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توسع حركة العصيان
رغم االعتقاالت

تتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على االنقالبيين في السودان ،ففي موازاة
مواصلة الحراك في الشارع والعصيان المدني ،برز أمس األربعاء تعليق عضوية
السودان في االتحاد األفريقي ،ووقف مساعدات من البنك الدولي ،مقابل بروز
اتصاالت عربية مع عبد الفتاح البرهان

تكثف القوى األمنية
في السودان حملة
التوقيفات التي
تستهدف ناشطين
محتجين على
االنقالب ،وسط تحضير
لـ«مسيرة مليونية»
السبت ضد االنقالب

انقالب السودان

عزلة سياسية
واقتصادية

الخرطوم ـ العربي الجديد

تعليق عضوية في االتحاد
األفريقي ...ووقف مساعدات
مقابل تطبيع عربي

للحديث تتمة...

هل الحل الليبي
في االنتخابات؟
أسامة علي

ال يزال إعالن املفوضية العليا
لالنتخابات في ليبيا بشأن بدء فتح
باب الترشح لالنتخابات الرئاسية
والبرملانية ،في النصف األول
من الشهر املقبل ،قائمًا وساريًا،
خصوصًا بعد أن تلقى دعمًا من
خمس دول ،هي فرنسا وأملانيا
وإيطاليا وبريطانيا والواليات
املتحدة ،التي هددت بمعاقبة
الجهات التي تعمل على «تقويض
نجاح عملية االنتقال السياسي،
أو التي ّ
تقدم الدعم لهذه األعمال».
كما أن الصمت املطبق من جانب
األطراف السياسية املعارضة
للقوانني االنتخابية التي اعتمدتها
املفوضية أساسًا لالنتخابات،
وحتى من القوى الحزبية التي سبق
أن اعترضت على تلك القوانني التي
أقصتها ومنعتها من الترشح وفقًا
لنظام القوائم بل كأفراد ،جعل من
إعالن املفوضية واقعًا .فهل حل
األزمة الليبية في االنتخابات؟
حالة املناكفة والتجاذب التي
يعيشها املشهد الليبي تكشف أن
الصراع ليس سياسيًا .فتجلياته
عبر السنوات املاضية تؤكد أنه
صراع يحكمه منطق الغنيمة ،من
العسكري الذي لم يتوقف عن
التحشيد وشراء األسلحة وجلب
املرتزقة لالستحواذ على كل شيء
وحكم الناس بالقوة ،إلى األطراف
األخرى التي تعمل تحت غطاء
أجسام سياسية وتموضعت في
مختلف مفاصل الدولة وشلت
حركتها ،وفي أحسن األحوال
سمحت لها بالدوران والحركة
وفقًا ملصالحها .وفي خلفيات
هذا الصراع تمترست عشرات
املجموعات املسلحة التي تطورت،
وتحول بعضها ألذرع عسكرية
لصالح بعض «العائالت» ،وهو
التوصيف الجديد الذي ظهر إلى
السطح أخيرًا لشكل بعض األطراف
املتحكمة في املشهد .وحتى على
املستوى األممي ،فإن إحاطات
رؤساء البعثة األممية وتصريحاتهم
كثيرًا ما انحازت لهذا الطرف أو
ذاك في مراحل الصراع السابقة.
كل تجليات هذا الواقع وتطوراته
ستفرض إجراء االنتخابات ،في
إطار مساعي أطراف دولية ،منها
واشنطن ،لخلق حلفاء شرعيني
لها في سدة الحكم ملوازنة الوجود
الروسي الذي نجح في وضع قدمه
في ليبيا .مع ذلك فإن الحل الليبي
لن يكون عبر إجراء االنتخابات،
وال التوافق على قوانينها ،بل
في خلق تيار مجتمعي يؤسس
ملشروع سياسي وطني ،بفهم عميق
لألزمة في كل أبعادها ،ويعمل في
أولى خطواته على وأد االستخدام
السياسي للتاريخ بهدف إحياء
نعرات أقاليم البالد الثالثة ،والتي
ربما تقود لسيناريو الفيدرالية
املمهد لتقسيم البالد.

الخرطوم ـ العربي الجديد

مع مواصلة الجيش السوداني حملة
التوقيفات ومحاولة قمع أي صوت
ض ــد االن ـ ـقـ ــاب وأي تـ ـح ــرك راف ــض
ل ـقــرارات قــائــد الجيش عبد الـفـتــاح الـبــرهــان،
ال ـ ــذي أعـ ـل ــن ح ــال ــة ال ـ ـط ـ ــوارئ وح ـ ــل مـجـلــس
ال ـس ـيــادة وال ـح ـكــومــة ،مـتــذرعــا ب ــأن األوض ــاع
كانت تقود البالد إلى حرب أهلية ،تــزداد في
املقابل العزلة السياسية واالقتصادية على
االن ـقــاب ـيــن ،عـبــر تـجـمـيــد م ـســاعــدات دولـيــة
للسودان ،وتعليق عضوية البالد في االتحاد
األفريقي ،في رسالة واضحة لرفض التطبيع
مع الوضع القائم ،وض ــرورة إعــادة األوضــاع
إلى طبيعتها .في مقابل ذلك ،لفت عدم صدور
مــواقــف م ـنــددة فـعـلـيــة مــن الـكـثـيــر مــن ال ــدول
العربية ،بل استمرار التنسيق معه ،وهو ما
بــدا أن وزيــرة الخارجية فــي الحكومة املقالة
مريم الصادق املهدي تشير إليه بإعرابها عن
استغرابها مــن غـيــاب مــوقــف مصر ودعمها
للسلطات املــدنـيــة .وبــال ـتــوازي مــع الضغوط
الخارجية ،يرفض الشارع التسليم باالنقالب،
مــع توسع العصيان املــدنــي وانضمام املزيد
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ل ـ ــه ،وال ـت ـح ـض ـي ــر ل ــ«ت ـظ ــاه ــرة
مليونية» السبت املقبل.
وف ــي م ــا ب ــدت م ـحــاولــة الس ـت ـي ـعــاب االن ـت ـقــاد
الـ ــدولـ ــي ،أع ـ ـ ــادت س ـل ـط ــات االن ـ ـقـ ــاب رئ ـيــس
الـ ــوزراء امل ـقــال عـبــدالـلــه ح ـمــدوك ،إل ــى منزله،
بعدما كان قد أوقف االثنني ،بعد تشديد دول
غــربـيــة واألم ــم املـتـحــدة عـلــى ض ــرورة اإلف ــراج
عنه .لكن مكتب حمدوك قال إنه ال يزال «تحت

ح ــراس ــة مـ ـش ــددة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «عـ ــددًا من
ال ـ ــوزراء وال ـق ــادة الـسـيــاسـيــن ال ي ــزال ــون قيد
االعتقال في أماكن مجهولة» .وأعلنت وزارة
الخارجية األميركية أن الوزير أنتوني بلينكن
أجـ ــرى م ـحــادثــة هــاتـفـيــة م ــع ح ـم ــدوك ،مـســاء
ال ـثــاثــاءّ ،
رح ــب فـيـهــا بــإطــاق س ــراح ــه .وقــال
املتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان
إن بلينكن «ك ــرر دعــوتــه ل ـل ـقــوات العسكرية
السودانية لإلفراج عن جميع القادة املدنيني
املوجودين قيد االحتجاز» .كما بحث بلينكن،
في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل
بن فرحان ،الوضع السوداني .وقــال بلينكن،
في تغريدة عبر «تويتر» ،إنه بحث مع نظيره
السعودي «الــرد على االنـقــاب العسكري في
الـ ـ ـس ـ ــودان» ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ق ـضــايــا ثـنــائـيــة
مهمة أخ ــرى ،مــن بينها حـقــوق اإلن ـســان .أما
وزارة الـخــارجـيــة الـسـعــوديــة ،فأعلنت أن بن
ً
فرحان أجرى اتصاال هاتفيًا ببلينكن ،وجرى
اسـ ـتـ ـع ــراض الـ ـع ــاق ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة بــن
السعودية والواليات املتحدة ،باإلضافة إلى
أبرز املستجدات في املنطقة .ولفت أمس لقاء
الـبــرهــان والسفير الـسـعــودي لــدى الخرطوم
علي حسن بن جعفر ،وبحث معه «جهود حل
األزمة» في السودان .وبحسب بيان صدر عن
مكتب البرهان ،فقد استقبل في مكتبه السفير
السعودي ،وتناول اللقاء «تطورات األوضاع
السياسية في البالد والجهود املبذولة لحل
األزم ــة ،مــن خــال الـتـشــاور مــع كــافــة األط ــراف
ذات الصلة» .وأكــد السفير السعودي حرص
ب ــاده عـلــى تحقيق االس ـت ـقــرار فــي ال ـســودان،
ودعـمـهــا لكل مــا ي ــؤدي لتحقيق الــوفــاق بني

يواصل السودانيون حراكهم في الشارع ضد االنقالب (عمر إرديم/األناضول)

ارتفع عدد الدبلوماسيين
السودانيين الرافضين
لالنقالب
إعادة حمدوك إلى
منزله في ما يشبه
اإلقامة الجبرية

ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،وف ــق ال ـب ـي ــان .ك ـمــا أعـلــن
مـ ـس ــؤول ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ،ج ــوزي ــب ب ــوري ــل ،ع ـلــى «تــوي ـتــر»
أمـ ــس ،أن ــه أجـ ــرى ات ـص ــاال ب ـح ـم ــدوك ،مــؤك ـدًا
دعمه للعودة إلى االنتقال الديمقراطي بقيادة
م ــدن ـي ــة .م ــن ج ـه ـت ــه ،شـ ــدد امل ـب ـع ــوث األم ـم ــي
الخاص للقرن األفريقي ،جيفري فيلتمان ،في
تصريحات أمس ،على أهمية استعادة النظام
الدستوري في السودان على وجه السرعة.
وف ــي س ـيــاق ال ـض ـغــوط الــدول ـيــة ،أع ـلــن البنك

الدولي ،أمس ،تعليق مساعدته للسودان بعد
االن ـق ــاب .وق ــال رئـيــس الـبـنــك الــدولــي ديفيد
مالباس في إعالن مكتوب إن «مجموعة البنك
ّ
ال ــدول ــي عــل ـقــت ،اإلثـ ـن ــن ،ص ــرف أم ـ ــوال كــافــة
ّ
عملياتها في السودان ،وتوقفت عن البت بأي
ّ
ونقيم الوضع
عملية جديدة ،في وقت نراقب
عن كثب».
كما أعـلــن االت ـحــاد األفــريـقــي تعليق عضوية
السودان «حتى االستعادة الفعلية للسلطات
االنتقالية بقيادة مدنيني» .ودان االتحاد في
بيان «بشدة استيالء الجيش السوداني على
ّ
السلطة وح ــل الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة» ورفــض
بشكل كامل «تغيير الحكومة غير الدستوري»
الذي اعتبره أمرًا «غير مقبول» و«إهانة للقيم
املـشـتــركــة وامل ـعــاي ـيــر الــديـمـقــراطـيــة لــاتـحــاد
األفريقي» .وقــال االتحاد إنه ّ
يرحب باإلفراج
ع ــن ح ـم ــدوك ،داع ـي ــا «ل ــإف ــراج ال ـكــامــل وغـيــر
املشروط عن جميع املعتقلني ،بينهم الــوزراء
واملـســؤولــون املــدنـيــون اآلخ ــرون» ،مضيفًا أن
ال ـج ـيــش ال ـس ــودان ــي يـتـحـمــل امل ـســؤول ـيــة عن
صحة وسالمة وأمــن املسؤولني املحتجزين.
وأكد ضرورة إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية
وتوافقية فــي ال ـســودان ،مناشدًا كــل األطــراف
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان إنـ ـق ــاذ ال ـت ـح ــول الــدي ـم ـقــراطــي
والتوصل لحل مستدام للتحديات ،واالمتناع

عن التحريض على العنف واستئناف الحوار
فــورًا .وأعلن االتحاد أيضًا إرســال «بعثة إلى
ال ـس ــودان لـلـتـحــاور مــع كــافــة األطـ ــراف بهدف
ّ
حل ّ
ودي للمأزق السياسي الحالي».
إيجاد
في السياق ،طالبت سفارات الواليات املتحدة
و 9دول أوروبية ،باإلفراج الفوري عن جميع
املعتقلني السياسيني بــال ـســودان ،والتمكني
مــن لـقــاء حـمــدوك .جــاء ذلــك فــي بـيــان مشترك
صــادر عن سفارات فرنسا وأملانيا وإيطاليا
وه ــولـ ـن ــدا والـ ـن ــروي ــج وإس ـب ــان ـي ــا وال ـس ــوي ــد
وســوي ـســرا وبــريـطــانـيــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة،
لدى الخرطوم .ونــوه البيان ،بإعادة حمدوك
إلى مقر إقامته ،داعيا «إلى اإلفراج الفوري عن
جميع املعتقلني السياسيني من دون تأخير».
وأضـ ــاف« :مـسـتـمــرون فــي االع ـت ــراف برئيس
الـ ــوزراء ومـجـلــس الـ ــوزراء كـقـيــادة دسـتــوريــة
للحكومة االنتقالية».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ارت ـفــع ع ــدد الــدبـلــومــاسـيــن
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج وداخـ ـ ـ ـ ــل وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ال ــرافـ ـض ــن ل ــانـ ـق ــاب ،إل ـ ــى 40
دب ـلــومــاس ـيــا ،أب ــرزه ــم س ـف ــراء ال ـخ ــرط ــوم في
الواليات املتحدة ،وفرنسا ،وجنوب أفريقيا،
والصني ،وقطر ،واإلم ــارات ،والكويت .وأعلن
ال ــرافـ ـض ــون ،ف ــي ب ـي ــان وزعـ ـ ــوه ع ـلــى وســائــل
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،إدانـ ـتـ ـه ــم بــال ـكــامــل

لالنقالب ،كما رحبوا باملواقف الدولية القوية
املساندة للحكم املدني.
وفي ظل اإلجماع الدولي والغربي على رفض
االنـ ـق ــاب ،ب ــدا الف ـتــا حــديــث مــريــم ال ـصــادق
املـهــدي ،عــن أن مصر لــم تــرد على تواصلها
معها .ولفتت ،فــي حــديــث مــع «فــرانــس ،»24
إلى أن «املجتمع الدولي يعطينا دعمًا مهمًا
لـلـغــايــة» ،مـشـيــرة إل ــى أنـهــا أج ــرت بصفتها
وزيـ ـ ــرة ل ـل ـخــارج ـيــة اتـ ـص ــاالت م ــع نـظــرائـهــا
مــن دول ع ــدة ،معربة عــن أسفها وتفاجئها
ألنها لم تتلق ردًا من الدبلوماسية املصرية،
«ف ـي ـم ــا دول ش ـق ـي ـقــة وص ــديـ ـق ــة لـ ـلـ ـس ــودان،
ومنها بعيدة جـدًا ،أعربت عن قلقها ودعت
للتهدئة» .وتابعت« :مصر لديها بالتأكيد
وجـهــة نظرها الخاصة لــأحــداث ،لكنني ال
أستطيع أن أفهم مصلحتها في عدم الحفاظ
على عالقتها باملعسكر املدني في السودان،
فيما دعمت حتى اآلن العملية االنتقالية».
وع ـمــا إذا كــانــت تـشـعــر أن ـهــا م ـه ــددة ،قــالــت
«بالتأكيد أشـعــر بــالـتـهــديــد ...بعد الخطاب
الـ ــذي أل ـق ــاه ال ـب ــره ــان ،ال ـث ــاث ــاء ،وات ـهــامــاتــه
لـلـقــوى السياسية ووزراء الـحـكــومــة ،أشعر
أنني مواطنة من الدرجة الثالثة ،على األقل،
لم يعد له حق املشاركة في الحياة السياسية
لبلدي ،الذي أعيش فيه اآلن في خوف».

