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الــدولــي  واملــركــز  الــدولــي للصحافيني، 
للعدالة للفلسطينيني )ICJP(، وشبكة 
الصحافيني  نقيب  وقـــال  »الـــجـــزيـــرة«. 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني نــــاصــــر أبــــــو بـــكـــر إن 
الــنــقــابــة »مــاضــيــة فـــي الــقــضــيــة حتى 
النهاية«. من ناحيته، أكد مدير مكتب 
»الجزيرة« في فلسطني، وليد العمري، 
أن القناة »عازمة على تحقيق العدالة 
مشيرًا  عــاقــلــة«،  أبــو  للشهيدة شيرين 
إلــى أنها  إلــى أن »كــل املعطيات تشير 
قــتــلــت بــبــنــدقــيــة قـــنـــاص، أطـــلـــق الــنــار 
عــلــيــهــا بــشــكــل مــتــعــمــد«. بـــــــدوره، قــال 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــاتـــحـــاد الـــدولـــي 
للصحافيني جيم بوملحة إن »الجهد 
ــتـــرك لــتــقــديــم شـــكـــوى لــلــمــحــكــمــة  املـــشـ

الجنائية الدولية هو نقطة تحول«.
النائب  قال  بعدما  الخطوة  وتأتي هذه 
العام الفلسطيني أكرم الخطيب، أول من 
أن  أثبت  التحقيقات  إن  الخميس،  أمس 
استهداف أبو عاقلة والصحافيني قربها 
كان متعمدًا، وإن آثار املقذوفات النارية 
على  تــدل  إصابتها  في محيط  املتكررة 
نية القتل. وأفاد الخطيب، خال مؤتمر 
صــحــافــي لــإعــان عــن تــفــاصــيــل تقرير 
أن أحــد  عــاقــلــة،  أبـــو  بــاغــتــيــال  التحقيق 
جــنــود االحـــتـــال أطــلــق الـــرصـــاص على 
ــرأس أثــنــاء  ــ أبـــو عــاقــلــة وأصــابــهــا فـــي الـ
محاولتها الهرب. كما أكد أن التحقيقات 
أفــادت بأن قوة من الجيش اإلسرائيلي 
ومباشرة  واضحة  برؤية  تحظى  كانت 

ملوقع وجود الصحافيني.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، رفــــــــــض وزيــــــــــــر األمــــــــن 
اإلســرائــيــلــي بــيــنــي غــانــتــس الــنــتــائــج، 
أول مــن  لـــــه  ــريــــحــــات  تــــصــ فـــــي  وقـــــــــال 
أمـــس، إن »أي زعـــم بـــأن جــيــش الــدفــاع 
ــيـــني أو  ــافـ اإلســــرائــــيــــلــــي يــــــــؤذي صـــحـ
كــذب«،  متورطني محض  غير  مدنيني 
مــعــربــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن »أســـف 
إســرائــيــل ملــقــتــل أبـــو عــاقــلــة«، ومــشــيــرًا 
إلـــى أن »الــجــيــش يــجــري تــحــقــيــقــا في 
األمر من أجل الوصول إلى الحقيقة«، 
عــلــن فــي السابق 

ُ
عــلــى عــكــس مــا كـــان أ

مــن أن جــيــش االحـــتـــال ال يــنــوي فتح 
تحقيق في مابسات مقتل أبو عاقلة. 
ـــق غــانــتــس عــلــى تــقــريــر الــنــيــابــة 

ّ
وعـــل

الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــقـــول إن »الــتــحــقــيــق 
واستخاص العبر ال يتم عبر مؤتمر 
صحافي، بل في غرف مغلقة، والجانب 
الــتــعــاون فــي ذلك  الفلسطيني يــرفــض 
الــتــســاؤل فيما إذا كــان  وهـــو مــا يثير 
الحقيقة«.  إلــى  بــالــوصــول  حقا  معنيا 
وعبر غانتس عن »استعداد إسرائيل 
ــتـــرك بــمــشــاركــة  إلجــــــــراء تــحــقــيــق مـــشـ

جهات دولية«.
بـــــــــدوره، قـــــال رئــــيــــس أركــــــــان الــجــيــش 
ـــه »ال  اإلســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــف كـــوخـــافـــي إنـ
فــي قتل  الحقيقة  إلــى  الــوصــول  يمكن 
أبو عاقلة ألن الفلسطينيني يرفضون 
الــتــعــاون فــي الــتــحــقــيــق«. وأضــــاف في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة لـــه أن »هــنــاك 
ــا يـــمـــكـــن إعـــانـــه  ــ ــحـ ــ ــا واضـ ــتـــاجـ ــنـ ــتـ اسـ
لــلــشــك،  صـــراحـــة ومــــن دون أي مـــجـــال 
وهو أنه ال يوجد أي جندي في جيش 
الدفاع أطلق النار بشكل متعمد نحو 
شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة«. كــذلــك اعــتــبــر أن 
أبــــو عــاقــلــة »قــتــلــت فـــي ســـاحـــة قــتــال، 
وفــي ذروة نشاط عسكري كــان يهدف 
العتقال إرهابيني خططوا الستهداف 

وقتل مدنيني«، وفق زعمه.
)العربي الجديد(

فـــي ظـــل مـــواصـــلـــة ســلــطــات االحـــتـــال 
اإلسرائيلي محاولة التملص والتعامل 
ــار بـــشـــأن مــســؤولــيــة  ــكــ وفـــــق حـــالـــة إنــ
جـــنـــودهـــا عــــن مــقــتــل الــصــحــافــيــة فــي 
عاقلة،  أبــو  »الــجــزيــرة« شيرين  شبكة 
فــي 11 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي فــي مخيم 
بات  املحتلة،  الغربية  بالضفة  جنني 
الجنائية  املــحــكــمــة  بــعــهــدة  اآلن  املــلــف 
ــك بــعــدمــا أعــلــنــت شبكة  الـــدولـــيـــة، وذلــ
»الــجــزيــرة« اإلعــامــيــة، مــســاء أول من 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا قــــــررت إحـــالـــة 
قضية اغــتــيــال أبـــو عــاقــلــة إلـــى املــدعــي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم 
ــاء ذلـــك عــقــب إعـــان السلطة  ــان. وجـ خـ
نتائج  أن  أمـــس  مــن  أول  الفلسطينية 
الفلسطينية  العامة  النيابة  تحقيقات 
ــــى أن جـــنـــديـــا إســرائــيــلــيــا  تـــوصـــلـــت إلـ
أطلق الرصاص عمدًا على الصحافية 

الفلسطينية.
بيان  »الجزيرة« في  وأوضحت شبكة 
لها أنها شّكلت تحالفا قانونيا دوليا، 
يــضــم فــريــقــهــا الـــقـــانـــونـــي إلــــى جــانــب 
خبراء قانونيني دوليني، وأنها شرعت 
فـــي إعـــــداد مــلــف كـــامـــل حــــول الــقــضــيــة 
لــتــقــديــمــه لــلــمــدعــي الـــعـــام لــلــمــحــكــمــة. 
وإلى جانب جريمة اغتيال أبو عاقلة، 
ــانــــونــــي كـــذلـــك  ــقــ ســـيـــتـــضـــمـــن املــــلــــف الــ
»الجزيرة«  اإلسرائيلي ملكتب  القصف 
فــي مايو/  بالكامل  غــزة وتدميره  فــي 
ــداءات  ــ ــتـ ــ االعـ ــانـــب  جـ ــــى  إلـ  ،2021 ــار  ــ أيــ
الصحافية  عــنــاصــرهــا  عــلــى  املــتــكــررة 
الــعــامــلــة فـــي األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
وفق  عليهم،  والتحريِض  بل  املحتلة، 
اإلنــتــرنــت. ونــددت  الشبكة على  موقع 
»الجزيرة« مجددًا باغتيال شيرين أبو 
املــســارات  كــل  بتفعيل  متعهدة  عاقلة، 
املمكنة حتى يتم تقديم املسؤولني عن 
الجريمة إلى منصات العدالة الدولية.

ــل، أحــــــال الـــفـــريـــق الـــقـــانـــونـــي  ــعـ ــفـ ــالـ وبـ
الـــدولـــي، أمـــس الــجــمــعــة، مــلــف اغــتــيــال 
ــــى املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة،  ــــو عـــاقـــلـــة إلـ أبـ
وذلــــك وفــــق مـــا أعــلــن هــــذا الــفــريــق في 
نقابة  لندن، ضم  في  مؤتمر صحافي 
واالتــحــاد  الفلسطينيني،  الصحافيني 

ستنتهي المسيرة في 
باحة حائط البراق ولن 

تمر عبر األقصى

»وااله«: السفير 
األميركي لم يطلب 

تغيير المسار المخطط

للحديث تتمة...

»مسيرة 
األعالم«
بال تغيير

مصر: النظام يفقد حمـاسته للحوار

في  األحد  غدًا  ُتنظم  التي  األعالم«  »مسيرة  إبقاء  على  اإلسرائيلية  السلطات  أصرت 
لتأمين  األمنية  قواتها  من  باآلالف  دافعة  المحدد،  مسارها  في  المحتلة،  القدس 
المشاركين فيها، وذلك على الرغم من كل التحذيرات من أن تؤدي إلى تفجير حرب

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام اهلل ـ محمود السعدي

تبدو األراضي الفلسطينية املحتلة، 
وال سيما القدس املحتلة، على حافة 
انــفــجــار جــديــد قـــد تــشــعــلــه »مــســيــرة 
االحــتــال على تنظيمها  التي يصر  األعـــام« 
ــة والـــبـــلـــدة  ــلـ ــتـ ــة املـــحـ ــنــ ــديــ غــــــدًا األحــــــــد فـــــي املــ
استفزازات  من  تتخلله  ما  مع  منها،  القديمة 
للفلسطينيني واعتداءات عليهم. وعلى الرغم 
تفجير  مــن  الفلسطينية  الــتــحــذيــرات  كــل  مــن 
حــــرب، ومـــا حــكــي عــن اتـــصـــاالت أمــيــركــيــة مع 
الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة لــلــتــخــفــيــف مـــن حــدة 
التوتر، فإن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي 
بينت، قرر أمس الجمعة اإلبقاء على »مسيرة 
األعــام« وفق مسارها املحدد، ولكن من دون 
السماح بمرورها عبر املسجد األقصى، وذلك 
من  اآلالف  االحــتــال معتمدًا على  يبدو  فيما 
في  بنشرها  بــدأ  التي  األمنية  قــواتــه  عناصر 

القدس وحتى في بلدات الداخل الفلسطيني.
وقــــــرر بـــيـــنـــت، أمــــــس، اإلبــــقــــاء عـــلـــى »مــســيــرة 
ــال مكتب  ــ ــــام« فـــي مـــســـارهـــا املــــحــــدد. وقـ ــ األعـ
رئـــاســـة الــحــكــومــة، فـــي تــصــريــح مــكــتــوب، إن 
بينت أجرى »مكاملة هاتفية« لتقييم األوضاع 
ــــول يـــوم  ــلـ ــ ــا يـــســـمـــيـــه االحـــــتـــــال »حـ ــ عـــشـــيـــة مـ
القدس«، وإقامة »مسيرة األعــام« غدًا األحد. 
وشارك في املكاملة وزير األمن الداخلي عومر 
بــارلــيــف، ومــســؤولــون فــي الــشــرطــة وغــيــرهــم، 
و»تــم إطــاع رئيس الـــوزراء بشكل كامل على 
الشرطة تمهيدًا  بها  تقوم  التي  االستعدادات 
لـــهـــذه الــفــعــالــيــات، والــتــشــديــد عــلــى الــجــهــود 
قــوام  تعزيز  وعلى  ــبــذل، 

ُ
ت التي  االستخبارية 

الــــقــــوات املـــنـــتـــشـــرة مـــيـــدانـــيـــا، بــغــيــة الــســمــاح 
بــإحــيــاء يـــوم الــقــدس وإقـــامـــة مــســيــرة األعـــام 
بشكل منتظم وآمــن«. وأكــد بينت أن »مسيرة 

األعام ستقام كما أقيمت سابقا، ووفق املسار 
الـــذي تــم تــحــديــده، مثلما تــمــت إقــامــتــهــا منذ 
السنني، وعليه ستنتهي املسيرة في  عشرات 
بــاحــة حــائــط املــبــكــى )حــائــط الـــبـــراق( وهـــي ال 
األقصى(«.  )املسجد  الشريف  الحرم  تمر عبر 
وأشــــــار مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
الوضع  لتقييم  أنــه »سيتم عقد جلسات  إلــى 
ـــشــــأن بــشــكــل  وإجـــــــــراء مـــــشـــــاورات فــــي هـــــذا الـ
نهاية  املستويات، خال  مستمر، على جميع 

األسبوع ويوم األحد«.
وستمر املسيرة من باب العامود، أحد أبواب 
الــبــلــدة ويتخللها  أزقـــة  القديمة، وفــي  الــبــلــدة 

التلويح بأعام إسرائيلية.
جاء ذلك فيما أكدت وسائل اإلعام اإلسرائيلية 
املــخــتــلــفــة وجــــود حــالــة تــأهــب واســتــنــفــار في 
صـــفـــوف قـــــوات االحــــتــــال وأجـــهـــزتـــه األمــنــيــة 
املختلفة، استعدادًا للمسيرة. وأشارت تقارير 
فــي مــوقــعــي »وااله« و»يــديــعــوت أحــرونــوت« 
ومـــواقـــع أخــــرى، إلـــى أن شــرطــة االحـــتـــال في 
محيط القدس املحتلة والبلدة القديمة، رفعت 
حــالــة الــتــأهــب مــنــذ يـــوم أمــــس، وبــــدأت بنشر 
ــوات كــبــيــرة عــلــى مـــداخـــل الــبــلــدة الــقــديــمــة،  ــ قـ
ومشارف البلدات واألحياء الفلسطينية التي 
االستيطان  ســيــاســة  االحــتــال ضــمــن  ضمها 
الــقــدس واعتبرها جــزءًا مــن نفوذ مدينة  إلــى 
ــلـــديـــة االحــــتــــال فــــي الــــقــــدس، إذ ســتــنــشــر  وبـ
حــواجــز تفتيش وتــنــتــشــر قــــوات كــبــيــرة عند 
مـــخـــارج هــــذه الـــبـــلـــدات والـــطـــرق املـــؤديـــة إلــى 
الــبــلــدة الــقــديــمــة. مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن بــارلــيــف، 
من  عــنــصــر   3000 أن  »وااله«،  مــوقــع  بــحــســب 
ــيـــحـــرســـون«  الـــشـــرطـــة وحـــــــرس الـــــحـــــدود »سـ
املــســيــرة األحــــد، مــع نــشــر قــــوات كــبــيــرة أيضا 
فـــي مــــدن الـــســـاحـــل الــفــلــســطــيــنــي الــتــاريــخــيــة 
مثل  املختلطة،  املــدن  االحــتــال  التي يسميها 
الـــلـــد والـــرمـــلـــة ويـــافـــا وعـــكـــا وحــيــفــا، تحسبا 

ــه األمـــنـــيـــة  ــزتــ ــهــ ــــال وأجــ ــتـ ــ بـــحـــســـب زعـــــم االحـ
ــــدالع تــظــاهــرات احــتــجــاجــيــة تــضــامــنــا مع  النـ
الفصائل  تهديدات  ظل  وفــي  املحتلة،  القدس 
الــقــطــاع وإعــانــهــا عــن حالة  الفلسطينية فــي 

تأهب في صفوفها.
أمــس نشر  بــدأ منذ صباح  وبحسب »وااله«، 
ــــدات االحـــتـــيـــاط، إلـــى جــانــب  3 مـــن ســـرايـــا وحـ
وضع مجمل قوات االحتياط في حالة تأهب 
فـــوريـــة. ونــقــل املـــوقـــع عـــن مــصــدر إســرائــيــلــي 
رفيع املستوى قوله إن السفير األميركي لدى 

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

»الــعــربــي الــجــديــد«،  قــالــت مــصــادر خــاصــة لـــ
إن الــرئــيــس املــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
والدائرة املحيطة به، »فقدت حماستها تجاه 
فكرة الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي 
في رمضان املاضي، لكن الحرص على املضي 
قـــدمـــا فـــيـــه، يـــأتـــي نــتــيــجــة ضـــغـــوط أمــيــركــيــة 
من أجــل تنفيذه«. وأكــدت املــصــادر أن »فكرة 
ــوار فــــي األســــــــاس، طـــرحـــهـــا مـــســـؤولـــون  ــحــ الــ
أمــيــركــيــون عــلــى الــرئــيــس املـــصـــري، مــن أجــل 
إكسابه الشرعية في ظل األزمة الطاحنة التي 
من  واشنطن  والتي تخشى  الباد،  بها  تمر 
أن تتحول إلى اضطرابات شعبية، تؤثر على 

االستقرار في املنطقة«.
األميركية  »املخاوف  أن  إلى  املصادر  ولفتت 
من حدوث اضطرابات في مصر، جعلت إدارة 
بــايــدن تتغاضى عــن مواقفها  الــرئــيــس جــو 
السابقة من نظام السيسي، ودفعتها للبحث 
له عن مخرج سياسي من األزمة التي تحيط 

إســـرائـــيـــل، تـــومـــاس نـــايـــدس، أجــــرى مــحــادثــة 
مــع بــارلــيــف مــعــربــا عــن »قــلــقــه« مــن أن تــؤدي 
»مــســيــرة األعــــــام« إلــــى تــصــعــيــد فـــي الــقــدس 
لكن  الفلسطينية.  األراضـــــي  وبــاقــي  املــحــتــلــة 
السفير، بحسب املوقع، لم يطلب تغيير املسار 
املخطط للمسيرة من باب العامود، عبر باب 

الواد وصوال إلى باحة حائط البراق.
ــتـــح« تـــدعـــو في  ــك، كـــانـــت حـــركـــة »فـ ــ مــقــابــل ذلـ
بـــيـــان أمـــــس، الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــلــتــصــدي 
»مسيرة األعام« في القدس املحتلة، والنفير  لـ
ــــدم الــســمــاح  ــربــــاط فــيــهــا، وعـ إلــــى املــديــنــة والــ
أن  مــن  مــحــذرة  باستباحتها،  للمستوطنني 
ذلك سيؤدي إلى تفجير األوضــاع. وقالت إن 
لــن يسمح بــمــرور مــا يسمى مسيرة  »شعبنا 
األعــــــــام االســــتــــفــــزازيــــة، وســـيـــتـــصـــدى لـــهـــا«، 
ومستوطنيه  لاحتال  نسمح  »لــن  مضيفة: 
ــر الــــواقــــع، ألن  ــ بــمــحــاولــة فــــرض ســيــاســة األمـ
اإلســامــيــة واملسيحية  الــقــدس ومــقــدســاتــهــا 
خــط أحــمــر لــن نــســمــح بــاملــســاس بــه إطــاقــا«. 
مــن االستفزاز  املسيرة هــي جــزء  أن  واعتبرت 
وحــــــــرب االحــــــتــــــال املــــفــــتــــوحــــة ضـــــد الــــقــــدس 
ومــواطــنــيــهــا ومــقــدســاتــهــا، ومـــحـــاولـــة إلــغــاء 
الفلسطيني  الـــوجـــود  مــظــاهــر  مــن  مــظــهــر  أي 
فــيــهــا. وحــّمــلــت الــحــركــة حــكــومــة بــيــنــت، كامل 

به اآلن، نتيجة الغضب الشعبي املكتوم من 
جهة، والقلق املتصاعد داخل أجهزة النظام 
ــــى حــــد الــتــمــلــمــل  ــلـــت إلـ نــفــســهــا، والــــتــــي وصـ
وبحث سيناريوهات أخرى للمستقبل ليس 
املصادر  وأوضــحــت  السيسي«.  ضمنها  مــن 
إلـــى  اآلن  مـــضـــطـــرة  األمـــيـــركـــيـــة  »اإلدارة  أن 
حماية وتعويم نظام السيسي، ألنها تحتاج 
إلـــى خــدمــاتــه فــي بــعــض الــقــضــايــا الــتــي تهم 
واشــنــطــن، وعــلــى رأســهــا إســرائــيــل والــحــرب 
ــة،  ــاقـ ــطـ ــألــــة الـ الــــروســــيــــة األوكـــــرانـــــيـــــة، ومــــســ
وغــيــرهــا مـــن املـــلـــفـــات، ولـــذلـــك طـــرحـــت فــكــرة 

