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انتخابات ليبيا :سيناريو
التأجيل يتقدم

قبل  3أيام من عودة مفاوضات فيينا النووية ،كانت إيران تشدد مطالبها للتوصل
إلى اتفاق ،بربطه برفع جميع العقوبات عنها ،وتقديم ضمانات بعدم االنسحاب
األميركي ،وذلك فيما كان االحتالل اإلسرائيلي يوسع حراكه للضغط على األطراف
المعنية بهدف تحقيق مطالبه

يدور في كواليس
المفوضية العليا
لالنتخابات في
ليبيا ،حديث متزايد
عن سيناريو تأجيل
االنتخابات الرئاسية
والبرلمانية ،لكنه
سيناريو يبقى أيضًا
محفوفًا بالمخاطر

إيران تتشدد
قبل مفاوضات
فيينا

طرابلس ـ العربي الجديد

مطالبات بضمانات ورفع كل العقوبات يقابلها
حراك إسرائيلي للضغط
للحديث تتمة...

تهديدات
إسرائيلية وهمية
نضال محمد وتد

جاءت تصريحات رئيس الحكومة
اإلسرائيلي ،نفتالي بينت ،في مؤتمر
هرتسليا ،الثالثاء ،بأنه في حال
التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران
فلن يكون ملزمًا إلسرائيل ،وأن
إسرائيل قد تخوض في خالفات
مع أكثر الدول الصديقة لها ،مفاجئة
لإلدارة األميركية الحالية ،خصوصًا
بعد أن كان بينت والرئيس األميركي
جو بايدن قد اتفقا في لقائها في
أغسطس/آب املاضي ،بعدم مفاجأة
أحدهما اآلخر .لكن تصريحات بينت،
إذا ُوضعت في سياقها الصحيح ،فلن
تتعدى كونها حربًا استباقية ليس
ضد إيران أو حتى الواليات املتحدة،
بقدر ما هي ّ
موجهة باألساس
لخصمه اللدود ،رئيس الحكومة
السابق بنيامني نتنياهو ،ال سيما في
ظل تراجع أسهم بينت وحزبه «يمينا»
لدرجة توقع استطالعات إسرائيلية أال
يجتاز نسبة الحسم.
والواقع أن هذه التصريحات ال تختلف
عمليًا عن تصريحات مشابهة اعتاد
نتنياهو اإلدالء بها في سياقات
مختلفة ،إال أنها تكشف أيضًا عمق
أزمة بينت ،الذي تتقلص باستمرار
شعبيته وشعبية حزبه ،فيما يواصل
نتنياهو حصد أكبر تأييد في
االستطالعات اإلسرائيلية .ولعل ما
يؤكد أن «الخالف» املفتعل من ِقبل
بينت ،لدرجة خرقه تعهدات إلدارة
بايدن ،حظي بسببها بتأييد أميركي
لكل موبقات حكومته في الشأن
الفلسطيني ،ليس حقيقيًا ،هو أن
َ
تصريحاته هذه لم تلق دعمًا مباشرًا
من أركان حكومته ،فقد أصر وزير
األمن اإلسرائيلي بني غانتس على
تأكيد ضرورة التعاون مع الواليات
املتحدة في كل ما يتعلق بامللف
اإليراني.
كاف ،فقد أجمع
غير
هذا
وإذا كان
ٍ
ثالثة من الصحافيني واملحللني
املخضرمني في الصحافة اإلسرائيلية:
ناحوم برنيع في «يديعوت أحرونوت»،
وعاموس هرئيل في «هآرتس» ،وطال
ليف رام في «معاريف» ،على أن الخيار
العسكري اإلسرائيلي ،وعلى الرغم من
تهديدات بينت ،ليس جاهزًا بعد ويلزمه
على األقل عام من التدريبات ،وفق طال
ليف رام ،ولن يكون واردًا فعليًا بسبب
تفادي أزمة مع الواليات املتحدة ،وفق
برنيع وهرئيل .وما يعزز كون الخيار
العسكري اإلسرائيلي ،بالونًا منفوخًا،
غير حقيقي ،على األقل حاليًا ،هو ما
صرح به رئيس املوساد األسبق تمير
باردو ،في مؤتمر هرتسليا الثالثاء،
أن قدرات الجيش اإلسرائيلي ممتازة
ويمكنه توجيه ضربات في سورية،
لكن إيران هي دولة «من أوبيرا»
مغايرة ،فهي دولة في الحلقة الثالثة،
وإذا لم يكن استخدام الخيار العسكري
مضمون النتائج لجهة إغالق امللف
النووي اإليراني ،فيستحسن التفكير
باألمر مرتني.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
طهران ـ صابر غل عنبري

قبيل اسـتـئـنــاف مـفــاوضــات فيينا
ال ـنــوويــة غـيــر امل ـبــاشــرة بــن إي ــران
والواليات املتحدة بواسطة أعضاء
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،اإلث ـن ــن امل ـق ـبــل ،تـتـســارع
تحركات األطــراف املعنية لفرض شروطها،
فـطـهــران كــانــت تــربــط أم ــس الجمعة نجاح
ه ــذه امل ـبــاح ـثــات بــإل ـغــاء جـمـيــع الـعـقــوبــات
عليها ،بــل تضيف إل ــى ذل ــك طلبًا آخ ــر هو
تقديم ضمانات بعدم خــروج واشنطن من
االت ـ ّف ــاق املـمـكــن الـتــوصــل إل ـيــه .فــي املـقــابــل،
ت ـك ــث ــف إس ــرائـ ـي ــل ح ــراكـ ـه ــا ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
للدفع نحو تشديد مــواقــف ال ــدول الغربية
ف ــي املـ ـف ــاوض ــات م ــع إيـ ـ ـ ــران ،م ــع اس ـت ـم ــرار
التسريبات بالتحضير لعمل عسكري ضد
مواقع إيرانية ،على الرغم من أن أي تحرك
مـمــاثــل ال ي ـبــدو قــريـبــا ،وف ــق وســائــل إعــام
إسرائيلية.
وأعلن وزير الخارجية اإليراني حسني أمير
عبد اللهيان ،أن «التوصل إلــى اتـفــاق جيد
وفوري في مفاوضات فيينا متاح في حال
عودة األطراف األخرى إلى كامل تعهداتها،
ورف ـعــت ال ـع ـقــوبــات» ضــد إي ـ ــران ،مــؤك ـدًا أن
بالده تحضر املباحثات «بحسن ّ
نية وجدية
على الرغم من نكث أميركا والدول األوروبية
الـ ـث ــاث ــة (ف ــرنـ ـس ــا وأملـ ــان ـ ـيـ ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا)
بالعهد» .كالم عبد اللهيان جاء في اتصال
هاتفي أمس مع منسق السياسة الخارجية
لــاتـحــاد األوروبـ ــي ،جــوزيــف بــوريــل ،بحثا
خــالــه مـفــاوضــات فيينا املــرتـقـبــة .وأضــاف
الـلـهـيــان ،وف ــق ب ـيــان لـلـخــارجـيــة اإليــران ـيــة،
«أننا نريد اتفاقًا جيدًا يمكننا التحقق من
تنفيذه ،والعودة إلى االتفاق النووي تعني

االلتزام بجميع بنوده وفحواه» ،داعيًا إلى
تـقــديــم «ض ـمــانــات ج ــادة وكــاف ـيــة» لـطـهــران
لعدم خروج الواليات املتحدة مرة أخرى من
االتفاق ،مع تأكيده أن بالده «ال تثق بأميركا
فأقوالها وأفعالها متناقضة» .وتابع« :من
الواضح أنه لم تحصل نتيجة نهائية خالل
الـ ـج ــوالت ال ـس ــت مل ـف ــاوض ــات ف ـي ـي ـنــا ،لــذلــك
سيركز الوفد اإليراني على جميع القضايا
التي يجب حلها».
مــن جـهـتــه ،أش ــار بــوريــل إل ــى اتـصــاالتــه مع
جـمـيــع األط ـ ــراف كـمـنـســق لـلـجـنــة املـشـتــركــة
ً
لالتفاق النووي ،قائال إن «مباحثات فيينا
ستركز على بحث مفصل خصوصًا حول
الـقـضــايــا الـعــالـقــة ورفـ ــع ال ـع ـقــوبــات» ،وفــق
الخارجية اإليرانية .وأكد بوريل أن «احتمال
عودة الجميع إلى الصيغة األصلية لالتفاق
ال ـنــووي وارد» خــال امل ـفــاوضــات ،قــائــا إن
«الطريق الوحيد لرفع العقوبات هو إحياء
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي» .وأعـ ــرب عــن أم ـلــه فـ ّـي أن
«ت ـع ــود جـمـيــع االط ـ ــراف بـتــوجـهــات بــنــاءة
وعـمـلـيــة وإدارة رص ـي ـنــة ل ـل ـت ـفــاوض حــول
القضايا العالقة ورفع العقوبات».
من جهته ،كان كبير املفاوضني اإليرانيني،
عـلــي ب ــاق ــري ك ـنــي ،يــربــط ن ـجــاح مـبــاحـثــات
فيينا «بإلغاء جميع العقوبات» ،معلنًا أن
املـفــاوضــات «سـتـفـشــل» إن لــم يحصل ذلــك.
وق ــال بــاقــري كـنــي ،فــي مقابلة مــع صحيفة
«إنــدبـنــدنــت» الـبــريـطــانـيــة ،إن «املـفــاوضــات
سـتـفـشــل إن ل ــم ت ــواف ــق أم ـيــركــا ع ـلــى جملة
شـ ــروط .ه ــدف امل ـفــاوضــات فــي األسـ ــاس أن
تنضم إدارة (الرئيس األميركي جو) بايدن
إل ــى ات ـف ــاق انـسـحـبــت م ـنــه إدارة (الــرئ ـيــس
األميركي السابق دونالد) ترامب» .وأضاف
أن «أي ت ـق ـ ّـدم ف ــي امل ـف ــاوض ــات ره ــن بــإلـغــاء
جـمـيــع الـعـقــوبــات وتـقــديــم ضـمــانــات بعدم

لم تحقق زيارة غروسي (يسار) األخيرة إلى طهران أي تقدم (عطا كيناري/فرانس برس)

عبد اللهيان :التوصل
التفاق جيد متاح في
حال رفع العقوبات
جولة أوروبية للبيد للدفع
نحو تشديد الموقف في
المفاوضات

خروج اإلدارات األميركية املقبلة من االتفاق
كما فعل ترامب ذلك بشكل أحــادي» .واتهم
امل ـس ــؤول اإلي ــران ــي إدارة بــايــدن بمواصلة
«س ـي ــاس ــة ال ـض ـغ ــوط ال ـق ـص ــوى ال ـفــاش ـلــة»
ضــد إيـ ــران ،داع ـيــا ه ــذه اإلدارة إل ــى «إل ـغــاء
ك ــل ال ـع ـقــوبــات ل ـل ـخــروج م ــن ه ــذا االرت ـب ــاك
السياسي» .كما دعا بريطانيا ،إلى اإلفراج
ع ــن األرص ـ ــدة اإلي ــران ـي ــة امل ـج ـم ــدة ،مـطــالـبــا
الـ ــدول األوروبـ ـي ــة بـ ــ«ت ــدارك ع ــدم امتثالها

لـتـعـهــداتـهــا فــي االت ـف ــاق ال ـن ــووي مــن خــال
اتخاذ خطوات عملية».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،هـ ـ ـ ــددت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
بمواجهة إيــران في الوكالة الدولية للطاقة
الذرية إذا لم تتعاون بشكل أكبر مع الوكالة.
وكان املدير العام للوكالة رافاييل غروسي
قــد قــال األرب ـعــاء بعد زي ــارة لـطـهــران إنــه لم
يتم إح ــراز أي تـقـ ّـدم فــي عــدد مــن القضايا،
أشدها إلحاحًا مسألة الوصول إلــى ورشة
فــي مجمع تيسا فــي كــرج بعد شهرين من
تقديم إيــران وعــودًا بالسماح بذلك .وقبيل
االج ـت ـمــاع رب ــع الـسـنــوي ملـجـلــس محافظي
ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل ،قــالــت
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي بـيــان للمجلس «إذا
لم ُيعالج عدم تعاون إيران فــورًا ...لن يكون
أمام املجلس خيار سوى معاودة االجتماع
ف ــي ج ـل ـســة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـعــام
لـلـتـعــامــل م ــع األزمـ ـ ــة» .وذك ـ ــرت أن ـهــا تشير
«على األخــص» إلــى إعــادة تركيب كاميرات
الوكالة في كرج.
على املقلب اآلخ ــر ،يعتزم وزي ــر الخارجية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ي ـئ ـيــر ل ـب ـي ــد ،الـ ـب ــدء بـجــولــة
أوروبية غدًا األحد ،يزور خاللها خصوصًا
بريطانيا وفرنسا ،لحث زعيميهما بوريس

جونسون وإيمانويل ماكرون ،على تشديد
مــواقــف بلديهما فــي املـفــاوضــات مــع إيــران،
كما ذكــرت وسائل إعــام إسرائيلية ،أمس.
ك ـم ــا س ـي ـع ــرض ل ـب ـي ــد م ـ ـخـ ــاوف إس ــرائ ـي ــل
م ــن الـ ـتـ ـط ــورات امل ـح ـت ـم ـلــة ف ــي امل ـف ــاوض ــات
وسـيــرهــا .ونـقـلــت صحيفة «م ـعــاريــف» عن
مـصــادر مقربة مــن لبيد ،أن األخـيــر يشكك
فـ ــي احـ ـتـ ـم ــاالت نـ ـج ــاح مـ ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا
والـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق جـ ــديـ ــد .وأض ــاف ــت
املـ ـص ــادر أن «الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ال تـعــرف
ات ـجــاه امل ـفــاوضــات ،وه ــذا الــوضــع مــن عــدم
ً
اليقني يحمل في ّ
طياته خطرًا محتمال ،إذ
مــن املحتمل ج ـدًا أن تتجه ال ــدول العظمى
لوضع جدول لتخفيف العقوبات عن إيران
مقابل وقــف طـهــران تخصيب الـيــورانـيــوم،
وهو وضع غير مرغوب فيه من وجهة نظر
إسرائيل» .ونقلت الصحيفة عن مصادر في
الخارجية اإلسرائيلية أن التشديد حاليًا
ه ــو ع ـل ــى إج ـ ـ ــراء ات ـ ـصـ ــاالت وخـ ـل ــق ضـغــط
إعالمي لكن بشكل معتدل ،والـحــرص على
عدم مهاجمة اإلدارة األميركية علنًا.
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،ق ــال مــوقــع «م ـع ــاري ــف» إن
ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ق ـ ــرر ت ــوس ـي ــع «ب ـنــك
أه ــداف ــه» لـلـمــواقــع اإليــران ـيــة ال ـتــي قــد يقوم

ب ـض ــرب ـه ــا ،ب ـم ــا ي ـت ـمــاشــى م ــع ت ـصــري ـحــات
صدرت في األسابيع األخيرة ،بشأن تسريع
الـتــدريـبــات وال ـخ ـطــوات اإلســرائـيـلـيــة لبناء
خ ـي ــار ع ـس ـكــري ض ــد إيـ ـ ــران .وأش ـ ــار املــوقــع
إل ــى أن الـتــركـيــز فــي ه ــذا املـضـمــار هــو على
تطوير قــدرات سالح الجو اإلسرائيلي عبر
تكثيف الـتــدريـبــات ملواجهة سيناريوهات
مختلفة ،يتم بعضها خــارج حــدود الدولة،
ل ـك ــن ال ـت ـق ــدي ــرات ت ـش ـيــر إلـ ــى أن اس ـت ـك ـمــال
ه ــذه االس ـت ـع ــدادات وتـحــويـلـهــا إل ــى ق ــدرات
ع ـم ـل ـيــات ـيــة ي ـح ـت ــاج ألك ـث ــر م ــن ع ـ ــام .ول ـفــت
الـ ـتـ ـق ــري ــر إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه حـ ـت ــى فـ ــي حـ ـ ــال إكـ ـم ــال
ب ـنــاء ه ــذه ال ـق ــوة ،ف ــإن ت ـقــديــرات الـجـيــش ال
تشير بشكل قــاطــع إلــى حجم الـضــرر الــذي
ً
ّ
تسببه فعال
يمكن لهجمات إسرائيلية أن
للمشروع الـنــووي اإليــرانــي .وتزامنت هذه
ال ـت ـقــديــرات مــع مــا أش ــار إل ـيــه أم ــس كــل من
نــاحــوم بــرنـيــع فــي «يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت»،
وعاموس هرئيل في «هآرتس» ،من ضعف
احـ ـتـ ـم ــاالت تـ ـ ّ
ـوجـ ــه إس ــرائـ ـي ــل إل ـ ــى تـفـعـيــل
الخيار العسكري ضد إيران ،على الرغم من
تكرار مسؤولني إسرائيليني ،وال سيما في
املستوى السياسي ،الحديث عن أن إسرائيل
ستحتفظ بحقها بالدفاع عن نفسها.