ب ـي ـن ـم ــا كـ ــانـ ــت سـ ـلـ ـط ــات االنـ ـ ـق ـ ــاب فــي
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان تـ ـ ــواصـ ـ ــل ،أم ـ ـ ــس األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء،
م ـ ـحـ ــاولـ ــة إسـ ـ ـك ـ ــات رافـ ـ ـض ـ ــي االن ـ ـقـ ــاب
وامل ـن ـت ـف ـض ــن ضـ ـ ــده ،ب ـم ــواص ـل ــة حـمـلــة
االع ـت ـقــاالت الـتــي طــاولــت ،فــي الـســاعــات
املاضية 3 ،شخصيات سياسية بــارزة،
كانت االحتجاجات تتوسع في الشارع
ضـ ــد الـ ــوضـ ــع الـ ـ ـ ــذي فـ ــرضـ ــه ال ـع ـس ـك ــر،
بـيـنـمــا ان ـض ـمــت ج ـهــات مـهـنـيــة جــديــدة
لـ ـلـ ـعـ ـصـ ـي ــان امل ـ ــدن ـ ــي ،وسـ ـ ــط ت ـح ـض ـيــر
ملوكب مليوني ،يوم السبت املقبل ،ضد
االنقالب العسكري .واعتقلت قوات األمن
الـســودانـيــة ،ليل الـثــاثــاء 3 ،شخصيات
سياسية ب ــارزة مطالبة بالديمقراطية،
هم إسماعيل التاج ،القيادي في تجمع
امل ـه ـن ـيــن ال ـس ــودان ـي ــن ،ال ـج ـمــاعــة الـتــي
ك ــان ــت ف ــي طـلـيـعــة االح ـت ـج ــاج ــات الـتــي
أطــاحــت بنظام عمر البشير عــام ،2019
وصــديــق ال ـصــادق امل ـهــدي ،الـقـيــادي في
ح ــزب «األم ـ ــة» ،أك ـبــر ح ــزب سـيــاســي في
الـ ـ ـس ـ ــودان وش ـق ـي ــق وزيـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
مــريــم ال ـصــادق امل ـهــدي ،وخــالــد ْ
السليك،
املستشار الطبي السابق لرئيس الوزراء
عبد الله حمدوك ،وفقًا لزوجة ْ
السليك،
مـ ــروة ك ــام ــل ،وال ـنــاش ـطــن ن ــاظ ــم س ــراج
ون ـ ـ ــازك عـ ـ ــوض .واع ـت ـق ــل ال ـس ـل ـيــك بـعــد
دقــائــق مــن مقابلة مــع قـنــاة «الـجــزيــرة»،
انـ ـتـ ـق ــد ف ـي ـه ــا تـ ــولـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ل ـل ـح ـكــم،
ووص ـ ــف حـ ـم ــدوك وح ـكــوم ـتــه ب ـ ــاإلدارة
الشرعية لـلـســودان ،وفـقــا لــزوجـتــه .كما
ق ــال إن ال ـنــاس س ـي ـ ّ
ـردون عـلــى االنـقــاب
في األيــام املقبلة .وعلى خط التحركات
امل ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة ل ـ ــان ـ ـق ـ ــاب ،قـ ـ ـ ــال ت ـج ـ ّـم ــع
«املهنيني السودانيني» ،في بيان أمس
األربـ ـع ــاء ،إن ع ـمــال شــركــة «س ــوداب ــت»
الـنـفـطـيــة الـحـكــومـيــة سـيـنـضـمــون إلــى
حــركــة الـعـصـيــان املــدنــي عـلــى مستوى

اعتقال ثالث شخصيات
سياسية بارزة
مناهضة لالنقالب

روسيا تستعجل االنحياز للعسكر
بينما تبدو موسكو
منحازة بوضوح للعسكر
في السودان ،رافضة
وصف ما أقدموا عليه
يوم اإلثنين الماضي
باالنقالب ،فإنها تحاول
في الوقت نفسه إمساك
العصا من المنتصف،
وذلك للعمل مع الطرف
الرابح الحقًا
رامي القليوبي ،سامر الياس
ابتسام عازم

رفضت موسكو وصف ما حدث في السودان باالنقالب (محمود حجاج/األناضول)

لــم تتأخر روسـيــا كثيرًا فــي إب ــراز انحيازها،
وإن ب ـط ــري ـق ــة غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة ،ل ـل ـع ـس ـكــر فــي
السودان الذين قادوا انقالبًا اإلثنني املاضي،
وأعـ ـلـ ـن ــوا ح ــال ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ ف ــي الـ ـب ــاد وح ــل
ً
مجلسي السيادة والــوزراء ،فضال عن اعتقال
رئيس الحكومة عبد الله حمدوك ،وعدد آخر
من ال ــوزراء واملـســؤولــن .وتجلى وقوفها في
ال ـص ــف امل ـقــابــل لـلـحـكــم امل ــدن ــي ب ــوض ــوح من
خ ــال رف ــض اع ـت ـبــار مــا حـصــل فــي ال ـســودان
انقالبًا من األســاس ،إن كان في التصريحات
الــواردة على لسان مسؤولي الكرملني أو في
مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ،الـ ــذي ع ـقــد اجـتـمــاعــا
مغلقًا حــول ال ـســودان أول مــن أمــس الثالثاء،
وفشل في إصدار موقف ّ
موحد بسبب تباين
وجهات نظر أعضائه حول األحــداث ،وبشكل
أدق ت ـبــايــن وج ـه ــة ن ـظــر روسـ ـي ــا ع ــن معظم
األع ـضــاء اآلخ ــري ــن ،الــذيــن دان ــوا مــا اعـتـبــروه
ان ـق ــاب ــا ع ـس ـكــريــا .ال ب ــل إن مــوس ـكــو ذهـبــت
أب ـعــد م ــن ذلـ ــك ،ب ــال ــدع ــوة إل ــى «وقـ ــف الـعـنــف
مــن جميع األط ــراف عـلــى األرض» ،علمًا بــأن
الـعـنــف م ـصــدره ال ـقــوات األمـنـيــة الـتــي عمدت
لـلـتـصــدي بـعـنــف لــراف ـضــي االنـ ـق ــاب وحـتــى

باستخدام الرصاص الحي ضدهم ،ما أوقع
عــددًا مــن الضحايا ،وفــق مــا رصــدت مختلف
الـتـقــاريــر .واسـتـثـمــار روس ـيــا فــي االنـقــابــات
الـعـسـكــريــة والـبـيـئــة الــدك ـتــاتــوريــة لـيــس أم ـرًا
مستجدًا ،وفي الحالة السودانية ،يبدو أنها
تراهن على مكاسب قد تحصدها بعد رحيل
عبد الله حمدوك الذي تعتبره رجل الغرب في
السودان ،ومن بني هذه املكاسب إعادة تحريك
ملف إنشاء قاعدة روسية على البحر األحمر،
ً
فـضــا عــن اغـتـنــام الـضـغــوط األمـيــركـيــة على
قائد االنـقــاب عبد الفتاح البرهان ،في حال
لــم يستجب األخـيــر للمطالب بالعودة ملسار
االنتقال الديمقراطي وبــدأ يبحث عــن بدائل
لدعم نظام حكمه ،لتقدم نفسها.
وتبنت روسيا منذ البداية موقفًا مغايرًا عن
الـقــوى الــدولـيــة بـشــأن األح ــداث فــي الـســودان،
لـكــن مــوقـفـهــا األك ـثــر وضــوحــا وص ــراح ــة بــرز
على لسان نائب السفير الــروســي لــدى األمــم
املتحدة ،ديمتري بوليانسكي ،الــذي قــال في
حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» فــي نـيــويــورك،
قبل جلسة مغلقة ملجلس األمن حول السودان
أول من أمس ،إنه «من الصعب وصف ما حدث
ف ــي الـ ـس ــودان ب ــاالن ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري ،فـهـنــاك
تـعــريــف م ـعـ ّـن لــان ـقــاب ال ـع ـس ـكــري ،وهـنــاك
أوض ــاع مشابهة فــي الكثير مــن املـنــاطــق في
العالم وال تسمى انقالبًا عسكريًا ...البعض
يسميها تغيير حـكــم .علينا أن ن ــرى ،ولكن
يـجــب أن يـقــرر الـشـعــب ال ـســودانــي بنفسه ما
إذا كــان هــذا انقالبًا عسكريًا أم ال» .وتعليقًا
على تصريحات لألمني العام لألمم املتحدة،
أنطونيو غوتيريس ،حول «وباء االنقالبات»،
وصــف بوليانسكي مــا يجري بأنه عنف من
أطراف مختلفة ،وأضاف «هذه ليست مهمتنا
(كمجلس األم ــن) أن نطلق مسميات معينة
على تلك األح ــداث» ،مشيرًا إلى أنه «يجب أن
تناشد األمم املتحدة (جميع األطراف) بوقف
العنف والعودة إلى الحوار».
ولفت إلى أن «العنف من جميع األطراف غير
مـقـبــول وي ـجــب أن يـتــوقــف وه ــذه رســالـتـنــا».
وح ــول مــا إذا ك ــان لــديــه تعليق عـلــى حقيقة
أن الجيش يهاجم املتظاهرين السلميني قال
«ب ـح ـســب ع ـل ـمــي ،ف ــإن ال ـه ـج ـمــات ت ـشــن كــذلــك

مــن قبل املتظاهرين ،وليس مــن قبل الجيش
ّ
فقط .وبحسب ما يمكنني رؤيـتــه ،فــإن هناك
كذلك تظاهرات غير سلمية .ولــذلــك يجب أن
يتوقف العنف من قبل جميع األطراف» .وقبل
ذلــك بـســاعــات ،قــال املتحدث بــاســم الكرملني،
ديميتري بيسكوف ،أول مــن أمــس الـثــاثــاء،
إن «مواطني السودان أنفسهم يتعني عليهم
التعامل مع الوضع القائم في بلدهم» ،مؤكدًا
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن «روس ـي ــا تـتـمـنــى ع ــودة
األط ــراف الـســودانـيــة إلــى املـجــرى الــدسـتــوري
فـ ــي أسـ ـ ـ ــرع وقـ ـ ـ ــت ،ونـ ــدعـ ــو ب ــال ـط ـب ــع جـمـيــع
األطراف إلى ضبط النفس» .أما التعليق األول
للخارجية الروسية ،اإلثنني املاضي ،فاكتفى
بتوصيف األوضاع وسرد األحداث من وجهة
ن ـظــر «مـ ـح ــاي ــدة» ،ورأى أن م ــا ح ـصــل دلـيــل
«على أزمــة حــادة وشاملة ،ونتيجة طبيعية
لـسـيــاســة فــاشـلــة ت ــم اتـبــاعـهــا خ ــال الـعــامــن
املاضيني ،تجاهلت فيها السلطات االنتقالية
ورعاتها ومستشاروها األجانب حالة اليأس
والـبــؤس التي عانت منها الغالبية العظمى
مــن ال ـس ـكــان» .ون ــددت الـخــارجـيــة بــ«الـتــدخــل
األج ـن ـبــي الـكـبـيــر الـ ــذي أدى إل ــى ف ـق ــدان ثقة
مواطني الـســودان بالسلطات االنتقالية ،ما
تـسـبــب ب ــان ــدالع احـتـجــاجــات م ـت ـكــررة ،وأث ــار
حالة من عدم االستقرار العام في البالد».
ومن املالحظ أن املوقف الروسي يواصل ،في
الـعـلــن ،اإلم ـســاك بــالـعـصــا مــن املـنـتـصــف ،وال
يــريــد تـحـمـيــل أي ط ــرف مـســؤولـيــة األحـ ــداث
ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر ،مـ ــع االب ـ ـق ـ ــاء عـ ـل ــى ه ــام ــش
للتواصل مع الطرف الرابح ضمانًا للمصالح
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة .وتـنـطـلــق روس ـي ــا م ــن أن أي
طــرف ستميل له الكفة في الـصــراع الداخلي،
سيكون بحاجة إلى عالقات خارجية ،ولذلك
تبقي تصريحاتها مـتــوازنــة وحـ ّـمــالــة أوجــه،
للحفاظ عـلــى الـعــاقــات مــع الـطــرف املنتصر
الح ـ ـقـ ــا ،خ ـص ــوص ــا أن ل ـه ــا ت ـج ــرب ــة ت ـع ــاون
لعشرات السنوات مع السودان.
ول ـكــن يـمـكــن رص ــد أن املــوقــف ال ــروس ــي أكثر
ً
مـيــا إل ــى الـجـيــش وان ـت ـصــاره ،خـصــوصــا أن
مــوسـكــو تعتبر عـبــد الـلــه ح ـمــدوك مـقــربــا من
الـغــرب ،وتعاملها أفضل مع العسكريني ،مع
مالحظة أنها أيضًا تتوجس من أن عبد قائد

اهتمام بأفريقيا

اعتبر الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية ،إيليا كرامنيك ،في
حديث مع صحيفة روسية أول من أمس الثالثاء ،أنه «بصرف النظر
عما يــجــري فــي الــســودان ،فإن
موسكو لديها اهتمام طويل
األجل بأفريقيا ،ومياه البحر األحمر
التي تطل بعض الدول األفريقية
عليها» .واعتبر أنه «حتى إذا لم
يتم إنشاء قاعدة بحرية روسية
فــي الــســودان ،فهذا ليس سببًا
للتخلي عن فكرة إنشاء قاعدة
في بلد أفريقي ما ،مما سيتيح لنا
ضمان مصالحنا االقتصادية».

االنقالب الفتاح البرهان ذو ميول إسالمية.
وتـسـعــى روس ـي ــا وس ــط ك ــل ذل ــك ،للمحافظة
بالدرجة األولى على مصالحها في السودان،
وع ـل ــى رأس ـه ــا ب ـن ــاء ال ـق ــاع ــدة الـعـسـكــريــة في
بورتسودان شمال شرقي البالد على البحر
األح ـمــر ،وض ـمــان عـقــود التسليح والـتــدريــب
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ف ــي ال ــذه ــب والـ ـي ــورانـ ـي ــوم،
وال ـت ـن ـق ـيــب ع ــن ال ــذه ــب .ك ـمــا أن ال ـع ــاق ــة مع
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان م ـه ـم ــة ج ـ ـ ـدًا ب ــال ـن ـس ـب ــة مل ــوس ـك ــو،
ّ
وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي ظ ـ ــل الـ ـجـ ـه ــود ال ــروسـ ـي ــة فــي
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة لـلـعــودة ب ـقــوة إل ــى ال ـقــارة
األفــري ـق ـيــة .وت ـعــود الـنـقــاشــات ح ــول مـشــروع
إن ـش ــاء ق ــاع ــدة ب ـحــريــة روس ـي ــة ف ــي ال ـس ــودان
إل ــى ن ـهــايــة ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ح ــن ت ــم اإلع ــان
عــن توقيع موسكو والـخــرطــوم على اتفاقية
إلنشاء نقطة الدعم املــادي  -الفني لألسطول
البحري الحربي الــروســي في الـســودان ،على
أال يــزيــد ع ــدد األفـ ــراد ال ــروس فيها عــن .300
ً
إال أن مشروع القاعدة واجه مصيرًا مجهوال
بعد إعــان الجانب السوداني مطلع الصيف

املاضي ،عزمه إعادة النظر في االتفاقية ،كما
تــزيــد االض ـط ــراب ــات الـسـيــاسـيــة الـحــالـيــة من
الغموض حول تحقيقه على أرض الواقع.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،اع ـت ـب ــر ال ـخ ـب ـيــر ف ــي «امل ـج ـلــس
ال ــروس ــي ل ـل ـش ــؤون ال ــدولـ ـي ــة» (م ـن ـظ ـمــة غير
ربـحـيــة معنية بــدعــم ات ـخــاذ ال ـقــرار فــي مهام
السياسة الخارجية) ،سيرغي باملاسوف ،في
حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» أن «روس ـيــا ال
تعبر عن انحيازها لطرف على حساب آخر ،بل
تترقب نتائج األزمــة ،استعدادًا للعمل مع أي
قوة أو سلطة في هذا البلد» .وأضــاف «تدرك
موسكو أن سقوط األنظمة االستبدادية يؤدي
إلــى سنوات طويلة من حالة عــدم االستقرار،
مثلما حدث في العراق وليبيا واليمن ،وهذا
م ــا ي ـج ــري ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ف ــي أع ـق ــاب
سقوط الرئيس عمر البشير بعد ثالثة عقود
من حكمه .كما أن هناك إدراكــا في روسيا أن
انفصال جنوب السودان في عام  ،2011قد ال
يـكــون آخ ــر محطة فــي تفكك ه ــذا الـبـلــد الــذي
أنشئ اصطناعيًا على أطالل اإلمبراطوريات