الحوار السياسي الوطني«.
وقـــالـــت املـــصـــادر إن »فـــتـــور حــمــاســة الــنــظــام 
ــبــــاب عــــدة،  ــاء نــتــيــجــة أســ ــ ــوار، جـ ــ ــحـ ــ ــاه الـ تـــجـ
ــــث حـــــول  ــديــ ــ ــحــ ــ عـــــلـــــى رأســـــــهـــــــا تـــــصـــــاعـــــد الــ
الــداخــلــيــة وعــلــى رأســهــا  املــطــالــب السياسية 
الــديــمــقــراطــيــة، والــتــي وصــلــت إلـــى حــد طلب 
وأضافت  مبكرة«.  رئاسية  انتخابات  إجــراء 
أن تصل  لم يكن يتوقع  »النظام  أن  املصادر 
إلــى هــذا الحد الخطير، ال  مطالبات البعض 
 مــن أزمــات 

ً
سيما فــي وقــت يعاني فيه أصــا

داخلية تهدد بزعزعة استقراره، ولذلك فهو 
الفكرة، لوال الضغوط  التراجع عن  يفكر في 
الـــدولـــيـــة«. وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن الـــدعـــوة 
الــتــي أطــلــقــهــا أخـــيـــرًا عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
انتخابات  الطنطاوي، إلجــراء  السابق أحمد 
رئاسية مبكرة، في إطار حديثه عن »الحوار 
السياسي« الذي دعا إليه السيسي، أزعجت 
الــرئــيــس والـــدائـــرة املحيطة بــه لــدرجــة أنهم 
الــحــوار نفسها. وقد  أعـــادوا النظر فــي فكرة 
نــــشــــرت مــــواقــــع صـــحـــافـــيـــة مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
النظام خبرًا عن تقديم باغ ضد الطنطاوي، 
الــحــكــم، لكنها  نــظــام  قــلــب  بــمــحــاولــة  يتهمه 

عادت وحذفت الخبر.
وأوضحت املصادر أن الحديث عن انتخابات 
رئــاســيــة مــبــكــرة، وقــضــايــا ســيــاســيــة أخــــرى، 

املسؤولية عن تبعات وتداعيات هذه املسيرة.
إن  الفلسطينية  الخارجية  قالت وزارة  كما 
تعطي  للصراع  واألميركية  الدولية  اإلدارة 
ــتــــال وتـــوفـــر لــهــا املـــزيـــد من  ســلــطــات االحــ
الوقت لتقويض أي فرصة لتحقيق الحلول 
السياسية، وفقا ملرجعيات السام الدولية، 
الــســام وحل  مقابل  األرض  مقدمتها  وفــي 
ــتــــني. وأضــــافــــت فــــي بـــيـــان أمــــــس، أن  الــــدولــ
واملستوطنني  االحــتــال  وجــرائــم  انتهاكات 
هي نتيجة مباشرة لاحتال االستيطاني 

واستمراره.
وكــانــت حــركــة »حــمــاس« قــد حـــذرت إسرائيل 
مـــن أنــهــا تــخــاطــر بــحــرب أخــــرى إذا سمحت 
ــيــــس دائــــــرة  »مــــســــيــــرة األعـــــــــــام«. ودعـــــــا رئــ بـــــ
الخارجية في »حماس«  السياسة والعاقات 
ــزة، بــاســم نــعــيــم، حــكــومــات دول  فـــي قــطــاع غــ
مسار  لتغيير  إسرائيل  على  للضغط  العالم 
أن حماس  »رويترز«: »أتوقع  لـ املسيرة. وقــال 
والفصائل )العسكرية( األخرى مستعدة لبذل 
كـــل مـــا فـــي وســعــهــا ملــنــع هــــذا الـــحـــدث بغض 

النظر عن التكلفة«.
ــان الــــعــــربــــي أمـــس  ــرملــ ــبــ ــذر الــ ــ ــتـــه، حــ ــهـ مــــن جـ
مـــن خـــطـــورة وتـــداعـــيـــات املــســيــرة عــلــى أمــن 
واستقرار املنطقة. ودان البرملان في بيان ما 

السيسي  الدستور، دفــع  مثل ضــرورة تعديل 
أخـــيـــرًا إلــــى الــحــديــث بــانــفــعــال عـــن املشككني 
فــي الــحــكــومــة، وقـــال »أوعــــى تــحــط رجـــل على 
رجل وتتكلم في موضوع وأنت متعرفوش«. 
الــذي  املــصــادر أن حديث السيسي،  وأضــافــت 
ــاء فــــي افـــتـــتـــاح مــــشــــروع »مــســتــقــبــل مــصــر  ــ جـ
الـــزراعـــي« قــبــل أيــــام، »حــــدد مـــســـارات الــحــوار 
ــنــــظــــام، وأغـــلـــق  الـــســـيـــاســـي مــــن وجـــــه نـــظـــر الــ
الــبــاب أمـــام أي تــصــورات عــن مستقبل الباد 
الــســيــاســي، وحــصــر املــنــاقــشــات املــرتــقــبــة في 
اإلفــراج  وموضوع  فقط،  االقتصادية  املسائل 
عن بعض املعتقلني«. ولفتت املصادر إلى أن 
إســنــاد إدارة الــحــوار املفترض إلــى مــا تسمى 
الخاضعة  للتدريب«  الوطنية  »األكاديمية  بـ
إلشراف مباشر من السيسي، يجعلها الجهة 
إلى  الــدعــوة  مــن حقها توجيه  التي  الوحيدة 
املشاركني في الحوار. وقالت املصادر إن »ما 
ساهم في تراجع حماسة النظام لفكرة الحوار 
الــســيــاســي أيـــضـــا، هـــو تــوجــه األمــــن الــوطــنــي 
التابع لوزارة الداخلية، املتحفظ أساسا على 
الــفــكــرة، الــتــي جـــاءت مــن خــارجــه وعــبــر جهاز 
ــحــــت أن »األمــــن  املـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة«، وأوضــ
الوطني حارب فكرة الحوار بوسائل مستترة، 
مــثــل اســـتـــخـــدام شــخــصــيــات ســيــاســيــة تــديــن 

بالوالء له، لضرب الحوار والهجوم عليه«.
من جهتها، أكدت مصادر صحافية من داخل 
»املــجــمــوعــة املــتــحــدة لــلــخــدمــات اإلعــامــيــة« 
الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات الــعــامــة، والــتــي تمتلك 
وتــديــر مــعــظــم الــقــنــوات والــصــحــف واملــواقــع 
ــادر حــــول »فــتــور  ــة، مـــا قــالــتــه املــــصــ ــريـ املـــصـ
ــام فــــــي مــــــوضــــــوع الـــــحـــــوار  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ حــــمــــاســــة الـ
»العربي  لـ املــصــادر  هــذه  وقــالــت  السياسي«. 
ــأمـــور  ــــد«، إن »األخــــــبــــــار املـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــــديـ ــــجـ الـ
سياسية، عادة ما ترد بخصوصها تعليمات 
من الجهاز لرؤساء التحرير بشكل متواصل، 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــلـــق بــــمــــوضــــوع الـ ــتـــعـ ــا يـ ــ ــي مــ ــ ــن فــ ــكــ لــ

»اقتحام  مــن  املستوطنني  جــمــاعــات  أعلنته 
باحات املسجد األقصى وممارسة الطقوس 
التلمودية ورفع األعــام في ما يسمى بيوم 
ــه اعــــتــــداء على  ــدا أنــ ــقــــدس«، مـــؤكـ تــوحــيــد الــ
ــدد عـــلـــى أن مــا  ــ ــات اإلســــامــــيــــة. وشــ ــقـــدسـ املـ
يجري في القدس من هدم للمنازل وتشريد 
ــالــــي وحــمــلــة االعـــتـــقـــاالت واقــتــحــامــات  األهــ
التصعيد  سياق  في  يأتي  األقصى  املسجد 
ـــذي يــتــنــافــى مع  اإلســرائــيــلــي املــتــواصــل، والـ

األعراف الدولية كافة.
في هذا الوقت، أصيب عشرات الفلسطينيني 
أمــــس الــجــمــعــة، خــــال قــمــع قــــوات االحــتــال 
ــة بـــالـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــيـ ــبـــوعـ املــــســــيــــرات األسـ
ــؤر  ــ ــة لــــاســــتــــيــــطــــان وإقــــــــامــــــــة بـ ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ املـ
استيطانية، والتي خصصت أمس لتكثيف 
ــد »مـــســـيـــرة  ــ ــم الــفــلــســطــيــنــي وضــ ــلـ ــعـ ــع الـ ــ رفــ
األعام«. وقال مدير اإلسعاف والطوارئ في 
الهال األحمر الفلسطيني في نابلس أحمد 
»العربي الجديد«، إن »طواقم الهال  جبريل لـ
تعاملت في مواجهات وقعت في بيت دجن 
وبــيــتــا وحـــــوارة وبـــرقـــة، مـــع إصـــابـــة واحـــدة 
بــالــرصــاص الــحــي، و12 إصــابــة بالرصاص 
املــعــدنــي املــغــلــف بــاملــطــاط، و79 بــاالخــتــنــاق 

بالغاز السام املسيل للدموع.

السياسي، فإن آخر ما ورد من تعليمات، كان 
ــان التأكيد  ــار الــحــالــي، وكـ يـــوم 13 مــايــو/ أيـ
ــبــــار أو تــصــريــحــات  ــدم نـــشـــر أي أخــ ــ عـــلـــى عـ
ــن املـــجـــمـــوعـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــوار  صـــــــادرة عــ
للحوار  السيسي  دعـــوة  بعد  تشكلت  )الــتــي 
أي  فــي  للمجموعة  مــشــاركــة  الــوطــنــي(، وأي 
اجتماع أو ندوة أو لقاء«. وأضافت املصادر 
أنــه »منذ ذلــك الــتــاريــخ، لــم تــرد أي تعليمات 
النشر  توقف  وبالتالي  الــحــوار،  بخصوص 
«. وحسب املــصــادر، فقد 

ً
عــن املــوضــوع أصـــا

ضــمــت قــائــمــة املــمــنــوعــني مــن نــشــر أخــبــارهــم 
 من حازم املاح، ويوسف الورداني، 

ً
آنذاك كا

ــعــــدل، وحــســن  ونـــرمـــني مــيــشــيــل، وشــــــادي الــ
ــــادل طـــه ســــام، وأحـــمـــد مــجــدي،  شـــاهـــني، وعـ

ثــم أضيف  العناني،  وأحــمــد  عـــوض،  وهيثم 
الدهشان،  أيمن  كل من  السابقة  القائمة  إلى 

وشيماء شحاتة، وهيثم عواد، ورامي عطا.
وقالت مصادر سياسية مصرية إن »النظام 
ــــى حــــد اآلن، فــــي تــســويــف  املــــصــــري نـــجـــح إلـ
مــســألــة الـــحـــوار الــوطــنــي املـــزعـــوم، مــن خــال 
ــن قـــبـــل جــهــات  طـــــرح مـــــبـــــادرات مــخــتــلــفــة، مــ
محسوبة أساسا على النظام، مثل األكاديمية 
ــتــــي حـــتـــى اآلن لــم  ــتـــدريـــب، والــ ــلـ الـــوطـــنـــيـــة لـ
تفعل ســوى توجيه رســائــل إلــى شخصيات 
فيها  تطالبهم  بعينها،  وحــزبــيــة  ســيــاســيــة 
بإرسال أفكارهم حول هذا الحوار«. واطلعت 
الرسائل  إحــدى هذه  الجديد« على  »العربي 
والـــتـــي جــــاء فــيــهــا اآلتــــــي: »نـــتـــشـــرف بتلقي 

رؤيــتــكــم نــحــو تنفيذ الـــحـــوار الــوطــنــي الــذي 
ــا إلــيــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة خــــال إفــطــار  دعــ
األسرة املصرية، والذي كلف املؤتمر الوطني 
للشباب بإدارته«. وتابعت: »كون األكاديمية 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــدريـــب املـــشـــرفـــة عـــلـــى املــؤتــمــر 
لــلــشــبــاب، وبــكــونــهــا هيئة محايدة  الــوطــنــي 
تــتــبــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــبــاشــرة، ننتظر 
منكم إرســــال هـــذه الــرؤيــة خـــال أســبــوع من 
تاريخه، والتي نأمل أن تشتمل على محاور 
الــحــوار ومــحــدداتــه وآلــيــات عمله وأجــنــدتــه، 
حــتــى يتسنى لــنــا الــبــدء الـــفـــوري فــي تنفيذ 

جلسات الحوار الوطني«.
ــالـــت املــــصــــادر الــســيــاســيــة الـــتـــي تــحــدثــت  وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »دعــــوة األكــاديــمــيــة  لـــ
الوطنية للتدريب، وغيرها من الجهات مثل 
إلى  التي دعت أعضاءها  نقابة الصحافيني 
تــقــديــم مــقــتــرحــات حـــول الـــحـــوار، هــي مجرد 
أساليب إلطالة أمد املوضوع، وتحويله إلى 
مــجــرد ورقــــة لــعــب ســيــاســيــة فــي يــد الــنــظــام، 
يــخــرجــهــا عــنــدمــا يــشــتــد الــضــغــط الــخــارجــي 
عليه، ويواريها عندما يخفت هذا الضغط«.

فـــي املــقــابــل، قـــال مــصــدر عــلــى صــلــة بمسار 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه وعــــدد من  الـــحـــوار لـــ
السياسيني وتــحــديــدًا مــن حـــزب »الــكــرامــة«، 
قوا تفاعلهم مع الحوار الوطني املفترض 

ّ
»عل

الذي دعا إليه السيسي، إلى حني تنفيذ قائمة 
الــعــفــو الــرئــاســي الــتــي وعـــدت بــهــا الــرئــاســة، 
على أن تتضمن اسم السياسي البارز يحيى 
حسني«. لكنه أكــد في الوقت ذاتــه أن »نسبة 
ــوار قــلــيــلــة، وأغــلــبــيــة  ــحــ املــعــتــرضــني عــلــى الــ
السياسية والحزبية، متماهية مع  القيادات 
دعـــوة الــحــوار«. وعــوقــب يحيى حــســني، قبل 
أيام، بالسجن أربعة أعوام بتهمة نشر أخبار 
كاذبة، بعد انتقاده للسلطة على »فيسبوك«. 
وحــســني عــضــو بـــارز بــالــحــركــة املــدنــيــة التي 

تضم عدة أحزاب سياسية معارضة.

االحتالل يغامر بتفجير حرب... ويراهن 
على اآلالف من قواته لمنع أي احتجاج

سينشر االحتالل اآلالف من قواته لتأمين المسيرة )عمار عواد/رويترز(

اإلدارة األميركية مضطرة اآلن لدعم نظام السيسي )أتيال كيسبينيدك/ فرانس برس(

نضال محمد وتد

ال يشكك أحد من الفلسطينيني، وال 
من املؤيدين لهم، على قلتهم بني 

األنظمة العربية، بخالف الشعوب 
العربية قاطبة، في أن »مسيرة 

األعالم« اإلسرائيلية املقررة يوم 
غد، مع توصية األجهزة األمنية 

اإلسرائيلية بعدم تغيير مسارها، 
بنّي حجم القلق اإلسرائيلي من 

ُ
ت

حجم التصدي الشعبي الفلسطيني، 
وخصوصًا في القدس املحتلة، 
ملخططات التهويد اإلسرائيلية 

املتصاعدة.
ويبدو أن هذه املسيرات االستفزازية، 

التي تعطي اليمني الفاشي في 
إسرائيل فرصة املزايدة على اليسار 

في مسألة االعتزاز بالعلم ورفعه 
في »العاصمة األبدية«، كشفت مرة 

أخرى حقيقة هذا اليسار، وكونه 
األشد تطرفًا في كل ما يتعلق 

باإلبقاء على الشطر الشرقي من 
القدس تحت سيطرة االحتالل.

فوزير األمن الداخلي عومر بارليف 
اعتبر، في اتصاله مع السفير 

األميركي لدى تل أبيب توماس 
نايدس، هذه املهمة جزءًا من ميراثه 

العائلي، عندما قال له »ال تنَس أن 
من أصدر أمر احتالل البلدة القديمة 
هو والدي« )الجنرال حاييم بارليف 
الذي كان نائبًا لرئيس أركان جيش 
االحتالل في حرب يونيو/حزيران 

1967(. هذا امليراث الذي يحمله 
الوزير اإلسرائيلي كإرث شخصي 

ل عند كل ما يسمى باليسار 
ّ
يمث

اإلسرائيلي العصر الذهبي لهذا 
اليسار، الذي تّوج مساره التاريخي 

من إقامة إسرائيل وتأسيسها 
بمذابح فظيعة، واختتمه عمليًا في 

احتالل البلدة القديمة، وبدء عمليات 
التطهير العرقي فيها، بدءا من هدم 

باب املغاربة، مرورًا بقرار حكومة 
ليفي أشكول »توحيد القدس«، 

وانتهاء باتفاقيات أوسلو، املصيدة 
األكبر للفلسطينيني، بترحيل ملف 

القدس إلى مفاوضات الحل النهائي، 
وترحيل املنظمة وسلطتها إلى رام 
الله، وفتح دوائر حكم في العيزرية 

 عن القدس.
ً
وأبو ديس بديال

لكن الهّبة الشعبية، التي انطلقت 
من باب العامود في رمضان العام 

املاضي وتجددت هذا العام، أسقطت 
كل »ما أنجزته« دولة االحتالل في 
هذا الباب. كما أسقطت كل الحلول 

ى بها 
ّ
»اإلبداعية البديلة« التي تغن

بعض القياديني الفلسطينيني في 
برامج ومبادرات مختلفة، أخطرها 
مبادرة اليسار اإلسرائيلي املسماة 
»مبادرة جنيف«. ال يمكن ألحد أن 
يتكهن كيف ستتطور األمور في 
القدس غدًا األحد، لكن االستنفار 

بهذا الشكل الذي تبرزه وسائل 
اإلعالم اإلسرائيلية يدل أن املعركة 

على املدينة لم تنته ولن تنتهي ما دام 
االحتالل باقيًا.

لم يعد النظام المصري 
متحمسًا لفكرة الحوار 
الوطني الذي دعا إليه 

الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بدفع أميركي، وذلك 

بسبب تصاعد المطالب 
السياسية التي وصلت 

إلى حد المناشدة بإجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة

في  عاجلة،  مطالب  أخيرًا  مشترك  بيان  في  مصريون  صحافيون  رفع 
قبل  الرأي،  سجناء  عن  واإلفــراج  واإلعــالم،  الصحافة  تحرير  مقدمتها 
وطني.  حـــوار  أي  فــي  االنــخــراط 
وأكد الموّقعون في بيانهم الذي 
ال يزال يستقبل تواقيع الصحافيين، 
ترحيبهم بالدعوة للحوار الوطني، 
على  نفسه  الوقت  في  وشــددوا 
ومشاركة  المتكافئ،  »الحوار  أن 
طرح  في  المجتمع  فئات  جميع 
الرؤى حول سبل الخروج من المأزق 
الظروف  بتوافر  إال  يأتي  لن  الراهن، 

المواتية لحوار ديمقراطي«.

