل ـي ـن ـك ــن ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـنـ ــووي
اإلي ــران ــي .وي ــوم الخميس املــاضــي ،قــال
غــروســي ،ال ــذي ينتظر مــوافـقــة إيــرانـيــة
على زيارته الثانية لطهران في غضون
شهر ملناقشة امللفات العالقة ،إنه ليست
لديه أي معلومات تدل على قيام إيران
بعمليات سرية لتخصيب اليورانيوم.
كـمــا أوف ــدت اإلدارة األمـيــركـيــة مـســؤول
امللف اإليراني بالخارجية ،ومفاوضها
ف ــي ف ـي ـي ـنــا ،روب ـ ــرت م ــال ــي إلـ ــى ال ـشــرق
األوس ــط إلج ــراء مباحثات فــي اإلم ــارات
والسعودية وقطر والـعــراق حــول امللف
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي .وأجـ ـ ـ ـ ــرى مـ ــالـ ــي م ـب ــاح ـث ــات
م ـمــاث ـلــة ،أول م ــن أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،بعد
جولته الخليجية ،مع دبلوماسيني من
الدول األوروبية الثالث ،فرنسا وأملانيا
وبريطانيا ،الشريكة في االتفاق النووي،
في باريس .وحــول اللقاء ،قــال املتحدث
بــاســم وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة نيد
ب ــراي ــس ،إن امل ـش ــاورات تـمـحــورت حــول
كيفية استمرار الدبلوماسية في «توفير
املسار األكثر فاعلية» بشأن إيران.
م ــن جــانـبـهــا ،أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة
الفرنسية في بيان أن املحادثات تجري
ف ــي «مــرح ـلــة ح ــرج ــة» ،وأنـ ــه «م ــن امل ـلـ ّـح
واألســاســي أن توقف إيــران انتهاكاتها
الخطرة إلى حد غير مسبوق» لالتفاق
الـنــووي .وشكل امللف الـنــووي اإليراني
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي امل ـ ـتـ ــرنـ ــح،
أح ــد أبـ ــرز ع ـنــاويــن أول زي ـ ــارة لــرئـيــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ن ـف ـتــالــي بـيـنــت،
إلــى سوتشي الجمعة ،ومباحثاته مع
الرئيس الــروســي فالديمير بــوتــن ،في
محاولة للحصول على الدعم الروسي
للمحاوالت اإلسرائيلية الرمية إلى وقف
الـبــرنــامــج ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،وتحشيد
الــدول الكبرى ضد هذا البرنامج وسط
تلميحات باستخدام القوة ضده .وإلى
ج ــان ــب م ـب ــاح ـث ــات س ــوتـ ـش ــي ،تـخـطــط
الحكومة اإلسرائيلية للقاء ثالثي يجمع
رؤس ــاء مجالس األم ــن الـقــومــي لكل من
روس ـيــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة وإســرائـيــل
ملناقشة أوضاع سورية وامللف اإليراني
خالل الفترة املقبلة.

رفض واسع لتصنيف إسرائيل مـنظمات فلسطينية «إرهابية»
أثار تصنيف حكومة
االحتالل اإلسرائيلي ،أول
من أمس الجمعة6 ،
منظمات فلسطينية
تعمل في إطار
المجتمع المدني
على أنّها «إرهابية»،
انتقادات واسعة من
قبل الفلسطينيين وعلى
الصعيد الدولي
رام اهلل ،القدس المحتلة
العربي الجديد

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

ل ــم ي ـم ـ ّـر قـ ــرار وزيـ ــر األمـ ــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي بني
غانتس تصنيف ّ
ست منظمات غير حكومية
فلسطينية فــي الضفة الغربية املحتلة ،أول
مــن أمــس الـجـمـعــة« ،إرهــاب ـيــة» ،م ــرور الـكــرام،
ّ
إذ خلف هذا القرار موجة إدانــات فلسطينية
ودولـيــة واسـعــة ،خصوصًا أنــه يشكل خطوة
إضــافـيــة فــي إط ــار م ـح ــاوالت دول ــة االح ـتــال
ضــرب العمل األهـلــي فــي مــؤسـســات املجتمع
املدني الفلسطيني ،القادرة على الوصول إلى
محافل دولـيــة وتـقــديــم تـقــاريــر وأدل ــة تفضح
ممارسات االحتالل وجرائمه.
وأص ـ ــدر غــان ـتــس ،الـجـمـعــة ،ق ـ ــرارًا بتصنيف
س ــت مــؤس ـســات مــدن ـيــة ف ــي ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
منظمات «إرهــابـيــة» بزعم أنها تشكل غطاء
ل ـتــرويــج وت ـمــويــل أنـشـطــة الـجـبـهــة الشعبية
لـتـحــريــر فـلـسـطــن .وامل ــؤس ـس ــات ال ـســت الـتــي

ش ـم ـل ـه ــا ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ه ـ ــي مـ ــؤس ـ ـسـ ــات مـ ـع ــروف ــة
بنشاطها في مجال حقوق اإلنسان والدفاع
عن الفلسطينيني في األراضــي املحتلة وهي:
مــؤسـســة «الـضـمـيــر لــرعــايــة األس ـيــر وحـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان» ،و«الـ ـح ــرك ــة ال ـعــامل ـيــة ل ـل ــدف ــاع عن
األط ـف ــال  -فـلـسـطــن» و«اتـ ـح ــاد ل ـجــان العمل
الـ ــزراعـ ــي» و«ات ـ ـحـ ــاد ل ـج ــان املـ ـ ــرأة ال ـعــرب ـيــة»
و«مركز بيسان للبحوث واإلنماء» و«مؤسسة
الحق» .وأثارت الخطوة انتقادات فلسطينية
ودولية وحقوقية واسعة ،بينما طلبت إدارة
الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن «إي ـضــاحــات»
حـ ــول ال ـ ـقـ ــرار ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن إس ــرائـ ـي ــل لــم
تخطرها به قبل اإلقدام عليه.
وتعليقًا على القرار ،قال كايد الغول املسؤول
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،التي
تدرجها الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي
ع ـل ــى قـ ــوائـ ــم اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،ل ــوك ــال ــة «رويـ ـ ـت ـ ــرز»،
إن الـجـبـهــة تـحـتـفــظ ب ـعــاقــات م ــع مـنـظـمــات
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء الـضـفــة
الغربية وقـطــاع غــزة ،مضيفًا أنها «جــزء من
املعركة العنيفة التي تخوضها إسرائيل ضد
الشعب الفلسطيني وضــد جماعات املجتمع
املدني من أجل إنهاكهم».
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان
الجمعة ال ـقــرار «بــأقـســى ال ـع ـبــارات» ،مضيفة
أنها «تــرفــض بشكل قاطع االع ـتــداء املسعور
على املجتمع املدني الفلسطيني ومؤسساته
م ــن ق ـب ــل س ـل ـط ــات االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي».
كما بعث مـنــدوب فلسطني الــدائــم لــدى األمــم
املـتـحــدة ري ــاض مـنـصــور رســائــل إل ــى األمــن
العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس،
ورئ ـي ــس مـجـلــس األم ــن ل ـهــذا الـشـهــر مـنــدوب
كـيـنـيــا مــاي ـكــل كـيـبــويـنــو ،ورئ ـي ــس الجمعية
العامة املالديفي عبد الله شاهد ،بشأن القرار.
واع ـت ـبــر مـنـصــور ف ــي الــرســائــل أن «الـهـجــوم
األخ ـي ــر ع ـلــى مـنـظـمــات املـجـتـمــع امل ــدن ــي هو

مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـخــوي ـف ـهــا وإسـ ـ ـك ـ ــات ت ـق ــاري ــره ــا
ال ـتــي تـفـضــح ان ـت ـهــاكــات االحـ ـت ــال» .وطــالــب
الــدبـلــومــاســي الفلسطيني املـجـتـمــع الــدولــي
«بعدم السماح بمرور هذا االعتداء السافر من
دون عواقب» ،داعيًا إلى «إدانته ورفضه».
بــدوره ،اعتبر مدير مؤسسة «الحق» شعوان
ج ـب ــاري ــن أن الـ ـق ــرار اإلس ــرائ ـي ـل ــي «س ـيــاســي
بامتياز وليس أمنيًا» .وقــال جبارين لوكالة
«ف ـ ــران ـ ــس ب ـ ـ ــرس»« :ق ـ ـ ــادت إس ــرائـ ـي ــل حـمـلــة
مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة ضــد املـنـظـمــات األهـلـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة إلس ـكــات ـهــا وإنـ ـه ــاء عـمـلـهــا في
مــواجـهــة االعـ ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة ،لـكــن هــذا
الـ ـق ــرار ل ــن ي ــؤث ــر ع ـلــى ع ـم ـل ـنــا» .ك ـمــا رفـضــت
مــؤسـســة الضمير والـحــركــة الـعــاملـيــة للدفاع
عن األطفال االتهامات اإلسرائيلية ووصفتها
بأنها «محاولة للقضاء على املجتمع املدني
الفلسطيني».
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت م ــؤس ـس ــات «ه ـي ـئــة ش ــؤون
األس ــرى واملـحــرريــن» الفلسطينية ،و«نــادي
األس ـيــر» الفلسطيني ،ومــؤسـســة «الضمير
لرعاية األسير وحقوق اإلنسان» ،و«الحركة
ال ـعــامل ـيــة ل ـل ــدف ــاع ع ــن األط ـ ـفـ ــال» ،و«ال ـه ـي ـئــة
الـعـلـيــا ملـتــابـعــة ش ــؤون األس ـ ــرى» ،فــي بيان
مـشـتــرك ،إن ال ـقــرار «هــو استكمال للعدوان
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـمـ ــارسـ ــه االح ـ ـ ـتـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ـش ـع ــب
الفلسطيني ومؤسساته ،ومحاولة للقضاء
على املجتمع املدني الفلسطيني» .واعتبرت
املؤسسات أن «هذا االعتداء هو اعتداء على
امل ـن ـظــومــة الـحـقــوقـيــة ال ــدول ـي ــة ول ـيــس فقط
الفلسطينية» .كذلك ،أكــدت شبكة املنظمات
األه ـل ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ف ــي ب ـيــان صـحــافــي،
أن «االح ـ ـ ـتـ ـ ــال هـ ــو أسـ ـ ـ ــاس اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب بـمــا
يمثله مــن ممارسات وجــرائــم بحق الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي» .واع ـت ـبــرت أن ق ــرار االح ـتــال
بشأن املؤسسات هو «امتداد لذات السياسة
الهادفة لكسر إرادة املؤسسات ،وثنيها عن

معاد للديمقراطية
قرار
ٍ

دان عضوا الكونغرس األميركي بيتي ماكولوم (الصورة) ومارك بوكان،
القرار اإلسرئيلي بتصنيف  6مؤسسات فلسطينية كـ«منظمات إرهابية».
وقالت ماكولوم ،في بيان مساء الجمعةّ ،
إن اإلجراء «ليس محاولة
إلســـكـــات مـــؤيـــدي الــحــقــوق
الفلسطينية فحسب ،بــل قــرار
ـاد للديمقراطية ومخالف
مــعـ ٍ
للقيم الــمــتــوقــعــة مــن حليف
ألميركا» .بــدوره ،قال بوكان عبر
«تويتر»« :على إسرائيل أن تلغي
قرارها» مضيفًا أن «العديد من
هــذه الــمــؤســســات تعمل على
إحالل السالم في المنطقة».

مواصلة عملها» .بدوره ،طالب عضو اللجنة
الـتـنـفـيــذيــة ملـنـظـمــة الـتـحــريــر الفلسطينية،
واصل أبو يوسف ،أمس السبت ،األمم املتحدة
واملـجـتـمــع ال ــدول ــي بــالـعـمــل وبـشـكــل عــاجــل
على توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال إن «القرار اإلسرائيلي بشأن املنظمات
الست مرفوض ،وهو محاولة للصق نضال
الـشـعــب الفلسطيني ب ــاإلره ــاب ،واالع ـت ــداء
على مؤسسات مجتمع مدني تعنى بقضايا
حقوق االنسان ،واألسرى».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أعـ ــرب مـكـتــب مـفــوضـيــة األم ــم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ف ـ ــي األراض ـ ـ ــي
الفلسطينية ع ــن «ق ـل ـقــه» م ــن ه ــذه الـخـطــوة،
واتهم اسرائيل باتباع «حملة وصم منذ وقت

طويل ضــد هــذه املنظمات وغـيــرهــا» ،مــا أدى
ال ــى تـقــويــض «قــدرت ـهــا عـلــى ال ـق ـيــام بعملها
الـحـيــوي» .وق ــال املكتب فــي بـيــان الجمعة إن
ُ
ق ـ ـ ــرارات الـتـصـنـيــف تـ ـ ــدرج «أس ـب ــاب ــا شــديــدة
الغموض وغير ذات صلة ،بما فيها أنشطة
س ـل ـم ـيــة ومـ ـش ــروع ــة ،م ـث ــل ت ـق ــدي ــم امل ـس ــاع ــدة
القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ــدولـ ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـع ـت ـبــر ه ــذه
الـتـصـنـيـفــات أح ــدث ت ـطــور فــي حـمـلــة طويلة
ض ــد هـ ــذه امل ـن ـظ ـم ــات وغـ ـي ــره ــا ،األمـ ـ ــر ال ــذي
يـضـ ّـر بقدرتها على أداء عملها ذي األهمية
ال ـق ـص ــوى» .وت ــاب ــع أن «ت ـشــري ـعــات مـكــافـحــة
اإلره ـ ــاب يـجــب أال تـسـتـخــدم لـتـقـيـيــد حـقــوق
اإلنسان املشروعة والعمل اإلنساني».

