
المفاوضون اإليرانيون يعودون لفيينا
ضجة المقابلة المسربة لظريف تطغى على زيارته العراق

حفتر يعرقل الحكومة الليبيةسد النهضة: 3 مقترحات أفريقية لتسيير الملء الثاني

يحدث اآلن
بينما تتركز األنظار على فيينا حيث تستأنف المفاوضات النووية هذا األسبوع، خطفت مقابلة مسربة لوزير الخارجية 
محمد جواد ظريف الذي يزور العراق، األضواء، خصوصًا مع حديثه عن دور قاسم سليماني ومساع روسية 

لتدمير االتفاق النووي

23
سياسة

زكريا الكمالي

اإلقرار اإليراني بوقوف طهران خلف 
التطور العسكري الحوثي، ووجود 

خبراء عسكريني من الحرس الثوري 
اإليراني في اليمن، تطور مهم يضع 

األمور في سياقها الصحيح، وُيعّرف 
كافة املتابعني لألزمة اليمنية، بالحجم 

الحقيقي ملليشيات كانت قد بدأت 
تشطح بأنها أكبر قوة صاروخية 
عربية، على الرغم من أنها ال تفقه 

سوى في حروب العصابات.
حسب ملساعد قائد »فيلق القدس« 

ُ
ت

اإليراني، الجنرال رستم قاسمي، 
شجاعته، وأنه فضح األهداف التي 

تديرها بالده في اليمن من تحت 
الطاولة، لكن حصر عدد الخبراء 
اإليرانيني املتواجدين في صنعاء 

ل 
ّ
»عدد أصابع اليد« الواحدة، يقل بـ

كثيرًا من شأن الحوثيني بأنهم »دمى« 
تديرها أصابع محدودة.

بغض النظر عن الرقم الدقيق لعدد 
»األصابع« اإليرانية في اليمن، ومقدار 

الصدمة التي أحدثتها تصريحات 
قاسمي، خصوصًا أن األجندة 

املشبوهة )إليران( كانت ملحوظة 
للعيان منذ اجتياح الحوثيني لصنعاء 

واالنقالب على السلطة، تقّدم 
االعترافات اإليرانية إدانة كافية لنظام 

طهران في إطالة أمد الحرب اليمنية، 
وتجعلهم أعضاء مؤسسني في نادي 
الجناة امللطخني بدماء األبرياء، حتى 

وإن حاولت الخارجية اإليرانية مداراة 
الفضيحة، بالقول إن تلك التصريحات 

»تتنافى مع الواقع«.
ما يتنافى مع الواقع، هو ممارسة 
التقية في واحدة من أكبر األزمات 
اإلنسانية في العالم، واالدعاء بأن 
ما يتم تقديمه في اليمن للحوثيني 

هو الدعم السياسي فقط، فيما 
الحقيقة هي أن األصابع الخفية تعمل 

 فرص السالم، وأن 
ّ

على اغتيال كل
طهران تقدم للحوثيني كافة أنواع 

الدعم العسكري واملادي واإلعالمي، 
باستثناء السياسي.

بعيدًا عن األجندة اإليرانية وتوضيح 
ح، وجّهت االعترافات اإليرانية 

ّ
وض

ُ
امل

صفعة مدوية للحوثيني، وجعلت 
الجماعة التي مألت الدنيا ضجيجًا 

عن السيادة واالرتهان، في خانة 
واحدة مع سائر املرتزقة واملنقادين 

وأدوات األطراف اإلقليمية داخل اليمن. 
حاولت القيادات السياسية الحوثية 
االجتهاد للخروج بتفسيرات بدت 

ظريفة في مجملها، كالقول إن هدف 
تصريحات قاسمي كان »استفزاز 

 
ّ

السعودية«، وأنه »ليس من حق
السعودية مساءلتهم عن عالقتهم 

بإيران«، ولكن يحق لهم »القيام 
بمساءلتها عن عالقتها بإسرائيل«.

ليس هناك ما يدعو للخجل، 
فاالعتراف بالتبعية فضيلة، وكما 
رفعتم صورة قاسم سليماني في 

شوارع صنعاء، يفترض بكم أن 
تخطوا عبارات فوق كافة الصواريخ 
والطائرات املسّيرة: »هذا من فضل 

إيران«.

إيران في اليمن: 
بغداد ترفض استقبال معتقلي  »داعش« األجانبأصابع ودمى

بغداد ـ عادل النواب

»الــعــربــي  كــشــف مـــســـؤول أمــنــي عـــراقـــي، أمـــس اإلثـــنـــن، لـــ
الــجــديــد«، عــن رفـــض بـــاده طــلــبــات جــديــدة تــقــّدمــت بها 
دولــتــان أوروبــيــتــان لنقل عــنــاصــر تنظيم »داعـــــش«، من 
مــواطــنــيــهــمــا املــــوجــــوديــــن فــــي ســـجـــون »قـــــــوات ســـوريـــة 
الديمقراطية« )قسد( في الجانب السوري ضمن محافظة 
لقانون مكافحة  العراق، ومحاكمتهم وفقًا  إلى  الحسكة، 
اإلرهاب العراقي النافذ في الباد، مؤكدًا في الوقت نفسه 
عدم وجود تغيير في خطة السلطات الحكومية استقبال 
إنــشــاء مخيمات خــاصــة لهم  الــهــول بعد  عــراقــيــي مخيم 
وتهيئة  مناسب،  املــدن ومؤمنة بشكل  مــراكــز  عــن  بعيدًا 
والنساء  األطفال  تأهيل  وإعــادة  معهم  للتعامل  برنامج 

بالتعاون مع األمم املتحدة.
وُيعتبر الرد العراقي الجديد هو الثاني من نوعه منذ عام 
2019 حول املوضوع نفسه، إذ سبق أن تقّدمت دول غربية 
عدة بطلبات للعراق الستقبال معتقلي تنظيم »داعش«، 
من جنسيات تلك الدول، ومحاكمتهم لديه وفقًا للقوانن 
العراقية النافذة، وقّدمت لبغداد خال ذلك عروضًا بمنح 

مــالــيــة حــتــى تــتــمــّكــن مــن بــنــاء ســجــون محصنة وإطـــاق 
برامج تأهيل.

ــي فــي  ــنــ ــوطــ ــاريـــة األمــــــــن الــ ــشـ ــتـ ــسـ وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن بــــاده »رفــضــت طلبات  بـــغـــداد، لـــ
تــقــّدمــت بــهــا دولــتــان أوروبــيــتــان فــي األســابــيــع املاضية 
داعـــش، يحملون  تنظيم  مــن  إرهابيًا   80 نحو  الستقبال 
جنسيتي الدولتن، موجودين في سجون قوات سورية 
الديمقراطية )قسد(«. وأضــاف أن »دولــة ثالثة سبق لها 
بــغــداد، الستقبال  فــي  بــواســطــة سفيرها  قــّدمــت طلبًا  أن 
منتصف  ومحاكمتهم  بــاإلرهــاب  املــتــورطــن  مواطنيها 

شباط املاضي، لكن العراق يعتبر أنه غير معني بامللف، 
وقـــد يــتــســّبــب بــمــشــاكــل أمــنــيــة خــطــيــرة لـــه، كــمــا أن هناك 
الخطوة«.  اعتراضات سياسية وحتى شعبية على هذه 
ووصــف املشكلة بأنها أكبر من قــدرة العراق على حلها، 
م مقاتلي »داعش« 

ّ
لكن في الوقت نفسه فإن إجراءات تسل

تورطوا  مــن  خصوصًا  مستمرة،  العراقية  الجنسية  مــن 
بجرائم داخل العراق، كما أن عملية بناء معسكرات بعيدة 
عن مراكز املدن شمال وغرب العراق الستقبال العراقين 
الــســوري مستمرة وبعلم بعثة  الــهــول  مــن ســكــان مخيم 
األمم املتحدة والتحالف الدولي اللذين ينسقان في هذا 

اإلطار، ويلتزم العراق باستقبال مواطنيه فقط.
في السياق ذاته، قال عضو لجنة العاقات الخارجية في 
البرملان العراقي مختار املوسوي، إن »العراق رد في األيام 
املاضية بالرفض على طلب نقل معتقلي داعش  القليلة 
في حديث  ومحاكمتهم«، مضيفًا  إلــى سجونه  األجانب 
مع »العربي الجديد« أن »الحكومة تتعرض منذ أسابيع 
لضغوط تمارسها دول أوروبية إلى جانب واشنطن من 
فــي سورية  دواعـــش موجودين  باستقبال  إقناعها  أجــل 
عــنــد قــســد كـــون هـــذه الــــدول تعتبر وجـــودهـــم حــالــيــًا في 

السياسية  الــقــوى  أن  آمــــن«، مبينًا  غــيــر  قــســد  مــعــتــقــات 
أنه  الكاظمي  مصطفى  الحكومة  رئيس  أبلغت  أن  سبق 
»ال مكان لهم بالعراق، واملشكلة ليست عراقية وال يمكننا 
اعتراضات  »هــنــاك  أن  إلــى  فــي حلها«. ولفت  مساعدتهم 
سياسية حتى في ما يتعلق بنقل عوائل عناصر داعش 

العراقين من مخيم الهول إلى داخل العراق«.
الخبير في الشأن األمني العراقي أحمد الشريفي، املتابع 
عدة  غربية  »دواًل  إن  الجديد«  »العربي  لـ قــال  املــلــف،  لهذا 
تــخــشــى عــــودة مــواطــنــيــهــا املـــتـــورطـــن مـــع تــنــظــيــم داعـــش 
ــدة، بــيــنــهــا أن  ــ ــبـــاب عـ واملــعــتــقــلــن حــالــيــًا فـــي ســـوريـــة ألسـ
القوانن املعمول بها في تلك الدول ال تتناسب مع خطورة 
وحالة اإلرهابين، وأخرى كونها تخشى من خطورة هؤالء 
لديهم  هـــؤالء  أن  عمومًا، خصوصًا  األمــنــي  على وضعها 
قدرة على التواصل مع بعض األفــراد املتشددين وهم في 
داخل السجون، ولهذا هي ترفض وتسعى إليجاد حل من 
خال العراق«. واعتبر أن »رفض بغداد الجديد للضغوط 
في هذا اإلطار صحيح، ففي حال املوافقة سيتحّول العراق 
إلى سجن ضخم يؤوي آالف اإلرهابين الخطرين، وهو ما 

ل تهديدًا أمنيًا للباد«.
ّ
يمث

طهران ـ صابر غل عنبري
بغداد ـ براء الشمري

عــاد وفــد إيــران برئاسة نائب وزير 
الــخــارجــيــة عــبــاس عــراقــجــي، أمــس 
ــى فـــيـــيـــنـــا الســـتـــئـــنـــاف  ــ ــ اإلثــــــنــــــن، إلـ
املفاوضات بن أطــراف االتــفــاق الــنــووي، في 
حن وصــل وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد 
العراقية بغداد  العاصمة  إلــى  جــواد ظريف، 
في إطار جولة إقليمية، وذلك على وقع ضجة 
كبيرة حول مقابلة مسربة له تطرق فيها إلى 
حديثه  سيما  وال  الحساسة،  النقاط  بعض 
قاسم  السابق،  القدس  فيلق  قائد  تحكم  عن 
اإليــرانــيــة،  الخارجية  بالسياسة  سليماني، 
النووي  االتفاق  »تدمير«  لـ روسيا  ومساعي 

عام 2015.
ومن املقرر أن تستأنف املفاوضات بن أطراف 
االتفاق النووي في فيينا، هذا األسبوع على 
الست  الـــدول  نـــواب وزراء خــارجــيــة  مستوى 
األعضاء باالتفاق، إيران وفرنسا وبريطانيا 
ــراء هــذه  ــبــ ــا والـــصـــن وروســــيــــا، وخــ ــيـ ــانـ وأملـ
 عن مفاوضات أخرى ستجريها 

ً
الدول، فضا

أطــراف االتــفــاق الــنــووي باستثناء إيــران مع 
الــوفــد األمــيــركــي فــي فيينا بــرئــاســة روبـــرت 

مالي.
وقــــال املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، 
الصحافي  مؤتمره  فــي  زادة،  خطيب  سعيد 
األسبوعي عبر خدمة »الفيديو كونفرانس«، 
في  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  ــة  ــاركـ »مـــشـ إن  أمـــــس، 
مــبــاحــثــات فيينا لــيــســت مــطــروحــة«، مــؤكــدًا 

تتقدم  وال  بطيئة  فيينا  فــي  »املــبــاحــثــات  أن 
بـــســـرعـــة«. وكـــشـــف خــطــيــب زادة عـــن وجـــود 
»خافات حول بعض القضايا«، مشددًا على 
املــوقــف اإليـــرانـــي مــن رفـــع جــمــيــع الــعــقــوبــات 
والــتــحــقــق مـــن ذلـــك قــبــل الـــعـــودة إلـــى تنفيذ 
اآلن نفسه  فــي  الــنــوويــة، ومــجــددًا  التعهدات 
رفض طهران ألي خطة على أساس »الخطوة 

مقابل الخطوة«.
ــى مــقــابــلــة ظــريــف  ــ إلـ وتــــطــــرق خــطــيــب زادة 
ــة أول مــــن أمـــــس األحـــــــد، نـــافـــيـــًا عــلــم  ــربـ املـــسـ
الخارجية أو أي دور لها في تسريب املقابلة 
الــتــي أجــريــت مــع ظــريــف قبل شــهــريــن. وقــال 
ولــم يكن مقررًا  إعامية  »لــم تكن  املقابلة   

ّ
إن

نــشــرهــا ولـــيـــس واضـــحـــًا َمــــن نــشــرهــا وألي 

ــوارًا سريًا  أهــــداف«. وأضـــاف أنــهــا كــانــت »حــ
الجمهورية )حسن  الحكومة، ورئيس  داخل 
نقل التجارب 

ُ
روحاني( كان على قناعة بأن ت

لــلــحــكــومــة املــقــبــلــة مــن خـــال إجــــراء حــــوارات 
لتسجيلها  الــحــكــومــة  ــاء  أعـــضـ ــع  مـ داخـــلـــيـــة 
»املــلــف   

ّ
أن زادة  خــطــيــب  وتـــابـــع  كـــوثـــائـــق«. 

داخلية  مقابلة  مــن  ومنتقى  ع 
ّ
مقط املــســّرب 

مــدتــهــا 7 ســـاعـــات«. وكــانــت تــســربــت مقابلة 
لــظــريــف، مــســاء األحـــد، إلــى مــواقــع التواصل 
الناطقة باللغة  االجتماعي ووسائل اإلعــام 
الــخــارج، تحدث فيها عــن دور  الفارسية فــي 
اإليرانية،  الخارجية  السياسة  سليماني في 
ومساعي روسيا إلفشال املفاوضات النووية 
عــام 2015. وتصل مــدة املقابلة إلــى أكثر من 

3 ســـاعـــات، أجـــراهـــا ظــريــف مــع االقــتــصــادي 
اإليراني سعيد لياز، يوم 24 فبراير/شباط 
»التاريخ  تسجيل  برنامج  إطــار  في  املاضي 
الشفهي لحكومة الحكمة واألمل« في إشارة 
تنتهي واليتها  التي  إلــى حكومة روحــانــي، 

بعد نحو 100 يوم.
وقال ظريف، في املقابلة املسّربة، إن »امليدان« 
ــى فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة،  لــه الــكــلــمــة األولــ
مــضــيــفــًا »إنـــنـــي والـــقـــائـــد ســلــيــمــانــي لـــم نكن 
متفقن فــي كــل شــيء بــالــضــرورة، لكننا كنا 
نشعر بأنه علينا أن ننسق مع البعض وكنا 
نفعل ذلك«. وأضاف أن »الكثير من التكاليف 
بسبب  كانت  تحملناها  التي  الدبلوماسية 
أن املــيــدان كــان لــه األولــويــة للنظام«. وأشــار 
إلــــى أنــــه بــعــد تــولــيــه الــخــارجــيــة عــــام 2013، 
»ســألــت ســلــيــمــانــي مــــاذا نــفــعــل مــع املنطقة؟ 
ولــديــنــا خـــافـــات مـــع الــســعــوديــة فـــي أربــعــة 
مـــجـــاالت وعــلــيــنــا حـــل هــــذه الـــخـــافـــات، في 
والراحل  ولبنان  وسورية  والعراق  البحرين 
ــال كــذلــك الــيــمــن، وذلــــك قــبــل أن  ســلــيــمــانــي، قـ
ــر من  ــزء آخــ ــة الــيــمــنــيــة«. وفــــي جــ ــ تـــبـــدأ األزمــ
املقابلة، تطرق ظريف إلى موقف روسيا من 
ــوجــت بــاالتــفــاق 

ُ
املــفــاوضــات الــنــوويــة الــتــي ت

الـــنـــووي عـــام 2015 واالتـــفـــاق نــفــســه، متهمًا 
ــال املـــفـــاوضـــات  ــى إفـــشـ مــوســكــو بــالــســعــي إلــ

وتدمير االتفاق.
ويثير تسريب املقابلة تساؤالت بشأن دوافع 
ذلك وتوقيته، فهناك من ربطها باالنتخابات 
الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة فــي 18 يــونــيــو/حــزيــران 
املـــقـــبـــل، ومــــن ربــطــهــا بــاملــبــاحــثــات الــحــالــيــة 

ــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا  فــــي فــيــيــنــا والـــضـــغـــوط الـ
املــفــاوضــون اإليــرانــيــون مــن قبل املحافظن. 
ــال إن الـــهـــدف هـــو الــدفــع  وثـــمـــة رأي ثـــالـــث قــ
باتجاه رفض ترشح ظريف في االنتخابات 
املقبلة وإن كان األخير أكد أكثر من مرة أنه 
لن يترشح. وعلق وزير الخارجية األميركي 
السابق مايك بومبيو، الذي قاد حملة ضغط 
إدارة دونالد ترامب على إيران، على املقابلة 