مطالب للصحافيين

Saturday 28 May 2022 Saturday 28 May 2022
السبت 28 مايو/ أيار 2022 م  27  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2826  السنة الثامنة السبت 28 مايو/ أيار 2022 م  27  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2826  السنة الثامنة

أحال فريق قانوني 
دولي، أمس الجمعة، 
ملف اغتيال الصحافية 

في قناة »الجزيرة« 
شيرين أبو عاقلة إلى 

المحكمة الجنائية 
الدولية

تعهدت »الجزيرة« 
بتفعيل كل المسارات 

لتقديم الجناة للعدالة

كل المعطيات تشير 
إلى أن أبو عاقلة قتلت 

ببندقية قناص

  شرق
      غرب
استقالة وزير المالية 

الفلسطيني
ــــدت مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة، أمــس  أكـ
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــة، لــ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
ــاء الـــتـــي تــحــدثــت عن  ــبــ صــحــة األنــ
تــقــديــم وزيــــر املــالــيــة فــي الحكومة 
ــيـــة شـــــكـــــري بـــــشـــــارة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
استقالته، ووضعها تحت تصرف 
ــمـــود عــــبــــاس. وقــــال  الــــرئــــيــــس مـــحـ
مــصــدر مــقــرب مــن وزارة املــالــيــة إن 
السبب يعود إلى اتساع الخافات 
بشكل كبير حول عدد من امللفات، 
بـــــــني بـــــــشـــــــارة ورئـــــــيـــــــس الـــــــــــــوزراء 

الفلسطيني محمد اشتية.
)العربي الجديد(

وفد إسرائيلي 
إلى واشنطن لدفع 

السعودية نحو التطبيع

كــشــف مــوقــع »وااله« اإلســرائــيــلــي، 
أن  الـــخـــمـــيـــس،  األول  ــــس  أمـ مـــســـاء 
مستشار األمن القومي اإلسرائيلي، 
أيــــــــال حـــولـــتـــا )الــــــــصــــــــورة(، يــمــثــل 
إســرائــيــل ويــقــود عنها االتــصــاالت 
مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي عملية 
وســاطــة تــقــوم بــهــا األخـــيـــرة، لدفع 
السعودية نحو خطوات تطبيعية 
مــع إســرائــيــل. وأشـــار التقرير، إلى 
األســــبــــوع  ســـيـــتـــوجـــه  ــتــــا  حــــولــ أن 
املـــقـــبـــل إلـــــى واشـــنـــطـــن عـــلـــى رأس 
وفد كبير إلتمام الترتيبات لزيارة 
بايدن للمنطقة، ومن املقرر أن يتم 
األميركية  االتصاالت  على  إطاعه 
الــســعــوديــة فــي مــوضــوع التطبيع 

مع إسرائيل.
)العربي الجديد(

كوخافي يدفع 
للتوغل برًا في لبنان

كشف موقع »يديعوت أحرونوت«، 
ــان  ــ ــيـــس أركـ ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن رئـ أمـ
جيش االحتال اإلسرائيلي، أفيف 
القيادات العسكرية  كوخافي، أبلغ 
السياسية  والــقــيــادات  الجيش  فــي 
ــه لــن  ــ ــأنـ ــ ــكــــومــــة أخــــــيــــــرًا، بـ فـــــي الــــحــ
يــكــون بــمــقــدور إســـرائـــيـــل الــقــضــاء 
عــلــى »وحـــــدة الــــرضــــوان« الــتــابــعــة 
»حـــزب الـــلـــه« فـــي جــنــوبــي لبنان  ـــ لـ
ــال  بـــــــدون عــمــلــيــة تــــوغــــل بـــــــري، حـ
اندالع حرب وتصعيد عسكري بني 
إســرائــيــل و»حــــزب الــلــه«. وبحسب 
التقرير، فإن جيش االحتال يعتزم 
القضاء على هذه الوحدة، وإحباط 
ــراق الـــــحـــــدود  ــ ــتــ ــ ــاخــ ــ مـــخـــطـــطـــهـــا بــ

الشمالية.
)العربي الجديد(

اليمن: احتجاجات 
ضد استمرار حصار تعز

ــيــــني، أمــــس  ــنــ ــمــ ــيــ شـــــــــارك مـــــئـــــات الــ
احتجاجية  وقــفــات   5 فــي  الجمعة، 
ــة تــــعــــز )جــــــنــــــوب غــــــــرب(،  ــنــ ــديــ ــمــ بــ
للمطالبة برفع الحصار عنها. من 
جــهــتــه، هــــدد وفــــد الــحــكــومــة الـــذي 
يشارك في مفاوضات مع الحوثيني 
في العاصمة األردنية عّمان بشأن 
عن  بالتوقف  الجمعة،  أمــس  تــعــز، 
املـــشـــاورات الــجــاريــة لفتح طــرقــات 
املدينة، متهما الجماعة »بالتعنت 
واملماطلة وعدم االستجابة ملعاناة 

5 مايني شخص من سكان تعز«.
)األناضول(

موافقة أميركية 
على بيع طائرات لمصر 

بـ2.6 مليار دوالر
األمــيــركــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت 
الــخــمــيــس، أن وزارة  أول مــن أمـــس 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة وافــقــت على 
هليكوبتر  لــطــائــرات  محتمل  بــيــع 
ــنــــوك«،  ــيــ »شــ طــــــــراز  ــن  ــ مـ  47F-CH
بتكلفة  ذات صلة، ملصر،  ومــعــدات 
دوالر.  مـــلـــيـــار   2.6 بـــنـــحـــو  ــدر  ــقــ تــ
وقالت الوزارة إن املقاول الرئيسي 
ســيــكــون شــركــة )بــويــنــغ( لــطــائــرات 
الهليكوبتر. وهذه هي املرة الثانية 
خــال هــذا الــعــام التي تــوافــق فيها 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 

على بيع أسلحة للقاهرة.
)العربي الجديد(
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تركيا: تحييد 16 »إرهابيًا« 
شمال العراق

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
من  »إرهــابــيــا   16 الــجــمــعــة، تحييد 
ــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي فــي  ــعــ حــــــزب الــ
عــمــلــيــة »املـــخـــلـــب ـ الـــقـــفـــل« شــمــال 
ــيــــان، أنــهــا  ــراق. وذكــــــــرت، فــــي بــ ــ ــعـ ــ الـ
بعزيمة  اإلرهــاب  مكافحة  »تواصل 
ــــوات  ــقـ ــ »الـ أن  مـــضـــيـــفـــة  وإصـــــــــــــرار«، 
املسلحة التركية تمكنت من تحييد 

16 إرهابيا من الكردستاني«.
)األناضول(

 
النيابة الموريتانية تطالب 

بإحالة الرئيس السابق 
للمحكمة

طـــــالـــــبـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــــعــــــامــــــة فـــي 
بإحالة  الجمعة،  أمــس  موريتانيا، 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــد ولـــد عبد 
الــعــزيــز )الــــصــــورة( و12 مـــن أركـــان 
ــه، إلــــــــى املــــحــــكــــمــــة فــــــي مــلــف  ــمــ ــكــ حــ
ــــت، فــي  ــالــ ــ »فـــــســـــاد الــــعــــشــــريــــة«. وقــ
ــيــــان، إن »قـــطـــب الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  بــ
ــقــــدم بــطــلــبــات  ملـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد تــ
في  املتهمني  جميع  بإحالة  نهائية 
املحكمة  إلــى  العشرية،  فــســاد  ملف 
الجنائية املختصة بجرائم الفساد، 

من أجل محاكمتهم«.
)األناضول(

 
عقوبات أميركية جديدة 

على كوريا الشمالية
فــــرضــــت أمــــيــــركــــا، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
ــا  ــ ــــوريـ ــــى كـ ــلـ ــ عـــــقـــــوبـــــات جـــــــديـــــــدة عـ
ــارب  ــاب تــــجــ ــ ــقــ ــ ــــي أعــ ــة، فــ ــيــ ــالــ ــمــ الــــشــ
صـــــــاروخـــــــيـــــــة، شــــمــــلــــت مـــصـــرفـــني 
استخدمت  بعدما  وذلـــك  روســيــني، 
روســـــــيـــــــا والـــــــصـــــــني حـــــــق الـــنـــقـــض 
)الفيتو( ضد مشروع قرار لتشديد 
العقوبات في مجلس األمن. وقالت 
إنــهــا  بــــيــــان،  فــــي  الــــخــــزانــــة،  وزارة 
ــع بنك  بـــصـــدد تــجــريــم تـــعـــامـــات مـ
الـــشـــرق األقـــصـــى وبـــنـــك ســبــوتــنــيــك 
بالعمل  تتهم  روســيــة  ومــؤســســات 
ــركـــة  ــة، والـــشـ ــيـ ــالـ ــمـ مــــع كــــوريــــا الـــشـ
ــة املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــخـــطـــوط  ــاريــ ــتــــجــ الــ
الجوية الكورية الشمالية »كوريو«.
)فرانس برس(

 
»طالبان«: مخاوف 

األمم المتحدة بشأن 
النساء بال أساس

األفغانية،  »طالبان«  حركة  رفضت 
في بيان صدر عن وزارة الخارجية 
أمس الجمعة، دعوة أطلقها مجلس 
ــى إلــــغــــاء الــقــيــود  ــ األمــــــن الــــدولــــي إلـ
ــرأة األفـــغـــانـــيـــة.  ــ ــ ــة عـــلـــى املـ ــفـــروضـ املـ
التي  املــخــاوف   

ّ
أن بــيــان،  فــي  ورأت، 

الــدولــي بشأن  أعــرب عنها املجتمع 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــعــنــي الـــنـــســـاء في 
ــــا أســــــــاس«. وكــــان  أفـــغـــانـــســـتـــان »بـ
ــي بـــيـــان تــم  مــجــلــس األمــــــن دعــــــا، فــ
املاضي،  الثاثاء  باإلجماع،  تبنيه 
حــــركــــة »طــــالــــبــــان« إلـــــى »الـــتـــراجـــع 
الفوري عن السياسات واملمارسات 
الــتــي تــقــّيــد حــالــيــا حــقــوق اإلنــســان 
ــات األســـــاســـــيـــــة لـــلـــنـــســـاء  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ والــ

والفتيات األفغانيات«.
)فرانس برس(

 
72 ألفًا نزحوا هربًا 

من المعارك بالكونغو 
الديمقراطية

أعــلــنــت املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم 
ــئــــني، فــي  ــــؤون الــــاجــ ــــشـ املــــتــــحــــدة لـ
نــزوح 72 ألف  بيان أمــس الجمعة، 
شخص من جراء معارك بــدأت، في 
19 مـــايـــو/أيـــار الـــحـــالـــي، فـــي شــرق 
الديمقراطية  الــكــونــغــو  جــمــهــوريــة 
ــة  ــركـ ــيـــش ومــــتــــمــــردي »حـ ــجـ ــــني الـ بـ
رة مــن أن 

ّ
23 مـــارس« )أم.23(، مــحــذ

الـــهـــاربـــني مــــن املــــعــــارك يـــواجـــهـــون 
عرضة  ومنازلهم  مستمرًا«  »عنفا 
ألــف   170« أن  وأوضـــحـــت  لــلــنــهــب. 
مـــدنـــي عـــلـــى األقــــــل نــــزحــــوا، غــالــبــا 
ــكــــل مــــتــــكــــرر مــــنــــذ تــــصــــاعــــدت  بــــشــ
حــــّدة املـــعـــارك فــي شـــرق جمهورية 
من  اعتبارًا  الديمقراطية  الكونغو 

نوفمبر/تشرين الثاني 2021«.
)فرانس برس(

بغداد ـ زيد سالم

على خاف باقي القوى والحركات السياسية 
الــعــراق، والــتــي تشهد بــني وقت  الفاعلة فــي 
ــر قــــــرارات داخــلــيــة بــفــصــل األعـــضـــاء أو  ــ وآخـ
ــــاالت مــــتــــكــــررة، يــنــفــرد  ــقـ ــ ــتـ ــ انــــشــــقــــاقــــات واسـ
»الــتــيــار الـــصـــدري« بــزعــامــة مــقــتــدى الــصــدر 
كعقوبة  يستعملها  التي  التجميد،  بظاهرة 
داخلية بحق أعضاء التيار الذين تبدر منهم 
العام  للنهج  مخالفة  سياسات  أو  تصرفات 
واسعة  شعبية  بقاعدة  يحظى  الــذي  للتيار 

في جنوب ووسط العراق وبغداد.
وعقوبة »التجميد«، التي تتكرر في بيانات 
مكتب الــصــدر بــني شــهــر وآخــــر، يقصد بها 
معاقبة الشخص املعني بمنع ممارسته أي 
في  والــظــهــور  واجتماعية  سياسية  أنشطة 
وسائل اإلعام، وأيضا إغاق حساباته على 
مواقع التواصل االجتماعي، وقد تصل إلى 
حــد مازمته املــنــزل لعام أو أكــثــر، كما ظهر 
فــي بــعــض الــعــقــوبــات الــتــي طــاولــت قــيــادات 

طرابلس ـ أسامة علي

يـــســـود الــــهــــدوء الـــهـــش الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
ــاع  ــدفـ الـ وزارة  ـــهـــمـــت 

ّ
ات بـــعـــدمـــا  طـــرابـــلـــس، 

إدارة  آمــــــر  الـــوطـــنـــيـــة  الـــــوحـــــدة  بـــحـــكـــومـــة 
ــال الـــلـــواء  ــقــ ــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة املــ ــتــــخــ االســ
ــة الــجــويــلــي بــالــتــحــشــيــد الــعــســكــري،  ــامـ أسـ
ــيـــارات  وذلــــــك بـــعـــدمـــا جـــابـــت عــــشــــرات الـــسـ
املــســلــحــة قــطــاعــهــا الـــغـــربـــي. وقـــالـــت وزارة 
وهي  الوطنية،  الوحدة  حكومة  في  الدفاع 
الحقيبة التي يشغلها عبد الحميد الدبيبة 
بـــاإلضـــافـــة لــرئــاســتــه لــلــحــكــومــة، فـــي بــيــان 
ــتــابــع مــا وصفتها 

ُ
مــســاء الــخــمــيــس، إنــهــا ت

للحرب  العسكرية  التحشيد  »مــحــاوالت  بـــ
املــدفــوعــة بــأجــنــدة ســيــاســيــة حــزبــيــة، التي 
يـــقـــوم بــهــا أســـامـــة الـــجـــويـــلـــي«، والــــــذي ما 
العسكرية  املنطقة  آمــر  منصب  يشغل  زال 
الغربية التابعة للمجلس الرئاسي بصفته 
الــقــائــد األعــلــى لــلــقــوات املــســلــحــة. وأضــافــت 

)سرايا  الصدري  للتيار  املسلح  الجناح  في 
ــبـــون وســيــاســيــون  ــراقـ ــــام(. ويــعــتــبــر مـ ــــسـ الـ
أن هـــذه الــعــقــوبــة صــفــة يــتــفــرد بــهــا »الــتــيــار 
الــــصــــدري« بــســبــب عــقــائــديــة الــتــكــتــل الـــذي 
تصّدر االنتخابات األخيرة بفارق كبير عن 

أقرب منافسيه.
واألســـبـــوع املـــاضـــي، قـــرر الـــصـــدر »تــجــمــيــد« 
الــعــضــو الـــبـــارز فــي الــتــيــار الـــصـــدري يقظان 
اليعقوبي، وهــو أحــد املــســؤولــني فــي الهيئة 
بتفرغه  أمر  مع  للتيار،  التابعة  االقتصادية 
»العبادة والــدراســة األكــاديــمــيــة«، و»إغــاق  لـ
ــتـــواصـــل الــتــابــعــة لـــه فـــــورًا«.  كـــل مــنــصــات الـ
وســبــقــت هــــذا الـــقـــرار بــفــتــرة عــمــلــيــة تجميد 
مــمــاثــلــة لــلــشــاعــر املـــحـــســـوب عـــلـــى »الـــتـــيـــار 
الـــصـــدري« عــبــاس عــبــد الــحــســني، بــنــاًء على 
شــكــوى تــقــدمــت بــهــا الــنــاشــطــة رنـــني تبوني 
إلـــى مــقــتــدى الـــصـــدر، بسبب مــهــاجــمــة األول 
لــهــا. وكـــان الــقــرار »تجميد لــعــام كــامــل قابل 
للتجديد، مع فرض االعتكاف باملنزل وعدم 
ممارسة أي نشاط آخر«. لكن في أكثر من مرة 
الــقــرارات. ولعل أشهرهم  أحــدهــم على  تمرد 
القيادي السابق في »التيار الصدري« سعد 
سوار، الذي قرر بعد معاقبته في فترة سابقة 
املؤمل«، بعيدًا عن  تأسيس مليشيا »جيش 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، والــتــي بــاتــت الحــقــا من 
الفصائل املدعومة ماليا وعسكريا من إيران. 
أسس  الــذي  الخفاجي،  أوس  الشيخ  وأيــضــا 
مليشيا »أبو الفضل العباس«، بعد تجميده 

وتمرده على هذا القرار.
ــارز فــــي »الـــتـــيـــار  ــ ــال عـــضـــو بــ ــ ــك، قـ ــ ــول ذلــ ــ وحــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــصـــدري« فــي بـــغـــداد، لـــ

أو تــجــاوزات على اآلخــريــن أو اعـــتـــداءات أو 
املشاركة في إحداث شغب اجتماعي، وأبرزها 
املسلحة«.  العشائرية  النزاعات  في  املشاركة 
ولــفــت إلــى أن »الــصــدر طــّبــق العقوبات على 
أشـــخـــاص مــهــمــني فـــي الـــتـــيـــار، بــيــنــهــم نـــواب 
أبو  البرملان وآخـــرون مقربون منه، مثل  فــي 

ــه »وبـــعـــدمـــا فــشــلــت مـــحـــاوالت  ــ الـــــــــوزارة أنـ
واالعــتــداء  للحرب،  التحشيد  فــي  الجويلي 
عــلــى املـــقـــرات الــحــكــومــيــة والــعــمــومــيــة، ومــا 
يصاحب ذلك من ترويع لآلمنني وتعريض 
ذلـــك من  فــي  لــلــخــطــر، مــدعــومــا  ممتلكاتهم 
أطراف عسكرية، كان الجويلي يحشد أبناء 
الــشــعــب الــلــيــبــي ضـــدهـــا فـــي وقــــت ســابــق، 
تجولت مجموعة عسكرية محدودة تابعة 
املعسكرات  لــه داخــل منطقة متاخمة ألحــد 
املواطنني  عـــددًا مــن  مــهــّددة  الــتــي يشغلها، 
من سكان العاصمة، قبل أن تعود من حيث 
أتــت، وســط سخط شعبي واســع ضد دعاة 

الحرب ألغراض سياسية وحزبية«.
الـــدم الليبي،  الــدفــاع »حــرمــة  وأكـــدت وزارة 
وعدم ترويع أبناء الوطن بكل مكوناتهم«، 
مـــشـــددة عــلــى أنـــهـــا »ســتــتــعــامــل بــكــل حــزم 
ــــوأد الــفــتــنــة«.  ــــوة مـــع هــــذه الـــتـــهـــديـــدات لـ وقـ
»موقف كل املناطق الليبية دون  وأشادت بـ
اســتــثــنــاء الـــرافـــضـــة إلشـــعـــال فــتــيــل الــحــرب 
والفتنة واالقتتال«. ودعت كل الليبيني إلى 
»الوقوف صفا واحــدًا ضد من يريد العبث 

بأمن املواطن واستقراره«.
ــابـــل، لــــم يـــصـــدر أي رد مــــن جــانــب  ــقـ فــــي املـ
ــلـــي، الــــــذي ال يــــــزال يــشــغــل مــنــصــب  الـــجـــويـ
)املناطق  الغربية  العسكرية  رئيس املنطقة 
ــة تـــابـــعـــة لـــلـــمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
املسلحة(،  للقوات  األعلى  القائد  باعتباره 
ــه مـــنـــصـــبـــه كـــآمـــر  ــدانــ ــقــ عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن فــ

لاستخبارات العسكرية.
وكـــشـــف مـــصـــدر أمـــنـــي رفـــيـــع فــــي مــديــريــة 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن ـــن طـــرابـــلـــس، لــــ أمــ

سيارات تابعة للجويلي خرجت من داخل 
معسكراتها الواقعة جنوب غربي طرابلس، 
وجــابــت األحــيــاء الغربية مــن الــعــاصــمــة، ال 
أن  قبل  والسياحية،  األنــدلــس  حيي  سيما 

تغادر باتجاه معسكراتها. 
وأكد املصدر، الذي تحفظ على ذكر هويته، 
عــدم حــدوث أي احتكاك بني تلك السيارات 
التابعة  املسلحة،  طرابلس  مجاميع  وبــني 

لحكومة الدبيبة.
ــام مــن اتــفــاق  ويــأتــي هـــذا التصعيد بــعــد أيـ
ــادة الـــعـــســـكـــريـــني واألمـــنـــيـــني  ــ ــقـ ــ عـــــدد مــــن الـ
الــلــيــبــيــني عــلــى الــعــمــل عــلــى خــفــض الــتــوتــر 
فــي طــرابــلــس وحــولــهــا، ومــنــع أي تصعيد، 
وفــقــا ملـــصـــادر لــيــبــيــة خـــاصـــة. وفــيــمــا اتــفــق 
مدينة  فــي  لهم  اجتماع  خــال  املجتمعون، 
اللقاءات،  مواصلة  على  املغربية،  بوزنيقة 
واســتــئــنــافــهــا مـــجـــددًا، مــنــتــصــف األســبــوع 
املــقــبــل، أوضـــحـــت املــــصــــادر، الـــتـــي تــحــدثــت 
 االجتماع لم ينته إلى 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

نتائج كبيرة، على الرغم من أجواء االرتياح 
التي سادت اللقاء، وتأكيد املشاركني أهمية 
اتفق  التفاهم. ومما  لبناء جسور  اللقاءات 

عليه في بوزنيقة، بحسب املصادر، »العمل 
ــة األمـــنـــيـــة،  عـــلـــى تـــوحـــيـــد هـــيـــاكـــل املـــؤســـسـ
كخطوة أولى في طريق العمل على توحيد 
الثقة  ولــبــنــاء جــســور  العسكرية،  املــؤســســة 
ــرب الـــبـــاد«، على  بـــني مــعــســكــري شـــرق وغــ
 املجتمعني 

ّ
الرغم من إشارة املصادر إلى أن

»أي حديث   
ّ
أن أمميا مضمونه  طلبا  تلقوا 

عن الشأن العسكري يجب أن يتم من خال 
اللجنة العسكرية املشتركة«. 