ال ت ــزال الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة فــي ليبيا
ت ـ ــواج ـ ــه مـ ـقـ ـت ــرح ــات وسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات
ال ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــل ،خـ ـص ــوص ــا م ـ ــع الـ ـضـ ـغ ــوط
ال ـت ــي تـ ـم ــارس ع ـل ــى امل ـف ــوض ـي ــة الـعـلـيــا
لــانـتـخــابــات وال ـج ـهــات امل ـســاعــدة لـهــا،
مــن قبل كــل األطـ ــراف ،فــي إط ــار الـصــراع
الحاصل بني أبرز املرشحني لالنتخابات
الرئاسية ،املقررة في  24ديسمبر/كانون
األول املقبل .وفيما ال تــزال العملية في
مــرحـلـتـهــا ال ـثــان ـيــة ال ـخــاصــة بــالـطـعــون
عـلــى املــرشـحــن ،وم ــن قـبــل املستبعدين
من القائمة األولية النتخابات الرئاسة،
أك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر م ـق ــرب ــة مـ ــن امل ـفــوض ـيــة
ال ـع ـل ـيــا لــان ـت ـخــابــات أن هـ ــذا املـ ـس ــار ال
ي ــزال مفتوحًا أم ــام احـتـمــاالت التأجيل
وال ـت ـم ــدي ــد ،ب ـه ــدف إن ـق ــاذ االن ـت ـخــابــات.
ولـفـتــت املـ ـص ــادر ،بـحــديـثـهــا لــ«الـعــربــي
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد» ،إلـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ـ ــداول م ـص ـط ـل ـحــي
«التأخير والتمديد» في أروقة املفوضية،
كأحد التعبيرات لتحضير الــرأي العام
لـفـكــرة الـتــأجـيــل ،مــوضـحــة أن سيناريو
تــأجـيــل إج ــراء االنـتـخــابــات إل ــى مــا بعد
 24دي ـس ـم ـب ــر س ـي ـس ـت ـنــد ع ـل ــى األرج ـ ــح
إلــى تمديد الـفـتــرات الـخــاصــة بالطعون
واالستئناف عليها بسبب ضيق الوقت
حـتــى  7ديـسـمـبــر ،مــوعــد إع ــان القائمة
الـنـهــائـيــة لـلـمــرشـحــن .وأكـ ــدت أن أغلب
مـقـتــرحــات الـتــأجـيــل سـيـتـجـنــب تأجيل
إجراء االنتخابات الرئاسية إلى ما بعد
يناير/كانون الثاني املقبل ،والبرملانية
إلى ما بعد مارس/آذار املقبل.
ويتعني على األطراف الليبية إعادة النظر
باإلطار الدستوري لالنتخابات ،وتعديل
مــا أمـكــن مــن بـنــود الـقــوانــن االنتخابية
الخالفية ،بحسب املصادر ،التي أشارت
إلى أن أهم عرقلة يعمل املجتمع الدولي
عـلــى ت ـجــاوزهــا تـتـعـلــق بــال ـتــوافــق على
شـخـصـيــة بــدي ـلــة ع ــن امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
املستقيل ،يــان كوبيتش ،خصوصا في

تتجنب مفوضية
االنتخابات تأجيل
الرئاسيات إلى ما
بعد يناير

ظل التشظي الكبير الحاصل في مواقف
أعضاء مجلس األمن الدولي بشأن مقترح
إعادة هيكلة البعثة وضرورة نقل مقرها
من جنيف إلى ليبيا .وكان كوبيتش قد
حذر في إحاطته أمام مجلس األمن األربعاء
املاضي ،من أن «عدم إجراء االنتخابات قد
يــؤدي إلــى مزيد من االنقسام والصراع
وفراغ في السلطة» .لكن يبدو أن سيناريو
الـتــأ ّجـيــل ال يستبعده كــوبـيـتــش أيـضــا،
فقد ملح إلى أن الجدول الزمني لتواريخ
العملية االنتخابية ّ الذي أعلنته املفوضية
ليس نهائيا .كما ملح إلى خالفات ليبية
متوقعة إزاء التواريخ الجديدة املتوقع
إعالنها في حال «التأجيل» ،مشددًا على
ضرورة أن «يصادق مجلس النواب على
مواعيد االقتراع».
وال تـ ـ ــزال فـ ـت ــرة ال ـط ـع ــون ف ــي ح ـ ــال مــن
التنافس الشديد بــن أبــرز شخصيتني
في الغرب الليبي ،وهما رئيس الحكومة
عـبــد الـحـمـيــد الــدبـيـبــة ووزي ــر الــداخـلـيــة
ال ـس ــاب ــق ف ـت ـحــي ب ــاش ــاغ ــا ،ك ـمــا ال ت ــزال
األوضــاع غامضة في الجنوب والشرق.
وكـشـفــت امل ـص ــادر عــن تـنــافــس ح ــاد بني
الدبيبة وباشاغا ،وأكدت أن األخير دفع
بطعون عــدة على ترشح األول ،علمًا أن
لجنة الطعون لدى محكمة طرابلس قد
رفضت  3طعون قدمت ضد الدبيبة.
وفيما يبدو تقديم الطعون ممكنًا أمام
م ـح ـك ـمــة ط ــرابـ ـل ــس ،إال أن األمـ ـ ــر ي ـبــدو
ً
مستحيال فــي بـنـغــازي ،إذ قــرر املجلس
األعـلــى للقضاء ،الخميس ،التراجع عن
تعديل له يسمح للطاعن بتقديم طعنه
في املرشحني في منطقته ،وعاد للشرط
األول ال ــذي يـحـتــم عـلــى ال ـطــاعــن تقديم
طعنه في منطقة املرشح.
وبـعــد اقـتـحــام مجموعة مسلحة تابعة
ملليشيات الـلــواء املتقاعد خليفة حفتر،
أول من أمس ،مقر محكمة سبها ،وقفلها
وط ــرد ال ـق ـضــاة واملــوظ ـفــن مـنـهــا ،قبيل
استعداد املحكمة للنظر في طعن مقدم
م ــن فــريــق سـيــف اإلس ـ ــام ال ـقــذافــي ضد
استبعاده من القائمة األولية للمرشحني
ل ـلــرئــاســة ،ت ـنــاق ـلــت م ـن ـصــات ال ـتــواصــل
االجتماعي فيديو يظهر اعتداء أنصار
حفتر في درنة ،شرق البالد ،على املرشح
للرئاسة إسماعيل الشتيوي .وتضاعف
الـ ـح ــادثـ ـت ــان املـ ـ ـخ ـ ــاوف مـ ــن عـ ـ ــدم قـ ــدرة
املـفــوضـيــة عـلــى إدارة عملية انتخابية
نزيهة في ظل استمرار القبضة الحديدية
ملليشيات حفتر فــي الـشــرق وامـتــدادهــا
إلى الجنوب .ودانت بعثة األمم املتحدة
فــي ليبيا ،أمــس الجمعة ،اعـتــداء سبها،
م ـع ـت ـبــرة أن «ال ـه ـج ـم ــات ض ــد امل ـن ـشــآت
القضائية أو االنتخابية أو العاملني في
القضاء أو االنتخابات ليست فقط أعماال
إجرامية ،يعاقب عليها القانون الليبي،
لكنها تقوض حق الليبيني في املشاركة
في العملية السياسية» .من جهته ،أكد
وزي ــر الــداخـلـيــة الليبي ،خــالــد م ــازن ،أن
وزارتـ ــه هــي املـعـنـيــة بـحـمــايــة كــل مــراكــز
االقتراع في البالد وذلك لضمان مشاركة
ك ــل الـلـيـبـيــن ف ــي الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة
امل ـقــررة نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي ،الفـتــا إلــى
أن الـ ــوزارة «تـقــوم بحماية  1906مراكز
اق ـت ــراع وق ــد ت ــم إي ـص ــال جـمـيــع امل ـعــدات
املتعلقة بالعملية االنتخابية إليها».

«الماء مقابل الكهرباء» تشـعل غضب الشارع األردني
خرج آالف األردنيين إلى
عمان
شوارع العاصمة ّ
أمس الجمعة ،احتجاجًا
على اتفاق «الماء مقابل
الكهرباء» مع االحتالل
اإلسرائيلي ،وهو اتفاق
وفق دبلوماسي مصري
يرتبط بـ«صفقة القرن»
عمان ـ أنور الزيادات

القاهرة ـ العربي الجديد

تظاهرة في العاصمة األردنية ضد االتفاق أمس (العربي الجديد)

تفجر الغضب الشعبي في األردن ،احتجاجًا
ع ـل ــى اتـ ـف ــاق «امل ـ ـ ــاء م ـق ــاب ــل الـ ـكـ ـه ــرب ــاء» مــع
االح ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ب ـت ـظــاهــرة حــاشــدة
وس ــط الـعــاصـمــة ع ـ ّـم ــان ،طــالــب امل ـشــاركــون
فيها بوقف كافة االتفاقيات مــع إسرائيل،
بــدءًا باتفاقية وادي عــربــة ،مــرورًا باتفاقية
الغاز مع إسرائيل ،وانتهاء باتفاق الطاقة
واملياه ،الذي وقع ،برعاية اإلمــارات ،اإلثنني
املاضي .ووســط انتشار أمني مكثف ،خرج
آالف األردنـيــن في مسيرة شعبية حاشدة
وسط ّ
عمان ،أمس الجمعة ،تنديدًا بتوقيع
اتفاق «املــاء مقابل الكهرباء» ،والــذي يرهن
األمــن املائي لــأردن باالحتالل اإلسرائيلي
على غرار اتفاق الغاز .واستنكر املشاركون،
الــذيــن رفـعــوا األع ــام الــوطـنـيــة والـشـعــارات
املـنــددة بالتطبيع والعالقات مع االحتالل،
استمرار اعتقال عدد من الناشطني وطلبة
جــام ـعــات ك ــان ــوا ق ــد اح ـت ـجــوا سـلـمـيــا على

االتفاق .وكانت الجهات األمنية قد أوقفت،
الثالثاء املاضي ،عــددًا من الناشطني الذين
تـ ــداعـ ــوا ل ــاح ـت ـج ــاج قـ ــرب دوار الــداخ ـل ـيــة
(ميدان جمال عبد الناصر) في ّ
عمان .كما
قرر محافظ العاصمة ياسر العدوان توقيف
 14ن ــاش ـط ــا ب ـس ـبــب ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن رفـضـهــم
ودعوتهم لوقفة احتجاجية على االتفاق.
وان ـت ـق ــد املـ ـش ــارك ــون م ــا س ـم ــوه «اس ـت ـم ــرار
العبث بالدستور» ،ورددوا شعارات ترفض
كافة االتفاقيات مع إسرائيل ،بدءًا باتفاقية
وادي عربة ،مــرورًا باتفاقية الغاز ،وانتهاء
باتفاق الطاقة واملياه مع إسرائيل .ورددوا
هتافات« :مــا بدنا غــاز وال ّ
مية بدنا كرامة
وحــريــة» ،و«التطبيع خيانة ،وادي عــربــة...
خيانة ،غــاز ال ـعــدو ...خيانة» ،و«مــن الرمثا
للعقبة ...فلتسقط وادي عربة» ،و«املوت وال
املذلة».
وط ــال ــب امل ـش ــارك ــون ف ــي امل ـس ـيــرة الـحـكــومــة
ب ـ ـضـ ــرورة الـ ـت ــراج ــع ال ـ ـفـ ــوري ع ــن االتـ ـف ــاق،
والبحث عن بدائل أخرى للمياه ،سواء عبر
مشروع التحلية أو الناقل الوطني ،والعمل
على بناء املزيد من السدود ،ما يسد الحاجة
من املاء .كما وجهوا دعوة ألعضاء مجلس
النواب األردني بالوقوف أمام مسؤولياتهم
الوطنية والـقــومـيــة ،بــرفــض االت ـفــاق بكافة
أركانه.
وقال دبلوماسي مصري سابق ،عمل سابقًا
ف ــي ال ـب ـع ـثــة امل ـص ــري ــة لـ ــدى دول ـ ــة االح ـت ــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،إن اإلم ـ ـ ــارات تـسـعــى لـتـقــديــم
نفسها ك ــراع ألي ات ـفــاق بــن إســرائـيــل وأي
دولة عربية ،كما تريد تقديم نفسها للغرب
باعتبارها ّ
عراب السالم بني العالم العربي
وإسرائيل ،في ظل تراجع الدور املصري في
هذا املجال.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ،فـ ــي حـ ــديـ ــث مــع
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،تـعـلـيـقــا ع ـلــى اتـفــاقـيــة

ّ
«املــاء مقابل الكهرباء» التي وقعها األردن
مــع االح ـت ــال ،بــرعــايــة ودع ــم مــن اإلمـ ــارات،
اإلث ـنــن املــاضــي ،أن ه ــذا يـحــدث فــي الــوقــت
الذي يتعامل فيه «الحليف التركي» بندية،
أح ـيــانــا كـثـيــرة تـغـضــب ال ـغ ــرب وإســرائ ـيــل،
بينما تحتفظ إيــران بموقعها كعدو لدود
في املعادلة.
فــي ال ـس ـيــاق ،اسـتـبـعــد دبـلــومــاســي مصري
عدم
آخــر ،تحدث لـ«العربي الجديد» طالبًا ّ
ذكــر اسـمــه ،أن يكون االتـفــاق األخـيــر املوقع
ب ــن األردن وإس ــرائ ـي ــل ق ــد أغ ـض ــب اإلدارة
املصرية ،التي أصبحت متماهية في كثير
من مواقفها مع اإلمــارات والسعودية .وقال
إن ــه مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة وال ـن ـظــام املـصــري
يتعامل في امللفات الخارجية ليس بمنطق
امل ـص ـل ـحــة ال ـع ـل ـيــا واألمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي لـلـبــاد،
الشخصية ،مشيرًا
ولكن بمنطق املصالح
ّ
إلى «اتفاق إعالن املبادئ» املوقع عام 2015
بــن إثـيــوبـيــا ومـصــر وال ـس ــودان بـشــأن سد
ال ـن ـه ـضــة ،وات ـفــاق ـيــة ال ـت ـن ــازل ع ــن جــزيــرتــي
تيران وصنافير للسعودية.
وأض ــاف أن مصر «ال تــريــد اآلن أن تغضب
تحسن
إسرائيل بطبيعة الحال ،ال سيما مع
ّ
عالقة القاهرة بواشنطن ،أخيرًا ،مع تدخل
األولــى في ملف حفظ األمــن في قطاع غزة،
وملف األسرى اإلسرائيليني املحتجزين لدى
املقاومة الفلسطينية ،وجهود اإلفراج عنهم،
وه ــي الــوســاطــات الـتــي جـعـلــت األمـيــركـيــن
يتغاضون عن سياسات النظام املصري في
مجال حقوق اإلنسان ،والذي تعهد الرئيس
األمـيــركــي جــو بــايــدن ،قبل انتخابه رئيسًا
للواليات املتحدة ،بعدم التهاون فيه».
ُ
وأوض ــح أن «الـقــاهــرة لــن تـقــدم على خطوة
مـنــافـســة إســرائ ـيــل فــي مــا تـعـتـبــره األخـيــرة
س ــوق ــا ل ـهــا ف ــي األردن ف ــي مـ ـج ــاالت امل ـيــاه
والـ ـغ ــاز والـ ـط ــاق ــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «مـصــر

احتالل جديد للبلد

قال المراقب السابق لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن همام سعيد
(الصورة) ،لوكالة «فرانس برس» أمس ،إن «صفقة الكهرباء وإقامة
مستوطنات من األلواح الزجاجية
(الــطــاقــة الشمسية) لمصلحة
العدو الصهيوني احتالل جديد
لــأردن .هذا بيع لــأردن» .وأعلن
األمين العام لحزب جبهة العمل
اإلسالمي ،الذراع السياسية لإلخوان،
مراد العضايلة ،للوكالة ،إن «هذه
االتفاقية عار وخيانة وبيع ورهن
لمقدرات األردن للصهاينة ،وال
يمكن القبول بها».

