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إعادة إعمار غزة: االحتالل يتـراجع ويتحسب لمواجهة

مع تحّول السياسة اإلسرائيلية بعد تسلم حكومة نفتالي بينت السلطة في تل أبيب 
والدول  إيران  بين  المتبلور  االتفاق  على  للتأثير  إسرائيل  تسعى  نتنياهو،  بنيامين  من 
الكبرى للعودة إلى االتفاق النووي، وفرض شروطها عبر التلويح باحتفاظها بورقة 

التحرك العسكري ضد طهران

صالح النعامي
واشنطن ـ العربي الجديد

في الوقت الذي دلت فيه املعطيات 
األخـــيـــرة عــلــى قـــرب حــصــول اتــفــاق 
بـــــن الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة وإيــــــــران 
ــفــــاق الــــنــــووي، عــلــى الـــرغـــم من  إلحـــيـــاء االتــ
بــقــاء خـــافـــات قـــد تــؤجــل أي تــفــاهــمــات في 
ــرز فــــي األيــــــــام األخـــــيـــــرة تــكــثــيــف  ــ فـــيـــيـــنـــا، بــ
إسرائيل جهودها عبر لقاءات مع مسؤولن 
أمــيــركــيــن لــلــتــأثــيــر عــلــى االتـــفـــاق املــتــبــلــور 
ــلـــويـــح بـــإبـــقـــاء  ــتـ ــا، مــــع الـ ــهــ ــروطــ وفـــــــرض شــ
وذلك  قائمًا،  طهران  ضد  العسكري  الخيار 
بالتوازي مع مؤشرات على وقوف االحتال 
وراء هجوم استهدف األربعاء مبنى ملنظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية، لتوجيه رسالة إلى 

األطراف املشاركة في مفاوضات فيينا.
وذكــرت اإلذاعــة اإلسرائيلية أمس الخميس 
اإلسرائيلي  الجيش  أركـــان  هيئة  رئيس  أن 
الــواليــات املتحدة  الــذي زار  أفيف كوخافي، 
األميركين في  املسؤولن  عــددًا من  والتقى 
الــجــمــعــة، أبلغ  الــيــوم  الــتــي ينهيها  زيـــارتـــه 
هؤالء أن إسرائيل تعكف حاليًا على إعداد 
إيــــــران وال تستبعد  عــســكــريــة ضـــد  خــطــط 
اســتــخــدامــهــا حــتــى فـــي حــــال عــــادت الــقــوى 
ــى االتـــــفـــــاق الــــنــــووي.  ــ الـــعـــظـــمـــى وإيــــــــــران إلــ
وحــســب اإلذاعــــة، فقد طــالــب كوخافي إدارة 
جـــو بـــايـــدن بـــإطـــالـــة مــــدة الــعــمــل بــاالتــفــاق 
وعــدم   2030 الــعــام  بعد  ليتواصل  املتبلور 

تحديد صاحيته بوقت محدد.
ــتــــعــــاون مــع  ــد وصـــــف الــ وكــــــان كـــوخـــافـــي قــ
الواليات املتحدة ضد إيران بأنه »استثنائي 
ونقل  النوعية«.  »ذروتـــه  وبلغ  نطاقه«  فــي 
بــيــان للجيش اإلســرائــيــلــي مــســاء األربــعــاء 
العسكري  »الــتــعــاون   

ّ
إن قوله  كوخافي  عــن 

مـــع الــجــيــش األمــيــركــي هـــو اســتــثــنــائــي في 
نطاقه ووصــل إلى ذروتــه النوعية«. وتابع 
املــــشــــتــــرك واملــــركــــزي  »الـــــهـــــدف   

ّ
أن الــــبــــيــــان 

للجيشن هو إيران، التي تعمل على إنشاء 
وتــأســيــس قــــوات إرهــابــيــة فـــي الــعــديــد من 
الــــدول فــي جميع أنــحــاء الــشــرق األوســــط«. 
وبحث كوخافي مع مستشار األمن القومي 
األمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان فــي »الــتــمــوضــع 
اإليــــــــرانــــــــي فــــــي أنــــــحــــــاء الــــــشــــــرق األوســــــــط 
وإخــــفــــاقــــات االتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الــــحــــالــــي«. 
عرض  اإلسرائيلي،  الجيش  بيان  وبحسب 
لقائه مــســؤولــن أميركين  كــوخــافــي خــال 
»الطرق املمكنة ملنع إيران من امتاك قدرات 

نووية عسكرية«.
إلـــى  »وااله«  مــــوقــــع  نـــــــّوه  ــاق،  ــيــ ــســ الــ وفــــــي 
ــتــــي يـــعـــقـــدهـــا مـــســـؤولـــون  أن الــــلــــقــــاءات الــ
ــيـــون مــــع نـــظـــرائـــهـــم األمـــيـــركـــيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
تــهــدف إلـــى الــتــأثــيــر عــلــى االتــفــاق املتبلور. 
وأشار املوقع إلى أن التحركات اإلسرائيلية 
الـــحـــالـــيـــة تــعــكــس الــــتــــحــــّول الــــــذي أدخــلــتــه 
حكومة نفتالي بينت على أنماط التعاطي 
الــنــووي، على اعتبار أن رئيس  مع االتفاق 
الــســابــق بــنــيــامــن نتنياهو رفــض  الـــــوزراء 
ــبـــار املــــســــؤولــــن الــعــســكــريــن  ــكـ الـــســـمـــاح لـ
ــــن بــــــــإجــــــــراء اتــــــــصــــــــاالت مـــع  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ
األمــيــركــيــن بــهــدف الــتــأثــيــر عــلــى االتـــفـــاق. 
ونقل املوقع عن مسؤولن إسرائيلن قولهم 
أبيب تحاول  تــل  فــي  الجديدة  الحكومة  إن 
التأثير على االتفاق املتبلور »عبر اتصاالت 

هادئة«.
في هذا الوقت، لفتت قناة التلفزة الرسمية 
اإلســرائــيــلــيــة »كـــــان« إلــــى أن الــهــجــوم على 
مصنع إيراني األربعاء هو أول قرار يتخذه 
نــفــتــالــي بــيــنــت بـــنـــاء عــلــى تــوصــيــة رئــيــس 
»املــــوســــاد« الـــجـــديـــد دفـــيـــد بـــرنـــيـــع. وكــانــت 

طــهــران قــد أعــلــنــت األربـــعـــاء إحــبــاط عملية 
ــريـــب« كـــانـــت تــســتــهــدف مــبــنــى تــابــعــًا  »تـــخـ
مؤكدة  الــذريــة،  للطاقة  اإليــرانــيــة  للمنظمة 
أنها لم »تتسبب بأي ضرر«. وأشارت وكالة 
أطــراف  »عــلــى  يقع  املبنى  أن  إلــى  »تسنيم« 
كيلومترًا   50 نحو  ُبعد  )على  كــرج«  مدينة 
غـــرب طـــهـــران(. لــكــن صــحــيــفــة »جــيــروزالــيــم 
بوست« اإلسرائيلية قالت أمس إن »العملية 

ــــي شـــأن  ــلــــيــــة فـ ــّدلــــت الـــــشـــــروط اإلســــرائــــيــ ــبــ تــ
مــلــف إعــــادة اإلعـــمـــار فــي قــطــاع غـــزة بــعــد أن 
كـــان االحـــتـــال متمسكًا بــمــبــدأ »اإلفـــــراج عن 
جندين أسيرين ورفات جندين آخرين، قبل 
السماح ببدء إعادة اإلعمار«. وكشفت اإلذاعة 
اإلسرائيلية أمس الخميس أن العرض الذي 
ســيــقــدمــه الـــوفـــد اإلســرائــيــلــي الــــذي سيتجه 
ــبـــوع املــقــبــل، فـــي حـــال استمر  لــلــقــاهــرة األسـ
ــادة إعـــمـــار غــزة  ــ ــهــــدوء، يــتــمــحــور حــــول إعــ الــ
الجنود  الحصول على معلومات عن  مقابل 
األسرى لدى حركة »حماس«، وهو ما يمثل 

تراجعًا إسرائيليًا. 
ــــول أســـبـــاب الـــتـــراجـــع اإلســـرائـــيـــلـــي، نقل  وحـ
مــوقــع »أكــســيــوس« األمــيــركــي عــن مسؤولن 
إسرائيلين ودبلوماسين غربين تخّوفهم 
من أن يؤدي تعثر املفاوضات غير املباشرة 
بن تل أبيب وحركة »حماس« لتثبيت وقف 
ــزة، إلـــى تــجــدد املــواجــهــة  إطــــاق الـــنـــار فـــي غــ
بـــن الــطــرفــن، مـــع الــعــلــم أن املـــوقـــع نــقــل عن 

التخريبية« ألحقت أضرارًا جسيمة. ولفتت 
الصحفية إلى أنه »على الرغم من أن إيران 
زعمت طوال األربعاء أن التخريب فشل ولم 
ــرار أو إصـــابـــات، إال  يتسبب فــي وقـــوع أضــ
أن لدينا مــؤشــرات قوية بخاف ذلــك، على 
الــرغــم مــن أنـــه لــيــس لــديــنــا طــريــقــة للتأكيد 
بشكل مستقل«. وأضــافــت »املــوقــع الــذي تم 
الهجوم عليه كــان على األرجــح أحــد مواقع 
تــصــنــيــع أجـــهـــزة الـــطـــرد املـــركـــزي اإليــرانــيــة، 
لبرنامج طهران  انتكاسة كبيرة  مما يعني 

لتخصيب اليورانيوم لألسلحة النووية«.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــجــنــرال عـــامـــوس يــادلــن، 
ــابـــق لــشــعــبــة االســـتـــخـــبـــارات  ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـ
العسكرية اإلسرائيلية، في مقابلة مع إذاعة 
الجيش، إن تل أبيب من خال هذا الهجوم 
تــريــد إيــصــال رســالــة إلــى الــواليــات املتحدة 
والقوى املشاركة في مفاوضات فيينا بأنها 
غير ملزمة بهذا االتفاق وليست طرفا فيه. 
ــاف أن الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة تــشــدد  ــ وأضـ
مــن خـــال هـــذه الــعــمــلــيــة عــلــى أن اعــتــبــارات 
التي ستحدد طابع  اإلسرائيلية هي  األمــن 

األنشطة التي تقوم بها.
 
ً
ــر، كــشــف »وااله« عــن أن كــا وفـــي ســيــاق آخـ

دبلوماسين غربين، قولهم إن رئيس حركة 
»حـــمـــاس« فـــي قــطــاع غــــزة يــحــيــى الــســنــوار، 
رفـــض آلــيــة عــرضــهــا املــنــســق الــخــاص لألمم 
الــشــرق األوســط  الــســام فــي  املتحدة لعملية 
أمــوال إعادة  تور وينساند، تتعلق بصرف 
اإلعمار في غزة. وأوضــح موقع »أكسيوس« 
أن قــطــر تــعــهــدت بــتــقــديــم 500 مــلــيــون دوالر 
إلعادة إعمار غزة، وأن العقبة الرئيسية هي 
كيفية تــحــويــل املــبــلــغ إلـــى غــــزة. وأضــــاف أن 
إعمار  إعــادة  عملية  بتعليق  تهدد  إسرائيل 
غزة إذا لم ُيسجل تقدم بشأن عودة أسيرين 

تحتجزهما حماس، ورفات جندين.
وتزامنت األنباء حول إعادة اإلعمار مع كشف 
»كـــان«،  الرسمية  اإلســرائــيــلــيــة  التلفزة  قــنــاة 
مساء األربعاء، أن رئيس هيئة أركان الجيش 
أفيف كوخافي، أبلغ مستشار األمن القومي 
احتمااًل  هــنــاك  أن  األمــيــركــي جيك سوليفان 
»مــعــقــواًل« فــي أن تــنــشــب مــواجــهــة عسكرية 
جديدة بن إسرائيل والفصائل الفلسطينية 
فـــي غـــــزة. مـــع الــعــلــم أن أحــــد أهــــــداف زيــــارة 
التباحث  فــي  يتمثل  واشنطن  إلــى  كوخافي 
مــع كــبــار مــســؤولــي اإلدارة األمــيــركــيــة حــول 
الــحــاجــة إلـــى تــعــويــض الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
خال  استنفدت  التي  والذخيرة،  العتاد  عن 
ــزة، ال سيما  الـــعـــدوان األخـــيـــر عــلــى قــطــاع غــ
الـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
منظومة الدفاع الجوية »القبة الحديدية« في 
اعتراض الصواريخ املنطلقة من القطاع. في 
السياق، طلب ويسناند أمس، من »الجميع 
القيام بدورهم لتحقيق االستقرار وتجنيب 
تصعيد مدمر في غزة، معتبرًا أن اتفاق وقف 
األعمال العدائية بن إسرائيل و»حماس« ال 

يزال هشًا للغاية.
وفي السياق حذر موقع »وااله« من إمكانية 
تفجر صــدام جديد بــن إســرائــيــل وغـــزة، في 
أعقاب دعوة الفصائل في القطاع الجماهير 

من الواليات املتحدة وإسرائيل أجرتا أخيرًا 
اتــــصــــاالت أمــنــيــة تـــهـــدف إلــــى دراســــــة سبل 
تزويد  على  القائمة  إيــران  مواجهة سياسة 
املنظمات املقربة منها في املنطقة بطائرات 
با طيار وصواريخ موجهة. وفي تقرير أعّده 
معلقه السياسي براك رفيد، أوضح املوقع أن 
وفدًا أمنيًا إسرائيليًا زار واشنطن قبل ثاثة 
تزويد  يمثله  الــذي  التهديد  لبحث  أسابيع 
إيـــران منظمات فــي الــعــراق، ســوريــة، اليمن، 
دون طيار وصواريخ  من  بطائرات  ولبنان، 
مــوجــهــة، مــنــوهــًا إلـــى أن الــوفــد اإلســرائــيــلــي 
ــيـــركـــيـــن خــطــطــًا ملــواجــهــة  عـــــرض عـــلـــى األمـ
ــذا »الـــخـــطـــر وتـــحـــيـــيـــده«. ونـــقـــل رفـــيـــد عن  هــ
مسؤولن أميركين قولهم إن واشنطن وتل 
إيــران  نقل  بقلق كبير بسبب  أبيب تشعران 
تقنيات عسكرية متقدمة تتعلق بالطائرات 
با طيار والصواريخ تحديدًا إلى جماعات 
اليمن،  فــي  الــحــوثــيــن  لــهــا، ال سيما  حليفة 
ومنظمات في العراق وســوريــة، وحــزب الله 
ــرز املـــســـؤولـــون األمــيــركــيــون  ــ فـــي لــبــنــان. وأبـ
مـــخـــاوف واشــنــطــن وتـــل أبــيــب مـــن إمــكــانــيــة 
ــران في  ــ نــجــاح الــجــمــاعــات املــتــحــالــفــة مـــع إيـ
تنفيذ هجمات »دقيقة« بواسطة طائرات با 

الفلسطينية إلى التظاهر على طول السياج 
الــــحــــدودي الـــيـــوم الــجــمــعــة، احــتــجــاجــًا على 
ــزة.  ــ ــار املـــــفـــــروض عـــلـــى غـ ــة الــــحــــصــ ــلــ مــــواصــ
ونــقــل املــوقــع عــن مــصــادر أمــنــيــة إسرائيلية 
ــن تـــســـارع  ــ ــمـــاس »لـ ــة حـ ــركـ تــرجــيــحــهــا أن حـ
إلــى قلب الــطــاولــة رأســـًا على عقب مــن خال 
إطاق الصواريخ على العمق اإلسرائيلي، بل 
ستبدأ أواًل بالتظاهرات العنيفة على السياج 
الحدودي«. وحسب املوقع فإن اجتماعًا أمنيًا 
برئاسة وزير األمن اإلسرائيلي بني غانتس 
ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، بـــمـــشـــاركـــة نــائــب  ســيــعــقــد الــ
ــــال زامـــيـــر ورئـــيـــس جــهــاز  رئـــيـــس األركــــــان أيـ
تامير هايمن  أمــان  العسكرية  االستخبارات 
ومــنــســق أنــشــطــة الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة في 
الفلسطينية املحتلة غسان عليان.  األراضــي 
تهدف  اتخاذ خطوات  يتم  أن  املوقع  وتكّهن 

إلى تهدئة األوضاع على جبهة غزة.
الفلسطينية  الــفــصــائــل  رت 

ّ
ــذ مــن جــهــتــهــا، حــ

في القطاع عقب اجتماع لها، مساء الثاثاء، 
االحـــتـــال مـــن املــمــاطــلــة والــتــبــاطــؤ فـــي كسر 
الحصار عن غزة، وعدم االلتزام باإلجراءات 
التي تم االتفاق عليها سابقًا، أو إعاقة إعادة 
اإلعــمــار، مؤكدة أن املقاومة لن تصمت على 
الفصائل، خال اجتماع  ما يحدث. واتهمت 
لها في غزة، املنسق الخاص لعملية السام 
الــشــرق األوســـط، بما وصفته بالتماهي  فــي 
مـــع الــســيــاســات اإلســرائــيــلــيــة خــــال زيــارتــه 

لغزة.
ــــادة اإلعــمــار  وال تــقــتــصــر الــخــافــات عــلــى إعـ
ــزة، بـــل امـــتـــدت إلــــى مــلــف االســتــيــطــان  ــ فـــي غـ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وفـــي الــســيــاق، 
اعتبرت الحكومة األردنية، أمس، أن سياسة 
ــة فـــــي األراضــــــــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــان اإلســ ــطــ ــيــ ــتــ االســ
الفلسطينية »تقّوض جهود التهدئة وفرص 
ــــام«. وأفــــــــادت فــــي بــيــانــهــا أن  ــــسـ تــحــقــيــق الـ
»سياسة االستيطان اإلسرائيلية في األراضي 

طيار وصواريخ موجهة من دون أن تتمكن 
منظومات الدفاع الجوي من اعتراضها.

