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الجزائر... 
زهو سياسي

الصمت  منهم  يريد  املدني  »املكون  أن 
عـــن حــالــة فــشــل الــحــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة، 
وحياة  االقتصاد  إدارة  فــي  خصوصًا 

الناس«.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس أركــــان الجيش 
السوداني، عثمان محمد الحسني، في 
املناسبة ذاتها، إن »بالدنا تمضي بقوة 
وحرص لتتجاوز التحديات«. وأوضح 
بكافة مكوناتها  النظامية  »القوات  أن 
وحــــــدت صــفــوفــهــا وحـــــــددت أهـــدافـــهـــا 
وتـــعـــمـــل فــــي تـــنـــاســـق كــبــيــر ومــســتــمــر 
ــا إلــــــى بـــــر األمـــــــــان«.  ــبــــالدنــ ــبـــور بــ ــعـ ــلـ لـ
ــا حــــــدث الــتــغــيــيــر،  ــنــــدمــ وأضــــــــــاف: »عــ
للشعب  العسكرية  املــؤســســة  انــحــازت 
الــــســــودانــــي، لــكــن بــعــد تـــمـــام الــتــغــيــيــر 
مباشرة اندس حولنا أصحاب الغرض 
والــــهــــوى وطـــالـــبـــو الــســلــطــة مـــن خلف 
املناضلني والثائرين؛ لذلك تحول هذا 
الــشــعــور عــنــد املــواطــن الــســودانــي إلــى 
ــداء وخـــطـــاب كــراهــيــة لــكــل املــؤســســة  عــ
صباح  »يشتمون  وتــابــع:  العسكرية«. 
في  املسلحة، ويشتمون  الــقــوات  اليوم 
املـــســـاء الـــدعـــم الـــســـريـــع، وســيــشــتــمــون 
الشرطة، وهناك شيطنة وكراهية  غدًا 

موجهة لكل املؤسسة العسكرية«.
ــا رئـــيـــس حـــركـــة الــعــدل  مـــن جــهــتــه، دعــ
إلــى وقف  إبراهيم،  واملــســاواة، جبريل 
التصعيد بني املكون العسكري واملكون 
ــتــــراشــــق اإلعــــالمــــي  ــي، ووقـــــــف الــ ــ ــدنـ ــ املـ
والعمل معًا من أجل العبور بالسودان 
ــان. وحــــذر إبــراهــيــم، الــذي  ــ إلـــى بــر األمـ
يشغل منصب وزير املالية في حكومة 
ــلــــه حــــمــــدوك،  ــبـــد الــ رئــــيــــس الـــــــــــوزراء عـ
السياسية  املــعــادلــة  تــعــديــل  مغبة  مــن 
الحالية بني العسكر واملدنيني، مشددًا 
على أهمية اإلبقاء عليها لحني انتهاء 

الفترة االنتقالية.
فــي األثــنــاء، كانت لجنة إزالـــة التمكني 
وقد  العسكري،  املكون  تحدي  تواصل 
أمــس وقفة ملساندة عمل  شهد مقرها 
ــم الــتــحــول الــديــمــقــراطــي  ــ الــلــجــنــة ودعـ
ورفـــــــض االنــــقــــالبــــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الــــســــودان. ويـــأتـــي ذلــــك بــعــدمــا رفــعــت 
الــعــســكــريــة أخــيــرًا الحماية  الــســلــطــات 
تــقــوم بمالحقة  الــتــي  اللجنة،  مقر  عــن 
مــســؤولــي الــنــظــام الــســودانــي السابق، 

ومنهم قادة عسكريون حاليون.
ومــنــذ الـــثـــالثـــاء قــبــل املـــاضـــي، تــوتــرت 
العالقات بني املكون العسكري واملكون 
املـــدنـــي فـــي الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة، عقب 
مــحــاولــة انــقــالبــيــة فــاشــلــة، تـــبـــادل كل 

طرف تحميل مسؤوليتها لآلخر.
وأول مــن أمــس اإلثــنــني، تعهدت األمــم 
األطـــراف  بــالــتــدخــل لتشجيع  املــتــحــدة 
ـــاء مـــن أجــــل إنــجــاح 

ّ
ــوار الـــبـــن ــحـ عــلــى الـ

الديمقراطي،  والتحول  السالم  عملية 
مبعوثها  اإلثــنــني  فرنسا  أرســلــت  كما 
للسودان السفير جان ميشيل دومند، 

لتأكيد دعم باريس للخرطوم.
كــمــا بــــرز مـــوقـــف إلثـــيـــوبـــيـــا، أمـــــس، إذ 
ــل مــع  ــامــ ــكــ ــن تـــضـــامـــنـــهـــا الــ ــ ــــت عـ ــربـ ــ أعـ
الـــســـودان، ودعــمــهــا لــرفــض الــخــرطــوم 
أي تــدخــالت أو إمــــالءات خــارجــيــة في 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، وذلــــك فــي رســالــة 
ــــوزراء اإلثــيــوبــي أبــي  نــشــرهــا رئــيــس الـ

أحمد على »تويتر«.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــامــــات بــني  ــهــ ــق بــــاالتــ ــراشــ ــتــ ال يـــــــزال الــ
مــكــونــات الــســلــطــة فــي الـــســـودان؛ قــوى 
ــــالن الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« واملـــكـــون  »إعــ
الــعــســكــري، ســّيــد املــوقــف، فيما حــاول 
العسكر أمس التبرؤ من أي محاوالت 
لــالنــقــضــاض عــلــى الــســلــطــة، مـــع كيل 
ــامــــات لــلــتــحــالــف املــــدنــــي. يــأتــي  ــهــ االتــ
الدولية  الــدعــوات  ذلــك بينما تتواصل 
وإكمال مسيرة  الطرفني،  بني  للتهدئة 
الفترة االنتقالية التي تشهدها البالد 
ــانـــون الــثــانــي  وتــنــتــهــي فـــي يـــنـــايـــر/ كـ

2024 بانتخابات ديمقراطية.
ــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة  ــ وقـ
السريع،  الدعم  قــوات  قائد  السوداني، 
ــدان دقــــلــــو »حـــمـــيـــدتـــي«،  ــ ــمـ ــ مـــحـــمـــد حـ
ــًا لـــقـــواتـــه  ــعـ ــمـ ــجـ أثــــــنــــــاء مـــخـــاطـــبـــتـــه تـ
بــمــنــطــقــة أم درمــــــان شـــمـــال الــعــاصــمــة 
الــثــالثــاء، إن السجال  الــخــرطــوم أمـــس 
املدنيني  مــع  كعسكريني  بينهم  الــدائــر 
هــدفــه، مــن جــانــبــهــم، »تصحيح مسار 
القوى  الفرصة لجميع  الثورة وإتاحة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي املـــرحـــلـــة 

االنتقالية«.
وتطرق حميدتي  إلى محاولة االنقالب 
التي أعلن الجيش السوداني إحباطها 
الـــحـــالـــي،  ــول  ــ ــلـ ــ ــــي 21 ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ فـ
ــة ســبــقــتــهــا  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ وقــــــــال إن هــــــذه »املـ
إعــــــدادات اســتــمــرت 11 شـــهـــرًا«. ونــفــى 
ــود رغـــبـــة لــلــعــســكــريــني  ــ حــمــيــدتــي، وجـ
الديمقراطي  الــتــحــول  عــلــى  بــاالنــقــالب 
فــي الــبــالد، مــجــددًا حرصهم على ذلك 
ــتــــحــــول، والـــــوصـــــول إلـــــى صــنــاديــق  الــ
االقـــتـــراع، لــيــخــتــار الــشــعــب الــســودانــي 
ــال: »ال يــوجــد انــقــالب  ــ مـــن يــحــكــمــه. وقـ
االطمئنان،  الــنــاس  وعــلــى  مــن جانبنا 
لــكــن ال بــد مــن تصحيح األخـــطـــاء، وال 
الــحــاكــم(  )االئـــتـــالف  قليلة  لفئة  يمكن 
التسلط على السلطة منفردة«. وأردف: 
»هــنــاك أزمـــة فــي الــســودان فقد اختلط 
ــع: »طــالــبــنــا  ــابــ الـــحـــابـــل بـــالـــنـــابـــل«. وتــ
في  السياسية  املشاركة  فقط بتوسيع 
الــحــكــومــة، عــدا حــزب املــؤتــمــر الوطني 
)الــحــاكــم الــســابــق(، والــبــالد لــن تخرج 
مــن مأزقها إال بــالــوفــاق«.  وأشـــار إلى 

بيّنت األحزاب أنها 
ستضغط لحين العودة 

إلى الشرعية 

الشابي: ستتم تعبئة 
الرأي العام للتمسك 

بمكاسب الثورة

للحديث تتمة...

»تنسيقية« 
لمواجهة قرارات 

سعيّد

للتحرك بوجه تدابير  الذي سبقها  بالشارع  اللحاق  حاولت بعض األحزاب في تونس 
وإجراءات الرئيس قيس سعيد، عبر اإلعالن عن تأسيس »تنسيقية القوى الديمقراطية« 
بكل  ستقوم  أنها  مؤكدة  والحريات،  والحقوق  الدستورية  الشرعية  عن  للدفاع 

الخطوات الالزمة إلى حين وضع حد لألزمة

تونس ـ بسمة بركات

مـــع كـــل يــــوم يــمــر عــلــى تــونــس منذ 
إعــــــالن الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد عــن 
قـــراراتـــه االنــقــالبــيــة فــي 25 يوليو/ 
تــمــوز املــاضــي، تــتــزايــد املــؤشــرات بــشــأن بدء 
التعالي  بالسلطة  لــتــفــرده  املــعــارضــة  الــقــوى 
في  بينها  مــا  فــي  والتنسيق  على خالفاتها 
أربعة  إعــالن  بعد  خصوصًا  املقبلة،  املرحلة 
ـــزاب، أمـــس الــثــالثــاء، تــأســيــس »تنسيقية  أحـ
الـــقـــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، وذلـــــك بــعــد أن كــان 
الــشــارع التونسي قد سبقها إلــى هــذا األمــر، 

دفاعًا عن الدستور والحريات.
ــنــــت أحـــــــــزاب »الــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«  ــلــ وأعــ
ــل مـــــن أجــــــل الـــعـــمـــل والــــحــــريــــات«  ــتــ ــكــ ــتــ و»الــ
ــــس«، أمـــس  ــونــ ــ ــــوري« و»آفـــــــــــاق تــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ و»الـ
الثالثاء، تشكيل تنسيقية للتصدي لقرارات 
ــراجـــع عـــن قـــراراتـــه  ــتـ ســـعـــّيـــد، ودعـــتـــه إلــــى الـ
والـــــعـــــودة لـــلـــشـــرعـــيـــة. وأكـــــــــدت، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك فــي الــعــاصــمــة تــونــس، أن 
تـــكـــون، وأن  »الــديــمــقــراطــيــة تــشــاركــيــة أو ال 
ــــاع، وليس  الــحــكــم الــفــردي لــن ُيــصــلــح األوضـ
ــرده«،  ــفـ ــمـ بـ يــحــكــم  أن  ــقـــدور أي شـــخـــص  ــمـ بـ
ــن الــشــرعــيــة  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ مــضــيــفــة أنـــــه ســيــتــم الـ
ــــات.  ــريـ ــ ــــحـ ــوق والـ ــقــ ــحــ ــن الــ ــ ــ الــــدســــتــــوريــــة وعـ
وبّينت األحــزاب أنها لن تصمت ولن تكتفي 
إلــى حني  قــوة ضغط  بــل ستكون  بالتنديد، 
الدستورية، وستعمل  الشرعية  إلــى  الــعــودة 
على اتخاذ كل املبادرات والخطوات الالزمة 

لوضع حد لألزمة.
وقال األمني العام لحزب »التيار الديمقراطي« 
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــــي، لــ ــــواشـ ــــشـ غـــــــازي الـ

إلــــى سعيد  إن »املــجــتــمــعــني وجـــهـــوا دعـــــوة 
للتراجع عن قراراته، وخاصة األمر الرئاسي 
117، والعودة سريعًا إلى اإلطار الدستوري 
الديمقراطي، ووضــع خريطة طريق  واملسار 
للبالد تتضمن كيفية التوجه بشكل واضح 
تــزال  ال  »الــدعــوة  أن  وبــني  املقبلة«.  للمرحلة 
مفتوحة، وهذا األمر يجب أن يكون تشاركيًا 
ــوة إلـــيـــه ســـابـــقـــًا، ولــكــن  ــدعــ وهــــو مـــا تــمــت الــ
لــألســف الرئيس اخــتــار الــذهــاب فــي تحقيق 
مشروعه الهالمي، الذي نعارضه وال نلتقي 
التنسيقية  »أحـــزاب  أن  وأعــلــن  مطلقًا«.  معه 
لــه،  الــتــفــرد بالسلطة، وســتــتــصــدى  ســتــقــاوم 
وســتــكــون كــل اآللــيــات الــقــانــونــيــة والسلمية 

متاحة، ولو بالعودة إلى املقاومة«.
ــذي يـــمـــلـــك حــــزبــــه 21  ــ ــ ــان الــــشــــواشــــي، الـ ــ ــ وكـ
مـــقـــعـــدًا فــــي الـــبـــرملـــان املـــجـــمـــدة أعـــمـــالـــه، قــد 
أن  املشترك،  الصحافي  املؤتمر  أعلن، خــالل 
لها  كانت  املجتمعة  الديمقراطية  »األحــزاب 
تـــجـــارب مــخــتــلــفــة فـــي الــســلــطــة واملــعــارضــة 
الــقــوى  ســابــقــًا، وتــجــمــعــت ضــمــن تنسيقية 
ــتــــي ســـتـــكـــون مــفــتــوحــة  ــيـــة، والــ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
لــكــل الــقــوى الــتــي تــشــعــر بــالــخــطــر مــمــا تمر 
بــه الــبــالد، رفضًا للوضع الــراهــن ومــن أجل 
تــحــقــيــق االســـتـــقـــرار الــســيــاســي ومــصــلــحــة 
ــونـــس«. وبــــني أنــــه »قــبــل 25 يــولــيــو كــانــت  تـ
الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة مـــن أشــــد الــرافــضــني 
لـــلـــمـــشـــهـــد الــــبــــرملــــانــــي، ونــــــــــددت بــحــكــومــة 
)هـــشـــام( املــشــيــشــي وعـــارضـــتـــهـــا، ورفــضــت 
 لــلــوبــيــات 

ً
ــة املـــنـــظـــومـــة الـــعـــامـــلـــة كـــكـــل خــــدمــ

الفساد«. وأضاف أن »25 يوليو جاء لتفعيل 
التعبير عن  وتــم  الــدســتــور،  مــن  الفصل 80 
االخـــتـــالف فــي تــأويــل الــفــصــل، وكــــان هناك 

أمل في إحداث مشهد جديد، وتّمت املطالبة 
بخريطة طريق والبحث عن تغيير البرملان 
ومــراجــعــة املــنــظــومــة، ولــكــن الــرئــيــس اخــتــار 
الذهاب إلى األمام. ورغم تأكيد نيته تعديل 
فــي 22 سبتمبر/  املفاجأة  كانت  الــدســتــور، 
الرئاسي  األمر  ألغى  )الحالي(، حيث  أيلول 
الـــدســـتـــور، وبـــجـــرة قــلــم كـــــّرس حــكــم الــفــرد 
الواحد، وهو انفراد بالسلطة واعتداء على 
مــكــتــســبــات حــقــقــهــا الــشــعــب الــتــونــســي بعد 
تضحيات. واليوم تونس في حالة الشرعية 
وشــلــل«. وحــذر الــشــواشــي، الــذي كــان حزبه 
قــد دعــم إجــــراءات سعيد فــي 25 يوليو، من 
أنــه إذا لم يغير الرئيس مساره فــإن »هناك 

أمين العاصي

يحضر ملف الشمال الغربي من سورية بندًا 
أساسيًا في قمة الرئيسني التركي رجب طيب 
أردوغــــان والــروســي فالديمير بــوتــني، اليوم 
األربعاء، في مدينة سوتشي الروسية، حيث 
راجع موسكو وأنقرة مجمل 

ُ
من املتوقع أن ت

األكــثــر سخونة  املــلــف  التفاهمات حــول هــذا 
في املشهد السوري. وقبيل القمة التي ربما 
يحضرها الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، 
الــروســي دائـــرة التصعيد في  وّســع الجانب 
محافظة إدلب ومحيطها خالل األيام القليلة 
لقاء سوتشي، ذكــرت دائــرة  املاضية. وحــول 
الثالثاء،  أمــس  التركية،  بالرئاسة  االتــصــال 
اللقاء  أردوغـــان وبوتني سيبحثان خــالل  أن 
العالقات الثنائية بني البلدين. ومن املتوقع 
اإلقليمية  الـــتـــطـــورات  الــزعــيــمــان  يــنــاقــش  أن 
الــراهــنــة والــقــضــايــا الـــدولـــيـــة، وعــلــى رأســهــا 

التطورات في سورية وليبيا وأفغانستان.
بــــــــــدوره، كـــشـــف وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــي 
ــلـــو أن الـــلـــقـــاء ســيــركــز  ــاووش أوغـ ــ مـــولـــود جــ
بشكل أساسي على ملف سورية والعالقات 

خــطــرًا مــن أن تنزلق الــبــالد إلــى الــعــنــف« أو 
حتى »الحرب األهلية«.

العام للحزب الجمهوري عصام  وقــال األمــني 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الشابي، 
تعبئة  مــتــاحــة، وستتم  السلمية  الــطــرق  »كــل 
ــــورة«،  ــثـ ــ ــام لــلــتــمــســك بـــمـــكـــاســـب الـ ــعــ الـــــــرأي الــ
مضيفًا أن »معالجة العلل التي أصابت النظام 
هدم  ولكن  مطلوبة،  والسياسي  الديمقراطي 
البيت على ساكنيه وإلغاء كل مكاسب الثورة 
أمـــر مـــرفـــوض«. وأشــــار إلـــى أن »ثــمــن قــــرارات 
ســعــيــد ســيــكــون بــاهــظــًا، وتــونــس غــيــر قـــادرة 

على ذلك، ولذلك سيتحمل املسؤولية«.
وكـــــان قـــد أعـــلـــن فـــي املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي أن 
إلــى ممارسة  الديمقراطية تسعى  »األحـــزاب 
دورهــــــــا، ولـــــن تــكــتــفــي بـــالـــتـــنـــديـــد بــالــوضــع 
ــغـــط إلعـــــالء  ــكـــون قــــــوة ضـ ــتـ ــــل سـ ــي، بـ ــالــ ــحــ الــ
الدستور والتمسك بالديمقراطية«، مبينًا أن 
اإلصالح قبل 25 يوليو كان مطلبًا مشتركًا، 
ولــكــن الــرئــيــس اســتــغــل الــصــعــوبــات للتفرد 
بالسلطة، مؤكدًا أن املرسوم 117 يعني خرق 
الـــدســـتـــور، وهــــو مــــرفــــوض، وال بـــد لــســعــّيــد 
مــن الــرجــوع عــن هــذه الــقــرارات والــعــودة إلى 
الدستور. وبنّي أن رئيس الجمهورية يعتبر 
الدستور خطرًا داهمًا، وقد يرى أن األحزاب 
كذلك، ولكن خيار التعددية والحوار ال تراجع 
عـــنـــه، ونـــحـــن الـــيـــوم نــتــجــاوز 60 يـــومـــًا دون 
انــفــرد بالحكم  إلـــى أن سعيد  حــــوار، مــشــيــرًا 

ــن. وأوضــــــــــــح فــي  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــة بــــــني الـ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمــــس، أن املــســاعــدات 
الليبي يمكن  إلــى ســوريــة واملــلــف  اإلنسانية 
أن يكونا أيضًا ضمن جدول أعمال االجتماع. 
وفــي إطـــار اســتــمــرار الــغــارات الــروســيــة على 
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي  ــ إدلـــــب، قــــال وزيـ
املبرم  االتــفــاق  أكــار: »نحن ملتزمون بأسس 
مع روسيا، وننتظر من الطرف املقابل تحمل 
ــاق«. وأضــــاف  ــفـ ــاالتـ مــســؤولــيــاتــه املــتــعــلــقــة بـ
أول  مــســاء  التركية،  الحكومة  اجــتــمــاع  عقب 
مــن أمــس اإلثــنــني، أن »الـــروس يقولون إنهم 
إدلب،  في  اإلرهابية  املجموعات  يستهدفون 
إال أن ضــحــايــا هـــذه الــهــجــمــات لــيــس بينهم 
عّد سببًا 

