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هل الحل الليبي 
في االنتخابات؟

ارتفع عدد الدبلوماسيين 
السودانيين الرافضين 

لالنقالب

إعادة حمدوك إلى 
منزله في ما يشبه 

اإلقامة الجبرية

للحديث تتمة...

عزلة سياسية 
واقتصادية

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

اتصاالت عربية مع عبد الفتاح البرهان

الخرطوم ـ العربي الجديد

مع مواصلة الجيش السوداني حملة 
التوقيفات ومحاولة قمع أي صوت 
ـــض  تـــحـــرك رافـ ــــاب وأي  ــقـ ــ ــد االنـ ضــ
لــقــرارات قــائــد الجيش عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ــل مــجــلــس  ــ ــــوارئ وحــ ــطــ ــ ــالــــة الــ ــلــــن حــ الـــــــذي أعــ
الــســيــادة والــحــكــومــة، مــتــذرعــا بـــأن األوضــــاع 
كانت تقود الباد إلى حرب أهلية، تــزداد في 
على  واالقتصادية  السياسية  العزلة  املقابل 
االنــقــابــيــن، عــبــر تــجــمــيــد مــســاعــدات دولــيــة 
للسودان، وتعليق عضوية الباد في االتحاد 
األفريقي، في رسالة واضحة لرفض التطبيع 
مع الوضع القائم، وضـــرورة إعــادة األوضــاع 
إلى طبيعتها. في مقابل ذلك، لفت عدم صدور 
مـــواقـــف مـــنـــددة فــعــلــيــة مـــن الــكــثــيــر مـــن الـــدول 
التنسيق معه، وهو ما  العربية، بل استمرار 
املقالة  الحكومة  فــي  الخارجية  أن وزيـــرة  بــدا 
مريم الصادق املهدي تشير إليه بإعرابها عن 
ودعمها  مصر  مــوقــف  غــيــاب  مــن  استغرابها 
الضغوط  مــع  وبــالــتــوازي  املــدنــيــة.  للسلطات 
الخارجية، يرفض الشارع التسليم باالنقاب، 
املزيد  وانضمام  املــدنــي  العصيان  توسع  مــع 
ــاهـــرة  »تـــظـ ـــ ــه، والـــتـــحـــضـــيـــر لـ ــ مــــن الــــجــــهــــات لــ

مليونية« السبت املقبل.
وفــــي مـــا بــــدت مــحــاولــة الســتــيــعــاب االنــتــقــاد 
الـــــدولـــــي، أعـــــــادت ســـلـــطـــات االنــــقــــاب رئــيــس 
الـــــوزراء املــقــال عــبــدالــلــه حــمــدوك، إلـــى منزله، 
بعدما كان قد أوقف االثنن، بعد تشديد دول 
غــربــيــة واألمــــم املــتــحــدة عــلــى ضــــرورة اإلفـــراج 
عنه. لكن مكتب حمدوك قال إنه ال يزال »تحت 

ــددًا من  ــ حـــراســـة مـــشـــددة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »عـ
ــقـــادة الــســيــاســيــن ال يـــزالـــون قيد  ــــوزراء والـ الــ
وزارة  وأعلنت  أماكن مجهولة«.  في  االعتقال 
الخارجية األميركية أن الوزير أنتوني بلينكن 
ــمـــدوك، مــســاء  أجــــرى مــحــادثــة هــاتــفــيــة مـــع حـ
الــثــاثــاء، رّحــــب فــيــهــا بــإطــاق ســـراحـــه. وقــال 
املتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان 
العسكرية  لــلــقــوات  دعــوتــه  »كــــرر  بلينكن  إن 
املدنين  القادة  السودانية لإلفراج عن جميع 
املوجودين قيد االحتجاز«. كما بحث بلينكن، 
في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل 
بلينكن،  وقــال  السوداني.  الوضع  بن فرحان، 
في تغريدة عبر »تويتر«، إنه بحث مع نظيره 
العسكري في  االنــقــاب  »الــرد على  السعودي 
ــة إلــــى قــضــايــا ثــنــائــيــة  ــافـ الـــــســـــودان«، بـــاإلضـ
مهمة أخـــرى، مــن بينها حــقــوق اإلنــســان. أما 
بن  أن  فأعلنت  الــســعــوديــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
فرحان أجرى اتصااًل هاتفيا ببلينكن، وجرى 
اســــتــــعــــراض الــــعــــاقــــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــن 
إلى  باإلضافة  املتحدة،  والواليات  السعودية 
أبرز املستجدات في املنطقة. ولفت أمس لقاء 
الخرطوم  لــدى  الــســعــودي  والسفير  الــبــرهــان 
علي حسن بن جعفر، وبحث معه »جهود حل 
األزمة« في السودان. وبحسب بيان صدر عن 
مكتب البرهان، فقد استقبل في مكتبه السفير 
األوضاع  اللقاء »تطورات  السعودي، وتناول 
لحل  املبذولة  والجهود  الباد  في  السياسية 
األزمــــة، مــن خــال الــتــشــاور مــع كــافــة األطـــراف 
السعودي حرص  السفير  وأكــد  الصلة«.  ذات 
بـــاده عــلــى تحقيق االســتــقــرار فــي الــســودان، 
ودعــمــهــا لكل مــا يـــؤدي لتحقيق الــوفــاق بن 

ــق الـــبـــيـــان. كــمــا أعــلــن  ــقـــوى الــســيــاســيــة، وفــ الـ
مـــســـؤول الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة فـــي االتـــحـــاد 
األوروبـــــــــي، جـــوزيـــب بــــوريــــل، عــلــى »تــويــتــر« 
ــرى اتـــصـــاال بـــحـــمـــدوك، مــؤكــدًا  ــ ــه أجـ ــــس، أنــ أمـ
دعمه للعودة إلى االنتقال الديمقراطي بقيادة 
ــبـــعـــوث األمـــمـــي  ــدد املـ ــ ــيـــة. مــــن جـــهـــتـــه، شـ مـــدنـ
الخاص للقرن األفريقي، جيفري فيلتمان، في 
تصريحات أمس، على أهمية استعادة النظام 

الدستوري في السودان على وجه السرعة.
وفـــي ســيــاق الــضــغــوط الـــدولـــيـــة، أعــلــن البنك 

الدولي، أمس، تعليق مساعدته للسودان بعد 
االنـــقـــاب. وقـــال رئــيــس الــبــنــك الــدولــي ديفيد 
مالباس في إعان مكتوب إن »مجموعة البنك 
ــقــت، اإلثـــنـــن، صــــرف أمـــــوال كــافــة 

ّ
الـــدولـــي عــل

عملياتها في السودان، وتوقفت عن البّت بأي 
عملية جديدة، في وقت نراقب ونقّيم الوضع 

عن كثب«.
أعــلــن االتــحــاد األفــريــقــي تعليق عضوية  كما 
السودان »حتى االستعادة الفعلية للسلطات 
االنتقالية بقيادة مدنين«. ودان االتحاد في 
بيان »بشدة استياء الجيش السوداني على 
 الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة« ورفــض 

ّ
ــل السلطة وحـ

بشكل كامل »تغيير الحكومة غير الدستوري« 
الذي اعتبره أمرًا »غير مقبول« و»إهانة للقيم 
املــشــتــركــة واملــعــايــيــر الــديــمــقــراطــيــة لــاتــحــاد 
باإلفراج  يرّحب  إنه  االتحاد  وقــال  األفريقي«. 
ــمـــدوك، داعـــيـــا »لـــإلفـــراج الــكــامــل وغــيــر  عـــن حـ
الــوزراء  املعتقلن، بينهم  املشروط عن جميع 
واملــســؤولــون املــدنــيــون اآلخــــرون«، مضيفا أن 
الــجــيــش الـــســـودانـــي يــتــحــمــل املــســؤولــيــة عن 
املحتجزين.  املسؤولن  وأمــن  وسامة  صحة 
وأكد ضرورة إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية 
الــســودان، مناشدًا كــل األطــراف  وتوافقية فــي 
ــقــــاذ الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي  ــــودان إنــ ــــسـ فــــي الـ
والتوصل لحل مستدام للتحديات، واالمتناع 

عن التحريض على العنف واستئناف الحوار 
فــورًا. وأعلن االتحاد أيضا إرســال »بعثة إلى 
الـــســـودان لــلــتــحــاور مــع كــافــة األطــــراف بهدف 

 وّدي للمأزق السياسي الحالي«.
ّ

إيجاد حل
في السياق، طالبت سفارات الواليات املتحدة 
و9 دول أوروبية، باإلفراج الفوري عن جميع 
والتمكن  بــالــســودان،  السياسين  املعتقلن 
مــن لــقــاء حــمــدوك. جــاء ذلــك فــي بــيــان مشترك 
وإيطاليا  وأملانيا  فرنسا  عن سفارات  صــادر 
ــنــــرويــــج وإســـبـــانـــيـــا والـــســـويـــد  وهـــولـــنـــدا والــ
وســويــســرا وبــريــطــانــيــا والــــواليــــات املــتــحــدة، 
بإعادة حمدوك  البيان،  ونــوه  الخرطوم.  لدى 
إلى مقر إقامته، داعيا »إلى اإلفراج الفوري عن 
جميع املعتقلن السياسين من دون تأخير«. 
ــــاف: »مــســتــمــرون فــي االعـــتـــراف برئيس  وأضـ
الـــــوزراء ومــجــلــس الـــــوزراء كــقــيــادة دســتــوريــة 

للحكومة االنتقالية«.
مــن جــهــة أخــــرى، ارتــفــع عـــدد الــدبــلــومــاســيــن 
الــــــخــــــارج وداخــــــــــل وزارة  فـــــي  الــــســــودانــــيــــن 
ــقــــاب، إلـــــى 40  الــــخــــارجــــيــــة، الــــرافــــضــــن لــــانــ
ــراء الـــخـــرطـــوم في  ــفـ دبــلــومــاســيــا، أبــــرزهــــم سـ
أفريقيا،  وجنوب  وفرنسا،  املتحدة،  الواليات 
وأعلن  والكويت.  واإلمـــارات،  وقطر،  والصن، 
الــــرافــــضــــون، فـــي بـــيـــان وزعــــــوه عــلــى وســائــل 
ــتــــهــــم بــالــكــامــل  ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، إدانــ الــ

لانقاب، كما رحبوا باملواقف الدولية القوية 
املساندة للحكم املدني.

وفي ظل اإلجماع الدولي والغربي على رفض 
ــقــــاب، بــــدا الفـــتـــا حـــديـــث مـــريـــم الـــصـــادق  االنــ
املــهــدي، عــن أن مصر لــم تــرد على تواصلها 
معها. ولفتت، فــي حــديــث مــع »فــرانــس 24«، 
إلى أن »املجتمع الدولي يعطينا دعما مهما 
لــلــغــايــة«، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا أجــــرت بصفتها 
وزيــــــرة لــلــخــارجــيــة اتــــصــــاالت مـــع نــظــرائــهــا 
وتفاجئها  أسفها  عــن  معربة  عـــدة،  دول  مــن 
ألنها لم تتلق ردًا من الدبلوماسية املصرية، 
لـــلـــســـودان،  »فـــيـــمـــا دول شــقــيــقــة وصـــديـــقـــة 
قلقها ودعت  أعربت عن  ومنها بعيدة جــدًا، 
بالتأكيد  لديها  »مصر  وتابعت:  للتهدئة«. 
ال  لكنني  لــأحــداث،  الخاصة  نظرها  وجــهــة 
أستطيع أن أفهم مصلحتها في عدم الحفاظ 
على عاقتها باملعسكر املدني في السودان، 
االنتقالية«.  العملية  اآلن  حتى  دعمت  فيما 
وعــمــا إذا كــانــت تــشــعــر أنــهــا مـــهـــددة، قــالــت 
الخطاب  بعد  بــالــتــهــديــد...  أشــعــر  »بالتأكيد 
الــــذي ألـــقـــاه الـــبـــرهـــان، الـــثـــاثـــاء، واتــهــامــاتــه 
أشعر  الــحــكــومــة،  ووزراء  السياسية  لــلــقــوى 
أنني مواطنة من الدرجة الثالثة، على األقل، 
لم يعد له حق املشاركة في الحياة السياسية 

لبلدي، الذي أعيش فيه اآلن في خوف«.

تعليق عضوية في االتحاد 
األفريقي... ووقف مساعدات 

مقابل تطبيع عربي

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

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 تقّدم 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.
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الخرطوم ـ العربي الجديد

ــلــــطــــات االنــــــقــــــاب فــي  بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت ســ
الـــــــســـــــودان تــــــواصــــــل، أمـــــــس األربــــــعــــــاء، 
ــــاب  ــقـ ــ مــــحــــاولــــة إســـــكـــــات رافـــــضـــــي االنـ
واملـــنـــتـــفـــضـــن ضــــــده، بـــمـــواصـــلـــة حــمــلــة 
االعــتــقــاالت الــتــي طــاولــت، فــي الــســاعــات 
بــارزة،  سياسية  شخصيات   3 املاضية، 
الشارع  في  تتوسع  االحتجاجات  كانت 
ضـــــد الـــــوضـــــع الــــــــذي فــــرضــــه الـــعـــســـكـــر، 
بــيــنــمــا انــضــمــت جـــهـــات مــهــنــيــة جــديــدة 
لـــلـــعـــصـــيـــان املـــــــدنـــــــي، وســــــــط تــحــضــيــر 
املقبل، ضد  السبت  ملوكب مليوني، يوم 
االنقاب العسكري. واعتقلت قوات األمن 
الــثــاثــاء، 3 شخصيات  الــســودانــيــة، ليل 
بالديمقراطية،  مطالبة  بـــارزة  سياسية 
تجمع  في  القيادي  التاج،  إسماعيل  هم 
املــهــنــيــن الـــســـودانـــيـــن، الــجــمــاعــة الــتــي 
كـــانـــت فـــي طــلــيــعــة االحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
 ،2019 عــام  البشير  عمر  بنظام  أطــاحــت 
وصــديــق الــصــادق املــهــدي، الــقــيــادي في 
ــة«، أكــبــر حـــزب ســيــاســي في  ــ حـــزب »األمــ
الـــــســـــودان وشـــقـــيـــق وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
مــريــم الــصــادق املــهــدي، وخــالــد الْسليك، 
املستشار الطبي السابق لرئيس الوزراء 
الْسليك،  لزوجة  وفقا  حمدوك،  الله  عبد 
ــروة كـــامـــل، والــنــاشــطــن نـــاظـــم ســـراج  ــ مـ
ــل الـــســـلـــيـــك بــعــد  ــقـ ــتـ ونـــــــازك عــــــوض. واعـ
دقــائــق مــن مقابلة مــع قــنــاة »الــجــزيــرة«، 
انـــتـــقـــد فـــيـــهـــا تــــولــــي الـــجـــيـــش لــلــحــكــم، 
ــاإلدارة  ــ ــ ــــف حــــمــــدوك وحـــكـــومـــتـــه بـ ووصــ
لــزوجــتــه. كما  لــلــســودان، وفــقــا  الشرعية 
قـــال إن الــنــاس ســـيـــرّدون عــلــى االنــقــاب 
في األيــام املقبلة. وعلى خط التحركات 
ــّمـــع  ــــاب، قــــــــال تـــجـ ــقــ ــ ــانــ ــ املــــنــــاهــــضــــة لــ
أمس  بيان  في  السودانين«،  »املهنين 
األربــــعــــاء، إن عــمــال شــركــة »ســـودابـــت« 
الــنــفــطــيــة الــحــكــومــيــة ســيــنــضــمــون إلــى 
حــركــة الــعــصــيــان املــدنــي عــلــى مستوى 

األخــرى.  النقابات  أعلنتها  التي  الباد 
ــيــــن بــــيــــانــــا مــن  ــنــ ــهــ ونـــــشـــــر تــــجــــمــــع املــ
الــلــجــنــة الــتــســيــيــريــة لــنــقــابــة الــعــامــلــن 
في ســودابــت، جــاء فيه: »تعلن لجنتكم 
التسييرية الدخول في العصيان املدني 
الداعم  الشعب  قــرار  مع  وقوفا  الشامل، 
لـــلـــتـــحـــول املــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي حــتــى 
تحقيق هذا املطلب«. كذلك نشر تجمع 
ملعتصمن  السودانين صــورًا  املهنين 
ذكـــر أنــهــم عــامــلــون فـــي شــركــة »تـــو بي 
ــكـــو« لــلــبــتــرول، فـــي مــديــنــة هجليج  أوبـ