ــلــــت شــبــكــة  ــقــ فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وفــــيــــمــــا نــ
»بلومبيرغ« عن مسؤول في إدارة بايدن لم 
الــعــودة إلــى املحادثات  تسمه أنــه من املمكن 
بشأن برنامج إيران النووي بدءًا من األسبوع 
املقبل، وأن اإلدارة األميركية مستعدة للعودة 
إلى محادثات فيينا بمجرد أن تصبح القيادة 
في طهران جاهزة، فإن تطورًا آخر برز أمس 
قد يؤثر على املفاوضات، وهو انتهاء االتفاق 
ــران والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة  املــؤقــت بــن إيـ
الذرية، ملراقبة األنشطة النووية اإليرانية، من 
دون اإلعــان عن تجديده، حتى عصر أمس 
االتفاق في  إلى هذا  التوصل  الخميس. وتم 
21 فبراير/شباط على أن يظل ساريًا ثاثة 
تمديده شهرًا  على  الطرفان  اتفق  ثم  أشهر، 
فــي 24 مــايــو/أيــار املــاضــي. وأجـــرت الوكالة 
ــران لــتــمــديــد الــعــمــل بــه مــرة  مــبــاحــثــات مــع إيــ
أخرى، لكن لم يتم اإلعان عن تمديده. ونقلت 
وكالة »رويترز« عن دبلوماسين أنه في حال 
عــدم تمديد االتــفــاق، فــإن ذلــك قــد يثير أزمــة 
ــعـــّرض لــلــخــطــر املــفــاوضــات  دبــلــومــاســيــة ويـ

الرامية إلحياء االتفاق النووي.

الفلسطينية املحتلة، سواء بناء املستوطنات 
أو توسعتها أو مصادرة األراضي أو تهجير 
قانونية«.  أو  شرعية  ليست  الفلسطينين، 
»يقوض  اإلسرائيلي  االستيطان  أن  وأكـــدت 
جــهــود الــتــهــدئــة، وتــحــقــيــق الـــســـام الــشــامــل 
والــعــادل، وفـــرص حــل الــدولــتــن على أســاس 
ــاء الــبــيــان  ــ قـــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة«. وجـ
ــداة مــصــادقــة إســرائــيــل عــلــى 31  األردنــــــي، غــ
مخططًا للبناء في املستوطنات املقامة على 
املحتلة،  الغربية  بالضفة  فلسطينية  أراض 
أول من أمس األربعاء، للمرة األولى في عهد 

حكومة نفتالي بينت.
ــوري لــحــركــة  ــ ــثـ ــ ــلـــس الـ مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد املـــجـ
القائم  العادل  بالسام  التزامه  أمــس،  »فتح« 

عــلــى تطبيق الــشــرعــيــة الــدولــيــة وقــراراتــهــا، 
واستعداده لانخراط بأي جهد دولي يقود 
إلنهاء االحتال، وتجسيد االستقال الوطني 
الفلسطيني في دولة فلسطن املستقلة على 
الشرقية.  الــقــدس  وعــاصــمــتــهــا   1967 حـــدود 
وجاء موقفه بعد اختتام أعمال دورة املجلس 
ــثــــوري الـــثـــامـــنـــة، الـــتـــي اســـتـــمـــرت بــرئــاســة  الــ
الرئيس محمود عباس على مدار 3 أيام، في 
قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة 
رام الله، بعنوان: »القدس عاصمتنا وعنوان 
»املــجــلــس«:  وقـــّدر  شعبنا«.  وحــريــة  هويتنا 
»الـــحـــراك اإليــجــابــي فــي الــســاحــة األمــيــركــيــة، 
وســنــعــمــل عــلــى تــكــثــيــف الـــتـــواصـــل والــعــمــل 
ــك مـــن مــصــلــحــة فلسطينية  ــا فـــي ذلــ فــيــهــا ملـ

عليا تقصر أمد االحتال وتضع عليه املزيد 
مــن الــضــغــوط، وتــرفــع مــن مــنــســوب التأييد 
بمواجهة  فلسطن  فــي  واالســتــقــال  للعدالة 
سياسة التطهير العرقي الذي تمارسه قوات 

االحتال«.
الرئيس  االيــجــابــيــة إلدارة  بــاملــواقــف  ورحـــب 
العربية  اللجنة  يــايــدن، ودعــا  األميركي جــو 
لــــلــــبــــدء بــــتــــحــــرك جــــــــدي إلنــــــهــــــاء االحـــــتـــــال 
اإلسرائيلي، وقال: »فلم يعد ممكنًا استمرار 
ــم، ويـــجـــب وقــــف االســتــيــطــان  ــائـ ــقـ الـــوضـــع الـ
واالجـــــــتـــــــيـــــــاحـــــــات وحـــــــصـــــــار قــــــطــــــاع غـــــــزة، 
في  القانونية  غير  اإلسرائيلية  واإلجــــراءات 
لــديــنــا بتوسيع  املــحــتــلــة، وال مــانــع  الـــقـــدس 
إضافة  خاصة،  الرباعية  للجنة  عليه  متفق 
كــل مــن مــصــر واألردن«. وأكـــد املــجــلــس على 
ــوة عـــبـــاس الســتــئــنــاف الــــحــــوار الــوطــنــي  ــ دعـ
ــاق عـــلـــى بــرنــامــج  ــفــ فـــــــورًا، لــلــتــوصــل إلـــــى اتــ
ســيــاســي يــنــهــي االنـــقـــســـام، ويــنــجــز الــوحــدة 
لــلــوطــن، مثمنًا دور  الــســيــاســيــة  الــجــغــرافــيــة 
مــصــر بــرعــايــتــهــا الـــدائـــمـــة ودعــمــهــا الــكــامــل 
لــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وشـــــّدد على 
العاصمة  تبقى  املحتلة  الشرقية  الــقــدس  أن 
ــة فـــلـــســـطـــن، وعـــلـــى املــجــتــمــع  ــدولــ ــة لــ ــ ــــديـ األبـ
الدولي الضغط على حكومة االحتال إللغاء 
في  خاصة  فيها،  القانونية  غير  اتــهــا  إجــراء
حي الشيخ جراح، وسلوان، وكذلك األمر وقف 
تدنيس باحات األقصى وإزالة العقبات التي 
تصنعها إســرائــيــل ملــنــع إجــــراء االنــتــخــابــات 
ــار  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي املـــديـــنـــة املـــقـــدســـة. وأشــ
املــجــلــس إلـــى أن »حــركــة فــتــح تــؤكــد عــلــى أن 
منظمة التحرير الفلسطينية، املمثل الشرعي 
الوحيد لشعبنا، هي الوطن املعنوي للشعب 
العربي الفلسطيني، ونرحب برغبة من يريد 
االلتحاق بها من فصائل العمل الفلسطيني 

على نفس األسس«.
)العربي الجديد، األناضول(

تلويح بالخيار العسكري 
لدفع واشنطن إلى 

القبول بمطالب تل أبيب

)Getty( التعاون مع الواليات المتحدة ضد إيران بأنه استثنائي )وصف كوخافي )يسار

إسرائيل هددت بتعليق إعادة اإلعمار )األناضول(

ناصر السهلي

أبرز السجال البرملاني السويدي أخيرًا، 
بعد مساهمة اليسار في حجب الثقة 
عن حكومة يسار الوسط فيه، اسمني 

في معسكري اليسار والليبراليني، 
نوشي )ميهرنوشي( دادغستار 
ونيامكو آسولي سابوني. وتقود 

الشخصيتان حزبي »اليسار« )يساري 
اشتراكي( و»الشعب الليبرالي«. 

ودادغستار ولدت ألبوين الجئني من 
إيران في معسكر لجوء سويدي عام 
1985. أما سابوني فهي ابنة الجئني 

من زائير سابقًا، الكونغو الديمقراطية 
حاليًا، ووصلت إلى السويد عام 1981. 
تبوأت مناصب وزارية منذ عام 2011، 

مثل »الدمج واملساواة« و»التعليم«. 
نافست على زعامة حزبها »الشعب 

الليبرالي« وأصبحت زعيمته منذ 2019. 
وعلى الرغم مما أثارته من جدل، بسبب 

انفتاحها على التعاون البرملاني مع 
الحزب الشعبوي »ديمقراطيو السويد«، 
إال أنها أثبتت حضورها البراغماتي في 

السياسة املحلية. 
هذا النموذج السويدي في التعاطي 

مع »املواطنني الجدد« )وهو مصطلح 
رسمي للقادمني إليها( لم يظهر 
فجأة، بل مّرت البالد في عملية 

تنقيح ثقافي وسياسي. في املقابل، 
تغرق الدنمارك في خطاب سياسي 
إعالمي مقيت عن »األجانب«، كما 
يطلق عليهم السياسيون ولو من 
الجيل الثاني. ففي حني تحاصر 

استوكهولم، بالثقافة اليومية واملمارسة 
السياسية، الحركة الشعبوية تضيع 
كوبنهاغن الوقت وتهدر الطاقات في 

التنافس على مصطلحات »غيتو« 
و»غرباء« و»جيل ثان وثالث«. والالفت 

في الحالتني السويدية والدنماركية 
ذهاب استوكهولم، إلى لغة املواطنة، 
بينما تصر كوبنهاغن على النبش 

في تعريف املواطنة بناء على األصل 
العرقي. بالتالي ليس غريبًا، ومن على 

منبر البرملان الدنماركي، التحريض 
على أجيال ولدت وكبرت في اململكة 
باعتبارهم »ليسوا دنماركيني، وإن 

ولدوا هنا وحملوا الجنسية«، كما يلتقي 
ساسة حزبي »الشعب الدنماركي« 

و»البرجوازية الجديدة« الشعبويني، دون 
تنديد من رئيسة حكومة »االجتماعي 

الديمقراطي« ميتا فريدركسن. وما 
يفرق الثقافة السياسية في استوكهولم 

وكوبنهاغن أنه في األخيرة يتلمس 
يسار الوسط الحاكم الخطاب القومي 

املتعصب، وعلى لسان فريدركسن، 
إرضاء للناخبني، فيما في استوكهولم 

يصبح أمرًا طبيعيًا وعاديًا جدًا أن 
ال يكون اسم وهيئة وخلفية قيادتني 
نسويتني لحزبني سياسيني جوهر 

القضية، بل مساهمتهما في تحقيق 
مصالح البلد ومستقبل املجتمع.

تراجع االحتالل اإلسرائيلي 
عن شروطه في ملف 

إعادة إعمار قطاع غزة، 
مطالبًا بالحصول على 
معلومات عن أسيرين 

إسرائيليين وعن رفات 
جنديين آخرين فقط 

ال إطالقهم، وسط 
تحسبه الحتمال تجدد 

المواجهات

اقتحاماتهم  الخميس،  أمس  اإلسرائيليين،  المستوطنين  عشرات  جّدد 
األوقاف  دائرة  وأفادت  اإلسرائيلية.  الشرطة  بحراسة  األقصى،  للمسجد 
المسجد  اقتحموا  مستوطنًا   76« بأن  المحتلة  القدس  في  اإلسالمية 
ــة  ــرط ــش ــى، بـــحـــراســـة ال ــ ــص ــ األق
ــة«. وذكــــرت وكــالــة  ــي ــل ــي ــرائ اإلس
أن  )وفــــا(،  الفلسطينية  ــاء  ــب األن
عضو  ــقــيــادة  ب الــمــســتــوطــنــيــن، 
غليك،  يهودا  المتطرف  الليكود 
باب  جهة  مــن  المسجد  دخــلــوا 
ــوالت  ــذوا ج ــف ــم ن ــة، ث ــارب ــغ ــم ال
اســتــفــزازيــة فــي بــاحــاتــه، إلــى أن 

غادروه من جهة باب السلسلة.

اقتحام األقصى

رام اهلل ـ العربي الجديد

فـــجـــر إعــــــان وفــــــاة الـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
نــزار بــنــات، أمس  الفلسطيني املــعــارض 
الــخــمــيــس، بــعــد اعــتــقــالــه مـــن قــبــل األمـــن 
من  الجنوبية  املنطقة  فــي  الفلسطيني 
الغربية  الضفة  جنوبّي  الخليل  مدينة 
املـــحـــتـــلـــة، احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة، قــامــت 
قـــــــوات األمـــــــن بـــقـــمـــعـــهـــا، فـــيـــمـــا حـــاولـــت 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــخــفــيــف مــن 
التوتر، عبر إعانها تشكيل لجنة  حدة 
ــزار بــنــات  ــ ــاملـــوضـــوع. ويـــعـــد نـ تــحــقــيــق بـ
ــًا في  نــاشــطــًا ســيــاســيــًا، ومــعــارضــًا الذعــ
ونهجها،  الفلسطينية  للسلطة  انتقاده 
واالعتداء  السياسي  لاعتقال  وتعرض 
عليه أكــثــر مــن مـــرة. وكـــان تــرشــح ضمن 
»الــحــريــة  عليها  أطــلــق  انتخابية  قــائــمــة 
ــابــــات  ــتــــخــ والــــــكــــــرامــــــة«، وذلـــــــــك فـــــي االنــ
التشريعية التي ألغيت بقرار من الرئيس 
مــــحــــمــــود عــــبــــاس بــــعــــد مــــنــــع االحــــتــــال 
اإلسرائيلي إجراءها في القدس املحتلة، 
ـــ22 من  وكـــان مــن املــفــتــرض عقدها فــي الـ
مايو/أيار املاضي. وقال عمار بنات، ابن 
الجديد«،  لـ«العربي  نــزار، في حديث  عم 
ــردًا وضــابــطــًا  ــوة مــكــونــة مـــن 25 فــ  »قــ

ّ
إن

مــن جــهــازي األمـــن الــوقــائــي واملــخــابــرات 
العامة قامت )فجر أمس( بتفجير أبواب 
بــيــت الــعــائــلــة فـــي مــنــطــقــة جــبــل جــوهــر 
بــالــخــلــيــل حــيــث تـــواجـــد نـــــــزار«. وأشــــار 
 »الــقــوة األمــنــيــة وجــهــت ضربات 

ّ
إلــى أن

مــــن عــتــلــة حـــديـــديـــة وهـــــــــراوات خــشــبــيــة 
على رأس نــزار بمجرد استيقاظه، وقام 
عــنــاصــرهــا بــــرش 3 عــلــب غــــاز فــلــفــل في 
وجهه«. وتابع: »لم ينته األمــر عند ذلك 
قــامــوا بتجريده مــن مابسه،  بــل  الــحــد، 
ــربــــوه أثـــنـــاء جــــره إلــى  ثـــم ســحــلــوه وضــ
ــال وشـــتـــمـــوه وأهــــانــــوا  ــقــ ــتــ ســــيــــارة االعــ
ــانــــت الــــدمــــاء تــســيــل مـــنـــه«.  عـــائـــلـــتـــه، وكــ
وطـــالـــبـــت عــائــلــة بـــنـــات بــلــجــنــة تحقيق 
على رأسها طبيب من العائلة وعضوية 
طبيب من هيئات حقوق اإلنسان، وعدم 
يتبع  في مركز تشريح  تشريح جثمانه 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــمــعــت قـــوات 
األمـــــن الــفــلــســطــيــنــي تـــظـــاهـــرة ومــســيــرة 
ــنـــات، حــاولــت  ــاة بـ ــ احــتــجــاجــيــة عــلــى وفـ