وف ـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،ط ــال ـب ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
األميركية الحكومة اإلسرائيلية بإيضاحات
حـ ـ ـ ـ ــول قـ ـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ـ ــا .وقـ ـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ب ــاس ــم
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،نـ ـي ــد بـ ــرايـ ــس «سـ ـنـ ـنـ ـخ ــرط مــع
شــركــائ ـنــا اإلســرائ ـي ـل ـيــن م ــن أج ــل الـحـصــول
ع ـلــى م ـع ـلــومــات أك ـث ــر ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــأســس
هــذه التصنيفات» .وأش ــار الــى أن «الحكومة
اإلسرائيلية لــم تعطنا إن ــذارًا مسبقًا» بشأن
ال ـت ـص ـن ـي ـف ــات ،م ـض ـي ـف ــا« :نـ ـح ــن ن ــؤم ــن ب ــأن
احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية
واملجتمع املدني القوي هي أمور مهمة للغاية
من أجل حوكمة مسؤولة ومتجاوبة».
بدورها ،قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة
«هـيــومــن راي ـتــس ووتـ ــش» الـحـقــوقـيـتــان ،في
بـيــان مـشـتــرك ،إن ال ـقــرار اإلســرائـيـلــي «يـجـ ّـرم
ف ـع ـل ـي ــا أنـ ـشـ ـط ــة هـ ـ ــذه الـ ـجـ ـم ــاع ــات وي ـس ـمــح
ل ـل ـس ـل ـطــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــإق ـف ــال مـكــاتـبـهــا،
ومصادرة أصولها ،واعتقال وسجن املوظفني
فيها ،ويحظر تمويل أنشطتها أو حتى مجرد
اإلب ـ ــداء عـلـنــا عــن دع ــم أنـشـطـتـهــا» .وأضــافــت
امل ـن ـظ ـم ـتــان ف ــي ال ـب ـي ــان أن «الـ ـق ــرار املـجـحــف
واملريع هو اعتداء من الحكومة اإلسرائيلية
على حركة حقوق اإلنسان الدولية».
كما دانــت منظمات إسرائيلية الـقــرار .وقالت
مـنـظـمــة «ع ــدال ــة  -امل ــرك ــز ال ـقــانــونــي لـحـقــوق
األق ـل ـيــة ال ّـعــربـيــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل» ف ــي ب ـيــان إن
القرار يمثل «هجمة غير مسبوقة» ،وأضافت
ّ
أن «اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام قـ ــوانـ ــن اإلره ـ ـ ـ ــاب ال ي ـشــكــل
ُ
ســوى غطاء قانوني ملالحقة سياسية تميز
أنظمة استعمارية واستبدادية» .واستنكرت
منظمة «بتسيلم» اإلسرائيلية قــرار غانتس،
قــائـلــة «م ــن ال ــواض ــح أن ــه ي ـهــدف إلغ ــاق هــذه
املؤسسات» .وأكــدت «بتسيلم» تضامنها مع
هذه املؤسسات وقالت إنها «فخورة بعملنا
املـشـتــرك مــع زمــائـنــا الفلسطينيني عـلــى مر
السنني ،وسنواصل القيام بذلك».
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شرق
غرب
تونس :مستقبل البالد
يم ّر باتحاد الشغل
أكـ ــد األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــات ـح ــاد ال ـع ــام
الـ ـت ــونـ ـس ــي لـ ـلـ ـشـ ـغ ــل ،ن ـ ـ ــور ال ــدي ــن
ال ـط ـبــوبــي ،أم ــس ال ـس ـبــت ،أن رســم
مـسـتـقـبــل ت ــون ــس ال ي ـم ـكــن أن يتم
بمعزل عن االتحاد ،وال أحد بإمكانه
تـ ـج ــاوز امل ـن ـظ ـمــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة ،وه ــذا
م ــا أث ـب ـتــه ت ــاري ــخ ت ــون ــس .وأض ــاف
ف ــي مــؤت ـمــر ن ـقــابــي ،أن ح ــل األزم ــة
فــي تــونــس ال يـكــون عـبــر الـتـصــادم
والتدافع وتقسيم التونسيني ،ولن
يكون أيضًا عبر اإلقصاء .وأوضح
أن ه ـ ـنـ ــاك اخ ـ ـتـ ــافـ ــات م ـ ــع ب ـعــض
خـ ـ ـي ـ ــارات ال ــرئـ ـي ــس قـ ـي ــس س ـع ـيــد،
ولـكـنـنــا لـسـنــا مـسـتـعــديــن لـلــذهــاب
إلى املجهول.
(العربي الجديد)
يجدد
لبنان :حزب اهلل
ّ
دعوته لرحيل البيطار

دعــا نائب األمــن العام لحزب الله،
نعيم قاسم (الصورة) ،أمس السبت،
إلى رحيل املحقق العدلي في قضية
انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق
البيطار ،من أجل تحقيق االستقرار
والعدالة في الـبــاد .وأضــاف خالل
ح ـف ــل ت ـخ ــري ــج ط ــال ـب ــات ف ــي ح ــارة
ح ـ ــري ـ ــك ب ــالـ ـض ــاحـ ـي ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة
ل ـب ـي ــروت أن «ال ـب ـي ـطــار ت ـح ــول إلــى
مشكلة حقيقية في لبنان ،ولم يعد
مأمونًا على الـعــدالــة ،وهــو ّ
يسيس
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات بـ ـط ــريـ ـق ــة م ـك ـش ــوف ــة
ومفضوحة».
(األناضول)

يدمر  4زوارق
التحالف
ّ
للحوثيين
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــوده
السعودية في اليمن ،أمس السبت،
ت ــدمـ ـي ــر أربـ ـ ـع ـ ــة زوارق م ـف ـخ ـخــة،
بـمـعـسـكــر ال ـج ـبــانــة ال ـســاح ـلــي في
ال ـحــديــدة ،غــربــي ال ـي ـمــن .وج ــاء في
بـيــان التحالف الــذي نشرته وكالة
األن ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة «واس» أن ــه تم
ت ـن ـف ـيــذ «ع ـم ـل ـيــة اسـ ـتـ ـه ــداف مــوقــع
لتجميع وتفخيخ الزوارق املفخخة
ب ـم ـع ـس ـكــر الـ ـجـ ـب ــان ــة ،وتـ ـ ــم تــدم ـيــر
أرب ـعــة زوارق مفخخة بــاملــوقــع ،تم
تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية
وهجمات وشيكة (لم يحددها)».
(األناضول)
اليمن :اغتيال قيادي
في «التجمع المدني
لإلصالح»
اغ ـتــال مسلحون مـجـهــولــون ،أمــس
الـ ـسـ ـب ــت ،قـ ـي ــادي ــا بـ ـ ـ ــارزًا فـ ــي ح ــزب
«التجمع اليمني لإلصالح» ،وسط
مــديـنــة ت ـعــز ،ج ـنــوب غــربــي الـيـمــن.
وأفــادت مصادر محلية أن القيادي
ضياء الحق األهدل تعرض لعملية
اغتيال أثناء خروجه من منزله في
شـ ــارع ج ـمــال عـبــد ال ـنــاصــر ،وســط
م ــديـ ـن ــة ت ـ ـعـ ــز ،م ـ ــن قـ ـب ــل م ـس ـل ـحــن
م ـج ـهــولــن ك ــان ــا ع ـل ــى م ــن دراجـ ــة
ن ــاري ــة .وأش ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أن
األهـ ـ ـ ــدل ،وهـ ــو م ــن أب ـ ــرز ال ـق ـي ــادات
املـ ــؤثـ ــرة ف ــي حـ ــزب اإلص ـ ـ ــاح ال ـتــي
تعمل من الظل ،فارق الحياة بشكل
فوري.
(العربي الجديد)
المنقوش :األمن قبل
تشكيل حكومة جديدة

شـ ـ ّـددت وزيـ ــرة ال ـخــارج ـيــة الليبية
ن ـجــاء امل ـن ـقــوش (ال ـ ـصـ ــورة) ،أمــس
السبت ،على أن الحكومة االنتقالية
تعمل مــن أج ــل إج ــراء االنـتـخــابــات
الرئاسية املـقــررة في  24ديسمبر/
كــانــون األول املـقـبــل والـنـيــابـيــة في
ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ـق ـبــل ،إال
أن األمـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـس ـيــاســي
واالق ـت ـصــادي ض ــروري ــان لالنتقال
الـ ـسـ ـلـ ـم ــي إلـ ـ ـ ــى حـ ـك ــوم ــة جـ ــديـ ــدة.
وأض ــاف ــت أن ــه «م ــن أج ــل ال ــوص ــول
إلى انتقال سلمي ،يتعني االهتمام
بالشؤون األمنية والعسكرية ودفع
عجلة االقتصاد في ليبيا».
(أسوشييتد برس)
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لم يكن مفاجئًا انتهاء الجولة السادسة من
عقدت
أعمال اللجنة الدستورية السورية ،التي ُ
في جنيف ،بالفشل ،خصوصًا مع استمرار
النظام في دوره المعطل لسير أعمال هذه
اللجنة وغيرها من مسارات الحل السياسي،
بما يطرح تساؤالت عن مدى جدوى االستمرار
في هذا المسار

ال رغبة باالنسحاب

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة هادي
البحرة (الــصــورة) عدم رغبة النظام في التوصل إلى أي اتفاقات،
قائًال في مؤتمر صحافي الجمعة« :ال توجد حتى اآلن الرغبة ،على
األقــــل لـــدى طـــرف واحــــد ،في
الــتــوصــل إلـــى تــوافــقــات .هــذه
الــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة ال يمكن
أن تستمر إن بقيت كما هــي».
وحــول نيّة المعارضة االنسحاب
من المفاوضات في ظل تعنّت
النظام ،قال البحرة« :االنسحاب ال
يخدم الــثــورة ،وال يوقف سفك
الدماء في سورية».

اللجنة الدستورية
السورية

تساؤالت عن جدوى
االستمرار بعد فشل جديد
أمين العاصي

انـ ـتـ ـه ــت الـ ـج ــول ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مــن
امل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاوضـ ـ ـ ــات بـ ـ ـ ــن امل ـ ـع ـ ــارض ـ ــة
الـ ـس ــوري ــة والـ ـنـ ـظ ــام حـ ــول كـتــابــة
دستور جديد للبالد ،أول من أمس الجمعة،
بال نتائج ،وهو ما كان متوقعًا منذ البداية
ّ
في ظل عدم اكتراث النظام بحل سياسي ،بل
يطلب من املعارضة تقديم صكوك استسالم
غير مشروط.
ولـ ـ ــم يـ ـج ــد املـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـمـ ــي إلـ ـ ــى س ــوري ــة
غـيــر بـيــدرســن ،وه ــو املـسـ ّـيــر ألع ـمــال اللجنة
الــدسـتــوريــة املشكلة مــن قـبــل األم ــم املتحدة
وت ـ ـضـ ــم م ـم ـث ـل ــن مـ ــن امل ـ ـعـ ــارضـ ــة والـ ـنـ ـظ ــام
واملجتمع املــدنــي مــن الـطــرفــن ،مــا يصف به
ال ـج ــول ــة ال ـس ــادس ــة م ــن اج ـت ـمــاعــات الـلـجـنــة
الــدس ـتــوريــة ،إال بــالـقــول إنـهــا كــانــت «خيبة
أمـ ـ ــل» .وأضـ ـ ــاف ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي عقب
انتهاء الجولة السادسة« :لم نحقق ما أردنا
إن ـ ـجـ ــازه ...افـتـقــرنــا إل ــى فـهــم سـلـيــم لطريقة
دفــع هــذا املسار إلــى األم ــام ...هــذه الجولة لم
توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة

حــول أي من املواضيع» .وفــي داللــة واضحة
على عبثية التفاوض حول الدستور والذي
كــان بــدأ أواخ ــر عــام  ،2019قــال بيدرسن إنه
لــم يـتــم ال ـتــوافــق عـلــى مــوعــد الـجــولــة املقبلة
«ألن األطــراف املشاركة لم تصل إلــى أي آلية
مـشـتــركــة أو ق ـ ــرار» .وت ــاب ــع« :أج ــري ــت جــولــة
مــع الرئيسني املشتركني (عــن الـنـظــام أحمد
ال ـك ــزب ــري وع ــن امل ـع ــارض ــة هـ ــادي ال ـب ـح ــرة)،

االئتالف السوري سيعقد
اجتماعات لتقرير ما
سيحدث الحقًا
وفد النظام تجنب
مناقشة األوراق التي
قدمتها المعارضة
ّ

وق ـلــت لـهـمــا إن ــه يـجــب ال ـتــوصــل إل ــى تفاهم
س ـل ـي ــم ل ـل ـت ــوص ــل ألس ــالـ ـي ــب عـ ـم ــل سـلـيـمــة
وصياغة جوهرية سليمة ،فالعملية يجب أن
ُ
تبنى على الثقة ،حتى لو كانت قليلة».
وبــدأت أعمال الجولة السادسة يــوم اإلثنني
امل ــاض ــي ف ــي م ـقــر األمـ ــم امل ـت ـحــدة ف ــي مــديـنــة
ج ـن ـي ــف ،ح ـي ــث ك ــان ــت ت ــأم ــل األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
ب ــال ـخ ــروج ب ـتــوافــق ح ــول م ـب ــادئ الــدس ـتــور
والـ ـ ـب ـ ــدء ب ـص ـي ــاغ ــة م ـ ـ ـ ــواده وفـ ـ ــق مـ ــا تـنــص
عـلـيــه الـ ـق ــرارات األم ـم ـيــة وخ ـصــوصــا ال ـقــرار
 .2254ونــاق ـشــت وف ــود الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة
ف ــي جـلـســاتـهــا األوراق امل ـقــدمــة م ــن قـبــل كل
وف ــد ،متمثلة بــورقـتــي «الـسـيــادة الـســوريــة»
و«اإلره ـ ــاب وال ـت ـطــرف» الـلـتــن قدمهما وفــد
الـنـظــام ،وورق ــة «الـجـيــش وال ـق ــوات املسلحة
واألمـ ــن واالس ـت ـخ ـب ــارات» ال ـتــي قـ ّـدم ـهــا وفــد
امل ـع ــارض ــة ،وورقـ ــة م ـبــدأ «س ـي ــادة ال ـقــانــون»
التي ّ
قدمت من قبل وفد املجتمع املدني.
وقـ ــال أح ــد املـسـتـشــاريــن الـسـيـ ّـاسـيــن لــوفــد
املـعــارضــة الـســوريــة ،وال ــذي فــضــل عــدم ذكر
اس ـمــه ألن ــه غـيــر م ـخــول بــالـحــديــث الـعـلـنــي،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «وف ــد الـنـظــام جــاء

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

إل ــى جنيف إلضــاعــة الــوقــت بـعــد أن اضطر
ل ـل ـم ـج ــيء ن ـت ـي ـج ــة ضـ ـ ـغ ـ ــوط» .وأش ـ ـ ـ ــار إل ــى
ّ
أن وفـ ــد ال ـن ـظ ــام «ت ـج ـنــب م ـنــاق ـشــة األوراق
ّ
الـتــي قدمتها املـعــارضــة واملجتمع املــدنــي»،
مـضـيـفــا« :قـ ـ ّـدم الـنـظــام ورق ــة ح ــول اإلره ــاب
والـ ـتـ ـط ــرف ،ه ــي ب ـم ـثــابــة م ـن ـشــور ح ــزب ــي ال
عالقة لها بالدستور .وكــان واضحًا أن وفد
ال ـن ـظــام ال يـعـنـيــه إال ب ـقــاء ب ـشــار األس ــد في
ال ـس ـل ـطــة ،وأي ش ــيء يـمـكــن أن يـفـضــي إلــى
تـطـبـيــق ال ـ ـقـ ــرارات ال ــدول ـي ــة ه ــو غ ـيــر معني
به» .وحول الخطوة املقبلة املحتملة من قبل
املعارضة السورية ،قال املصدر إن «االئتالف
الوطني الـســوري باعتباره املرجعية األهــم