بوصفها »الضربة الكبيرة التي سيكون لها 
ــران والـــشـــرق األوســــط«،  تــأثــيــر كبير عــلــى إيــ
بحسب ما ذكرت وكالة »أسوشييتد برس«. 
يـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا وصــــل ظـــريـــف أمــــس إلــى 
الــعــراق، في إطــار جولة إقليمية قادته كذلك 
إلـــى قــطــر. وفـــي مــعــرض رده عــلــى ســــؤال ما 
الزيارة للعراق لها عاقة بوساطة  إن كانت 
والــريــاض خصوصًا بعد  بغداد بن طهران 

السعودية،  اإليرانية  أنباء املحادثات  تسرب 
ــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة  ــ قـ
سعيد خطيب زادة إن »هذه الزيارات ليست 
لها عاقة بأطراف ثالثة ونحن نثمن جهود 
اإلقليمية«. وأعلن  التطورات  في  الــدول  هذه 
عـــن »اســـتـــعـــداد طـــهـــران لــحــل الـــخـــافـــات مع 
السعودية عبر الحوار في حال استعدادها«.
وبعد وصوله إلــى بغداد أمــس، أجــرى وزير 

الــخــارجــيــة اإليــــرانــــي، مــبــاحــثــات مـــع نظيره 
العراقي فؤاد حسن ورئيس الوزراء العراقي 
ــريــــف بــعــيــد  مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي. وقـــــــال ظــ
الــعــراق »من  وصوله للتلفزيون اإليــرانــي إن 
أهــــم دول املــنــطــقــة بــالــنــســبــة إليـــــران ولــديــنــا 
ــدًا فـــي مــخــتــلــف املــجــاالت  عـــاقـــات وطـــيـــدة جـ
السياسية واالقتصادية والثقافية«. وأوضح 
أن زيارته للعراق »طويلة نوعًا ما«، من دون 
الــكــشــف عــن عـــدد األيــــام الــتــي سيمكث فيها 
في بغداد بينما ذكرت وسائل إعام إيرانية 
أنه  يــومــن. وكشف ظريف  ملــدة  أنها تستمر 
اتــه مــع املــســؤولــن العراقين   عــن لــقــاء

ً
فــضــا

سيجري مباحثات أيضًا مع رؤساء األحزاب 
ــيـــوم  ــــزور الـ ــيـ ــ ــائــــل. وأضـــــــــاف أنــــــه سـ ــفــــصــ والــ
مع  ويلتقي  العراق  كردستان  إقليم  الثاثاء 
املــســؤولــن هــنــاك. وفــي مؤتمر صحافي مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي، فـــؤاد حــســن، في 
بغداد أمــس، أكــد ظريف عمق عاقات باده 
مــع الـــعـــراق، مــوضــحــًا أن طــهــران تعمل على 
ــابــــع: »نـــحـــتـــرم حــســن الـــجـــوار  تـــعـــزيـــزهـــا. وتــ
الداخلية«.  بالشؤون  نتدخل  وال  والــســيــادة 
وأشــاد بــدور الــعــراق الــذي وصفه باملحوري 
إيــران  أكــد ظريف معارضة  املنطقة. كما  فــي 
»األعمال العسكرية ضد املواقع الدبلوماسية 
فــي الــعــراق ومستعدون ملــســاعــدة بــغــداد في 

منعها«.
مــن جهته، قــال حسن إنــه ناقش مــع ظريف 
ــة مــــن بــيــنــهــا  ــركـ ــتـ ــا املـــشـ ــايـ ــقـــضـ عـــــــددًا مــــن الـ
ــاف  ــ الـــعـــاقـــات الــخــلــيــجــيــة اإليــــرانــــيــــة. وأضـ
حسن: »ناقشنا مع وزير الخارجية اإليراني 
التوصل لحدود  وتم  املنطقة،  تهم  مواضيع 
مــهــمــة خــــال املـــبـــاحـــثـــات«، مــبــيــنــا أن بـــاده 
األميركي  الجانبن  بــن  »املــفــاوضــات  تتابع 
ــي فـــيـــيـــنـــا«. وفــــــي إشـــــــــارة قــد  ــ واإليـــــــرانـــــــي فـ
تــعــنــي تــأكــيــدًا جــديــدًا حـــول صــحــة الــتــقــاريــر 
ــبــــات حــــــول رعـــــايـــــة بـــــغـــــداد لـــقـــاًء  ــريــ ــتــــســ والــ
ســعــوديــًا إيــرانــيــًا الشهر الــحــالــي، لفت وزيــر 
بــدأت »في  بــاده   

ّ
أن إلــى  العراقي  الخارجية 

أداء دور حيوي من أجل إرساء السام، ودعم 
االستقرار والتفاهم في املنطقة«.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة بـــــــــوزارة  ــريــ ــادر فـــنـــيـــة مــــصــ ــ ــــصــ كـــشـــفـــت مــ
الــــري عـــن طـــرح االتـــحـــاد األفــريــقــي عــــددًا من 
الثاني  املــلء  الفنية لحلحلة أزمــة  املقترحات 
ــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــرر فـ ــ ــقـ ــ لـــســـد الـــنـــهـــضـــة، املـ
املقبل، وضمان عــدم اإلضـــرار بكل من مصر 
والسودان، وفي الوقت ذاته ضمان استمرار 

طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا،  فــي  االنتقالية  الحكومة  إعـــان  أثـــار 
 - األحــد  ليل  الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة 
ــــارة لــهــا إلـــى مدينة  ــاء أول زيـ ــ اإلثـــنـــن، إرجـ
ــرقـــي الــــبــــاد، تــــســــاؤالت حـــول  بـــنـــغـــازي، شـ
مـــدى نــجــاح عــبــور ليبيا مــرحــلــة االنــقــســام 
املتقاعد  اللواء  استمرار   

ّ
ظل في  السياسي، 

خليفة حفتر في محاولة عرقلة عمل السلطة 
الـــجـــديـــدة. وبـــالـــتـــزامـــن، تـــواصـــل املــنــظــمــات 
الــدولــيــة تسليط الــضــوء عــلــى االنــتــهــاكــات 
التي تمارسها مليشيات حفتر وسلطته في 
وبعدها،  الــحــرب  خــال  سيطرتها،  مناطق 
ــو مـــا أكــــده تــقــريــر جــديــد ملــنــظــمــة العفو  وهـ
الدولية صدر أمس. وأعلنت حكومة الدبيبة 
لــيــل األحــــد - اإلثــنــن إرجــــاء أول زيــــارة لها 
إلــى بــنــغــازي، كــبــرى مــدن شــرق الــبــاد، كما 
ــه إلـــى العاصمة  ــ عـــاد وفــدهــا األمــنــي أدراجـ
طــرابــلــس، بــعــد وقـــت قليل مــن وصــولــه إلــى 
الـــدولـــي فــي بــنــغــازي، أول من  مــطــار بنينا 
ُبعيد منع سلطات  الخطوة  أمــس. وجـــاءت 
مـــطـــار املـــديـــنـــة مـــســـؤولـــن أمـــنـــيـــن تــابــعــن 
لــلــحــكــومــة وصـــلـــوا جـــــّوًا مـــن طـــرابـــلـــس من 
لــلــزيــارة. وأوضــح  األمنية  الترتيبات  ــي 

ّ
تــول

ه 
ّ
املتحّدث باسم الحكومة محمد حموده، أن

الـــوزراء  مجلس  اجتماع  موعد  »تأجيل  تــّم 

اتفاق  اشــتــراط توقيع  مــن دون  املـــلء  عملية 
نهائي ملزم على قواعد التشغيل وامللء على 
املدى الطويل. وأوضحت أن مصر والسودان 
ــن مــنــطــلــق ســيــاســي،  ــان مـــبـــدئـــيـــًا، مــ ــرفـــضـ يـ
كـــل تــلــك املــقــتــرحــات، ويـــصـــّران عــلــى توقيع 
لحن  املـــــلء  عــمــلــيــة  وقــــف  أو  أواًل،  ــاق  ــفــ االتــ
ــة. وتـــطـــرقـــت املــــصــــادر فـــي حــديــث  ــ ــ حـــل األزمـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى املــقــتــرحــات الــتــي  لـــ
ــام املــاضــيــة بــالــتــزامــن  تلقتها مــصــر فــي األيــ
ــر الــخــارجــيــة ســـامـــح شــكــري  ــ مـــع جـــولـــة وزيـ
في عــدد من العواصم األفريقية. وجــاء على 
املياه  كمية  تخفيض  املــقــتــرحــات،  تلك  رأس 
التي سيتم تخزينها في بحيرة السد، وسد 
أقــل من 10 مليارات  إلــى  االحتياطي  السرج 
 ما يزيد على 3 مليارات 

ّ
متر مكعب، أي ضخ

لتستفيد منها  الــنــيــل  حـــوض  فـــي  إضــافــيــة 
مصر والسودان، مع بواقي الفيضان ومياه 
الــتــصــريــف الــتــي بـــدأ الــســد مــنــذ أســبــوع في 
ضخها. وأوضحت املصادر أن املقترح الثاني 
املقدم من االتحاد األفريقي هو تشكيل لجنة 
ــدول الــثــاث )مــصــر، الـــســـودان،  مــن خــبــراء الــ
إثيوبيا( واالتحاد، ملراقبة عملية التصريف 
زيــــادة حصتي مصر  بــمــا يضمن  الــحــالــيــة، 
والسودان من املياه اآلن قبل فترة الفيضان، 
من  للتأكد  عملها  فــي  اللجنة  اســتــمــرار  مــع 
عدم وقوع أضرار على الدولتن خال عملية 

املقّرر عقده في بنغازي غدًا )أمس( اإلثنن«، 
الحق  ملوعد  التحضير  »سيتّم  ــه 

ّ
أن مضيفًا 

بــمــزيــد  اإلدالء  دون  مـــن  وقــــــت«،  أقـــــرب  فـــي 
مـــن الــتــفــاصــيــل. لــكــن مــعــلــومــات تــنــاقــلــتــهــا 
ــارت إلــى  وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أشــ
أن السلطات األمنية في مطار بنينا منعت 
وفدًا أمنيًا للحكومة وصل جوًا من طرابلس 
من مغادرة املطار، وأجبرته على العودة إلى 
العاصمة، بسبب اعتراضها على الترتيبات 
الوفد. وأكد مصدر  بزيارة  قة 

ّ
املتعل األمنية 

»األنــــاضــــول«، أن الــدبــيــبــة »قـــّرر  ـــ حــكــومــي لــ
إلــغــاء رحــلــتــه إلـــى بــنــغــازي بــرفــقــة حكومته 
بعدما منعت مليشيات حفتر هبوط طائرة 
واملراسم  الحماية  أفــراد  متنها  على  تحمل 

التابعن للحكومة«.
ــة، مـــن  ــيــ ــبــ ــيــ بــــــــدورهــــــــا، أكــــــــــدت مــــــصــــــادر لــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــنــغــازي وطــرابــلــس، لـــ
وقـــــوف قـــيـــادة حــفــتــر وراء عــرقــلــة انــعــقــاد 
معلومات  وتطابقت  الحكومي.  االجتماع 
ــن مـــطـــار  ــ ــ ــول قــــيــــام مــــديــــر أمـ ــ ــ املــــــصــــــادر حـ
ــد من  بــنــيــنــا، ســعــيــد الـــعـــكـــوكـــي، بــمــنــع وفــ
مـــوظـــفـــي الـــحـــكـــومـــة مــــن دخــــــول بـــنـــغـــازي، 
بــعــد وصــولــهــم إلـــى املـــطـــار، عــصــر أول من 
أمـــس األحــــد. وأوضــحــت أن مــنــع املوظفن 
الــذيــن وصــلــوا إلـــى املــطــار بــهــدف اإلعــــداد 
لــاجــتــمــاع الـــــــوزاري، تـــزامـــن مـــع احــتــشــاد 

امللء. أما املقترح الثالث، والذي قدمه خبراء 
االتحاد أيضًا، فيتمحور حول تأجيل إتمام 
املتوقفة  بالسّد،  اإلنشائية  العمليات  بعض 
الثاني ليتم إنجازها خال  املــلء  على إتمام 
ــن أجــــل تـــافـــي إيــقــاع  ــام املـــقـــبـــل، مـ ــعـ ربـــيـــع الـ
والــســودان(  املصب )مصر  بدولتي  األضـــرار 
ــاه فــي  ــيـ حـــتـــى يـــتـــم تـــخـــزيـــن مــــا يــكــفــي مــــن مـ
بــحــيــرة نــاصــر وخــــزانــــات ســــدود الـــســـودان. 
ــو مــقــتــرح رفــضــتــه إثــيــوبــيــا ســلــفــًا، لكن  وهــ
أعــــادوا طــرحــه مصحوبًا بتوصية  الــخــبــراء 
بشأن تشكيل لجنة مشتركة إلجرائه بصورة 
غير تعسفية ومرنة، بما يتماشى مع جدول 

أعمال الحكومة اإلثيوبية.
وأوضحت املصادر أن الكونغو الديمقراطية 
بصفتها رئــيــســة االتــحــاد األفــريــقــي تــحــاول 
الــتــحــضــيــر  ــاد،  ــ ــ ــحـ ــ ــ االتـ ــة  ــيـ ــفـــوضـ مـ مـــــع  اآلن 
الجتماع سداسي جديد بن وزراء الخارجية 
والــــري بــالــدول الــثــاث فــي شــهــر مــايــو/أيــار 
األمن  إلــى مجلس  اللجوء  املقبل، كبديل عن 
وعقد جلسة استماع فيه بشأن سد النهضة، 
على  املقترحات  طــرح مجموعة  يتم  أن  على 

الطاولة رسميا للبت فيها.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه مصر سياسيًا 
املقترحات،  تلك  برفض  وفنيًا  ودبلوماسيًا 
ذكرت املصادر أن عددًا من املسؤولن الفنين 
السودانين يأملون في تطبيقها ويروجون 

ــل املــطــار،  الــعــشــرات مــن أنــصــار حفتر داخـ
ه  »طرد الوفد«، واصفن أعضاء مطالبن بـ
»املـــلـــيـــشـــيـــاويـــن«، فــيــمــا بـــــّرر الــعــكــوكــي  بــــ
قــــــراره بـــعـــدم مــخــاطــبــتــه رســـمـــيـــًا مــــن قــبــل 
الحكومة بأسماء وتراخيص الوفد املكون 
وفيما  الحكومية.  واملراسم  الحراسات  من 
أكــدت املــصــادر أن الوفد عــاد إلــى طرابلس 
 محاوالت 

ّ
فــي الــطــائــرة ذاتــهــا، قالت إن كــل

واتــصــاالت نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة حسن 
واملتحدر  بنغازي،  في  املتواجد  القطراني 
مــنــهــا، لــلــتــرتــيــب ملـــوعـــد جـــديـــد لــاجــتــمــاع 
الــحــكــومــي، بــــاءت بــالــفــشــل، بــعــدمــا هـــّدده 
الحكومة  ديـــوان  مــقــر  بغلق  حفتر  أنــصــار 
ــــى أن  فــــي بـــنـــغـــازي. وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـ
من  املقربن  العسكرين  مــن  هــو  العكوكي 
فه 

ّ
صـــّدام، نجل حفتر، وكــان األخــيــر قــد كل

غرب  أجــدابــيــا،  بلدية  برئاسة  السابق  فــي 

ــــن املـــجـــلـــس الــــســــيــــادي والـــحـــكـــومـــة،  لـــهـــا بـ
بــاعــتــبــارهــا »حــــلــــواًل عــمــلــيــة« تــتــمــاشــى مع 
أمــرًا واقعًا.  الثاني أصبح  املــلء  بــأن  رؤيتهم 
وبــالــتــالــي فـــإن عــلــى دولــتــي املــصــب الــخــروج 

بأكبر قدر ممكن من املكاسب.
وأشارت املصادر إلى أن الخافات في وجهات 
النظر بن مكّونات الحكم في السودان عادت 
لتلقي بظالها على عملية التفاوض برمتها، 
الرسمي  السياسي  التنسيق  من  الرغم  على 
املستمر بــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم، ســـواء في 
مـــا يــخــص الــتــعــامــل مـــع املــقــتــرحــات الــفــنــيــة 
االستثمارية  املــبــادرة  أو  األفريقي،  لاتحاد 
مــن دولــة اإلمــــارات. ويمثل هــذا األمــر مصدر 
قــلــق ملــصــر، ألن الــســلــبــيــات املــتــوقــعــة للملء 
الثاني من دون اتفاق تتخطى اآلثار الفنية. 
وذكــرت املصادر أن وزير الخارجية املصري 
ســامــح شــكــري ونــظــيــرتــه الــســودانــيــة مــريــم 
املـــهـــدي ســيــلــتــقــيــان قــريــبــًا، لــلــتــبــاحــث حــول 
املــبــادرة اإلمــاراتــيــة الــجــديــدة التي عرضتها 
الــقــاهــرة، وكانت  ثــم  الخرطوم  أبوظبي على 
الرئيس  بــن  للمباحثات  األســاســي  املــحــور 
املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي وولــــي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد يوم السبت املاضي 
ــادرة اإلمـــاراتـــيـــة  ــبــ ــقـــاهـــرة. وتــتــعــلــق املــ فـــي الـ
بــاالســتــثــمــار فـــي الـــــدول الـــثـــاث مــقــابــل حل 

مسألة السد نهائيًا.

