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المعابر وكذبة 
عودة المهجرين

دعت مسودة الرؤية 
السياسية إلى تشكيل 

هيئة حكم انتقالية

دعت هيئة التنسيق 
إلى مقاطعة 

االنتخابات الرئاسية

للحديث تتمة...

نظام األسد 
يعرقل 

»جود« 

زيارة البابا إلى العراق: لجنـة لتنفيذ توصيات حرجة 

التنسيق  »هيئة  له  تعد  كانت  دمشق  في  مؤتمرًا  أخيرًا  السوري  النظام  أجهض 
الوطنية« التي تحسب على معارضة الداخل، ما يدّل على استمرار سياسته القمعية 
تجاه كل أنواع المعارضة، حتى تلك التي توصف بـ»الناعمة« وتعمل تحت »أعينه«. 

واّدعى النظام أن الهيئة لم تنل الترخيص للمؤتمر

أمين العاصي

لم يسمح النظام السوري ملجموعة 
مــن األحـــزاب والــتــيــارات السياسية 
ــة، فــــي مــقــدمــتــهــا »هــيــئــة  ــارضــ ــعــ املــ
التنسيق الوطنية« )التي ظهرت في املشهد 
بــتــنــظــيــم   ،)2011 عـــــام  املــــعــــارض  الــــســــوري 
ــان مـــقـــررًا  ــ مـــؤتـــمـــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق كـ
ــــان عــن  ــ ــقـــده أمـــــس الـــســـبـــت، وغـــايـــتـــه اإلعـ عـ
»جبهة وطنية ديمقراطية«، تدعو إلى إنهاء 
الــحــيــاة السياسية  ــف 

ّ
الــــذي جــف االســـتـــبـــداد 

فــي ســوريــة مــنــذ نــحــو 60 عــامــا، وحــَصــرهــا 
أحــزاب  ومجموعة  الحاكم،  »البعث«  بحزب 
تدور في فلكه. وذكر مصدر من داخل اللجنة 
مفترضا  كـــان  الـــذي  للمؤتمر،  التحضيرية 
عــقــده فـــي مــقــّر الــهــيــئــة فـــي حـــّي ركـــن الــديــن 
الـــســـوريـــة منعت  الــســلــطــات  أن  الـــدمـــشـــقـــي، 
)أمـــــــس( الـــســـبـــت عـــقـــد املـــؤتـــمـــر الــتــأســيــســي 
)جـــود(،  الديمقراطية«  الوطنية  »الجبهة  لـ
ــود تـــرخـــيـــص«، مــشــيــرًا  ــ ــدم وجــ ــ بـــذريـــعـــة »عــ
إلـــى أن األجـــهـــزة األمــنــيــة »هـــــّددت بــاعــتــقــال 
املؤتمرين«، ومؤكدًا أن »اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر تدرس الخطط البديلة ملتابعة هذا 
املــــشــــروع«. مـــن جــهــتــه، أوضــــح الــقــيــادي في 
»هيئة التنسيق الوطنية«، أحمد العسراوي، 
»العربي الجديد«، أن »اللجنة التحضيرية  لـ
هي املخّولة تحديد الخطوة املقبلة بعد منع 
املوقف  »أننا سنعلن  املؤتمر«، مضيفا  عقد 
البديل خال األيام املقبلة«. وحول وضعها 
تـــزال محافظة  الهيئة ال  أن  اعــتــبــر  الــحــالــي، 
الــســوري  املشهد  فــي  السياسي  وزنــهــا  على 

املعارض.
ــذه  ــهـــض الــــنــــظــــام هـ وكـــــــان مـــتـــوقـــعـــا أن ُيـــجـ
الـــخـــطـــوة، خــصــوصــا أن »هــيــئــة الــتــنــســيــق« 
كانت قد دعت على لسان رئيسها حسن عبد 

االنتخابات  مقاطعة  إلــى  أيـــام،  منذ  العظيم 
ــا  ــنـــظـــام إجــــراؤهــ ــي يـــعـــتـــزم الـ ــتـ الـــرئـــاســـيـــة الـ
منتصف الــعــام الــحــالــي إلبــقــاء بــشــار األســد 
لــدورة رئاسية جديدة مّدتها 7  السلطة  في 
ســنــوات. كــمــا أن مــســودة الــرؤيــة السياسية 
جـــهـــض، تــدعــو إلـــى »إنــهــاء 

ُ
لــلــمــؤتــمــر الــــذي أ

القائم، وتشكيل هيئة حكم  نظام االستبداد 
بيان  بموجب  الــصــاحــيــات  كاملة  انتقالية 
جنيف والــقــرارات الدولية«، وهو ما يرفضه 
. وتؤكد الخطوة التي 

ً
 وتفصيا

ً
النظام جملة

أقدم عليها النظام أنه ليس في وارد السماح 
بعمل سياسي معارض في الداخل السوري 
 في الباد، 

ّ
ال يتماهى تماما مع رؤيته للحل

والتي تقوم على بقاء األسد في السلطة.
وألغى النظام السوري الحياة السياسية في 
الضّباط  مــن  اســتــيــاء مجموعة  منذ  الــبــاد 
ــذ في 

ّ
عــلــى الــســلــطــة فـــي انـــقـــاب عــســكــري نــف

مـــارس/آذار 1963 تحت غطاء حــزب »البعث 
»قائد  إلــى  الــذي تحّول  االشتراكي«،  العربي 
ــــادة شــهــيــرة  لــلــدولــة واملــجــتــمــع« بــمــوجــب مـ
فـــي دســـتـــور فـــرضـــه حـــافـــظ األســـــد فـــي عقد 
السبعينيات من القرن املاضي، حملت الرقم 
8. وأنشأ األسد األب خال العقد ذاته ما سّمي 
ضّمت  الــتــي  التقدمية«  الوطنية  »الجبهة  بـ
مجموعة من األحزاب الناصرية، منها: حزب 
الوحدويني االشتراكيني، االتحاد االشتراكي 
ــراكــــي  ــتــ ــزب الــــــوحــــــدوي االشــ ــ ــحـ ــ الــــعــــربــــي، الـ
الشيوعي،  الحزب  إلــى  إضافة  الديمقراطي، 

ها كان يتحكم بها حزب »البعث«.
ّ
وكل

ــيــــات  ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ـــــــــبـــــــــع الــــــنــــــظــــــام طــــيــــلــــة الــ
ّ
وات

والــتــســعــيــنــيــات مــن الــقــرن املـــاضـــي، سياسة 
 األحزاب والتيارات املعارضة 

ّ
القمع تجاه كل

كــــبــــيــــرًا مــن  عــــــــددًا  الــــســــجــــون  فـــــي  لـــــــه، وزّج 
منضوية  كانت  التي  اليسارية  الشخصيات 
فــي »رابـــطـــة الــعــمــل الــشــيــوعــي«. كــمــا تعامل 

الحاكم  بشّدة مع أعضاء في حزب »البعث« 
في  الــعــراقــي  الــجــنــاح  مــع  بالتعامل  اتهمهم 
»تيار  الحزب، أو ما كان يسّميه نظام األسد بـ
ــــي الــــعــــام 1980،  الـــيـــمـــني« فــــي »الــــبــــعــــث«. وفـ
أصـــدر حــافــظ األســـد الــقــانــون الــشــهــيــر الــذي 
حــمــل الــرقــم 49 الـــذي حــظــر حــركــة »اإلخــــوان 
 مـــن يــثــبــت انــتــمــاؤه 

ّ
املــســلــمــني«، وعـــاقـــب كــــل

ــقـــب وفــــــاة األســــــد األب  إلـــيـــهـــا بـــــاإلعـــــدام. وعـ

بغداد ـ زيد سالم

على الرغم من عدم خروج أّي نتائج ملموسة 
لــلــزيــارة الــتــي أجــراهــا الــبــابــا فرنسيس إلــى 
الــــعــــراق، مــطــلــع شــهــر مـــــــــارس/آذار الــحــالــي، 
مــــصــــادر  أن  إال  أيــــــــــام،  أربـــــعـــــة  ــــرت  ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
»العربي  أبلغت  بــغــداد،  فــي  رفيعة  حكومية 
 وزاريــــــة تــتــولــى حــالــيــا 

ً
الـــجـــديـــد« بــــأن لــجــنــة

تــنــفــيــذ تــوصــيــات عــــدة نــاتــجــة عـــن الـــزيـــارة، 
وتــهــدف إلـــى مــعــالــجــة عــــدٍد مــن املــشــاكــل في 
مــحــافــظــتــي نــيــنــوى وبـــغـــداد، والـــتـــي تتعلق 
ــن أبـــرز  بــحــقــوق الــعــراقــيــني املــســيــحــيــني. ومــ
هذه امللفات، إنهاء نفوذ املليشيات املسلحة 
الــحــلــيــفــة إليـــــران فـــي مــنــاطــق ســهــل نــيــنــوى، 
واآلشــوريــة،  املسيحية  العربية  الغالبية  ذي 
باإلضافة إلى تشكيل لجنة قضائية ملراجعة 
مــلــف االســتــيــاء مــنــذ عـــام 2003 عــلــى أمــاك 
ــرة  ــ ــ ــة، كــالــكــنــائــس واألديـ ــامـ ــعـ املــســيــحــيــني الـ
ــوادي واألوقــــــــــاف الـــديـــنـــيـــة املــســيــحــيــة  ــ ــنــ ــ ــ وال

واستام ابنه بشار األسد السلطة في العام 
2000، شهدت العاصمة السورية ما سمي في 
املنتديات  »ربيع دمشق«، مع ظهور  بـ حينه 
السياسية ولجان املجتمع املدني التي دعت 
إلـــى إجــــراء إصـــاحـــات جــوهــريــة فــي الــنــظــام 
وإنــهــاء  السياسيني،  السجناء  عــن  ــراج  واإلفــ
»الحزب  بوصفه  »البعث«  لـ الخاص  الوضع 
ــــع حــال  ــة«، ورفـ ــ ــــدولـ الــقــائــد فـــي املــجــتــمــع والـ
الطوارئ واألحكام العرفية. ولكن سرعان ما 
اعتقل النظام أغلب الشخصيات البارزة في 
»ربيع دمشق« الــذي انتهى من دون تحقيق 
الــعــام 2005، لــم يتقّبل  أّي مــن أهـــدافـــه. وفـــي 
النظام وثيقة ترسم خطوطا عريضة لعملية 
»إعان  بـ الحقا  ُعرفت  الديمقراطي،  التغيير 
ــعــني 

ّ
دمـــشـــق«، واعــتــقــل عــــددًا كــبــيــرًا مــن املــوق

عليها.
ولــــم يــكــن الـــنـــظـــام الــــســــوري مــهــتــمــا بـــإجـــراء 
أي إصــــاح ســيــاســي حــتــى دهــمــتــه الــثــورات 
مــارس/ منتصف  فــي  اندلعت  التي  العربية 
آذار 2011 في العاصمة دمشق، والتي أربكته 
ودفعته إلى التعامل معها بوحشية. وفتحت 
الــثــورة الــبــاب أمـــام ظــهــور تـــّيـــارات وهيئات 
كان  الداخل، بعضها  في  سياسية معارضة 

املختلفة، ســواء في بغداد أو في املحافظات 
األمــاك  ملف  اللجنة  كما ستبحث  األخـــرى. 
 عــن مسألة إعـــادة االعتبار 

ً
الــخــاصــة، فــضــا

أجهزة  في  املــوازنــة  املسيحي ضمن  للمكّون 
ومؤسسات الدولة.

الحالي،  البابا فرنسيس، مطلع مارس  وزار 
ــل  ــيــ قــــــار وأربــ ــنــــجــــف وذي  ــداد والــ ــ ــغـ ــ بـ مــــــدن 
ــنــــوى ضــمــن  ــيــ ــهــــل نــ واملـــــــوصـــــــل، وكـــــذلـــــك ســ
مــحــافــظــة نــيــنــوى املــنــكــوبــة شــمــالــي الــعــراق، 
وأســهــمــت زيـــارتـــه فــي تسليط الــضــوء على 
وزار  الــبــلــد.  هــذا  فــي  املسيحيون  يعانيه  مــا 
بابا الفاتيكان أحد أقدم الكنائس التاريخية 
التي تعرضت للتدمير خال اجتياح تنظيم 
»داعش« ملدينة املوصل، وهي كنيسة حوش 
العراقيني  مــن  بحشود  التقى  حيث  البيعة، 
مـــن مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف، قــبــل أن يــتــجــول في 
ع على حجم الدمار الحاصل في 

ّ
املكان، ويطل

املنطقة. ثم انتقل فرنسيس بعد ذلك إلى بلدة 
قــرقــوش الــتــاريــخــيــة فــي قــضــاء الــحــمــدانــيــة، 
ضــمــن ســهــل نــيــنــوى، حــيــث أقــيــمــت الــصــاة 
فــــي كــنــيــســة  عـــلـــى أرواح ضـــحـــايـــا اإلرهــــــــاب 
الطاهرة. ودعا البابا، في كلمة له، مسيحيي 
املوصل للعودة إليها، معتبرًا أن »التناقص 
املأساوي في أعداد تاميذ املسيح، هنا وفي 
ما هو ضرر 

ّ
جميع أنحاء الشرق األوســط، إن

جسيم ال يمكن تقديره«. وقال: »نرفع صاتنا 
ــاب«، مــعــتــبــرًا أن  ــ تــرحــمــا عــلــى ضــحــايــا اإلرهــ

مامح الحرب واضحة على املوصل.
العراقيني املسيحيني  الــُســّكــان  وتــراجــع عــدد 
 من 500 ألف مواطن، خال السنوات 

ّ
إلى أقل

املليوني مواطن  األخيرة، بعدما كان يقارب 
ــقــــرن املــــاضــــي، وذلــــك  نـــهـــايـــة تــســعــيــنــيــات الــ
ــري قــبــل  ــ ــر إحــــصــــاء ســـّكـــانـــي أجــ ــ بــحــســب آخـ
2003(. وهاجر  )عــام  للباد  األميركي  الغزو 
ــيـــة مــخــتــلــفــة،  ــــى دول غـــربـ مـــعـــظـــم هـــــــؤالء إلــ
املتحدة  الــواليــات  فــي  منهم  الكثير  واستقر 

تــحــت إشــــراف مــبــاشــر مــن األجــهــزة األمــنــيــة، 
مــاٍض فــي طريق  النظام  إلضــفــاء انطباع أن 
ــثـــورة، مــنــهــا ما  اإلصــــاح الــســيــاســي لــــوأد الـ
»تيار بناء الدولة«، الذي سرعان ما  سّمي بـ
اخــتــفــى مــن املــشــهــد الــســوري املـــعـــارض. كما 
دفع النظام بشخصيات عّدة مرتبطة به إلى 
تشكيل أحزاب )معارضة( وفق قانون أحزاب 
وضعه في العام 2011 في سياق إصاحات 

شكلية أجراها على عجل.
فــي  ظــــهــــرت   ،2011 ــيــــو/حــــزيــــران  يــــونــ وفـــــي 
املــــشــــهــــد الــــــســــــوري املــــــعــــــارض فـــــي الــــداخــــل 
والتي  الوطنية«،  التنسيق  »هيئة  الــســوري، 
ــزاب الـــيـــســـار الـــســـوري  ــ ــ ــددًا مــــن أحـ ــ ــّمـــت عــ ضـ
ــــزب االتـــحـــاد  ــــزب الـــعـــمـــل الـــشـــيـــوعـــي وحــ وحــ
ــّم  ــزاب كـــرديـــة. وضـ ــ االشـــتـــراكـــي، وأربـــعـــة أحــ
املــكــتــب الــتــنــفــيــذي للهيئة شــخــصــيــات عـــّدة، 
لها باع طويل في العمل السياسي املعارض 
وقضت سنوات في املعتقات. وقدمت الهيئة 
نفسها كجهة تمثيلية للحراك الثوري الذي 
السورية كافة،  املحافظات  كان تصاعد وعّم 
داعـــيـــة فـــي حــيــنــه الــنــظــام إلـــى وقـــف الــخــيــار 
األمـــــنـــــي الــــعــــســــكــــري واإلفـــــــــــــراج عـــــن جــمــيــع 
املوقوفني واملعتقلني السياسيني، ورفع حال 

برامج  ضمن  والسويد  وبريطانيا  وفرنسا 
الدينية  لألقليات  الـــدول  تلك  ــرتــهــا 

ّ
وف لجوء 

في العراق، بعد معاناة كثيرة عاشوها بعد 
هم 

ّ
بحق ممنهجة  ــداءات  ــتــ واعــ  ،2003 الـــعـــام 

مــارســتــهــا جـــمـــاعـــات تــكــفــيــريــة ومــلــيــشــيــات 
ــاء مــرحــلــة  ــهـ ــتـ مــســلــحــة، خـــصـــوصـــا عـــقـــب انـ
احتال »داعش« ملدن نينوى، والتي تسببت 
نـــزوح ضخمة وغــيــر مسبوقة في  بــمــوجــات 