نـفـسـهــا ت ـش ـتــري غ ـ ــازًا طـبـيـعـيــا ال تـحـتــاج
إليه من إسرائيل ،ملجرد تحسني العالقات
ّ
«توجهت
مـعـهــا» .وأض ــاف أنــه بسبب ذلــك
مصر أخيرًا إلى أسواق أخرى ،كالعراق على
سبيل املثال ،والــذي تسعى القاهرة إلقامة
خــط كهربائي معه يمر عبر األردن بقدرة
أل ــف م ـي ـغــاوات ،وإن ـش ــاء خــط أنــابـيــب لنقل
النفط الخام من العراق إلى مصر واألردن».
ورب ـ ــط ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي اإلعـ ـ ــان األخـ ـي ــر بني
ال ــدول الـثــاث ،والخطة األميركية لتصفية
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،امل ـع ــروف ــة إعــامـيــا
بــ«صـفـقــة ال ـق ــرن» ،وال ـتــي تـشـتــرط الـتـعــاون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي بـ ــن االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي
وال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،م ــوضـ ـح ــا أن ال ـخ ـط ــة

«ت ـس ـت ـلــزم وجـ ــود (ت ـكــامــل اق ـت ـص ــادي) بني
إسرائيل والعرب يستحيل معه التفكير في
الحرب ،ألنها سوف تضر الجميع وقتها».
وأش ــار إلــى أن «ف ـكــرة الـتـكــامــل االقـتـصــادي
بني العرب وإسرائيل ،فكرة قديمة طرحها
رئيس الــوزراء اإلسرائيلي السابق شيمون
بـيــريــز ،ال ــذي كــان يــرى أن حــالــة ال ـعــداء بني
ال ـعــرب وإســرائـيــل لــم تـصــل إل ــى حــد الـعــداء
ال ـ ــذي كـ ــان ب ــن األوروب ـ ـيـ ــن ف ــي الـحــربـيــن
العامليتني األولــى والثانية ،ومــع ذلــك أنشأ
األوروب ـيــون السوق املشتركة قبل تأسيس
االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،وال ـتــي كــانــت سببًا في
تحقيق السالم بينهم» .وأوضــح أن «بيريز
كان يعتبر أن حالة الحرب الدائمة ستجعل

العرب نـدًا إلسرائيل ،بينما تحقيق تكامل
اقتصادي يكون إلسرائيل اليد العليا فيه
هو األفضل بالنسبة لهم».
وش ـ ـكـ ــك ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي فـ ــي األنـ ـ ـب ـ ــاء ال ـت ــي
ت ـح ــدث ــت ع ــن أن ال ـس ـع ــودي ــة س ـع ــت لــوقــف
ص ـف ـقــة ال ـت ـع ــاون ف ــي إنـ ـت ــاج ال ـك ـه ــرب ــاء من
الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة وت ـح ـل ـي ــة املـ ـ ـي ـ ــاه ،وأن
اإلمـ ــارات وإســرائـيــل تمكنتا مــن التفاوض
على الصفقة بسبب إبرامهما لـ«اتفاقيات
أبراهام» (اتفاقيات التطبيع) العام املاضي،
ب ـي ـن ـمــا عـ ــدم امـ ـت ــاك ال ـس ـع ــودي ــن ع ــاق ــات
دبلوماسية مع إسرائيل أدى الستبعادهم،
ً
ق ــائ ــا إن «م ـثــل ه ــذه األن ـب ــاء ي ـكــون هدفها
ف ــي ال ـغ ــال ــب ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـس ـع ــودي ــة من
أجــل االنـخــراط فــي عــاقــات دبلوماسية مع
إسرائيل ،مثل اإلمارات والبحرين».
وك ــان مــوقــع «أكـسـيــوس» األمـيــركــي قــد نقل
عــن مـســؤولــن إســرائـيـلـيــن اثـنــن ومـصــدر
آخر القول إن «الحكومة السعودية ضغطت
عـلــى اإلمـ ـ ــارات لـلـتــراجــع ع ــن صـفـقــة كبيرة
ل ـتــول ـيــد ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة م ــع إس ــرائ ـي ــل
واألردن» .وذكــرت املصادر الثالثة ،بحسب
امل ــوق ــع ،أن امل ـســؤولــن ال ـس ـعــوديــن «كــانــوا
مستائني ألنهم شعروا بأن الصفقة قوضت
خطط ولــي العهد األمير محمد بن سلمان
لـقـيــادة املـنـطـقــة فــي مــا يتعلق بــاملـنــاخ من
خالل مبادرته الشرق األوسط األخضر».
السياق ،قال خبير مصري في الطاقة
وفي
ّ ً
واملياه ،مفضال عدم نشر اسمه ،إن «إسرائيل
تسعى بالتعاون مع اإلمارات للسيطرة على
(بيزنس) تحلية املياه في املنطقة» ،مضيفًا
أن «جــزءًا من خطة حصار مصر بأزمة سد
الـنـهـضــة هــدفــه دفـعـهــا ل ـشــراء تكنولوجيا
تحلية املياه من إسرائيل واإلم ــارات ،حتى
لــو ل ــم تـتــأثــر حـصــة مـصــر م ــن م ـيــاه الـنـيــل،
وسوف تفرض عليها املياه املحالة».
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شرق
غرب
تونس :إحباط هجوم
قرب الداخلية
أحبطت قوات األمن التونسية ،أمس
الجمعة ،هجومًا بسالح أبيض قرب
وزارة الداخلية .وأكــد شهود عيان
إطالق نار على شخص كان يحمل
سالحًا أبيض بعد محاولته طعن
ش ــرط ــي ،مـشـيــريــن إل ــى أن ــه أصـيــب
بقدمه ،وتمت السيطرة عليه ،بعد
مالحقته من قبل قوات من الشرطة
قرب وزارة الداخلية.
(العربي الجديد)
«النهضة» تنتقد عجز
سعيّد تقديم حلول
لمشاكل البلد

اعـ ـتـ ـب ــرت ح ــرك ــة «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» ،فــي
ب ـي ــان أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،أن الــرئ ـيــس
الـتــونـســي قـيــس سـعـ ّـيــد (ال ـص ــورة)
أظـ ـه ــر «ع ـ ـج ـ ـزًا ج ـل ـي ــا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن ج ـم ـعــه ك ــل ال ـس ـل ـط ــات ب ـيــديــه،
ع ــن ت ـقــديــم ح ـل ــول ل ـق ـضــايــا ال ـبــاد
وإمـ ـع ــان ــه ف ــي خ ـط ــاب ــات الـتـقـسـيــم
واالت ـ ـه ـ ــام والـ ـتـ ـه ــدي ــد» .وأض ــاف ــت
أن ‹›امل ـ ــزاج الـشـعـبــي قــد تـغـيــر عما
كــان عليه فــي أواخ ــر شهر يوليو/
تموز املاضي ،بعد أن ّ
تبي للشعب
ّ
سعيد وخطورة
حــدود مــا يطرحه
س ـيــاســاتــه ع ـلــى ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة
وال ـس ـلــم األهـ ـل ــي ،وع ـلــى أوضــاع ـنــا
االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وعـلــى
عــاقــات تونس الــدولـيــة ،باإلضافة
إل ــى مــا أص ــاب الـحـقــوق والـحــريــات
من انتكاسة».
(العربي الجديد)

حماس تدعو لمواجهة
مخططات االحتالل
اعـ ـتـ ـب ــرت ح ــرك ــة «حـ ـ ـم ـ ــاس» ،أم ــس
الجمعة ،عــزم الرئيس اإلسرائيلي
إسحاق هرتسوغ ،إضــاءة الشمعة
األولــى بمناسبة ما يسمى بـ«عيد
األنـ ـ ـ ـ ــوار» الـ ـتـ ـلـ ـم ــودي فـ ــي امل ـس ـجــد
اإلب ــراه ـي ـم ــي ف ــي ال ـخ ـل ـيــل جـنــوبــي
الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،غـ ـدًا
األحـ ــد« ،اس ـت ـف ــزازًا ملـشــاعــر الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وان ـت ـه ــاك ــا ص ــارخ ــا
ل ـحــرمــة امل ـس ـج ــد» .ودع ـ ــا ال ـق ـيــادي
فــي الحركة إسماعيل رض ــوان ،في
ت ـصــريــح ،إل ــى ال ــدف ــاع ع ــن املـسـجــد
اإلبراهيمي وإلى الرباط في املسجد
األقصى.
(العربي الجديد)
األمم المتحدة :اتفاق
السودان أنقذه من حرب
أهلية

اعـتـبــر مـبـعــوث األمـ ــم امل ـت ـحــدة إلــى
السودان فولكر بيرتس (الصورة)،
أمس الجمعة ،أن االتفاق الذي أبرم
في السودان إلعادة تنصيب رئيس
الوزراء عبدالله حمدوك ،في أعقاب
ً
انـقــاب عسكري ،ليس كــامــا ،لكنه
أنـقــذ الـبــاد مــن االن ــزالق إلــى حرب
أهـلـيــة .وق ــال ،لــوكــالــة «أسوشييتد
بـ ــرس» ،إن «االت ـف ــاق بــالـطـبــع ليس
ً
كامال ،لكنه أفضل من عدم التوصل
إل ــى ات ـف ــاق ،واالس ـت ـمــرار فــي مسار
يـفـضــي ف ــي ال ـن ـهــايــة إل ــى أن يـكــون
الـ ـجـ ـي ــش ه ـ ــو الـ ـح ــاك ــم ال ــوحـ ـي ــد».
وأضـ ـ ــاف« :لــدي ـنــا وض ــع اآلن أت ــاح
لـنــا عـلــى األق ــل خ ـطــوة مـهـمــة نحو
استعادة النظام الدستوري».
(أسوشييتد برس)

استمرار احتجاجات المياه
في أصفهان
ش ـ ـهـ ــدت م ــديـ ـن ــة أص ـ ـف ـ ـهـ ــان وس ــط
إيـ ـ ـ ــران ،أمـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،اس ـت ـم ــرارًا
ل ــاح ـت ـج ــاج ــات ع ـل ــى ن ـق ــص امل ـي ــاه
ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــة ،وذل ـ ــك ب ـعــد حــديــث
الـسـلـطــات اإليــران ـيــة ،عــن ات ـفــاق مع
املـ ـ ــزارعـ ـ ــن إلن ـ ـهـ ــاء االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
وإزال ـ ـ ـ ـ ــة خـ ـي ــم االع ـ ـت ـ ـصـ ــام امل ـق ــام ــة
م ـ ـنـ ــذ ن ـ ـحـ ــو  20ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــا .وج ـ ـ ـ ــاءت
االح ـت ـجــاجــات بـعــد ان ـت ـشــار واس ــع
للدعوات على الشبكات االفتراضية
ل ـل ـت ـظــاهــر ب ـس ـبــب اس ـت ـم ــرار نقص
املياه في املحافظة.
(العربي الجديد)
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تنظر األحزاب البارزة في الجزائر إلى االنتخابات
المحلية اليوم السبت ضمن سياق االستعداد
لالنتخابات الرئاسية والنيابية ،فالسيطرة على
المجالس المحلية تضمن توسيع قاعدة
الحزب الشعبية ،فيما تتركز هواجس السلطة
على نسبة التصويت

الصندوق هو الحاكم

قال رئيس الهيئة المستقلة لالنتخابات
محمد شرفي (الصورة) ،خالل تفقده
أمس الجمعة عددًا من مراكز االقتراع
في العاصمة ،إن «اخــتــيــارات الناخبين
ستحترم بالكامل ،والصندوق هو الحاكم
في الجزائر الجديدة ،ومن يختاره الشعب
عن طريق الصندوق هو الذي يتولى
المسؤولية» .وأضــاف« :أصبحت لدينا
كهيئة الخبرة الكاملة لتسيير االنتخابات،
وهــذه االنتخابات هي فرصة مهمة
للناخبين الختيار ممثليهم ،وسنستكمل
معها مسار تركيز المؤسسات».

االنتخابات
المحلية الجزائرية

بين رهانات المشاركة والتأسيس
لالستحقاق البرلماني
الجزائر ـ عثمان لحياني

يـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــريـ ـ ــون ال ـ ـيـ ــوم
ال ـس ـب ــت إلـ ــى ص ـن ــادي ــق االقـ ـت ــراع
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ــراب ـ ـع ـ ــة م ـ ـنـ ــذ الـ ـ ـح ـ ــراك
الشعبي فــي فـبــرايــر/شـبــاط  ،2019الختيار
أعـ ـض ــاء امل ـج ــال ــس ال ـب ـلــديــة وال ــوالئـ ـي ــة ،فــي
ان ـت ـخ ــاب ــات م ـح ـل ـيــة ت ــأت ــي وسـ ــط ق ـل ــق ل ــدى
امل ـج ـت ـمــع ال ـس ـي ــاس ــي بـ ـش ــأن قـ ـ ــدرة الـسـلـطــة
املـسـتـقـلــة لــان ـت ـخــابــات ع ـلــى ض ـم ــان نــزاهــة
ه ــذا االس ـت ـح ـقــاق ،خـصــوصــا بـسـبــب طابعه
املحلي ،ال ــذي ّتتداخل فيه عــوامــل سياسية
واجتماعية معقدة ،ومـخــاوف مــن استمرار
الـعــزوف الكبير للناخبني ،ال سيما فــي ظل
أزمـ ــة اجـتـمــاعـيــة وغـ ــاء األسـ ـع ــار ،وت ــراج ــع
مــؤشــرات األم ــل فــي التغيير السياسي لدى
عموم الجزائريني بعد الحراك الشعبي.
ويتنافس فــي هــذه االنـتـخــابــات ،الـتــي دعي
ل ـل ـت ـصــويــت ف ـي ـهــا  23.7م ـل ـيــون ن ــاخ ــب40 ،
حــزبــا سـيــاسـيــا ع ـلــى امل ـجــالــس املـحـلـيــة في
 1541ب ـل ــدي ــة ،أبـ ــرزهـ ــا س ـب ـعــة أحـ ـ ـ ــزاب ،هــي
جبهة التحرير الــوطـنــي والتجمع الوطني
الديمقراطي (مواالة) ،وحركة البناء الوطني
وجبهة املستقبل وصوت الشعب (من الحزام
الـحـكــومــي) ،وحــركــة مجتمع الـسـلــم وجبهة
القوى االشتراكية من كتلة املعارضة ،والتي

كانت قاطعت املسار االنتخابي بعد الحراك،
إضافة إلى قوائم املستقلني .وكما ستتنافس
على مقاعد املجالس الوالئية في  58واليــة،
بـيـنـهــا  10واليـ ــات ج ــدي ــدة ،ستتشكل فيها
مجالس والئية للمرة األولى بعد فصلها عن
الواليات األم ،فيما استمرت أحزاب أخرى في
خيار املقاطعة ،مثل العمال والتجمع من أجل
الثقافة والديمقراطية.
ولــن تـجــرى االنـتـخــابــات فــي ثماني بلديات
لــم تتقدم فيها أي قائمة ،فــي واليـتــي تيزي
وزو وبجاية شرقي الجزائر .وتتجه سلطة
االن ـت ـخــابــات إل ــى تنظيم انـتـخــابــات جزئية
فيها خالل األشهر املقبلة ،فيما تخوض قوائم

لن تجرى االنتخابات في
 8بلديات لم تتقدم فيها
أي قائمة
السيطرة على المجالس
المحلية تضمن توسيع
قاعدة األحزاب