البالد التي أعلنتها النقابات األخــرى.
ونـ ـ ـش ـ ــر تـ ـجـ ـم ــع املـ ـهـ ـنـ ـي ــن ب ـ ـيـ ــانـ ــا مــن
ال ـل ـج ـنــة الـتـسـيـيــريــة ل ـن ـقــابــة الـعــامـلــن
في ســودابــت ،جــاء فيه« :تعلن لجنتكم
التسييرية الدخول في العصيان املدني
الشامل ،وقوفًا مع قــرار الشعب الداعم
ل ـل ـت ـح ــول املـ ــدنـ ــي ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي حـتــى
تحقيق هذا املطلب» .كذلك نشر تجمع
املهنيني السودانيني صــورًا ملعتصمني
ذك ــر أن ـهــم عــام ـلــون ف ــي شــركــة «ت ــو بي
أوب ـك ــو» ل ـل ـب ـتــرول ،ف ــي مــديـنــة هجليج
بوالية جنوب كردفان جنوبي البالد.
ك ــذل ــك ،ق ـ ــال امل ـك ـت ــب امل ــوح ــد ل ــأط ـب ــاء،
املؤلف من نقابات مختلفة ،إن األطباء
س ـي ـب ــدأون إض ــراب ــا ع ــام ــا ف ــي مختلف
ً
أنـ ـح ــاء الـ ـ ـس ـ ــودان ،ع ـم ــا ب ــوع ــد ســابــق
باإلضراب في حالة وقوع انقالب .ودعا
تـجـمــع املـهـنـيــن ال ـســودان ـيــن فــي بيان
مجددًا إلى «إسقاط االنقالب باإلضراب
والعصيان املدني الشامل» ،مضيفًا أنه
«كي ينجح العصيان يجب بناء ماليني
من لجان العصيان في كل البلد».
وك ــان ــت ج ـمــاعــة م ــن ل ـج ــان األحـ ـي ــاء في
الـخــرطــوم قــد أعلنت خطة إلقــامــة مزيد
م ــن امل ـت ــاري ــس وت ـن ـظ ـيــم االح ـت ـجــاجــات
تصل إلى ذروتها يوم السبت املقبل في
«مسيرة مليونية» ضد االنقالب .وقالت
مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
إن املسيرة تبدأ بمواكب تشمل كــا من
الخرطوم وأم درمــان والخرطوم بحري
وبقية املناطق ،مرجحة أن يتم تحويل
املواكب إلى اعتصامات في املدن الثالث
الحقًا.
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،قـ ــال ع ـض ــو قـ ـي ــادي فــي
قوى إعالن الحرية والتغيير لـ«العربي
ً
الجديد» ،مفضال عدم ذكر اسمه لدواع
أم ـن ـيــة« ،إن ـه ــم سـيـسـتـخــدمــون سـيــاســة
الـنـفــس الـطــويــل فــي مــواجـهــة االن ـقــاب،
وإن خ ـي ــاره ــم ال ــوح ـي ــد ه ــو ال ـ ـشـ ــارع».
وشـهــدت ش ــوارع العاصمة السودانية،
أمس األربعاء ،انتشارًا أمنيًا مكثفًا من
الجيش وقــوات الدعم السريع ،ال سيما
في شارع املطار .وحاولت الشرطة إزالة
ال ـعــوائــق الـتــي أقــامـهــا املـتـظــاهــرون من
ش ــارع الـسـتــن ،أح ــد أب ــرز ال ـش ــوارع في
شرق العاصمة ،ونفذت حملة توقيفات
شـمـلــت ع ــددًا مــن ال ـش ـبــاب الــذيــن كــانــوا
في املكان ،وفق ما أفادت وكالة «فرانس
ب ــرس» .وق ــال أح ــد املـتـظــاهــريــن ويــدعــى
ه ـ ــادي ب ـش ـيــر لـ ـل ــوك ــال ــة« :رأيـ ـ ـ ــت قـ ــوات
الشرطة تفك كل املتاريس في الشوارع
الرئيسية وش ــارع الـسـتــن مـنــذ صباح
األربـ ـع ــاء ...وتـعـتـقــل جـمـيــع األش ـخــاص
املوجودين في املنطقة» .ومساء الثالثاء،
أطلقت الشرطة السودانية الغاز املسيل
ل ـلــدمــوع ع ـلــى امل ـت ـظــاهــريــن ف ــي منطقة
ب ـح ــري شـ ــرق الـ ـخ ــرط ــوم ،ف ــي م ـحــاولــة
لتفريقهم وإزال ــة العوائق من الـشــوارع.
وشهدت مدن أخرى غير الخرطوم أمس
تظاهرات ّفرقها عناصر األمن.

االستعمارية» .وحــول أهمية مـشــروع إنشاء
ق ــاع ــدة ب ـحــريــة ف ــي ال ـ ـسـ ــودان بــال ـن ـس ـبــة إلــى
روس ـيــا ،أوض ــح بــاملــاســوف أن «ه ــذه القاعدة
ه ــي مـ ـش ــروع س ـي ــاس ــي أك ـث ــر م ـن ــه ع ـس ـكــري،
إذ إن ـهــا مجتمعة مــع ال ـقــواعــد الــروس ـيــة في
س ــوري ــة ،تـعـنــي ق ــدرة روس ـيــا عـلــى السيطرة
على مداخل قناة السويس إذا اقتضى األمر،
وهــذه رسالة إنــذار واضحة إلى أوروب ــا» .وال
يستبعد باملاسوف احتمال انـخــراط روسيا
فــي األح ـ ــداث الـسـيــاسـيــة بــواس ـطــة الـشــركــات
ً
الـعـسـكــريــة ال ـخ ــاص ــة ،ق ــائ ــا« :ي ـ ــؤدي ضعف
ال ـس ـل ـطــة إلـ ــى ظ ـه ــور قـ ــوى أج ـن ـب ـيــة ،ويـمـكــن
لـشــركــات عسكرية خــاصــة روس ـيــة ،أن تــؤدي
دورًا في السودان ،مثلما استعانت السلطات
الجديدة في مالي املشكلة بعد االنقالب األخير
هناك ،بشركة فاغنر العسكرية الخاصة .ولكن
املشاركة الرسمية الروسية في التطورات في
الـســودان أمــر مستبعد في ظل انعدام الرؤية
حــول الـطــرف الــذي يمكن إج ــراء الـحــوار معه.
ولــذلــك ال مـجــال ملقارنة ال ـســودان مــع سورية
التي توجد بها حكومة واح ــدة معترف بها
أمميًا» ،بحسب قوله .من جهته ،رأى الباحث
ف ــي «م ــرك ــز ب ـح ــوث أم ـي ــرك ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة» فــي
معهد االقـتـصــاد العاملي والـعــاقــات الدولية
التابع ألكاديمية العلوم الروسية ،والخبير
في املجلس الــروســي للشؤون الدولية ،إيليا
كرامنيك ،أن «أي مشاريع عسكرية واقتصادية
كـبــرى فــي الـبـلــدان األفــريـقـيــة ،يجب أن تكون
ل ـهــا ق ــاع ــدة مـتـمـثـلــة بــال ـعــاقــات م ــع الـنـخــب،
مما سيتيح مواصلتها بصرف النظر عمن
سيصل إلى السلطة نتيجة النقالب جديد»،
مضيفًا فــي حــديــث مــع صحيفة «لينتا رو»
اإللكترونية الروسية أول من أمــس الثالثاء:
«ببساطة ألنه في حال عدم توفر هذه القاعدة
للتجذر أو القدرة على حماية املصالح في
البالد ،فيمكن خسارة أي استثمارات وعلى
وجه السرعة .روسيا لها مصالح عسكرية
واق ـت ـصــاديــة ك ـبــرى ف ــي الـ ـس ــودان ،وه ـنــاك
ّ
مـجــال لــأمــل فــي أن العبينا االقتصاديني
الكبار ،وبالطبع الجهات العسكرية ،تعلم
ماذا تفعل ومع من تتعامل ومستعدة ملثل
هذا التطور لألحداث».
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شرق
غرب
احتجاج خليجي
على تصريحات قرداحي
طالب مجلس التعاون الخليجي،
أمـ ـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،وزي ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ــام
اللبناني جورج قرداحي باالعتذار
بعد انـتـشــار تصريحات لــه تعود
إلــى مشاركته فــي برنامج «برملان
شعب» على قناة الجزيرة أونالين
ف ــي أغ ـس ـط ــس/آب امل ــاض ــي ينتقد
فيها التحالف السعودي اإلماراتي
وتدخله في اليمن .وفيما استدعت
وزارة الخارجية الكويتية القائم
بــاألعـمــال اللبناني ه ــادي هــاشــم،
اس ـت ــدع ــت ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـعــوديــة
ال ـس ـف ـي ــر ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ـ ــوزي ك ـب ــارة
اح ـت ـجــاجــا .إال أن ق ــرداح ــي أع ـلــن،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن تـ ـص ــريـ ـح ــه جـ ـ ـ ــاء ق ـبــل
تعيينه وزيـ ـرًا ،مضيفًا أن اتهامه
«بمعاداة السعودية أمر مرفوض».
وكـ ـ ــان رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـل ـب ـنــانــي
نجيب ميقاتي اعتبر أول من أمس
أن كالم قرداحي مرفوض وال يمثل
الحكومة اللبنانية
(العربي الجديد)
أحداث الطيونة:
جعجع يغيب عن جلسة
االستماع

ل ـ ــم ي ـ ـلـ ـ ِّـب رئ ـ ـيـ ــس «حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـقـ ــوات
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـن ـ ــان ـ ـي ـ ــة» سـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــر جـ ـعـ ـج ــع
(ال ـصــورة) ،أمــس األربـعــاء ،الدعوة
لالستماع إلـيــه فــي وزارة الــدفــاع،
عـلــى خـلـفـيــة أح ـ ــداث الـطـيــونــة في
 14أكتوبر/تشرين األول الحالي،
وأسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت عـ ـ ــن سـ ـ ـق ـ ــوط  7ق ـت ـلــى
وأكثر من  30جريحًا ،حيث تمسك
ب ـم ــوق ـف ــه ال ـ ــداع ـ ــي إلـ ـ ــى اسـ ـت ــدع ــاء
األم ــن ال ـعــام ل ــ«ح ــزب ال ـلــه» حسن
ً
ن ـصــر ال ـل ــه أوال .ون ـظ ـمــت وق ـفــات
احـتـجــاجـيــة تـضــامـنــا م ــع جعجع
بوجه ما اعتبره مناصرو «القوات»
«استهدافًا سياسيًا لعزله».
(العربي الجديد)

الحوثيون يعززون
مكاسبهم جنوبي مأرب
عـ ـ ــزز ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــون ،ب ـح ـس ــب ق ـن ــاة
«املـسـيــرة» الناطقة باسمهم أمس
األرب ـع ــاء ،مــن مكاسبهم املـيــدانـيــة
في محافظة مأرب ،بالسيطرة على
مديريتي الجوبة وجبل مــراد ،في
خطوة من شأنها تضييق الخناق
أك ـث ــر ع ـل ــى ق ـ ــوات ال ـح ـك ــوم ــة ال ـتــي
تتمركز بعاصمة املحافظة الواقعة
ش ــرق ــي الـ ـب ــاد .وأعـ ـل ــن ال ـت ـحــالــف،
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ف ـ ــي بـ ـي ــان،
مقتل  105حوثيني فــي غ ــارات في
منطقتي الـكـســارة والـجــوبــة خالل
 24ساعة.
(العربي الجديد ،فرانس برس)
الجزائر 153 :ألف مرشح
في االنتخابات
أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة امل ـس ـت ـق ـلــة
لــان ـت ـخــابــات ف ــي ال ـج ــزائ ــر محمد
شــرفــي ،أمــس األرب ـع ــاء ،أن اللجنة
قـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــت م ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــات  153مـ ــرش ـ ـحـ ــا
الن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء املـ ـج ــال ــس
الوالئية والبلدية املقرر أن تجرى
ف ــي  27نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن الـثــانــي
املـقـبــل .ويتنافس املــرشـحــون على
 34ألف مقعد في  1541بلدية.
(العربي الجديد)
تونس :سعيّد سيطرح
خريطة طريق قريبًا

أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخــارج ـيــة
ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــة ع ـ ـث ـ ـمـ ــان ال ـ ـجـ ــرنـ ــدي
(ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،أمـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،أن
ّ
سعيد على اتصال
الرئيس قيس
دائ ــم مــع شــركــاء تــونــس ومختلف
مكونات املجتمع الدولي ،وسيعلن
عن خريطة طريق للمرحلة املقبلة،
وأن ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة
ل ــن ت ـ ـ ــدوم .واعـ ـتـ ـب ــر ،ع ـل ــى هــامــش
م ـشــارك ـتــه ف ــي ن ـ ــدوة بــالـعــاصـمــة،
أن «تـ ــونـ ــس ال ت ـش ـه ــد ان ـت ـك ــاس ــة
للديمقراطية بل على العكسّ ،
تمر
بفترة إلعطاء زخم لها».
(العربي الجديد)
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في ظل حملة تهويد يتعرض لها المسجد األقصى ،ومحاولة
االحتالل فرض واقع جديد فيه ،يتواصل الجدل حول اتهامات مدير
قسم المخطوطات في المسجد رضوان عمرو ،لدائرة األوقاف
اإلسالمية بانحرافات مهنية وأمنية

خوف
على صورة إسرائيل

انتقد وزير الشتات اإلسرائيلي ،نحمان
شـــاي ،قـــرار حكومته ،تصنيف 6
مؤسسات حقوقية فلسطينية في
الضفة منظمات «إرهابية» .وقال
شاي إنه على الرغم من أنه يفترض أن
القرار استند إلى ما يبرره «لكن تنفيذه
بشكل جارف كان خطأ أضر بإسرائيل
التي يفترض أن تظهر كدولة ذات
قيم ديمقراطية وتحترم حقوق
اإلنــســان» .وفي مقابلة مع إذاعة
الجيش اإلســرائــيــلــي ،أوضـــح شــاي،
أن التصنيف يشبه تدمير الجيش
اإلسرائيلي خالل حرب غزة األخيرة برج
«الجالء».

أزمة في
«أوقاف القدس»

الوصاية اإلسالمية في خطر
وسط التنسيق األمني

القدس المحتلة ـ محمد محسن
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ردود ال ـ ـف ـ ـعـ ــل ع ـل ــى
استقالة مــديــر قسم املخطوطات
ف ـ ــي املـ ـسـ ـج ــد األقـ ـ ـص ـ ــى رض ـ ـ ــوان
عمرو من منصبه في  8أكتوبر/تشرين األول
ال ـحــالــي ،عـلــى خـلـفـيــة م ــا ورد م ــن اتـهــامــات
ّ
وجهها لدائرة األوقاف اإلسالمية في القدس
املـحـتـلــة الـتــابـعــة لـ ــوزارة األوقـ ــاف األردن ـي ــة،
والتي تطرق فيها إلى ما ّ
سماها «انحرافات
مـهـنـيــة وأم ـن ـيــة خ ـط ـي ــرة» ،بـيـنـهــا ات ـهــامــات
بــالـتـنـسـيــق األم ـن ــي م ــع اإلســرائ ـي ـل ـيــن .هــذه
االتهامات استقطبت اهتمام قطاع واسع من
املقدسيني بالنظر إلى فحواها ومضمونها

وت ــوقـ ـي ــت إط ــاقـ ـه ــا ،إذ ي ـت ـع ــرض امل ـس ـجــد
األق ـصــى لحملة غـيــر مسبوقة مــن التهويد
وم ـحــاولــة ف ــرض واق ــع ه ـنــاك ،وك ــان آخ ــر ما
اس ـت ـجــد ع ـلــى ه ــذا الـصـعـيــد س ـمــاح مـحــاكــم
االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ل ـل ـي ـه ــود بــال ـصــاة
الصامتة في ساحات األقصى.
وبعد  12سنة من عمله داخل األقصى ،أعلن
عمرو استقالته من منصبه ،احتجاجًا على
ما سماها «انحرافات إدارية وأمنية خطيرة
فــي أوقـ ــاف ال ـق ــدس» .وأك ــد عـمــرو فــي إعــان
اسـتـقــالـتــه ،أن تـلــك االن ـحــرافــات بــاتــت تهدد
تماسك األوقاف واستمرار الوصاية العربية
اإلســام ـيــة عـلــى املـسـجــد األق ـص ــى .وق ــال إن
استقالته جاءت احتجاجًا على نقله تعسفًا
خارج األقصى استجابة ملطالب أمنية« ،عبر

احتجاج أميركي على االستيطان

ذكر موقع «والــاه» أن اإلدارة األميركية نقلت أخيرًا احتجاجًا شديد
اللهجة لديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت ،حول قرار الترويج لبناء
حوالي  3000وحــدة استيطانية
جديدة في الضفة الغربية .ونقل
الموقع عن مسؤولين أميركيين
أن القائم بأعمال السفير األميركي
في القدس المحتلة مايكل راتني
(الــصــورة) استدعى المستشارة
السياسية لبينت ،شمريت مئيري
وشــدد على مسامعها أن إدارة
بايدن تأخذ المخطط االستيطاني
بكل جدية.