تاريخ العراق.
وفــي السياق، أفــاد مــســؤول عــراقــي بــارز في 
بـــغـــداد، »الــعــربــي الــجــديــد«، ردًا عــلــى ســؤال 
حـــــول نـــتـــائـــج الـــــزيـــــارة الـــتـــي أجــــراهــــا بــابــا 
الفاتيكان، بأن لجنة حكومية تتولى تنفيذ 
تــوصــيــات عـــدة نــاتــجــة عــن الـــزيـــارة، وبحث 
البابا للعراق  ماحظات أثيرت خال زيــارة 
واجـــتـــمـــاعـــه مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم 
الكاظمي.  مصطفى  الـــوزراء  ورئيس  صالح 
وأوضـــــح املـــســـؤول أن »الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة 
إعـــادة ترتيب  الحالي على  الــوقــت  فــي  تركز 
ــــرى ســهــل نــيــنــوى،  األوضــــــاع فـــي بـــلـــدات وقـ
ــقـــوات  ــاك بـــيـــد الـ ــنـ ــلـــف األمــــنــــي هـ ــر املـ وحـــصـ
ــة، وفـــتـــح بــــاب الـــتـــطـــوع ألبـــنـــاء هــذه  ــيـ ــنـ األمـ
الشرطة، باإلضافة  للعمل في سلك  البلدات 
إلــــى إبـــعـــاد الــفــصــائــل املــســلــحــة عـــن مــراكــز 
مع  احتكاك  أي  لهم  يتيح  ال  بشكل  البلدات 
أيضا،  التركيز  ويــجــري  املحليني«.  السكان 
بحسب املصدر، على »تسريع عمليات إعادة 
اإلعمار وتأهيل املناطق، وتقديم تسهيات 
ملنظمات وجهات أوروبية قــّررت بعد زيارة 

البابا مساعدة هذه املناطق«.
وأوضـــح املــســؤول، الـــذي طلب عــدم الكشف 
عــن اســمــه، أن ملف االســتــيــاء على األمــاك 
املــســيــحــيــة يــبــقــى األضـــخـــم، وتــحــتــل بــغــداد 
املــســاحــة الــكــبــرى فــيــه، مــتــحــدثــا عــن جهات 
نـــافـــذة ومــســلــحــة، وتــمــلــك غــطــاء ســيــاســيــا، 
ــن الــــتــــاعــــب بــــــــــــأوراق رســـمـــيـــة  ــ تـــمـــّكـــنـــت مــ

 
ّ

الطوارئ واألحكام العرفية، واالعتراف بحق
التظاهر السلمي. لكن النظام لم يكترث لهذه 
الـــدعـــوات، بــل اعــتــقــل قــيــاديــني فــي الهيئة لم 
الــلــحــظــة، منهم عبد  ُيــعــرف مصيرهم حــتــى 

العزيز الخّير ورجاء الناصر.
وُيــنــظــر إلـــى »هــيــئــة التنسيق الــوطــنــيــة« من 
قــبــل شــريــحــة واســعــة مــن الـــشـــارع املــعــارض 
كونها  الناعمة«،  »املعارضة  من  باعتبارها 
ــة »عـــســـكـــرة الـــــثـــــورة«،  ــدايــ ــبــ ــنـــذ الــ رفــــضــــت مـ
 

ّ
ــــذي يـــدعـــو إلــــى حــل ـــت عــلــى مــوقــفــهــا الـ

ّ
ــل وظـ

ســيــاســي لــلــصــراع. ومــنــح الــجــانــب الــروســي 
غـــطـــاء لــلــهــيــئــة، وهــــو مـــا يــمــنــع الـــنـــظـــام من 
اعــتــقــال عــدد مــن الــقــيــاديــني فيها، والــذيــن ال 
يزالون يغادرون األراضي السورية لحضور 
ثم  الــخــارج،  فعاليات سياسية معارضة في 

يعودون إليها.
وفــقــدت الهيئة خــال ســنــوات الــثــورة الكثير 
ــاســـي، بــســبــب انــســحــاب  ــيـ ـــن زخـــمـــهـــا الـــسـ مـ
لها الختاف  وتــّيــارات مؤسسة  شخصيات 
فــي الـــرؤى حــيــال األوضـــاع فــي الــبــاد. ولكن 
ــيـــت فـــي الـــعـــام 2015 لــانــضــمــام  الــهــيــئــة ُدعـ
إلـــى »هــيــئــة الــتــفــاوض« الــتــابــعــة للمعارضة 

ل معارضة الداخل.
ّ
السورية باعتبارها تمث

ــيــــاء عـــلـــى تـــلـــك املــــنــــازل أو ابـــتـــزاز  ــتــ واالســ
 30 تــتــجــاوز  ال  بــأســعــار  وبيعها  أصحابها 
فـــي املـــائـــة مـــن قيمتها الــحــقــيــقــيــة، وهـــو ما 
سيتم تشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيه. 
ولفت املــصــدر إلــى أنــه يجري حاليا دراســة 
إطاق خدمة الكترونية في هذا الخصوص، 
ــراق مــن  ــ ــعـ ــ حـــتـــى يــتــمــكــن مــــن هــــم خـــــــارج الـ
التواصل وتقديم شكاويهم. وكشف املصدر 
ــي مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء  أن مـــســـؤولـــني فــ
مصطفى الــكــاظــمــي، يــتــواصــلــون مــع رجــال 
دين ومسؤولني في ديوان الوقف املسيحي 
ــأن، وقـــــد يـــتـــم اإلعــــــــان عــن  ــ ــشـ ــ حـــــول هـــــذا الـ
خطوات عملية، لكن بشكل تدريجي، خال 
الفترة القصيرة املقبلة. وحول ما إذا كانت 

أي خطوات حكومية ستعتبر نافذة وتترجم 
إلــــى واقــــــع، عــلــى أن تــنــصــاع لــهــا الــجــهــات 
املعنية، مثل الفصائل املسلحة التي تنتشر 
في سهل نينوى، فاكتفى بالقول إن »هناك 

جهودًا حكومية متواصلة في هذا الشأن«.
من جهته، لفت األب ألبير هشام، وهو الذي 
كـــان الــدلــيــل الــعــراقــي لــلــبــابــا خـــال زيــارتــه، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »املــعــلــومــات  لــــ
الرسمية عن تطور ملف استرداد ممتلكات 
املناطق  مــن  بــغــداد وغيرها  فــي  املسيحيني 
ــــاع عــلــيــهــا«.  قــلــيــلــة، ونـــحـــن لــســنــا عــلــى اطـ
ــاك لــجــنــة أســّســهــا  ــنـ وأوضــــــح هـــشـــام أن »هـ
الصدر تعمل  الصدري مقتدى  التيار  زعيم 
ــلـــف، ولـــكـــن ال نــمــلــك أيـــضـــا أي  عــلــى هــــذا املـ

مــعــلــومــات عـــنـــهـــا«، مــتــحــدثــا عـــن »انــتــظــار 
لـــإجـــراءات الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة«. واعتبر 
ــي، أن  ــ ــ ــردانـ ــ ــ ــروان دوبـ ــ ــيـ ــ ــبــــرملــــان شـ عـــضـــو الــ
الــعــراق، لعبت  إلــى  »زيـــارة البابا فرنسيس 
النازحة  املسيحية  لــألســر  تشجيعيا  دورًا 
ــل نــيــنــوى  ــهــ ــة وســ ــيـ ــدانـ ــمـ ــاطـــق الـــحـ ــنـ ــــن مـ مـ
عـــمـــومـــا، والـــتـــي تـــقـــدر بــنــحــو خــمــســة آالف 
أســرة، للعودة، ولكن إلــى حــّد اآلن لم تظهر 
نــتــائــج كــبــيــرة لـــلـــزيـــارة الـــتـــي لـــم يــمــر وقــت 
انتهائها«. وأوضــح دوبــردانــي،  طويل على 
»مناطق  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
املسيحيني تحتاج إلى تنسيق أمني للقوات 
األمـــور على األرض  بــزمــام  املمسكة  األمنية 
فيها، وإلى مزيد من عمل املنظمات الدولية 
ــادة ترميم املــبــانــي املــهــدمــة، إضــافــة إلى  إلعـ
مــنــع الــتــجــاوزات الــحــاصــلــة عــلــى ممتلكات 
 العقبات 

ّ
املسيحيني وأراضيهم، وتذليل كل

أمــــام عــودتــهــم إلــــى مــنــاطــقــهــم وانــدمــاجــهــم 
بمجتمعاتهم األصلية«.

وفيما رأى القيادي في الحركة الديمقراطية 
أن  السابق عماد يوحنا،  النائب  اآلشورية، 
»زيارة البابا للعراق كانت جّيدة وإيجابية 
بالنسبة للمسيحيني والعراقيني عموما، إال 
ستغل من قبل 

ُ
ت لم  أنها  أن ما يؤسفنا هو 

نحو  التوجه  خــال  مــن  العراقية،  الحكومة 
املجتمع الدولي والحصول على دعم لبناء 
وإعــادة إعمال املناطق العراقية التي زارها 
ــت رســائــل 

ّ
ــه مــثــل ــارتـ الــبــابــا، ال ســيــمــا أن زيـ

طمأنة للعالم«. وأوضح يوحنا، في اتصاٍل 
مع »العربي الجديد«، أن »الحكومة العراقية 
لـــم تــتــقــدم بـــشـــيء  مــلــمــوس إلــــى غـــايـــة اآلن 
املسيحيني،  ممتلكات  اســتــرداد  ملف  بشأن 
النازحني  لــعــودة  العامة  األجـــواء  ترتيب  أو 
مـــنـــهـــم واملــــهــــاجــــريــــن إلـــــى الـــــعـــــراق، بــســبــب 
ــراب  ــخــ ــة والـــســـيـــاســـيـــة والــ ــيـ ــنـ ــل األمـ ــاكـ ــشـ املـ

الحاصل في مناطقهم«.

فصل جديد من منع أي عمل 
معارض في الداخل السوري

يُنظر إلى هيئة التنسيق على أنها من »المعارضة الناعمة« )لؤي بشارة/فرانس برس(

لعبت الزيارة دورًا تشجيعيًا للعراقيين المسيحيين )مرتضى السوداني/األناضول(

عبسي سميسم

ال يزال النظام السوري ومن خلفه 
روسيا يحاوالن اللعب بورقة عودة 

املهجرين الذين تركوا مدنهم وبلداتهم 
نتيجة تدميرها من قبل النظام نفسه 

وبدعم روسي، فعاد للتباكي عليهم 
وفتح معابر مع مناطق املعارضة، 

مدعيًا أن هدفه إعادتهم إلى مدنهم 
وقراهم، وذلك بعد طلب روسي من 

تركيا فتح ثالثة معابر يعود من 
خاللها املهجرون، وتعبر من خاللها 
السلع إلى مناطق النظام الذي يعاني 
أزمات اقتصادية خانقة تسّببت في 
فقدان الكثير من السلع وفي تدهور 

قيمة الليرة السورية، نتيجة الحصار 
االقتصادي املفروض عليه دوليًا.

يعرف النظام أن أيًا من املهجرين لن 
يعود عبر املعابر التي افتتحها، وهو 

ال يرغب في عودة أي منهم. وعلى 
العكس، تشهد املناطق الخاضعة 
لسيطرة املعارضة حركة تهريب 

أشخاص من مناطق النظام إليها. 
لكن الهدف الحقيقي من وراء فتح 
تلك املعابر ال عالقة له باملهجرين 
وعودتهم، فسبق أن افتتح النظام 

معابر تحت عنوان عودة املهجرين، 
إال أنها لم تشهد عودة أحد عبرها، 
كما أن عددًا محدودًا من السوريني 

الذين حاولوا العودة بطرق أخرى 
تعّرض بعضهم ملالحقات أمنية. 

كما أن النظام لم يسمح حتى اللحظة 
للمهجرين، ضمن مناطق سيطرته، 

بالعودة إلى بيوتهم في كثير من 
البلدات، خصوصًا ريف حماة 
الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

يثبت النظام من خالل تعاطيه مع 
األزمات التي يعيشها املواطن العادي 
في مناطق سيطرته، أن هذه األزمات 

ال تعنيه، وأن سعيه إلدخال السلع 
من مناطق املعارضة هدفه األساسي 
جني املزيد من األرباح لتمويل حربه 

على السوريني، باإلضافة إلى تعويض 
النقص الحاد في القطع األجنبي لديه، 
وبالتالي فإن فتح تلك املعابر محاولة 
روسية لترميم النظام اقتصاديًا، من 
خالل التحايل على »قانون قيصر« 

والعقوبات املفروضة عليه. إال أن 
هذا املسعى الروسي يبدو بعيد 

املنال حاليًا لسببني: األول الرفض 
الشعبي للتعامل تجاريًا مع النظام 

ونبذ كل من يقوم بنقل أو بيع سلع 
له، باإلضافة إلى نبذ أي فصيل 

قد يتصدى لهذه املهمة، إذ شهدت 
محافظة إدلب عمليات تصٍد سابقة 
ملحاوالت »هيئة تحرير الشام« فتح 
معبر تجاري مع النظام. أما السبب 

الثاني، فيعود إلى عدم سماح الواليات 
املتحدة بخرق »قانون قيصر« من 

بوابة املعابر. وعلى الرغم من استثناء 
مناطق املعارضة من القانون، إال أن 

معظم السلع في تلك املناطق هي سلع 
تركية، وبالتالي نقلها إلى مناطق 

النظام يدخل في باب خرق القانون.

لم تسفر زيارة البابا 
فرنسيس إلى العراق 

مطلع مارس الحالي، 
عن نتائج ملموسة بعد، 

لكن لجنة حكومية 
تعمل على تنفيذ بعض 

التوصيات إلعادة الثقة 
للمكون المسيحي 

العراقي، أهمها إنهاء 
نفوذ المليشيات

لفت المسؤول العراقي البارز في بغداد، في حديثه لـ»العربي الجديد«، 
إلى أن »ما يمكن الجزم به اليوم، في ما يتعلق بعمل اللجنة الحكومية 
التي تبحث التوصيات إقر زيارة البابا، 
ــدًا حـــول مــلــف األمـــاك  وتــحــدي
وقف  تــّم  أنــه  هــو  المسيحية، 
المنازل  واستماك  بيع  عمليات 
التي  أشكالها  بــكــّل  ــعــقــارات  وال
إال  مسيحيون،  عراقيون  يملكها 
أنه  مؤكدًا  شخصيًا«،  بحضورهم 
آخر  قسم  على  حجز  وضــع  تــّم 
من هذه العمليات بسبب شبهات 

تاعب بها«.

وقف عمليات عقارية

  شرق
      غرب

مطالبات لنتنياهو 
بالتخلي عن قيادة 

»الليكود«

»الليكود«  قيادات في حزب  حّملت 
اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي رئـــــــيـــــــس الــــــحــــــزب 
والــــحــــكــــومــــة بـــنـــيـــامـــني نــتــنــيــاهــو 
)الــــصــــورة( املــســؤولــيــة عـــن تــراجــع 
تــمــثــيــل الـــحـــزب فـــي الــكــنــيــســت بعد 
ولفتت  املاضي.  الثاثاء  انتخابات 
الــتــلــفــزة اإلســرائــيــلــيــة »12«،  قـــنـــاة 
بــــارزيــــن  قــــــــادة  إلـــــــى أن  الــــجــــمــــعــــة، 
ــلـــيـــكـــود« طـــالـــبـــوا نــتــنــيــاهــو  فـــي »الـ
بالتخلي عن قيادة الحزب لتشكيل 
ــــى  ــرة إلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــة جــــــــديــــــــدة، مـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
إمكانية تحقيق  فــي  هـــؤالء  شــكــوك 
الــحــزب نتائج أفــضــل فــي أي جولة 

انتخابات جديدة. 
)العربي الجديد(

 
مركزية »فتح« تقّر اليوم 

قائمة االنتخابات
أكد أمني سّر مركزية حركة »فتح«، 
جــبــريــل الـــرجـــوب، أمـــس الــســبــت، أن 
الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــلــحــركــة ستعقد 
ــيــــوم األحــــــد اجـــتـــمـــاعـــا تـــشـــاوريـــا  الــ
بــرئــاســة الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، 
ــرار قــائــمــة »فـــتـــح« لــانــتــخــابــات  ــ إلقـ
ــة، بــــكــــل مــــكــــونــــاتــــهــــا.  ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
وأوضح الرجوب، في حديث إذاعي، 
ــه ســيــتــم تـــقـــديـــم قـــائـــمـــة الــحــركــة  ــ أنـ
للجنة االنتخابات املركزية بعد غٍد 
الثاثاء، علما أن األربعاء املقبل هو 

اليوم النهائي إلقرار القوائم.
)العربي الجديد(

سورية: اشتباكات 
بين »قسد« وقوات 

المعارضة 
السبت، بني  دارت اشتباكات، أمس 
قـــوات املــعــارضــة الــســوريــة و»قـــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( في 
ريـــــف بـــلـــدة تــــل تـــمـــر، شـــمـــال غـــرب 
ــرت مـــصـــادر محلية  ــ الــحــســكــة. وذكـ
فــصــائــل  بـــني  دارت  اشـــتـــبـــاكـــات  أن 
ــــي قـــريـــة  املـــــعـــــارضـــــة املــــتــــمــــركــــزة فــ
الريحانية وقوات »قسد« املوجودة 
الــــدردارة، فيما شهد أحد  فــي قرية 
أحياء مدينة الحسكة تظاهرة ضد 
استيائها  »قــســد« بعد  مــمــارســات 
عــلــى عـــدد مــن املــســاكــن قـــرب إحــدى 

القواعد األميركية.
)العربي الجديد(

اليمن: مقتل قيادي بارز 
في قوات الحكومة

ــارز فــي قــوات  قــتــل قــائــد عــســكــري بــ
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، أول مـــن أمــس 
في  الجارية  املعارك  الجمعة، خال 
األطـــــراف الــغــربــيــة ملــحــافــظــة مـــأرب، 
ــال مـــصـــدر فــي  ــ شـــمـــالـــي الـــيـــمـــن. وقــ
وزارة الدفاع اليمنية إن اللواء أمني 
العسكرية  املــنــطــقــة  قــائــد  الـــوائـــلـــي، 
ــتــل أثــنــاء 