بوالية جنوب كردفان جنوبي الباد.
ــد لـــأطـــبـــاء،  ــوحــ ــك، قـــــال املـــكـــتـــب املــ ــذلــ كــ
األطباء  إن  نقابات مختلفة،  املؤلف من 
ســـيـــبـــدأون إضــــرابــــا عـــامـــا فـــي مختلف 
 بـــوعـــد ســابــق 

ً
أنــــحــــاء الـــــســـــودان، عـــمـــا

باإلضراب في حالة وقوع انقاب. ودعا 
تــجــمــع املــهــنــيــن الــســودانــيــن فــي بيان 
مجددًا إلى »إسقاط االنقاب باإلضراب 
والعصيان املدني الشامل«، مضيفا أنه 
»كي ينجح العصيان يجب بناء ماين 

من لجان العصيان في كل البلد«.
وكـــانـــت جــمــاعــة مـــن لـــجـــان األحـــيـــاء في 
الــخــرطــوم قــد أعلنت خطة إلقــامــة مزيد 
ــاريـــس وتــنــظــيــم االحـــتـــجـــاجـــات  ــتـ مــــن املـ
تصل إلى ذروتها يوم السبت املقبل في 
»مسيرة مليونية« ضد االنقاب. وقالت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ
من  كــا  بمواكب تشمل  تبدأ  املسيرة  إن 
بحري  والخرطوم  درمــان  وأم  الخرطوم 
تحويل  يتم  أن  مرجحة  املناطق،  وبقية 
املواكب إلى اعتصامات في املدن الثاث 

الحقا.
ــيــــادي فــي  ــال عـــضـــو قــ ــ ــي الـــســـيـــاق، قـ ــ وفـ
»العربي  لـ والتغيير  الحرية  إعان  قوى 
 عدم ذكر اسمه لدواع 

ً
الجديد«، مفضا

أمــنــيــة، »إنـــهـــم ســيــســتــخــدمــون ســيــاســة 
الــنــفــس الــطــويــل فــي مــواجــهــة االنــقــاب، 
الــــشــــارع«.  ــيـــد هــــو  الـــوحـ ــيـــارهـــم  وإن خـ
السودانية،  العاصمة  شـــوارع  وشــهــدت 
أمنيا مكثفا من  انتشارًا  األربعاء،  أمس 
الجيش وقــوات الدعم السريع، ال سيما 
في شارع املطار. وحاولت الشرطة إزالة 
الــعــوائــق الــتــي أقــامــهــا املــتــظــاهــرون من 
شــــارع الــســتــن، أحـــد أبــــرز الـــشـــوارع في 
شرق العاصمة، ونفذت حملة توقيفات 
شــمــلــت عــــددًا مــن الــشــبــاب الــذيــن كــانــوا 
في املكان، وفق ما أفادت وكالة »فرانس 
ــال أحـــد املــتــظــاهــريــن ويــدعــى  بــــرس«. وقـ
هـــــــادي بـــشـــيـــر لـــلـــوكـــالـــة: »رأيــــــــت قــــوات 
الشوارع  في  املتاريس  كل  تفك  الشرطة 
مــنــذ صباح  الــســتــن  وشــــارع  الرئيسية 
األربــــعــــاء... وتــعــتــقــل جــمــيــع األشــخــاص 
املوجودين في املنطقة«. ومساء الثاثاء، 
أطلقت الشرطة السودانية الغاز املسيل 
لــلــدمــوع عــلــى املــتــظــاهــريــن فـــي منطقة 
ــــرق الــــخــــرطــــوم، فــــي مــحــاولــة  بـــحـــري شـ
الــشــوارع.  العوائق من  وإزالـــة  لتفريقهم 
وشهدت مدن أخرى غير الخرطوم أمس 

تظاهرات فّرقها عناصر األمن.

توسع حركة العصيان 
رغم االعتقاالت

تكثف القوى األمنية 
في السودان حملة 

التوقيفات التي 
تستهدف ناشطين 

محتجين على 
االنقالب، وسط تحضير 

لـ»مسيرة مليونية« 
السبت ضد االنقالب

اعتقال ثالث شخصيات 
سياسية بارزة 

مناهضة لالنقالب

روسيا تستعجل االنحياز للعسكر

رامي القليوبي، سامر الياس
ابتسام عازم

إبـــراز انحيازها،  لــم تتأخر روســيــا كثيرًا فــي 
ــرة، لــلــعــســكــر فــي  ــاشــ ــبــ ــيـــر مــ وإن بـــطـــريـــقـــة غـ
السودان الذين قادوا انقابا اإلثنن املاضي، 
ــبــــاد وحـــل  ــي الــ ــنــــوا حـــالـــة الـــــطـــــوارئ فــ ــلــ وأعــ
 عن اعتقال 

ً
مجلسي السيادة والــوزراء، فضا

رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وعدد آخر 
الـــوزراء واملــســؤولــن. وتجلى وقوفها في  من 
الـــصـــف املــقــابــل لــلــحــكــم املـــدنـــي بـــوضـــوح من 
خـــال رفـــض اعــتــبــار مــا حــصــل فــي الــســودان 
انقابا من األســاس، إن كان في التصريحات 
الــواردة على لسان مسؤولي الكرملن أو في 
مــجــلــس األمــــن الــــدولــــي، الــــذي عــقــد اجــتــمــاعــا 
مغلقا حــول الــســودان أول مــن أمــس الثاثاء، 
وفشل في إصدار موقف موّحد بسبب تباين 
وجهات نظر أعضائه حول األحــداث، وبشكل 
تــبــايــن وجـــهـــة نــظــر روســـيـــا عـــن معظم  أدق 
األعــضــاء اآلخـــريـــن، الــذيــن دانــــوا مــا اعــتــبــروه 
انـــقـــابـــا عــســكــريــا. ال بـــل إن مــوســكــو ذهــبــت 
ــــف الــعــنــف  ــــك، بـــالـــدعـــوة إلــــى »وقـ أبـــعـــد مـــن ذلـ
بــأن  عــلــى األرض«، علما  األطــــراف  مــن جميع 
الــعــنــف مــصــدره الــقــوات األمــنــيــة الــتــي عمدت 
لــلــتــصــدي بــعــنــف لــرافــضــي االنـــقـــاب وحــتــى 

أوقع  ما  ضدهم،  الحي  الرصاص  باستخدام 
عــددًا مــن الضحايا، وفــق مــا رصــدت مختلف 
الــتــقــاريــر. واســتــثــمــار روســيــا فــي االنــقــابــات 
الــعــســكــريــة والــبــيــئــة الــدكــتــاتــوريــة لــيــس أمــرًا 
أنها  يبدو  السودانية،  الحالة  وفي  مستجدًا، 
تراهن على مكاسب قد تحصدها بعد رحيل 
عبد الله حمدوك الذي تعتبره رجل الغرب في 
السودان، ومن بن هذه املكاسب إعادة تحريك 
ملف إنشاء قاعدة روسية على البحر األحمر، 
 عــن اغــتــنــام الــضــغــوط األمــيــركــيــة على 

ً
فــضــا

في حال  البرهان،  الفتاح  عبد  االنــقــاب  قائد 
ملسار  بالعودة  للمطالب  األخــيــر  يستجب  لــم 
بدائل  عــن  يبحث  وبــدأ  الديمقراطي  االنتقال 

لدعم نظام حكمه، لتقدم نفسها.
وتبنت روسيا منذ البداية موقفا مغايرًا عن 
الــقــوى الــدولــيــة بــشــأن األحـــداث فــي الــســودان، 
لــكــن مــوقــفــهــا األكــثــر وضــوحــا وصـــراحـــة بــرز 
لــدى األمــم  الــروســي  على لسان نائب السفير 
في  قــال  الــذي  بوليانسكي،  ديمتري  املتحدة، 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« فــي نــيــويــورك، 
قبل جلسة مغلقة ملجلس األمن حول السودان 
أول من أمس، إنه »من الصعب وصف ما حدث 
فـــي الــــســــودان بـــاالنـــقـــاب الــعــســكــري، فــهــنــاك 
تــعــريــف مــعــّن لــانــقــاب الــعــســكــري، وهــنــاك 
املــنــاطــق في  الكثير مــن  أوضــــاع مشابهة فــي 
البعض  عسكريا...  انقابا  تسمى  وال  العالم 
ولكن  نـــرى،  أن  علينا  حــكــم.  تغيير  يسميها 
يــجــب أن يــقــرر الــشــعــب الــســودانــي بنفسه ما 
وتعليقا  ال«.  أم  انقابا عسكريا  هــذا  كــان  إذا 
املتحدة،  العام لأمم  على تصريحات لأمن 
أنطونيو غوتيريس، حول »وباء االنقابات«، 
بأنه عنف من  مــا يجري  وصــف بوليانسكي 
أطراف مختلفة، وأضاف »هذه ليست مهمتنا 
معينة  مسميات  نطلق  أن  األمــــن(  )كمجلس 
على تلك األحـــداث«، مشيرًا إلى أنه »يجب أن 
تناشد األمم املتحدة )جميع األطراف( بوقف 

العنف والعودة إلى الحوار«.
ولفت إلى أن »العنف من جميع األطراف غير 
مــقــبــول ويــجــب أن يــتــوقــف وهــــذه رســالــتــنــا«. 
لــديــه تعليق عــلــى حقيقة  وحـــول مــا إذا كـــان 
السلمين قال  املتظاهرين  الجيش يهاجم  أن 
»بــحــســب عــلــمــي، فــــإن الــهــجــمــات تــشــن كــذلــك 

الجيش  قبل  مــن  املتظاهرين، وليس  قبل  مــن 
 هناك 

ّ
فــإن فقط. وبحسب ما يمكنني رؤيــتــه، 

أن  ولــذلــك يجب  غير سلمية.  تظاهرات  كذلك 
يتوقف العنف من قبل جميع األطراف«. وقبل 
ذلــك بــســاعــات، قــال املتحدث بــاســم الكرملن، 
الــثــاثــاء،  أمــس  مــن  أول  بيسكوف،  ديميتري 
عليهم  يتعن  أنفسهم  السودان  »مواطني  إن 
التعامل مع الوضع القائم في بلدهم«، مؤكدًا 
ــا تــتــمــنــى عـــودة  ــيـ فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن »روسـ
األطــــراف الــســودانــيــة إلــى املــجــرى الــدســتــوري 
ــبـــع جــمــيــع  ــالـــطـ ــو بـ ــ ــدعـ ــ ــي أســــــــرع وقــــــــت، ونـ ــ فـ
األطراف إلى ضبط النفس«. أما التعليق األول 
للخارجية الروسية، اإلثنن املاضي، فاكتفى 
بتوصيف األوضاع وسرد األحداث من وجهة 
مـــا حــصــل دلــيــل  أن  ــايــــدة«، ورأى  نــظــر »مــــحــ
ونتيجة طبيعية  حــادة وشاملة،  أزمــة  »على 
لــســيــاســة فــاشــلــة تـــم اتــبــاعــهــا خـــال الــعــامــن 
املاضين، تجاهلت فيها السلطات االنتقالية 
ورعاتها ومستشاروها األجانب حالة اليأس 
العظمى  الغالبية  منها  عانت  التي  والــبــؤس 
»الــتــدخــل  مــن الــســكــان«. ونــــددت الــخــارجــيــة بـــ
ــقـــدان ثقة  ــــذي أدى إلــــى فـ األجــنــبــي الــكــبــيــر الـ
ما  االنتقالية،  بالسلطات  الــســودان  مواطني 
تــســبــب بـــانـــدالع احــتــجــاجــات مــتــكــررة، وأثـــار 

حالة من عدم االستقرار العام في الباد«.
ومن املاحظ أن املوقف الروسي يواصل، في 
الــعــلــن، اإلمـــســـاك بــالــعــصــا مــن املــنــتــصــف، وال 
يــريــد تــحــمــيــل أي طــــرف مــســؤولــيــة األحــــداث 
ــاء عــــلــــى هـــامـــش  ــ ــقــ ــ ــر، مـــــع االبــ ــاشــ ــبــ بـــشـــكـــل مــ
للتواصل مع الطرف الرابح ضمانا للمصالح 
االســتــراتــيــجــيــة. وتــنــطــلــق روســـيـــا مـــن أن أي 
الداخلي،  الــصــراع  الكفة في  له  طــرف ستميل 
سيكون بحاجة إلى عاقات خارجية، ولذلك 
أوجــه،  وحــّمــالــة  مــتــوازنــة  تبقي تصريحاتها 
الــطــرف املنتصر  الــعــاقــات مــع  للحفاظ عــلــى 
ــا، خـــصـــوصـــا أن لـــهـــا تـــجـــربـــة تـــعـــاون  ــ ــقـ ــ الحـ

لعشرات السنوات مع السودان.
ــد أن املــوقــف الـــروســـي أكثر  ولــكــن يــمــكــن رصـ
 إلـــى الــجــيــش وانـــتـــصـــاره، خــصــوصــا أن 

ً
مــيــا

مــوســكــو تعتبر عــبــد الــلــه حــمــدوك مــقــربــا من 
مع  العسكرين،  مع  أفضل  وتعاملها  الــغــرب، 
ماحظة أنها أيضا تتوجس من أن عبد قائد 

االنقاب الفتاح البرهان ذو ميول إسامية.
ــك، للمحافظة  وتــســعــى روســـيـــا وســـط كـــل ذلــ
بالدرجة األولى على مصالحها في السودان، 
وعـــلـــى رأســـهـــا بـــنـــاء الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة في 
البحر  على  الباد  شرقي  شمال  بورتسودان 
األحــمــر، وضــمــان عــقــود التسليح والــتــدريــب 
ــارات فــــي الــــذهــــب والــــيــــورانــــيــــوم،  ــمــ ــثــ ــتــ واالســ
والــتــنــقــيــب عـــن الــــذهــــب. كــمــا أن الـــعـــاقـــة مع 
الــــــســــــودان مـــهـــمـــة جــــــدًا بـــالـــنـــســـبـــة ملـــوســـكـــو، 
ــة فــي  ــيــ ــروســ  الــــجــــهــــود الــ

ّ
ــل ــ ــدًا فــــي ظــ ــديــ ــحــ وتــ

الــســنــوات األخـــيـــرة لــلــعــودة بــقــوة إلـــى الــقــارة 
األفــريــقــيــة. وتــعــود الــنــقــاشــات حـــول مــشــروع 
إنـــشـــاء قـــاعـــدة بــحــريــة روســـيـــة فـــي الـــســـودان 
إلــــى نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي، حـــن تـــم اإلعــــان 
اتفاقية  على  والــخــرطــوم  توقيع موسكو  عــن 
إلنشاء نقطة الدعم املــادي - الفني لأسطول 
الــســودان، على  الــروســي في  البحري الحربي 
ــراد الــــروس فيها عــن 300.  ــ أال يــزيــد عـــدد األفـ
إال أن مشروع القاعدة واجه مصيرًا مجهواًل 
السوداني مطلع الصيف  الجانب  إعــان  بعد 

املاضي، عزمه إعادة النظر في االتفاقية، كما 
تــزيــد االضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة الــحــالــيــة من 

الغموض حول تحقيقه على أرض الواقع.
فــــي الـــســـيـــاق، اعـــتـــبـــر الــخــبــيــر فــــي »املــجــلــس 
الــــروســــي لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة« )مــنــظــمــة غير 
ربــحــيــة معنية بــدعــم اتــخــاذ الــقــرار فــي مهام 
السياسة الخارجية(، سيرغي باملاسوف، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »روســيــا 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 
ــودان فــــي أعـــقـــاب  ــ ــسـ ــ ــا يـــجـــري حـــالـــيـــا فــــي الـ مــ
سقوط الرئيس عمر البشير بعد ثاثة عقود 
من حكمه. كما أن هناك إدراكــا في روسيا أن 
انفصال جنوب السودان في عام 2011، قد ال 
يــكــون آخـــر محطة فــي تفكك هـــذا الــبــلــد الــذي 
اإلمبراطوريات  أنشئ اصطناعيا على أطال 