ُ
إرهابيون«. وأوضح أن الهجمات ت

لتزايد الهجرة وتصاعد التطرف بني سكان 
املــنــطــقــة، مــؤكــدًا عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار وقــف 
إطـــالق الــنــار وضــمــان االســتــقــرار. وردًا على 
سؤال حول التنسيق بني تركيا وروسيا في 
املــنــطــقــة، أكـــد أكـــار وجـــود آلــيــة دقــيــقــة هــنــاك، 
وقنوات تواصل بني البلدين. وفي ملف شرق 
الـــفـــرات، ذكـــر الـــوزيـــر الــتــركــي أن لـــدى بـــالده 
مــذكــرات تفاهم مــتــوازيــة مــع كــل مــن روسيا 
والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة. وقـــــــال: »اتـــفـــقـــنـــا عــلــى 
انــســحــاب اإلرهــابــيــني ولــكــن لــألســف ال يــزال 

وجودهم مستمرًا هناك«.
ــن«  ــ ــوطـ ــ ــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »الـ ــ مـ
»اتفاقي  أن  أمــس،  الــســوري،  للنظام  التابعة 
ـــع فــي 5 مــــارس/ آذار 2020، 

ّ
مــوســكــو )املـــوق

الرابط  أم 4،  الدولي  واملتعلق بفتح الطريق 
بني حلب والالذقية(، وسوتشي )املوقع في 
17 سبتمبر/ أيلول 2018، واملتعلق بإنشاء 
منطقة منزوعة السالح في محافظة إدلب(، 
املباحثات للخروج  سيوضعان على طاولة 
بــتــفــاهــمــات مــلــزمــة لــلــجــانــب الــتــركــي ووفـــق 
جـــدول زمــنــي جــديــد قصير األمـــد وال يقبل 
الــتــأويــل«. وأضــافــت الصحيفة أن »الــجــدول 

تــام للقانون،  وجمع كل السلطات، في خــرق 
وأن  الدستور  إلــى  يعود  أن  اليوم  واملطلوب 

يتم البحث عن حل تونسي تونسي.
الزاوية،  »التكتل« خليل  رئيس حزب  وأعلن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »أحـــزاب  فــي حــديــث لـــ
الــتــنــســيــقــيــة بــــصــــدد إجــــــــراء اتـــــصـــــاالت مــع 
القتراح  املدني  املجتمع  ومكونات  املنظمات 
أن هذه  األزمــــة«، مضيفًا  مــن  للخروج  مسار 
ــزاب قـــــادرة »عــلــى تــصــحــيــح املـــســـار إذا  ــ األحــ
ــر ســـيـــتـــم مــع  ــ ــو أمــ ــ ــود، وهــ ــهــ ــجــ تــــضــــافــــرت الــ
ــلـــن فــي  ــة قــــد أعـ ــ ــزاويـ ــ ــان الـ ــ الـــتـــونـــســـيـــني«. وكــ
تــشــتــرك في  ــزاب املجتمعة  ــ أن »األحـ املــؤتــمــر 
ــار واجــــب،  الــــرؤيــــة نــفــســهــا. فــتــصــحــيــح املـــسـ
والتشاركية املغشوشة مرفوضة، وال توجد 
فــقــط املــنــظــومــة الــحــاكــمــة قــبــل 25 يــولــيــو وال 
رؤيـــة سعيد، بــل هــنــاك طــرح آخـــر، ومــن هنا 
كانت رؤية هذه األحزاب التي ستكون القطب 
ثالث،  كبديل  الديمقراطي، وهي  االجتماعي 
وســـتـــتـــقـــدم بــــــرؤى وإصــــــالحــــــات«، وأكــــــد أن 
أيديها ستكون مفتوحة لكل املنظمات وقوى 
التي تساندها في تصحيح  املدني  املجتمع 
املـــســـار، »إذ ال يــمــكــن إلـــغـــاء كـــل املـــســـار ومــا 

تحقق من مكتسبات«.
»آفــاق تونس«  من جهته، رأى األمــني العام لـــ
فاضل عبد الكافي في املؤتمر الصحافي أن 
»هذه األحزاب تؤمن بالثورة والديمقراطية«، 
مؤكدًا أن الشعبوية لن تقود إلى أي نتيجة، 

يــنــّص عــلــى وضـــع طــريــق أم 4 فــي الــخــدمــة، 
ــع خــلــق مــنــطــقــة آمـــنـــة عــلــى طــــول ضفتيه  مـ
ومــــســــاره الـــــذي يــصــل إلــــى 70 كــيــلــومــتــرًا«. 
وأشارت إلى أن التفاهمات الجديدة تتضمن 
فصل مسلحي »هيئة تحرير الشام« )جبهة 
الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــًا( عــــن فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 
السورية في ريف إدلــب الجنوبي »ال سيما 
املبني(،  )الفتح  املسماة  العمليات  غرفة  مــن 
الــنــاشــطــة فـــي جــبــل الــــزاويــــة، جــنــوبــي إدلـــب 

وجنوبي طريق أم 4«.
اتفقا  قــد  والــروســي  التركي  الجانبان  وكـــان 
في موسكو، في مارس 2020، على استعادة 
الحركة على الطريق املذكور، إال أن تعقيدات 
أن فتح  ــبـــدو  ذلـــــك. ويـ مــيــدانــيــة حـــالـــت دون 
ــر بــيــئــة آمـــنـــة فــــي مــحــيــطــه  ــيـ ــوفـ ــريـــق وتـ ــطـ الـ
 سعي 

ّ
ظــل في   ،

ً
روسيًا مستعجال باتا هدفًا 

روسيا إلى تنشيط اقتصاد النظام من خالل 
استعادة السيطرة على الطرق الدولية.

ــبـــاحـــث  ــات، يــــصــــف الـ ــيــ ــطــ ــعــ ــذه املــ ــ ــ وحــــــــول هـ
التركي طه عــودة أوغلو، في حديث  بالشأن 
مع »العربي الجديد«، قمة أردوغــان وبوتني 
أنها معقدة »في  إلــى  لكنه يشير  »املهمة«،  بـ
ظل تعقيدات سياسية وتشابكات في امليدان 
ويــرى  البلدين«.  بــني  السورية  الساحة  على 
ــن الــصــعــوبــة الــتــنــبــؤ بــنــتــائــج الــقــمــة  ــه »مــ أنــ
ومــخــرجــاتــهــا عــلــى املـــدى الــبــعــيــد«، مضيفًا: 
هناك متغيرات جديدة طرأت باملنطقة بشكل 

عام وعلى الساحة السورية بشكل خاص.
وحـــول الــتــوقــعــات املــرتــقــبــة مــن الــقــمــة، يقول 
عــودة أوغلو: يبدو أنها لن تخرج عن األطر 
الــعــالقــات بني  مــســار  الــتــي ضبطت  السابقة 
ــثـــالث املــاضــيــة.  الــبــلــديــن خــــالل الـــســـنـــوات الـ
ويــعــرب عــن اعــتــقــاده بـــأن الــقــمــة »لـــن تخرج 
بتسوية كاملة مللف إدلب«، مضيفًا: ستبقى 
على  الطرفني  قـــدرة  بــمــدى  مرهونة  التهدئة 
تنفيذ بنود االتفاقات السابقة، وعلى رأسها 

وتشاركية،  حــوار  »الديمقراطية  أن  مضيفًا 
ــات، لــكــنــهــا تغلبت  ــ وتـــونـــس مـــرت بــعــدة أزمــ
ــوار«. مــــن جـــهـــة ثــانــيــة،  ــحــ ــالــ عـــلـــى أزمـــتـــهـــا بــ
دعــا الرئيس األســبــق منصف املــرزوقــي، في 
تدوينة على »فيسبوك«، إلى استبعاد سعيد 
ورئيس البرملان راشد الغنوشي. واعتبر أن 
 الــوحــيــد الــــذي دافـــعـــت عــنــه وال أزال 

ّ
ــل »الـــحـ

التي ورط فيها  للخروج من األزمــة الخانقة 
االنــقــالب تــونــس شعبًا ودولـــة، هــو استقالة 
الشرعي قيس سعيد،  الرئيس غير  إقالة  أو 
بــحــراك شــعــبــي ال يــجــب أن يــتــوقــف. ثــم يتم 
تقليد املنصب، كما ينص على ذلك الدستور، 
لــرئــيــس الـــبـــرملـــان لــحــني إجـــــراء االنــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــســـابـــقـــة ألوانـــــهـــــا«، لــكــنــه شـــدد 
السيناريو غير ممكن إال  على أن »مثل هــذا 

باستقالة راشد الغنوشي«.
تونسية غير حكومية  22 جمعية  وحــذرت 
ــاء، سعيد  ــثـــالثـ فـــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، أمــــس الـ
مــن »خـــطـــورة الــتــمــادي فــي إحــكــام قبضته 
ــربـــت عـــن قلقها  عــلــى مــقــالــيــد الـــحـــكـــم«. وأعـ
ــة عــلــى  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــيــــس الـ ــــن »اقــــتــــصــــار رئــ مـ
القانونية والسياسية  التشاور في املسائل 
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة املــصــيــريــة  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
لــلــبــالد، مـــع ثــلــة مـــن الــشــخــصــيــات الــقــريــبــة 
منه«، ودعته إلى »اإلسراع في توسيع دائرة 
التشاور والــحــوار، لتشمل أكبر عــدد ممكن 

من الغيورين على الوطن«.

أم 4، فــي حــني تنتظر أنقرة  الــدولــي  الطريق 
مــن مــوســكــو الــنــظــر فــي الــتــفــاهــمــات التركية 
في  الكردية«  »الــوحــدات  بـــ املتعلقة  الروسية 
شـــرق الـــفـــرات، وتنفيذ الــــروس وعــودهــم في 

هذا الصدد.
»الحوار  الباحث في مركز  من جهته، يعرب 
الــســوري« محمد سالم عــن قناعته بــأن قمة 
استمرار  في  توافقًا جديدًا  سوتشي »ستقّر 
ــفــــاق مـــوســـكـــو«، مــتــوقــعــًا فــــي حـــديـــث مــع  اتــ
على  الخالفات  استمرار  الــجــديــد«،  »العربي 
تحرير  »هيئة  ملف  مثل  األســاســيــة،  امللفات 
الـــشـــام«، والــطــرقــات الــدولــيــة. ويــرّجــح سالم 
»ترحيل الخالفات مرة أخــرى، لتبقى قضية 
الجماعات املتطرفة ذريعة دائمة ومستمرة، 

متى  التفاهمات  لخرق  روســيــا  تستخدمها 
أرادت الضغط على تركيا وكلما سنحت لها 
الفرصة«. ويتوقع انبثاق توافق هش جديد، 
مع ترحيل الخالفات إلى لقاءات جديدة، وقد 
تكون هناك مرونة تركية في موضوع املعابر 

أو القضايا االقتصادية مع الروس.
مــيــدانــيــًا، جــّمــدت الـــقـــوات الــروســيــة قصفها 
ملواقع فصائل املعارضة السورية في مناطق 
خاضعة للنفوذ التركي، والتي استمرت أيامًا 
في محاولة لرفع سقف التفاوض والحصول 
عــلــى أعــلــى مــكــاســب لــلــنــظــام الــــســــوري، قبل 
يــوم من القمة. وســاد الــهــدوء الحذر الشمال 
الغربي من سورية قبل قمة سوتشي، تخلله 
ــرات االســـتـــطـــالع.  ــ ــائـ ــ تــحــلــيــق مـــكـــثـــف مــــن طـ

عــلــن عــن دخــول رتــل جديد مــن الجيش 
ُ
كما أ

التركي إلى األراضي السورية، مساء أول من 
أمس اإلثنني، من معبر كفرلوسني. وأشارت 
مــصــادر محلية إلـــى أن الــرتــل ضـــّم نــحــو 30 
آلية، من بينها دبابات ومدافع ثقيلة، إضافة 
أنــه تــوجــه نحو  الــجــنــود، موضحة  لعشرات 
املسطومة، جنوبي إدلب، والتي تضم قاعدة 

عسكرية تركية.
ــرار لــكــيــل االتــــهــــامــــات لــفــصــائــل  ــمـ ــتـ ــــي اسـ وفـ
اّدعـــى »مــركــز املصالحة  الــســوريــة،  املعارضة 
ــنــــني أن  ــي ســـــوريـــــة«، مـــســـاء اإلثــ ــــي فــ ــــروسـ الـ
أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي فـــي قـــاعـــدة حميميم 
الــروســيــة عــلــى الــســاحــل الـــســـوري، أسقطت 
طــائــرة مــســّيــرة أطــلــقــهــا مــســلــحــون مــن إدلــب 
بــاتــجــاهــهــا، لــكــن املـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
اإلنسان نفى االدعاءات الروسية، مؤكدًا عدم 
اســتــهــداف طــائــرة مــســيــرة لــقــاعــدة حميميم 
الــروســيــة، األكــبــر فــي ســوريــة والــواقــعــة في 

ريف الالذقية، غربي البالد.
وتـــأتـــي قــمــة ســوتــشــي قــبــل يــــوم واحـــــد من 
الذكرى السنوية السادسة للتدخل الروسي 
الــــعــــســــكــــري املــــبــــاشــــر فـــــي ســـــوريـــــة فـــــي 30 
سبتمبر 2015، والذي رّجح كفة النظام على 
حــســاب املــدنــيــني الــســوريــني. وقــالــت منظمة 
»الدفاع املدني السوري« التابعة للمعارضة، 
 روسيا منذ تدخلها 

ّ
في تقرير حديث لها، إن

في سورية إلى جانب النظام قتلت وجرحت 
أكثر من 12 ألف مدني، خالل الفترة املمتدة 
سبتمبر   20 وحــتــى   2015 سبتمبر   30 مــن 
»الهجمات   

ّ
فـــإن الــتــقــريــر،  الــحــالــي. وبحسب 

أدت  5586 هجومًا،  عددها  البالغ  الروسية، 
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــســت املــاضــيــة ملقتل 
ــقـــت فــرقــنــا،  ـ

ّ
ــداد كــبــيــرة مـــن املــدنــيــني. ووث ــ أعـ

 2015 30 سبتمبر  مــن  املمتدة  الفترة  خــالل 
حتى 20 سبتمبر 2021، مقتل 4018 مدنيًا، 

بينهم أطفال ونساء«.

أربعة أحزاب سـتقاوم 
التفـرد بالسـلطة 

ومحاوالت إلغاء الدستور

حذر الشواشي من إمكانية انزالق البالد إلى »حرب أهلية« )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تزداد معاناة المدنيين في إدلب )محمد سعيد/األناضول(

عثمان لحياني

الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون رد 
بحدة، في خطابه األخير، على انتقادات 

القوى والنخب املعارضة التي ترفض 
الواقع السياسي واالقتصادي للبالد، 

وتنتقد السياسات االجتماعية الفاشلة 
 إن »العالم يعترف بأن 

ً
للسلطة، قائال

الجزائر قوة ضاربة«.
الجزائريون، بخالف الكثير من 

الشعوب، ال يستسلمون للخطاب 
الرسمي بسهولة، وهذه حسنة 

مجتمعية مهمة. والروح النقدية التي 
يواجهون بها أنفسهم جزء من 

املكاشفة الضرورية إلصالح األوضاع 
وتصحيح املسارات، ولذلك كان تصريح 

الرئيس محل جدل في الفضاءات 
السياسية والشعبية.

، كل العالم يعترف للجزائر 
ً
فعال

بعمق إعجاز ثورتها التحريرية ضد 
االستعمار )1954-1962(، وبدورها 

البارز في سبعينيات وثمانينيات 
القرن املاضي في إسناد حركات 

التحرر ومناهضة الكولونيالية في 
أفريقيا وتشيلي واألرجنتني، وبدورها 

الدبلوماسي الحيوي الذي أسهم في 
حل أزمات مستعصية، كأزمة الرهائن 
األميركيني في طهران، وأزمة اختطاف 

كارلوس لوزراء »أوبك«، واتفاقية 
الجزائر بني العراق وإيران، وفي إنهاء 

الحرب اللبنانية وغيرها. كل ذلك رصيد 
سياسي يعطي للجزائر عمقًا تاريخيًا، 

لكنه ال يكفي لصناعة املستقبل.
الرصيد الثوري واألهمية السياسية 
واالقتصادية للجزائر ليست كافية، 
وال املوقع الجغرافي االستراتيجي 

لتكون »قوة ضاربة«، مع أن الجزائريني 
يتطلعون ألن تكون بالدهم كذلك، وهي 

 وتستطيع ثانيًا.
ً
تستحق أوال

قوة الدول مرتبطة أساسًا بسجلها 
في مستويات التعليم والبحث العلمي 

ورفاهية العيش والتنمية املحلية، 
والصناعة الذاتية للغذاء والدواء 

والسالح، ومن ثم القدرة على التأثير 
في االقتصاد العاملي، واملنافسة 

على صناعة املستقبل، والتوازنات 
في الجوار. وهذه الغايات املركزية 

واالستحقاقات التاريخية لم تنجزها 
الجزائر بعد، بل إن تلك املقدرات ال 

تتناسب مطلقًا مع ترتيبها على الئحة 
املؤشرات العاملية في مستويات العيش 

والصحة والبحث العلمي والبطالة 
والديمقراطية وغيرها. وطاملا أن الجزائر 

ليست بني االقتصاديات العشرة أو 
العشرين أو الخمسني األكبر في العالم، 

فإن اعتبارها »قوة ضاربة« زهو 
سياسي و»عنفوان ثوري« بينه وبني 

الواقع نصف مسافة.

يعود ملف محافظة 
إدلب في الشمال الغربي 

من سورية إلى واجهة 
األولويات في قمة 

سوتشي اليوم بين 
الرئيسين التركي والروسي، 

وسط انخفاض التوقعات 
بشأن حسم هذا الملف

ُقتل مدنيان وُجرح 18 آخرون على األقل، أمس الثالثاء، جراء انفجارين ضربا 
التركي  والنفوذ  السورية  المعارضة  لسيطرة  الخاضعة  جرابلس،  مدينة 
ــي الــشــمــال الـــســـوري. وذكـــرت  ف
الجديد«  لـ»العربي  محلية  مصادر 
أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون 
السوق  في  للقمامة  حاوية  في 
ما  انفجرت،  جرابلس  مدينة  وسط 
أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، 
نارية على  انفجار دراجة  تزامنًا مع 
المدينة  فــي  الــفــرات  نهر  طريق 
ووقوع  شخصين  بمقتل  متسببة 

مزيد من الجرحى.

انفجاران في جرابلس
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الخرطوم: مقتل 
3 ضباط بمداهمة 

لـ»خلية إرهابية«
ــة، أمــــس  ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــادر ســ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالـ ــ قـ
الثالثاء، إن 3 ضباط يتبعون جهاز 
املـــخـــابـــرات الــعــامــة قــتــلــوا، وأصــيــب 
آخرون، في اشتباكات خالل مداهمة 
مــقــر »خــلــيــة إرهـــابـــيـــة« يــعــتــقــد أنــهــا 
تـــتـــبـــع تــنــظــيــم »داعــــــــــش«، بــمــنــطــقــة 
وأوضحت  الخرطوم.  جنوب  جبرة، 
عناصر  بعض  على  القبض  تــم  أنــه 
املجموعة، بعد تعزيز القوة املداهمة.
)العربي الجديد(

 
طهران ترفض 

السماح للمفتشين 
بدخول منشأة نووية

رفضت إيـــران، أمــس الــثــالثــاء، طلبًا 
ــم  أمـــيـــركـــيـــًا لـــلـــســـمـــاح ملــفــتــشــي األمــ
بـــدخـــول مــنــشــأة لتصنيع  املــتــحــدة 
أجهزة الطرد املركزي في كرج، غرب 
طـــهـــران، قــائــلــة إن واشــنــطــن ليست 
تفتيش  بعمليات  للمطالبة  مؤهلة 
من دون إدانة الهجوم على املنشأة. 
ــلــــت وكــــــــــاالت إيـــــرانـــــيـــــة، أمــــس  ــقــ ونــ
الطاقة  منظمة  رئيس  عن  الثالثاء، 
الـــذريـــة مــحــمــد إســالمــي )الـــصـــورة( 
التي  »الـــدول  إن  قوله، في موسكو، 
لـــم تــنــدد بــاألعــمــال اإلرهـــابـــيـــة ضد 
املوقع النووي اإليراني ال يحق لها 

التعليق على عمليات التفتيش«.
)رويترز(

 
... وتعتقل أعضاء 

مجموعة »إرهابية«
أمس  اإليرانية،  األمــن  وزارة  أعلنت 
الـــثـــالثـــاء، مــقــتــل »قـــائـــد مــجــمــوعــة«، 
وصفتها بأنها »إرهابية«، واعتقال 
ــت، فــــي بــيــان  ــ ــحـ ــ أعـــضـــائـــهـــا. وأوضـ
املــجــمــوعــة  أن  الـــتـــلـــفـــزيـــون،  أورده 
»كـــــانـــــت بــــصــــدد تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
تــــخــــريــــبــــيــــة داخــــــــــل الــــــبــــــالد بـــدعـــم 
أجــهــزة استخباراتية  مــن  وتــوجــيــه 
لدول متخاصمة«. ولفتت إلى أنها 
ســتــكــشــف عــــن تـــفـــاصـــيـــل الــعــمــلــيــة 
ولــحــظــة قــتــل رئــيــســهــا فـــي وثــائــق 

بعنوان »ألف سكني«. 
)العربي الجديد(

اليمن محور الحوار 
اإليراني السعودي 

في بغداد
ــة مطلعة  ــيـ ــرانـ إيـ مـــصـــادر  كــشــفــت 
»العربي الجديد«، أمس الثالثاء،  لـ
 الجولة الرابعة للحوار اإليراني 

ّ
أن

السعودي ُعقدت في بغداد، يوم 18 
بمشاركة  الحالي،  سبتمبر/أيلول 
القومي  أمــني مجلس األمـــن  نــائــب 
ــن الـــدولـــي  ــ ــــي لــــشــــؤون األمــ ــرانـ ــ اإليـ
والــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة ســعــيــد 
إيــــروانــــي، ورئـــيـــس االســتــخــبــارات 
ــدان،  ــــة خـــــالـــــد الــــحــــمــــيــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــوزراء الــعــراقــي  ــ بــحــضــور رئــيــس الـ
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. ولــفــتــت إلــى 
الــــســــعــــودي رّكــــــز فــي  ــانـــب  ــجـ الـ  

ّ
أن

املــبــاحــثــات عــلــى األزمـــــة الــيــمــنــيــة، 
»لكن الجانب اإليــرانــي مصّر على 
مــوقــفــه بــشــأنــهــا، وأبـــلـــغ املــفــاوض 
 هذا األمر يستدعي 

ّ
السعودي بأن

إجـــراء حـــوار مباشر بــني الــريــاض 
وصنعاء«.