ُ
الــســادســة فـــي الــجــيــش، ق

التصدي لهجوم حوثي واسع امتّد 
ــراف  ــ ــــى أطـ مــــن مــنــطــقــة الـــكـــســـارة إلـ
احتدام  إلى  الجوف، الفتا  محافظة 
ــــارك مــــن جــبــهــة الــــكــــســــارة إلـــى  ــعـ ــ املـ

الجدافر.
)العربي الجديد(

 
عبد اهلل الثاني 

والكاظمي يبحثان 
التعاون الثنائي

بــــحــــث رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
ــورة(  ــ ــــصــ مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي )الــ
وعاهل األردن امللك عبد الله الثاني، 
ــا، تـــعـــزيـــز  ــيــ ــفــ ــاتــ أمـــــــس الــــســــبــــت، هــ
ــعـــاون الــثــنــائــي بـــني بــلــديــهــمــا،  ــتـ الـ
املشترك.  االهــتــمــام  ذات  والــقــضــايــا 
وذكــــــــــر بـــــيـــــان صــــــــــادر عــــــن مــكــتــب 
أنــه جــرى خــال االتصال  الكاظمي 
»بـــــحـــــث ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
ــّمــــان عــلــى مختلف  ــداد وعــ ــغـ بـــني بـ
األصــــعــــدة«، مــضــيــفــا أن الــجــانــبــني 
الثاثية  القمة  انعقاد  »أهمية  أكــدا 
العراقية األردنية املصرية في أقرب 
وقت«، وذلك بعد تأجيل هذه القمة 
الــتــي كــانــت مــقــررة أمـــس، إلـــى أجــل 

غير مسّمى.
)األناضول(
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الجزائر ـ عثمان لحياني

بــــاشــــرت أطـــــــراف الــــحــــراك الــشــعــبــي فــي 
ــديــــدة ضــد  الـــجـــزائـــر حــمــلــة تــصــعــيــد جــ
السلطة، تقضي بإعادة إطاق »مسيرات 
ــتـــي تـــصـــدت لـــهـــا الــســلــطــات  الـــســـبـــت« الـ
بقوة، في مؤشر على  أمــس،  الجزائرية، 
إمــكــانــيــة الـــعـــودة إلــــى تــشــديــد الــقــبــضــة 
وإلــــى ســيــاســة االعـــتـــقـــاالت، مـــع توقيف 
أمــس وأول  الناشطني يومي  العديد من 
فـــرج عــن عــدد منهم، 

ُ
مــن أمــس الجمعة، أ

فيما تقرر إحالة املوقوفني إلى القضاء، 
اليوم األحــد. وأمــس تصدت قــوات األمن 
ــقـــوة لـــتـــظـــاهـــرة جـــديـــدة  ــالـ الـــجـــزائـــريـــة بـ
لــلــحــراك الــشــعــبــي، فـــي الــعــاصــمــة وعـــدد 
ــة، خـــــال مــحــاولــة  ــريــ ــزائــ ــن املــــــدن الــــجــ مــ
الـــنـــاشـــطـــني إعـــــــــادة إطــــــــاق »مـــســـيـــرات 
الــســبــت«، بــهــدف تصعيد املــواجــهــة مع 
الــســلــطــة، املــســتــمــرة فــي خطتها إلجـــراء 
املــقــررة  املــبــكــرة  التشريعية  االنــتــخــابــات 
وشهدت  املقبل.  يونيو/حزيران   12 فــي 
االعــتــقــاالت اســتــخــدام قــوات األمــن القوة 
وأوقفت  املتظاهرين.  تفريق  في  املفرطة 
الصحافي  لفترة قصيرة  األمــن  مصالح 
خالد درارني، عندما كان بصدد تغطية 
العاصمة قبل إطــاق  فــي  أمــس  تظاهرة 
ســــراحــــه. كـــمـــا اعــتــقــلــت الــــقــــوى األمــنــيــة 
مــجــمــوعــة مـــن الــنــاشــطــني وســــط مــديــنــة 
للتظاهرات.  تحضيرهم  أثناء  سكيكدة، 
ومــنــعــت الــســلــطــات مــســيــرات فــي عنابة 
وســــطــــيــــف شـــــرقـــــي الـــــــبـــــــاد، والحــــقــــت 
ــلـــت فــي  ــعـ ــيــــهــــا. وكـــــذلـــــك فـ ــــني فــ ــاركـ ــ ــشـ ــ املـ
مدينة تلمسان غربي الجزائر. وطاردت 
البويرة  مدينة  فــي  متظاهرين  الشرطة 
قرب العاصمة الجزائرية. وقمعت بعنف 
املــســيــرة الــتــي انــتــظــمــت بــمــديــنــة وهـــران 
البيض غربي الجزائر، مستخدمة الغاز 
املــســيــل لــلــدمــوع.  وتــشــيــر الــبــيــانــات الــى 
عملية  أكبر  مدينة مستغانم شهدت  أن 
اعـــتـــقـــاالت، مـــع تــوقــيــف 50 نــاشــطــا في 
قل 10 

ُ
طلق سراحهم الحقا. واعت

ُ
الحراك، أ

ناشطني في مدينة آفلو بوالية األغواط، 
قل 

ُ
قبل اإلفراج عنهم مساء الجمعة. واعت

ــا فــــي مـــديـــنـــة بـــريـــكـــة شــرقــي  ــنـ 12 مـــواطـ
ــهــــم. كــمــا  ــــاق ســــراحــ ــ الــــجــــزائــــر، قـــبـــل إطـ
قل 20 ناشطا في مدينة غليزان، و19 

ُ
اعت

ناشطا في مدينة ميلة شرقي الجزائر.
وفـــي الــســيــاق، ذكـــرت »الــلــجــنــة الوطنية 
الــــرأي«، أن خمسة  لــإفــراج عــن معتقلي 
من  أول  تظاهرات  فــي  قلوا 

ُ
اعت ناشطني 

الجزائرية،  العاصمة  فــي  الجمعة  أمــس 
ولــــم تـــفـــرج عــنــهــم الـــســـلـــطـــات. وأضـــافـــت 
مركز  فــي  ُوضــعــوا  املعتقلني  أن  اللجنة 
أمــنــي، على أن يمثلوا الــيــوم األحــد أمــام 
محكمة سيدي امحمد. ومــن بــني هــؤالء 
الطالب الجامعي نور الدين آيت سعيد، 
الـــذي يــقــود تــظــاهــرات الــحــراك الطابي، 
والــشــاعــر محمد تــاجــديــت، وهــو معتقل 
فـــرج عنه قبل فــتــرة وجيزة 

ُ
أ رأي ســابــق 

ــة إلــى  ــافـ ــن الـــطـــعـــام، إضـ بــعــد إضــــــراب عـ
ثاثة ناشطني آخرين.

ــط زكــــي  ــاشــ ــنــ ــر الــ ــ ــ ــذا اإلطـــــــــــار، ذكـ ــ ــ فـــــي هـ
مجموع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حناش 
الــــنــــاشــــطــــني الـــــذيـــــن تـــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم فــي 
مـــســـيـــرات الــجــمــعــة، بــلــغ أكـــثـــر مـــن 190 

مواطنا في 15 والية. 
وتــؤشــر هــذه االعــتــقــاالت الــجــديــدة على 
إمـــكـــانـــيـــة عــــــودة الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة 
الناشطني  على  التضييق  سياسة  إلــى 
ــيـــدانـــيـــني، وإعــــــــادة اعـــتـــقـــال املــحــركــني  املـ
الـــبـــارزيـــن لـــلـــتـــظـــاهـــرات، بــمــن فــيــهــا من 
اســتــفــادوا الشهر املــاضــي مــن قـــرار عفو 
ــدره الــرئــيــس عــبــد املــجــيــد  ــ رئـــاســـي، أصــ
ــا. وتــســعــى  ــطــ ــاشــ ــــق 60 نــ ــــي حـ تــــبــــون فـ
الــشــارع،  على  القبضة  لتشديد  السلطة 
ملــنــع أي مــحــاولــة مـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي 
لــتــوســيــع خــريــطــة فــعــالــيــاتــه أو إطـــاق 
مــســيــرات جـــديـــدة يــــوم الــســبــت، تــضــاف 
إلـــى الــتــظــاهــرات االعــتــيــاديــة كــل ثــاثــاء 
وجمعة، خصوصا مع بدء العد التنازلي 
لانتخابات املبكرة املقررة في 12 يونيو 

املقبل.
بدورها، جددت أحزاب سياسية تشارك 
إمكانية  مــن  االنــتــخــابــات، مخاوفها  فــي 
تـــاعـــب الــســلــطــة ومـــوظـــفـــني حــكــومــيــني 
بـــنـــتـــائـــج االنـــــتـــــخـــــابـــــات، فـــيـــمـــا هـــــددت 
ــزاب اإلســامــيــة فــي الــجــزائــر  ــ كــبــرى األحـ
فــي حال  الشعبي،  الــحــراك  إلــى  بالعودة 
وجود أي تاعب أو تزوير. في السياق، 
اتـــهـــم رئـــيـــس حـــركـــة »مــجــتــمــع الــســلــم« 
عــبــد الــــــرزاق مـــقـــري، قــنــاصــل ومــوظــفــني 
»الــــســــعــــي لـــلـــتـــدخـــل فــي  ــيــــني، بـــــ ــكــــومــ حــ
املــبــكــرة، وتشكيل  تــوجــيــه االنــتــخــابــات 
قــوائــم لــدعــمــهــا«. وقـــال فــي لــقــاء لــكــوادر 
حــزبــه فـــي مــنــطــقــتــي الــنــعــامــة وســعــيــدة 
 في 

ً
غــربــي الـــجـــزائـــر، إن »هـــنـــاك قــنــصــا

ــة فــــي بــلــد  ــريـ ــزائـ ــد الــقــنــصــلــيــات الـــجـ ــ أحـ
ــربـــي، يـــشـــرف شــخــصــيــا عــلــى تشكيل  عـ
هناك  أن  كما  ويدعمها.  مستقلة  قائمة 
مسؤولني على مستوى بعض الواليات، 
يتصرفون خافا ملا وعد به الرئيس عبد 
املجيد تبون من شفافية، ويتدخلون في 
االنتخابية«. وشــّدد على  القوائم  تشكل 
ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لفرض 
انــضــبــاط وحــيــاد كــل مــؤســســات الــدولــة 
واحترام القانون وعدم التورط والتدخل 
فــــي صـــاحـــيـــات مـــكـــاتـــب االنـــتـــخـــابـــات. 
أو  ر مقري من تداعيات أي تاعب 

ّ
وحــذ

هــنــدســة مــســبــقــة لــنــتــائــج االنــتــخــابــات، 
ــتـــؤدي بـــالـــعـــودة إلــــى الـــحـــراك  ــتـــي سـ والـ
والـــشـــارع، واصــفــا الــوضــع بــأنــه »خطير 

وال يسمح بهامش الخطأ«.

الجزائر: السلطة في 
مواجهة »مسيرات السبت«

يحتدم التوتر في 
الجزائر قبل شهرين 

ونصف الشهر على 
موعد االنتخابات 

التشريعية، مع عودة 
السلطة إلى اعتماد 

سياسة االعتقاالت

استعادت السلطة 
مسار التشديد األمني 

واالعتقاالت
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سياسة

D D

  شرق
      غرب

السودان: وفاة 
مسؤولين في غرق 

قارب 
ــوال الــجــويــة، أمــس  ــ أدى ســـوء األحــ
السبت، إلــى غــرق قــارب فــي بحيرة 
النوبة شمالي السودان، على متنه 
املحلية  الـــقـــيـــادات  مـــن  11 شــخــصــا 
ــيــــة. وبـــحـــســـب مــــصــــادر فـــإن  ــنــ واألمــ
سبعة قــيــاديــن نــجــوا مــن الــحــادث، 
البقية.  مصير  بعد  يعرف  لــم  فيما 
وكــــان الـــوفـــد فـــي طــريــقــه مـــن معبر 
أشــكــيــت الــــحــــدودي مـــع مــصــر إلــى 
مــــعــــبــــر أرقــــــــــــن، الســــتــــقــــبــــال وزيــــــر 
الداخلية عز الدين الشيخ، قبل غرق 

القارب.
)العربي الجديد(

األردن: اإلسالميون 
يحّذرون من ضرب الحريات
ــريــــات وحـــقـــوق  حـــــــذرت لـــجـــنـــة الــــحــ
اإلنـــســـان فـــي حــــزب »جــبــهــة الــعــمــل 
اإلسالمي« )الحركة اإلسالمية( في 
استمرار  مــن  السبت،  أمــس  األردن، 
على  التضييق  »نهج  بـ وصفته  مــا 
الحريات العامة والحياة السياسية 
والـــنـــقـــابـــيـــة، وغــــيــــاب لـــغـــة الــــحــــوار، 
وتراجع ترتيب األردن في املؤشرات 
الدولية املتعلقة بالحياة السياسية 
والـــحـــريـــات وتــصــنــيــفــه كـــدولـــة غير 
حـــــرة وســـلـــطـــويـــة«. وذكـــــــرت خـــالل 
كان   2020 عــام  أن  مؤتمر صحافي 
األسوأ في مجال الحياة السياسية 
ــام  ــ ــكـ ــ ــد األحـ ــهــ ــذ عــ ــنــ والــــــحــــــريــــــات مــ

العرفية )في عام 1957(.
)العربي الجديد(

لقاء قطري ـ تركي 
في إسطنبول

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  ناقش 
أردوغــــان )الــصــورة(، ملفي سورية 
ــــس الـــســـبـــت، مــــع نــائــب  ولـــيـــبـــيـــا، أمـ
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــقـــطـــري، الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــبــد 
الــرحــمــن آل ثــانــي فــي قصر »وحيد 
ــديــــن« الـــرئـــاســـي فـــي إســطــنــبــول.  الــ
اللقاء أيضا وزيــر الخارجية  وضــّم 
ــلـــو،  ــاووش أوغـ ــ ــ الـــتـــركـــي مــــولــــود جـ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ورئــــــيــــــس جـــــهـــــاز االسـ

التركية هاكان فيدان.
)قنا، األناضول(

فرنسا: اتهامات باإلرهاب 
لمرتبطين بـ»الكردستاني«
وجــهــت تــهــم بـــاإلرهـــاب إلـــى تسعة 
أشـــخـــاص فـــي فــرنــســا عــلــى عــالقــة 
مــع حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، 
أفـــاد مصدر  السبت، حسبما  أمــس 
الفرنسية  الشرطة  وكانت  قضائي. 
ــــوم الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي 10  أوقــــفــــت يـ
أشخاص، ووجهت تهما إلى تسعة 
منهم. والتهم هي »تمويل اإلرهاب« 
و»االنـــتـــمـــاء إلــــى عــصــابــة إرهــابــيــة 
إجــرامــيــة« و»االبـــتـــزاز عبر عصابة 
إرهــابــيــة«.  بشبكة  مرتبطة  منظمة 
وجـــــــرت الـــتـــوقـــيـــفـــات فــــي مــديــنــتــي 
مرسيليا وباريس بطلب من قاض 
تلقي  إثــر  اإلرهــــاب،  مكلف مكافحة 
مــعــلــومــات حــــول أنــشــطــة مــرتــبــطــة 

بحزب »العمال«.
)فرانس برس(

بايدن يدعو شي وبوتين 
لقمة المناخ

أكـــد الــرئــيــس األمــيــركــي جـــو بــايــدن 
أمـــس  مــــن  مــــســــاء أول  )الـــــــصـــــــورة(، 
املتحدة دعت  الــواليــات  أن  الجمعة، 
ــيــــمــــي الــــصــــن شـــــي جـــــن بــيــنــغ  زعــ
وروسيا فالديمير بوتن، للمشاركة 
فــي قمة »يـــوم األرض« بــشــأن تغير 
ــنــــاخ فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان املــقــبــل.  املــ
وذكــــر الــبــيــت األبـــيـــض فـــي بــيــان أن 
الرئيسن ضمن 40 من زعماء العالم 
ــى الــقــمــة،  وجـــهـــت إلــيــهــم الــــدعــــوة إلــ
التي ستعقد في 22 و23 إبريل. وقال 
لــم يتحدث  إنــه  بــايــدن للصحافين 
يعلمان  »لكنهما  بعد  الزعيمن  مع 
ــــوان«. وســتــعــقــد الــقــمــة  ــــدعـ أنــهــمــا مـ
ــا بــســبــب قـــيـــود كـــورونـــا  ــيـ ــراضـ ــتـ افـ

وسيتم بثها عبر اإلنترنت.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

السبت بثالث  أمــس  املــصــريــون فجر  ُصــعــق 
ــام فـــقـــط، بــانــهــيــار  ــ فـــاجـــعـــة خـــــالل خــمــســة أيــ
عــقــار فــي تقسيم عمر بــن الــخــطــاب بالسالم 
القاهرة،  السويس شرقي  في ضاحية جسر 
ــن مــــصــــرع عــــشــــرة مـــواطـــنـــن  ــ مـــمـــا أســــفــــر عـ
ــة أكــــثــــر مــــن 40 شـــخـــصـــا. وأجـــجـــت  ــ ــابـ ــ وإصـ
الفاجعة تراكم األزمــات على كاهل السلطات 
املصرية، مع تعّمق ظاهرة فشل األجهزة في 
إدارة األزمـــات، رغــم إعـــادة هيكلتها على يد 
الجيش والشرطة. وتجلى الفشل في تعاطي 
هــيــئــة قـــنـــاة الـــســـويـــس مـــع قــضــيــة الــســفــيــنــة 
الــجــانــحــة، وتــعــاطــي وزارة الــنــقــل مــع واقــعــة 
حـــادث تــصــادم قــطــاري ســـوهـــاج، بــاإلضــافــة 
التعاطي السلبي في ملف املحليات ودواوين 
املحافظات، وعجز إداراتها عن التنبه املبكر 
لتلك املشاكل، خصوصا إذا كانت متوقعة أو 