لوفد املعارضة ،سيعقد اجتماعات لتقرير
ّ
مــا سـيـحــدث فــي ظ ــل الـفـشــل املـتـكــرر للجنة
ال ــدس ـت ــوري ــة» .وأع ـ ــرب امل ـت ـحــدث نـفـســه عن
قناعته بــأنــه «لـيــس مــن مصلحة املعارضة
االنسحاب» ،مضيفًا« :البقاء يثبت للمجتمع
الــدولــي عــدم جدية النظام في التوصل إلى
حــل س ـيــاســي ،وع ـلــى امل ـب ـعــوث األم ـمــي غير
ب ـي ــدرس ــن أن ي ـضــع م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي
بـ ـص ــورة م ــا يـ ـح ــدث ،وأن ي ـط ــال ــب بـضـغــط
دول ـ ــي ك ـب ـيــر ع ـلــى ال ـن ـظ ــام لـتـنـفـيــذ ق ـ ــرارات
الشرعية ،وإال ال قيمة أبـدًا لهذه الـقــرارات».
وتــابــع بــالـقــول« :ك ــل الـســوريــن يــدركــون أن
الـنـظــام ليس بـصــدد إنـهــاء املــأســاة ،ويهمه

تقرير

إضاءة

الجزائر :قلق إزاء األزمة االجتماعية واإلغالق السياسي
في الوقت الذي تعبر
فيه أحزاب جزائرية عدة
عن قلقها بشأن الوضع
السياسي في البالد ،فإنها
تحذر كذلك من تفاقم
الوضع االقتصادي
واالجتماعي
الجزائر ـ عثمان لحياني

ي ـتــزايــد الـقـلــق الـسـيــاســي فــي ال ـجــزائــر إزاء
تالزم الفت بني ما تعتبره القوى السياسية
الفاعلة إغالقًا ممنهجًا للساحة السياسية
وزيــادة مستويات التضييق على الحريات
والنشاط املدني من جهة ،وتردي األوضاع
االجـتـمــاعـيــة وانـهـيــار ال ـقــدرة الـشــرائـيــة في
ال ـبــاد ،وعـجــز الـحـكــومــة عــن ضـبــط أسـعــار
املواد التموينية ،بخالف ما تعلنه من أرقام
مطمئنة من جهة ثانية ،ما يطرح محاذير
من انفجار اجتماعي نتيجة هذه الظروف.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب «الـ ـ ـتـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل الـ ـثـ ـق ــاف ــة
والديمقراطية» (تقدمي معارض) في بيان
أمس السبت ،عن «قلق شديد إزاء التدهور

الـخـطـيــر وغ ـيــر امل ـس ـبــوق ل ـل ـقــدرة الـشــرائـيــة
وال ـ ـظـ ــروف امل ـع ـي ـش ـيــة ال ـت ــي تـتـخـبــط فيها
ال ـف ـئ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة األكـ ـث ــر ه ـش ــاش ــة ،مع
سياسة غير اجتماعية تقودها الحكومة،
ال ـه ــدف مـنـهــا إل ـغ ــاء دع ــم املـ ــواد األســاسـيــة
بــأبـشــع الـسـبــل وأك ـثــرهــا ضـ ـ ــراوة» .وأش ــار
إلى أن «الحكومة تحاول التغطية على هذه
اإلخفاقات بخطاب شعبوي».
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ــال ــوض ــع
االج ـت ـم ــاع ــي ،يــراف ـق ـهــا ق ـلــق ب ـش ــأن الــوضــع
ال ـس ـي ــاس ــي ب ـع ــد أرب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر مـ ــن إج ـ ــراء
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،وعـ ـشـ ـي ــة إجـ ـ ــراء
االنتخابات املحلية املقررة في  27نوفمبر/
ت ـشــريــن ال ـثــانــي امل ـق ـبــل .واع ـت ـبــر «الـتـجـمــع
مــن أجــل الثقافة والديمقراطية» فــي بيانه
أم ـ ــس أن ال ـس ـل ـط ــة ت ـص ــر ع ـل ــى مـ ــا وص ـفــه
بـ»نهج استبدادي أعلنت عنه سلطة األمر
الــواقــع ،ونتجت عنه املضايقات التعسفية
وامل ـ ـطـ ــاردات الـقـضــائـيــة غـيــر املـقـبــولــة ضد
مناضلي التجمع والـنـشـطــاء السياسيني،
وتـ ـقـ ـيـ ـي ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات وت ـ ـهـ ــديـ ــد األنـ ـشـ ـط ــة
الـسـيــاسـيــة وح ــل الـجـمـعـيــات ،والـتـهــديــدات
بحل عدد من األحــزاب السياسية املعارضة
واالعتقاالت اليومية للمناضلني».
القلق نفسه كانت عبرت عنه حركة «مجتمع
ال ـ ـس ـ ـلـ ــم» ،أك ـ ـبـ ــر األح ـ ـ ـ ـ ــزاب اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فــي
الجزائر ،إذ قال رئيس الحركة ،عبد الــرزاق

تتراجع القدرة الشرائية للجزائريين (رياض كرامدي/فرانس برس)

مـ ـق ــري ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ال ـج ـم ـعــة ،إن
«الــوضــع االجـتـمــاعــي بــات مـتــدهــورًا بشكل
ك ـب ـيــر ،وال ـس ـل ـطــة ت ـق ــدم خ ـطــابــات مطمئنة
مـخــالـفــة ل ـل ــواق ــع» .ووصـ ــف م ـقــري الــوضــع
السياسي في البالد باملقلق ،وذهــب بعيدًا
بوصف النظام السياسي القائم بأنه «نظام
أم ـن ــي ،إذ ب ــات ــت األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة تـتــدخــل

ف ــي ك ــل املـ ـج ــاالت ب ـمــا فـيـهــا الـهـيـمـنــة على
تسيير االنتخابات وتوزيع االتهامات على
املناضلني».
م ــن ج ـه ـتــه ،ح ــذر ح ــزب ال ـع ـمــال ال ـي ـســاري،
خالل االجتماع األخير ملكتبه السياسي من
تنامي القلق وال ـخــوف «مــن الـغــد املجهول
ل ــدى ال ـف ـئــات ال ـع ـمــال ـيــة وال ـش ـع ـب ـيــة بسبب

ال ـس ـق ــوط ال ـج ـه ـن ـمــي ل ـلــوضــع االج ـت ـمــاعــي
واالقتصادي ،وخطط الحكومة التي تعتمد
ن ـفــس ال ـس ـيــاســات ال ـقــات ـلــة ،وج ـ ــراء انـهـيــار
ال ـق ــدرة الـشــرائـيــة ال ـتــي تسببت فــي تقهقر
م ـ ــروع لــاس ـت ـهــاك م ـمــا ي ــؤث ــر ح ـت ـمــا على
اإلنـتــاج في آجــال قريبة» .وعبر الحزب عن
مخاوف بشأن الوضع السياسي ،وأعلن عن
عــزمــه «فـتــح نـقــاش سـيــاســي مــع املــواطـنــن
واملـ ــواط ـ ـنـ ــات ،إلف ـ ـ ــراز األدوات الـسـيــاسـيــة
الـ ـض ــروري ــة ل ـت ـقــديــم امل ـس ــاع ــدة الـسـيــاسـيــة
ل ـل ـف ـئــات ال ـع ـمــال ـيــة وال ـش ـبــاب ـيــة والـشـعـبـيــة
ف ــي ك ـف ــاح ـه ــا م ــن أج ـ ــل الـ ـبـ ـق ــاء وال ـت ـص ــدي
للسياسات التقهقرية».
بدورها ،حذرت «جبهة القوى االشتراكية»،
أقدم أحزاب املعارضة السياسية في الجزائر،
فــي بـيــان أخ ـي ـرًا ،مـمــا وصـفـتــه بــ»سـيــاســات
السلطة املتوجهة إلغالق الساحة السياسية
وت ـجــريــم الـعـمــل ال ـس ـيــاســي» ،واع ـت ـبــرت أن
«س ـي ــاس ــات الـتـضـيـيــق واالعـ ـتـ ـق ــاالت وحــل
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ،ت ــوجـ ـه ــات م ـع ــاك ـس ــة ت ـمــامــا
ً
لطبيعة الظرف الــراهــن .فبدال من أن تكون
مواعيد االستحقاقات االنتخابية موعدًا مع
املنطق والحكمة ومنصة إلط ــاق إش ــارات
إي ـج ــاب ـي ــة ل ـح ـســن ال ـن ـي ــة وبـ ـع ــث إج ـ ـ ــراءات
تهدئة ،تمهيدًا لحوار وطني جامع إليجاد
حل لألزمة الوطنية ،فــإن كل ما نــراه اليوم
هو عكس ذلك تمامًا».

الحدث

تركيا :إعالن  10سفراء «غير مرغوب فيهم» قريبًا
أعـلــن الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طـيــب أردوغ ــان،
أمس السبت ،أن سفراء الدول العشر ،وبينها
فــرن ـســا وأمل ــان ـي ــا وال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،الــذيــن
وج ـهــوا دع ــوة ل ــإف ــراج عــن امل ـع ــارض عثمان
كافاال ،سيتم إعالنهم «أشخاصًا غير مرغوب
فيهم» .وق ــال أردوغ ــان خــال افتتاح سلسلة
م ـش ــاري ــع خ ــدم ـي ــة ف ــي والي ـ ــة أس ـك ــي شـهـيــر،
شمالي غــرب تركيا« :أمــرت وزيــر خارجيتنا
بــالـتـعــامــل ف ــي أسـ ــرع وق ــت م ــع إعـ ــان ه ــؤالء
السفراء العشرة (باعتبارهم) أشخاصًا غير
مرغوب فيهم» ،من دون أن يعلن موعدًا محددًا
لــذلــك .وأض ـ ــاف« :ي ـجــب عـلــى ه ــؤالء الـسـفــراء
مـعــرفــة تــركـيــا وفهمها وإال فعليهم مـغــادرة
بالدنا» .وسبق ألردوغان أن قال يوم الخميس

بـقــاء الـحــال على مــا هــو عليه .بـشــار األســد
يريد منا االستسالم ،ويسعى لتوريث ابنه
السلطة ،ولـكــن ال تملك املـعــارضــة السورية
القدرة على إجباره على الرضوخ للشرعية
ال ــدول ـي ــة ف ــي ظ ــل ال ـت ــراخ ــي الـكـبـيــر م ــن قبل
ّ
الواليات املتحدة التي تبدو في ظل اإلدارة
الحالية منشغلة بملفات أخــرى غير امللف
ال ـســوري» .مــن جانبه ،أشــار طــارق الـكــردي،
وهــو عضو املجموعة املصغرة مــن اللجنة
الدستورية من طــرف املعارضة ،في حديث
مع «العربي الجديد» ،إلى «أننا كنا نتوقع
أن يـسـتـمــر ال ـن ـظــام فــي دوره املـعـطــل لسير
أعـمــال اللجنة الــدسـتــوريــة» ،مضيفًا« :جــاء

وف ــد الـنـظــام بإيجابية شكلية إل ــى الجولة
ال ـســادســة ،ولـكــن ي ــوم الـجـمـعــة ظـهــر ب ــدوره
السلبي عندما رفــض التوافق على األوراق
املـقــدمــة» .وب ـ ّـن أنــه حــدث «تـقــدم طفيف في
الجولة الـســادســة» ،مضيفًا« :بــدأنــا مرحلة
صياغة دسـتــور 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
ل ـل ـت ـفــاوض م ــع امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ل ـي ـمــارس
ضغوطًا أكبر على النظام السوري» ،مؤكدًا
أن «املـ ـع ــارض ــة م ــؤم ـن ــة ب ــال ـح ــل ال ـس ـيــاســي
لـلـقـضـيــة الـ ـس ــوري ــة ،بـيـنـمــا ال ـن ـظ ــام مــؤمــن

بالحل العسكري» .واعتبر الكردي أن اللجنة
الدستورية «جبهة من جبهات الصراع مع
الـنـظــام ،ال نملك نـحــن ق ــرار إخــائـهــا ،ال بل
علينا تـعــزيــزهــا أك ـث ــر» ،مـضـيـفــا« :وضـعـنــا
ليس سيئًا على هذه الجبهة ،ألن لدينا رغبة
صادقة في إنهاء مأساة السوريني في داخل
البالد وخارجها» .ومضى بالقول« :نتطلع
إلـ ــى تـنـفـيــذ الـ ـق ــرار  2254ون ـع ـت ـبــر الـلـجـنــة
ً
ال ــدس ـت ــوري ــة م ــدخ ــا واس ـع ــا لـلـتــوصــل إلــى
حل سياسي ،واملجتمع الــدولــي بــات يعرف
من هو الطرف املعطل ،ومن واجــب املبعوث
األممي أن يطلع مجلس األمــن الــدولــي على
م ــا جـ ــرى ،وأن يـشـيــر إل ــى ال ـن ـظــام ع ـلــى أنــه
املعرقل ملساعي األمم املتحدة في املضي في
طريق الحل السياسي في سورية».
وحــاولــت موسكو تبرير الفشل فــي الجولة
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
إلـ ــى م ـق ـتــل ع ـس ـكــريــن ت ــاب ـع ــن ل ـل ـن ـظــام فــي
دم ـش ــق ،بــال ـتــزامــن م ــع اج ـت ـمــاعــات جـنـيــف،
«أث ـ ــار ق ـلــق األطـ ـ ــراف ف ــي م ـنــاق ـشــات اللجنة
الدستورية الـســوريــة» .وتــابــع« :كانت هناك
م ـ ـخـ ــاوف م ـع ـي ـنــة األرب ـ ـع ـ ــاء امل ـ ــاض ـ ــي ،عـلــى
األرجـ ـ ــح إثـ ــر ال ـه ـج ــوم اإلرهـ ــابـ ــي ال ـ ــذي وقــع
في دمشق وقتل  17جنديًا ســوريــا» .وأشــار
إلــى أن األط ــراف «ع ــادت إلــى لغة االتـهــامــات
املتبادلة» ،مضيفًا« :مــواقــف أط ــراف اللجنة
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـس ــوري ــة م ــا زال ـ ــت مـتـضــاربــة
فــي كثير مــن الـقـضــايــا» .ويـبــدو أن موسكو
مارست ضغوطًا على النظام إلرســال وفده
إل ــى جـنـيــف ،ولـكـنـهــا ل ــم تـفـعــل ال ـش ــيء ذات ــه