تشكيل لجنة صورية غير قانونية للتنسيب
بــإخــراجــه مــن األق ـصــى بـعــد عــودتــه إلـيــه من
اإلبـ ـع ــاد ال ـج ــائ ــر» ،وك ــذل ــك رف ـض ــا لـتـصــاعــد
سياسة إسكات املوظفني والحراس النشطاء.
وعما إذا كان املقصود بكالمه واتهاماته إزاء
ما سماها التجاوزات األمنية ،عالقة بعض
مسؤولي أوق ــاف الـقــدس مــع اإلسرائيليني،
قال عمرو في حديث مع «العربي الجديد»:
«ن ـ ـ ـعـ ـ ــم .ك ـ ــام ـ ــي فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك كـ ـ ـ ــان واضـ ـ ـح ـ ــا،
ه ـن ــاك تـنـسـيــق أم ـن ــي بـ ــدأ يـ ـط ــاول امل ـكــاتــب
ومـحـتــويــاتـهــا وأدق الـتـفــاصـيــل الـيــومـيــة».
وتــابــع« :حـتــى اللحظة ليس لــدي أكـثــر مما
قـلــت ،الحـقــا مــن املـمـكــن أن أتــوســع أكـثــر في
الـتـفــاصـيــل ،كـمــا أن ــه ال يـهـمـنــي تخصيص
أش ـ ـخـ ــاص ب ـع ـي ـن ـ ًهــم اآلن ،بـ ــل ال ـس ـي ــاس ــات
امل ـتــره ـلــة» ،مـضـيــفــا أن «ال ـب ــرمل ــان والـقـضــاء
األردن ـ ـ ــي س ـي ـنــاق ـشــان األسـ ـم ــاء وامل ـنــاصــب
والسياسات ،وهذا عملهما كجهة رقابية».
امتعاض في األوقاف

دائ ــرة األوقـ ــاف اإلســام ـيــة فــي ال ـقــدس التي
ت ـل ـقــت إعـ ـ ــان اس ـت ـق ــال ــة عـ ـم ــرو ع ـب ــر م ــواق ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،الـتــزمــت فــي الـبــدايــة
الصمت في الرد على اتهامات عمرو ،لكن هذا
ً
الصمت لــم يــدم طــويــا ،إذ ســارعــت األوقــاف
إل ــى الـ ــرد ف ــي وق ــت ك ــان يـخـضــع ف ـيــه عـمــرو
للتحقيق واالس ـت ـجــواب مــن قـبــل مـخــابــرات
االحتالل التي طالبته بصرامة بالتوقف عن
التدخل في شــؤون األقصى ومــا يجري فيه
مــن ت ـطــورات .فــي دائ ــرة األوق ــاف اإلسالمية،
امـتـنــع امل ـســؤولــون عــن اإلدالء ب ــأي تصريح
ردًا ع ـل ــى اتـ ـه ــام ــات عـ ـم ــرو ،وكـ ـ ــان واض ـح ــا
االتهامات ،مشيرين إلى
امتعاضهم من هذه
ُ ّ
لجان التحقيق التي شكلت من قبل الدائرة
مع عمرو وصدر تقرير عنها من 71
وحققت ّ
صفحة موقع عليه من قبل  6من مدراء دوائر
األوق ــاف ،وهــو ّتقرير اشتمل على اتهامات
كثيرة لعمرو ،لخصه البيان الوحيد الــذي

ُ
صــدر عــن لجنة التحقيق وذك ــر فيه ارتكاب
ع ـم ــرو م ـخ ــال ـف ــات خ ـط ـي ــرة خـ ــال ع ـم ـلــه فــي
مركز املخطوطات في املسجد األقصى وأخذ
اآلالف من صور الوثائق.
العديد من األسئلة طرحها مسؤولو األوقاف،
تحفظوا على ذكــر أسمائهم ،فــي أحاديثهم
مـ ــع «الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ت ـت ـع ـلــق ب ـتــوق ـيــت
ه ــذه االسـتـقــالــة ومـضـمــون مــا ورد فيها من
ات ـهــامــات ،فــي وق ــت يــواجــه األق ـصــى أخـطــارًا
كبيرة تسعى األوقاف للتصدي لها .مسؤول
رف ـيــع امل ـس ـتــوى فــي األوق ـ ــاف أك ــد لــ«الـعــربــي
الجديد» أن دائرة األوقــاف ستكتفي في هذه
املرحلة بنشر بيان لجنة التحقيق لتوضيح
ّ
حـقـيـقــة مــوقـفـهــا ول ــن ت ـعــلــق ب ـشــيء ع ـلــى ما
نشره عـمــرو ،وأن مــا يهمها هــو ال ــرأي العام
الذي يجب أن يتوحد فقط للدفاع عن األقصى
في هذه املرحلة الحساسة والخطيرة.
انحرافات أمنية؟

ّ
في تخصصه الدراسي ،سلط عمرو الحديث
ح ــول ح ــراس ــة امل ـس ـجــد األق ـص ــى م ـنــذ ال ـعــام
 1948ولـغــايــة ال ـعــام  2000مــن خ ــال رســالــة
ماجستير ،قامت على أرشيف أوقاف القدس،
وخلص في هذه الدراسة إلى نتائج خطيرة
في موضوع التنسيق األمني.
وفي حديثه مع «العربي الجديد» ،قال عمرو:
«نحن ال نتحدث عــن أمــور تاريخية ،بــل عن
انـحــراف حديث تمثل في دخــول فريق أمني
ّ
مـشــكــل م ــن داخ ــل دائـ ــرة أوقـ ــاف ال ـق ــدس إلــى
مكتبي داخ ــل األق ـصــى وتفتيشه ،بحثًا عن
هارد ديسك ،وبحثًا عن تسجيالت الكاميرات
وش ـب ـكــات اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ب ــداي ــة إبـ ـع ــادي عن
األق ـص ــى ،وك ــان االح ـت ــال ق ــام ب ــاألم ــر نفسه
داخ ـ ــل م ـنــزلــي وصـ ـ ــادر ح ــاس ــوب ــي وهــات ـفــي
وصـ ّـور املـخــزن ،لتزعم األوق ــاف بعد ذلــك في
بيانها األخـيــر أن الـهــارد ديـســك كــانــت عليه
معلومات تهم األوق ــاف ،والحقيقة هي أنني
مــن أبـلـغــت األوقـ ــاف بـحـيــازتــي ل ـهــارد ديسك
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متابعة

رفض «تسوية» الشيخ جراح :ال ثقة بمحكمة االحتالل
ربطت قوى وفعاليات
في القدس المحتلة بين
عدم الثقة بمحاكم
االحتالل ورفضها مقترح
التسوية الخاص بأهالي
الشيخ جراح
القدس المحتلة ،رام اهلل
العربي الجديد

تمسكت قــوى وفـعــالـيــات فــي مدينة القدس
املحتلة برفض مقترح التسوية املقدم من قبل
ما يسمى بمحكمة العدل اإلسرائيلية بشأن
إخالء حي الشيخ جراح من األهالي املهددين
بإخالء منازلهم قسرًا ،مشيرين إلى مخاوفهم
مــن الـنـتــائــج الـخـطـيــرة ل ـهــذه الـتـســويــة على
العديد من األحياء املقدسية املهددة باملصير
نفسه ،فيما كانت قوات االحتالل اإلسرائيلي
تـسـتــأنــف أع ـم ــال الـتـخــريــب وال ـت ـجــريــف في
أرض مقبرة اليوسفية .وكــانــت املحكمة قد
قدمت ألهالي الشيخ جراح تسوية تتضمن
اعتبارهم مستأجرين محميني ملدة  15سنة،
مع ضمان حقهم بامللكية بحال إثبات ذلك.
إال أن «التسوية» لم تنه املخاوف من إمكانية
طـ ــردهـ ــم ،إذ ت ـض ـمــن امل ـق ـت ــرح ح ــق جـمـعـيــة
«ن ـ ـحـ ــات شـ ـمـ ـع ــون» االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ،ال ـتــي
تدعي ملكيتها لــأرض ،بإخراج السكان من
منازلهم بموجب البند  ،131ســواء في حال
انتهاء التسوية بتسجيلها مالكة للعقار ،أو
بانقضاء  15عامًا من تاريخ توقيع التسوية.
وأعـ ـلـ ـن ــت «ال ـ ـق ـ ــوى والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ــوط ـن ـي ــة
واإلس ــامـ ـي ــة» ف ــي مــدي ـنــة الـ ـق ــدس ،ف ــي بـيــان
ِّ
أمس األربـعــاء ،أن مقترح التسوية هذا ُيملك
الـجـمـعـيــة االسـتـيـطــانـيــة «ن ـح ــات شـمـعــون»
أرضــا ليست ملكًا لها ،وأن املوافقة على هذه
الـتـســويــة ال يـمـكــن ب ــأي ح ــال مــن األحـ ــوال أن
تشكل ضمانة بعدم طرد األهالي وتهجيرهم،

نــاه ـيــك ع ــن ال ـتــداع ـيــات وال ـن ـتــائــج الـخـطـيــرة
املترتبة على الـقـبــول بـهــذه الـتـســويــة ،والتي
ستنسحب على العديد من األحياء املقدسية
امل ـه ــددة بــاملـصـيــر نـفـســه ،وه ــي بـطــن الـهــوى
والبستان في سلوان وكبانية أم هــارون في
الشيخ جراح وحي األشقرية في بيت حنينا.
وأضاف البيان أن «التسوية املقترحة من قبل
ما يسمى بمحكمة العدل العليا اإلسرائيلية
في قضية أراضــي حي الشيخ جــراح ،تنطوي
على الكثير من املخاطر الوطنية والقانونية،
وهي خديعة وتحايل على الجهود والتأييد
الدولي لقضية الشيخ جراح .إن القبول بهذه
التسوية ،بما فيه من اعتراف بملكية األرض
لجمعية نحالت شمعون االستيطانية ،ورغم
تغليف التسوية بعبارات عــدم االنتقاص أو
اإلضـ ــرار بـحــق األهــالــي فــي املـلـكـيــة ،فــي حــال
الـشــروع بمشروع التسوية فــي تلك املنطقة،
إال أن ذل ــك ال يمكن الــرهــان عليه أو الــوثــوق
بالقضاء اإلسرائيلي ومحاكمه ،التي هي أداة
مــن أدوات دولــة االحـتــال فــي النهب ألرضنا
وش ــرعـ ـن ــة االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ـي ـه ــا .وف ـ ــي ال ــوق ــت
ال ــذي نتفهم فـيــه الـضـغــوط الـكـبـيــرة الــواقـعــة
ع ـلــى األه ــال ــي ومـ ــا يـعـيـشــونــه م ــن هــواجــس
ال ـق ـل ــق وال ـ ـخـ ــوف م ــن ط ــرده ــم وت ـه ـج ـيــرهــم،
ولـ ـك ــن ق ـض ـي ـت ـهــم ل ــم ت ـع ــد م ـح ـل ـيــة مـقــدسـيــة
وفلسطينية فقط ،بــل أضحت قضية عاملية،
بفضل صـمــودهــم وثـبــاتـهــم» .وأك ــدت الـقــوى
أن األهــالــي القلقني عـلــى مصيرهم بحاجة
إل ـ ــى مـ ــن ي ــدع ـم ـه ــم وي ـس ـن ــده ــم ويـ ـق ــف إل ــى
ً
ً
جــانـبـهــم فـعــا ولـيــس ق ــوال ،ولــذلــك عـلــى كل
الـجـهــات واملــرجـعـيــات الرسمية مــن السلطة
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية
والقوى والفصائل واملؤسسات الفلسطينية،
وكذلك العرب واملسلمني ،تحمل مسؤوليتهم
فــي توفير السكن الــائــق لــأهــالــي ،فــي حال
أجبروا على ترك منازلهم بالقوة.
ولـفـتــت ال ـق ــوى ،فــي بـيــانـهــا ،إل ــى أن مــا تقوم
بــه حكومة االحـتــال وجمعياتها التلمودية
والتوراتية من انتهاكات وتعديات على املقابر
في مدينة القدس ،من حيث الهدم والتجريف
وت ـق ـط ـيــع األشـ ـج ــار ،ان ـت ـه ــاك صـ ــارخ لـحــرمــة

األم ــوات من حيث نبش القبور وجــرف رفات
األم ـ ــوات وال ـش ـه ــداء ،كـمــا ح ــدث وي ـح ــدث في
مقبرة اليوسفية ،وإقامة ما يسمى باحتفال
مـتـحــف «ال ـت ـســامــح» عـلــى رف ــات األم ـ ــوات في
مقبرة مــأمــن الـلــه .وأش ــارت إلــى أن هــذا األمــر
ي ــؤك ــد أن «ح ـك ــوم ــة االح ـ ـتـ ــال وجـمـعـيــاتـهــا
التلمودية والتوراتية ماضية في مخططاتها

المقترح يُم ِّلك
الجمعية االستيطانية أرضًا
ليست ملكًا لها

ومشاريعها إلقامة مسارات وحدائق تلمودية
وتوراتية ومــدرجــات على املقابر في القدس،
م ــن أج ــل ط ـمــس ك ــل م ـعــالــم ال ــوج ــود الـعــربــي
اإلسالمي  -املسيحي في القدس ،وشطب كلي
للرواية العربية الفلسطينية ،والتغيير الكلي
للمشهد في هــذه املدينة العربية اإلسالمية،
لكي يـبــدو املشهد يـهــوديــا تلموديًا توراتيًا
وليس عربيًا إسالميًا – مسيحيًا».
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ،أغـ ـلـ ـق ــت ق ـ ـ ــوات االحـ ـت ــال
اإلسرائيلي ،أمس األربعاء ،املقبرة اليوسفية
ومنعت املواطنني والطواقم الصحافية من
ال ــدخ ــول إل ـي ـهــا ،ف ــي وق ــت اسـتــأنـفــت فـيــه ما
تسمى سلطة الطبيعة اإلســرائـيـلـيــة أعمال
ال ـت ـخ ــري ــب وال ـت ـج ــري ــف ف ــي أرض امل ـق ـب ــرة،
املـتــاخـمــة للمسجد األق ـص ــى .وس ــاد الـتــوتــر

استأنف االحتالل تخريب أرض مقبرة اليوسفية (مصطفى الخروف/األناضول)

في محيط املنطقة مع بــدء تجمع املواطنني
هناك ،ما أدى إلــى وقــوع تدافع بينهم وبني
ع ـنــاصــر م ــن ش ــرط ــة االحـ ـت ــال .ول ــم تتمكن
ســوى وال ــدة املتوفى عــاء بتاتنة واملرابطة
ن ـف ـي ـســة خ ــوي ــص مـ ــن ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـ ــى داخـ ــل
امل ـق ـبــرة ،وس ــط م ـحــاولــة ال ـج ـنــود إبـعــادهـمــا
عــن املــوقــع ال ــذي يــوجــد فيه موظفو «سلطة
الـطـبـيـعــة» .وك ــان ــت مــواج ـهــات ق ــد انــدلـعــت،
الليلة املاضية ،مع قوات االحتالل بالقرب من
املقبرة اليوسفية خــال احتجاجات نظمت
ه ـن ــاك ،فـيـمــا اع ـت ـقــل االحـ ـت ــال ف ــي أعـقــابـهــا
شابني بعد االعتداء عليهما بالضرب .يذكر
ّ
أن سلطات االح ـتــال كــانــت قــد هــدمــت سور
املقبرة اليوسفية والــدرج في املدخل املؤدي
إليها ،مطلع يناير /كانون الثاني .2020

ب ــرس ــائ ــل م ــوث ـق ــة ك ـن ــت طـبـعـتـهــا وسـلـمـتـهــا
للجنة التحقيق».
ك ــان مــا ح ــدث مــن اس ـتــدعــاء لـعـمــرو مــن قبل
م ـخ ــاب ــرات االح ـت ــال ف ــي ال ـي ــوم نـفـســه ال ــذي
أص ــدرت فـيــه األوق ــاف بيانها ض ــده ،رســالــة
واضحة كما يقول« ،هي رسالة ضغط تجاه
الحديث عما يجري في األقصى ،كانت رسائل
واض ـحــة ،وك ــان عـنــوان جلسة التحقيق هو
(أنت هنا لتحذيرك من الحديث في مواضيع
تشكيل إدارة يـهــوديــة للمسجد األق ـصــى)،
وانتهت املقابلة خالل نصف ساعة!».
ورأى ع ـ ـمـ ــرو أن «ب ـ ـيـ ــان ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـيــق
املنبثقة عن دائــرة األوقــاف اإلسالمية يؤكد
حــالــة ال ـتــرهــل وال ـضـعــف ال ــذي وص ـلــت إليه
ال ــدائ ــرة ،بــأسـلــوب مـعــالـجــة األمـ ــور وتـحــري

املصداقية ،أو في حرصها على مصداقيتها
أم ــام جـمـهــورهــا وسـنــدهــا املـقــدســي املـتــابــع
لشؤون القدس واملسجد األقصى ،وهو بيان
مـثـيــر للشفقة عـلــى أوقـ ــاف ال ـق ــدس ،ومـلــيء
باالفتراءات والتي سيتم دحضها بندًا بندًا
ب ــاألدل ــة وال ــوث ــائ ــق ،ث ــم سـيـتــم ن ـشــر قـضــايــا
االنـحــرافــات اإلداري ــة واألمـنـيــة الـتــي وصلت
إليها أوقاف القدس».
ُ ّ
وحــول اتهامه للجنة التحقيق التي شكلت
ض ــده بــأنـهــا ص ــوري ــة ،ق ــال ع ـم ــرو« :بـمـجــرد
عودتي من اإلبعاد الجائر عن األقصى لستة
ّ
شهور ،شكلت إدارة األوق ــاف لجنة صورية
بامتياز ،في محاولة واضحة للضغط عليّ
وإسكاتي أو تلفيق ما يمكن من اتهامات ذات
صبغة إدارية (مخالفات إدارية) بهدف تبرير