مرجحة الحدوث أو واردًا تكرارها.
وبالتركيز على املحليات التي كانت مجال 
انهيار العقار املكون من 10 طوابق في قلب 
السهل  من  كــان  الكارثة  أن  يبدو  العاصمة، 
خالد  الــلــواء  القاهرة  محافظ  لكن  توقعها، 
عبد العال، الــذي كــان مديرًا ألمــن العاصمة 
قبل تعيينه محافظا لها، لم يمِض قدما في 
ــراءات الكافية ملنع حــدوث مثل  اتــخــاذ اإلجــ
التحذير منها  الــرغــم مــن  الــكــارثــة على  تلك 
مــنــذ فــتــرة قــصــيــرة. مـــع الــعــلــم أن محافظة 
شهدت  للعاصمة،  الــثــانــي  القطب  الــجــيــزة، 
باشتعال  قريبة  واقعة  الحالي  العام  مطلع 
حريق ضخم في العقار املطل على الطريق 
ــم نــســفــه منذ  ــري فـــي فــيــصــل، الـــــذي تـ ــدائــ الــ
إخماد  عــن  السلطات  عجز  بعد  أســبــوعــن، 
الـــحـــريـــق الــــــذي تــســبــب فـــيـــه وجــــــود ورشــــة 
العقار. وال يختلف  لصناعة األحذية داخل 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر برملانية مطلعة في مصر، أن 
»تنسيقية  بـ يــعــرفــون  الــبــرملــان مــمــن  أعــضــاء 
شـــبـــاب األحـــــــــزاب والـــســـيـــاســـيـــن«، املــشــّكــلــة 
الــعــامــة، تلقوا  بمعرفة جــهــاز االســتــخــبــارات 
بالهجوم  الــجــهــاز  فــي  قــيــادات  مــن  تعليمات 
ــر، تــمــهــيــدًا  ــ ــوزيــ ــ ــقـــل كــــامــــل الــ ــنـ ــلـــى وزيـــــــر الـ عـ
تــعــديــل وزاري  مــن منصبه ضــمــن  إلطــاحــتــه 
مــحــدود، على خلفية حـــادث تــصــادم قطاري 
سوهاج، جنوب مصر، أول من أمس الجمعة، 
والــــذي أســفــر عــن وفــــاة 32 راكــبــا حــتــى اآلن، 
ــادر،  ــ ــــصـ املـ ــت  ــ ــالـ ــ وقـ ــن.  ــ ــريــ ــ آخــ ــة 165  ــ ــابــ ــ وإصــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــتــعــلــيــمــات رّكــــزت  لـــ
ــة والـــبـــيـــانـــات  ــ ــاطـ ــ عـــلـــى تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات اإلحـ
ضد  الرقابية  األدوات  مــن  وغيرها  العاجلة، 
ــّم فــيــهــا تحميله املــســؤولــيــة  وزيــــر الــنــقــل، وتــ
السياسية عن حادث القطارين، إيذانا بطرح 
الــوزاري خالل األيــام املقبلة،  مسألة التعديل 
)املغضوب  امللفوظن  من  متضمنا مجموعة 
ــلــــى رأســـهـــم  عـــلـــيـــهـــم( داخـــــــل الــــحــــكــــومــــة، وعــ
ــر  ــر الـــدولـــة لــإعــالم أســامــة هــيــكــل، ووزيـ وزيــ
قــطــاع األعــمــال الــعــام هــشــام تــوفــيــق، ووزيـــرة 
الصحة والسّكان هالة زايد. وبّينت املصادر 
أن تــعــلــيــمــات الــهــجــوم عــلــى وزيــــر الــنــقــل، لم 
تشمل بعد نواب البرملان عن حزب »مستقبل 
النواب  في مجلسي  األغلبية  الحائز  وطــن«، 
والشيوخ، والذي يتحّكم جهاز األمن الوطني 
في قراراته من وراء ستار. وأوضحت املصادر 
أن »الــــوزيــــر ال يــــزال يــتــمــتــع بــبــعــض الــنــفــوذ 
الفتاح  الرئيس عبد  املقربة من  الــدائــرة  لــدى 
الراهن  الوقت  في  عليها  ويضغط  السيسي، 

لإبقاء عليه في منصبه«.
تــقــّدم رئيس هيئة »الحزب  فــي غضون ذلــك، 
املــصــري الــديــمــقــراطــي« فــي مــجــلــس الــنــواب، 

تقسيم عمر بن الخطاب الــذي شهد انهيار 
العقار أمس عن منطقة عقار الدائري لجهة 
انــتــشــار املــخــالــفــات، لــكــن عــلــى مــــدار عامن 
الــعــال محافظا  عبد  أشــهــر قضاها  وتسعة 
لـــلـــقـــاهـــرة، لـــم يــكــن االهـــتـــمـــام كــبــيــرًا بـــإزالـــة 
األخـــطـــار الــقــائــمــة عــلــى أرواح األهـــالـــي في 
التقسيم بصفة خاصة، وضاحيتي  منطقة 
ــة.  ــامـ ــر الــــســــويــــس بـــصـــفـــة عـ الــــســــالم وجــــســ
ــــوالت عــبــد الـــعـــال الــقــلــيــلــة فـــي املــنــاطــق  وجــ
األكثر خطورة، لم تبدأ إال أخيرًا بعد حريق 
عقار الدائري، بناء على تعليمات من وزير 

التنمية املحلية اللواء محمود شعراوي.
أنــه في 17 فبراير/ شباط املاضي،  والــالفــت 
أعــلــنــت مــحــافــظــة الــقــاهــرة شــن حــمــالت على 
ــــورش واملــصــانــع غــيــر املرخصة  املـــخـــازن والـ
فـــي مــنــطــقــة تــقــســيــم عــمــر بـــن الــخــطــاب، عبر 
إغــالق الــورش واملــخــازن غير املرخصة التي 
تحتوي على مواد قابلة لالشتعال، وانتهت 
بــغــلــق وتــشــمــيــع أربــــعــــة مــــخــــازن لــأقــمــشــة، 
الــورش والشقق السكنية  وعــدد محدود من 
املتحولة إلى ورش صغيرة ومخازن. ووفقا 
فــإن هــذه الحملة  ملصادر من سكان املنطقة، 
لم تستمر ألكثر من ثماني ساعات، وغابت 
األجــهــزة منذ ذلــك الــحــن عــن االنــتــشــار لحل 
ــددة مــن  ــعــ ــتــ ــاوى املــ ــكــ ــشــ املــــشــــاكــــل وبــــحــــث الــ
ــي بـــشـــأن املـــخـــالـــفـــات الــخــطــيــرة على  ــالــ األهــ
املنشآت واألرواح، والتي قّدمت بخصوصها 
الــنــواب من  أيضا طلبات إحاطة في مجلس 

دون طائل.
ومـــن غــيــر املــعــلــوم تــمــامــا مــا إذا كـــان العقار 
املنهار قد شملته بعض تلك الشكاوى، لكنه 
للتقسيم،  كــلــيــة  مــن صــــورة  ينفصل  جـــزء ال 
الخمس  السنوات  مــدار  الدولة على  سمحت 
الــتــركــيــبــة العسكرية  قــيــادة  املــاضــيــة، تــحــت 
الشرطية للسلطة، بتفاقم املخالفات الخطيرة 
فيها. وتبن أن العقار كان يضم ورشة كبيرة 
الجاهزة،  للمالبس  وآخــر  لأقمشة  ومخزنا 
إلـــى جــانــب عـــدم الــتــأكــد مــن ســالمــة وصحة 
إنشائيا  العقار  عليها  الحاصل  التراخيص 

من األساس.
وبات الفشل التنفيذي في التعامل مع ملف 
فساد املحليات ثابتا، بفعل اقتصار التعاطي 
تهدف  التي  االقتصادية،  الناحية  على  معه 
فــي املــقــام األول إلـــى مكافحة الــفــســاد املــالــي 
وتعظيم  املرتشن  املسؤولن  على  والقبض 
الدولة. وهو ما يعزز حاجة املجتمع  عوائد 
املـــصـــري الــكــبــيــرة إلــــى ســلــطــة مــحــلــيــة قــويــة 

ــة إلــــى رئـــيـــس املـــجـــلـــس، حنفي  بــطــلــب إحـــاطـ
»الـــتـــحـــقـــيـــق الـــفـــوري  جـــبـــالـــي، طـــالـــب فـــيـــه بــــ
مـــع املــســؤولــن عـــن الـــحـــادث، ومــحــاســبــتــهــم، 
للوقوف على  لجنة تقصي حقائق  وتشكيل 
مـــالبـــســـات الــــحــــادث األلــــيــــم، الـــــذي أســـفـــر عن 
وفاة مواطنن أبرياء فقدوا أرواحهم نتيجة 
لالستهتار«. كذلك تقّدم النائب عن »تنسيقية 
ــمــــرو درويــــــــــش، بــطــلــب  ــبــــاب األحـــــــــــزاب« عــ شــ
إحـــاطـــة، قـــال فــيــه إن »الـــوطـــن عـــاش لحظات 
شديدة الحزن إثر الحادث املأساوي بتصادم 
قـــطـــاري ســـوهـــاج، وعـــلـــى أثــــر هــــذه الــفــاجــعــة 
خرج علينا البعض بتصريحات غير مالئمة، 
باملسؤولية«،  الكامل  اإلحساس  عدم  تعكس 
فــي إشــــارة إلـــى تــصــريــحــات وزيــــر الــنــقــل عن 
الــطــوارئ بأحد  عبث »مجهولن« في مكابح 
الـــقـــطـــاريـــن. وشــــــّدد درويــــــش عــلــى أن »دمــــاء 
الضحايا الــذيــن ارتــقــوا إلــى الــســمــاء، وكذلك 
آالم املصابن، ال يجب أن تذهب هباًء«، وعلى 
رادعــا،  املقصرين حسابا  »ضـــرورة محاسبة 
بصورة تمثل إنــذارًا لكل من تسول له نفسه 

االستهانة بأرواح املصرين«.
وتقّدمت عضوة املجلس عن »تنسيقية شباب 
ــزاب« أمــيــرة صــابــر، بطلب إحــاطــة، رأت  ــ األحـ
 مسؤول 

ّ
فيه أنه »يجب معاقبة ومحاسبة كل

التقصير، حسابا عسيرًا،  كــان طرفا في هــذا 

املــحــلــيــة لــتــأجــيــل حـــــدوث نـــــزاع بـــن أجــهــزة 
ــول الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــتــنــظــيــمــات  ــ نـــظـــامـــه حـ

املحلية الجديدة.
وكان من املتوقع أن يتم االلتزام باالستحقاق 
جرى انتخابات 

ُ
الدستوري سريعا، على أن ت

املحليات خالل عام 2017، غير أنه تّم تجميد 
ــذ مـــطـــلـــع ذلــــــك الـــــعـــــام، بــســبــب  ــنـ املـــــشـــــروع مـ
مـــخـــاوف الــنــظــام مـــن ســيــطــرة فــلــول الــحــزب 
الوطني املنحل ورمــوز عهد الرئيس الراحل 
حسني مبارك على املجالس املحلية. سيطرة 
الجهات  تبدو حاليا محكمة بواسطة تعدد 
املــنــتــمــيــة لــلــنــظــام، الــتــي تــمــلــك ســلــطــة إدارة 
األمور التنفيذية في مختلف املناطق، وعلى 
رأســهــا املــخــابــرات الــعــامــة والــرقــابــة اإلداريـــة 
ومـــســـاعـــدو ومـــســـتـــشـــارو املــحــافــظــن الــذيــن 
تــخــرجــوا فــي األكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة للشباب 
والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
ولم تستجب الدولة على مدى أكثر من ست 

العنصر البشري، وهو ما ُيبرز جليا ضعف 
قـــــدرة بــعــض الــعــنــاصــر الــبــشــريــة فـــي هيئة 
الــســكــك الــحــديــديــة، وحــاجــتــهــا إلـــى الــتــدريــب 
والتأهيل الجيد. ولفتت إلى أن نواب البرملان 
األدوات  للتعاون بكافة  أتم االستعداد  »على 
الرقابية ملواجهة هذا التقصير، ومنع تكراره 
مجددًا«، مشددة على »ضرورة توقيع الجزاء 
الــرادع لكل من تسّبب في هذا الحادث األليم 
بإهمال أو بفساد أو بسواه من دون استثناء 

أو مماطلة«.
وتولى كامل الوزير حقيبة النقل في مارس/
في  الــســيــســي  رغــبــة  خلفية  عــلــى   ،2019 آذار 
ــربــــط« الــعــســكــري على  تــعــمــيــم »الــضــبــط والــ
ــوادث  ــوع 4 حــ ــ ــذا الـــقـــطـــاع املــــدنــــي، بــعــد وقـ هــ
كبيرة للقطارات بن عامي 2017 و2019، راح 
ضحيتها الــعــشــرات مــن املــصــريــن األبــريــاء. 
واختار السيسي الوزير، املشهود له عسكريا 
 

ّ
باالنضباط والصرامة، وإنجاز أوامره بغض
النظر عــن أي اعــتــبــارات فنية ومــالــيــة، وسط 
تــرحــيــب واســـــع مـــن نـــــواب الـــبـــرملـــان املـــوالـــن 
آنـــذاك، إلى  للنظام ووســائــل اإلعــالم املوالية، 
ــــوات لــتــولــيــه رئـــاســـة الـــــوزراء،  حـــّد ظــهــور دعـ

حتى قبل إنجاز أي تقدم في قطاع النقل.
وبعد تولي الوزير بأيام، بدأت مسيرة حوادث 
القطارات في عهده: ففي مــارس/ آذار 2019، 
سقطت عجلة من بوجي بعربة توليد القوى 
في قطار ركاب بورسعيد -اإلسماعيلية، من 
دون حدوث أي إصابات. وفي إبريل/نيسان 
من العام ذاتــه، تكرر الــحــادث في قطار بكفر 
الــشــيــخ أســفــر عـــن إصـــابـــة 9 مــواطــنــن. وفــي 
حــــادث  ــــع  وقـ  ،2019 األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
إجبار شابن على القفز من قطار في طنطا، 
تعليمات  نتيجة  مــصــرعــه،  أحــدهــمــا  ليلقى 
الـــوزيـــر الـــصـــارمـــة لــعــامــلــي الـــقـــطـــارات بــعــدم 
السماح بوجود الباعة الجائلن أو أشخاص 
على مــن الــقــطــارات مــن دون تــذاكــر، وتهديد 
العاملن بالخصم من مرتباتهم ومعاقبتهم. 
وبعدها بأيام، وقع حادث تصادم في األقصر 
ــارة أجــــــرة، راح ضــحــيــتــه 4  ــيــ بـــن قـــطـــار وســ
مواطنن. وفي مارس/ آذار 2020، وقع حادث 
تصادم بن قطاري ركاب بن محطتي إمبابة 
ورمسيس، أسفر عن إصابة 13 شخصا. وفي 
املــاضــي، خــرج قطار  كــانــون األول  ديسمبر/ 
فــي كفر الشيخ عــن سّكته ليقتل شــابــا. وفي 
فبراير/ شباط املــاضــي، وقــع حــادث تصادم 
آخر بن قطار وسيارة في أسيوط نتجت عنه 

إصابات معدودة.

منتخبة لها صالحيات مراقبة عمل األجهزة 
وتوجيهها  الجغرافي،  في مجالها  املختلفة 
عن   

ً
فضال عليها،  واإلداريـــة  املالية  والرقابة 

ضــمــان تلبية مطالب األهــالــي والــعــمــل على 
حل مشاكلهم.

ــنــــصــــوص الـــدســـتـــوريـــة  ــــود تـــعـــطـــيـــل الــ ــعـ ــ ويـ
الصادرة عام 2014، وألزمت الدولة بالتحول 
الجديد،  املحلية  اإلدارة  نظام  إلــى  تدريجيا 
إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، 
االنتخابات  إجـــراء  تسريع  ملنع  تدخل  الــذي 

وسنستخدم كل األدوات الرقابية لنقف على 
أغــلــى كثيرًا  فــدمــاء املصرين  األمـــور،  حقيقة 
املستمر من دون  النزيف  هــذا  أن يستمر  من 
ــــردع، وإصــــــــالح األوضــــــاع  ــلـ ــ تـــدخـــل حـــاســـم لـ

املتردية في هذا القطاع«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــقـــدمـــت الـــنـــائـــبـــة فــــي مــجــلــس 
الشيوخ عن حــزب »الــوفــد«، أمــل رمــزي، أمس 
الـــســـبـــت، بــطــلــب مــنــاقــشــة عـــامـــة إلــــى رئــيــس 
ــرازق، للوقوف  ــ املــجــلــس عــبــد الــوهــاب عــبــد الـ
على مالبسات حادث تصادم قطاري سوهاج، 
داعية في الطلب إلى ضرورة حضور الجهات 
املعنية للمجلس للوقوف على أبعاد الحادث، 
واملتسببن فيه، ومعاقبة املقصرين في حال 
ثبوت تقصير متعمد. ورأت رمزي أن العنصر 
البشري هو أحــد أهــم العناصر التي تحتاج 
إلى التطوير، فالغالبية العظمى من حوادث 
إلــى خطأ  ترجع  فــي مصر  الحديدية  السكك 

ســنــوات لــإلــزام الــدســتــوري بــإصــدار قانون 
ــــروط وطــريــقــة تــعــيــن أو انــتــخــاب  يـــحـــدد شـ
املـــحـــافـــظـــن، ورؤســـــــــاء الـــــوحـــــدات اإلداريــــــــة 
املحلية األخرى، وانتخاب مجلس لكل وحدة 
ملدة  املباشر،  السري  العام  باالقتراع  محلية 
ــنــــوات، مـــع اخــتــصــاصــهــا بــمــتــابــعــة  أربـــــع ســ
تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط 
على  ــابـــة  الـــرقـ أدوات  ــمـــارســـة  ومـ املــخــتــلــفــة، 
اقــتــراحــات، وتوجيه  مــن  التنفيذية  األجــهــزة 
ــوابـــات  ــتـــجـ ــة، واسـ ــ ــاطـ ــ أســـئـــلـــة، وطـــلـــبـــات إحـ
ــــن رؤســــــاء  ــة مـ ــقـ ــثـ ــا، وفــــــي ســـحـــب الـ ــرهــ ــيــ وغــ
الــــوحــــدات املــحــلــيــة. ويــثــيــر قــلــق الـــدولـــة من 
هـــذه االســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة أنــهــا توفر 
حــمــايــة لـــقـــرارات املــجــلــس املــحــلــي فــي حــدود 
اخــتــصــاصــه بــاعــتــبــارهــا نــهــائــيــة، وال يجوز 
تدخل السلطة التنفيذية فيها، إال ملنع تجاوز 
املجلس لهذه الحدود، أو اإلضرار باملصلحة 
العامة، أو بمصالح املجالس املحلية األخرى.

