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علي سوادغو... 
والقومية 

األفريقية

وائل قنديل

مع ظهور وباء كورونا ندد 
الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفراي 

»انعدام كفاءة القادة األوروبيني  بـ
واستهتارهم في مواجهة التفشي 
الخطير لوباء كورونا«، معتبرًا أن 

أوروبا أضحت »العالم الثالث الجديد«. 
ماذا لو وضعنا أمام هذه الرؤية 

االستعالئية وقائع كشفتها وثائق 
رسمية عن تحول رئيس فرنسا، 
منارة أوروبا، إيمانويل ماكرون، 

إلى تاجر حرب على اإلرهاب، يلتزم 
تمامًا بقوانينها، كما وضعها 

جنرال من العالم الثالث؟  بالطبع لن 
تعرف جرائم الحرب املرتكبة في 
الصحراء الغربية ملصر بالتعاون 

بني القاهرة وباريس في عام 2016 
طريقها إلى الصحافة املصرية. من 

املنطقي أن يصمت الجميع أمام وقائع 
اإلجرام التي كشفت عنها الوثائق 

الفرنسية املسّربة من قصر الرئاسة، 
عن التعاون بني القوات املصرية 

والفرنسية في ارتكاب أعمال إبادة 
بحق مدنيني في الرمال املمتدة 

بني مصر وليبيا، تحت شعارات 
الحرب على اإلرهاب. التفاصيل 

مرّوعة إلى الحد الذي أوجع ضمائر 
العسكريني والفنيني الفرنسيني 
الذين اكتشفوا أنهم شاركوا في 

مهمة لقتل عشرات املدنيني، فيما 
كانوا يتصورون أنهم ذاهبون ملعاونة 

الجانب املصري في الحرب على 
اإلرهاب. الجريمة وضعت بذورها 

في األيام األخيرة من حكم الرئيس 
الفرنسي السابق فرانسوا هوالند، 

ثم نمت وترعرعت وتوحشت مع 
خلفه ماكرون، وأسفرت عن سقوط 

عشرات الضحايا املدنيني، ومنهم 
أحمد الفقي، الذي تكشف الوثائق 
عن تصفيته، مع اثنني من زمالئه، 

لدى عودتهم من مقر عملهم في 
الصحراء، وتم تهديد أفراد عائلته 

قبل تسليم جثته، إذا رفضوا اإلذعان 
لرواية »قتل في ظروف غير معلومة«.

هذه الظروف معلومة بتفاصيلها 
لدى ساكن قصر اإلليزيه، صديق 

الجنرال عبد الفتاح السيسي، والذي 
يثرثر دومًا بعبارات أنيقة عن 

حقوق اإلنسان، غير أن اإلنسان 
عند ماكرون ليس سوى حفنة 

أسماء لناشطني يعرفهم جيدًا ويثير 
قضيتهم كلما التقى السيسي.

وفقًا للوثائق السرية التي 
حصل عليها موقع »ديسكلوز« 

االستقصائي، ربما تورطت القوات 
الفرنسية في ما ال يقل عن 19 

تفجيرًا للمدنيني بني عامي 2016 
و2018. وقد يصل عدد الضحايا إلى 

مئات. ووفقًا ملعايير قرار الجمعية 
العامة لألمم املتحدة 83/56، يذكر 

املوقع: يمكن إثبات تواطؤ فرنسا في 
عمليات اإلعدام غير القانونية هذه.

يمضي التحقيق املنشور في سرد 
الوقائع حتى يصل إلى مطلع عام 

2019، حني زار ماكرون، برفقة 
وزيرة القوات املسلحة فلورنس 

بارلي، مصر. وتم تزويدهما 
بمالحظات عدة، ومنها واحدة من 
مكتب أفريقيا في اإلليزيه، في 19 
يناير/ كانون الثاني 2019، دعت 
الرئيس الفرنسي إلى »ضرورة« 

التوصل إلى اتفاق يضمن »إطارًا 
قضائيًا متينًا« للفريق الفرنسي على 
األرض. كما أوصى تقرير آخر موجه 

إلى بارلي بوضع حد للممارسات 
التعسفية للعملية. ماذا كان رد فعل 
ماكرون حينها؟ ال شيء. ال توقيع 

على أي اتفاق، وال تشكيك في البعثة، 
بل بقي دعم الديكتاتورية هو األولوية 
مهما كان الثمن. ولم تمّر أشهر حتى 
د ماكرون السيسي الوسام األكبر 

ّ
قل

من وسام جوقة الشرف الفرنسي.
بعد أربعة أشهر من ذلك الحفل، 

يكشف التقرير أن مصر اشترت 30 
طائرة مقاتلة أخرى من طراز »رافال« 

من فرنسا، في صفقة قيمتها 3.6 
مليارات يورو، لتضاف إلى 24 طائرة 
مقاتلة من الطراز نفسه، وفرقاطتني 
متعددتي األغراض من نوع »فريم«، 

بقيمة إجمالية تبلغ 5.6 مليارات 
يورو، حصلت عليها فرنسا قبل أن 
تبدأ املشاركة في عملية قتل املدنيني 

بالصحراء الغربية ملصر. تلك هي 
فرنسا، وهذا هو رئيسها باختصار: 

أحد تجار الحرب على اإلرهاب، 
مثله مثل أي جنرال من العالم الثالث 
عندما يكون بصدد صفقة مربحة.

»رافال« 
ماكرون تقصف 

حقوق اإلنسان

مرور
الكرام

قلق إسرائيلي من 
استعداد إدارة بايدن 

للتوصل إلى اتفاق جديد

غروسي: مباحثاتي مع 
إسالمي  »مضغوطة« 

ونسعى الستمرار العمل

برزت دعوات للتظاهر 
يوم الجمعة المقبل 

رفضًا لإلعالن

للحديث تتمة...

مفاوضات 
النووي اإليراني

النووية أواخر الشهر الحالي، والسعي  مع اقتراب موعد استئناف مفاوضات فيينا 
للبحث عن أرضية مشتركة بين طهران والدول الغربية، كان االحتالل اإلسرائيلي يستبق 
أي اتفاق ممكن بالتأكيد أنه لن يلتزم به، وذلك وسط تسريبات عن ارتفاع التوتر بينه 

وبين الواليات المتحدة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
طهران ـ صابر غل عنبري

ــام  ــعـ ــر الـ ــ ــــديـ ــه املـ ــيـ ــــي وقــــــت كــــــان فـ فـ
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
ــي، يـــحـــاول خــال  ــروســ ــيـــل غــ ــايـ رافـ
مــحــادثــاتــه مــع مــســؤولــن فــي طــهــران أمــس 
الــــثــــاثــــاء، »تـــعـــمـــيـــق الــــتــــعــــاون« مــــع إيـــــران 
والــبــحــث عــن أرضــيــة مشتركة معها، وذلــك 
ــات بــن  ــادثــ ــحــ ــن اســـتـــئـــنـــاف املــ قـــبـــل أيــــــام مــ
ــقــــوى الــعــاملــيــة مـــن أجــــل إحــيــاء  طـــهـــران والــ
كــان كبار  املبرم عــام 2015،  النووي  االتفاق 
املـــســـؤولـــن اإلســـرائـــيـــلـــيـــن، وعـــلـــى رأســهــم 
رئيس الحكومة نفتالي بينت، يكثفون من 
املحتمل،  االتــفــاق  ضــد  االستباقية  الحملة 
ملزمة  تكون  لــن  »إســرائــيــل  أن  التأكيد  عبر 

بأي اتفاق نووي مع إيران«.
ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي  ــي فــ ــروســ وقــــــال غــ
طـــهـــران أمــــس بــعــد مــبــاحــثــات أجــــراهــــا مع 
رئـــيـــس مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــــذريــــة اإليـــرانـــيـــة، 
إلــــــى إيــــــران   زيـــــارتـــــه 

ّ
مـــحـــمـــد إســـــامـــــي، إن

لخلق  املشترك  العمل  »استمرار  إلى  تهدف 
والتعاون مع  الــحــوارات  الشفافية وتعميق 
الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة«، وذلــــك قبل 
ــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي  أن يلتقي الحــقــا وزيـ
حسن أمير عبد اللهيان. وأضاف غروسي 
»نعمل أيضا على مواضيع أخرى، من املهم 
ــع كـــل شــــيء فـــي مــنــظــور بــرنــامــج  ــدًا وضــ جــ
إيران النووي السلمي«. وعن مباحثاته مع 
رئيس الطاقة الذرية اإليرانية، قال غروسي 
إنــــهــــا كــــانــــت »مـــضـــغـــوطـــة ونــــحــــن نــســعــى 
إلـــى اســتــمــرار الــعــمــل ومــواصــلــة الــعــاقــات 
إلــى أرضــيــات مشتركة«. وأضــاف  للوصول 
 مباحثاته مع إسامي كانت »في أجواء 

ّ
أن

إيجابية«، معربا عن أمله في أن تؤدي إلى 
 
ّ
»نتيجة مثمرة«. من جهته، قال إسامي إن

»القضايا  تــنــاولــت  غــروســي  مــع  مباحثاته 
ــة )الـــعـــالـــقـــة( وبـــحـــث ســبــل تــوســيــع  ــنـ ــراهـ الـ
بن  القضايا  »جميع  أن  مــؤكــدًا  الــتــعــاون«، 
إيــــران والــوكــالــة الــدولــيــة تقنية والــقــضــايــا 
الرامية  إيـــران  أعـــداء  ومـــؤامـــرات  السياسية 
لوقف عجلة برنامجنا النووي ليست محل 
وأضــاف  عليها«.  تؤثر  وال  الوكالة  اهتمام 
أن »غــروســي كــرر قضية مهمة الــيــوم وهي 
أنهم لم يشاهدوا أي انحراف في البرنامج 

الــنــووي اإليــرانــي، وإيـــران تقوم بأنشطتها 
الــنــوويــة وفـــق املـــقـــررات واملـــعـــاهـــدات«. وفــي 
إشــــارة إلـــى إعـــان الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــذريــة سابقا العثور على مــواد نووية في 
مواقع مشتبه بممارسة أنشطة نووية فيها 
بـــالـــرد عــلــى أسئلتها  ومــطــالــبــتــهــا طـــهـــران 
بشأن هذه املواقع، قال رئيس منظمة الطاقة 
األسئلة  على  بالرد  »قمنا  اإليرانية  الــذريــة 
إيـــران مــن مزاعم  املرتبطة بما طرحه أعـــداء 
وســلــمــوهــا لــلــوكــالــة، لــكــن بــقــي جـــزء منها«. 
وتــابــع إســامــي »الـــيـــوم اتــفــقــنــا عــلــى إنــهــاء 
الــقــضــايــا الــتــي أغــلــقــت ســابــقــا«، مــشــيــرًا إلــى 
اســـتـــمـــرار املــبــاحــثــات مـــع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة بـــشـــأن الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة 
والخافات، مع تأكيده أن باده »عازمة على 

املضي قدما في برنامجها النووي«.
وأكـــــدت املــنــظــمــة اإليـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
فــي بــيــان مقتضب فــي وقــت الحــق أمــس أن 
»وضـــع إطـــار واضـــح للتعاون بــن املنظمة 
الدولية  والــوكــالــة  الــذريــة  للطاقة  اإليــرانــيــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة هــو أحـــد مــواضــيــع النقاش 
الــرئــيــســيــة بـــن املـــســـؤولـــن«. وتـــأتـــي زيـــارة 
غروسي إلى إيران قبل أيام من املوعد املقرر 
الســتــئــنــاف طــهــران وواشــنــطــن املــفــاوضــات 
غير املباشرة، املتوقفة منذ يونيو/حزيران 
املـــاضـــي بــيــنــهــمــا، فـــي 29 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي فـــي فــيــيــنــا، إليـــجـــاد سبل 
إلعادة إحياء االتفاق النووي الذي انسحب 
ــالـــد  مـــنـــه الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـ
ــاد فــرض  ــ تـــرامـــب قــبــل ثــــاث ســـنـــوات ثـــم أعـ

عقوبات قاسية على إيران. 
وبينما يقترب موعد استئناف املفاوضات، 
تــواصــل إســرائــيــل تــهــديــداتــهــا بــشــن ضربة 
 عــــن تــكــثــيــف 

ً
ــد إيــــــــران، فـــضـــا عــســكــريــة ضــ

حملتها الدبلوماسية ضدها. وكانت إيران 
محور حديث كبار املسؤولن اإلسرائيلين 
ــيـــا  ــلـ ــز هـــرتـــسـ ــ ــركــ ــ ــر مــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ أمـــــــــس خـــــــــال مـ
ــة الــســيــاســات الــذي  ــ لــاســتــراتــيــجــيــة ودراسـ
رئيس  وأكـــد  رايــشــمــان.  جامعة  استضافته 
أمس،  بينت،  نفتالي  اإلسرائيلية  الحكومة 
أن إسرائيل لن تكون ملزمة باالتفاق النووي 
مع إيــران حتى في حال التوصل إلى اتفاق 
جديد، مشيرًا إلى »أن الخطأ الذي ارتكبته 
إسرائيل بعد االتفاق النووي في العام 2015 

لن يتكرر«. وأضــاف بينت في كلمة له أمام 
إيـــران فــي مرحلة متطورة جدًا  أن  املــؤتــمــر، 
من برنامجها النووي، مشيرًا إلى امتاكها 
أجــهــزة تخصيب أكــثــر تــطــورًا مــن أي وقــت 
مضى. وانتقد بينت سياسة سلفه بنيامن 
أي  دون  من  اإلعامية  وتهديداته  نتنياهو 
قــال: »عندما دخلت ملنصب رئيس  إذ  فعل، 
الحكومة قبل أقل من نصف عام ذهلت من 
الفجوة بن الخطاب الــذي كان معلنا وبن 
القلق في  الفعل. وجــدت مسافة تبعث على 
املقوالت املترددة التي كانت دائما تؤكد عدم 

السماح إليران بامتاك ساح نووي«.
واعــتــبــر رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة أن 
ــا وبــشــكــل مــثــابــر من  ــمـ »إيـــــــران تــمــكــنــت دائـ
إحــاطــة إســرائــيــل بــطــوق مــن املليشيات من 
ــاف: »لــقــد طــــّوق اإليــرانــيــون  ــ حــولــهــا«. وأضـ
دولة إسرائيل بالصواريخ في ما يجلسون 
في قلب طــهــران. هم يضايقوننا من بعيد، 
األضـــرار  بنا  ويلحقون  طاقاتنا  يمتصون 
الـــبـــيـــت.  ــــن  مـ يــــخــــرجــــوا  أن  هــــــذا دون  وكــــــل 
يــدفــعــوا ثمنا.  أن  نـــا دون  يــســتــنــزفــون دمـــاء
مطاردة اإلرهابي املناوب الذي يرسله )فيلق 
ــقـــدس( لـــم تــعــد مــنــطــقــيــة، يــجــب الــوصــول  الـ
ــلــــه«. وتـــابـــع بــيــنــت أن »اإليـــرانـــيـــن  ملـــن أرســ

حـــســـاســـون لــحــيــاتــهــم وســيــفــضــلــون دائــمــا 
أفـــغـــان ولبنانين  الــعــثــور عــلــى مــتــطــوعــن 
ويــمــنــيــن لــلــقــتــال بــاســمــهــم. نــحــن اآلن في 
هذه النقطة عمليا نخوض حرب العالم كله 
ونأمل أال يتردد العالم لكننا نحن أيضا ال 
فترة معقدة وشائكة  أمامنا  التردد.  نعتزم 
ويحتمل حدوث عدم توافق ايضا مع أفضل 

ــــدول الــصــديــقــة لــنــا ولـــن تــكــون هـــذه املـــرة  الـ
األولى، ولكن حتى إذا تمت العودة لاتفاق 
فإن إسرائيل ليست طرفا فيه ولن  النووي 
بينت هذه  وجـــاءت تصريحات  بــه«.  تلتزم 
مــع نــشــر الــقــنــاة اإلســرائــيــلــيــة الــعــامــة »كــان 
11«، ومحرر الشؤون العسكرية في صحيفة 
الثاثاء،  أمــس  عــامــوس هرئيل،  »هــآرتــس« 

ــتــــوتــــر والـــــجـــــدل بــن  ــن ارتـــــفـــــاع الــ ــ ــاء عـ ــ ــبـ ــ أنـ
إسرائيل والواليات املتحدة عشية استئناف 
املفاوضات في فيينا بشأن االتفاق النووي. 
وأشارت القناة إلى أن القلق يساور إسرائيل 
مــن الــتــوجــه األمــيــركــي واســتــعــداد الــواليــات 
املــتــحــدة تــحــت إدارة بـــايـــدن لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق جديد بــأي ثمن، فيما وصــف هرئيل 
في تحليله هذا الخاف بأنه نوع من حرب 
األعـــصـــاب بـــن الـــدولـــتـــن. وكـــانـــت صحيفة 
من  أول  قالت  األميركية،  تايمز«  »نيويورك 
أمـــس اإلثــنــن، إن اإلدارة األمــيــركــيــة حــذرت 
إســـرائـــيـــل مـــن أن الــهــجــمــات املـــتـــكـــررة على 
املنشآت النووية اإليرانية قد تكون مرضية 
النهاية  فــي  لكنها  التكتيكية،  الناحية  مــن 
املسؤولون  ورفــض  عكسية«.  بنتائج  تأتي 
اإلســرائــيــلــيــون، مـــن جــانــبــهــم، هـــذا الــطــلــب، 
من  التحذيرات  »وتجنبوا  الصحيفة،  وفــق 
أن نــهــجــهــم قـــد يــــؤدي إلــــى تــســريــع طــهــران 

لبرنامجها النووي«.
ــر املــالــيــة اإلســرائــيــلــي  ــ ــال وزيـ مـــن جــهــتــه، قــ
أفيغدور ليبرمان أمس الثاثاء إن إيران قد 
تمتلك ساحا نوويا خــال خمس سنوات، 
تلك  أن  هرتسليا،  مركز  مؤتمر  في  مضيفا 
الخطوة لن تتأثر باملحادثات الجارية حاليا 
بــن إيــــران والـــقـــوى الــعــاملــيــة الــكــبــرى بشأن 

اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية.
وفــي ســيــاق التصعيد اإلســرائــيــلــي، كشفت 
إســرائــيــل أمـــس عــمــا قــالــت إنــهــمــا قــاعــدتــان 
إيــــرانــــيــــتــــان تـــســـتـــخـــدمـــان لــــشــــن هـــجـــمـــات 
التعاون  وعرضت  مسيرة  بطائرات  بحرية 
مــع »شـــركـــاء عــــرب« بــشــأن اتــخــاذ إجــــراءات 
ــادة. وقــــــال وزيــــــر األمــــــن اإلســـرائـــيـــلـــي  ــ ــــضـ مـ
بيني غانتس، في كلمة له في املؤتمر ذاته 
»أكــشــف لــكــم الــيــوم قــاعــدتــن مــركــزيــتــن في 
مــنــطــقــة شــبــهــار وجـــزيـــرة قــشــم فـــي جــنــوب 
إيران انطلقت منهما العمليات في الساحة 
الـــبـــحـــريـــة وتـــتـــمـــركـــز فــيــهــمــا الــــيــــوم أيــضــا 
كذلك  مــتــطــورة«.  طــائــرات مسيرة هجومية 
ــهــم غــانــتــس إيــــران بــأنــهــا حــاولــت تهريب 

ّ
ات

ــواد مــتــفــجــرة بــواســطــة طـــائـــرات مــســّيــرة  ــ مـ
 2018 عــام  الغربية  الضفة  فــي  نشطاء  إلــى 
لــكــنــه تـــم إســقــاطــهــا. وأشـــــار أيــضــا إلــــى أنــه 
تــم إســقــاط طــائــرة مــســّيــرة مــن نــوع »شاهد 
141« أطلقتها إيران من مطار »تي فور« في 
ســوريــة، فــي فــبــرايــر/شــبــاط مــن عـــام 2018، 
ــال غانتس  بــالــقــرب مـــن مــديــنــة بــيــســان. وقــ
 »إيـــــران ال تــســتــخــدم الـــطـــائـــرات املــســّيــرة 

ّ
إن

عمليات  لتنفيذ  أيضا  وإنما  فقط  للهجوم 
لتهريب الساح ألذرعها«.