نقلي من املسجد األقصى ،والحقيقة أن لجنة
التحقيق خالفت في تشكيلها وفي أسلوبها
في التحقيق ثم في معالجة نتائج التحقيق
ألربع مواد كاملة وواضحة في نظام الخدمة
املدنية األردنــي ،وبالتالي كان هناك تجاوز
خطير لنظام الخدمة األردنــي ّ
وفصلت ذلك
لــوزيــر األوقـ ــاف األردن ـ ــي» مـحـمــد الـخــايـلــة.
وأضاف أن «اللجنة عندما أنهت تحقيقاتها
واستفساراتها مع عدة موظفني في األقصى
لم تطلعهم على خالصة النتائج ،بل أعطتها
طــاب ـعــا م ــن ال ـس ــري ــة وأرس ـل ـت ـه ــا إلـ ــى وزارة
األوقاف وتضمنت تلفيقات كبيرة» ،متابعًا:
«الحقيقة أن نظام الخدمة األردني يمنع بقاء
نتائج التحقيق ســريــة فــي هــذا الــوضــع ،أي
أنه يلزم األطــراف بكشف ما آلت إليه األمور

ويسمح للموظف بالدفاع وإرفــاق رده على
نتائج التحقيق وهــذا لم يحصل ،ما يطعن
في مصداقية ونزاهة هذه اللجنة».
ُ
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـل ــوثــائ ــق والـ ـص ــور ال ـت ــي ات ـه ــم
عـمــرو بــأخــذهــا مــن مــركــز املـخـطــوطــات ،قــال:
«أنا ناقشت رسالتي املاجستير عن املسجد
األقصى واعتمدت فيها على أرشيف أوقاف
الـقــدس قسم الـتــراث ،وكــان املـشــرف ّ
علي في
هــذه الــرســالــة هــو نــائــب عــام مــديــر األوق ــاف،
وك ــان املـنــاقــش الــداخ ـلــي ل ـهــذه الــرســالــة هو
مــديــري املـبــاشــر مــديــر السياحة واآلث ــار في
املسجد األقصى بإدارة األوقاف ،إذًا رسالتي
ُ
كتبت بمعرفة األوقاف وبإشرافهم وعلمهم،
وفـ ــي ن ـق ــاش ــي ل ـه ــذه الـ ــدراسـ ــة لـ ــدي مـقــاطــع
فيديو أتـحــدث فيها أم ــام مــديــر عــام أوقــاف
ال ـق ــدس وأمـ ــام لـجـنــة املـنــاقـشــة وأذكـ ــر فيها
باألرقام ما الذي صورته ،وما الذي فهرسته،
وكيف عملت باألرشيف».
بالنسبة لعمرو ،فالخطوات املقبلة بالنسبة
إليه ستتكشف حسب تطورات املوقف ،لكن
ال ـتـ ّ
ـوجــه الـطـبـيـعــي واألك ـي ــد ه ــو كـشــف هــذه
امل ـمــارســات خـصــوصــا الـتــي وردت فــي نص
الرسالة التي بعثها لوزير األوقــاف األردني
ولــم يحقق فيها .وق ــال إن «كــل هــذه النقاط
كنت على تماس مباشر فيها وشاهد عيان
عـلـيـهــا وأم ـت ـلــك األدل ـ ــة وال ــرواي ــة حــول ـهــا ،ال
تـهـمـنــي ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة ك ــل امل ـشــاكــل الـتــي
تـمــر بـهــا األوقـ ــاف بـقــدر مــا يهمني التركيز
على القضايا الحساسة األمنية والخطيرة
الـتــي م ــررت بها فــي الـشـهــور األخ ـيــرة ،وهي
ملفات حديثة وتؤشر إلى انحراف وأسلوب
تعامل جديد يطرأ على األوقاف» .وحذر من
«أن الوصاية األردنية على املسجد األقصى
ب ــات ــت فـ ــي خـ ـط ــر ،ونـ ـح ــن ح ــريـ ـص ــون عـلــى
بـقــاء الــوصــايــة العربية اإلســامـيــة األردنـيــة
على املسجد األقـصــى ألن الـبــديــل عنها هو
ال ـح ــاخ ــام ـي ــة ،واألوق ـ ـ ـ ــاف اآلن ب ـح ــاج ــة إل ــى
إصالح مثالي».
الموقف األردني

في الوقت الذي تجاهلت فيه وزارة األوقاف
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األردنـ ـي ــة الـ ــرد ع ـلــى اس ـت ـف ـس ــارات «ال ـعــربــي
الـجــديــد» حــول اتـهــامــات عـمــرو إلدارت ـهــا في
القدس بوجود انحرافات إدارية ومهنية ،ولم
توضح ما إذا كانت هناك إجراءات للتحقيق
في هــذه االتهامات مع مدير أوقــاف القدس،
اك ـت ـف ــى امل ـت ـح ــدث اإلعـ ــامـ ــي ب ــاس ــم ال ـ ـ ــوزارة
حسام الحياري ،بــاإلشــارة إلــى البيان الذي
أصدرته أوقاف القدس حول استقالة عمرو.
من جهته ،أكــد النائب في البرملان األردنــي
ي ـن ــال ف ــريـ ـح ــات ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أنــه قـ ّـدم مذكرة استجواب لوزير
األوقاف األردني حول أوقاف القدس وعملها
وإدارتها للمكان .وأضاف« :من الواضح أن
ً
خلال ،في ظل أكثر من استقالة ّ
تقدم
هناك
ب ـهــا ح ـ ــراس امل ـس ـجــد ف ــي اآلونـ ـ ــة األخـ ـي ــرة،
ال ــذي ــن ق ــال ــوا إن ه ـن ــاك ت ـق ـص ـي ـرًا وأخ ـط ــاء
إدارية كبيرة ،في مرحلة حساسة ال تحتمل
الخطأ من جانبنا» .وأشار فريحات إلى أن
«قوات االحتالل تعزز االقتحامات للمسجد
األق ـص ــى وح ـمــايــة املـسـتــوطـنــن ،ووصـلـنــا
إلى مرحلة خطيرة من خالل النفخ بالبوق
فــي ســاحــات املسجد األقـصــى ،فــي ظــل منع
ح ــراس األقـصــى مــن تصوير ذل ــك» ،مشيرًا
إلــى أنــه تــواصــل مــع مجموعة مــن الحراس
الذين ّ
قدموا استقاالتهم ،والذين أكــدوا له
وج ــود تقاعس وخـلــل ،خصوصًا فــي عمل
مدير أوق ــاف الـقــدس ،عــزام الخطيب ،الــذي
تجاوز السبعني من العمر ،وما زال مستمرًا
ف ــي مـنـصـبــه .وب ـح ـســب ف ــري ـح ــات ،ف ــإن من
الواضح من خالل املشاهدات واالطالع على
املعلومات أن مــديــر األوق ــاف لــم يعد قــادرًا
على االضطالع بهذه املهمة الحساسة.
وأوض ــح فــريـحــات أن الـهــدف الرئيسي من
السؤال هو إشعار وزارة األوقاف بخطورة
املـ ــوقـ ــف ،وأن هـ ـن ــاك رقـ ــابـ ــة ع ـل ــى عـمـلـهــا،
ومتابعة ،وضــرورة اتخاذ إجــراءات عاجلة
وس ــري ـع ــة ،لـتـصـحـيــح امل ــوق ــف .واع ـت ـبــر أن
وزارة األوقـ ــاف حـتــى الـلـحـظــة ليست على
مستوى خطورة املوقف ولــم ترتق بــاألداء
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي ظـ ــل الـ ـتـ ـط ــورات
لتعزيز التقسيم الزماني واملكاني للمسجد
األقصى ،وحكم محكمة االحتالل بالصالة
ال ـصــام ـتــة ف ــي س ــاح ــات امل ـس ـجــد األق ـص ــى،
تأكيدًا على هــذا التقسيم ،ولــذلــك يجب أن
ت ـكــون ه ـنــاك م ــواق ــف قــويــة أك ـث ــرُ .ي ــذك ــر أن
مــذكــرة االس ـت ـجــواب الـتــي قـ ّـدمـهــا فريحات
لــوزيــر األوقـ ــاف األردنـ ــي ،ت ـســاءل فيها عن
واقع موظفي األوقــاف في القدس واملسجد
األق ـ ـصـ ــى واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات املـ ـتـ ـخ ــذة ملــواج ـهــة
االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ـل ــى األوقـ ـ ــاف
اإلســامـيــة فــي ال ـقــدس ،وإج ـ ــراءات ال ــوزارة
ّ
يتعرض لــه الـحــراس فــي األقصى
تجاه مــا
م ــن اع ـ ـتـ ــداءات إســرائ ـي ـل ـيــة وإبـ ـع ــاد وه ــدم
ملنازلهم ،ومنع مدير دائــرة أوقــاف القدس
ملــوظ ـفــي األوقـ ـ ــاف م ــن ال ـت ـصــريــح لــوســائــل
اإلع ـ ـ ـ ــام حـ ـ ــول مـ ــا يـ ـج ــري مـ ــن اعـ ـ ـت ـ ــداءات
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،وأسـ ـب ــاب عـ ــدم ت ـقــديــم وزارة
األوق ــاف ألي شكوى لــدى القضاء األردنــي
ضـ ــد اع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات االحـ ـ ـت ـ ــال ع ـل ــى مــوظ ـفــي
الحكومة األردنية العاملني في دائرة أوقاف
ّ
تضمن السؤال االستفسار عن
القدس .كما
عمليات الترميم الالزمة للمسجد األقصى
وم ــا تــواج ـهــه م ــن م ـعــوقــات م ــن االح ـت ــال،
وإجراءات مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية
ع ـلــى ال ــوص ــاي ــة األردنـ ـي ــة ع ـلــى امل ـقــدســات،
وع ــدد املـقــابــر الـتــي تـعــرضــت لــاع ـتــداء في
القدس من قبل سلطات االحتالل.

تقرير

دول جوار أفغانستان :قطع الطريق على واشنطن
شهد مؤتمر دول جوار
أفغانستان ،الذي عقد
في طهران أمس ،تصويبًا
على الدور األميركي
طهران ـ صابر غل عنبري
كابول ،الدوحة ـ العربي الجديد

ال يزال امللف األفغاني يشغل املجتمع الدولي،
خ ـصــوصــا دول ج ـ ــوار أف ـغــان ـس ـتــان الـســت
(الـصــن وإي ــران وباكستان وطاجيكستان
وتركمانستان وأوزبكستان) ،التي اجتمع
وزراء خارجيتها فــي مــؤتـمــر جــديــد ،أمــس
األربـ ـع ــاء ،فــي الـعــاصـمــة اإليــران ـيــة ط ـهــران،
بمشاركة روسية ،وذلــك ملناقشة التطورات
األفغانية بعد سيطرة حركة «طالبان» على
الـحـكــم فــي ه ــذا الـبـلــد منتصف أغـسـطــس/
آب امل ــاض ــي ،وال ـت ــي ل ــم ُت ـ ـ َ
ـدع ملــؤت ـمــر أم ــس.
وبـيـنـمــا ركـ ــزت مـخـتـلــف كـلـمــات املـشــاركــن
على ضرورة دعم االستقرار في أفغانستان،
لم ّ
تفوت إيران وروسيا الفرصة للتصويب
على الــواليــات املتحدة بعد انسحابها من
هذه الدولة.
وكــانــت باكستان قــد استضافت افتراضيًا
امل ــؤتـ ـم ــر األول ،يـ ـ ــوم  8س ـب ـت ـم ـب ــر/أي ـل ــول
املاضي .وكــان من املقرر أن يفتتح الرئيس
اإلي ــران ــي إبــراه ـيــم رئـيـســي ،املــؤت ـمــر ،أمــس،
لكن ناب عنه نائبه األول محمد مخبر ،فيما
أعلن وزيــر الخارجية اإليراني حسني أمير
عبد اللهيان عن اعتذار رئيسي ،عازيًا ذلك
إلى انشغاله بـ«أولوية أخرى».
وقـ ـ ـ ــال عـ ـب ــد الـ ـلـ ـهـ ـي ــان ،فـ ــي ك ـل ـم ــة لـ ــه أمـ ــام
الـ ـح ــاض ــري ــن ،إن «مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ــأم ــن أم ــن
املواطنني األفغان والحدود مع الجيران تقع
بالدرجة األولى على عاتق الهيئة الحاكمة
في كابول» ،داعيًا الجميع إلى ضرورة دعم
أفـغــانـسـتــان لـلـخــروج مــن أزمـتـهــا الــراهـنــة.
ك ـم ــا دعـ ــا الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة إلـ ــى «ت ـحـ ّـمــل

مسؤوليتها تـجــاه ال ـك ــوارث الـتــي خلقتها
فــي أفغانستان خــال العقدين املــاضـيــن»،
مؤكدًا أن جذور املشكلة األفغانية تعود إلى
«التدخالت األجنبية».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب األول ل ـلــرئ ـيــس
اإليراني ،محمد مخبر ،في كلمة له باملؤتمر،
إن «أمـيــركــا وبـعــد هــروبـهــا مــن أفغانستان
ّ
حملت الشعب األفغاني والجيران حصيلة
عقدين من الفشل واالحتالل في هذا البلد»،
مضيفًا أن «أم ــن دول ال ـجــوار متشابك مع
أمن أفغانستان» .وأضاف« :تقع على عاتقنا
ً
مسؤولية التعاون مع بعضنا البعض أوال،
ومــن ثم التشاور والتعاون مع بقية الــدول
واألمــم املتحدة إلزالــة العقبات أمــام تشكيل
حكومة قوية ووطنية في أفغانستان ،ودعم
هذه الحكومة الستتباب األمــن واالستقرار
وإعادة إعمار هذا البلد».
ب ـ ــدوره ،ح ــذر األم ــن ال ـع ــام لــأمــم املـتـحــدة،
أن ـطــون ـي ــو غ ــوت ـي ــري ــس ،ف ــي ك ـل ـمــة مـسـجـلــة
بـ ـم ــؤتـ ـم ــر طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،مـ ـ ــن تـ ـ ــدهـ ـ ــور ال ــوض ــع
اإلن ـس ــان ــي ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ومـ ــن تـصــاعــد
األزمـ ـ ــة اإلن ـس ــان ـي ــة .ودع ـ ــا غــوت ـيــريــس إلــى
«تـ ـ ـح ـ ــرك عـ ـ ــاجـ ـ ــل» ،ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ه ـ ـ ــذه األزم ـ ـ ــة
ومكافحة «اإلرهــاب» وتهريب املخدرات من
أفغانستان .وقــال« :على الرغم من العقبات
الهائلة ،تقوم األمم املتحدة بعملية إنسانية
ضخمة فــي أفغانستان ،ونعمل بالتعاون
مع طالبان التي سمحت تدريجيًا بالوصول
إل ــى املـنــاطــق املـطـلــوبــة ،ووفـ ــرت األم ــن عند
الـحــاجــة» .لكنه أع ــرب عــن قلقه الشديد من
انتهاكات حقوق اإلنسان والهجمات داخل
أف ـغــان ـس ـتــان ب ـعــد س ـي ـطــرة «ط ــال ـب ــان» على
الحكم.
مــن جـهـتــه ،دع ــا وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي،
سـيــرغــي الف ـ ــروف ،ف ــي كـلـمــة عـبــر الـفـيــديــو،
إلى تشكيل «حكومة شاملة في أفغانستان
تـ ـض ــم ج ـم ـي ــع املـ ـجـ ـم ــوع ــات والـ ـق ــومـ ـي ــات،
ً
وتحترم حقوق النساء والـطــوائــف» ،فضال
عن مكافحة «تهريب املخدرات واإلرهاب».
وق ــال الف ــروف إن الـقــوات األميركية وحلف
شمال األطلسي تخطط لالستقرار في دول

عقد المؤتمر في طهران (فاطمة بهرامي/األناضول)

دعا الفروف جيران
أفغانستان إلى عدم
استضافة قوات الناتو
ال ـجــوار بـعــد أن غ ــادرت أفـغــانـسـتــان ،داعـيــا
«الـ ـ ـ ــدول امل ـ ـجـ ــاورة ألف ـغ ــان ـس ـت ــان إلـ ــى مـنــع
الوجود العسكري للقوات األميركية والناتو
ع ـلــى أراض ـيـ ـه ــا» .ك ـمــا ان ـت ـقــد الف ـ ــروف عقد
مــؤتـمــرات مــوازيــة ح ــول أفـغــانـسـتــان ،وقــال
«قـبــل أي ــام ألقيت كلمة فــي مؤتمر (صيغة
م ــوس ـك ــو) ،ون ــأم ــل أن ت ـك ــون االج ـت ـمــاعــات
بشأن أفغانستان مكملة لبعضها البعض
وال تكون موازية».
ب ــدوره ،دعــا وزي ــر الـخــارجـيــة الباكستاني،
شاه محمود قريشي ،في كلمة له في املؤتمر،
املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،إل ــى االه ـت ـم ــام بــالــوضــع
االقتصادي للشعب األفغاني ،و«منع وقوع