مفردة تتبع أحزابًا ومستقلني ،االنتخابات
م ــن دون أي مـنــافـســة م ــن ق ــوائ ــم أخـ ــرى ،في
 45بلدية تقدمت فيها قائمة وحـيــدة ،وهو
مــا يعني مسبقًا فــوزهــا بـكــامــل املـقــاعــد في
املجلس البلدي .ويجري االنتخاب هذه املرة
وفق نظام القائمة املفتوحة .ويمكن للناخب
أن يختار من قائمة واحدة فقط ،من يريد من
املــرشـحــن الــذيــن ي ـصـ ّـوت لـصــالـحـهــم .وكــان
السكان البدو الرحل قد بدأوا التصويت منذ
األربعاء املاضي في مكاتب متنقلة ،إذ ينص
القانون على السماح بتصويتهم  72ساعة
من موعد االقتراع العام ،في عشر واليات في
الصحراء وعلى الحدود ،تنتقل إليهم مكاتب
التصويت.
ومقارنة مع باقي االستحقاقات االنتخابية
ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،تـ ـب ــدو االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـحـلـيــة
األقـ ــل أهـمـيــة بــالـنـسـبــة لـلـسـلـطــة واألح ـ ــزاب،
بـ ـخ ــاف انـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ــرئـ ــاسـ ــة وال ـ ـبـ ــرملـ ــان،
ل ـكــون ـهــا م ــؤس ـس ــات ح ـكــم م ـح ـلــي م ـح ــدودة
الـ ـص ــاحـ ـي ــات وم ـ ـت ـ ـجـ ــاوزة ،وي ـه ـي ـم ــن عـلــى
ّ
ق ــراره ــا حــكــام املـقــاطـعــات وال ــوالي ــات الــذيــن
ّ
تعينهم الرئاسة .لكن هــذه االنتخابات هي
األكـثــر أهمية بالنسبة للمواطن ،إذ تنبثق
منها املجالس الوالئية والبلدية ،وهي األكثر
قــربــا مــن املــواطـنــن بصفتها املشرفة بشكل
مـبــاشــر عـلــى ال ـشــؤون الـخــدمـيــة والحياتية

دعي أكثر من  23مليون جزائري للتصويت في االنتخابات (العربي الجديد)

للجزائريني .أما األحزاب السياسية البارزة،
فتنظر خالل هذا االستحقاق إلى أفق أبعد،
وض ـمــن س ـيــاق آخ ــر م ــن ال ـح ـســابــات تـطــاول
االنتخابات الرئاسية لعام  ،2024وبدرجة
أك ـث ــر ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
امل ـ ـقـ ــررة ع ـ ــام  ،2025إذ إن ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
امل ـج ــال ــس امل ـح ـل ـيــة ت ـض ـمــن ت ــوس ـي ــع ق ــاع ــدة
الـ ـح ــزب ف ــي ال ـع ـم ــق ال ـش ـع ـب ــي ،ومـ ــا يـحـقـقــه
منتسبو ال ـح ــزب ف ــي ه ــذه امل ـجــالــس ،لجهة
تنمية الـبـلــديــات وخــدمــة ال ـس ـكــان ،سيظهر

بـ ــوضـ ــوح فـ ــي االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،إذ
تستفيد هذه األحزاب من ذلك لصالح توسيع
وعــائ ـهــا االن ـت ـخــابــي .ول ــن ت ـتــوانــى األح ــزاب
عن استخدام جهد منتخبيها في املجالس
املحلية كقاعدة للفوز بأكبر عدد من املقاعد
في البرملان املقبل ،وضمان حضور أكبر في
التشكيل الحكومي ،إضافة إلى أن أي نجاح
عملي ملنتخبيها ،سيوفر لها أساسًا لتركيز
وجودها وتوسيع قاعدتها الشعبية.
وعلى صعيد آخــر ،بالنسبة لعدد قليل من

تقرير

مفوضية حقوق اإلنسان العراقية :عودة مطلوبة
على الرغم من المآخذ
الكثيرة على عملها،
استعادت مفوضية
حقوق اإلنسان في
العراق نشاطها ،متحدية
عدم اختيار أعضاء جدد
لها من قبل البرلمان
السابق ،ما يشكل عامًال
ّ
ظل
إيجابيًا وضروريًا في
األزمات التي تعاني منها
البالد

بغداد ـ أكثم سيف الدين

استأنفت املفوضية العليا لحقوق اإلنـســان
في العراق عملها مجددًا ،بعد أشهر عدة على
إي ـقــافــه إث ــر ان ـت ـهــاء والي ــة أعـضــائـهــا الـبــالـغــة
أربع سنوات ،إذ ّ
ينص القانون على انتخاب
مـجـلــس جــديــد للمفوضية مــن قـبــل الـبــرملــان
ّ
ال ـع ــراق ــي ،إال أن ح ــل ال ـبــرملــان ال ـســابــق قبيل
إج ــراء االنتخابات التشريعية فــي الـبــاد في
 10أكتوبر/تشرين األول املــاضــيّ ،
حيد عمل
ّ
هــذه املــؤسـســة الـتــي كلفها الــدسـتــور مراقبة
ال ـجــانــب الـحـقــوقــي فــي ال ـع ــراق ط ــوال الـفـتــرة
املاضية .وأصــدرت مفوضية حقوق اإلنسان
فــي ال ـعــراق ،السبت املــاضــي ،بيانًا هــو األول
من نوعه لها منذ أشهر ،قالت فيه إن رئاسة
الجمهورية رفضت التصديق على قرار إنهاء
عملها ،إلخـفــاق الـبــرملــان فــي التصويت على
مرسوم جديد لها .ووفقًا للبيان ،فإن «رئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة أوصـ ــت أي ـض ــا بــاس ـت ـمــرار عمل
مجلس املفوضية إلــى حــن تشكيل املجلس
ال ـجــديــد» .كـمــا ت ـحــدث الـبـيــان عــن «اسـتـمــرار
االن ـت ـه ــاك ــات املـ ــوجـ ــودة واملـ ـت ــزاي ــدة لـحـقــوق
اإلن ـس ــان فــي ال ـع ــراق ،والـ ــذي مــن املـحـتـمــل أن
يوثر على تصنيف املفوضية دوليًا» .وأكدت
مـ ـص ــادر ف ــي م ـج ـلــس امل ـف ــوض ــن بـمـفــوضـيــة
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي بـ ـغ ــداد ،أم ــس الـجـمـعــة،
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لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـبــل
سيشهد اجتماعًا ألعـضــاء مفوضية حقوق
اإلنـ ـس ــان ب ـعــد اس ـت ـع ــادة صـفـتـهــم الــرسـمـيــة،
م ـت ـحــدثــة ع ــن «اس ـت ـئ ـن ــاف ع ـم ـل ـيــات ال ــرص ــد
الحقوقي وإعــداد التقارير واملــواقــف املتعلقة
بملف حقوق اإلنسان في الـعــراق ،مع إصــدار
توجيهات بصرف مرتبات أعضاء املفوضية
املتأخرة».
وانتهت فترة واليــة أعضاء مفوضية حقوق
اإلنـ ـس ــان ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــم  11ع ـض ـوًا ف ــي 20
يوليو/تموز املاضي ،بعد إكمالهم فترة عمل
ام ـت ــدت أربـ ــع سـ ـن ــوات .وي ـق ـضــي ال ـق ــان ــون أن
يتولى البرملان التصويت على أعـضــاء جدد
للمفوضية ،إال أن مشاكل سياسية متعلقة
بـمـلــف املـحــاصـصــة الـحــزبـيــة والـطــائـفـيــة في
اخـتـيــار األع ـض ــاء ،حــالــت دون ذل ــك إل ــى حني
ان ـت ـه ــاء ع ـم ــر الـ ـب ــرمل ــان .وب ـس ـب ــب م ـح ــدودي ــة
أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ـس ـه ــا الـ ـ ـ ــذي خ ـ ـ ّـول ـ ــه الـ ـق ــان ــون

المفوضية ستباشر
خطة عمل جديدة لرصد
االنتهاكات

ّ
صــاحـيــات رقــابـيــة واس ـع ــة ،ظــلــت املفوضية
طوال السنوات املاضية ّ
مقيدة ،إذ كانت الكتل
البرملانية ّ
تصر على تمرير أسـمــاء األعضاء
من خاللها ،ومن ثم التصويت عليهم ،بواقع
عضو عن األقليات الدينية والعشرة اآلخرين
من املكونات الرئيسية الثالثة في البالد.
ُ
وتـعــد مفوضية حـقــوق اإلن ـســان فــي الـعــراق،
إح ــدى الـهـيـئــات املستقلة الـتــي تــأسـســت في
عــام  ،2008وترتبط عمليًا بالبرملان .ومهمة
املـفــوضـيــة رص ــد االن ـت ـهــاكــات الـحـقــوقـيــة في
البالد ،وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها ،ورفع
الــدعــاوى القضائية ضــد املـتــورطــن بجرائم
ال ـع ـنــف امل ـخ ـت ـل ـفــة ،وم ــراق ـب ــة ع ـمــل ال ـس ـجــون
ومـ ــراكـ ــز اإلصـ ـ ـ ــاح ،وأداء ع ـم ــل امل ــؤس ـس ــات
األمنية والعسكرية في الجانب الحقوقي.
وأكــد عضو مجلس املفوضني في املفوضية،
ف ــاض ــل الـ ـ ـغ ـ ــراوي ،أن «امل ـف ــوض ـي ــة سـتـبــاشــر
ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة ع ـم ــل جـ ــديـ ــدة ،أق ــرت ـه ــا أخ ـي ـرًا،
تتعلق برصد وتوثيق كافة انتهاكات حقوق
اإلن ـ ـسـ ــان ،وت ـن ـظ ـيــم ال ـع ــاق ــة اإلي ـج ــاب ـي ــة بني
مــؤس ـســات ال ــدول ــة ،وال ـت ـع ــاون م ــع ال ــوك ــاالت
الــدول ـيــة الـعــامـلــة فــي م ـجــال ح ـقــوق اإلن ـســان
واألمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة» ،مـضـيـفــا أن ـه ــا «سـتـسـعــى
بكل جهدها إلى تنفيذ متطلبات دعم ونشر
وتـعــديــل واق ــع ح ـقــوق اإلن ـس ــان فــي ال ـع ــراق».
وش ـ ـ ـ ـ ّـدد الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــراوي ،فـ ــي حـ ــديـ ــث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،على أنه «سيتم أيضًا العمل خالل
هــذه الـفـتــرة عـلــى إص ــدار الـتـقــاريــر الرسمية،
خصوصًا التقرير السنوي لحقوق اإلنسان
فــي ال ـعــراق ،وتنظيم كــل التفاصيل األخ ــرى،
وإجـ ـ ــراء الـ ــزيـ ــارات امل ـيــدان ـيــة إل ــى مــؤسـســات
ال ــدول ــة ،لـلــوقــوف عـلــى واق ــع حـقــوق اإلنـســان
ف ـي ـه ــا» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى «أنـ ـن ــا س ـن ـنــاقــش أيـضــا
خطتنا السنوية للسنة املقبلة ،والتي تتضمن
ف ـعــال ـيــات ك ــان ــت ق ــد تــوق ـفــت بـسـبــب جــائـحــة
كورونا واملشاكل الحاصلة في البلد» .ودافع
عـضــو املـفــوضـيــة ع ــن عـمـلـهــا ،م ــؤك ـدًا أن ــه «ال
يمكن التأثير عليه من قبل بعض الجهات».
ورأى أن املـفــوضـيــة «عـمـلــت ف ــي ك ــل األج ــواء
ال ـس ــاب ـق ــة ،وك ــان ــت م ـه ـن ـيــة ،وق ـ ّـدم ــت مــواقــف
مهمة ابتعدت عــن مجال التأثير فــي املحيط
السياسي باعتبارها جهة رقابية».
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن امل ــآخ ــذ ال ـعــديــدة عـلــى عمل
املـفــوضـيــة فــي مــا يتعلق بــرصــد االنـتـهــاكــات
ال ـح ـق ــوق ـي ــة ل ـف ـص ــائ ــل م ـس ـل ـحــة وم ـل ـي ـش ـيــات
ن ــاش ـط ــة ،عـ ــدا ع ــن م ـل ــف ال ـس ـج ــون وت ـق ــاري ــر
ال ـت ـعــذيــب ف ـي ـهــا ،إال أن س ـيــاس ـيــن عــراق ـيــن
يعتبرون أن «وجودها أفضل بكل الحاالت»،
بـحـســب تـعـبـيــر ع ـضــو ال ـت ـي ــار امل ــدن ــي أحـمــد

ح ـقــي .واعـتـبــر حـقــي فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن املـفــوضـيــة «م ـقـ ّـيــدة ف ــي عملها
بسبب املحاصصة الطائفية والحزبية التي
يتم على أساسها اختيار أعضائها» ،مضيفًا
أنـ ــه «ال ُي ـس ـمــح ل ـهــا ب ــرص ــد ك ــل ش ـ ــيء ،ولـهــا
سـقــف م ـح ــدود» ،ومــذك ـرًا ب ــأن «عـمـلـيــات قمع
التظاهرات وقتل الناشطني املدنيني على يد
مليشيات معروفة ،هو دليل على ذلك».
ّ
ورح ـ ـ ــب الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي الـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
ال ـكــردس ـتــانــي ،مــاجــد شـنـكــالــي ،ب ـعــودة عمل
املفوضية ،لكنه لم يستبعد محاوالت التأثير
عليها سياسيًا من قبل بعض األطراف .وقال
شنكالي ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن
«حــل املفوضية من ِقبل البرملان السابق كان
خطوة غير مهنية ،ألن عــدم وجــود مفوضية
ّ
في هذا الوقت ولد فراغًا كبيرًا لجهة متابعة
الـكـثـيــر م ــن الـتـفــاصـيــل امل ـه ـمــة ال ـتــي تحصل
ف ــي الـ ـع ــراق ،وال ـت ــي تـتـعـلــق ب ــأوض ــاع حـقــوق
اإلن ـســان» .ورأى أنــه «على الــرغــم مــن أن عمل
املفوضية لم يكن بمستوى الطموح ،إال أنها
أص ـ ــدرت م ــواق ــف وب ـي ــان ــات ب ـشــأن ال ـنــازحــن
ُ
وال ـتـظــاهــرات وغـيــر ذل ــك مــن مـلـفــات انتهكت
فيها حقوق اإلنسان ،وهو أمر مهم بالنسبة
ل ـب ـل ــد كـ ــال ـ ـعـ ــراق» .وشـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن «وج ـ ــود
ّ
ويقدم انطباعًا جيدًا
املفوضية ضروري جدًا،
عــن ال ـعــراق ورعــايـتــه لـحـقــوق اإلن ـســان ،وهــي
مسألة تحظى باهتمام دول ــي» .واعـتـبــر أنه
«ح ـتــى ل ــو ت ـعــرضــت امل ـفــوض ـيــة إل ــى ضـغــوط
ُ
مـعـيـنــة ،إال أن ـهــا س ــت ـع ـ ّـرف املـجـتـمــع الــدولــي
ب ــاملـ ـل ــف الـ ـحـ ـق ــوق ــي فـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،وس ـي ـك ــون
لــديـهــا ت ـع ــاون مــع املـنـظـمــات ال ــدول ـيــة ،وهـنــا
تكمن أهـمـيـتـهــا ،خـصــوصــا فــي ه ــذه املرحلة
ّ
الحساسة التي تمر بها البالد».
أم ــا الـقـيــادي فــي ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـعــراقــي،
جاسم الحلفي ،فأكد أن الجهات التي تتابع
م ـلــف ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي الـ ـع ــراق تـتـعــرض
للتضييق مــن قـبــل األط ـ ــراف املـتـنـفــذة .وقــال
ّ
الـحـلـفــي ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «قـ ــرار حــل
ّ
امل ـف ــوض ـي ــة دل ع ـل ــى ع ـج ــز الـ ـب ــرمل ــان وعـ ــدم
مـتــابـعـتــه مل ـهــامــه ،وإذا ك ــان ع ـمــر املـفــوضـيــة
ً
قــد انتهى فـعــا ،فمن املفترض على البرملان
ّ
ّ
أن يناقش املـلــف قبل قــرار حلها ،وأن يشكل
مفوضية جــديــدة قبل ذل ــك» .واعتبر الحلفي
أن «حــل املفوضية من دون تشكيل مفوضية
جـ ــديـ ــدة مـ ـح ــاول ــة إلن ـ ـهـ ــاء ال ـ ـصـ ــوت امل ـت ـف ــرد
ب ـم ـت ــاب ـع ــة حـ ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان ،إذ ش ـه ــدن ــا أن
امل ـفــوض ـيــة رصـ ــدت ال ـع ــدي ــد م ــن االن ـت ـهــاكــات
وحـ ــاالت الـخـطــف وم ـلــف املـهـجــريــن بـتـقــاريــر
اتسمت بالحيادية واإلنصاف».