ــرح قــــائــــد ســــــاح الـــجـــو  ــ ــتـ ــ ــن نـــاحـــيـــتـــه، اقـ ــ مـ
ــرام نـــوركـــن،  ــيـ ــمـ ــلــــي، الــــجــــنــــرال عـ ــيــ اإلســــرائــ
ــارات  ــ ــــرب، مــثــل اإلمــ الـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــاء عـ
الــطــائــرات املسيرة.  والــبــحــريــن، ضــد تهديد 
وقــــال نــوركــن فــي املــؤتــمــر »أعــتــقــد أن هــذه 
فرصة عظيمة إلقامة اتصاالت وبناء خطة 
ــدول الــتــي لــهــا مصلحة  ــ دفــاعــيــة لــجــمــيــع الـ
ــــاف  ــفـــســـهـــا«. وأضــ مـــشـــتـــركـــة فــــي حـــمـــايـــة نـ
ــيـــر )ضــــد  ــبـ ــــدة بـــشـــكـــل كـ ــاعـ ــ ــــسـ »يـــمـــكـــنـــنـــا املـ
الطائرات املسيرة( سواء من حيث معلومات 
املــخــابــرات أو الــرصــد أو االعـــتـــراض«. وأكــد 
ــام مــؤتــمــر مـــركـــز هــرتــســلــيــا، أن  ــ نـــوركـــن أمـ
إيـــــران »عــلــى رأس ســلــم أولــــويــــات الــجــيــش 
اإلســـرائـــيـــلـــي«، مــضــيــفــا أنــــه »يـــوجـــد شــيء 
واحـــــد الــجــمــيــع يــتــفــقــون بــشــأنــه وهــــو أنــه 
مطروحا  العسكري  الخيار  يكون  أن  يجب 
ــذا الـــخـــيـــار. يــقــوم  ــ ومــســؤولــيــتــنــا إعـــــــداد هـ
الجيش ببناء خطة بالتنسيق مع املستوى 

السياسي ونحن نستعد لذلك«.

عثمان لحياني

علي سوادغو، فتى من بوركينا 
فاسو في الثالثة عشرة من عمره، هو 
الذي أسقط قبل أيام طائرة »الدرون« 

الفرنسية بمقالع في مدينة كايا وسط 
شرقي بوركينا فاسو، عندما كان 

األهالي يعترضون لليوم الخامس على 
التوالي قافلة للجيش الفرنسي كانت 
بصدد العبور إلى النيجر، ملطالبتها 

 
ً
بمغادرة البالد. صار علي بطال

قوميًا في بلدته، وحمله سكانها على 
األكتاف. إسقاط »الدرون« الفرنسية 

التي كانت تراقب تظاهرة السكان 
ضد القوات الفرنسية يحمل في 

رمزيته رغبة أفريقية جامحة في فقء 
عني فرنسا، وإغماضها عن أفريقيا 

املنهكة جراء االستغالل والحروب. 
علي من الجيل األفريقي الذي لم يجد 

مدرسة أو سكنًا الئقًا، وال كهرباء 
وماء، وال ملعبًا أو طريقًا معبدًا. 

ثمة عودة للروح الوطنية في أفريقيا، 
وثمة مالمح قومية أفريقية تتصاعد 

بشكل الفت في دول القارة. التظاهرات 
الشعبية في النيجر املطالبة برحيل 

القوات الفرنسية، والتظاهرات في 
كايا في بوركينا فاسو الرافضة 
للوجود الفرنسي، واالعتراضات 
الشعبية والرسمية في مالي ضد 

باريس، والصدام السياسي الحاصل 
بني الجزائر وفرنسا، كلها مظاهر ال 

تبقي لهذه األخيرة أي باب ترحيب 
في القارة.

وأظهرت عودة قضية اغتيال الزعيم 
البوركيني، توماس سانكارا، عام 

1986، إلى الواجهة أخيرًا، اليد 
الفرنسية في اغتياله بسبب خياراته 

التحررية من الهيمنة االستعمارية. 
كما أن اليد الفرنسية في مجازر 

رواندا شاهدة على إشعال االقتتال 
بني الشعوب لكي تفوز فرنسا 

بالثورات في النهاية.
ت شركة »ألف« الفرنسية 

ّ
لعقود، ظل

تتحكم في مصير الغابون والكونغو، 
وشركة »توتال« في أنغوال، وشركة 

»آريفا« في مالي والنيجر، حيث 
تسيطر منذ خمسة عقود على 

مناجم اليورانيوم، وعلى املاس في 
أفريقيا الوسطى والكونغو. كانت 

هذه الشركات يد فرنسا التي تستغل 
ثروات البلدان وتتالعب بمصير 

الشعوب، مقابل فتات من العوائد 
تتبخر سريعًا. يتقاضى حارس 

نيجري في منجم يورانيوم في النيجر 
200 يورو كأجرة شهرية ويعيش 
في منزل بال كهرباء، لكي تتزود 

فرنسا بـ75 في املائة من حاجياتها 
من الكهرباء، ولتتدفق املليارات إلى 

املصارف الفرنسية.
غير أّن شعوب القارة املنتفضة ضد 
 ،

ً
الوجود الفرنسي الذي عّمر طويال

ليس عليها أن تستبدل باريس 
بموسكو، وال مرتزقة اللفيف األجنبي 
الفرنسي بمرتزقة »فاغنر«، فكالهما 

من وجوه االستغالل والشراهة 
االقتصادية والهيمنة السياسية.

العراق: تراجع »داعش« ال يغني عن التحالفاستياء أردني من االنخراط بـ»صفقة القرن«

حملة إسرائيلية 
استباقية 

ضد االتفاق

الحدث

عّمان ـ أنور الزيادات

ــع ســيــاســيــون ومــحــلــلــون أردنـــيـــون أن 
ّ
يــتــوق

يــدفــع األردن ثــمــنــا ســيــاســيــا بــاهــظــا جـــراء 
»إعــــان الــنــوايــا« الـــذي تــم تــوقــيــعــه أول من 
أمس اإلثنن، بن األردن وإسرائيل، إضافة 
األميركي  املــبــعــوث  ــارات، بحضور  ــ اإلمـ إلــى 
لــلــمــنــاخ، جـــون كـــيـــري، فـــي مــعــرض إكسبو 
تفاوضية  عملية  فــي  لــلــدخــول   ،2020 دبـــي 
للطاقة  للبحث في جــدوى مشروع مشترك 
واملياه، تحت عنوان »املاء مقابل الكهرباء«، 
معتبرين أن ما جرى يعني أن األردن »يطّبق 
واقعيا صفقة القرن«، على الرغم من رفضه 

املعلن لها.
الــذي  التفاهم  فــإن مضمون  هـــؤالء،  وبـــرأي 
تــولــيــد  عــلــى  األردن  يــعــمــل  أن  عــلــى  يــنــص 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لــصــالــح 
إسرائيل، بينما تعمل األخيرة على تحلية 
املياه لصالح األردن، يثير، متى ما تم السير 
به، مجموعة من التساؤالت املتعلقة بمسار 
ــتــــال ومــســتــقــبــلــهــا  الـــعـــاقـــة مـــع كـــيـــان االحــ
وتأثيرها على املنطقة، وبشكل خاص على 
أمــس دعــوات  الفلسطينية. وبــرزت  القضية 
مــن جــهــات عـــدة لــلــمــواطــنــن، للتظاهر يــوم 

الجمعة املقبل رفضا لهذا اإلعان الجديد.
مـــع الــعــلــم أن مــســاعــد األمــــن الـــعـــام لــــوزارة 
املــيــاه والـــري األردنــيــة، عمر سامة قــال في 
بيان اإلثنن، إن »توقيع اإلعان ليس اتفاقا 
الفتا  القانونية«،  وال  الفنية  الناحية  من  ال 
ذ من دون حصول 

َ
إلــى أن »املــشــروع لن ينف

مــن  مــكــعــب  مـــتـــر  مـــلـــيـــون   200 عـــلـــى  األردن 
الطاقة  محطة  توفير  مقابل  سنويا،  املــيــاه 
الـــكـــهـــربـــاء  مــــن  ــغــــاوات  ــيــ مــ الــشــمــســيــة 200 

إلسرائيل«.
فـــي الــســيــاق، قـــال الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
الطاقة النيابية، النائب موسى هنطش، في 

بغداد ـ زيد سالم

يؤكد مسؤولون عسكريون في العراق تراجع 
املناطق  فــي  »داعـــش«،  تنظيم  نشاط عناصر 
التي كان يستغلها كمخابئ له خال السنوات 
األربع املاضية، والتي أعقبت هزيمته وتحرير 
التي احتلها في شمال  العراقية  املــدن  جميع 
الباد وغربها، فيما تشير القيادة العسكرية 
ــرورة بــقــاء الــعــمــل املــشــتــرك  ــ الــعــراقــيــة إلـــى ضـ
مــع طــيــران التحالف الــدولــي، على الــرغــم من 
املــعــارضــة الــســيــاســيــة لــلــوجــود األجــنــبــي في 
والفصائل  السياسية  الــقــوى  قبل  مــن  الــبــاد 
ــنـــت قـــيـــادة  ــلـ املــســلــحــة الــحــلــيــفــة إليــــــــران. وأعـ
الثاثاء،  أمــس  املشتركة،  العراقية  العمليات 
ــاء« الــعــســكــريــة  ــمـ ــرق الـــسـ ــ انــــطــــاق عــمــلــيــة »بــ
في  »داعــــش«،  تنظيم  بقايا  لتعقب  الــواســعــة 
مــنــاطــق متفرقة مــن الــبــاد بــمــشــاركــة طــيــران 
املتحدة.  الــواليــات  بــقــيــادة  الــدولــي،  التحالف 
ــيــــادة فــــي بـــيـــان بـــــأن »الــعــمــلــيــة  ــقــ وأفـــــــــادت الــ
املشتركة،  العمليات  قــيــادة  بــإشــراف  انطلقت 
العمليات  لفرق وقيادات  وكتائب االستطاع 
في الجيش العراقي وصنوف عسكرية أخرى، 
وبــإســنــاد جـــوي مـــن طـــيـــران الــجــيــش والــقــوة 

الجوية وطيران التحالف الدولي«.
ــادة الــعــمــلــيــات  ــيـ وبــحــســب املـــتـــحـــدث بـــاســـم قـ
الخفاجي،  تحسن  اللواء  املشتركة،  العراقية 
فـــــإن عــمــلــيــة »بــــــرق الــــســــمــــاء« تــشــمــل جــمــيــع 
ــرًا فـــــي حـــــديـــــٍث مــع  ــيــ ــنــــاطــــق الـــــــعـــــــراق، مــــشــ مــ
»العربي الجديد«، إلى أن »القيادة العسكرية 
استحدثت طرق عمل جديدة ومبتكرة، ومنها 
تغطية  سبيل  فــي  املسلح  االستطاع  كتائب 
املـــنـــاطـــق الـــتـــي يــصــعــب عــلــى قـــــوات الــجــيــش 
ــــى أن  ــفـــت إلـ والـــشـــرطـــة الــــوصــــول إلـــيـــهـــا«. ولـ
القوات  بها  تشرع  التي  العسكرية  »العملية 
ــا تـــكـــون مـــدعـــومـــة بــالــقــوة  ــا مـ ــمـ الـــعـــراقـــيـــة دائـ
الدولي«،  التحالف  وطيران  العراقية  الجوية 

املــســؤولــن األردنــيــن والـــــوزراء، أن يكونوا 
أصحاب موقف، وأصحاب قرار ببناء األردن 
الحديث باالعتماد على ذاته، وعدم االتكال 
على هذا الكيان الذي يحقد على كل ما هو 
ــار  عــربــي، فــهــو ســرطــان فــي املــنــطــقــة«. وأشـ
»سيحاول  الــنــواب  مجلس  أن  إلــى  هنطش 
رد إعـــان الــنــوايــا هـــذا وإلـــغـــاءه، خــاصــة أن 
هـــنـــاك بـــنـــدا يــتــيــح ذلـــــك«. مـــن جــهــتــهــا، رأت 
األمينة العامة لحزب »أردن أقوى«، النائبة 
الــفــرا، في حديث مع »العربي  رلــى  السابقة 
الــجــديــد«، أن »االتــفــاق يــأتــي فــي إطـــار ربط 
اإلسرائيلي،  باالقتصاد  األردنــي  االقتصاد 
لخلق حــالــة مــن االعــتــمــاديــة املــتــبــادلــة التي 
تجعل من املستحيل على أي حكومة مقبلة؛ 
ســواء جــاءت من رحــم الشارع أو بالتعين، 
أن تتحرر من الهيمنة على القرار السياسي 
فـــي ظل  فـــي األردن، خــصــوصــا  والـــســـيـــادي 
ــيـــات الـــقـــائـــمـــة، املــتــعــلــقــة  ــاقـ ــفـ مــجــمــوعــة االتـ
ــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــتـــي تجعل  ــيــ بـــالـــغـــاز واملــ
شــرايــن االقــتــصــاد األردنـــي بيد إســرائــيــل«. 
واعتبرت الفرا أن »األثــر خطير جدًا إلعان 
الــنــوايــا األخــيــر، فهو جــزء مــن إقـــرار صفقة 
الــقــرن بشكل نــاعــم وغــيــر معلن وتــدريــجــي، 
لــيــتــم فــــرض حـــلـــول ســيــاســيــة عــلــى األردن 
وفلسطن من دون أن يرضى بهذه الحلول 
شعبا الدولتن«. بدوره، انتقد األمن العام 
املهندس  اإلســامــي«،  العمل  »جبهة  لحزب 
مــــراد الــعــضــايــلــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
ــــان نــــوايــــا مـــشـــروع  ــ الــــجــــديــــد«، تـــوقـــيـــع إعـ
ــيـــاه«، مــعــتــبــرًا أنـــه »رهــن  »الــطــاقــة مــقــابــل املـ
ــتــــال«. وأضــــاف:  لــلــقــرار الــوطــنــي بــيــد االحــ
»نــحــن نعتبر هـــذا االتــفــاق لــيــس ذا جــدوى 
إذعــان للضغوط  اقتصادية، واملــشــروع هو 
االقتصاد  ربــط  الــتــي تصر على  األمــيــركــيــة 

األردني بدولة االحتال«.
بحق  »جــريــمــة  االتــفــاق  أن  العضايلة  ورأى 

إلــى أن »خطر  الــزيــادي،  البرملان السابق بــدر 
يــــزال مــســتــمــرًا، وال يــمــكــن أن تنكر  داعــــش ال 
القوات العراقية هذا األمــر، كما أن املعلومات 
االســـتـــخـــبـــاريـــة تــشــيــر إلــــى مــــحــــاوالت دائــمــة 
ومتواصلة لعناصر التنظيم من االنغماسين 
وبــعــض االنــتــحــاريــن، القــتــحــام بــعــض املــدن 
ــبــــاد ومــنــهــا  ــــررة وأخــــــــرى فــــي وســـــط الــ ــــحـ املـ
العاصمة بغداد، لكن القوات العراقية عادة ما 
تحبط هذه النوايا لدى اإلرهابين بعمليات 
ــــاف فـــي حـــديـــٍث مع  اســتــبــاقــيــة نــوعــيــة«. وأضـ
وما  العراقية  »الــقــوات  أن  الــجــديــد«،  »العربي 
تــمــلــكــه مـــن جــيــش وشـــرطـــة وصـــنـــوف قتالية 
من  أفضل  باتت  أخــرى ومعلوماتية وجوية، 
الــســابــق، وتــحــديــدًا فــي فــتــرة االنــهــيــار األمني 
الذي تسببت به حكومات ما قبل 2014، وليس 
هـــنـــاك حـــاجـــة الســـتـــخـــدام الــتــحــالــف الـــدولـــي، 
لــكــن هــنــاك إرادة ســيــاســيــة لــبــعــض الــجــهــات 
الدولي  التحالف  التعاون مع  في سبيل بقاء 
لكن  برملانيا«.  املرفوضة  األميركية  والــقــوات 

حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »االتــفــاق 
إحباطا  ويشكل  األردن،  سمعة  إلــى  يــســيء 
البعد  تــتــجــاوز  فالقضية  ــي،  األردنــ للشعب 
االقتصادي إلى البعد السياسي، وقد خلقت 
الوطنية«.  التشكك في املؤسسات  حالة من 
وأضاف هنطش: »يجب أن يكون هناك خط 
أحــمــر أمـــام التعامل مــع دولـــة االحــتــال في 
املــجــاالت، فنحن لدينا كدولة  أي مجال من 
طاقة كافية، ومياه من املمكن أن تكفي عبر 
العربي، كسورية،  املحيط  التعاون مع دول 
)لتحلية  الوطني  الناقل  مــشــروع  تنفيذ  أو 

مياه البحر األحمر في العقبة(«.
وبــرأي هنطش، فإن الضغط األميركي على 
»على  أنــه  معتبرًا  نتائجه«،  »يعطي  األردن 

ــارة  ــ ــه لــيــس مـــن املــنــطــقــي اإلشـ مــشــيــرًا إلــــى أنــ
انسحابه،  العراقية في حال  القوات  تأثر  إلى 
ــرار الــعــمــل املـــشـــتـــرك مع  ــمـ ــتـ بـــل ال بـــد مـــن اسـ
التحالف الدولي، المتاكه املعلومات األمنية 
واالستخبارية واإلمكانات لإلطاحة برؤوس 
الــتــنــظــيــم. وشــــّدد عــلــى أنـــه ال بــد مــن التأكيد 
عــلــى أن مــهــام الــتــحــالــف الــدولــي تــبــدلــت، ولــم 
تــعــد قــــوات قــتــالــيــة بــل قــــوات مــســانــدة وتــقــدم 
االســتــشــارات واملــعــلــومــات لــلــقــوات الــعــراقــيــة. 
وأكـــد أن »فـــي الــعــراق ال تـــزال بــعــض املناطق 
ومنها  التنظيم،  لعناصر  تجمع  بــقــع  تمثل 
سلسلة جبال حمرين وجبال قرجوغ ووديان 
وقــرى في جنوب  الشاي زغيتون في كركوك 
غــربــي نينوى وفــي صــحــراء األنــبــاء وبحيرة 
حمرين في ديالى وأخرى في شمال محافظة 
الدين، وجميعها تحتاج إلى ضربات  صاح 
جـــويـــة مــنــســقــة بـــن الـــقـــوة الــجــويــة الــعــراقــيــة 

والتحالف الدولي«.
ــن جـــهـــتـــه، أشــــــــار عـــضـــو لـــجـــنـــة األمــــــــن فــي  ــ مـ

مــشــروع  »هـــنـــاك  أنــــه  إلــــى  مــشــيــرًا  األردن«، 
ــذي يــمــكــن من  ــ الــنــاقــل الــوطــنــي لــلــمــيــاه، والـ
خــالــه تــوفــيــر 300 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب من 
املياه املحاة من العقبة، فيما هناك فائض 
»كــام  أن  العضايلة  واعتبر  الكهرباء«.  مــن 
الــحــكــومــة خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة عــن رفــض 
الــقــرن، غير دقــيــق، ألنــهــا على أرض  صفقة 
النوايا  الواقع تطبق هــذه الصفقة، وإعــان 

األخير أحد مشاريعها«.
مــن جــهــتــه، قـــال املــحــلــل والــبــاحــث املختص 
في الدراسات األمنية واإلستراتيجية، عامر 
الجديد«،  »الــعــربــي  مــع  فــي حديث  سبايلة، 
إســرائــيــل منذ  مــع  اتفاقية  »لــديــه  األردن  إن 
أكــثــر مــن 25 عــامــا وتــنــســيــق أمــنــي مباشر، 
فــعــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي ال يــوجــد تغّير 
وما حدث هو ترجمة لألمر الواقع«. وأشار 
إلــى أن »الــافــت الــيــوم أن مــا يــجــري يحدث 
أمــيــركــيــة، مما  إمـــاراتـــي ومــبــاركــة  بتسهيل 
يتجاوز  إقليمي  بعد  لها  األمـــور  أن  يعني 
الــعــاقــة األردنــيــة اإلســرائــيــلــيــة«. وتــابــع أنه 
بــمــواضــيــع  يــقــبــل  األردن  أن  الـــواضـــح  »مــــن 

صفقة القرن«.
ــعـــدو  ــنـــســـق الــــعــــام لــحــمــلــة »غـــــــاز الـ ــا املـ ــ أمــ
احــتــال« والــنــاشــط فــي مــقــاومــة التطبيع، 
هـــشـــام الــبــســتــانــي، فـــأشـــار فـــي حـــديـــث مع 
 »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »إعـــان النوايا 
األخــيــر يــعــمــل عــلــى تــمــكــن دولـــة االحــتــال 
وربـــــــطـــــــهـــــــا مـــــــبـــــــاشـــــــرة وبــــــشــــــكــــــل عـــمـــيـــق 
قطاعات  عبر  األردنـــي،  باملواطن  وعضوي 
اســتــراتــيــجــيــة هـــي الــطــاقــة واملـــيـــاه. إذ بــدأ 
هــذا املــســار عــام 2014 مــع اتــفــاقــيــة الــغــاز«. 
األخير  »اإلعـــان  فــإن  البستاني،  وبحسب 
يــرهــن مـــاء األردنـــيـــن بــإســرائــيــل«، واصــفــا 
»الــــجــــريــــمــــة«. وتــــابــــع أنـــــه »مـــن  ـــ اإلعــــــــان بــ
الــواضــح أن كــل املــشــاريــع الــكــبــرى يجب أن 

تكون من خال دولة االحتال«.

في  الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب  عضو 
ــٍث مع  ــديـ ــيـــل مــحــمــد بــــاجــــان، لــفــت فـــي حـ أربـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن »التحالف الــدولــي 
قدم مساعدات كثيرة للقوات العراقية وقوات 
أثناء  الجوية  التغطية  ناحية  مــن  البشمركة 
املعارك والتدريب وتقديم املعلومات، وال يزال 
الــجــهــود، خصوصا مع  الــعــراق بحاجة لهذه 
تجمعات  بوجود  التنظيم  خطر  انتهاء  عــدم 
ــئ، وحــــــــــدوث عـــمـــلـــيـــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــنــــاصــــره ومـ ــعــ لــ
ومنها  الــعــراقــيــة،  الــقــرى  مــن بعض  انتقامية 
ــن ونـــيـــنـــوى«.  ــديـ ــالـــى وكــــركــــوك وصـــــاح الـ ديـ
الحكمة االستغناء عن  أنه »ليس من  واعتبر 
الحالي،  الــوقــت  فــي  الــدولــي  التحالف  جــهــود 
العراق ال  املستقبل، ألن  وحتى على مستوى 
يزال ضعيفا في مجاالت التقنيات العسكرية 
إقــلــيــم كــردســتــان  أن »إدارة  الــحــديــثــة«. وأكــــد 
وال  الــدولــي  التحالف  مــع  بالتعاون  مستمرة 
تريد أن ينتهي دوره حاليا، ألن اإلقليم لديه 
ــــدودي مـــع مــنــاطــق تــشــهــد وجــــودًا  امـــتـــداد حــ
لــعــنــاصــر الــتــنــظــيــم، بــالــتــالــي فــــإن الــطــلــعــات 
الــجــويــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا طـــائـــرات الــتــحــالــف 

تخدم أمن إقليم كردستان«.
البياتي  األمــنــي ســرمــد  الخبير  رأى  بــــدوره، 
الـــعـــراقـــيـــة الـــحـــالـــيـــة ال تــريــد  أن »الـــحـــكـــومـــة 
الــتــخــلــي عـــن جـــهـــود الــتــحــالــف الــــدولــــي في 
مواجهة تنظيم داعــش، ألجل تصفية تحرك 
إلى  اإلرهابية، إضافة  الجماعات  ونشاطات 
ــاء املـــخـــاطـــر الـــتـــي تــحــيــط بـــاألهـــالـــي في  ــهـ إنـ
املدن املحررة، خصوصا أن الكثير من زوايا 
تــلــك املــنــاطــق ال تـــزال غــيــر مــطــهــرة، وتحتاج 
إلــــى طـــيـــران الــتــحــالــف الــــدولــــي والــتــقــنــيــات 
ــة«. وأوضــــــــــح فـــــي حـــديـــث  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ االسـ
مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »هــــنــــاك حــاجــة 
لــإلمــكــانــات املــتــوفــرة لــدى التحالف الــدولــي، 
هامة  عسكرية  نتائج  لتحقيق  مهمة  وهــي 

بالنسبة للعراقين«.

ندد المساعد السابق للمدعي العلم لسجن كوهردشت في كرج قرب 
طهران، حميد نوري، أمس، باالتهامات الموّجهة ضده، حول مشاركته 
استهدفت  تطهير  حملة  خالل  جماعية،  إعــدام  أحكام  تنفيذ  في 
للمرة  نوري  ومثل  بـ»األكاذيب«.  ووصفها   ،1988 عام  في  معارضين 
األولى، أمام المحكمة في  استوكهولم، فيما تظاهر عشرات أعضاء 
»مجاهدي خلق« خارج مقرّ المحكمة. وتتعلق المحاكمة بإعدام 5 

آالف سجين بين 30 يوليو/تموز و16 أغسطس/آب 1988.

نوري ينفي مشاركته بإعدامات طهران

قال رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس 

جونسون، أمس الثالثاء، 
إن الوقت ينفد بالنسبة 
للمسألة اإليرانية، وإن 

لندن ترى أن وجهة نظر 
إسرائيل واضحة حول 

ذلك. وجاء كالمه خالل 
استقباله الرئيس اإلسرائيلي 

إسحاق هرتزوغ الذي 
يزور لندن، فيما شّدد 
األخير على أن إسرائيل 
»تتوقع من حلفائها 
أن يعبروا عن مواقف 

صلبة قدر اإلمكان خالل 
المفاوضات مع إيران، 

فاألمور لن تتحرك إال إذا 
شعر اإليرانيون بأن كل 
الخيارات مطروحة«.

بريطانيا 
تتفهم

بينت: إيران تمكنت
 من إحاطة إسرائيل 

بطوق من المليشيات 
)جاك غويز/فرانس برس(

رصد تقرير

كثفت القوات العراقية عملياتها ضد »داعش« )أحمد الربيعي/فرانس برس(
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دخلت االنتخابات الرئاسية الليبية مرحلة جديدة بإقفال باب قبول طلبات 
الترشح على 98 اسمًا، منها متوقعة وأخرى مفاجئة. وبانتظار صدور 

القائمة النهائية تستمر التكهنات بشأن إجراء االستحقاق أو تأجيله

45
سياسة

ــلـــل الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي،  ــبـــاحـــث واملـــحـ لـــكـــن الـ
»العربي  العجمي، يرى في حديث مع  صابر 
الجديد«، أنه على الرغم من نجاح املفوضية 
فـــــي إنـــــهـــــاء املــــرحــــلــــة األولــــــــــى مـــــن الــعــمــلــيــة 
االنــتــخــابــيــة، إال أن تــمــريــر كـــل املــرشــحــن قد 
للغاية  »معقدًا  االنتخابات  من مشهد  يجعل 
الــتــي ال تــوحــي بــأن  إلـــى فسيفسائه  بــالــنــظــر 
تنافس  حــالــة  االنــتــخــابــيــة ســتــواجــه  العملية 
بــقــدر مــا ستكون أشــبــه بحالة صـــراع بسبب 
كانت  التي  الــحــادة  السياسية  االستقطابات 
إلــى وقــت قريب  الــبــاد  مسيطرة على مشهد 
جــدًا«. ويعتبر العجمي أن املفوضية تعّمدت 
االنتخابية  القوانن  تعديل  اإلعــان عن  عــدم 
لــتــبــقــي لــنــفــســهــا هــامــشــا مـــن حـــريـــة الــحــركــة 
للحفاظ  وذلــك  الرافضن،  مواقف  الستيعاب 
على استمرار العملية االنتخابية، مرجحا أن 
تمر أغلب األسماء البارزة إلى مرحلة السباق 
ــاء أخـــــرى غير  ــمـ واالقـــــتـــــراع، فــيــمــا ســتــقــع أسـ

معروفة ضحية عمليات التدقيق والفحص.
ــالـــح وحـــفـــتـــر والــدبــيــبــة  ــم يـــكـــن تـــرشـــح صـ ــ ولـ
إلى  العجمي  القذافي، ويشير  مفاجئا، عكس 
مــعــطــيــات أخـــرى يــتــوقــع أن تــغــّيــر الــكــثــيــر من 
حــســابــات أبــــرز شــخــصــيــتــن، وهــمــا الــدبــيــبــة 
وحفتر، الفتا إلى أن »اختيار القذافي للجنوب 
مؤيدين  على  للحصول  بــدقــة  محسوبا  كــان 
قــبــلــيــن لــنــظــام والـــــده عـــن مــنــاطــق الــتــجــاذب 
ــرق حـــيـــث يـــوجـــد حــفــتــر  ــشــ والـــــصـــــراع بــــن الــ
»حفتر  أن  ويضيف  الدبيبة«.  حيث  والــغــرب 
عّول بشكل كبير على أنصار النظام السابق 
السابق  الطويلة، وبسبب والئهم  في حروبه 
الجنوب  فــي  ومدنهم  مناطقهم  لــه  فتحوا  لــه 
األمنية بناها  الباد، وحتى أجهزته  ووســط 
عــلــى ضـــبـــاط الـــنـــظـــام الـــســـابـــق«، مــعــتــبــرًا أن 
حفتر األكثر تضررًا من ترشح سيف اإلسام 
مــن مؤيدي  كبيرة  إليه حصة  الــذي ستذهب 
نظام والـــده بعد أن شــعــروا أن حفتر لــم يعد 
الحرب  بعد خسارته  أملهم، خصوصا  يلّبي 
فيها.  وشــاركــوا  دعموها  التي  على طرابلس 
ويــتــزامــن كــل هــذا مــع تآكل شعبية حفتر في 
شرق الباد بسبب الخسائر البشرية الكبيرة 

االنتخابية، وتترك حسم األسماء النهائية إلى 
مكتب النائب العام وجهازي املباحث العامة 
والجوازات والجنسية، التي عليها التثبت من 

صحة الوثائق املقدمة عند الترشح.
وأعــلــن رئــيــس املــفــوضــيــة عــمــاد الــســايــح، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن الــعــدد 
النهائي للمرشحن وصل إلى 98 بعد إغاق 
ــنــــن، وإحـــالـــة  بــــاب الـــتـــرشـــح أمــــس األول اإلثــ
ــات املــخــتــصــة  ــهـ ــائــــق املـــرشـــحـــن إلـــــى الـــجـ وثــ
ــبـــر أن اإلقـــبـــال  ــتـ لــلــتــثــبــت مــــن صــحــتــهــا. واعـ
الــكــبــيــر عــلــى الــتــرشــح لــم يــكــن مــتــوقــعــا وهــذا 
ــر إيــجــابــي. وأوضــــح أن املــفــوضــيــة أحــالــت  أمـ
مــلــفــات املــرشــحــن إلــــى مــكــتــب الــنــائــب الــعــام 
الــجــوازات  وجهاز  الجنائية  املباحث  وجهاز 
والــجــنــســيــة لــلــتــدقــيــق فـــيـــهـــا، وقـــــــال: »حـــاملـــا 
ــــة«،  ــيـ ــ تـــصـــل الـــــــــردود ســنــنــشــر الـــقـــائـــمـــة األولـ
مــضــيــفــا: »بــعــد نــشــر الــقــائــمــة األولـــيـــة سنمر 
ملــدة 12 يوما  الــتــي ســتــدوم  الطعون  بمرحلة 
قبول  يتم خالها  مــراحــل  أربـــع  على  مقسمة 
استئناف  قــبــول  ثــم  وفيها  والفصل  الطعون 
املطعون فيهم قبل النظر النهائي في القائمة 
النهائية«، مرجحا أن تنتهي هذه املرحلة في 

7 ديسمبر/كانون األول املقبل.
ويـــتـــصـــّدر ســيــف اإلســـــام الـــقـــذافـــي، ورئــيــس 
مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد مليشيات 
الحكومة  ورئــيــس  حفتر،  خليفة  ليبيا  شــرق 
ــة، مــشــهــد  ــبــ ــيــ ــدبــ ــبــــد الـــحـــمـــيـــد الــ ــيــــة عــ ــالــ الــــحــ
املــرشــحــن، بــاإلضــافــة إلــى شخصيات أخــرى 
تبدو حظوظها قائمة، مثل وزير الداخلية في 
حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، الذي 
للسلطة  النهائية  االنتخابات  جــوالت  خسر 
التنفيذية في فبراير/شباط املاضي، وُعرفت 
ــذه الــســلــطــة،  ــ ــقــــادة هـ  عـــنـــه مــــواقــــف مـــنـــاوئـــة لــ
ال ســيــمــا الــدبــيــبــة. كــمــا أن رئــيــس الــحــكــومــة 
يــزال قريبا مــن مشهد  السابق علي زيـــدان ال 
الــصــراعــات الــذي أطــاح بــه عــن رأس حكومته 
 عن طموحه في العودة 

َ
عام 2014، ولم يتخل

لــلــحــكــم، وهـــو الــــذي خـــاض غــمــار انــتــخــابــات 
ــــوار الـــســـيـــاســـي لـــتـــولـــي رئـــاســـة  ــــحـ مــلــتــقــى الـ

السلطة التنفيذية في فبراير املاضي.

ألبــنــاء الــقــبــائــل، والـــرفـــض الـــواســـع لترشحه 
في غرب الباد. بالنسبة لعقيلة صالح، وإن 
كان القذافي ال يمثل عقبة كبيرة أمامه، إال أن 
بالدبيبة  صالح  ربطت  التي  التماس  »حالة 
طيلة األشهر املاضية تقلل من فرص منافسته 
في االنتخابات«، وفق العجمي، الذي يوضح 
ــان الــنــاس مــوقــف رفــض  أنـــه »ارتــســم فــي أذهــ
مــســبــق لــصــالــح بــســبــب مــعــارضــتــه وعــرقــلــتــه 
الكثير من املشاريع التنموية الحكومية التي 
استثمرها الدبيبة كورقة انتخابية ناجحة«.