الفلسطينية  الرئاسة  مقر  إلى  الوصول 
الغربية،  الضفة  وســط  الــلــه  رام  بمدينة 
املــشــاركــون  وردد  الــتــقــدم.  مــن  ومنعتها 
فـــــي املــــســــيــــرة هــــتــــافــــات ضـــــد الـــســـلـــطـــة 
عباس،  محمود  ورئيسها  الفلسطينية 
ومنها »ارحل ارحل يا عباس«، »وحلوا 
نفذ  السياق،  عنا«. وفي  السلطة وحلوا 
ابن  دوار  على  احتجاجية  وقفة  نشطاء 
رشد وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة 

الغربية، احتجاجًا على وفاة بنات.
ــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــلـ وأعـ
مــحــمــد اشـــتـــيـــة، تــشــكــيــل لــجــنــة تحقيق 
ــاة بــنــات. وأشــــار إلـــى أن  رســمــيــة فــي وفــ
وزيـــــر الـــعـــدل مــحــمــد الـــشـــالـــدة يــتــرأس 
الــــلــــجــــنــــة، وبــــعــــضــــويــــة رئــــيــــس الــهــيــئــة 
املستقلة لــحــقــوق اإلنــســان عــمــار دويـــك، 
بــنــات، والــلــواء  وطبيب ممثل عــن عائلة 
مـــــاهـــــر الـــــــفـــــــارس عــــــن االســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الــعــســكــريــة. وذكــــر أن »طــبــيــبــًا مـــن جهة 
تشريح  فــي  للمشاركة  سيدعى  العائلة 
الـــجـــثـــمـــان«. وقـــوبـــل إعـــــان وفـــــاة بــنــات 
باستنكار محلي ودولي، وسط املطالبة 
بالتحقيق فــي مــا جـــرى. وكــشــف مكتب 
ــان فــي  ــ ــســ ــ ــدة لـــحـــقـــوق اإلنــ ــتــــحــ األمــــــــم املــ
ــدة، فــي  ــتــــحــ فــلــســطــن الـــتـــابـــع لــــألمــــم املــ
ــان عــلــى عــلــم بــالــتــهــديــدات  ــه كـ بــيــان، »أنــ
وحــاالت العنف السابقة ضد نــزار بنات 
وأســرتــه«. وأكــد أنــه »يجب التحقيق في 
حالة الوفاة هذه بشكل فــوري ومستقل 
وشــفــاف ومــحــاســبــة املــســؤولــن«. ودعــا 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي إلــــى إجـــــراء تحقيق 

فوري وشفاف بوفاة بنات.
من جهتها، أكدت الهيئة املستقلة لحقوق 
الفلسطيني«،  املــظــالــم  ــوان  »ديــ اإلنــســان 
فـــي بـــيـــان، أنـــهـــا تــنــظــر بــخــطــورة بــالــغــة 
ــدت أنـــهـــا بــاشــرت  ــ ــنـــات. وأكــ ــاة بـ ــ ــى وفـ إلــ
ــات عــن  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ بـــالـــتـــحـــقـــيـــق وجـــــمـــــع املـ
الحادثة، وستشارك في تشريح الجثمان 
من خــال طبيب شرعي منتدب من قبل 
ــال مــمــثــل منظمة  الــهــيــئــة. مـــن جــهــتــه، قــ
ــة«، مــهــنــد  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــامــــون مــــن أجـــــل الـ »مــــحــ
 »األجهزة 

ّ
»العربي الجديد«، إن كراجة، لـ

أواًل  املسؤولة  هــي  الفلسطينية  األمنية 
ــزار  ــاشـــط نــ ــنـ ــع الـ ــرًا عـــمـــا جـــــرى مــ ــ ــيـ ــ وأخـ
 »الخطورة تكمن 

ّ
أن وعن حياته«. وبــّن 

فــي االعــتــقــال الــســيــاســي، الــــذي ال يمكن 
الطريق  التهاون معه، وهــذا يعني قطع 
ــع عن  ــدافــ عــلــى كـــل نـــاشـــط ســيــاســي ومــ
اإلنــســان. هــذا نهج قمع وتهديد  حقوق 
مباشر بقتل أي ناشط سياسي«. وقالت 
ــــاس«، فــــي بــــيــــان، »إن هـــذه  ــمـ ــ حـــركـــة »حـ
نيات  تعكس  واملنظمة  املدبرة  الجريمة 
األمنية  وأجهزته  وسلوك سلطة عباس 
تجاه أبناء شعبنا والنشطاء املعارضن 
ــيــــاســــيــــن«. واعـــتـــبـــرت  ــه الــــســ وخــــصــــومــ
»الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن«، 
في بيان، أنه »لم يعد مقبواًل أن تواصل 
النشطاء  اعــتــقــال  الفلسطينية  السلطة 
السياسين ومطاردتهم، في الوقت الذي 
ال تــجــرؤ فــيــه عــلــى اعــتــقــال املستوطنن 
اتـــهـــم ضـــد أبـــنـــاء الشعب  ووقــــف اعـــتـــداء
االحتال  اقتحامات  ووقــف  الفلسطيني 
اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وما 
 على 

ً
اإلسرائيلي متواصا الــعــدوان  زال 

شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية 
وقطاع غزة«.

وفاة معارض فلسطيني بعد 
اعتقاله تفجر احتجاجات

تعرضت السلطة 
الفلسطينية إلى 

هجوم عنيف بعد 
وفاة المعارض نزار 

بنات بعد اعتقاله 
وسط اتهامات من 

عائلته للقوى األمنية 
باغتياله

»حماس«: الجريمة 
المدبرة تعكس نيات 

وسلوك السلطة
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  شرق
      غرب
فلسطين تندد بنقل 
هندوراس سفارتها 

للقدس 
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
أمــــس الــخــمــيــس، إقـــــدام هـــنـــدوراس 
عــــلــــى نــــقــــل ســــفــــارتــــهــــا أمــــــــس إلــــى 
مـــديـــنـــة الــــقــــدس املـــحـــتـــلـــة، مـــشـــددة 
عـــلـــى أن الـــخـــطـــوة تــمــثــل انــتــهــاكــًا 
والقرارات  الدولي  للقانون  صارخًا 
األمــمــيــة الــواضــحــة بــشــأن املــديــنــة. 
وقالت الخارجية في بيان إنه »من 
هندوراس  تقرر  أن  للغاية  املؤسف 
التاريخ،  من  الخطأ  الجانب  اتخاذ 
ـــذي تــســعــى فــيــه دولـــة  فـــي الـــوقـــت الـ
انتهاكاتها  تصعيد  الــى  االحــتــال 
مذكرة  الفلسطيني«،  الشعب  ضــد 
ــاقـــض تـــمـــامـــًا  ــنـ ــتـ ــا تـ ــهـ ــوتـ ــطـ بـــــــأن خـ
ــا بــــــدولــــــة فــلــســطــن  ــ ــهـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ مــــــع اعـ

وعاصمتها القدس الشرقية.
)العربي الجديد(

الجزائر: حكومة جراد 
تقدم استقالتها

قــــّدم رئــيــس الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، 
الخميس،  أمــس  العزيز جـــراد،  عبد 
ــــى الــرئــيــس  اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــتـــه، إلـ
)الـــصـــورة(، بعد  تــبــون  املجيد  عبد 
النتائج  الدستوري  املجلس  إعــان 
الــنــهــائــيــة لـــانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
املــبــكــرة الــتــي جــرت فــي 12 يونيو/

ـــــف تـــبـــون 
ّ
ــــي. وكـــــل ــالـ ــ ــــحـ ــران الـ ــ ــزيــ ــ حــ

حــــكــــومــــة جــــــــراد بــــاالســــتــــمــــرار فــي 
تـــصـــريـــف األعــــمــــال لـــغـــايـــة تــشــكــيــل 
حكومة جديدة، بناء على املشاورات 
التي سيبدأها غدًا السبت مع قادة 

األحزاب الفائزة في االنتخابات.
)العربي الجديد( 

العراق: اإلعدام لـ13 
عنصرًا من »داعش«

ــيـــة  ــائـ ــقـــضـ أصـــــــــــدرت الــــســــلــــطــــات الـ
الــعــراقــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، أحكامًا 
بـــــاإلعـــــدام بـــحـــق 13 شـــخـــصـــًا، إثـــر 
إدانتهم باالنتماء لتنظيم »داعش« 
والتخطيط لهجمات إرهابية، وذلك 
فـــي ثــانــي حــكــم قــضــائــي مـــن نــوعــه 
خـــال أســـبـــوع. وذكــــر بــيــان ملجلس 
ــيــــن  ــابــ الـــقـــضـــاء األعــــلــــى أن »اإلرهــ
ــوا بـــأنـــهـــم كــــانــــوا يــعــتــزمــون  ــرفـ ــتـ اعـ
تنفيذ عمليات إرهابية في رمضان 
املجلس  ــدار  ــ إصـ بــعــد  ــك  وذلــ  ،2019
يـــــــوم اإلثـــــنـــــن املــــــاضــــــي، 5 أحــــكــــام 
قــضــائــيــة نــهــائــيــة بــحــق »الــقــاضــي 

»داعش«. الشرعي« لـ
)العربي الجديد(

تونس: لقاء بين سعيّد 
والغنوشي

ــاء، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، بــن  ــ ــقـ ــ عـــقـــد لـ
ــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــّيــد  ــرئـ الـ
البرملان رئيس  )الــصــورة(، ورئيس 
الغنوشي،  راشــد  »النهضة«  حركة 
ــاج )مـــقـــر الـــرئـــاســـة  ــرطــ فــــي قـــصـــر قــ

ــاع  ــمــ ــتــ الــــتــــونــــســــيــــة(. وجـــــــــرى االجــ
إلى  الغنوشي  زيـــارة  بعد  مباشرة 
بمناسبة  التونسية،  الــرئــاســة  مقر 
ــفـــاالت الــجــيــش  ــتـ مــشــاركــتــه فـــي احـ
التونسي في ذكرى تأسيسه. وقال 
املــتــحــدث بــاســم »الــنــهــضــة«، فتحي 
ــان »مـــطـــواًل  الـــعـــّيـــادي، إن الـــلـــقـــاء كــ

وإيجابيًا ومهمًا«.
)العربي الجديد(

تركيا: اعتقال عنصر 
بـ»الوحدات الكردية« 

بتهمة اإلرهاب
اعـــــتـــــقـــــلـــــت الــــــســــــلــــــطــــــات األمـــــنـــــيـــــة 
الــتــركــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، مــواطــنــًا 
»وحــدات  ســوريــًا بتهمة االنــتــمــاء لـــ
الـــحـــمـــايـــة الــــكــــرديــــة« فــــي ســــوريــــة، 
عملية  لتنفيذ  بتخطيطه  اعــتــرف 
مــســلــحــة واغــتــيــال نــائــب تــركــي عن 
حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الحاكم 
أن  التركي  التلفزيون  وأخيه. وذكــر 
إلــى  الــعــرب  مــن عــن  املعتقل تسلل 
ــة شــانــلــي أورفــــا، حــيــث اعتقل،  واليـ
بــاإلضــافــة إلـــى اعــتــقــال 9 أشــخــاص 

آخرين قدموا له الدعم.
)العربي الجديد(



ألف يوم على إخفاء مصطفى النجار
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موسكو: محادثات 
»التسلح« مع 

واشنطن في يوليو
رجـــــــــح نــــــائــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــــي مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف،  ــــروسـ الـ
أمــــس الــخــمــيــس، أن تــعــقــد الــجــولــة 
األولــــى مــن املــحــادثــات بــن روســيــا 
والواليات املتحدة ملناقشة الحد من 
االستراتيجي  واالســتــقــرار  التسلح 
فــــي يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز املـــقـــبـــل. وكــــان 
ــو بـــايـــدن  ــيـــســـان األمــــيــــركــــي جــ ــرئـ الـ
والـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن اتفقا، 
خـــال قــمــة فــي جــنــيــف أخـــيـــرًا، على 
الــــبــــدء فــــي حــــــوار ثـــنـــائـــي مــتــكــامــل 
ملــنــاقــشــة االســتــقــرار االســتــراتــيــجــي 
بـــهـــدف إرســـــاء األســـــاس إلجـــــراءات 
الحد من التسلح ومــن املخاطر في 

املستقبل.
)رويترز(

بوتين »يؤيد« الحوار 
مع االتحاد األوروبي

ــم الـــكـــرمـــلـــن  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــن املــ ــلــ أعــ
ديمتري بيسكوف، أمس الخميس، 
يؤيد  بــوتــن  فاديمير  الــرئــيــس  أن 
الهادف  األملــانــي  الفرنسي  االقــتــراح 
إلــى استئناف االتــصــاالت املباشرة 
على املستوى األوروبي مع موسكو. 
وقال »ننظر إلى هذه املبادرة بشكل 
إيجابي. إن بوتن يؤيد وضع آلية 
لــلــحــوار واالتـــصـــاالت بــن بروكسل 
ومــوســكــو«. وأضــــاف أن »بــروكــســل 
ــو تــــحــــتــــاجــــان إلــــــــى هــــذا  ــ ــكـ ــ ــــوسـ ومـ

الحوار«.
)فرانس برس(

دعم أفريقي لموزمبيق 
لمواجهة المتشددين

وقـــعـــت اشــتــبــاكــات بـــن مــتــشــدديــن 
والـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
باملا شمال موزمبيق قرب مشروع 
ضــخــم لــلــغــاز أمـــس األول، عــلــى ما 
أفــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة وأمــنــيــة 
أمـــس. فــي الــوقــت نفسه، اتــفــق قــادة 
دول أفريقيا الجنوبية على إرسال 
قــــوات قــريــبــًا إلـــى مــوزمــبــيــق. وقـــال 
ــتـــمـــردون  ــنــــي »حــــــــاول مـ مــــصــــدر أمــ
الحكومية  الـــقـــوات  مــركــز  مــهــاجــمــة 
فــــي بـــاتـــاكـــوا قـــــرب مــــشــــروع الـــغـــاز 
الطبيعي املسال، وتم صّدهم بدعم 

من الطيران«.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

في 25 يونيو/حزيران الحالي، يتم الناشط 
ــق، وأحـــــد  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ ــانـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــيــــاســــي والـ الــــســ
ــعـــدل املــــصــــري، مصطفى  ــزب الـ مــؤســســي حــ
الــنــجــار، ألــف يــوم فــي املــجــهــول، منذ إخفائه 
قسريًا في 28 سبتمبر/أيلول 2018. يومها، 
أســـوان، جنوبي  إلــى محافظة  النجار  توّجه 
مصر، ثم انقطع التواصل معه تمامًا، إال أنه، 
تلقت   ،2018 األول  أكتوبر/تشرين   10 وفــي 
مجهول  شخص  مــن  هاتفية  مكاملة  زوجــتــه 
على هاتف املنزل يفيد بأنه تم إلقاء القبض 
عليه ومــوجــود فــي معسكر قـــوات األمـــن في 
الــشــال. ووفـــق شــهــاداتــهــم، تــخــّوفــت زوجته 
وأصدقاؤه من أن يكون حرس الحدود ربما 
ب 

ّ
قتلوه أثناء محاولته مغادرة الباد لتجن

الـــســـجـــن، ويـــرفـــضـــون الــكــشــف عـــن مــصــيــره. 
وعلى الرغم من هــذا التخوف، ال تــزال أسرة 
ــه يــعــود يــومــًا، 

ّ
الــنــجــار، تــتــمــســك بـــاألمـــل، عــل

مـــن خــــال الـــبـــاغـــات الـــتـــي حـــّررتـــهـــا األســــرة 

املعنية،  املصرية، والسلطات  العامة  للنيابة 
بــخــصــوص اخـــتـــفـــائـــه، ومـــطـــالـــب تــتــبــع رقــم 
هــاتــفــه، واســتــغــاثــة إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

عبد الفتاح السيسي للكشف عن مصيره.
ووثــقــت منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش«، 
في تقريرها الصادر مطلع عام 2021، بشأن 
انــتــهــاكــات الــشــرطــة وقــــوات األمــــن املــصــريــة، 
أن قـــــوات األمـــــن الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــداخــلــيــة 
ــفــــوا مــعــارضــن  ــن الـــوطـــنـــي أخــ ــ وجــــهــــاز األمــ
قــســرًا واعــتــقــلــوهــم تعسفًا وعــذبــوهــم، وكــان 
ــــدد املــخــفــيــن  ــل عـ ــ مــــن بــيــنــهــم أطــــفــــال. ووصــ
قـــســـريـــًا فــــي مـــصـــر خـــــال ســـبـــع ســــنــــوات مــن 
حكم السيسي، إلى 11224 حالة، تشمل كافة 
األعـــمـــار فــي املــجــتــمــع املـــصـــري، مــن ضمنها 
3045 حــالــة إخــفــاء قــســري فــي 2020 وحـــده، 
 عن قتل 59 مخفيًا قسرًا خــارج نطاق 