إنشاء  مــشــروع  أهمية  وحــول  االستعمارية«. 
قـــاعـــدة بــحــريــة فـــي الــــســــودان بــالــنــســبــة إلــى 
روســيــا، أوضـــح بــاملــاســوف أن »هـــذه القاعدة 
ــر مـــنـــه عــســكــري،  ــثـ هــــي مــــشــــروع ســـيـــاســـي أكـ
الــروســيــة في  الــقــواعــد  إنــهــا مجتمعة مــع  إذ 
ســـوريـــة، تــعــنــي قــــدرة روســيــا عــلــى السيطرة 
على مداخل قناة السويس إذا اقتضى األمر، 
وهــذه رسالة إنــذار واضحة إلى أوروبـــا«. وال 
روسيا  انــخــراط  احتمال  باملاسوف  يستبعد 
فـــي األحـــــداث الــســيــاســيــة بــواســطــة الــشــركــات 
: »يـــــؤدي ضعف 

ً
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة، قـــائـــا

الــســلــطــة إلــــى ظـــهـــور قــــوى أجــنــبــيــة، ويــمــكــن 
لــشــركــات عسكرية خــاصــة روســيــة، أن تــؤدي 
دورًا في السودان، مثلما استعانت السلطات 
الجديدة في مالي املشكلة بعد االنقاب األخير 
هناك، بشركة فاغنر العسكرية الخاصة. ولكن 
املشاركة الرسمية الروسية في التطورات في 
الــســودان أمــر مستبعد في ظل انعدام الرؤية 
حــول الــطــرف الــذي يمكن إجـــراء الــحــوار معه. 
ولــذلــك ال مــجــال ملقارنة الــســودان مــع سورية 
بها  معترف  واحـــدة  حكومة  بها  توجد  التي 
أمميا«، بحسب قوله. من جهته، رأى الباحث 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة« فــي  ــيـــركـ فــــي »مــــركــــز بـــحـــوث أمـ
الدولية  والــعــاقــات  العاملي  االقــتــصــاد  معهد 
والخبير  الروسية،  العلوم  ألكاديمية  التابع 
إيليا  الدولية،  للشؤون  الــروســي  املجلس  في 
كرامنيك، أن »أي مشاريع عسكرية واقتصادية 
كــبــرى فــي الــبــلــدان األفــريــقــيــة، يجب أن تكون 
لــهــا قـــاعـــدة مــتــمــثــلــة بــالــعــاقــات مـــع الــنــخــب، 
عمن  النظر  بصرف  مواصلتها  سيتيح  مما 
نتيجة النقاب جديد«،  السلطة  إلى  سيصل 
رو«  »لينتا  صحيفة  مــع  حــديــث  فــي  مضيفا 
الثاثاء:  أمــس  من  أول  الروسية  اإللكترونية 
»ببساطة ألنه في حال عدم توفر هذه القاعدة 
للتجذر أو القدرة على حماية املصالح في 
الباد، فيمكن خسارة أي استثمارات وعلى 
وجه السرعة. روسيا لها مصالح عسكرية 
ــودان، وهــنــاك  ــســ واقــتــصــاديــة كــبــرى فـــي الــ
االقتصادين  العبينا   

ّ
أن فــي  لــأمــل  مــجــال 

تعلم  العسكرية،  الجهات  وبالطبع  الكبار، 
ماذا تفعل ومع من تتعامل ومستعدة ملثل 

هذا التطور لأحداث«. رفضت موسكو وصف ما حدث في السودان باالنقالب )محمود حجاج/األناضول(

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

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

ضمان مصالحنا االقتصادية«.

اهتمام بأفريقيا

  شرق
      غرب

احتجاج خليجي 
على تصريحات قرداحي

الخليجي،  التعاون  مجلس  طالب 
أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، وزيـــــــــر اإلعــــــــام 
اللبناني جورج قرداحي باالعتذار 
تعود  لــه  تصريحات  انــتــشــار  بعد 
»برملان  برنامج  فــي  مشاركته  إلــى 
شعب« على قناة الجزيرة أوناين 
فـــي أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي ينتقد 
فيها التحالف السعودي اإلماراتي 
وتدخله في اليمن. وفيما استدعت 
القائم  الكويتية  الخارجية  وزارة 
هــاشــم،  هـــادي  اللبناني  بــاألعــمــال 
اســـتـــدعـــت الـــخـــارجـــيـــة الــســعــوديــة 
الـــســـفـــيـــر الـــلـــبـــنـــانـــي فــــــوزي كـــبـــارة 
أعــلــن،  قـــرداحـــي  احــتــجــاجــا. إال أن 
قــبــل  تــــصــــريــــحــــه جــــــــاء  أن  أمــــــــــس، 
اتهامه  أن  مضيفا  ــرًا،  وزيــ تعيينه 
»بمعاداة السعودية أمر مرفوض«. 
وكــــــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
نجيب ميقاتي اعتبر أول من أمس 
أن كام قرداحي مرفوض وال يمثل 

الحكومة اللبنانية
)العربي الجديد(

أحداث الطيونة: 
جعجع يغيب عن جلسة 

االستماع

لـــــم يــــلــــبِّ رئــــيــــس »حــــــــزب الــــقــــوات 
ــة« ســـــمـــــيـــــر جـــعـــجـــع  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــ ال
)الــصــورة(، أمــس األربــعــاء، الدعوة 
الــدفــاع،  وزارة  فــي  إلــيــه  لاستماع 
عــلــى خــلــفــيــة أحـــــداث الــطــيــونــة في 
الحالي،  األول  أكتوبر/تشرين   14
وأســـــــفـــــــرت عــــــن ســـــقـــــوط 7 قــتــلــى 
وأكثر من 30 جريحا، حيث تمسك 
بـــمـــوقـــفـــه الـــــداعـــــي إلــــــى اســـتـــدعـــاء 
»حـــزب الــلــه« حسن  األمـــن الــعــام لــــ
وقــفــات  ونــظــمــت  أواًل.  الـــلـــه  نــصــر 
احــتــجــاجــيــة تــضــامــنــا مـــع جعجع 
بوجه ما اعتبره مناصرو »القوات« 

»استهدافا سياسيا لعزله«.
)العربي الجديد(

الحوثيون يعززون 
مكاسبهم جنوبي مأرب

عــــــزز الــــحــــوثــــيــــون، بـــحـــســـب قـــنـــاة 
أمس  باسمهم  الناطقة  »املــســيــرة« 
املــيــدانــيــة  مــن مكاسبهم  ــاء،  ــعـ األربـ
في محافظة مأرب، بالسيطرة على 
مــراد، في  الجوبة وجبل  مديريتي 
خطوة من شأنها تضييق الخناق 
ــوات الـــحـــكـــومـــة الــتــي  ــ ــثـــر عـــلـــى قــ أكـ
تتمركز بعاصمة املحافظة الواقعة 
ــبــــاد. وأعـــلـــن الــتــحــالــف،  شـــرقـــي الــ
ــادة الــــســــعــــوديــــة، فـــــي بــــيــــان،  ــيــ ــقــ بــ
غـــارات في  فــي  مقتل 105 حوثين 
الــكــســارة والــجــوبــة خال  منطقتي 

24 ساعة. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

الجزائر: 153 ألف مرشح 
في االنتخابات 

ــة املــســتــقــلــة  ــنـ ــلـــجـ أعــــلــــن رئــــيــــس الـ
لــانــتــخــابــات فـــي الـــجـــزائـــر محمد 
شــرفــي، أمــس األربـــعـــاء، أن اللجنة 
ــا  ــحــ ــرشــ مــ  153 مــــــلــــــفــــــات  قـــــبـــــلـــــت 
ــــات أعــــــضــــــاء املــــجــــالــــس  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ النـ
تجرى  أن  املقرر  والبلدية  الوالئية 
فـــي 27 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
املــرشــحــون على  املــقــبــل. ويتنافس 

34 ألف مقعد في 1541 بلدية. 
)العربي الجديد(

تونس: سعيّد سيطرح 
خريطة طريق قريبًا

أعـــلـــن وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
ــــدي  ــرنـ ــ ــــجـ ــــان الـ ــمـ ــ ــثـ ــ الــــتــــونــــســــيــــة عـ
)الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، أن 
اتصال  على  سعّيد  قيس  الرئيس 
دائـــم مــع شــركــاء تــونــس ومختلف 
مكونات املجتمع الدولي، وسيعلن 
عن خريطة طريق للمرحلة املقبلة، 
االســتــثــنــائــيــة  املـــرحـــلـــة  هـــــذه  وأن 
ــن تـــــــدوم. واعــــتــــبــــر، عـــلـــى هــامــش  لــ
مــشــاركــتــه فـــي نـــــدوة بــالــعــاصــمــة، 
انـــتـــكـــاســـة  تـــشـــهـــد  ال  ــــس  ــونـ ــ »تـ أن 
للديمقراطية بل على العكس، تمّر 

بفترة إلعطاء زخم لها«.
)العربي الجديد(

انقالب السودان
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دول جوار أفغانستان: قطع الطريق على واشنطنرفض »تسوية« الشيخ جراح: ال ثقة بمحكمة االحتالل

القدس المحتلة، رام اهلل 
العربي الجديد

القدس  فــي مدينة  وفــعــالــيــات  قــوى  تمسكت 
املحتلة برفض مقترح التسوية املقدم من قبل 
ما يسمى بمحكمة العدل اإلسرائيلية بشأن 
إخاء حي الشيخ جراح من األهالي املهددين 
بإخاء منازلهم قسرًا، مشيرين إلى مخاوفهم 
مــن الــنــتــائــج الــخــطــيــرة لــهــذه الــتــســويــة على 
العديد من األحياء املقدسية املهددة باملصير 
نفسه، فيما كانت قوات االحتال اإلسرائيلي 
تــســتــأنــف أعـــمـــال الــتــخــريــب والــتــجــريــف في 
قد  املحكمة  وكــانــت  اليوسفية.  مقبرة  أرض 
قدمت ألهالي الشيخ جراح تسوية تتضمن 
اعتبارهم مستأجرين محمين ملدة 15 سنة، 
ذلك.  إثبات  بامللكية بحال  مع ضمان حقهم 
إال أن »التسوية« لم تنه املخاوف من إمكانية 
ــتـــرح حــــق جــمــعــيــة  ــقـ طــــردهــــم، إذ تــضــمــن املـ
ــة، الــتــي  ــيـ ــانـ ــيـــطـ ــتـ »نــــحــــات شــــمــــعــــون« االسـ
تدعي ملكيتها لــأرض، بإخراج السكان من 
البند 131، ســواء في حال  منازلهم بموجب 
انتهاء التسوية بتسجيلها مالكة للعقار، أو 
بانقضاء 15 عاما من تاريخ توقيع التسوية.
ــيــــات الـــوطـــنـــيـــة  ــالــ ــعــ ــفــ ــت »الــــــقــــــوى والــ ــنــ ــلــ وأعــ
واإلســـامـــيـــة« فـــي مــديــنــة الــــقــــدس، فـــي بــيــان 
ك 

ِّ
ُيمل أمس األربــعــاء، أن مقترح التسوية هذا 

الــجــمــعــيــة االســتــيــطــانــيــة »نـــحـــات شــمــعــون« 
أرضــا ليست ملكا لها، وأن املوافقة على هذه 
الــتــســويــة ال يــمــكــن بـــأي حـــال مــن األحـــــوال أن 
تشكل ضمانة بعدم طرد األهالي وتهجيرهم، 

طهران ـ صابر غل عنبري 
كابول، الدوحة ـ العربي الجديد

ال يزال امللف األفغاني يشغل املجتمع الدولي، 
خــصــوصــا دول جـــــوار أفــغــانــســتــان الــســت 
وطاجيكستان  وباكستان  وإيــــران  )الــصــن 
اجتمع  التي  وأوزبكستان(،  وتركمانستان 
أمــس  مــؤتــمــر جــديــد،  فــي  وزراء خارجيتها 
األربـــعـــاء، فــي الــعــاصــمــة اإليــرانــيــة طــهــران، 
التطورات  ملناقشة  وذلــك  روسية،  بمشاركة 
األفغانية بعد سيطرة حركة »طالبان« على 
الــحــكــم فــي هـــذا الــبــلــد منتصف أغــســطــس/
ـــــدَع ملــؤتــمــر أمـــس. 

ُ
آب املـــاضـــي، والـــتـــي لـــم ت

وبــيــنــمــا ركــــزت مــخــتــلــف كــلــمــات املــشــاركــن 
على ضرورة دعم االستقرار في أفغانستان، 
لم تفّوت إيران وروسيا الفرصة للتصويب 
من  انسحابها  بعد  املتحدة  الــواليــات  على 

هذه الدولة.
افتراضيا  استضافت  قــد  باكستان  وكــانــت 
ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   8 يــــــوم  األول،  املــــؤتــــمــــر 
الرئيس  أن يفتتح  املقرر  املاضي. وكــان من 
اإليـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، املــؤتــمــر، أمــس، 
لكن ناب عنه نائبه األول محمد مخبر، فيما 
أمير  اإليراني حسن  الخارجية  أعلن وزيــر 
عبد اللهيان عن اعتذار رئيسي، عازيا ذلك 

»أولوية أخرى«. إلى انشغاله بـ
ــام  ــ ــه أمـ ــ ــي كـــلـــمـــة لـ ــ ــيــــان، فـ ــهــ ــلــ وقــــــــال عـــبـــد الــ
الــــحــــاضــــريــــن، إن »مـــســـؤولـــيـــة تــــأمــــن أمـــن 
املواطنن األفغان والحدود مع الجيران تقع 
بالدرجة األولى على عاتق الهيئة الحاكمة 
في كابول«، داعيا الجميع إلى ضرورة دعم 
أفــغــانــســتــان لــلــخــروج مــن أزمــتــهــا الــراهــنــة. 
ــــى »تــحــّمــل  ــــات املـــتـــحـــدة إلـ ــــواليـ ــا الـ ــ كـــمـــا دعـ

نــاهــيــك عـــن الــتــداعــيــات والــنــتــائــج الــخــطــيــرة 
والتي  الــتــســويــة،  بــهــذه  الــقــبــول  املترتبة على 
ستنسحب على العديد من األحياء املقدسية 
ــهـــددة بــاملــصــيــر نــفــســه، وهــــي بــطــن الــهــوى  املـ
في  هــارون  أم  وكبانية  في سلوان  والبستان 
الشيخ جراح وحي األشقرية في بيت حنينا. 
وأضاف البيان أن »التسوية املقترحة من قبل 
العليا اإلسرائيلية  ما يسمى بمحكمة العدل 
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 نحات شمعون االستيطانية، ورغم 
أو  االنتقاص  عــدم  بعبارات  التسوية  تغليف 
ــــرار بــحــق األهـــالـــي فــي املــلــكــيــة، فــي حــال  اإلضـ
املنطقة،  تلك  فــي  التسوية  بمشروع  الــشــروع 
الــوثــوق  أو  الــرهــان عليه  ذلـــك ال يمكن  أن  إال 
بالقضاء اإلسرائيلي ومحاكمه، التي هي أداة 
مــن أدوات دولــة االحــتــال فــي النهب ألرضنا 
ــي الـــوقـــت  ــ ــيــــاء عـــلـــيـــهـــا. وفــ ــتــ وشــــرعــــنــــة االســ
الـــذي نتفهم فــيــه الــضــغــوط الــكــبــيــرة الــواقــعــة 
ــالــــي ومــــا يــعــيــشــونــه مـــن هــواجــس  عــلــى األهــ
ــم وتــهــجــيــرهــم،  ــردهــ ــن طــ ــــخـــــوف مــ الـــقـــلـــق والـ
ولــــكــــن قــضــيــتــهــم لــــم تـــعـــد مــحــلــيــة مــقــدســيــة 
عاملية،  قضية  أضحت  بــل  فقط،  وفلسطينية 
بفضل صــمــودهــم وثــبــاتــهــم«. وأكــــدت الــقــوى 
بحاجة  مصيرهم  عــلــى  القلقن  األهــالــي  أن 
ــقــــف إلـــى  ــنـــدهـــم ويــ ــى مــــن يـــدعـــمـــهـــم ويـــسـ ــ إلــ
ــواًل، ولــذلــك عــلــى كل   ولــيــس قــ