ك ــي ي ـب ــدي م ــرون ــة وي ـس ـ ّـه ــل أعـ ـم ــال الـلـجـنــة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة .وي ـ ـسـ ــود ال ـ ـش ـ ــارع ال ـ ـسـ ــوري
امل ـعــارض اسـتـيــاء كبير مــن فشل املـحــاوالت
األمـمـيــة فــي إيـجــاد حــل سـيــاســي ،إذ إن هذا
املسار لم يفض إلى نتائج منذ منتصف عام
 2012ال ــذي شـهــد ص ــدور ب ـيــان «جـنـيــف »1
الــذي يعد املرجع األكبر للمفاوضات والتي
وصلت إلــى حائط مـســدود .ووصــف جــورج
صبرا ،وهو من الوجوه السورية املعارضة،
في منشور له على «فيسبوك» أمس السبت،
الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة ب ــ«ال ـخــدي ـعــة» ،مطالبًا
بـ«إنهاء املهزلة التي اخترعها الروس خدمة
ملشروعهم» ،وفق قوله.
وف ــي الـسـيــاق ذات ــه ،دع ــا الـبــاحــث السياسي
رضـ ـ ـ ــوان زي ـ ـ ـ ــادة ،فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،املعارضة إلــى «بناء استراتيجية
جديدة ومختلفة ال تعتمد على مفاوضات
اللجنة الدستورية» ،مضيفًا« :هذه اللجنة لن
تثمر شيئًا كما بات واضحًا للجميع» .ولفت
إلــى أن هــذه االستراتيجية «يجب أن تشمل
تـفـعـيــل دور الـحـكــومــة املــؤق ـتــة ف ــي املـنــاطــق
املحررة ،وتفعيل دور الالجئني السوريني في
كل دول العالم بهدف استثمارهم في الضغط
ال ــدول ــي ،وإعـ ــادة بـنــاء مــؤسـســات املـعــارضــة
بشكل تمثيلي أفـضــل يسمح بـمـشــاركــة كل
الـســوريــن فـيـهــا» .وعـ ّـبــر زي ــادة عــن اعتقاده
بأن املبعوث األممي لن يحيط مجلس األمن
بالدور املعطل للنظام في مفاوضات اللجنة
الــدسـتــوريــة ،و«سـيـحــاول االحـتـفــاظ باللغة
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة» ،م ـض ـي ـفــا« :دور امل ـب ـعــوث
األممي ضعيف جدًا ،لذلك يحتاج لهذه اللغة
كي يحافظ على دوره ،وكــي يبقى له مدخل
على النظام السوري».

امل ــاض ــي« :أب ـل ـغــت وزارة خــارجـيـتـنــا أن ـن ــا ال
نستطيع أن نسمح ألنفسنا باستقبالهم في
بالدنا .هل من واجباتكم تلقني تركيا درسًا؟».
وطـلـبــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة وفــرنـســا وأملــانـيــا
وكـ ـ ـن ـ ــدا وال ـ ــدن ـ ـم ـ ــارك وهـ ــول ـ ـنـ ــدا والـ ـن ــروي ــج
والـســويــد وفنلندا ونـيــوزيـلـنــدا ،يــوم اإلثنني
امل ــاض ــي ،ب ــاإلف ــراج عــن ك ــاف ــاال ،امل ـس ـجــون في
ت ــرك ـي ــا م ـن ــذ أرب ـ ــع سـ ـن ــوات م ــن دون ص ــدور
إدانة ضده ،رغم مطالبات املحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان بإطالق سراحه ،عقب تبرئة
ساحته مــن قبل محكمة تركية مــن اتهامات
ّ
ُمتعلقة باحتجاجات عــام  .2013لكن الحكم
ألغي هــذا العام وتـ ّـم دمــج االتهامات تلك مع
أخـ ــرى واردة ف ــي قـضـيــة مــرتـبـطــة بـمـحــاولــة

االن ـقــاب الـفــاشـلــة فــي  .2016وج ــاء فــي بيان
الـسـفــراء أن القضية «تـلـقــي بـظــال مــن الشك
عـلــى اح ـت ــرام الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«استمرار تأخير محاكمته ،بما يتضمن دمج
قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة
ســابـقــة ،يلقي بـظــال مــن الـشــك عـلــى احـتــرام
الديمقراطية وحـكــم الـقــانــون والشفافية ّفي
ن ـظــام ال ـق ـضــاء ال ـتــركــي» .واع ـت ـبــر ال ـب ـيــان أنــه
«بالنظر إلى أحكام املحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان بشأن هذا األمــر ،فإننا نطالب تركيا
باإلفراج العاجل عنه».
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
ردًا ع ـلــى ذل ــك إن تــرك ـيــا دول ـ ــة ق ــان ــون تنعم
ً
بالديمقراطية .وأضــاف قائال على «تويتر»:

«ق ـيــام س ـفــراء بتقديم تــوصـيــة واق ـت ــراح على
الـقـضــاء فــي قضية قــائـمــة أم ــر غـيــر مـقـبــول».
ً
وم ـض ــى ق ــائ ــا« :إن تــوصـيـتـكــم واق ـتــراح ـكــم
يلقيان بظالل من الشك على فهمكم للقانون
والديمقراطية».
واسـتــدعــت الـخــارجـيــة الـتــركـيــة ي ــوم الـثــاثــاء
امل ــاض ــي ،س ـف ــراء الـ ــدول ال ـع ـشــر ،مـعـتـبــرة أنــه
م ــن «غ ـيــر امل ـق ـبــول» مـطــالـبـتـهــا ب ــاإلف ــراج عن
املـ ـع ــارض امل ـس ـج ــون .م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال وزي ــر
الـعــدل ،عبد الحميد غــول ،إن الدبلوماسيني
ب ـحــاجــة الحـ ـت ــرام ال ـق ــوان ــن ،وإن ال ـس ـف ــراء ال
يمكنهم طرح اقتراحات على املحاكم.
يذكر أن املجلس األوروب ــي أعلن الـشــروع في
إجـ ــراءات متعلقة ب ـت ـجــاوزات مــن قـبــل تركيا

في حال لم تفرج عن كافاال .وستعقد الجلسة
الـقــادمــة فــي قضية كــافــاال ،ال ــذي نـفــى جميع
َ
التهم عنه ويحاكم مع آخرين ،في  26نوفمبر/
تشرين الثاني املقبل.
وبعد أربع سنوات في السجن من دون إدانة،
اعـتـبــر كــافــاال األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،فــي مقابلة
خاصة مع وكالة «فرانس بــرس» ،أن اعتقاله
ي ـس ـمــح ل ـس ـل ـطــة أردوغ ـ ـ ـ ــان ب ـت ـبــريــر «ن ـظــريــة
امل ـ ــؤام ـ ــرة» .وق ـ ــال م ــن س ـج ـنــه ع ـبــر مـحــامـيــه:
«أع ـت ـقــد أن الـسـبــب الـحـقـيـقــي وراء اعـتـقــالــي
املستمر هو حاجة الحكومة إلى اإلبقاء على
رواي ـ ــة ارت ـب ــاط اح ـت ـجــاجــات غ ـيــزي (ف ــي عــام
 )2013بمؤامرة أجنبية حية».
(العربي الجديد ،فرانس برس)

الحدود السورية العراقية مفتوحة للتهريب
يتسبب تعدد الجهات
الممسكة بأمن الحدود
العراقية السورية ،في
تواصل عمليات التهريب
والتسلل ،والتي تدر
الماليين على بعض
الفصائل
بغداد ـ زيد سالم

على الــرغــم مــن اإلعــانــات املتكررة للسلطات
الـ ـع ــراقـ ـي ــة عـ ــن ت ـع ــزي ــز اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة
عـلــى ح ــدوده ــا الــدول ـيــة الـغــربـيــة والـشـمــالـيــة
الـغــربـيــة مــع ســوريــة ،وعـلــى ام ـتــداد أكـثــر من
 620كيلومترًا ،إال أن بيانات قـيــادة عمليات
الجيش تتواصل في ما يتعلق باإلعالن عن
القبض على متسللني ،أو إحـبــاط مـحــاوالت
تسلل وإج ـبــار أصـحــابـهــا عـلــى الـتــراجــع إلــى
عـمــق األراضـ ــي ال ـســوريــة .ومـنــذ مطلع الـعــام
الحالي ،أحصت «العربي الجديد»  9إعالنات
رسـ ـمـ ـي ــة لـ ـبـ ـغ ــداد حـ ـ ــول تـ ـع ــزي ــز اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
األمنية ،من بينها نشر قوات إضافية ،ونصب
كاميرات حرارية وأخرى ذكية ،وأبراج مراقبة
وحـفــر خ ـنــادق ورف ــع ســواتــر تــرابـيــة ونصب
ّ
املسيرة
كمائن وفخاخ ،إلى جانب الطائرات
التي تسلمتها من التحالف الــدولــي ،بقيادة
واشـ ـنـ ـط ــن ،ل ـه ــذا ال ـ ـغـ ــرض .ل ـك ــن اإلع ـ ـ ــان عــن
عمليات التسلل يتواصل بني أسبوع وآخــر.
وي ـظ ـه ــر االخ ـ ـتـ ــاف واضـ ـح ــا ف ــي اس ـت ـع ـمــال
ال ـقــوات الـعــراقـيــة لعباراتها بـهــذا الـشــأن بني
بيان وآخــر ،إذ تستخدم عبارة «اإلرهابيني»
في اإلشارة إلى أن التسلل ،أو محاولة التسلل،
ملسلحني من «داع ــش» ،بينما تكتفي بعبارة
ال ـق ـبــض ع ـلــى مـتـسـلـلــن ف ــي ب ـيــانــات أخ ــرى،
لـلــداللــة عـلــى أن ال ـهــدف مــن خ ــرق ال ـح ــدود ال
عالقة له بنشاط التنظيم .ويقصد باملتسللني
ف ــي ال ـع ــادة امل ـهــربــن وت ـج ــار امل ـم ـنــوعــات ،أو
عائالت عراقية عالقة في سورية منذ سنوات،
أو متعهدي حفر الخنادق ،وهم في غالبيتهم
من السوريني ونشطوا أخيرًا لصالح مسلحي
ح ــزب ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي الـ ــذي ّ
وسـ ــع من
عمليات وجوده في جبل سنجار ،عبر مالجئ
ومقرات جديدة للحماية من القصف التركي.
وتـتـقــاســم ال ـحــدود الـســوريــة مــع ال ـعــراق عــدة
ج ـه ــات ،أب ــرزه ــا ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام واملـلـيـشـيــات
الحليفة إليران في مناطق البوكمال والطالئع
ً
وامليادين وصوال إلى بادية دير الزور ،بينما

تستولي «قوات سورية الديمقراطية» (قسد)،
على نحو  200كيلومتر من الحدود الدولية مع
ً
العراق ،ضمن محور ربيعة الحسكة وصوال
إل ـ ــى م ـث ـلــث ف ـي ـش ـخ ــاب ــور الـ ـع ــراق ــي الـ ـس ــوري
التركي .ووفقًا لجنرال بارز في قيادة عمليات
حـ ــرس الـ ـح ــدود ال ـع ــراق ـي ــة ،امل ـن ـط ـقــة الـثــانـيــة
ضمن محافظة نينوى ،فــإن عمليات التسلل
عبر الحدود متواصلة ألسباب كثيرة ،بينها
التضاريس الصعبة واملعقدة ،وأخرى متعلقة
بالفساد ،وتعدد الجهات املمسكة باألرض من
مليشيات وقــوات نظامية على كال الجانبني.
وأضـ ــاف ال ـج ـنــرال ال ـعــراقــي ،ال ــذي طـلــب عــدم
ذكر اسمه ،في حديث لـ»العربي الجديد» ،أن
«أك ـثــر مــن  60فــي املــائــة مــن عمليات التسلل
ال ـحــال ـيــة ع ـلــى الـ ـح ــدود ه ــي ب ـه ــدف تـهــريــب
مواد ممنوعة ،وأخرى مسروقة ،منها مواش
وأدوية ووقود سيارات وقناني (أسطوانات)
غــاز الطبخ وقطع غيار سـيــارات ونفط خــام،
انتهاء بــاملـخــدرات ومثيالتها .وهـنــاك تــورط
لفصائل وجـمــاعــات مسلحة عـلــى الجانبني
بـهــذه الـتـجــارة» .ولـفــت إلــى أن هـنــاك عائالت

عراقية عالقة ،تحاول الـعــودة بشكل أو آخر،
لكنها ال تمتلك أوراقًا أو إثباتات ،وقد وجدت
سماسرة من أكراد سورية لديهم عالقات مع
«قسد» ،أو أنهم أساسًا من «قسد» ،أصبحوا
يـعـمـلــون بـهــذا ال ـنــوع مــن الـتـهــريــب ،بــأسـعــار
تصل إلى أكثر من  5آالف دوالر عن الشخص
الواحد .وأوضح الجنرال أن «القوات العراقية
أصبحت تتعامل مع كل حالة بشكل منفصل،
واملـتـسـلـلــون اإلرهــاب ـيــون ي ـكــاد ي ـكــون محور
مـحــاوالتـهــم مـحـصــورًا بمناطق م ـحــددة ،وال
نـسـتـبـعــد أن ـهــم يـسـتـغـلــون ال ـف ـســاد املــوجــود
على الجانب اآلخر الذي تسيطر عليه وحدات
سورية كردية في هذا اإلطــار» .ورجح وجود