كــارثــة إنسانية فــي هــذا الـبـلــد» ،مــع تأكيده
على «ضرورة اإلفراج عن األرصدة األفغانية
ف ــي الـ ـخ ــارج» .واع ـت ـبــر قــريـشــي أن تشكيل
حــركــة «طــالـبــان» لحكومة مؤقتة يمكن أن
يمهد لتشكيل حكومة شاملة ،مؤكدًا احترام
وحدة األراضي األفغانية.
أما وزير الخارجية الصيني ،وانغ يي ،فقال
في كلمة افتراضية ،إن هــذا االجتماع «من
شأنه تعزيز القنوات الدبلوماسية بيننا»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ب ـ ـ ــاده ق ــام ــت ب ــات ـص ــاالت
مختلفة بشأن املــوضــوع األفـغــانــي .وأعــرب
يــي عــن أمـلــه فــي تضافر الـجـهــود املشتركة
لتحقيق الـهــدوء فــي أفغانستان ،مــؤكـدًا أن
بكني ستواصل تعاونها مع مختلف الدول
بغية تحسني أوضاع أفغانستان ،وتحقيق
ظروف حياة أفضل للمواطنني فيها.
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ت ــواص ــل ق ـط ــر ج ـهــودهــا
ف ــي خ ــط املـ ـل ــف األفـ ـغ ــان ــي .وف ـ ــي ال ـس ـي ــاق،
دع ــا نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء وزي ــر الخارجية
القطري ،الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل
ثــانــي ،أم ــس ،املجتمع الــدولــي ،إلــى توحيد

رؤاه بشأن الوضع في أفغانستان ،معتبرًا
ً
أن ع ــزل األخ ـي ــرة لـيــس ح ــا .وق ــال بــن عبد
الــرحـمــن ،فــي مؤتمر صحافي فــي الــدوحــة،
م ــع وزيـ ــر الـ ـش ــؤون األوروب ـ ـيـ ــة الـنـمـســاوي
مايكل لينهارت ،إن قطر تسعى إلى توحيد
رؤى املجتمع الــدولــي لــانـخــراط فــي حــوار
ب ـن ــاء م ــع ح ــرك ــة ط ــالـ ـب ــان ،م ــؤكـ ـدًا ضـ ــرورة
االستمرار في تقديم املساعدات اإلنسانية
للشعب األفـغــانــي وع ــدم ربطها بــاألوضــاع
السياسية .وأضاف« :نشجع أن تكون هناك
مصالحة وطنية بقيادة أفغانية ،عبر حوار
بني طالبان والقوى األفغانية األخرى».
فــي األثـنــاء ،قــال رئيس ال ــوزراء البريطاني
ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون ،أم ـ ــس ،إن بــريـطــانـيــا
ليس بوسعها «تقديم شيك على بياض»
ل ـح ــرك ــة طـ ــال ـ ـبـ ــان .وأضـ ـ ـ ــاف خـ ـ ــال جـلـســة
لـلـبــرملــان حــن ُس ـئــل عــن األزمـ ــة اإلنـســانـيــة
فــي أفغانستان «علينا أن نفعل كــل مــا في
وسعنا أيضًا للتخفيف من عواقب سيطرة
طــال ـبــان ع ـلــى ش ـعــب أف ـغــان ـس ـتــان» .وتــابــع
«ضاعفنا تعهدنا باملساعدات لهذا العام...
ما ال يمكننا القيام به حاليًا هو كتابة شيك
على بياض تام لحكومة طالبان وسلطات
طــال ـبــان .نـحـتــاج لـلـتــأكــد مــن أن ذل ــك البلد
ل ــن ي ـع ــود لـيـصـبــح مـ ــاذًا لـ ــإرهـ ــاب» .وفــي
أفغانستان ،ظهر وزيــر الــدفــاع في حكومة
«ط ــالـ ـب ــان» ،املـ ــا م ـح ـمــد ي ـع ـقــوب م ـجــاهــد،
وهو نجل مؤسس الحركة ،املال محمد عمر
مجاهد ،للمرة األولى أمام الكاميرات أمس،
خالل إلقائه كلمة أمام األطباء والعسكريني
في املستشفى العسكري في كابول ،مؤكدًا
أن طالبان في خدمة الجميع ،وهو مستعد
شـخـصـيــا ألن ي ـق ــوم ب ــأي خ ـط ــوة م ــن أجــل
رفاهية البالد.
ويعتبر املال يعقوب من أقوى الشخصيات
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي «ط ــالـ ـب ــان» ،ب ـس ـبــب ن ـفــوذه
ال ــواس ــع ف ــي أوسـ ـ ــاط ال ـش ـع ــب ،ك ــون ــه نجل
م ــؤس ــس الـ ـح ــرك ــة ،ك ـم ــا أن ـ ــه ن ــائ ــب لــزع ـيــم
الحركة الحالي ،املال هيبت الله أخوند زاده.
ولــم يظهر وال ــده املــا عمر أم ــام الكاميرات
منذ تأسيس الحركة حتى وفاته.
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الحدث

بينما تواصل تركيا
تعزيز قواتها في
محافظة إدلب،
تحسبًا ألي هجوم
ّ
من قبل النظام
والروس ،فإن مصير
عملية عسكرية
ضد «قوات سورية
الديمقراطية»
(قسد) تهدد
أنقرة بشنها،
سيكون محكومًا
على األرجح بلقاء
سيجمع الرئيسين
رجب طيب أردوغان
وجو بايدن

تعزيزات
في إدلب

هناك أكثر من  555آلية تركية بإدلب (عارف وتد/فرانس برس)

العملية ضد «قسد» تنتظر لقاء
الرئيسين التركي واألميركي

ضحايا جدد
قتل طفل وأصيب سبعة
مدنيين ،أمس األربعاء،
في قصف قوات النظام
السوري بالمدفعية
منطقة تضم مخيمات
للنازحين والمهجرين في
ناجية ترمانين بريف إدلب
الشمالي ،فيما استهدف
الطيران الحربي الروسي
مناطق تسيطر عليها
«هيئة تحرير الشام» في
محور قرية مشون بجبل
الزاوية.

أمين العاصي

لـ ـ ــم ت ـن ـق ـط ــع فـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة
ال ـت ـعــزيــزات الـعـسـكــريــة الـتــركـيــة عن
ّ
م ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ــب ،ال ـت ــي ب ــات ــت مـح ّــل
خــاف كبير بــن أنـقــرة ومــوسـكــو بعد تعثر
تطبيق اتـفــاق «مــوسـكــو» املـبــرم بــن الــروس
واألت ــراك منذ مــارس /آذار من العام الفائت،
بسبب تعقيدات ميدانية ،وخصوصًا لجهة
استعادة الحركة على الطريق الــدولــي حلب
ال ــاذق ـي ــة «أم  »4ال ـ ــذي ي ــرب ــط غ ــرب ــي ال ـبــاد
بـشـمــالـهــا وش ــرق ـه ــا ،وي ـع ـبــر ف ــي ري ــف إدل ــب
ال ـج ـن ــوب ــي .ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـي ـن ـمــا هـ ــدأ ال ـت ــوت ــر،
نسبيًا ،بني الجانب التركي و«قــوات سورية
الديمقراطية» (قسد) في شمال سورية ،على
الرغم من التهديدات التركية املتواصلة بشن
عـمـلـيــة ض ــد ه ــذه الـ ـق ــوات .غـيــر أن ــه ي ـبــدو أن
حسم هذا األمر سيكون بعد لقاء منتظر بني
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره

األميركي جو بايدن على هامش قمة املناخ
املقرر عقدها في مدينة غالسكو باسكتلندا
ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــن  31أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
الحالي إلى  12نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.
وفــي محافظة إدل ــب ،ذك ــرت مـصــادر محلية
لـ«العربي الجديد» أن الجيش التركي دفع
أول من أمــس الثالثاء بتعزيزات كبيرة إلى
نـقــاطــه وق ــواع ــده ف ــي امل ـحــاف ـظــة .وأوض ـحــت
ّ
أن نحو  100آلية تركية دخلت ليل الثالثاء
 األرب ـع ــاء مــن مـعـبــر كـفــرلــوســن ال ـحــدوديواتـ ـجـ ـه ــت إل ـ ــى ع ـم ــق إدلـ ـ ـ ــب ،وخـ ــاصـ ــة إل ــى
النقاط في منطقة جبل الــزاويــة بريف إدلب
الـجـنــوبــي ،مـشـيــرة إل ــى أن الــرتــل مــؤلــف من
عــربــات مـصـفـحــة مـخـصـصــة لـنـقــل الـجـنــود،
وآل ـي ــات م ــدرع ــة ،وشــاح ـنــات مـحـمـلــة بـمــواد
لوجستية ومعدات هندسية وكتل إسمنتية
وم ـ ـ ـحـ ـ ــارس م ـس ـب ـق ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــع ،وصـ ـه ــاري ــج
مخصصة للوقود.
مــن جـهـتــه ،أش ــار «املــرصــد ال ـســوري لحقوق

اإلنـ ـس ــان» إل ــى أن ع ــدد اآللـ ـي ــات الـعـسـكــريــة
ال ـتــرك ـيــة ال ـت ــي دخ ـل ــت ال ـش ـم ــال ال ـغ ــرب ــي من
ســوريــة ،ارتفع إلــى أكثر من  555منذ أواخــر
سبتمبر /أيـلــول املــاضــي ،مــا يؤكد مخاوف
أنـقــرة مــن عملية عسكرية مفاجئة لروسيا
والنظام على إدلب ،وفق املرصد.
وتعليقًا على هذه املستجدات ،اعتبر النقيب
ع ـبــد ال ـس ــام ع ـبــد ال ـ ـ ــرزاق ،وه ــو ق ـي ــادي في
فصائل املعارضة السورية في شمال غربي
س ــوري ــة ،فــي حــديــث مــع «ال ـعــربــي الـجــديــد»،
أن ه ــذه ال ـت ـعــزيــزات «رس ــال ــة طـمــأنــة ملــايــن
ّ
الـســوريــن فــي محافظة إدل ــب ،مـفــادهــا بــأن
تــركـيــا لــن تتخلى ع ـن ـكــم» .وأشـ ــار إل ــى أنها
أيضًا «رسالة للجانب الروسي والنظام بعد
التصعيد األخـيــر والـتـهــديــد بعمل عسكري
واسـ ـ ــع ال ـن ـط ــاق ف ــي ريـ ــف إدلـ ـ ـ ــب» ،مـضـيـفــا:
«هي تندرج كذلك في سياق تعزيز القدرات
ال ــدف ــاع ـي ــة ل ـل ـق ــوات ال ـت ــرك ـي ــة امل ـن ـت ـش ــرة فــي
مـحــافـظــة إدلـ ــب ،وتـحـصــن الـنـقــاط التركية
املوجودة ،وخاصة في منطقة جبل الزاوية».
وج ـ ــاءت ال ـت ـع ــزي ــزات ال ـتــرك ـيــة ب ـعــد ســاعــات
م ــن م ــواف ـق ــة ال ـب ــرمل ــان ال ـت ــرك ــي ع ـلــى تـمــديــد
التفويض املتعلق بإرسال قوات عسكرية إلى
كــل مــن ســوريــة وال ـعــراق ملــدة عــامــن آخــريــن،
اع ـت ـبــارًا مــن  30أكـتــوبــر ال ـحــالــي .وق ــد وافــق

دخلت  100آلية تركية
من معبر كفرلوسين
باتجاه عمق إدلب
جوناي :الجيش سيعتمد
على قصف محدود
ألهداف معينة للمليشيات

البرملان على املذكرة الرئاسية التي جاء فيها
أن «الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ،ال ـتــي يـتــواصــل
وج ــوده ــا فــي املـنــاطــق الـقــريـبــة مــن ال ـحــدود
الـســوريــة  -الـتــركـيــة ،مستمرة فــي أنشطتها
ضد تركيا وأمنها القومي واملدنيني فيها».
كذلك أشــارت املذكرة الرئاسية إلى «تواصل
املخاطر والتهديدات التي تستهدف األنشطة
املتعلقة بإرساء االستقرار واألمن ضمن إطار
مسار أستانة في محافظة إدلب».
في غضون ذلك ،ال تزال «هيئة تحرير الشام»
(الـ ـنـ ـص ــرة س ــابـ ـق ــا) م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي حـمـلـتـهــا
ضــد مجموعات مـتـشــددة فــي ريــف الالذقية
الشمالي الشرقي ،والتي كانت بدأتها األحد
املاضي ،لتحييد هذه املجموعات التي تضم
م ـس ـل ـحــن أج ــان ــب م ــن ج ـن ـس ـيــات مـخـتـلـفــة.
وأف ـ ـ ــادت م ـص ــادر م ـقــربــة م ــن «ال ـه ـي ـئــة» بــأن
األخيرة اعتقلت مساء الثالثاء املاضي املدعو
أب ــو مــوســى ال ـش ـي ـشــانــي ،وه ــو شـقـيــق قــائــد
فـصـيــل «ج ـن ــود الـ ـش ــام» مـسـلــم الـشـيـشــانــي،
ً
كما اعتقلت معه كال من :عبد الله البنكيسي
الشيشاني ،وأبــو عبد الله الشيشاني ،أثناء
م ـح ــاول ـت ـه ــم ال ـ ـهـ ــروب إل ـ ــى ت ــركـ ـي ــا .وتـ ـ ــداول
ناشطون على وسائل التواصل صورة ألبي
موسى الشيشاني وهو معتقل في معبر خربة
الجوز الحدودي مع تركيا الذي تسيطر عليه
«هيئة تحرير ال ـشــام» .وكــان فصيل «جنود
الشام» ،بزعامة مسلم الشيشاني ،قد توصل
اإلثنني املاضي إلى اتفاق مع «الهيئة» قضى
بخروجه من جبل التركمان في ريف الالذقية
الـشـمــالــي ال ـشــرقــي ،وتـسـلـيــم مـطـلــوبــن لـهــا.
على صعيد آخر ،هدأت بعض الشيء وتيرة
التوتر بــن الجانب التركي و«ق ــوات سورية
الديمقراطية» (قسد) ذات الطابع الكردي في
غربي الفرات وشرقه ،إال أن املعطيات امليدانية
تشير إلى أن الجيش التركي ال يزال يضع في
خططه القيام بعمل عسكري واســع النطاق
ضد هــذه الـقــوات لردعها .وقــال وزيــر الدفاع
التركي ،خلوصي أكار ،قبل يومني ،إنه «لدينا
ات ـف ــاق ـي ــات م ــع الـ ـ ــروس والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
حول بعض املناطق في شمال سورية .قمنا
بــواجـبـنــا فــي إط ــار ه ــذه االتـفــاقـيــات بأفضل
طريقة ممكنة ،ومــا زلنا نقوم بــذلــك ،ونذكر
نظراءنا للعب دورهم أيضًا» .وردًا على سؤال
حــول هجمات تعرضت لها الـقــوات التركية
من قبل مجموعات كردية في شمال سورية
أخيرًا ،قال أكار «نحن نتابع عن كثب األحداث
هـنــاك ،وسنفعل مــا هــو ض ــروري فــي الــوقــت
واملكان املناسبني».
من جهتهّ ،
رجح الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغان ،أمس األربعاء ،عدم لقائه بالرئيس
األميركي جو بايدن ،على هامش قمة زعماء
م ـج ـمــوعــة ال ـع ـشــريــن ال ـت ــي ت ـع ـقــد ف ــي روم ــا
يــومــي  30و 31أكـتــوبــر ال ـحــالــي ،مـشـيـرًا في
تصريحات صحفية إلى أنه سيلتقي نظيره
األميركي ،في مدينة غالسكو االسكتلندية،
ع ـلــى هــامــش الـ ـ ــدورة ال ـس ــادس ــة والـعـشــريــن
ملؤتمر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بـشــأن تغير امل ـنــاخ .ومــن املــرجــح أن يتحدد
امل ــوق ــف ال ـتــركــي إزاء أي ع ـمــل ع ـس ـكــري في
شمال شرقي سورية على ضــوء نتائج هذا
االجتماع.
مــن جــانـبــه ،رأى املـحـلــل الـسـيــاســي الـتــركــي،
هـ ـش ــام جـ ــونـ ــاي ،فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن أن ـق ــرة «ال تـخـطــط ف ــي الــوقــت
الـ ــراهـ ــن ل ـل ـق ـيــام بـعـمـلـيــة ع ـس ـكــريــة واس ـع ــة
النطاق في شمال سورية» ،معتبرًا أن «عدم
االس ـت ـق ــرار االق ـت ـص ــادي ،والـتـحـضـيــر ربـمــا
النتخابات مبكرة ،يحول دون ذل ــك» .وعبر
جوناي عن اعتقاده بــأن «الجيش سيعتمد
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــات م ـ ـحـ ــدودة م ــن خ ـ ــال قـصــف
أهداف معينة للمليشيات الكردية في شمال
سورية» ،مشيرًا إلى أن «هناك توافقًا نسبيًا
بني بعض أحزاب املعارضة التركية وحكومة
العدالة والتنمية ،حيال األوضاع في الشمال
السوري ،وهو ما يساعد الحكومة في إقناع
الــرأي العام التركي بجدوى عملية عسكرية
ضد قسد» التي تعتبرها أنقرة تهديدًا ألمن
واستقرار تركيا.