ً
جــانــبــهــم فــعــا

السلطة  مــن  الرسمية  الــجــهــات واملــرجــعــيــات 
الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  الفلسطينية 
والقوى والفصائل واملؤسسات الفلسطينية، 
وكذلك العرب واملسلمن، تحمل مسؤوليتهم 
فــي توفير السكن الــائــق لــأهــالــي، فــي حال 

أجبروا على ترك منازلهم بالقوة.
ولــفــتــت الـــقـــوى، فــي بــيــانــهــا، إلـــى أن مــا تقوم 
التلمودية  وجمعياتها  االحــتــال  حكومة  بــه 
والتوراتية من انتهاكات وتعديات على املقابر 
في مدينة القدس، من حيث الهدم والتجريف 
وتــقــطــيــع األشــــجــــار، انـــتـــهـــاك صـــــارخ لــحــرمــة 

خلقتها  الــتــي  الـــكـــوارث  تــجــاه  مسؤوليتها 
املــاضــيــن«،  العقدين  خــال  أفغانستان  فــي 
مؤكدًا أن جذور املشكلة األفغانية تعود إلى 

»التدخات األجنبية«.
لــلــرئــيــس  ــنــــائــــب األول  الــ قــــــال  ــه،  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
اإليراني، محمد مخبر، في كلمة له باملؤتمر، 
إن »أمــيــركــا وبــعــد هــروبــهــا مــن أفغانستان 
األفغاني والجيران حصيلة  الشعب  حّملت 
عقدين من الفشل واالحتال في هذا البلد«، 
مع  متشابك  الــجــوار  دول  »أمـــن  أن  مضيفا 
أمن أفغانستان«. وأضاف: »تقع على عاتقنا 
مسؤولية التعاون مع بعضنا البعض أواًل، 
الــدول  التشاور والتعاون مع بقية  ثم  ومــن 
واألمــم املتحدة إلزالــة العقبات أمــام تشكيل 
حكومة قوية ووطنية في أفغانستان، ودعم 
األمــن واالستقرار  الحكومة الستتباب  هذه 

وإعادة إعمار هذا البلد«.
بـــــدوره، حـــذر األمــــن الـــعـــام لــأمــم املــتــحــدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، فــــي كــلــمــة مــســجــلــة 
ــع  ــور الــــوضــ ــ ــدهــ ــ ــن تــ ــ ــران، مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ بــــمــــؤتــــمــــر طـ
ــــن تــصــاعــد  ــانـــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان ومـ ــسـ اإلنـ
األزمــــــة اإلنـــســـانـــيـــة. ودعـــــا غــوتــيــريــس إلــى 
»تـــــحـــــرك عــــــاجــــــل«، ملــــواجــــهــــة هـــــــذه األزمـــــــة 
ومكافحة »اإلرهــاب« وتهريب املخدرات من 
أفغانستان. وقــال: »على الرغم من العقبات 
الهائلة، تقوم األمم املتحدة بعملية إنسانية 
بالتعاون  ونعمل  أفغانستان،  فــي  ضخمة 
مع طالبان التي سمحت تدريجيا بالوصول 
إلـــى املــنــاطــق املــطــلــوبــة، ووفــــرت األمــــن عند 
أعـــرب عــن قلقه الشديد من  الــحــاجــة«. لكنه 
انتهاكات حقوق اإلنسان والهجمات داخل 
أفــغــانــســتــان بــعــد ســيــطــرة »طـــالـــبـــان« على 

الحكم.
مــن جــهــتــه، دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
ســيــرغــي الفـــــروف، فـــي كــلــمــة عــبــر الــفــيــديــو، 
إلى تشكيل »حكومة شاملة في أفغانستان 
ــيــــات،  ــقــــومــ ــمــــوعــــات والــ تـــضـــم جـــمـــيـــع املــــجــ
 
ً
والــطــوائــف«، فضا النساء  وتحترم حقوق 

عن مكافحة »تهريب املخدرات واإلرهاب«.
الــقــوات األميركية وحلف  وقـــال الفـــروف إن 
شمال األطلسي تخطط لاستقرار في دول 

أفغانستان، معتبرًا  في  الوضع  رؤاه بشأن 
. وقــــال بــن عبد 

ً
أن عـــزل األخـــيـــرة لــيــس حــــا

الــرحــمــن، فــي مؤتمر صحافي فــي الــدوحــة، 
ــر الـــشـــؤون األوروبــــيــــة الــنــمــســاوي  ــ مـــع وزيـ
مايكل لينهارت، إن قطر تسعى إلى توحيد 
رؤى املجتمع الــدولــي لــانــخــراط فــي حــوار 
ــــرورة  ــاء مــــع حـــركـــة طـــالـــبـــان، مــــؤكــــدًا ضـ ــنـ بـ
اإلنسانية  املساعدات  تقديم  في  االستمرار 
بــاألوضــاع  للشعب األفــغــانــي وعـــدم ربطها 
السياسية. وأضاف: »نشجع أن تكون هناك 
مصالحة وطنية بقيادة أفغانية، عبر حوار 

بن طالبان والقوى األفغانية األخرى«.
فــي األثــنــاء، قــال رئيس الـــوزراء البريطاني 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، أمـــــس، إن بــريــطــانــيــا 
بياض«  على  شيك  »تقديم  بوسعها  ليس 
ــان. وأضــــــــاف خــــــال جــلــســة  ــبــ ــالــ ــة طــ ــركـ لـــحـ
لــلــبــرملــان حــن ُســئــل عــن األزمــــة اإلنــســانــيــة 
فــي أفغانستان »علينا أن نفعل كــل مــا في 
وسعنا أيضا للتخفيف من عواقب سيطرة 
طــالــبــان عــلــى شــعــب أفــغــانــســتــان«. وتــابــع 
»ضاعفنا تعهدنا باملساعدات لهذا العام... 
ما ال يمكننا القيام به حاليا هو كتابة شيك 
على بياض تام لحكومة طالبان وسلطات 
طــالــبــان. نــحــتــاج لــلــتــأكــد مــن أن ذلـــك البلد 
ــــاذًا لــــإلرهــــاب«. وفــي  لـــن يـــعـــود لــيــصــبــح مـ
الــدفــاع في حكومة  أفغانستان، ظهر وزيــر 
»طــــالــــبــــان«، املــــا مــحــمــد يــعــقــوب مــجــاهــد، 
وهو نجل مؤسس الحركة، املا محمد عمر 
مجاهد، للمرة األولى أمام الكاميرات أمس، 
خال إلقائه كلمة أمام األطباء والعسكرين 
العسكري في كابول، مؤكدًا  في املستشفى 
أن طالبان في خدمة الجميع، وهو مستعد 
ــأي خـــطـــوة مـــن أجــل  شــخــصــيــا ألن يـــقـــوم بــ

رفاهية الباد.
ويعتبر املا يعقوب من أقوى الشخصيات 
الــعــســكــريــة فـــي »طــــالــــبــــان«، بــســبــب نــفــوذه 
ــع فـــي أوســــــاط الـــشـــعـــب، كـــونـــه نجل  الــــواســ
ــة، كـــمـــا أنـــــه نــــائــــب لــزعــيــم  مــــؤســــس الــــحــــركــ
الحركة الحالي، املا هيبت الله أخوند زاده. 
أمـــام الكاميرات  ولــم يظهر والـــده املــا عمر 

منذ تأسيس الحركة حتى وفاته. استأنف االحتالل تخريب أرض مقبرة اليوسفية )مصطفى الخروف/األناضول(

عقد المؤتمر في طهران )فاطمة بهرامي/األناضول(

ومشاريعها إلقامة مسارات وحدائق تلمودية 
القدس،  املقابر في  وتوراتية ومــدرجــات على 
ــود الــعــربــي  مـــن أجــــل طــمــس كـــل مــعــالــم الـــوجـ
اإلسامي - املسيحي في القدس، وشطب كلي 
للرواية العربية الفلسطينية، والتغيير الكلي 
اإلسامية،  العربية  املدينة  هــذه  في  للمشهد 
توراتيا  تلموديا  يــهــوديــا  املشهد  يــبــدو  لكي 

وليس عربيا إساميا – مسيحيا«.
ــتــــال  ــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، أغـــلـــقـــت قـــــــوات االحــ فـ
اإلسرائيلي، أمس األربعاء، املقبرة اليوسفية 
من  الصحافية  والطواقم  املواطنن  ومنعت 
الـــدخـــول إلــيــهــا، فـــي وقـــت اســتــأنــفــت فــيــه ما 
أعمال  اإلســرائــيــلــيــة  الطبيعة  سلطة  تسمى 
املـــقـــبـــرة،  فــــي أرض  ــريـــف  ــجـ ــتـ الـــتـــخـــريـــب والـ
املــتــاخــمــة للمسجد األقـــصـــى. وســــاد الــتــوتــر 

األمـــوات من حيث نبش القبور وجــرف رفات 
ــوات والـــشـــهـــداء، كــمــا حـــدث ويـــحـــدث في  ــ األمــ
باحتفال  اليوسفية، وإقامة ما يسمى  مقبرة 
مــتــحــف »الــتــســامــح« عــلــى رفــــات األمـــــوات في 
مقبرة مــأمــن الــلــه. وأشـــارت إلــى أن هــذا األمــر 
ــكـــومـــة االحــــتــــال وجــمــعــيــاتــهــا  يـــؤكـــد أن »حـ
التلمودية والتوراتية ماضية في مخططاتها 

املواطنن  بــدء تجمع  املنطقة مع  في محيط 
هناك، ما أدى إلــى وقــوع تدافع بينهم وبن 
ــم تتمكن  ــتــــال. ولــ عــنــاصــر مـــن شـــرطـــة االحــ
واملرابطة  بتاتنة  عــاء  املتوفى  والـــدة  ســوى 
نــفــيــســة خــــويــــص مــــن الـــــدخـــــول إلــــــى داخــــل 
املــقــبــرة، وســـط مــحــاولــة الــجــنــود إبــعــادهــمــا 
عــن املــوقــع الـــذي يــوجــد فيه موظفو »سلطة 
الــطــبــيــعــة«. وكـــانـــت مـــواجـــهـــات قـــد انــدلــعــت، 
الليلة املاضية، مع قوات االحتال بالقرب من 
نظمت  احتجاجات  خــال  اليوسفية  املقبرة 
ــنـــاك، فــيــمــا اعــتــقــل االحـــتـــال فـــي أعــقــابــهــا  هـ
شابن بعد االعتداء عليهما بالضرب. يذكر 
 سلطات االحــتــال كــانــت قــد هــدمــت سور 

ّ
أن

اليوسفية والــدرج في املدخل املؤدي  املقبرة 
إليها، مطلع يناير/ كانون الثاني 2020.

المقترح يُملِّك 
الجمعية االستيطانية أرضًا 

ليست ملكًا لها

كــارثــة إنسانية فــي هــذا الــبــلــد«، مــع تأكيده 
على »ضرورة اإلفراج عن األرصدة األفغانية 
ــارج«. واعــتــبــر قــريــشــي أن تشكيل  فـــي الــــخــ
أن  يمكن  مؤقتة  لحكومة  »طــالــبــان«  حــركــة 
يمهد لتشكيل حكومة شاملة، مؤكدًا احترام 

وحدة األراضي األفغانية.
أما وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، فقال 
»من  االجتماع  هــذا  إن  افتراضية،  كلمة  في 
الدبلوماسية بيننا«،  القنوات  شأنه تعزيز 
ــاتـــصـــاالت  ــى أن بـــــــاده قــــامــــت بـ ــ ــرًا إلــ ــيـ مـــشـ
مختلفة بشأن املــوضــوع األفــغــانــي. وأعــرب 
يــي عــن أمــلــه فــي تضافر الــجــهــود املشتركة 
أن  مــؤكــدًا  أفغانستان،  فــي  الــهــدوء  لتحقيق 
بكن ستواصل تعاونها مع مختلف الدول 
بغية تحسن أوضاع أفغانستان، وتحقيق 

ظروف حياة أفضل للمواطنن فيها.
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، تــــواصــــل قـــطـــر جــهــودهــا 
ــي. وفـــــي الـــســـيـــاق،  ــانــ ــغــ فــــي خــــط املـــلـــف األفــ
ــــوزراء وزيـــر الخارجية  دعـــا نــائــب رئــيــس الـ
آل  الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ  القطري، 
ثــانــي، أمـــس، املجتمع الــدولــي، إلــى توحيد 

الــجــوار بــعــد أن غــــادرت أفــغــانــســتــان، داعــيــا 
ــــى مــنــع  ــاورة ألفـــغـــانـــســـتـــان إلـ ــ ــجـ ــ »الــــــــدول املـ
الوجود العسكري للقوات األميركية والناتو 
ــا«. كــمــا انــتــقــد الفـــــروف عقد  ــهـ ــيـ عــلــى أراضـ
مــؤتــمــرات مــوازيــة حـــول أفــغــانــســتــان، وقــال 
مؤتمر )صيغة  فــي  كلمة  ألقيت  أيـــام  »قــبــل 
ــكـــو(، ونـــأمـــل أن تـــكـــون االجــتــمــاعــات  مـــوسـ
البعض  لبعضها  مكملة  أفغانستان  بشأن 

وال تكون موازية«.
الــخــارجــيــة الباكستاني،  بــــدوره، دعــا وزيـــر 
شاه محمود قريشي، في كلمة له في املؤتمر، 
املــجــتــمــع الــــدولــــي، إلــــى االهـــتـــمـــام بــالــوضــع 
االقتصادي للشعب األفغاني، و»منع وقوع 

دعا الفروف جيران 
أفغانستان إلى عدم 

استضافة قوات الناتو

ربطت قوى وفعاليات 
في القدس المحتلة بين 

عدم الثقة بمحاكم 
االحتالل ورفضها مقترح 

التسوية الخاص بأهالي 
الشيخ جراح

شهد مؤتمر دول جوار 
أفغانستان، الذي عقد 

في طهران أمس، تصويبًا 
على الدور األميركي

تقرير متابعة

ومحاولة  األقصى،  المسجد  لها  يتعرض  تهويد  حملة  ظل  في 
االحتالل فرض واقع جديد فيه، يتواصل الجدل حول اتهامات مدير 
األوقاف  لدائرة  عمرو،  رضوان  المسجد  في  المخطوطات  قسم 

اإلسالمية بانحرافات مهنية وأمنية

ارتكاب  كـــر فيه 
ُ
التحقيق وذ صــدر عــن لجنة 

ــــال عــمــلــه فــي  ــمـــرو مـــخـــالـــفـــات خـــطـــيـــرة خـ عـ
مركز املخطوطات في املسجد األقصى وأخذ 

اآلالف من صور الوثائق.
العديد من األسئلة طرحها مسؤولو األوقاف، 
أحاديثهم  فــي  أسمائهم،  ذكــر  على  تحفظوا 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، تــتــعــلــق بــتــوقــيــت  ــعــ مــــع »الــ
هـــذه االســتــقــالــة ومــضــمــون مــا ورد فيها من 
اتــهــامــات، فــي وقـــت يــواجــه األقــصــى أخــطــارًا 
كبيرة تسعى األوقاف للتصدي لها. مسؤول 
»الــعــربــي  ــد لـــ رفــيــع املــســتــوى فـــي األوقـــــاف أكـ
الجديد« أن دائرة األوقــاف ستكتفي في هذه 
املرحلة بنشر بيان لجنة التحقيق لتوضيح 
ــق بــشــيء عــلــى ما 

ّ
حــقــيــقــة مــوقــفــهــا ولــــن تــعــل

نشره عــمــرو، وأن مــا يهمها هــو الـــرأي العام 
الذي يجب أن يتوحد فقط للدفاع عن األقصى 

في هذه املرحلة الحساسة والخطيرة.