ويــــــوافــــــق أســـــتـــــاذ الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الحداد، في حديث  الليبية خليفة  الجامعات 
الجديد«، على وجود صعوبات  مع »العربي 
تواجه حفتر جراء ظهور القذافي، مشيرًا في 
املقابل إلى أن »الدبيبة لم يعّول على أنصار 
ــن تــرســيــخ  الـــنـــظـــام الـــســـابـــق عــنــدمــا تــمــّكــن مـ
نفسه فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة، وفـــي غضون 
عدة أشهر أصبح رقما في ساحة املتنافسن 
مقابل شخصيات أقدم وأكثر قدرة منه كحفتر 

«. ونجح الدبيبة في استثمار الكثير من 
ً
مثا

ب 
ّ
املواقف والعقبات لصالحه عندما لم يتجن

املجاهرة بالعداء لحفتر بعدما منعه وفريقه 
الوزاري من دخول بنغازي. كما أنه نجح في 
اختراق املوقف املتصلب ملجلس النواب عدة 
مرات، آخرها عند إعان البرملان حجب الثقة 
الدبيبة بخروجه  أفشله  والــذي  عن حكومته 
ضمن تظاهرات شعبية شكلت رافدًا قويا له. 
وعلى الرغم من الصعود الذي حققه الدبيبة 
لكن  القليلة من عمر حكومته،  األشهر  خــال 
الحداد يرجح أيضا أن ياقي الدبيبة منافسة 
شديدة في مدينة مصراتة، قاعدته األصلية، 
من ِقبل باشاغا، موضحا أن كثرة املرشحن 
مــــن املـــديـــنـــة قــــد تــضــعــف حـــظـــوظ الـــدبـــيـــبـــة، 
مضيفا »لطاملا شّكلت صابة ووحدة املوقف 
في  وسياسيا  عسكريا  ملصراتة  قــوة  مصدر 
الــفــتــرات الــســابــقــة ومّكنتها مــن ربـــط أحــاف 
قــويــة مـــع مــنــاطــق الـــغـــرب الــلــيــبــي، لــكــن كــثــرة 
املرشحن من املدينة قد تشتت هذه القاعدة«.

نائب  يبرز من مصراتة  للدبيية،  وباإلضافة 
ــرئــــاســــي الـــســـابـــق أحــمــد  ــلـــس الــ رئــــيــــس املـــجـ
ــقـــاذ الــســابــق  مــعــيــتــيــق، ورئـــيـــس حــكــومــة اإلنـ
خــلــيــفــة الـــغـــويـــل، واملـــرشـــح الــســابــق لــرئــاســة 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي انـــتـــخـــابـــات فــبــرايــر 
باشاغا  حظوظ  لكن  املنتصر.  خالد  املاضي 
واملنتصر،  والغويل  معيتيق  مــن  أكبر  تبدو 
وفـــقـــا لـــلـــحـــداد، كـــونـــه ضــابــطــا ســابــقــا وعــلــى 
ــــات واســــعــــة بـــمـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة فــي  صــ
مــصــراتــة لــهــا نــفــوذهــا وسمعتها فــي الــغــرب 
قــد حـــاول جــذب والئها  الدبيبة  كــان  الليبي، 
لــه عــنــدمــا شـــارك مـــرات عـــدة فــي مناسباتها 
الــعــســكــريــة وزار مــقــارهــا، مــثــل الــلــواء محمد 
الحداد الذي ثبته الدبيبة في موقعه كرئيس 
ألركان الجيش، وهو من أبرز قادة املجموعات 

املسلحة.
املنتمن  كثافة  املــرشــحــن،  قائمة  فــي  وتلفت 
اإلســام  سيف  إلــى  فإضافة  السابق،  للنظام 
ــالـــح، أحــد  ــذافـــي، تـــرشـــح أيـــضـــا بــشــيــر صـ ــقـ الـ

أبرز أركــان نظام معمر القذافي، وعبد املنعم 
الهوني أحد أعضاء انقاب القذافي عام 1969 
وأبرز رموز نظامه، ونائب وزير خارجية في 
النظام السابق خالد قعيم )برز بشكل خاص 
بــعــدمــا تـــصـــدر املـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة عقب 
انشقاق وزير الخارجية موسى كوسا في 31 
مارس/آذار 2011(، ووزير التعليم في النظام 
السابق محمد الشريف، إضافة إلى املتحدث 
الــوطــنــيــة الشعبية  الــحــركــة  بــاســم  الــرســمــي 

املوالية للنظام السابق أسعد ازهيو.
لــكــن الــنــاشــط الــســيــاســي الــلــيــبــي مـــن سبها، 
رمزي املقرحي، يرى أن أنصار النظام السابق 
أن تؤثر  ال يشّكلون وحــدة سياسية يمكنها 
النظام  عــودة  لصالح  االنتخابات  مسار  فــي 
فــي مفاصل  األقـــل تمركزهم  أو على  الــســابــق 
مهمة في املرحلة السياسية الجديدة، معتبرًا 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن ترشح 
ــــن لـــلـــنـــظـــام الـــســـابـــق شـــكـــل مــن  ــوالـ ــ ــلــــب املـ أغــ
املسار  في  الخارجي  التأثير  تجليات  أشكال 
دولية  أقــطــاب  ملصالح  وتوجيهه  االنتخابي 
متنافسة في امللف الليبي. ويوضح املقرحي 
أن »املوقف الروسي املطالب بضرورة مشاركة 
أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق فـــي االنـــتـــخـــابـــات ال 
يمكن فصله عن ظهور سيف اإلسام القذافي 
املفاجئ«، مقابل بيان واشنطن التي سارعت 
ــذافــــي ووصـــفـــتـــه  ــقــ ــلـــى تــــرشــــح الــ لــلــتــحــفــظ عـ

»املتورط في جرائم ضد اإلنسانية«. بـ
ويــضــيــف أن »وصــــــول بــشــيــر صـــالـــح بشكل 
ــــاد وتــــرشــــحــــه، قــد  ــبـ ــ ــا إلــــــى الـ ــاجـــئ أيــــضــ ــفـ مـ
ــي نــقــيــض ملــــن دفـــع  ــ ــــرف دولــ ــكـــون وراءه طـ يـ
لديه  ليس  »القذافي  أن  إلــى  الفتا  بالقذافي«، 
قبول واسع في أوساط رموز النظام السابق 
الــبــارزيــن، خــصــوصــا الــحــرس الــقــديــم لنظام 
ــة إلــــى كــــون بــشــيــر صــالــح  ــافـ ــده، وبـــاإلضـ ــ ــ والـ
سيف  لسياسات  املعارضة  الشخصيات  من 
اإلســــام اإلصــاحــيــة فــي نــهــايــة عــهــد النظام 
أطرافا  أن  الــراجــح بشكل كبير  السابق، ومــن 
الــقــذافــي  دولــيــة ليست فــي مصلحتها عـــودة 
إلــى املشهد السياسي هــي مــن دفــعــت بغيره 

للترشح لتفتيت قاعدته الشعبية«.

ويــتــســاءل املــقــرحــي: »مـــا هــي مــقــومــات أغلب 
هذه الشخصيات على األرض وكيف يمكنها 
ــــود  ــل اســـــتـــــمـــــرار وجــ ــ ــــي ظــ فـــــــرض نـــفـــســـهـــا فــ
املــجــمــوعــات املــســلــحــة الــرافــضــة لــهــا، كسيف 
 الــــذي يــــدرك الجميع 

ً
اإلســـــام الــقــذافــي مــثــا

االنتخابية  للعملية  ــاك  إربــ كــعــامــل  جـــاء  أنـــه 
فقط«، مشيرًا إلى أن املواقف الخارجية عامل 
أساسي في التأثير على العملية االنتخابية 
ونــتــائــجــهــا. ولــفــت إلـــى أن »مـــن الــســهــل جــدًا 
ــاء مـــلـــف الــــرشــــاوى  ــيــ ــال إحــ ــثــ عـــلـــى ســبــيــل املــ
الــدبــيــبــة بدفعها ألعــضــاء ملتقى  ــهــم 

ُ
ات الــتــي 

ع تعهدًا 
ّ
الحوار السياسي، أو التذكير بأنه وق

توليه  بعدم  للحكومة  رئيسا  انتخابه  قبيل 
أي مــنــصــب فـــي املــرحــلــة الــســيــاســيــة املــقــبــلــة، 
وبالتالي فمسألة حظوظ املرشح في القواعد 
املتدخلن  لكلمة  بالنسبة  نسبية  الشعبية 

الخارجين«.
وقبل كل هذا، يذّكر املقرحي أن كل الشخصيات 
الـــتـــي قـــفـــزت لــلــتــرشــح إلــــى االنـــتـــخـــابـــات قبل 
انتهاء املوعد املحدد لتقديم الطلبات، ال تزال 
»عاوة على مراحل  تواجه مصيرًا غامضا، فـ
تصفية القوائم التي ستمر على مكتب النائب 
الــعــام وجــهــازي املــبــاحــث الــعــامــة والــجــوازات 
تزال  ال  فيها،  للطعن  فتحها  قبل  والجنسية 
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة هــشــة ومــفــتــوحــة على 
كــل االحــتــمــاالت، وأولــهــا إمــكــانــيــة أن تفرض 
الدستورية  القاعدة  غياب  بشأن  التساؤالت 
ــواقــــع«. وأشـــــار إلــــى أن صـــدور  نــفــســهــا فـــي الــ
نــتــائــج الــتــدقــيــق فـــي قـــوائـــم املــرشــحــن إن لم 
يــكــن فــي صــالــح بــعــض الشخصيات الــبــارزة 
قـــد يــدفــعــهــا إلــــى تــبــنــي الــطــعــن فـــي الــعــمــلــيــة 
االنتخابية ومعارضة إجرائها من دون قاعدة 
يتحالف  أن  املستبعد  غــيــر  ومـــن  دســتــوريــة، 
أكــثــر مـــن خــاســر فـــي عــمــلــيــة تــدقــيــق الــقــوائــم 

لقيادة حملة مقاطعة لانتخابات.
لــكــن قــائــمــة املـــرشـــحـــن ال تــقــف عــنــد هــــؤالء، 
بـــل تـــزدحـــم بــعــشــرات الــشــخــصــيــات األخــــرى، 
بعضها ال ُيعرف لها أي خلفيات سياسية وال 
ممارسة للوظائف الحكومية. وعن ذلك، تقول 
األكاديمية الليبية والناشطة السياسية أمال 
السليني، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الــتــرشــح لانتخابات  اإلقـــبـــال عــلــى  كــثــرة  إن 
القوانن  إلى  املقام األول  الرئاسية ترجع في 
أي  الفضفاضة من دون  االنتخابية بموادها 
ضوابط وال اشتراطات، مثل الخبرة الوظيفية 
أو الــســيــاســيــة. وتــضــيــف الــســلــيــنــي أســبــابــا 
أخرى، منها ما يتعلق برغبة بعض األطراف 
ــعـــات  ــّمـ فـــــي تـــشـــتـــيـــت األصـــــــــــوات داخــــــــل املـــجـ
االنــتــخــابــيــة »كــمــا فـــي مــصــراتــة الــتــي تــرشــح 
منها عدد كبير مقارنة باملدن األخرى، ما يشي 
بوجود أطراف دفعت ببعض الشخصيات في 
مصراتة للترشح بهدف إضعاف قاعدة أبرز 
املــرشــحــن عـــن املـــديـــنـــة«، مــضــيــفــة أن »هــنــاك 
أيـــضـــا شـــخـــصـــيـــات تــســعــى لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مراكز كالوزارات أو السفارات مقابل تنازلها 
لصالح أحــد املرشحن األقــويــاء«. كما ترجح 
السليني أن بعض الشخصيات املرشحة، مثل 
 علي زيــدان، ورئيس املؤتمر الوطني السابق
مواقعهما  خسرا  اللذين  ابوسهمن،  نــوري   
ــا، »ال  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــديـ ــــؤيـ ــد مـ ــ ــ ــواعـ ــ ــ ــعـــــف قـ ــ ــبــــب ضـ بــــســ
ــاد الـــســـيـــاســـي فــقــط،  ــنـ ــعـ يــحــركــهــمــا ســـــوى الـ
إنها  القول  الشريحة  هــذه  وتريد شخصيات 
ما زالت موجودة«، مشيرة إلى أن الكثير من 
الــشــخــصــيــات انــدفــعــت لــلــتــرشــح مـــن دون أن 
يكون لها رصيد سياسي أو مشاركة حكومية 
»ملجرد الطموح فقط أو لتضيف في سيرتها 

الذاتية شيئا يزيد من وزنها«.

ليبيا: متاهة االنتخابات 
ومرشحيها

للبحث  ــة  ــام ــع ال الــهــيــئــة  أعــلــنــت 
والتعرف على المفقودين في ليبيا، 
أمس الثالثاء، أن فرق البحث تمكنت 
من انتشال 3 جثث مجهولة الهوية 
اكتشافها  تم  جماعية  مقبرة  في 
فـــي مــديــنــة تـــرهـــونـــة جــنــوب 
العاصمة طرابلس. وأضافت الهيئة 
صفحتها  عبر  بيان  في  الحكومية، 
العمل مستمر  أن  »فيسبوك«،  على 
للهيئة،  الواردة  البالغات  باقي  على 
من دون مزيد من التفاصيل. وكانت 
أمس  أعلنت  قد  الليبية،  السلطات 
األول اإلثنين، اكتشاف مقبرة جديدة 

في ترهونة.

مقبرة جماعية 
جديدة

الغالف

طرابلس ـ أسامة علي

أقـــفـــل بــــاب الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات 
الرئاسية في ليبيا، املقررة في 24 
ديسمبر/كانون األول املقبل، على 
السياسية  الــتــيــارات  مــن مختلف  98 مرشحا 
فــي الــبــاد، مــع بـــروز أســمــاء جــدلــيــة ال سيما 
ــذافـــي، مــقــابــل  ــقـ املــنــتــمــيــة إلــــى نـــظـــام مــعــمــر الـ
بممارسة  املعروفة  غير  الشخصيات  عشرات 
أي دور سياسي أو في املجال العام. لكن كثرة 
املرشحن ال تعني أن مسار هــذا االستحقاق 
ــب نتائج 

ّ
 ومــعــّبــدًا، فــي ظــل تــرق

ً
سيكون سها

ــيـــق مــــن الــــجــــهــــات املـــخـــتـــصـــة بــمــلــفــات  ــتـــدقـ الـ
املرشحن، وكيفية تعاطي بعض الشخصيات 
املرجح استبعادها مع قرارات املفوضية عند 
ــــان عـــن الـــقـــوائـــم الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــن.  اإلعــ

يتصّدر الدبيبة 
والقذافي وصالح وحفتر 

مشهد المرشحين

رفض ترشح شخصيات 
قد يدفعها للطعن 
باالنتخابات ونتائجها

وصل عدد المرشحين
 إلى 98 ضمنهم 

شخصيات غير معروفة

98 اسمًا تخلط أوراق االستحقاق
كــمــا تـــبـــرز مــعــضــلــة أكـــبـــر وأكـــثـــر خـــطـــورة قد 
كل  على  مفتوحة  االنتخابية  العملية  تجعل 
االحـــتـــمـــاالت، وهــــي غـــيـــاب قـــاعـــدة دســتــوريــة 
الغموض  إلجــراء هذا االستحقاق، واستمرار 
الذي يلف التعديات على القوانن االنتخابية 
الـــتـــي لـــم تــعــلــنــهــا مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات أو 
مجلس النواب، كما أنهما لم ينفياها، وهو ما 
قد يدفع شخصيات غير راضية على العملية 
أو ُيرفض ترشحها، للطعن فيها وبنتائجها، 
أو حـــتـــى مـــعـــارضـــة إجـــرائـــهـــا مــــن أســـاســـهـــا، 

وتجييش قواعدها لعرقلة هذا االستحقاق.
وتمكنت املفوضية العليا لانتخابات الليبية 
مـــن تــمــريــر الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة فـــي املحطة 
بعد  الترشح،  طلبات  بقبول  املتمثلة  األولـــى 
املــرشــحــن، لتتمكن من  كـــل  قــبــلــت مــلــفــات  أن 
خفض حدة التوتر والتصعيد حيال القوانن 

أفادت مصادر دبلوماسية في األمم المتحدة أمس الثالثاء بأن مبعوث 
األمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش )الصورة( استقال من منصبه بعد أقل 
من عام من تعيينه في يناير/كانون 
دبلوماسي  وقــال  الماضي.  الثاني 
الكشف  عدم  طلب  برس«  لـ»فرانس 
استقال«،  »كوبيتش  إن  اسمه  عن 
وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية 
أخرى أضافت أنه لم يقدم أي سبب 
لهذه  الحالي  الــوقــت  فــي  رسمي 
دبلوماسي  مصدر  وأشار  االستقالة. 
ال  بأنه  »يشعر  ربما  كوبيتش  أن  إلــى 

يتمتع بدعم كاف«.