األح ـ ـ ــزاب ال ـج ــزائ ــري ــة امل ـت ـم ـيــزة بــالـنـضــالـيــة
وال ـع ـمــل املــؤس ـســي ،كـحــركــة مـجـتـمــع السلم
وج ـب ـه ــة ال ـ ـقـ ــوى االشـ ـت ــراكـ ـي ــة ،ف ـ ــإن وجـ ــود
كوادرها في املجالس املنتخبة ،يمثل فرصة
لـتــدريــب منتخبيها عـلــى الـعـمــل السياسي
واإلداري وال ـن ـيــابــي ،اس ـت ـع ــدادًا لـلــدفــع بهم
فــي االسـتـحـقــاقــات السياسية واالنتخابية
املقبلة.
لكن أحزابًا سياسية قادمة حديثًا إلى املشهد
في الجزائر ،وكانت قد حققت حضورًا الفتًا

ف ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة املــاض ـيــة ،تــراهــن
خـ ــال االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـح ـل ـيــة ع ـل ــى تـكــريــس
ّ
تقدمها في املشهد ،وتسعى لتأكيد جدارتها
بالنتائج التي حققتها في البرملان ،على غرار
حركة البناء الوطني (منشقون عن مجتمع
السلم) ،وبشكل أكبر جبهة املستقبل (منشق
عــن جبهة الـتـحــريــر) ،وح ــزب صــوت الشعب
ال ــذي يـشــارك لـلـمــرة األول ــى فــي االنـتـخــابــات
املـحـلـيــة .وه ــو ره ــان دف ــع ه ــذه األحـ ــزاب إلــى
حالة من االستقطاب العشوائي للمرشحني،

بغض النظر عن أي عالقة نضالية أو تطابق
أفكارهم السياسية مع خيارات الحزب.
وتـعــد انـتـخــابــات تشكيل مــؤسـســات الحكم
املحلي هذه السابعة منذ بدء عهد التعددية
الـسـيــاسـيــة ،بـعــد انـتـفــاضــة أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول  ،1988لكنها األول ــى مــن نــوعـهــا التي
تجري بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .وهي
رابع استحقاق انتخابي يجري منذ الحراك
بعد انتخابات الرئاسة في ديسمبر/كانون
األول  ،2019واالسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ع ـل ــى ال ــدس ـت ــور
الـجــديــد فــي نوفمبر/تشرين الـثــانــي ،2020
واالنـتـخــابــات النيابية فــي يــونـيــو/حــزيــران
املــاضــي .وهــي أول انتخابات محلية تجرى
تـحــت إشـ ــراف هـيـئــة مستقلة لــانـتـخــابــات،
تـتــولــى إدارة كــامــل الـعـمـلـيــة ،بـعــدمــا كــانــت
وزارة الــداخـلـيــة هــي الـتــي تـشــرف عـلــى هــذه
االنتخابات حتى .2017
لـكــن الـكـثـيــر م ــن األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة بــاتــت
تـشـكــك ب ــوض ــوح ف ــي ج ـ ــدوى ه ــذه الـسـلـطــة
امل ـس ـت ـق ـل ــة .إذ ف ـت ـح ــت هـ ـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
مـنــذ اإلع ــان عــن فـتــح ب ــاب الـتــرشـيـحــات ثم
اإلعالن عن قوائم املرشحني وبعدها الحملة
االنتخابية ،الباب واسعًا لنقاش عــام حول
م ــدى قـ ــدرة الـهـيـئــة املـسـتـقـلــة لــانـتـخــابــات
ع ـل ــى ض ـم ــان ن ــزاه ــة وش ـف ــاف ـي ــة ال ـص ـن ــدوق
واالس ـت ـح ـق ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي وح ـم ــاي ــة إرادة
ال ـن ــاخ ـب ــن .وت ـع ــرض ــت ال ـه ـي ـئــة إلـ ــى مــوجــة
ان ـت ـقــادات كـبـيــرة لــم تطلها مــن قـبــل أح ــزاب
املعارضة فحسب ،بل كانت أكبر االنتقادات
م ــن ِق ـبــل أح ـ ــزاب امل ـ ــواالة ،كـجـبـهــة الـتـحــريــر
الوطني التي اتهمتها بالخضوع ل ــإدارة،
والتجمع الوطني الديمقراطي الــذي طالب
بتطهير الهيئة وإعـ ــادة تشكيلها مـجــددًا،
فيما اعتبرت حركة مجتمع السلم املعارضة
أن الهيئة تخضع لتسيير األجهزة األمنية.

ُ
ويـ ـظـ ـه ــر ذل ـ ــك ب ـ ــوض ـ ــوح ت ـف ـك ـي ــر األحـ ـ ـ ــزاب
االنتخابات
السياسية املبكر فــي حسابات
ّ
النيابية واملحلية املقبلة لعام  ،2025لتجنب
تكرار األخطاء نفسها وحماية مرشحيها من
ّ
اإلقصاء اإلداري .وفــي السياق ،شكلت هذه
االنـتـخــابــات حــالــة إجـمــاع سياسي واضــح،
بـ ـش ــأن ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورات ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـت ـق ـن ـيــة
مل ــراجـ ـع ــة الـ ـق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،لـتـضـيـيــق
منافذ تسلل السلطة اإلداري ــة واألمنية إلى
ع ـمــل الـسـلـطــة املـسـتـقـلــة لــان ـت ـخــابــات .لكن
الـنـقــاش املــركــزي انـصــب أكـثــر على مراجعة
قانون البلدية والوالية لتوسيع صالحيات
ّ
املجالس البلدية ،والحد من سيطرة حكام
يتم تعيينهم من
املقاطعات والواليات الذين ّ
قبل رئيس الجمهورية ،وتدخلهم في عمل
املجالس البلدية التي ينتخبها الشعب.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،تـ ـت ــرك ــز ه ـ ــواج ـ ــس ال ـس ـل ـطــة
الـسـيــاسـيــة عـلــى مـســألــة نـسـبــة الـتـصــويــت
واملـشــاركــة الشعبية فــي هــذه االنـتـخــابــات،
وإن ـ ـهـ ــاء ح ــال ــة ال ـ ـعـ ــزوف االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـتــي
ش ـ ـهـ ــدت ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى األق ـ ـ ـ ـ ــل االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات
االنتخابية الثالثة التي جرت بعد الحراك
الشعبي ،إذ لم تتجاوز  24في املائة خالل
االس ـت ـف ـت ــاء ع ـلــى ال ــدس ـت ــور ف ــي نــوفـمـبــر/
تـشــريــن ال ـثــانــي  ،2020ونـسـبــة  30.20في
املــائــة فــي االنتخابات النيابية التي جرت
في يونيو/حزيران املاضي .وتأمل السلطة
أن تسهم طبيعة االنتخابات املحلية وقرب
املــرشـحــن فــي كــل الـبـلــديــات مــن الناخبني،
فــي دفـعـهــم إل ــى الـتـصــويــت ،إضــافــة إل ــى أن
ع ــودة مـنـطـقــة الـقـبــائــل (ذات الـغــالـبـيــة من
السكان األمازيغ) إلى املشاركة االنتخابية،
خـ ـص ــوص ــا م ـ ــع م ـ ـشـ ــاركـ ــة جـ ـبـ ـه ــة الـ ـق ــوى
االش ـتــراك ـيــة ،ال ـحــزب امل ــرك ــزي فــي املنطقة،
وتـ ــراجـ ــع ال ـ ـقـ ــوى املـ ـن ــاوئ ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات،
سيرفعان بشكل واضح نسبة التصويت.
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شرق
غرب
غروندبرغ :لمضاعفة
الجهود لتسوية
الخالفات اليمنية
دع ــا املـبـعــوث األم ـمــي إل ــى اليمن،
هانس غروندبرغ ،أمس الجمعة،
إلـ ــى م ـضــاع ـفــة ال ـج ـه ــود الــدول ـيــة
ل ـت ـســويــة الـ ـخ ــاف ــات ب ــن أطـ ــراف
ال ـ ـنـ ــزاع ع ـب ــر امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات .وقـ ــال
مكتب غروندبرغ إن األخير اختتم
(أول من أمس) زيارة إلى موسكو،
ناقش فيها مع املسؤولني الروس
«ال ـح ــاج ــة إل ــى ت ـســويــة سـيــاسـيــة
شــام ـلــة ل ـل ـنــزاع ال ـي ـم ـنــي» ،مـعــربــا
عــن قلقه مــن التصعيد العسكري
فــي م ــأرب .واعـتـبــر أن «مضاعفة
الـ ـجـ ـه ــود ال ــدولـ ـي ــة أم ـ ــر أس ــاس ــي
إلق ـنــاع جميع األطـ ــراف بـضــرورة
تسوية الخالفات باملفاوضات».
(األناضول)
الطيران الروسي يقصف
البادية السورية
كثفت الطائرات الحربية الروسية
أمس الجمعة غاراتها على البادية
ال ـســوريــة ،بــال ـتــوازي مــع تصعيد
تنظيم «داعش» من هجماته على
قــوات النظام واملليشيات املوالية
لها في املنطقة .وشنت الطائرات
الـ ـح ــربـ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة أمـ ـ ــس نـحــو
 20غ ــارة عـلــى مــواقــع فــي باديتي
ال ـت ـب ـن ــي والـ ـب ــوكـ ـم ــال ب ــري ــف دي ــر
الـ ــزور ،مــا تسبب فــي مقتل  8من
عناصر «داعش» ،بحسب املرصد
السوري لحقوق اإلنسان.
(العربي الجديد)
أبي أحمد :جبهة تيغراي
لن تستطيع مواجهتنا
أكــد رئيس ال ــوزراء اإلثـيــوبــي أبي
أحـ ـم ــد ،أمـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن ق ــوات
«ج ـب ـهــة ت ـحــريــر تـ ـيـ ـغ ــراي» ،ال ـتــي
يشن عليها عملية عسكرية منذ
نوفمبر /تشرين الثاني املاضي،
لـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع م ــواجـ ـه ــة الـ ـق ــوات
الحكومية ،مشيرًا في أول ظهور
تـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ل ـ ــه م ـ ــن عـ ـل ــى ج ـب ـهــة
ال ـق ـت ــال إل ـ ــى أن قـ ـ ــوات ال ـح ـكــومــة
تمكنت من استعادة مناطق عدة
من يد التيغريني أخـيـرًا .وقــال إن
مديرية سفرا في إقليم عفر ،باتت
استعادتها وشيكة.
(العربي الجديد)
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الحدث

ابتزاز سياسي جديد بين البلدين في مرحلة
ما بعد بريكست

فيما ترتفع
أصوات المنظمات
اإلنسانية لعدم
تحويل قناة
المانش بين بريطانيا
وفرنسا إلى
مقبرة مفتوحة
للمهاجرين ،على
غرار المتوسط،
عاد التجاذب
السياسي بين
البلدين ،إلى أوجه،
على خلفية
مأساة غرق في
القناة ،وعكس
سوء إدارة البلدين
لخالفاتهما ما
بعد بريكست،
وحجم االبتزاز
من كال الطرفين،
بقضية إنسانية

باريس ،لندن ـ العربي الجديد

مأساة المانش بين فرنسا وبريطانيا
ـض  24ســاعــة ع ـلــى ت ـبــادل
ل ــم ت ـمـ ِ
املفردات الدبلوماسية بني فرنسا
وبريطانيا ،إثــر غــرق  27مهاجرًا
غير نظاميني في قناة املانش بني البلدين،
وإع ـ ـ ــان الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز اإلجـ ـ ـ ــراءات
املشتركة ملنع تكرار املأساة ،حتى عاد التوتر
ليخيم بــن بــاريــس ول ـن ــدن ،بـعــدمــا أضحى
تكراره أيضًا ،نغمة شبه دائمة ،وقصة «قلوب
مـمـتـلـئــة» بــن ال ـطــرفــن ،فــاقـمـهــا االنـسـحــاب
البريطاني من االتحاد األوروبي «بريكست».
وإذا كــان مــن املمكن إلـقــاء الـلــوم فــي املــأســاة،
ال ـت ــي أع ـ ــادت تـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى قـضـيــة
ً
عنوانها الهجرة شـمــاال لشعوب مضطهدة
ً
وفقيرة ومعدومة ،على عوامل عدة ،وصوال
حتى إلى «القوارب الصينية الرديئة» ،إال أن
السياسة تلعب دورها األساسي في تحريك
املأساة ،إذ تحمل عناوين عدة ،منها االبتزاز
وسوء التنسيق والتلكؤ من قبل كال البلدين
في معالجة أزمة متفاقمةّ ،
حولت قناة املانش
إل ــى مـقـبــرة مـفـتــوحــة .وإذا ك ــان الفرنسيون
يلقون اللوم في حادثة الـغــرق ،وفــي ظاهرة
املـهــربــن للبشر الـتــي تحولت إلــى «صناعة
متقدمة» بعد بريكست ،على البريطانيني،
فإن املنظمات اإلنسانية تــدرك جيدًا أن هذه
الــورقــة الـفــرنـسـيــة ،تـسـتـخــدم أيـضــا مــن قبل
بــاريــس ،ك ــأداة ضغط على لـنــدن ،فــي ملفات
أخــرى ،ومنها الصيد البحري ،الــذي يعتبر
ملفًا حـيــويــا فــرنـسـيــا .وطــاملــا أن املهاجرين
غير النظاميني يتجهون إلى بريطانيا ،ولن
يبقوا على األراض ــي الفرنسية ،فــإن الــورقــة
التي تدفع فرنسا إلى الضغط على بريطانيا،
إلعـ ــادة تــرتـيــب مـلــف طـلــب ال ـل ـجــوء ،تــرضــي
بدورها اليمني املتطرف الفرنسي ،في موسم
انـتـخــابــي رئ ــاس ــي ،وق ــد ت ـكــون عــرضــة أكـثــر
للضغط مع رئاسة فرنسا لالتحاد األوروبي
العام املقبل.
وارت ـف ـع ــت ح ــدة ال ـخ ـطــاب ال ـفــرن ـســي تـجــاه
بريطانيا أمس الجمعة ،بعد يومني من غرق

 27مهاجرًا غير نظاميني على األقل ،بينهم
 7نساء وثالثة قصر ،معظمهم من األكــراد
العراقيني واإليرانيني ،في بحر املانش ،قبالة
منطقة كاليه الفرنسية ،وهــي عـنــوان آخر
للمأساة ،فرنسية وحصرية ،حيث تحول
امل ـهــاجــرون غـيــر النظاميني إل ــى مـشــرديــن،
ّ
بـعــد عـمـلـيــات تـفـكـيــك مـنــظـمــة ملخيماتهم.