ً
فضا

ــاء تــبــادل  ــ الــقــانــون مـــن قــبــل الـــدولـــة بــعــد ادعـ
إطــــاق نـــار وإعــــان مقتلهم عــلــى الــرغــم من 
توثيق اختفائهم السابق لهذا اإلعان، وذلك 
حسب حصر مركز الشهاب لحقوق اإلنسان 
)منظمة مجتمع مدني مصرية( عن جريمتي 
ــقـــســـري واالنــــتــــهــــاكــــات فــــي مــقــار  اإلخــــفــــاء الـ

االحتجاز، في نهاية 2020.
ــاشــــط ســيــاســي  ــان ونــ ــنــ الــــنــــجــــار، طــبــيــب أســ
ومدون وبرملاني سابق، وأحد مؤسسي حزب 
العدل. أّسس بعد ثورة يناير/كانون الثاني 
2011 هذا الحزب مع عدد من شباب الثورة، 
وهــــو أول حــــزب شــبــابــي مـــصـــري ضـــم عـــددًا 
كبيرًا من شباب الثورة. وكان النجار منسقًا 
»شبكة صحافيون ومدونون عرب من أجل  لـ
حقوق اإلنسان«، وهي شبكة حقوقية عربية 

املادة األولى من إعان األمم املتحدة لحماية 
جــمــيــع األشــــخــــاص مـــن االخـــتـــفـــاء الــقــســري: 
القسري  اإلخفاء  أعمال  من  كل عمل  »يعتبر 
جريمة ضد الكرامة اإلنسانية ويدان بوصفه 
إنكارا ملقاصد ميثاق األمم املتحدة وانتهاكا 
خطيرًا وصارخًا لحقوق اإلنسان والحريات 

ــيــــروت، وأحـــــد مــؤســســي الــجــمــعــيــة  مــقــرهــا بــ
الوطنية للتغيير وواحد من رموزها الشابة 
قبل الثورة. كما تولى منصب منسق »الحملة 
الــبــرادعــي ومطالب  )مــحــمــد(  لــدعــم  الشعبية 

التغيير« قبل الثورة.
ــاء الـــقـــســـري انــتــهــاكــًا  ــ ــفـ ــ وتـــعـــد جـــريـــمـــة اإلخـ
ــتــــور واملـــواثـــيـــق  ــنـــصـــوص الــــدســ ــًا لـ صـــريـــحـ
ــدات الــــدولــــيــــة. إذ تـــنـــص املـــــــادة 54  ــاهــ ــعــ واملــ
ــلـــى أن »الـــحـــريـــة  ــتــــور املــــصــــري عـ مــــن الــــدســ
الــشــخــصــيــة حـــق طــبــيــعــي، وهـــي مــصــونــة ال 
ــدا حــالــة الــتــلــبــس، ال يجوز  ــمــس، وفــيــمــا عـ

ُ
ت

تــفــتــيــشــه، أو حبسه،  الــقــبــض عــلــى أحــــد، أو 
بــأمــر قضائي  إال  قيد  بــأي  تقييد حريته  أو 
مــســبــب يــســتــلــزمــه الـــتـــحـــقـــيـــق«.  كـــمـــا تــقــول 

األســاســيــة الــتــي وردت فــي اإلعــــان الــعــاملــي 
لحقوق اإلنسان وأعــادت تأكيدها وطورتها 
الــصــكــوك الــدولــيــة الــصــادرة فــي هــذا الــشــأن، 
وإن عــمــل اإلخــفــاء الــقــســري يــحــرم الشخص 
الذي يقوم به، من حماية القانون، وينزل به 
وبــأســرتــه عـــذاب شــديــد. وهــو ينتهك قواعد 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي الـــتـــي تــكــفــل، ضــمــن جملة 
أمور، حق الشخص في االعتراف به كشخص 
واألمــن،  الحرية  في  القانون، وحقه  نظر  في 
وحــقــه فـــي عـــدم الــتــعــرض لــلــتــعــذيــب وغــيــره 
من ضروب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو 
الاإنسانية أو املهينة. كما ينتهك الحق في 

الحياة أو يشكل تهديدًا خطيرًا له«.
وتقول املادة الثانية من اإلعان ذاته، إنه »ال 
يــجــوز ألي دولـــة أن تــمــارس أعــمــال اإلخــفــاء 
تــتــغــاضــى  أو  بـــهـــا  تـــســـمـــح  أن  أو  الـــقـــســـري 
الوطني  املستوى  على  الـــدول  وتعمل  عنها. 
واإلقليمي، وبالتعاون مع األمم املتحدة في 
ســبــيــل اإلســـهـــام بــجــمــيــع الــوســائــل فـــي منع 

واستئصال ظاهرة اإلخفاء القسري«.
ــة هـــــذه املـــــادة  ــريـ ــالـــف الـــســـلـــطـــات املـــصـ ــخـ وتـ
تحديدًا في االمتناع عن تنفيذ حكم قضائي 
يـــطـــالـــب الـــســـلـــطـــات بــالــبــحــث عــــن املــخــفــيــن 
2020، حصلت  أغـــســـطـــس/آب  فــفــي  قــســريــًا. 
الشبكة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات حــقــوق اإلنــســان 
على حكم  مــصــريــة(  مــدنــي  )منظمة مجتمع 
املــصــريــة،  الــداخــلــيــة  بـــإلـــزام وزارة  قــضــائــي 
ــــن مـــصـــيـــر املــخــفــيــن  بـــالـــبـــحـــث والــــكــــشــــف عـ
قــســريــًا، وعـــدم االكــتــفــاء بنفي وجـــودهـــم في 
مقار االحتجاز والسجون، وهو حكم قضائي 

يعد األول من نوعه.

معاقبة 
»خلية األمل«

النازحون 
والتعويضات 

واإلعمار

الشعبي الناصري حسام مؤنس. كما شملت 
ــنـــاصـــري هـــشـــام فــــــؤاد، ورجـــل  الــصــحــافــي الـ
واملحامي  الشنيطي،  عمر  الليبرالي  األعمال 
حسن  العّمالي  والناشط  الكافي،  عبد  قاسم 
املعز  األعمال مصطفى عبد  البربري، ورجــل 
في مجموعة  الرئيسي  الشريك  الستار،  عبد 
شركات »املعز« للتنمية العمرانية، باإلضافة 
إلى أحمد عبد الجليل مدير مكتب النائب في 
املحسوب  طنطاوي،  أحمد  املــصــري  البرملان 

على تكتل 30/25.
ضــّمــت القضية أطــيــافــًا عــديــدة مــن الــتــيــارات 
اشتركوا  بأنهم  لــإيــحــاء  املختلفة،  املــصــريــة 
جــمــيــعــًا مـــن أجــــل هــــدم الـــدولـــة املـــصـــريـــة، من 
 واحــــدًا 

ً
دون أن تــقــدم الــنــيــابــة الــعــامــة دلـــيـــا

عــلــى صـــدق االتـــهـــامـــات، غــيــر اعـــتـــراف بعض 
املـــتـــهـــمـــن، الــــــذي أكـــــــدوا أنـــهـــم فــعــلــيــًا كـــانـــوا 
من  الــدســتــوريــة،  لحقوقهم  وفــقــًا  يجتمعون 
أجل التحضير لخوض االنتخابات البرملانية 

»اإليـــفـــاء بــوعــودهــا  مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، بــــ
لــلــعــائــات الـــنـــازحـــة، والــقــيــام بــواجــبــاتــهــا، 
وعــــدم تـــرك املـــوضـــوع اإلنــســانــي والــوطــنــي 

نهبًا للمصالح الشخصية والحزبية«.
ــل عــضــو الـــبـــرملـــان مــحــاســن 

ّ
وإزاء ذلــــك تــعــل

الــكــتــل والـــقـــوى السياسية  حــمــدون تــوّجــه 
في املدن املنكوبة مللفات إنسانية وخدمية 
حديٍث  فــي  مضيفة  الــحــكــومــة«،  »تقصير  بـ
صــاروا  »املرشحن  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
من  بتقديمه  الــدولــة  قــّصــرت  مــا  يستغلون 
خدمات وحقوق وواجبات كبرامج ووسائل 
لــلــدعــايــة االنـــتـــخـــابـــيـــة«. لــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
نفسه ترى أن »على الناخب أال تنطلي عليه 
بعض الوعود من قبل املرشحن، ألن الدولة 

نفسها عجزت عن تلبيتها له«.
وفــي السياق يقّر مــســؤول عــراقــي بــارز في 
بغداد، في حديٍث مع »العربي الجديد«، بما 
يصفه »ممارسة مهام وواجبات الدولة من 
قبل بعض القوى السياسية في ملفات على 
أن بعض  كاشفًا  املواطنن«،  تماس بحياة 
الــكــتــل تــتــبــنــى بـــرامـــج ووعـــــــودا الــحــكــومــة 
ــفــــاء بــهــا في  نــفــُســهــا غــيــر قــــــادرة عــلــى اإليــ
الــحــالــي، ألســبــاب سياسية ومالية،  الــوقــت 
الدين.  كما يجري اآلن في نينوى وصــاح 
أن تدخل  »الــحــكــومــة ال يمكن  أن  ويــضــيــف 
على خــط تكذيب شــعــارات أو وعــود الكتل 
واألحــــــزاب الــســيــاســيــة حــتــى ال يــفــهــم أنــهــا 
تصطف مع طرف ضد آخر، لكن يجب على 
مفوضية االنتخابات أن تتولى دورًا رقابيًا 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــران  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ يــ  25 الـــــيـــــوم  يــــمــــر 
2021، عامان على القضية املعروفة 
»خلية األمل«، التي ضّمت  إعاميًا بـ
أطـــيـــافـــًا مــخــتــلــفــة أيـــديـــولـــوجـــيـــًا وفـــكـــريـــًا في 
قضية واحـــدة. ففي 25 يونيو 2019 واأليــام 
ــت قــــوات األمــــن املــصــريــة، حملة 

ّ
الــتــالــيــة، شــن

املواطنن  النطاق لعدد من  اعتقاالت واسعة 
ــا بــــن مـــحـــامـــن وصـــحـــافـــيـــن،  املــــصــــريــــن، مــ
وســيــاســيــن ورجــــال أعــمــال ودعــــاة ضــمــن ما 
قائمة  األمـــل«. وشملت  »خلية  بـ عــرف الحــقــًا 
البرملان  اليساري وعضو  املعتقلن، املحامي 
املـــصـــري الــســابــق زيــــاد الــعــلــيــمــي، والــداعــيــة 
خــالــد أبـــو شـــــادي، ورامـــــي نــبــيــل شــعــث، ابــن 
السابق  الفلسطينية  السلطة  خارجية  وزيــر 
نبيل شــعــث، والــقــيــادي فــي حــزب االستقال 
أســـامـــة الــعــقــبــاوي، واملــتــحــدث بــاســم الــتــيــار 

عثمان المختار

السياسية  والكتل  القوى  تتنافس 
ــه  ــاتـ ــظـ ــافـ ــــي مـــــــدن الــــــعــــــراق ومـــحـ فــ
الشمالية والغربية، على الشعارات 
والــــبــــرامــــج ذاتــــهــــا. وأبـــــــرز تـــلـــك الـــشـــعـــارات 
متعلقة بالوعود املرتبطة بعودة النازحن 
مــنــازلــهــم، ودفـــع تعويضات ألصحاب  إلــى 
ــار املــــــدن،  ــ ــمـ ــ ــرة، وإعــــــــــادة إعـ ــ ــ ــدّمـ ــ ــ املـــــنـــــازل املـ
واملغيبن،  املختطفن  مصير  عن  والكشف 
وصــواًل إلــى إطــاق فــرص العمل ومعالجة 
أوضـــــــاع جـــيـــوش األرامـــــــــل واأليـــــتـــــام الــتــي 
»داعــــش«،  تنظيم  احــتــال  صفحة  خلفتها 
ومـــا أعقبتها مــن مــعــارك. وهـــي الــشــعــارات 
ذاتها  الكتل  رفعتها  التي  نفسها  والوعود 
تــحــقــق منها  ــم  ولــ انــتــخــابــات 2018  خــــال 

شيئًا لغاية اآلن.
ــقــــوى  ــتــــغــــال الــ ووســـــــــط االتـــــهـــــامـــــات بــــاســ
ــلـــفـــات  ــــيــــة ملـ

ّ
ــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــن ــيــ ــيــــاســ الــــســ

إنــســانــيــة وأخــاقــيــة مــلــّحــة لكسب أصـــوات 
العراقية  الحكومة  موقف  يغيب  الناخبن، 
تمامًا  املــلــفــات،  تلك  عــن  ككل  ومؤسساتها 
القوى  لهذه  السياسية  البرامج  غياب  مثل 
في املناطق ذاتها، والتي يخال الداخل لها 
أن مــحــركــات الــدبــابــات تــوقــفــت لــلــتــو فيها 
ولــيــس مــنــذ قــرابــة الــخــمــس ســنــوات، بفعل 
تنصل الحكومة من وعود اإلعمار أو حتى 

محو آثار املعارك من تلك املدن.
الــســابــقــة لتعبيد  الـــحـــمـــات  وإلـــــى جـــانـــب 
الـــطـــرق ونـــصـــب مـــحـــوالت الــكــهــربــاء ورفـــع 
الــنــفــايــات وتــوزيــع الــســال الــغــذائــيــة، التي 
بدأت هذه املرة مبكرًا جدًا عكس االنتخابات 
الـــســـابـــقـــة، تــجــتــهــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
إقـــــامـــــة املـــــؤتـــــمـــــرات بــــالــــســــاحــــات الـــعـــامـــة 
والــحــدائــق فــي مــنــاطــق مــحــافــظــات األنــبــار 
وصـــاح الــديــن وديــالــى ونــيــنــوى وكــركــوك 
وحــزام بــغــداد. وتناقش هــذه القوى ملفات 
تعويضات  وتحصيل  واملختفن  النازحن 
لــلــمــتــضــرريــن وإطـــــــاق ســــــراح املــعــتــقــلــن، 
والتي عادة ما يتم جذب الجمهور من خال 

إقامة والئم الطعام أو توزيع الهدايا.
لكن البعض يرفض هذا النوع من املؤتمرات، 
فيوم اإلثنن املاضي وّجه رئيس »املشروع 
الــوطــنــي«، جمال الــضــاري، انــتــقــادات حــادة 
»املتاجرة بمشاعر العراقين«،  ملا وصفها بـ
ــه لــلــصــحــافــيــن  ــّدمــ ــاز قــ مـــوضـــحـــًا فــــي إيــــجــ
فــي بــغــداد، أن »مــلــف الــنــازحــن واملهجرين 
واجــــب أســـاســـي لــلــحــكــومــة، وال يــنــبــغــي أن 
ــلــــمــــزايــــدات االنــتــخــابــيــة  ــًا لــ يــــكــــون مـــوضـــعـ
واملــتــاجــرة الــرخــيــصــة بــمــشــاعــر الــعــراقــيــن 
ــــب حــكــومــة  ــالـ ــ ومـــطـــالـــبـــهـــم الـــــعـــــادلـــــة«. وطـ

2020. وضّمت القضية يسارين وليبرالين، 
ــمـــال، وبــرملــانــيــن، وجــــرى إضــافــة  ورجـــــال أعـ
الــداعــيــة خالد  بــاعــتــقــال  العنصر اإلســـامـــي، 
أبو شادي، صهر نائب املرشد العام لجماعة 
الــشــاطــر، واملعتقل منذ 7  »اإلخــــوان«، خيرت 
ســـنـــوات فـــي الــســجــون املــصــريــة. كــمــا ضــّمــت 
الائحة القيادي في حزب االستقال وعضو 
الهيئة العليا للحزب واملحسوب على التيار 
من  ومجموعة  العقباوي،  أسامة  اإلســامــي، 
املقيمن  السياسين  واملعارضن  اإلعامين 
ــــارج مــصــر مــنــذ ســـنـــوات، لــإيــحــاء بــأنــهــم  خـ
أعــضــاء فــى املــؤامــرة الــكــبــرى الــتــي تستهدف 