انحرافات أمنية؟
ط عمرو الحديث 

ّ
في تخصصه الدراسي، سل

حــــول حـــراســـة املــســجــد األقـــصـــى مــنــذ الــعــام 
1948 ولــغــايــة الــعــام 2000 مــن خـــال 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: 
أمــور تاريخية، بــل عن  »نحن ال نتحدث عــن 
انــحــراف حديث تمثل في دخــول فريق أمني 
ــاف الـــقـــدس إلــى  ــ ــرة أوقـ ــ ــل دائـ مــشــّكــل مـــن داخــ
عن  بحثا  وتفتيشه،  األقــصــى  داخـــل  مكتبي 
هارد ديسك، وبحثا عن تسجيات الكاميرات 
وشــبــكــات اإلنـــتـــرنـــت فـــي بـــدايـــة إبـــعـــادي عن 
ــان االحـــتـــال قـــام بـــاألمـــر نفسه  األقـــصـــى، وكــ
داخـــــل مــنــزلــي وصــــــادر حـــاســـوبـــي وهــاتــفــي 
وصـــّور املــخــزن، لتزعم األوقـــاف بعد ذلــك في 
بيانها األخــيــر أن الــهــارد ديــســك كــانــت عليه 
أنني  األوقـــاف، والحقيقة هي  معلومات تهم 
مــن أبــلــغــت األوقــــاف بــحــيــازتــي لــهــارد ديسك 

تشكيل لجنة صورية غير قانونية للتنسيب 
بــإخــراجــه مــن األقــصــى بــعــد عــودتــه إلــيــه من 
ــائـــر«، وكـــذلـــك رفـــضـــا لــتــصــاعــد  اإلبــــعــــاد الـــجـ
سياسة إسكات املوظفن والحراس النشطاء.

وعما إذا كان املقصود بكامه واتهاماته إزاء 
ما سماها التجاوزات األمنية، عاقة بعض 
اإلسرائيلين،  مــع  الــقــدس  أوقـــاف  مسؤولي 
قال عمرو في حديث مع »العربي الجديد«: 
»نــــــعــــــم. كـــــامـــــي فــــــي ذلــــــــك كــــــــان واضـــــحـــــا، 
ــــدأ يــــطــــاول املــكــاتــب  ــنـــاك تــنــســيــق أمـــنـــي بـ هـ
الــيــومــيــة«.  الــتــفــاصــيــل  ومــحــتــويــاتــهــا وأدق 
وتــابــع: »حــتــى اللحظة ليس لــدي أكــثــر مما 
قــلــت، الحــقــا مــن املــمــكــن أن أتــوســع أكــثــر في 
الــتــفــاصــيــل، كــمــا أنـــه ال يــهــمــنــي تخصيص 
الـــســـيـــاســـات  بــــل  اآلن،  بــعــيــنــهــم  أشــــخــــاص 
ــا أن »الـــبـــرملـــان والــقــضــاء 

ً
املــتــرهــلــة«، مــضــيــف

ــاء واملــنــاصــب  ــمــ األردنـــــــي ســيــنــاقــشــان األســ
والسياسات، وهذا عملهما كجهة رقابية«.

امتعاض في األوقاف
ــــاف اإلســامــيــة فــي الــقــدس التي  ــرة األوقـ دائــ
تــلــقــت إعــــــان اســـتـــقـــالـــة عـــمـــرو عـــبـــر مـــواقـــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، الــتــزمــت فــي الــبــدايــة 
الصمت في الرد على اتهامات عمرو، لكن هذا 
، إذ ســارعــت األوقــاف 

ً
الصمت لــم يــدم طــويــا

إلــــى الــــرد فـــي وقــــت كــــان يــخــضــع فــيــه عــمــرو 
قــبــل مــخــابــرات  للتحقيق واالســتــجــواب مــن 
االحتال التي طالبته بصرامة بالتوقف عن 
التدخل في شــؤون األقصى ومــا يجري فيه 
مــن تــطــورات. فــي دائـــرة األوقـــاف اإلسامية، 
امــتــنــع املــســؤولــون عــن اإلدالء بـــأي تصريح 
ــمــــرو، وكــــــان واضـــحـــا  ردًا عـــلـــى اتـــهـــامـــات عــ
امتعاضهم من هذه االتهامات، مشيرين إلى 
الدائرة  قبل  ّكلت من 

ُ
التي ش التحقيق  لجان 

وحققت مع عمرو وصدر تقرير عنها من 71 
ع عليه من قبل 6 من مدراء دوائر 

ّ
صفحة موق

اتهامات  على  اشتمل  تقرير  وهــو  األوقــــاف، 
الــذي  الوحيد  البيان  صه 

ّ
لخ لعمرو،  كثيرة 

بـــرســـائـــل مـــوثـــقـــة كـــنـــت طــبــعــتــهــا وســلــمــتــهــا 
للجنة التحقيق«.

كـــان مــا حـــدث مــن اســتــدعــاء لــعــمــرو مــن قبل 
مـــخـــابـــرات االحـــتـــال فـــي الـــيـــوم نــفــســه الـــذي 
ــاف بيانها ضـــده، رســالــة  أصــــدرت فــيــه األوقــ
واضحة كما يقول، »هي رسالة ضغط تجاه 
الحديث عما يجري في األقصى، كانت رسائل 
التحقيق هو  واضــحــة، وكـــان عــنــوان جلسة 
)أنت هنا لتحذيرك من الحديث في مواضيع 
األقــصــى(،  للمسجد  يــهــوديــة  إدارة  تشكيل 

وانتهت املقابلة خال نصف ساعة!«.
الــتــحــقــيــق  لـــجـــنـــة  ــان  ــ ــيـ ــ »بـ أن  عــــمــــرو  ورأى 
املنبثقة عن دائــرة األوقــاف اإلسامية يؤكد 
حــالــة الــتــرهــل والــضــعــف الــــذي وصــلــت إليه 
الـــدائـــرة، بــأســلــوب مــعــالــجــة األمــــور وتــحــري 

املصداقية، أو في حرصها على مصداقيتها 
أمــــام جــمــهــورهــا وســنــدهــا املــقــدســي املــتــابــع 
لشؤون القدس واملسجد األقصى، وهو بيان 
ــــاف الـــقـــدس، ومــلــيء  مــثــيــر للشفقة عــلــى أوقـ
باالفتراءات والتي سيتم دحضها بندًا بندًا 
ــائـــق، ثـــم ســيــتــم نــشــر قــضــايــا  بـــاألدلـــة والـــوثـ
االنــحــرافــات اإلداريــــة واألمــنــيــة الــتــي وصلت 

إليها أوقاف القدس«.
ّكلت 

ُ
ش التي  التحقيق  للجنة  اتهامه  وحــول 

ضـــده بــأنــهــا صـــوريـــة، قـــال عـــمـــرو: »بــمــجــرد 
عودتي من اإلبعاد الجائر عن األقصى لستة 
لجنة صورية  األوقـــاف  إدارة  شهور، شّكلت 
علّي  للضغط  بامتياز، في محاولة واضحة 
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 
ذلك  األردنـــي وفّصلت  الخدمة  لنظام  خطير 
ــاف األردنـــــي« مــحــمــد الــخــايــلــة.  ــ لــوزيــر األوقـ
وأضاف أن »اللجنة عندما أنهت تحقيقاتها 
واستفساراتها مع عدة موظفن في األقصى 
لم تطلعهم على خاصة النتائج، بل أعطتها 
طــابــعــا مـــن الـــســـريـــة وأرســـلـــتـــهـــا إلــــى وزارة 
األوقاف وتضمنت تلفيقات كبيرة«، متابعا: 
»الحقيقة أن نظام الخدمة األردني يمنع بقاء 
نتائج التحقيق ســريــة فــي هــذا الــوضــع، أي 
أنه يلزم األطــراف بكشف ما آلت إليه األمور 

بالدفاع وإرفــاق رده على  للموظف  ويسمح 
لم يحصل، ما يطعن  التحقيق وهــذا  نتائج 

في مصداقية ونزاهة هذه اللجنة«.
ـــهـــم 

ُ
ــتـــي ات وبــالــنــســبــة لـــلـــوثـــائـــق والــــصــــور الـ

عــمــرو بــأخــذهــا مــن مــركــز املــخــطــوطــات، قــال: 
»أنا ناقشت رسالتي املاجستير عن املسجد 
األقصى واعتمدت فيها على أرشيف أوقاف 
الــقــدس قسم الــتــراث، وكــان املــشــرف علّي في 
هــذه الــرســالــة هــو نــائــب عــام مــديــر األوقـــاف، 
وكــــان املــنــاقــش الــداخــلــي لــهــذه الــرســالــة هو 
ــار في  مــديــري املــبــاشــر مــديــر السياحة واآلثــ
املسجد األقصى بإدارة األوقاف، إذًا رسالتي 
ُكتبت بمعرفة األوقاف وبإشرافهم وعلمهم، 
ــــدي مــقــاطــع  ــة لـ ــ ــــدراسـ ــــي نـــقـــاشـــي لـــهـــذه الـ وفـ
فيديو أتــحــدث فيها أمـــام مــديــر عــام أوقــاف 
الـــقـــدس وأمـــــام لــجــنــة املــنــاقــشــة وأذكـــــر فيها 
باألرقام ما الذي صورته، وما الذي فهرسته، 

وكيف عملت باألرشيف«.
بالنسبة لعمرو، فالخطوات املقبلة بالنسبة 
لكن  املوقف،  إليه ستتكشف حسب تطورات 
ــيـــد هـــو كــشــف هــذه  الــتــوّجــه الــطــبــيــعــي واألكـ
املــمــارســات خــصــوصــا الــتــي وردت فــي نص 
الرسالة التي بعثها لوزير األوقــاف األردني 
النقاط  ولــم يحقق فيها. وقـــال إن »كــل هــذه 
كنت على تماس مباشر فيها وشاهد عيان 
ــة حــولــهــا، ال  ــروايــ عــلــيــهــا وأمــتــلــك األدلـــــة والــ
تــهــمــنــي فـــي هـــذه املــرحــلــة كـــل املــشــاكــل الــتــي 
تــمــر بــهــا األوقــــاف بــقــدر مــا يهمني التركيز 
والخطيرة  األمنية  الحساسة  القضايا  على 
الــتــي مـــررت بها فــي الــشــهــور األخــيــرة، وهي 
ملفات حديثة وتؤشر إلى انحراف وأسلوب 
تعامل جديد يطرأ على األوقاف«. وحذر من 
»أن الوصاية األردنية على املسجد األقصى 
ــر، ونــــحــــن حــــريــــصــــون عــلــى  ــاتــــت فــــي خــــطــ بــ
بــقــاء الــوصــايــة العربية اإلســامــيــة األردنــيــة 
الــبــديــل عنها هو  األقــصــى ألن  املسجد  على 
الـــحـــاخـــامـــيـــة، واألوقـــــــــاف اآلن بـــحـــاجـــة إلـــى 

إصاح مثالي«.

الموقف األردني
في الوقت الذي تجاهلت فيه وزارة األوقاف 

ــرد عــلــى اســـتـــفـــســـارات »الــعــربــي  ــ ــة الـ ــيــ األردنــ
الــجــديــد« حــول اتــهــامــات عــمــرو إلدارتــهــا في 
القدس بوجود انحرافات إدارية ومهنية، ولم 
توضح ما إذا كانت هناك إجراءات للتحقيق 
في هــذه االتهامات مع مدير أوقــاف القدس، 
ــم الـــــــوزارة  اكـــتـــفـــى املـــتـــحـــدث اإلعــــامــــي بـــاسـ
الذي  البيان  إلــى  بــاإلشــارة  الحياري،  حسام 

أصدرته أوقاف القدس حول استقالة عمرو.
من جهته، أكــد النائب في البرملان األردنــي 
ــات، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــحـ ــريـ ــنـــال فـ يـ
لوزير  استجواب  قــّدم مذكرة  أنــه  الجديد«، 
األوقاف األردني حول أوقاف القدس وعملها 
وإدارتها للمكان. وأضاف: »من الواضح أن 
، في ظل أكثر من استقالة تقّدم 

ً
هناك خلا

ــرة،  ــيـ ــراس املــســجــد فـــي اآلونــــــة األخـ بــهــا حـــ
الـــذيـــن قـــالـــوا إن هـــنـــاك تــقــصــيــرًا وأخـــطـــاء 
إدارية كبيرة، في مرحلة حساسة ال تحتمل 
الخطأ من جانبنا«. وأشار فريحات إلى أن 
»قوات االحتال تعزز االقتحامات للمسجد 
األقـــصـــى وحــمــايــة املــســتــوطــنــن، ووصــلــنــا 
إلى مرحلة خطيرة من خال النفخ بالبوق 
فــي ســاحــات املسجد األقــصــى، فــي ظــل منع 
حـــراس األقــصــى مــن تصوير ذلـــك«، مشيرًا 
إلــى أنــه تــواصــل مــع مجموعة مــن الحراس 
له  أكــدوا  والذين  استقاالتهم،  قّدموا  الذين 
وجـــود تقاعس وخــلــل، خصوصا فــي عمل 
مدير أوقـــاف الــقــدس، عــزام الخطيب، الــذي 
تجاوز السبعن من العمر، وما زال مستمرًا 
ــإن من  فـــي مــنــصــبــه. وبــحــســب فـــريـــحـــات، فــ
الواضح من خال املشاهدات واالطاع على 
لــم يعد قــادرًا  املعلومات أن مــديــر األوقــــاف 

على االضطاع بهذه املهمة الحساسة.
الــهــدف الرئيسي من  وأوضـــح فــريــحــات أن 
السؤال هو إشعار وزارة األوقاف بخطورة 
ــة عـــلـــى عــمــلــهــا،  ــابــ ــــف، وأن هـــنـــاك رقــ ــــوقـ املـ
ومتابعة، وضــرورة اتخاذ إجــراءات عاجلة 
وســـريـــعـــة، لــتــصــحــيــح املـــوقـــف. واعــتــبــر أن 
ليست على  الــلــحــظــة  ــــاف حــتــى  األوقـ وزارة 
بــاألداء  ترتق  ولــم  املوقف  مستوى خطورة 
ــل الـــتـــطـــورات  ــي ظــ إلـــــى ذلــــــك، خـــصـــوصـــا فــ
لتعزيز التقسيم الزماني واملكاني للمسجد 
بالصاة  االحتال  األقصى، وحكم محكمة 
ــاحـــات املــســجــد األقـــصـــى،  الــصــامــتــة فـــي سـ
أن  ولــذلــك يجب  التقسيم،  هــذا  تأكيدًا على 
تــكــون هــنــاك مـــواقـــف قــويــة أكـــثـــر. ُيـــذكـــر أن 
مــذكــرة االســتــجــواب الــتــي قــّدمــهــا فريحات 
ــــي، تــســاءل فيها عن  ــاف األردنـ لــوزيــر األوقــ
واقع موظفي األوقــاف في القدس واملسجد 
األقــــصــــى واإلجــــــــــــراءات املـــتـــخـــذة ملــواجــهــة 
ــلـــيـــة عـــلـــى األوقــــــاف  االعــــــتــــــداءات اإلســـرائـــيـ
اإلســامــيــة فــي الــقــدس، وإجـــــراءات الــــوزارة 
تجاه مــا يتعّرض لــه الــحــراس فــي األقصى 
ــدم  ــــداءات إســرائــيــلــيــة وإبــــعــــاد وهـ ــتـ ــ مـــن اعـ
القدس  أوقــاف  دائــرة  ملنازلهم، ومنع مدير 
ملــوظــفــي األوقــــــاف مـــن الــتــصــريــح لــوســائــل 
ــن اعـــــتـــــداءات  ــ ــري مـ ــجــ ــا يــ ــ اإلعـــــــــام حــــــول مـ
ــاب عــــدم تــقــديــم وزارة  ــبــ إســـرائـــيـــلـــيـــة، وأســ
األوقـــاف ألي شكوى لــدى القضاء األردنــي 
ــلـــى مــوظــفــي  ضــــد اعــــــتــــــداءات االحـــــتـــــال عـ
الحكومة األردنية العاملن في دائرة أوقاف 
القدس. كما تضّمن السؤال االستفسار عن 
الازمة للمسجد األقصى  الترميم  عمليات 
ــا تــواجــهــه مـــن مــعــوقــات مـــن االحـــتـــال،  ومــ
وإجراءات مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية 
ــة عــلــى املــقــدســات،  ــيــ عــلــى الـــوصـــايـــة األردنــ
وعـــدد املــقــابــر الــتــي تــعــرضــت لــاعــتــداء في 

القدس من قبل سلطات االحتال.