ــاء، الـــــذي عــقــد بــرعــايــة  ــقـ ــلـ ــاركــــت فـــي الـ وشــ
مـــغـــربـــيـــة، شــخــصــيــات أمـــنـــيـــة وعــســكــريــة، 
مــن أبــرزهــا رئــيــس جــهــاز »دعـــم االســتــقــرار 
فـــي لــيــبــيــا« عــبــد الــغــنــي الــكــكــلــي )غــنــيــوة(، 
ــلـــــس« أيـــــوب  ــ ــرابـ ــ وقـــــائـــــد كـــتـــيـــبـــة »ثــــــــــوار طـ
بــوراس، ورئيس جهاز »األمن العام« عماد 
الـــطـــرابـــلـــســـي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــمــثــلــني عن 
مقدمتهم  في  املتقاعد خليفة حفتر،  اللواء 

نجله بلقاسم حفتر.
ــات فــي  ــاعــ ــد انـــفـــجـــر لــــســ ــ ــع قـ ــ ــــوضـ وكــــــــان الـ
ــالــــي، جــــراء  طـــرابـــلـــس فــــي 17 الـــشـــهـــر الــــحــ
مؤيدة  مجموعات  بــني  اندلعت  اشتباكات 
لــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وأخـــــرى تــابــعــة لــرئــيــس 
الحكومة املكلف من البرملان فتحي باشاغا، 
بــعــد وصــولــه إلـــى الــعــاصــمــة. واســتــخــدمــت 
فـــي االشـــتـــبـــاكـــات أســلــحــة رشـــاشـــة خفيفة 
ومــتــوســطــة، وانــدلــعــت فــي مــنــاطــق متفرقة 
مـــــــن طــــــرابــــــلــــــس، خـــــصـــــوصـــــا املـــــنـــــصـــــورة 
القريبتني من مقر  الثاثاء«  وجزيرة سوق 
كتيبة »الـــنـــواصـــي«، الــتــي أعــلــنــت، وقــتــهــا، 

استعدادها لتقديم الدعم لباشاغا.

طــالــبــا عــــدم ذكــــر اســـمـــه، إن »الــتــجــمــيــد من 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــأديـــبـــيـــة الـــتـــي ال يـــحـــق ألحـــد 
اتخاذها غير مقتدى الصدر نفسه«. وأضاف 
أنــهــا »ال تعني الــطــرد مــن الــتــيــار الــصــدري، 
ألن الــتــيــار لــيــس حــزبــا يتعامل مــع أنــصــاره 
ــنـــي  ــكــــري وديـ ــار فــ ــيــ ــــو تــ ــــل هـ كـــمـــنـــتـــســـبـــني، بـ
لتعليمات  املخالف  يبقى  لذلك  واجتماعي، 
ــّرد مــــن عــنــوانــه  ــ ــجـ ــ ــا، لـــكـــن ُيـ ــ ــدريـ ــ الــــصــــدر صـ

الوظيفي داخل التيار«.
وعن أسباب التجميد، أشار املصدر إلى أنها 
أو استغال  املــالــي،  عــادة بالفساد  »مرتبطة 
في  التيار  باسم  والتحدث  والسلطة  النفوذ 
كأن  أخاقية،  ألســبــاب  أو  قضايا شخصية، 
تصدر عن بعض أعضاء التيار ألفاظ نابية 

دعاء العيساوي وعواد العوادي وغيرهما«. 
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــاشــط الــســيــاســي الحالي 
والقيادي السابق في »التيار الصدري« غيث 
»الــعــربــي  الــتــمــيــمــي، فـــي تــعــلــيــق مــقــتــضــب لـــ
كان معمواًل  التجميد  »أسلوب  إن  الجديد«، 
بــه فــي حــقــبــة املــرجــع مــحــمــد صــــادق الــصــدر 
ــد مــقــتــدى الـــصـــدر(، وقـــد خــضــع مقتدى  )والــ
الـــصـــدر نــفــســه إلـــى هـــذه الــعــقــوبــة مـــن والـــده 

ومنعه من دخول مكتبه الخاص«.
الــصــدري«  »التيار  فــي  العضو  اعتبر  بـــدوره، 
عن مدينة البصرة عمار الفتاوي، في حديث 
القوى  أكثر  »التيار  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
السياسية انضباطا لوجود مبدأ الرقابة من 
الداخل لديه«. ولفت إلى أن »الصدر ال يستثني 
أحـــــدًا مـــن الـــعـــقـــوبـــة«، مــعــتــبــرًا أن »الــتــجــمــيــد 
مــصــطــلــح يــخــتــص بـــه الــتــيــار الـــصـــدري دون 
غــيــره، واإلجـــــراء هــو عــقــائــدي أكــثــر مــن كونه 
ــيـــل أن غــالــبــيــة  تــنــفــيــذيــا، والـــدلـ ســيــاســيــا أو 
تنتهي  باملقربني  الخاصة  التجميد  بيانات 

عاقب إلى التوجه نحو العبادة«.
ُ
بدعوة امل

بدوره، قال املحلل السياسي عبد الله الركابي 
إن »الصدر يتفّرد بكونه يسيطر على كامل 
تياره، على عكس غيره، حيث عادة ما تكون 
املــســؤولــيــات الحزبية مــوزعــة على عــدد من 
الــــقــــادة«. وأضـــــاف فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد« أن »الــتــيــار الـــصـــدري يــتــعــامــل مع 
وروحانيا  زعيما سياسيا  باعتباره  الصدر 
ومــن أصــل ديــنــي أصــيــل، ويــتــوجــب تقديسه 
وتنفيذ طلباته والتزام الطاعة، وبالتالي فإن 
الصدر،  ويخالف  للتيار  ينتمي  شخص  أي 

سيتعرض للتجميد واملعاقبة«.

العملية التركية 
شمال سورية

عزلة قيس 
سعيّد

السبب الثاني في رغبة أردوغان بإعادة مليون 
الجـــئ ســــوري مــن بــــاده إلـــى شــمــال ســوريــة، 
أو املنطقة اآلمــنــة الــتــي يــريــد إنــشــاءهــا هناك 
بــتــوســيــع نــطــاق الــنــفــوذ والــســيــطــرة التركية 
مــع املــعــارضــة فــي الــشــمــال. وكــا السببني، أو 
أردوغــان وحزبه  موقع  نتائجهما، سيعززان 
»العدالة والتنمية« خال االنتخابات التركية 
في صيف العام املقبل، ال سيما في ظل وجود 
احتقان في الشارع التركي من طول أمد األزمة 
السورية وبقاء الاجئني السوريني في الباد، 
وأيضا ما سببته الحرب من تهديدات أمنية 

على الحدود.
وفــي حــني وجـــدت حكومة أردوغــــان فــي طلب 
كـــل مـــن فــنــلــنــدا والـــســـويـــد االنـــضـــمـــام لحلف 
شمال األطلسي فرصة لبازار سياسي جديد 
قد تستخدمه على طاولة التفاوض لتكريس 
وفــــرض املــنــطــقــة اآلمـــنـــة قــبــل إعـــطـــاء املــوافــقــة 
على انضمام البلدين، تبدو العملية بانتظار 

إلى  للوصول  بها  املعنية  اللجان  وتشكيل 
استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022 العتماد 
االنتخابات  إلى  الجديد، وصــواًل  الدستور 
ديسمبر/كانون   17 في  املقررة  التشريعية 

األول املقبل« بحسب بيان للخارجية.
الــلــجــنــة  ــيـــس  الـــرئـــاســـة وال رئـ تــكــشــف  وال 
االســتــشــاريــة الــعــمــيــد الـــصـــادق بــلــعــيــد، عن 
هـــويـــة املـــشـــاركـــني فـــي هــــذه الــلــجــنــة، وســط 
رفـــض واســــع مـــن املــنــظــمــات االنـــخـــراط في 
تزكية نتائج مسبقة. واكتفى بلعيد بالقول، 
الرسمي  التونسي  للتلفزيون  تصريح  في 
ــيـــرًا: »نــعــمــل بــمــن حـــضـــر«، فـــي حـــني أنــه  أخـ
لــــن يــحــضــر أحــــــد، عـــلـــى األقــــــل فــــي الــلــجــنــة 
الــقــانــونــيــة، مــا يعني أنــه سيكتب دســتــورًا 
بــمــفــرده أو مـــع املــتــخــصــصــني املــقــربــني من 

الرئيس.
وتــتــوغــل تـــونـــس كـــل يــــوم أكـــثـــر فــأكــثــر في 
الجزائري  الرئيس  الذي وصفه  النفق،  هذا 
عبد املجيد تبون باملأزق. وقال، أمس األول 
ــاق مــــع إيــطــالــيــا  ــفــ ــم االتــ ــ ــه »تـ ــ الـــخـــمـــيـــس، إنـ
ــأزق  عــلــى مــســاعــدة تــونــس لــلــخــروج مــن املـ

غازي عنتاب ـ عماد كركص

تؤكد النتائج التي خرج بها مجلس 
األمن القومي التركي، مساء أول من 
الرئيس  حكومة  أن  الخميس،  أمــس 
رجب طيب أردوغان قد أخذت الضوء األخضر 
مــــن كـــافـــة الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة لــتــنــفــيــذ عــمــل 
عسكري في شمال وشرق سورية. لكن موعد 
إطــاق هــذه العملية ال يبدو أنــه بــات نهائيا، 
فــي ظــل رفـــض دولــــي لــهــا، وهـــو مــا قــد يكون 
الحكومة  تصريحات  حــدة  خفض  فــي  سببا 
في  العسكرية  بالعملية  البدء  حيال  التركية 

اليومني املاضيني.
لأمن  ملّحة  حــاجــة  العملية  أن  تركيا  وتـــرى 
بــحــمــايــة  يــتــعــلــق  األول  لـــســـبـــبـــني؛  ــقــــومــــي،  الــ
حدودها الجنوبية واملحاذية لسورية في ظل 
»قوات  وتحديدًا  الكردية  املجموعات  انتشار 
ــد(، فــيــمــا يكمن  ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــسـ

تونس ـ وليد التليلي

الجزائري  الرئيس  تصريح  ُيظهر 
ــرورة  ــ ــبــــون عــــن ضــ ــيـــد تــ ــبـــد املـــجـ عـ
من  الــخــروج  على  تونس  مساعدة 
املـــــأزق الــــذي تــمــر بــــه، لــتــعــود إلــــى الــطــريــق 
الديمقراطي، تزايد عزلة الرئيس التونسي 
ــة إلــى  ــافـ قــيــس ســعــّيــد الـــخـــارجـــيـــة، بـــاإلضـ
ــلـــيـــة. وشـــــدد األمـــــني الـــعـــام لــاتــحــاد  الـــداخـ
التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس 
في  املــشــاركــة  منظمته  رفــض  على  الجمعة 
الـــحـــوار الــــذي دعـــا إلــيــه ســعــّيــد فــي اللجنة 
جمهورية  لبناء  شكلها  التي  االستشارية 
افتتاح  خــال  الطبوبي،  واستنكر  جــديــدة. 
أعـــمـــال اجــتــمــاع الــهــيــئــة اإلداريــــــة الــوطــنــيــة 
التــحــاد الــشــغــل، إدراج اســمــه فــي املــرســوم 
الرئاسي املتعلق باللجنة االستشارية، رغم 
ــــدار املـــرســـوم.  رفـــض االتـــحـــاد الــســابــق إلصـ
ــال الـــطـــبـــوبـــي إن »مــــوقــــف االتــــحــــاد مــن  ــ وقــ
ــوار ثـــابـــت ولــــم يــتــغــيــر«، مــوضــحــا أن  الــــحــ
الشغل سيبحث مع خبراء مشروعا  اتحاد 
اقـــتـــصـــاديـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا، وكـــذلـــك مــشــروع 
إصــــاحــــات ســيــاســيــة، وســيــعــرضــهــا على 
التونسيني. ويلمح هذا األمر إلى أن االتحاد 
ســيــطــرح مـــشـــروعـــه املــســتــقــل عـــن مــشــروع 
الـــرئـــاســـة، بــمــا يــفــيــد أن الـــهـــوة تــتــســع بني 
الطرفني، وأن الباد ستكون أمام متغيرات 

جديدة.
ولـــم يــفــهــم الــطــبــوبــي كــيــف أدرج اســمــه في 
االستشارية،  اللجنة  فــي  املــشــاركــني  قائمة 
وكذلك عمداء كليات الحقوق الذين وجدوا 
أسماءهم في املرسوم الرئاسي، رغم بيانات 
بــرفــض املــشــاركــة فــيــهــا، وكــــأن الــرئــاســة ال 
فــي طــريــق مستقيم ال  أحـــدًا وتسير  تسمع 

يلتفت ألي مؤثر خارجي.
ــر الــخــارجــيــة عــثــمــان الــجــرنــدي  ــ ــــان وزيـ وكـ
قـــال إن خــريــطــة الــطــريــق الــتــي أعــلــن عنها 
نحو  طبيعي  بشكل  »ســائــرة  سعّيد  قيس 
ــــال إجـــابـــتـــه عــلــى  الـــتـــنـــفـــيـــذ«. وأضــــــــاف، خـ
بــعــض اســـتـــفـــســـارات الــجــالــيــة املــقــيــمــة في 
السياسي  املــســار  غينيا االســتــوائــيــة حــول 
أن »مختلف  املاضي،  الخميس  في تونس، 
محطات هذه الخريطة تم تحديد رزنامتها 

مــوافــقــة مـــن واشــنــطــن الــتــي ال تــــزال تتحفظ 
ــاة »خــبــر  ــنـ عــلــيــهــا حـــتـــى الـــســـاعـــة. وذكـــــــرت قـ
تورك« التركية، أمس الجمعة، أن 90 في املائة 
التركية  العسكرية  للعملية  التحضيرات  من 
أردوغـــان،  قــرار  ينتظر  اكتملت، وإطاقها  قــد 
في  األولـــى ستنحصر  مرحلتها  أن  موضحة 
الفرات وستكون تحديدًا في منطقة تل  غرب 
رفعت، وأضافت أن األهداف الاحقة هي عني 
عيسى ومــنــبــج، فــوضــع منطقة شــرق الــفــرات 
يــزال معقدًا ويحتاج لتحضيرات ولقاءات  ال 
سياسية. وكان مجلس األمن القومي التركي 
قد أكد، إثر اجتماعه مساء الخميس برئاسة 
الجارية  العسكرية  »العمليات  أن  ــان،  ــ أردوغـ
حاليا على الحدود الجنوبية للباد واألخرى 
نفذ، ضـــرورة لــأمــن الــقــومــي، وأنها 

ُ
الــتــي ست

ــوار«. وشـــدد  ــ ــجـ ــ الـ ال تــســتــهــدف ســـيـــادة دول 
املــجــلــس، وفــق بــيــان، على أن »أنــقــرة التزمت 
ــا بـــــروح وقــــانــــون الــتــحــالــفــات الـــدولـــيـــة،  ــمـ دائـ
املــســؤولــيــة والـــصـــدق نفسيهما من  وتــنــتــظــر 
ــوة لــلــدول  حــلــفــائــهــا«، وأضـــــاف: »وجــهــنــا دعــ
الــتــي تنتهك الــقــانــون الــدولــي بــدعــم اإلرهـــاب 
االعــتــبــار  بــعــني  واألخــــذ  عــن موقفها  للتخلي 
مـــخـــاوف تــركــيــا األمـــنـــيـــة«. وأوضــــــح الــبــيــان 
ــنــفــذ عــلــى الـــحـــدود 

ُ
أن »الــعــمــلــيــات الـــتـــي ســت

اإلرهـــاب  مــن  املنطقة  لتطهير  هــي  الجنوبية 

الديمقراطي،  للطريق  به وتعود  تمر  الــذي 
ونــفــس الــشــيء بالنسبة إلـــى لــيــبــيــا«. وفــي 
ــي  ـــحـــاد األوروبــ

ّ
ــه، أكـــد سفير اإلت الــيــوم ذاتــ

 »برملانيني 
ّ
أن كــورنــارو،  مــاركــوس  بتونس 

أوروبـــّيـــني زاروا تــونــس مـــؤخـــرًا، يــدعــمــون 
ــــى الـــنـــظـــام الــــّدســــتــــوري«  ــــودة ســـريـــعـــة إلـ عــ
الفاعلني   

ّ
كــل بشأنه  وتــشــاور  ناقشه  ي 

ّ
الـــذ

ــــوال سامة  وال تــســتــهــدف بـــأي حـــال مــن األحـ
الــجــوار«. لكن مــصــدرًا إعاميا  وســيــادة دول 
تــركــيــا مــقــربــا مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة، كشف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن مــعــلــومــات تسربت  لـــ
ــتـــركـــي مـــولـــود  ــاء وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ ــقـ عــــن لـ
أميركيني خال  أوغــلــو، بمسؤولني  جـــاووش 
زيارته األخيرة للواليات املتحدة، وأشار إلى 
أن الــوزيــر الــتــركــي »طــلــب املــوافــقــة األميركية 
لكنه القى رفضا  العملية،  بتنفيذ  البدء  على 
املسؤولني  أن  املصدر  وذكــر  قاطعا«.  أميركيا 
ــاووش أغــلــو  ــ ــتـــرحـــوا عــلــى جــ األمــيــركــيــني »اقـ
دخول األتراك إلى مناطق أخرى من دون قتال، 
وذلــــك إلنــشــاء املــنــطــقــة اآلمــنــة عليها وإعــــادة 
الــاجــئــني الــســوريــني إلــيــهــا، غــيــر أن املــقــتــرح 
قــوبــل بــرفــض تـــركـــي«. ولــفــت املــصــدر إلـــى أن 
»تركيا ألقت الكرة في امللعب الدولي والغربي 
التبعات سياسيا«، مشيرًا  بانتظار استثمار 
أنـــقـــرة عــلــى تــنــفــيــذ العملية  ــرار  ــ إلـــى أن »إصــ
نتائجه  ستكون  األميركية،  املوافقة  دون  من 
كارثية على أردوغان، ألن الحسابات مختلفة، 
بــيــد  حـــالـــيـــا  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  أن  ســيــمــا  ال 
عليه  كــان  عما  يختلف  وهـــذا  الديمقراطيني، 