»جيوش« الخرطوم

ــن املــجــمــوعــة.  ــة وآخــــــر مــ ــن الـــشـــرطـ  عــنــصــر مــ
ــــن تـــعـــدد  زت املـــــخـــــاوف مـ

ّ
تـــلـــك الــــحــــادثــــة عـــــــــز

»الـــجـــيـــوش« فـــي الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، الــتــي 
 الحركات 

ّ
وفدت إليها حتى اآلن قوات تمثل كل

ــعــة عــلــى اتــفــاق الــســالم. ويــأتــي 
ّ
املسلحة املــوق

ذلــك بــالــتــزامــن مــع حـــادث آخــر سبق اشتباك 
»حركة  لـ تابعة  قـــوات  اســتــولــت  بـــري، حينما 
تحرير السودان« على موقع اللجنة األوملبية 
الــدولــيــة فـــي الــحــديــقــة الـــدولـــيـــة، فـــي ضاحية 
سيارات  مستخدمة  العاصمة،  في  الصحافة 
دفـــع ربــاعــي وأســلــحــة ثقيلة، وحــّولــت املــكــان 
ــم تــخــرج تــلــك الــقــوات  إلـــى ثــكــنــة عــســكــريــة. ولـ
مـــن املـــوقـــع املـــذكـــور إال تــحــت ضــغــوط كثيفة 
اللجنة  إلــى  لجأت  التي  األوملبية،  اللجنة  من 

الدولية األوملبية.
الحكومة  السالم بن  اتفاقية  عت 

ّ
ُوق أن  ومنذ 

والـــحـــركـــات املــســلــحــة، أرســـلـــت بـــدايـــة »حــركــة 
تحرير السودان« بزعامة ميني أركو ميناوي، 
قــوات إلــى العاصمة، وأقــامــت داخــل الحديقة 
إلى منطقة  نقلها  قبل  الخرطوم،  الدولية في 
الــســلــيــت بـــقـــرار مـــن رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
إلى  وإضــافــة  البرهان.  الفتاح  عبد  االنتقالي 
هــذه الــقــوات، وصــلــت طــالئــع أخـــرى مــن قــوات 
الـــســـودان«، وهــي أيضا  »قـــوى تحرير  تجمع 
السالم،  اتفاق  على  عت 

ّ
وق التي  الحركات  من 

االنتقالي،  الــســيــادة  مجلس  ويــقــودهــا عضو 
الطاهر أبو بكر حجر، حيث وجدت استقبااًل 
كما حضرت  الــســودانــي.  الجيش  مــن  رسميا 
وحدات حراسة عسكرية أخرى تابعة لحركة 
»العدل واملساواة«، التي يتزعمها وزير املالية 
والــتــخــطــيــط االقـــتـــصـــادي جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، 
»الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة  وقــــــوات مــمــاثــلــة تــتــبــع لــــ
الــســودان« بزعامة مالك عقار، عضو  لتحرير 
ثــم ظهرت  أيــضــا.  االنتقالي  الــســيــادة  مجلس 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــة  ــيــ ــة الــــســــودانــ ــمــ ــعــــاصــ تـــــزدحـــــم الــ
الخرطوم بمئات العناصر املسلحة 
اتفاق  ت 

ّ
استغل التي  الحركات  من 

ع بينها وبن الحكومة االنتقالية، 
ّ
السالم املوق

املـــاضـــي،  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي شـــهـــر 
إلرسال قوات لها إلى العاصمة، والتي شهدت 
فـــي األيـــــام األخـــيـــرة أكــثــر مـــن حـــــادٍث مــســلــح، 
بـــالـــتـــوازي مـــع حـــديـــث عـــن عــمــلــيــات تجنيد 
لــلــحــركــات وبـــيـــع رتــــب عــســكــريــة. هــــذا األمـــر 
أثــار قلقا كبيرًا، ومــخــاوف مــن تفّجر الوضع 
كــلــيــا مــع تــعــدد »الــجــيــوش« داخــــل العاصمة 
السودانية، وتعقيدات املشهد السياسي العام 

في البالد.
وقبل أيـــام، أصيب ُســّكــان حــي بــري واألحــيــاء 
املجاورة له، شرق الخرطوم، بالهلع والخوف، 
ــار كــثــيــف في  عــقــب ســمــاعــهــم تــبــادل إطــــالق نـ
األوضــاع،  هــدأت  العريق. وبعدما  الحّي  قلب 
اكــتــشــفــوا أن تـــبـــادل الـــنـــار وقــــع بـــن الــشــرطــة 
ــازج« )مــنــشــقــة عــن  ــ ــمـ ــ ومــنــتــســبــن لـــحـــركـــة »تـ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الــــــســــــودان«(،  ــركــ ــحــ »الــ
ــعــــت عـــلـــى اتـــفـــاق  ــ

ّ
إحــــــدى الــــحــــركــــات الـــتـــي وق

الـــســـالم مـــع الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة فـــي الــثــالــث 
وبحسب  املــاضــي.  األول  أكتوبر/تشرين  مــن 
الــــروايــــة الـــرســـمـــيـــة، فــــإن قــســمــا لــلــشــرطــة في 
ــى بـــالغـــا مـــن حـــركـــة »تـــمـــازج« 

ّ
الـــخـــرطـــوم تــلــق

اسم  وانتحلت  عنها،  انشقت  مجموعة  ضــد 
أفــراد  تجنيد  بعملية  للقيام  الحركة،  وصفة 
الــبــالغ، هرعت  ذلــك  وبــمــوجــب  واستقطابهم. 
الـــشـــرطـــة إلــــى مــقــر املــجــمــوعــة لــلــقــبــض على 
عـــنـــاصـــرهـــا مــــن داخــــــل إحــــــدى الـــشـــقـــق، لــكــن 
املــجــمــوعــة رفــضــت االنـــصـــيـــاع، وتــبــادلــت مع 
قوات الشرطة إطالق النار، ما أدى إلى إصابة 

بــعــدهــا قـــــوات لـــحـــركـــات غــيــر رئــيــســيــة، مثل 
»تــــمــــازج«، وانــضــمــت فـــي الــلــحــظــات األخــيــرة 
التـــفـــاق الــــســــالم. ويــــــدور هـــمـــٌس كــبــيــر وســط 
املـــواطـــنـــن عـــن عــمــلــيــات تــجــنــيــد وبـــيـــع رتــب 
عسكرية، وهو األمر الذي نفته الحركات مرارًا. 
ــة إلـــــى الــــحــــركــــات املـــســـلـــحـــة، تــنــتــشــر  ــ ــافـ ــ وإضـ
فــي الــخــرطــوم أيــضــا قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« 
الــتــي يــقــودهــا نــائــب رئــيــس مجلس الــســيــادة 
االنــتــقــالــي، الــفــريــق أول مــحــمــد حــمــدان دقلو 
)حميدتي(، وهي قوات بدأت كمليشيا قبلية، 

ن وضعها النظام السابق في عام 
ّ
قبل أن يقن

 قــانــون خـــاص لــهــا يــجــعــل منها 
ّ
2013، بــســن

قوات نظامية تتبع للقوات املسلحة. لكن ثّمة 
الكثيرين حول مدى  شكوكا مستمرة تساور 

التزام »الدعم السريع« وانضباطها.
ويــرى املواطن صالح النور، وهو أحد سّكان 
ــه مـــن غــيــر املــعــقــول مطلقا  ــري، أنــ ــ ضــاحــيــة بـ
تــواجــد قـــوات عسكرية وســط املــدنــيــن، حيث 
من الواجب نقلها إلى أطراف الخرطوم، على 
ضبط وتراقب في كل تحركاتها، ال سيما 

ُ
أن ت

»العربي  حركة األسلحة، مؤكدًا في تصريح لـ
الجديد« أن الهلع أصاب الجميع حينما بدأت 
األحداث األخيرة التي كان يمكن أن تؤدي إلى 
سقوط عــدد كبير من الضحايا »لــوال اللطف 

اإللهي«. 
الخبير  يـــرى  الــتــطــورات،  هـــذه  عــلــى  وتعليقا 
العسكري، الفريق محمد بشير سليمان، أنه ال 
يمكن وصف تعدد الجيوش داخــل الخرطوم 
بغير »الفوضى« التي ستحّول السودان ككل 
أن ذلـــك سيكون  الـــالدولـــة، معتبرًا  إلـــى حــالــة 

تـــهـــديـــدًا خـــطـــيـــرًا لـــأمـــن الـــقـــومـــي بــعــنــاصــره 
العسكرية واالقتصادية واالجتماعية. ويعزو 
»الــعــربــي  ســلــيــمــان مـــا يـــحـــدث، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، إلى عدم الدقة وسوء التخطيط في 
محور الترتيبات األمنية ضمن اتفاق السالم 
ــــع بـــن الــحــكــومــة والـــحـــركـــات املــســلــحــة، 

ّ
املــــوق

والــــذي كـــان مــن الــواجــب أن يــحــدد عــلــى وجــه 
القوات في مناطق  الدقة طريقة تجميع هــذه 
لدمجها  لجان  تنشأ  ذلــك  وبعد  فقط،  القتال 
في الجيش أو تسريحها. ويتم ذلــك، بحسب 

ــقـــوات فـــي املجتمع  رأيـــــه، بــعــد إدمـــــاج هـــذه الـ
تأهيلها نفسيا واجتماعيا  املدني، من خالل 
ــر ســـبـــل كـــســـب الـــعـــيـــش لــعــنــاصــرهــا،  ــيـ ــوفـ وتـ
املطلوبة  املعايير  تطبيق  أهمية  على  مشددًا 
أو  الشرطة  أو  بالجيش  التحاقهم  في عملية 
جهاز االستخبارات العامة. ويتوقع سليمان 
حـــدوث انــهــيــار أمــنــي فــي الــخــرطــوم ومناطق 
أخـــرى إذا مــا اســتــمــرت طــريــقــة الــتــعــامــل على 
 خـــطـــاب 

ّ
ــي ظــــــل ــ ــوال ذاتـــــــــه، خـــصـــوصـــا فـ ــ ــنــ ــ املــ

عنصري متطرف برز في الفترة األخيرة، وفي 

 االختراقات ووضع اليد على بعض املقار 
ّ

ظل
العامة من جانب تلك »الجيوش« التي دخلت 
 مجلس السيادة كل 

ً
حديثا للخرطوم، محّمال

األمــنــي،  الخلل  هــذا  على  املترتبة  املــســؤولــيــة 
بـــمـــوجـــب الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــبــّن 

 األمني.
ّ

بوضوح مهام املجلس في الشق
ــنـــوه املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي طــاهــر  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
ــى أن \الــــبــــطء فـــي تــنــفــيــذ اتــفــاق  املــعــتــصــم، إلــ
ــبـــب الـــرئـــيـــس  ــبـــات األمــــنــــيــــة هــــو الـــسـ ــيـ ــرتـ ــتـ الـ
فـــي انــتــشــار قــــوات الــحــركــات املــســلــحــة داخـــل 

إلــى عدم  يــعــود  التأخير  أن  الــخــرطــوم، مبينا 
 
ً
توفير التمويل املالي لعملية التنفيذ، ومحمال

املسؤولية في ذلك لوزارة الدفاع. وال يستبعد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  املــعــتــصــم، فـــي حـــديـــث لــــ
بها  أن تبعث  تــريــد  وجـــود رســائــل سياسية 
عة على اتفاق السالم، 

ّ
الحركات املسلحة املوق

من خالل إبراز قوتها العسكرية في الخرطوم، 
إلحــداث تــوازن في القوة املؤثرة على املشهد 
السياسي. ويستدرك املحلل السياسي بقوله 
ــدد تــلــك الـــقـــوات لــيــس كــبــيــرًا حــتــى اآلن،  إن عـ
أخرى  جهات  مع  بالتشارك  تدريبها  ويمكن 
لتؤدي مهمتها التي جــاءت من أجلها، وهي 
الــخــرطــوم، ال سيما أن  تــأمــن قيادتها داخـــل 
ــادات عــّيــنــت كـــأعـــضـــاء فـــي مجلس  ــيـ ــقـ تــلــك الـ
السيادة ومجلس الوزراء، وبالتالي آلت مهمة 
إلــى جهات أخــرى. في مقابل ذلك،  حراستهم 
تحرير  »حــركــة  بــاســم جيش  املتحدث  يعتبر 
الــســودان« - فصيل مناوي، الصادق علي، إن 
قوات حركات الكفاح املسلح لم تشكل يوما أي 
خطر على املدنين، سواء في مناطق النزاع أو 
أن حركته حينما فكرت  الخرطوم، مبينا  في 
لــلــعــاصــمــة، أرادت كسر  فـــي إحـــضـــار قــواتــهــا 
الحواجز التي بنتها الحرب، وإتاحة الفرصة 
للتعارف بن القيادات العسكرية لبناء مزيد 
»العربي  لـ فــي حديث  ويــديــن علي،  الثقة.  مــن 
الجديد«، بشدة، ما أسماه »خطاب الكراهية« 
ضــد وجـــود تــلــك الــقــوات فــي الــخــرطــوم، علما 
ــن الــنــســيــج  ــروا »هـــــم جـــــزء مــ ــذيــــن حــــضــ أن الــ
االجــتــمــاعــي فــي الـــبـــالد«. وحـــول ســيــر تنفيذ 
الترتيبات األمنية، يقر املتحدث ببطئها، لكنه 
يرى أنها تمضي في االتجاه الصحيح، على 
أن تكون األولوية لتشكيل قوات مشتركة من 
ألــف جــنــدي لحماية املدنين فــي دارفـــور،   12
 10 إلـــى  تــحــتــاج  التنفيذ  عملية  أن  مــوضــحــا 
تــكــون  ــــى إرادة حــقــيــقــيــة حـــتـــى  ــوات، وإلــ ــنــ ســ
قومي  جيش  تشكيل  هي  النهائية  نتيجتها 

موحد بعقيدة واحدة.

انهار العقار فجر أمس في ضاحية جسر السويس )فرانس برس(

تحدث الوزير عن عبث »مجهولين« في مكابح الطوارئ )فرانس برس(

شكوك مستمرة حول انضباط »الدعم السريع« )ياسويوشي شيبا/فرانس برس(

يتفاقم التفلت األمني في العاصمة السودانية الخرطوم، ويعزوه كثيرون إلى ازدحام عناصر 
الحركات المسلحة فيها، بعد التوقيع على اتفاق السالم بينها وبين الحكومة االنتقالية في 
أكتوبر/تشرين األول الماضي. ويأتي ذلك وسط بطء في تنفيذ ملف الترتيبات األمنية، وإدماج 

هذه القوات في الجيش النظامي، وهو ما يتحمل مسؤوليته مجلس السيادة ووزارة الدفاع، 
فيما يشعر السكان بالقلق من حصول انهيار أمني، يحذر متابعون من تحوله إلى تهديد لألمن 

القومي، ومن دخول البالد في حالة »الالدولة«
الغالف

زحمة مسلحين تثير 
مخاوف من انفجار أمني

تفسر الحركات المسلحة 
وجودها في العاصمة 

بتأمين قياداتها

حديث عن عمليات تجنيد 
للحركات المسلحة وبيع 

رتب عسكرية

لم يتخذ محافظ القاهرة 
اإلجراءات الكافية لمنع 

حدوث الكارثة

يتمتع الوزير بنفوذ 
لدى الدائرة المقربة 

من السيسي

يُظهر انهيار عقار في 
ضاحية جسر السويس 

شرقي القاهرة، رداءة 
التعامل الرسمي مع إدارة 

األزمات، بدءًا من التأخر 
في تنفيذ كامل مفاعيل 

الالمركزية اإلدارية

تلقى أعضاء في البرلمان 
المصري تعليمات من 
جهاز االستخبارات ببدء 

الهجوم على وزير النقل 
كامل الوزير، تمهيدًا 

إلطاحته، على خلفية 
حادث سوهاج

تستنكر الحركات المسلحة ما تعتبره »حملة ضّدها من أعداء السالم«، 
مشيرة إلى أنه بموجب اتفاق السالم، يُسمح لكل فصيل بإحضار 66 من 
الخرطوم  إلــى  المسلحة  عناصره 
من  آخــر  ــدد  وع قــيــاداتــه،  لتأمين 
العسكريين للمشاركة في اجتماعات 
عدد من اللجان العسكرية واألمنية، 
بالتنسيق  يتم  ذلك  كل  أن  مؤكدة 
الحركات  وتفسر  الحكومة.  مع 
اتفاق  على  الموّقعة  المسلحة 
الخرطوم،  في  وجــودهــا  السالم 
أيضًا، بتنفيذ الملف الخاص بالترتيبات 

األمنية.