وكانت بريطانيا وفرنسا قد أكدتا األربعاء
رغبتهما فــي «تـعــزيــز الـجـهــود املـشـتــركــة»
لتفكيك شبكات تهريب املـهــاجــريــن ،وذلــك
فــي ات ـصــال هــاتـفــي بــن الــرئـيــس الفرنسي
إي ـ ـمـ ــانـ ــويـ ــل م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـب ــري ـط ــان ــي بـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون ،ودعـ ــت
فرنسا شــركــاء هــا األوروب ـيــن إلــى اجتماع

حول موضوع الهجرة غدًا األحد في كاليه.
ّ
ّ
تتحول
وتعهد ماكرون بأنه لن يسمح بأن
الـقـنــاة إلــى «مـقـبــرة» ،واتـفــق مــع جونسون
على تعزيز الجهود ،كما ّ
شددا على «أهمية
إبقاء كل الخيارات مطروحة على الطاولة»
من أجل ضرب عصابات التهريب .واعتبر
مـ ــاكـ ــرون أن «ف ــرنـ ـس ــا ب ـل ــد ع ـ ـبـ ــور ،ون ـحــن

رفضت فرنسا عرضًا
بريطانيًا إلرسال الشرطة
وحرس الحدود
تعتبر األزمة
خزان دعاية لليمين
المتطرف الفرنسي

نـحــارب شبكات املهربني الــذيــن يستغلون
الـ ـ ـي ـ ــأس ،ولـ ـك ــن ع ـل ـي ـنــا ت ـح ـس ــن ال ـت ـع ــاون
األوروبي» ،مطالبًا بـ«تعزيز فوري» لوكالة
«فرونتكس» األوروبية .وأظهرت بريطانيا
الرغبة نفسها ،وفق وزيرة الداخلية بريتي
ّ
بــات ـيــل .ل ـكــن بــريـطــانـيــا عـلــى ل ـســان رئـيــس
وزرائها أشارت إلى أنها تواجه «صعوبات

«حصار» فرنسي
بدأ صيادون فرنسيون ،أمس الجمعة ،منع وصول آليات الشحن إلى
المحطة في نفق المانش ،على الجانب الفرنسي ،مطالبين بتسوية
نزاعات صيد السمك بعد بريكست .وأغلق الصيادون بعشرات الشاحنات
والسيارات الطريق المؤدي إلى المحطة .وقال أوليفييه ليبريتر ،رئيس
لجنة الصيد اإلقليمية ،إن الحصار هو «طلقة تحذير» ،فيما قال
متحدث باسم رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة
المتحدة «أصيبت بخيبة أمل» من االحتجاج.
تفاقمت أزمة العبور غير النظامي للمهاجرين عبر المانش في )Getty( 2021

يتجه الوضع بين واشنطن
وبكين لمزيد من التأزم،
مع مواصلة مشرعين
أميركيين زيارة تايوان،
على الرغم من تصاعد
تحذيرات بكين من أن هذا
األمر يمثل «لعبًا بالنار»

دافعت واشنطن عن عالقاتها مع تايوان ()Getty

تهدف زيارة المشرعين
لتأكيد دعم أميركا
«الراسخ» لتايوان

نــانـســي م ـيــس .وق ــال تــاكــانــو ،فــي تـغــريــدة،
«ن ـح ــن ه ـنــا ف ــي ت ــاي ــوان لـتــذكـيــر شــركــائـنــا
وح ـل ـفــائ ـنــا ،ب ـعــد ع ــام ــن م ــن املـ ـح ــاول ــة ،أن
الـتــزامـنــا ومـســؤولـيـتـنــا املـشـتــركــة مــن أجــل
منطقة محيطني هندي وهــادئ حرة وآمنة
يظل أقوى من أي وقت مضى».
وك ـ ــان املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـب ـن ـت ــاغ ــون ج ــون
كـ ـي ــرب ــي قـ ــد اعـ ـتـ ـب ــر ،أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،أن «زي ـ ـ ـ ــارات
وفـ ــود ال ـكــون ـغــرس ل ـت ــاي ــوان روت ـي ـن ـيــة إلــى
ح ــد مـ ــا» ،وأن ـه ــا «تـتـمــاشــى م ــع الـتــزامــاتـنــا
بموجب قــانــون الـعــاقــات مــع تــايــوان الــذي
دعمته إدارات مـتـعــددة ،مــن الديمقراطيني
والـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــن ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ت ـ ــاي ـ ــوان فــي
حاجاتها للدفاع عن النفس».
وتــأتــي زي ــارة الــوفــد األمـيــركــي إل ــى تايبيه
ب ـعــد أيـ ــام م ــن تــوج ـيــه إدارة ب ــاي ــدن دع ــوة
لـ ـت ــاي ــوان ل ـح ـض ــور «قـ ـم ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة»
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ،وهـ ــو ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ــذي وصـفـتــه
الـحـكــومــة الصينية بــأنــه «خ ـطــأ» .وأعلنت
وزارة الخارجية الصينية ،األربعاء املاضي،
أن بـ ـك ــن تـ ـ ـع ـ ــارض ب ـ ـشـ ــدة ال ـ ــدع ـ ــوة ال ـت ــي
وجهتها واشـنـطــن لتايبيه للمشاركة في
«قمة الديمقراطية» االفتراضية.
وكـ ــان وف ــد م ــن امل ـشــرعــن زار ت ــاي ــوان ،ملــدة
وجيزة ،أخيرًا .وانتقدت بكني زيــارة الوفد،

متابعة

تحدث زيلينسكي عن إحباط محاولة انقالب ()Getty

رسالة أوكرانية لروسيا:
مستعدون ألي تصعيد

ّ
وجـ ــه الــرئ ـيــس األوك ــران ــي فــولــوديـمـيــر
زيـلـيـنـسـكــي رس ــال ــة إلـ ــى م ــوس ـك ــو ،عن
اس ـت ـعــداد ب ــاده ألي تصعيد عسكري
مــع روس ـيــا ،الـتــي اتهمها حـلــف شمال
األطـ ـلـ ـس ــي ب ـن ـش ــر ق ـ ـ ــوات ق ـت ــال ـي ــة عـلــى
الـحــدود ،ومـحــذرًا من دفعها «ثمن» أي
ه ـج ــوم ع ـلــى ك ـي ـيــف .وك ــان ــت ال ــوالي ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة وح ـ ـل ـ ــف ش ـ ـم ـ ــال األطـ ـلـ ـس ــي
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي قــد أب ــدت قـلـقــا في
األسابيع األخيرة إزاء تحركات الجيش
الروسي حول أوكرانيا خشية اجتياح
مـحـتـمــل ،فـيـمــا نـفــت مــوسـكــو أن يـكــون
لديها أي ّ
توجه نحو منحى كهذا.
وق ــال زيلينسكي ،فــي مؤتمر صحافي
مطول في كييف ،أمس الجمعة« ،هناك
الـيــوم تهويل بــأن الـحــرب ستبدأ غـدًا»،
ّ
م ـض ـي ـفــا« :ن ـح ــن م ـس ـت ـعـ ّـدون كـلـيــا لـكــل
تصعيد» .وتابع« :علينا االعتماد على
أنفسنا ،على جيشنا ،إنه قوي» ،مدينًا
«أعـ ـم ــال ت ــره ـي ــب» ت ــوح ــي بـ ــأن ال ـحــرب
مــع روسـيــا وشيكة .وش ــدد زيلينسكي
عـ ـ ـل ـ ــى أن بـ ـ ـ ـ ـ ــاده ل ـ ـ ــن ت ـ ـط ـ ـلـ ــق ع ـم ـل ـي ــة
عـسـكــريــة هـجــومـيــة ض ــد االنـفـصــالـيــن
في دونباس.
وأع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس األوكـ ــرانـ ــي أن رئـيــس
مـكـتـبــه أن ـ ــدري ي ــرم ــاك سـيـتـصــل قــريـبــا
بــالـسـلـطــات الــروس ـيــة ،ب ـنــاء عـلــى طلب
رئيس املجلس األوروبــي شارل ميشال
وامل ـس ـت ـشــارة األملــان ـيــة أنـجـيــا مـيــركــل.
وقال« :إنهم يريدون أن تجرى اتصاالت
بــن إدارت ـن ــا واإلدارة الــروس ـيــة .أعتقد
أن (يــرمــاك) سيتصل بهم في املستقبل
الـ ـق ــري ــب .ن ـح ــن بــال ـتــأك ـيــد ل ـس ـنــا ض ــد»
هذا األمر.
وأعلن زيلينسكي أن أوكرانيا اكتشفت
مـحــاولــة ان ـقــاب ك ــان مــن امل ـقــرر أن تتم
األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل .ول ـ ــم يـ ـق ــدم الــرئ ـيــس
األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي مـ ـعـ ـل ــوم ــات ع ـ ــن م ـح ــاول ــة
االن ـ ـق ـ ــاب ،ك ـم ــا أن ـ ــه لـ ــم ي ـت ـه ــم روس ـي ــا
مباشرة بالوقوف خلفها ،فيما ســارع

املـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم الـ ـك ــرمـ ـل ــن دي ـم ـت ــري
بيسكوف إلى نفي أي دور ملوسكو في
هذا األمــر ،مؤكدًا أن موسكو ال تتعامل
أبدًا مع مثل هذه األمور.
وقال زيلينسكي« :لدينا تحديات ليس
فـقــط مــن االت ـحــاد الــروســي والتصعيد
امل ـح ـت ـم ــل  -ل ــديـ ـن ــا تـ ـح ــدي ــات داخ ـل ـي ــة
ك ـب ـي ــرة .وق ـ ــد ت ـل ـق ـيــت م ـع ـل ــوم ــات تـفـيــد
بــأن انقالبًا سيجري فــي بــادنــا يومي
 1و 2دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول» املـقـبــل،
مشيرًا إلى أن االستخبارات األوكرانية
تملك تسجيالت صوتية الجتماع بني
مسؤولني روس وأوكــرانـيــن يناقشون
خ ـطــة الن ـق ــاب ي ــزع ــم أن رج ــل األع ـم ــال
الثري رينات أحمدوف موله .وقــال إنه
«ينجر إلــى هــذه الـحــرب .أعتقد أنــه بدأ
ذلك ،واعتقد أن هذا خطأ كبير».
وك ــان رئـيــس االسـتـخـبــارات العسكرية
األوك ــرانـ ـي ــة ك ـيــري ـلــو بـ ــودانـ ــوف أع ـلــن،
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع ال ـص ـح ـي ـفــة األم ـيــرك ـيــة
«ميليتري تايمز» نشرت األحد املاضي،
أن روسيا حشدت نحو  92ألــف جندي
عـ ـن ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،م ـتــوق ـعــا
هجومًا في أواخر يناير/كانون الثاني
أو مطلع فـبــرايــر/شـ ّبــاط املـقـبـلــن .وقــد
ّ
يتخلل الهجوم املتوقع ،وفق بودانوف،
ضــربــات جــويــة وقـصــف مدفعي ،تليها
هجمات جوية وبرمائية ،ال ّ
سيما على
ّ
ماريوبول ،باإلضافة إلى توغل أصغر
في الشمال عبر بيالروسيا املجاورة.
وح ـ ـ ـ ــذر األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام لـ ـحـ ـل ــف ش ـم ــال
األط ـل ـس ــي ي ـن ــس س ـتــول ـت ـن ـب ـيــرغ ،أم ــس
الجمعة ،روسيا من استخدام القوة ضد
أوكــران ـيــا ،مـشـيـرًا فــي مــؤتـمــر صحافي
إل ــى أن ذل ــك «س ـي ـكــون ل ــه ث ـمــن بــاهــظ»
ف ــي حـ ــال ق ـي ــام الـ ـط ــرف ال ــروس ــي بـهــذا
األمر .وكشف أن الجيش الروسي حشد
دبــابــات وق ــوات قتالية وأسـلـحــة ثقيلة
قرب الحدود مع أوكرانيا.
(فرانس برس ،رويترز)

قرغيزستان :اعتقال
 15شخصًا «خططوا
النقالب»
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة األم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ف ــي
ق ـ ــرغـ ـ ـي ـ ــزسـ ـ ـت ـ ــان ،أم ـ ـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة،
تــوقـيــف  15شـخـصــا لــاشـتـبــاه في
ت ـح ـض ـيــرهــم الن ـ ـقـ ــاب ،وذلـ ـ ــك قـبــل
يومني مــن االنتخابات التشريعية
املقررة غدًا األحــد .وقالت مفوضية
الدولة لألمن القومي ،إن املوقوفني
ُيـشـتـبــه فــي أن ـهــم خـطـطــوا لتمهيد
الطريق أمــام انقالب من خــال زرع
ال ـف ــوض ــى ع ـب ــر ت ـن ـظ ـيــم ت ـظ ــاه ــرات
ت ـ ـ ـضـ ـ ــم «ألـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف شـ ـ ـ ـ ـ ــاب يـ ـتـ ـسـ ـم ــون
بالعدائية» لالحتجاج على نتائج
االق ـ ـتـ ــراع ،مــوض ـحــة أن املـجـمــوعــة
«كــانــت تـخـطــط لتنظيم تـظــاهــرات
واسعة في العاصمة بشكيك ،ومن
ثم السعي إلى تدهور الوضع».
(فرانس برس)
أستراليا «قلقة»
من أفعال الصين
ق ــال وزي ــر ال ــدف ــاع األس ـتــرالــي بيتر
دات ـ ــون (ال ـ ـصـ ــورة) ،أم ــس الـجـمـعــة،
إن أفـعــال الـصــن «املقلقة» ال تتفق
مــع تــرويـجـهــا لـلـســام فــي املنطقة.
وجاء كالم داتون بعد تتبع سفينة
ل ـل ـب ـح ــري ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة فـ ــي امل ـن ـط ـقــة

االقـتـصــاديــة الـخــالـصــة ألسـتــرالـيــا.
وضـ ــرب ال ــوزي ــر أمـثـلــة عـلــى أفـعــال
ل ـل ـصــن ،ه ــي ع ـس ـكــرة ب ـحــر الـصــن
الجنوبي وعدائيتها تجاه تايوان،
وس ـ ــن قـ ــانـ ــون ل ــأم ــن الـ ـق ــوم ــي فــي
هونغ كونغ ،فيما اعتبرت السفارة
الـصـيـنـيــة ف ــي كــان ـب ـيــرا أن ــه يـحــرف
سياسة بكني الخارجية.
(رويترز)

مطالبة أوروبية بوقف
التعامل مع «فاغنر»
ّ
ح ــض ال ـبــرملــان األوروب ـ ـ ــي ،أول من
أمس الخميس ،الدول التي تعاملت
م ــع م ـج ـمــوعــة امل ــرت ــزق ــة ال ــروس ـي ــة
«فــاغ ـنــر» عـلــى وق ــف أي عــاقــة لها
مـ ـعـ ـه ــا .وفـ ـ ــي نـ ــص غـ ـي ــر م ـ ـلـ ــزم تــم
تـبـنـيــه ب ـ ــ 585ص ــوت ــا ،م ــع اع ـتــراض
 40وامـ ـتـ ـن ــاع  ،43ط ــال ــب الـ ـن ــواب
األوروبيون «بإلحاح كل الدول التي
تلجأ الــى خــدمــات مجموعة فاغنر
وف ــروع ـه ــا ،وخ ـصــوصــا جـمـهــوريــة
أفــريـقـيــا الــوس ـطــى ،بقطع أي صلة
م ــع امل ـج ـمــوعــة وال ـع ــام ـل ــن ف ـي ـهــا»،
منددين «بشدة بالجرائم املشينة»
لهذه املجموعة.
(فرانس برس)

تقرير

مشرعون أميركيون يتحدون الصين بزيارة تايوان
ف ــي خ ـطــوة سـتــزيــد م ــن االح ـت ـقــان ب ــن بكني
وواش ـن ـطــن ،تـحــدى خمسة ن ــواب أميركيني
ك ــل ال ـت ـحــذيــرات الـصـيـنـيــة ،وال ـت ـقــوا رئيسة
ت ــاي ــوان ت ـســاي إن ــغ ون ،وذل ــك بـعــد أي ــام من
دع ــوة واشـنـطــن تايبيه للمشاركة فــي «قمة
الديمقراطية» االفـتــراضـيــة ،التي سيعقدها
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ،ف ــي  9و10
ديسمبر/كانون األول املقبل.
وكــان االخـتــاف بــن بكني وواشـنـطــن ظهر
خالل القمة عبر الفيديو التي جمعت أخيرًا
بــايــدن ون ـظ ـيــره الـصـيـنــي شــي جــن بينغ.
ففي حــن أكــد بــايــدن ،بحسب بـيــان للبيت
األب ـي ــض وق ـت ـهــا ،دع ــم واش ـن ـطــن لـسـيــاســة