)العربي الجديد(

تبون ملتزم بحماية 
المسؤولين من االبتزاز

جدد الرئيس الجزائري عبد املجيد 
تـــبـــون )الـــــصـــــورة(، أمــــس الـــثـــالثـــاء، 
تــأكــيــد الـــتـــزامـــه حــمــايــة املــســؤولــني 
وحـــكـــام الـــواليـــات مـــن أيـــة عمليات 
ابتزاز قد تقوم بها أطراف أو أجهزة 
أمنية في حقهم بناء على معلومات 
ورســـائـــل مــجــهــولــة أو مــضــلــلــة، من 
دون أمر صادر من القضاء وموافقة 
ــفـــهـــم مــــن تــصــريــحــات  رســـمـــيـــة. ويـ
ــبـــون تــوجــيــهــه رســــائــــل مـــزدوجـــة  تـ
إلــــى املـــســـؤولـــني وحـــكـــام الـــواليـــات 
ــى  ــ ــن الــــــخــــــوف، وإلــ ــ لــــتــــحــــريــــرهــــم مــ
مسؤولي األجهزة األمنية املختلفة 

ملنع االبتزاز.
)العربي الجديد(

حميدتي: هدف 
عسكر السودان 

تصحيح مسار الثورة

يستمر التوتر بين 
المكونين العسكري 

والمدني في 
السودان، تزامنًا مع 

مرور أسبوع على 
المحاولة االنقالبية

تونس

قمة سوتشي اليوم: توقـعات متدنية بشأن إدلب
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المغرب ينتقد خفض 
فرنسا عدد التأشيرات

وصـــف وزيــــر الــخــارجــيــة املــغــربــي، 
نــاصــر بــوريــطــة )الــــصــــورة(، أمــس 
الفرنسية  السلطات  قــرار  الثالثاء، 
ــــرات الـــتـــي  ــيـ ــ ــــأشـ ــتـ ــ ــفــــض عـــــــدد الـ خــ
تــمــنــحــهــا لــلــمــغــاربــة إلــــى الــنــصــف 
ــاط اســــتــــعــــادة  ــ ــربــ ــ ــ ــــض ال ــ جــــــــراء رفـ
املهاجرين الذين صدرت في حقهم 
قـــــــرارات الـــتـــرحـــيـــل، بـــأنـــه »يــعــكــس 
خــالفــًا فرنسيًا فــرنــســيــًا«، فــي أول 
تــعــلــيــق مــغــربــي عــلــى الـــقـــرار الـــذي 
ألـــف  نـــحـــو 150  مـــنـــه  ــتـــضـــرر  ــيـ سـ
أعلنت  قد  باريس  مــواطــن. وكانت 
املمنوحة  التأشيرات  عــدد  خفض 
ملواطني املغرب والجزائر وتونس 
ــا إصـــــــــدار الـــتـــصـــاريـــح  ــهــ »رفــــضــ ـــ لــ
ــودة  ــ ــعــ ــ ــ الــــقــــنــــصــــلــــيــــة الــــــــــالزمــــــــــة ل

املهاجرين املَرّحلني من فرنسا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

إسقاط 4 مسيّرات 
في كربالء 

ــلـــنـــت جـــمـــاعـــة »فــــرقــــة الـــعـــبـــاس  أعـ
ــتـــالـــيـــة«، أحـــــد أبــــــرز الــفــصــائــل  ــقـ الـ
أمس  النجف،  بمرجعية  املرتبطة 
الــثــالثــاء، إســقــاطــهــا أربـــع طــائــرات 
ــــت أجـــــــــــواء مـــديـــنـــة  ــلـ ــ ــــرة دخـ ــّيـ ــ ــــسـ مـ
توافد حشود  تشهد  التي  كربالء، 
ضـــخـــمـــة مــــن الــــزائــــريــــن لــلــمــديــنــة 
إلحــيــاء مــراســم »األربــعــني« لإلمام 
الــحــســني. وكــشــفــت أن »الــطــائــرات 
ــــت الـــــوصـــــول إلــــــى املــنــطــقــة  ــاولـ ــ حـ
الــحــيــويــة«، فــي إشـــارة إلــى منطقة 
تقع  حيث  املدينة  وســط  الحرمني 

املراقد الدينية.
)العربي الجديد(

العراق يحبط 
محاولة إدخال متفجرات 

من سورية
أعــلــنــت الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة، أمــس 
الثالثاء، عن إحباط محاولة إدخال 
مواد متفجرة من األراضي السورية 
العراق عبر مجموعة  إلى  املجاورة 
مــن األشـــخـــاص يــســتــقــلــون شاحنة 
ضــمــن مــحــور نــيــنــوى ـ ديـــر الــــزور، 
وكالة  ونقلت  الــعــراق.  شمال غربي 
خلية  عـــن  )واع(  الــعــراقــيــة  األنـــبـــاء 
اإلعــالم األمني أن املتفجرات عبارة 
عــن 18 كيسًا مملؤة بــمــادة »تــي أن 
تي«، وكانت مجموعة تحاول نقلها 
مـــن ســـوريـــة إلـــى الـــعـــراق عــبــر قــريــة 

النعيم.
)العربي الجديد(

... و509 مراقبين 
دوليين في االنتخابات

ــيــــة االنــــتــــخــــابــــات  ــفــــوضــ كــــشــــفــــت مــ
الـــعـــراقـــيـــة، أمــــس الـــثـــالثـــاء، أن عــدد 
ــيــــني الــــذيــــن جـــرى  ــبــــني الــــدولــ ــراقــ املــ
اعــتــمــادهــم فــي االنــتــخــابــات املــقــررة 
في 10 أكتوبر/ تشرين األول املقبل 
املتحدثة  وذكـــرت  مــراقــبــًا.   509 بلغ 
بــاســم املــفــوضــيــة، جمانة غـــالي، أن 
بعثة االتــحــاد األوروبـــي تضّم 274 
مراقبًا، واألمــم املتحدة 130 مراقبًا. 
صحافية  تصريحات  في  وأضافت 
أن عــــدد املـــراقـــبـــني املــحــلــيــني بــلــغ 5 

آالف مراقب.
)العربي الجديد(

روسيا: اتهام نافالني 
ورفاقه بقيادة 

»مجموعة متطرفة«

رفـــعـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــروســـيـــة، 
أمــــــس الـــــثـــــالثـــــاء، قـــضـــيـــة جــنــائــيــة 
جــــديــــدة بـــحـــق املــــعــــارض الـــروســـي 
ــل، مـــــــؤســـــــس »صـــــــنـــــــدوق  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ املــ
أليكسي نافالني  الفساد«،  مكافحة 
)الصورة(، وعددًا من أنصاره، بمن 
وغــيــورغــي  فــولــكــوف  ليونيد  فيهم 
ألــــــــــبــــــــــوروف وإيـــــــــفـــــــــان جـــــــدانـــــــوف 
ولـــيـــوبـــوف ســــوبــــول، عـــلـــى خــلــفــيــة 
إنــشــاء وقــيــادة »جــمــاعــة متطرفة«. 
تم  أنـــه  التحقيق  لــجــنــة  وأوضـــحـــت 
ــع الــقــضــيــة الــجــنــائــيــة بــمــوجــب  ــ رفـ
الجزء 1 من املادة 282.1 من القانون 

الجنائي الروسي.
)العربي الجديد(

القدس المحتلة، رام اهلل 
العربي الجديد

ــي الــــــذكــــــرى الــــــــــــ21 النـــــــــــدالع االنـــتـــفـــاضـــة  ــ فــ
تــفــجــرت فــي 28  الــتــي  الــثــانــيــة،  الفلسطينية 
سبتمبر/أيلول عام 2000 مع اقتحام أرييل 
شـــــارون، زعــيــم حـــزب الــلــيــكــود اإلســرائــيــلــي 
ــيـــنـــه، املـــســـجـــد األقــــصــــى فــــي الـــقـــدس  فــــي حـ
املحتلة، ال يزال هذا املسجد عنوان املواجهة 
ــتــــالل  ــن جـــهـــة، واالحــ بــــني الــفــلــســطــيــنــيــني مــ
ثانية،  جــهــة  مــن  ومستوطنيه  اإلســرائــيــلــي 
مع تكثف االقتحامات، والتي زادت وتيرتها 
ــا يـــســـمـــى عـــيـــد »الــــعــــرش  ــ ــوع مـ ــ ــبـ ــ خــــــالل أسـ
ــهــــودي«، بـــــدءًا مـــن 20 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــيــ الــ

الحالي.
واقــتــحــم نــحــو أربــعــة آالف مــســتــوطــن خــالل 
ــــرش« بــــاحــــات املــســجــد  ــعــ ــ ــيـــد »الــ أســــبــــوع عـ
ــــى، بـــحـــمـــايـــة قــــــــوات االحــــــتــــــالل، فــي  ــــصــ األقــ
بالعام  مــقــارنــة  للمسجد  مكثفة  اقــتــحــامــات 
ــي. وأفـــــــــاد مــــركــــز مـــعـــلـــومـــات وادي  ــ ــاضــ ــ املــ
ــقــــدســــي، بـــأن  حــــلــــوة، املـــخـــتـــص بـــالـــشـــأن املــ
املسجد  اقتحموا  متطرفًا  مستوطنًا   3845

القاهرة ـ العربي الجديد

أصـــدرت وزارة الــعــدل املصرية أخــيــرًا قــرارًا 
يــحــظــر اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات بــمــنــع الــتــصــرف 
بناء  العقاري والتوكيل والتوثيق  بالشهر 
على األسماء الثنائية والحركية لألشخاص 
املدرجني على »قائمة اإلرهابيني«، والتقّيد 
الشخصية  والــبــيــانــات  الثالثية  بــاألســمــاء 
اإلدراج وفقًا  قـــرارات  في  املنصوص عليها 
لقانون »الكيانات اإلرهابية«. واعتبرت أن 
الهدف من ذلك هو حماية حقوق املواطنني 
»حسني النية« الذين ال ذنب لهم إال تشابه 

أسمائهم مع املدرجني على القائمة. 
ــوزارة الــعــدل، في  واعــتــبــر مــصــدر قضائي بــ
حـــديـــٍث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــســبــب 
األساسي لصدور القرار هو وصول شكاوى 
من أكثر من 50 شخصًا إلى املصرف املركزي 
ووحـــــدة مــكــافــحــة غــســيــل األمــــــوال وتــمــويــل 
اإلرهاب، برئاسة املستشار أحمد السيسي، 

األقــصــى خـــالل فــتــرة الــصــبــاح وبــعــد الظهر 
بــحــراســة مـــن قــــوات االحـــتـــالل فــــي« أســبــوع 
العرش« وقد بلغت هذه االقتحامات ذروتها 
ــثــــالثــــاء. وكــــــان مــــن بــــني املــقــتــحــمــني  ــــس الــ أمـ
أعــضــاء كنيست إســرائــيــلــيــون وحــاخــامــات 
وأعــضــاء »جــمــاعــات الهيكل« املــزعــوم، فيما 
بــشــكــل  عـــلـــنـــيـــة  ــــوات  ــلـ ــ املـــقـــتـــحـــمـــون صـ أدى 
جماعي وفــردي في األقــصــى، ورفــعــوا العلم 

اإلسرائيلي في ساحاته.
وقـــال مــصــدر فــي دائـــرة األوقــــاف اإلسالمية 
»العربي  في القدس، فضل عدم ذكر اسمه، لـ
الجديد«، »إن قــوات االحتالل صعدت أمس، 
مــن مــمــارســاتــهــا القمعية بــحــق مــن تــواجــد 
فــي ســاحــات املــســجــد األقــصــى مــن املصلني، 
حــيــث اعـــتـــدت بــالــضــرب عــلــى أحــــد الــشــبــان 
واقــتــادتــه إلــى أحــد مــراكــزهــا، بينما فرضت 
قيودًا مشددة على تجمعات املواطنني هناك 
واحــتــجــزت بــطــاقــات هــويــة الــعــديــد مــنــهــم«. 
ولــفــت املــصــدر إلـــى أن »املــســتــوطــنــني كثفوا 
ــي املــســجــد  ــهـــم فــ ــاتـ ــمـــارسـ اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــم ومـ
ــدًا، حــيــث  ــ ـــديـ ــيـــكـــرســـوا واقــــعــــًا جــ األقــــصــــى لـ
التلمودية علنًا في  يــؤدون صلواتهم  باتوا 
الساحات على مرأى من قوات االحتالل التي 
لم تمنعهم من ذلك، كما جرت عليه العادة في 
السابق«. كذلك منعت قوات االحتالل العديد 
من الحافالت اآلتية من مــدن وقــرى وبلدات 
الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي املــحــتــل مـــن الــوصــول 
من  تمكينهم  دون  للحيلولة  أمـــس،  للقدس 

الوصول للمسجد األقصى.
من جهته، بعث وزير الخارجية واملغتربني 
الفلسطيني، رياض املالكي، أمس، رسالتني 

شــــارون ســاحــات املــســجــد األقــصــى، مــا فّجر 
مواجهات عنيفة وتسبب باندالع االنتفاضة 
الــشــهــداء وعــشــرات  الــتــي سقط خاللها آالف 
الــســيــاق، كشفت هيئة  الــجــرحــى. وفـــي  آالف 
شؤون األسرى واملحررين الفلسطينية، أمس 

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. وذكــــــر هــــؤالء  شــقــيــق رئـ
أنــهــم تـــعـــّرضـــوا ظــلــمــًا لــلــمــنــع مـــن الــتــصــرف 
بالفعل،  التحفظ عليها  تــم  أو  أمــوالــهــم،  فــي 
العقاري  الشهر  مع  التعامل  من  ُمنعوا  كما 
والتوثيق بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء 
بــعــض املـــدرجـــني عــلــى الــقــوائــم، أو لعالقات 

قرابة تربطهم بهم من دون وجه حق.
وأوضح املصدر أن القرار، وإن كان يستهدف 
حــمــايــة حـــقـــوق املـــواطـــنـــني غــيــر املــنــخــرطــني 
في القضايا ســواء باالتهام أو اإلدانــة، فإنه 
يحمل عــددًا من املــؤشــرات األخــرى على رفع 
القوائم.  تلك  على  بــاملــدرجــني  التنكيل  حــدة 
ــــالغ أســمــائــهــم إلــى  ــرات إبـ ــذه املــــؤشــ ــن هــ ومــ
الجهات القضائية العربية واألجنبية بطلب 
الــخــارج،  فــي  بأمالكهم  التعامل  مــن  منعهم 
ووقــــف الــتــعــامــل فـــي حــســابــاتــهــم املــصــرفــيــة 

األجنبية.
ــارب  ــقـ ــتـ ــــع الـ ــذه الـــحـــمـــلـــة مـ ــــن هــــ ــــزامـ وعــــــن تـ
الــســيــاســي الـــجـــاري مـــع دول يــعــيــش فيها 
عدد كبير من املدرجني على قوائم اإلرهاب 
السلطات تخشى  أن  املصدر  ذكــر  املصرية، 
الــتــطــورات األخــيــرة مساحة  أن تعطي  مــن 
بني  املالية  التعامالت  الستئناف  متخّيلة 
املـــدرجـــني املــقــيــمــني حــالــيــًا فــي مــصــر وغير 
املــعــتــقــلــني. وشـــــــّدد عـــلـــى أن األمــــــر يــتــعــلــق 
باملتهمني في القضية الكبرى، وهي قضية 
إعالميًا  )املــعــروفــة  اإلخـــوان  تمويل جماعة 
بقضية محمد أبو تريكة(، وبني شركائهم 
وعــائــالتــهــم فــي الـــخـــارج والـــداخـــل، وهــنــاك 
خشية من أن يتطور ذلك إلى استطاعتهم 
نــقــل عـــدد مــن أصــولــهــم الــتــي لــم تــصــادرهــا 

الدولة إلى مالكني آخرين. وكشفت مصادر 
ــتــــجــــدات األخــــــرى  ــن بـــعـــض املــــســ ــ مـــطـــلـــعـــة عـ
بــالــتــزامــن مـــع الــتــقــارب الــســيــاســي املـــذكـــور، 
ــراض ذاتــــهــــا، ومــنــهــا الــتــوســع  ــ ــ لــتــنــفــيــذ األغـ
التعامل  املــدرجــني املمنوعني مــن  أعـــداد  فــي 
ــداد املـــدرجـــني  ــ ــارف، وتـــضـــاعـــف أعــ مـــع املــــصــ
املمنوعني من صرف رواتبهم ومستحقاتهم 
املالية الحكومية، ومنع عدد كبير منهم مع 
الــدعــم الحكومي  أســرهــم مــن الحصول على 
لــلــخــبــز والــتــمــويــن، وانــتــهــاء بــضــّم زوجـــات 
أكــثــر مــن 200 شخص متحفظ على  وأبــنــاء 
أمـــوالـــهـــم مــنــذ عــــام 2014 بــتــهــمــة االنــتــمــاء 
لــجــمــاعــة اإلخـــــــوان وتــمــويــلــهــا، إلــــى قــوائــم 
الــتــحــفــظ. وتــمــّهــد الــعــمــلــيــة األخـــيـــرة إلدراج 
هــــؤالء األشـــخـــاص عــلــى قــائــمــة اإلرهــابــيــني، 
أموالهم  فــي  التصرف  مــن  منعهم  وبالتالي 
ومنعهم من السفر وتجديد جــوازات السفر 
ملــن هــم خـــارج الــبــالد ووضــعــهــم على قوائم 
تــرقــب الـــوصـــول، تمهيدًا ملــصــادرة أمــوالــهــم 

وأموال ذويهم.
يذكر أن من بني املتهمني بالقضية الكبرى 
ــوان واملــــدرجــــني عــلــى قــائــمــة  ــ ــ لــتــمــويــل اإلخـ

اإلرهـــابـــيـــني رجــــل األعـــمـــال صـــفـــوان ثــابــت، 
لأللبان والصناعات  مالك شركة »جهينة« 
الــغــذائــيــة، املــعــتــقــل مــنــذ ديــســمــبــر/ كــانــون 
إلـــيـــه نــجــلــه سيف  ــم  املــــاضــــي. وانـــضـ األول 
الدين، املعتقل منذ فبراير/ شباط املاضي، 
وكـــالهـــمـــا مــتــهــم أيـــضـــًا عـــلـــى ذمـــــة قــضــيــة 
ــوان مـــع عـــدد مــحــدود  ــ أخــــرى لــتــمــويــل اإلخــ
األعــمــال رجب  الشخصيات، مثل رجــل  مــن 
التوحيد  مالك سلسلة محالت  السويركي، 
ــنــــور، الـــتـــي انــتــقــلــت جــزئــيــًا إلــــى ملكية  والــ
العامة.  للمخابرات  تابعة  مؤسسة جديدة 
ودانت منظمة العفو الدولية في بيان، أول 
ــن أمــــس اإلثــــنــــني، اســـتـــمـــرار حــبــس ثــابــت  مـ
ونجله على خلفية رفضهما تلبية مطالب 
ــة لــتــخــلــيــهــمــا عـــن مــلــكــيــة شــركــتــهــمــا  الــــدولــ
عــن ظــروف  الشائع  السبب  الناجحة، وهــو 

القضية في أوساط االقتصاد املصري.
وســـبـــق أن كــشــفــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« منذ 
ســبــعــة أشـــهـــر أن ثـــابـــت مــتــهــم فـــي الــقــضــيــة 
الــجــديــدة بــإخــفــاء أمــوالــه الــخــاصــة املتحفظ 
ــنـــوات، والــتــي  عــلــيــهــا مــنــذ أكــثــر مـــن ســـت سـ
ــــد اســـتـــثـــنـــت مـــنـــهـــا شـــركـــة  ــانــــت الـــــدولـــــة قـ كــ
ــاة ألصـــحـــاب األســـهـــم من  ــراعــ »جـــهـــيـــنـــة«، مــ
الكبار  واملستثمرين  واملــصــريــني،  األجــانــب 
ــا والــخــلــيــج، تــحــديــدًا  ــ فــي الــشــركــة مــن أوروبـ
الـــســـعـــودي مــحــمــد الـــدغـــيـــم، رئـــيـــس مجلس 
اإلدارة الحالي. واّدعت التحريات األمنية أن 
ثابت استطاع إخفاء نسبة كبيرة من أمواله 
»جهينة«  شــركــة  أســهــم  فــي  عليها  املتحفظ 
ساعده  نجله  وأن  املختلفة،  واستثماراتها 

في ذلك، باعتباره عضوًا منتدبًا للشركة.