حملة »أعداء السالم«

خاص الحدث 

Sunday 28 March 2021 Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة
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بيالروسيا: 
اعتقال 22 معارضًا 

أحــــبــــطــــت الــــشــــرطــــة الـــبـــيـــاروســـيـــة 
تــظــاهــرة لــلــمــعــارضــة فـــي الــعــاصــمــة 
الــســبــت، لاحتجاج  أمـــس  مــيــنــســك، 
ألــكــســنــدر لوكاشنكو  الــرئــيــس  ضــد 
وأوقــفــت نــحــو 22 شــخــصــا، بحسب 
مــركــز »فــيــاســنــا« لــلــدفــاع عــن حقوق 
اإلنـــــســـــان، مــــن بــيــنــهــم صـــحـــافـــيـــان. 
فيما تحاول  التظاهرة  هــذه  وتــأتــي 
 
ّ
املعارضة في بياروسيا، بحذر، بث

روح جديدة في الحركة االحتجاجية 
ــبــــاد الـــعـــام  الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي هـــــزت الــ
القمع  حــمــات  وأضعفتها  املــاضــي، 

املستمرة بقيادة نظام لوكاشنكو.
)فرانس برس(

كولومبيا: 43 جريحًا 
بتفجير سيارة

أصـــيـــب مـــا ال يــقــل عـــن 43 شــخــصــا، 
ــر هـــجـــوم بــســيــارة  أمــــس الــســبــت، إثــ
مفخخة في محافظة كاوكا جنوبي 
غــرب كولومبيا. وأفــاد وزيــر الدفاع 
الـــكـــولـــومـــبـــي، ديـــيـــغـــو مــــوالنــــو، فــي 
ــر«، بـــــأن عـــدد  ــتــ ــويــ ــريـــدة عـــبـــر »تــ ــغـ تـ
ــار عــنــد  ــجــ ــفــ املــــصــــابــــن نــتــيــجــة االنــ
مبنى بلدية كورينتو )دائــرة كاوكا 
ــل إلــــى 43 شــخــصــا،  الـــغـــربـــيـــة(، وصــ
وأن »6 مــن بــن مجموع اإلصــابــات، 
ــّمـــل مــوالنــو  حــالــتــهــم خـــطـــيـــرة«. وحـ
أنـــصـــار »الــــقــــوات املــســلــحــة الــثــوريــة 
الكولومبية« )فــارك(، مسؤولية هذا 

الهجوم.
 )األناضول(

موزامبيق: 
مسلحون يسيطرون 

على مدينة رئيسية
ــتـــشـــددة عــلــى  ســـيـــطـــرت جـــمـــاعـــات مـ
ــة فــــــي شـــمـــال  ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ بـــــلـــــدة بـــــاملـــــا الــ
ـــيــــق، عـــلـــى مــســافــة  ــبـ ــوزامــ ـــي مــ ــرقـ شــ
10 كــيــلــومــتــرات مـــن مـــشـــروع الــغــاز 
ــوده مــجــمــوعــة  ــ ــقـ ــ ــمــــاق الــــــــذي تـ ــعــ الــ
»تـــوتـــال« الــفــرنــســيــة، حسبما ذكــرت 
مصادر أمنية، أمس السبت. وأضافت 
»الــقــوات الحكومية انسحبت من  أن 
ــإن املــديــنــة بــاتــت  بـــاملـــا، وبــالــتــالــي فــ
املسلحة«.  الجماعات  سيطرة  تحت 
ــاملـــا في  ــر أن »بـ ــاف مـــصـــدر آخــ ــ وأضــ
ــا أن  ــمــــن«، مـــوضـــحـ ــاجــ ــهــ قـــبـــضـــة املــ
القتال الذي بدأ يوم األربعاء املاضي 

في املنطقة مستمر.
)فرانس برس(

ــعـــاقـــات بن  يــســتــمــّر الـــتـــوتـــر عــلــى خـــط الـ
الـــواليـــات املــتــحــدة وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، مع 
تــهــديــد بــيــونــغ يــانــغ بــمــواصــلــة التصعيد 
ــت، فـــــي رد فــعــل  ــبــ ــســ ــكــــري، أمــــــس الــ ــعــــســ الــ
عــلــى تــنــديــد الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن 
بــإطــاقــهــا صـــاروخـــن فـــي إطــــار تــجــاربــهــا 
ــمـــال صـــاروخـــن  ــشـ ــق الـ ــلــ الـــعـــســـكـــريـــة. وأطــ
باتجاه بحر اليابان، املعروف في الكوريتن 
باسم »بحر الشرق«، يوم الخميس املاضي، 
االقتصادية  املنطقة  يطاوال  لم  أنهما  ومــع 
اعتبرهما  بايدن  أن  إال  اليابانية،  البحرية 
ـــن الــتــابــع  »يــنــتــهــكــان« قـــــرارات مــجــلــس األمـ
ــــه »ســتــكــون  ـ

ّ
رًا مـــن أن

ّ
لـــأمـــم املـــتـــحـــدة، مـــحـــذ

هناك ردود فعل إذا اختاروا التصعيد«. ولم 
يحدد بايدن نوعية الرّد املقرر، رغم أنه من 
على  العقوبات  بتشديد  يرتبط  أن  املــرجــح 
الشمالية،  كوريا  وأعلنت  الشمالية.  كوريا 
 ما أطلقته 

ّ
أن الجمعة،  أمــس  أول من  مساء 

فـــي بــحــر الــيــابــان الــخــمــيــس كـــان »مــقــذوفــا 
تكتيكيا مــوّجــهــا« جــديــدًا. فــي الــســيــاق، رّد 

املــســؤول الكبير فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة، ري 
بيونغ شول، الذي أشرف على عملية إطاق 
الــصــاروخــن فــي بيان نقلته وكــالــة األنباء 
الكورية الشمالية، أمس، وقال إن »تعليقات 
كهذه من قبل الرئيس األميركي تعتبر تعديا 
واضـــحـــا عــلــى حـــق دولــتــنــا فـــي الـــدفـــاع عن 
بيانه  لها«. وأضــاف في  النفس واستفزازًا 
أن الشمال يعرب عن »خشيته العميقة من 
في  األميركي  الرئيس  ارتكبه  الــذي  الخطأ 
تجرى  التي  الصاروخية  التجارب  اعتبار 
بادنا  لحق  ممارسة  وهــي  منتظم،  بشكل 
لقرار  انتهاك  بأنها  النفس،  الــدفــاع عن  في 
ـــف املـــســـؤول الــكــوري  ــم املـــتـــحـــدة«. وأسـ األمــ
لكشف بايدن عن »عدائيته الدفينة«، معربا 
خــطــت  األمـــيـــركـــيـــة  »اإلدارة  ــأن  ــ بـ ظـــنـــه  عــــن 
بــوضــوح خطوتها األولـــى بشكل خــاطــئ«. 
وأضــاف أنه »إذا واصلت الواليات املتحدة 
في  التفكير  دون  مــن  املــتــهــورة  تعليقاتها 
بشيء  مواجهتها  عندها  فيمكن  النتائج، 
رًا من أن كوريا الشمالية 

ّ
غير حسن«، محذ

على أهبة االستعداد ملواصلة تعزيز قوتها 
العسكرية. وينظر إلى ري، سكرتير اللجنة 
ــحـــزب الـــعـــمـــال الـــحـــاكـــم ونـــائـــب  املـــركـــزيـــة لـ
للحزب،  املركزية  العسكرية  اللجنة  رئيس 
وهـــو قــائــد ســابــق بــالــقــوات الــجــويــة، على 
برنامج  تطوير  فــي  رئيسية  شخصية  أنــه 
ــاءت  ــ ــا الـــشـــمـــالـــيـــة. جـ ــوريــ ــكــ ــخ لــ ــ ــواريـ ــ ــــصـ الـ
أعقاب  فــي  الخميس  يــوم  اإلطـــاق  عمليات 
بــيــان صــــادر عـــن كــيــم يـــو ـ جـــونـــغ، شقيقة 
ـ أون  الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ  الــزعــيــم 
القوية، األسبوع املاضي، التي انتقدت فيها 

ــلـــى حــلــيــفــتــي  ــرة املـــــــدى عـ ــيـ ــلــــحــــة قـــصـ األســ
الواليات املتحدة، كوريا الجنوبية واليابان، 
أميركي  ألف جندي   80 اللتن تستضيفان 
يعتبرون نواة الوجود العسكري للواليات 
ــار الــضــغــط  ــ املــتــحــدة فـــي املــنــطــقــة. وفــــي إطـ
دبلوماسيون،  أفــاد  الشمالية،  كــوريــا  على 

التدريبات العسكرية األخيرة بن الواليات 
املــتــحــدة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الـــتـــي انــتــهــت 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، وحـــذرت 
واشنطن »باالمتناع عن افتعال الخافات« 
األربــع  بــســام« للسنوات  »الــنــوم  أرادت  إذا 

املقبلة.
ويـــقـــول خـــبـــراء إن بـــيـــانـــات اإلطــــــاق الــتــي 
ووصف  الجنوبي  الكوري  الجيش  نشرها 
كــوريــا الــشــمــالــيــة لــلــتــجــارب، تــشــيــر إلـــى أن 
يعمل  جديدًا  ساحا  اختبرت  يانغ  بيونغ 
ــوقـــود الـــصـــلـــب، ومـــصـــمـــم لــلــتــهــرب مــن  ــالـ بـ
أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي، ويــحــتــمــل أن 
يكون ذا قدرة نووية. وتؤكد هذه العمليات 
ــــذي تــشــكــلــه مــثــل هــذه  الــتــهــديــد املـــتـــزايـــد الـ

بــأن األعضاء  الجمعة،  أمــس  أول من  مساء 
األوروبين في مجلس األمن الدولي طلبوا 
عقد اجتماع ملناقشة التجارب الصاروخية 
األخيرة لكوريا الشمالية. وقالوا إن فرنسا 
وبريطانيا  والنرويج  وأيرلندا  وإستونيا 
طلبت عقد اجتماع مغلق ملجلس األمن يوم 
الــثــاثــاء املــقــبــل، بــهــذا الــخــصــوص. وبشكل 
منفصل، طلبت لجنة عقوبات تابعة لأمم 
املــتــحــدة، تــركــز عــلــى الــبــرامــج الــصــاروخــيــة 
خبرائها  مــن  الشمالية،  لــكــوريــا  والــنــوويــة 
التحقيق في إطاق بيونغ يانغ لصواريخ 

الخميس. 
وقرر مجلس األمن الدولي باإلجماع، مساء 
الجمعة، تمديد والية لجنة الخبراء املعنية 
بالعقوبات املفروضة على كوريا الشمالية 
وتسجيلها   ،2022 نيسان  إبريل/   30 حتى 
لــلــمــجــلــس  حــولــهــا.  تــقــريــر دوري  وتـــقـــديـــم 
وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات 
اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة وعــســكــريــة، بموجب 
قرارات يصدرها مجلس األمن بشكل سنوي 
لــلــصــواريــخ  بــرامــجــهــا  بــســبــب  مــنــذ 2006، 
الجديد  القرار  وحث  والنووية.  الباليستية 
رقم 2569 »كافة الدول وهيئات األمم املتحدة 
ذات الصلة واألطـــراف املهتمة األخــرى على 
 
ً
الــتــعــاون الــكــامــل مــع اللجنة املــنــشــأة، عما
بقرار مجلس األمــن رقــم 1718، عــام 2006«. 
كما طالب »اللجنة بتقديم تقرير عن عملها 
إلى أعضاء مجلس األمن في موعد أقصاه 3 

أغسطس/آب املقبل«.
)فرانس برس، األناضول، أسوشييتد برس(

حمام دم 
في ميانمار

األميركيون 
باقون في 
أفغانستان

ــرأس أو الــظــهــر«.  ــ ــــاص فـــي الــ »طــلــقــات رصـ
 على 

ً
ونــتــيــجــة ذلــــك، ســقــط أمـــس 93 قــتــيــا

األقـــل، بينهم أطــفــال، أضيفوا إلــى أكثر من 
االحتجاجات،  بــدء  منذ  سقطوا  قتيل   300
ــم تـــخـــرج ردود فـــعـــل املــجــتــمــع  فــــي وقـــــت لــ

الدولي، حتى اآلن، عن مستوى التنديد.
ــة عـــــدة، وإفــــــادات  ــاريـ ــبـ وذكــــــرت تـــقـــاريـــر إخـ
شهود عــيــان، تحدثوا لــوكــاالت األنــبــاء، أن 
ــن قــتــلــت فـــي مــيــانــمــار أمــــس 93  ــ ــــوات األمـ قـ
الواقع  البلد  هــذا  أنحاء  محتجا في جميع 
في جنوب شرقي آسيا، في أحــد أكثر أيام 
االحــتــجــاجــات دمـــويـــة مــنــذ انـــقـــاب الشهر 
ــاءت املـــجـــزرة الــجــديــدة بحق  ــ املـــاضـــي. وجـ
أرقامها  لتتخطى  السلمين،  املتظاهرين 
حصيلة القتلى الذين وقعوا في 14 مارس/ 
75 و90  بــــن  ــا  مــ قـــتـــل  حــــن  الـــحـــالـــي،  آذار 
شخصا في يوم واحد على يد العسكر، كما 
القوات املسلحة«  تصادفت مع ذكرى »يوم 
ــاومـــة« ضد  ــقـ »يــــوم املـ ـــ ــان يـــعـــرف بــ ــا كــ أو مـ

املدن الرئيسية، في مقابل إحكام »طالبان« 
ســيــطــرتــهــا عــلــى أجــــزاء أخــــرى. وكــــان الفتا 
أن وزيــر الــدفــاع األميركي لويد أوســـن، لم 
يــــدِل بـــدلـــوه بــعــد فـــي املـــوضـــوع األفــغــانــي، 
عــلــى الــرغــم مــن أن بــعــض مــســؤولــي وزارة 
الدفاع »البنتاغون«، أملحوا إلى أن استمرار 
مرتبط  أفغانستان  فــي  األمــيــركــي  الــوجــود 
املخابرات.  تقارير  أبرزتها  التي  باملخاطر 
فــــي املـــقـــابـــل، دعـــــا مـــســـؤولـــون عــســكــريــون 
إلـــى الــحــفــاظ عــلــى قـــوة أمــيــركــيــة صــغــيــرة، 
لــلــدفــع بــاتــجــاه إتــمــام اتــفــاق مصالحة بن 
الحكومة األفغانية و»طالبان«. واعتبروا أن 
انهيار  إلى  االنسحاب في 1 مايو سيؤدي 
اإلرهابية«،  »التنظيمات  وبــروز  الحكومة، 
الــعــراق عام  بصورة مشابهة ملا حصل في 
2014، بعد ثاث سنوات على إخراج الرئيس 
األسبق بــاراك أوباما القوات األميركية من 
بــغــداد، مــا أدى إلــى بـــروز تنظيم »داعـــش« 
وانهيار السلطات األمنية في أجزاء كبيرة 
من العراق. ورأوا أن احتماالت نشوب حرب 
لــم يتم االتفاق  أهلية كبيرة جــدًا، فــي حــال 

بن الحكومة والحركة.
وأبدى مسؤولون في إدارة بايدن خشيتهم 
في  والصحة  والتعليم  النساء  على حقوق 
أفــغــانــســتــان، فـــي حــــال ســيــطــرة »طــالــبــان« 
على السلطة. وهو ما تطرقت إليه السفيرة 

تــحــدى »الــتــاتــمــاداو«، وهـــو االســم 
ــيــــش فــي  ــلــــى الــــجــ الـــــــــذي يـــطـــلـــق عــ
ميانمار، أمس السبت، التحذيرات 
ــوم الــقــوات  األمــمــيــة الــتــي صـــدرت عشية »يـ
ــــذي صـــادف  ــذا الـــبـــلـــد، والــ املــســلــحــة« فـــي هــ
أمس، ملناسبة ذكرى بدء مقاومة االحتال 
هي  قتل  حملة  منفذًا   ،1945 عــام  الياباني 
األوسع تجاه املتظاهرين السلمين، والذين 
ــلـــون حـــراكـــهـــم مــنــذ بـــدايـــة فــبــرايــر/  يـــواصـ
شــبــاط املـــاضـــي، احــتــجــاجــا عــلــى االنــقــاب 
الــعــســكــري ضــد الــحــكــومــة املــدنــيــة، مــا أدى 
إلـــى وقـــوع حــمــام دم راح ضحيته عــشــرات 
الــقــتــلــى. وفــيــمــا ال تـــــزال الــزعــيــمــة املــدنــيــة 
أونــــغ ســــان ســـو تــشــي قــابــعــة فـــي الــســجــن، 
ومعها عــدد مــن املعتقلن مــن وجــوه حزب 
يتمادى  الديمقراطية«،  الوطنية  »الرابطة 
الجيش في ميانمار، في صّد االحتجاجات 
بــذريــعــة »مــنــع األعــمــال اإلرهــابــيــة«، بعدما 
ر إعامه من أن املحتجن قد يواجهون 