شرق
غرب

بوتين يزور الهند
الشهر المقبل

متابعة

«صني واحدة» ،فإنه شدد ،في املقابل ،على
«رف ـض ــه ال ـت ـحــركــات األح ــادي ــة (الـصـيـنـيــة)
لـتـغـيـيــر ال ــوض ــع ال ـقــائــم حــال ـيــا أو زعــزعــة
االستقرار والسالم في مضيق تايوان» .في
املـقــابــل ،نقلت وكــالــة «شينخوا» الصينية
عــن شــي جــن بينغ تـحــذيــره مــن أن أولـئــك
الــذيــن يسعون إلــى االسـتـقــال فــي تــايــوان،
ومؤيديهم في الواليات املتحدة« ،يلعبون
بالنار».
وت ــأت ــي زيـ ـ ــارة امل ـش ــرع ــن األم ـي ــرك ـي ــن ،من
ال ـحــزبــن الــدي ـم ـقــراطــي وال ـج ـم ـه ــوري ،إلــى
الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ،في الوقت
ال ــذي تـصــاعــدت فـيــه الـتــوتــرات بــن تــايــوان
والصني إلــى أعلى مستوى لها منذ عقود،
وتكثيف بكني ضغوطها على الدول لخفض
أو ق ـطــع عــاقــات ـهــا م ــع الـ ـج ــزي ــرة .وال ـت ـقــى
خمسة مشرعني أميركيني مع تساي إنغ ون،
أمــس الجمعة ،فــي زي ــارة مفاجئة ملــدة يوم
واحد ،تهدف إلى إعادة تأكيد دعم الواليات
املتحدة «الراسخ» للجزيرة .وكتبت النائبة
الديمقراطية إليسا سلوتكني ،في تغريدة
أمس الجمعة« :عندما أذيعت أخبار زيارتنا
أمس (األول) ،تلقى مكتبي رسالة صريحة
م ــن ال ـس ـف ــارة الـصـيـنـيــة تـطـلــب م ـنــي إل ـغــاء
الرحلة» .وأوضـحــت أن الــزيــارة إلــى تايوان
جاءت على هامش زيارة الوفد النيابي إلى
كوريا الجنوبية لالحتفال بعيد الشكر مع
الـقــوات األميركية هـنــاك ،معتبرة أن زيــارة
تايبيه «جـيــدة للتواصل مــع الـقــادة لبحث
مجموعة كــامـلــة مــن الـقـضــايــا االقـتـصــاديــة
واألمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي» .وضـ ــم ال ــوف ــد األم ـيــركــي
الـ ــزائـ ــر لـ ـت ــاي ــوان ،ال ـ ـنـ ــواب الــدي ـم ـقــراط ـيــن
سـلــوتـكــن ،وم ــارك تــاكــانــو ،وكــولــن ألــريــد،
وس ـ ــارا ج ــاك ــوب ــس ،وال ـنــائ ـبــة الـجـمـهــوريــة

ف ــي إق ـن ــاع بـعــض م ــن شــركــائ ـنــا ،وتـحــديـدًا
ال ـف ــرن ـس ـي ــن ،ب ـم ـع ــال ـج ــة األمـ ـ ـ ــور ب ـطــري ـقــة
مناسبة» .أما اإلليزيه فقال إنه «يتوقع من
البريطانيني التعاون الـتــام واالمـتـنــاع عن
استغالل وضع مأساوي لغايات سياسية».
وقــال مسؤولون بريطانيون إن جونسون
ّ
جدد عرضه إرسال الشرطة وحرس الحدود
إلى فرنسا لتسيير دوريات مشتركة قبالة
ســواحــل ال ـق ـنــاة ،علمًا أن بــاريــس سـبــق أن
رف ـضــت ه ــذا ال ـع ــرض ألس ـب ــاب «س ـيــاديــة».
وتساهم جماعات «دفاع وطني» مدنية ،في
الجهة البريطانية ،بمراقبة الحدود متهمة
بالدها بالتقصير.
لكن رسالة لجونسون ،نشرها على «تويتر»
م ـســاء الـخـمـيــس ،ج ــاءت لـتــزيــد ال ـتــوتــر بني
ال ـط ــرف ــن ،إذ ط ـلــب م ــن مـ ــاكـ ــرون ،اس ـت ـعــادة
جميع املـهــاجــريــن غير النظاميني ،مقترحًا
«أن نتوصل إلى اتفاق إعــادة قبول ثنائي»،
ّ
مذكرًا بأن «االتحاد األوروبي أبرم اتفاقيات
مماثلة مع بيالروسيا وروسيا» .وردًا عليه،
انـتـقــد مــاكــرون أم ــس ،تـصــرفــات لـنــدن «غير
الـجــديــة» ،مضيفًا أنــه «ال يتم الـتــواصــل بني
م ـس ــؤول وآخـ ــر بـمـســائــل ك ـهــذه ع ـبــر تــويـتــر
وع ـبــر رس ــائ ــل» .وارت ـف ـعــت ح ــدة الـخــافــات
أم ــس لـتـعـلــن ب ــاريــس إل ـغ ــاء م ـشــاركــة باتيل
ف ــي االج ـت ـمــاع امل ـق ــرر غـ ـدًا األحـ ــد ح ــول ملف
املهاجرين .وفــي رســالــة وجهها إلــى باتيل،
رأى وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـف ــرنـ ـس ــي ج ـي ــرال ــد
دارمــانــان أن رســالــة جــونـســون إلــى الرئيس
الـفــرنـســي بـحــد ذات ـه ــا «تـشـكــل خـيـبــة أم ــل»،
مشددا على ان قرار نشرها «أسوأ بعد».
وإذا كـ ــان ت ـفــاقــم األزمـ ـ ــة يــرت ـبــط بـتـشــديــد
ال ــرق ــاب ــة ال ـت ــي يـبــديـهــا ال ـفــرن ـس ـيــون حـيــال
م ــرور الـشــاحـنــات وتـشــديــد اإلج ـ ــراءات في
نفق املانش ،ما يعزز التهريب عبر القوارب،
فإن هذه الورقة التي تشهد تشديدًا فرنسيًا
ت ـ ـ ــارة ،ث ــم ت ــراخـ ـي ــا ،ت ـع ـ ّـب ــر ع ــن سـ ــوء إدارة
البلدين مللفاتهما املشتركة بعد بريكست.
ّ
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر األزمـ ـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ــزان دع ـ ــاي ـ ــة ل ـل ـي ـمــن
املتطرف الفرنسي ،علمًا أن فرنسا ال تبدو
ّ
متحمسة لحلها .إذ فيما تظهر بريطانيا،
وكـ ــأن ـ ـهـ ــا ت ـ ـبـ ــدي رغ ـ ـبـ ــة أك ـ ـبـ ــر ف ـ ــي إغ ـ ــاق
الـ ـح ــدود ،تـعـمــل ب ــاري ــس ع ـلــى ل ـعــب أوراق
بـحــوزتـهــا ،ومـنـهــا ّالـتـلــويــح بــالـتــراجــع عن
اتفاقات توكيه املوقعة عــام  2003في عهد
نيكوال ســاركــوزي ،والتي ترى فرنسا أنها
حولتها إلــى شرطية للحدود البريطانية،
وتسمح لبريطانيا برفض طلبات اللجوء
بشكل كبير.
ويعد عدد الضحايا األربعاء أكبر حصيلة
قتلى في املانش منذ ارتـفــاع عــدد عمليات
ال ـع ـب ــور ع ـب ــره ف ــي  .2018وك ــان ــت ظــاهــرة
«القوارب الصغيرة» عبر املانش ،بدأت في
 ،2018لكنها تفاقمت بشكل غير مسبوق
خ ــال ال ـع ــام ال ـح ــال ــي .وم ـن ــذ ب ــداي ــة ،2021
نجح أكثر من  25ألف مهاجر غير نظامي،
بالوصول إلى إنكلترا ،عبر املانش ،وجرى
إنقاذ  8آالف منهم ،وإعادتهم إلى الشواطئ
الفرنسية .ووف ــق بـيــانــات وكــالــة «بــي ايــه»
الـبــريـطــانـيــة لــأن ـبــاء ،ف ــإن ه ــذا الــرقــم أكثر
بـثــاثــة أض ـعــاف ال ـعــدد املـسـ ّـجــل فــي .2020
وقبل حادث األربعاء ،كانت حصيلة القتلى
منذ مطلع الـعــام الحالي غرقًا فــي املانش،
 3قـتـلــى و 4م ـف ـقــوديــن .وف ــي  ،2020قضى
 6أش ـخــاص وف ـقــد ّ 3آخ ـ ــرون ،فــي مـقــابــل 4
قتلى في  .2019وحذرت شارلوت كوانتس،
رئيسة جمعية «يوتوبيا  »56التي تعمل مع
املهاجرين في كاليه ،بحسب ما نقلت عنها
وكــالــة «فــرانــس ب ــرس» ،مــن أنــه «إذا لــم يتم
إنشاء ممرات آمنة بني إنكلترا وفرنسا ،أو
لن تتم تسوية أوضاع هؤالء األشخاص في
فرنسا ،سيكون هناك املزيد من الضحايا
عند الحدود».
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تركيا :المعارضة تستعين بالشارع للدفع نحو انتخابات مبكرة
الـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ــل عـ ـل ــى مـ ــن طـ ــائـ ــرة ع ـس ـكــريــة
أميركية ،ووصفتها بأنها «عمل استفزازي».
وأعـ ـل ــن امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
الصينية وان ــغ ون بــن ،وقـتـهــا ،أن الــزيــارة
«انتهكت بشكل خطير مبدأ صني واحــدة»،
مطالبًا الــواليــات املتحدة «بــوقــف أي شكل
م ــن أش ـك ــال ال ـت ـفــاعــل ال ــرس ـم ــي م ــع ت ــاي ــوان
ف ـ ـ ــورًا» .وقـ ـ ــال« :ن ـح ــث أعـ ـض ــاء ال ـكــون ـغــرس
األميركي على االنتباه .إن التعاون مع قوى
«استقالل تايوان» لعبة خطيرة ،والتعاون
مع القوات املسلحة لتايوان أمــر خطير .إن
ال ـل ـعــب «ب ــاس ـت ـق ــال تـ ــايـ ــوان» سـ ـي ــؤدي في
النهاية إلى حريق».
وأعلنت وزارة الدفاع الصينية ،أمس األول،
أن ــه «لـيــس هـنــاك أي مـجــال للتسوية بشأن
تــايــوان ،وأنــه ينبغي على الــواليــات املتحدة
أال يكون لديها أي أوهــام بشأن ذلــك» .وقال
املـتـحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع الصينية وو
تشيان إن «الـصــن لــن تـتـنــازل عــن تــايــوان».
ووص ـ ــف ت ـص ــرف ــات الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة فــي
م ـض ـيــق تـ ــايـ ــوان وبـ ـح ــر الـ ـص ــن ال ـج ـنــوبــي
بأنها نــوع من االستفزاز .وقــال« :لقد ذكرنا
مرارًا وتكرارًا أن مبادئ تطوير العالقات بني
القوات املسلحة للبلدين هي منع التعديات
ع ـل ــى سـ ـي ــادة ج ـم ـه ــوري ــة ال ـص ــن الـشـعـبـيــة
وك ــرام ـت ـه ــا وم ـصــال ـح ـهــا ال ــرئ ـي ـس ـي ــة .وه ــذا
ينطبق بشكل خاص على تايوان» .وأضاف:
«على (أميركا) االمتناع عن إرســال إشــارات
خاطئة إلــى قــوى استقالل تــايــوان» .وتــابــع:
«جيش التحرير الشعبي سيكون دائمًا في
حالة تأهب قصوى وسيتخذ كل اإلجــراءات
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة ل ـت ـح ـط ـيــم أي ت ــدخ ــل ل ـل ـق ــوات
األجنبية وملحاوالت االنفصال بحزم».
(العربي الجديد ،أسوشييتد برس)

يبدو أن الصراع في
الشارع سيكون عنوان
المرحلة المقبلة
بين السلطات التركية
والمعارضة ،التي تدفع،
عبر الدعوة لتظاهرات،
إلجراء انتخابات مبكرة
إسطنبول ــ جابر عمر

لجأت املعارضة التركية إلى الشارع من أجل
الـضـغــط وال ــدف ــع بــات ـجــاه إجـ ــراء انـتـخــابــات
مبكرة في البالد ،قبل موعدها املقرر صيف
 ،2023ع ـب ــر ك ـش ـف ـهــا ع ــن ت ـن ـظ ـيــم تـجـمـعــات
ج ـمــاه ـيــريــة ف ــي مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـب ــاد في
األيــام املقبلة .وتحاول املعارضة االستفادة
من األوضاع االقتصادية التي رافقت تراجع
العملة التركية بشكل كبير أمام بقية العمالت
األجنبية ،وانـعـكــاس ذلــك على االرت ـفــاع في
األسعار وغالء املعيشة ،لتكرار مطلبها منذ
أكثر من عام بإجراء انتخابات مبكرة .ويبدو
أن صـ ــراع املـ ـي ــدان س ـي ـكــون ع ـن ــوان املــرحـلــة
املـقـبـلــة ب ــن ال ـح ـكــومــة وامل ـع ــارض ــة ،ف ــي ظل
رهــان مــن التحالف الحاكم على قطف ثمار
ال ـخ ـطــوات االق ـت ـصــاديــة بـعــد أش ـه ــر ،بينما
ت ـحــاول املـعــارضــة اسـتـغــال صــدمــة الـشــارع
بانهيار قيمة العملة التركية من أجل خطف
أصوات الناخبني.
وك ـشــف زع ـيــم ح ــزب «ال ـش ـعــب الـجـمـهــوري»
كـمــال كـلـجــدار أوغ ـلــو ،أمــس األول ،أن حزبه

يعتزم إجراء أول تجمع جماهيري في والية
م ــرس ــن ،ج ـنــوبــي الـ ـب ــاد ،ف ــي  4ديـسـمـبــر/
كانون األول املقبل ،على أن تتبعه تجمعات
ً
أخــرى وصــوال إلــى إجــراء االنتخابات .وقال
كلجدار أوغـلــو ،عقب اجتماع مجلس قيادة
حــزبــه« :سـنـلـجــأ إل ــى الـشـعــب ،وسـنـكــون في
اجتماع السبت ( 4ديسمبر) في مرسني ،ولقاء
عمالها ومزارعيها وموظفيها ومتقاعديها
وص ـن ــاع ـي ـي ـه ــا وت ـ ـجـ ــارهـ ــا ،وس ـن ـل ـت ـق ــي مــع
الجميع ،مع املصدرين وسائقي الشاحنات».
وأض ــاف« :سنستخدم الحقوق التي اعترف
الــدس ـتــور لـنــا ب ـهــا ،بـسـمــاع ص ــوت الـشـعــب،
فــأقــول هـيــا إل ــى الـ ـش ــوارع ،أول ل ـقــاء لـنــا في
مرسني».
وبحسب الدستور التركي ،فــإن الــدعــوة إلى
االنتخابات املبكرة تكون عبر الرئيس نفسه
أو عبر دعــوة الـبــرملــان ،لكن الرئيس التركي
رجب طيب أردوغــان كان قد أكد ،قبل  3أيام،
أن االنـتـخــابــات سـتـجــري فــي مــوعــدهــا ،كما
أن امل ـعــارضــة ال تـمـلــك األغـلـبـيــة الـكــافـيــة في
البرملان للدعوة إلى االنتخابات.
وك ـ ــان ال ــزعـ ـي ــم الـ ـس ــاب ــق لـ ـح ــزب «ال ـش ـع ــوب
الــدي ـم ـقــراطــي» ص ــاح الــديــن دم ـيــرطــاش قد
ط ــال ــب ،ف ــي ت ـغ ــري ــدة م ــن س ـج ـنــه ق ـب ــل أيـ ــام،
زعـ ـ ـم ـ ــاء أحـ ـ ـ ـ ــزاب امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ب ـع ـق ــد مــؤت ـمــر
صحافي مشترك من أجــل مطالبة الحكومة
بــاالسـتـقــالــة ،وال ـت ـظــاهــر بـشـكــل مـسـتـمــر من
أجــل الــدفــع نحو االنـتـخــابــات .وكـتــب« :على
األقــل يمكن لرؤساء األحــزاب البرملانية عقد
مــؤتـمــر صـحــافــي مـشـتــرك ودعـ ــوة الحكومة
لالستقالة ،وتنظيم تـظــاهــرات مشتركة في
أقاليم الـبــاد السبعة ،والــذهــاب مــع الشعب
إلــى االنتخابات املبكرة .فهل سيكون هناك
عائق أمام ذلك؟ وإن لم يكن اليوم فمتى؟».