متطابقتني إلى كل من األمني العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، واألمني العام 
ملنظمة التعاون اإلسالمي يوسف العثيمني، 
بــشــأن مــا يــتــعــرض لــه املــســجــد األقــصــى من 
تــصــعــيــد إســـرائـــيـــلـــي مـــلـــحـــوظ. وأكــــــد، وفــق 
ــتـــالل  ــان لـــلـــخـــارجـــيـــة، أن »ســـلـــطـــات االحـ ــيـ بـ
تــواصــل بشكل متعمد إضــفــاء  اإلســرائــيــلــي 
االقتحامات  على  الديني  الطابع  مــن  املــزيــد 
اليومية للمسجد األقصى تنفيذًا ألطماعها 
االستعمارية التوسعية في القدس املحتلة«.

وتأتي هذه االقتحامات في وقت توافق فيه 
أمس، ذكرى االنتفاضة الثانية التي اندلعت 
في 28 سبتمبر عام 2000، في أعقاب اقتحام 

الثالثاء، عن توثيقها لـ126 ألف حالة اعتقال 
األقصى.  انتفاضة  انــدالع  منذ  لفلسطينيني 
الذكرى  بمناسبة  بيان صحافي  فــي  وقــالــت 
21 لهذه االنتفاضة: »االعتقاالت اإلسرائيلية 
أحدًا  تستثِن  ولــم  الفلسطيني،  الكل  طاولت 
ذكورًا وإناثا، صغارًا وكبارًا، بل شملت كافة 

فئات وشرائح املجتمع الفلسطيني«.
كذلك،  الثانية  االنتفاضة  ذكــرى  وبمناسبة 
أصــدرت حركة حماس، أمس الثالثاء، بيانًا 
قـــالـــت فــيــه إن »الــــعــــدو الــصــهــيــونــي مـــا زال 
االنتهاكات  ويرتكب  بــالــنــار،  اللعب  يــحــاول 
القدس واملقدسات  بحق شعبنا وأهلنا في 
 حــالــة 

ً
واملــســجــد األقـــصـــى املـــبـــارك، مــســتــغــال

ــيــــارات  تـــمـــســـك الـــبـــعـــض بــــالــــرهــــانــــات والــــخــ
ــاء عــلــى أوهــــــام مـــا يسمى  ــنـ ــبـ الـــفـــاشـــلـــة، والـ
العقيمة  التسوية  ومشاريع  السالم  بعملية 
والــوســاطــة األمــيــركــيــة والـــدولـــيـــة، وفـــي ظل 
محاوالت التطبيع ودمج الكيان الصهيوني 
»أبــنــاء شعبنا  الحركة  املنطقة«. ودعــت  فــي 
املسجد  لحماية  الــعــام  للنفير  الفلسطيني 
األقصى واملقدسات من قطعان املستوطنني 
العدو   

ً
يــحــاولــون تدنيسها«، مــحــذرة الــذيــن 

من »االستمرار في سياسة محاولة تدنيس 
األقــــصــــى«. مـــن جــهــة أخـــــرى، تـــواصـــل إدارة 
اتها التنكيلية بحق  سجون االحتالل إجراء
أســرى حركة الجهاد اإلســالمــي. وقــال نادي 
األسير الفلسطيني، أمس الثالثاء، »إن إدارة 
من  كبيرة  تعزل مجموعة  االحتالل  سجون 
أسرى الجهاد اإلسالمي، في ظروف قاسية 
ــــدة ســـجـــون مــنــهــا:  وصـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة، فــــي عـ

أيلون، والجلمة، وعسقالن، وأيال«. 

حكم طالبان

المحاكمات 
عن بُعد  

مصر

فـــــي بــــيــــان نــــشــــر عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا بـــمـــوقـــع 
»فــيــســبــوك«، أمــس الــثــالثــاء، إن وزيـــر العدل 
فــي حكومة تصريف األعــمــال املــولــوي عبد 
الصيني  بالسفير  الــتــقــى  شــرعــي،  الــحــكــيــم 
لــدى كــابــول وانـــغ يــو، وأكـــد خــالل الــلــقــاء أن 
حركة »طالبان« ستطبق في فترة الحكومة 
املؤقتة قانون حكومة امللك ظاهر شاه، بعد 
أن تشطب منه البنود واملــواد التي تخالف 
ــة. كــمــا أكــــد الــــوزيــــر أن  ــيـ الــشــريــعــة اإلســـالمـ
»طــالــبــان تــحــتــرم جــمــيــع الــقــوانــني الــدولــيــة 
ــة«،  ــيــ ــالمــ ــة اإلســ ــعـ ــريـ ــالـــف الـــشـ ــتــــي ال تـــخـ الــ
مشيرًا إلى أن أفغانستان »تتطلع إلى خلق 
كما  املنطقة،  دول  جميع  مع  جيدة  عالقات 
تطمئن الجميع إلى أنها لن تسمح ألي جهة 
باستخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة 

أخرى«.
ــر الــــصــــيــــنــــي، وفــــق  ــيـ ــفـ بـــــــــــدوره، أعــــــــرب الـــسـ
الــبــيــان، عــن »ارتــيــاحــه لــلــوضــع األمــنــي في 
ــادة طــالــبــان  ــ ــيـ ــ أفـــغـــانـــســـتـــان«، وقــــــال إن »قـ
ــلــــى اإلرهــــــــــاب،  ــلــــى الــــقــــضــــاء عــ مـــصـــمـــمـــة عــ
وتحسني الوضع االقتصادي واملعيشي في 
أفغانستان«، مشيرًا إلى أن »الصني تحافظ 

فـــي أوضـــاعـــهـــم الــقــانــونــيــة، بــــات املــتــهــمــون 
أو  الحبس  تجديد  نظر  جلسات  يعتبرون 
املــحــاكــمــة هــي املــتــنــفــس الــوحــيــد لــهــم للقاء 
ــة أفـــــــراد أســـرهـــم  ــرؤيــ ــك لــ ــذلــ مـــحـــامـــيـــهـــم، وكــ
وأصـــدقـــائـــهـــم الـــذيـــن يــحــضــرون الــجــلــســات 
بصعوبة، ال سيما في فترة جائحة كورونا. 
ــِرم املــحــبــوســون مــن الـــزيـــارات ألكــثــر من  وُحــ
خمسة أشــهــر، ثــم عــادت بــصــورة مختصرة 
املباشر  التواصل  احترازية تمنع  وبتدابير 
حتى مع املحامني، وتعدد الزائرين. ُيضاف 
ــــروع يــــحــــرم املــتــهــم  ــشـ ــ  هـــــذا املـ

ّ
إلـــــى ذلـــــك أن

واملحامي من التواصل املباشر مع القاضي 
أن يكون  التأثير عليه، كما يمكن  ويصّعب 
أي لحظة، مما  فــي  للقطع  االتــصــال عرضة 
يعرقل استكمال اإلجراءات، وال يكون املتهم 
واملــحــامــي تــحــت نــظــر الــقــاضــي الستبصار 
مــالمــحــهــمــا عــنــد الـــحـــديـــث واالســتــيــضــاح، 
الجلسة  والعكس أيضًا، وهــو ما قد يحّول 

إلى صورية.
كــذلــك، فــإن الــنــظــام الــجــديــد ال يصب إال في 
مــصــلــحــة األمـــــن، فــمــع الـــزيـــادة الــكــبــيــرة في 
عـــدد املــحــبــوســني احــتــيــاطــيــًا خــصــوصــًا في 

كابول ـ العربي الجديد

الــذي تواصل فيه حركة  في الوقت 
طـــالـــبـــان األفـــغـــانـــيـــة تــدعــيــم أســس 
ــم  ــالـ ــعـ حـــكـــمـــهـــا، وســـــــط مــــراقــــبــــة الـ
لــســلــوكــهــا والــــنــــظــــام الــــــذي ســتــطــبــقــه بــعــد 
أغسطس/ منتصف  الحكم  على  سيطرتها 

آب املـــاضـــي، كشفت الــحــركــة أمـــس الــثــالثــاء 
عن اإلطار القانوني الذي ستعمل بموجبه 
خــــالل فـــتـــرة عــمــل الــحــكــومــة املـــؤقـــتـــة الــتــي 
إنــهــا ستعتمد  وقــالــت  أخــيــرًا،  أعلنت عنها 
دستور حكومة امللك ظاهر شاه )آخر ملوك 
أفغانستان والذي حكم من عام 1933 حتى 
اإلطـــاحـــة بــه عـــام 1973(، ولــكــن بــعــد شطب 
ــعــــارض الــشــريــعــة  ــنـــود واملــــــــواد الـــتـــي تــ ــبـ الـ
ــي. يــأتــي ذلـــك وســـط بـــروز  والـــديـــن اإلســـالمـ
الــدور الصيني في أفغانستان بشكل أكبر، 
مـــع تــحــركــهــا بــشــكــل الفــــت عــلــى خـــط املــلــف 
األفغاني واالنفتاح على حركة طالبان، منذ 
نهاية  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب 

أغسطس املاضي.
فــي حكومة »طالبان«،  الــعــدل  وقــالــت وزارة 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــق والـــــــخـــــــوف عــلــى  ــلــ ــقــ ــر الــ ــطـ ــيـ يـــسـ
األوساط الحقوقية وأسر املعتقلني 
فــي مــصــر، بــعــد انــتــشــار معلومات 
داخــــل الــســجــون املــخــتــلــفــة املــحــبــوس فيها 
املعتقلون السياسيون على ذمة التحقيقات 
فـــي قــضــايــا مــخــتــلــفــة، عـــن تــعــمــيــم مــشــروع 
ُبعد عبر تقنية  املتهمني عن  تجديد حبس 
»فيديو كونفرانس«، والذي دشنته الحكومة 
في أكتوبر/تشرين األول من العام املاضي، 
وســـــط تــــرويــــج إعــــالمــــي مــــن قـــبـــل وزارتـــــــي 
املشروع ولكونه  لفوائد  العدل واالتصاالت 
الــخــطــوة األولـــــى فـــي طـــريـــق الــتــقــاضــي عن 
املتهمون  يبقى  بأن  املشروع  ُبعد. ويقضي 
داخل السجون في قاعة خاصة، يتواصلون 
قاعة  في  املنعقدة  املحاكمة  هيئة  مع  منها 
مــشــابــهــة بــاملــحــكــمــة، مــع الــســمــاح بحضور 
املحامني داخل قاعة املحكمة. وما زاد القلق 
اإلنسان  الوطنية لحقوق  االستراتيجية  أن 
التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، هـــــذا الـــشـــهـــر، تــضــمــنــت إشـــــارة 
صريحة إلى التوسع في هذا املشروع على 
مستويات عدة، وال سيما من حيث تعميمه 
عــلــى جميع الــســجــون الــتــي تــضــم معتقلني 
مــحــبــوســني احــتــيــاطــيــًا عــلــى ذمــــة قــضــايــا، 
إذا كانت  املــحــاكــمــات  فــي  وكــذلــك استغالله 
تقتصر على متهم أو عدد قليل من املتهمني 
يــمــكــن إدارة جــلــســتــهــم عـــن ُبـــعـــد، وذلــــك من 
دون ســنــد تــشــريــعــي يــقــنــن هـــذه املــمــارســة، 
الــتــي ســبــق وتــراجــعــت عنها دول أوروبــيــة 
الــعــدالــة املنصفة،  قــواعــد  عــدة لتنافيها مــع 

والتضييق على املتهمني ومحاميهم.
أن هـــذا  اعـــتـــبـــار  لــلــبــعــض  يــمــكــن  ــــان  كـ وإذا 
الــراحــة  أنــه يــوفــر  املــشــروع إيجابيًا، بحجة 
لجميع أطراف املحاكمة؛ من قضاة ومتهمني 
ومحامني وحراسة، إال أنه بالتطبيق العملي 
على أرض الواقع في مصر، وبالنسبة للعدد 
الضخم من املعتقلني املحبوسني احتياطيًا، 
فإن نظام املحاكمة الجديد يتحول إلى نقمة 

وأداة لتنكيل أكبر بهؤالء املعتقلني.
 الــتــراجــع الــدائــم الحــتــمــاالت إخــالء 

ّ
ففي ظــل

سبيل املتهمني بقرارات املحكمة، خصوصًا 
والتي  السياسي،  الطابع  ذات  القضايا  في 
ــات املـــتـــهـــمـــني شـــبـــه املــتــطــابــقــني  ــئــ تـــضـــم مــ

على عالقاتها مع طالبان، وستسعى دوليًا 
لرفع العقوبات عنها«.

كــذلــك، كــانــت أفــغــانــســتــان مــحــور مباحثات 
بــني الــصــني وحــلــف شــمــال األطــلــســي مساء 
أول من أمس اإلثنني. إذ عقد وزير الخارجية 
الفيديو،  عبر  اجتماعًا  يــي،  وانـــغ  الصيني 
مـــع األمـــــني الـــعـــام لــلــحــلــف األطـــلـــســـي، ينس 
في  الــوضــع  مناقشة  أجــل  مــن  ستولتنبرغ، 
وزارة  وقالت  إقليمية.  وقضايا  أفغانستان 
الخارجية الصينية في بيان أمس الثالثاء، 
إن املــنــاقــشــات كـــانـــت »إيــجــابــيــة وبـــنـــاءة«. 
وأضافت »تحدث وانــغ يي مع ستولتنبرغ 
ــزا على  ــ ــيـــوم الــســابــق )اإلثــــنــــني(، وركــ فـــي الـ

القضايا ذات االهتمام املشترك«.
ــوات  ــقــ ــد الــ ــ ــــواجـ ــــت بـــكـــني تـ ــــارضـ ــا عـ ــاملــ ولــــطــ
ــي فــي  ــســ ــلــ ــة وقـــــــــوات حـــلـــف األطــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
حــدود  فــي  معها  تشترك  الــتــي  أفغانستان، 
الخارجية  لوزير  وقــال ستولتنبرغ  ضيقة. 
أفغانستان  إلى  الحلف »ذهــب  إن  الصيني، 
ــرة أخــرى  لــضــمــان عـــدم اســتــخــدام كــابــول مـ
منصة لإلرهابيني«، وفقا لبيان صــادر عن 
حلف األطلسي اإلثنني. وأشــار وانــغ بدوره 
خــالل االجــتــمــاع إلــى »طــالــبــان« باعتبارها 

القضايا السياسية، يساهم تجديد الحبس 
عــن ُبــعــد فــي تــوفــيــر الــجــهــد األمــنــي املــبــذول 
والــتــكــالــيــف املــالــيــة لــتــنــظــيــم دوريــــــات نقل 
املــتــهــمــني بـــني الــســجــون واملـــحـــاكـــم، خــاصــة 
فــي األقــالــيــم، عـــدا ســجــن طـــره الــــذي أقيمت 
الثالث من  انقالب  بالفعل محكمة بعد  فيه 

يوليو/تموز 2013.
وكمقدمة لتعميم هذا النظام، كشف مصدر 

»قــــــوة عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة مـــحـــوريـــة فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان«. وأضــــــــاف »مـــــن املـــتـــوقـــع أن 
الحركة دورًا مهمًا في عملية السالم  تلعب 

واملصالحة وإعادة اإلعمار«.
ــــالن »طــــالــــبــــان« أنــهــا  ــاء، يــثــيــر إعــ ــ ــنـ ــ فــــي األثـ
امللك  عهد  فــي  األفغاني  الدستور  ستعتمد 
ظــاهــر شـــاه، والـــذي كــان أقـــّر فــي عــام 1964، 
الكثير من التساؤالت خصوصًا بعد االطالع 
الكثير من  إذ تتعارض  الدستور،  على هذا 
مــــواده مــع ســيــاســات »طـــالـــبـــان«، وتــحــديــدًا 
بالحاكم،  الخاصة  بالقوانني  يتعلق  ما  في 
وباملرأة واألقليات كالسيخ والهندوس. غير 
أن هــنــاك نــقــاط تشابه كــذلــك بــني سياسات 
»طالبان« الحالية وبني دستور ظاهر شاه.

ويـــبـــنّي هـــذا الــدســتــور فـــي بــنــود عـــدة شكل 
الحكم الـــذي كــان يترأسه املــلــك ظــاهــر شــاه، 
عــلــى أن يـــكـــون تــحــت حــكــمــه رئـــيـــس وزراء 
ليدير شــؤون الــبــالد. وهــذا مــا يتشابه إلى 
حـــد كــبــيــر مـــع مـــا أعــلــنــتــه »طـــالـــبـــان«، إذ إن 
زعــيــم الــحــركــة املــســمــى بــأمــيــر املــؤمــنــني، له 
الــقــرار األخــيــر وتحت حكمه رئيس الـــوزراء 
إلــى تشابه  مــا يشير  الحكومة،  يقود  الــذي 

في هياكل السلطة في هذا اإلطار.
وينص دستور امللك ظاهر شاه، على توارث 
ــراد عائلة املــلــك، فــي حــني أن  السلطة بــني أفـ
»طالبان« ال تقول بذلك، بل يتم تعيني زعيم 
الــحــركــة مـــن خــــالل الــتــصــويــت بـــني أعــضــاء 
مجلس الشورى القيادي في »طالبان«. وهو 
مــا حــصــل بــعــد وفــــاة مــؤســس الــحــركــة املــال 
أختر منصور،  املــال  مقتل خلفه  وبعد  عمر 
وصـــواًل إلــى الــزعــيــم الــحــالــي، املــال هبة الله 

أخوند زاده.
ومـــن األمــــور الــتــي تــقــّر بــهــا »طـــالـــبـــان«، بل 
أكدت عليها مرارًا، أن يكون املذهب الحنفي 
القضايا  الفقهي أساسًا للفصل في جميع 
اإلسالمي  الدين  كــون  مع  بالبالد،  املتعلقة 
هو الديانة الرسمية ألفغانستان، وهذا ما 
تنص عليه املـــادة رقــم 2 مــن دســتــور ظاهر 
شاه. كذلك، من النقاط املهمة في الدستور 
امللكي القديم التي يتوقع أن تعمد »طالبان« 
الحريات،  قضية  شطبها،  أو  تعديلها  إلــى 
ــات الـــعـــامـــة ومـــنـــهـــا حــريــة  ــحـــريـ تـــحـــديـــدًا الـ
املـــــرأة، وتــلــك املــتــعــلــقــة بــاألقــلــيــات كالسيخ 
والــهــنــدوس. إذ تنص املـــادة رقــم 2 على أن 
الحرية الدينية حق للجميع واألقليات غير 
الــعــبــاديــة.  طقوسها  أداء  فــي  حـــرة  املسلمة 
كما أن املادة رقم 26 من هذا الدستور تنص 
أفغانستان  مواطني  جميع  حرية  أن  على 
ــانــــت املـــــــرأة األفـــغـــانـــيـــة  غـــيـــر مـــــحـــــدودة. وكــ
تحظى بحرية كاملة فــي زمــن ظــاهــر شــاه، 
بهذا  تقر  ال  تأسيسها،  منذ  »طالبان«  لكن 
الحرية وتــفــرض قــيــودًا واســعــة على املــرأة، 
ــة بـــــأن »الـــشـــريـــعـــة اإلســـالمـــيـــة هــي  ــتـــذرعـ مـ
األساس« وأنه يوجد »حدود لحرية املرأة«.