استقالة كوبيتش

مخاوف من تجييش القواعد الشعبية لعرقلة االنتخابات )حازم تركية/األناضول(
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السودان: القوى المدنية تقاوم صفقة حمدوك ــ البرهانحراك مصري إلحياء مقترح تأجيل االستحقاق الليبي

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
لتأجيل  بجهد  تسعى  الــقــاهــرة  أن  مصرية 
االنتخابات الليبية املقررة في 24 ديسمبر/ 
السيناريو  بــاعــتــبــاره  املــقــبــل،  األول  كــانــون 
الحالية،  املــرحــلــة  فــي  لــهــا  بالنسبة  األمــثــل 
شأنها شأن أطــراف دولية أخرى لم تحسم 
بــعــد مــرشــحــهــا لــلــرئــاســة نـــظـــرًا لــضــبــابــيــة 
املــــشــــهــــد فــــــي لـــيـــبـــيـــا وعــــــــــدم وضــــــــــوح مــن 
املــرشــح الــــذي ســـوف ُيستبعد ومـــن ســوف 
ــل الــطــعــون  يــكــمــل طـــريـــقـــه لــلــنــهــايــة فــــي ظــ
املــقــدمــة ضــد بــعــض املــرشــحــن. وأوضــحــت 
أن محاوالت  الــجــديــد«،  »العربي  لـ املــصــادر 
مــصــر لتأجيل االنــتــخــابــات تــتــم عــبــر طــرق 
واتجاهات عــدة، من ضمنها تشكيل فريق 
قــانــونــي اســتــخــبــاراتــي يــبــحــث عـــن ثــغــرات 
قانونية في العملية االنتخابية تمد القاهرة 
بـــهـــا حـــلـــفـــاءهـــا فــــي لــيــبــيــا، الســتــخــدامــهــا 
كــحــجــج وأســانــيــد قــانــونــيــة تــجــعــل تنظيم 
االنــتــخــابــات فـــي ذلــــك املـــوعـــد غــيــر ممكنة. 
املصرين  القانونين  أن  املصادر  وأضافت 
يــســاعــدون أيضا حلفاء الــقــاهــرة فــي إعــداد 
باب  وفتح  املرشحن،  بعض  ضــد  الطعون 
التقاضي، من أجل إطالة املدة وعدم الحسم، 

لتفويت موعد 24 ديسمبر.
أن  املصادر  الدولي، كشفت  الصعيد  وعلى 
القاهرة تقوم أيضا بالتواصل مع األطراف 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــاعــلــة فـــي لــيــبــيــا، بــمــا فيها 
الواليات املتحدة األميركية ودول أوروبية، 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ســـــــاد الـــــــهـــــــدوء، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، شـــــــوارع 
ــدن  ــ ــة الـــخـــرطـــوم واملـ ــيـ الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـ
الــرئــيــســيــة فــــي الــــبــــاد، تــمــهــيــدًا ملــلــيــونــيــة 
ــقـــررة يــــوم غـــد الــخــمــيــس، رفــضــا  جـــديـــدة مـ
لــاتــفــاق الــســيــاســي املــوقــع األحــــد املــاضــي، 
بن رئيس مجلس السيادة وقائد االنقاب 
الــعــســكــري عــلــى الــحــكــومــة املــدنــيــة فـــي 25 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي، عبد الفتاح 
البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. 
إلى منصبه بموجب  وبعدما عاد حمدوك 
االتــــفــــاق الــــــذي أخــــــرج الــعــســكــر مــــن ورطــــة 
ــم، لــكــنــه أبـــقـــاهـــم مــهــيــمــنــن عــلــى  ــهـ ــقـــابـ انـ
املــشــهــد، حــظــيــت هـــذه الــتــطــورات بترحيب 
في مسار  أولــى«  اعتبرها »خطوة  أميركي 
الــتــراجــع عـــن االنـــقـــاب، بــانــتــظــار خــطــوات 
املعلقة،  األميركية  املساعدات  لعودة  أخرى 
مــنــهــا مـــا تــنــتــظــره واشــنــطــن مـــن إجـــــراءات 
وفيما  الــشــارع.  لتهدئة  سيما  ال  ملموسة، 
ــل الــســودانــي  يــتــواصــل الــغــضــب فـــي الـــداخـ
ــــن حـــمـــدوك  ــا لــلــصــفــقــة الــــجــــديــــدة بـ رفــــضــ
والبرهان، فإن الترجمة لذلك لم تظهر فقط 
في اإلعداد ملليونية جديدة أو عبر بيانات 
»تــجــمــع املــهــنــيــن الــســودانــيــن«، بــل أيضا 
استقاالت وابتعاد عن حمدوك،  على شكل 
املوقعة  األطـــراف  فــي مقابل استمرار دفــاع 
عــلــى االتـــفـــاق الــســيــاســي عـــن خــطــوتــهــا أو 

ــراء االنــتــخــابــات  ــ ملــحــاولــة إقــنــاعــهــا بـــأن إجـ
في ليبيا في ظل حالة االستقطاب الحادة 
تفجر  قد  املستقرة،  األمنية غير  والــظــروف 
حروبا قبلية وتعيد الباد إلى املربع صفر. 
الواليات  لكن وبحسب املصادر أيضا، فإن 
املسعى  مع  اآلن  تتجاوب حتى  لم  املتحدة 
املصري، مصرة على إجراء االنتخابات في 
موعدها في إطــار سعيها الحثيث إلخراج 
الروس من ليبيا، عبر تشكيل حكومة ليبية 
منتخبة أيا كانت مكوناتها، مع األخــذ في 
االعتبار أن تركيا، حليف أميركا األهــم في 

ليبيا، يتمتع بموقف قوي هناك.
يــــــريــــــدون  أيــــــضــــــا  األوروبــــــــــيــــــــــن  أن  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
االنـــتـــخـــابـــات مـــن أجــــل مــصــالــحــهــم هــنــاك، 
ــار  ــ ــمـ ــ ــة إعـــــــــــادة اإلعـ ــألــ ــــي مــــســ واملــــتــــمــــثــــلــــة فــ
ــى الـــــــبـــــــتـــــــرول، وصـــفـــقـــة  ــ ــلـ ــ  والــــــحــــــصــــــول عـ
 بــيــع شــركــة »الـــواحـــة لــلــنــفــط« والـــتـــي أعــلــن
ــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــلــيــبــي  ــوًا فـ 56 عــــضــ
رفــضــهــم ملــا قــالــوا إنـــه »تــفــريــط مــن حكومة 
من شركة  في حصة  الدبيبة،  الحميد  عبد 
الواحة بنسبة 8.16 في املائة، عبر السماح 
على  باالستحواذ  الفرنسية  توتال  لشركة 
باإلضافة  األمــيــركــيــة«،  هيس  شركة  حصة 
إلى رفضهم في بيان »التوقيع على الصفقة 
مــن قــبــل رئــيــس الــحــكــومــة مــتــجــاوزًا وزارة 

النفط«.
ــادر أيــضــا أن حــالــة عــدم  ــا، رأت املـــصـ ــيـ دولـ
موعدها  في  االنتخابات  لتنظيم  الحماس 
ــي أيـــضـــا  ــركــ ــتــ امـــــتـــــدت لـــتـــشـــمـــل الـــــطـــــرف الــ
ــه يــريــد  ــ فــــي املــــعــــادلــــة، فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أنـ
االنتخابات إال أنه ال يعتبر موعدها قضية 
مــصــيــريــة، ولــــن يـــعـــارض بــشــدة تــأجــيــلــهــا. 
بشكلها  »التحالفات  فإن  للمصادر،  ووفقا 
الــــواقــــع«،  أرض  عـــلـــى  اآلن  تــتــغــيــر  الـــقـــديـــم 
مــشــيــرة إلـــى الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بــهــا الــيــوم 
الشيخ محمد  أبوظبي  ولــي عهد  األربــعــاء 
بن زايد إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركي 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان. وفـــي 31 أغسطس/
التركي مع ولي  الرئيس  املاضي، بحث  آب 
العاقات  اتــصــال هاتفي  فــي  أبوظبي  عهد 
وزيــر  وكــان  اإلقليمية.  والقضايا  الثنائية 
الخارجية التركي، مولود جــاووش أوغلو، 

عــن االنـــقـــاب. وفـــي هـــذا اإلطــــار، قـــال عضو 
مجلس السيادة، الفريق ياسر العطا، أمس، 
إن االتفاق السياسي بن البرهان وحمدوك 
القوى  لــحــوار وطني واســـع، يشمل  »يمهد 
توافق  إلــى  للوصول  الباد،  في  السياسية 
ــودانــــي إلنـــجـــاح الـــفـــتـــرة االنــتــقــالــيــة مع  ســ
مستقلة«.  حكومة  كــفــاءات  حكومة  تشكيل 
ــقــــرارات  وأوضـــــح الــعــطــا أن مـــا ســّمــاهــا »الــ
القوات  قيادة  اتخذتها  التي  التصحيحية 
»ضــروريــة  كانت  أكتوبر،   25 فــي  املسلحة« 
ـــّوجـــت بــعــودة 

ُ
إلصــــاح مــســار االنــتــقــال، وت

ــــدوك إلـــى  ــمـ ــ ــه حـ ــلــ ــيــــس الــــــــــــوزراء عـــبـــد الــ رئــ
مــنــصــبــه، وتــعــهــد بــدعــم املــنــظــومــة األمــنــيــة 
لحكومة حمدوك حتى عبور الباد إلى بّر 
األمــــان وتحقيق أهــــداف الـــثـــورة، مــع تعهد 
بإشراك شباب ثورة ديسمبر/ كانون األول 
التشريعي، مع تمثيل  املجلس  املجيدة في 

رمزي لكل القوى السياسية«.
وتــلــقــى كــل مــن الــبــرهــان وحــمــدوك أول من 
اتــصــااًل هاتفيا، مــن وزيـــر الخارجية  أمــس 
عن  فيها  أعــرب  بلينكن،  أنتوني  األميركي 
الــســام واالســتــقــرار  ــم بــــاده لتحقيق  »دعــ
أن يسهم االتفاق  الــســودان، وأملها في  في 
الـــســـيـــاســـي األخــــيــــر بـــاســـتـــكـــمـــال الــعــمــلــيــة 
السيادة  ملجلس  بيان  بحسب  االنتقالية«، 
حول اتصال البرهان - بلينكن، نشر أمس. 
مــن جــهــتــه، قـــال املــتــحــدث بــاســم الخارجية 
األمــيــركــيــة نــيــد بـــرايـــس، أول مـــن أمــــس، إن 
بلينكن أبلغ حمدوك والبرهان بأن االتفاق 
ليس ســوى »خطوة أولــى« في الــعــودة إلى 
الــســودان،  مــســار االنــتــقــال الديمقراطي فــي 
مــضــيــفــا أن رســالــتــه تـــقـــول »ال بـــد أن نــرى 
استمرارًا في إحراز تقدم، وأن نرى السودان 
يــعــود إلــى املــســار الــديــمــقــراطــي، وهـــذا يبدأ 
بـــإعـــادة رئــيــس الــــــوزراء إلـــى مــنــصــبــه، لكن 
ــد«. وطــالــب  األمــــر ال يــنــتــهــي عــنــد هــــذا الـــحـ
بــرايــس قــادة الــســودان بــاإلفــراج عــن جميع 
القادة املدنين وغيرهم ورفع حال الطوارئ. 
بـــــاده  ــانــــت  كــ إذا  ــا  ــمـ عـ ســـــــؤال  ــلـــى  عـ وردًا 
مستعدة الستئناف املساعدات املالية )700 
مليون دوالر( التي تم تعليقها إثر االنقاب 
العسكري، أجــاب بــأن ذلــك يعتمد على »ما 

األخير على االتفاق مع االنقابين، ليصبح 
ــذه الــخــطــوة  ثـــانـــي مـــديـــر جــامــعــة يــتــخــذ هــ
رفــضــا لــاتــفــاق. وأوضـــح أحــمــد فــي خطاب 
وّجــهــه إلــى رئيس الـــوزراء أنــه قبل تعيينه 
مديرًا للجامعة بواسطة حمدوك الذي أتت 
ــادة األخــيــر للمنصب  بــه الـــثـــورة، وبــعــد إعــ
بواسطة االنقابين، فإنه »ال يشّرفه العمل 
معه، وقد قّرر االستقالة وفاء لدم الشهداء«. 
وكانت مديرة جامعة الخرطوم، فدوى عبد 
الـــرحـــمـــن، قـــد تــقــدمــت أول مـــن أمــــس األحـــد 

باستقالتها، رفضا لانقاب العسكري.
ـــك، رفـــضـــت نــيــابــة الــجــرائــم  فـــي غـــضـــون ذلــ
املــوجــهــة ضــد الـــدولـــة، أمـــس، إطـــاق ســراح 
أحــمــد عــبــد الــلــه عــثــمــان، أمــــن عــــام ديــــوان 
إلــيــه تهمة تقويض  الــزكــاة، بعدما وجــهــت 
القانون  بموجب  الــدســتــوري  الــعــام  النظام 
االعتراف  الجنائي. وكــان عثمان قد رفــض 
باالنقاب العسكري، وبقرار إقالته الصادر 
ــوان  ــن تــســلــيــم ديــ ــان، وامـــتـــنـــع عـ ــرهـ ــبـ ــن الـ مـ
الزكاة ألمن عام جديد عّينه قائد الجيش. 
وأثــار توجيه االتــهــام ألمــن الــزكــاة استياء 
ــاء بعد  ــه جــ بـــن األوســـــــاط الــســيــاســيــة، ألنــ
ــرام الــبــرهــان وحــمــدوك  ــ يــومــن فــقــط مـــن إبـ
االتفاق السياسي والذي ينص على إطاق 
سراح جميع املعتقلن السياسين. وأطلقت 
ــراح املــســتــشــار  ــ الــســلــطــات صـــبـــاح أمــــس سـ
اإلعـــامـــي لــرئــيــس الـــــــوزراء، فــيــصــل محمد 
االنقاب، وبعدما  املعتقل منذ يوم  صالح، 
كانت قد أطلقت ســراح 4 أشخاص آخرين، 
اإلثـــنـــن، هـــم رئـــيـــس حــــزب الــبــعــث الــعــربــي 
االشتراكي علي الريح السنهوري، ورئيس 
ــيـــر،  ــــزب املـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي عـــمـــر الـــدقـ حــ
ــابـــق لــرئــيــس  ــتـــشـــار الـــســـيـــاســـي الـــسـ واملـــسـ
ــوزراء يــاســر عــرمــان، والــقــيــادي فــي حزب  الــ

األمة القومي، الصديق الصادق املهدي.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تـــفـــّجـــرت الــخــافــات 
داخـــــل حــــزب األمـــــة الـــقـــومـــي بــعــد مــشــاركــة 
ــحــــزب فـــضـــل الـــلـــه بـــرمـــه نـــاصـــر،  رئـــيـــس الــ
واألمــــن الــعــام لــلــحــزب الـــواثـــق الــبــريــر، في 
هــنــدســة االتـــفـــاق بـــن الـــبـــرهـــان وحـــمـــدوك. 
ويـــقـــود شــبــاب الـــحـــزب الـــرافـــض لــانــقــاب 

 من الرجلن.
ّ

تيارًا قويا ملحاسبة كل حفتر مرشح القاهرة المفضل، مهدد باالستبعاد )عبداهلل دوما/فرانس برس(

وقفة احتجاجية لمحاميات سودانيات في الخرطوم أمس )فرانس برس(

»العربي الجديد« أيضا هو موقف اإلعام  لـ
الرسمي املصري من مسألة االنتخابات في 
ليبيا، وأكدت مصادر من داخل »املجموعة 
املـــتـــحـــدة لــلــخــدمــات اإلعـــامـــيـــة« املــمــلــوكــة 
لــلــمــخــابــرات الــعــامــة واملــشــرفــة عــلــى معظم 
واملــواقــع،  والصحف  التلفزيونية  الــقــنــوات 
ــة لــتــلــك  ــ ــحـ ــ أنــــــه ال تــــوجــــد تـــعـــلـــيـــمـــات واضـ
إذ  الليبية،  املــؤســســات بــشــأن االنــتــخــابــات 
كـــان، على سبيل املــثــال، املــوقــف سلبيا في 
القذافي،  املرشح سيف اإلســام  البداية من 
وممنوع النشر عنه، ثم تغيرت التعليمات 
»تلميعه«.  بـ ذلــك، وصــدرت توجيهات  بعد 
فــيــمــا خــــرج أحــــد أذرع الـــنـــظـــام اإلعــامــيــة 
وهـــو املــذيــع أحــمــد مــوســى، األحـــد املــاضــي 
على برنامجه املسائي، ليرجح »عدم إجراء 
االنــتــخــابــات الــلــيــبــيــة فــي مــوعــدهــا«. وقــال 
موسى: »من املتوقع عدم إجراء االنتخابات 
في موعدها بعد إعان عبد الحميد الدبيبة 

قد قال، في تصريحات متلفزة في سبتمبر/
إيجابية تخّيم  »أجــــواء   

ّ
إن املــاضــي،  أيــلــول 

على العاقات التركية اإلماراتية في اآلونة 
ــارات »ال  األخــيــرة«. وقــالــت املــصــادر إن اإلمــ
تعتبر االنتخابات الليبية مسألة مصيرية 
خليفة  املتقاعد  الــلــواء  مرشحها  ألن  اآلن، 
حــفــتــر، مــهــدد بــاالســتــبــعــاد، وبــالــتــالــي فــإن 
موقف مصر  عــن  كثيرًا  يختلف  ال  موقفها 

في هذا امللف«.
ــادر الـــتـــي تــحــدثــت  ــ ــــصـ ومـــــا يـــؤكـــد كـــــام املـ

أن  مضيفا  الــبــاد«،  لرئاسة  نفسه  ترشيح 
لانتخابات  الترشح  قانون  من   12 »املـــادة 
العليا  املفوضية  وأن  الــتــرشــح،  مــن  تمنعه 
ــــروط  ــفـــائـــه شـ ــيـ ــتـ ــدم اسـ ــعــ ــّبـــق ذلــــــك لــ ســـتـــطـ
الترشح )لم يستقل قبل تقديم أوراقه بثاثة 
أشهر وهو أحد شروط الترشح(؛ وبالتالي 
ــتــــي ســتــرى  ســيــلــجــأ لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا الــ
بــضــرورة إرجـــاء االنــتــخــابــات حتى الفصل 
االنتخابات  تتم  لن  وبالتالي  الطعون؛  في 

في شهر ديسمبر املقبل«.
حـــديـــث مــــوســــى، الــــــذي يــتــلــقــى تــعــلــيــمــاتــه 
مــبــاشــرة مــن األجـــهـــزة األمــنــيــة، عــن ثــغــرات 
قــانــونــيــة تــمــنــع تــرشــح الــدبــيــبــة، يــؤكــد ما 
»الــعــربــي الــجــديــد« بشأن  قــالــتــه املــصــادر لـــ
ســعــي الـــقـــاهـــرة عـــن طـــريـــق فـــريـــق قــانــونــي 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي لــتــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات عبر 
أالعـــيـــب قــانــونــيــة. وفـــســـرت املـــصـــادر ذلـــك، 
بسبب عدم وجود حليف مضمون للقاهرة 
في االنتخابات الليبية، في ظل اقتراب عدد 
املرشحن للرئاسة من 100، مع الوضع في 
االعــتــبــار أن سيف اإلســـام الــقــذافــي والــذي 
مــع موسكو بشأنه،  أخــيــرًا  الــقــاهــرة  اتفقت 
مهدد هو اآلخر بالخروج من السباق بحكم 
قضائي. كما أن الرهان على وزير الداخلية 
في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، 
الــخــمــيــس، غير  قــــّدم أوراق تــرشــحــه  الــــذي 

ممكن في ظل وجود الدبيبة.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة 
عــلــى املــــشــــاورات الــخــاصــة بــاملــلــف الــلــيــبــي، 
»العربي الجديد«، إن القاهرة »تلقت  قالت لـ
ــــال مـــبـــاحـــثـــات مـــؤتـــمـــر بـــاريـــس  صـــدمـــة خـ
إخفاق  بعد  الليبية،  األزمـــة  لبحث  األخــيــر 
تمرير  فــي  السيسي،  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس 
ــتـــصـــويـــت عــلــى  رؤيـــــــة مــتــعــلــقــة بـــــإرجـــــاء الـ
مــنــصــب الــرئــيــس الـــقـــادم لــلــيــبــيــا، إلـــى حن 
ــواء، وإخــــراج املــرتــزقــة والــقــوات  تهيئة األجــ
األجــنــبــيــة، مــع الــحــفــاظ على املــوعــد املحدد 
اإلجـــراءات  أحــد  بتنفيذ  لانتخابات  سلفا 
املــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة خـــالـــه«. 
ــوقـــــف األمـــيـــركـــي  املـــ ــادر أن  ــ ــــصــ املــ وأكـــــــــدت 
كثيرًا في  املصري ساهم  للتصور  الرافض 

إفشال جهود القاهرة.