يعتزم الرئيس الــروســي فالديمير
بــوتــن (ال ـص ــورة) زي ــارة الـهـنــد في
 6دي ـس ـم ـب ــر/ك ــان ــون األول امل ـق ـبــل،
بحسب الـكــرمـلــن .وقــالــت الرئاسة
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة ،إن بـ ــوتـ ــن س ـي ـل ـت ـقــي
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـه ـنــدي نــاري ـنــدرا
مـ ــودي ملـنــاقـشــة «مــواص ـلــة تطوير
الـعــاقــات» بــن البلدين ،و«قضايا
دولـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة وع ـم ـل ـه ـمــا داخ ــل
مجموعة الــ 20والبريكس ومنظمة
ش ـن ـغ ـهــاي» ،عـلـمــا أن ب ـيــع روس ـيــا
لـلـهـنــد أن ـظ ـمــة ال ــدف ــاع ال ـج ــوي إس
 400يرجح أن يكون أيضًا في صلب
املحادثات.
(فرانس برس)
تحاول المعارضة االستفادة من األوضاع االقتصادية ()Getty

مــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت زعـيـمــة ح ــزب «الـجـيــد»
م ـيــرال أكـشـيـنــار ،وه ــي أب ــرز حـلـفــاء تحالف
الـشـعــب امل ـع ــارض ،فــي تـصــريــح عـبــر إحــدى
ال ـق ـن ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،إن
«ال ــذه ــاب إل ــى خ ـيــار االن ـت ـخــابــات ال يعتبر
خيانة للوطن ،فاملشكالت تكاثرت في البالد،
وال ـ ـقـ ــادة ال ـس ـيــاس ـيــون لــدي ـهــم ال ـح ــق بــاســم
الشعب باملطالبة باالنتخابات املبكرة».
وذكـ ــرت ق ـنــاة «خ ـبــر ت ـ ــورك» ،أم ــس الجمعة،
أن الـتـظــاهــرات الشعبية دشنتها أكشينار،
األسبوع املاضي ،في لقاء جماهيري بمدينة
دن ـي ــزل ــي ،وسـتـتـبـعـهــا خ ـط ــوات مـمــاثـلــة من
«الشعب الجمهوري» ،إذ يهدف الحزب إلى
ح ـشــد ج ـمــاه ـيــري لـلـضـغــط ع ـلــى أردوغـ ـ ــان

وس ـح ــب ذريـ ـع ــة ال ـت ــأي ـي ــد ال ـج ـم ــاه ـي ــري مــن
يــديــه .وأضــافــت أن «املـعــارضــة ستعمل على
التنسيق بتنظيم ت ـظــاهــرات مـتــواصـلــة في
مـخـتـلــف م ـنــاطــق ال ـب ــاد ،م ــن دون أن تمثل
قطبًا واحـ ـدًا .وبـمــا أن الـبــاد دخـلــت مرحلة
االنتخابات ،فإن الهدف هو الوصول إلى أن
تجرى في الربيع املقبل».
حــراك املـعــارضــة قابله انتقاد مــن قبل حزب
«العدالة والتنمية» الحاكم ،حيث قال نائب
رئ ـي ــس الـ ـح ــزب ح ـم ــزة داغ ،ع ـبــر «ت ــوي ـت ــر»:
«اعـمـلــوا مــا تــريــدون ،وبــدعــم مــن الشعب لن
ن ـس ـمــح بـتـسـلـيـمـكــم الـ ـب ــاد وال ـت ـف ــري ــط بـهــا
وب ـم ـك ـت ـس ـبــات الـ ـب ــاد ل ـصــالــح الـ ـق ــوى الـتــي
ترتبطون بها في الخارج».

اليابان تعزز ميزانيتها
الدفاعية
واف ـ ــق م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـيــابــانــي،
أمس الجمعة ،على طلب  770مليار
يــن ( 6.8م ـل ـيــارات دوالر) مليزانية
دف ـ ــاع إض ــاف ـي ــة ح ـتــى مـ ـ ـ ــارس/آذار
امل ـق ـبــل ،لـتـســريــع شـ ــراء ال ـصــواريــخ
وال ـص ــواري ــخ امل ـض ــادة لـلـغــواصــات
وأسلحة أخــرى ،وسط مخاوف من
تصعيد األنشطة العسكرية للصني
وروسـيــا وكــوريــا الشمالية .وقالت
وزارة ال ــدف ــاع إن الـحــزمــة مصممة
لـ ـتـ ـس ــري ــع ن ـ ـشـ ــر ب ـ ـعـ ــض امل ـ ـع ـ ــدات
الرئيسية من طلب ميزانية .2022
(أسوشييتد برس)
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مخاوف من تلفيقات بحق المعارضين

نظام األسد في اجتماعات اإلنتربول
تثير مشاركة النظام
السوري في اجتماع
الجمعية العمومية
لمنظمة اإلنتربول أخيرًا
في إسطنبول ،الخشية
من استغالله استعادة
تعاونه مع المنظمة
الدولية ،للمطالبة بتسلم
معارضين
عدنان أحمد

أث ــارت مـشــاركــة وف ــد يمثل وزارة
داخ ـل ـي ــة ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ،خــال
األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،فـ ــي ال ـ ـ ــدورة
الــ 89الجتماع الجمعية العمومية للمنظمة
الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) ،والتي
انـ ـعـ ـق ــدت فـ ــي م ــدي ـن ــة إس ـط ـن ـب ــول ال ـت ــرك ـي ــة،
امل ـخــاوف مــن عــواقــب أي تـعــاون بــن النظام
واإلنتربول ،قد يسفر عن تسليم معارضني
سياسيني للنظام بناء على تلفيقات جنائية،
وس ــط ت ـســاؤالت ح ــول قـبــول تــركـيــا حضور
ممثل للنظام اجتماعًا ُيعقد على أراضيها.
وف ــي االج ـت ـمــاع الـ ــذي ب ــدأ ال ـثــاثــاء املــاضــي
واستمر ثالثة أيام بمشاركة ممثلني عن 160
دولة ،وشهد انتخاب اللواء اإلماراتي أحمد
ناصر الريسي رئيسًا جديدًا للمنظمة ،علمًا
أنه متهم بجرائم تعذيب ،كان النظام السوري
حاضرًا من خالل وفد تابع لوزارة الداخلية.
وجاء ذلك بعدما كانت املنظمة قد أصدرت،
ف ــي أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي ،ق ــرارًا
بتفعيل مشاركة النظام في اجتماعاتها بعد
تجميدها منذ عــام  ،2012ليتبع ذلــك إعالن
االئتالف الوطني السوري املعارض تشكيل
لجنة ملتابعة ما أسماها «الخطوة الخطيرة
التي قامت بها منظمة اإلنتربول بإعادة فتح
مكتبها لدى النظام السوري في دمشق».
وأع ـ ـ ـ ــرب خ ـ ـبـ ــراء ق ــان ــونـ ـي ــون وش ـخ ـص ـي ــات
معارضة سورية عن مخاوفهم من استغالل
الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ل ـ ـقـ ــرار اإلن ـ ـتـ ــربـ ــول .وف ــي
هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال م ــدي ــر ال ـه ـي ـئــة ال ـســوريــة
لإلعالم ،العميد إبراهيم جباوي ،في حديث
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن «ال ـن ـظ ــام ال ي ــزال
ي ـش ــارك ف ــي مـعـظــم املـنـظـمــات ال ــدول ـي ــة ،بما

فـيـهــا األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،وجـ ــرى أخ ـي ـرًا تفعيل
مشاركة سورية في اإلنتربول الدولي الذي
هو مختص بتبادل املجرمني حصرًا ،وليس
املالحقني السياسيني أو العسكريني أو على
أس ــاس دي ـنــي أو عــرقــي أو طــائ ـفــي» .وحــول
تــأثـيــر ذل ــك عـلــى املـعــارضــن ال ـســوريــن ،قــال
الـ ـجـ ـب ــاوي ،ال ـ ــذي كـ ــان نــائ ـبــا ل ـقــائــد شــرطــة
محافظة حمص قبل انشقاقه عن النظام ،إن
«نـظــام بشار األســد ضليع جـدًا فــي تحريف
الــوقــائــع وإلـصــاق تهم جنائية باملعارضني
الـ ـس ــوري ــن ،وهـ ــو م ــا الح ـظ ـنــا ح ـصــولــه في
محافظة درعــا بعد التسويات فــي الجنوب
السوري عام  ،2018حيث ذهبوا إلى املحاكم
ول ــم يـ ـع ــودوا» .ول ـفــت إل ــى أن ه ـنــاك منظمة
عــربـيــة مـمــاثـلــة لــإن ـتــربــول ال ــدول ــي ،تسمى
«الـشــرطــة الجنائية الـعــربـيــة» ،وثـمــة خشية
من تفعيل التعاون العربي على هذا الصعيد
في حال عودة النظام إلى الجامعة العربية.
لـكــن ال ـج ـبــاوي أع ــرب عــن اع ـت ـقــاده ب ــأن دول
ُ
العالم «بــاتــت تــدرك حيل النظام ،ولــن تقدم
عـلــى تسليم مـطـلــوبــن ل ــه ،حـتــى لــو طلبهم
بتهم جـنــائـيــة ،إال فــي ح ــال ك ــان املـطـلــوبــون
مـعــروفــن عـلــى املـسـتــوى الــدولــي كمجرمني
محترفني مثل مهربي املـخــدرات وســواهــم».
وعــن قبول تركيا بمشاركة الــوفــد ،لفت إلى
أن ـه ــا ال تـسـتـطـيــع م ـنــع م ـش ــارك ــة ع ـضــو من
أعضاء اإلنتربول ،وإال ال يمكنها استضافة
ً
هــذا االجتماع أص ــا» ،مشيرًا إلــى أنــه «على
املستوى األمـنــي ،لــم تنقطع االت ـصــاالت بني
مجمل دول العالم ونظام األسد ،بغية تبادل
املعلومات األمنية».
من جهته ،رأى العميد عوض العلي ،الذي
تـسـلــم ســابـقــا حقيبتي ال ــدف ــاع والــداخـلـيــة
ف ــي ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة امل ــؤق ـت ــة الـتــابـعــة
للمعارضة ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
أن «األهم هو قرار تفعيل مكتب سورية في
املنظمة ،والــذي أدى إلى هذه املشاركة ،أما
املشاركة بحد ذاتها فال اعتقد أن يكون لها
أي انعكاس ،علمًا أن اللقاءات الجانبية إن
تمت فإنها قد تفضي إلى بعض التفاهمات
ّ
وجس نبض بعض الدول حول االستجابة
ل ـط ـل ـب ــات الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن ع ــدمـ ـه ــا» .وأوض ـ ــح
ال ـع ـل ــي ،الـ ـ ــذي ش ـغ ــل م ـن ـصــب م ــدي ــر إدارة
األمـ ــن ال ـج ـنــائــي ف ــي دم ـشــق ق ـبــل انـشـقــاقــه
ع ــام  ،2013أن وف ــد الـنـظــام إل ــى إسطنبول
ك ــان بــرئــاســة العميد حـســن جـمـعــة ،مدير
إدارة األمــن الجنائي ،وعلى يمينه العقيد
حـســن طــالــوس ـتــان ،رئ ـيــس ف ــرع اإلنـتــربــول
في إدارة األمن الجنائي ،إضافة الى العميد
ياسر سليمان ،رئيس فرع الشؤون العربية

استضافت تركيا اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة (األناضول)

فعلت المنظمة
ّ
مشاركة النظام بعد
تجميدها منذ 2012
واألجنبية في شعبة األمن السياسي .غير
أن خ ـبــراء قــانــونـيــن ي ــرون أن ــه مــن السهل
إصدار «إخطارات حمراء» من دون الحاجة
إل ــى تـقــديــم مـعـلــومــات واف ـيــة عــن الشخص
املـطـلــوب ،وبالتالي فــإن منظمة اإلنتربول
ال ـت ــي ت ـعــانــي نـقـصــا ف ــي ال ـت ـمــويــل وأعـ ــداد
امل ــوظ ـف ــن ،ل ــن ت ـك ــون ق ـ ــادرة ع ـلــى مــراجـعــة
الطلبات بشكل صحيح ،ناهيك عن أن إلغاء
تلك اإلخ ـطــارات فــي العديد مــن ال ــدول ،بما
فيها األوروب ـي ــة ،مثل هولندا وبريطانيا،
يكون صعبًا وبطيئًا.
وكان املكتب اإلعالمي ملنظمة اإلنتربول ،قد
قــال فــي وقــت سابق إن النظام ال يستطيع
إص ــدار أوام ــر توقيف دولـيــة ،وإن الشرطة
الدولية ال تصدر مثل هذه األوامر ،الفتًا إلى
أن النظام ال يمكنه الوصول إلى املعلومات
املــوجــودة فــي قــواعــد بيانات املنظمة التي

تم تقييدها من قبل الدول األعضاء األخرى.
وأوض ــح املكتب أنــه يمكن ألي دولــة عضو
أن تطلب من األمانة العامة إصــدار «نشرة
ّ
موجه إلى جهات إنفاذ
حمراء» ،وهو طلب
الـقــانــون فــي جميع أن ـحــاء الـعــالــم لتحديد
مكان شخص ما واعتقاله مؤقتًا في انتظار
تسليمه أو اسـتــامــه ،غـيــر أن مـقــر األمــانــة
ال ـعــامــة لــإن ـتــربــول ي ــراج ــع جـمـيــع طـلـبــات
«اإلش ـعــارات الـحـمــراء» ،وال ينشر اإلشعار
إال إذا كــان يتوافق مــع دسـتّــور اإلنـتــربــول،
وال ــذي يحظر تمامًا أي تــدخــل يستند إلى
أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو
شخصية أو عرقية .وأوضح أنه في حال لم
تكن «النشرة الحمراء» تتطابق مع القواعد
املتبعة لدى املنظمة ،يتم حذفها من قواعد
البيانات.
ويمكن للدول األعضاء في اإلنتربول ،البالغ
ع ــدده ــا  194دولـ ـ ــة ،أن ت ـط ـلــب م ــن املـنـظـمــة
إصـ ـ ـ ــدار «إخ ـ ـ ـطـ ـ ــارات ح ـ ـمـ ــراء» لــأش ـخــاص
امل ـط ـلــوبــن ،وال ـت ــي ت ـكــون بـمـثــابــة طـلــب من
ح ـكــومــات الـ ــدول األع ـض ــاء األخـ ــرى تحديد
مكان واعـتـقــال األف ــراد الــذيــن قــد يخضعون
بعد ذلــك ملزيد من اإلج ــراءات مثل التسليم.
وينص ميثاق تأسيس منظمة اإلنـتــربــول،
التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرًا

ل ـه ــا ،ع ـل ــى أن ـه ــا ه ـي ـئــة م ـح ــاي ــدة س ـيــاس ـيــا،
وتـ ـق ــول إن ج ـم ـيــع «اإلخـ ـ ـط ـ ــارات ال ـح ـم ــراء»
تخضع للمراجعة والتدقيق.
وكــانــت «هيئة القانونيني الـســوريــن» ،قد
أوضحت في بيان ،أن اإلنتربول الدولي ليس
جهة قانونية تنفيذية لتسليم املطلوبني،
ولـ ـك ــن م ــن خ ــال ــه ي ـت ــم تـ ـب ــادل امل ـع ـلــومــات
والـ ـبـ ـي ــان ــات ح ـ ــول الـ ـج ــرائ ــم وامل ـط ـل ــوب ــن.
ولفتت إلى أن تسليم املطلوبني أو املجرمني
قــرار خاص بكل دولــة يوجد فيها املطلوب
تسليمه وال يستطيع اإلنتربول تجاوز تلك
الدولة وال يستطيع تسليم املطلوب .ولفتت
الـهـيـئــة إل ــى أن تـسـلـيــم امل ـجــرمــن يخضع
ملبدأ املعاملة باملثل ،وفي هذه الحالة ،فإن
معظم ضـبــاط ومـســؤولــي النظام الـســوري
وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم أكـ ـب ــر مـ ـس ــؤول أمـ ـن ــي فــي
دمـ ـش ــق ،ه ــو رئـ ـي ــس األمـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي عـلــي
مملوك ،مطلوبون بموجب مذكرات اعتقال
دولية من دول كفرنسا وأملانيا وغيرهما،
وبــالـتــالــي سيطلب مــن اإلن ـتــربــول الــدولــي
تسليمهم للعدالة في الــدول التي طلبتهم
ض ـم ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .والـ ــافـ ــت كـمــا
يشير أحــد الناشطني ،أن مملوك املطلوب
بمذكرتي اعتقال ،هو من فاوض اإلنتربول
على إعادة فتح مكتبها في دمشق.