في عهد الجمهوريني«.
من جهته، رأى الصحافي واملحلل السياسي 
العسكرية  العملية  أن  غــونــاي  هشام  التركي 
الحكومة  قبل  من  لها  التحضير  التي يجري 
ــة،  ــيـ ــارجـ ــة وخـ ــيـ ــلـ ــاد ســـيـــاســـيـــة، داخـ ــعــ لـــهـــا أبــ
ــح فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«،  ــ وأوضـ
أن »حـــكـــومـــة الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة اســتــثــمــرت 
العمليات السابقة بشمال سورية في الدعاية 
االنتخابات  في  األصـــوات  لكسب  االنتخابية 
ــن مـــقـــبـــلـــون عــلــى  ــحــ املـــخـــتـــلـــفـــة املــــاضــــيــــة، ونــ
انــتــخــابــات جـــديـــدة فـــي الـــعـــام املــقــبــل، ويــريــد 
تحريك  الحالية  وحكومته  والتنمية  العدالة 
لكسب  الــشــارع  فــي  التركية  القومية  املشاعر 
األصــوات«. أما األبعاد الخارجية، فيلخصها 
»منع قيام كيان كردي على الحدود  غوناي بـ
التركي من  القومي  األمــن  تركيا وحماية  مــع 
ذلـــك«. وأشـــار غــونــاي إلــى أن »أنــقــرة سيطرت 
سورية  بشمال  السابقة  العمليات  خــال  مــن 
الــيــوم تحت نــفــوذهــا مع  على مــســاحــات تقع 
ــد تـــوســـيـــع هـــذه  ــريــ ــة، وتــ املـــعـــارضـــة الــــســــوريــ
املــنــاطــق مــن خـــال الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــات 
ــدات  ــ ــــوحـ ــدة ال تــــــــزال تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـ ــ ــديـ ــ جـ
الكردية، وذلك لوصل املناطق بعضها ببعض 
وإقــامــة منطقة آمنة فــي شمال ســوريــة يعود 

إليها الاجئون من تركيا«.
وحـــــــول الـــــظـــــروف الــــدولــــيــــة املـــحـــيـــطـــة بـــهـــذه 
الــتــطــورات، لفت غــونــاي إلــى أن »إدارة بايدن 
تـــبـــدو أكـــثـــر حـــزمـــا مـــن ســابــقــتــهــا لــجــهــة عــدم 
»لــدى  أن  إلــى  العملية«، مشيرًا  على  املــوافــقــة 
أردوغان وحكومته ورقة املوافقة على انضمام 
رجح  لكنه  بها«،  للمساومة  والسويد  فنلندا 
أن »يــنــتــهــي األمـــر بــحــلــول وســطــيــة مــن خــال 
لجوء أردوغــان للقيام بعمل محدود النطاق، 

وليس واسعا على غرار العمليات السابقة«.
أمـــا الــقــيــادي فــي املــعــارضــة الــســوريــة العميد 
»العربي  مع  في حديث  فأشار  فاتح حسون، 
ــرار الــرئــيــســي بتنفيذ  ــقـ الــجــديــد«، إلـــى أن »الـ
الــعــمــلــيــة حــصــلــت عــلــيــه الــحــكــومــة مـــن خــال 
مــوافــقــة مــجــلــس األمــــن الــقــومــي الــتــركــي، ومــا 
ــن قــبــل  ــ ــة الـــصـــفـــر مـ ــاعــ ــو تـــقـــريـــر ســ ــ ـــى هـ

ّ
تـــبـــق

ــريـــني«. غـــيـــر أن حــســون  ــكـ ــعـــسـ املــــســــؤولــــني الـ
رجــــح أن »يــتــمــهــل أردوغــــــــان فـــي قـــــرار الــبــدء 
واشنطن  مــن  مــوافــقــة  سحب  لحني  بالعملية 
وجود  تهديد  بذريعة  العملية  تعارض  التي 
على  والتأثير  الشمال،  في  األميركية  الــقــوات 
مكافحة تنظيم داعش في شرق الباد، وهي 
ــاءات واهـــيـــة«. ولــفــت املــتــحــدث نفسه إلــى  ــ ادعـ
روسيا  ملوافقة  تحتاج  التركية  »الحكومة  أن 
ــا، نـــظـــرًا لــانــتــشــار الـــروســـي فـــي بعض  أيـــضـ
الــتــي تستهدف قـــوات أنــقــرة دخولها  املــواقــع 
قــوات »الجيش  أن  املقبلة«، وأكــد  العملية  في 
الوطني« التابعة للمعارضة والقوى الثورية 
إلــى جانب  العملية  لبدء  وجــاهــزة  »مستعدة 
الــقــوات الــتــركــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »املــعــارضــة 
مصالح  مــن  تحققه  ملــا  العملية  هـــذه  تنتظر 

مشتركة لها ولتركيا على حد سواء«.

 لـــقـــاءات 
ّ
ــال إن ــ فـــي املــجــتــمــع الــتــونــســي. وقـ

هــــــؤالء الـــبـــرملـــانـــيـــني األوروبـــــــّيـــــــني، شــمــلــت 
الـــطـــبـــوبـــي، ورئــــيــــس االتـــــحـــــاد الــتــونــســي 
التقليدية  للصناعة والتجارة والّصناعات 
ســمــيــر مـــاجـــول، ورئــيــس الــنــقــابــة الوطنية 
لــلــصــحــافــيــني الــتــونــســيــني مــحــمــد يــاســني 
ــــي، ورئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــــاصـ ــجـ ــ الـ
ــتـــعـــذيـــب فـــتـــحـــي الــــجــــراي،  ــايـــة مــــن الـ ــلـــوقـ لـ
ورئيس الهيئة العليا املستقلة لانتخابات 
للهيئة  املنّسق  والّرئيس  بوعسكر،  فــاروق 
الــوطــنــّيــة االســتــشــاريــة مــن أجـــل جمهورّية 
 
ّ
جــديــدة الــّصــادق بلعيد. وبــنّي كــورنــارو أن

املــحــادثــات »رّكــــزت عــلــى قــضــايــا تــهــّم دولــة 
املتتالية  ــقـــرارات  الـ منها  خــاّصــة  الــقــانــون، 
 مجلس 

ّ
 املــؤّســســات الــّدســتــوريــة وحــل

ّ
لحل

بتجميع  صلة 
ّ
املت واملخاطر  الشعب،  نــواب 

الّسلطات«. وأشار إلى أنه »تّم التعبير عن 
الّسلطات  تجميع  إزاء  املخاوف  من  الكثير 
فــــي يــــد شـــخـــص واحـــــــد )رئــــيــــس الـــــّدولـــــة( 
ل تهديدًا 

ّ
واالنحراف بالسلطة، وهو ما يمث

للباد«.  الــّدســتــوريــة  للمكتسبات  حقيقيا 
الّديمقراطي  إلــى الوضع   »الــعــودة 

ّ
أن وأّكــد 

في أقرب اآلجال، وعودة النشاط البرملاني، 
ـــات مــفــصــلــّيــة بــالــنــســبــة إلـــى 

ّ
ــط ـــل مـــحـ

ّ
يـــمـــث

تونس«. وشّدد على وجوب »املحافظة على 
تــرســيــخ الــّديــمــقــراطــيــة فــي الــبــاد واحــتــرام 
 
ّ
ه أّكد أن

ّ
دولة القانون والدستور أيضا«، لكن

»االتحاد األوروبي سيبقى مع ذلك مساندًا 
للشعب التونسي«.

وأكــــد املــحــلــل الــســيــاســي أيــمــن الــبــوغــانــمــي، 
ــد«، أن  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ـــ«الـ ــ ــح لـ ــريــ ــي تــــصــ ــ فــ
»املــشــكــل ينقسم إلـــى عـــدة مــســتــويــات. أواًل 
الــقــانــونــي والـــدســـتـــوري باعتبار  املــســتــوى 
أنــنــا بــلــد يعيش خـــارج الــدســتــور واآللــيــات 
األزمــات.  الخروج من  الديمقراطية وأعــراف 
ــذه الــحــالــة يــبــقــى هــنــاك حــان،  وفـــي مــثــل هـ
القوة وفيه يفرض الطرف األقــوى ما يشاء 
بــاســتــخــدام الــعــنــف، وهـــذا غير مــطــروح في 
تـــونـــس، والـــثـــانـــي يــكــمــن فـــي الــــحــــوار، لكن 
رئيس الجمهورية ليس رجل حوار، ودليل 
ألف  قــرابــة  الحكم، بعد  أنــه منذ توليه  ذلــك 
يــوم، لم يــدل بتصريح للصحافة، فــإذا كان 
ال يــتــحــاور مـــع الــصــحــافــيــني فــمــا بــالــك مع 
»تونس  أن  واعتبر  السياسيني«.  خصومه 
اليوم وقعت في فخ وال تعلم كيف ستخرج 
مـــنـــه«. وتـــابـــع الــبــوغــانــمــي أن »الـــحـــوار في 
شــكــلــه الــحــالــي لــيــس بـــحـــوار، بـــل هـــو ورقـــة 
ــرور بـــقـــوة«. وأضـــاف:  تـــوت إلخــفــاء عـــري املــ
»نــحــن فــي حــالــة مـــرور بــقــوة، وهـــو يحتاج 
إلــى مسوغات ومــبــررات تــحــاول أن تضفي 
وافقت  أطــرافــا  أن »هناك  املشروعية«. وبــني 
املــعــنــي  الـــــورقـــــة، إال أن  تـــوفـــيـــر هـــــذه  عـــلـــى 
بهذه املــبــررات )الــرئــيــس( يرفض أن يعطي 
ــذه األطـــــراف )مــســانــديــه( املــســاهــمــة الــتــي  هـ
يطلبونها، حتى ترتاح ضمائرهم، أو لرفع 
الحرج مع مناصريهم، ومجابهة العالم بما 
يقومون به لشرعنة الخروج على الدستور 
والقانون«. وبنّي البوغانمي أن »أسباب ذلك 
الــتــي تحتاج  الــرئــيــس  تــعــود ربــمــا لطبيعة 
وهناك  سياسيا.  منه  أكــثــر  نفسيا   

ً
تحليا

أن  اعتبار  املفرطة، على  الطهرانية  نوع من 
مشروعه سيحل كل املشاكل. ومع اصطدامه 
بــالــواقــع، فـــإن تــفــكــيــره يــنــصــب عــلــى تغيير 
الواقع بدل تغيير أفكاره«. وقــال إن »تطور 
نتصور  كنا  ألننا  مفاجئ،  الــجــزائــر  موقف 
أنــهــا داعـــمـــة لــنــظــام ســعــيــد، وكـــانـــت وفـــرت 
دعما ماليا نهاية العام املاضي. لكن موقف 
الــرئــيــس الـــجـــزائـــري املــفــاجــئ يـــؤكـــد تــزايــد 
العزلة الخارجية للرئيس والباد في الوقت 

ذاته، باإلضافة إلى تزايد عزلته الداخلية«.

الصدر ال يستثني أحدًا من العقوبة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( أكد تبون ضرورة مساعدة تونس للخروج من مأزقها

تشارك قوات المعارضة في العملية إلى جانب القوات التركية )حسام حاج عمر/األناضول(

يبدو أن أنقرة مصّرة 
على قرار شن عملية 
عسكرية في شمال 

سورية، بهدف 
إقامة منطقة آمنة 
هناك إلعادة الالجئين 
السوريين في تركيا، 
وهي تنتظر، وفق 

ما يظهر، اللحظة 
المناسبة، في ظل 

الرفض الدولي 
للخطوة، وال سيما 

من قبل الواليات 
المتحدة

تمسك األمين العام لالتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي برفضه 
المشاركة في اللجنة االستشارية التي شكلها الرئيس التونسي قيس 

سعيّد، الذي تزايدت عزلته الخارجية
تقريرالحدث

انتظار ساعة الصفر... 
والبداية من غرب الفرات

ضغوط جزائرية 
وأوروبية الستعادة تونس 

المسار الديمقراطي

ليبياتقرير

تعزيز 
المعارضة

قال القيادي في المعارضة 
السورية العميد فاتح 
حسون، إنه »في ظل 

الظروف الميدانية 
واإلقليمية والدولية الحالية، 
ستكون أي عملية في إدلب 

صعبة، أما في الشمال 
والشمال الشرقي من 

سورية، فاإلمكانية متاحة 
لتوسيع سيطرة المعارضة 
كون ذلك سيكون بدعم 

ومساندة تركيين«.

تبدو إدارة بايدن حازمة 
لجهة عدم الموافقة 

على العملية

أيمن البوغانمي: 
رئيس الجمهورية 

ليس رجل حوار

قناة تركية: 90 في المائة 
من التحضيرات للعملية 

اكتملت

تصل العقوبة إلى 
حد مالزمة المعاَقب 

المنزل لعام أو أكثر

أكدت وزارة الدفاع 
أنها ستتعامل بكل حزم 

مع التهديدات

ألمح الطبوبي إلى أن 
اتحاد الشغل سيطرح 

مشروعه المستقل

يستخدم زعيم »التيار 
الصدري«، مقتدى 

الصدر، عقوبة »التجميد« 
ضد أعضاء التيار الذين 
تبدر منهم تصرفات ال 

تتماشى مع نهج األخير

توتر الوضع 
في العاصمة الليبية 

لساعات، مع »تحشيد« 
آمر إدارة االستخبارات 

العسكرية المقال اللواء 
أسامة الجويلي في 

غرب طرابلس
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تركيا للسويد وفنلندا: 
وقف دعم اإلرهاب 

مقابل األطلسي

اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
)الــصــورة(،  مولود جــاووش أوغلو 
أمس الجمعة، أن »تركيا تتوقع من 
ــراءات  ــ الــســويــد وفــنــلــنــدا اتـــخـــاذ إجـ
مـــــلـــــمـــــوســـــة« ووقـــــــــــــف مــــــــا تـــصـــفـــه 
اإلرهــابــيــة«،  الجماعات  بـ«دعمهما 
حتى تتراجع أنقرة عن اعتراضاتها 
عـــلـــى انــضــمــامــهــمــا لــحــلــف شــمــال 
ــاووش أوغـــلـــو  ــ ــ ــال جـ ــ ــلـــســـي. وقــ األطـ
في مؤتمر صحافي: »يتعّي اتخاذ 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــوة مـــلـــمـــوســـة فـ ــطــ خــ
بمخاوف تركيا. يجب على البلدين 

قدم لإلرهاب«.
ُ
قطع الدعم امل

)رويترز(

رئاسيات البرازيل: لوال 
يتصّدر االستطالعات

األسبق  البرازيلي  الرئيس  يواصل 
لـــويـــس إيـــنـــاســـيـــو لـــــوال دا ســيــلــفــا 
التصويت  نــوايــا  فــي  تــقــدم  تحقيق 
لالنتخابات الرئاسية املقررة في 2 
وأفاد  املقبل.  األول  أكتوبر/تشرين 
مــعــهــد »داتـــافـــولـــيـــا« الســتــطــالعــات 
الرأي، مساء أول من أمس الخميس، 
بأن 48 في املائة من البرازيليي قد 
يــصــوتــون لــلــوال، فــي مقابل 27 في 

املائة لبولسونارو. 
)فرانس برس(

حاكم هونغ كونغ 
يزور بكين

يــتــوجــه زعــيــم هــونــغ كــونــغ العتيد 
لـــي إلـــى الــعــاصــمــة الصينية  جـــون 
ــدًا األحـــــــد، لـــقـــبـــول خــطــاب  ــ ــكـــي، غـ بـ
ــّر رســـمـــيـــا تــعــيــيــنــه فــــي مــنــصــب  ــقـ يـ
للمدينة.  التالي  التنفيذي  الرئيس 
وذكــــــرت وســـائـــل اإلعــــــالم املــحــلــيــة، 
أمس الجمعة، بما في ذلك صحيفة 
»ساوث تشاينا مورنينغ بوست«، 
ــقـــي لــي  ــتـ ــلـ ــــع أن يـ ــــوقـ ــتـ ــ أنــــــــه مــــــن املـ
جينبينغ  شــي  الصيني  بالرئيس 
الــزيــارة، كما سيقدم تشكيل  خــالل 

حكومته للموافقة عليها.
)أسوشييتد برس(

اليابان نحو تعزيز 
قدراتها العسكرية

ــة  ــيــــاســ ــلــــســ أظـــــــــهـــــــــرت مـــــــــســـــــــودة لــ
ــــس  ــــــــشــــــــرت أمــ

ُ
االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، ن

الــجــمــعــة، أن الـــيـــابـــان تـــهـــدف إلــى 
أن »تـــعـــزز بــشــكــل كــبــيــر« قــدراتــهــا 
املسؤولون  يخشى  إذ  العسكرية، 
مـــن أن الـــغـــزو الـــروســـي ألوكــرانــيــا 
ــدم اســـتـــقـــرار في  ــى عــ ــد يـــــؤدي إلــ قـ
شرق آسيا. وتعهد رئيس الوزراء 
ــدا، خـــــــالل لـــقـــائـــه  ــيــ ــيــــشــ ــيــــو كــ فــــومــ
بالرئيس األميركي جو بايدن يوم 
االثــنــي املــاضــي، »بـــزيـــادة كبيرة« 
فــــي مـــيـــزانـــيـــة الــــدفــــاع الــيــابــانــيــة. 
واملسودة، وهي مخطط اقتصادي 
طويل األجــل يتم تحديثه سنويا، 
ــاق،  ــفـ ال تـــقـــدم تــفــاصــيــل حــــول اإلنـ
األولـــى »كانت  للمرة  لكنها ذكــرت 
هــنــاك مـــحـــاوالت مــن جــانــب واحــد 
ـــن بــالــقــوة  ــراهـ لــتــغــيــيــر الــــوضــــع الــ
فـــي شــــرق آســـيـــا، مـــا يــجــعــل األمـــن 

اإلقليمي أكثر تدهورًا«.
)رويترز(

أستراليا لتطويق التمدد 
الصيني

ــــس الــجــمــعــة،  ــا، أمــ ــيــ ــرالــ ــتــ ــت أســ ــ دعــ
ــادئ إلــى  ــهــ دول جـــنـــوب املــحــيــط الــ
صــّد مــحــاوالت الصي التي تسعى 
لتوسيع  املنطقة  دول  مــن  لــلــتــقــّرب 
سيطرتها في مجال األمن. وتوجهت 
بيني  األسترالية  الخارجية  وزيــرة 
وونغ )الصورة( إلى فيجي في أول 
زيارة رسمية، الخميس، سعيا إلى 
جذب الدول الجزرية، بعدما فاجأت 
ــزر ســـلـــيـــمـــان أســـتـــرالـــيـــا الــشــهــر  ــ جــ
املــــاضــــي بـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة أمــنــيــة 
واسعة مع الصي. وقالت وونغ في 
سوفا عاصمة فيجي: »عبرنا علنا 
عــن مــخــاوفــنــا بــشــأن هـــذه الصفقة 

األمنية«. 
)فرانس برس(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

في 27 مايو/ أيار 1997، عّبرت صورة التقطت 
فــي بــاريــس ضــمــت رؤســــاء روســيــا بــوريــس 
يــلــتــســي، وفــرنــســا جـــاك شـــيـــراك، والـــواليـــات 
لحلف  العام  واألمــي  كلينتون،  بيل  املتحدة 
شــمــال األطــلــســي خــافــيــيــر ســـوالنـــا، عـــن أمــل 
بعصر جديد لتعاون غربي-روسي، أو هكذا 
ظنت موسكو. في ذلك اليوم توجت األطراف 
مــفــاوضــات أســابــيــع لــلــوصــول إلـــى اتــفــاقــيــة 
بــي 27 دولـــة فــي األطــلــســي وروســيــا، عرفت 
»القانون التأسيسي لحلف الناتو وروسيا  بـ
بشأن العالقات والتعاون واألمن املتبادلي«. 
الطرفي ال يعتبران  أن  إلى  الديباجة ذهبت 
معا  سيبنيان  وأنــهــمــا  خــصــمــي،  نفسيهما 
 ودائــمــا عــلــى أســـاس مــبــادئ 

ً
»ســالمــا شــامــال

لن  ولــكــن،  الــتــعــاونــي«.  واألمـــن  الديمقراطية 
يــمــر وقـــت طــويــل قــبــل أن يستعيد الــطــرفــان 
أجـــــواء الـــحـــرب الــــبــــاردة والـــتـــوجـــس وغــيــاب 