لم تتجاوب الواليات 
المتحدة حتى اآلن مع 

المسعى المصري

وتكوين  العسكري،  االنــقــاب  نظام  برحيل 
حــكــومــة مــدنــيــة خــالــصــة، وتــقــديــم مــدبــري 

االنقاب إلى املحاكمة.
وفـــــي بـــيـــان لـــــه، أوضــــــح »تـــجـــمـــع املــهــنــيــن 
الجديد »يشرعن  االتــفــاق   

ّ
أن الــســودانــيــن« 

ولم يستبعد  العسكري«،  املجلس  لوصاية 
»انقاب العسكر مجددًا حتى على الوضع 
الحالي«، مؤكدًا أن الهدف النهائي للحراك 
الـــثـــوري »هـــو إنــهــاء وصــايــة الــعــســكــر على 
السلمية«،  املــقــاومــة  عبر  السياسي  العمل 
مــع  ـــا  »أمـــــــــر واجـــــــــــب، خــــصــــوصـ ذلــــــــك  وأن 
بــواســطــة  مــن محاسبتهم  الــعــســكــر  خــشــيــة 
سيعرقلون  فإنهم  لــذا  املنتخبة،  الحكومة 
أي انتخابات«. وأضاف التجمع أن »انفراد 
على  سيطرتهم  يعني  بالسلطة،  العسكر 
ــات األمـــنـــيـــة  ــركــ ــشــ ــلــــى الــ ــلــــف األمــــنــــي وعــ املــ
املــال  املــالــيــة على  والعسكرية خـــارج واليـــة 
ملقدرات  والتهريب  النهب  واستمرار  العام، 

البلد ملصلحة تلك املجموعة الصغيرة«.
ــة الــنــيــلــن،  ــعـ ــامـ ــقــــدم مــــديــــر جـ ــى ذلـــــــك، تــ ــ إلــ
باستقالة  أحمد،  األمــن  محمد  البروفسير 
مكتوبة إلى حمدوك، احتجاجا على توقيع 

سيحدث فــي الــســاعــات واأليــــام واألســابــيــع 
القليلة املقبلة«.

ميدانيا، ساد الهدوء أمس الخرطوم، فيما 
تــواصــل لــجــان املــقــاومــة واألجـــســـام املهنية 
رفضا  الغد  ملليونية  ترتيباتها  والنقابية 
املقاومة،  لجان  بيانات  وبحسب  للتسوية. 
ــقـــــاب  ــ ــيـــد مـــســـتـــمـــر ضـــــد االنـ ــتـــصـــعـ فـــــــإن الـ
ــان  ــبـــرهـ ــة بــــن الـ ــتـــســـويـ ــم الـ ــ ــكـــري رغــ ــعـــسـ الـ
وحمدوك. وخّصص الجدول الثوري، أمس، 
يوما للتبرع بالدم ملصلحة مصابي الثورة، 
كما ملقاطعة شركات االتصاالت بسبب قطع 
االتصاالت الهاتفية وخدمة اإلنترنت خال 
األيـــام األولـــى مــن االنــقــاب العسكري، على 
أن تكون مليونية الغد مخصصة للمناداة 

بلينكن أبلغ حمدوك 
والبرهان بأّن االتفاق 

»خطوة أولى«

في ظل حالة عدم اليقين 
التي تلف االنتخابات الليبية 

وأهلية المترشحين لها، 
تسعى مصر لتأجيل هذا 

االستحقاق عبر طرق 
عدة، غير أن جهودها لم 

تلق نجاحًا حتى اآلن

تحّضر لجان المقاومة 
في السودان لمليونية 
جديدة غدًا الخميس، 

رفضًا لتسوية عبد 
الفتاح البرهان وعبد 
اهلل حمدوك، فيما 

كان الترحيب األميركي 
بالتسوية فاترًا



أبي أحمد يقود الجبهة... والتيغريون يتقدمون

انفجار في كابول... و80 عنصرًا من »داعش« يستسلمون لطالبان
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فيما يتقدم مقاتلو »جبهة تحرير تيغراي« 
والتحالف العسكري املساند لهم، خصوصًا 
اإلثيوبية  العاصمة  باتجاه  األورومــــو،  مــن 
أبــابــا، بوتيرة سريعة، انضم رئيس  أديــس 
الوزراء اإلثيوبي، أبي أحمد، أمس الثالثاء، 
إلى الجبهة، بحسب ما أكــد، لقيادة القوات 
االتـــحـــاديـــة، بــعــد ســقــوط جــمــيــع مــحــاوالت 
املبعوث  أدارهــا  الوساطة حتى اآلن، والتي 
األميركي إلى منطقة القرن األفريقي جيفري 
فيلتمان، واالتحاد األفريقي بقيادة الرئيس 
النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو. 
ويحاول أبــي، الــذي خدم في الجيش برتبة 
كولونيل خالل الحرب اإلثيوبية ــ اإلرتيرية، 
ــلــــى الـــــوتـــــر الــــقــــومــــي لــلــتــحــشــيــد  ــلــــعــــب عــ الــ

كابول ـ العربي الجديد

ــلــة فــي 
ّ
يــســتــمــّر مــســلــســل الـــتـــفـــجـــيـــرات املــتــنــق

أفــغــانــســتــان، مـــع وقــــوع انــفــجــار جــديــد أمــس 
الــثــالثــاء، داخــــل ســـوق فــي كـــابـــول، تـــاله دوي 
ــــره شـــهـــود عــيــان.  ــار، بــحــســب مـــا ذكـ ــ إطـــــالق نـ
ــان ُيـــدعـــى ســوق  ووقــــع االنــفــجــار فـــي ســـوق كـ
بــــوش، لــكــن حــركــة طــالــبــان بـــّدلـــت اســمــه إلــى 
سوق املجاهدين. وأفاد املتحدث باسم شرطة 
كابول، الجنرال مبني خان في تغريدة له على 
»تويتر«، بأن االنفجار استهدف دورية لألمن، 
مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة عــنــصــريــن مـــن الــحــركــة، 
ــــاف أن االنــفــجــار  مـــن دون وقــــوع قــتــلــى. وأضـ
نجم عــن عــبــوة نــاســفــة. فــي ســيــاق آخـــر، ألقى 
80 عنصرًا مــن تنظيم »داعـــش« الــســالح أمــام 
صفوفه.  فــي  العمل  بترك  متعّهدين  طــالــبــان، 

الشعبي، في وقت يبدو فيه الجيش منهكًا، 
بعد أكــثــر مــن عــام على انــطــالق الــحــرب في 
إقــلــيــم تــيــغــراي، شــمــال الــبــالد، بــني الجيش 
و»جبهة تحرير تيغراي«. وأعلن أبي أحمد، 
أول مــن أمــس، عبر »تــويــتــر«، أنــه سيتوّجه 
)ابتداء من أمس( إلى الجبهة لقيادة الجنود 
الـــذيـــن يــقــاتــلــون مــســلــحــي جــبــهــة تــيــغــراي. 
وقــــال أبـــي فــي بــيــان إنـــه »اعــتــبــارًا مــن الغد 
)اليوم( سأتوّجه إلى الجبهة لقيادة قواتنا 
الذين  »أولــئــك  مخاطبًا  وأضـــاف  حة«. 

ّ
املسل

الذين  أبناء إثيوبيا  يريدون أن يكونوا من 
سيفتح التاريخ ذراعيه لهم، دافعوا عن البلد 
اليوم. القونا في الجبهة«. ووصف الخطوة 
من  إثيوبيا  إلنقاذ  األخــيــرة  »املعركة  بأنها 
األعداء الداخليني والخارجيني«، الذين »هم 
على حساب ضعف  قوتهم  لبناء  جــاهــزون 

إثيوبيا«.
وجاء إعالن أبي أحمد فيما تستعر املعارك 
ــذر بــحــرب  ــنــ ــارف الـــعـــاصـــمـــة، وتــ عـــلـــى مــــشــ
إثنية أهلية، أكثر اتساعًا ودموية، إذ أّكدت 
»جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي«، أمــــس، مــواصــلــة 
تقدمها بــاتــجــاه أديـــس أبــابــا، مــشــيــرة إلــى 
أنــــهــــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى بــــلــــدة شــــيــــوا روبـــــت، 
الواقعة على ُبعد حوالي 220 كيلومترًا من 
العاصمة. وأصــدر رئيس الــوزراء اإلثيوبي 

وينتمي هــؤالء إلــى مختلف مــديــريــات واليــة 
ننغرهار الشرقية، حيث صّعد التنظيم فيها 
مـــن عــمــلــيــاتــه ضـــد الـــحـــركـــة، بــعــد االنــســحــاب 
ــي أغــســطــس/ ــن أفـــغـــانـــســـتـــان فــ األمــــيــــركــــي مــ
بــذلــك عـــدد املستسلمني  املـــاضـــي. ويــصــل  آب 
لطالبان من عناصر التنظيم إلى 300 شخص 
ــيــــني. وتــــّمــــت عــمــلــيــة  خـــــالل الـــشـــهـــريـــن املــــاضــ
االســتــســالم فــي مــقــّر طــالــبــان االســتــخــبــاراتــي 
في مدينة جالل أباد، عاصمة إقليم ننغرهار، 
بــحــضــور مـــســـؤولـــني مـــن الــحــكــومــة املــحــلــيــة 
ومن الحركة وزعماء قبليني وعناصر تنظيم 
»داعش«. وذكر رئيس استخبارات الحركة في 
والية ننغرهار في االجتماع، دكتور بشير، أن 
وهم  للحركة،  طــواعــيــة  استسلموا  العناصر 
من مديريات خوجياني وغني خيل وأتشني 
الــواليــة، معتبرًا أنهم  وبتي كــوت وخيوه في 

يعني أنه سيكون هناك تغيير«، معتبرًا أن 
»مـــا حـــدث ومـــا يــحــدث لشعبنا مــن فظائع 
اإلرهابية  املــدمــرة  املجموعة  هــذه  ترتكبها 

واللصوصية ال يمكن أن يستمر«. 
قــد أعلنت في  وكــانــت الحكومة االتــحــاديــة 
2 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي حــال 
ــر أنـــحـــاء  ــائـ ــر فــــي سـ ــهـ ـــة أشـ

ّ
ــوارئ لـــســـت ــ ــطـ ــ الـ

قد انسحبت من أفغانستان«. وسبق أن أعلنت 
الثاني  نوفمبر/تشرين   10 االستخبارات في 
الـــحـــالـــي اعـــتـــقـــال 600 عــنــصــر مـــن »داعــــــش«. 
ــال حــيــنــهــا مـــســـؤول الــقــســم اإلعـــالمـــي في  ــ وقـ
استخبارات طالبان خليل همراز، في مؤتمر 
صحافي في كابول، إن قوات طالبان تمكنت 
خالل األشهر الثالثة املاضية من اعتقال 600 
ل 33 آخرين. 

ْ
عنصر من تنظيم »داعــش« وقت

وأضاف أنه تم اعتقال 82 شخصًا ضالعني في 
طــرد 208 أشخاص  تــم  فيما  عمليات خطف، 
مـــن صــفــوف الــحــركــة كـــانـــوا متسللني إلــيــهــا. 
وأشار همراز إلى أنه خالل سقوط كابول بيد 
طالبان، تم اإلفراج عن 1800 عنصر من تنظيم 
»داعش« كانوا في سجون الحكومة السابقة، 
مدعيًا أن التنظيم كان مدعومًا من قبل بعض 
إلى  ولفت  السابقة.  االستخباراتية  الجهات 

بــيــانــه، فـــي أعـــقـــاب اجــتــمــاع حــــول الــوضــع 
التنفيذية  اللجنة  الراهن، عقدته  العسكري 
لحزب »االزدهار« الحاكم، والذي أعلن وزير 
الدفاع أبراهام بيالي في ختامه أن القوات 
من  عمل مختلف«،  »فــي  األمنية ستنخرط 
ــال الـــوزيـــر:  ــ دون مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل. وقـ
»ال يمكننا االستمرار على هــذا املــنــوال، ما 

ــاف أن الــزعــامــات  ــ »أدركـــــــوا الـــحـــقـــائـــق«. وأضــ
القبلية أدت دورًا كبيرًا في استسالم العناصر، 
وتأمني التواصل بينهم وبني طالبان. وتعّهد 
مضادة  أنشطة  فــي  يساهموا  بــأال  العناصر 
لــلــحــكــومــة وملـــصـــالـــح الــشــعــب بــحــســب إعـــالم 
طالبان. وتحدث أحد املستسلمني، الذي عّرف 
: »كنا نقاتل 

ً
عن نفسه باسم نجيب الله، قائال

وطالبان  اإلسالمية  الحكومة  إقامة  أجــل  من 
فعلت ذلك؛ بالتالي قررنا أن نستسلم ونلقي 

السالح، لنعود إلى حياتنا الطبيعية«.
وتحدث أمام االجتماع زعماء قبليون، ومنهم 
الزعيم القبلي من مديرية خوجياني، ويدعى 
القتال من  كــان  السابق،  »فــي  فقال:  ميراخان، 
ــا حــدث  ــذا مـ ــ ــة إســـالمـــيـــة، وهـ ــ ــة دولـ ــامـ ــل إقـ أجــ
فــي أفــغــانــســتــان؛ بــالــتــالــي ال يــوجــد أي مبرر 
ملواصلة القتال، ال سيما وأن القوات األجنبية 

الــبــالد، داعــيــة ســكــان أديـــس أبــابــا لتنظيم 
صفوفهم واالستعداد للدفاع عن مدينتهم، 
 تــزايــد املـــخـــاوف مــن تــقــّدم مقاتلي 

ّ
فــي ظـــل

الــجــبــهــة وحــلــفــائــهــم نــحــو الــعــاصــمــة. وفــي 
األمم  أعلنت  امليداني،  الوضع  خطورة   

ّ
ظــل

بإجالء عائالت  أنها ستقوم  أمــس  املتحدة 
موظفيها الدوليني من إثيوبيا، فيما دعت 
فــرنــســا رعـــايـــاهـــا إلــــى مـــغـــادرة هــــذا الــبــلــد. 
أبابا،  الفرنسية في أديس  السفارة  وكتبت 
فــي رســالــة إلــكــتــرونــيــة بعثتها إلـــى رعــايــا 
ــا الــفــرنــســيــني  ــايــ فـــرنـــســـيـــني: »جـــمـــيـــع الــــرعــ
مـــدعـــوون رســمــيــًا ملـــغـــادرة الــبــلــد فـــي أقـــرب 

وقت«.
وكانت الخارجية األميركية قد أعلنت مساء 
أن جهود واشنطن تركز على  أمــس  أول من 
وقــــف الـــقـــتـــال ووصــــــول املـــســـاعـــدات وإنـــهـــاء 
انتهاكات حقوق اإلنسان في إثيوبيا، معربة 
ــاك فــرصــة  ــنـ ــه ال تــــــزال هـ ــأنـ عــــن اعـــتـــقـــادهـــا بـ
صغيرة إلنهاء القتال. وقالت الوزارة في بيان 
أميركيني  مواطنني  باعتقال  علم  على  إنــهــا 
إليهم،  للوصول  تسعى  وإنــهــا  إثيوبيا،  فــي 
لــكــن »ال تـــوجـــد أي خــطــط إلرســـــال طـــائـــرات 
إثــيــوبــيــا لتسهيل  إلــــى  أمــيــركــيــة  عــســكــريــة 

عملية اإلجالء«.
)فرانس برس، رويترز(

إلــى أعمال  انتشار عناصر »داعـــش«، أدى  أن 
عنف في مختلف مناطق البالد، موضحًا أن 
قوات طالبان األمنية تمكنت من احتواء خطر 
التنظيم. وجاء اإلعالن عن استسالم عناصر 
»داعـــش«، بعد يــوم واحــد من فــرض الواليات 
املتحدة عقوبات على ثالثة من قادة »داعش« 
بتسهيل  اتهمته  آخــر  أفغانستان، ورجــل  في 
ــــر  ــيــــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم. وذكـــــــر وزيـ ــالــ الـــعـــمـــلـــيـــات املــ
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن في بيان، 
مساء أول من أمس اإلثنني، أنه تم إدراج أمير 
الجماعة سناء الله غفاري واملتحدث باسمها 
كابول  بإقليم  والــقــيــادي  عـــزام  عــزيــز  سلطان 
العامليني.  مولوي رجب في قائمة اإلرهابيني 
الــخــزانــة األمــيــركــيــة أيضًا  كما أدرجـــت وزارة 
عــصــمــت الـــلـــه خـــلـــوزي فـــي الــقــائــمــة الـــســـوداء 

بتهمة إدارة شبكة غير رسمية لنقل األموال.