إسقاط الدولة املصرية.
وفـــي 25 يــونــيــو 2019، اعــتــقــلــت قــــوات األمــن 
عــمــر الــشــنــيــطــي، املــحــلــل االقـــتـــصـــادي الــبــارز 
ــك ســلــســلــة مـــكـــتـــبـــات »ألــــــــف« املــصــريــة  ــالــ ومــ
ــل«. وفـــي 28  وضــّمــتــه إلـــى قضية »خــلــيــة األمــ
العام ذاتــه، أعلنت  ديسمبر/كانون األول من 
غلق  املصرية،  »ألـــف«  مكتبات  سلسلة  إدارة 
37 فرعًا لها بشكل رسمي، وتسريح أكثر من 
250 موظفًا، بعد نحو 10 أعوام من افتتاحها، 
وحصار دام قرابة العامن، بعد قرار النائب 
العربية  أمــوال »الشركة  العام بالتحفظ على 

الدولية للتوكيات التجارية«.
وفي الساعات األولــى من صباح 24 يوليو/

سريعًا خصوصًا في ما يتعلق باستغال 
بعض رؤساء الكتل الذين يتولون مناصب 

وزارية أو برملانية«.
بـــدورهـــا تــشــيــر املــتــحــدثــة بــاســم املفوضية 
الــعــلــيــا املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات فـــي الــعــراق 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــٍث لــ ــ ــديــ ــ ــــي حــ ــة غـــــــــاي، فــ ــانــ ــمــ جــ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »املــفــوضــيــة لـــم تــصــادق 
ــاء الـــتـــي تــقــّدمــت  ــ ــمـ ــ لـــغـــايـــة اآلن عـــلـــى األسـ
يمكن  ال  وبالتالي  لانتخابات.  بالترشيح 
يكون  ال  إذ  ــدًا،  أحــ تــحــاســب  أن  للمفوضية 
الـــشـــخـــص مـــرشـــحـــًا لـــانـــتـــخـــابـــات إال بــعــد 
مصادقة مجلس املفوضن«، في إشارة إلى 
وتجري  رسمية  غير  الحالية  الحمات  أن 
عـــلـــى نـــطـــاق حـــزبـــي وشـــخـــصـــي تــرويــجــي 
أنــه »عند  انتخابيا. وتضيف غــاي  وليس 

تـــمـــوز 2019، اقــتــحــمــت مــجــمــوعــة مـــن قـــوات 
الــشــرطــة املــصــريــة مــنــزل أســـامـــة الــعــقــبــاوي، 
وعندما لم يجدوه اعتقلوا ابنته مودة أسامة، 
بالفرقة  العمر 18 عامًا والطالبة  البالغة من 
الكندية،  الجامعة  فــي  اإلعـــام  بكلية  الثانية 
للضغط عليه حتى يسلم نفسه. وعلى الرغم 
من قيام والدها بتسليم نفسه في ذات اليوم 
ــن الــوطــنــي، والــتــحــقــيــق مــعــه في  لــجــهــاز األمــ
القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة 
اختفت  التي  ابنته،  األمــن عن  يفرج  لم  عليا، 
ملدة 3 أيام وظهرت أمام نيابة التجمع األول. 
ذمة  على  يــومــًا   15 بحبسها  النيابة  وأمـــرت 
التــهــامــهــا   ،2019 لــســنــة   5315 رقــــم  لــقــضــيــة 
ّســــســــت عـــلـــى خـــاف 

ُ
بـــاالنـــضـــمـــام لــجــمــاعــة أ

أحــكــام الــقــانــون والــدســتــور. وأثــنــاء عرضها 
ــرت بــتــعــرضــهــا لــلــتــهــديــد،  ــ عـــلـــى الـــنـــيـــابـــة، أقــ
وقـــالـــت: »حــقــقــوا مــعــي هــنــاك وســألــونــي عن 
كهرباء،  تشغيل صــوت  مــع  أبــي وشتموني، 
الحبس  فـــى  لتستمر  والــتــهــديــد«،  لـــإرهـــاب 
ملدة 9 أيام، قبل أن يتم إطاق سراحها في 27 
 
ً
مارس/آذار 2020، فيما ال يزال والدها معتقا

ويجدد له 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
متهمًا.   82 القضية،  فــي  املتهمن  عــدد  وبــلــغ 
املعتقلن حضوريًا، أضيفت  إلى  وباإلضافة 
ــارزة واملــنــتــمــن  ــ ــبـ ــ مــجــمــوعــة مــــن األســــمــــاء الـ
لــــتــــيــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة، وفــــــي مـــقـــدمـــهـــم األمـــــن 
محمود  املسلمن«  ــوان  »اإلخــ لجماعة  الــعــام 
ــاســـي الـــســـابـــق أيــمــن  ــرئـ ــح الـ ــرشــ حـــســـن، واملــ
نور، واإلعاميان معتز مطر ومحمد ناصر. 
ووجهت النيابة العامة للمتهمن في القضية، 
والتي حملت رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن 
دولة، تهم ارتكاب جرائم االشتراك مع جماعة 
أنشئت على خــاف أحــكــام الــقــانــون، الغرض 
مــنــهــا الـــدعـــوة إلـــى تعطيل أحــكــام الــدســتــور 
والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 
الــعــامــة مــن مــمــارســة أعــمــالــهــا، ونــشــر أخــبــار 
ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد 
عـــن األوضـــــاع الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة في 
الـــبـــاد بــقــصــد تــكــديــر الــســلــم الـــعـــام وزعــزعــة 

الثقة في مؤسسات الدولة.
وفي يوليو/تموز 2019، أصدر النائب العام 
املصري، املستشار نبيل أحمد صادق، القرار 
رقم 35 بالتحفظ على أموال املتهمن ومنعهم 
الـــبـــاد، ليشمل 85 متهمًا  الــســفــر خـــارج  مــن 
بالقضية، و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا. فيما 
أّيدت محكمة جنايات القاهرة القرار وحكمت 

على املتهمن بالسجن خمس سنوات.
أصــدر   2019 األول  ديسمبر/كانون   16 وفــي 
املستشار معتز خفاجي قرارًا بإخاء سبيل 7 
متهمن في القضية، وهم: جمال عبد الناصر، 
عــمــرو عــبــد املــنــعــم، مــصــعــب حـــمـــدي، عــاطــف 
السيد محمد،  إبــراهــيــم  حسن محمد حــســن، 
محمد عبد العظيم سيد، ويوسف رضا عزت. 
وعلى مدار عامن، لم يتمّكن املحامون الذين 
حــضــروا جــلــســات التحقيق مــن االســتــئــنــاف 
على أوامر الحبس االحتياطي الصادرة ضد 
معتقلي »خلية األمــل«، ولــم تقدم النيابة أي 
دلــيــل يــثــبــت صـــدق االتـــهـــامـــات املــوجــهــة إلــى 

املسجونن.
اإلنـــســـان  لـــحـــقـــوق  املـــصـــريـــة  الـــشـــبـــكـــة  ورأت 
القضية  أن  مصرية(  مدني  مجتمع  )منظمة 
ــن املـــصـــداقـــيـــة  بـــرمـــتـــهـــا لـــيـــس لـــهـــا أســــــاس مــ
والــصــحــة، ويــتــضــح مــن االتــهــامــات املوجهة 
االنــتــقــام  أرادت  الــســلــطــات  أن  املــتــهــمــن  إلــــى 
خطورة  إلــى  وبالنظر  باملعتقلن،  والتنكيل 
على  باملسجونن  لحق  ومــا  االتــهــامــات  تلك 
ذمتها من انتهاكات، ووضوح ذلك من خال 
إجراءات السلطات املصرية املتسارعة ضدهم 
ــادرة أمــــــــوال ومـــمـــتـــلـــكـــات، وكــأنــهــا  ــ ــــصـ ــن مـ مــ
تعاقبهم على حقهم الدستوري املشروع في 
الــتــفــكــيــر فــي خـــوض االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة 
لــحــقــوق  ــة  ــريــ املــــصــ الـــشـــبـــكـــة  ودعــــــــت   .2020
ــراج عـــن جــمــيــع املــعــتــقــلــن  ــ ــ اإلنــــســــان إلــــى اإلفـ
عــلــى ذمــــة الــقــضــيــة، والـــتـــي شـــهـــدت الــكــثــيــر 
مــن الــتــجــاوزات واالنــتــهــاكــات، مــن دون سند 
قانوني أو اتهامات حقيقية مبنية على أدلة 
معتبرة، تبرر ما حدث للمعتقلن على مدار 

عامن من انتهاكات تخالف مواد الدستور.

انطاق الحمات االنتخابية سيتم تشكيل 
لــجــان لــلــرصــد وملــراقــبــة فــعــالــيــات وأنشطة 

األحزاب واملرشحن. 
واآلن إذا الحظتم فإنه في أغلب البوسترات 
لـــم يــكــتــب أي شــخــص منهم  والـــفـــعـــالـــيـــات 
أنــه مــرشــح عــن هــذه الكتلة أو هــذا الــحــزب، 
ــًا، بــــل مــتــقــدم  بـــالـــتـــالـــي فـــهـــو لـــيـــس مـــرشـــحـ
لــلــتــرشــيــح«. لــكــنــهــا أكــــدت فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
أنه  بالدليل  يثبت  مــن  محاسبة  »إمــكــانــيــة 
أو كتلة  تــحــدث بصفته مرشحا عــن حــزب 
وساوم أو وعد الجمهور مقابل انتخابه، إذ 

ستكون هناك عقوبات بالتأكيد«.
العيساوي،  النائب عبود  من جهته، يعتبر 
عن  عبارة  للكتل  الحالية  البرامج  أغلب  أن 
ــنـــاخـــبـــن«، مــضــيــفــًا  »اســـتـــصـــغـــار لـــعـــقـــول الـ
الــجــديــد«، أن »على  فــي حديث مــع »العربي 
املـــرشـــح أن يــركــز عــلــى بــرنــامــجــه انــتــخــابــي 
ويبتعد عن تعبيد الطرق وإصاح الخدمات 
ألنــهــا لــيــســت مــهــمــتــه وتــمــثــل تـــجـــاوزًا على 
ــر الــحــكــومــة ويـــدخـــل أيـــضـــًا فـــي شـــراء  ــ دوائــ
الــذمــم ونــخــر مــؤســســات الــدولــة واســتــغــال 

املناصب«. 
ويرى أن »الناخب العراقي اليوم ذكي ويجب 
أن يعطي صــوتــه بـــذكـــاء«. أمـــا الــبــاحــث في 
الطائي،  مجاهد  العراقي  السياسي  الشأن 
فيعتبر أن الظاهرة الحالية التي تتصاعد 
في الباد منذ أسابيع »تعّبر عن احتياجات 
ـــي األكـــثـــر 

ّ
حــقــيــقــيــة لـــفـــئـــات املــجــتــمــع الـــســـن

تضررًا من العمليات العسكرية واملليشيات 
املتعاقبة،  العراقية  الحكومات  وسياسات 
حينًا  والطائفية  حينًا  والــعــاجــزة  الفاشلة 
ــرى«. ويــــرى في  ــ وغــيــر املــبــالــيــة أحــيــانــًا أخــ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »تحقيق 
تلك الوعود التي يتم إطاقها لسكان هذه 
املــنــاطــق نــســبــي ويــكــاد يــكــون مــعــدومــًا في 
كــثــيــر مـــن الـــحـــاالت، وبــعــضــه يــتــوقــف على 
املسيطرة  الــجــهــات  مــع  الــعــاقــات سياسية 
من املليشيات أو الجهات الحزبية املسيطرة 

داخل مؤسسات الدولة«.
ــائـــي عـــلـــى أن »تــحــقــيــق هـــذه  ويــــشــــّدد الـــطـ
الشعارات يتطلب قوة وسيطرة على األرض 
ومالية  وأمــنــيــة  مــلــفــات سياسية  وإمــســاك 
وإداريــــــــة فـــي تــلــك املـــحـــافـــظـــات، ولــــم تصل 
ية إلى هذا املستوى، 

ّ
القوى السياسية السن

مجرد  اآلن  نسمعه  مــا  سيبقى  وبــالــتــالــي 
شعارات انتخابية لكسب أصوات الناس ما 
القوى قد  لم يثبت العكس، علمًا أن بعض 
مصداقيتها  وعــدم  عجزها  وأثبتت  جربت 
فــي االنــتــخــابــات الــســابــقــة، وقـــد يــتــكــرر ذلــك 
الفشل والعجز الذي  بشكل كبير مع تراكم 

يشمل الدولة العراقية ككل«.

أبلغت العائلة باعتقال النجار في معسكر لألمن )علي فهيم/فرانس برس(

فشل المحامون في االستئناف على أوامر الحبس )خالد دسوقي/فرانس برس(

مّر عامان على 
اعتقال السلطات 
المصرية ألعضاء 
ما تعرف بـ»خلية 
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طرح رئيس الحكومة السودانية عبد اهلل حمدوك جملة من الحلول 
من أجل تخطي حالة االنقسامات بين كل األطراف في البالد، وذلك 
ووجه  األمر  هذا  أن  إال  السلطة،  في  الداخلي  التشظي  اتساع  بعد 

بمقاومة من العسكر

يزور الرئيس األفغاني 
أشرف غني ورئيس 
مجلس المصالحة 

الوطنية عبد اهلل 
عبد اهلل، الواليات 

المتحدة، في 
توقيت أفغاني 

حّساس، لتحديد 
شكل العالقة بين 
كابول وواشنطن 

بعد االنسحاب 
األميركي من هذا 
البلد، والذي يبدو 

أن تراجع قدرة 
القوات األفغانية 

على صّد »طالبان«، 
أول مؤشراته 

السلبية

67
سياسة

والــتــعــاون  واملستضعفن،  الــفــقــراء  وحــمــايــة 
ــتـــزام بتفكيك  مــع املــؤســســات الــدولــيــة، وااللـ
دولة الحزب لصالح دولة الوطن، وبناء دولة 
مؤسسات وطنية مستقلة، عدا مطالبته كل 
 ال قــواًل، بالعمل من 

ً
األطــراف بااللتزام فعا

أجــــل الـــوصـــول إلــــى نــظــام حــكــم ديــمــقــراطــي 
مـــدنـــي. وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة تــنــفــيــذ قـــوات 
املـــخـــابـــرات والـــشـــرطـــة مـــا ورد فـــي الــوثــيــقــة 
لعملية  يخضعا  وأن  بشأنهما،  الدستورية 
إصـــاحـــات عميقة وجـــذريـــة وعــاجــلــة، على 
أن يــضــطــلــع الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي بــــدور أكــبــر 
فـــي إدارة جــهــاز املـــخـــابـــرات، وتــغــيــيــر كــافــة 
وإجـــراء إصاحات  بآخرين،  اإلدارات  مــدراء 
عمله،  وطـــرق  هيكله  فــي  وسريعة  جوهرية 
الــنــشــاط االقــتــصــادي للمؤسسة  ومــراجــعــة 
الــعــســكــريــة وحـــصـــره فـــي الـــصـــنـــاعـــات ذات 
الطبيعة العسكرية، ومراجعة الشركات التي 
انتقلت لحوزته عقب التغيير، ودمج نشاطه 
االقـــتـــصـــادي فـــي االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي تحت 

والية املالية على املال العام.
وكـــانـــت الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة فـــي الـــســـودان 
قــد تشكلت بــعــد 5 أشــهــر مــن ســقــوط نظام 
البشير في  السوداني املعزول عمر  الرئيس 
إبريل/نيسان 2019، من مجلس سيادة من 
مدني  وزراء  ومجلس  وعسكرين،  مدنين 
والتغيير«.  »الــحــريــة  تحالف  رشــحــه  بــحــت، 
وفـــي فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، انــضــم طــرف 
ثالث للحكومة، هو الحركات املسلحة في كل 
كردفان،  األزرق وجنوب  والنيل  دارفـــور  من 
بعد توقيعها على اتفاق سام مع الحكومة 
االنتقالية في أكتوبر/تشرين األول املاضي. 
والــثــابــت فــي كــل تــلــك املــعــادلــة الــثــاثــيــة هو 
ــة والـــــخـــــاف فــي  ــركـ ــتـ ــشـ ــاب الــــبــــرامــــج املـ ــيــ غــ
ــــف، وتــــوتــــر الـــعـــاقـــات بــــن كــــل طـــرف  ــواقـ ــ املـ
تنتقد بشدة  املــســلــحــة  فــالــحــركــات  واآلخـــــر. 
املـــكـــون الــعــســكــري، وتــتــهــمــه بــالــتــبــاطــؤ في 
يسمح  الــذي  األمنية  الترتيبات  بند  تنفيذ 
لــهــا بــاملــشــاركــة فـــي إدارة األجـــهـــزة األمــنــيــة 