مجموعة  برئاسة  ف 
ّ
ُيكل أن  قبل  بــنــغــازي، 

إلدارة مطار بنينا. 
إلــــى ذلـــــك، اتــهــمــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
ليبيا،  شــرقــي  فــي  العسكرية  املحاكم  أمـــس، 
بأنها أجــرت منذ 2018 »محاكمات صورية 
على  بموجبها  حكمت  التعذيب«،  يشوبها 
ــدام، وزّجــــت  ــ ــاإلعـ ــ  بـ

ّ
22 شــخــصــًا عــلــى األقــــــل

باملئات فــي الــســجــون، فيما تــعــّرض آخــرون 
لـــلـــتـــعـــذيـــب. وقــــالــــت املـــنـــظـــمـــة إن »املـــحـــاكـــم 
الــعــســكــريــة دانــــت مــئــات املــدنــيــن فـــي شــرق 
ليبيا في محاكمات عسكرية سّرية وبالغة 
اد 

ّ
الجور، تهدف إلى معاقبة الخصوم والنق

الــفــعــلــّيــن أو املــفــتــرضــن« ملــلــيــشــيــات حفتر 
وأوضــح  لها.  التابعة  حة 

ّ
املسل والجماعات 

الــتــقــريــر أن فــي عـــداد املــحــاكــمــن »شخصن 
ومجموعة  الــصــحــافــي،  لعملهما  ــهــدفــا 

ُ
اســت

شــاركــت فــي احــتــجــاجــات سلمية، وعــشــرات 
األشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن دافـــــــعـــــــوا عــــــن حـــقـــوق 
انتقدوا« مليشيات حفتر. ونقل  أو  اإلنسان 
التقرير عن محتجزين سابقن قولهم إنهم 
»تعّرضوا لاختطاف واالحتجاز ملدة تصل 
إلى 3 سنوات، حتى قبل إحالتهم إلى االّدعاء 
ـــجـــزوا بــمــعــزل عـــن الــعــالــم 

ُ
ــت الــعــســكــري، واحـ

الخارجي لغاية 20 شهرًا في ظروف شبيهة 
ــعــــّرضــــوا لــلــضــرب،  بـــاإلخـــفـــاء الـــقـــســـري، وتــ

خدم ضّدهم أسلوب اإليهام بالغرق«.
ُ
واست

ظريف أكد من 
بغداد معارضة إيران 
استهداف المواقع 

الدبلوماسية في 
العراق )أحمد الربيعي/

فرانس برس(

طلبت دولتان 
أوروبيتان من العراق استقبال 

نحو 80 داعشيًا

العفو الدولية: 
محاكمات صورية 

يشوبها التعذيب بمناطق 
حفتر

ال يزال االتحاد األفريقي 
يحاول معالجة أزمة 

سّد النهضة ضمن اإلطار 
القارّي، مع طرحه 

مقترحات جديدة أخيرًا

يراعي االتحاد األفريقي في مقترحاته تدفق المياه في مصر والسودان )فرانس برس(

مقابلته  في  ظريف  جــواد  محمد  الخارجية  وزيــر  تصريحات  ــارت  أث
نصر  المحافظ  النائب  واتهم  محافظين.  سياسيين  انتقادات  المسربة 
اهلل بجمانفر، في حديث لوكالة »فارس«، ظريف بطرح قضايا »تشكل 
اهلل  روح  النائب  قال  فيما  اإلسالمية«.  للجمهورية  حمراء  خطوطًا 
تسمحوا  إن  إما  جدًا،  واضحة  ظريف  »رسالة  إن  »تويتر«  عبر  متفكر، 
أيًا كانت، أو سأترشح للرئاسة«، بينما  لي بمفاوضات جديدة مع أميركا 

انتقدت »فارس« تقديم ظريف نفسه بمثابة »رمز للدبلوماسية«.

انتقادات المحافظين

قال عضو لجنة األمن والدفاع في البرملان العراقي، 
 عدة تريد 

ً
»العربي الجديد« إّن »دوال نايف الشمري، لـ

تحويل العراق إلى سجن كبير ملسلحي داعش، وللعام 
م مواطنيها اإلرهابيني املوجودين 

ّ
الرابع ترفض تسل

في سجون قسد غير املؤّمنة أساسًا وعلى مقربة من 
حدودنا مع سورية«. وأضاف أّن الحكومة العراقية 

ردت أخيرًا على طلبات عدة بهذا الخصوص بالرفض، 
العتبارات أمنية وأخرى سياسية.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 20 أكتوبر/
تشرين األول 2019، إبان حكومة عادل عبد املهدي 

م 
ّ
)الصورة(، في بيان، أّن »العراق معني بتسل

اإلرهابيني الدواعش الذين يحملون الجنسية 
مون في املحاكم 

َ
العراقية وعائالتهم، وسُيحاك

العراقـية وفق القوانني النافذة«، مؤكدة أّن »العراق 
غير معنّي باملقاتلني األجانب الذين قاموا بعمليات 
إرهابية خارج العراق، وعلى دولهم أن تتكفل بهم«.

سجن كبير 
لمقاتلي 
التنظيم 

استقبال 
العراقيين 

فقط

  شرقSCOOPللحديث تتمة...
      غرب

إعدام 17 مصريًا
كــــشــــفــــت مــــنــــصــــة »نـــــحـــــن نـــســـجـــل« 
االثــنــن،  أمـــس  املــصــريــة،  الحقوقية 
املــصــريــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  تــنــفــيــذ 
في  متهمًا شنقًا،   17 بــإعــدام  حكمًا 
 2013 لــســنــة   12749 رقــــم  الــقــضــيــة 
ــة  ــروفــ ــعــ )جــــنــــايــــات الـــــجـــــيـــــزة(، واملــ
ــًا بـــقـــضـــيـــة »اقــــتــــحــــام قــســم  ــيــ إعــــامــ
شــرطــة كــــرداســــة«. وأفـــــادت املنصة 
أبلغت ذوي  السجون  بــأن مصلحة 
ــدام  ــ ــ الـــضـــحـــايـــا بــتــنــفــيــذ حـــكـــم اإلعـ
تمهيدًا الستام جثامينهم، مشددة 
افتقدت  القضية  أن أوراق تلك  على 
إلى أدنى معايير املحاكمة العادلة.
)العربي الجديد(

الجزائر: 23 ناشطًا 
يوقفون إضرابًا 

عن الطعام
الــدفــاع عن 23 ناشطًا  أعلنت هيئة 
ــراك الـــشـــعـــبـــي بـــالـــجـــزائـــر،  ــ ــحـ ــ فــــي الـ
مضربن عن الطعام في السجن منذ 
19 يومًا، عن استجابة هؤالء لطلب 
تجنبًا  اإلضــــراب،  بــوقــف  محاميهم 
لــتــعــرضــهــم ملــضــاعــفــات صــحــيــة قد 
املحامي عضو  تؤثر عليهم. ونشر 
هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن الــنــاشــطــن، عبد 
ــــادي، بــيــانــًا يــؤكــد مــوافــقــة  الــغــنــي بـ
ــــف اإلضــــــــــراب.  ــ الــــنــــشــــطــــاء عــــلــــى وقـ
وكان املعتقلون الـــ23 قد قــرروا منذ 
19 يــومــًا بـــدء إضــــراب عــن الــطــعــام، 
احتجاجًا على ما يعتبرونه اعتقااًل 

تعسفيًا في حقهم.
)العربي الجديد(

العراق: قتيالن وجرحى 
من الجيش و»الحشد«

قتل ضابط وأصيب 4 جنود كانوا 
برفقته، أمس اإلثنن، في محافظة 
العراق، جــراء تفجير  ديالى شرقي 
دوريتهم،  استهدفت  ناسفة  عبوة 
وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع الــحــمــلــة الــتــي 
الــحــدوديــة مع  املــحــافــظــة  تشهدها 
إيــران، على خلفية التدهور األمني 
فـــي بــعــض مــدنــهــا وبــلــداتــهــا. وفــي 
مــحــافــظــة نــيــنــوى شــمــالــي الـــبـــاد، 
الشعبي«  »الحشد  من  عنصر  قتل 
عبوة  بتفجير  آخــــرون   4 وأصــيــب 
ــام الــعــلــيــل  ــمــ ــدة حــ ــلــ ــــي بــ نـــاســـفـــة فـ
جـــنـــوب املـــوصـــل، بــحــســب مــصــادر 
»الــعــربــي  أمــنــيــة مــحــلــيــة تــحــدثــت لـــ

الجديد«.
)العربي الجديد(

كورونا يعطل عمل 
البرلمان في بغداد

كشف مصدر في الدائرة القانونية 
»الــعــربــي  فـــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي لـــ
 البرملان لم يتمكن من 

ّ
الجديد«، أن

عقد جلستن له أخيرًا، بسبب عدم 
اكــتــمــال الــنــصــاب، نــتــيــجــة ارتــفــاع 
عــدد اإلصــابــات بفيروس كورونا، 
والــتــي وصــلــت إلـــى الــعــشــرات بن 
ــبــــرملــــانــــيــــن ومــــوظــــفــــي مــجــلــس  الــ
ــًا لــلــمــصــدر، ُســّجــل  ــقـ ــنــــواب. ووفـ الــ
ــام األخـــيـــرة مـــا ال يــقــل عن  ــ فـــي األيـ
30 إصــــابــــة جــــديــــدة بــــن أعـــضـــاء 
البرملان وهناك مخالطون أيضًا تم 
التأكد  لحن  الحجر  فــي  وضعهم 

من نتائج فحوصاتهم.
)العربي الجديد(

3 أسرى فلسطينيين 
يواصلون معركة 

األمعاء الخاوية

يـــــواصـــــل 3 أســــــــرى فــلــســطــيــنــيــن 
وهـــــم عـــمـــاد ســــواركــــه )37 عـــامـــًا( 
مـــن أريـــحـــا، ومــصــعــب الـــهـــور )33 
عـــامـــًا( مـــن الــخــلــيــل، والــصــحــافــي 
عــاء الــريــمــاوي )43 عــامــًا( مــن رام 
الله، إضرابهم املفتوح عن الطعام 
ووفــق  اإلداري.  العــتــقــالــهــم  رفــضــًا 
الفلسطيني،  لــنــادي األســيــر  بــيــان 
فــإن ســواركــه دخــل يــومــه األربــعــن 
املفتوح  إضــرابــه  فــي  التوالي  على 
عن الطعام، وســط ظــروف صحية 
صــعــبــة يــواجــهــهــا، فــيــمــا يــواصــل 
ــه مـــنـــذ 14 يـــومـــًا،  ــ ــرابــ ــ ــور إضــ ــ ــهـ ــ الـ

واألسير الريماوي منذ 6 أيام.
)العربي الجديد(
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¶ ما أهمية هذا التقرير، وما الذي يمّيزه؟
لـــقـــد حـــــذر عـــــدد مــــن املـــخـــتـــصـــن واملـــعـــنـــيـــن، 
ولــســنــوات، مــن أننا قــد نصل إلــى واقــع نظام 
»أبارتهايد«. وقامت منظمة »هيومن رايتس 
األرض  عــلــى  بتحقيقات  ولــســنــوات  ووتــــش« 
وتوصلنا إلى القرار بأن هذا الحد الفاصل قد 
تم تجاوزه، وأن السلطات اإلسرائيلية ترتكب 
سياسة  مستوى  على  اإلنسانية  ضد  جرائم 
»الـــفـــصـــل الــعــنــصــري« واالضـــطـــهـــاد. وســمــح 
املجتمع الدولي، ولفترة طويلة، بالتعامل مع 
االحتالل، الدائم منذ 54 عامًا، على أنه مرحلة 
مـــؤقـــتـــة، أو أن ثـــالثـــن ســنــة مـــن املـــفـــاوضـــات 
ــا. وأعــتــقــد أن هــذا  ســتــفــضــي »قــريــبــًا« لــحــل مـ

4
سياسة

الــذي أصبح  الــواقــع على األرض  أعماهم عــن 
واضحًا وهو واقع »األبارتهايد« واالضطهاد.

¶ بــعــض املــدافــعــن عــن حــقــوق اإلنــســان بــمــن فيهم 
مختصون ومنظمات حقوق إنسان فلسطينية، قد 
بالقول  ووتـــش«  رايــتــس  »هــيــومــن  منظمة  ينتقدون 
أن يصدر قبل  التقرير متأخر، وكــان يجب  إن هــذا 

سنوات. ما تعليقكم؟
ندرك أننا لسنا املنظمة الحقوقية األولى التي 
تتحدث عن ممارسات لنظام فصل عنصري، 
وهناك منظمات حقوقية إسرائيلية توصلت 
األخــيــرة.  السنة  خــالل  نفسها  للنتيجة  كذلك 
بالنسبة لنا، فإننا نتوخى الحذر الشديد عند 

الــحــديــث عــن ارتــكــاب جــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة، 
ونـــحـــاول أن تـــكـــون الــحــقــائــق الـــتـــي نــتــوصــل 
بإثباتات.  كامل  بشكل  ومدعومة  قوية  إليها 
وصــحــيــح أن هــنــاك تــوثــيــقــًا مــنــذ مـــدة طويلة 
كان  ولكن  الفلسطينين،  ضــد  لالضطهادات 
هــنــاك نــقــاش )مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة( حــول 
)باملعنى  الــســيــطــرة  نــيــة  إثــبــات  إذا يمكن  مــا 
الــقــانــونــي( عــنــد الــســيــاســيــن اإلســرائــيــلــيــن. 
والسنوات األخيرة أظهرت، بشكل ال لبس فيه، 
أن هذه النية موجودة. وهناك بعض الحقائق 
الــتــي يمكن االعــتــمــاد عليها إلثــبــات ذلـــك، من 
والبنية  لالستيطان،  الهائل  التوسع  بينها 
بــالــداخــل  املــســتــوطــنــات  الــتــي تــربــط  التحتية 
ــاه والـــكـــهـــربـــاء  ــيــ ــلــــي، بـــمـــا فــيــهــا املــ ــيــ ــرائــ اإلســ
والــــطــــرق، وجــمــيــعــهــا أمـــــور تــجــعــل إمــكــانــيــة 
وممكنة.  أكثر وضــوحــًا  السيطرة  نية  إثــبــات 
 الساسة اإلسرائيلين كانوا 

ّ
أضف إلى ذلك أن

 الوضع )االحتالل( 
ّ
يتحدثون ولسنوات عن أن

مؤقت. كما كانت هناك فترات من املفاوضات، 
ــــرى. ولــكــن  ــان يــمــكــن أن تــــؤدي لــنــتــائــج أخـ وكــ
اآلن وصــلــنــا إلـــى وضـــع أصــبــح فــيــه واضــحــًا 
أن الساسة اإلسرائيلين اليوم يتحدثون عن 
حــكــم دائـــم عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة. وبــاإلضــافــة 
 تــبــنــي قـــانـــون الــقــومــيــة في 

ّ
ــإن ــذا، فــ إلـــى كـــل هــ

2018 يصب كذلك في هذا االتجاه. فقد رّسخ 
ــانـــون حــقــيــقــة أن مــجــمــوعــة واحــــــدة فقط  ــقـ الـ
ــــح بــمــا ال  تــمــتــلــك الــحــقــوق األســـاســـيـــة، وأوضـ

يقبل الشك النية في السيطرة.
هــــذه الـــعـــوامـــل وغــيــرهــا مــجــتــمــعــة، أوضــحــت 
 هناك نية للسيطرة من قبل 

ّ
بــدون أي شك أن

مجموعة على مجموعة أخــرى. وهــذا ما أدى 
إلى توصلنا إلى القرار بأن انتهاكات حقوق 
بــاألبــارتــهــايــد واالضــطــهــاد  اإلنــســان املتعلقة 
ترتكب ضد الفلسطينين. قد يكون من املمكن 
 هــذا الــحــد تــم تخطيه قبل ســنــوات، 

ّ
الــقــول إن

ولكن اليوم يمكننا قول هذا من دون أدنى شك.

العمل على  فــي  التي واجهتكم  التحديات  هــي  مــا   ¶
الــتــقــريــر؟ وهــل لــك أن تضع هــذا فــي ســيــاق صــدور 
قرار من الحكومة اإلسرائيلية بإبعادك عن فلسطن 
ــتـــس ووتــــــش« هــنــاك،  كــرئــيــس مــكــتــب »هـــيـــومـــن رايـ
ومــصــادقــة املــحــكــمــة اإلســرائــيــلــيــة الــعــلــيــا عــلــى قــرار 
إبعادك نهاية عام 2019 بادعاء دعمك لحملة املقاطعة، 
واضـــــطـــــرارك اآلن ملـــمـــارســـة عــمــلــك مــــن الــعــاصــمــة 
األردنية؟ وهل يمكن وضع هذا في سياق املمارسات 
اإلنسان؟ املدافعن عن حقوق  ملهاجمة  اإلسرائيلية 

عام  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  ترحيلي   
ّ
إن

2019، أظــهــر مـــجـــددًا مــمــارســة مــمــنــهــجــة من 
قــبــل الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة ضـــد املــدافــعــن 

الدول  بإنهاء األبارتهايد واالضطهاد. وعلى 
والحكومات التأكد من أن اتفاقياتها وخطط 
التعاون بما فيها التجارية )مع إسرائيل( ال 
تساهم في اقتراف جرائم، أو االشتراك فيها، 
ــك مـــن أجـــل إنـــهـــاء الــنــشــاطــات والــتــمــويــل  وذلــ

الذي يثبت أنه يسّهل هذه الجرائم.