تركيا واإلمارات

فــي ذلــك اقــتــراب مــوعــد االنــتــخــابــات التركية 
لـــم يــتــم االتـــفـــاق عــلــى تبكير  ــا  فـــي 2023 )مــ
مــوعــدهــا( ورغــبــة أبوظبي فــي التخلص من 
األعــبــاء االقــتــصــاديــة لــالنــخــراط املــوســع في 
الـــصـــراعـــات اإلقــلــيــمــيــة. كــمــا ال يــمــكــن فصل 
الـــتـــقـــارب بــــني الـــبـــلـــديـــن عــــن الـــتـــحـــوالت فــي 
الــتــي تبعت وصـــول جــو بــايــدن إلى  املنطقة 
ــواء مـــع إيـــران  ــ الــبــيــت األبـــيـــض وتــبــريــد األجــ
ومساعيه لتهدئة التوترات في املنطقة. ومع 
بني  العالقات  تحسن  ينعكس  أن  التوقعات 
البلدين على اقتصادهما بشكل مباشر، وأن 
يـــؤدي إلــى خفض الــتــوتــرات فــي املنطقة، إذ 
الطرفان في أكثر من ساحة صــراع،  ينخرط 

إسطنبول ـ جابر عمر

مـــن بـــوابـــة املــصــالــح االقــتــصــاديــة 
ــتــــحــــوالت  ة الــ املــــشــــتــــركــــة، وقــــــــــــراء
التي تشهدها املنطقة،  السياسية 
تــتــحــضــر تــركــيــا واإلمــــــــارات ملــرحــلــة جــديــدة 
زيـــارة ولي  الثنائية، تدشنها  الــعــالقــات  مــن 
ــــى أنـــقـــرة  ــد إلـ ــ عـــهـــد أبـــوظـــبـــي مــحــمــد بــــن زايــ
اليوم األربعاء، حيث يلتقي الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، وذلـــــك بــعــد ســنــوات 
مــن الــخــالفــات العميقة مــنــذ بــدايــة الــثــورات 
والــتــي تخللتها حــمــالت سياسية  الــعــربــيــة، 
وإعالمية متبادلة، وال سيما خالل املحاولة 
االنــقــالبــيــة الــفــاشــلــة الـــتـــي شــهــدتــهــا تــركــيــا 
صيف عام 2016، وما عرفته الحرب الليبية 
مــن تــجــاذبــات بــني الــطــرفــني. ولــكــن مــع تعثر 
مــســار الــربــيــع الــعــربــي فــي كــثــيــر مــن الــــدول، 
والــخــضــات االقــتــصــاديــة الــتــي زادهــــا تفشي 
وباء كورونا سوءًا، وبروز تقارب بني أطراف 
إقــلــيــمــيــة، بـــاتـــت األجـــــــواء حـــاضـــرة لــتــقــارب 
ــاراتـــي، عــنــوانــه األبــــرز راهــنــًا امللف  تــركــي إمـ
االقــتــصــادي، وخصوصًا مــع مــشــروع طريق 
ــارات عــبــر إيـــران  ــ الــتــجــارة الـــذي يــمــر مــن اإلمـ
وصواًل إلى تركيا وأوروبا )املعروف بطريق 
الــشــارقــة مـــرســـني(. وتــعــكــس رغــبــة الــبــلــديــن 
اقتصادي،  تــعــاون  إلــى  حاجتهما  بالتقارب 
أخذًا بعني االعتبار الظروف في البلدين، بما 

يبقى العنوان العريض للتقارب هو التعاون 
ــــذي ســيــتــيــح اخـــتـــبـــار نــوايــا  االقـــتـــصـــادي، الـ
الطرفني ويمهد الطريق الحقًا لترجمته إلى 
السياسية، في  العالقات  أفضل من  مستوى 

حال تحقيق أهداف البلدين منه.
وفي زيارة هي األولى من نوعها خالل نحو 
10 ســنــوات، يــتــوجــه بــن زايـــد إلـــى العاصمة 
الــتــركــيــة، الـــيـــوم األربــــعــــاء، لــلــقــاء أردوغــــــان، 
ألول مرة منذ عام 2012، وخــالل هذه الفترة 
ــاء مـــبـــاشـــر بــــني الـــرجـــلـــني.  ــقـ ــنـــاك لـ لــــم يـــكـــن هـ
وأعلنت اإلمــارات، أمس الثالثاء، أن بن زايد 
ســيــجــري زيـــــارة رســمــيــة إلــــى تــركــيــا يبحث 
إقليمية  وقضايا  الثنائية  العالقات  خاللها 
ودولــيــة، تلبية لــدعــوة مــن أردوغــــان. وذكــرت 
 ولي عهد أبوظبي سيبحث خالل الزيارة 

ّ
أن

التعاون  تعزيز  وســبــل  الثنائية  »الــعــالقــات 
والــعــمــل املــشــتــرك بـــني الــبــلــديــن فـــي مختلف 
املتبادلة«،  مصالحهما  يحقق  بما  املجاالت 
القضايا  »مجمل  املــبــاحــثــات  ستتناول  كما 
الــتــي تهم  واملــســتــجــدات اإلقليمية والــدولــيــة 

البلدين«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن مــكــتــب دائــــرة االتـــصـــال في 
سيعقد  اللقاء  أن  بيان  في  التركية  الرئاسة 
فـــي الــعــاصــمــة أنـــقـــرة، وســيــتــم خـــاللـــه بحث 
ــة األصــــعــــدة،  ــافـ الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة عـــلـــى كـ
ــة لــتــطــويــر الـــتـــعـــاون بني  والـــخـــطـــوات الـــالزمـ
الثنائية،  الــعــالقــات  إلــى  بــاإلضــافــة  البلدين، 

حول  النظر  وجهات  الطرفان  سيتبادل  كما 
كذلك  الحالية.  والدولية  اإلقليمية  القضايا 
املــقــربــة من   )a haber( »a خــبــر«  قــنــاة  قــالــت 
الحكومة التركية إن الزيارة يتصدرها امللف 
االقــتــصــادي، خــصــوصــًا املــشــروع اإلمــاراتــي 
لطريق التجارة الذي يمر عبر إيران وصواًل 
ــا لتقصير مـــدة الــطــريــق  ــ إلـــى تــركــيــا وأوروبــ
التجارية البالغة 20 يومًا إلى 6-8 أيــام. كما 
الــدفــاعــيــة  بــالــصــنــاعــات  اإلمـــــارات مهتمة  أن 
ــــي املـــلـــف  ــن الــــتــــعــــاون فـ ــ  عـ

ً
ــال ــيــــة، فــــضــ ــتــــركــ الــ

الصحي.
وبــــدأت مـــؤشـــرات الــتــقــارب بــني الــبــلــديــن مع 
اســتــقــبــال أردوغــــــــان فـــي 18 أغـــســـطـــس/ آب 
املاضي وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار األمن 
الوطني في اإلمـــارات طحنون بن زايــد، قبل 
أن يتبعه في 31 أغسطس اتصال هاتفي بني 

أردوغــان وبن زايد تم خالله بحث العالقات 
زيــارة  وعقب  اإلقليمية.  والقضايا  الثنائية 
الوفد اإلماراتي، قال أردوغان في تصريحات 
قــريــبــًا باستثمارات  ــارات ســتــقــوم  ــ لــه إن اإلمـ
ــقـــى مــســتــشــار  ــتـ ــيـــرة فــــي بــــــــالده، وإنـــــــه الـ ــبـ كـ
ــن الــوطــنــي اإلمــــاراتــــي وبــحــثــا مــوضــوع  األمــ
وناقشا  تركيا،  فــي  اإلمــاراتــيــة  االستثمارات 
خــــالل الــلــقــاء مـــجـــاالت ونــــوع االســتــثــمــارات 
املمكن إقامتها. وتعليقًا على احتمال تحسن 
التقلبات  هــذه  »مثل  قــال  الثنائية،  العالقات 
يمكن أن تحصل وحصلت بني الــدول، وهنا 
أيضًا حدثت بعض املواقف املماثلة«، معربًا 
عن تمنيه أن »تحل بعض املشاكل في املنطقة 

من خالل هذه اللقاءات«.
وخــــالل الـــســـنـــوات الــعــشــر املـــاضـــيـــة، شــهــدت 
كبير  تــراجــعــًا بشكل  البلدين  بــني  الــعــالقــات 

فـــي ظـــل خـــالفـــات مـــتـــعـــددة، ووســـــط حــمــالت 
إعــالمــيــة كــبــيــرة مــتــبــادلــة، وشــّكــلــت مــلــفــات 
الطرفني،  بني  خالفية  نقاطًا  عديدة  إقليمية 

أبرزها التطورات في مصر وفي ليبيا.
ــركـــز ســيــتــا  ــكـــاتـــب والـــبـــاحـــث فــــي مـ ولـــفـــت الـ
لــلــدراســات فــي تــركــيــا، عــمــر أوزكـــزلـــجـــك، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن املنافسة 
بـــني الــبــلــديــن بــعــد ثــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي 
تــســّبــبــت بــتــكــالــيــف اقــتــصــاديــة كــبــيــرة على 
 10 فيها  القاطنني  عــدد  يبلغ  التي  اإلمــــارات 
ماليني، من بينهم نحو 10 في املائة فقط من 
املقيمني،  مــن  والبقية  اإلمــاراتــيــني  املواطنني 
بــاملــصــادر  فــيــمــا يتعلق  مــا أدى لــصــعــوبــات 
البشرية فــي اإلمــــارات. وبــرأيــه فــإن أبوظبي 
ــذا الـــنـــقـــص عــــن طــريــق  ــ حــــاولــــت تـــعـــويـــض هـ
الــحــاصــل عــبــر ضــخ أمــــوال كــبــيــرة الســتــيــراد 

هذه املوارد البشرية. ولكن في الفترة األخيرة 
ــــع تــــراجــــع املـــخـــاطـــر الـــنـــاجـــمـــة عــــن حــــراك  ومـ
من  اإلمــــارات  ومــع تضرر  العربية،  الشعوب 
الفترة املاضية،  كــان قائمًا في  الــذي  الوضع 
بــــرزت بــيــئــة تــســمــح بــتــطــبــيــع الــعــالقــات بني 

البلدين.
وبرأيه فإن زيارة بن زايد إلى أنقرة »عنوانها 
والــتــطــورات في  الثنائية  العالقات  األســاســي 
املقبلة  الفترة  فــي  الطرفني  ومــواقــف  املنطقة، 
ــع أن تـــكـــون هــنــاك  ــوقـ ــتـ ورؤيـــتـــهـــمـــا، ومـــــن املـ
اســتــثــمــارات اقــتــصــاديــة إمــاراتــيــة كــبــيــرة في 
العالقات  تحسن  ينعكس  أن  وينتظر  تركيا، 
اقتصادهما بشكل مباشر،  البلدين على  بني 
وبشكل إيجابي على ملفات املنطقة األخرى«. 
واعـــتـــبـــر أن »تــــوقــــف املـــنـــافـــســـة بــــني الــبــلــديــن 
سيؤدي إلى خفض التوتر في املنطقة بشكل 

كبير، لكن إذا استمرت الخالفات في ما يتعلق 
بـــوجـــهـــات الـــنـــظـــر والـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة 
عــلــى املـــــدى الــبــعــيــد فــــإن الـــعـــالقـــات املــتــوتــرة 
«. وأطلقت التطورات في 

ً
ستتواصل مستقبال

املنطقة، ال سيما بعد تولي بايدن الحكم في 
الواليات املتحدة، مرحلة جديدة من العالقات 
بــني بــلــدان املــنــطــقــة، وجـــرت مــصــالــحــات على 
نــطــاق واســــع، لــتــصــدر مــواقــف تــركــيــة تجنح 
نحو فتح قنوات اتصال مع الــدول اإلقليمية. 
ــتـــواصـــل مـــع مــصــر وعــقــدت  فـــبـــدأت تــركــيــا الـ
ــار  ــ ــــو/ أيـ ــايـ ــ ــــي مـ جـــولـــتـــني اســـتـــكـــشـــافـــيـــتـــني فـ
وسبتمبر/ أيلول املاضيني، واتصاالت أخرى 
مع السعودية عبر وزارة الخارجية، وجوالت 
اســتــكــشــافــيــة مـــع الــيــونــان ولـــقـــاءات مـــع دول 
االتحاد األوروبي. وجاء هذا االنفتاح التركي 
 ،2023 عــام  في  املقبلة  االنتخابات  قبل  أيضًا 
وفــي ظــل تــأثــيــرات سلبية على االقــتــصــاد مع 
لتكون  الــتــركــيــة،  العملة  قيمة صـــرف  تــراجــع 
العالقات مع اإلمارات فرصة ملزيد من حلحلة 
املــشــاكــل الــعــالــقــة بــيــنــهــا وبـــني دول املــنــطــقــة، 
ــد مــــن الــــدفــــع لـــالقـــتـــصـــاد عــبــر  ــزيـ وإلعــــطــــاء مـ

استقطاب استثمارات إماراتية.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى الـــزيـــارة والــنــتــائــج املتوقعة 
ــــأن الـــتـــركـــي  ــــشـ ــــي الـ ــا، قــــــال الــــبــــاحــــث فـ ــهـ ــنـ مـ
ــلــــو،  والــــعــــالقــــات الــــدولــــيــــة، طــــه عـــــــودة أوغــ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إنــــهــــا تــــأتــــي ضــمــن  ـــ لــ
الــتــي  األرض  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــابـ اإليـــجـ املـــــؤشـــــرات 
مضيفًا  الــبــلــديــن،  بــني  الجليد  بكسر  ر 

ّ
تبش

»الــعــامــل االقـــتـــصـــادي واملــصــالــح املــنــتــظــرة 
في مقدمة األسباب التي دفعت بتركيا إلى 
ــاء الـــتـــوازن في  الــجــنــوح نــحــو نـــوع مــن إرســ
العالقات مع اإلمارات«. وتابع »يمكن القول 
العالقات  اإليجابية في مسار  املؤشرات  إن 
الخطوات  نتيجة  التركية-اإلماراتية حدثت 
املــتــدرجــة الــتــي أقــدمــت عليها أنــقــرة خــالل 

األشهر املاضية، بعدما طرقت باب القاهرة 
أواًل لتطبيع العالقات ومن ثم تواصلت مع 
الـــريـــاض وأبــوظــبــي واملــنــامــة لـــرأب الــصــدع 
في العالقات معها، لتكون زيــارة ولي عهد 
أبــوظــبــي بــمــثــابــة اســتــكــمــال لــهــذا الــتــحــرك، 
وهو أمر طبيعي في إطــار السعي لتحقيق 
االستدامة في تحسن العالقات بني البلدين«، 
الفتًا إلى أن تركيا تبدو منفتحة ومستعدة 
التي  الــدول  املصالحات مع جميع  لتدشني 
كــانــت على خــالف معها ســابــقــًا، خصوصًا 
اإلمارات، وهو ما قد يصب في نهاية املطاف 
تحت عنوان عريض هو االقتصاد، ويترجم 

الحقًا إلى مستوى سياسي أفضل.
أمـــا أســـتـــاذ الــعــالقــات الــدولــيــة فـــي جامعة 
الجديد«  »العربي  لـ فقال  باكير،  علي  قطر 
إن »الزيارة مهمة ألنها تقّدم فرصة إلعادة 
على  التركية   - اإلماراتية  العالقات  ترتيب 
أسس جديدة«، معتبرًا أن »سياقها مرتبط 
اتخذتها  التي  التصعيد  بــإجــراءات خفض 
الـــــدول اإلقــلــيــمــيــة مــنــذ وصــــول بـــايـــدن إلــى 
السلطة فــي الــواليــات املــتــحــدة، وأعــتــقــد أن 
ــتـــصـــاد واالســـتـــثـــمـــار كــمــدخــل  اخـــتـــيـــار االقـ
في ظل  إيجابي  العالقة هو خيار  لتطبيع 
اإلماراتية«.  بالسياسات  الثقة  غياب عامل 
ولــفــت إلـــى أن »الــشــق االقــتــصــادي سيتيح 
اخـــتـــبـــار نـــوايـــا الـــطـــرفـــني والـــعـــمـــل إذا كــان 
بــاإلمــكــان عــلــى بــنــاء عــالقــات صــحــيــة على 
أسس سليمة تتضمن آليات محددة الحتواء 
»على  مضيفًا  حصولها«،  بحال  الخالفات 
الرغم من أن ما يجري هو تطور إيجابي في 
املنظور العام، إال أنه يجب إبقاء التوقعات 
السيما  الــعــالقــات،  مستقبل  بشأن  معتدلة 
بانتظار حصول  السياسي،  املستوى  على 
املزيد من الخطوات املستقبلية أو التطورات 

على املستوى اإلقليمي والدولي«.

من آخر لقاء جمع أردوغان وبن زايد في أنقرة مطلع 2012 )أوميت بكتاش/فرانس برس(

شّن أبي أحمد الحرب على إقليم تيغراي قبل عام )أمانويل سيليشي/ فرانس برس(

أكثر  في  والتوترات  الخالفات  من  أعوام  بعد 
أعتاب  على  ــارات  واإلم تركيا  تبدو  ملف،  من 
العالقات  من  جديدة  مرحلة  لفتح  تسوية 
المدخل  االقتصادية  المصالح  تشّكل  بينهما، 
عهد  ولي  بزيارة  ذلك  ويُترجم  لها،  الرئيسي 
أبوظبي محمد بن زايد إلى أنقرة اليوم األربعاء

الحدث

اختبار للتقارب 
من بوابة التعاون 

االقتصادي

مشروع طريق التجارة 
الشارقة-مرسين يتصدر 

أجندة المباحثات

شملت الخالفات 
بين البلدين ملفات 

إقليمية عدة

تستعر المعارك بين 
الجيش اإلثيوبي وجبهة 

تحرير تيغراي التي تقترب 
من أديس أبابا، فيما يبدو 
الجيش منهكًا، ما دفع 

أبي أحمد إلى التحرك

بالده  بين  التعاون  إن  )الصورة(،  موش  محمد  التركي  التجارة  وزير  قال 
المنطقة.  دول  لباقي  ونموذج  اإلقليمي  لالستقرار  محّفز  واإلمارات، 
الثالثاء خالل  له أمس  وفي كلمة 
اإلماراتي،  التركي  األعمال  منتدى 
المنعقد في دبي، أكد أن تعميق 
العالقات االقتصادية والتجارية بين 
لصالح  سيكون  ــارات،  واإلمـ تركيا 
الــبــلــديــن. وأضــــاف: »أعــتــقــد أن 
جدًا  هام  القائم  التعاون  تطوير 
لباقي  نموذجًا  تشكيله  حيث  من 
دول المنطقة، ومحّفزًا لالستقرار 

اإلقليمي«.