األمــــنــــي، والـــتـــوتـــرات االجــتــمــاعــيــة، وتــعــدد 
ــــي الـــســـيـــاســـة  ــز الــــــقــــــرار، خـــصـــوصـــًا فـ ــ ــراكـ ــ مـ
الــخــارجــيــة، وبــــطء الــعــمــل فــي مــلــفــات، مثل: 
 عن ملف 

ً
الترتيبات األمنية والعدالة، فضا

تشكيل املجلس التشريعي االنتقالي. وحذر 
حـــمـــدوك مـــن تــصــاعــد الـــخـــاف بـــن شــركــاء 
الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة، مــا عـــده خــطــرًا جــديــًا، ال 
عــلــى الـــفـــتـــرة االنــتــقــالــيــة فــحــســب، بـــل على 
وجــود الــســودان نفسه، مشيرًا إلــى أنــه بذل 
املختلفة،  األطـــراف  مع  التواصل  في  جهودًا 
ــة الــتــي رأى أنــهــا لــن تحل  ونـــزع فتيل األزمــ
إال في إطار تسوية سياسية شاملة، تشمل 
توحيد الجبهة املدنية والعسكرين وإيجاد 
رؤية مشتركة بينهم، للتوجه صوب إنجاح 
ــة املــدنــيــة  ــدولـ املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، وبـــنـــاء الـ

الديمقراطية.
ولــلــخــروج مـــن تــلــك األزمـــــة، اقـــتـــرح حــمــدوك 
جــمــلــة مــــن الـــحـــلـــول، فــــي بـــدايـــتـــهـــا تــوحــيــد 
الــكــتــلــة االنــتــقــالــيــة، وتــحــقــيــق أكـــبـــر إجــمــاع 
ممكن داخلها حول مهام االنتقال، والشروع 
مــبــاشــرة، وعــبــر جــــدول زمــنــي مــتــفــق عليه، 
في عملية الوصول إلى جيش واحــد مهني 
وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة عبر عملية 
لإصاح الشامل للقطاع العسكري واألمني، 
بــمــا يــعــّبــر عــن تــنــوع الـــســـودان، مــع توحيد 
مراكز القرار داخل الدولة، وعملها وفق رؤية 
ــفــــاق على  مــشــتــركــة بـــن كـــل األطـــــــراف، واالتــ
آلــيــة مــوحــدة للسياسة الــخــارجــيــة، وإنــهــاء 
في  املاضية  الفترة  شهدته  الــذي  التضارب 
السام،  اتفاق  بتنفيذ  وااللتزام  املجال،  هذا 
واســتــكــمــالــه كــقــضــيــة رئــيــســيــة مـــن قــضــايــا 
االنتقال، خصوصًا مع الحركتن املسلحتن 
ــيـــة الــــســــام،  ــاقـ ــفـ ــلـــى اتـ ــا عـ ــتـــن لــــم تـــوقـــعـ ــلـ الـ
السودان«  لتحرير  الشعبية  »الحركة  وهما 
تحرير  و»حركة  الحلو،  العزيز  عبد  بقيادة 

السودان« بقيادة عبد الواحد محمد نور.
الحكومة  توجه  تقوية  حــمــدوك،  اقترح  كما 
ــذي يــقــوم عــلــى اإلنـــتـــاج املــحــلــي،  والـــدولـــة الــ

والــعــســكــريــة، ودمــــج قــواتــهــا تــدريــجــيــًا في 
قــوات مشتركة  الــســودانــي وتكوين  الجيش 
لــحــمــايــة املــدنــيــن فــي دارفـــــور. كــمــا تتحفظ 
الــحــركــات نــفــســهــا عــلــى مـــا تــعــتــبــره هيمنة 
من تحالف »الحرية والتغيير« على مقاليد 
السلطة واتــخــاذ الــقــرار. أمــا املــكــون املــدنــي، 
ــل فــــي صــــدامــــات مــســتــمــرة  ــ فـــهـــو اآلخــــــر دخـ
مـــع املـــكـــّون الــعــســكــري، وتــحــفــظ أكــثــر على 
تدخله في السياسة الخارجية، والذي بدأت 
تجلياته بتبني العسكر التجاه التطبيع مع 

إسرائيل منذ فبراير/شباط 2020.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــــواجــــه كــــل طـــــرف مــن 
األطـــراف الثاثة خــافــات داخــلــيــة. إذ انقسم 

تحالف »الحرية والتغيير« إلى أطــراف عدة، 
وكـــل طـــرف انــقــســم إلـــى اثــنــن كــمــا هــي حالة 
املسلحة،  الــحــركــات  أن  كــمــا  املــهــنــيــن.  تجمع 
الثورية«،  »الجبهة  تحالف  في  تتوحد  التي 
املكون  وعــن  لكيانن،  نفسها  على  منقسمة 
أحاديث كثيرة عن خافات  تــروج  العسكري 
عميقة بن الجيش وقوات الدعم السريع في 
مواضيع مثل الدمج والتسليح واالستقالية.

ويرجح كثيرون، أن حمدوك لجأ لتلك املبادرة 
واملكاشفات وطرح املشاكل أمام الرأي العام، 
بعد حالة يأس انتابته من التشظي الداخلي 
للسلطة الذي يعيق حركته. كما أراد بخطوته 
تلك تحميل املسؤولية لكل طرف، خصوصًا 

للعسكر في ما يتعلق باالضطرابات األمنية 
والــــنــــزاعــــات الــقــبــلــيــة، وتــحــمــيــل املــســؤولــيــة 
لـــلـــمـــدنـــيـــن فــــي مــــا يـــخـــتـــص بــــعــــدم اكـــتـــمـــال 
االنتقالي  البرملان  فيها  بما  السلطة،  هياكل 
واملــفــوضــيــات املــســتــقــلــة الــتــي نــصــت عليها 

الوثيقة الدستورية في 2019.
وعن ذلك، قال رئيس قسم العلوم السياسية 
الرحمن أحمد، في  النيلن، فتح  في جامعة 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن حــمــدوك 
ــرة، لــتــخــفــيــف  ــ ــيـ ــ عـــمـــد أكـــثـــر بـــمـــبـــادرتـــه األخـ
الـــضـــغـــوط عــلــيــه، وهــــي ضـــغـــوط يــواجــهــهــا 
شــعــبــيــًا نــســبــة لـــتـــردي األوضــــــاع املــعــيــشــيــة 
واألمنية، والضغوط األخرى التي يمارسها 

ــعــة 
ّ
عليه املــكــّون الــعــســكــري والــحــركــات املــوق

عــلــى اتـــفـــاق الـــســـام ومــــن الــنــظــام الــســابــق، 
التي  والتغيير«  »الــحــريــة  قــوى  ومــن بعض 
تناهض بقوة سياسته االقتصادية القائمة 
عــلــى االنــفــتــاح عــلــى الــعــالــم. وبـــن أن رئيس 
الـــوزراء يــدرك أن كثيرا من األزمـــات الحالية 
ــــرب عـــلـــيـــه وعـــلـــى  ــــحـ ــن الـ ــ مــفــتــعــلــة وجـــــــزء مـ
التحول الديمقراطي، لذا حاول صد الهجوم 
بطريقته الخاصة. وأضاف أحمد أن مبادرة 
حمدوك تخاطب املجتمع الدولي واإلقليمي 
كــذلــك، بــتــحــذيــرات صــريــحــة، مــفــادهــا أن أي 
انــهــيــار أمــنــي فــي الـــســـودان لــن يــكــون وحــده 
املــتــأثــر مـــنـــه، بـــل ســتــشــاركــه كــثــيــر مـــن دول 
اإلقليم، خصوصًا دول الجوار. وأشار إلى أن 
السياسة  القرار في  حديثه عن تعدد مراكز 
الخارجية هدف إلى بعث رسالة إلى الدول 
التي تبحث عن فرض إرادتها على السودان، 
ــد الــنــهــضــة  ــي مـــلـــفـــات مـــثـــل ســ خـــصـــوصـــًا فــ

والتمحور اإلقليمي.
وبــعــيــدًا عـــن املـــغـــازي واألهـــــــداف، فـــإن ردود 
األفعال على مبادرة حمدوك التي وضع لها 
عنوان »األزمــة الوطنية وتحديات االنتقال- 
إذ  إيجابية،  كلها  تكن  لــم  لــألمــام«،  الطريق 
سرعان ما عقد رئيس مجلس السيادة قائد 
نائبه  بمعية  البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش 
وقــائــد قـــوات الــدعــم الــســريــع محمد حــمــدان 
دقــلــو )حــمــيــدتــي(، اجــتــمــاعــًا بــكــبــار ضــبــاط 
الــجــيــش الــــســــودانــــي، نــفــى خـــالـــه الــبــرهــان 
وحميدتي وجــود أي خــافــات بــن القوتن. 
البرهان، أي حديث غير ذلــك كنوع  وصنف 
مـــن أنـــــواع بـــث الــشــائــعــات وزرع الـــفـــن بن 
مـــكـــونـــات املــنــظــومــة األمـــنـــيـــة، فــيــمــا أوضـــح 
حميدتي، أن الجيش والدعم السريع كاهما 
تحت إمرة القائد العام، وعليهما مسؤولية 

تاريخية في الخروج بالباد إلى بر األمان.
أمــــا قــــوى »الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، الــتــحــالــف 
ــدا حــزب  الـــحـــاكـــم، فــقــد الـــتـــزمـــت الـــصـــمـــت، عــ
»املــؤتــمــر الــســودانــي« الــذي رحــب بــاملــبــادرة، 
وأكــــــد قــابــلــيــتــهــا لــلــتــطــبــيــق، وأنــــهــــا تــمــهــد 
الطريق لتصحيح املسار بشرط توفر اإلرادة 
السياسية الــكــافــيــة، داعــيــًا كــل قـــوى الــثــورة 

ــكـــون الــعــســكــري لــلــقــبــول بــهــا والــتــمــســك  واملـ
الــســودان«، وهي  بوحدتها. لكن كتلة »نــداء 
أكـــبـــر الــكــتــل الـــتـــي تــشــكــل تــحــالــف »الــحــريــة 
بطريقتها  ــادرة  ــبـ املـ عــلــى  ردت  والــتــغــيــيــر«، 
الــخــاصــة، مــؤكــدة فــي تــصــرف لــهــا مــا ذهــب 
إلــيــه حــمــدوك عــن التشظي داخـــل املــكــون، إذ 
الــتــحــالــف،  داخــــل  عضويتها  تجميد  قــــررت 
وذلــك بعد ساعات قليلة من إعــان حمدوك 
ــه الــــتــــي تــتــضــمــن تـــوحـــيـــد أجـــســـام  ــبــــادرتــ مــ
الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة. حــزبــا »األمـــــة« بــقــيــادة 
مبارك الفاضل املحسوب في خانة املعارضة، 
اعتبرا  منفصلن،  بيانن  وفــي  و»الــبــعــث«، 
الــــوزراء عنوانًا كبيرًا لفشل  مــبــادرة رئــيــس 

الحكومة. 
مــن جهته، قــال الــقــيــادي فــي حــزب »املؤتمر 
املــبــادرة  إن  كمال عمر،  املــعــارض،  الشعبي« 
دلــيــل عــلــى فــشــل الــحــكــومــة وفــشــل حــمــدوك، 
وتــأكــيــد إلخـــفـــاق »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« بــأن 
أيضًا  وتــأكــيــد  السياسية،  الحاضنة  يــكــون 
إلخــــفــــاق الـــحـــاضـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة. واعـــتـــبـــر، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الحل  فــي تــصــريــح لـــ
ــيـــع دائـــــــــرة املـــشـــاركـــة  ــن يــــكــــون إال بـــتـــوسـ ــ لـ
الــســيــاســيــة، وتــغــيــيــر الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــاعـــلـــة  ــقـ ــ بـــاســـتـــيـــعـــاب الـ
املدني والقبائل، وذلــك ملنح  وقــوى املجتمع 
ــة لـــلـــســـودانـــيـــن الســـتـــعـــادة ثـــورتـــهـــم،  فـــرصـ
ــال إنـــهـــا ســـرقـــت بـــواســـطـــة الــعــســكــر  ــ ــتـــي قـ الـ
القرارات  في  ويتحكمون  يستأسدون  الذين 
املصيرية، وهو أمر يشير إلى أن ذلك التحكم 
ضد حركة التاريخ السوداني، إذ لم يسيطر 

عسكر على ثورة أطاحت بهم.
أما الواثق البرير، األمن العام لحزب »األمة« 
القومي الشريك الرئيس في الحكومة، فأكد، 
ــطـــوة حـــمـــدوك  ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن خـ ــعـ »الـ ـــ لـ
تتماشى تمامًا مع ما دعا إليه الحزب منذ 
الـــعـــام املـــاضـــي، حــيــنــمــا طــــرح بــرنــامــج عقد 
اجتماعي جديد يعيد ترتيب األوراق داخل 
التشظي  حــالــة  وينهي  االنــتــقــالــيــة،  السلطة 
والخاف، ويضع برامج واقعية عملية لتنفذ 
ــاف أن  بــواســطــة الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة. وأضــ
املبادرة ستكون فرصة نهائية لتصحيح ما 
يمكن تصحيحه، واالنطاق لألمام وصواًل 
الــذي يحسم بعد  إلــى صــنــدوق االنتخابات 

ذلك كل شيء.
إلى ذلك، رأى وزير الثقافة واإلعام، املتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة حــمــزة بـــلـــول، أن 
مبادرة رئيس الوزراء مهمة من حيث املبدأ، 
ألن هناك مخاطر تحدق باملرحلة االنتقالية، 
وحمدوك في إطار ممارسته لتكليفه بإدارة 
الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي، استشعر تــلــك املــخــاطــر، 
لــذلــك أطــلــق مــبــادرتــه الــتــي أحــاطــت بمعظم 
الــقــضــايــا، الــتــي تطلب تــوافــقــًا مــن قبل قوى 
الـــثـــورة، لــلــوصــول بــاملــرحــلــة االنــتــقــالــيــة إلــى 
نــهــايــتــهــا املـــخـــطـــط لـــهـــا بـــانـــتـــخـــابـــات حـــرة 
»العربي  نزيهة. وأضاف بلول، في تصريح لـ
الحكم  املبادرة وضعت شركاء  أن  الجديد«، 
أمــــام مــســؤولــيــاتــهــم فــي الــتــصــدي للقضايا 
الوطنية الكبرى بروح جماعية، وإعاء قيم 
الــثــورة على أي خــافــات، مطالبًا كــل القوى 
السياسية بالتركيز على جوهر املبادرة، وأن 
تعمل مع رئيس الوزراء للوصول إلى صيغة 
مشتركة للقضايا املطروحة، وفي مقدمتها 
وتشكيل  االنتقالي  الحكم  هياكل  استكمال 
الـــبـــرملـــان فـــي أســــرع وقــــت، »ألنـــنـــا مـــن خــال 
ملفات  إنــجــاز  فــي  أن نسهم  يمكن  الــبــرملــان 
أداء  وتقويم  واالقتصاد  العدالة  مثل  مهمة، 

الجهاز التنفيذي بشكل عام«.

مبادرة حمدوك 
لحل األزمة

غني في واشنطن

التي تدعم  الدول  أن كثيرًا من  يبدو 
مع  تصطف  االنتقالية  المرحلة 
السودانية  الحكومة  رئيس  مبادرة 
خطابه  فــي  ــدوك،  ــم ح اهلل  عبد 
الماضي.  الثالثاء  السوداني،  للشعب 
وأصــــدرت الــســفــارة الــكــنــديــة في 
السودان بيانًا مقتضبًا، أمس الخميس، 
المبادرة،  في  جاء  بما  فيه  أشــادت 
مؤكدة دعمها للشعب السوداني، 
ورغبته الواضحة في رؤية التغييرات 
التي من شأنها تعزيز حكومة شاملة 
وديمقراطية بقيادة مدنية، وتعزيز 

ظروفهم المعيشية اليومية.