الثقة.
ــرب إلـــــى تــلــك  ــ ــ ــاق عـــلـــى مــــبــــادئ أقـ ــ ــفـ ــ قـــــام االتـ
ــا، ومـــن بينها ما  ــ املــنــتــهــجــة فــي غـــرب أوروبــ
األول حول  البند  فــي  األضـــواء  سلطت عليه 
الــشــفــافــيــة كـــأســـاس لـــشـــراكـــة قـــويـــة لــتــعــزيــز 
ــقــــرار فـــي املــنــطــقــة  ــتــ ــعـــاون واألمــــــن واالســ ــتـ الـ
األوروبية. وتأسيسا على تلك املبادئ كانت 
روســـيـــا الــبــاحــثــة عـــن هـــويـــة مـــا بــعــد تفكك 
االتحاد السوفييتي توقع على اتفاقية العمل 
التأسيسي مع الناتو. وشملت من بي أشياء 
أخــرى، تأسيس مجلس بي الناتو وروسيا 
أهــــــــداف ومــــبــــادئ  إلـــــى  ــنــــادًا  ــتــ فــــي 2002 اســ
العالقات  التأسيسي« بشأن  اتفاقية »العمل 
ــن، والــســعــي إلــى  ــ املــشــتــركــة والـــتـــعـــاون واألمــ
إجــراء حــوار سياسي مستمر حول القضايا 
التعاون  وتطوير  مبكرًا  لتحديدها  األمنية، 
الـــعـــمـــلـــي وإجــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات مـــشـــتـــركـــة عــنــد 

ــركـــي أنــتــونــي  ــيـ ــر الـــخـــارجـــيـــة األمـ ــ ــاد وزيــ ــ أعــ
بلينكن تصويب بوصلة السياسة الخارجية 
برأيه  التي تشكل  الصي،  باتجاه  األميركية 
ــد عـــلـــى الــنــظــام  ــ »أخــــطــــر تـــهـــديـــد طـــويـــل األمــ
الــدولــي« الــذي تــحــاول إعـــادة تشكيله، وذلــك 
على الرغم من تركه الباب مواربا أمام التعاون 
بلينكن،  خطاب  معينة.  مواضيع  فــي  معها 
املخصص ملهاجمة بكي، والـــذي حــاول فيه 
تــصــحــيــح »زلـــــة لـــســـان« الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
ــوان، فــــجــــر غــضــب  ــ ــ ــايـ ــ ــ جـــــو بـــــايـــــدن بــــشــــأن تـ
الصينية،  الخارجية  وزارة  اتــهــام  مــع  بكي، 
أمــــس الــجــمــعــة، وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
»بتشويه سمعة« بكي. وقال املتحدث باسم 
في  ونــبــي،  وانــغ  الصينية  الخارجية  وزارة 
»ينشر  بلينكن  خطاب  إن  صحافي،  مؤتمر 
الصي،  تهديد  ــم 

ّ
وُيــضــخ خاطئة  معلومات 

ل بشؤونها الداخلية، ويشوه صورة 
ّ

ويتدخ
سياساتها الداخلية والخارجية«.

وفـــي خــطــاب حـــول الــصــي ألــقــاه فــي جامعة 
جورج واشنطن، أمس األول الخميس، أعلن 
قوية مع  بــالده تخوض منافسة  أن  بلينكن 
بــكــي هــدفــهــا الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الــدولــي 
الوقت نفسه أي رغبة في  الحالي، نافيا في 
خــوض »حــرب بــاردة« جديدة. وقــال بلينكن 
إنـــه وعــلــى الــرغــم مــن الــحــرب الــروســيــة على 
ــر تــهــديــد  ــإن بــكــي تــشــكــل »أخـــطـ ــا فــ ــيـ ــرانـ أوكـ
طويل األمــد على النظام الــدولــي«. وأضــاف: 
ــة الـــوحـــيـــدة الــتــي لــديــهــا  ــدولـ »الـــصـــي هـــي الـ
ــــي، كــمــا  ــــدولـ نـــيـــة إلعـــــــادة تــشــكــيــل الـــنـــظـــام الـ
لــديــهــا وبــشــكــل مــتــزايــد الـــقـــوة االقــتــصــاديــة 
والتكنولوجية  والعسكرية  والدبلوماسية 
لـــلـــقـــيـــام بــــــذلــــــك«. وتـــــابـــــع أن »رؤيــــــــــة بــكــي 
الــتــي حافظت  الــكــونــيــة  الــقــيــم  ستبعدنا عــن 
عـــلـــى قـــــدر كـــبـــيـــر مــــن الـــتـــقـــدم الـــعـــاملـــي عــلــى 
الـــ75 املاضية«. ويعتقد بايدن  مــدى األعــوام 

االقتضاء، وأن يركز مجلس الناتو وروسيا 
املشترك.  االهــتــمــام  املــجــاالت ذات  كــافــة  على 
ويــجــب أن يــكــون املــجــلــس مــنــتــدى يــمــكــن أن 
يحرز فيه التعاون بي روسيا وحلف شمال 
األطلسي تقدما. وحــدد االتفاق تشكيل عدد 
في  الــتــعــاون  لتطوير  العمل  مجموعات  مــن 
مكافحة اإلرهــاب وإدارة األزمــات والسيطرة 
ــلــــحــــة، وعـــمـــلـــيـــات حـــفـــظ الـــســـالم،  عـــلـــى األســ
والدفاع  الثقة،  وبناء  الجوي،  املجال  وإدارة 

الصاروخي.
ظلت روســيــا، وخــصــوصــا فــي عهد الرئيس 
الــحــالــي فــالديــمــيــر بـــوتـــي، تــفــســر عــالقــتــهــا 
قــدم وعــودًا  األخير  أن  الغربي على  بالحلف 
ــة،  ــيــ ــدم تـــوســـعـــه نـــحـــو الـــــحـــــدود الــــروســ ــعــ بــ
خــــصــــوصــــا فـــــي الـــــشـــــرق وجـــــنـــــوب الــــشــــرق. 
فـــي املــقــابــل بــقــي األطــلــســي، ومـــراكـــز أبــحــاث 
ودراســات أوروبية، يفندون عدم وجود مثل 
هـــذه الــتــعــهــدات، وخــصــوصــا الــشــفــويــة، في 
و1991.   1990 فــي  أملــانــيــا  توحيد  مباحثات 
ويــســتــنــد الــــرأي الــغــربــي الـــرافـــض الدعــــاءات 
مــوســكــو بــوجــود تــعــهــدات، أو نــصــوص في 
أن األطلسي  إليه تفسر على  املــشــار  االتــفــاق 
ــه بــعــد قــمــة بـــاريـــس في  لـــن يــتــوســع، إلــــى أنــ
مايو/ أيار 1997 بأشهر جرى ضم تشيكيا 
وبولندا واملجر إلى الحلف في قمته املنعقدة 
اإلسبانية  بالعاصمة  أيــلــول  سبتمبر/  فــي 
مــدريــد. لم يحتج الــروس على ذلــك التوسع، 
وواصـــلـــوا تــوقــيــع املــزيــد مــن االتــفــاقــيــات مع 
إن  بــل  1997 و1998.  الــغــربــي طيلة  الــجــانــب 
موسكو افتتحت في 1998 بعثتها لدى مقر 
األطـــلـــســـي فـــي بـــروكـــســـل، واســتــقــبــلــت بعثة 
األخـــيـــر ومــكــتــبــه االســتــعــالمــي فـــي مــوســكــو، 
وصواًل إلى تأسيس »مجلس الناتو-روسيا« 

في 2002.
ــان صــحــيــحــا أم ال  وبــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كـ
أن بوتي فاتح بيل كلينتون بشأن انضمام 
روسيا إلى الناتو، فإن التقارب الروسي مع 
بوتي  انتقال  بعيد  تواصل، حتى  األطلسي 
من رئاسة حكومة يلتسي إلى سدة الحكم، 
وخصوصا مع الجانب األميركي في أعقاب 
ما سمي »الحرب على اإلرهاب« بعد هجمات 

11 سبتمبر/ أيلول 2001.
ورغـــم ذلـــك، كــانــت النخبة الــروســيــة محبطة 
وتبدي توجسا كبيرًا حيال األهداف الغربية 
ــغـــرب،  ــة، وعــــمــــوم ســـيـــاســـات الـ ــيـ ــاقـ ــفـ مــــن االتـ
ــبـــعـــض كـــمـــحـــاولـــة احــــتــــواء.  ــتــــي قــــرأهــــا الـ الــ
في  يـــدور  مــا  مبكرًا  استشعر  بنفسه  بــوتــي 

الـــذي كــثــيــرًا مــا يــقــّســم الــعــالــم بــي معسكري 
الــديــمــقــراطــيــات واألنــظــمــة االســتــبــداديــة، أن 
ــقـــول إن  ــا«، ويـ ــمـ ــذا الــعــقــد ســيــكــون »حـــاسـ هــ
»اإلجـــــراءات الــتــي نتخذها فــي الــداخــل ومع 
الدول في أنحاء العالم ستحدد ما إذا كانت 
رؤيـــتـــنـــا املــشــتــركــة لــلــمــســتــقــبــل ســتــتــحــقــق«. 
ووصــــف االســتــراتــيــجــيــة األمــيــركــيــة »بــثــالث 
وأقــر  وتــنــافــس«.  وتــوافــق،  استثمار،  كلمات: 
وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي بــوجــود إجــمــاع 
متزايد على أن الواليات املتحدة ال تستطيع 
تــغــيــيــر مــســار الــصــي وطـــمـــوحـــات رئيسها 
ــك »ســـنـــشـــكـــل الــبــيــئــة  ــذلــ ــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، لــ شـ
ز 

ّ
يعز نحو  على  بــكــي،  حــول  االستراتيجية 

لكنه  لنظام دولــي مفتوح وشــامــل«،  رؤيتنا 
أشار إلى أنه »حتى أثناء قيامنا باالستثمار 
بكي  مع  معا  سنعمل  والتنافس،  والتوافق 
ندع  أن  يمكننا  ال  تتداخل مصالحنا.  حيث 
تــفــرقــنــا تمنعنا مــن املضي  الــتــي  الــخــالفــات 
الــتــي تتطلب أن نعمل  قــدمــا فــي األولـــويـــات 
معا لصالح شعوبنا والعالم«. وقــال: »نحن 
الــســيــاســي في  الــنــظــام  إلـــى تغيير  ال نسعى 
الــصــي. مهمتنا هــي أن نثبت مــرة أخــرى أن 
ــه الــتــحــديــات  الــديــمــقــراطــيــة يــمــكــن أن تـــواجـ
ــلـــق الــــفــــرص، وتـــعـــزيـــز الـــكـــرامـــة  ــلـــحـــة، وخـ املـ
الــذيــن  اإلنــســانــيــة. أن املستقبل مــلــك ألولــئــك 

يجري مع تواصل نشر »الدرع الصاروخي« 
ورومانيا،  بلغاريا  ثم  بولندا وتشيكيا،  في 
ــام دول تــعــتــبــرهــا  ــ ــبـــاب مــفــتــوحــا أمـ ــرك الـ ــ وتـ

روسيا عمقا دفاعيا هاما.
االنتكاسة األهم في عالقة الطرفي الغربي 
والـــروســـي جــــاءت مــع اســتــهــداف الكرملي 
جـــورجـــيـــا لــقــطــع طـــريـــق انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــى 
حلف شمال األطلسي، وذلك في أغسطس/ 
انــعــطــافــة  الـــحـــدث  ذلــــك  واعـــتـــبـــر   .2008 آب 
 .1997 التفاقية  مــتــدرج  تجميد  فــي  سلبية 
إلــى دعم  نــظــرت موسكو بتوجس إضــافــي 
الغرب ملا سمي »الــثــورات امللونة« في دول 
الـــجـــوار، كــجــورجــيــا وأوكـــرانـــيـــا، وتشجيع 
الديمقراطية في مولدوفا. التجميد الفعلي 
التفاقية العمل التأسيسي جاء بعد تدخل 
عــســكــري روســـي فــي شـــرق أوكــرانــيــا وضــم 
شبه جزيرة القرم في 2014. إذًا، وبعد مرور 

ــا فـــــي خـــطـــاب  ــ ــــضـ ــكــــي أيـ ــا انــــخــــرطــــت بــ ــمــ كــ
اســــتــــفــــزازي بــشــكــل مـــتـــزايـــد وأنـــشـــطـــة مــثــل 
الشعبي  التحرير  جيش  لــطــائــرات  تحليق 
قــــرب تـــايـــوان بــشــكــل شــبــه يـــومـــي«. وأشــــاد 
ــايـــوان بــوصــفــهــا »ديـــمـــقـــراطـــيـــة نــابــضــة  ــتـ بـ
واقـــتـــصـــادًا رائـــــــدًا«، مــشــيــرًا إلــــى أن أمــيــركــا 
الرسمية«  غير  القوية  »عالقتها  ستواصل 
أن  كــرر  لكنه  تزويدها بأسلحة،  بما يشمل 
الواليات املتحدة تعترف ببكي فقط. وقال: 
ــا فـــي الــوضــع  »نــــعــــارض أي تــغــيــيــر أحــــاديــ
استقالل  نــدعــم  ال  الجانبي،  كــال  مــن  القائم 
ــــوان، ونـــتـــوقـــع تـــســـويـــة الـــخـــالفـــات بــي  ــايـ ــ تـ

جانبي املضيق بسبل سلمية«.
أو حــرب  نـــزاع  وقـــال بلينكن: »ال نبحث عــن 
ــلــــى الــــعــــكــــس، نــحــن  بــــــــــاردة جــــــديــــــدة، بـــــل عــ
مــصــمــمــون عــلــى تــجــنــب كــلــيــهــمــا«. وأضــــاف: 
أداء دورهــا  »نحن ال نسعى ملنع الصي مــن 
كقوة كــبــرى، وال ملنع الصي - أو أي دولــة - 
بمصالح  النهوض  أو  اقتصادها  تنمية  من 
النظام  عــن  الــدفــاع  أن  اعتبر  لكنه  شعبها«، 
الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلـــك الــقــانــون واالتــفــاقــيــات 
الــدول  لجميع  املمكن  من  الدولية، »سيجعل 
- بــمــا فــي ذلـــك الـــواليـــات املــتــحــدة والــصــي - 

التعايش والتعاون«.
وكانت إدارة بايدن وضعت بكي على رأس 
أولوياتها الدولية، من خالل وصفها، مرارًا، 
بأنها منافستها الوحيدة على املدى الطويل 
أن الصي  نــطــاق عــاملــي. وأكــــد بلينكن  عــلــى 
»ستختبر الدبلوماسية األميركية بشكل لم 
إدارة خاصة بالصي  إنشاء  نعهده«، معلنا 
انتهاكات  ومــديــنــا  الــخــارجــيــة،  وزارة  داخـــل 

الصي على صعيد حقوق اإلنسان.
ونــقــلــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال«، 
أمس األول الخميس، عن خبراء في العالقات 
ــة قـــولـــهـــم إن ســيــاســة  ــيــــويــ األمـــيـــركـــيـــة اآلســ
ــن تـــفـــتـــقـــر إلــــــى إجــــــــــــراءات لــتــعــزيــز  ــطــ ــنــ واشــ
ــــول إلـــــى األســـــــــواق اآلســــيــــويــــة. وقــــال  ــــوصـ الـ
محلل الشؤون الصينية في معهد »أميركان 
انتربرايز« ديريك سيسيرز إن »خطاب وزير 
الــخــارجــيــة جــيــد، ألن هـــذه الــوظــيــفــة تتميز 
إدارة  أن  الضوء على  لكنه يسلط  بالتحدث، 
بايدن تفضل الحديث على العمل، األمر الذي 
تركنا في نفس املكان مقابل الصي لسنوات. 
إدارة  تــريــد  قبلها،  اإلدارات  مــن  العديد  مثل 
بايدن أن تبدو صارمة تجاه الصي لكنها ال 

تريد القيام بأي أمر صعب«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

فــي صحيفتي  مــقــااًل  النخب، فكتب  صــفــوف 
»روســيــســكــايــا غـــازيـــتـــا« و»نــيــزافــيــســيــمــايــا 
ــا فـــي مطلع  ــيـ غـــازيـــتـــا«، تــحــت عـــنـــوان »روسـ
األلــفــيــة«، ركـــز فــيــه عــلــى أولـــويـــة إعــــادة بناء 

روسيا مجددًا لتكون القوة العظمى.
عــزز توسع حلف شمال األطلسي نحو ضم 
التفيا  ســابــقــا(  )السوفييتية  البلطيق  دول 
توجس  مــن   2004 فــي  وليتوانيا  وإستونيا 
موسكو من السياسات الغربية. فقد كان ذلك 

يؤمنون بالحرية، وأن جميع البلدان ستكون 
حرة في رسم مساراتها الخاصة دون إكراه«.

»اإلكراه املتزايد«  وندد بلينكن في خطابه بـ
تــايــوان، مشددًا  الــصــي على  الـــذي تمارسه 
على أن سياسة واشنطن بشأن هذه القضية 
لــم تتغير. وكـــان بــايــدن أثـــار الــجــدل، خــالل 
مؤتمر صحافي في طوكيو االثني املاضي، 
من خــالل اإلشـــارة إلــى أن الــواليــات املتحدة 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــدفـــاع عــــن تـــــايـــــوان عــســكــريــا. 
وحــاول بعد ساعات تغيير كالمه من دون 
»الغموض  سياسة   

ّ
إن بقوله  عنه،  التراجع 

الصي.  مع  زالــت سارية  ما  االستراتيجي« 
وقال بلينكن: »في حي لم تتغير سياساتنا، 
فإن ما تغير هو التهديد املتزايد من جانب 
بــكــي«. وأشـــار إلــى مــحــاوالت الــصــي »قطع 
عــالقــات تــايــوان مــع دول فــي أنــحــاء العالم، 
املــشــاركــة فــي منظمات دولــيــة.  ومنعها مــن 

ربــع قــرن على اتفاقية التعاون واألمــن بي 
األطــلــســي وروســــيــــا، تــتــحــدث الـــوقـــائـــع عن 
نفسها في الحرب األوكرانية، حيث يعيش 
الذي  فالناتو  مباشرة.  غير  حربا  الطرفان 
رفض تقديم ضمانات للكرملي بعدم ضم 
أوكــرانــيــا إلــيــه، يــدفــع الــيــوم ببعض قــدراتــه 
مستنقع  إلــى  أوكرانيا  لتحويل  العسكرية 
حــقــيــقــي لـــبـــوتـــي. وبــــعــــد 25 ســــنــــة، تــبــدو 
الـــصـــورة غــيــر مــطــمــئــنــة لــســاســة مــوســكــو، 
فالحلف الغربي لم يعد فقط قرب حدودهم 
ــــع تـــوجـــه فــنــلــنــدا والـــســـويـــد  شــــرقــــا، بــــل ومـ
لــعــضــويــتــه، تـــبـــدو روســـيـــا عــمــلــيــا مــحــاطــة 
أكــثــر مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل غـــزو أوكــرانــيــا. 
فــي املــجــمــل، تــغــيــر الــكــثــيــر طــيــلــة الــســنــوات 
املاضية، فاليوم انتزع الغربيون من بوتي 
ــه عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى قـــــــرارات الــغــرب  ــدرتـ قـ

املشتركة.