تحفيز لالستقرار اإلقليمي

رصد

متابعة

  شرق
      غرب

اتفاق قطري 
ُعماني على أهمية 

مجلس التعاون
أكـــــدت دولـــــة قــطــر وســلــطــنــة عــمــان، 
أمس الثالثاء، حرصهما على تعزيز 
ــات الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن.  ــعـــالقـ الـ
ووفق البيان املشترك الذي صدر في 
ختام زيارة رسمية قام بها سلطان 
ــلـــدوحـــة،  عــــمــــان هـــيـــثـــم بــــن طـــــــارق لـ
بــدعــوة مــن أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني واستمرت يومني، 
الــقــطــري والعماني  اتــفــق الــجــانــبــان 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس  أهمية  على 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة فــــي تـــعـــزيـــز أمـــن 

واستقرار املنطقة.
)العربي الجديد(

الكويت: إعادة تكليف 
صباح الخالد الصباح 

بتشكيل الحكومة 
أصـــدر أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ نــواف 
األحـــمـــد الـــصـــبـــاح، أمــــس الـــثـــالثـــاء، 
الخالد  الشيخ صباح  أمرًا بتكليف 
وتشكيل  لــلــوزراء  رئيسًا  الــصــبــاح، 
بــعــد استقالة  الــجــديــدة،  الــحــكــومــة 
الـــســـابـــقـــة مـــطـــلـــع شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر/ 
ــي. وهــــي  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــريــــن الــــثــــانــــي الـ تــــشــ
الــحــكــومــة الــرابــعــة لــصــبــاح الــخــالــد 
ــل مـــن عـــامـــني، بعد  الــصــبــاح فـــي أقــ
تكليفه للمرة األولــى في ديسمبر/ 
كانون األول 2019، ثم في ديسمبر 
قبل   ،2021 مــــــــارس/آذار  ثـــم   ،2020

التكليف األخير أمس.
)العربي الجديد(

بوتين يشّدد لعباس 
على تمسك روسيا بحل 

الدولتين
أكــــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــالديــمــيــر 
ــه  ــاتـ ــادثـ بـــــوتـــــني، فـــــي مـــســـتـــهـــل مـــحـ
مـــع نــظــيــره الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عــبــاس، أمــس الــثــالثــاء، فــي منتجع 
سوتشي املطل على البحر األسود، 
ثــبــات مــوقــف مــوســكــو مــن ضـــرورة 
وفقًا  الفلسطينية،  القضية  تسوية 
ــات مـــجـــلـــس األمـــــــن الــــدولــــي  ــاربــ ــقــ ملــ
ومــع مــراعــاة مصالح جميع سكان 
ــتــــني  ــدة الــــدولــ ــ ــاعــ ــ ــلــــى قــ املـــنـــطـــقـــة عــ
املستقلتني. من جهته، أعرب عباس 
الروسي تجاه  عن تقديره للموقف 

الفلسطينيني.
)العربي الجديد(
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تشن الحكومة حمالت 
عسكرية ضد الجماعات 

المنشقة عن »فارك«

يـــســـيـــر الــــســــام فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا، 
ـــــــع فــــــي إطــــــــــار اتــــــفــــــاق بــن 

ّ
املـــــــوق

ــة والـــــــقـــــــوات املـــســـلـــحـــة  ــكــــومــ الــــحــ
الــثــوريــة الــكــولــومــبــيــة »فـــــارك« قــبــل خمسة 
أعوام، ببطء. وعلى بعد عشرة أعوام ال تزال 
متبقية في إطــار املــدة التي حّددها االتفاق 
إلتــمــام وتنفيذ بــنــوده، ال يــبــدو املشهد في 
هـــذا الــبــلــد، الـــواقـــع فــي شــمــال غـــرب أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة، والــــــذي أنـــهـــى حـــربـــه الــطــويــلــة 
فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق خــــوان مــانــويــل 
ــتـــوس، الـــحـــائـــز عــلــى »نـــوبـــل الـــســـام«  ــانـ سـ
لتحقيقه هذا اإلنجاز، بحجم التفاؤل الذي 
ــم املــتــحــدة، حـــن تــتــحــدث عن  تــــروج لـــه األمــ
تناقضها  االتــفــاق،  قها 

ّ
حق مهمة  اختراقات 

أرقــــام صــــادرة عــنــهــا وعـــن مــنــظــمــات دولــيــة 
حــقــوقــيــة وإنــســانــيــة، غــيــر مــطــمــئــنــة كــثــيــرًا. 
وإذا كـــان ســانــتــوس وآخــــر زعــمــاء »فــــارك«، 
»تيموشنكو«(،  رودريغو لوندونو )امللقب بـ
االتـــفـــاق بقلمن مصنوعن  عــلــى  ــعــا 

ّ
قــد وق

ــره، عــلــى أن يــكــون  ــدويـ مـــن رصــــاص أعــيــد تـ
»الــــســــاح الـــوحـــيـــد« الـــــذي ســيــســتــخــدم في 
فإن  »الكلمات«،  هو  االتفاق  بعد  كولومبيا 
املعارك التي ال تزال تدور بن املنشقن عن 
ــارك« الــرافــضــن التــفــاق الــســام والــقــوات  »فــ
ذلــك، خصوصًا في  الحكومية، تشي عكس 
األرياف التي تحملت وتتحمل العبء األكبر 
مــن الــحــرب. وإذا كــانــت الــحــرب قــد اندلعت 
ــثــــر مــــن خـــمـــســـة عــــقــــود، خــصــوصــًا  ــبـــل أكــ قـ
بسبب األرض، فــإن أي إصــاح في الباد ال 
يـــزال بــعــيــدًا عــن الــتــوزيــع الــعــادل لــأراضــي 
ــروات، مــــا يـــجـــعـــل حــجــج  ــ ــثـ ــ ــلـ ــ ــة، ولـ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
تــجــار ومهربو  املــقــاتــلــة، ومنها  الــجــمــاعــات 
املخدرات، قوية. وال تسمح إعانات الرئيس 

االنتقالية في الباد(، قد أصدرت في يناير/
كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، الئــحــة اتــهــام بحق 
»فـــارك« الرتكابهم  فــي  قــادة سابقن  ثمانية 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، شملت 
خطف 21 ألــف شخص، خــال النزاع املسلح 
ــبـــاد. كــمــا دانــــت املــحــكــمــة 11  الــطــويــل فـــي الـ
تنفيذ  بجرم  واحـــدًا،  ومدنيًا  سابقًا  ضابطًا 
اغــتــيــاالت وإخـــفـــاء أشـــخـــاص خـــال الــحــرب. 
ــاد مـــاســـيـــو بــعــمــلــيــات الـــكـــشـــف عــن  ــ كـــمـــا أشــ
مئات الجثث لضحايا سقطوا خال الحرب، 
الــســابــقــن ومليشيات  املــتــمــرديــن  بــمــســاعــدة 
مسلحة وعماء للدولة. لكنه أكد أن الطريق 
التي  البنية  وتفكيك  املصالحة  إتــمــام  نحو 

بــنــتــهــا عـــقـــود مـــن الـــحـــرب »ســـتـــأخـــذ بعض 
الوقت«.

ــانـــت حــكــومــة خـــــوان مـــانـــويـــل ســانــتــوس  وكـ
ـــعـــا فـــي 24 

ّ
وزعـــيـــم »فــــــارك« لـــونـــدونـــو قـــد وق

بوغوتا،  فــي   ،2016 الثاني  نوفمبر/تشرين 
عــلــى اتــفــاقــيــة الـــســـام مـــعـــدلـــة، بــعــدمــا كــانــا 
ــعــا فــي 26 سبتمبر/أيلول مــن الــعــام ذاتــه 

ّ
وق

أولــى نهائية  الباد، على مسودة  في شمال 
لــاتــفــاق، جـــاءت ثــمــرة مــفــاوضــات استمرت 
)التي كانت  سنوات ورعتها ودعمتها كوبا 
تــدعــم »فـــــــارك«(، وأيـــضـــًا الــنــرويــج وتشيلي 
واألمــــــــم املــــتــــحــــدة والـــفـــاتـــيـــكـــان والـــــواليـــــات 
املــتــحــدة، لــكــنــهــا ُرفـــضـــت بــنــســبــة كــبــيــرة من 
الشعب الذي صّوت عليها في استفتاء، وذلك 
بعدما اعتبرها تميل كثيرًا لصالح املتمردين 
بعد  االتفاق  ولم تعرض نسخة  املاركسين. 
الــتــعــديــات )275 صــفــحــة( عــلــى االســتــفــتــاء 
الــشــعــبــي، بـــل عــلــى الــبــرملــان فــقــط الــــذي كــان 
سانتوس يحظى فيه بغالبية كبيرة. ويعالج 
االتـــفـــاق وقـــف الــنــار وتــعــويــضــات الضحايا 
وتهريب املخدرات وإلقاء الساح واإلصاح 

الدمج.  وإعـــادة  االنتقالية  والعدالة  الــزراعــي 
وبموجب االتفاق، تخلى حتى اليوم حوالي 
130 ألـــفـــا مـــن عــنــاصــر »فـــــــارك« عـــن الــكــفــاح 
املسلح، وعادوا إلى الحياة املدنية، مع نشوء 

أحزاب سياسية منبثقة منهم.
لــكــن الــعــنــف ال يـــــزال يـــتـــواصـــل فـــي مــنــاطــق 
ــدة مـــن كــولــومــبــيــا، حــيــث تــشــن الــحــكــومــة  عــ
ماركسين  متمردين  ضــد  عسكرية  حــمــات 
آخرين، منهم مجموعات انشقت عن »فارك« 
بعد رفضها اتــفــاق الــســام، وضــد عصابات 
إجــــرام مــنــظــمــة، ومــهــربــي املـــخـــدرات، وحتى 
حــــركــــات يــمــيــنــيــة مـــتـــطـــرفـــة. وتــــعــــرض قــــادة 
ســابــقــون مـــن »فـــــارك« تــخــلــوا عـــن ســاحــهــم، 
ونــاشــطــون حــقــوقــيــون، وبــيــئــيــون، وزعــمــاء 
املسلحة  الجماعات  عنف  وضحايا  مناطق، 
خال الحرب، الغتياالت طاولت أكثر من ألف 
شــخــص، مــنــذ تــوقــيــع االتـــفـــاق، وهـــو مــا رأى 
الــســام«،  فيه ماسيو »أخــطــر تهديد التــفــاق 
فــي حــديــث أخــيــر لــه لصحيفة »فــايــنــانــشــال 
تـــايـــمـــز«. وتــحــدثــت الــصــحــيــفــة عـــن »إحــبــاط 
عام« يسود من البطء الذي يسير فيه تنفيذ 
لــدراســات  االتــفــاق، إذ بحسب »معهد كـــروك 
السام الدولية« ومقره الواليات املتحدة، لم 
اآلن سوى  االتــفــاق حتى  مــن  الحكومة  تنفذ 
29 فــي املــائــة. ورأى املعهد أنــه مــن الطبيعي 
أن يــتــبــاطــأ تنفيذ االتـــفـــاق، مــع الـــدخـــول في 
املسائل األكــثــر جــديــة، لكنه نــّبــه إلــى أن ذلك 
بــدايــة  أنـــه مــنــذ  قــد يستغرق 35 عــامــًا، علمًا 
العام الحالي، لم ينفذ سوى 2 في املائة من 
االتفاق. لكن إيميليو أرشيا، وهو مستشار 
للصحيفة  أكـــد  والــتــوحــيــد،  للتهدئة  دوكــــي 
املحدد  الزمني  الــجــدول  تسبق  الحكومة  أن 
الــســام  مــســار  الــبــنــود، وأن  بــعــض  لتطبيق 
يــســيــر بــشــكــل جــّيــد إذا مـــا قــــورن بــمــســارات 

سام أخرى حول العالم. 
ــمـــن الـــكـــولـــومـــبـــي،  ــيـ ــه، ال يـــــــزال الـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ممتعضًا من اتفاق السام، الذي منح برأيه 
الــكــثــيــر ملــقــاتــلــي »فــــــــارك«، ال ســيــمــا املــقــاعــد 
البرملان، وعدم محاكمتهم  لهم في  »املهداة« 
في محاكم جنائية. وغير ذلك، ال تزال عملية 
اإلصاح الزراعي، الستبدال زراعة الكوكاين، 
وتسجيل أراض غير مسجلة باسم الفاحن، 
تسير ببطء أيضًا، حيث دخلت مئات اآلالف 
بــرامــج حكومية الستبدال  فــي  العائات  مــن 
الــزراعــة فيها، مــن دون أن تلقى دعــمــًا حتى 
الــكــولــومــبــي  الــــســــام  ــفــــاق  اتــ اآلن. ويــنــتــظــر 
العام املقبل، الذي يشهد انتخابات رئاسية، 
مــن شــأن نتائجها أن تــرســم مــامــح املرحلة 

املقبلة، التي سيسير عليها االتفاق.
)العربي الجديد(

ال تزال الطريق طويلة 
في كولومبيا إلرساء 

السالم، بعد 5 أعوام من 
توقيع اتفاق المصالحة 
بين الحكومة ومتمردي 

»فارك«، وبعدما بدا أن 
االتفاق لم يعد صالحًا 

لمعالجة مسائل أكثر 
تعقيدًا من مجرد إلقاء 

السالح ووقف النار

)Getty( واجهت حكومة دوكي احتجاجات معيشية خالل العام الحالي

التأكيد  الــذي يواصل  الحالي إيفان دوكــي، 
عــلــى اســتــكــمــال إنـــجـــازات الــســام، بــدورهــا، 
الــتــفــاؤل، مــع مواصلة عمليات  مــن  بالكثير 
مقاتلن  تــطــاول  الــتــي  والتصفية  االغــتــيــال 
سابقن وناشطن وغيرهم، علمًا أن الباد 
املعارك،  نــزوح داخلية بسبب  تشهد موجة 
العالم  فــي  فقط  الثالثة  املرتبة  فــي  تضعها 
الديمقراطية  الكونغو  اإلطـــار، بعد  هــذا  في 
وسورية، وقد ارتفعت بنسبة 167 في املائة 
املاضي.  بالعام  مقارنة  الحالي  العام  خال 
وبلغ عدد النازحن منذ توقيع االتفاق 400 
ألــف، فيما سجل خــال العام الحالي نزوح 
نحو 110 آالف شخص بحسب مكتب األمم 

املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
ووصل األمن العام لأمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس، مساء أول من أمــس اإلثنن، إلى 
بــوغــوتــا، لاحتفال  الــكــولــومــبــيــة  الــعــاصــمــة 
بالذكرى، وهــي أول زيــارة له »على األرض« 
مــنــذ تــفــشــي كـــورونـــا. وقــــال غــوتــيــريــس لــدى 
وصــولــه إلـــى مــطــار بــوغــوتــا، إن »كولومبيا 
للعالم حــول  جـــدًا  مــثــااًل مهمًا  الــيــوم  تعطي 
التمسك بالسام. في عالم نشهد فيه لأسف 
نــزور  أن  األهمية بمكان  مــن  نــزاعــات كثيرة، 
الــســام«. وتوجه غوتيريس،  فيه  ُيبنى  بلدًا 
أمـــس الــثــاثــاء، بــرفــقــة الــرئــيــس الــكــولــومــبــي 
ــــي، إلــــى مــقــاطــعــة أنــتــيــوكــيــا، في  ــفـــان دوكــ إيـ
ــارة مـــوقـــع إلعــــادة  ــزيــ ــبــــاد، لــ شـــمـــال غــــرب الــ
ــــي »فــــــــــارك« فــي  ــقـــن فـ ــابـ دمــــــج مــــحــــاربــــن سـ
السابق  الــقــائــد  التقى  حيث  دابــيــبــا،  منطقة 
»فــارك«، تيموشنكو، على أن يشارك اليوم  لـــ
األربـــعـــاء فــي الــعــاصــمــة، فــي مــراســم رسمية 
بحضور دوكـــي وقـــادة سابقن مــن »فـــارك«، 
فــي »الهيئة الخاصة مــن أجــل الــســام« التي 
اســتــحــدثــت بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الـــســـام، وهــي 
مكلفة محاكمة مرتكبي جرائم متعددة خال 
الـــحـــرب. وكــتــب رئــيــس بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة 
فـــي كــولــومــبــيــا املــكــلــف الــســهــر عــلــى تطبيق 
ــارلـــــوس رويــــــس مـــاســـيـــو، فــي  ــ االتـــفـــاقـــيـــة، كـ
تغريدة على »تويتر«، أن »هذه الزيارة توجه 
السام  البلد على درب  هــذا  ليستمر  رســالــة 
ــان مــاســيــو قـــد اعــتــبــر في  ــ واملـــصـــالـــحـــة«. وكـ
إحاطة إلى مجلس األمن الدولي، في يوليو/
تموز املاضي، أن مسار السام في كولومبيا 
»يــقــف الــيــوم أمـــام منعطف حـــّســـاس«، الفتًا 
ــقــت إنـــجـــازًا 

ّ
إلــــى أن »عــمــلــيــة املــصــالــحــة حــق

جــديــدًا فــي شهر إبــريــل/نــيــســان 2021، حن 
أقر مقاتلون سابقون في فارك، بمسؤوليتهم 
عن جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب بما 
فــيــهــا اخـــتـــطـــاف رهــــائــــن«. وكـــانـــت املــحــكــمــة 
الخاصة بالسام في كولومبيا )آلية العدالة 

5 أعوام على توقيع اتفاق السالم

كولومبيا: الطريق طويلة إلنهاء الحرب