دعم كندي 
للتغييرات

قضية

الحدث

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــات فــي  ــ ــافـ ــ ــخـ ــ ــم الـ ــاقــ ــفــ فـــــي ظـــــل تــ
املواقف، وغياب البرامج املشتركة 
ــاء الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة  ــرقــ بـــن أفــ
العاقات بن مختلف  الــســودان، وتوتر  في 
ــم رئـــيـــس الـــــــــوزراء عـــبـــد الــلــه  ــ ــا، رسـ ــهــ ــرافــ أطــ
حمدوك، صــورة قاتمة لألوضاع في بــاده، 
ملمحها األهـــم هــو االنــقــســام داخـــل السلطة 
مــبــادرة إلنقاذ  مــا دفعه القــتــراح  االنتقالية، 
ما يمكن. وفيما انقسمت اآلراء بن الترحيب 
ــبـــادرة، فـــإن مــراقــبــن فــســروا  ورفـــض هـــذه املـ
طرف  كل  لتحميل  بمحاولة  حمدوك  تحرك 
الضغوط  وتخفيف  مسؤوليته،  الحكم  فــي 
ــًا فــــي ظــــل تـــــــردي األوضـــــــاع  ــه خـــصـــوصـ ــنـ عـ

عد حمدوك تصاعد 
الخالف خطرًا على 

وجود السودان نفسه

كمال عمر: 
المبادرة دليل على فشل 

الحكومة وحمدوك

محاولة لتخطي انقسامات 
السلطة في السودان

وقف زحف »طالبان« والشكوى 
من باكستان

ـــص حـــمـــدوك، في 
ّ

املــعــيــشــيــة واألمـــنـــيـــة. ولـــخ
خـــطـــاب مـــفـــتـــوح لــلــشــعــب الــــســــودانــــي، يـــوم 
ــثـــاثـــاء املــــاضــــي، وهــــو الـــثـــانـــي مـــن نــوعــه  الـ
خــال أســبــوع، األزمـــة الــراهــنــة فــي الــســودان 
االنتقالية،  السلطة  داخــل  الحاد  باالنقسام 
بـــمـــا يــشــمــل الـــخـــافـــات الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــكــون 
العسكري، وما شابهها داخل املكون املدني، 
مــضــافــًا إليهما تـــأزم الــعــاقــة بــن املــكــونــن، 
الــلــذيــن يــشــّكــان عــمــاد الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة 
الــســودان منذ أغسطس/آب 2019، عقب  في 
التوقيع على الوثيقة الدستورية بن املكون 

العسكري وقوى »إعان الحرية والتغيير«.
ــاف رئـــيـــس الـــــــوزراء مــشــاهــد إضــافــيــة  ــ وأضــ
لــقــتــامــة املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي بــالــتــنــبــيــه إلـــى 
تـــردي األوضــــاع االقــتــصــاديــة، واالضــطــراب 

براك رفيد، أمس  اإلسرائيلي  السياسي في موقع »وااله«  المعلق  كشف 
الخميس، عن غضب الحكومة السودانية وقيادات عسكرية من اللقاء 
السيادة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  بين 
وقائد قوات الدعم السريع محمد 
حمدان دقلو المعروف بحميدتي 
)الصورة(، مع وفد يضم عددًا من 
كبار قادة »الموساد«، زار الخرطوم 
ــى أن  األســبــوع الــمــاضــي. ونــوه إل
رئيس الحكومة عبد اهلل حمدوك 
ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهان، يريان في اللقاء »تآمرًا على 

سلطات الحكم الشرعية«.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار )الصورة(، أمس الخميس، إن أنقرة 
وواشنطن لم تتفقا بعد بخصوص تشغيل مطار »حامد كرزاي« الدولي 
كابول.  األفغانية  العاصمة  في 
تطرق  له  تصريح  في  أكار،  وأكد 
أفغانستان،  ــورات  ــط ت إلــى  فيه 
وزيارة وفد أميركي إلى تركيا لبحث 
مسألة تشغيل مطار كابول عقب 
انسحاب القوات األميركية من هذا 
مسؤولية  ستواصل  بالده  أن  البلد، 
تؤديها  التي  كابول  مطار  تشغيل 
استيفاء  حال  في  سنوات،   6 منذ 

الشروط الالزمة.

غضب من لقاء حميدتي و»الموساد«

ال اتفاق حول مطار كابول

تؤكد واشنطن استمرار دعمها للقوات األفغانية )نوراهلل شيرزادة/فرانس برس(

رسم حمدوك صورة قاتمة لألوضاع في السودان )إبراهيم حميد/فرانس برس(

أتــراك  الخميس، مسؤولون عسكريون  أمــس 
وأميركيون في أنقرة، ملناقشة خطط القوات 
الــتــركــيــة مــواصــلــة تــأمــن مــطــار كــابــول، بعد 
انـــســـحـــاب الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وقــــــوات حلف 

شمال األطلسي من أفغانستان.
وتأتي زيارة الرئيس األفغاني إلى واشنطن، 
بقوة  األفغانية  الحكومة  إثــارة  مع  متزامنة 
قضية املسلحن األجانب الذين يقاتلون إلى 
جانب »طالبان«، بحسب ما تقول، وهي قضية 
لواشنطن  عــالــيــة  أهــمــيــة  تشكل  أن  يــفــتــرض 
بالدرجة األولى، ألن من بنود اتفاقية الدوحة 
)املــوقــعــة بــن واشنطن و»طــالــبــان« فــي عهد 
مــــــــارس/آذار 2020(، أن  فـــي  تـــرامـــب  ــالـــد  دونـ
الجماعات  بجميع  عاقاتها  الحركة  تقطع 
توقيع  وبعد  األجــانــب.  واملسلحن  حة 

ّ
املسل

أن »طالبان«  مــرارًا  كــّررت واشطن  االتفاقية، 
لم تف بهذا البند، مؤكدًا أن للحركة عاقات 
بمسلحن أجانب، األمر الذي نفته »طالبان«.
ويــوم الــثــاثــاء املــاضــي، أثــار املتحدث باسم 
وزارة الدفاع األفغانية، فــواد أمــان، القضية، 
 إن »املــســلــحــن األجـــانـــب يــقــاتــلــون في 

ً
قــائــا

ــل وافــــــــر، ومــنــهــم  ــكـ ــان، وبـــشـ ــبــ ــالــ ــفــــوف طــ صــ
مــقــاتــلــون مـــن طــاجــيــكــســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

يـــجـــري الـــرئـــيـــس األفــــغــــانــــي أشــــــرف غــنــي، 
ورئيس املجلس األعلى الوطني للمصالحة، 
عبد الله عبد الله، زيارة مهمة إلى العاصمة 
اليوم  األميركية واشنطن، يلتقيان خالها 
الــجــمــعــة، الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن. 
وتأتي الزيارة في خضم التصعيد امليداني 
توسيع  مــع  أفغانستان،  فــي  املــســبــوق  غير 
حركة »طالبان« رقعة نفوذها، إثر سيطرتها 
على عشرات املديريات في شمالي وجنوبي 
الـــبـــاد أخـــيـــرًا، واســـتـــســـام مـــئـــات الــجــنــود 
حة. وتعد هذه 

ّ
األفغان أمام عناصرها املسل

الزيارة، األولى لغني إلى واشنطن في عهد 
بايدن، الذي تسلم مهامه رسميًا في يناير/

كــانــون الــثــانــي املــاضــي، وتــأتــي أيــضــًا بعد 
الديمقراطي  الرئيس األميركي  إدارة  إعان 
قـــرارهـــا بــســحــب جــمــيــع الـــقـــوات األمــيــركــيــة 
املــتــواجــدة فــي أفــغــانــســتــان، مــن هـــذا البلد، 
بحلول 11 سبتمبر/ أيلول املقبل. وسيركز 
اللقاء، بحسب الرئاسة األفغانية، على فتح 
واشنطن  بن  العاقات  من  صفحة جديدة 
ــا الــــتــــعــــاون فــي  ــكــــون أســــاســــهــ وكــــــابــــــول، يــ
الــقــوات األفغانية  مختلف املــجــاالت، ودعــم 

على وجه التحديد.
 

ّ
الزيارة، كل الله في هذه  ويرافق غني وعبد 
رئيس  األفــغــانــي،  للرئيس  األول  النائب  مــن 
الله صالح، وهو  االستخبارات السابق، أمر 
أحـــد املــقــربــن لــواشــنــطــن، وكـــذلـــك مستشار 
األمــــن الــقــومــي األفـــغـــانـــي، حــمــد الــلــه مــحــب، 
ورئـــيـــســـة لــجــنــة حـــقـــوق اإلنــــســــان الــوطــنــيــة، 
ــدد مــن  ــ ــى عـ ــ شــــهــــرزاد أكــــبــــري، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــبـــان« في  ــالـ املـــفـــاوضـــن الــحــكــومــيــن مـــع »طـ

العاصمة القطرية، الدوحة.
سعيدي،  أحــمــد  السياسي  املحلل  ينظر  وال 
إلـــى تــوجــه كــل مــن غــنــي وعــبــد الــلــه مــعــًا إلــى 
ــيـــة. ويــــصــــف ســـعـــيـــدي،  ــابـ ــإيـــجـ ــن، بـ ــطــ ــنــ واشــ
ــزيــــارة  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، الــ فــــي حـــديـــث لــــ
الرجلن معًا  »املهمة«، لكنه يرى أن ذهــاب  بـ

مــن يستسلم لهم مــن قــوات األمــن والجيش، 
وتجنب أي عمل يضر باملواطنن. كما شّدد 
على تطبيق الشريعة اإلسامية في املناطق 

التي يتم السيطرة عليها.
ــــاع 

ّ
ــن ومـــــــن املــــــخــــــاوف الـــرئـــيـــســـيـــة لـــــــدى صــ

التوتر في  ينعكس  أال  باكستان،  الــقــرار في 
العاقات األفغانية - الباكستانية على عاقة 
إسام أباد بواشنطن. وقال وزير الخارجية 
األسبوع  قرشي،  الباكستاني، شاه محمود 
املاضي، إن »الرئيس األفغاني سيزور قريبًا 
واشنطن وسيشتكي هناك من دور باكستان، 
لذا فنحن نقول من اآلن إن باكستان ليست 
ــوار األفـــغـــانـــي، وإن  ــحـ مــســؤولــة عـــن فــشــل الـ
هناك جهات أخرى داخل أفغانستان تسعى 
إلفــشــال الـــحـــوار«. كــمــا نــشــر رئــيــس الــــوزراء 
في  مقااًل  أخــيــرًا،  خــان،  الباكستاني عمران 
صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« األمــيــركــيــة، 
غــّيــرت سياساتها، وأنــه  بـــاده  أن  أكــد فيه 
القضية  فــي  أّي طـــرف مفضل  لــديــهــا  لــيــس 
احــتــرام باكستان إلرادة  مــؤكــدًا  األفــغــانــيــة، 
الــشــعــب األفــغــانــي. لــكــن مــســتــشــار الــرئــيــس 
األفغاني وحيد عمر، رأى أن كل التصريحات 
الــتــي تطلقها  السياسية  الــبــّراقــة واملــواقــف 
باكستان، لم تنعكس على الوضع امليداني 
في أفغانستان، معتبرًا أن مقال عمران خان 
يــحــمــل أيــضــًا طــابــعــًا ســيــاســيــًا، ولــيــس إال 
شراء للوقت. وأضاف عمر أن باده تحتاج 
إلى الخطوات العملية، مضيفًا أن باكستان 
»دخــيــلــة فـــي الــقــضــيــة األفــغــانــيــة وتــســانــد 
 املساندة، وهو أمر يثبته الواقع 

ّ
طالبان كل
األفغاني«.

وتأتي الزيارة األفغانية إلى واشنطن أيضًا، 
املفاوضات األفغانية  لم تحرز فيه  في وقــت 
األفغانية الجارية في الدوحة أي تقدم حتى 
اآلن، على الرغم من إعان الطرفن استمرار 
القطرية،  العاصمة  في  بينهما  االجتماعات 
»طالبان« على  كما أن االنتصارات الجديدة لـ
قــدمــًا في  املــضــي  األرض، قــد تشجعها عــلــى 

امليدان، من دون اهتمام كبير بالحوار.

ــتــــان«. وأضـــــــاف أن لـــــدى الــحــكــومــة  وبــــاكــــســ
األفــغــانــيــة »أدلــــة تثبت ذلـــك، وقـــدم قــبــل أيــام 
اعــتــقــل خــال  لباكستاني  مــصــورا   

ً
تــســجــيــا

ــقــــوات األفـــغـــانـــيـــة فـــي جــنــوب  الـــقـــتـــال ضـــد الــ
والوفد  غني  يثير  أن  وُيتوقع  أفغانستان«. 
املرافق له هذه القضية خال زيارته واشنطن، 
اتــه مــع املــســؤولــن األمــيــركــيــن،  وخـــال لــقــاء

وهو ما تعتبره كابول ورقة قوية في يدها.
 

ّ
ــان« جــل ــبـ ــالـ ــاء، تـــصـــّب حـــركـــة »طـ ــنــ فـــي األثــ

ــداث املــيــدانــيــة. ويــرى  ــ اهــتــمــامــهــا عــلــى األحـ
الــقــائــد املـــيـــدانـــي فـــي الـــحـــركـــة، ســلــيــم الــلــه، 
وهـــو عــنــصــر ســابــق فــي الـــقـــوات األفــغــانــيــة 
»العربي الجديد«، أن  الخاصة، في حديث لـ
الجيش األفغاني لم يكن ليستطيع الوقوف 
فــي وجـــه زحـــف الــحــركــة لـــوال قــــدرات ســاح 
الجو التي يملكها، مؤكدًا أن لدى »طالبان« 
املــعــركــة عسكريًا،  الــقــدرة على حسم  الــيــوم 
مــشــددًا على أن ســقــوط املــديــريــات األخــيــرة 

إشارة مهمة إلى ذلك.
وأصــــدر زعــيــم حــركــة »طــالــبــان«، املـــا هيبت 
إلـــى  ــديــــدة  تــعــلــيــمــات جــ أخــــونــــد زاده،  الـــلـــه 
أنــــــصــــــاره، حــــــول الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املـــنـــاطـــق 
الجديدة، ودعاهم إلى »التعامل الحسن« مع 

إلى العاصمة األميركية، يشير إلى االنقسام 
املوجود داخل الحكومة األفغانية، واعتراف 
ــه. فــالــرئــيــس األمـــيـــركـــي، بحسب  واشــنــطــن بـ
 مــن غــنــي وعــبــد الــلــه، 

ً
ســعــيــدي، يستقبل كـــا

الــلــذيــن تــنــافــســا فـــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
 ،)2019 سبتمبر/أيلول  فــي  )جـــرت  السابقة 
والـــتـــي نــجــم عــنــهــا خــــاف كــبــيــر عــلــى هــويــة 
الفائز بالرئاسة. ويؤكد املحلل السياسي أن 
الحالة التي تعيش فيها أفغانستان من توتر 
وقلق، سببها الخافات بن غني وعبد الله، 
وعلى واشنطن أن تعي ذلك، وتلجمهما عن 

خافاتهما املتعلقة تحديدًا بعملية السام.
غير أن األكاديمي والباحث لطف الله حفيظ، 
قيام  أن  الجديد«،  »العربي  لـ يرى في حديث 
أهمية  يحمل  معًا،  بالزيارة  الله  وعبد  غني 
قـــصـــوى. ويــعــتــبــر حــفــيــظ أن الـــزيـــارة تحمل 
رسائل أميركية، منها أن الواليات املتحدة لن 
تتخلى عن أفغانستان، كما أنها لن تتخلى 
القوات املسلحة األفغانية التي تقف في  عن 

وجه »طالبان«.
ووصــل مسلحو »طالبان« إلى أبــواب مراكز 
4 أقــالــيــم أخـــيـــرًا، بــعــد الــســيــطــرة عــلــى معظم 
ــات املـــــوجـــــودة فـــيـــهـــا، وهـــــي أقــالــيــم  ــريــ ــديــ املــ
قندز، تخار، بلخ، وبدخشان. كما أن الحركة 
بسيطرتها  االنــتــصــارات،  مــن  الكثير  قت 

ّ
حق

على مناطق مختلفة في جنوب الباد، بعد 
استسام املئات من عناصر األمن واملسلحن 
ــوالـــن لــلــحــكــومــة أمـــامـــهـــا، األمـــر  الــقــبــلــيــن املـ
ــد يــنــذر  ــة، والــــــــذي قــ ــكـــومـ الــــــذي يــخــيــف الـــحـ
ــبــــان« يـــوم  ــالــ بــســقــوطــهــا. كـــمـــا ســـيـــطـــرت »طــ
الثاثاء على املعبر الرئيسي بن أفغانستان 

وطاجيكستان، معبر شير خان الحدودي.
وأخــــذت حــكــومــة غــنــي عــلــمــًا بــمــا يــحــدث في 
املــــيــــدان، وبـــالـــتـــراجـــع »الــتــكــتــيــكــي« لــلــقــوات 
الــداخــلــيــة  بــيــنــمــا صـــّبـــت وزارة  األفـــغـــانـــيـــة، 
وأعلنت  القبلية،  الزعامة  على  جــام غضبها 
القبائل  زعــمــاء  مــن  عــددًا كبيرًا  اعتقلت  أنها 
الذين كانوا يتوسطون بن الحركة والقوات 
األفــغــانــيــة مــن أجـــل اســتــســام األخــيــريــن من 