ــيـــات كـــمـــا نــتــائــج  ــتـــوصـ ــن هـــــذه الـ ــم مــ ــرغــ ــ ¶ عـــلـــى ال
تدعم  ووتـــش« ال  رايــتــس  »هيومن  أّن  إال  تحقيقكم، 

رسميًا حركة املقاطعة الدولية إلسرائيل. ملاذا؟
ــة بـــــأخـــــذ مـــــوقـــــف رســـمـــي  ــمــ ــظــ ــنــ ال تـــــقـــــوم املــ
ــد حـــركـــة املــقــاطــعــة أو مــعــهــا. تــوصــيــاتــنــا  ضـ
بممارسات  املتعلقة  بالجرائم  كليًا  مرتبطة 

تتهم وبشكل  الحكومة  اإلنــســان.  حــقــوق  عــن 
مستمر، حتى املــدافــعــن عــن حــقــوق اإلنــســان 
الفلسطينيون  أمــا  بالخيانة.  اإلســرائــيــلــيــن، 
ــذا املــــجــــال، فــيــواجــهــون  ــ مــــن الـــعـــامـــلـــن فــــي هـ
تحديات إضافية بما فيها منعهم من السفر 
ــــي بــعــض  والــــحــــركــــة، وتــقــيــيــد تــمــويــلــهــم، وفـ
األحيان تتم محاكمتهم. وغيري من املدافعن 
عــن حــقــوق اإلنــســان )الــدولــيــن( ُيمنعون من 
الدخول أو يتم ترحيلهم، وهذا حدث مع عدد 
من العاملن في منظمات أخرى. كذلك في بقع 
منظمتنا.  من  عاملون  أبعد  أو  ُمنعنا  أخــرى 
ولـــكـــن عــمــلــنــا عــلــى األرض وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ذلك مستمر، ونستخدم طرقًا عديدة لتوثيق 
ــد لــديــنــا كـــذلـــك مــوظــفــون  املـــعـــلـــومـــات، ويـــوجـ
محليون، إضافة إلى تمكن آخرين من »هيومن 
الدخول واستكمال عمل  رايتس ووتــش« من 
فريقنا على األرض. وفي سياق هذا التقرير، 
للسنوات  يعود  ال  والبحث  العمل  من  الكثير 
األخـــيـــرة فــقــط، بـــل مــبــنــي كــذلــك عــلــى بــحــوث 
التقرير يحاول  لسنوات سابقة ولعقود. هذا 
وضـــع الــنــقــاط عــلــى الــحــروف والــربــط بــن ما 
اإلنسان،  لحقوق  من خروقات  بتوثيقه  قمنا 

وما تم توثيقه خالل كل هذه الفترة.

¶ قدمتم عددًا من التوصيات لحكومات أجنبية ولألمم 
املتحدة واملحكمة الجنائية الدولية. هل لك أن تتطرق 
ــع؟ لــهــذه الــتــوصــيــات وتــضــعــهــا فــي ســيــاقــهــا األوســ

 التوصيات التي قدمناها في هذا التقرير، 
ّ
إن

ــــي كــل  ــنـــا عـــمـــومـــًا فـ ــيـــاتـ ــع تـــوصـ ــ تـــتـــمـــاشـــى مـ
ــرى حـــول الــعــالــم الــتــي وجــدنــا  ــ الـــحـــاالت األخـ
اإلنسانية ترتكب بغض  أن جرائم ضد  فيها 
النظر عن سياقها. واألبارتهايد يعد جريمة 
التوصيات،  مــن  عــددًا  قدمنا  اإلنسانية.  ضــد 
ــة فـــــي مــا  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــا هـــــي األسـ ــنـــهـ ولــــكــــن ســــتــــا مـ
يــخــص املجتمع الـــدولـــي. نــطــالــب بــاالعــتــراف 
ــة تـــمـــارس  ــيــ ــانــ بـــــوجـــــود جـــــرائـــــم ضـــــد اإلنــــســ
املتحدة  األمـــم  ونــنــاشــد  الفلسطينين،  بــحــق 
بتشكيل هيئة تحقيق، وتعين لجنة تقصي 
والتفرقة  املمنهج  بالقمع  للتحقيق  حقائق 
الفلسطينية املحتلة،  في إسرائيل واألراضــي 
إضـــافـــة إلـــى تــعــيــن مــبــعــوث أمــمــي )عــمــومــًا( 
مـــســـؤول عـــن الــتــحــقــيــق بــجــرائــم األبــارتــهــايــد 
واالضطهاد حول العالم. كما نناشد املحكمة 
أولئك  ومحاكمة  بالتحري  الدولية  الجنائية 
الــذيــن يثبت تــورطــهــم بــاألبــارتــهــايــد وجــرائــم 
ضد اإلنسانية، وفرض عقوبات محددة ضد 
مسؤولن إسرائيلين متورطن في الجرائم، 
ــط املـــســـاعـــدات األمــنــيــة والــعــســكــريــة )مــن  وربــ
قــبــل الـــحـــكـــومـــات( وبـــيـــع الـــســـالح إلســرائــيــل، 

ــاد. يــتــعــلــق تــوجــه  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــد واالضـ ــايــ ــهــ ــارتــ األبــ
الــنــشــطــاء الـــذيـــن يـــدعـــمـــون حـــركـــة املــقــاطــعــة، 
ببرنامج واسع له أهداف سياسية من بينها 
. نــحــن كمنظمة حقوق 

ً
إنــهــاء االحـــتـــالل مــثــال

إنــــســــان ال نـــأخـــذ مــــواقــــف رســـمـــيـــة ســيــاســيــة 
مــن االحـــتـــالل أو غــيــره، ولــكــن نــقــوم بتوثيق 
اضطهادات حقوق اإلنسان من قبل أي طرف 
يرتكبها في املناطق التي نعمل بها. ونطالب 
األطـــراف املختلفة بالعدول عن االشــتــراك في 
خرق حقوق اإلنسان. وفي هذا السياق، يمكن 
مباشر  بشكل  تتعلق  الــتــي  توصياتنا  رؤيـــة 
باألطراف املتورطة بشكل مباشر؛ سواء كانت 
لــهــا سلطة  حـــكـــومـــات أو شـــركـــات وغـــيـــرهـــا، 
وطبيعة  مختلفة  مهمة  هــنــاك  إذًا،  مــبــاشــرة. 
عمل مختلفة. إن حديثنا عن عقوبات تتعلق 
تورطها  ثبت  وأطـــراف  أشــخــاص  باستهداف 
عن  يتحدثون  عندما  والــكــثــيــرون  بــالــجــرائــم. 
األبارتهايد يفّكرون بجنوب أفريقيا. حديثنا 
عن األبارتهايد يأتي في سياق كونه )بحسب 
ــقـــانـــون الــــدولــــي( جــريــمــة ضـــد اإلنــســانــيــة.  الـ
وتوصياتنا تأتي في إطار ارتكاب جرائم ضد 
اإلنسانية، والتوصيات التي نقدمها في هذا 

السياق، نقدمها في أي مكان.

¶ هل هناك شيء ترغبون بالتأكيد عليه في سياق 
هذا التقرير؟

ــذا الـــتـــقـــريـــر، إضــــافــــة إلـــى  ــ ــم، مــــا يـــقـــدمـــه هـ ــعـ نـ
االثباتات القوية، هو محاولته وضع النقاط 
عــلــى الـــحـــروف وربــــط عـــدد مــن الــوقــائــع على 
اليوم  هــنــاك   

ّ
أن يــوضــح  التقرير  هــذا  األرض. 

حــكــومــة واحــــدة إســرائــيــلــيــة تــفــرض سلطتها 
ــلــــى مــجــمــوعــتــن  ــنــــهــــر عــ ــبــــحــــر إلـــــــى الــ مـــــن الــ
مــتــســاويــتــن مـــن نــاحــيــة الـــعـــدد )6.8 يــهــودا 
اختالف  على  فلسطينين  و6.8  إسرائيلين 
 هــــذه الــحــكــومــة 

ّ
أوضـــاعـــهـــم الــقــانــونــيــة(، وأن

ــاء األفــضــلــيــة  ــطـ ــإعـ تـــقـــوم وبـــشـــكـــل مــمــنــهــج بـ
لليهود اإلسرائيلين وتضطهد الفلسطينين 
هذه  انتمائهم.  أســـاس  وعــلــى  ممنهج  بشكل 
الحكومة تمارس سياسة واحدة في مختلف 
ــل بــتــثــبــيــت ســيــطــرة الــيــهــود 

ّ
ــنـــاطـــق، تــتــمــث املـ

اإلسرائيلين على الفلسطينين على اختالف 
ذلك االضطهاد ومستوياته. منظمة »هيومن 
 االضـــطـــهـــادات في 

ّ
رايـــتـــس ووتـــــش« تــــرى أن

األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة تـــصـــل إلـــى 
مـــســـتـــوى اضـــطـــهـــاد مــمــنــهــج ومــــمــــارســــات ال 
ــن الـــواضـــح أنـــنـــا نــتــحــّدث هنا  إنــســانــيــة. ومــ
عــن مــمــارســات ترتكب مــن قبل مسؤولن في 
تلك  التي تسيطر على  اإلسرائيلية  الحكومة 

املناطق وعن أبارتهايد.

خاص

إسرائيل ترتكب جرائم ضد 
اإلنسانية بحق الفلسطينيين

رّسخ قانون القومية 
حقيقة أن مجموعة واحدة 

تمتلك الحقوق

االنتخابات الفلسطينية نحو التأجيلالحدث
رام اهلل ـ نائلة خليل

إلغائها  أي  مسمى،  غير  أجــل  إلــى  االنتخابات  لتأجيل  الفلسطينية  القيادة  تتجه 
عمليًا، وذلك خالل اجتماع لها بعد غد، الخميس، قبل بدء الدعاية االنتخابية للقوائم 
»العربي الجديد«، أن  املرشحة للمجلس التشريعي يوم الجمعة. وكشفت مصادر لـ
خذ فعليًا، وبقي اإلعالن عنه من قبل الرئيس محمود 

ُ
قرار تأجيل االنتخابات قد ات

عباس بمرسوم رئاسي لن يحمل تاريخ املوعد املؤجل. ورفض أعضاء في اللجنة 
التعقيب  »فتح«  لحركة  املركزية  واللجنة  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 

بالنفي أو تأكيد أن قرار تأجيل االنتخابات بات جاهزًا لدى عباس.
الـــوزراء محمد اشتية، قــد قال  وكــان عضو اللجنة املــركــزيــة  لحركة »فــتــح«، رئيس 
الــقــيــادة  أمـــس: »إن  الجلسة األســبــوعــيــة للحكومة،  فــي مستهل  لــه  تــصــريــحــات  فــي 
من  املقبل،  الخميس  تجتمع  ســوف  عــبــاس  محمود  الرئيس  برئاسة  الفلسطينية 
أجل مناقشة موضوع االنتخابات والتطورات املتعلقة بذلك«. ومن املقرر أن يكون 
لالنتخابات  املرشحة  الـــ36  للقوائم  االنتخابية  الدعاية  إطــالق  موعد  الجمعة  يــوم 
حسب  قانونيًا  ُسجلت  والتي  املقبل،  أيــار  مايو/   22 في  عقدها  املزمع  التشريعية 
الــقــانــونــيــة والــفــنــيــة حــســب لجنة  الــعــقــبــات  الفلسطيني، واجـــتـــازت جميع  الــقــانــون 

االنتخابات املركزية الفلسطينية بما فيها الطعون في محكمة االنتخابات.
وأكد عباس أكثر من مرة في اجتماعات اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير واملركزية 
لحركة »فتح«، أن إجراء االنتخابات الفلسطينية سيكون مشروطًا بمشاركة القدس 

وأهلها ترشيحًا ودعاية وانتخابًا حسب االتفاقيات املوقعة.
»العربي الجديد«: »حتى اآلن إسرائيل  وقال مصدر في اللجنة املركزية لحركة »فتح« لـ
لم تعط أي موافقة على إجراء االنتخابات في القدس، ووزير الخارجية رياض املالكي 
لم ينجح في جولته األوروبية األسبوع املاضي، بالحصول على أي التزام أوروبي 
للضغط على إسرائيل لتوافق على إجراء االنتخابات في القدس«. وتابع املصدر »إن 
األمر ال يتعلق فقط بإسرائيل، فاإلقليم ال يريد إجراء االنتخابات الفلسطينية، سواء 
مصر أو األردن، ألنهم ال يريدون لالنقسام الفلسطيني أن ينتهي، والواليات املتحدة 

أعطت إشارات للقيادة الفلسطينية بأنها تتفهم عدم إجراء االنتخابات«.
ومن الواضح أن هناك أصواتًا في اللجنة املركزية لحركة »فتح« تسعى بكل ثقلها 
لــعــدم إجــــراء االنــتــخــابــات، أبــرزهــا حــســن الــشــيــخ وعــــزام األحــمــد. وعــلــمــت »الــعــربــي 
»فــتــح« عــــزام األحــمــد تــواصــل مــع الفصائل  الــجــديــد« أن عــضــو الــلــجــنــة املــركــزيــة لـــ
الشعبية  الجبهة  املــاضــيــة، وهـــي  ــام  األيــ فــي ســوريــة خـــالل  املـــوجـــودة  الفلسطينية 
لتحرير فلسطن، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطن »القيادة العامة«، والصاعقة، 

وناقش معها أهمية تأجيل االنتخابات في الوقت الحالي.
الديمقراطية  والجبهة  فلسطن،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  ترفض  اللحظة  وحتى 
جانب  إلــى  »حــمــاس«،  وحــركــة  الفلسطينية،  الوطنية  واملــبــادرة  فلسطن،  لتحرير 
حركة »الجهاد اإلسالمي« التي قررت مقاطعة االنتخابات، تأجيل هذا االستحقاق. 
وتعتبر الفصائل الفلسطينية أن إجراء االنتخابات ضروري لتجديد شرعية النظام 
البرغوثي،  مصطفى  الفلسطينية  الوطنية  للمبادرة  العام  األمــن  وقــال  السياسي. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــرفــض تــأجــيــل أو إلــغــاء االنــتــخــابــات، ونــصــّر عــلــى خــوض  لـــ
االنتخابات في القدس كمعركة مقاومة شعبية رغمًا عن االحتالل«. وحول اجتماع 
أو  للتأجيل  قــرار  بــأي  بلغ 

ُ
ن لم  اللحظة  قــال: »حتى  الخميس،  الفلسطينية،  القيادة 

اإللغاء أو وجود اجتماع للقيادة«.
أكــد، خالل لقاء  وكــان رئيس املكتب السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية قد 
عبر االنــتــرنــت نظمته الــحــركــة اإلســالمــيــة فــي األردن، مــســاء األحـــد، ضـــرورة إجــراء 
 »االنتخابات في القدس 

ّ
االنتخابات في القدس كما في غزة والضفة، مشددًا على أن

يجب أن تكون معركة وطنية واشتباكًا سياسيًا مع العدو«. من جهته، قال تيسير 
خالد، عضو املكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن، في بيان، أمس: 
»إن تأجيل انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي انتخابات الرئاسة 
الفلسطينية وانتخابات املجلس الوطني، ال معنى وال مبرر له، ومن شأنه أن يترك 
إلــى »عــدم استعجال  الــعــام الفلسطيني«. ودعــا خالد  الـــرأي  ارتــــدادات عكسية على 
األمور، والثبات على االنتخابات في مواعيدها ومحطاتها الثالث، واالستعداد لبدء 

الدعاية االنتخابية في الثالثن من الشهر الحالي، انطالقًا من مدينة القدس«.
في املقابل، تصر فصائل أخرى، مثل جبهة النضال الشعبي، وحزب الشعب، وجبهة 
التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، على 
أما  لها،  انتخابية  قوائم  بتشكيل  لم تنجح  الفصائل  هــذه  االنتخابات، ألن  تأجيل 
التقديرات  من قام منها بتشكيل قائمة انتخابية، مثل »حــزب الشعب«، فإن جميع 
تؤكد أنه لن يصل إلى نسبة الحسم، ولن يحظى بأي مقعد في املجلس التشريعي، 
ما يعني أن وجود هذه الفصائل في منظمة التحرير، وتحديدًا في اللجنة التنفيذية 

للمنظمة، وهي أعلى هيئة فلسطينية لصنع القرار، سيكون مهددًا.