ّ
حذ

واشنطن، كابول ـ العربي الجديد

قــبــل شــهــر ونـــّيـــف مـــن املـــوعـــد املــقــرر 
من  أميركي  3500 جندي  النسحاب 
املقبل،  أفغانستان، في 1 مايو/أيار 
أفــــق اإلدارة األمــيــركــيــة بــقــيــادة  يــبــدو فـــي  ال 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن، أي نـــيـــة لــانــســحــاب. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــبـــريـــرات الـــتـــي يــؤكــدهــا 
املــســؤولــون األمــيــركــيــون لــتــوضــيــح موقفهم 
حيال االنسحاب، إال أن حركة »طالبان« بدأت 
ترجم فيه قرارها، مواجهة 

ُ
تصعيدًا ميدانيا، ت

ــبـــاد، فـــي حـــال عــدم  ــقـــوات األجــنــبــيــة فـــي الـ الـ
انــســحــابــهــا. وذكــــرت، أول مــن أمـــس الجمعة، 
فــي بــيــان، أنـــه »فـــي حـــال لــم تنسحب الــقــوات 
فــإن طــالــبــان ستواصل  الــبــاد،  األجنبية مــن 
ــتـــظـــار األســـابـــيـــع  ــع انـ ــ الـــجـــهـــاد ضــــدهــــا«. ومـ
الـــفـــاصـــلـــة قـــبـــل 1 مـــــايـــــو، يـــتـــكـــثـــف الــــحــــراك 
األميركي ملواكبة القرار الذي سيتخذه بايدن، 

وهو البقاء في كابول على األرجح.
ــيـــاق، ذكـــــرت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك  فـــي الـــسـ
تــايــمــز«، مــســاء أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، أن 
بايدن  أبلغت  األميركية  املخابرات  وكــاالت 
أفغانستان  معظم  تجتاح  قد  »طالبان«  أن 
خال عامن إلى ثاثة أعــوام، إذا انسحبت 
ــراف  ــ ــبـــل تــــوّصــــل أطــ ــوات األمـــيـــركـــيـــة قـ ــقـــ الـــ
ونقلت  السلطة.  لتقاسم  اتفاق  إلــى  الحرب 
ــيـــن، لــم  ــيـــركـ ــن مـــســـؤولـــن أمـ الــصــحــيــفــة عــ
تكشف عــن أســمــائــهــم، قــولــهــم إن مــثــل هــذا 
االجتياح قد يتيح لتنظيم »القاعدة« إعادة 
بــنــاء صــفــوفــه فــي أفــغــانــســتــان. وأوضــحــت 
األميركين  املسؤولن  بعض  أن  الصحيفة 
ــــوات أمــيــركــيــة في  ــقـــاء قـ الـــذيـــن يـــؤيـــدون إبـ
املخابرات  تقرير  يستخدمون  أفغانستان، 
لــلــدفــع بــوجــوب بــقــاء الــجــنــود إلـــى مــا بعد 
املوعد النهائي. ونّوهت »نيويورك تايمز«، 
الــعــام املاضي  عـــّد 

ُ
أ الــســري  التقرير  إلــى أن 

لعرضه على إدارة الرئيس السابق دونالد 
تــــرامــــب، الــــــذي ســـعـــى إلـــــى ســـحـــب الـــقـــوات 
األميركية بالكامل من أفغانستان والعراق. 
ذكر  أفغانستان،  األخير بشأن  وفي موقفه 
بــايــدن، يــوم الخميس املــاضــي، فــي مؤتمر 
صحافي بالبيت األبيض، أنه »سيكون من 
الصعب االلتزام باملوعد النهائي املنصوص 
ــاق«، الـــــذي يــشــتــرط أيــضــا  ــ ــفـ ــ عــلــيــه فـــي االتـ
قــوات  مــن  رحيل نحو سبعة آالف عسكري 
التحالف الدولي. لكن الرئيس األميركي أكد 
أيضا أنه »ال يتصور« وجود قوات أميركية 

في أفغانستان في العام املقبل.
وتــطــرقــت الصحيفة إلــى مــواقــف الــوكــاالت 
املــخــابــراتــيــة فـــي واشــنــطــن، الــتــي اعــتــبــروا 
فيها أن البقاء األميركي العسكري سيسمح 
للحكومة فــي كــابــول بــاســتــعــادة املــزيــد من 

الثانية. وكان  العاملية  الحرب  اليابان، بعد 
التلفزيون الرسمي في ميانمار قد ذكر أول 
يواجهون  املحتجن   

ّ
أن الجمعة  أمــس  مــن 

خــطــر الــتــعــرض إلطــــاق الــنــار عليهم »فــي 
الرأس والظهر«. لكن على الرغم من ذلك، فقد 
خــرج املحتجون أمــس إلــى شــوارع رانغون 
ومـــــانـــــداالي وبــــلــــدات أخـــــــرى، مــــا عــّرضــهــم 
قــتــل الجيش  لعملية ســحــق دمــويــة، حــيــث 
93 منهم، من دون تبيان حجم اإلصــابــات. 
إن  اإلخبارية  نــاو«  »ميانمار  بوابة  وقالت 
91 شــخــصــا قــتــلــوا فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد على 
ــر فـــيـــه إحـــصـــاء  ــ ــــت ذكـ أيــــــدي األمـــــــن، فــــي وقـ
صادر عن باحث مستقل في رانغون، رفض 
ــه لـــوكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد  ــمـ الـــكـــشـــف عــــن اسـ
 العدد اإلجمالي للقتلى بلغ 93، 

ّ
بــرس«، أن

مــنــتــشــريــن فــي أكــثــر مــن 20 مــديــنــة وبــلــدة. 
من جهتها، ذكــرت وسائل إعــام محلية أن 
صبيا ال يتجاوز الخامسة من عمره كان من 
بــن مــا ال يقل عــن 29 قتلوا فــي مــانــداالي، 
إضافة إلى 24 على األقل قتلوا في رانغون، 
تل طبيب في 

ُ
بحسب »ميانمار ناو«. كذلك ق

وندوين، وفتاة تبلغ 14 عاما في ميكتيا، 
ــــس بـــــــــرس«. وفــــــي مــنــطــقــة  ــرانــ ــ بـــحـــســـب »فــ
ــتــل 5 أشــخــاص على األقـــل في 

ُ
ســاغــايــنــغ، ق

الــــ13 مــن عمره.  مدينتن، أحــدهــم فتى فــي 

األميركية إلى األمم املتحدة، ليندا توماس ـ 
غرينفيلد، بالقول: »إذا أراد األفغان الحفاظ 
على الــدعــم الــدولــي السياسي واملــالــي، فإن 
عــلــيــهــم املــحــافــظــة عــلــى مــكــتــســبــاتــهــم«، في 
النساء والتعليم والصحة.  مجاالت حقوق 
وال يبدو الدعم املالي متاحا لأفغان بحسب 
أنه في  التي اعتبرت  الوكاالت املخابراتية، 
الدعم وتنامى،  النوع من  حــال استمّر هــذا 
فإن الحكومة ستتمكن من بسط سيطرتها 
على الباد، لكن بعض املسؤولن ذكروا أنه 
تاريخيا كان الكونغرس يقطع التمويل عن 
أي بلد بعد انسحاب القوات األميركية منه.

وفي والية شان شمال شرقي الباد، فتحت 
ب جامعين، ما 

ّ
قــوات األمــن النار على طــا

أسفر عن مقتل 3 أشخاص على األقل، فيما 
تحّولت مسيرة في مدينة باغان السياحية 
إلـــى حــالــة مــن الــفــوضــى بــعــد مــقــتــل مرشد 
سياحي متظاهر. وكانت »جمعية مساعدة 
أفـــادت أول من  قــد  الــســيــاســيــن«،  السجناء 
 330 شخصا قتلوا، من 

ّ
بــأن الجمعة  أمــس 

بينهم عدد كبير برصاص في الرأس، فيما 
قل نحو 3 آالف، منذ االنقاب.

ُ
اعت

النار  بــارد  بــدم  قــواتــه تطلق  وبينما كانت 
عــلــى املــحــتــجــن الـــذيـــن يـــنـــفـــذون عــصــيــانــا 
أعــاد  فــبــرايــر،  انــقــاب األول مــن  مدنيا منذ 
رئـــيـــس املــجــلــس الــعــســكــري، الـــجـــنـــرال من 
أونـــــغ هـــايـــنـــغ، خــــال عــــرض عــســكــري في 
الـــعـــاصـــمـــة نـــايـــبـــيـــداو، الـــحـــديـــث عــــن عـــزم 
انــتــخــابــات، مــؤكــدًا أن  سلطاته على إجـــراء 
»يسعى  وهــو  الــشــعــب«  »سيحمي  الجيش 
جاهدًا لتحقيق الديمقراطية«. هذه املطالب 
الــتــي ال يــنــفــذهــا الــجــيــش فــي الـــواقـــع كانت 
قـــد شــــــّددت عــلــيــهــا املــبــعــوثــة األمـــمـــيـــة إلــى 
ذكــرى  عشية  بــورغــنــر،  كريستن  ميانمار، 
ــقـــاومـــة«، والـــــذي كــــان أحــــد أبــطــالــه  »يــــوم املـ
عــام 1945 والــد أونــغ ســان سو تشي، أونغ 
فــي 1947. وباملناسبة،  اغــتــيــل  الـــذي  ســـان، 
اســتــعــرض املــجــلــس الــعــســكــري أمـــس قوته 
ر خاله هاينغ 

ّ
بعرض عسكري كبير، حــذ

ــع األفـــعـــال  ـــن يـــتـــســـامـــح مــ ـــن أن نـــظـــامـــه لـ مـ
»اإلرهــابــيــة«، ومــن أن أفعال »اإلرهـــاب التي 
يمكن أن تضر باستقرار وأمن الباد« غير 
مقبولة. وقال إن »الديمقراطية التي نرغب 
بها، ستكون غير منضبطة إذا لم يحترموا 

القانون وانتهكوه«.
ــتـــور ســاســا،  وردًا عــلــى ذلـــــك، وصــــف الـــدكـ
وهـــو املــتــحــدث بــاســم جــمــاعــة »ســـي آر بي 
إتش« املناهضة للمجلس العسكري، والتي 
أطاحهم  الــذيــن  املنتخبون  الــنــواب  أنشأها 
»يوم عار  االنقاب، »يوم القوات املسلحة« بـ
عــلــى الـــقـــوات املــســلــحــة«، وذلــــك فــي منتدى 
على اإلنترنت. كذلك نّدد النواب املعارضون 
للمجلس العسكري واملجتمعون تحت اسم 
»بـــرملـــان الـــظـــل«، بــاالســتــعــراض الــعــســكــري 
الـــذي جــاء بعد 7 أسابيع دمــويــة، رافضن 
»الـــســـمـــاح لـــجـــنـــراالت الــجــيــش بــاالحــتــفــال 

بعدما قتلوا أشقاءنا وشقيقاتنا«.
ويـــــحـــــضـــــر فـــــــي الــــــــعــــــــادة »يــــــــــــوم الــــــقــــــوات 
املــســلــحــة« فــي مــيــانــمــار مــســؤولــون أجــانــب 
الـــــذي لم  املــجــلــس  ودبـــلـــومـــاســـيـــون، إال أن 
يــتــمــكــن مـــن الــحــصــول عــلــى اعـــتـــراف دولـــي 
منذ استيائه على الحكم في الباد ذكر أن 
8 وفــود دولية فقط حضرت العرض أمس، 

بينها وفدا الصن وروسيا.
في هذه األثناء، أعلن القائم بأعمال رئيس 
الــحــكــومــة املــدنــيــة فـــي مــيــانــمــار، مــــان ويــن 
ــان، عــن تشكيل حــكــومــة ائتافية  ثـ خــايــنــغ 
مع  مفاوضات  إجـــراء  بعد  قريبا،  فيدرالية 
ــقـــوى الــســيــاســيــة، مـــشـــددًا عــلــى الــحــاجــة  الـ
لحماية  فــيــدرالــي  ائــتــاف  جــيــش  لتشكيل 
املتظاهرين. وأكد مان، في خطاب بمناسبة 
الذكرى، »ضرورة التعاون بشكل عاجل مع 

اإلخوة واألخوات العرقين« لهذا الهدف.
دولـــيـــا، نــــّددت ســـفـــارات االتـــحـــاد األوروبــــي 
الدم  بحمام  املتحدة  والواليات  وبريطانيا 
ــد االتــحــاد  الــجــديــد فـــي مــيــانــمــار. ورأى وفـ
األوروبــــــــي فـــي رانــــغــــون، أمـــــس، أن »الـــيـــوم 
سيبقى  امليانمارية  املسلحة  للقوات  الــــ76 
محفورًا باعتباره يوما لإلرهاب والخزي«، 
العزل، بمن فيهم  املدنين  »قتل  أن  مضيفا 
األطــفــال، عمل ال يمكن الــدفــاع عــنــه«. كذلك 
السابق للباد،  نــّددت بريطانيا، املستعمر 
بــقــوات األمـــن، مضيفة أنــهــا »ألــحــقــت العار 
بنفسها بإطاق النار على املدنين العزل«. 
ونــــــّددت الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة فـــي مــيــانــمــار 
بــقــتــل املــدنــيــن، الفــتــة فــي بــيــان إلـــى وقــوع 
إطاق نار على املركز األميركي في رانغون، 

ومؤكدة فتح تحقيق في الحادث. 
)رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، األناضول(

ــودة  ــ ــنـــطـــن فـــرضـــيـــة »عـ ونـــوقـــشـــت فــــي واشـ
البعض  رأى  التي  اإلرهــابــيــة«،  التنظيمات 
أنها ليست جّدية بما فيه الكفاية. وباعتقاد 
الــعــديــد مـــن املـــســـؤولـــن، فـــإن عـــدد عناصر 
ــاعــــدة« قــلــيــل نــســبــيــا، وأن  ــقــ »داعـــــــش« و»الــ
حــظــوظ اســتــعــادة األخــيــر قــوتــه، ومهاجمة 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، ضــعــيــفــة. وعــلــلــوا ذلــك 
بالقتال بن »طالبان« و»داعـــش«، وهــو ما 
دفع املسؤولة السابقة في وكالة املخابرات 
املركزية »ســي آي إيـــه«، ليزا مــادوكــس إلى 
القول: »ال أرى احتمااًل للتعاون بن داعش 
ــة تــنــظــيــم عــقــائــدي  ــركـ ــان، ألن الـــحـ ــبــ ــالــ وطــ
القومية األفغانية ال يرتبط  يتمحور حول 

بأهداف داعش«.
مـــن جــهــتــهــا، تــطــرقــت صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بــوســت« فــي تقرير لــهــا، إلــى مــدى إمكانية 
ــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة« بــــن الــحــكــومــة  ــاح »تـ ــجـ نـ
واشنطن  تدفع  الــذي  و»طالبان«  األفغانية 
ــرى أن مـــشـــروع الــتــقــاســم قد  بــاتــجــاهــه. وتــ
يدفع »طــالــبــان« إلــى االقــتــراب خطوة نحو 
تحقيق هــدفــهــا فــي الــســيــطــرة عــلــى الــبــاد، 
غير أنــه ال يمكنها إنشاء »دولــة إسامية« 
ــن املــجــتــمــع الــــدولــــي.  ــبـــوذة مــ ــنـ تــجــعــلــهــا مـ
 وســـطـــا بـــن عــقــيــدة 

ً
ــب حــــا

ّ
وهــــو مـــا يــتــطــل

وأبــدت  الجديد.  السياسي  واملسار  الحركة 
»طــالــبــان« مــرونــة حــيــال ذلـــك، مــع قــول املا 
ــــال اجـــتـــمـــاع حـــول  عـــبـــد الـــغـــنـــي بــــــــراذر، خـ
األسبوع  روســيــا  ـ  فــي موسكو  أفغانستان 
املاضي، إن »الحوار األفغاني يتقدم. هناك 
بعض الصعوبات، لكنه اإلطار الذي اتفقنا 
عليه«. وجّدد تمسك الحركة باتفاق السام 
القطرية  الــدوحــة  في  األميركين  مع  املوقع 
بــالــقــول: »إن  فــبــرايــر/شــبــاط 2020،  فــي 29 
مــســؤولــيــات الــطــرفــن مــدّونــة بــوضــوح في 
اتفاق السام املعروف في العالم«، في إشارة 
إلى ضرورة االنسحاب األميركي في 1 مايو 
املقبل. غير أن حتمية موافقة »طالبان« على 
كام  رغــم  محسوما،  ليس  السلطة  تقاسم 
بـــراذر، ذلــك ألن أحــد مسؤولي الحركة، أكد 
»واشنطن بوست«، أن »أي اتفاق ال يمنح  لـ
الجماعة سيطرة كاملة على الباد لن يكون 
مقبواًل«، معتبرًا أن »الحكومة الحالية هي 
قبلنا  وإذا  األمـــيـــركـــي،  لـــاحـــتـــال  ــداد  ــتــ امــ

تقاسم السلطة، فأي سبب كنا نقاتل؟«.
ــتــــشــــدد املــــتــــبــــادل مـــحـــادثـــات  ــبـــق الــ ــتـ ويـــسـ
املقبل، الستكمال  الشهر  تركيا  في  مرتقبة 
الـــحـــوار األفــغــانــي ـ األفــغــانــي الـــذي بـــدأ في 
الــدوحــة. وفــي الــبــنــود املــقــتــرحــة، مناقشات 
حـــــول تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة وصــيــاغــة 
انتخابات مبكرة.  دستور جديد، ثم إجــراء 
وأعلنت الحكومة األفغانية حضورها، لكن 

»طالبان« لم تحسم مشاركتها بعد.