أما العقوبات التي كانت تفرضها »طالبان« 
عـــلـــنـــًا فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات كــــــاإلعــــــدام وبــتــر 
األطــراف، والتي لوح قيادي في الحركة هو 
املال نور الدين ترابي، في تصريح صحافي 
لــه أخــيــرًا بعودتها، فهي األخـــرى مــن نقاط 
الحالية  »طالبان«  تعتمده  ما  بني  التباين 
وبــني دستور ظاهر شــاه. إذ ينص دستور 
الكرامة  تخالف  عقوبة  أي  أن  على  األخــيــر 

اإلنسانية ال تطبق في أفغانستان.
كـــذلـــك، مـــن الــنــقــاط املــثــيــرة مـــوضـــوع العلم 
األفغاني، إذ نص دستور امللك في املادة رقم 
املكون من ثالثة  أفغانستان  أن علم  4 على 
ألوان )األحمر واألسود واألخضر( هو العلم 
ذلك  أنــزلــت  »طــالــبــان«  لكن  للبالد،  الرسمي 
الــبــالد، ورفعت  عــن جميع مؤسسات  العلم 

العلم الخاص بها.
ــرز املـــآخـــذ الــتــي كــانــت تــســجــل على  ــن أبــ ومـ
دستور امللك ظاهر شاه، الضغوط الشديدة 
قيودًا  احــتــوى  إذ  السياسية،  األحـــزاب  على 
وشروطًا صارمة على نشاط األحزاب. وهذا 
األمر قد يتوافق مع حركة طالبان، إذ إنه ال 
الحرية  أن تمنح  الــحــركــة  مــن  أيــضــًا  يتوقع 
لنشاط األحــزاب، خصوصًا إذا ما تم النظر 

إلى سلوكها مع األحزاب في التسعينيات.

أن مجمع  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مطلع  أمني 
السيسي  الــذي سيفتتحه  الجديد  السجون 
الــبــحــيــرة  بــمــحــافــظــة  الـــنـــطـــرون  فــــي وادي 
قريبًا، وسيكون األكبر من نوعه في مصر، 
خصص به قاعات مجهزة وشبكة كاملة 

ُ
ست

إلقـــامـــة جــلــســات تــجــديــد الــحــبــس عـــن ُبــعــد، 
وكذلك السماح باملحاكمة عن ُبعد في وقت 
الحق. وأشار املصدر إلى أن املجمع سيقام 
بــه كذلك عــدد مــن قــاعــات املحاكمة ملباشرة 
الجلسات في ما بعد اإلحــالــة، مما سيمثل 
وذوي  املحامني  على  أخــرى  صعوبة  أيضًا 
املــتــهــمــني مـــن املــنــاطــق الــبــعــيــدة، خصوصًا 
ــقـــل مــعــظــم  ــلـــى نـ ــدل عـ ــ فــــي ظــــل مـــــؤشـــــرات تــ
االتهام  مرحلة  في  السياسيني  املحبوسني 
واملحاكمة إلى هذا املجمع الجديد. إذ سبق 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــامـــون عـــبـــر مــ ــحـ وكـــشـــف مـ
االجتماعي عن نقل عدد كبير من املعتقلني 
املــحــبــوســني واملـــدانـــني مــن بــعــض الــســجــون 
إلى  البحري  والــوجــه  الصعيد  فــي  البعيدة 
لنقلهم  الــعــرب، تمهيدًا  وبـــرج  سجني طــره 

إلى مجمع السجون الجديد قبيل افتتاحه.
ويعترض عدد كبير من املعتقلني بمختلف 
حاالتهم القانونية على هذا النقل، لصعوبة 
الــســفــر إلــــى مــنــطــقــة الــســجــن -الــــــذي وصــفــه 
السيسي في تصريحات له األسبوع املاضي، 
بأنه سيكون نسخة من السجون األميركية- 
واالعتياد على السجون السابقة األقرب إلى 
العمران أو ملحافظات إقامتهم، لكن السلطات 
تغري املعتقلني بعدد من املزايا في السجن 
أماكن  العنابر ووجــود  اتساع  الجديد، مثل 

ووسائل جديدة للترفيه.
وبــــافــــتــــتــــاح هــــــذا الــــســــجــــن، ســـيـــرتـــفـــع عـــدد 
السجون في مصر إلى 79؛ منها 31 أنشئت 
فــي الــســنــوات الــثــمــانــي األخـــيـــرة الــتــي حكم 
هذه  تكتظ  ملحامني،  ووفقًا  السيسي.  فيها 
الــســجــون حــالــيــًا بــأكــثــر مــن 1500 محبوس 
ــدة الــقــصــوى للحبس  ــوا املـ

ّ
احــتــيــاطــي تــخــط

االحتياطي، وهي سنتان، علمًا بأن القانون 
يــســتــثــنــي فـــقـــط مــــن قــــاعــــدة الـــحـــد األقـــصـــى 
ــكـــم عــلــيــهــم  ــبـــق الـــحـ ــبـــوســـني الــــذيــــن سـ املـــحـ
باإلعدام أو السجن املؤبد عند نظر قرارات 
اإلعــــادة.  أو  الــنــقــض  محكمة  أمــــام  حبسهم 
وعلى الــرغــم مــن الــنــّص الصريح على ذلــك، 
تطبقه  كــانــت  العامة  والنيابة  املحاكم  فــإن 
عــلــى نــحــو مــخــالــف، مــنــذ تــعــديــلــه فـــي عهد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة املــؤقــت عــدلــي منصور 
حاليًا،  املطبقة  الصيغة  إلــى   )2014-2013(
بـــــادعـــــاء أنــــــه يـــســـمـــح بـــفـــتـــح مــــــدد الــحــبــس 
إلـــيـــه  االحــــتــــيــــاطــــي ألي شــــخــــص ُوجـــــهـــــت 
اتــهــامــات يــعــاقــب الــقــانــون عليها بــاإلعــدام 
دوائــر  انتحلت  وبالتالي  املؤبد،  السجن  أو 
نظر استمرار الحبس، صفة محكمة النقض 

ومحكمة الجنايات في مرحلة اإلعادة.
وتــعــاظــمــت خـــطـــورة الــحــبــس االحــتــيــاطــي 
مفتوح املدة وأثره الداهم على حرية األفراد، 
ــــراط الــنــظــام فـــي اتــبــاعــه بــعــد 30   إفـ

ّ
ــل فـــي ظـ

إجــراء  مــن  ليتحول  يــونــيــو/حــزيــران 2013، 
تحفظي وتدبير مؤقت يهدف في األســاس 
أو  القضية  مجريات  على  التأثير  منع  إلــى 
هروب املتهم، إلى عقوبة بحد ذاته. وسبق أن 
قّدر رئيس لجنة حقوق اإلنسان في مجلس 
النقل حاليًا(  )رئيس لجنة  النواب املصري 
عـــالء عــابــد، أن عـــدد املــحــبــوســني احتياطيًا 
فـــــي مـــصـــر حـــتـــى يــــنــــايــــر/كــــانــــون الـــثـــانـــي 
2018، يــتــراوح بــني 25 و30 ألــف سجني من 
إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفًا. 
املنظمات  وإحــصــاءات  تقارير  تشير  كــذلــك 
 »حاالت 

ّ
الحقوقية املصرية والدولية إلى أن

ــدٍد لم  ــ الــحــبــس االحــتــيــاطــي وصـــلـــت إلــــى عـ
يسبق له مثيل في تاريخ مصر«.

نحو 4 آالف مستوطن اقتحموا األقصى خالل »أسبوع العرش« )أحمد غرابلي/فرانس برس(

نظام التقاضي الجديد يصب في مصلحة األمن )خالد دسوقي/فرانس برس(

رفعت »طالبان« العلم الخاص بها على مؤسسات البالد )هوشانغ هاشمي/فرانس برس(

كشفت حركة 
طالبان أنها 

ستعتمد دستور 
الملك ظاهر شاه 

الذي أقّر عام 1964، 
خالل فترة عمل 

الحكومة المؤقتة 
التابعة لها، بعد 

تعديل المواد غير 
المطابقة للشريعة 

اإلسالمية. فما 
هي أبرز بنود هذا 

الدستور وما مدى 
التشابه والخالف 

بينها وبين سياسات 
»طالبان«؟

حبس  بتجديد  يقضي  مــشــروع  حــول  مصر  فــي  التسريبات  تـــزداد 
السجناء، وال سيما المحبوسين احتياطيًا، عن بُعد، عبر تقنية »فيديو 

كونفرانس«، وهو ما يرفع مستوى القلق 
قضيةالحدث

الحركة تعتمد الدستور 
الملكي القديم... معدًال

قلق بين الحقوقيين 
وأسر المعتقلين 

مصرمتابعة

صعوبة 
التطبيق

قال الخبير القانوني 
عبد الكريم حفيظ 
لـ »العربي الجديد«، 
تعليقًا على إعالن 
حركة طالبان أمس 

عزمها تطبيق دستور 
الملك الراحل ظاهر شاه، 
إن »المشكلة تكمن في 

أن الكثير من سياسات 
الحركة تتعارض مع 

هذا الدستور، وال أظن 
أنها ستتمكن من 

تطبيقه، تحديدًا في 
قضايا الحريات واألقليات 

ونظام الحكم«.

تتعارض كثير من مواد 
دستور ظاهر شاه مع 

سياسات »طالبان«

مجمع السجون الجديد 
سُتخصص فيه قاعات 

للمحاكمات عن بُعد

مباحثات بين الصين 
وحلف شمال األطلسي 

حول أفغانستان

126 ألف حالة اعتقال 
لفلسطينيين منذ اندالع 

االنتفاضة الثانية

توسع بأعداد 
المدرجين الممنوعين من 

التعامل مع المصارف

المشروع يحرم المتهم 
والمحامي من التواصل 

المباشر مع القاضي

واصل المستوطنون 
أمس الثالثاء اقتحاماتهم 
للمسجد األقصى، وذلك 
بالتزامن مع الذكرى الـ21 

لالنتفاضة الثانية

تقوم السلطات المصرية 
بتعزيز إجراءاتها ضد 

المدرجين على قوائم 
اإلرهاب، رغم قولها إن 
التدابير تهدف للحماية 

من تشابه األسماء
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ال تزال منظمة شنغهاي أقرب إلى كونها »منتدى سياسيًا« ال يرقى إلى 
مستوى امتالك إطار مؤسسي فعال. كما أن استمرارها رهن بالنجاح 
في مواجهة التحديات المستجدة، والتخفيف من تناقض المصالح 

بين أعضائها

67
سياسة

حكومة »طالبان«، إذ دعا الرئيس الطاجيكي 
ــى إنــشــاء  ــمـــن، خــــالل الـــقـــمـــة، إلــ ــام عــلــي رحـ ــ إمـ
»حــــزام أمـــان مــوثــوق حـــول أفــغــانــســتــان« ملنع 
»تــمــدد محتمل لــجــمــاعــات إرهــابــيــة«. وشــدد 
في  بالقوة  السلطة  على  »االســتــيــالء  أن  على 
أفغانستان ال يمكن أن يضمن إحــالل السالم 
واالســــتــــقــــرار، الــــــذي تــتــوقــعــه بـــعـــض الــــــدول، 
فــي هــذا الــبــلــد«، فــي تناغم واضـــح مــع موقف 
الــهــنــد، وانــتــقــاد ضــمــنــي لــلــمــوقــفــني الصيني 
والـــروســـي، ومــبــاشــر ملــوقــف بــاكــســتــان، أقــرب 
ــــدول لــحــكــومــة »طـــالـــبـــان« الـــجـــديـــدة، والــتــي  الـ
أشار رئيس وزرائها عمران خان، في كلمته، 
إلى »فرصة نــادرة إلنهاء 40 عامًا من الحرب 

في أفغانستان«.

صعوبات التحّول إلى حلف متماسك
بــالــتــدقــيــق فـــي الــعــوامــل الــتــي دفــعــت روســيــا 
والــــصــــني لــتــأســيــس مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي، فــي 
انطلقا من مصالح  البلدين  أن  2001، يتضح 
مــشــتــركــة كــانــت ضــاغــطــة حــيــنــهــا، مــنــهــا حل 
املـــشـــاكـــل الــــحــــدوديــــة، واالســــتــــقــــرار فـــي آســيــا 
ــّحــــد من  ــهـــة اإلرهــــــــاب، والــ الـــوســـطـــى، ومـــواجـ
الــنــفــوذ األمــيــركــي والــغــربــي فــي املــنــطــقــة. لكن 
وجــهــتــي نــظــر الــبــلــديــن بقيت مــتــبــاعــدة حــول 

بنية املنظمة وأهدافها في اإلطار األوسع.
أن تتحول منظمة  في  تأمل  وكانت روسيا 
اتحاد  لقيام  رئيسية  قــاطــرة  إلــى  شنغهاي 
أوراسي، يكسر القطبية األحادية األميركية 
السوفييتي، وإنــشــاء  االتــحــاد  انــهــيــار  بــعــد 
نـــظـــام عـــاملـــي يـــقـــوم عـــلـــى مـــبـــدأ الـــتـــعـــدديـــة 
الروسية،  النخب  أمــل  خيبة  بعد  القطبية، 
ــبــــق  ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــا رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء األســ
يفغيني بــريــمــاكــوف، مــن ســيــاســة الــتــقــارب 
مع الغرب واالندماج معه ثقافيًا وسياسيًا 
واقــتــصــاديــًا. لــم تــبــد الــصــني حــمــاســة لهذه 
أنــهــا غير واقــعــيــة، ليس فقط  الــفــكــرة ورأت 
بــســبــب الــخــالفــات املــتــشــعــبــة واملــعــقــدة بني 
بكني ونيودلهي، بل ألنها أيضًا ال تنسجم 
مع املصالح العليا للصني، وألنها تضعها 
املتحدة  الــواليــات  في مواجهة مفتوحة مع 

في أفغانستان، تضم ممثلني عن كافة الفئات 
العرقية والطائفية والسياسية في املجتمع.

ويكشف اإلعالن عن أهمية االستقرار واألمن 
املنظمة،  لـــدول  بالنسبة  األفــغــانــي  املــلــف  فــي 
واملخاوف من تداعيات أمنية خطيرة على دول 
الزعماء  كلمات  أوضحت  املقابل،  في  الجوار. 
فـــي الـــقـــمـــة، وتــصــريــحــاتــهــم عـــن عــــدم وجـــود 
أو  الــحــيــوي،  امللف  إزاء  مــوحــدة  استراتيجية 
امتداد  األعــضــاء ملنع  آلية مشتركة بني  حتى 
املنظمة، ما يعيد  إلــى دول  األفغاني  الحريق 
املنظمة حول  إنــشــاء  طــرح ســـؤال يتكرر منذ 
آفاق تطوير برامجها وبنيتها وآليات عملها، 
ــتـــزامـــات  ال ســيــمــا لــجــهــة شــكــل وطــبــيــعــة االلـ
التكامل  يحقق  بما  أعضائها،  بــني  املتبادلة 
بينها. الرئيس الروسي فالديمير بوتني قال 
الــحــكــومــة التي  ــرورة للعمل مــع  إن هــنــاك ضــ
شكلتها حركة »طالبان«، موضحًا أن عناصر 
أراضي  كافة  على  عمليًا  يسيطرون  »طالبان 
أفغانستان ويجب تحفيز السلطات األفغانية 
الجديدة كي تفي بوعودها«. وشدد على أنه 
»من املهّم تعبئة قدرات املنظمة لتسهيل بدء 
حوار أفغاني جامع، ووقف تهديدات اإلرهاب 
وتـــجـــارة املــــخــــدرات والـــتـــطـــرف الــديــنــي الــتــي 
ــذا الــبــلــد«. وطــالــب الــقــوى الــكــبــرى  يمثلها هـ
بالتفكير في رفع تجميد األرصــدة األفغانية 
فـــي الــــخــــارج، مــعــتــبــرًا أن الــــواليــــات املــتــحــدة 
يــجــب أن تــكــون أكــبــر مــســاهــم فــي املــســاعــدات 
املالية لكابول. املوقف الصيني لم يكن بعيدًا 
ــا، إذ دعـــــا الـــرئـــيـــس شــي  ــ ــيـ ــ عــــن مــــوقــــف روسـ
لـ«تشجيع  القمة،  أمــام  كلمته  فــي  بينغ،  جــني 
إطــار سياسي واســع  أفغانستان على وضــع 
ــاب  ــ ــكـــال اإلرهـ وشـــامـــل، ومـــحـــاربـــة جــمــيــع أشـ
 

ّ
بحزم، والعيش بسالم مع جيرانها«. وحض
أفغانستان،  مــســاعــدة  عــلــى  الــدولــي  املجتمع 
ــدة فـــــي كــــابــــول  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــلــــطــــات الـ مـــطـــالـــبـــًا الــــســ
باجتثاث اإلرهاب، وانتهاج سياسات معتدلة 
في الداخل والخارج. وشدد على أن بالده لن 
تسمح للقوى الخارجية بالتدخل في شؤون 
املــقــابــل، ظهرت  فــي  املنطقة تحت أي ذريــعــة. 
مواقف تدعو إلى تشدد أكبر في التعامل مع 

والدول الغربية، تعيق العالقات االقتصادية 
املــزدهــرة معها. وكــحــل وســط بــني وجهتي 
على  االتفاق  تم  والصينية  الروسية  النظر 
الــتــعــاون بني  قــواعــد تنظيمية تكفل  وضــع 
ــــدول األعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي في  الـ
الــشــؤون اإلقليمية والــدولــيــة، خصوصًا ما 
يتعلق بالتنمية واألمــن ومكافحة اإلرهــاب 
والتطرف والنزعات االنفصالية واملخدرات، 

ولكن من دون طابع إلزامي.
وبــــعــــد عــــشــــريــــن عــــامــــًا مـــــن إنـــــشـــــاء مــنــظــمــة 
شنغهاي، باتت روسيا على ما يبدو مقتنعة 
بأنه ليس من املمكن تحّول املنظمة إلى حلف 
ــرار حــلــف شـــمـــال األطــلــســي )الــنــاتــو(  ــ عــلــى غـ
عـــســـكـــريـــًا، واالتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــي ســيــاســيــًا 
ــه يــكــفــي مــســتــوى التنسيق  واقــتــصــاديــًا، وأنــ
والــتــعــاون الــــذي وصــلــت إلــيــه حــتــى اآلن بني 
ــات من  ــ أعــضــائــهــا، مــن أجـــل حــل وإدارة األزمـ
دون تدخل خارجي. ولكن املؤكد أن استمرار 
املنظمة رهن بالنجاح في مواجهة التحديات 

املصالح  تناقض  مــن  والتخفيف  املــســتــجــدة، 
فــــإن مــصــيــرهــا سيبقى  بـــني أعــضــائــهــا، وإال 
ــــت هـــنـــاك خــالفــات  عــلــى املـــحـــك. عــمــلــيــًا مـــا زالـ
كــبــيــرة قــائــمــة بــني دول أعــضــاء فــي املنظمة، 
قيرغيزيا  والــهــنــد،  الصني  والــهــنــد،  باكستان 
بلدان آسيا  أن  الــواضــح  وطاجيكستان. ومــن 
الــوســطــى ال تــرغــب فــي الــدخــول بحلف ملزم 
مــع روســيــا والــصــني يخفف مــن عالقاتها مع 
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، أو حتى 
اليابان، كما أن الصني ليست في وارد التخلي 
أي  السيادة ملصلحة  عن أي شكل من أشكال 
األســبــاب وتركيبة  أيــًا كانت  تحالف خارجي 

هذا التحالف.
عالقات  في  الكبير  التحسن  من  الرغم  وعلى 
روســــيــــا والــــصــــني فــــي الـــعـــقـــديـــن األخـــيـــريـــن، 
فــإن هناك تناقضًا فــي مصالح كــل طــرف في 
بعض القضايا الحيوية، ومن غير املستبعد 
أن تتطور إلــى خــالفــات فــي مرحلة مــا، إذا لم 
يتم وضــع حلول لها. فروسيا والــصــني على 