خاص

محاوالت لجمع السيسي وبايدن في اسكتلندا
تسعى دوائر في السلطة
المصرية لعقد لقاء
بين الرئيس عبد الفتاح
السيسي ونظيره األميركي
جو بايدن ،خالل قمة
المناخ في غالسكو

القاهرة ـ العربي الجديد

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة م ـص ــري ــة عــن
ـاع حـثـيـثــة م ــن ج ــان ــب الـ ــدائـ ــرة امل ـقــربــة
مـ ـس ـ ٍ
مــن الــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الـفـتــاح السيسي
لعقد لقاء بينه وبــن الرئيس األميركي جو
بــايــدن ،فــي ظــل حــالــة مــن الــرفــض مــن جانب
ب ـعــض م ــراك ــز ص ـنــاعــة ال ـق ــرار ف ــي واشـنـطــن
بسبب املالحظات الحقوقية من ِقبل اإلدارة
األميركية على الوضع في مصر.
وبـحـســب امل ـصــادر الـتــي تـحــدثــت لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،فـ ــإن م ـس ــؤول ــن ن ــاف ــذي ــن مـقــربــن
م ــن ال ـس ـي ـســي ،أجـ ـ ــروا اتـ ـص ــاالت أخـ ـيـ ـرًا مع
اإلدارة األمـيــركـيــة مــن أج ــل تــرتـيــب لـقــاء بني
الــرئ ـي ـســن ،خ ــال قـمــة امل ـن ــاخ امل ـق ــرر عقدها
في مدينة غالسكو االسكتلندية في الفترة
من  31أكتوبر/تشرين األول الحالي إلى 12
نوفمبر/تشرين الـثــانــي املـقـبــل .ويــأتــي ذلك
فــي ظــل صـعــوبــة إج ــراء تـلــك املـقــابـلــة بــدعــوة
م ــن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض،

وســط الضغوط املفروضة عليها من بعض
مــراكــز صنع ال ـقــرار نتيجة ضـغــوط مماثلة
تفرضها املنظمات الحقوقية الدولية بشأن
الوضع الحقوقي في مصر ،نظرًا ملا تصفه
تلك املنظمات بالتوسع في عمليات القبض
ال ـع ـش ــوائ ــي ع ـلــى امل ـع ــارض ــن ال ـس ـيــاس ـيــن،
وتحول آلية الحبس االحتياطي إلى وسيلة
ع ـقــاب ـيــة تـ ـم ــارس ب ـحــق املـ ـع ــارض ــن .ووف ــق
امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ــإن امل ـس ــؤول ــن ف ــي م ـصــر تـلـقــوا
مؤشرات إيجابية إلمكانية إتمام لقاء قصير
ب ــن الــرئ ـي ـســن ،بـعــدمــا تــأكــد سـفــر الــرئـيــس
املصري إلى اسكتلندا لحضور القمة.
وذكرت املصادر أنه على الرغم من املالحظات
ال ـتــي تـلـقــاهــا ال ــوف ــد امل ـص ــري غـيــر الــرسـمــي
الـتــابــع للجنة ال ـحــوار الــدولــي خــال زيــارتــه
إلى أميركا أخيرًا ولقاء مسؤولني رسميني،
وأعضاء في الكونغرس ،إال أنه يمكن وصف
ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـع ــام ــة بـ ــ«الـ ـجـ ـي ــدة» ،خ ـصــوصــا
ب ـع ــدم ــا س ــاه ـم ــت ف ــي ت ـخ ـف ـيــف ح ـ ــدة ال ـن ـقــد
امل ـ ّ
ـوج ــه لـلـنـظــام امل ـص ــري ،م ــع إشــارت ـهــا إلــى
تـحــركــات وصـفــوهــا باملبشرة بـشــأن امللفات
محل االنتقاد في مصر ،وعلى رأسها قضية
التمويل األجنبي التي بــات إغالقها مسألة
وقت فقط.
ولفتت املصادر إلى أن «القيادة املصرية تولي
أه ـم ـيــة ق ـصــوى إلت ـم ــام ل ـقــاء ب ــن الــرئـيـســن
خــال القمة ،واستغالل الظرف الراهن الذي
تؤدي فيه القاهرة أدوارًا متعددة ،وكذلك في
ظــل التحركات التي القــت استحسانًا كبيرًا
م ــن ج ــان ــب اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى صعيد
ملف القضية الفلسطينية» .واستدركت أنه

«حتى اآلن ،لم يتم تأكيد إجراء املقابلة على
الرغم من تأكد حضور السيسي للقمة ،وسط
مـخــاوف مــن تـكــرار فشل الـجـهــود كما حدث
ف ــي وق ــت ســابــق ق ـبــل اج ـت ـمــاعــات الجمعية
العامة لألمم املتحدة التي تراجع السيسي
عن حضورها في اللحظات األخـيــرة بسبب
عدم موافقة اإلدارة األميركية على عقد لقاء
مشترك بني الرئيسني».
وبحسب املصادر ،فإن هناك تسهيالت سيتم
تـمــريــرهــا خ ــال األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة قبل
سفر السيسي إلى اسكتلندا لحضور القمة،
متعلقة ببعض املالحظات التي تلقاها وفد
لـجـنــة ال ـح ــوار ال ــدول ــي بـقـيــادة رئ ـيــس حــزب
«اإلص ــاح والتنمية» محمد أنــور الـســادات.

وأوضحت أن التسهيالت ستشمل الترويج
ل ـق ــرارات وإج ـ ــراءات متعلقة ببعض أسـمــاء
املعارضني السياسيني في السجون املصرية،
خصوصًا في أوضاعهم املعيشية في مقرات
االح ـت ـجــاز ،مـتــابـعــة «كــذلــك سـيـبــدأ الـبــرملــان
املـ ـص ــري خـ ــال أي ـ ـ ــام ،اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخــاصــة

تسهيالت سيتم
تمريرها تتعلق بمعارضين
قبل سفر السيسي

ضغوط على النظام المصري بسبب الوضع الحقوقي (إيفان رومانو)Getty/

بـتـفـعـيــل االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــوط ـن ـيــة لـحـقــوق
اإلنـســان التي أطلقها السيسي فــي الحادي
عشر من سبتمبر/أيلول املاضي».
وتسعى الدوائر املقربة من السيسي ،حسب
مصدر دبلوماسي مصري تحدث لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،إل ـ ــى م ـح ــاول ــة ام ـت ـص ــاص ردود
األفعال السلبية ،والتأثيرات غير اإليجابية،
بالنسبة للنظام السياسي املصري ،من ِقبل
ُ
بد رضا عن قرار
املنظمات الحقوقية التي لم ت ِ
السيسي ،بعدم مد حالة الطوارئ في البالد.
ويعمل الـنـظــام املـصــري على مــراجـعــة الحد
املسموح به من املالحظات األميركية ،وكان
مــن أب ــرز تلك املــاحـظــات مــا يتعلق بقضية
التمويل األجنبي ملنظمات املجتمع املدني،
واملـتـهــم بـهــا مـئــات مــن الـعــامـلــن فــي املـجــال
الـحـقــوقــي .وف ــي ه ــذا ال ـصــدد ،أص ــدر قاضي
التحقيق في القضية املستشار علي مختار،
الخميس املاضي ،وبعد أيام قليلة من عودة
وفد لجنة الحوار الدولي إلى القاهرة ،قرارًا
بعدم إقامة دعــاوى جنائية ضد  4منظمات
حـقــوقـيــة م ــن املـتـهـمــن ف ــي الـقـضـيــة .وبــذلــك
ارتـفــع إلــى  75كـيــانــا ،كــان قــد عني باالتهام
ف ـي ـه ــا مـ ــا ي ــرب ــو عـ ـل ــى  220شـ ـخـ ـص ــا ،ع ــدد
املنظمات والـكـيــانــات الـتــي صــدر ق ــرار «بــأال
وج ــه إلق ــام ــة ال ــدع ــوى ال ـج ـنــائ ـيــة» بـشــأنـهــا.
وشـمــل ق ــرار قــاضــي التحقيق األخـيــر ،مركز
ابن خلدون للدراسات اإلنمائية الذي أسسه
أستاذ علم االجتماع في الجامعة األميركية
سـعــد الــديــن إبــراه ـيــم ،ومــركــز دع ــم التنمية
والتأهيل املؤسسي ،ومركز السالم للتنمية
البشرية ،وجمعية نظرة للدراسات النسوية.

تقرير
القاهرة ـ العربي الجديد

عـ ـق ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ــرع ـي ــة ل ـح ـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان ف ــي الـ ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ــي،
أمس األربعاء ،اجتماعًا الستعراض
ت ـ ـطـ ــورات م ـل ــف ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ف ــي مـصــر
وخاصة عدم التعاون مع إيطاليا في قضية
جوليو ريجيني ،وظروف االحتجاز ومعاملة
النشطاء الحقوقيني والسياسيني مثل عالء
عبد الفتاح وباتريك جــورج ومحمد الباقر،
ومتابعة قرار البرملان األوروبــي الصادر في
ديسمبر /كانون األول املاضي بشأن تدهور
أوضــاع حقوق اإلنسان في مصر ،واإلحاطة
بمستجدات قضية أعضاء املبادرة املصرية
للحقوق الشخصية.
وتـضـ ّـمــن ق ــرار ديسمبر املــاضــي عشر نقاط
ت ــدي ــن أوض ـ ـ ــاع حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ف ــي مـصــر
والتعامل الحكومي مع الحريات اإلعالمية
والتنظيمية وتندد بالطريقة التي تعاطت
بها السلطات األمنية والقضائية في قضية
ري ـج ـي ـن ــي ،وت ــرح ــب ب ـ ــاإلف ـ ــراج ع ــن ن ـش ـطــاء
املـبــادرة الذين ما زالــوا ممنوعني من السفر
وال ـت ـصــرف فــي أمــوال ـهــم ،وتـطــالــب بــاإلفــراج
الـفــوري عــن عــدد مــن املعتقلني اآلخــريــن ،مع
دعـ ــوة م ـصــر إل ــى تــدع ـيــم ع ــاق ــات ال ـت ـعــاون
االس ـت ــرات ـي ـج ــي م ــع االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي في
م ـجــال مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب مــن خ ــال تحسني
أوضـ ـ ـ ــاع حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ب ــال ــداخ ــل ودع ــم
ال ـحــريــات الــدس ـتــوريــة ،وأخ ـي ـرًا ال ــدع ــوة إلــى
تجميد تنفيذ عقوبة اإلعدام.
وتعود أهمية الجلسة إلى تزامنها مع إعالن
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي إلغاء
حــالــة ال ـط ــوارئ عـلــى مـسـتــوى الـجـمـهــوريــة،
وهو القرار الذي تحاول مصر تسويقه حاليًا
عـلــى ن ـطــاق واسـ ــع ف ــي األوس ـ ــاط األمـيــركـيــة
واألوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ك ــدل ـي ــل ع ـل ــى ات ـ ـجـ ــاه ال ـن ـظ ــام
لتخفيف سلطته القمعية وفتح املجال العام.
وقــال مصدر دبلوماسي أوروبــي لـ«العربي
الجديد» ،إن هذه الجلسة كانت محددة سلفًا
ولم تعقد بسبب مستجدات حالة الطوارئ،
ل ـك ــن ال ـب ـع ـثــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة امل ـص ــري ــة ل ــدى
املجلس األوروبي تعمل على تعميم الحديث
عن هذا التطور خالل محادثاتها املختلفة مع
ممثلي الدول األوروبية ،واألمر ذاته بالنسبة
لــات ـصــاالت ال ـجــاريــة بــن وزارة الـخــارجـيــة
واالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي مـ ـب ــاش ــرة ،لـتـحــاشــي
إصدار بيان آخر مثل بيان ديسمبر املاضي،
والتأكيد على رغبة القاهرة في اكتساب ثقة
املجتمع الدولي بشكل أوسع.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـص ـ ــدر أن مـ ـعـ ـظ ــم املـ ـس ــؤول ــن
األوروبـ ـي ــن فــي ال ـقــاهــرة يـنـظــرون إل ــى قــرار

حضر ملف حقوق اإلنسان في مصر ،وال سيما قضية جوليو ريجيني،
وظروف احتجاز بعض النشطاء الحقوقيين والسياسيين ،في جلسة
أمس للجنة الفرعية لحقوق اإلنسان في البرلمان األوروبي

حقوق
اإلنسان
في مصر

مناقشات البرلمان األوروبي
ال تنحصر بقضية ريجيني

إلغاء حالة الطوارئ بالترحاب ،ويتوقعون
أن يساهم بصورة إيجابية في جذب رؤوس
األمـ ـ ـ ـ ــوال وامل ـس ـت ـث ـم ــري ــن وكـ ــذلـ ــك ال ـت ـمــويــل
الحكومي واملستقل للعمل األهلي والتنمية
املــدنـيــة ،ولـكــن ال يمكن استبعاد قلقهم من
استمرار تمتع النظام بــأدوات قمع مختلفة،
بعد نقل معظم آلـيــات ال ـطــوارئ إلــى قوانني
أخرى قائمة ويمكن تطبيقها في أي وقت.
واعتبر املصدر أن الشركاء األوروبيني ملصر
ال يسعهم إال الترحيب بهذه الخطوة بصورة
بـعـيــدة ع ــن االحـتـفــالـيــة ال ـتــي ك ــان يــرجــوهــا
النظام املـصــري ،ومــن دون املبالغة فــي عقد
آم ــال عليها لفتح املـجــال ال ـعــام ،ال سيما أن
التضييق على اإلعالم والصحافة واملجتمع
املدني قائم بالفعل منذ ما قبل إعــان حالة
الـ ـط ــوارئ ،وه ــو م ــا يـبــرهــن عـلــى مـحــدوديــة
األثر الواقعي للقرار.
وذكر املصدر أن األوروبيني يعتبرون القرار
ح ـل ـق ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي س ـل ـس ـلــة مـ ــن مـ ـح ــاوالت
ال ـس ـي ـســي إلعـ ـ ــادة رس ــم ص ــورت ــه ،م ــن خــال
تـسـلـيــط ال ـض ــوء ب ـص ــورة م ـبــالــغ فـيـهــا على
إجـ ـ ـ ــراءات ذات ع ـن ــاوي ــن إي ـجــاب ـيــة م ــن دون
التأكد من مطابقة فحواها لهدفها املفترض،
وعلى رأسها إطالق االستراتيجية الوطنية
لحقوق اإلن ـســان ،وإع ــان الـعــام املقبل عامًا
للمجتمع املــدنــي ،واإلف ــراج عن عــدد محدود

من املعتقلني البارزين ،وإصدار عدد كبير من
قــرارات العفو الخاصة بالسجناء العاديني.
وأش ـ ــار امل ـص ــدر إل ــى ال ـتــأث ـيــر ال ـبــالــغ لــرغـبــة
الـسـيـســي ف ــي ال ـت ـقــرب ال ـشــديــد م ــن الــرئـيــس
األميركي جو بايدن على الـقــرارات املصرية
في اآلونة األخيرة.
وبعيدًا عــن ملف الـطــوارئ وأهــدافــه ،شهدت
جلسة اللجنة أمس عدة إشارات إلى خطورة
ال ــوض ــع ف ــي ق ـض ـيــة ري ـج ـي ـنــي ،إذ أكـ ــد عــدد
مــن املتحدثني على ض ــرورة وق ــوف البرملان
األوروب ــي إلــى جانب أســرة املجني عليه في
مطالبتها بكشف الحقيقة ،والضغط لتقديم

األوروبيون ال يبالغون
بعقد آمال على رفع حالة
الطوارئ
روما بصدد إرسال طلب
مساعدة جديد للقاهرة
بقضية ريجيني