أزمة في 
»أوقاف القدس«

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

»الجالء«.

خوف 
على صورة إسرائيل

قضية

القدس المحتلة ـ محمد محسن
 عّمان ـ أنور الزيادات

عـــلـــى  ــل  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ ردود  تـــــتـــــواصـــــل 
املخطوطات  قسم  مــديــر  استقالة 
فـــــي املــــســــجــــد األقـــــصـــــى رضـــــــوان 
عمرو من منصبه في 8 أكتوبر/تشرين األول 
الــحــالــي، عــلــى خــلــفــيــة مـــا ورد مـــن اتــهــامــات 
وّجهها لدائرة األوقاف اإلسامية في القدس 
ــاف األردنـــيـــة،  ــ ــوزارة األوقـ ــ املــحــتــلــة الــتــابــعــة لـ
والتي تطرق فيها إلى ما سّماها »انحرافات 
مــهــنــيــة وأمــنــيــة خـــطـــيـــرة«، بــيــنــهــا اتــهــامــات 
بــالــتــنــســيــق األمـــنـــي مـــع اإلســرائــيــلــيــن. هــذه 
االتهامات استقطبت اهتمام قطاع واسع من 
إلى فحواها ومضمونها  بالنظر  املقدسين 

رضوان عمرو: تنسيق 
أمني بدأ يطاول المكاتب 

وأدق التفاصيل

نائب أردني: وزارة األوقاف 
ليست على مستوى 

خطورة الموقف

الوصاية اإلسالمية في خطر 
وسط التنسيق األمني

ــعـــرض املــســجــد  ــتـ وتــــوقــــيــــت إطــــاقــــهــــا، إذ يـ
التهويد  مــن  مسبوقة  غــيــر  لحملة  األقــصــى 
ومــحــاولــة فـــرض واقـــع هــنــاك، وكـــان آخـــر ما 
اســتــجــد عــلــى هــــذا الــصــعــيــد ســمــاح مــحــاكــم 
ــــال اإلســــرائــــيــــلــــي لـــلـــيـــهـــود بـــالـــصـــاة  ــتـ ــ االحـ

الصامتة في ساحات األقصى.
وبعد 12 سنة من عمله داخل األقصى، أعلن 
عمرو استقالته من منصبه، احتجاجا على 
ما سماها »انحرافات إدارية وأمنية خطيرة 
فــي أوقــــاف الـــقـــدس«. وأكــــد عــمــرو فــي إعــان 
اســتــقــالــتــه، أن تــلــك االنــحــرافــات بــاتــت تهدد 
تماسك األوقاف واستمرار الوصاية العربية 
اإلســامــيــة عــلــى املــســجــد األقـــصـــى. وقــــال إن 
استقالته جاءت احتجاجا على نقله تعسفا 
خارج األقصى استجابة ملطالب أمنية، »عبر 

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

بكل جدية.

احتجاج أميركي على االستيطان
محاوالت لفرض واقع جديد في األماكن المقدسة في القدس )أحمد غرابلي/فرانس برس(
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عبد اللهيان: المفاوضات 
تنطلق قريبًا من نقطة 

جديدة
ــة اإليــــرانــــي  ــيـ ــارجـ ــخـ ــر الـ ــ ــ أعــــلــــن وزيـ
بــاده  أن  عبداللهيان  أمــيــر  حــســن 
ســتــســتــأنــف املـــفـــاوضـــات الــنــوويــة 
لــكــن  قــــريــــبــــا،   1+4 مـــجـــمـــوعـــة  مـــــع 
ــداد  ــن نــقــطــة االنــــســ ــا مــ ــدأهـ ــبـ »لـــــن نـ
الــــتــــي وصــــلــــت إلــــيــــهــــا«. وأضــــــــاف، 
ــــي تـــصـــريـــحـــات أمــــــس األربـــــعـــــاء،  فـ
للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  مــديــر  أن 
الـــذريـــة، رافــايــيــل غـــروســـي، ســيــزور 
طهران حتما لكن لم يتحدد تاريخ 
ــارة بـــعـــد. فـــي الـــســـيـــاق، الــتــقــى  ــزيــ الــ
ــرانــــي،  نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليــ
ــاء،  ــعـ عــلــي بـــاقـــري كــنــي، أمــــس األربـ
الخارجية  السياسة  مفوض  نائب 
لــاتــحــاد األوروبـــــي، أنــريــكــي مـــورا، 

في بروكسل.
)العربي الجديد(

السيسي يعيّن أسامة 
عسكر رئيسًا ألركان 

الجيش
أصدر الرئيس املصري عبد الفتاح 
الــســيــســي قــــرارًا جــمــهــوريــا بتعين 
الفريق أسامة عسكر، رئيسا ألركان 
ــــرب الــــقــــوات املــســلــحــة املـــصـــريـــة،  حـ
للفريق محمد فريد حجازي.  خلفا 
وكان السيسي قد أصدر، في مايو/
ــي، قـــانـــونـــا لــــرفــــع ســن  ــ ــاضـ ــ ــار املـ ــ ــ أيـ
عاما   65 إلــى  الفريق«  »رتبة  تقاعد 
بــداًل من 64، بهدف استمرار خدمة 

أسامة عسكر.
)العربي الجديد(

تهديد أمني يعيد 
طائرة مصرية إلى مطار 

القاهرة
تسّبب تهديد أمني في إلغاء رحلة 
لشركة مصر للطيران كانت متجهة 
إلـــى الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو، 
صــبــاح أمـــس األربــــعــــاء، بــعــد إقـــاع 
وأعيدت  دقيقة.   20 بنحو  الــطــائــرة 
الطائرة بسبب وجود رسالة تهديد 
ــن مـــجـــهـــول عـــلـــى أحـــد  ــ ــتـــوبـــة مـ ــكـ مـ
مــقــاعــد الــطــائــرة. وأطــلــقــت الــطــائــرة 
 بعد إقاعها من مطار 

ً
إنذارًا عاجا

ــود لــلــهــبــوط  ــعـ ــقــــاهــــرة، قـــبـــل أن تـ الــ
ــاء الــرحــلــة  ــغـ مـــجـــددا فـــي املـــطـــار وإلـ
بعد 22 دقيقة فوق البحر املتوسط.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة عــن 
ــــرة املــقــربــة  ــــدائـ مــــســــاٍع حــثــيــثــة مــــن جـــانـــب الـ
مــن الــرئــيــس املــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
الرئيس األميركي جو  لقاء بينه وبــن  لعقد 
بــايــدن، فــي ظــل حــالــة مــن الــرفــض مــن جانب 
ــرار فـــي واشــنــطــن  ــقـ بــعــض مـــراكـــز صــنــاعــة الـ
اإلدارة  ِقبل  من  الحقوقية  املاحظات  بسبب 

األميركية على الوضع في مصر.
»الــعــربــي  وبــحــســب املــصــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ
ــد«، فــــإن مـــســـؤولـــن نـــافـــذيـــن مــقــربــن  ــديـ ــجـ الـ
مـــن الــســيــســي، أجــــــروا اتــــصــــاالت أخـــيـــرًا مع 
اإلدارة األمــيــركــيــة مــن أجـــل تــرتــيــب لــقــاء بن 
الــرئــيــســن، خـــال قــمــة املـــنـــاخ املـــقـــرر عقدها 
الفترة  في  االسكتلندية  غاسكو  مدينة  في 
من 31 أكتوبر/تشرين األول الحالي إلى 12 
ذلك  ويــأتــي  املــقــبــل.  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
فــي ظــل صــعــوبــة إجــــراء تــلــك املــقــابــلــة بــدعــوة 
الــبــيــت األبــيــض،  مـــن اإلدارة األمــيــركــيــة فـــي 

املفروضة عليها من بعض  الضغوط  وســط 
الــقــرار نتيجة ضــغــوط مماثلة  مــراكــز صنع 
بشأن  الدولية  الحقوقية  املنظمات  تفرضها 
تصفه  ملا  نظرًا  مصر،  في  الحقوقي  الوضع 
تلك املنظمات بالتوسع في عمليات القبض 
ــعـــارضـــن الــســيــاســيــن،  الـــعـــشـــوائـــي عــلــى املـ
وتحول آلية الحبس االحتياطي إلى وسيلة 
عــقــابــيــة تــــمــــارس بـــحـــق املــــعــــارضــــن. ووفــــق 
املــــصــــادر، فــــإن املـــســـؤولـــن فـــي مــصــر تــلــقــوا 
مؤشرات إيجابية إلمكانية إتمام لقاء قصير 
بـــن الــرئــيــســن، بــعــدمــا تــأكــد ســفــر الــرئــيــس 

املصري إلى اسكتلندا لحضور القمة.
وذكرت املصادر أنه على الرغم من املاحظات 
الــتــي تــلــقــاهــا الـــوفـــد املـــصـــري غــيــر الــرســمــي 
الــتــابــع للجنة الــحــوار الــدولــي خــال زيــارتــه 
أخيرًا ولقاء مسؤولن رسمين،  أميركا  إلى 
وأعضاء في الكونغرس، إال أنه يمكن وصف 
ــدة«، خــصــوصــا  ــيــ ـــجــ »الـ ـــ الـــنـــتـــائـــج الـــعـــامـــة بــ
بـــعـــدمـــا ســـاهـــمـــت فــــي تــخــفــيــف حـــــدة الــنــقــد 
املـــوّجـــه لــلــنــظــام املـــصـــري، مـــع إشــارتــهــا إلــى 
امللفات  بــشــأن  تــحــركــات وصــفــوهــا باملبشرة 
محل االنتقاد في مصر، وعلى رأسها قضية 
مسألة  إغاقها  بــات  التي  األجنبي  التمويل 

وقت فقط.
ولفتت املصادر إلى أن »القيادة املصرية تولي 
أهــمــيــة قــصــوى إلتـــمـــام لــقــاء بـــن الــرئــيــســن 
الذي  الراهن  الظرف  القمة، واستغال  خــال 
تؤدي فيه القاهرة أدوارًا متعددة، وكذلك في 
كبيرًا  استحسانا  القــت  التي  التحركات  ظــل 
عــلــى صعيد  األمــيــركــيــة  اإلدارة  جـــانـــب  مـــن 
أنه  واستدركت  الفلسطينية«.  القضية  ملف 

الترويج  التسهيات ستشمل  أن  وأوضحت 
أســمــاء  ببعض  متعلقة  ــراءات  ــ وإجــ لـــقـــرارات 
املعارضن السياسين في السجون املصرية، 
خصوصا في أوضاعهم املعيشية في مقرات 
االحــتــجــاز، مــتــابــعــة »كــذلــك ســيــبــدأ الــبــرملــان 
ــــال أيـــــــام، اإلجــــــــــراءات الــخــاصــة  املــــصــــري خـ

»حتى اآلن، لم يتم تأكيد إجراء املقابلة على 
الرغم من تأكد حضور السيسي للقمة، وسط 
مــخــاوف مــن تــكــرار فشل الــجــهــود كما حدث 
فـــي وقــــت ســابــق قــبــل اجــتــمــاعــات الجمعية 
السيسي  تراجع  التي  املتحدة  لأمم  العامة 
األخــيــرة بسبب  اللحظات  عن حضورها في 
عدم موافقة اإلدارة األميركية على عقد لقاء 

مشترك بن الرئيسن«.
وبحسب املصادر، فإن هناك تسهيات سيتم 
تــمــريــرهــا خــــال األيـــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة قبل 
سفر السيسي إلى اسكتلندا لحضور القمة، 
متعلقة ببعض املاحظات التي تلقاها وفد 
لــجــنــة الـــحـــوار الـــدولـــي بــقــيــادة رئــيــس حــزب 
الــســادات.  أنــور  »اإلصـــاح والتنمية« محمد 

بــتــفــعــيــل االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
الحادي  فــي  السيسي  أطلقها  التي  اإلنــســان 

عشر من سبتمبر/أيلول املاضي«.
السيسي، حسب  املقربة من  الدوائر  وتسعى 
»العربي  لـ مصدر دبلوماسي مصري تحدث 
ــتـــصـــاص ردود  ــة امـ ــاولـ ــحـ ــد«، إلـــــى مـ ــديــ ــجــ الــ
اإليجابية،  والتأثيرات غير  السلبية،  األفعال 
ِقبل  السياسي املصري، من  للنظام  بالنسبة 
بِد رضا عن قرار 

ُ
املنظمات الحقوقية التي لم ت

السيسي، بعدم مد حالة الطوارئ في الباد.
الــنــظــام املــصــري على مــراجــعــة الحد  ويعمل 
األميركية، وكان  املاحظات  به من  املسموح 
أبـــرز تلك املــاحــظــات مــا يتعلق بقضية  مــن 
املدني،  املجتمع  ملنظمات  األجنبي  التمويل 
واملــتــهــم بــهــا مــئــات مــن الــعــامــلــن فــي املــجــال 
الــحــقــوقــي. وفـــي هـــذا الــصــدد، أصـــدر 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 4 منظمات 
حــقــوقــيــة مـــن املــتــهــمــن فـــي الــقــضــيــة. وبــذلــك 
ارتــفــع إلــى 75 كــيــانــا، كــان قــد عني باالتهام 
ــو عـــلـــى 220 شـــخـــصـــا، عـــدد  ــربــ ــا يــ ــ فـــيـــهـــا مـ
املنظمات والــكــيــانــات الــتــي صــدر قـــرار »بــأال 
وجــــه إلقـــامـــة الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة« بــشــأنــهــا. 
وشــمــل قـــرار قــاضــي التحقيق األخــيــر، مركز 
ابن خلدون للدراسات اإلنمائية الذي أسسه 
أستاذ علم االجتماع في الجامعة األميركية 
ســعــد الــديــن إبــراهــيــم، ومــركــز دعـــم التنمية 
للتنمية  السام  ومركز  املؤسسي،  والتأهيل 
البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية.