حد سواء كل منهما تعتبر أن آسيا الوسطى 
حــديــقــة خــلــفــيــة لـــهـــا، والـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا في 
بـــزواج مصلحة.  هــذه املنطقة أشبه مــا يكون 
روسيا ال تستطيع أن تتفرد بالسيطرة على 
املنطقة، والــصــني تــزيــد نــفــوذهــا االقــتــصــادي 
ــارات بأنها  والــدبــلــومــاســي، لكنها تــرســل إشــ
أمنيًا  مــكــان روســيــا،  بــأن تحل  ليست معنية 

وعسكريًا وسياسيًا، في آسيا الوسطى.
ولعل الــســؤال األكــبــر يــدور حــول مــدى تقارب 
روسيا والصني في الرؤى االستراتيجية، مثل 
مبادرة »الحزام والطريق« الصينية ومشروع 
ــــذي  ــادي األوراســــــــــــــي« الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ »االتــــــحــــــاد االقـ
تطرحه روسيا. فاألخيرة هي من الدول األقل 
عدم  ونتيجة  الصينية.  املبادرة  من  استفادة 
حماسة الصني ملشروع »االتحاد االقتصادي 
ــــي« فشلت روســيــا فــي أن تــدفــع قدمًا  األوراسـ
بهذا املشروع، بل وتدور شكوك حول إمكانية 
استمراره بعد أن شملت الصني كامل املنطقة 
ــة بــــمــــبــــادرة »الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق«. ــ ــيــ ــ األوراســ

توسع جديد 
وافق زعماء املنظمة، في قمتهم األخيرة، على 
توسيع عضوية املنظمة، عبر إطالق آلية ضم 
إيران كعضو دائم بعدما كانت عضوًا مراقبًا 
منذ 2005. وباتت املنظمة تضم تسعة أعضاء 
دائــمــني، هــم الــصــني، وروســيــا، وأوزبكستان، 
ــتــــان،  ــيــــكــــســ ــد، وبـــــاكـــــســـــتـــــان، وطــــاجــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ والــ
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان، وكــــازاخــــســــتــــان، وإيــــــــران، 
إضافة إلى كل من أفغانستان، وبيالروسيا، 
ــبــــني. وانـــضـــمـــت  ــراقــ ومـــنـــغـــولـــيـــا كـــأعـــضـــاء مــ
قـــطـــر والـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر بــصــفــة »شـــريـــك 
ــانـــب كــــل مــــن أرمــيــنــيــا،  ــــى جـ ــوار« إلـ ــ ــحـ ــ فــــي الـ
وأذربيجان، وتركيا، وسريالنكا، وكمبوديا، 
ونــيــبــال. وبــعــد جــهــود اســتــمــرت أكــثــر مــن 15 
فــي قمتهم على  عــامــًا، وافـــق زعــمــاء املنظمة 
إطـــــالق عــمــلــيــة ضـــم إيــــــران لــلــمــنــظــمــة، وهــي 
إلنجازها،  عامني  حتى  تستغرق  قد  عملية 
اإلجــــراءات  الــتــي استغرقتها  بــاملــدة  قــيــاســًا 
بعد تبني قرار مشابه لضم الهند وباكستان 
فــي 2017. واحتفت  انتهت  فــي 2015 والــتــي 
ــنـــظـــمـــة عـــلـــى مــنــحــهــا  ــران بـــمـــوافـــقـــة املـ ــ ــهـ ــ طـ
كبيرًا.  نصرًا  واعتبرتها  الكاملة،  العضوية 
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، في  وقال 
القمة، إن »العالم دخل حقبة جديدة. الهيمنة 
واألحـــاديـــة إلـــى زوال... الــنــظــام الــعــاملــي بــدأ 
وإعـــادة  التعددية  نحو  يتجه  فشيئًا  شيئًا 
توزيع القوى نحو الدول املستقلة«. واعتبر 
ــام تعزيز  أن الــعــقــوبــات »عــقــبــة أســاســيــة أمــ
الــتــكــامــل اإلقــلــيــمــي«، مــشــددًا عــلــى أن »على 
منظمة شنغهاي للتعاون أن تضع هيكليات 
وآليات لترد بشكل جماعي على العقوبات«.
ــــب املــتــحــدث بـــاســـم هــيــئــة الـــرئـــاســـة في  وذهـ
الــبــرملــان اإليــرانــي نــظــام الــديــن مــوســوي، في 
 مـــا نشهده 

َّ
حــديــث لــوكــالــة »إســـنـــا«، إلـــى أن

هــو »إقــامــة نظام عاملي جــديــد، حيث تعتبر 
ربــاعــيــة الــقــوة فــي الــشــرق )روســـيـــا، الــصــني، 
إيــران( من أهم الالعبني الدوليني في  الهند، 
هـــذه املــنــظــومــة الــعــاملــيــة الـــجـــديـــدة«. وبــعــيــدًا 
انضمام طهران  فإن  اإليرانية،  املبالغات  عن 
املنظمة  دول  مــع  لــلــتــعــاون  فــرصــة  يمنحها 
في املجاالت االقتصادية واألمنية، بعد رفع 

العقوبات، ألن أيًا من الدول لن تتعاون معها 
في حال وجود فيتو أميركي أو قرارات أممية 
ــــح أن املــوافــقــة عــلــى ضمها  واضـــحـــة. واألرجـ
جاءت بناء على تقديرات موسكو وبكني بأن 
طريقها  فــي  طــهــران  على  األممية  العقوبات 
إلـــى الـــرفـــع فـــي ظـــل الــتــقــدم فـــي املــفــاوضــات. 
لــقــادة  فـــي 2010،  قــمــة طــشــقــنــد  ومــعــلــوم أن 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي، تــبــنــت مــعــايــيــر جـــديـــدة، 
تنص على أن أي دولــة ترغب في أن تصبح 
عضوًا في املنظمة »يجب أال تكون خاضعة 
ــبـــل مــجــلــس  ألي عـــقـــوبـــات مـــفـــروضـــة مــــن قـ
األمــن الــدولــي«. كما تكمن أهمية ضــم إيــران 
بــأنــهــا طـــرف أســاســي فــي أي حــل مستقبلي 
األكــبــر حاليًا  التحدي  أفغانستان، وهــو  فــي 
املقابل فإن  في وجــه منظمة شنغهاي. وفــي 
جيوستراتيجية  مــشــاكــل  يخلق  إيــــران  ضــم 
الوصول  أنــه يصّعب  كما  للمنظمة،  جــديــدة 
إلى توافقات في بعض القضايا املهمة، نظرًا 
بــاإلجــمــاع.  تبنيها  يتم  املنظمة  ــرارات  قــ ألن 
كما أن ضم إيران يصّعب إمكانية دخول دول 
عــربــيــة، مــثــل الــســعــوديــة، إلـــى املــنــظــمــة نظرًا 

لعالقاتها املتوترة مع طهران.

قطر شريك في الحوار
ومــــن املـــؤكـــد أن مــنــح قــطــر صــفــة شـــريـــك في 
الحوار مع املنظمة، يسهم في شكل كبير في 
ــداف املــنــظــمــة الــتــي نــصــت عليها  ــ تــحــقــيــق أهـ
الوثيقة التأسيسية، وأهمها تعزيز سياسات 
ـــدول  الــثــقــة املـــتـــبـــادلـــة وحـــســـن الــــجــــوار بـــني الـ
أن قطر تحتفظ بعالقات  ومــعــلــوم  األعــضــاء. 
ــلـــدان املــنــظــمــة، كــمــا أنــهــا  جـــيـــدة مـــع مــعــظــم بـ
نجحت في وساطاتها لحل كثير من األزمات 
فــي الــعــالــم. وتــــزداد أهــمــيــة انــضــمــام قــطــر في 
ظــل الـــدور املــحــوري الـــذي لعبته الــدوحــة في 
جـــهـــود حـــل األزمــــــة األفـــغـــانـــيـــة فـــي الــســنــوات 
األخيرة، وعالقتها مع »طالبان« وكل األطراف 
األفــغــانــيــة، عــلــى حـــّد ســـــواء، الــتــي تــقــبــل بها 
وســـيـــطـــًا فــــي الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــحـــول 
الــــدوحــــة إلــــى مـــركـــز أســـاســـي لــلــدبــلــومــاســيــة 

العاملية بشأن الحل في أفغانستان.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن املــنــظــمــة تـــضـــم بــلــدانــًا  وعـ
العاملي،  االقــتــصــاد  ربــع  نحو  على  تستحوذ 
ــزداد الــحــصــة إلـــى 35 فـــي املــائــة  ــ ويــمــكــن أن تـ
ــمـــو الـــكـــبـــيـــر فــي  ــنـ ــقـــد الــــحــــالــــي مــــع الـ ــعـ فــــي الـ
مــعــظــم بــلــدانــهــا، والــصــني والــهــنــد عــلــى وجــه 
الــخــصــوص، إضــافــة إلـــى أن أكــثــر مــن نصف 
سكان العالم يعيشون فيها، ومساحتها تزيد 
بعدة أضعاف عن مساحة أوروبــا والواليات 
ما  شنغهاي  منظمة  فـــإن  مجتمعة،  املــتــحــدة 
إلــى كونها »منتدى سياسيًا« ال  أقـــرب  زالـــت 
ــار مــؤســســي  ــ ــتـــالك إطـ ــى مــســتــوى امـ يـــرقـــى إلــ
فعال، وليس مطروحًا على بساط البحث في 
املدى املنظور إخراجها من طابعها التنسيقي 
واالســـــــتـــــــشـــــــاري فــــــي مــــــا يــــخــــص الـــقـــضـــايـــا 

السياسية والتنمية االقتصادية.
على الرغم من كل ما سبق، استطاعت منظمة 
للعمل  مساحة  تخلق  أن  للتعاون  شنغهاي 
انعكست  الــدول األعضاء فيها،  املشترك بني 
ــًا بـــنـــســـب مــخــتــلــفــة عـــلـــى الـــعـــالقـــات  ــابــ إيــــجــ
ــت فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة،  ــمــ ــاهــ ــا، وســ ــهـ ــنـ ــيـ فـــــي مـــــا بـ
ومــواجــهــة الــعــديــد مــن املــخــاطــر والــتــحــديــات 
شروط  لكن  التناقضات.  وتحجيم  املشتركة 
اســـتـــمـــرارهـــا بـــــأداء دورهـــــا وتـــطـــويـــره يـــدور 
حول اإلجابة على سؤال: إلى متى، وإلى أي 
كــأســاس  الــبــراغــمــاتــيــة  أن تنجح  حـــد، يمكن 
للتعاون بني دول تجمعها مصالح وتفرقها 

مصالح أخرى في آن واحد؟

في  شنغهاي،  منظمة  قادة  تبنّى 
الذي  دوشنبه«،  »إعــالن  قمتهم، 
شددوا فيه على التزامهم بالمبادئ 
وتعهدوا  للمنظمة،  التأسيسية 
بينهم  العالقات  تطوير  بمواصلة 
ــدد  وج ــاالت.  ــج ــم ال مختلف  ــي  ف
أسست  المنظمة  أن  التأكيد  اإلعــالن 
ــدف تــعــزيــز الــثــقــة الــمــتــبــادلــة  ــه ب
والصداقة وحسن الجيرة، والتعاون 
في سبيل دعم وتعزيز السالم واألمن 
ومواجهة  اإلقليمي،  واالســتــقــرار 
ــدة،  ــدي ــات وتــهــديــدات ج تــحــدي
وليست تحالفًا موجهًا ضد أي دول 

أو مناطق أخرى.

تمسك بالمبادئ 
التأسيسية

قضية

سامر إلياس

عــلــى وقــــع أخــطــر تــحــديــات أمــنــيــة 
تأسيسها  منذ  املنظمة  تواجهها 
قــــبــــل نــــحــــو عــــشــــريــــن عـــــامـــــًا، بــعــد 
املــتــحــدة مــن أفغانستان  الـــواليـــات  انــســحــاب 
ــــان« عـــلـــى الـــحـــكـــم،  ــبـ ــ ــالـ ــ ــة »طـ ــركــ ــيــــطــــرة حــ وســ
لــلــتــعــاون قمتها  اخــتــتــمــت منظمة شــنــغــهــاي 
الطاجيكية  العاصمة  الحادية والعشرين في 
دوشـــنـــبـــه فـــي 17 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، 
البدء  الــشــرق، عبر  بــإقــرار توسع جديد نحو 
بإجراءات ضم إيران كعضو دائم، ومنح قطر 
والسعودية ومصر صفة »شريك في الحوار«. 
وعلى الرغم من أن املنظمة باتت تجمع نحو 
21 دولـــــة، بـــني الــعــضــويــة الـــدائـــمـــة واملــراقــبــة 
الدولي لم يرتق  وشركاء الحوار، فإن دورهــا 

بــعــد إلــــى مــســتــوى إمـــكـــانـــات دولــــهــــا، بسبب 
عوامل ذاتية وموضوعية.

ومــــع تـــضـــارب وجـــهـــات نــظــر األعـــضـــاء حــول 
ــاع املــســتــجــدة فــي أفــغــانــســتــان،  ــ تقييم األوضـ
ســعــى الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــقــمــة إلــــى »تــدويــر 
الزوايا«، والتركيز على شعارات عامة بشأن 
أهــمــيــة االســـتـــقـــرار واألمــــــن فـــي أفــغــانــســتــان، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة شــامــلــة، وغـــيـــاب أي بــديــل 
عن التسوية السياسية وفق القانون الدولي. 
ــة في  ــ ــــدت دول املــنــظــمــة أن تــســويــة األزمــ وأكــ
فــي أســرع وقــت ممكن تمثل أحد  أفغانستان 
واألمــن  االستقرار  على  للحفاظ  العوامل  أهــم 
في أراضي »شنغهاي للتعاون«. ومع تأكيدهم 
دعــــم أفــغــانــســتــان كـــدولـــة مــســتــقــلــة وحــيــاديــة 
املنظمة   أعضاء 

ّ
وموحدة وديمقراطية، حض

على األهمية القصوى لتشكيل حكومة شاملة 

كان الفتًا خالل القمة عودة التركيز على هدف توحيد الجهود لمحاربة 
مصطلح  وهو  والتطرف«،  واالنفصالية  »اإلرهــاب  الثالث(  الشرّ  )قوى 
أطلقته الصين مع تأسيس منظمة 
محل  ليحل   ،2001 في  شنغهاي 
الدعوة  في  طــرح  الــذي  الهدف 
في  الــقــمــة،  فــي  تأسيسها  إلــى 
 ،1996 إبريل/نيسان  في  موسكو 
بوريس  األسبق  الروسي  الرئيس  بين 
الصيني  ونظيره  )الصورة(  يلتسين 
يتمثل  وكــان  زيمين،  جيانغ  آنــذاك 
الصين  بين  الحدود  بترسيم  حينها 

ودول االتحاد السوفييتي.

محاربة »قوى الشرّ الثالث«

احتفت طهران بمنحها العضوية الكاملة في المنظمة )األناضول(
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ضحايا »المخبر السري« في العراق بانتظار العدالةالحكومة اليمنية تعود إلى عدن

عدن ـ العربي الجديد

لــم يــكــد رئــيــس الــحــكــومــة اليمنية مــعــني عبد 
املـــلـــك يـــعـــود، أمــــس الـــثـــالثـــاء، إلــــى الــعــاصــمــة 
املــؤقــتــة عـــدن، وذلـــك بعد 5 أشــهــر مــن الغياب 
ــبـــاري، حــتــى انــبــرى »املــجــلــس االنــتــقــالــي  اإلجـ
الــحــكــومــة مسؤولية  إلـــى تحميل  الــجــنــوبــي« 
ــان الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي تـــعـــيـــشـــه املـــنـــاطـــق  ــيـ ــلـ ــغـ الـ
الــخــاضــعــة لــنــفــوذ الــحــكــومــة، عــبــر مطالبتها 

بمعالجة األوضاع االقتصادية واملعيشية.
ــلــــس الــــــــــــــوزراء،  وأوضــــــــــــح مـــــصـــــدر فــــــي مــــجــ
إلى  امللك وصــل  عبد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
قــصــر مــعــاشــيــق الـــرئـــاســـي، بــرفــقــة عــــدد من 
السعودية،  القوات  من  وبحماية  املسؤولني، 
على أن يلحق به باقي الوزراء الذين وصلوا 
إلى مدينة سيئون في محافظة حضرموت. 
وصــول  رسميًا  اليمنية  الحكومة  تعلن  ولــم 

عبد امللك إلى عدن.
الالفت  فإنه كان من  األمنية،  للظروف  ونظرًا 
أن اإلعالن الحكومي عن وصول رئيس الوزراء 
إلى محافظة شبوة مساء اإلثنني املاضي، جاء 
بــعــد انــتــهــاء الـــزيـــارة الــتــي اســتــمــرت لساعات 
عدة، وانتقاله بعدها إلى مدينة املكال عاصمة 
امللك، خالل  محافظة حضرموت. وشــدد عبد 
اجتماع مع محافظ حضرموت وقائد املنطقة 
ــرج الــبــحــســنــي،  الــعــســكــريــة الــثــانــيــة الــــلــــواء فــ
إلى  التابعة  بنسختها  »سبأ«  وكالة  بحسب 
الــشــرعــيــة، »أهــمــيــة مــضــاعــفــة الــجــهــود خــالل 

بغداد ـ سالم الجاف

عــلــى الـــرغـــم مـــن إقــــــرار الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
ــنــــوات  ــن مـــنـــاســـبـــة خـــــــالل الــــســ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــــي أكـ فــ
املــاضــيــة بتسبب مــا يــعــرف بــنــظــام »املــخــبــر 
ــــوزراء  ــر فـــي عــهــد رئــيــس الـ الـــســـري« الــــذي أقـ
كأحد   )2014  2006( املــالــكــي  نـــوري  األســبــق 
أســالــيــب تحصيل املــعــلــومــات األمــنــيــة آنــذاك 
إال  واســعــة،  وقــانــونــيــة  إنسانية  بانتهاكات 
أن آالف املــواطــنــني مــن ضــحــايــا هـــذا النظام 
مــا زالـــوا فــي الــســجــون، فيما يطالب ذووهــم 
السلطات بإعادة محاكمتهم، أو السماح لهم 
باستئناف األحكام التي صدرت بحقهم بناًء 
على معلومات »املخبر السري« التي ال تخلو 

في حاالت عدة من الكيدية.
ــــذي  ــر الــــــســــــري«، الـ ــبــ ــام »املــــخــ ــظــ ويـــقـــضـــي نــ
ابتدع في عهد نــوري املالكي كأحد أساليب 
مكافآت  بمنح  األمنية،  املعلومات  تحصيل 
معلومات  يقدمون  الذين  لألشخاص  مالية 
أمــنــيــة، وعـــــادة مـــا تــتــبــنــى قــــوات األمــــن هــذه 
املعلومات في التحرك ضد األشخاص الذين 
ــــد تــســبــبــت  ــري. وقـ ــســ يــســتــهــدفــهــم املـــخـــبـــر الــ
ــذا الــنــظــام  ــار هــ ــ وشـــايـــات مـــن عــمــلــوا فـــي إطـ
مـــن األشـــخـــاص في  فـــي زج عـــشـــرات اآلالف 
السجون، علمًا بأنه تم تقديم معلومات غير 
صحيحة في كثير من األحيان، طمعًا باملال 

أو بسبب عداوات أو مشاكل شخصية.
ــام 2014،  ــ ــلــــى عـ ــر مــجــلــس الـــقـــضـــاء األعــ ــ وأقــ
فــي بــيــان رســمــي لــه، عقب أشــهــر مــن تشكيل 
حكومة حيدر العبادي خلفًا لحكومة املالكي، 
ــذه اآللـــيـــة بــمــشــاكــل عـــدة وإلــحــاق  بــتــســبــب هـ

هــــذه املـــرحـــلـــة الـــحـــرجـــة لـــتـــجـــاوز الــتــحــديــات 
القائمة، خاصة في الجوانب املرتبطة بحياة 
املواطنني«، الفتًا إلى »ضرورة تكثيف الجهود 
الــحــكــومــيــة ملــعــالــجــة الـــتـــحـــديـــات الــعــســكــريــة 

واألمنية واالقتصادية والخدمية«.
ولم ُيعرف بعد ما هي الضمانات التي تلقتها 
السعوديني  الــوســطــاء  مــن  اليمنية  الحكومة 
من أجل العودة إلى عدن، حيث كانت تشترط 
ــاة اتـــفـــاق الـــريـــاض، وكـــذلـــك املجتمع  عــلــى رعــ
الدولي، وجود ضمانات حقيقية من »املجلس 
بعدم  إماراتيًا،  املدعوم  الجنوبي«،  االنتقالي 
الـــتـــدخـــل فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة أو مــحــاولــة 