جبهة دونباس تحتدم

ــان فــــي أقــــصــــى الـــــشـــــرق. مــن  ــعـ ــقـ مـــهـــمـــتـــان تـ
فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس  اتهم  جهته، 
زيلينسكي روسيا مساء الخميس بارتكاب 
»إبادة جماعية« في دونباس بشرق البالد. 
التلفزيون  بثه  في خطاب  زيلينسكي  وقــال 
املــحــتــلــي  الــــخــــمــــيــــس، إن »هـــــجـــــوم  مــــســــاء 
ــبـــاس قـــد يــجــعــل املنطقة  الــحــالــيــي فـــي دونـ
خــالــيــة مــن الــســكــان« متهما الـــغـــزاة الـــروس 
بــالــســعــي إلـــــى تـــحـــويـــل ســيــفــيــرودونــتــســك 
 
ّ
ومــدن أخــرى في املنطقة »إلــى رمـــاد«. وحث

الــتــوقــف عــن العبث مــع روسيا  الــغــرب على 
أشــد على موسكو إلنهاء  عــقــوبــات  وفـــرض 
أن  أوكــرانــيــا، مضيفا  فــي  العبثية«  »حربها 
الوحيد  الــســؤال  لكن  بــالده ستظل مستقلة 
بــأي ثمن. وقــال زيلينسكي إن أوكرانيا  هو 
ــــع الـــرئـــيـــس  لـــيـــســـت مــتــحــمــســة لـــلـــتـــحـــدث مـ
الروسي فالديمير بوتي، لكن يتعي عليها 
مــواجــهــة حــقــيــقــة أن هـــذا ســيــكــون ضــروريــا 
على األرجـــح إلنــهــاء الــحــرب. وذكــر فــي كلمة 
أشياء  »هــنــاك  إندونيسية:  بحثية  ملؤسسة 
يــجــب مــنــاقــشــتــهــا مـــع الــزعــيــم الـــروســـي. أنــا 
التحدث  على  حريص  شعبنا  أن  أبلغكم  ال 
إليه، لكن علينا مواجهة حقائق ما نعيشه«. 
وسأل: »ماذا نريد من هذا االجتماع، نريد أن 
تعود حياتنا، نريد استعادة حياة دولة ذات 

سيادة داخل أراضيها«. 
ــاف زيــلــيــنــســكــي أن الــــقــــوات الــروســيــة  ــ وأضــ
جماعي  »قتل  و  »تهجير«  عمليات  تمارس 
املــدنــيــي« فــي دونــبــاس وتــمــارس »سياسة 
ــــادة جــمــاعــيــة واضـــحـــة تــنــفــذهــا روســـيـــا«.  إبـ
وشّدد على أن »فتح روسيا موانئ أوكرانيا 
بشكل عــاجــل ســيــوقــف ســريــعــا أزمـــة الــغــذاء 
العاملية«. بدورها، ذكرت السفارة األميركية 
فــي كــيــيــف أن »اإلمـــــــدادات الــغــذائــيــة ملاليي 
رهينة  باتت  بالعالم  واملــاليــي  األوكــرانــيــي 

الرئيسي  حّولت روسيا تركيزها 
ــق لــيــســيــتــشــانــســك  ــويــ ــطــ ــى تــ ــلــ عــ
وســيــفــيــرودونــيــتــســك، فــي الــشــرق 
الحرب،  مــن  الحالية  املرحلة  فــي  األوكــرانــي، 
من أجل اإلطباق على الحدود اإلدارية ملنطقة 
دونــــبــــاس، الـــتـــي تـــضـــّم إقــلــيــمــي دونــيــتــســك 
ولـــوغـــانـــســـك. ومــــع انـــــدالع اشــتــبــاكــات على 
ــا عــلــى  ــيــ ــط الـــجـــبـــهـــة، بـــاتـــت روســ طـــريـــق خــ
املدينتي وتحضير قواتها  وشك محاصرة 
لتتوغل بشكل أعمق في منطقة الحرب. في 
املقابل، واصلت القوى الغربية ضغطها في 
مـــوضـــوع حــظــر مـــصـــادر الــطــاقــة الــروســيــة، 
وتقديم املساعدات العسكرية، واتهام روسيا 
بــالــتــســّبــب بــمــجــاعــة عــاملــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 
إن  قولها  مطلعة،  مــصــادر  عــن  »بلومبيرغ« 
»االتحاد األوروبــي يــدرس فرض حظر على 
النفط  املنقول بحرًا وإعــفــاء  الــروســي  النفط 
ــرًا«، مــشــّددة عــلــى أن »اإلعـــفـــاء بــرًا  املــنــقــول بــ

سيكون مؤقتا«.
فــي الــشــرق األوكـــرانـــي، أعــلــن االنــفــصــالــيــون 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أنــهــم  ــا، أمــ ــيــ ــــون لــــروســ ــوالــ ــ املــ
مفترق  تعد  التي  ليمان  بلدة  استولوا على 
طرق مهما في دونباس، وشاهدًا على حدة 
ــاع عن  ــدفــ املــــعــــارك. وذكــــــرت هــيــئــة أركــــــان الــ
األراضي »لجمهورية دونيتسك« االنفصالية 
على حسابها على »تليغرام« إنها »سيطرت 
بشكل كامل« على »كراسني ليمان« )االسم 
القديم لليمان( بفضل وحــدات عسكرية من 
منطقة لوغانسك االنفصالية و»دعم نيران« 
القوات املسلحة الروسية. ولم يعلق الجيش 
ــرانــــي عــلــى ذلـــك.  الـــروســـي أو الــجــيــش األوكــ
وتمهد السيطرة على ليمان الطريق باتجاه 
ســلــوفــيــانــســك ثـــم كـــرامـــاتـــورســـك، مـــع إحـــراز 
تقدم في محاولة تطويق سيفيرودونيتسك 
وليسيتشانسك، وهما مدينتان أوكرانيتان 

ــة«. وطـــالـــبـــت الــســلــطــات  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ لـــلـــقـــوات الـ
األوكرانية مرة أخرى الغرب الجمعة بمزيد 
ــلــــحــــة. وكـــتـــب مـــســـتـــشـــار الـــرئـــاســـة  مــــن األســ
األوكرانية، ميخايلو بودولياك، في تغريدة 
على »تويتر« أن »بعض الشركاء يتجنبون 
إعطاء األسلحة الالزمة خوفا من التصعيد«. 
وأضــــاف »تــصــعــيــد حــقــا؟ روســيــا تستخدم 
يحرقون  نــوويــة،  غير  أسلحة  أثــقــل  بالفعل 
ــوقــــت ملــنــحــنــا  ــاء ربـــمـــا حـــــان الــ ــيــ ــنــــاس أحــ الــ
)قـــاذفـــات صــواريــخ مــتــعــددة( أم ال آر أس«. 
»رويترز »عن مصادر  نقلت وكالة  بدورها، 

أن »الــجــيــش األمـــيـــركـــي وقــــع اتــفــاقــا لــشــراء 
صواريخ ستينغر بقيمة 687 مليون دوالر 

سترسل إلى أوكرانيا«.
الدفاع األوكرانية أن  بدورها، شــّددت وزارة 
»ال نية لدينا ملهاجمة أراض روسية، ونحن 
ــلـــحـــة الــغــربــيــة  مـــلـــتـــزمـــون بـــاســـتـــخـــدام األسـ
أن »قواتنا  أراضــيــنــا«. وكشفت  عــن  لــلــدفــاع 
مــســتــمــرة فـــي شـــن الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــوات 
التي تحاول دحرنا شرقي ليمان،  الروسية 
وصد محاوالت القوات الروسية التقدم نحو 
رت 

ّ
بلدة سلوفينسك بإقليم دونباس«. وحذ

ــــخ إســكــنــدر  ــــواريـ ــا صـ ــيــ ــن أن »نـــشـــر روســ مــ
عــلــى حــــدود بــيــالروســيــا يــفــاقــم الــتــهــديــدات 

باستهداف البنية التحتية«.
الــــدفــــاع  فــــي وزارة  كـــبـــيـــر  مــــســــؤول  وأعــــلــــن 
ــــي واشـــنـــطـــن،  ــاغــــون( فـ ــتــ ــنــ ــبــ األمــــيــــركــــيــــة )الــ
تـــطـــويـــق  يــــــحــــــاول  الـــــــروســـــــي  الــــجــــيــــش  أن 
ــانـــســـك.  ــتـــشـ ــيـ ــيـــسـ ــتــــســــك ولـ ــيــ ــيــــرودونــ ــفــ ــيــ ســ
وأضاف: »نعتقد أن القوات الروسية تمكنت 
مــن الــســيــطــرة عــلــى الــجــزء األكــبــر مــن شمال 
شـــرقـــي ســيــفــيــرودونــتــســك، عــلــى الـــرغـــم من 
استمرار القتال«. وقال رئيس اإلدارة املدنية 

ألكسندر  والعسكرية في سيفيرودونيتسك 
ألفا و13  إنــه مــا زال هناك بــي 12  ستريوك 
ألـــــف شـــخـــص فــــي املـــديـــنـــة الــــتــــي كـــــان عـــدد 
الــحــرب.  قبل  نسمة  ألــف  مئة  يبلغ  سكانها 
من جهة أخرى، أعلن حاكم املنطقة سيرغي 
غايداي، أمس، أن خمسة مدنيي على األقل 
تلوا خالل الساعات الـ24 املاضية في منطقة 

ُ
ق

لــوغــانــســك. وقـــال إن أربــعــة منهم قــتــلــوا في 
بخمسي  أضـــرار  ولحقت  سيفيرودونتسك 
مبنى هناك. وكتب غايداي على »تليغرام«: 
وقف  معنى  سيفيرودونتسك  سكان  »نسي 

إطـــالق الــنــار ملــدة نصف ســاعــة على األقـــل«. 
ونقلت وسائل اإلعالم األوكرانية عنه أن »60 
سيفيرودونتسك  في  املساكن  من  املائة  في 
ُدّمــرت وما بي 85 و90 في املائة من مباني 
املدينة تضررت وستحتاج إلى عملية ترميم 
كــبــيــرة«. وشــــّدد عــلــى أن الــقــوات األوكــرانــيــة 

تدافع بشراسة عن سيفيرودونيتسك.
أن  أمــس،  البريطانية،  الدفاع  وأعلنت وزارة 
آخـــر املــعــلــومــات االســتــخــبــاراتــيــة تشير إلــى 
ســيــطــرة الــقــوات الــبــريــة الــروســيــة عــلــى عــدة 
بلدات في مدينة بوباسنا، شرقي أوكرانيا. 

وذكــــــرت الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان االســـتـــخـــبـــارات 
الـــبـــريـــة  الـــــقـــــوات  الــــيــــومــــي، أن  ــكـــريـــة  الـــعـــسـ
الــروســيــة تسعى حــالــيــا ملــحــاصــرة مدينتي 
ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك ولـــيـــشـــانـــســـك. وأشـــــار 
تــقــريــر االســـتـــخـــبـــارات الــبــريــطــانــيــة إلــــى أن 
الجنوبية  الروسية  الــقــوات  تجمعات  مهمة 
اآلن احتالل املناطق الجنوبية في أوكرانيا، 
مضيفة أن روســيــا أخــرجــت أخــيــرًا دبــابــات 
من طراز »تي 62« من مخازنها ودفعت بها 
لنطاق عمليات تجمعات القوات الجنوبية، 
موضحا أن هذه الدبابات، التي يعود تاريخ 

ستكون  مــضــت،  عــامــا  لخمسي  تصنيعها 
ــابــــات مــن  ــلــــدبــ ــادة لــ ــ ــــضـ عــــرضــــة ألســـلـــحـــة مـ
 عــن أن وجــودهــا 

ً
الــجــانــب األوكـــرانـــي، فــضــال

املــعــارك يــدل على النقص الذي  في ساحات 
ــتـــاد الــحــديــث  ــا فــــي الـــعـ ــيــ تـــعـــانـــي مـــنـــه روســ

الجاهز للمعارك. 
سياسيا، وصف الرئيس الروسي فالديمير 
بــوتــي، أمــــس، الــضــغــوط عــلــى روســيــا التي 
تمارسها »دول غير صديقة« بأنها بمثابة 
عــــــــدوان. وقــــــال بـــوتـــي خـــــالل كــلــمــة ألــقــاهــا 
فــي جــلــســة املــجــلــس االقــتــصــادي األوراســــي 
األعلى: »تتضح مزايا دورة االندماج بشكل 
خاص اآلن، في ظل الوضع الدولي الصعب 
الــحــالــي، فــي مــواجــهــة الـــعـــدوان الــعــمــلــي من 
ــدول غــيــر الــصــديــقــة لــنــا«.  جــانــب عـــدد مــن الــ
ورفـــض فــي اتــصــال بــاملــســتــشــار النمساوي 
كــارل نيهامر إلقاء اللوم على روسيا بشأن 
هاتفيا  نيهامر  وبحث  الغذائية.  اإلمــــدادات 
املــلــف األوكـــرانـــي مــع الــرئــيــس الــتــركــي رجب 

طيب أردوغان.
مــن جــانــبــه، اتــهــم وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي الفروف الغرب بشن »حرب شاملة« 
عـــلـــى بــــــــالده مـــتـــوقـــعـــا أن تـــســـتـــمـــر »لـــوقـــت 
ــروف خــــالل اجـــتـــمـــاع مع  ــ ــال الفــ ــ طــــويــــل«. وقـ
مــســؤولــي مــنــاطــق روســيــة أن »الــغــرب أعلن 
حــربــا شــامــلــة عــلــيــنــا، ضـــد الــعــالــم الــروســي 
بـــأســـره«. كــمــا أعــلــنــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
أنــهــا ســتــطــرد خمسة مــن مــوظــفــي الــســفــارة 
الـــكـــرواتـــيـــة فـــي مــوســكــو ردًا عــلــى مــطــالــبــة 
السلطات في كرواتيا بعض الدبلوماسيي 
الروس بمغادرة البالد. وذكرت الوزارة أنها 
استدعت السفير الكرواتي توميسالف كار، 
احــتــجــاجــا عــلــى تــقــديــم زغــــرب أســلــحــة إلــى 
أوكرانيا، واتهامها موسكو بارتكاب جرائم 

حرب. 
)العربي الجديد، قنا، األناضول، 
فرانس برس، رويترز(

)Getty( توجه السويد وفنلندا لالنضمام للناتو قّربه جغرافيًا أكثر من روسيا

)Getty/بلينكن: ال نبحث عن نزاع أو حرب باردة جديدة )ألكس وونغ

في ليسيتشانسك، دونباس، حيث تدور أشرس المعارك )أريس ميسينيس/فرانس برس(

األخيرة  األيام  في  تركيزها  مع  تدريجيًا،  األوكرانية  األراضي  ابتالع  محاوالتها  روسيا  تواصل 
على مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، في الشرق األوكراني، من أجل السيطرة على 
المقابل،  في  ودونيتسك.  لوغانسك  إقليمي  تضّم  التي  دونباس،  لمنطقة  اإلدارية  الحدود 

اتهم الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا، بارتكاب »إبادة جماعية« في دونباس، 
وسط تقدم في ملف حظر النفط الروسي في الغرب من جهة، واستمرار الدعم العسكري 

الغربي، األميركي تحديدًا، للقوات األوكرانية، خصوصًا عبر صواريخ »سيتنغر«
الحدث

روسيا تبتلع أوكرانيا 
بالتدرج

رفض بوتين إلقاء 
اللوم على روسيا بشأن 

اإلمدادات الغذائية

زيلينسكي: روسيا 
ترتكب إبادة جماعية في 

منطقة دونباس

عزز توسع الحلف 
لضم دول البلطيق 

هواجس موسكو

اعتبرت بكين أن بلينكن 
يُضّخم تهديد الصين 

ويتدخل بشؤونها

تغيّر الكثير مع مرور ربع 
قرن على توقيع اتفاقية 

حلف شمال األطلسي 
وروسيا، إذ إن الناتو 

وموسكو يخوضان حربًا 
غير مباشرة في أوكرانيا

وضع وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن 
الصين على رأس قائمة 

الدول التي تهدد النظام 
الدولي، لكنه تمسك 

بسياسة الغموض بشأن 
تايوان

الشرق  أقصى  في  بريموريه  منطقة  يمثالن  شيوعيان  نائبان  طالب 
المحلية،  الوطنية  للجمعية  اجتماع  خالل  الجمعة،  أمس  الروسي، 
فيها  يتخذ  التي  األولــى  المرة  وهي  أوكرانيا.  على  الهجوم  بوقف 
نــــواب فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
خــطــوة مــمــاثــلــة، خــصــوصــًا أن 
وخالل  أوكرانيا.  غزو  يؤيد  الحزب 
ليونيد  النائب  نهض  االجــتــمــاع، 
وقال:  )الصورة(  فاسيوكيفيتش 
نطالب  ازدياد،  في  اليتامى  »عدد 
بانسحاب فوري للقوات الروسية«. 
وأيّد النائب الشيوعي اآلخر غينادي 

شولغا كالم زميله.

شيوعيون ضد بوتين

متابعة تقرير

Saturday 28 May 2022 Saturday 28 May 2022
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غوستافو بترو يقترب من رئاسة كولومبيا

اليسار على أبواب السلطة للمرة األولى

طهران تحتج ضد واشنطن

تمنح استطالعات 
الرأي المختلفة بترو 

تقدمًا مريحًا

ــون، غـــــدًا  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــومــ ــ ــولــ ــ ــكــ ــ ــ ــه ال ــ ــــجـ ــتـ ــ يـ
ــتــــراع  ــنـــاديـــق االقــ ــــى صـ األحـــــــد، إلـ
ــتــــخــــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  النــ
الــــــ34 فـــي تـــاريـــخ الـــبـــاد، وســــط تـــقـــدم الفــت 
فــي اســتــطــاعــات الــــرأي لــلــمــرشــح الــيــســاري 
غوستافو بترو، الذي في حال فاز فسيكون 
أول رئيس يــســاري فــي بــوغــوتــا، بعد عقود 
مـــن هــيــمــنــة الــيــمــن والـــيـــمـــن الـــوســـط على 
فإن  االنتخابات،  نتيجة  تكن  وأيــا  السلطة. 
للباد مهمات صعبة،  العتيد  الرئيس  أمــام 
تــحــديــدًا فــي املــلــف االقــتــصــادي، الـــذي شهد 
الــرئــيــس املنتهية واليته  تــراجــعــا فــي واليـــة 
تأثره بتفشي وباء   عن 

ً
إيفان دوكــي، فضا

كـــورونـــا فـــي الــعــامــن املــاضــيــن. ويــتــنــافــس 
فـــي االنــتــخــابــات، بــاإلضــافــة إلـــى بـــتـــرو، كل 
ورودولفو هرنانديز  فاياردو  من سيرجيو 
غوميز  وإنريكي  رودريغيز  ميلتون  وجــون 
وفيديريكو  يمينية(،  تيارات  من  )جميعهم 
من  بكونه  ُمتهم  لكنه  )مستقل،  غوتييريز 
مـــؤيـــدي الــرئــيــس الــيــمــيــنــي األســـبـــق ألــفــارو 

أوريبي(.
ويـــنـــّص الـــقـــانـــون الــكــولــومــبــي عــلــى إجــــراء 
ــيـــة،  الـــرئـــاسـ االنــــتــــخــــابــــات  مــــن  أولـــــــى  دورة 
وفــــي حــــال فــــوز أحــــد املــرشــحــن بــنــســبــة 50 
ــا فـــي حــــال لم  فـــي املـــائـــة ُيــصــبــح رئــيــســا، أمــ
يــتــجــاوز أي مــرشــح حــاجــز الـــــ50 فــي املــائــة، 
يونيو/   19 في  مقررة  ثانية،  دورة  جرى 

ُ
فت

حـــزيـــران املــقــبــل. وتــبــدو فـــرص بــتــرو واعـــدة 
فــي الــــدورة، مــع إجــمــاع مــؤســســات »ســي أن 
ــيـــروس« و»إنـــفـــايـــمـــر«  ــتـ ــويـ ــكـ ــــي« و»مـــوسـ سـ
و»غوارومو« و»سياغ« و»أتاس إنتل«، في 
استطاعاتها التي أجرتها في شهر مايو/ 
املرشحن  الحالي، على تصّدره الئحة  أيــار 
الستة، بنسب تــراوح ما بن 35.8 في املائة 
و44.7 في املائة. لكن بترو سيشهد منافسة 
أقوى في الدورة الثانية، خصوصا إذا تأهل 
ــو هــرنــانــديــز ملـــاقـــاتـــه، إذ أجــمــعــت  ــفــ رودولــ
ــادر على  ــه قــ مــؤســســات االســتــطــاع عــلــى أنـ
هزيمة املرشح اليساري. أمــا في حــال تأهل 
ــإن فــــوز بــتــرو  أي مـــن املــرشــحــن املــتــبــقــن فــ