اتهامات لفصائل
حليفة إليران بالتورط
في التهريب

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

أنـ ـف ــاق ل ــم ي ـت ــم ال ـك ـش ــف ع ـن ـهــا ب ــن ال ـب ـلــديــن
تستخدم لـهــذه الـغــايــة .وتـحــدث عــن عمليات
تهريب ،تدر ماليني الــدوالرات أسبوعيًا ،تتم
عـبــر ال ـح ــدود ،وبــاتــت م ـصــدر تـمــويــل ودخــل
مــالــي م ـهــم لـبـعــض ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة على
الجانبني السوري والعراقي.
وب ـ َّـن امل ـس ــؤول املـحـلــي فــي مـحــافـظــة نينوى
أضحوي الصعيب أن «التهريب لم يعد شيئًا
ج ــديـ ـدًا ،وم ـن ــذ سـ ـن ــوات ال ي ـت ــوق ــف ،وبـعــض
الـعـمـلـيــات ت ـجــري نـ ـه ــارًا» .وأك ـ ــد ،ل ــ«الـعــربــي
الـجــديــد» ،أن «الـحـكــومــة املحلية فــي املوصل
طالبت ،أكثر من مرة ،الحكومة االتحادية في
بـغــداد بمزيد مــن الــدعــم األمـنــي والعسكري،
وتوفير أعداد جيدة من الكاميرات ،في سبيل
منع أي تسلل لعناصر إرهابية».
وأش ـ ــار ال ـ ـلـ ــواء ط ـ ــارق ال ـع ـس ــل ،وهـ ــو ال ـقــائــد
السابق لشرطة األنـبــار ويعمل حاليًا ضمن
قــوات «الحشد العشائري» ،إلــى نسب كبيرة
غ ـيــر مــؤم ـنــة م ــن الـ ـح ــدود .وأض ـ ــاف« :يـمـكــن
القول إنها مؤمنة بنسبة  50في املائة فقط،
ع ـل ــى ع ـك ــس ال ـ ـحـ ــدود م ــع األردن ال ـت ــي تـعــد
مؤمنة بشكل جيد جدًا ،ألن بغداد على اتفاق
استراتيجي قوي مع ّ
عمان .أما مع دمشق ،فإن
االتفاقات األمنية غير واضحة ،كما أن القوات
التي تسيطر على الحدود من الجانب السوري
غير نظامية ،ومنها الفصائل املسلحة وأخرى
تـتـبــع ل ـق ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،إضــافــة
إلــى مجموعات مــن الجيش الـســوري التي ال
تمتلك إمـكــانـيــات كـبـيــرة .ولــذلــك فــإن الوضع
على الحدود العراقية السورية صعب» .وأكد
العسل ،في اتصال مع «العربي الجديد» ،أن
«تسلل داعش بات أقل من السابق ،ألن عناصر
الـتـنـظـيــم اإلره ــاب ــي ال يـمـلـكــون أي إمـكــانـيــة
للتحرك واملجازفة في عبور الحدود».
بـ ــدوره ،ع ــزا الخبير األم ـنــي الـعــراقــي مؤيد
الـجـحـيـشــي م ــا وص ـفــه «اس ـت ـم ــرار االن ـفــات
على الحدود» ،إلى الجهات التي توجد فيها.
وقال ،لـ«العربي الجديد» ،إن «النسبة األكبر
م ــن املـنـطـقــة ال ـح ــدودي ــة ال ـعــراق ـيــة الـســوريــة
تخضع لنفوذ الفصائل الحليفة لطهران،
والـتــي يـتــورط قسم منها بعمليات تهريب
ســاح ومــواش ووقــود وممنوعات مختلفة
من سورية وإليها وبالعكس ،وتتعامل مع
ت ـجــار عــراقـيــن وس ــوري ــن ع ــرب وأكـ ــراد في
ه ــذا اإلطـ ــار ،وبعضها يستفيد مــن مـمــرات
وخنادق داعش التي أنشأها قبل سنوات».
وأش ـ ــار إل ــى أن «ف ـصــائــل مـسـلـحــة مــارســت
ض ـغ ــوط ــا م ــن أجـ ــل إطـ ـ ــاق (سـ ـ ـ ــراح) بـعــض
املهربني الذين تم القبض عليهم سابقًا على
ال ـح ــدود م ــن قـبــل ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة ،بينهم
متورطون بتهريب مخدرات».
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شرق
غرب
سورية :أميركا تقتل
قياديًا في «حراس الدين»
ّ
مسيرة أميركية،
استهدفت طائرة
مساء أول من أمس الجمعة ،قياديًا
فــي تنظيم «ح ــراس الــديــن» املبايع
لتنظيم «قــاعــدة الـجـهــاد» فــي ريف
مدينة الرقة ،شمال شرقي سورية،
ما أدى إلى مقتله على الفور .وقال
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـق ـي ــادة املــركــزيــة
للجيش األميركي ،جون ريغسبي،
ُفــي بـيــان ،إن «غ ــارة جوية أميركية
شـنــت الـيــوم (الجمعة) فــي شمالي
ســوريــة أسـفــرت عــن مقتل القيادي
ال ـ ـبـ ــارز ف ــي ت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــاع ــدة عـبــد
الحميد املطر».
(العربي الجديد)
أكار :سنقوم بما
يلزم ضد اإلرهاب
بشمال سورية
أكــد وزي ــر الــدفــاع التركي خلوصي
أكـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أمـ ـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،أن بـ ـ ــاده
ستفعل «ما يلزم في الزمان واملكان
امل ـن ــاس ـب ــن» ،ض ــد الـ ـف ــرع ال ـس ــوري
لـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي،
«االتحاد الديمقراطي» ،في شمالي
سورية .وشدد أكار في تصريحات
ل ـل ـص ـحــاف ـيــن فـ ــي ب ــروكـ ـس ــل عـقــب
مـشــاركـتــه فــي اجـتـمــاع وزراء دفــاع
ح ـل ــف شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي ،ع ـل ــى أن
وج ـ ــود ق ـ ــوات ب ـ ــاده ف ــي مـحــافـظــة
إدل ـ ـ ــب «يـ ـس ــاه ــم فـ ــي مـ ـن ــع مـ ـج ــازر
النظام الـســوري وحـصــول موجات
هجرة جديدة».
(األناضول)
الصدر يدعو لإلذعان
لنتائج االنتخابات

دع ــا زع ـيــم «ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» في
العراق ،مقتدى الصدر (الصورة)،
أم ــس ال ـس ـبــت ،ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
الـ ــراف ـ ـضـ ــة ل ـن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
إل ــى «اإلذع ـ ـ ــان» لـعـمـلـيــة االق ـت ــراع.
وقــال الصدر ،في بيان ،إن «تأييد
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي ل ـن ـتــائــج
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـع ــراقـ ـي ــة وت ـب ـنــي
نزاهتها ،يعكسان صــورة جميلة
عن الديمقراطية العراقية» .واعتبر
أن ّ
«جر البلد إلى الفوضى وزعزعة
السلم األهلي ،أمر معيب يزيد من
تعقيد املشهد السياسي والوضع
األمني».
(األناضول)

األمم المتحدة
تعلّق رحالتها الجوية
إلى تيغراي
قررت األمم املتحدة ،مساء الجمعة،
َ
تعليق رحلتيها األسبوعيتني إلى
إق ـل ـي ــم ت ـي ـغ ــراي ب ـش ـم ــال إث ـيــوب ـيــا،
املـخـصـصـتــن لـنـقــل مــوظـفـيـهــا في
املجال اإلنساني ،بحسب ما أعلنه
ستيفان دوجــاريــك ،املتحدث باسم
األم ـ ــن الـ ـع ــام لـلـمـنـظـمــة أنـطــونـ ّيــو
غوتيريس .وجاء القرار بعدما نفذ
الـجـيــش اإلث ـيــوبــي الـجـمـعــة ضربة
جوية جديدة على ميكيلي ،عاصمة
اإلقليم ،خلفت  11مصابا وعطلت
رحلة دعــم إنساني لألمم املتحدة،
وفـ ــق م ــا أف ـ ــاد ب ــه أطـ ـب ــاء وم ـص ــادر
إغاثية.
(فرانس برس)
رئيس الوزراء الباكستاني
يزور السعودية

ب ــدأ رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء الـبــاكـسـتــانــي
عـ ـ ـم ـ ــران خ ـ ـ ــان (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،أم ــس
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت ،زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ــى
السعودية ،للتباحث مع املسؤولني
هناك حول عدد من القضايا التي
تهم البلدين .وقال مكتب خان ،في
بيان أمس ،إن األخير غادر صباحًا
ع ـ ـلـ ــى رأس وف ـ ـ ـ ــد ح ـ ـكـ ــومـ ــي إلـ ــى
الرياض ،حيث يقوم بزيارة تستمر
ثالثة أيام .وأوضح البيان أن الوفد
يضم وزير الخارجية شاه محمود
قرشي ،ووزير الطاقة حماد أظهر،
ومستشار رئيس ال ــوزراء لشؤون
البيئة ملك أمني أسلم.
(العربي الجديد)
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الحدث

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

االنسحاب
من أفغانستان
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
ّ
إن «الواليات المتحدة تدعم
هذه المفاوضات».

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

تحقيق موسع يواجه
اإلدارة األميركية
واشنطن ـ العربي الجديد

م ـ ـ ـ ّـر أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن شـ ـه ــري ــن عـ ـل ــى ب ــدء
االنسحاب األميركي من أفغانستان
قـبــل أن يكتمل نـهــايــة أغـسـطــس/آب
املاضي ،لكن التحقيقات الداخلية في الواليات
امل ـت ـح ــدة ،ف ــي طــري ـقــة ه ــذا االن ـس ـح ــاب ،ال ــذي
ُوص ــف ب ــ«ال ـفــوضــوي» و«ال ـك ــارث ــي» ،لــم َ
تطو
بعد ،ويبدو أنها ستتواصل وبشكل أوســع،
لتلقي مزيدًا من التداعيات على إدارة الرئيس
األميركي جو بايدن وحلفاء واشنطن ال سيما
داخل حلف شمال األطلسي ،على الرغم من أن
الطرفني َ
بدوا في اجتماع وزراء دفاع «الناتو»
يومي الخميس والجمعة املاضيني ،يحاوالن
تجاوز التوتر الذي كان السمة األبرز للعالقة
ب ـي ـن ـه ـمــا ب ـع ــد االنـ ـسـ ـح ــاب م ــن أف ـغــان ـس ـتــان،
وامل ـض ــي قــدمــا ن ـحــو مــواص ـلــة الـتـنـسـيــق في
ملفات كـبــرى أخ ــرى .وب ــدأ عــدد مــن املفتشني

الـ ـع ــام ــن فـ ــي وزارات أمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ووك ـ ـ ــاالت
أم ـن ـيــة داخ ـل ـي ــة ،ب ــإج ــراء م ــراج ـع ــات داخ ـل ـيــة
وتحقيقات إضــافـيــة ومــوسـعــة بـشــأن طريقة
تعامل إدارة بــايــدن مــع االنسحاب األميركي
مــن أفغانستان ،وال سيما املـغــادرة النهائية
للعسكريني واملوظفني الدبلوماسيني وإغالق
السفارة األميركية واإلجــاء الطارئ لألفغان
املؤهلني من الـبــاد ،بحسب تقرير لصحيفة
«وول ستريت جورنال» األميركية.
وتـ ـه ــدف امل ــراجـ ـع ــات الـ ـت ــي ي ـج ــري ـه ــا بـشـكــل
م ـن ـف ـصــل امل ـف ـت ـش ــون الـ ـع ــام ــون فـ ــي وزارات
الدفاع ،واألمن الداخلي ،والصحة والخدمات
اإلنـســانـيــة ،والـخــارجـيــة ،إضــافــة إلــى الوكالة
األمـيــركـيــة للتنمية الــدول ـيــة ،إل ــى تـحــديــد ما
َّ
إذا كــانــت اإلدارة األمـيــركـيــة «خــطـطــت بشكل
ـاف ومناسب لتنفيذ االنسحاب» ،وما تاله
كـ ٍ
من عمليات اإلجــاء ،وذلك بحسب مسؤولني
أمـ ـي ــركـ ـي ــن م ـط ـل ـع ــن ت ـ ـحـ ــدثـ ــوا ل ـل ـص ـح ـي ـفــة

األم ـي ــرك ـي ــة .وق ـ ــال املـ ـس ــؤول ــون إن ال ــوك ــاالت
ال ـخ ـم ــس س ـت ـج ــري اتـ ـ ـص ـ ــاالت داخـ ـلـ ـي ــة بــن
مكاتب مفتشيها العامني بشكل دوري لتبادل
املعلومات بشأن النتائج التي توصل كل منهم
إليها .كما ستعمل هذه الوكاالت مع املفتش
العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان ،جون
ســوب ـكــو ،لتنسيق أع ـمــال الــرقــابــة املـسـتـمــرة
املتعلقة بأفغانستان.
وت ــرق ــى ه ــذه امل ــراج ـع ــات إل ــى «ف ـح ــص ع ــام»
لكيفية إدارة الحكومة الفيدرالية لالنسحاب
مــن أفـغــانـسـتــان ،والـتـقـصــي ح ــول مــا إذا كــان
َّ
وتعرضت
باإلمكان التعامل معه بشكل أفضل.
إدارة بــايــدن النـتـقــادات الذع ــة ،خصوصًا من
ق ـبــل امل ـع ـس ـكــر ال ـج ـم ـه ــوري ،وح ـت ــى م ــن قبل
ح ـل ـفــائ ـهــا ،ب ـس ـبــب «ف ــوض ــوي ــة» االن ـس ـح ــاب،
وذلــك بعدما تحول إنهاء الــوجــود العسكري
إل ــى مـهـمــة إجـ ــاء طـ ــارئ ل ـل ــوالي ــات املـتـحــدة
وشركائها املتمركزين في أفغانستان ،إضافة
إلى األفغان الذين عملوا مع القوات األجنبية.
ويوم الخميس املاضي ،بعث عدد من أعضاء
مجلس الشيوخ الجمهوريني ،وهــم تحديدًا
السيناتور جيم ريش من واليــة أيداهو وهو
ع ـضــو بـ ــارز ف ــي لـجـنــة ال ـع ــاق ــات الـخــارجـيــة
ب ـم ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،وج ـي ـم ــس إن ـ ـهـ ــوف مــن
أوك ــاه ــوم ــا وهـ ــو ع ـض ــو ف ــي ل ـج ـنــة ال ـق ــوات

ستتبادل الوكاالت
التي تجري المراجعات
المعلومات في ما بينها
ترقى المراجعات لفحص
عام لكيفية إدارة
الحكومة لالنسحاب