فرض أمر واقع.
ورحب »املجلس االنتقالي«، الذي يسيطر على 
عدن، بعودة عبد امللك إلى العاصمة املؤقتة، 
واعتبرها واحــدة من مطالبه التي عّبر عنها 
خــالل األشــهــر املاضية. ودعــا املتحدث باسم 
املجلس علي الكثيري، في بيان، الحكومة إلى 
التي  مسؤولياتها  وتحّمل  بمهامها  »القيام 
معالجة  ذلــك  وفــي طليعة  أجلها،  مــن  ّكلت 

ُ
ش

والخدمية  واملعيشية  االقتصادية  ــاع  األوضـ
ــاول  ودفـــــــع املــــرتــــبــــات بـــشـــكـــل فــــــــــوري«. ويــــحــ
»االنـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« مـــمـــارســـة الــوصــايــة 
األوضــاع  ملعالجة  بتوجيهها  الحكومة،  على 
ــتــــصــــاديــــة والـــخـــدمـــيـــة ودفـــــــع املــــرتــــبــــات،  االقــ
السياسية  شــؤونــه  فــي  تدخلها  يرفض  فيما 

والعسكرية واألمنية.
ومــنــذ املـــغـــادرة اإلجــبــاريــة لــرئــيــس الحكومة 
عدن أواخــر مــارس/آذار املاضي جراء اقتحام 
عــنــاصــر انــفــصــالــيــة قــصــر مــعــاشــيــق، شهدت 
االنتقالي«،  و»املجلس  الحكومة  بني  العالقة 
الــذي يشارك في حكومة املحاصصة بخمس 
حــقــائــب وزاريــــــة، احــتــقــانــًا كــبــيــرًا، واتــهــامــات 
مـــتـــبـــادلـــة بـــاالنـــقـــالب عـــلـــى تـــفـــاهـــمـــات اتـــفـــاق 

الرياض في العام 2020.
ــق الــــحــــكــــومــــي املـــــــفـــــــاوض فــي  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ وكــــــــــان الـ
ــد اتـــهـــم االنــفــصــالــيــني في  ــريــــاض، قـ ــاق الــ ــفـ اتـ
»الـــتـــدخـــل املــبــاشــر  ـــ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املـــاضـــي بـ
وغــيــر املـــشـــروع فـــي عــمــل مــؤســســات الـــدولـــة، 
الــقــرارات املخالفة للقانون، وإصــدار  وإصــدار 
الــتــوجــيــهــات املـــبـــاشـــرة لـــقـــيـــادات الـــدولـــة في 
العاصمة املؤقتة عدن، واالستمرار في تعطيل 

الظلم باملواطنني. وقال رئيس املجلس آنذاك، 
مــدحــت املــحــمــود، إن 498 مــخــبــرًا ســريــًا في 
بغداد وحدها تمت إحالتهم للقضاء بتهمة 
البالغ الكاذب، متحدثًا عن »رفــض أن يكون 

القضاء جسرًا للسياسيني«.
الثالثاء، قال مسؤول قضائي عراقي  وأمس 
في بغداد، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »مــجــلــس الــقــضــاء عــلــى اســتــعــداد إلعـــادة 
بــنــاًء على  إدانتهم سابقًا  تمت  مــن  محاكمة 
وشـــايـــات املــخــبــر الـــســـري، أو مـــن يـــّدعـــي أن 
اعـــتـــرافـــاتـــه انـــتـــزعـــت مــنــه تــحــت الــتــعــذيــب«. 
وأضاف أنه »في حال تم التوافق على تنفيذ 
هذه الخطوة سياسيًا، لن تكون هناك مشكلة 
مختصة  لجان  توفير  في  للقضاء  بالنسبة 
وأوضــح  القضايا«.  ملراجعة  السجون  داخــل 
أنه »من املمكن تشكيل لجنة قضائية برملانية 
م التظلمات أو 

ّ
ملراجعة وضع السجناء وتسل

حتى األدلة والدفوعات التي تثبت براءتهم، 
لكن املوضوع منوط برئيس الجمهورية أواًل 
من الجانب الدستوري، وباإلرادة السياسية 

للمضي بهذه الخطوة«.
ــار  ــيـ ــزب »الـــخـ ــ ــيــــس حــ ــال رئــ ــ مــــن جــــانــــبــــه، قــ
ــي«، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عـــبـــد الــكــريــم  ــربــ ــعــ الــ
الـــســـري يمثل  عـــبـــطـــان، إن »نـــظـــام املــخــبــر 
التي مــا زالــت  الوقحة  القضايا  واحـــدة مــن 
وأضـــــاف  اآلن«.  لـــغـــايـــة  شـــاخـــصـــة  آثــــارهــــا 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه »فــي 
دول الــعــالــم، يــتــم االعــتــمــاد عــلــى أشــخــاص 
ــــي مـــســـألـــة الـــتـــعـــاون  مــــوثــــوقــــني وأمـــــنـــــاء فـ
العراقية، فإن  األمني، لكن بالنسبة للحالة 
عــبــارة عن  كــانــت  الــســري  املخبر  معلومات 
وشايات بسبب عداوات شخصية أو طمعًا 
بتحصيل املال نظرًا للمكافآت التي يحصل 
ــابـــل أي مــعــلــومــات  ــقـ ــبــــرون مـ ــخــ عــلــيــهــا املــ
يــقــدمــونــهــا«. واعــتــبــر أن »قـــرار إحــالــة نحو 
500 مـــن املــخــبــريــن الــســريــني إلــــى الــقــضــاء 
بتهمة تضليل العدالة يجب أن يكون دافعًا 
ــادة فــتــح قــضــايــا كــثــيــر مــمــن تـــضـــرروا  ــ إلعــ
بــســبــب وشـــايـــات املــخــبــر الــــســــري«، مــؤكــدًا 
أن »هــنــاك أعــــدادًا كــبــيــرة مــن املــواطــنــني في 
املخبرين،  نتيجة وشايات هؤالء  السجون 
)املواطنني(  قضاياهم  مع  التعامل  ويمكن 

سجلت حاالت قتل بني الضحايا داخل مراكز 
التحقيق«.

 »الــحــل األمــثــل 
ّ
واعــتــبــرت املــتــحــدثــة ذاتــهــا أن

والـــســـريـــع ملــعــالــجــة هــــذه األزمــــــة اإلنــســانــيــة 
واألخـــالقـــيـــة هـــو إجــــــراء مــحــاكــمــات جــديــدة 
دخــــل السجن 

ُ
لــكــل مــن ثــبــت تــعــذيــبــه أو مــن أ

ــر  ــيــ ــوفــ ــر الــــــــســــــــري، وتــ ــ ــبـ ــ ــــخـ بــــمــــعــــلــــومــــات املـ
االستشارة القانونية املجانية للضحايا من 

خالل محامني مستقلني«.
وكــأحــد األمــثــلــة عــلــى ضــحــايــا نــظــام املخبر 
ــو مــن  ــ ــال أحـــمـــد املـــشـــهـــدانـــي، وهـ ــ الــــســــري، قـ
ســكــان منطقة املــشــاهــدة شــمــالــي بــغــداد، إن 
شقيقه »اعتقل من قبل قوة أمنية عام 2013، 
بسبب وشاية من مخبر سري«، موضحًا في 
حديث مع »العربي الجديد« أنه »صدر بحقه 
حكم بالسجن ملدة عشر سنوات، ولم يطلق 
ســراحــه على الــرغــم مــن أن املخبر الــســري تم 
اعــتــقــالــه بتهم تــقــديــم بــالغــات كــاذبــة وأديـــن 
بالسجن أيضًا. كما لم تتم املوافقة حتى على 

إعادة محاكمة شقيقي«.
وال توجد أرقام رسمية حول ضحايا نظام 
لكن سياسني  الــعــراق،  السري« في  »املخبر 
وحــقــوقــيــني يــتــحــّدثــون عــن عــشــرات اآلالف 
من الذين تم الــزج بهم في السجون بسبب 
املــعــلــومــات الــتــي قدمها مــخــبــرون ســريــون، 
أن  كــمــا  و2014.   2008 عـــامـــي  بـــني  خـــاصـــة 
هــذه اآللية ذاتها ما زالــت متبعة ولــم تنته 
أساسًا، إذ ُمنح قادة وأمراء األولوية والفرق 
الــعــســكــريــة بــالــجــيــش صـــالحـــيـــة الـــتـــعـــاون 
مــــع مـــتـــعـــاونـــني مــحــلــيــني لـــجـــلـــب وتـــوفـــيـــر 
ــا يمثل  املـــعـــلـــومـــات لـــقـــاء مـــكـــافـــآت، وهــــو مـ
وجــهــًا آخــــر لــلــمــخــبــر الـــســـري الــــذي تــتــرتــب 
على معلوماته اعتقاالت عادة ما يتخللها 
تــحــقــيــق تـــســـتـــخـــدم فـــيـــه مــخــتــلــف وســـائـــل 

التعذيب والضغط النفسي.
الــعــراق من عتبة  ويقترب عــدد السجناء في 
املــائــة ألـــف، منهم أكــثــر مــن 70 ألــف مــوزعــون 
الــعــدل، بينما  ــوزارة  لــ على 9 ســجــون تابعة 
يـــتـــوزع الـــعـــدد املــتــبــقــي عــلــى ســجــون تــعــرف 
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع،  تــتــبــع وزارات  بــاملــؤقــتــة 
إضافة إلى سجون تتبع أجهزة أمنية أخرى 

مثل جهازي املخابرات واألمن الوطني. دعا عبد الملك لمضاعفة الجهود لتجاوز التحديات القائمة )صالح العبيدي/فرانس برس(

هناك نحو مائة ألف سجين في العراق )جيالن حاجي/فرانس برس(

سيطرة الحوثيني على عدد من املديريات في 
 عــن االنــهــيــار القياسي 

ً
شــبــوة ومــــأرب، فــضــال

نــتــج عنه  ومـــا  الـــــدوالر،  أمـــام  املحلية  للعملة 
من غليان شعبي وتظاهرات غاضبة في عدد 
من املدن. وتأمل الحكومة أن تساهم عودتها 
إلى عدن في تعافي الريال اليمني كما حصل 
عند عودتها مطلع العام الحالي، لكن مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه ال  مــصــرفــيــة أكــــدت، لـــ
مــــؤشــــرات لــتــعــاف ســـريـــع هــــذه املـــــرة فـــي ظل 
املركزي في عدن  البنك  الصراع بني  استمرار 
ــوالـــي »املــجــلــس  وجــمــعــيــة الـــصـــرافـــني الـــتـــي تـ
االنــتــقــالــي«، والــتــي بــاتــت تتدخل فــي تحديد 
سعر النقد وتجاوز صالحيات البنك املركزي. 
وبلغ سعر صــرف الريال أمــس في عــدن نحو 

1180 ريااًل مقابل الدوالر الواحد.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، قد أقر، مساء 
اإلثـــنـــني املـــاضـــي، بــصــعــوبــة املــرحــلــة، مــشــددًا 
أي  لتجاوز  واملصارحة  املكاشفة  أهمية  على 

مؤسسات الدولة وفرض سلطة األمر الواقع«. 
وأثارت التعيينات التي قام بها محافظ عدن 
في  مللس،  أحمد حامد  لالنفصاليني،  املــوالــي 
املكاتب التنفيذية، حفيظة الحكومة اليمنية، 
والتي قالت إنها ليست من اختصاصه وتعٍد 
عـــلـــى الــــقــــوانــــني ومـــخـــالـــفـــة صـــريـــحـــة التـــفـــاق 

الرياض، وتطالب السلطات بالعدول عنها.
وخــــالفــــًا لــــألزمــــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــع »املـــجـــلـــس 
االنتقالي«، تواجه الحكومة ظروفًا استثنائية 
فـــي املـــجـــاالت الــعــســكــريــة واالقـــتـــصـــاديـــة، مع 

انتكاسات وعدم تكرارها. وقال، خالل لقاء مع 
نكون  أن  مسؤولني في شبوة »حرصنا على 
بينكم تأكيدًا على أننا لن نتخلى عن واجب، 
ــم املـــعـــوقـــات  ــ ــــن نـــتـــهـــرب مــــن مـــســـؤولـــيـــة رغـ ولـ
والـــعـــوائـــق والــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي ليست 
خافية على الجميع«. من جهة ثانية، أسفر 
قــوات  بــني  العنيفة  يــومــان مــن االشتباكات 
مدينة  حــول  والحوثيني  اليمنية  الحكومة 
مــأرب وســط الــبــالد عــن مقتل أكثر مــن 130 
شخصًا، معظمهم من املسلحني الحوثيني، 
قبائل ومسؤولون من  زعماء  قاله  ملا  وفقًا 
»أسوشييتد  لوكالة  والحوثيني  الحكومة 
ــــرس«. ويـــأتـــي تــصــعــيــد الــقــتــال فـــي مـــأرب  بـ
الغنية بموارد الطاقة، فيما توجه مستشار 
األمن القومي األميركي جيك سوليفان، إلى 
الرياض للقاء ولي العهد السعودي األمير 
واشنطن  تضغط  حيث  سلمان،  بن  محمد 

لوقف إطالق النار في حرب اليمن.

مقتل 130 من القوات 
الحكومية والحوثيين 
خالل يومين حول مأرب

اإلكــراه«. ولفت إلى أنه »توجد لجان ملتابعة 
باملستوى  لــيــس  لــكــن عملها  الــقــضــيــة،  هـــذه 
السجناء«، مبينًا  أعــداد  تــوازي  املطلوب وال 
 »املنازعات السياسية تسببت أحيانًا في 

ّ
أن

زج أبرياء في السجون«.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــالـــت املـــديـــرة اإلقــلــيــمــيــة 
لـــ«مــركــز الــرافــديــن الـــدولـــي لــلــعــدالــة وحــقــوق 
اإلنسان«، حنان عبد اللطيف، إن »السلطات 
العراقية ما زالت تماطل بشأن التوقيع على 
اتفاقية مناهضة التعذيب، على الرغم من أن 
في  النافذ  العراقي  الدستور  فــي  مثبت  ذلــك 
الــبــالد«. وأوضــحــت فــي حــديــث مــع »العربي 
الــجــديــد« أنــهــم فــي »مــركــز الــرافــديــن الــدولــي 
لــلــعــدالــة وحــقــوق اإلنـــســـان«، »وثـــقـــوا املــئــات 
من الحاالت املوجودة في السجون ملعتقلني 
أديـــنـــوا بــتــهــم وجـــرائـــم بـــنـــاًء عــلــى وشـــايـــات 
املــخــبــر الــســري أو بــانــتــزاع اعــتــرافــات منهم 
ــفــــرط، الـــــذي يــتــعــرض له  تــحــت الــتــعــذيــب املــ
ــعـــروف داخـــل  املــعــتــقــلــون بــشــكــل مــمــنــهــج ومـ
ــة األجـــــهـــــزة األمــــنــــيــــة«. وتــــابــــعــــت عــبــد  ــيـ ــبـ أقـ
اللطيف: »كانت هناك لألسف جرائم تعذيب 
ــن املـــــــاء، كــمــا  ــــان مــ ــــرمـ واعـــــتـــــداء جــنــســي وحـ

ــوقــــي، بــتــوفــيــر  ــقــ ــانــــب إنـــســـانـــي وحــ مــــن جــ
مــحــاكــمــات لــهــم ومـــراجـــعـــة اإلفـــــــادات الــتــي 

دفعت بهم ألن يكونوا ضحايا الظلم«.
بـــدوره، أكــد عضو الــبــرملــان الــعــراقــي، صــادق 
عـــبـــد الــــــرســــــول، »ضـــــــــــرورة تـــســـهـــيـــل إعــــــادة 
املــحــاكــمــات فـــي قــضــايــا املــخــبــر الـــســـري، كي 
الحكم  يكون هناك إنصاف في األحكام، ألن 
يجب أن يبنى على اليقني وليس على الشك«. 
ودعــا عبد الــرســول، فــي حديث مــع »العربي 
ــد«، الـــقـــضـــاء الــــعــــراقــــي إلـــــى »الــنــظــر  ــديــ ــجــ الــ
بقضايا ضحايا املخبر السري، والتحقق من 
الـــذي تــعــرض لــه املتهمون  اإلكـــراه والضغط 
ــددًا عـــلـــى »ضــــــرورة  ــشــ ــاء الـــتـــحـــقـــيـــق«، مــ ــنــ أثــ
ــق الــقــضــايــا غير  ــرافـ ــن أخـــــرى تـ ــرائـ وجـــــود قـ

القضاء على استعداد 
إلعادة محاكمة من تمت 

إدانتهم سابقًا

تأمل الحكومة اليمنية 
برئاسة معين عبد الملك، 
أن يساهم وجودها في 

عدن بتعافي العملة 
المحلية، فيما لم يعرف 
بعد نوع الضمانات التي 

تلقتها للعودة إلى 
العاصمة المؤقتة

تطالب جهات عدة في 
العراق بإعادة محاكمة 

ضحايا ما يعرف بنظام 
»المخبر السري« الذي 

ابتدع بعهد رئيس الوزراء 
األسبق نوري المالكي

منظمة شنغهاي

ال يطرح حاليًا إخراج 
المنظمة من طابعها 
التنسيقي واالستشاري

 تتضارب وجهات النظر 
حول تقييم األوضاع 

في أفغانستان

منح قطر صفة شريك 
بالحوار يسهم بتحقيق 

أهداف المنظمة

البراغماتية كأساس للتعاون 
رغم تناقض مصالح األعضاء



عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن

تحالف دفاعي 
بين باريس وأثينا

تجربة صاروخية لكوريا الشمالية

المرتزقة في ليبيا أولوية أميركية

الرئيس الفرنسي: 
يتعين على أوروبا الكف 

عن السذاجة

باريس ـ العربي الجديد

تــعــمــل فــرنــســا عــلــى تـــجـــاوز أزمـــة 
االتـــــفـــــاقـــــيـــــة األمـــــنـــــيـــــة الــــثــــالثــــيــــة 
»أوكــــوس« بــني الــواليــات املتحدة 
وأستراليا وبريطانيا، والتي دفعت كانبيرا 
االتفاق  تّم  التخلي عن صفقة غواصات  إلى 
»نــافــال«  مــع مجموعة  عــام 2016  فــي  عليها 
ـ  أميركية  بتقنية  تتمتع  غــواصــات  ملصلحة 
بريطانية وتعمل بالدفع النووي. وبعد نحو 
أســبــوعــني مــن األزمــــة، واســتــدعــاء السفيرين 
الــفــرنــســيــني، فــي أســتــرالــيــا، جـــان بــيــار تيبو 
إتيان، أعلنت  الــواليــات املتحدة فيليب  وفــي 
باريس، أمس الثالثاء، عن عودة األخير إلى 
واشنطن الــيــوم األربــعــاء، فــي مـــوازاة عقدها 
الرئيس  ودعــــوة  أثــيــنــا،  مــع  عسكرية  صفقة 
»التخلي عن  إيمانويل ماكرون األوروبيني لـ

السذاجة«.
واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــيـــونـــانـــي، كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، 
فــي قصر اإللــيــزيــه، أنــه يتعني على أوروبـــا 
ــة عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـــر  الـــكـــف عـــن الـــســـذاجـ
ــنــــاء قـــدراتـــهـــا  بـــالـــدفـــاع عــــن مــصــالــحــهــا وبــ
الــعــســكــريــة الــخــاصــة، وذلـــك بــعــد أن أبــرمــت 
الــيــونــان صــفــقــة لـــشـــراء فــرقــاطــات فرنسية 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا نــحــو ثـــالثـــة مـــلـــيـــارات يـــورو 
»عــنــدمــا  وأضـــــاف:  دوالر(.  مــلــيــارات   3.51(

مصالحها في املستقبل«. وأضاف: »إنه يوم 
تــاريــخــي لــلــيــونــان وفــرنــســا. قــررنــا تحديث 
تــعــاونــنــا الــدفــاعــي الــثــنــائــي«. ولــفــت إلـــى أن 
و»تحركًا  مشتركًا«  »دعــمــًا  يتضمن  االتــفــاق 
مشتركًا على كل املستويات«، من دون الكشف 

عن أي تفاصيل مالية متعلقة بالعقد.
البحر األبيض املتوسط  عّد منطقة شرق 

ُ
وت

مجااًل حيويًا ألوروبا وفرنسا بشكل خاص، 
ــل مــكــان  ــي كــ فـــرغـــم أن لـــبـــاريـــس مـــصـــالـــح فــ
وقـــــوة بــحــريــة عـــاملـــيـــة، إال أن الــحــيــز املــائــي 
االستراتيجي يشهد منافسة شديدة ونهمة، 
أنه  كما  تركيا وروســيــا،  قبل  مــن  خصوصًا 
ــة الــهــجــرة من  كـــان الــبــوابــة الــتــي فــتــحــت أزمــ

الشرق األوسط نحو أوروبا.
أن  ومما يمكن استخالصه من هذا االتفاق، 
فرنسا ستلتفت، بعد الضربة التي أصابتها 
أستراليا،  مــع  الــغــواصــات  عقد  نتيجة فسخ 
ــيـــت األوروبـــــــــي،  ــبـ ــى تــثــبــيــت أســـــاســـــات الـ ــ إلــ
خصوصًا عندما يتحدث ماكرون عن »تعزيز 
ــل بــشــكــل أكــثــر  ــمـ ــعـ الـــحـــمـــايـــة ألراضــــيــــنــــا والـ
تتطابق  املــقــاربــة  ــذه  وهـ وتــنــســيــقــًا«.  فاعلية 
أوروبــيــة  قــوة  لتشكيل  الفرنسي  السعي  مــع 

تدريجيًا  واالبتعاد  الذاتي،  للدفاع  مشتركة 
عن الواليات املتحدة، التي تركت أوروبا في 
تدفع ثمن أخطاء  األحــيــان وحيدة  كثير من 

ترتكبها في املنطقة.
فــي هــذه األثــنــاء، كشف مــاكــرون أن السفير 
اليوم  إلــى واشــنــطــن  إتــيــان سيعود  فيليب 
األربــعــاء »بتفويض واضــــح«، مــشــّددًا على 
ــه والــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن اتفقا  أنـ
فــي مكاملة هاتفية، على  املــاضــي  األســبــوع 
ــراء مــشــاورات مكثفة تــهــدف إلــى تهيئة  إجـ
ــــني الــحــلــيــفــني  ــثـــقـــة بـ ــان الـ ــمـ الـــــظـــــروف لـــضـ
أخرى  مــرة  أنــه سيتحدث  وأعلن  القديمني. 
مـــع بـــايـــدن فـــي مــنــتــصــف أكــتــوبــر/ تشرين 
األول املـــقـــبـــل، قــبــل اجـــتـــمـــاع مــبــاشــر مــقــرر 

نهاية الشهر املقبل في أوروبا.