مواطنون في كوريا الجنوبية يتابعون تجارب الشمال يوم الخميس الماضي )فرانس برس(

يواصل المحتجون النزول إلى الشوارع رغم تحذيرات الجيش )األناضول(

نّفذ الجيش في 
ميانمار أمس مجزرة 

هي األكبر بحّق 
المحتجين منذ 
األول من فبراير 

على انقالبه ضد 
الحكومة المدنية، 

وذلك باستهدافهم 
في الرأس أو في 

الظهر مباشرة خالل 
تظاهراتهم، فيما 

يبقى التحرك ورد 
الفعل الدولي بطيئًا

بقاء  ترّجح  التي  األنباء  ظل  في  أفغانستان،  في  التطورات  تتسارع 
القوات األميركية في كابول إلى ما بعد 1 مايو/أيار المقبل، وتهديد 

حركة »طالبان« بمواصلة »الجهاد« إلخراجهم بالقوة
تقريرالحدث

نحو 100 قتيل بنيران العسكر 
في »يوم المقاومة«

»طالبان« تلّوح 
بـ»الجهاد« إلخراجهم 

بالقوة

إضاءة

مشاركة 
روسية

ذكرت وزارة الدفاع 
الروسية، أن معدات 

عسكرية روسية الصنع، 
شاركت في العرض 

العسكري الذي نظمه 
الجيش في ميانمار أمس 

السبت بمناسبة »يوم 
القوات المسلحة«. 

وأوضحت الوزارة، بحسب 
ما نقلت عنها وكالة 

»إنترفاكس« الروسية لألنباء، 
أن المعدات تشمل دبابات 

ومقاتالت ومروحيات.

نّددت لندن وواشنطن 
وبروكسل بحمام الدم 

الجديد

خشية أميركية من 
تكرار سيناريو العراق 

في أفغانستان

أعلنت المعارضة 
تشكيل حكومة ائتالفية 

فيدرالية قريبًا

بيونغ يانغ اختبرت سالحًا 
مصممًا للتهرب من 

الدفاع الصاروخي

بايدن »ال يتصّور« بقاء 
القوات األميركية في 

العام المقبل

يستعر الخالف بين 
الواليات المتحدة وكوريا 

الشمالية، على خلفية 
التجارب الصاروخية 

األخيرة لبيونغ يانغ، منبئًا 
بتطورات سلبية
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تقارب صيني إيراني

اتفاق شامل يتحّدى أميركا

روحاني: اإلرهاب 
االقتصادي ضد إيران ما 

زال متواصًال

طهران ـ العربي الجديد

مــــــع تــــــرويــــــج إيـــــــــــران الســــتــــمــــرار 
األميركي«  االقتصادي  »اإلرهـــاب 
ضــدهــا، وتــصــاعــد الــتــوتــرات بني 
الــصــني والـــواليـــات املــتــحــدة، وجـــدت طــهــران 
وبــكــني الـــظـــروف مــؤاتــيــة لــتــســريــع الــتــعــاون 
التعاون  بــرنــامــج  »وثــيــقــة  بتوقيع  بينهما، 
الشامل« ملدة 25 عامًا، في مختلف املجاالت 
السياسية واألمنية واالقتصادية والدفاعية 
والثقافية واإلعالمية، وذلك بعد 6 أعوام من 
الــلــمــســات النهائية  املــبــاحــثــات، قــبــل وضـــع 
األخــيــرة عــلــى الــوثــيــقــة أمـــس الــســبــت. وعلى 
الـــرغـــم مـــن عــــدم نــشــر الــوثــيــقــة كـــامـــلـــة، فــإن 
إلى  البلدين يسعيان  أن  أكــد  ــّرب مها  ُسـ مــا 
تــوجــيــه الـــشـــراكـــة االســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة 
بينهما »على أساس ربح ـ ربح في املجاالت 
الــثــنــائــيــة واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة«، وتــعــزيــز 
التعاون العسكري واألمني الثنائي وتبادل 
الخبرات العسكرية. وما لم تكشفه الوثيقة، 
تـــحـــدث عـــنـــه الـــطـــرفـــان مـــبـــاشـــرة، بــتــشــديــد 
ــران عـــلـــى أن الـــــوجـــــود األمــــيــــركــــي هــو  ــ ــهـ ــ طـ
الشرق  في  االستقرار  لعدم  الرئيس  السبب 
األوســــط، بــالــتــوازي مــع إبـــراز بكني رفضها 
الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن 
ضــد طــهــران. وبينما ُيــجــمــع مــراقــبــون على 
النووي  االتفاق  األميركي من  االنسحاب  أن 
عـــام 2018 والــضــغــوط الــقــصــوى ضــد إيـــران 
قد سّرعا االتجاه اإليراني لتعزيز العالقات 
مع الصني وروسيا، فإن ذلك ال يلغي أيضًا 
في  انــفــراجــة محتملة  أي  تــســتــبــق  بــكــني  أن 
األزمة بني طهران والغرب، وبالذات الواليات 
ــا فـــــي إيــــــران  املــــتــــحــــدة، بـــتـــمـــتـــني حــــضــــورهــ
وعالقاتها معها لجني ثمار هذه االنفراجة، 
بــاإلضــافــة إلـــى أنــهــا تــقــصــد مـــن خـــالل هــذه 
الخطوة توطيد أقدامها في الشرق األوسط 

لــعــدم االســتــقــرار فــي الــشــرق األوســــط يعود 
إلى الوجود العسكري األميركي وتصرفات 
إلى  املــنــطــقــة«، مشيرًا  فــي  التدخلية  أمــيــركــا 
الــتــعــاون االقــتــصــادي والــتــجــاري بــني إيــران 
والصني على الرغم من العقوبات األميركية. 
وأكــد رغبة بــالده في أن »تبقى الصني أكبر 
شريك تجاري لها وأن يزداد التعاون بشأن 

االستثمارات املشتركة«.
وكــان روحاني قد قال خالل اجتماع للجنة 
الوطنية ملكافحة كورونا، أمس، إن »اإلرهاب 
األميركي  الرئيس  أطلقه  الــذي  االقتصادي« 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب ضــد إيــــران »مـــا زال 
«. وأعــرب روحاني عن أمله في أن 

ً
متواصال

إلــى  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة  مــن تسليم  يتمكن 
أربــعــة أشهر  الجديد بعد  اإليــرانــي  الرئيس 
 »فــــي مــوضــوع 

ً
مـــن دون الـــعـــقـــوبـــات، قـــائـــال

العقوبات، نحن مستعدون التخاذ الخطوات 
جزء  رفــع  فيمكن  العقبات  بعض  زالـــت  وإن 
من العقوبات أو كلها«. وأضاف »نسعى مع 

انتهاء والية الحكومة إلى تسليمها من دون 
بقاء كورونا والعقوبات«.

مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد وانــــــــغ يـــــــي، خـــــــالل لـــقـــائـــه 
روحـــانـــي، أن الــصــني تــولــي »أهــمــيــة كبيرة« 
 إن الصني »لطاملا 

ً
لعالقاتها مع إيران، قائال

عارضت العقوبات األميركية األحادية على 
الــســاحــة الـــدولـــيـــة«، ومــعــتــبــرًا أن الــضــغــوط 
القصوى التي تمارسها واشنطن ضد إيران 
ــانـــون وهــــي الإنــســانــيــة  ــقـ ــعـــارض مـــع الـ ــتـ »تـ
وال تحظى بــدعــم دولــــي«. وأعــلــن دعــم بكني 
»وثــيــقــة  ــاه بـــ ــ ــــووي، واصــــفــــًا إيــ ــنـ ــ لـــالتـــفـــاق الـ
مــــتــــعــــددة األبــــــعــــــاد وإنــــــجــــــاز لـــلـــتـــعـــدديـــة«، 
 إن 

ً
ــائــــال مـــؤكـــدًا ضــــــرورة تــنــفــيــذه بـــدقـــة، وقــ

االنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي مــنــه »يـــتـــعـــارض مع 
أن اإلدارة  إلــــى  الـــدولـــيـــة«. وأشـــــار  الـــقـــواعـــد 
في  النظر  إعـــادة  »تــريــد  الجديدة  األميركية 
هذه السياسة والعودة إلى االتفاق النووي 
والصني ترّحب بهذه الخطوة«. وأكد أن بكني 
تدعم استتباب األمــن والــســالم واالســتــقــرار 
في املنطقة، مضيفًا أن »التدخالت األميركية 
وتــــدخــــالت الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة فـــي املــنــطــقــة 

أربكتها وتسببت بعدم استقرارها«.
الــرغــم مــن الحديث الرسمي اإليــرانــي  وعــلــى 
عــن أهمية الــوثــيــقــة، فإنها تــواجــه انــتــقــادات 
البعض  لدرجة شبهها  اإليــرانــي  الداخل  في 
بــــمــــعــــاهــــدة »تـــــركـــــمـــــان جــــــــــاي« بــــــني إيــــــــران 
الــروســيــة عــام 1828، والتي  واإلمــبــراطــوريــة 

ت فيها عن أجزاء من األراضي اإليرانية. 
ّ
تخل

وفـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو 2020، أثــيــر جـــدل على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي اإليــرانــيــة بعد 
تصريحات أدلى بها الرئيس السابق محمود 
أحمدي نجاد للتنديد باملفاوضات الجارية 
»إلبـــرام اتفاق جديد مع بلد أجنبي ملــدة 25 
ســنــة« مــن دون علم الــشــعــب، على حــّد قوله. 
ومــا زاد مــن االنــتــقــادات هــو حــالــة الغموض 
 مضمون االتفاقية لعدم نشرها في 

ّ
التي تلف

وسائل اإلعــالم، وهو ما أدى إلى رواج أنباء 
ــران جــــزرًا لــبــكــني، وامــتــيــازات  ــ عـــن تــســلــيــم إيـ
اإليراني  الخارجية  وزيــر  لكن  أخــرى،  هائلة 
سبق له أن نفى صحة هذه األنباء، مؤكدًا أن 
أخــرى  حكومة  أي  وال  الحالية  الحكومة  »ال 
م شبرًا واحـــدًا مــن األراضـــي اإليرانية 

ّ
ستسل

ألحد«. كما تأتي هذه االتفاقية الجديدة في 
ظل ظروف صعبة تعيشها طهران منذ إعادة 
الــعــقــوبــات عــلــيــهــا عــنــد انــســحــاب واشــنــطــن 
من االتفاق النووي عام 2018. ونقلت وكالة 
»إيلنا« عن رئيس الغرفة التجارية الصينية 
اإليــرانــيــة فــي طــهــران مــاجــد رضـــا الــحــريــري 
قــولــه إن حــجــم الــتــجــارة بـــني بــكــني وطــهــران 
إلـــى 16 مــلــيــار دوالر فـــي عـــام 2020  تـــراجـــع 
مقارنة بـ51,8 مليارًا في عام 2014. وفي مقال 
نشرته وكالة »إرنـــا«، أشــار السفير اإليراني 
لدى الصني محمد كشاورز زاده إلى أن بكني 
هي »الشريك التجاري إليران منذ أكثر من 10 
ســنــوات«، لكنه لفت إلــى أن »فــرض عقوبات 
شـــديـــدة« مـــن واشــنــطــن و»الـــقـــيـــود املــرتــبــطــة 
ــيـــروس كــــورونــــا قــلــلــت بــشــكــل كــبــيــر مــن  ــفـ بـ

التجارة بني البلدين«. 
فـــي املـــقـــابـــل، فــــإن الــتــصــعــيــد األمـــيـــركـــي ضد 
الــصــني قــد يــدفــع األخـــيـــرة لــتــعــزيــز عالقتها 
أكــثــر مــع إيــــران. وأعــلــنــت بكني أمــس السبت 
ــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى أفـــــــراد وكـــيـــانـــات فــي  فـ
العقوبات  الواليات املتحدة وكندا، ردًا على 
املـــفـــروضـــة عـــلـــى مـــواطـــنـــني وجـــمـــاعـــات مــن 
الصني بسبب أسلوب تعامل بكني مع أقلية 
ــــور املــســلــمــة بــمــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــغ.  ــغـ ــ األويـ
وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة فـــي بـــيـــان إن 
ــلـــى رئــيــســة  ــفـــرض عــــقــــوبــــات عـ ــتـ الــــصــــني سـ
الدولية  الدينية  للحريات  األميركية  اللجنة 
كما  بيركنز.  تــونــي  ونائبها  مانشني  غــايــل 
البرملان  فرضت الصني عقوبات على عضو 
اللجنة  رئيس  نائب  تشونغ  مايكل  الكندي 
الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية 
بــمــجــلــس الـــعـــمـــوم الـــكـــنـــدي وكـــذلـــك الــلــجــنــة 
الــفــرعــيــة لــحــقــوق اإلنــســان الــدولــيــة التابعة 
للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية 

الدولية.

يعكس توقيع وثيقة 
للتعاون الشامل بين 

الصين وإيران أمس السبت، 
بعد نحو 6 سنوات من 

المباحثات حولها، توّجه 
البلدين لتعزيز التحالف 
بينهما في مواجهة 

الواليات المتحدة

من توقيع االتفاقية أمس في طهران )فاطمة بهرامي/األناضول(

ملـــزاحـــمـــة الــســيــاســة األمـــيـــركـــيـــة عــلــى ضــوء 
تــصــاعــد خــالفــاتــهــا مـــع واشـــنـــطـــن وتــأكــيــد 
ستعطي  أنـــهـــا  الـــراهـــنـــة  األمــيــركــيــة  اإلدارة 

األولوية ملواجهة املنافس الصيني.
ــران مــحــمــد جـــواد  ــ ــرا خــارجــيــة إيـ ــ ــع وزيـ ــ ـ

ّ
ووق

ظــريــف والـــصـــني وانــــغ يـــي فـــي طـــهـــران على 
ــج الــــتــــعــــاون الــــشــــامــــل« بــني  ــامـ ــرنـ ــة بـ ــقـ ــيـ »وثـ
البلدين لفترة 25 عامًا، في مختلف املجاالت. 
ولـــــم يــنــشــر نــــص الـــوثـــيـــقـــة بـــالـــكـــامـــل بــعــد، 
على  التركيز  إلــى  يشير  منها  نشر  مــا  لكن 
الصينية  واالستثمارات  االقتصادي  البعد 
الــهــائــلــة فـــي االقــتــصــاد اإليــــرانــــي، ويــقــدرهــا 
مراقبون بنحو 450 مليار دوالر. واستغرقت 
املباحثات حول الوثيقة 6 أعــوام قبل وضع 
اللمسات النهائية األخيرة عليها والتوقيع 
عليها أمس. وتؤكد الوثيقة، حسب النسخة 
املسربة منها العام املاضي، أن بكني وطهران 
الشراكة  »تــوجــيــه  إلــى  مــن خاللها  تسعيان 
وإيـــران  الــصــني  بــني  الشاملة  االستراتيجية 
على أساس ربح ـ ربح في املجاالت الثنائية 
الوثيقة  تنّص  كذلك  والدولية«.  واإلقليمية 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــعــســكــري واألمـــنـــي 
الثنائي وتبادل الخبرات العسكرية وإجراء 
املناورات املشتركة، مشيرة إلى أن »الطرفني 
ــدأ الـــتـــعـــدديـــة  ــبــ ــلـــى مــ فــــي إطـــــــار الــــحــــفــــاظ عـ
ســيــحــافــظــان عـــلـــى تــنــفــيــذ مــضــمــونــهــا فــي 
لألطراف  القانونية  غير  الضغوط  مواجهة 

الثالثة«.
ــلــــقــــاء مــــع نــظــيــره  وشـــــــدد ظــــريــــف، خــــــالل الــ
الـــصـــيـــنـــي، عـــلـــى ضـــــــرورة الــــتــــزام الــــواليــــات 
املــتــحــدة بــكــافــة تــعــهــداتــهــا املــنــضــويــة تحت 
االتفاق النووي، مضيفًا أن »رفع الحظر عن 
إيران من شأنه أن يوفر أرضية تنفيذ كامل 
االتـــفـــاق الـــنـــووي«. مــن جــهــتــه، أكـــد الــرئــيــس 
ــانـــي، خـــالل استقباله  ــرانـــي حــســن روحـ اإليـ
البلدين  بــني  الــعــالقــات  أن  الصيني،  الــوزيــر 
»استراتيجية ومهمة«، مؤكدًا »إرادة البلدين 
ــد وتــعــمــيــق  ــ ــ ــعــــاون طــــويــــل األمـ ــتــ لـــتـــعـــزيـــز الــ
الــعــالقــات عــلــى جــمــيــع املـــجـــاالت، بــمــا فيها 
روحاني،  وشكر  واالقتصادية«.  السياسية 
ــة، الــصــني  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة اإليـ ــاســ ــرئــ ــًا ملــــوقــــع الــ ــقــ وفــ
عــلــى دعــمــهــا إليــــران فــي األوســـــاط الــدولــيــة، 
وتحديدًا في ما يتعلق باملوقف من االتفاق 
ــة الـــســـيـــاســـة األحــــاديــــة  ــهــ الــــنــــووي و»مــــواجــ
بعقوباتها  والــتــنــديــد  ألمــيــركــا  والتوسعية 
ــــران«، مــشــددًا عــلــى أن »الــتــعــاون بني  ضــد إيـ
الـــبـــلـــديـــن لــتــنــفــيــذ االتــــفــــاق الــــنــــووي وقـــيـــام 
الــــدول األوروبـــيـــة بــالــتــزامــاتــهــا مــهــم للغاية 
ويـــؤدي إلــى تغيير الــظــروف الــراهــنــة بشأن 
هــذا االتــفــاق«. وأضـــاف أن »السبب الرئيس 