املسلحة باملجلس نفسه ،وروب بورتمان من
والية أوهايو وهو عضو لجنة األمن الداخلي
وال ـ ـش ـ ــؤون ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـم ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ،
بــرســالــة إل ــى املـفـتـشــن ال ـعــامــن ف ــي وزارات
الخارجية واألمــن الوطني والدفاع ،والوكالة
األمـيــركـيــة للتنمية الــدول ـيــة ،يـطــالـبــون فيها
بــإجــراء مــراجـعــة وتــدقـيـقــا مشتركًا لبرنامج
تــأشـيــرات الـهـجــرة الـخــاصــة بــاألف ـغــان .ودعــا
األع ـ ـضـ ــاء ف ــي ال ــرس ــال ــة ،إلـ ــى إج ـ ـ ــراء تــدقـيــق
شامل في جميع الوزارات املسؤولة عن تنفيذ
الـبــرنــامــج ،ومكاتبها ،ومهماتها ،وعمليات
التواصل بينها.
وخ ـ ــال األسـ ـب ــوع ال ـح ــال ــي ،أب ـل ـغــت الـقــائ ـمــة
بــأعـمــال املـفـتــش ال ـعــام فــي وزارة الـخــارجـيــة،
ال ـك ــون ـغ ــرس ،أن مـكـتـبـهــا س ـي ــراجــع بــرنــامــج
تأشيرات الهجرة الخاصة باألفغان ،ومعالجة
إعــادة توطني الالجئني ،تمهيدًا لدمجهم في
ً
الواليات املتحدة ،فضال عن مراجعة اإلجالء
الطارئ للمواطنني األميركيني واألفغان ،وفقًا
لرسالة اطلعت عليها «وول ستريت جورنال».
كما بدأ املفتش العام في وزارة الدفاع ،عمليتي
تقييم ومــراجـعــة لــأيــام األخ ـيــرة مــن الـحــرب
األميركية فــي أفغانستان ،بهدف تحديد ما
كاف وقدم
إذا كان البنتاغون قد خطط بشكل ٍ
الــدعــم لنقل املــواطـنــن األفـغــان والحـقــا إعــادة
تــوطـيـنـهــم .كـمــا ي ـقــوم املـفـتــش ال ـع ــام ب ــوزارة
الدفاع بالتحقيق بالغارة الجوية األميركية
في كابول في  29أغسطس املاضي ،والتي قال
البنتاغون الحقًا إنها أسفرت عن سقوط 10
ضحايا مدنيني ،من بينهم  7أطفال.
كــذلــك ،أعـلــن مكتب املفتش الـعــام فــي الوكالة
األمـيــركـيــة للتنمية الــدولـيــة فــي بـيــان أخـيـرًا،
أن ــه يخطط للتدقيق فــي أنـشـطــة املـســاعــدات
اإلنسانية ألفغانستان ،إضــافــة للتدقيق في
عملية إنهاء البرامج ذات الصلة بأفغانستان.
وإن كان ليس من غير املألوف أن يقوم العديد
مــن املفتشني الـعــامــن فــي مختلف الــوكــاالت
الفيدرالية ،بإطالق تحقيقات منفصلة حول
ال ـق ـض ـيــة ن ـف ـس ـهــا وتـ ـب ــادل امل ـع ـل ــوم ــات حــول
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
فــي منظمة «م ـشــروع الــرقــابــة الحكومية»،
ل ـيــز ه ـي ـم ـبــووي ـتــش ،إن إط ـ ــاق مــراج ـعــات
ح ـ ـ ــول االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب م ـ ــن أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان أم ــر
«منطقي للغاية» ،ال سيما في ظل األحداث
الـتــي شملت ع ــددًا مــن ال ــوك ــاالت املختلفة.
وأشـ ــارت ،بحسب «وول سـتــريــت» ،إل ــى أن
تعدد املراجعات «يمكن أن يؤدي في بعض
األحـيــان إلــى ازدواجـيــة الجهود وتحديات
بيروقراطية ،لكنه يسمح عــادة بمحاسبة
عامة أكثر شمولية بشأن ما حدث».
ّ
فــي األثـنــاء ،وبينما خلف الـقــرار األميركي
ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان ت ــداع ـي ــات
واسـعــة على عالقة واشنطن مــع حلفائها،
بــدا الطرفان أخـيـرًا ،خصوصًا في اجتماع
ل ـ ـ ـ ــوزراء دف ـ ــع ح ـل ــف شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي فــي
بـ ــروك ـ ـسـ ــل ي ـ ــوم ـ ــي الـ ـخـ ـمـ ـي ــس والـ ـجـ ـمـ ـع ــة
املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،ي ـ ـ ـحـ ـ ــاوالن ت ـخ ـط ــي ت ــداعـ ـي ــات
هـ ـ ــذا املـ ـل ــف وامل ـ ـضـ ــي ق ــدم ــا فـ ــي الـ ـتـ ـع ــاون
ب ـشــأن م ـل ـفــات أخـ ــرى ع ـلــى رأس ـه ــا روس ـيــا
والـتـهــديــدات املستقبلية .وم ــع ذل ــك ،كانت
هناك محادثات صريحة حول أفغانستان،
ولكن من دون توجيه أصابع االتهام ،وفقًا
ملسؤولني مطلعني على املحادثات تحدثوا
لـ«وول ستريت» .وقال األمني العام للحلف،
ينس ستولتنبرغ ،في حديث للصحافيني
أول من أمس ،إن «األزمــة في أفغانستان ،ال
ّ
تغير من حاجة أوروبــا وأميركا الشمالية
للوقوف معًا في الناتو ،ملواجهة التحديات
ال ـعــامل ـيــة املـ ـت ــزاي ــدة» .وي ــرج ــع ذل ــك جــزئـيــا،
بحسب ما قــال املسؤولون ل ــ«وول ستريت
جورنال» ،إلى أن «األوروبيني يدركون مدى
حاجتهم واعتمادهم على القوة العسكرية
األميركية ،لردع روسيا أو القيام بأي مهمة
استكشافية كبيرة».

متابعة

انتخابات أوزبكستان اليوم :فوز متوقع لميرضيايف
تستعد أوزبكستان النتخابات
رئاسية اليوم األحد ،وسط
توقعات بفوز الرئيس
شوكت ميرضيايف بوالية
ّ
ظل قمعه
ثانية ،في
أصواتًا معارضة

من املقرر أن يدلي الناخبون في أوزبكستان
بأصواتهم ،اليوم األحد ،في انتخابات رئاسية
س ـت ـف ـضــي ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح إلـ ــى والي ـ ــة ج ــدي ــدة
مدتها خمس سنوات للرئيس املنتهية واليته
شوكت ميرضيايف ،الذي تراجع زخم نزعته
اإلصــاح ـيــة ،مــع ب ــروز مــؤشــرات ح ــول ميول
استبدادية له .وميرضيايف الذي يحكم أكبر
دولة في آسيا الوسطى لناحية عدد السكان
( 35مليونًا) منذ  ،2016موضع إشادة إللغائه
العمل القسري وفتحه االقتصاد وإفراجه عن
املعارضني الذين تعرضوا للتعذيب في عهد
سـلـفــه الـقــاســي إس ــام كــري ـمــوف .لـكــن الــرجــل
ال ـقــوي فــي ال ـبــاد ع ــاد أخ ـي ـرًا إل ــى مـمــارســات
املاضي وقمع العديد من األصــوات املعارضة
قبل االقتراع .ويتهمه منتقدوه أيضًا بإقصاء
كــل مـعــارضــة حقيقية مــن االنـتـخــابــات .لذلك
س ـي ـن ــاف ــس م ـي ــرض ـي ــاي ــف أرب ـ ـعـ ــة مــرش ـحــن
يصفهم كثر بالدمى وامتنعوا عن توجيه أي
انتقادات للرئيس خالل الحملة االنتخابية.
واملــرش ـحــون هــم ن ــارزول ــو أوب ـل ــوم ــورودوف

عــن ح ــزب «ال ـب ـي ـئــة» ،وعـلـيـشــر ق ــدي ــروف عن
«حـ ـ ــزب ال ـن ـه ـضــة ال ــوط ـن ــي األوزب ـك ـس ـت ــان ــي
الديمقراطي» ،وبــاهــرام عبد الحليموف عن
ح ــزب «ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاعــي الــدي ـم ـقــراطــي»،
ومـقـصــودة فــاريــزوفــا عــن ال ـحــزب «الشعبي
الديمقراطي».
وف ــي ال ـعــاص ـمــة طـشـقـنــد ،ال ش ــك ف ــي نتيجة
الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،وفـ ـق ــا ل ـس ــائ ــق س ـ ـيـ ــارة األجـ ـ ــرة
اخ ـت ـيــور ب ـه ــروم ــوف ،الـ ــذي حـ ـ ّـدق ف ــي لــوحــة
إعــانــات ضخمة ظـهــرت عليها تـبــاعــا صــور
املرشحني ،وقــال لوكالة «فرانس بــرس»« :من
األفضل إنفاق املــال (املخصص لالنتخابات)
على قضايا أخ ــرى» .وأض ــاف أن «كــل هــؤالء
األش ـ ـخـ ــاص (امل ــرشـ ـح ــن) م ــن ف ــري ــق واح ـ ــد:
فريقه» ،في إشــارة إلى الرئيس ميرضيايف،
الذي حصل على  88.61في املائة من األصوات
فــي رئــاسـيــات ديسمبر /كــانــون األول ،2016
عن الحزب «الديمقراطي الليبرالي».
ويـ ــرى م ــراق ـب ــون أن ال ــره ــان الــرئ ـي ـســي لـهــذه
االن ـت ـخ ــاب ــات ه ــو م ـعــرفــة م ــا إذا كـ ــان ال ـفــوز
امل ــرج ــح ملـيــرضـيــايــف سـيـعـطــي دف ـعــا جــدي ـدًا
لــإصــاحــات ،الـتــي دفـعــت املجلة األسبوعية
البريطانية النافذة «ذي إيكونوميست» إلى
اعتبار أوزبكستان في « 2019دولة العام».
ويــركــز الـبــرنــامــج االنـتـخــابــي مليرضياييف
عـلــى الـسـعــي نـحــو زيـ ــادة نـصـيــب ال ـفــرد من
الناتج املحلي اإلجـمــالــي ليصل إلــى  4آالف
دوالر وال ـح ــد م ــن الـفـقــر وخ ـلــق  5.3مــايــن
ف ــرص ــة ع ـم ــل ج ــدي ــدة ف ــي قـ ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات
وخفض التضخم بنسبة  5في املائة وجذب
 120مليار دوالر استثمارات جديدة .ويركز

برنامج فــاريــزوفــا على القضاء على جميع
أشـكــال عــدم املـســاواة االجتماعية فــي البالد
من أجل ضمان املشاركة املتساوية للسكان.
ويستهدف قديروف تطوير مجالي التعليم
واالقتصاد وإصالح نظام انتخابات الهيئات
التمثيلية وخصخصة املرافق وإقامة نظام
جــديــد لتحسني املـسـتــوى املـعـيـشــي للفقراء
ودع ــم حــريــة الـتـعـبـيــر .وبـيـنـمــا يـسـعــى عبد
الحليموف إلى تعزيز دور املجالس املحلية
ومـ ـح ــارب ــة ال ـج ــري ـم ــة والـ ـ ــرشـ ـ ــوة وال ـج ـش ــع
والعنف وإقامة نظام قضائي مستقل والعمل
ع ـل ــى ض ـم ــان ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان والـ ـح ــري ــات،
ينوي أوبـلــومــورودوف التركيز على البيئة
واالقتصاد .وبعد خمس سنوات على وفاة

ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق إس ـ ــام ك ــري ـم ــوف ،تشهد
أوزبكستان حرية أكبر .ووضع ميرضيايف
حـدًا للعمل القسري في حقول القطن ،الذي
كــان عانى منه آالف األطـفــال ،في إجــراء لقي
ترحيبًا في جميع أنحاء العالم .لكن العامني
األخ ـي ــري ــن م ــن والي ـت ــه األول ـ ــى ش ـه ــدا حملة

قمع ميرضيايف
العديد من األصوات
المعارضة قبل االقتراع

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

قـمــع م ـتــزايــدة ضــد مــدونــن يـنـتـقــدونــه .كما
كـبــح وب ــاء كــورونــا الـنـمــو ال ـقــوي لالقتصاد
ووج ـ ـ ــه ض ــرب ــة ل ـل ـس ـي ــاح ــة وغ ـ ـ ــذى ال ـس ـخــط
الشعبي .وفــي حــدث نــادر ،نظمت تظاهرات
الـعــام املــاضــي احتجاجًا على نقص الطاقة
في هذا البلد الغني بالغاز .وشكت صبغت
رح ـي ـم ــوف ــا ،وه ـ ــي م ــن سـ ـك ــان ط ـش ـق ـنــد ،مــن
ارتفاع األسعار الــذي يزيد من عدم املساواة
بني األغنياء والفقراء.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ع ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن املـ ـع ــارض ــن
الـحـقـيـقـيــن مل ـيــرض ـيــايــف ،لـكـنـهــم م ــا زالـ ــوا
بحاجة إلى السماح لهم بتحدي الرئيس في
صناديق االقتراع .وقضية األستاذ الجامعي
امل ـعــروف خـضــرنــزار أالكــولــوف أفـضــل مثال.
فقد رفضت وزارة العدل مرارًا تسجيل حزبه
الـسـيــاســي ،وه ــي خ ـطــوة ض ــروري ــة للترشح
لالنتخابات .ودانت منظمة «هيومن رايتس
ووتش» ما وصفته بـ«مضايقات» السلطات
لـلـنــاشـطــن املــؤيــديــن ألالك ــول ــوف فــي الـفـتــرة
التي سبقت االنتخابات .ورأى املتخصص في
شــؤون آسيا الوسطى في مركز «كارنيغي»
في موسكو ،تيمور عمروف ،أن «ميرضيايف
يــواجــه مـعـضـلــة :كـيــف يستمر اإلصـ ــاح من
دون املـســاس بالنظام االسـتـبــدادي املــوروث
عن كريموف وتستفيد منه النخبة؟» .وقال
إن «الفساد ما زال موجودًا في رأس الحكومة،
لكن السلطة تغض النظر ،غير أنه في الوقت
ن ـف ـس ــه ،أصـ ـب ــح امل ـج ـت ـم ــع أكـ ـث ــر ح ـي ــوي ــة مــن
ذي ق ـبــل ،ول ــن ي ـكــون سـعـيـدًا إذا ل ــم تــواصــل
الحكومة اإلصالحات».
(العربي الجديد ،فرانس برس)