8
سياسة

بعد نحو أسبوعين على 
تخلي أستراليا عن صفقة 

الغواصات الفرنسية، 
أعلنت باريس اتفاقأ لتوريد 

فرقاطات إلى اليونان 
ضمن تحالف دفاعي

التجربة هي الثالثة لكوريا الشمالية في سبتمبر الحالي )جونغ يون ـ جي/فرانس برس(

الدبيبة متوسطًا تاونسند ونورالند )فيسبوك(

ماكرون وميتسوتاكيس في اإلليزيه أمس )لودوفيك ماران/فرانس برس(

ــة تـــجـــاربـــهـــا  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ واصــــــلــــــت كــــــوريــــــا الــ
الصاروخية مع اإلعالن، أمس الثالثاء، عن 
إطالقها »مقذوفًا غير محدد« صوب البحر، 
قبالة ساحلها الشرقي، مثيرة موجة إدانات 
الجديدة  التجربة  وتــعــد  ودولــيــة.  إقليمية 
الـــثـــالـــثـــة مــــن نـــوعـــهـــا فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ 
و15   11 يومي  تجارب  بعد  الحالي،  أيلول 
ســبــتــمــبــر. وتــزامــنــت الــخــطــوة األخـــيـــرة مع 
تــجــارب إطــالق صـــاروخ مــن غــواصــة تابعة 
هيئة  وأعــلــنــت  الجنوبي.  الــكــوري  للجيش 
األركــان في سيول أن الشمال أطلق مقذوفًا 
»يــونــهــاب«  الــهــويــة. ونقلت وكــالــة  مجهول 
الكورية الجنوبية عن هيئة األركــان قولها 
إن الصاروخ قصير املدى وانطلق من بلدة 
مـــوبـــيـــونـــغ فــــي إقـــلـــيـــم جـــاكـــانـــغ فــــي شــمــال 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وقــطــع مــســافــة تــقــل عن 
200 كــيــلــومــتــر، وبـــلـــغ ارتـــفـــاع تــحــلــيــقــه 60 
كيلومترًا، أي نصف ارتفاع الصاروخ الذي 
ــلـــق فـــي 15 ســبــتــمــبــر. وتــوقــعــت الــهــيــئــة  طـ

ُ
أ

قامت  الشمالية  كــوريــا  أن  املحتمل  مــن  أنــه 
بإطالق تجريبي لصاروخ جديد يحلق في 
إلــى صــاروخ كروز  مرحلة ما قبل تطويره 
تفوق سرعته سرعة الصوت. وقال مسؤول 
ــن املــــقــــّدر أن  ــهـــاب«: »مــ »يـــونـ ـــ فـــي الــجــيــش لـ
نوع  من  أطلقت صــاروخــًا  الشمالية  كوريا 
جديد يختلف عن الصواريخ قصيرة املدى 
التي أطلقتها سابقًا، لجهة ارتفاع ومسافة 
يكون  أن  إمــكــانــيــة  تستبعد  وال   الــتــحــلــيــق، 
ذلـــك صـــاروخـــًا فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل تطوير 

صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت«.

على  الجنوبية  الــكــوريــة  الحكومة  وعــقــدت 
ــفــــور اجـــتـــمـــاعـــًا ملــجــلــس األمــــــن الـــوطـــنـــي،  الــ
الجديد،  الصاروخ  الــذي أسف على تجربة 
كما  بالستيًا«.  فه »صــاروخــًا 

ّ
لــم يصن لكنه 

الجنوبية  الكورية  الخارجية  وزارة  ذكــرت 

ــــوه كـــيـــو -  أن املـــبـــعـــوث الــــنــــووي لـــســـيـــول نـ
لكوريا  األمــيــركــي  املبعوث  مــع  دوك تحدث 
الــشــمــالــيــة ســـونـــغ كــيــم ملــنــاقــشــة الــتــجــربــة 
الدفاع  وزارة  رّجحت  املقابل،  في  الجديدة. 
اليابانية، من دون الخوض في التفاصيل، 

أن يكون الصاروخ بالستيًا.
ودانــت وزارة الخارجية األميركية تجربة 
ــيـــة، مـــطـــالـــبـــة فــــي الـــوقـــت  ــالـ كــــوريــــا الـــشـــمـ
نفسه بيونغ يــانــغ بــاالنــخــراط فــي حــوار. 
وذكرت الــوزارة في بيان، أن هذه التجربة 
الــصــاروخــيــة »تــشــّكــل انــتــهــاكــًا لــلــقــرارات 
ــن  الـــعـــديـــدة الـــتـــي أصــــدرهــــا مــجــلــس األمــ
الدولي وتشّكل تهديدًا لجيران جمهورية 
وللمجتمع  الديمقراطية  الشعبية  كوريا 
الدولي«. بدورها، قالت القيادة العسكرية 
األمــــيــــركــــيــــة ملـــنـــطـــقـــة املـــحـــيـــطـــني الـــهـــنـــدي 
ــيــــان، إنـــه  ــادئ )إنـــــدوبـــــاكـــــوم(، فــــي بــ ــ ــهـ ــ والـ
»عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا الــحــدث ال يشّكل 
تــهــديــدًا مــبــاشــرًا ألفـــراد  بــحــســب تقييمنا 
الواليات املتحدة أو أراضيها أو لحلفائنا، 
ط الــضــوء على 

ّ
 إطـــالق صــواريــخ يسل

ّ
فـــإن

ــرار لــبــرنــامــج  ــقـ ــتـ ــزع لـــالسـ ــ ــزعـ ــ الـــتـــأثـــيـــر املـ
ــروع« لــبــيــونــغ يــانــغ.  ـــشــ األســـلـــحـــة غــيــر املـ
وإذ أكـــد الــجــيــش األمــيــركــي فــي بــيــانــه أنــه 
»يتشاور عن كثب مع حلفائه وشركائه« 
 »التزام 

ّ
بشأن هذا املوضوع، شّدد على أن

الـــواليـــات املــتــحــدة الـــدفـــاع عــن جمهورية 
الجنوبية(  الرسمي لكوريا  )االسم  كوريا 

واليابان يبقى راسخًا«.
وجــــاء اإلعــــالن عــن الــتــجــربــة الــجــديــدة قبل 
األمــم  فــي  الشمالية  كــوريــا  يــحــث سفير  أن 
املتحدة على  الــواليــات  كيم سونغ  املتحدة 
ــيـــة تــجــاه  الــتــخــلــي عــــن ســيــاســتــهــا الـــعـــدائـ
ــال إنــــه ال أحــــد يــمــكــنــه أن  ــ بــيــونــغ يـــانـــغ. وقـ
يحرم بالده من حقها في الدفاع عن النفس 
واختبار أسلحة. وشّدد على أنه إذا تخلت 
العدائية  عــن سياستها  املــتــحــدة  الــواليــات 
فسترد بالده »عن طيب خاطر في أي وقت« 
عــلــى عــــروض املـــحـــادثـــات. وأضــــاف »لكننا 
نعتقد بأنه ال يوجد أي احتمال في املرحلة 
الـــحـــالـــيـــة لــتــخــلــي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة عــن 
كيم سونغ،  وتــطــّرق  الــعــدائــيــة«.  سياستها 
فــي كلمة كــوريــا الــشــمــالــيــة فــي اجــتــمــاعــات 
ـــ76، إلى  الجمعية الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة الــ
 بالده 

ّ
موضوع وباء كورونا، مشّددًا على أن

ــراءات صــارمــة« ملــحــاربــتــه، من  ــ ــخــذت »إجـ
ّ
ات

دون أن يؤّكد تسجيل أّي إصابة بالفيروس 
في كوريا الشمالية. مع العلم أنه في مطلع 
ــالــــي، رفــــضــــت كـــوريـــا  شـــهـــر ســبــتــمــبــر الــــحــ
ي حوالي ثالثة ماليني جرعة 

ّ
الشمالية تلق

للفيروس.  املضادة  الصينية  اللقاحات  من 
نظامها  بترّدي  املعروفة  الشمالية  وكوريا 
الصحي، كانت من أوائل الدول التي أغلقت 
حدودها ملنع انتقال الفيروس إلى أراضيها 

بعد ظهوره في الصني املجاورة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

طرابلس ـ العربي الجديد

يـــتـــصـــّدر مــلــف املـــرتـــزقـــة والــــقــــوات األجــنــبــيــة 
فـــي لــيــبــيــا أولـــويـــة املــبــاحــثــات الــتــي يجريها 
املـــســـؤولـــون الــعــســكــريــون األمــيــركــيــون، وهــو 
بــزيــارة قائد املنطقة العسكرية في  ــرجــم 

ُ
ت مــا 

أفريقيا »أفريكوم« الجنرال ستيفن تاونسند، 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، ملتقيًا رئــيــس  الــعــاصــمــة 
حكومة الــوحــدة الــوطــنــيــة، وزيـــر الــدفــاع عبد 
الــواليــات  مبعوث  بحضور  الدبيبة،  الحميد 
املتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورالند. 
وبــحــســب بــيــان صــــادر عـــن املــكــتــب اإلعــالمــي 
لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، بــحــث الــجــانــبــان تنسيق 
الليبي،  بالجنوب  اإلرهـــاب  ملكافحة  الجهود 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــا مـــلـــف إخـــــــــراج املــــرتــــزقــــة والـ ــاقــــشــ ونــ
مع  املبذولة  والجهود  الجنوب،  في  األجنبية 

الدول الحدودية حيال هذا الشأن.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــســتــعــد مــخــتــلــف األطــــراف 
الــســيــاســيــة لـــبـــدء املـــــشـــــاورات لــخــفــض حـــدة 
وتــّم  ليبيا،  فــي  األخــيــر  الــســيــاســي  التصعيد 
ــيـــاق، عـــن لـــقـــاء مــرتــقــب بني  اإلعــــــالن فـــي الـــسـ
وفــديــن مــن مجلس الــنــواب واملــجــلــس األعلى 
لــلــدولــة فــي املـــغـــرب. وكــشــفــت مــصــادر مــقــّربــة 
من املجلس الرئاسي في طرابلس، أن البعثة 
األســبــوع  يتم  أن  على  الــلــقــاء،  نّسقت  األممية 
 
ّ
الرئاسي حث املجلس  أن  إلــى  املقبل، مشيرة 

ــنـــواب عــلــى قــبــول الـــدعـــوة.  رئـــاســـة مــجــلــس الـ
وذكرت أن ممثلني عن أطراف دولية ستشارك 
فـــي الــلــقــاء فـــي املـــغـــرب، مـــن بــيــنــهــم نـــورالنـــد. 
ويــهــدف الــلــقــاء املــرتــقــب فــي املــغــرب إلـــى فتح 
سلسلة من املشاورات بني املجلسني للتوافق 
على إصدار التشريعات الالزمة لالنتخابات، 
املقبل،  األول  ديسمبر/كانون   24 فــي  املــقــررة 
واعتبار ما أصدره املجلسان مقترحات يمكن 

التوفيق بينها.
ــادت املــفــوضــيــة الوطنية  فــي هـــذه األثـــنـــاء، أعــ
الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات قـــانـــون انــتــخــاب رئــيــس 

ــــواب، بــعــد  ــنـ ــ ــــى مــجــلــس الـ ــة الـــجـــدلـــي إلـ ــدولــ الــ
مه ليكون أساسًا 

ّ
أسبوع من إعالنها عن تسل

املقبلة. ووفقًا لخطاب  الرئاسية  لالنتخابات 
وجـــهـــتـــه املـــفـــوضـــيـــة ملـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، أمـــس 
الـــثـــالثـــاء، فــــإن نـــص قـــانـــون انـــتـــخـــاب رئــيــس 
ــــى »تــعــديــل  الــــدولــــة وصـــالحـــيـــاتـــه يـــحـــتـــاج إلـ

وتصحيح بعض مواده وفق صيغ معينة«. 
ــة قـــانـــون  ــالــ ــإحــ ــواب بــ ــ ــنــ ــ ــ ــفــــى مـــجـــلـــس ال ــتــ واكــ
ــــى املـــفـــوضـــيـــة مــن  ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة إلـ ــتـــخـ االنـ
دون اإلعــــــالن عـــنـــه، لــكــنــه نـــــّوه يــــوم الــجــمــعــة 
املاضي، إلى تشكيل لجنة من عدد من النواب 
تتولى دراســة وإعــداد مقترح مشروع قانون 
الــنــواب  الــبــرملــانــيــة، لطرحه على  االنــتــخــابــات 
في جلسة جديدة، كــان مفترضًا أن تعقد في 
األســـبـــوع الــحــالــي، قــبــل تــأجــيــلــهــا إلـــى موعد 
»العربي  غير محدد. وأفادت مصادر مطلعة لـ
الجديد«، بأن املجلس الرئاسي بدأ بمحاولة 
املختلفة في  ــراف  األطــ بــني مختلف  الــتــوســط 
لــيــبــيــا، مــشــيــرة إلــــى اســـتـــعـــداده لــالضــطــالع 
بــاملــهــمــة بــني عـــدد مــن الـــنـــواب فــي طــبــرق، من 
ورئيس  صالح  عقيلة  املجلس  رئيس  بينهم 
لهجة  لــوقــف  الدبيبة  الحميد  عبد  الحكومة 
جــهــوده،  املجلس  وبــاشــر  بينهما.  التصعيد 
بالتنسيق مع البعثة األممية، لتأمني تواصل 
الــنــواب والــدولــة للتوافق  جديد بني مجلسي 
عــلــى الــتــشــريــعــات االنــتــخــابــيــة.  وكـــان رئيس 
املــجــلــس الـــرئـــاســـي مــحــمــد املــنــفــي، قـــد وصــل 
مساء أول من أمس االثنني، إلى طرابلس بعد 
ــدورة الـــــ76 للجمعية  ــ مــشــاركــتــه فــي أعــمــال الـ
الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك. ويـــرى 
الناشط السياسي الليبي عبد العزيز املجدم، 
في حديث مع »العربي الجديد« أن املنفي عاد 
مسنودًا إلى ثقل دولي. واعتبر في حديٍث مع 
هو  الرئاسي  »املجلس  أن  الجديد«  »العربي 
التجاذبات  الــذي بقي خــارج  الوحيد  الــطــرف 
 عن أن شخصية املنفي ليست 

ً
األخيرة، فضال

جدلية وتحظى بقبول من الجميع«.

أخيرًا من  الشمالية  كثّفت كوريا 
كوريا  باتجاه  خصوصًا  رسائلها 
الجنوبية. وكانت كيم يو- جونغ 
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ - أون لمحت السبت 
الماضي، إلى إمكان عقد قمة 
»االحترام«  بشرط  الكوريّتين  بين 
ــدم االنــحــيــاز«،  ــ الــمــتــبــادل و»ع
ــعــدمــا دعـــا الــرئــيــس  ــك ب ــ وذل
ـ  جــاي  مــون  الجنوبي  الــكــوري 
انتهاء  رسميًا عن  اإلعالن  إلى  إن 
 ،)1953 ـ   1950( الكورية  الحرب 
بــهــدنــة وليس  انــتــهــت  ــي  ــت وال

بمعاهدة سالم.

رسائل لسيول

ــتـــي في  نــتــعــرض لــضــغــوط مـــن الــــقــــوى، والـ
إلى  بعض األحيان تشدد مواقفها، نحتاج 
الـــرد وإظــهــار أن لدينا الــقــوة والــقــدرة على 
لألمور،  ليس تصعيدًا  أنفسنا.  عــن  الــدفــاع 
ــال: »هـــذا ليس  ولــكــن حــمــايــة ألنــفــســنــا«. وقــ
 عن التحالف مع الواليات املتحدة، بل 

ً
بديال

داخل  األوروبــيــة  الركيزة  لتحّمل مسؤولية 
حلف شمال األطلسي، واستخالص النتائج 
بأننا مطالبون باالهتمام بحماية أنفسنا«. 
ولــــدى ســؤالــه عــمــا إذا كــانــت هـــذه الصفقة 
تــنــطــوي عــلــى خــطــر إثــــارة الــتــوتــر فــي شــرق 
البحر املتوسط، قــال مــاكــرون إن االتــفــاق ال 
وإنما  التحديد،  وجــه  على  دولــة  يستهدف 
الحدود  اليونان لوجوب حماية  يركز على 
إلى  وتــطــرق  األوروبــــي.  لالتحاد  الخارجية 
التوترات التي سادت العام املاضي بالقول: 
»ال أعتقد أن اليونان في صيف 2020 كانت 
تتجه إلى القتال في شرق البحر املتوسط«. 
واجبنا  مــن  أوروبـــيـــني،  »بصفتنا  وأضــــاف 
ــاء. ومــن  إبــــداء الــتــضــامــن مــع الــــدول األعـــضـ
تتمكن  بتجهيزها حتى  نلتزم  أن  املــشــروع 
مــــن ضـــمـــان ســـالمـــة أراضـــيـــهـــا وأن نــلــتــزم 
بــالــتــعــاون لــحــمــايــتــهــا فـــي حــالــة تعرضها 

لهجوم أو اعتداء«.
فــي هـــذه األثـــنـــاء، أفـــاد مــصــدر فــي الحكومة 
ــرز«، أنـــه بموجب  ــتــ الــيــونــانــيــة لــوكــالــة »رويــ
ــلـــى شـــــــراء ثـــالث  ــا عـ ــنـ ــيـ االتــــــفــــــاق، وافــــقــــت أثـ
ــدة، مـــع إتـــاحـــة خــيــار لــشــراء  ــديـ فـــرقـــاطـــات جـ
فــرقــاطــة رابــعــة. ويــأتــي االتـــفـــاق، وهـــو ضمن 
استراتيجي  ودفاعي  عسكري  تعاون  اتفاق 
حوالي  بالفعل  أثينا  طلبت  أن  بعد  أوســـع، 
24 طائرة مقاتلة »رافــال« من شركة »داسو« 
ــالــــي، مــمــا  ــٍت ســــابــــق مــــن الــــعــــام الــــحــ ــ ــ فــــي وقـ
ــي  ــ ــة فـــي االتـــحـــاد األوروبــ ــ يــجــعــلــهــا أول دولـ
ــي الـــســـيـــاق،  ــ تـــشـــتـــري الـــطـــائـــرة املـــقـــاتـــلـــة. وفـ
الروابط  »هذا سيجعل  ميتسوتاكيس  وقال 
الــبــاب ألوروبـــا  لــعــقــود، ويــفــتــح  بيننا تمتد 
الــدفــاع عن  على  والــقــادرة  واملستقلة  القوية 
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