دون قـــتـــال، مـــع تــســلــيــم الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
ــابـــل ســـمـــاحـــهـــا لــهــم  ــقـ ــة، مـ ــركــ ــحــ ملـــســـلـــحـــي الــ

بالعودة إلى منازلهم أحياء.
ــع لــلــجــيــش  ــابـ ــتـ وأصـــــــدر »فـــيـــلـــق بــــامــــيــــر«، الـ
األفــغــانــي فــي شــمــال الــبــاد، الــثــاثــاء، بيانًا 
ــيـــوخ الــقــبــائــل  ــددًا مــــن شـ ــ وصــــــــورًا، تــظــهــر عــ
ــلـــق، مــــؤكــــدًا أن هــــؤالء  ــيـ ــفـ ــــدى الـ مــعــتــقــلــن لــ
ــانــــوا يـــتـــوســـطـــون بــــن الــــقــــوات األفــغــانــيــة  كــ
ــبــــان« مـــن أجــــل االســـتـــســـام، وقــــد تم  ــالــ و»طــ
اعــتــقــالــهــم، وســتــجــري مــاحــقــتــهــم قــضــائــيــًا. 
ــانـــي، وحــيــد  ــغـ ــد مــســتــشــار الـــرئـــيـــس األفـ ــ وأكـ
عمر، أن األحوال ستتحسن خال أسبوعن، 
ــضــرب بيد مــن حــديــد من 

ُ
وأن »طــالــبــان« ســت

األفــغــانــيــة بالتنسيق  األمــنــيــة  ــقـــوات  الـ قــبــل 
مــع أطــيــاف الــشــعــب، مــشــددًا على أن الحركة 
لـــن تـــأتـــي لــلــشــعــب »إال بـــالـــويـــات والـــدمـــار، 
بذلك«.  لهم  تسمح  لــن  األفغانية  والحكومة 
الــقــوات األفغانية على  قـــدرة  كما شـــّدد على 
ــاع عن  ــدفـ الــتــصــدي لــهــجــمــات »طـــالـــبـــان« والـ

أراضي أفغانستان وسيادتها.
لـــكـــن تـــقـــريـــرًا صـــــدر أخــــيــــرًا لـــاســـتـــخـــبـــارات 
األميركية، خلص إلى أن الحكومة األفغانية 
ستسقط بيد »طالبان« في غضون 6 أشهر، 
بمجرد اكتمال االنسحاب األميركي من هذا 
األكثر  التقييمات  التقرير  واستبعد  الــبــلــد. 
ــفـــاؤاًل الــتــي تـــم إجـــراؤهـــا فـــي وقـــت ســابــق،  تـ
ــد كبار  »طــالــبــان«. وأكـ بــعــد الــتــقــدم األخــيــر لـــ
املــســؤولــن فــي البنتاغون أول مــن أمـــس، أن 
ــيـــرة الــتــي »يــراقــبــهــا«  هــجــمــات الــحــركــة األخـ
الــجــيــش األمــيــركــي عــن كــثــب »لـــن تــؤثــر على 
ــركـــي«. والــتــقــى  ــيـ االنـــســـحـــاب الــعــســكــري األمـ

تطالب كابول بدعم 
باكستاني ملموس 

للسالم على األرض
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روسيا ترفع ثمن التسوية
تصعيد عسكري 

في إدلب

التفاوض حول شمال 
غربي سورية انحصر بين 

موسكو وأنقرة

أمين العاصي

ــد الـــــشـــــمـــــال الـــــغـــــربـــــي مــن  ــهــ يــــشــ
ســـوريـــة تــصــعــيــدًا عــســكــريــًا قبل 
ــدء مــــــــداوالت مــجــلــس  ــ ــام مــــن بـ ــ أيــ
الــدولــي، في 10 يوليو/ تموز املقبل،  األمــن 
لتمديد آلية إدخال املساعدات الدولية لنحو 
4 ماين مدني في شمال سورية، وهــو ما 
تبحث  فيما  اللحظة،  حتى  روسيا  ترفضه 
الواليات املتحدة عن بدائل كي ال تقع تحت 
االبتزاز الروسي. وفي سياق التصعيد الذي 
بدأ في مطلع الشهر الحالي، تبادلت قوات 
النظام السوري وفصائل املعارضة القصف 
على خطوط الجبهات شمالي غرب سورية، 
ــاروا إلـــى أن  ــ حسبما كــشــف نــاشــطــون، وأشـ
هذه القوات قصفت، صباح أمس الخميس، 
تقاد  وبــلــدات  قـــرى  والــصــواريــخ  باملدفعية 
إلى  إضافة  حلب،  غربي  والهباطه،  وبلنتا 
الزاوية،  بجبل  الفطيرة وشاغوريت  بلدتي 
الــقــوات  مــن جهتها، قصفت  إدلـــب.  جنوبي 
الــتــركــيــة وفــصــائــل املــعــارضــة مــواقــع لــقــوات 
النظام واملسلحن املوالن لها في الفوج 46 
الغربي،  ريــف حلب  وميزناز وكفرحلب في 
وذلك ردًا على قيام قوات النظام باستهداف 
قرى وبلدات في ريف حلب الغربي. وشهد 
فــجــر أمــــس دخـــــول رتــــل عـــســـكـــري، وصــفــتــه 
التركي  »الكبير«، للجيش  بـ مصادر محلية 
مـــن مــعــبــر كــفــرلــوســن الــــحــــدودي، شــمــالــي 
سورية، وتوجه إلى نقاط لهذا الجيش في 
ريــف إدلــب الجنوبي. وضــّم الــرتــل أكثر من 
30 مجنزرة ثقيلة، إضافة إلى عربات ومواد 
التعزيزات  توزيع  وتــّم  وذخــائــر.  لوجستية 

إدارة  رئيس  نائب  كشف  حسبما  سلطان، 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي هــيــئــة األركــــــان 
ياروساف  اللواء  الروسي  للجيش  العامة 
ــاف املـــســـؤول الـــروســـي:  ــ مــوســكــالــيــك. وأضــ
ــة  »نــعــمــل بــشــكــل نــشــط عــلــى تــســويــة األزمــ
الــســوريــة ضمن إطـــار صيغة أســتــانــة التي 
 6 قريبًا، بن  ستنعقد جلسة جديدة منها 
يوليو و8 منه، في مدينة نور سلطان«. وال 
مــن ســوريــة محكومًا  الغربي  الشمال  يـــزال 
الضامن  الثاثي  بتفاهمات  اللحظة  حتى 
ملسار أستانة )تركيا، إيران، روسيا(، الذي 
كــمــا يــبــدو بـــات مـــهـــددًا بــاالنــهــيــار، نتيجة 
الـــثـــاث حــــول كيفية  الـــــدول  اخـــتـــاف رؤى 

التسوية النهائية في سورية.
وال يمكن عزل ما يجري في الشمال الغربي 
من سورية من تصعيد متبادل بن الروس 
واألتراك عما يجري داخل األروقة السياسية 
مـــن تــحــركــات لــهــا عـــاقـــة بــاملــلــف الـــســـوري 
ــداوالت مــجــلــس األمــــن الــدولــي  ــ قــبــيــل بـــدء مـ
ــاعـــدات الــدولــيــة  ــال املـــسـ ــ لــتــمــديــد آلـــيـــة إدخــ
لنحو 4 مــايــن مــدنــي فــي شــمــال ســوريــة. 
وتشي تصريحات املسؤولن الروس حتى 
ثمنًا سياسيًا  تــريــد  مــوســكــو  بـــأن  اللحظة 
واقتصاديًا مقابل تمرير القرار في مجلس 

األمن الدولي في الشهر املقبل، وإال فستلجأ 
إلى حق النقض »الفيتو«، وهو ما تتحسب 

له أنقرة وواشنطن. 
ـــــح وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 

ّ
ومل

الفــروف، في رسالة أخيرة إلى األمن العام 
لــألمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، إلــى 
األمــم  تفويض  تجديد  ستمنع  موسكو  أن 
املتحدة على املعبر الحدودي الوحيد، وهو 
باب الهوى مع الجانب التركي. واّدعــى في 
»أسوشييتد  وكالة  نشرتها  التي  الرسالة 
ــكـــو »تــشــهــد  ــيــــة، أن مـــوسـ ــيــــركــ بـــــــرس« األمــ
مــحــاوالت  على   ،2020 نيسان  إبــريــل/  منذ 
قوافل مساعدات  لعرقلة وصــول  متواصلة 
ــم املــتــحــدة  إنــســانــيــة مــشــتــركــة مـــن قــبــل األمــ
والهال  األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة 
األحــمــر العربي الــســوري إلــى شــمــال غربي 
إدلـــــب مـــن دمـــشـــق، مـــن قــبــل هــيــئــة تــحــريــر 
وبالتواطؤ  سابقًا(،  النصرة  )جبهة  الشام 
ر غوتيريس مجلس 

ّ
مع أنقرة«. بــدوره، حذ

األمن الدولي من »عواقب وخيمة« في حال 
املساعدات  إيصال  آللية  التمديد  في  فشله 
اإلنــســانــيــة إلـــى ســوريــة عــبــر الــحــدود لعام 
آخــر، مناشدًا أعــضــاء مجلس األمــن »بقوة 
التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن السماح 
قناة  بــاعــتــبــارهــا  الــحــدود  عــبــر  بالعمليات 
ــم، لـــســـنـــة أخـــــــــــرى«. وأشــــــار  ــدعــ ــلــ حـــيـــويـــة لــ
غوتيريس إلى أن الوضع اإلنساني الحالي 
فــي ســوريــة »أســـوأ مــن أي وقــت مضى منذ 
بدء الصراع، إذ يحتاج 13.4 مليون شخص 
إلى املساعدة اإلنسانية، كما أن 12.4 مليون 
شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي«. 
الــبــاحــث  ــرى  ــ يـ املـــعـــطـــيـــات،  ــذه  ــ كــــل هـ وإزاء 

ــادة، فـــي حــديــث مع  ــ ــوان زيــ ــ الــســيــاســي رضـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــــواليــــات املــتــحــدة 
»تــبــحــث الـــبـــدائـــل املــمــكــنــة فـــي حــــال نــفــذت 
ــدام الــفــيــتــو  ــخــ ــتــ ــاســ روســـــيـــــا تــــهــــديــــدهــــا بــ
إلجــهــاض قــرار مجلس األمــن الــدولــي حول 
تجديد آلية إدخال املساعدات«، مشيرًا إلى 
»املــهــم« سيعقد في  بـــ اجــتــمــاعــًا وصــفــه  أن 
يونيو/   28 فــي  رومـــا  اإليــطــالــيــة  العاصمة 
مـــســـتـــوى وزراء  عـــلـــى  ــي  ــالــ ــحــ الــ ــران  ــ ــزيــ ــ حــ
خــارجــيــة دول لــهــا صــلــة بــاملــلــف الـــســـوري. 
ــاع دولــــــي حـــول  ــمـ ــتـ أنـــــه »أول اجـ وأوضـــــــح 
الــخــارجــيــة األميركي  ســوريــة ينسقه وزيـــر 
أنتوني بلينكن«، مضيفًا: »يشكل االجتماع 
عودة سورية إلى امللف الدولي بدبلوماسية 
أمــيــركــيــة نــشــطــة، وســيــركــز بــشــكــل رئيسي 
على موضوع املعابر واملساعدات الدولية«. 
وحــول األهــداف الروسية من وراء التهديد 
بـــاســـتـــخـــدام »الـــفـــيـــتـــو« فــــي مــجــلــس األمــــن 
الدولي ضد التمديد آللية إدخال املساعدات 
ــال زيـــــادة: هناك  عــبــر مــعــبــر بـــاب الـــهـــوى، قـ
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــدم وضــــــع املـ ــعــ وعـــــــود ملـــوســـكـــو بــ
ــانــــون قــيــصــر«  ــــق »قــ الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا وفـ
الــــخــــاص بـــســـوريـــة، لـــكـــن ربـــمـــا تـــريـــد رفـــع 
»الفيتو«.  السعر التفاوضي عبر التهديد بـ
ــر املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم  مـــن جــهــتــه، ذكــ
يحيى  املعارضة  السورية  التفاوض  هيئة 
»العربي الجديد«، أن االجتماع  العريضي، لـ
املــجــمــوعــة  دول  خـــارجـــيـــة  وزراء  ســيــضــم 
املــصــغــرة حـــول ســـوريـــة، وتــركــيــا، ويبحث 
ــقــــرار الــــدولــــي 2254 الـــــذي رســــم خــريــطــة  الــ
طريق للحل في سورية منذ عام 2015، إال 

أنه لم ينفذ حتى اليوم. 

قبل أيام من بدء 
مداوالت مجلس األمن 

الدولي في شأن تمديد 
آلية إدخال المساعدات 

إلى الشمال السوري، تصرّ 
روسيا على شروطها، 

مهددة بـ»الفيتو«
يحتاج 13.4 مليون سوري للمساعدة اإلنسانية )فرانس برس(

التماس مع  على خمس نقاط على خطوط 
قوات النظام السوري واملليشيات اإليرانية 
بعد  التركية  الخطوة  وتأتي  لها.  املساندة 
مقتل جندي تركي وإصابة آخرين بجروح، 
أول من أمس األربعاء، عقب استهداف قوات 
الــنــظــام نــقــطــة تــابــعــة لــلــجــيــش الــتــركــي في 
منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وحول هذه التطورات، يرى املحلل مصطفى 
الفرحات، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الغربي  الشمال  في  مرتقبًا  »ال تصعيد  أن 
من سورية من قبل قوات النظام إال بأوامر 
ــة مــــبــــاشــــرة. وهـــــــذا األمـــــــر بــــــات مــن  ــ ــيـ ــ روسـ
البديهيات«. ويشير إلى أن التفاوض حول 
الشمال الغربي من سورية »انحصر خال 
ـــ18 شــهــرًا املــاضــيــة بـــن مــوســكــو وأنــقــرة  ــ الـ
فقط«، الفتًا إلى »غاب الدور اإليراني بسبب 
ــلـــف«. ويــــرى أن الــجــانــب  حــســاســيــة هــــذا املـ
الروسي يريد قطف ثمار تدخله العسكري 
الــواســع فــي ســوريــة لصالح الــنــظــام، ولكن 
خيوط اللعبة الدولية ال تزال بيد الواليات 
املــتــحــدة، وأي حــلــول فــي ســوريــة يــجــب أن 

مهر بالختم األميركي في النهاية.
ُ
ت

ــل 
ّ

ــفـــرحـــات أن واشـــنـــطـــن »تــفــض ويــعــتــبــر الـ
تــجــمــيــد املـــلـــفـــات فـــي ســــوريــــة، إذ يـــبـــدو أن 
جــو  ــيــــركــــي  األمــ الـــرئـــيـــس  إدارة  أولـــــويـــــات 
بايدن بعيدة عن امللف السوري، لذا نخشى 
ــمـــال قــتــالــيــة  مـــن غـــض طــــرف غـــربـــي عـــن أعـ
مـــحـــدودة يــمــكــن أن يــقــوم بــهــا الـــــروس في 
ســــوريــــة«. ويـــبـــدي اعـــتـــقـــاده بــــأن »الـــــروس 
على  للسيطرة  بريًا  التقدم  يحاولون  ربما 
الطريق الدولي أم 4 )حلب ـ الاذقية(، الذي 
يربط غرب الباد بشمالها ويقطع محافظة 
إدلب، لجني مكاسب سياسية واقتصادية 
للروس والنظام«، مضيفًا أن هذا التصعيد 
ضــغــط عــلــى الــجــانــب الــتــركــي لفتح املعابر 
الــداخــلــيــة بــن مــنــاطــق املــعــارضــة الــســوريــة 
والنظام. وعلى الرغم من قسوة النزوح، إال 
املعارضة  مناطق  فــي  املعيشي  الــوضــع  أن 
 

ّ
أفــضــل بكثير مــن مــنــاطــق الــنــظــام، فــي ظــل

غياب طوابير الخبز واملحروقات في شمال 
سورية.

ــك، أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو، أمـــس  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
مفاوضات  مــن  جــديــدة  أن جولة  الخميس، 
ــة  أســــتــــانــــة الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــســـويـــة الـــســـوريـ
ســـتـــجـــري فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــازاخـــيـــة نـــور 