تعزيزات 
في إدلب

حقوق 
اإلنسان 
في مصر

املناخ  قمة  على هامش  بايدن  األميركي جو 
املقرر عقدها في مدينة غاسكو باسكتلندا 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول  فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 31 أكـ
الحالي إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني املقبل. 
وفــي محافظة إدلـــب، ذكـــرت مــصــادر محلية 
دفع  التركي  الجيش  أن  الجديد«  »العربي  لـ
إلى  كبيرة  بتعزيزات  الثاثاء  أمــس  من  أول 
نــقــاطــه وقـــواعـــده فـــي املــحــافــظــة. وأوضــحــت 
الثاثاء  ليل  تركية دخلت  آلية   100  نحو 

ّ
أن

ــاء مــن مــعــبــر كــفــرلــوســن الــحــدودي  ــعـ - األربـ
ــى عـــمـــق إدلــــــــب، وخــــاصــــة إلـــى  ــ واتـــجـــهـــت إلــ
الــزاويــة بريف إدلب  النقاط في منطقة جبل 
الــجــنــوبــي، مــشــيــرة إلـــى أن الــرتــل مــؤلــف من 
عـــربـــات مــصــفــحــة مــخــصــصــة لــنــقــل الــجــنــود، 
وآلـــيـــات مـــدرعـــة، وشــاحــنــات مــحــمــلــة بــمــواد 
لوجستية ومعدات هندسية وكتل إسمنتية 
ومــــــحــــــارس مـــســـبـــقـــة الــــصــــنــــع، وصــــهــــاريــــج 

مخصصة للوقود.
مــن جــهــتــه، أشـــار »املــرصــد الــســوري لحقوق 

ويتوقعون  بالترحاب،  الطوارئ  حالة  إلغاء 
أن يساهم بصورة إيجابية في جذب رؤوس 
ــــك الـــتـــمـــويـــل  ــذلـ ــ األمــــــــــوال واملـــســـتـــثـــمـــريـــن وكـ
األهلي والتنمية  للعمل  الحكومي واملستقل 
من  قلقهم  استبعاد  يمكن  ال  ولــكــن  املــدنــيــة، 
استمرار تمتع النظام بــأدوات قمع مختلفة، 
آلــيــات الــطــوارئ إلــى قوانن  بعد نقل معظم 

أخرى قائمة ويمكن تطبيقها في أي وقت.
واعتبر املصدر أن الشركاء األوروبين ملصر 
ال يسعهم إال الترحيب بهذه الخطوة بصورة 
بــعــيــدة عـــن االحــتــفــالــيــة الــتــي كـــان يــرجــوهــا 
فــي عقد  املبالغة  املــصــري، ومــن دون  النظام 
الــعــام، ال سيما أن  آمـــال عليها لفتح املــجــال 
التضييق على اإلعام والصحافة واملجتمع 
املدني قائم بالفعل منذ ما قبل إعــان حالة 
الــــطــــوارئ، وهـــو مـــا يــبــرهــن عــلــى مــحــدوديــة 

األثر الواقعي للقرار.
وذكر املصدر أن األوروبين يعتبرون القرار 
حـــلـــقـــة جــــديــــدة فــــي ســلــســلــة مــــن مــــحــــاوالت 
الــســيــســي إلعــــــادة رســــم صــــورتــــه، مـــن خــال 
تــســلــيــط الـــضـــوء بـــصـــورة مــبــالــغ فــيــهــا على 
إجــــــــراءات ذات عـــنـــاويـــن إيــجــابــيــة مـــن دون 
التأكد من مطابقة فحواها لهدفها املفترض، 
الوطنية  وعلى رأسها إطاق االستراتيجية 
املقبل عاما  الــعــام  اإلنــســان، وإعـــان  لحقوق 
للمجتمع املــدنــي، واإلفـــراج عن عــدد محدود 

أمين العاصي

لــــــم تـــنـــقـــطـــع فــــــي اآلونـــــــــــة األخـــــيـــــرة 
الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة عن 
 

ّ
مــحــافــظــة إدلــــــب، الـــتـــي بـــاتـــت مــحــل
ر 

ّ
خــاف كبير بــن أنــقــرة ومــوســكــو بعد تعث

تطبيق اتــفــاق »مــوســكــو« املــبــرم بــن الــروس 
الفائت،  العام  آذار من  واألتـــراك منذ مــارس/ 
لجهة  وخصوصا  ميدانية،  تعقيدات  بسبب 
الــدولــي حلب  الطريق  على  الحركة  استعادة 
الـــــذي يـــربـــط غـــربـــي الــبــاد  الـــاذقـــيـــة »أم 4« 
بــشــمــالــهــا وشـــرقـــهـــا، ويــعــبــر فـــي ريــــف إدلـــب 
ــدأ الـــتـــوتـــر،  ــ ــــك بــيــنــمــا هـ ــأتـــي ذلـ الـــجـــنـــوبـــي. يـ
التركي و»قــوات سورية  الجانب  نسبيا، بن 
الديمقراطية« )قسد( في شمال سورية، على 
الرغم من التهديدات التركية املتواصلة بشن 
عــمــلــيــة ضـــد هـــذه الـــقـــوات. غــيــر أنـــه يــبــدو أن 
حسم هذا األمر سيكون بعد لقاء منتظر بن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة لــحــقــوق  ــيـ ــرعـ ــفـ ــقــــدت الـــلـــجـــنـــة الـ عــ
ــي الــــبــــرملــــان األوروبـــــــــي،  ــــان فــ ــــسـ اإلنـ
أمس األربعاء، اجتماعا الستعراض 
تــــطــــورات مـــلـــف حـــقـــوق اإلنــــســــان فــــي مــصــر 
وخاصة عدم التعاون مع إيطاليا في قضية 
جوليو ريجيني، وظروف االحتجاز ومعاملة 
الحقوقين والسياسين مثل عاء  النشطاء 
الباقر،  الفتاح وباتريك جــورج ومحمد  عبد 
ومتابعة قرار البرملان األوروبــي الصادر في 
ديسمبر/ كانون األول املاضي بشأن تدهور 
أوضــاع حقوق اإلنسان في مصر، واإلحاطة 
املصرية  املبادرة  أعضاء  بمستجدات قضية 

للحقوق الشخصية.
املــاضــي عشر نقاط  قـــرار ديسمبر  وتــضــّمــن 
ــان فــــي مــصــر  ــ ــــسـ تـــديـــن أوضـــــــاع حـــقـــوق اإلنـ
اإلعامية  الحريات  مع  الحكومي  والتعامل 
تعاطت  التي  بالطريقة  وتندد  والتنظيمية 
بها السلطات األمنية والقضائية في قضية 
ــن نــشــطــاء  ــب بـــــاإلفـــــراج عــ ــرحــ ريـــجـــيـــنـــي، وتــ
املــبــادرة الذين ما زالــوا ممنوعن من السفر 
والــتــصــرف فــي أمــوالــهــم، وتــطــالــب بــاإلفــراج 
الــفــوري عــن عــدد مــن املعتقلن اآلخــريــن، مع 
ــى تــدعــيــم عـــاقـــات الــتــعــاون  ــوة مــصــر إلــ ــ دعـ
ــاد األوروبــــــــي في  ــحــ االســـتـــراتـــيـــجـــي مـــع االتــ
مــجــال مــكــافــحــة اإلرهـــــاب مــن خـــال تحسن 
ــالــــداخــــل ودعــــم  ــان بــ ــ ــــسـ أوضــــــــاع حـــقـــوق اإلنـ
الــحــريــات الــدســتــوريــة، وأخـــيـــرًا الـــدعـــوة إلــى 

تجميد تنفيذ عقوبة اإلعدام.
وتعود أهمية الجلسة إلى تزامنها مع إعان 
إلغاء  الفتاح السيسي  الرئيس املصري عبد 
حــالــة الـــطـــوارئ عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، 
وهو القرار الذي تحاول مصر تسويقه حاليا 
ــاط األمــيــركــيــة  ــ عــلــى نــطــاق واســــع فـــي األوســ
ــاه الـــنـــظـــام  ــ ــــجـ واألوروبـــــــيـــــــة كـــدلـــيـــل عـــلـــى اتـ
لتخفيف سلطته القمعية وفتح املجال العام.
»العربي  لـ أوروبـــي  دبلوماسي  وقــال مصدر 
الجديد«، إن هذه الجلسة كانت محددة سلفا 
الطوارئ،  ولم تعقد بسبب مستجدات حالة 
لـــكـــن الــبــعــثــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة املـــصـــريـــة لـــدى 
املجلس األوروبي تعمل على تعميم الحديث 
عن هذا التطور خال محادثاتها املختلفة مع 
ممثلي الدول األوروبية، واألمر ذاته بالنسبة 
لــاتــصــاالت الــجــاريــة بــن وزارة الــخــارجــيــة 
ــبــــاشــــرة، لــتــحــاشــي  واالتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي مــ
إصدار بيان آخر مثل بيان ديسمبر املاضي، 
والتأكيد على رغبة القاهرة في اكتساب ثقة 

املجتمع الدولي بشكل أوسع.
املــــســــؤولــــن  مـــعـــظـــم  أن  ــدر  ــ ــــصــ املــ وأضـــــــــــاف 
األوروبـــيـــن فــي الــقــاهــرة يــنــظــرون إلـــى قــرار 

ــدد اآللــــيــــات الــعــســكــريــة  ــان« إلــــى أن عــ ــســ اإلنــ
الــتــركــيــة الـــتـــي دخـــلـــت الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي من 
ســوريــة، ارتفع إلــى أكثر من 555 منذ أواخــر 
املــاضــي، مــا يؤكد مخاوف  أيــلــول  سبتمبر/ 
لروسيا  مفاجئة  عسكرية  عملية  مــن  أنــقــرة 

والنظام على إدلب، وفق املرصد.
وتعليقا على هذه املستجدات، اعتبر النقيب 
عــبــد الـــســـام عــبــد الـــــــرزاق، وهــــو قـــيـــادي في 
السورية في شمال غربي  املعارضة  فصائل 
ســـوريـــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــذه الــتــعــزيــزات »رســـالـــة طــمــأنــة ملــايــن  أن هـ
 
ّ
الــســوريــن فــي محافظة إدلــــب، مــفــادهــا بــأن
تــركــيــا لــن تتخلى عــنــكــم«. وأشــــار إلـــى أنها 
أيضا »رسالة للجانب الروسي والنظام بعد 
عسكري  بعمل  والــتــهــديــد  األخــيــر  التصعيد 
ــــف إدلــــــــب«، مــضــيــفــا:  ــنـــطـــاق فــــي ريـ واســــــع الـ
القدرات  »هي تندرج كذلك في سياق تعزيز 
ــوات الـــتـــركـــيـــة املـــنـــتـــشـــرة فــي  ــقـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــاعـ الـــدفـ
مــحــافــظــة إدلــــب، وتــحــصــن الــنــقــاط التركية 
املوجودة، وخاصة في منطقة جبل الزاوية«. 
وجـــــاءت الـــتـــعـــزيـــزات الــتــركــيــة بــعــد ســاعــات 
ــان الـــتـــركـــي عــلــى تــمــديــد  ــرملـ ــبـ مـــن مـــوافـــقـــة الـ
التفويض املتعلق بإرسال قوات عسكرية إلى 
كــل مــن ســوريــة والــعــراق ملــدة عــامــن آخــريــن، 
اعــتــبــارًا مــن 30 أكــتــوبــر الــحــالــي. وقـــد وافــق 

من املعتقلن البارزين، وإصدار عدد كبير من 
العادين.  بالسجناء  الخاصة  العفو  قــرارات 
وأشـــــار املـــصـــدر إلــــى الــتــأثــيــر الــبــالــغ لــرغــبــة 
الــســيــســي فـــي الــتــقــرب الــشــديــد مـــن الــرئــيــس 
املصرية  الــقــرارات  بايدن على  األميركي جو 

في اآلونة األخيرة.
وبعيدًا عــن ملف الــطــوارئ وأهــدافــه، شهدت 
جلسة اللجنة أمس عدة إشارات إلى خطورة 
الـــوضـــع فـــي قــضــيــة ريــجــيــنــي، إذ أكــــد عــدد 
البرملان  وقـــوف  املتحدثن على ضـــرورة  مــن 
األوروبـــي إلــى جانب أســرة املجني عليه في 
مطالبتها بكشف الحقيقة، والضغط لتقديم 

البرملان على املذكرة الرئاسية التي جاء فيها 
أن »الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة، الــتــي يــتــواصــل 
وجـــودهـــا فــي املــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الــحــدود 
فــي أنشطتها  الــتــركــيــة، مستمرة   - الــســوريــة 
القومي واملدنين فيها«.  ضد تركيا وأمنها 
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« 
ــرة ســـابـــقـــا( مـــســـتـــمـــرة فــــي حــمــلــتــهــا  ــنــــصــ )الــ
الاذقية  ريــف  فــي  مــتــشــددة  ضــد مجموعات 
الشمالي الشرقي، والتي كانت بدأتها األحد 
املاضي، لتحييد هذه املجموعات التي تضم 
ــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة.  ــانــــب مــ مــســلــحــن أجــ
ــن »الـــهـــيـــئـــة« بــأن  ــادر مــقــربــة مـ وأفـــــــادت مـــصـ
األخيرة اعتقلت مساء الثاثاء املاضي املدعو 
أبــــو مــوســى الــشــيــشــانــي، وهــــو شــقــيــق قــائــد 
ــنـــود الـــشـــام« مــســلــم الــشــيــشــانــي،  فــصــيــل »جـ
 من: عبد الله البنكيسي 

ً
كما اعتقلت معه كا

أثناء  الشيشاني،  الله  وأبــو عبد  الشيشاني، 
ــــروب إلـــــى تـــركـــيـــا. وتــــــداول  ــهـ ــ مـــحـــاولـــتـــهـــم الـ
ناشطون على وسائل التواصل صورة ألبي 
موسى الشيشاني وهو معتقل في معبر خربة 
الجوز الحدودي مع تركيا الذي تسيطر عليه 
»جنود  وكــان فصيل  الــشــام«.  تحرير  »هيئة 
الشام«، بزعامة مسلم الشيشاني، قد توصل 
اإلثنن املاضي إلى اتفاق مع »الهيئة« قضى 
بخروجه من جبل التركمان في ريف الاذقية 
الــشــمــالــي الــشــرقــي، وتــســلــيــم مــطــلــوبــن لــهــا. 
على صعيد آخر، هدأت بعض الشيء وتيرة 
و»قـــوات سورية  التركي  الجانب  بــن  التوتر 
الديمقراطية« )قسد( ذات الطابع الكردي في 
غربي الفرات وشرقه، إال أن املعطيات امليدانية 
تشير إلى أن الجيش التركي ال يزال يضع في 
النطاق  واســع  عسكري  بعمل  القيام  خططه 
ضد هــذه الــقــوات لردعها. وقــال وزيــر الدفاع 
التركي، خلوصي أكار، قبل يومن، إنه »لدينا 
اتـــفـــاقـــيـــات مـــع الــــــروس والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
حول بعض املناطق في شمال سورية. قمنا 
ــار هـــذه االتــفــاقــيــات بأفضل  بــواجــبــنــا فــي إطـ
ونذكر  بــذلــك،  نقوم  زلنا  ومــا  ممكنة،  طريقة 
نظراءنا للعب دورهم أيضا«. وردًا على سؤال 
التركية  الــقــوات  لها  تعرضت  هجمات  حــول 
من قبل مجموعات كردية في شمال سورية 
أخيرًا، قال أكار »نحن نتابع عن كثب األحداث 
هــنــاك، وسنفعل مــا هــو ضــــروري فــي الــوقــت 

واملكان املناسبن«.
من جهته، رّجح الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، أمس األربعاء، عدم لقائه بالرئيس 
األميركي جو بايدن، على هامش قمة زعماء 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الـــتـــي تــعــقــد فـــي رومـــا 
يــومــي 30 و31 أكــتــوبــر الــحــالــي، مــشــيــرًا في 
تصريحات صحفية إلى أنه سيلتقي نظيره 
االسكتلندية،  مدينة غاسكو  في  األميركي، 
عــلــى هــامــش الــــــدورة الـــســـادســـة والــعــشــريــن 
ملؤتمر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بــشــأن تغير املــنــاخ. ومـــن املــرجــح أن يتحدد 
إزاء أي عــمــل عــســكــري في  الــتــركــي  املـــوقـــف 
شمال شرقي سورية على ضــوء نتائج هذا 

االجتماع.
مــن جــانــبــه، رأى املــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي، 
ــاي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــونـ ــ هــــشــــام جـ
الـــجـــديـــد«، أن أنـــقـــرة »ال تــخــطــط فـــي الــوقــت 
الــــراهــــن لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة 
النطاق في شمال سورية«، معتبرًا أن »عدم 
ــادي، والــتــحــضــيــر ربــمــا  ــتـــصـ االســـتـــقـــرار االقـ
وعبر  ذلـــك«.  دون  يحول  مبكرة،  النتخابات 
»الجيش سيعتمد  بــأن  اعتقاده  عن  جوناي 
ــن خـــــال قــصــف  ــــدودة مــ ــــحـ عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات مـ
أهداف معينة للمليشيات الكردية في شمال 
سورية«، مشيرًا إلى أن »هناك توافقا نسبيا 
بن 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.