سيكون محسوما.
بنفوذ  الكولومبي  اليمن  يتمتع  تاريخيا، 
النظام  مــؤســســات  تماسك  عــن  نــاجــم  كبير، 
والـــجـــيـــش والــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة، الـــذي 
الــثــروات واألراضـــي  لتوزيع  أرســـى مفهوما 
غـــيـــر عــــــــادل، مـــســـاهـــمـــا فــــي نــــشــــوء حـــركـــات 
ــّرد يــــســــاريــــة، مـــثـــل »الــــــقــــــوات املــســلــحــة  ــ ــمـ ــ تـ
الــثــوريــة الــكــولــومــبــيــة« )فـــــارك(. أمـــا الــيــســار 
الــبــاردة )1947  الــحــرب  أيــام  فتّمت شيطنته 
 مواالة السلطات الكولومبية 

ّ
1991(، في ظل

ــدة وحـــــصـــــول الــــحــــركــــات  ــحــ ــتــ ــــات املــ ــــواليـ ــلـ ــ لـ
الــيــســاريــة عــلــى دعــــم االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 

وكوبا.
املــولــود في عام  الكولومبي،  السام  أن  غير 
2016، بن الدولة و»فــارك«، ساهم في إنهاء 
ــع 

ّ
الــتــمــيــيــز األيـــديـــولـــوجـــي نــســبــيــا، مـــع تــطــل

املواطنن إلى مرحلة جديدة من السام. إال أن 
هذه املرحلة اصطدمت بعقبات عدة، بدءًا من 

بن نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وفبراير/ 
لعمليات  بــالــتــصــدي  ــطــالــب 

ُ
ت  ،2020 شــبــاط 

العنف وتحسن  وأعــمــال  املــخــدرات  تهريب 
أوضـــــاع الـــعـــمـــال، ودعــــم الــتــعــلــيــم الــرســمــي، 
وحــمــايــة الــســكــان األصــلــيــن واملــدافــعــن عن 
الحقوق، واحترام اتفاق السام مع »فــارك«. 
وبن أكتوبر/ تشرين األول 2018 وديسمبر 
من العام عينه، اندلعت احتجاجات طابية 

رافضة لرفع الدعم عن الطاب.
 هذه التوترات، لم يعد واردًا بالنسبة 

ّ
في ظل

مع  التقليدي،  اليمن  اختيار  للكولومبين 
ــروز بـــتـــرو وغــوتــيــيــريــز مــرشــحــن قــويــن  ــ بـ
لرئاسيات الغد. وإذا كان غوتييريز ال يزال 
 أوريــــبــــي، فــــإن بــتــرو 

ّ
مــعــروفــا بــتــأيــيــده خــــط

يبقى خيارًا جاذبا للشباب، في ظل تعهداته 
»إنهاء النموذج االقتصادي  بتغيير النظام بـ
الــنــيــولــيــبــرالــي«، مـــا دفــــع بــغــوتــيــيــريــز إلــى 
ــه »شــعــبــوي وســلــطــوي«، قبل أن 

ّ
اتــهــامــه بــأن

أنــه لن يصادر أي ملكية  يــرّد بترو بإعانه 
خاصة في حال أصبح أول يساري ُينتخب 

رئيسا للباد.
ــيـــون إخــــافــــة  ــنـ ــيـ ــيـــمـ ــــون الـ ــــحـ ــــرشـ وحــــــــــاول املـ
االئــتــاف  فـــوز  بــعــد  الكولومبين  الــنــاخــبــن 

اليساري بغالبية كبيرة في مجلسي النواب 
والـــشـــيـــوخ فـــي انــتــخــابــات 13 مـــــارس/ آذار 
املاضي. ومن شأن فوز بترو في الرئاسيات 
تكريس هيمنة يسارية على كامل مؤسسات 
في  املماثلة  االنتفاضات  يشبه  بما  الــدولــة، 

تشيلي واإلكوادور والبيرو. لكن تحديات أي 
ماريا  للخبيرة  وفقا  كبيرة،  رئيس ستكون 
أليخاندرا فيليز، من جامعة يونيفرسيداد، 
الــتــي اعــتــبــرت أن عــلــى الــرئــيــس الــجــديــد أن 
»يـــســـيـــطـــر عـــلـــى مـــســـألـــة انـــتـــشـــار األســلــحــة 
الفردية، التي تؤدي إلى زيادة أعمال العنف 
ــم«، وفـــقـــا ملا  ــرائـ ــجـ والـــســـرقـــة وغــيــرهــا مـــن الـ

ذكرته لصحيفة »ال تيمبو« التشيلية.
كــــــان بــــتــــرو عــــضــــوًا فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
ــة بــــوغــــوتــــا وعــــضــــوًا فــي  ــمـ ــعـــاصـ وعــــمــــدة الـ
مجلس النواب. لكن انطاقته الفعلية كانت 
مــع »حــركــة 19 إبـــريـــل«، الــتــي ُولــــدت نتيجة 
الرئاسية  االنــتــخــابــات  شــاب  الـــذي  للتزوير 
الــخــاســر  ــح  املــــرشــ عـــــام 1970، ورفــــــض  فــــي 
بفوز  االعــتــراف   

ّ
بينيا روخـــاس  غوستافو 

الحركة  ميسالي باسترانا بوّريرو. تحولت 
ح في كولومبيا 

ّ
أكبر تنظيم مسل إلــى ثاني 

بـــعـــد »فــــــــــارك«، واشــــتــــهــــرت بـــســـرقـــة »ســيــف 
بــولــيــفــار«، وهـــو ســيــف مــؤســس كولومبيا، 
الجنوبية«، سيمون  أميركا  »محّرر  بـ ب 

ّ
امللق

عام  الثاني  كــانــون  يناير/   17 فــي  بوليفار، 
1974، بغرض التأكيد على والدة »انتفاضة 
مــدنــيــة ضــد نــظــام ُيــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه غير 

عادل«.
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ إبـــــــريـــــــل«  وقــــــــــاد »حــــــركــــــة 19 
السياسين، أبرزهم كان ألفارو فياض، وهو 
الــذي ساهم فــي تفعيل  مــن أصــول لبنانية، 
دور الحركة فكريا وميدانيا، قبل مقتله على 
الــشــرطــة فــي عــام 1986. ويستعن بترو  يــد 
دوما بقراءات لفياض، حول العمل السياسي 
الجامع من  الوطني  »العمل  واالنــخــراط في 
دون إقصاء، وفقا لإلرادة الشعبية«. وقادت 
الــحــركــة هــجــومــا عــلــى املــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
إلــى  نــوفــمــبــر 1985، أدى  فــي 6 و7  بــوغــوتــا 
مقتل املهاجمن الـ35 جميعهم و25 قاضيا. 
واعترف بترو الحقا بأن الهجوم على قصر 
«، لكنه 

ً
العدل، مقّر املحكمة العليا، كان »خطأ

شّدد على أنه لم يكن مشاركا فيه، »فقد كنت 
قابعا في السجن في حينه«.

)العربي الجديد(

8
سياسة

قدمت إيران مذكرة 
احتجاج شديدة ضد 

الواليات المتحدة، عبر 
السفارة السويسرية، بسبب 
توقيف ناقلة نفط إيرانية 

في اليونان، ومصادرة 
نفطها، ودعت لإلفراج 

الفوري عنها

يبدو اليسار الكولومبي في وضعية جيدة للفوز برئاسة الجمهورية، عبر غوستافو بترو، المرشح المفّضل وفقًا الستطالعات 
الرأي، وهو ما من شأنه تغيير الدفة في بلد اعتاد على رؤساء ينتمون إلى اليمين بكل تياراته

بترو في مناظرة رئاسية، في 24 مايو )خوانشو توريس/األناضول(

طهران ـ صابر غل عنبري

استدعت الخارجية اإليرانية، أمس الجمعة، 
الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة الــســويــســريــة، التي 
مذكرة  لتسليمه  األمــيــركــيــة،  املصالح  تــرعــى 
احــتــجــاج شـــديـــدة عــلــى »الــتــدخــل والــضــغــط 
األمــــيــــركــــيــــن« عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، 
لـــتـــوقـــيـــف نـــاقـــلـــة نـــفـــط كــــانــــت تـــحـــمـــل الــعــلــم 
اإليـــــرانـــــي ومـــــصـــــادرة شــحــنــتــهــا الــنــفــطــيــة. 
ــيـــم« اإليــــرانــــيــــة بـــأن  ــنـ وأفـــــــــادت وكــــالــــة »تـــسـ
الناقلة  أن توقيف  أكدت  اإليرانية  الخارجية 
لقوانن  انــتــهــاك ســافــر  ومــصــادرة شحنتها 
املــاحــة الــدولــيــة واتــفــاقــيــات املـــاحـــة، داعــيــة 
إلــى ضـــرورة اإلفـــراج عــن الناقلة وشحنتها. 
مـــن جـــانـــبـــه، وعــــد الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــارة 
الــســويــســريــة بـــإبـــاغ االحـــتـــجـــاج واملــطــالــب 
اإليرانية إلى اإلدارة األميركية في أسرع وقت 

ممكن. 
ويوم األربعاء املاضي، كشفت منظمة املوانئ 
واملـــاحـــة الــبــحــريــة اإليـــرانـــيـــة، فــي بــيــان، عن 
»احــتــجــاز الــيــونــان نــاقــلــة كــانــت تــحــت العلم 
اإليـــرانـــي وقـــامـــت بــتــوقــيــف شــحــنــتــهــا«. ولــم 

تــكــشــف إيــــــران عـــن تـــاريـــخ الــــحــــادث، لكنها 
فــورًا،  السفينة  بــاإلفــراج عن  اليونان  طالبت 
احتمت بسواحل  قد  كانت  أنها  إلــى  مشيرة 
الــيــونــان بــســبــب عــطــل فــنــي وظــــروف جــويــة. 
ــــوات الــعــســكــريــة  ــقـ ــ ــــت املـــنـــظـــمـــة أن الـ ــافـ ــ وأضـ
الــيــونــانــيــة »مـــارســـت قــرصــنــة بــحــريــة« بعد 
تفريغ شحنة السفينة بأمر محكمة يونانية 

وبتنسيق أميركي. 
وأول من أمس الخميس، ذكرت ثاثة مصادر 
مطلعة لوكالة »رويترز« أن الواليات املتحدة 
صــادرت شحنة نفط إيرانية كانت على منت 
ــي، وأضـــافـــت أن  سفينة يــديــرهــا طــاقــم روســ
رسل إلى الواليات املتحدة على 

ُ
الشحنة ست

ــتـــجـــزت الــســلــطــات  مـــنت ســفــيــنــة أخــــــرى. واحـ
ــي، الــســفــيــنــة  ــاضــ الـــيـــونـــانـــيـــة، فـــي الــشــهــر املــ
»بيجاس«، التي ترفع علم إيران وعلى متنها 
طـــاقـــم روســـــي يــضــم 19 فــــــردًا، قــــرب ســاحــل 
جــــزيــــرة إيـــفـــيـــا الــجــنــوبــيــة بــســبــب عــقــوبــات 
ــالــــت الـــســـلـــطـــات إن  االتــــحــــاد األوروبـــــــــــي. وقــ
جزت تطبيقا لعقوبات االتحاد 

ُ
السفينة احت

األوروبــي على روسيا بسبب غزو أوكرانيا. 
فرج عن السفينة في وقت الحق بسبب 

ُ
لكن أ

االلتباس حول العقوبات على مالكيها. 
مــن جــهــتــه، أكـــد أمـــن املــجــلــس األعــلــى لألمن 
ــرانـــي عــلــي شــمــخــانــي، ونــظــيــره  الــقــومــي اإليـ
الروسي نيكوالي باتروشيف، في لقاء جمع 
»التعاون  لـ التخطيط  بينهما أمس، ضرورة 
ــران ومـــوســـكـــو  ــ ــهــ ــ ــــن طــ ــــي« بــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
األحادية«  األميركية  السياسات  »مواجهة  لـ
والـــعـــقـــوبـــات األمــيــركــيــة عــبــر إعـــــداد »آلـــيـــات 
جــــديــــدة«. وبـــحـــث شــمــخــانــي وبــاتــروشــيــف 
عــلــى هــامــش مشاركتهما فــي مــؤتــمــر األمــن 
العاقات  طاجيكستان،  في  الرابع  اإلقليمي 
الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
وفــقــا ملــا أوردتــــه وكــالــة »نـــور نــيــوز« املقربة 
مــن مجلس األمـــن الــقــومــي اإليـــرانـــي.  وعــّبــر 

أمن مجلس األمن القومي اإليراني عن رضا 
للمشاورات بن  العالي  بــاده من »املستوى 
الــبــلــديــن عــلــى مــخــتــلــف املـــســـتـــويـــات«. ودعـــا 
للتعاون  التخطيط  إلــى »ضـــرورة  شمخاني 
االستراتيجي بن طهران وموسكو ملواجهة 
ــال:  ــ الـــســـيـــاســـات األمـــيـــركـــيـــة األحــــــاديــــــة«. وقـ
»كــمــا يــبــدو فـــإن الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا لن 
الــحــرب، ولــذلــك يجب  ــرفــع حتى إذا انتهت 

ُ
ت

الــتــخــطــيــط إلنــــشــــاء مـــنـــظـــومـــة مــــوحــــدة مــن 
التعاون على املدى االستراتيجي بعيد املدى 

بن الدول التي تتعرض للعقوبات«. 
وأشار املسؤول األمني اإليراني إلى أن إيران 
تــتــعــرض لــلــعــقــوبــات الــغــربــيــة مــنــذ 43 عاما 
و»أصبحت رمزًا إلفشال العقوبات في فرض 
إرادة سياسة على الدول املستقلة«، مؤكدًا أن 
االقتصادية  العاقات  في  األساسية  »القفزة 
بن الطرفن من أهم أبعاد العاقات والعامل 
ــراع تــطــويــر الــتــعــاون فــي بقية  األهـــم فــي إســ
املـــجـــاالت«. ودعـــا شمخاني، روســيــا، بشكل 
ــر مــــبــــاشــــر، إلــــــى الــــتــــصــــدي لــلــســيــاســات  ــيـ غـ
الدول  إن »بعض  التركية في سورية، بقوله 
تستغل األزمة األوكرانية لتنفيذ مشاريعها 
الــتــوســعــيــة فـــي املــنــطــقــة ومــتــابــعــة تحقيق 
الجاد  التصدي  ويجب  وأهــدافــهــا  طموحها 
لها«. من جهته، قال باتروشيف إن »العملية 
ــا )االســـــم  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــيــــة الـــخـــاصـــة فــ الــــروســ
ــغـــزو( مـــجـــرد ذريـــعـــة  ــلـ ــــي لـ ــــروسـ ــمـــي الـ الـــرسـ
ألن  بــادنــا،  على  الواسعة  العقوبات  لفرض 
ــازم عــلــى إلـــحـــاق الـــضـــرر بــروســيــا  ــ الـــغـــرب عـ
وحــتــى لــو لــم تــكــن هــنــاك األزمــــة األوكــرانــيــة 
»الــغــرب  أن  الــعــقــوبــات«. ورأى  لفرضت هــذه 
يسعى إلى فرض إرادتــه على الــدول األخرى 
عبر العقوبات، لذلك يجب التخطيط لتجاوز 
آلــيــات جديدة  الــراهــنــة عبر تفعيل  الــظــروف 
الوطنية ونظام  الــعــمــات  اســتــخــدام  خــاصــة 

تبادل مالي مستقل«.

الحكم  ذات  كولومبيا،  بن  املتوترة  العاقة 
الــيــســاري.  الحكم  ذات  وفــنــزويــا،  اليميني، 
واتهمت كاراكاس بوغوتا مرارًا بالتدخل في 
األحــداث  بعض  وكـــادت  الداخلية،  شؤونها 
أن تؤدي إلى حرب بن البلدين في العامن 
الصعبة  العاقة  إلــى  وباإلضافة  املاضين. 
مـــع الــفــنــزويــلــيــن، فــــإن املـــشـــاكـــل الــداخــلــيــة 
وبــاء  تفشي  وقــع  على  تفاقمت  بوغوتا  فــي 
كـــورونـــا، وتــحــديــدًا إعـــان دوكـــي عــن زيـــادة 
الـــضـــرائـــب وتـــعـــديـــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، ما 
ــة فــي  ــعــ ــتـــجـــاجـــات واســ أدى إلـــــى نـــشـــوء احـ
كولومبيا بن 28 إبريل/ نيسان 2021 و31 
ولم  عينه.  العام  من  األول  كانون  ديسمبر/ 
تــكــن االحـــتـــجـــاجـــات األولـــــى مـــن نــوعــهــا في 
احتجاجات  حملة  سبقتها  إذ  دوكـــي،  عهد 

متابعة

■ أتوقع أن يكون غدًا تصريح للناطق العسكري بأسم كتائب القسام أبو 
عبيدة، يحذر فيه الكيان اإلسرائيلي من تنفيذ مسيرة األعام

■ على الرغم من مضي خمسة وخمسن عاما من احتال الشطر الشرقي من 
القدس، ونحو 74 عاما على احتال شطرها الغربي، ما زال املحتل الغاصب 

غير قادر على تمرير مسيرته من دون حشد آالف عناصر الشرطة، ومن 
خلفهم كتائب من الجنود. #مسيرة_األعام 

■ إسرائيل ترى في مسيرة األعام واستفزاز املقاومة النفق الوحيد للخروج 
من أزمة استشهاد شيرين أبو عاقلة، التي أصبحت قضية دولية، فتقوم 

بحرب مدمرة وتقتل متعمدة األطفال

■ إقرار بدل نقل للعسكرين بالخدمة الفعلية؟ وينن؟ املعاش ما بيتجاوز 
املليونن والسرفيس بأربعن ألف واآلتي أعظم. شو بدكم شو الهدف من 
هيدا الضغط كلو؟ العسكرين أغلبهم صار يفكر بالفرار وإذا ما القى حل 

عم يفكر ينهي حياتو. فكرو فيه بقى. #لبنان #الدوالر 

■ ما يحدث اليوم في #لبنان يؤكد مجددًا أن انهيار الوضع االقتصادي في 
السنوات األخيرة كان قرارًا سياسيا أكثر منه اقتصاديا. #حزب_الله قرر 

أن يقول اليوم: هذا جوابي على نتائج االنتخابات، التهوا بالخبز وانسوا 
السيادة ومسألة الساح. #الدوالر

■ بحسب بلومبيرغ، للمّرة األولى تجاوزت صادرات النفط الروسية إلى 
آسيا تلك التي إلى أوروبا الشهر املاضي ومن املتوقع أن تستمر الكميات 

عاني أوروبا من غاء النفط بسبب 
ُ
رسلة إلى آسيا بالتزايد. فبينما ت

ُ
امل

الصراع في #أوكرانيا والعقوبات على #روسيا، تستفيد الصن والهند من 
ضة

ّ
النفط الروسي بأسعار مخف

■ اغتيال قادة في الحرس الثوري في قلب العاصمة طهران. احتجاجات 
وتظاهرات تجتاح املدن. انفجارات وحرائق مجهولة في معسكرات ومواقع 

هامة. أسبوع ساخن في إيران

■ رفض االتحاد العام التونسي للشغل حوار #قيس_سعيد كما أكد على 
أنه غير ملزم بهذا الحوار الغريب. موقف االتحاد خطوة معتبرة لفرملة 
االنقاب الذي أساء لكل #تونس وقذف بها في حالة من التيه. هناك أمل 

لإلنقاذ. تونس تتسع لكل أبنائها وتستحق أفضل من هذا االنقاب البائس

على عكس التاريخ الصدامي في ربع القرن األخير بين كولومبيا وفنزويال، 
يبدو المرشح اليساري غوستافو بترو قريبًا من كاراكاس، خصوصًا أنه زار 
بين عامي  الراحل هوغو تشافيز، حين كان مسجونًا  الفنزويلي  الرئيس 
للرجلين  صور  انتشرت  كما  فاشلة.  انقالب  محاولة  بسبب  و1994   1992
في  بوليفار  تمثال  قبالة  آخرين  أشخاص  خمسة  مع  يقفان  وهما 
بوينتي دو بوياكا، في كولومبيا، في التسعينيات. واستخدم خصوم 

بترو الصورة لضرب سمعته.

العالقة مع تشافيز
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