الجناة إلــى املحاكمة فــي إيطاليا .وفــي هذا
السياق ،كشف مصدر دبلوماسي مصري أن
رومــا بصدد إرســال طلب مساعدة قضائية
جــديــد إل ــى الـقــاهــرة يــركــز عـلــى طـلــب إرس ــال
عناوين املتهمني األربـعــة املطلوبني ،بهدف
إعالمهم رسميًا بتحريك الدعوى ضدهم ،مع
اإلشارة إلى حصول روما أخيرًا على عدد من
البيانات الخاصة بهم من «مصادر خاصة»
كصورهم وتواريخ ميالدهم.
ونظرًا لعدم امتالك ادعاء روما أي معلومات
شخصية فــي الـســابــق عــن الـضـبــاط األربـعــة
املـتـهـمــن ،ع ــدا أس ـمــاء غـيــر كــامـلــة ووظــائــف
بـعـضـهــا قــدي ـمــة ،ت ــم تــوج ـيــه ط ـل ـبــات امل ـثــول
السابقة ومذكرة االدعــاء إلى النيابة العامة
املصرية وكذلك السفارة املصرية في رومــا،
باعتبارها القائمة على املصالح املصرية في
إيطاليا وفـقــا لــاتـفــاقــات الدبلوماسية بني
البلدين والقانون الــدولــي الجنائي ،في ظل
عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي تنظم مثل
هذه الحالة بني البلدين.
وستكون هذه املطالبة القضائية رقم  68إلى
النيابة العامة املصرية ملساعدتها في إبالغ
املتهمني ،إذ سبق أن أعلن املدعي أنه ّ
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مطالبة قضائية من دون جدوى بشأن أمور
مختلفة منذ بــدء التعاون القضائي املــأزوم
بني البلدين عقب مقتل ريجيني.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ذات ـ ـ ــه ،دعـ ــا عـ ــدد م ــن ال ـن ــواب
اإلي ـطــال ـيــن امل ــواط ـن ــن وش ــرك ــات الـسـيــاحــة
إلــى عــدم السفر إلــى مصر ،بمناسبة صدور
قـ ـ ــرار م ــن وزارة ال ـص ـح ــة اإلي ـط ــال ـي ــة بــرفــع
اســم مصر مــن قائمة ال ــدول املحظور السفر
إليها خــال جائحة كــورونــا ،بــدءًا من نهاية
الشهر الـحــالــي ،وذلــك بعد أكـثــر مــن عــام من
ال ـتــوقــف ،لـتـشـمــل ال ــرح ــات ال ـقــاهــرة وش ــرم
الشيخ والغردقة ومرسى علم .وانتشرت هذه
ال ــدع ــوات عـبــر مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
خ ــال األيـ ــام املــاض ـيــة ،احـتـجــاجــا عـلــى عــدم
تـ ـع ــاون الـ ـق ــاه ــرة ق ـض ــائ ـي ــا م ــع روم ـ ـ ــا ،وم ــا
يصفه ال ـنــواب بـتـهــاون الحكومة اإليطالية
واستمرارها فــي إقــامــة عــاقــات طبيعية مع
م ـصــر ،بـمــا فـيـهــا امل ـضــي قــدمــا فــي الـتـعــاون
ال ـع ـس ـك ــري .وت ـت ـع ــدد االتـ ـه ــام ــات املــوج ـهــة
للضباط األرب ـعــة لتشمل تشكيل مجموعة
لخطف األشخاص ،واملشاركة في التعذيب،
وامل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي إي ـ ـقـ ــاع إص ـ ــاب ـ ــات خ ـط ـيــرة
بجسد ريجيني بواسطة السوائل الساخنة
واألسلحة الـحــادة والـضــرب متعدد الصور،
والتواطؤ على قتله ،علمًا أن االدعــاء تراجع
ســابـقــا عــن تـحــريــك الــدعــوى ضــد مشتبه به
خ ــام ــس ،ه ــو أمـ ــن ال ـش ــرط ــة م ـح ـمــود نـجــم،
بسبب نقص في األدلة.
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شرق
غرب
عبد اللهيان :المفاوضات
تنطلق قريبًا من نقطة
جديدة
أعـ ـل ــن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي
حـســن أمـيــر عبداللهيان أن بــاده
س ـت ـس ـتــأنــف املـ ـف ــاوض ــات ال ـنــوويــة
م ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة  1+4قـ ــري ـ ـبـ ــا ،ل ـكــن
«ل ـ ــن ن ـب ــدأه ــا م ــن ن ـق ـطــة االنـ ـس ــداد
الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إل ـ ـي ـ ـهـ ــا» .وأضـ ـ ـ ــاف،
فـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات أمـ ـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء،
أن مــديــر الــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
ال ــذري ــة ،رافــاي ـيــل غــروســي ،سـيــزور
طهران حتمًا لكن لم يتحدد تاريخ
ال ــزي ــارة ب ـع ــد .ف ــي ال ـس ـي ــاق ،الـتـقــى
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــران ــي،
عـلــي ب ــاق ــري ك ـنــي ،أم ــس األرب ـع ــاء،
نائب مفوض السياسة الخارجية
لــاتـحــاد األوروب ـ ــي ،أنــريـكــي م ــورا،
في بروكسل.
(العربي الجديد)
السيسي يعيّن أسامة
عسكر رئيسًا ألركان
الجيش
أصدر الرئيس املصري عبد الفتاح
الـسـيـســي قـ ــرارًا جـمـهــوريــا بتعيني
الفريق أسامة عسكر ،رئيسًا ألركان
حـ ــرب الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة امل ـص ــري ــة،
خلفًا للفريق محمد فريد حجازي.
وكان السيسي قد أصدر ،في مايو/
أي ـ ــار املـ ــاضـ ــي ،ق ــان ــون ــا ل ــرف ــع ســن
تقاعد «رتبة الفريق» إلــى  65عامًا
ً
بــدال من  ،64بهدف استمرار خدمة
أسامة عسكر.
(العربي الجديد)
تهديد أمني يعيد
طائرة مصرية إلى مطار
القاهرة
ّ
تسبب تهديد أمني في إلغاء رحلة
لشركة مصر للطيران كانت متجهة
إل ــى الـعــاصـمــة الــروس ـيــة مــوسـكــو،
ص ـبــاح أم ــس األربـ ـع ــاء ،بـعــد إق ــاع
الـطــائــرة بنحو  20دقيقة .وأعيدت
الطائرة بسبب وجود رسالة تهديد
م ـك ـت ــوب ــة مـ ــن مـ ـجـ ـه ــول عـ ـل ــى أح ــد
مـقــاعــد ال ـطــائــرة .وأطـلـقــت الـطــائــرة
ً
إنذارًا عاجال بعد إقالعها من مطار
الـ ـق ــاه ــرة ،ق ـب ــل أن ت ـع ــود لـلـهـبــوط
م ـج ــددا ف ــي امل ـط ــار وإل ـغ ــاء الــرحـلــة
بعد  22دقيقة فوق البحر املتوسط.
(العربي الجديد)
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إعادة فرز محطات اقتراع جديدة

مخاوف من انسداد أكبر في العراق
فيما تحاول مفوضية
االنتخابات العراقية طمأنة
القوى الخاسرة إلى سالمة
إجراءاتها ،فإن عدم
حصول تغييرات بالنتائج
قد يؤدي إلى افتعال
تصعيد أكبر
بغداد ـ زيد سالم

ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة خـ ــال أس ـبــوعــن
ت ـت ـخ ــذ مـ ـف ــوضـ ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـ ــإع ـ ــادة ف ـتــح
مـ ـحـ ـط ــات اق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ،واح ـ ـت ـ ـسـ ــاب أص ــواتـ ـه ــا
بشكل يــدوي داخــل مركز عمليات املفوضية
باملنطقة ال ـخ ـضــراء ،وس ــط ب ـغ ــداد ،الـتــي ما
زال يحتشد حولها املئات من أنصار القوى
الخاسرة باالنتخابات ،والتي نظمت نفسها
أخ ـي ـرًا ضـمــن مــا يـعــرف ب ــ«إط ــار التنسيق»،
بزعامة رئيس الوزراء األسبق نوري املالكي.
وتستند قرارات مفوضية االنتخابات بإعادة
فتح محطات االقتراع إلى الطعون والشكاوى
املقدمة بشأنها من القوى الخاسرة .وبلغ عدد
املحطات التي تقرر فتحها لغاية اآلن أكثر من
 11ألف محطة انتخابية بعموم مدن البالد،
من بينها نحو  3600محطة انتخابية جرى
اختيارها عشوائيا من قبل املفوضية ،للتأكد
م ــن مـطــابـقــة ب ـيــانــات األجـ ـه ــزة اإللـكـتــرونـيــة
للطريقة اليدوية باحتساب األصوات .وكانت
قـ ــد ق ـ ــررت فـ ــي  16أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول
الحالي إعادة فتح نحو  4آالف محطة أخرى
ً
قالت إن خلال فنيًا أعاق عملية نقل بياناتها
إلكترونيًا ،وسيتم احتسابها يدويًا ،أعقبتها
باإلعالن عن فتح ألفي محطة انتخابية.
وقـ ـ ــال س ـي ــاس ـي ــون ع ــراقـ ـي ــون إن تــوج ـهــات
املـ ـ ـف ـ ــوضـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـ ـت ـ ــح امل ـ ـح ـ ـطـ ــات
االنتخابية ،واحتساب أصواتها ،تأتي ضمن
محاوالت لطمأنة القوى الخاسرة إلى سالمة
إجراءاتها ،وعدم صحة دعاوى التالعب التي
تقول تلك القوى إنها نفذت من خالل األجهزة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـخــاصــة ب ـعـ ِّـد وف ــرز الـنـتــائــج.
وقـ ـ ــال مـ ـص ــدر ق ـض ــائ ــي ع ــراق ــي ف ــي بـ ـغ ــداد،
أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،إن م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخــابــات
وافـقــت على إع ــادة فتح املـئــات مــن املحطات
االنـتـخــابـيــة ال ـتــي قــدمــت بحقها ش ـكــاوى ال

ترتقي إلعادة التدقيق فيها يدويًا .وأوضح
أن ال ـت ــوج ــه ه ــو إلبـ ـط ــال ك ــل ال ـح ـج ــج ال ـتــي
تقدمها األطراف التي تعتبر نفسها مغبونة
فــي ه ــذه االنـتـخــابــات وتــوجــه تـهــم التالعب
وال ـتــزويــر .وأش ــار إل ــى أن عملية إع ــادة فــرز
وعد املحطات بدأت أمس األربعاء ،متوقعًا أن
تستمر حتى األحــد املقبل ،بحضور ممثلني
ع ــن الـ ـق ــوى ال ـط ــاع ـن ــة ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات .لـكـنــه
أك ــد ،فــي الــوقــت ذات ــه ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي
الجديد» ،أن «النتائج ستبقى محافظة على
إطــارهــا الـعــام ،والتغيير سيكون في أقصى
الحاالت بمقعد أو اثنني» ،وفقًا لقوله.
وك ــان ــت املـفــوضـيــة الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات في
الـ ـع ــراق ق ــد أع ـل ـنــت ،ف ــي س ــاع ــة م ـتــأخــرة من
مساء الثالثاء املاضي ،أنها قررت إعادة فتح
ألفي محطة انتخابية جديدة ،وعد أصواتها
يدويًا .وجرت صباح أمس ،األربعاء ،عملية
العد والفرز انطالقًا من محافظة نينوى ،فيما
أشار مصدر في املفوضية ،لقناة «الجزيرة»،
إلى أن نتائجها لم تتغير ،وتليها محافظة
بــابــل ،ثــم سيتم فــرز وعــد املحطات املطعون
ب ـه ــا ف ــي ج ــان ــب ال ــرص ــاف ــة بـ ـبـ ـغ ــداد .وع ـقــب
ذلـ ــك س ـت ــرس ــل امل ـف ــوض ـي ــة تــوص ـيــات ـهــا إل ــى
الـهـيـئــة الـقـضــائـيــة لــانـتـخــابــات بخصوص
هــذه الـطـعــون فــي ضــوء نتيجة الـعــد والـفــرز
الـ ـ ـي ـ ــدوي .وقـ ـ ـ ــال عـ ـض ــو الـ ـتـ ـح ــال ــف امل ــدن ــي
الفائز باالنتخابات األخـيــرة بــاســم خشان،
لـ«العربي الجديد» ،إن «عملية التوازنات في
توزيع املقاعد البرملانية لن تشهد تغييرات
كثيرة ،حتى مع قرار إعادة فتح ألفي محطة
انتخابية» .واعتبر أن «الخلل ليس بنتائج
االن ـت ـخــابــات ،بــل بـقــانــون االنـتـخــابــات الــذي
يحوي أخطاء ،وتم تمريره بشكل سريع».
وفي هذا السياق ،قال عضو تحالف «الفتح»
محمد الــدراجــي إن «االحـتـجــاج واالعتصام
أم ــام املنطقة الـخـضــراء سيستمر حـتــى مع
ق ـ ــرار إع ـ ــادة ف ـت ــح أل ـف ــي م ـح ـط ــة» .وأض ـ ــاف،
عـبــر الـهــاتــف ،متحدثًا لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن «امل ـط ـلــب ال ـحــالــي ه ــو إعـ ــادة فـتــح جميع
م ـح ـط ــات االق ـ ـتـ ــراع ف ــي ك ــل ال ـ ـعـ ــراق وع ــده ــا
يدويًا» ،واصفًا النتائج الحالية بأنها «غير
مقنعة ألحد».
أم ــا ال ـق ـي ــادي ف ــي كـتـلــة «صـ ــادقـ ــون» ،املـمـثـلــة
لـ ـجـ ـم ــاع ــة «ع ـ ـصـ ــائـ ــب أهـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــق» ،س ـعــد
ال ـس ـعــدي ،فـقــد أك ــد أن مــوقــف كتلته الـحــالــي
بشأن االنتخابات هو أنها «مزورة ومتالعب
بها» .وأضاف السعدي ،في حديث لـ«العربي
الجديد»« :ننتظر نتائج العد والفرز اليدوي
الجديدة ،وقــد تــؤدي إلــى حل األزمــة الحالية
أو ربما تؤدي إلى انسداد سياسي أكثر مما

قد تستمر عملية إعادة الفرز والعد حتى األحد المقبل (أحمد الربيعي/فرانس برس)

تتجه المفوضية إلبطال
كل حجج أطراف تعتبر
نفسها مغبونة
يـحــدث حــالـيــا» .ولـفــت إلــى أن «الـنـتــائــج التي
سـتـعـلـنـهــا امل ـفــوض ـيــة س ـت ـكــون مـحـتــرمــة إذا
كانت واقعية ،وخصوصًا أن هناك حقوقًا قد
تم االستيالء عليها من قبل جهات سياسية
ع ـلــى ح ـس ــاب ج ـه ــات س ـيــاس ـيــة أخ ـ ـ ــرى» .من
جهتهَّ ،
بي أستاذ اإلعالم السياسي في جامعة
بغداد عالء مصطفى أن «املحطات التي سيتم
احتسابها بطريقة العد والـفــرز الـيــدوي أقل
م ــن ط ـمــوح ال ـق ــوى ال ـخ ــاس ــرة ،وق ــد ال ت ــؤدي
إلــى تغييرات بالنتائج .وكــان على مفوضية
االنـتـخــابــات أن تلجأ إل ــى احـتـســاب أص ــوات

مـحـطــات فــي مــديـنــة واح ــدة مــن كــل محافظة
وم ـقــارن ـت ـهــا بــال ـن ـتــائــج اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وهــي
الطريقة األمثل ملعرفة ما إذا كان هناك تزوير
أم ال» .وأكد ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،أن
«القوى الخاسرة حاليًا راضية بالعد والفرز
اليدوي ،لكنها ستعود إلى الرفض بعد إعالن
النتائج .كما أن التصعيد على كل املستويات
آت ال محالة ،ناهيك
من قبل القوى الخاسرة ٍ
عن كون الكتل والشخصيات الوسطية التي
عــادة ما تكون أداة لحل النزاعات السياسية
باتت خاسرة هي األخرى ،مثل عمار الحكيم،
الــذي خسر تياره (الحكمة) في االنتخابات،
بــالـتــالــي ف ــإن األزمـ ــة ف ــي املـسـتـقـبــل ق ــد تــأخــذ
ً
شكال جديدًا ومعقدًا».
وف ــي أول تعليق لــه عـلــى األزم ــة السياسية،
قـ ــال م ـك ـتــب ال ــرئ ـي ــس ال ـع ــراق ــي ب ــره ــم صــالــح
فــي ب ـيــان ،فــي ســاعــة مـتــأخــرة مــن لـيـلــة أمــس
األول ،إن األخ ـيــر عـقــد اجـتـمــاعــا ضــم رئيس
مجلس القضاء األعلى القاضي فائق زيــدان

وع ــددًا مــن ق ــادة وممثلي ال ـقــوى السياسية،
لـبـحــث م ـلــف االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة الـتــي
جرت في  10أكتوبر الحالي .وأوضــح البيان
أن االجـتـمــاع أكــد عـلــى «الـحـفــاظ عـلــى املـســار
الديمقراطي وتغليب املصالح العليا للبلد،
واع ـت ـمــاد امل ـم ــارس ــات الــديـمـقــراطـيــة لحماية
وتعزيز السلم األهـلــي واملجتمعي ،والــركــون
الى الحوار في حل املشاكل واالختالفات في
وجهات النظر» .وشــدد على «أهمية تضافر
الـجـهــود والـعـمــل املـشـتــرك مــن أجــل االنـطــاق
ن ـحــو االس ـت ـح ـقــاقــات الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي تنتظر
البلد ،وتشكيل مجلس نواب ،وتشكيل حكومة
فاعلة تحمي املصالح العليا للبلد وتستجيب
للتحديات واالسـتـحـقــاقــات ،وتضمن توفير
الـ ـف ــرص امل ـت ـس ــاوي ــة ل ـل ـمــواط ـنــن وال ـن ـهــوض
ب ــاالق ـت ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة وال ـت ـن ـم ـي ــة وال ـب ـنــى
التحتية» ،وذلك في إشارة إلى رفض الرئيس
العراقي دعوات إلغاء نتائج االنتخابات التي
أطلقتها عدة قوى خاسرة فيها.