أبعدت إسرائيل 
شاكر خارج 

فلسطين 
نهاية 2019 

)عباس مومني/
فرانس برس(

القدس المحتلة ـ محمد محسن
غزة ـ العربي الجديد

ــاع متوترة  تــزال األوضـ بينما ال 
في القدس املحتلة، حيث يواجه 
الفلسطينيون منذ أيام تضييق 
ــتـــعـــادة ســاحــة  ــتــــالل ونـــجـــحـــوا فـــي اسـ االحــ
الــشــهــداء فــي »بـــاب الــعــامــود«، األحـــد، وهي 
الـــســـاحـــة الــرئــيــســيــة املــفــضــيــة إلــــى الــبــلــدة 
القديمة من القدس، بعدما أزالوا بأياديهم 
حــواجــز االحـــتـــالل الــعــســكــريــة الــتــي قّسمت 
البلدة  إلــى  مقّيدًا  دخــواًل  الساحة وفرضت 
القديمة، فإن األوضاع ال تبدو أقل سخونة 
فـــي غــــزة، مـــع اســـتـــمـــرار إطــــالق الــصــواريــخ 
باتجاه األراضي املحتلة، وتوجيه إسرائيل 

تهديدًا بضربة عسكرية واسعة.
وفي القدس، نجح شباب املدينة املحتلة في 
استعادة ساحة الشهداء في باب العامود، 
مساء األحد، بعدما أزالوا بأياديهم حواجز 
الساحة  قــّســمــت  الــتــي  العسكرية  االحــتــالل 
القديمة،  البلدة  إلى  وفرضت دخــواًل مقّيدًا 
ومـــنـــعـــت الـــشـــبـــان مــــن مــتــنــفــســهــم الــيــومــي 
فـــي هـــذه الــســاحــة الــتــي يــفــخــر املــقــدســيــون 
قائد  ليضطر  الــشــهــداء،  ســاحــة  بتسميتها 
شرطة االحتالل في القدس للتوجيه بإزالة 
الــحــواجــز الــحــديــديــة عــلــى مــداخــل الساحة 
بعد تحرك املقدسين. وبدا جنود االحتالل، 
ــي مــحــيــط  ــم كــثــيــفــًا فــ ــ ــــودهـ ــن كـــــان وجـ ــذيــ الــ
أبراجهم العسكرية التي أقاموها، في حالة 
وجـــوم وصــدمــة، بينما كــان مــئــات الشبان 
املقدسين يــزيــلــون، األحـــد، حــواجــز شرطة 
االحــتــالل على مــرأى مــن أفــرادهــا، لتتحّول 
للنصر بعد  إلــى ساحة  مــن جديد  الساحة 
ــام مـــن املـــواجـــهـــات والـــصـــدامـــات، أوقــعــت  أيــ
750 إصابة وأكثر من مائة معتقل. ويقول 
ــربــــي  ــعــ ــيــــون تــــواصــــلــــت مـــعـــهـــم »الــ ــقــــدســ مــ
الجديد«، إن إغالق ساحة باب العامود التي 
لفعاليات  مسرحًا   2019 الــعــام  حتى  كانت 
ــة، ومـــســـرحـــًا  ــيــ ــافــ ــقــ رمـــضـــانـــيـــة وفـــنـــيـــة وثــ
الحــتــجــاجــات ضــد االحــتــالل، لــم يكن لــه ما 
يــبــرره، على الــرغــم مــن ادعـــاء االحــتــالل بأن 
ــتـــالل كـــان قد  ــــالق أمـــنـــي، عــلــمــًا أن االحـ اإلغـ
الهّبة  بعد  الــســاحــة ومحيطها،  هــذه  حـــّول 

الــشــعــبــيــة الـــتـــي أعــقــبــت اســتــشــهــاد الــفــتــى 
مــحــمــد أبـــو خــضــيــر عـــام 2014 حــرقــًا على 
عسكرية،  محمية  إلـــى  مــســتــوطــنــن،  أيــــدي 
وأقــــــــام فـــيـــهـــا بــــرجــــن عـــســـكـــريـــن دائــــمــــن، 
كــمــا نــصــب عــشــرات الــكــامــيــرات ومــجــســات 
ــــالق خــالل  ــزز االحـــتـــالل اإلغــ ــ ــصــت. وعـ

ّ
الــتــن

ــز  الــــحــــواجــ نــــصــــب  كـــــــورونـــــــا، إذ  ــة  ــائــــحــ جــ
الحديدية على نحو مستمر، ومنع لشهور 
البلدة  من هم من غير قاطنيها من دخــول 
الــقــديــمــة مـــن الــــقــــدس. وشـــمـــل اإلغــــــالق في 
حــيــنــه مــنــع الــتــجــمــهــرات والـــجـــلـــوس على 
الساحة، في ظل عقوبات فرضت  مدرجات 
مخالفة  بحجة  املواطنن،  من  العديد  على 

تعليمات قوات االحتالل.
ويــــقــــول املـــقـــدســـيـــون إن الــــقــــرار بــفــتــح هـــذه 
ــام تــجــمــهــر املــقــدســيــن،  ــ الــســاحــة مـــجـــددًا أمـ
كـــان واحـــــدًا مـــن ثــمــار الــصــمــود الــــذي أبـــداه 
ــــالل  ــتـ ــ ــة االحـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــاب الــــــقــــــدس فــــــي مـ ــ ــبـ ــ شـ
ــنــزفــوا خالل 

ُ
اســت الــذيــن  لجنوده  وتصديهم 

الشبان،  مئات  مع  املستمرة  املواجهات  تلك 

وكـــذلـــك مـــا تــعــرضــوا لـــه مـــن اســتــنــزاف منذ 
مطلع شهر رمضان وقبل ذلك خالل جائحة 
أن يكون  املــقــدســيــون  كــورونــا. وال يستبعد 
ــتــــالل بــفــتــح ســاحــة  قـــــرار قـــائـــد شـــرطـــة االحــ
الضخمة  باملسيرات  ذا صلة  الــعــامــود  بــاب 
التي يخطط لها املستوطنون في ذكــرى ما 
يــســمــى ضــم الــقــدس فــي الــثــامــن والــعــشــريــن 
من رمضان، في حن يرى القيادي في حركة 
»فــتــح« فــي الــقــدس نــاصــر قـــوس، فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن اســـتـــرداد ساحة 
ــاب الـــعـــامـــود مـــن قــبــضــة االحـــتـــالل يشكل  بــ
املقدسين، وثمرة نضالهم  لعموم  انتصارًا 
االحتالل. ويوضح  وصمودهم في مواجهة 
قـــوس أن مـــا تــحــقــق بـــاســـتـــرداد ســاحــة بــاب 
الــعــامــود سيعيد الــوضــع إلــى مــا كــان عليه 
قبل هذه اإلغالقات، التي ال مبرر لها، والتي 
كانت سببًا في تفّجر الهّبة الشعبية األخيرة، 

»لكن اليوم ساحة الشهداء بأيدينا«.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشتية أمس »إن ما تقوم به سلطات 
االحتالل بحق أهالي القدس، وحصار غزة، 
يرتقي  املتواصلة،  املستوطنن  واعــتــداءات 
إلى جرائم حرب وأسوأ من أي نظام عنصري 
عــبــر الــتــاريــخ«، داعــيــًا املجتمع الــدولــي إلــى 
التحرك الجدي. وحّمل اشتية في كلمة له في 
الوزراء  مستهل الجلسة األسبوعية ملجلس 
الفلسطيني، حكومة االحتالل املسؤولية عن 

اعتداء املستوطنن على املسجد األقصى.
ــد رئـــيـــس املــكــتــب الــســيــاســي  مـــن جــهــتــه، أكــ
لــحــركــة »حـــمـــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة، مــســاء 
اســتــمــرت سياسة  إذا  هـــدوء   »ال 

ّ
أن ــد،  األحــ

 
ّ
ــددًا عـــلـــى أن ــشــ ــي الـــــقـــــدس«، مــ ــــالل فــ ــتـ ــ االحـ
فالقدس  جميعًا،  معركتنا  القدس  »معركة 
عربية  هــي  بــل  للفلسطينين،  فقط  ليست 

إسالمية وهي املبتدأ واملنتهى، وهي محور 
الـــصـــراع«. وقــــال هــنــيــة فــي لــقــاء إلــكــتــرونــي 
 
ّ
إن األردن،  فــي  اإلســالمــيــة  الــحــركــة  نظمته 
»الــقــدس ليست وحــدهــا فــي هــذه املواجهة، 
وغزة حاضرة بمقاومتها الباسلة لحماية 
أنه  القدس املحتلة«. وشــدد على  أهلنا في 
االنتفاضة،  هــذه  تتواصل  أن  إال  نقبل  »لــن 
ولــقــد حققنا خـــالل األيــــام املــاضــيــة العديد 
 »شــبــاب 

ّ
مــن االنـــتـــصـــارات«، مــشــيــرًا إلـــى أن

املستوطنن  أرغموا  حن  انتصروا  القدس 
وشرطة االحتالل على الخروج من ساحات 
ومــــدرجــــات بــــاب الـــعـــامـــود وحـــافـــظـــوا على 
 مــا جــرى 

ّ
ــقـــدس«. ونــّبــه إلـــى أن إســالمــيــة الـ

ويــجــري فــي الــقــدس أســقــط نــظــريــات عــدة، 

فــنــظــريــة الــتــطــبــيــع ســقــطــت عــلــى يـــد هـــؤالء 
املرابطن. ودعا هنية شعوب األمة العربية 
لنصرة حقيقية  تتهيأ  أن  إلــى  واإلسالمية 
في  بــمــعــركــة  »فــنــحــن  الفلسطيني  للشعب 

امتداد الجغرافية والتاريخ«.
عــلــى جــهــة أخــــرى، وقــبــيــل اجــتــمــاع مجلس 
ــــي املـــصـــغـــر  ــنــ ــ ــــي األمــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــــــــــوزراء اإلسـ
)الكابينت( بعد ظهر أمس لبحث التوترات 
 
ً
فـــي غــــزة، كــــان مــوقــع »وااله« يــكــشــف نــقــال

عن مصادر إسرائيلية أن حكومة بنيامن 
نتنياهو أنـــذرت حــركــة »حــمــاس« مــن أنها 
إذا استمر  سترد بضربة عسكرية واسعة، 
إطــالق الصواريخ من غــزة. وذكــر املوقع إن 
عبر  إلى »حماس«  الرسالة  نقلت  إسرائيل 

الـــســـالم بــالــشــرق  املــبــعــوث األمـــمـــي لعملية 
األوســـــط تــــور ويــنــســالنــد. وقــــال املـــوقـــع إن 
»رســالــة إســرائــيــل إلـــى حــمــاس هــي أنـــه في 
الـــوقـــت الــحــالــي ال تــــزال إســـرائـــيـــل تحتفظ 
ــات مــــــع حـــــمـــــاس حــــــــول غــــــزة،  ــمــ ــاهــ ــفــ ــتــ ــالــ بــ
ومــســتــعــدة ملــواصــلــة الــحــفــاظ عــلــيــهــا، لكن 
إسرائيل  فــإن  الصواريخ  إطــالق  استمر  إذا 
لن تكبح نفسها«. وأضاف »قال مسؤولون 
ــتـــحـــدة إن  ــلـــيـــون ملـــبـــعـــوث األمــــــم املـ إســـرائـــيـ
إغــالق منطقة الصيد في غــزة )أمـــس(، كان 
آخـــر مــحــاولــة إســرائــيــلــيــة لــلــرد بــطــرق غير 
عسكرية عــلــى إطـــالق الــصــواريــخ مــن غــزة، 
لكن الرد التالي سيكون ذا طبيعة عسكرية 
ــررت  ــ ــة«. وقــ ــمــ ــيــ وســــيــــكــــون لــــه عــــواقــــب وخــ

إسرائيل صباح أمس، إغالق شاطئ البحر، 
بشكل كامل أمام صيادي األسماك في قطاع 
غزة. وذكر »وااله« أن وينسالند اجتمع مع 
مسؤولن إسرائيلين صباح أمس، قبل أن 
يــغــادر إلــى مصر ومنها إلــى األردن لبحث 

جهود التهدئة.
ومنذ يوم الجمعة، تشهد الحدود بن غزة 
واألراضـــي املحتلة تــوتــرًا. وأعــلــن االحــتــالل، 
ــر أمــــــس اإلثـــــنـــــن، رصــــــد إطـــــــالق ثــالثــة  فـــجـ
صواريخ من قطاع غزة، باتجاه املستوطنات 
املــتــاخــمــة لـــه. والــســبــت، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
أعطى  إنـــه  نتنياهو،  بنيامن  اإلســرائــيــلــي 
تعليماته »لالستعداد ألي سيناريو« في ما 

يخص املواجهة في غزة.

الفلسطينيون »يسترّدون« 
باب العامود ومخاوف 

من تصعيد االحتالل

ال تزال األوضاع متوترة في األراضي الفلسطينية، ففي 
فتح  على  االحتالل  إجبار  في  المقدسيون  نجح  حين 

ساحة باب العامود، فإن إسرائيل هددت غزة

المقدسيون 
يحصدون ثمار هبّتهم

قررت إسرائيل أمس، 
إغالق شاطئ غزة أمام 

الصيادين

اشتية: ما تقوم به 
سلطات االحتالل يرتقي 

إلى جرائم حرب

أزال المقدسيون بأياديهم الحواجز من الساحة )أحمد غرابلي/فرانس برس(

  شرق
      غرب
االحتالل يشق طريقًا 

استيطانيًا جديدًا
اإلسرائيلي،  االحــتــالل  قــوات  جرفت 
الفلسطينين  أراضي  اإلثنن،  أمس 
ــر قــديــس  ــ ــتـــي ديــ ــة بــــن قـــريـ ــعــ ــواقــ الــ
الــلــه وسط  رام  غــرب مدينة  ونعلن 
الــــضــــفــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، لــــشــــق طـــريـــق 
اســـتـــيـــطـــانـــي. وقـــــــال رئــــيــــس بــلــديــة 
»الــعــربــي  نــعــلــن عـــمـــاد الـــخـــواجـــا لـــ
فـــوجـــئـــوا  ــي  ــ ــالــ ــ األهــ  

ّ
إن ــــد«،  ــديـ ـــجـــ الــ

بجرافات االحتالل تجرف األراضي 
بـــن ديـــر قــديــس ونــعــلــن، وشــرعــت 
بــشــق طـــريـــق اســتــيــطــانــي بــمــســافــة 

150 مترًا حتى اآلن.
)العربي الجديد(

عودة الهدوء إلى 
مقديشو بعد مواجهات

سيطر الهدوء الحذر على العاصمة 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة مـــــقـــــديـــــشـــــو، أمـــــس 
اإلثـــنـــن، بــعــد لــيــلــة مـــن املــواجــهــات 
ــــي شـــــــــــوارع عـــــــدة بــن  ــة فــ ــعـ ــطـ ــتـــقـ املـ
ــلـــحـــن مـــوالـــن  قــــــــوات أمـــنـــيـــة ومـــسـ
لـــعـــدد مـــن املـــرشـــحـــن لــالنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة. وعـــادت حــركــة التنقالت 
إلــى العاصمة صباحًا، كما عــاودت 
املــحــال الــتــجــاريــة فــتــح أبــوابــهــا. من 
ــن الــداخــلــي  ــر األمــ جــهــتــه، أعــلــن وزيــ
 القوات الحكومية 

ّ
حسن حندبي، أن

ــًا شـــنـــتـــه عــنــاصــر  ــومـ ــطـــت هـــجـ ــبـ أحـ
ــــاء ســـكـــنـــيـــة فــي  ــيـ ــ ــــد أحـ مـــســـلـــحـــة ضـ

مقديشو.
)العربي الجديد(

تشاد: ال تفاوض مع 
المتمّردين

ــلـــن املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــحــاكــم  أعـ
ــفــــاوض مــع  ــتــ فــــي تــــشــــاد، رفــــضــــه الــ
ــــوا قــبــل  ــقـ ــ ــلـ ــ ــن أطـ ــ ــذيــ ــ ــن الــ ــ ــّرديـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ املـ
ــّد الــعــاصــمــة،  أســبــوعــن هــجــومــًا ضـ
ويــتــهــمــهــم الــجــيــش بــقــتــل الــرئــيــس 
إدريــس ديبي. وقــال املتحدث باسم 
املــجــلــس الــعــســكــري، عـــزم بــرمــانــدوا 
 »الـــوقـــت ليس 

ّ
أغـــونـــا، فــي بــيــان، إن

مـــع  لـــــلـــــتـــــفـــــاوض  وال  لـــــلـــــوســـــاطـــــة 
الــقــانــون«. في سياق  الخارجن عن 
ــكـــري  ــعـــسـ ــلــــس الـ ــجــ ــن املــ ــ ــلـ ــ آخـــــــــر، أعـ
ــيــــان، تــعــيــن ألـــبـــرت  الـــحـــاكـــم، فــــي بــ
لــلــوزراء في  بـــاداك، رئيسًا  باهيمي 

الحكومة االنتقالية.
)فرانس برس، رويترز(

تركيا: محاكمة قيادات 
كردية

ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــركـــيـــة  ــ ــلـــقـــت فـ انـــطـ
أنــقــرة، أمـــس اإلثــنــن، محاكمة 108 
 
ً
أشــــخــــاص، مـــن بــيــنــهــم 27 مــعــتــقــال

ــة، في  ــعـــارضـ ــادات كـــرديـــة مـ ــيــ مـــن قــ
قضية أحداث عن العرب )كوباني( 
لــلــعــام 2014، وشــهــدت  الــتــي تــعــود 
ــهـــجـــوم عــلــى  ــلـ ــــرات رفــــضــــًا لـ ــــاهـ ــــظـ تـ
عــن الــعــرب وأســـفـــرت عــن مــقــتــل 37 
القوى  شخصًا في تركيا. واعتقلت 
األمنية في وقت سابق مجموعة من 
القيادات الكردية في »حزب الشعوب 
الحزب  زعيما  بينها  الديمقراطي«، 
املــشــتــركــان الــســابــقــان صـــالح الــديــن 
ــرطــــاش )الـــــــصـــــــورة(، وفـــيـــغـــان  ــيــ دمــ
يوكسك داغ. وتطالب النيابة العامة 
بــالــحــكــم 38 مـــرة مــؤبــدًا عــلــى أغلب 

املتهمن وبتعويضات مالية.
)العربي الجديد(

أنقرة عن اعتراف بايدن 
بـ»اإلبادة«: حسابات 

سياسية
أكـــــــد رئــــيــــس دائــــــــــرة االتــــــصــــــال فــي 
الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، 
رفــــــــض أنــــــقــــــرة اعـــــــتـــــــراف الــــرئــــيــــس 
»اإلبـــــادة  ــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن بــــــ األمــ
األرمــــــــنــــــــيــــــــة«. وقــــــــــــال ألـــــــطـــــــون فـــي 
 وصف 

ّ
تصريحات، أمس اإلثنن، إن

بايدن »ينبع من حسابات سياسية 
داخل الواليات املتحدة، ليس له أي 
وزن في القانون الدولي«. من جهته، 
قــال وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي 
 تصريحات 

ّ
أكار، في بيان، أمس، إن

إنــــكــــار  تــــعــــنــــي ســــــــوى  بــــــايــــــدن »ال 
الحقائق التاريخية وتشويهها«.