وفــي هذا  إيطاليا.  فــي  املحاكمة  إلــى  الجناة 
السياق، كشف مصدر دبلوماسي مصري أن 
إرســال طلب مساعدة قضائية  رومــا بصدد 
جــديــد إلـــى الــقــاهــرة يــركــز عــلــى طــلــب إرســـال 
بهدف  املطلوبن،  األربــعــة  املتهمن  عناوين 
إعامهم رسميا بتحريك الدعوى ضدهم، مع 
اإلشارة إلى حصول روما أخيرًا على عدد من 
البيانات الخاصة بهم من »مصادر خاصة« 

كصورهم وتواريخ ميادهم.
ونظرًا لعدم امتاك ادعاء روما أي معلومات 
شخصية فــي الــســابــق عــن الــضــبــاط األربــعــة 
املــتــهــمــن، عـــدا أســمــاء غــيــر كــامــلــة ووظــائــف 
بــعــضــهــا قــديــمــة، تـــم تــوجــيــه طــلــبــات املــثــول 
العامة  النيابة  إلى  االدعــاء  السابقة ومذكرة 
رومــا،  في  املصرية  السفارة  وكذلك  املصرية 
باعتبارها القائمة على املصالح املصرية في 
بن  الدبلوماسية  لــاتــفــاقــات  وفــقــا  إيطاليا 
ظل  في  الجنائي،  الــدولــي  والقانون  البلدين 
عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي تنظم مثل 

هذه الحالة بن البلدين.
وستكون هذه املطالبة القضائية رقم 68 إلى 
النيابة العامة املصرية ملساعدتها في إباغ 
املتهمن، إذ سبق أن أعلن املدعي أنه وّجه 67 
مطالبة قضائية من دون جدوى بشأن أمور 
املــأزوم  القضائي  التعاون  بــدء  منذ  مختلفة 

بن البلدين عقب مقتل ريجيني.
ــنـــواب  ــــدد مــــن الـ ــا عـ ــ ــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، دعـ وفـ
اإليــطــالــيــن املـــواطـــنـــن وشـــركـــات الــســيــاحــة 
إلــى عــدم السفر إلــى مصر، بمناسبة صدور 
بــرفــع  ــة  ــيـ ــالـ اإليـــطـ الـــصـــحـــة  ــن وزارة  مــ قــــــرار 
الـــدول املحظور السفر  اســم مصر مــن قائمة 
إليها خــال جائحة كــورونــا، بــدءًا من نهاية 
الشهر الــحــالــي، وذلـــك بعد أكــثــر مــن عــام من 
الـــتـــوقـــف، لــتــشــمــل الـــرحـــات الـــقـــاهـــرة وشـــرم 
الشيخ والغردقة ومرسى علم. وانتشرت هذه 
الـــدعـــوات عــبــر مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
ــام املــاضــيــة، احــتــجــاجــا عــلــى عــدم  ــ خـــال األيـ
ــع رومــــــــا، ومـــا  ــقــــاهــــرة قـــضـــائـــيـــا مــ ــاون الــ ــعــ تــ
اإليطالية  الحكومة  بــتــهــاون  الــنــواب  يصفه 
إقــامــة عــاقــات طبيعية مع  فــي  واستمرارها 
مــصــر، بــمــا فــيــهــا املــضــي قــدمــا فـــي الــتــعــاون 
ــات املــوجــهــة  ــامــ ــهــ ــدد االتــ ــعـ ــتـ ــكـــري. وتـ ــعـــسـ الـ
مجموعة  تشكيل  لتشمل  األربــعــة  للضباط 
التعذيب،  في  واملشاركة  األشخاص،  لخطف 
ــات خــطــيــرة  ــ ــابــ ــ ــاع إصــ ــ ــقـ ــ ــي إيـ ــ ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ واملـ
الساخنة  السوائل  بجسد ريجيني بواسطة 
الصور،  الــحــادة والــضــرب متعدد  واألسلحة 
والتواطؤ على قتله، علما أن االدعــاء تراجع 
ســابــقــا عــن تــحــريــك الــدعــوى ضــد مشتبه به 
خـــامـــس، هـــو أمــــن الـــشـــرطـــة مــحــمــود نــجــم، 

بسبب نقص في األدلة.

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

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

بينما تواصل تركيا 
تعزيز قواتها في 

محافظة إدلب، 
تحّسبًا 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

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
تقريرالحدث

العملية ضد »قسد« تنتظر لقاء 
الرئيسين التركي واألميركي

مناقشات البرلمان األوروبي 
ال تنحصر بقضية ريجيني

خاص

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.

جوناي: الجيش سيعتمد 
على قصف محدود 

ألهداف معينة للمليشيات

روما بصدد إرسال طلب 
مساعدة جديد للقاهرة 

بقضية ريجيني

دخلت 100 آلية تركية 
من معبر كفرلوسين 

باتجاه عمق إدلب

تسهيالت سيتم 
تمريرها تتعلق بمعارضين 

قبل سفر السيسي

األوروبيون ال يبالغون 
بعقد آمال على رفع حالة 

الطوارئ

تسعى دوائر في السلطة 
المصرية لعقد لقاء 

بين الرئيس عبد الفتاح 
السيسي ونظيره األميركي 

جو بايدن، خالل قمة 
المناخ في غالسكو

Thursday 28 October 2021 Thursday 28 October 2021
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سياسة

تتجه المفوضية إلبطال 
كل حجج أطراف تعتبر 

نفسها مغبونة

بغداد ـ زيد سالم

ــــال أســبــوعــن  لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة خـ
ــتــــخــــابــــات  ــذ مـــفـــوضـــيـــة االنــ ــتـــخـ تـ
ــادة فــتــح  ــ ــ ــإعـ ــ ــ الــــعــــراقــــيــــة قـــــــــــرارًا بـ
ــــاب أصــــواتــــهــــا  ــــسـ ــتـ ــ مــــحــــطــــات اقـــــــتـــــــراع، واحـ
بشكل يــدوي داخــل مركز عمليات املفوضية 
باملنطقة الــخــضــراء، وســـط بـــغـــداد، الــتــي ما 
زال يحتشد حولها املئات من أنصار القوى 
الخاسرة باالنتخابات، والتي نظمت نفسها 
»إطـــار التنسيق«،  أخــيــرًا ضــمــن مــا يــعــرف بــــ
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 
11 ألف محطة انتخابية بعموم مدن الباد، 
من بينها نحو 3600 محطة انتخابية جرى 
اختيارها عشوائيا من قبل املفوضية، للتأكد 
مـــن مــطــابــقــة بــيــانــات األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة 
للطريقة اليدوية باحتساب األصوات. وكانت 
تـــشـــريـــن األول  ــتــــوبــــر/  أكــ فــــي 16  ــررت  ــ ــ قـ قــــد 
الحالي إعادة فتح نحو 4 آالف محطة أخرى 
 فنيًا أعاق عملية نقل بياناتها 

ً
قالت إن خلا

إلكترونيًا، وسيتم احتسابها يدويًا، أعقبتها 
باإلعان عن فتح ألفي محطة انتخابية.

ــيــــون إن تــوجــهــات  وقــــــال ســـيـــاســـيـــون عــــراقــ
املـــــفـــــوضـــــيـــــة فـــــــي إعــــــــــــــادة فـــــتـــــح املــــحــــطــــات 
االنتخابية، واحتساب أصواتها، تأتي ضمن 
محاوالت لطمأنة القوى الخاسرة إلى سامة 
اتها، وعدم صحة دعاوى التاعب التي  إجراء
تقول تلك القوى إنها نفذت من خال األجهزة 
اإللــكــتــرونــيــة الــخــاصــة بــعــدِّ وفــــرز الــنــتــائــج. 
ــراقــــي فــــي بـــغـــداد،  وقــــــال مـــصـــدر قـــضـــائـــي عــ
ــاء، إن مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ
وافــقــت على إعـــادة فتح املــئــات مــن املحطات 
االنــتــخــابــيــة الــتــي قــدمــت بحقها شــكــاوى ال 

يــحــدث حــالــيــًا«. ولــفــت إلــى أن »الــنــتــائــج التي 
ســتــعــلــنــهــا املــفــوضــيــة ســتــكــون مــحــتــرمــة إذا 
كانت واقعية، وخصوصًا أن هناك حقوقًا قد 
تم االستياء عليها من قبل جهات سياسية 
عــلــى حـــســـاب جـــهـــات ســيــاســيــة أخـــــــرى«. من 
جهته، بنَّ أستاذ اإلعام السياسي في جامعة 
بغداد عاء مصطفى أن »املحطات التي سيتم 
أقل  الــيــدوي  والــفــرز  العد  بطريقة  احتسابها 
مـــن طـــمـــوح الـــقـــوى الـــخـــاســـرة، وقــــد ال تـــؤدي 
بالنتائج. وكــان على مفوضية  إلــى تغييرات 
االنــتــخــابــات أن تلجأ إلـــى احــتــســاب أصـــوات 

ــدة مــن كــل محافظة  مــحــطــات فــي مــديــنــة واحــ
ومـــقـــارنـــتـــهـــا بــالــنــتــائــج اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، وهـــي 
الطريقة األمثل ملعرفة ما إذا كان هناك تزوير 
»العربي الجديد«، أن  أم ال«. وأكد، في تصريح لـ
»القوى الخاسرة حاليًا راضية بالعد والفرز 
اليدوي، لكنها ستعود إلى الرفض بعد إعان 
النتائج. كما أن التصعيد على كل املستويات 
من قبل القوى الخاسرة آٍت ال محالة، ناهيك 
التي  الوسطية  والشخصيات  الكتل  كون  عن 
السياسية  النزاعات  أداة لحل  عــادة ما تكون 
باتت خاسرة هي األخرى، مثل عمار الحكيم، 
االنتخابات،  في  )الحكمة(  تياره  خسر  الــذي 
ــة فـــي املــســتــقــبــل قـــد تــأخــذ  ــ بــالــتــالــي فـــإن األزمـ

 جديدًا ومعقدًا«.
ً
شكا

السياسية،  األزمــــة  عــلــى  لــه  تعليق  أول  وفـــي 
قــــال مــكــتــب الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صــالــح 
فــي بــيــان، فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن لــيــلــة أمــس 
اجــتــمــاعــًا ضــم رئيس  إن األخــيــر عــقــد  األول، 
زيــدان  فائق  القاضي  األعلى  القضاء  مجلس 

السياسية،  الــقــوى  ــادة وممثلي  قـ مــن  وعــــددًا 
لــبــحــث مــلــف االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
البيان  جرت في 10 أكتوبر الحالي. وأوضــح 
أن االجــتــمــاع أكـــد عــلــى »الــحــفــاظ عــلــى املــســار 
للبلد،  العليا  املصالح  وتغليب  الديمقراطي 
الــديــمــقــراطــيــة لحماية  املـــمـــارســـات  واعــتــمــاد 
والــركــون  واملجتمعي،  األهــلــي  السلم  وتعزيز 
املشاكل واالختافات في  الحوار في حل  الى 
تضافر  »أهمية  على  وشــدد  النظر«.  وجهات 
الــجــهــود والــعــمــل املــشــتــرك مــن أجـــل االنــطــاق 
نــحــو االســتــحــقــاقــات الــوطــنــيــة الـــتـــي تنتظر 
البلد، وتشكيل مجلس نواب، وتشكيل حكومة 
فاعلة تحمي املصالح العليا للبلد وتستجيب 
توفير  وتضمن  واالســتــحــقــاقــات،  للتحديات 
الـــفـــرص املـــتـــســـاويـــة لــلــمــواطــنــن والــنــهــوض 
ــارة والـــتـــنـــمـــيـــة والــبــنــى  ــجــ ــتــ ــاد والــ ــتـــصـ ــاالقـ بـ
التحتية«، وذلك في إشارة إلى رفض الرئيس 
العراقي دعوات إلغاء نتائج االنتخابات التي 

أطلقتها عدة قوى خاسرة فيها.

فيما تحاول مفوضية 
االنتخابات العراقية طمأنة 
القوى الخاسرة إلى سالمة 

إجراءاتها، فإن عدم 
حصول تغييرات بالنتائج 

قد يؤدي إلى افتعال 
تصعيد أكبر

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

ترتقي إلعادة التدقيق فيها يدويًا. وأوضح 
ــتـــوجـــه هــــو إلبــــطــــال كــــل الـــحـــجـــج الــتــي  أن الـ
تقدمها األطراف التي تعتبر نفسها مغبونة 
فــي هـــذه االنــتــخــابــات وتــوجــه تــهــم التاعب 
والــتــزويــر. وأشــــار إلـــى أن عملية إعــــادة فــرز 
وعد املحطات بدأت أمس األربعاء، متوقعًا أن 
تستمر حتى األحــد املقبل، بحضور ممثلن 
ــات. لــكــنــه  ــابـ ــتـــخـ ــاالنـ ــقــــوى الـــطـــاعـــنـــة بـ عــــن الــ
»الــعــربــي  ــه، فــي حــديــث لـــ أكـــد، فــي الــوقــت ذاتــ
الجديد«، أن »النتائج ستبقى محافظة على 
الــعــام، والتغيير سيكون في أقصى  إطــارهــا 

الحاالت بمقعد أو اثنن«، وفقًا لقوله.
وكـــانـــت املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات في 
الـــعـــراق قـــد أعــلــنــت، فـــي ســـاعـــة مــتــأخــرة من 
مساء الثاثاء املاضي، أنها قررت إعادة فتح 
ألفي محطة انتخابية جديدة، وعد أصواتها 
يدويًا. وجرت صباح أمس، األربعاء، عملية 
العد والفرز انطاقًا من محافظة نينوى، فيما 
أشار مصدر في املفوضية، لقناة »الجزيرة«، 
لم تتغير، وتليها محافظة  أن نتائجها  إلى 
بــابــل، ثــم سيتم فــرز وعــد املحطات املطعون 
بـــهـــا فــــي جـــانـــب الـــرصـــافـــة بـــبـــغـــداد. وعــقــب 
ــك ســـتـــرســـل املـــفـــوضـــيـــة تــوصــيــاتــهــا إلـــى  ــ ذلـ
الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة لــانــتــخــابــات بخصوص 
هــذه الــطــعــون فــي ضــوء نتيجة الــعــد والــفــرز 
ــدوي. وقــــــــال عــــضــــو الــــتــــحــــالــــف املــــدنــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
خشان،  بــاســم  األخــيــرة  باالنتخابات  الفائز 
»العربي الجديد«، إن »عملية التوازنات في  لـ
لن تشهد تغييرات  البرملانية  املقاعد  توزيع 
كثيرة، حتى مع قرار إعادة فتح ألفي محطة 
بنتائج  ليس  »الخلل  أن  واعتبر  انتخابية«. 
االنــتــخــابــات، بــل بــقــانــون االنــتــخــابــات الــذي 

يحوي أخطاء، وتم تمريره بشكل سريع«.
وفي هذا السياق، قال عضو تحالف »الفتح« 
»االحــتــجــاج واالعتصام  إن  الــدراجــي  محمد 
مع  حــتــى  الــخــضــراء سيستمر  املنطقة  أمـــام 
ــاف،  ــ ــفـــي مـــحـــطـــة«. وأضــ ــادة فـــتـــح ألـ ــ ــ ــرار إعـ ــ قــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  عــبــر الــهــاتــف، متحدثًا لـــ
ــادة فــتــح جميع  ــ أن »املــطــلــب الــحــالــي هـــو إعـ
ــراع فــــي كــــل الــــعــــراق وعـــدهـــا  ــ ــتـ ــ مـــحـــطـــات االقـ
يدويًا«، واصفًا النتائج الحالية بأنها »غير 

مقنعة ألحد«.
ــــون«، املــمــثــلــة  ــــادقـ ــا الـــقـــيـــادي فـــي كــتــلــة »صـ أمــ
ــــب أهــــــــل الـــــــحـــــــق«، ســعــد  ــائـ ــ ــــصـ ــمــــاعــــة »عـ لــــجــ
الــســعــدي، فــقــد أكـــد أن مــوقــف كتلته الــحــالــي 
بشأن االنتخابات هو أنها »مزورة ومتاعب 
»العربي  بها«. وأضاف السعدي، في حديث لـ
الجديد«: »ننتظر نتائج العد والفرز اليدوي 
الجديدة، وقــد تــؤدي إلــى حل األزمــة الحالية 
أو ربما تؤدي إلى انسداد سياسي أكثر مما 

إعادة فرز محطات اقتراع جديدة

مخاوف من انسداد أكبر في العراق
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