تقرير
واشنطن ـ العربي الجديد

يتخذ ال ـصــراع األمـيــركــي ـ الصيني
مسارًا أكثر ّ
حدة ،بعد كشف صحيفة
«فايننشال تايمز» األميركية أخيرًا
اختبرت سالحًا في أغسطس /آب
أن الصني ّ
املــاضــي ،شــق طريقه عبر الفضاء ودار حول
األرض ،قبل النزول صوب هدفه ،الذي أخطأه
في نهاية املطاف .وعلى الرغم من نفي بكني
تقرير الصحيفة ،تزايدت املخاوف بعد الكشف
أن الـصــاروخ قــادر على حمل رؤوس نووية.
وه ــو مــا دف ــع الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن،
يــوم األرب ـعــاء املــاضــي ،إلــى إب ــداء قلقه بشأن
الـصــواريــخ «ف ــرط صــوتـيــة» (هايبرسونيك).
وي ـن ـط ـل ــق هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ فــي
ال ـط ـب ـقــات الـعـلـيــا ل ـل ـغــاف ال ـج ــوي بـســرعــات
ت ــزي ــد ع ــن خـم ـســة أض ـع ــاف س ــرع ــة ال ـص ــوت،
أو نـحــو  6200كيلومتر فــي الـســاعــة .وكــانــت
الصني قــد عرضت فــي  2019صــاروخــا أســرع
مــن الـصــوت أطلقت عليه اســم «دي أف ـ .»17
ويمكن لهذا السالح املتوسط املــدى (حوالى
ألفي كيلومتر) ويشبه «طائرة شراعية» حمل
رؤوس حــربـيــة ن ــووي ــة .لـكــن ال ـص ــاروخ الــذي
تحدثت عنه «فايننشال تايمز» يختلف عن
«دي أف ـ  ،»17إذ يمكن أن يصل إلى الفضاء
ويوضع في املدار ثم يمر عبر الغالف الجوي
قبل أن يصيب هدفه .وسبق أن أعلن الروس
ُ
ع ــن ص ــواري ــخ «ت ـس ـيــركــون» ال ـتــي ت ـط ـلــق من
غواصة ،وصواريخ «أفانغارد».
وذكـ ــرت مـحـطــة «س ــي أن أن» ف ــي تـقــريــر لها
أن ال ـت ـق ــري ــر م ـن ــح زخـ ـم ــا ج ــديـ ـدًا مل ـعــارضــي
بـ ــايـ ــدن ،ال ــرافـ ـض ــن ل ـط ـم ــوح ــه فـ ـّـي تـقـلـيــص
الترسانة النووية األميركية .وحذر مسؤولو
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات والـ ـ ــدفـ ـ ــاع مـ ــن أن ال ـت ـج ــرب ــة
ُ
ال ـص ـي ـن ـيــة ت ـم ـثــل ق ـف ــزة ت ـك ـنــولــوج ـيــة كـبـيــرة
يـمـكــن أن ت ـه ــدد ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة .وم ــع أن
املسؤولني ّ
شددوا على أن الصاروخ الصيني
ال يترجم ّ
تفوقًا على الواليات املتحدة ،إال أن
عنصر املفاجأة الكامن في طبيعة الصاروخ
ونوعيته حضر في االجتماعات األخيرة لهم.
كذلك كشفوا أن الصني نجحت بشكل أســرع
مما توقعت الــواليــات املـتـحــدة ،وفـقــا ملــا أفــاد
مسؤول عسكري سابق .مع العلم أن واشنطن
اخ ـت ـب ــرت ب ـن ـجــاح م ـك ــون ــات «نـ ـم ــاذج أول ـي ــة»
ل ـصــواريــخ أس ــرع مــن ال ـصــوت ،ي ــوم األرب ـعــاء
املــاضــي .وأف ــاد ســاح البحرية األمـيــركــي في
ب ـيــان أن ثــاثــة اخ ـت ـبــارات أجــريــت «بـنـجــاح»
ف ــي م ــرك ــز وال ــوب ــس ال ـتــابــع لــوكــالــة الـفـضــاء
األمـيــركـيــة (ن ــاس ــا) فــي والي ــة فــرجـيـنـيــا قــرب
واشنطن .وأضاف البيان أن هذه االختبارات
ّ
«شكلت عرضًا للتقنيات والقدرات والنماذج

دفعت التجارب الصينية على صــواريــخ فــرط صوتية العديد من
المسؤولين في الواليات المتحدة وخارجها إلى اإلعراب عن قلقهم
حيال نوايا اإلدارة األميركية في تقليص الترسانة النووية

مفاجأة
الصواريخ
الصينية

تهديد حقيقي
لخطط بايدن النووية
األولية ألنظمة تفوق سرعة الصوت املتقدمة
في بيئة واقعية».
ّ
وذكـ ــرت «س ــي أن أن» أن امل ـســؤولــن أب ــدوا
ق ـل ـق ـهــم مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــدرة امل ـح ـت ـم ـل ــة ل ـل ـص ــاروخ
ّ
الصيني على شــن هـجــوم مــن فــوق القطب
ال ـج ـن ــوب ــي ،ح ـيــث ت ـغ ـيــب فــاع ـل ـيــة األن ـظ ـمــة
امل ـص ـم ـم ــة ل ـت ــوف ـي ــر إنـ ـ ـ ــذار م ـب ـكــر مل ـث ــل ه ــذا
الهجوم ،على حد قول مسؤولي الدفاع.
واعـ ـتـ ـب ــر أح ـ ــد كـ ـب ــار م ــوظ ـف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس
ُ
ال ـج ـم ـه ــوري ــن أن ال ـت ـج ــرب ــة ت ـظ ـه ــر «ق ـ ــدرة
الـضــربــة األولـ ــى وتــؤكــد حــاجـتـنــا ملــواصـلــة
بــرنــامــج ال ـت ـحــديــث ع ـلــى ق ــدم وسـ ـ ــاق» ،في
إشــارة إلى الجهود الجارية في البنتاغون
واإلدارة الوطنية لألمن الـنــووي األميركي
إلصالح الترسانة النووية األميركية .وقال:
«ال يمكننا تـقـلـيــل دور األس ـل ـحــة الـنــوويــة
في وقت تندفع فيه روسيا والصني بكامل
قوتهما في االعتماد عليها».
ون ـصــح خـبـيــر األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة ف ــي معهد
ميدلبري للدراسات الدولية ،جيفري لويس،
واشنطن بـ«عدم املبالغة في رد الفعل .تمتلك
ال ـص ــن بــال ـف ـعــل  100سـ ــاح ن ـ ــووي يمكنها
اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وي ـم ـك ـن ـنــي
الـتـعــايــش مــع ه ــذه الـحـقـيـقــة .ه ــذا هــو ال ــردع
الـنــووي» .مع ذلــك ،ال تبدو اإلدارة األميركية
الـحــالـيــة ف ــي وارد ال ـتــراجــع ع ــن خـطـتـهــا في

تـقـلـيــص ال ـتــرســانــة ال ـن ــووي ــة ،وه ــو م ــا أك ــده
م ـســؤول كـبـيــر فـيـهــا ل ــ«ســي أن أن» ،معتبرًا
أن «م ــوق ــف ب ــاي ــدن م ــن االن ـت ـشــار ال ـن ــووي لم
ّ
يتغير» ،لكنه أكد أن «مراجعة الوضع النووي
ستأخذ في االعتبار البيئة األمنية الحالية».
ودف ـعــت الـتـجــربــة الـصـيـنـيــة الـكــونـغــرس إلــى
مطالبة اإلدارة باإلفصاح عن خطتها للدفاع
عن البالد ضد مثل هذه الصواريخ .مع العلم
أنــه فــي الشهر املــاضــي أضــافــت لجنة القوات
ً
املسلحة في مجلس النواب تعديال على ترميز
قانون تفويض الدفاع الوطني ،أوضح قلقها
«بشأن عدم قدرة أنظمة الــرادار الحالية على

اختبرت واشنطن أخيرًا
نماذج أولية لصواريخ
فرط صوتية
يرفض الجمهوريون
التخلّي عن مبدأ
«االستخدام األول» للنووي

اكتشاف وتعقب واشتباك وهزيمة التهديدات
الـنــاشـئــة مــن األسـلـحــة ال ـتــي ت ـفــوق سرعتها
سرعة الصوت» .وأثار سفير الواليات املتحدة
فــي مـجــال ن ــزع ال ـس ــاح ،روب ــرت وود ،الــذعــر
فــي أوس ــاط الـكــونـغــرس ،بـقــولــه للصحافيني
ـت سابق مــن هــذا األسـبــوع فــي جنيف
فــي وقـ ٍ
السويسرية« :ال نـعــرف كيف يمكننا الــدفــاع
عن أنفسنا ضد هذا النوع من التكنولوجيا».
ويـعــانــي بــايــدن حاليًا فــي إقـنــاع الكونغرس
ب ـج ــدوى تـقـلـيــص ال ـتــرس ــان ــة ال ـن ــووي ــة ،رغــم
ُ ّ
ت ـش ــدي ــده أن ـه ــا ســت ـقــلــل الـ ـت ــوت ــرات ال ـنــوويــة
مـ ــع الـ ـخـ ـص ــوم ،تـ ـح ــديـ ـدًا روس ـ ـيـ ــا والـ ـص ــن.
وب ـ ــرز ت ــراج ــع ب ــاي ــدن ع ــن خ ـط ـتــه م ــع إب ـع ــاد
مسؤولة السياسة النووية في فريقه ليونور
توميرو ،الشهر املــاضــي ،فــي خطوة وصفها
«البنتاغون» بأنها «إعــادة تنظيم» .وتواجه
مالوري ستيوارت ،التي رشحها بايدن للعمل
م ـســاعــدة ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة لـلـسـيـطــرة على
األسلحة ،معارضة شديدة من الكونغرس.
ّ
ولــخــص الـسـيـنــاتــور الـجـمـهــوري مــن أيــداهــو
جيم ريش ،العضو البارز في لجنة العالقات
الخارجية بمجلس الـشـيــوخ ،هــذه املعارضة
بقوله إنه «يعارض ترشيح ستيوارت بسبب
اعتراضات من حلفاء الــواليــات املتحدة على
دراسة اإلدارة لسياسة عدم االستخدام األول».
و«االسـ ـتـ ـخ ــدام األول» ن ــووي ــا يـمـنــح ال ـق ــدرة
ُ
للمبادر على التقدم على خصومه ،في صورة
مشابهة ملا حدث حني ألقت الواليات املتحدة
قنبلتني نــوويـتــن على مدينتي هيروشيما
وناغازاكي اليابانيتني في  6أغسطس 1945
و 9م ـن ــه .وب ـ ــدا جـلـيــا أن تـقـلـيــص ال ـتــرســانــة
النووية األميركية قد أثار قلق حلفاء الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،خـ ـص ــوص ــا أملـ ــان ـ ـيـ ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا
ّ
وفــرنـســا ،فـ ّـي ظ ــل وج ــود روس ـيــا فــي الـشــرق.
وه ــو م ــا لــخ ـصــه م ـس ــؤول دف ــاع ــي بــريـطــانــي
ّ
كـبـيــر ســابــق ل ــ«س ــي أن أن» ب ــأن «أه ــم شــيء
يريد الحلفاء رؤيته خارج املراجعة هو التزام
الــواليــات املتحدة بتجديد قوتها الـنــوويــة».
ّ
وفــي ظــل التطوير األمـيــركــي املستمر للرأس
الحربي «دبليو  ،»93كأول رأس حربي نووي
مـصـمــم ي ـضــاف إل ــى امل ـخ ــزون األم ـيــركــي منذ
عقود ،أعرب املسؤول البريطاني عن مخاوفه
م ــن تـغـيـيــر األم ـي ــرك ـي ــن ع ـق ـيــدت ـهــم ال ـنــوويــة
تحت شعار «االستخدام األول» .وقال« :تبدو
روسـيــا اآلن أكـثــر تـهــديـدًا مــن أي وقــت مضى
منذ الثمانينيات .بالنسبة لــأوروبـيــن ،إن
ه ــذه اللحظة غــريـبــة حـقــا للتشكيك فــي أحــد
أع ـمــدة سـيــاســة حـلــف شـمــال األطـلـســي ،التي
نجحت حتى اآلن ،أي محافظة الواليات على
«االس ـت ـخــدام األول» لـلـســاح ال ـنــووي فــي ّ
أي
حرب مستقبلية.

7

شرق
غرب
أفغانستان :مقتل  4من
ُ«طالبان» في جالل أباد
قـتــل أرب ـعــة مــن عـنــاصــر «طــالـبــان»
فــي هـجــومــن مختلفني فــي مدينة
جالل أباد عاصمة والية ننجرهار،
شــرقــي أفـغــانـسـتــان ،أم ــس السبت،
ّ
ولـ ـ ـ ــم ت ـ ـتـ ــن أي جـ ـه ــة م ـس ــؤول ـي ــة
صــدر قبلي إن
الـهـجــومــن .وق ــال مـ ّ
مسلحني مجهولني شنوا هجومني
مختلفني على عناصر الحركة في
جالل أباد ،ما أدى إلى مقتل أربعة
م ــن ع ـنــاصــر ال ـح ــرك ــة .وأض ـ ــاف أن
عـنـصــريــن م ــن ال ـحــركــة سـقـطــا في
هجوم ،وآخرين في الهجوم الثاني،
ُ
الذي أصيبت فيه طفلة أيضًا.
(العربي الجديد)
باكستان :مقتل  5في
صدامات بالهور
أعلن حزب «حركة لبيك باكستان»
ـس الـسـبــت ،أن خمسة
املـتـشــدد ،أمـ ُ
مــن أن ـصــاره قـتـلــوا فــي مــواجـهــات
مــع ق ــوات األم ــن فــي مدينة الهــور،
ش ـ ــرق ـ ــي بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ،ب ـ ـعـ ــد م ـق ـتــل
ّ
وتجمع
شرطيني فــي الـصــدامــات.
أكـثــر مــن أل ــف عـنـصــر مــن ال ـحــزب،
أول مــن أم ــس الـجـمـعــة ،للمطالبة
بـ ــاإلفـ ــراج ع ــن زع ـي ـم ـهــم امل ــوق ــوف
س ـع ــد رض ـ ـ ــوي ،وق ـط ـع ــوا ط ــرق ــات
وأل ـ ـ ـقـ ـ ــوا مـ ـ ـق ـ ــذوف ـ ــات .واس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـرت
االحتجاجات أمس.
(فرانس برس)
موفد أميركي
في سيول لبحث
ملف بيونغ يانغ
وص ــل مـبـعــوث ال ــوالي ــات املـتـحــدة
بشأن كوريا الشمالية ،سونغ كيم،
أمس السبت ،إلى كوريا الجنوبية
فـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة ت ـ ــأت ـ ــي وسـ ـ ـ ــط ت ـع ـثــر
م ـح ــادث ــات نـ ــزع الـ ـس ــاح ال ـن ــووي
وال ـتــوتــر ب ـشــأن أح ــدث اخ ـت ـبــارات
ص ــواري ــخ تـجــريـهــا ب ـيــونــغ يــانــغ،
وهــي إطــاقـهــا صــاروخــا بالستيًا
م ـ ــن غـ ـ ــواصـ ـ ــة .وب ـ ـعـ ــد مـ ـح ــادث ــات
مــع نـظــرائــه مــن كــوريــا الجنوبية
والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــان ف ـ ـ ــي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن يـ ــوم
ّ
الـثــاثــاء املــاضــي ،حــث كيم كوريا
الشمالية على «االمتناع عن القيام
باستفزازات أخــرى واملشاركة في
حوار مستدام وملموس».
(رويترز)
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رافد جديد القتصاد الجيش في مصر

المشروع «القومي» للبالزما
يواصل الجيش المصري
إطباقه على مختلف
القطاعات في البالد،
وآخرها قطاع الصحة
من بوابة «المشروع
القومي للبالزما»