)األناضول(
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عمر شاكر
رايتس ووتش« في فلسطين عمر شاكر، عن مقابلة يتحدث مسؤول منظمة »هيومن 

التقرير الصادر اليوم عن المنظمة، والذي يؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم ضد اإلنسانية 
بحق الفلسطينيين

أجرتها من نيويورك 
ابتسام عازم

ــر  ــدي ــو م ــ ــر، ه ــ ــاك ــ عـــمـــر ش
رايتس ووتش« في  »هيومن 
األراضي المحتلة وفلسطين، 
حــول  تحقيقات  ويُـــجـــري 
اإلنــســان  حــقــوق  انتهاكات 
هناك. شارك سابقًا في العديد 
من التحقيقات كزميل ضمن 
حقوقية  ومـــراكـــز  ــج  ــرام ب
حول  ذلــك  في  بما  دولــيــة، 
سياسات أميركا في مكافحة 
حقوق  وانتهاكات  اإلرهاب، 
ــان فــي مــصــر. حاصل  ــس اإلن
معهد  من  دكــتــوراه  على 
ستانفورد،  بجامعة  القانون 
ــات  ــدراس ال ــي  ف وماجستير 
العربية المعاصرة من جامعة 
وبكالوريوس  ــاون،  ت جــورج 
من  الدولية  العالقات  فــي 

جامعة ستانفورد.

سيرة
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استهداف جديد 
للسعودية بمسيّرة 

حوثية
ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري بـــاســـم  ــن املــ ــلــ أعــ
اليمن، يحيى  في  الحوثيني  جماعة 
ــت هجومًا 

ّ
الــجــمــاعــة شــن ســريــع، أن 

جـــديـــدًا بــطــائــرة مــســّيــرة فــجــر أمــس 
ــاعــــدة عــســكــريــة فــي  ــنــــني عـــلـــى قــ اإلثــ
مــديــنــة خــمــيــس مــشــيــط، فـــي جــنــوب 
ــة. وأوضــــــــح ســــريــــع، فــي  ــعــــوديــ الــــســ
تـــغـــريـــدة عـــلـــى مـــوقـــع »تــــويــــتــــر«، أن 
ــاء »بــطــائــرة مــســّيــرة من  الــهــجــوم جـ
ق 

ّ
نوع قاصف 2 كا«، مضيفًا أنه »حق

ــة«، فـــيـــمـــا لــــم يــصــدر  ــقــ ــيــ إصــــابــــة دقــ
»الــتــحــالــف  مــــن  نـــفـــي  أو  تـــأكـــيـــد  أي 

السعودي« في اليمن. 
)رويترز(

نيجيريا: مقتل عشرات 
العسكريين بكمين 

لـ»داعش«
عـــــن 31 عــســكــريــًا  يــــقــــل  مـــــا ال  قــــتــــل 
فــي  األحـــــــــد،  أمــــــس  أول  ــًا،  ــريـ ــيـ ــيـــجـ نـ
كمني مسلح نصبه تنظيم »داعش« 
مــايــنــوك، شمال  بــلــدة  فــي  لقافلتهم 
ــــؤوالن  ــسـ ــ ــي الــــــبــــــاد. وأكـــــــــد مـ ــ ــرقـ ــ شـ
عسكريان، أن نحو 20 مركبة تابعة 
ملــســلــحــني مــــن »داعـــــــــــش«، هــاجــمــت 
ــي مـــايـــنـــوك  ــ ــة فـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــقـــافـــلـــة الـ
كبرى  مايدوغوري،  ملدينة  املجاورة 
مــدن واليـــة بــورنــو، أحــد أهــم معاقل 
»داعــش« وجماعة »بوكو حرام« في 
املنطقة، ما أدى إلى مقتل 31 جنديًا 
على األقــل، بينهم قائدهم الذي كان 

برتبة مقّدم.
)فرانس برس( 

نفي لحديث جونسون 
عن »تكدس الجثث«

نــفــى وزيـــــر الــــدفــــاع الــبــريــطــانــي بن 
تقرير  اإلثــنــني صــحــة  أمـــس  واالس، 
ميل«،  »ديلي  أمــس صحيفة  نشرته 
ــيـــس الـــــــــوزراء بـــوريـــس  وذكــــــر أن رئـ
جونسون قــال فــي أكــتــوبــر/ تشرين 
أن  ــل  ــفــــضــ يــ إنـــــــــه  املــــــــاضــــــــي،  األول 
ــــاآلالف« عــلــى أن  »تــتــكــدس الــجــثــث بـ
يــأمــر بــإغــاق ثــالــث الحــتــواء تفشي 
كورونا. وقــال واالس إن ما تضمنه 
نفاه  وقــد  صحيحًا،  »لــيــس  التقرير 
الجميع«، مضيفًا أن جونسون يركز 

اهتمامه على التصدي للجائحة. 
)رويترز(

صالح الدين الجورشي

تـــــحـــــّول الـــــخـــــاف بـــــني رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
التونسية قيس سعيد من جهة وبــني رئيس 
»النهضة«  وحركة  املشيشي  هشام  الحكومة 
من جهة أخــرى، إلى أزمــة متفاقمة. ويتحدث 
أنـــصـــار ســعــيــد ومـــؤيـــدوه عـــن اقـــتـــراب لحظة 
الــحــســم ضـــد مـــن يــصــفــونــهــم بــــ »اإلخــــــــوان«، 
ويرّوجون بأن الرئيس قد افتك املبادرة وشرع 
في تنفيذ خطته التي تستهدف تغيير طبيعة 
»النهضة«  وتحجيم حركة  السياسي  النظام 
واســتــئــصــال الــفــاســديــن. ويــعــتــقــدون بــأن ذلك 
الــدولــة والــثــورة«.  مــن شأنه »تصحيح مسار 
فـــي املـــقـــابـــل، يـــشـــّدد خــصــوم ســعــيــد عــلــى أنــه 
تــحــّول إلـــى »ديــكــتــاتــور« وأنـــه بــصــدد »دوس 
ما  تنفيذ  والــتــوّجــه سريعًا نحو  الــدســتــور«، 

»االنقاب الناعم والصريح«. سموه بـ
وعــنــد اســتــقــبــالــه وزيــــر الــخــارجــيــة املــصــري 

ســـامـــح شـــكـــري قـــبـــل أيـــــــام، اعـــتـــبـــر الــرئــيــس 
اَبل إال بالتحدي«، 

َ
التونسي أن »التحدي ال ُيق

وأن »الخطر الذي يتهدد الدول ليس خارجيًا 
الــعــدوان على مؤسسات  فقط، فاألخطر هــو 
الدولة في الداخل«، في إشارة إلى ما يحصل 
داخـــل تــونــس. وقــد سبق ذلــك الــلــقــاء خطاب 
ــن  ــاه ســعــيــد بــمــنــاســبــة عـــيـــد قــــــوات األمــ ــقــ ألــ
الداخلي، في 18 إبريل/نيسان الحالي، شّدد 
فــيــه عــلــى أن األمــنــيــني هـــم جــــزء مـــن الــقــوات 
إشــراف  تحت  تكون  أن  يجب  التي  املسلحة، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، حسب تــأويــلــه الخاص 
للدستور. وقد كان لخطاب سعيد وقع شديد 
انقسام  إلــى  مؤديًا  السياسية،  الساحة  على 
األطـــراف الفاعلة بسببه بــني مــؤيــد ورافــض 
لـــه. وهـــو خــطــاب اعــتــبــره الــكــثــيــرون »منزلقًا 
خطيرًا نحو التفّرد بالحكم«، ورأت فيه حركة 
ــًا على الــدســتــور وقــوانــني  »الــنــهــضــة«: »دوسـ
الباد، وتعديًا على النظام السياسي وعلى 
صــاحــيــات رئــيــس الــحــكــومــة«. ورفــضــت ما 
وصفته بـ »املنزع التسلطي لرئيس الدولة«. 
ــاّد بـــالـــدســـتـــور  ــ ــجـ ــ ودعــــتــــه إلـــــى »االلــــــتــــــزام الـ
ــف 

ّ
ـــخـــب عـــلـــى أســــاســــه، وأن يــتــوق

ُ
ــت الــــــذي انـ

ــــب الــــدولــــة  ــيـ ــ عــــن كــــل مـــســـعـــى لــتــعــطــيــل دوالـ
وتــفــكــيــكــهــا«. ويــعــتــبــر هـــذا الــبــيــان األول من 
نــوعــه الـــذي تــخــاطــب فــيــه »الــنــهــضــة« رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــهــذه اللهجة الــصــارمــة وبــهــذا 
تهديدًا  تضمنت  والتي  التصعيدي،  املنحى 
واضـــحـــًا لـــم يــخــف عــلــى أحــــد. كــمــا عــارضــت 
أغــلــبــيــة واســــعــــة ســـعـــيـــد، خـــصـــوصـــًا خـــبـــراء 
الــقــانــون الــدســتــوري، الــذيــن لــم يكتفوا هــذه 
ة  املـــرة بــوصــف مــا جــاء على لــســانــه، بــالــقــراء

ــبـــاشـــر وشــــامــــل مــــع رئـــاســـة  فــــي اشـــتـــبـــاك مـ
شــورى  مجلس  اتــجــه  بالتالي،  الجمهورية. 
الحركة في دورتــه الـــ49، التي انعقدت يومي 
مع  التعامل  نحو  املاضيني،  واألحـــد  السبت 
ــدوءًا. وجــــاء فــي بيان  ــ األمــــر بــطــريــقــة أكــثــر هـ
للمجلس أن »عــودة الحكم الفردي مرفوضة 
من الشعب التونسي ولن يسمح به«، إال أنه 

غــيــر الــســلــيــمــة لــلــدســتــور، بـــل اعـــتـــبـــروا ذلــك 
تداعيات سيئة  له  »تــطــوّرًا خطيرًا« ستكون 
عــلــى الـــبـــاد وعــلــى الــديــمــقــراطــيــة. بـــدورهـــم، 
وضــع مــراقــبــون بــيــان »الــنــهــضــة« فــي سياق 
الــتــدهــور الــخــطــيــر فــي الــعــاقــة بينها وبــني 
أمــام  الــطــريــق  يفتح  أنـــه  الــرئــيــس، معتبرين 
ســيــنــاريــو املــواجــهــة املــبــاشــرة بــني الــطــرفــني. 
وهــو احــتــمــال تــحــّرض عليه أطـــراف عــديــدة، 
املسار  لتعطيل  »فــرصــة ذهــبــيــة«  فيه  وتـــرى 
ــبــــاد فــــي مــتــاهــة  ــقـــراطـــي، وإدخــــــــال الــ الـــديـــمـ
الــــصــــراع وتــنــشــيــط االســـتـــقـــطـــاب الــثــنــائــي. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ردهــــا الـــقـــوي عــلــى إصـــرار 
الـــداخـــلـــيـــة مـــن رئــيــس  ســعــيــد ســحــب وزارة 
أنــه ليس  الحكومة، إال أن »النهضة« أدركــت 
والــدخــول  التصعيد  مــواصــلــة  صالحها  مــن 

دعــــا ســعــيــد إلــــى »اعـــتـــبـــار الـــوضـــع الــصــحــي 
واالقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة، 
التونسيني  ب كل ما من شأنه تقسيم 

ّ
وتجن

ل 
ّ
تعط للدستور  فــرديــة  تــأويــات  اعتماد  أو 

مصالح الدولة واملجتمع«.
بناء على هذا البيان، يتضح أن خطة الحركة 
في هذه املرحلة تعتمد على مسألتني. تتمثل 
ــم حــكــومــة املــشــيــشــي وتــقــويــة  ــــى فـــي دعــ األولــ
الـــحـــزام الــســيــاســي والــبــرملــانــي. أمـــا الــخــطــوة 
تشكيل  نحو  السعي  حــول  فتتمحور  الثانية 
جــبــهــة عـــريـــضـــة لـــلـــدفـــاع عــــن الــديــمــقــراطــيــة 
ــثــــورة. وهـــو مـــا شــرعــت فــيــه الــحــركــة عبر  والــ
ــه.  ــارجـ ــل الـــبـــرملـــان وخـ ــاورات داخـــ ــشــ إجــــــراء مــ
أصبح  الديمقراطي  املــســار  أن  الحركة  وتــرى 
مهددًا بشكل غير مسبوق. وتكفي اإلشارة في 
هــذا الــســيــاق إلــى أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري 
أمـــني مــحــفــوظ املــؤيــد لــســعــيــد، الــــذي ذكـــر في 
تـــدويـــنـــة لـــه عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« فـــي 21 إبــريــل 
يستعمل  »لــم  الجمهورية  رئيس  أن  الحالي، 
بعد الساح الدستوري األخطر«، من دون أن 
يشير إلى الفصل أو اآللية التي يمكن أن يلجأ 

إليها سعيد لقلب األوضاع رأسًا على عقب.
يحصل ذلـــك كــلــه فــي مــرحــلــة دقــيــقــة تــمــر بها 
 إجــراء مـــداوالت حــول إمكانية 

ّ
الــبــاد، في ظــل

فرض حجر صحي شامل، بعد أن ناهز عدد 
ضحايا كورونا املائة شخص يوميًا في األيام 
األخــيــرة. وهــو ما دفــع األطــبــاء إلــى التصريح 
بــــأن الـــبـــاد عــلــى أبـــــواب كـــارثـــة صــحــيــة. كما 
اقــتــرب مــوعــد املــفــاوضــات الــتــي ستجري بني 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، املــقــررة  الــحــكــومــة وصـ

مطلع شهر مايو/أيار املقبل.

هدنة 
القامشلي

حرب روسيا 
على 

المعارضة

- اإلثــنــني. فــي املــقــابــل، يبقي االتــفــاق للنظام 
وقواته وجودًا في حّده األدنى في القامشلي، 
ــاع املـــدنـــي«  ــدفــ وســــط اســتــبــعــاد ملــلــيــشــيــا »الــ
التابعة له، بعدما آلت السيطرة على غالبية 
أحياء املدينة إلى القوات الكردية. وفي سياق 
ــر، وبــيــنــمــا يــــواصــــل الـــنـــظـــام الــتــحــضــيــر  ــ آخــ
النتخاباته الرئاسية املقررة في شهر مايو/ 
أيار املقبل، أجرى رئيسه بشار األسد اتصااًل 
الروسي فاديمير بوتني، بحسب  بالرئيس 
مــــا أعــــلــــن الـــنـــظـــام والــــكــــرمــــلــــني، فــــي مــســعــى 
جديد لتكريس األمر الواقع، وتعويم النظام 
املنهك بالعقوبات الدولية وانهيار اقتصاده 

وتداعيات كورونا.   
املدنيون  بــدأ  فقد  القامشلي،  تــطــورات  وفــي 
الــنــازحــون مــن حــي طـــّي، أمـــس، الــعــودة إليه، 
بــعــدمــا ســـاد الــهــدوء الــحــذر إثـــر املــفــاوضــات 
»اإلدارة  لــــ التابعة  النظام و»األســايــش«  بــني 
الـــذاتـــيـــة« فـــي املـــديـــنـــة، فــيــمــا ســـّيـــرت الــقــوات 
ــايـــش«  الــروســيــة دوريـــــة مــشــتــركــة مـــع »األسـ

اإلقــلــيــمــيــة لــلــمــعــارض عــلــى أنــهــا منظمات 
متطرفة. واتهم االدعاء العام فريق نافالني 
وصــنــدوقــيــه ومــــقــــاره بــأنــهــا »تـــحـــت ســتــار 
الشعارات الليبرالية« تريد تطبيق سيناريو 
»الــثــورات امللونة« في روســيــا. وذكــر مكتب 
ـــة شاملة على أن هذه 

ّ
املــدعــي الــعــام أن »أدل

الــهــيــاكــل تــقــوم بــأنــشــطــة مــتــطــرفــة، وتـــؤدي 
والسياسي  االجتماعي  الوضع  زعزعة  إلى 
ــك مـــن خـــال الــدعــوة  فـــي الـــبـــاد، بــمــا فـــي ذلـ
إلى أعمال عنف وأعمال شغب جماعية، من 
خال محاولة إشراك القاصرين في أنشطة 

غير قانونية«.
القضية خلف  في  النظر  املحكمة  وبــاشــرت 
الصحافة،  مــشــاركــة  دون  مــن  مغلقة  أبـــواب 
على اعتبار أن »القضية من أسرار الدولة«. 
وأعلن »فريق 29«، املؤلف من مجموعة من 
املــحــامــني والــصــحــافــيــني املــعــنــيــني بــالــدفــاع 
عـــن حـــريـــة الــصــحــافــة وحـــقـــوق املـــواطـــنـــني، 
ــنــــدوق مــكــافــحــة  أنــــه ســــوف يـــدافـــع عـــن »صــ
الــفــســاد« وفــريــق نــافــالــنــي. وكــشــف الــفــريــق 
مع  أنــه سيلتقي  »تويتر«  على  تغريدة  فــي 
ممثلي االدعاء العام واملحكمة للتعرف على 

تفاصيل القضية.
وفـــي حـــال أقــــرت املــحــكــمــة نــهــائــيــًا تصنيف 
الــصــنــدوقــني ضــمــن قــائــمــة »الــتــطــرف«، فــإن 
ــر يــعــنــي عــمــلــيــًا انـــتـــهـــاء عــمــلــهــمــا  ــ ــذا األمــ ــ هـ
ــدم الــســمــاح لــهــمــا بتنظيم  فـــي روســـيـــا، وعــ
تـــجـــمـــعـــات، أو املـــشـــاركـــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات 

أمين العاصي، سالم حسن

تــواصــلــت االجــتــمــاعــات، يـــوم أمــس 
 مــن قــوات 

ّ
اإلثــنــني، بــني ممثلني لــكــل

الروسي  والجانب  الــســوري  النظام 
لتثبيت  الــكــرديــة،  الــذاتــيــة«  »اإلدارة  وقــــوات 
هدنة في مدينة القامشلي، التابعة ملحافظة 
الــحــســكــة، شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، والــخــروج 
باتفاق نهائي ينهي أسبوعًا من املواجهات 
املــســلــحــة الــدمــويــة بــني قــــوات الــنــظــام وقــوى 
»اإلدارة  األمن الداخلي »األسايش«، التابعة لـ
أن يتمدد بدفع من  الــذاتــيــة«، وكــان بإمكانه 
النظام، إلى مناطق أخــرى. ويبدو أن مامح 
االتــفــاق الــذي جــرت بلورته بترتيب روســي، 
يــعــزز الــســلــطــة الــكــرديــة فــي املــديــنــة، ويثبت 
تموضعها فــي حــّيــي طــي وحــلــكــو، وهـــو ما 
تكرس أمس باستقدام »األسايش« تعزيزات 
لحي طــي، مــن الــرقــة، بعد عــودة الــهــدوء إلى 
املدينة، إثر تجدد املواجهات فيها ليل األحد 