القاهرة ـ العربي الجديد

ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ـ ــروف غـ ــام ـ ـضـ ــة بـ ـعـ ـي ــدة
عـ ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة
وال ـق ــان ــون ـي ــة االعـ ـتـ ـي ــادي ــة ،أعـلــن
ال ـج ـيــش املـ ـص ــري م ـنــذ أي ـ ــام اف ـت ـت ــاح «أول
مركز متكامل في أفريقيا والشرق األوسط
لـتـجـمـيــع الـ ـب ــازم ــا ب ـمــدي ـنــة ال ـ ـسـ ــادس مــن
أكـتــوبــر لتحقيق االك ـت ـفــاء ال ــذات ــي لــأدويــة
املشتقة مــن الـبــازمــا ،بالتعاون بــن جهاز
مشروعات الخدمة الوطنية للقوات املسلحة
وشـ ــركـ ــة غ ــريـ ـف ــول ــز اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة» .وكـ ـ ـ ّـرس
ال ـج ـيــش ب ــذل ــك إدارت ـ ـ ــه وس ـي ـطــرتــه املـطـلـقــة
عـلــى م ــا يـسـمــى «املـ ـش ــروع ال ـقــومــي إلنـتــاج
أدوية مشتقات بالزما الدم» ،والذي وضعت
الــدولــة نــواتــه بعدما اكتشفت خــال تفشي
وب ـ ــاء كـ ــورونـ ــا وج ـ ــود ق ـص ــور ون ـق ــص فــي
املخصصات واملنجزات الحكومية في هذا
املجال العالجي الحيوي.
وكـ ـ ــان ال ــوس ــط ال ـط ـب ــي وال ـع ـل ـم ــي امل ـص ــري
سـيــرحــب بـتــدشــن م ـش ــروع حـكــومــي كبير
م ـث ــل هـ ــذا لـتـلـبـيــة االح ـت ـي ــاج ــات الـصـحـيــة
للمواطنني ،إذا كان املشروع مرتبطًا بالفعل
ب ـت ـلــك االحـ ـتـ ـي ــاج ــات وامل ـ ــراك ـ ــز ال ـح ـكــوم ـيــة
العاملة في هذا املجال بالفعل منذ سنوات
على نطاق واسع ،والتابعة لكل من وزارتي
الصحة والتعليم العالي .لكن ما حدث هو
صــدور قــرار شفهي مــن رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي بإسناد هــذا املشروع
«ال ـق ــوم ــي» إل ــى ج ـهــاز م ـشــروعــات الـخــدمــة
الــوط ـن ـيــة ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ،والـ ـ ــذي أنـشــأ
ب ـ ــدوره ش ــرك ــة اس ـت ـث ـمــاريــة سـيـتـبـعـهــا هــذا
املــركــز ،خــارجــة عــن نـطــاق سيطرة األجـهــزة
املـعـنـيــة ،وتــاب ـعــة ل ـ ــوزارة ال ــدف ــاع ف ـقــط ،هي
«غــريـفــولــز إيـجـيـبــت» بــالـشــراكــة مــع شركة
إسبانية تحمل االسم نفسه.
ُ
وتعتبر الشركة الجديدة امتدادًا للمنظومة
الطبية للجيش ،من دون أي تغيير أو دمج
ملــراكــز أو شخصيات حكومية أو مستقلة،
ويرأس مجلس إدارتها اللواء طبيب مجدي

أمني مبارك ،الــذي كان يشغل منصب مدير
إدارة ال ـخــدمــات الـطـبـيــة بــال ـقــوات املسلحة
حتى الشهر املاضي .وقالت مصادر مطلعة
لـ«العربي الجديد» إن وزيــر الدفاع الفريق
أول مـحـمــد زك ــي ك ــان سـيـبـقــي عـلــى مـبــارك
ف ــي املـنـصـبــن ،لـكــن الـسـيـســي تــدخــل وأم ــر
بــرئــاسـتــه للشركة فـقــط بــاعـتـبــارهــا «كيانًا
سـيـعـمــل تـحــت إشـ ــراف مـبــاشــر م ــن رئــاســة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة» ،ف ـتــم اخ ـت ـي ــار الـ ـل ــواء هـشــام
الـشـشـتــاوي ال ــذي كــان رئيسًا ألرك ــان إدارة
الخدمات الطبية مديرًا جديدًا لها.
وحتى اآلن تحاول الرئاسة ومجلس الوزراء
ووزارة الــدفــاع التعتيم عـلــى هــويــة مـبــارك
كرئيس للشركة الجديدة ،حتى يظهر األمر
للرأي العام ودوائر الصحة والبحث العلمي
واألع ـم ــال أن الـشــركــة ال ـجــديــدة م ـجــرد فــرع
للشركة اإلسبانية تحت إدارة وزارة الدفاع.
وه ـ ــو أم ـ ــر م ـخ ـت ـلــف ع ــن الـ ــواقـ ــع وهـيـكـلـيــة
الشركة التابعة تمامًا للجيش ،وتستخدم
فقط اسم وتكنولوجيا الشركة اإلسبانية.
وي ـن ــوي الـجـيــش إن ـش ــاء  20م ــرك ـزًا للتبرع
بالبالزما تابعًا للشركة الجديدة ،وإنشاء
مصانع ومخزن مركزي للبالزما ،ومختبر
معملي الختبار عينات البالزما ،باإلضافة
إلــى مركز تــدريــب وتطوير تابع ألكاديمية
ال ـش ــرك ــة اإلس ـب ــان ـي ــة .أمـ ــا الـ ـه ــدف الـنـهــائــي
لـلـمـشــروع فـهــو أن تـكــون ه ــذه الـشــركــة هي
امل ــرك ــز الــرئ ـيــس لـعـمـلـيــات الـ ــدم وال ـبــازمــا
ً
فــي مـصــر ،ب ــدال مــن مـنـشــآت وزارة الصحة
والجامعات التي كانت مؤهلة للقيام بهذا
الـ ــدور بــالـفـعــل ،فــي ح ــال تــوفـيــر اإلمـكــانــات
املــالـيــة والـتـسـهـيــات التشريعية املطلوبة
مـ ـن ــذ ع ـ ـقـ ــود ل ـت ـم ـك ـي ـن ـهــا مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
الشركات األجنبية النشطة في هذا املجال،
ثــم ستتجه الشركة العسكرية إلــى تصدير
املنتجات في مرحلة الحقة.
وسـتـصــب مـمــارســة ه ــذه األنـشـطــة بـصــورة
اح ـت ـكــاريــة ف ــي مـصـلـحــة ج ـهــاز م ـشــروعــات
ال ـخ ــدم ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـت ــاب ــع ل ــوزي ــر ال ــدف ــاع
م ـبــاشــرة ،شــأنــه ش ــأن امل ـش ــروع ــات األخ ــرى
التابعة للجهاز ذات ــه ،فــي مـجــاالت الــوقــود
واإلن ـت ــاج ال ــزراع ــي وال ـح ـيــوانــي وال ـغــذائــي.
ّ
ستصب لصالح الجيش الذي
وكل األربــاح
يحصل على األراضي والتسهيالت املختلفة
م ــن ال ــدول ــة بـمــوجــب إجـ ـ ــراءات استثنائية
وغير شفافة ،وتحول دون حرية املنافسة.
ولم تكن صدفة أن سبق افتتاح املركز بأيام
إص ـ ــدار رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى مــدبــولــي
الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة ل ـقــانــون عـمـلـيــات ال ــدم
والـبــازمــا ،والــذي صــدر فــي فبراير /شباط
امل ـ ــاض ـ ــي .وذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـحـ ـك ــوم ــة آن ـ ـ ـ ــذاك أن ـه ــا

ينوي الجيش تشييد منشآت للتبرع بالبالزما (خالد دسوقي/فرانس برس)

ستكون «غريفولز»
المركز الرئيس لعمليات
الدم والبالزما
تـهــدف بــه إل ــى «تشجيع الـجـهــات الرسمية
واملستثمرين في املجال الطبي على خوض
ه ــذا ال ـن ـشــاط ،ث ــم الـعـمــل ف ــي مــرحـلــة الحـقــة
عـلــى تـصــديــر تـلــك املـنـتـجــات ل ـل ـخــارج» .وال
ي ـت ـعــامــل ال ـق ــان ــون ال ـج ــديــد م ــع ه ــذا امل ـجــال
باعتباره خدميًا من الدرجة األولى ،رغم أنه
ينص على فكرة تدشني «املشروع القومي»
ألنـ ــه ي ــرب ــط الـتـجـمـيــع واإلن ـ ـتـ ــاج بــإمـكــانـيــة
الـبـيــع والـتـصــديــر ل ـل ـخــارج ،عـلــى الــرغــم من
أن ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـب ــازم ــا م ــن املــواط ـنــن
سـيـكــون ع ــن طــريــق ال ـتـ ّـبــرع فـحـســب .وهـنــا
يـمـهــد ال ـقــانــون والئ ـح ـتــه ال ـطــريــق لسيطرة
الـجـيــش عـلــى ه ــذا امل ـجــال بــالـكــامــل ،فـبــدايــة
سـتـتـشـكــل لـجـنــة ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء،
وع ـ ـضـ ــويـ ــة وزي ـ ـ ـ ـ ــري الـ ـصـ ـح ــة هـ ــالـ ــة زاي ـ ــد

والتعليم العالي خالد عبد الغفار ورئيس
هيئة ال ــدواء املصرية تامر عصام ،ورئيس
هيئة الشراء املوحد (التابعة للجيش) بهاء
زيــدان ،وممثل آخر لــوزارة الدفاع .وتختص
اللجنة بوضع خطة إلنشاء املصانع ومراكز
تجميع البالزما وأماكنها ووضــع املعادلة
ال ـس ـعــريــة ل ـل ـت ـصــرف ف ــي ال ـب ــازم ــا ب ـصــورة
دورية ،وربط سعر التصرف بالسوق املحلي
ب ــاألس ـع ــار ال ـع ــامل ـي ــة ،وإص ـ ـ ــدار ال ـتــوص ـيــات
الــازمــة ملوجبات تحقيق توطني الصناعة.
وتـ ـعـ ـن ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات تـ ــأمـ ــن س ـي ـطــرة
فعلية للجيش على أعمال اللجنة من خالل
ممثلني اثنني ،وغياب تمثيل املجتمع الطبي
والعلمي واالستثماري ،إال بوجود الــوزراء
الخاضعني لتوجيهات السيسي.
وب ـي ـن ـمــا وض ـع ــت ال ــائ ـح ــة أسـ ـع ــارًا عــالـيــة
للرسوم املطلوب ســدادهــا مــن املستثمرين
فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـي ــة ل ـل ـح ـصــول
عـ ـل ــى ت ــرخـ ـي ــص ت ـش ـغ ـي ــل مـ ــراكـ ــز خ ــدم ــات
ال ــدم وال ـب ــازم ــا ،مــن أول فـحــص الـطـلــب ثم
امل ـعــاي ـنــات ث ــم الـتــرخـيــص ال ـن ـهــائــي ،تعفي
ال ــائ ـح ــة ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة (والـ ـت ــي من
بينها جهاز مـشــروعــات الخدمة الوطنية)

مــن أي رس ــوم .كـمــا أن تــزامــن افـتـتــاح مركز
ب ـ ـهـ ــذا الـ ـحـ ـج ــم م ـ ــع صـ ـ ـ ــدور ال ــائـ ـح ــة قـبــل
اسـتـعــداد بــاقــي املستثمرين الــذيــن يـنــوون
الدخول في هذه السوق الجديدة ،سيعطي
جهاز الخدمة الوطنية أفضلية كبيرة ،إلى
جــانــب الـتـسـهـيــات األخـ ــرى املـضـمــونــة في
عـمـلـيــات الـفـحــص والـتــراخـيــص واسـتـيــراد
األجهزة واملواد ثم تصدير املنتجات.
ولــأسـبــاب نفسها ،أصـبــح الـجـهــاز يمتلك
أفـ ـضـ ـلـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ال ـج ـه ــات
الـحـكــومـيــة والـعـلـمـيــة األخ ـ ــرى وال ـشــركــات
الخاصة التي تساهم فيها الدولة وأي من
ال ـ ـ ـ ــوزارات بـحـصــة ح ــاك ـم ــة ،ال ـت ــي يمنحها
القانون حق العمل في هذا املجال ،ألن هناك
شرطًا لذلك هو أن يكون العمل تحت إشراف
فـنــي لـشــركــة عــاملـيــة متخصصة فــي مجال
تـصـنـيــع م ـش ـت ـقــات الـ ـب ــازم ــا .وي ـع ـنــي هــذا
األمر أن باقي الجهات الراغبة في املنافسة
س ـي ـك ــون ع ـل ـي ـهــا ال ـب ـح ــث عـ ــن ش ــرك ــة مـثــل
«غريفولز» اإلسبانية إلجراء التعاقد معها.
كما أن دخ ــول الجيش كمستثمر أكـبــر في
ّ
سيصعب استفادة املستشفيات
هذا املجال
التابعة لوزارة الصحة والجامعات مباشرة
مــن الـفــوائــد املتوقعة لـهــذا امل ـشــروع ،تمامًا
كما حدث عندما استورد الجيش لحسابه
كميات مــن لقاح فـيــروس كــورونــا وعقاقير
وأدوية ووجهها فقط للمستشفيات واملراكز
التابعة له .وكما حدث سابقًا عندما فتحت
ال ــدول ــة ال ـب ــاب ل ـج ـهــاز م ـش ــروع ــات الـخــدمــة
الوطنية السـتـيــراد األجـهــزة الطبية فجعل
األولــويــة لنفس املستشفيات ،وفــي املرتبة
التالية جاءت املستشفيات الحكومية التي
يرتادها السواد األعظم من املصريني.
وأصدر السيسي عام  2015قرارًا جمهوريًا،
يعتبر مفصليًا فــي تـكــريــس ق ـ ًـوة الجيش
االق ـت ـصــاديــة ،مـنـحــه بــه ص ــراح ــة صالحية
«تــأسـيــس الـشــركــات بكافة صــورهــا ،سـ ً
ـواء
بمفرده أو باملشاركة مع رأس املال الوطني
أو األجـنـبــي» ،وذلــك بهدف تجهيز وإعــداد
م ــدن وم ـنــاطــق عـسـكــريــة ،وال ـق ـيــام بجميع
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـت ــي مـ ــن شــأن ـهــا
ت ـح ـق ـيــق أهـ ــدافـ ــه وت ـن ـم ـيــة م ـ ـ ـ ــوارده ،وذل ــك
بــواسـطــة األج ـه ــزة الـتــابـعــة لــوزيــر الــدفــاع،
ويطبق هــذا الـقــرار على مـشــروع البالزما.
وخالل العام الحالي واصل الجيش توسعه
االقتصادي بصور مختلفة ،أبرزها إنشاء
مدينة «سايلو ف ــودز» التي ستدخل بقوة
م ـجــال الـصـنــاعــات الـغــذائـيــة االسـتـثـمــاريــة
م ــع تـخـصـيــص ج ــزء م ــن ال ـق ـمــح امل ـس ـتــورد
رسميًا لها ،ومنحها عقود توريد التغذية
ً
املدرسية مستقبال.