املعركة  الروسية  السلطات  تصّعد 
ضــــد املـــــعـــــارض الـــــروســـــي ألــكــســي 
ــــي وفـــــريـــــقـــــه إلـــــــــى حــــدهــــا  ــنـ ــ ــالـ ــ ــافـ ــ نـ
األقصى، مع قرار تعليق أنشطة الصناديق 
ــلـــى مــا  ــدًا، عـ ــيـ ــهـ ــمـ ــة لــــه تـ ــعـ ــابـ ــتـ ــب الـ ــاتــ ــكــ واملــ
أنها  بذريعة  نهائي  بشكل  لحظرها  يبدو، 
الحرب  تستمّر  فيما  مــتــطــرفــة«،  »منظمات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــني روســـيـــا وأوروبـــــــــا، مع 
فــي رومــانــيــا، أمس  الخارجية  إعــان وزارة 
روســيــًا،  دبلوماسيًا  ستطرد  أنــهــا  االثــنــني، 
لــتــكــون آخــــر دولــــة أوروبــــيــــة تــقــوم بــخــطــوة 
كهذه تضامنًا مع جمهورية التشيك. وأعلن 
الروسية،  العاصمة  العام في  املدعي  مكتب 
»صــنــدوق مكافحة  أمـــس، الــحــظــر املــؤقــت لـــ
ــاد« و»صــــنــــدوق حــمــايــة املـــواطـــنـــني«  ــفـــسـ الـ
واملقار اإلقليمية التابعة للمعارض ألكسي 
الــذي كان  الــقــرار  نافالني. واستبق االدعـــاء 
يــفــتــرض أن تــتــخــذه مــحــكــمــة روســـيـــة بـــدأت 
أبــواب مغلقة بشأن  جلساتها، أمــس، خلف 
الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة الــتــي ســبــق أن رفــعــهــا 
أن  املــقــرر  مــن أجــل تحديد التصنيف. ومــن 
يستمر الحظر املؤقت إلى حني صدور القرار 
النهائي للمحاكمة، التي يتوقع أن تستغرق 
ــًا وأن تـــعـــقـــد جـــلـــســـة ثـــانـــيـــة بـــعـــد غــد  ــتــ وقــ
الخميس. وتزامنًا مع انطاق املحكمة أمس، 
ــاء الــعــام فــي مــوســكــو تعميمًا،  ــ أصـــدر االّدعـ
أوضح فيه أن املحكمة وافقت على التماس 
املدعي العام دينيس بوبوف، الذي اعتبر أن 
على  املنشورة  الجماعي«  الشغب  »دعـــوات 
االجتماعية  والشبكات  اإللكترونية  املواقع 
ــة  ــطـ ــشـ »األنـ ـــ ــوات لـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــار نــــافــــالــــنــــي، والـ ــقــ ملــ
املتطرفة« تنتهك حقوق وحريات املواطنني، 
إلــى موافقة املحكمة على  مــن دون اإلشـــارة 
طــلــبــه حــظــر أنــشــطــة هـــذه املــنــظــمــات. ونشر 
لــيــونــيــد فــولــكــوف رئــيــس املـــقـــار اإلقــلــيــمــيــة 
نص  »تويتر«،  على  صفحته  في  لنافالني، 
املــدعــي الــعــام فــي موسكو. وجــاء فــي وثيقة 
االدعــاء العام أن فريق نافالني نظم في 21 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان الـــحـــالـــي احـــتـــجـــاجـــات غير 
ــدة فـــي الـــبـــاد،  مـــرخـــص لــهــا فـــي مــنــاطــق عــ
ونــشــر مــــواد عــلــى اإلنـــتـــرنـــت تـــحـــّرض على 
العنف، داعيًا للمشاركة في نشاطات تضر 
باملواطنني.  اإلنسان وتلحق ضررًا  بحقوق 
ملقر  اإلقليمية  الشبكة  أن  فولكوف  وكشف 
نافالني ال تعمل، مشيرًا إلى أنه »تم تعليق 
األنــشــطــة« فـــي صــنــدوقــي مــكــافــحــة الــفــســاد 

وحماية حقوق املواطنني. 
وكــــان مــكــتــب املــدعــي الــعــام فــي مــوســكــو قد 
رفــع دعــوى قضائية، في 16 إبريل الحالي، 
ــفـــســـاد«  لــتــصــنــيــف »صـــــنـــــدوق مـــكـــافـــحـــة الـ
ــار  ــقــ ــة املــــواطــــنــــني« واملــ ــايـ ــمـ و»صــــــنــــــدوق حـ

بـــمـــســـانـــدة مــــروحــــيــــات عـــســـكـــريـــة. وأكــــــدت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عـــودة الــهــدوء  مــصــادر، لـــ
تــمــامــًا إلــــى حـــي طـــي تــنــفــيــذًا لــاتــفــاق الـــذي 
جرى التوصل إليه بني النظام و»األسايش«. 
استقدمت  »األسايش«  أن  املصادر  وأضافت 
تــعــزيــزات مــن مدينة الــرقــة، بــهــدف السيطرة 
عــلــى حـــّي طــي ومــحــيــطــه، الفــتــة إلـــى أن هــذه 
القوات سيطرت على الحي بشكل شبه كامل 
بعد انسحاب قــوات النظام منه، فيما بقيت 
األخيرة متمركزة في مدرسة عباس عاوي، 
وفي  للنظام،  أمنية  نقطة  إلــى  تحولت  التي 
ان املـــــيـــــاه، حــيــث 

ّ
الــــــشــــــوارع املـــحـــيـــطـــة بـــــخـــــز

أصــبــحــت تــلــك املــنــطــقــة بــمــثــابــة مــربــع أمــنــي 
للنظام.

وبــــــحــــــســــــب املـــــــــــصـــــــــــادر، فــــــقــــــد تـــــواصـــــلـــــت 
ــراد  ــ ــ ــتـــمـــاعـــات أمـــــس بــــني الـــنـــظـــام واألكـ االجـ
مــع الــجــانــب الــروســي فــي مــطــار القامشلي، 
بهدف إنهاء الصراع وتنفيذ اتفاق التهدئة 
ــــذي كــانــت أولــــى خــطــواتــه  بــشــكــل كـــامـــل، والـ
التابعة  الــوطــنــي«  »الـــدفـــاع  مليشيا  ســحــب 
»األمن  للنظام بشكل كامل، ووضع مفرزة لـ
يقتصر  أن  على  للنظام،  التابع  العسكري« 
وجـــــود »الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي« فـــي الــقــامــشــلــي 
منها،  والشرقية  الجنوبية  الضواحي  على 
القريبة من مطار القامشلي، الذي يعد املركز 

)املقررة في سبتمبر/أيلول املقبل(، وإغاق 
حــســابــاتــهــمــا املــصــرفــيــة. ويــــطــــاول الــحــظــر 
للصندوقني  يتبرعون  الذين  األفــراد  جميع 
كما  متطرفة«.  ملنظمات  »داعــمــني  بصفتهم 
ــارة إلــى أن  يجب على وســائــل اإلعـــام اإلشــ
الــصــنــدوقــني هــمــا »مــنــظــمــتــان مــتــطــرفــتــان« 
ف 

ّ
ُصن أن  أي خبر عنهما. وسبق  نقل  عند 

»صندوق مكافحة الفساد« على أنه »عميل 
أجنبي« في 19 سبتمبر 2019، ألنه يحصل 
على قسم من تمويله من منظمات خارجية. 
فـــي هــــذه األثــــنــــاء، ال يـــبـــدو أن أزمـــــة تــبــادل 
طــرد الدبلوماسيني بــني روســيــا وعـــدد من 
الــــدول األوروبـــيـــة ستنتهي قــريــبــًا. وأفـــادت 
وزارة الــخــارجــيــة فــي رومــانــيــا، أمـــس، بأنه 

 
ّ

كل الروسية هناك. وجــاء  للقوات  الرئيسي 
ليل  وقــعــت  اشــتــبــاكــات متقطعة  بعيد  ذلـــك 
ــد – اإلثـــنـــني بـــني الــطــرفــني املــتــقــاتــلــني،  ــ األحـ
ــتـــدت حــتــى صــبــاح أمــــس، حــيــث تــبــادال  وامـ
االتــهــامــات بخرق االتــفــاق الــذي أعلنت عنه 
الذاتية« مساء أول من أمس. وأدت  »اإلدارة 
االشـــتـــبـــاكـــات األخــــيــــرة إلـــــى ســـقـــوط قــتــلــى 
وجــرحــى إضــافــيــني مــن الــطــرفــني، وتــركــزت 
على أطراف حي طي وحي حلكو الذي شهد 
إطـــاق قــذائــف صــاروخــيــة على مــدرســة في 
منطقة سكة القطار، ما أسفر عن إصابتها 
بأضرار. وكان قد حصل انتهاك لهدنة أعلن 
ــبــــوع املـــاضـــي في  عــنــهــا مـــرتـــني خــــال األســ
القامشلي، حتى إعــان االتــفــاق األخــيــر من 

قبل »اإلدارة الذاتية« مساء األحد.
ــلـــومـــات مـــتـــضـــاربـــة أمـــــس حـــول  ــــت املـــعـ

ّ
ــل وظــ

مضمون اتفاق القامشلي. وأوضحت مصادر 
»العربي الجديد«،  مطلعة على املفاوضات، لـ
أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي واضح. 
وبــّيــنــت أن الــنــظــام »حـــريـــص عــلــى الــخــروج 
باتفاق«، معتبرة أن »عدم االتفاق ربما يعني 
نهاية وجوده الرمزي في املدينة«. وفي هذا 
»هــيــئــة  الـــصـــدد، قــالــت الــرئــيــســة املــشــتــركــة لـــ
ــرة« الــتــابــع  ــزيــ ــجــ ــم الــ ــيـ ــلـ الـــداخـــلـــيـــة« فــــي »إقـ
»العربي  لـ الــذاتــيــة« سمر حــســني،  »اإلدارة  لــــــ
»بكل  ستقوم  الذاتية«  »اإلدارة  إن  الجديد«، 
طاقاتها إلعادة الحياة في حي طي«، مشيرة 
إلــى أن مليشيا »الــدفــاع الــوطــنــي« كــانــت قد 
القانون«.  عن  للخارجني  ملجأ  »إلــى  حّولته 
وكــــان زعــيــم مليشيا »الـــدفـــاع الــوطــنــي« في 
الحسكة حــســن الــســلــومــي قــد لـــّوح فــي وقــت 
ــاه »املـــقـــاومـــة  ــمـ ــــى مــــا سـ ــابـــق بـــالـــلـــجـــوء إلـ سـ
»األسايش«  لم ينسحب  الشعبية«، في حال 
ــائــــع عـــلـــى أن  ــدل الــــوقــ ــ ــ مــــن كــــامــــل الــــحــــي. وتـ
املليشيا تحاول تجميع صفوفها مجددًا في 

محيط القامشلي، لجولة قتال أخرى. 
مـــن جــهــتــه، أكـــد فــريــد ســـعـــدون، الــعــضــو في 
أعــيــان وشيوخ  مــن  املــؤلــفــة  املصالحة  لجنة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  عــشــائــر الــقــامــشــلــي، لـــ
مليشيا »الدفاع الوطني« انتهت في املدينة، 
مشيرًا إلى أنها »ستفكك في عموم محافظة 
الحسكة على مراحل«. بدورها، أكدت مصادر 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الــجــانــب  ــعـ »الـ ـــ مــطــلــعــة لـ
الروسي »يؤّيد تفكيك املليشيا في الحسكة«، 
املليشيا  هــذه  داخــل  أن هناك جناحًا  مبّينة 

»مرتبط بالجانب اإليراني ويتلقى دعمه«. 
ــا يــســتــعــد الـــنـــظـــام إلجــــراء  إلــــى ذلـــــك، وفــــي مـ
انتخابات رئاسية في 26 مايو املقبل، إلبقاء 
رئيسه بشار األسد في السلطة، سّجل أمس 
اتصال هاتفي بني األسد والرئيس الروسي 
ــمــــت مــنــاقــشــة  ــــني، حـــيـــث »تــ ــــوتـ فـــاديـــمـــيـــر بـ
القضايا الحيوية على جدول األعمال الثنائي 
بــالــتــفــصــيــل«، بــحــســب الـــكـــرمـــلـــني. وتـــحـــدث 
»آفـــاق مزيد  االتــصــال  عــن مناقشة  الكرملني 
من تطوير العاقات التجارية واالقتصادية 
التعاون في مكافحة   عن 

ً
واإلنسانية، فضا

انتشار كورونا، بما في ذلك توفير اللقاحات 
ــــاف أن »الــرئــيــس الــســوري  الـــروســـيـــة«. وأضـ
أعرب عن عميق امتنانه لروسيا على الدعم 
الــشــامــل واملــســاعــدة للشعب الـــســـوري«، كما 
جـــرى »تـــبـــادل وجــهــات الــنــظــر حـــول الــوضــع 
تعزيز عملية  التركيز على  مــع  فــي ســوريــة، 
الــــســــام بــــني األطـــــــــراف الــــســــوريــــة فــــي إطــــار 
فقد  الــبــيــان،  وبحسب  الــدســتــوريــة«.  اللجنة 
التحضيرات  »سير  على  بوتني  األســد  أطلع 
اتفق  كما  السورية«،  الرئاسية  لانتخابات 
الـــطـــرفـــان عــلــى »مـــواصـــلـــة االتــــصــــاالت على 
وكالة »سانا«  وذكــرت  املستويات«.  مختلف 
العاقات  الطرفني »بحثا  أن  للنظام  التابعة 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــًا عــ ــة، خــــصــــوصــ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
التعاون  إلى  إضافة  والتجاري،  االقتصادي 
املشترك ملواجهة كورونا وعــزم روسيا على 
تـــوريـــد لــقــاحــات إضــافــيــة ملــســاعــدة الــشــعــب 
السوري«. كما تطرق االتصال »إلى عدد من 
املواضيع ذات الشأن السياسي، ومنها عمل 
الغربية  والضغوط  الدستور  مناقشة  لجنة 
الـــتـــي تـــمـــارس عــلــيــهــا مـــن أجــــل حــرفــهــا عن 

مسارها«.

لدى  العسكري  امللحق  نائب  اعتبار  سيتم 
الــســفــارة الــروســيــة فــي بــوخــارســت أليكسي 
فيه، في  غريشاييف »شخصًا غير مرغوب 
التفاقية  املنافية  وتحّركاته  أنشطته  ضــوء 
فــيــيــنــا بـــشـــأن الــــعــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«. 
ــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــرومــــانــــي  ــدعــ ــتــ واســ
فاليري  الروسي  السفير  أوريسكو  بوغدان 

كوزمني، إلباغه القرار.
ــهــمــت 

ّ
ــد ات ــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــشــيــكــيــة قــ وكــ

أجــهــزة االســتــخــبــارات الــروســيــة بــالــوقــوف 
مــخــزن  فـــي  بــشــخــصــني  أودى  انــفــجــار  وراء 
لــأســلــحــة فـــي شـــرق الـــبـــاد عـــام 2014، في 
حـــادثـــة وصــفــهــا الــرئــيــس مــيــلــوش زيــمــان، 
ــانـــت أشــبــه  أول مــــن أمـــــس األحـــــــد، بـــأنـــهـــا كـ
»هجمات إرهابية«. وبعدما طردت براغ 18  بـ
االتهامات،  خلفية  على  روسيًا  دبلوماسيًا 
السفارة  رّدت موسكو بطرد 20 موظفًا في 
املــجــاورة  سلوفاكيا  وتضامنت  التشيكية. 
ودول البلطيق، إستونيا والتفيا وليتوانيا، 
مع التشيك معلنة طرد سبعة دبلوماسيني 

روس. 
من جهتها، أعلنت روسيا أمس أنها قررت 
طرد دبلوماسي إيطالي ردًا على الطرد »غير 
نْي روسَينْي من إيطاليا، في 

َ
الــوّدي« ملسؤول

مـــارس/آذار املاضي، إثــر فضيحة تجسس، 
ــة الــخــطــوة التي  بينما ســارعــت رومـــا إلدانــ
اعتبرتها »غير منصفة«. وأفادت الخارجية 
اإليطالي  السفير  استدعت  بأنها  الروسية 
ــه بـــأن  ــم إبــــاغــ ــ بـــاســـكـــوالـــي تـــيـــراشـــانـــو، وتـ
روســـيـــا تــعــتــبــر املــلــحــق الــبــحــري اإليــطــالــي 
»شخصًا غير مرغوب فيه« وتمنحه مهلة 24 
ساعة للمغادرة. وأعلنت روما أواخر الشهر 
الروسَيني  ني 

َ
املسؤول ستطرد  أنها  املاضي 

بــعــدمــا ألــقــت الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى قبطان 
فــي الــبــحــريــة اإليــطــالــيــة أثــنــاء بيعه وثــائــق 
عــســكــريــة ســـّريـــة إلـــى مـــســـؤول فـــي الــســفــارة 
الــروســيــة. فــي ســيــاق آخـــر، أعــلــن الــكــرمــلــني، 
ــــس، أن روســــيــــا والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة لــم  أمــ
اجتماع  بعد على موعد ومكان عقد  تتفقا 
ونظيره  بوتني  فاديمير  الرئيس  بــني  قمة 
األمــيــركــي جــو بـــايـــدن، وأنــــه ال يــــزال يتعني 
التوصل  قبل  الــعــوامــل  مــن  كثير  فــي  النظر 
إلــى اتــفــاق. وكــانــت وكــالــة اإلعـــام الروسية 
الكرملني قوله،  قد نقلت عن أحــد مساعدي 
أول مــن أمــس األحـــد، إن االجتماع قــد يعقد 
فـــي شــهــر يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل. وذكـــرت 
 عن 

ً
الــروســيــة، نقا صحيفة »كــومــرســانــت« 

مــصــادر لــم تــســّمــهــا، أن بــايــدن عـــرض على 
في  يونيو  15 و16  االجــتــمــاع يومي  بوتني 

دولة أوروبية.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

)Getty( ارتفع عدد ضحايا وباء كورونا في األيام األخيرة

آلت السيطرة على معظم أحياء المدينة للقوات الكردية إثر المواجهات )دليل سليمان/فرانس برس(

أفضت مفاوضات 
بين مليشيات 

النظام السوري 
والقوات الكردية 

في القامشلي، 
بعد أسبوع من 

المواجهات، إلى 
اتفاق مبدئي أعاد 

الهدوء للمدينة 
أمس، في ظّل 

وساطة روسية 
يبدو أنها مالت 

لألكراد، على حساب 
تقليص وجود 

مليشيا »الدفاع 
الوطني« وتأثيرها 

اإليراني

نافالني  ألكسي  المعارض  فريق  أنشطة  جميع  لتجريم  روسيا  تتجه 
داخل البالد، فيما تستمر أزمة تبادل طرد الدبلوماسيين مع عدد من 

الدول األوروبية
تقريرالحدث

تعزيز النفوذ الكردي في 
الحسكة وتراجع للنظام

تعليق أنشطة فريق نافالني 
وطرد الدبلوماسيين مستمر

رصد

قصف تركي
قصف الجيش التركي، 
أمس، مناطق تسيطر 

عليها »قسد« في بلدة 
مرعناز ومحيط مطار منغ 

العسكري في ريف حلب 
الشمالي، فيما تبادلت 

قوات النظام والمعارضة 
السورية إطالق النار على 

محور بلدة تادف في ريف 
حلب الشمالي الشرقي، 

إثر محاولة عناصر النظام 
التسلل نحو نقاط متقدمة 

في المنطقة.

بحث اتصال بين 
األسد وبوتين انتخابات 

الرئاسة السورية

لقاء بوتين ـ بايدن غير 
محسوم بعد وضبابية 

حول زمانه ومكانه

استقدمت القوات 
الكردية تعزيزات إلى حّي 

طي من الرقة

حديث عن سالح 
دستوري »خطر« قد يلجأ 

إليه سعيد

أبدت رومانيا تضامنها 
مع التشيك وطردت 

دبلوماسيًا روسيًا

يحتدم الخالف بين رئيس 
الجمهورية التونسية 
قيس سعيد وحركة 
النهضة، على وقع 

التلويح باحتمال لجوء 
الرئيس إلى خطوات لم 

يتم تحديدها
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8
سياسة

اإلصالح في األردن

السلطة التنفيذية 
تتحدث عن إصالح بدون 

أي خطوات تنفيذية

عّمان ـ أنور الزيادات

ــة ولـــي الــعــهــد األردنــــي  ــــادت أزمــ أعـ
السابق، األمير حمزة بن الحسني، 
دعـــــــوات اإلصـــــــاح الـــســـيـــاســـي فــي 
ــة بــشــكــل أكـــثـــر إلــحــاحــا.  ــهـ الـــبـــاد إلــــى الـــواجـ
فـــاألزمـــة الــعــمــيــقــة الــتــي ضــربــت األردن فــي 3 
إبريل/نيسان الحالي، عندما تم الحديث عن 
»التواصل مع جهات  ضلوع األمير وآخرين بـ
خارجية في محاولة لتقويض أمن واستقرار 
ليس  الــســيــاســي  اإلصــــــاح  جــعــلــت  األردن«، 
مطلب املعارضة فقط، بل حتى مطلب املقربني 
ــلـــطـــات، وبـــعـــض مـــؤســـســـات الـــدولـــة  مــــن الـــسـ
سياسية  ضــرورة  باعتباره  فيها،  والعاملني 
لتحقيق االستقرار والتكّيف مع إقليم متغّير 

محفوف باملخاطر.
 أزمة األمير حمزة مالت إلى 

ّ
وعلى الرغم من أن

 التداعيات 
ّ
الهدوء خال األيام األخيرة، إال أن

السياسية للقضية مستمرة. واليوم، ال يمكن 
فــي األردن،  إغــفــال أهمية اإلصـــاح السياسي 
في ظل األزمــات التي يعاني منها، وال سيما 
تداعيات األحداث األخيرة، إضافة إلى األزمات 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة وارتــفــاع معدالت 
ــام قــيــاســيــة، واتـــســـاع دائـــرة  ــ الــبــطــالــة إلـــى أرقـ
العالم بالديمقراطية وحقوق  الفقر، واهتمام 
التي  الضبابية   

ّ
والحريات، وفي ظل اإلنسان 

ف مستقبل اإلقليم املضطرب.
ّ
تغل

أمــام هــذا الــوضــع، واألزمـــة غير املسبوقة في 
العليا  الــســيــاســيــة  للنخبة  الــضــيــقــة  ــرة  ــدائـ الـ
املالكة، فإنه ال  الــقــرار والعائلة  ودوائـــر صنع 
بّد من وسيلة للخروج من األزمــة، ولن تكون 

االنـــتـــخـــاب«، مـــشـــددًا عــلــى أنـــه »قــبــل الــشــروع 
ــادة بناء  ــراءات أو تــعــديــات يجب إعـ بــأي إجــ
بالباد  التي عصفت  األزمــات  وتفكيك  الثقة، 
خال الفترة األخيرة، مثل أزمة نقابة املعلمني 
الــحــريــات، عبر  )املتعلقة بــالــعــاوات(، ومــلــف 
حكومة سياسية موثوق بها من الشارع تقود 

حوارًا وطنيا«.
ووفــــق الــعــضــايــلــة، فــإنــه »حــتــى هـــذه اللحظة 
ال يــوجــد شـــيء عــلــى أرض الـــواقـــع؛ ســـواء في 
مجال بناء الثقة، أو تعديل القوانني املرتبطة 
ــات  ــ بـــاإلصـــاح الــســيــاســي، مــمــا يــجــعــل األزمـ
طالب باإلصاح، والذي 

ُ
تتعمق مع الشارع امل

ال يثق بالحكومة ومواقفها وما يصدر عنها، 
حــتــى لــو كـــان صحيحا، وهـــو مــا يــؤكــد عمق 
مــن قبل  أداء مختلف  إلـــى  األزمـــــة، والــحــاجــة 

السلطات«.
ورأى العضايلة أنه »إذا لم تتم معالجة األزمات 
ــتـــزداد  ــرى، وسـ ــ ــد أخــ

ّ
الــقــائــمــة الــــيــــوم، ســتــتــول

الفجوة بني املجتمع والدولة، لينتظر الجميع 
 األزمات 

ّ
حل

ُ
املجهول«، مؤكدًا أنه »ال يمكن أن ت

منها  تعاني  التي  واالجتماعية  االقتصادية 
الباد، إال بإصاح سياسي، وهو ما يحتاج 

إلى حكومة إنقاذ أو إصــاح، من شخصيات 
محترمة، تقود مرحلة التصالح مع املجتمع«.

مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت األمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لــحــزب 
»الـــشـــعـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي األردنــــــــي« )حـــشـــد(، 
ــواب،  ــ ــنــ ــ ــ ــي مـــجـــلـــس ال ــ ــة فــ ــقــ ــابــ ــســ ــو الــ ــعــــضــ الــ
ــنـــاك ضــــــرورات قــصــوى  ــو عــلــبــة: »هـ عــبــلــة أبــ
ــذي يــعــتــبــر  ــ ــ لــــإصــــاح الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل الـ
اإلصــــاح الــســيــاســي أحـــد أركــانــه الرئيسية، 
فيما الــركــن الـــتـــوأم الــثــانــي هــو االقــتــصــادي 
املعيشية  ــاع  األوضــ على  النعكاسه  واملــالــي 
»العربي  لـ للمواطنني«. وأضافت، في حديث 
الجديد«: »ليس هناك من مفّر سوى العودة 
لــلــشــعــب، والــــعــــودة اآلمـــنـــة تــســتــلــزم انــتــهــاج 
اســتــراتــيــجــيــة إصـــاحـــيـــة شــامــلــة ســيــاســيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإجــــــــراء حــــوار 
وطني شامل، وترك سياسة تكبيل الحريات، 
 »السياسات 

ّ
قبل فــوات األوان«، الفتة إلى أن

اإلصـــاحـــيـــة ســتــحــظــى بـــاحـــتـــرام كــبــيــر لــدى 
الفرصة  أنها ستفّوت  كما  الــدولــي،  املجتمع 
على الخصوم واألعــداء الذين يريدون النيل 

من األردن واستقاله ومكانته السياسية«.
وأشارت إلى أنه »قبل وقوع األزمة األخيرة، 
برزت بحدة الحاجة لإصاح، وموجباتها 
تمثلت في األزمات السياسية واالقتصادية 
فقط،  األخيرة  السنوات  في  ليس  املتفاقمة 
بل منذ أوائل التسعينيات من القرن املاضي. 
فقد تضافرت عوامل أضرت كثيرًا باألوضاع 
العامة في الباد، كالتراجع عن املكتسبات 
ــــرزت عــام  واملـــنـــجـــزات الــســيــاســيــة الـــتـــي أحــ
1989 إثـــر هــبــة نــيــســان )تــظــاهــرات شعبية 

عمت مختلف املدن األردنية احتجاجا على 
الـــظـــروف االقــتــصــاديــة الــســيــئــة وانــخــفــاض 
برفع  الحكومة  وقـــرار  الدينار  سعر صــرف 
األسعار(، وتقويض دور املؤسسات العامة 
ــاء املــمــنــهــج لــلــمــعــارضــة  ــ ــــصـ لـــلـــدولـــة، واإلقـ
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، ثم 
ــتـــي تــــم الـــبـــدء  ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الـــســـيـــاســـات االقـ
بتنفيذها عام 1992 والتي فرضها صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، واعــتــمــدت تــحــريــر األســـواق 
ــع يد  وبــيــع مــؤســســات الــقــطــاع الـــعـــام، ورفــ
الـــدولـــة عــن املـــحـــاور األســاســيــة لاقتصاد 
 هــذه 

ّ
ــنـــي«. وبــحــســب أبــــو عــلــبــة، فـــــإن الـــوطـ

الــتــهــمــيــش  مـــتـــازمـــة  ــى  ــ إلـ »أّدت  الـــعـــوامـــل 
السياسي والفقر املعيشي«. وأكدت أبو عبلة 
بـــأن تسلك  الــرســمــيــة معنية  »املــؤســســة   

ّ
أن

إذ ال توجد ممرات أخرى  طريق اإلصـــاح، 
التي تعاني  الــحــادة  للنهوض من األزمـــات 

منها الباد اليوم«.
بدوره، قال الكاتب والصحافي األردني محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ســـويـــدان، فــي تــصــريــح لـــ
 »هــنــاك حــديــثــا مــن أعــلــى املــســتــويــات عن 

ّ
إن

ــيــــرة وبـــعـــدهـــا«،  اإلصـــــــاح، قــبــل األزمــــــة األخــ
اإلصــاح  على  التركيز  »أهمية  على  مــشــددًا 
السياسي، في وقت يتراجع فيه دور األحزاب 
 »الحديث الرسمي 

ّ
والنقابات«. ولفت إلى أن

عـــن اإلصــــــاح عــــام ولـــيـــس مــــحــــددًا«. وشـــدد 
 »اإلصاح بعد األزمة األخيرة 

ّ
سويدان على أن

ه تم احتواء 
ّ
أصبح ضرورة، فعلى الرغم من أن

هذه األزمة، لكن تداعياتها مستمرة، والسلطة 
التنفيذية تتحدث عن إصاح لكن بدون أي 
خطوات تنفيذية، أو إصاح عميق، وال سيما 
 
ّ
ــزاب«. واعــتــبــر أن ــ لــقــانــونــي االنــتــخــاب واألحــ

»اإلصاح الشكلي ال يحقق املطلوب، في إطار 
الهدوء«،  على  واملحافظة  االستقرار،  ضمان 
ــوء األوضـــــاع االقــتــصــاديــة   »ســ

ّ
الفــتــا إلـــى أن

يتسبب بمزيد من االحتقان الشعبي«.
وأكـــد ســويــدان »ضــــرورة اإلصـــاح العميق 
والوصول إلى الحكومات البرملانية، وإجراء 
ــل الــشــعــب وإرادتــــه، 

ّ
انــتــخــابــات حقيقة تــمــث

بمشاركة أحـــزاب قــويــة، إضــافــة إلــى تفعيل 
يكون  وأال  املــدنــي،  املجتمع  دور مؤسسات 
ــــاح مــؤقــت إلـــى أن تــمــّر  الــحــديــث عـــن اإلصـ
األزمــــة الــحــالــيــة. فــــإذا لــم تــكــن هــنــاك حلول 
الــدولــة  وتفقد  األزمــــات،  ستتراكم  حقيقية 
منعتها«. واعتبر أن »هناك إجماعا شعبيا 
الديمقراطي«،  النيابي  امللكي  النظام  على 
مشددًا على »ضرورة أن تكون هناك قناعة 

باإلصاح لحماية الدولة واستمراريتها«.

عادت مطالب اإلصالح 
السياسي في األردن إلى 

الواجهة، خصوصًا بعد 
األزمة السياسية األخيرة 

التي شهدتها البالد، 
وسط تحذيرات من 

تعمق األزمات وتوالد 
أخرى بحال عدم الذهاب 
نحو إصالحات تعيد ثقة 
الشارع بمؤسسات الدولة

سوء األوضاع االقتصادية يزيد االحتقان الشعبي )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

السياسي،  اإلصــاح  من  أفضل  هناك وسيلة 
ليتم توزيع املهام واملسؤوليات على مختلف 
ومجلس  الحكومة  وقــيــام  الحكم،  مؤسسات 
الهامش  الجلوس على  النواب بدورهما بدل 

ومقاعد االنتظار.
وحــول اإلصـــاح وتــداعــيــات األزمـــة األخــيــرة، 
ــام لـــلـــحـــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــعــ قـــــال األمــــــني الــ
االجــتــمــاعــي« األردنـــــي، الــنــائــب الــســابــق في 
»العربي  البرملان، جميل النمري، في حديث لـ
ارتفع، فهناك  املطالب  الجديد«: »اآلن سقف 
الجزئية ال نتيجة  التعديات   

ّ
بــأن إحساس 

لها إذا لم يكن هناك تحّول جذري في إدارة 
شؤون الحكم، وذلك يشمل تعديل الدستور«. 
 »الحكومة حتى اآلن لم تخرج بأي 

ّ
ورأى أن

ــر  ــد، وال حــتــى أي جــهــة فـــي دوائــ ــديـ شـــي جـ
فترة  نعيش  »نــحــن  الـــقـــرار«، مضيفا:  صنع 
صمت وكمون، وهذا على األرجح يعود إلى 
أنــه لــم تتبلور فــي دوائـــر صنع الــقــرار حتى 
فيها  والسير  لسلوكها  مــحــددة  وجــهــة  اآلن 
 الـــرأي 

ّ
ــــاح، فــي حــني أن لــلــوصــول إلـــى اإلصـ

العام والقوى اإلصاحية في الباد، تنتظر 
ظهور الدخان األبيض من هذه الدوائر، لترى 

ما سيحصل خال الفترة املقبلة«.
املكثفة  اإلعامية  املتابعة   

ّ
أن النمري  واعتبر 

ـــطـــت الــــضــــوء عــلــى 
ّ
ــل لــــأحــــداث األخـــــيـــــرة، »سـ

الـــواقـــع الــســيــاســي ونــظــام الــحــكــم فــي األردن، 
مـــتـــجـــاوزة الـــحـــديـــث عـــن املــنــافــســة املــحــتــمــلــة 
ــرة املــلــكــيــة، والــتــدخــات املحتملة  داخـــل األســ
لزعزعة أمن الباد، بالتركيز بشكل أكبر على 
البنية القائمة إلدارة الحكم في األردن، وحالة 
ما  الباد، وهو  تعيشها  التي  الاديمقراطية 
يجعل هناك احتمال للدفع باتجاه استحقاق 

إعادة النظر في النهج السائد حاليا«.
الــــعــــام لــــحــــزب »جــبــهــة  بــــــــــدوره، رأى األمـــــــني 
ــة، فــي  ــلـ ــايـ ــمـــل اإلســــــامــــــي«، مـــــــراد الـــعـــضـ ــعـ الـ
التي   »األزمــات 

ّ
أن »العربي الجديد«،  لـ حديث 

تتوالى في الباد؛ من اقتصادية واجتماعية 
وسياسية، إضافة إلى األزمة األخيرة املتعلقة 
مضيفا:  املشكلة«،  عمق  بنّي 

ُ
ت حمزة،  باألمير 

والقيادة  الحكومات  بني  فجوة  هناك  »اليوم 
السياسية واملــواطــنــني، وهــي فــجــوة ال يمكن 
ــر إصــــاحــــات  ــبـ ــة عـ ــقـ ــثـ ردمــــهــــا إال بـــــإعـــــادة الـ
سياسية عميقة تعيد تعريف املجتمع ودوره 
 »الدستور 

ّ
في مؤسسات الحكم«. وأشار إلى أن

 نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، 
ّ
ينّص على أن

ب 
ّ
الــســلــطــات، مــمــا يتطل الــشــعــب مــصــدر   

ّ
وأن

تأكيدًا وترسيخا لذلك عبر تعديات دستورية 
مــتــعــقــلــة بــــاإلصــــاح، كـــإعـــادة الــنــظــر بــقــانــون 
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