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التوحش الحوثي

الجزائر ـ عثمان لحياني

على الرغم من عدم تحديد الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون موعد االنتخابات 
بدء  الجزائر،  في  لالنتخابات  املستقلة  الهيئة  أعلنت  الــبــالد،  في  املبكرة  النيابية 
اســتــعــداداتــهــا املــبــكــرة، تــزامــنــا مــع تــرقــب الكشف عــن مضمون الــقــانــون االنتخابي 
في  شــرفــي،  محمد  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية  السلطة  رئــيــس  وقـــال  الــجــديــد. 
برنامج إذاعي أمس اإلثنني، إن »الهيئة في كامل الجاهزية لتنظيم االستحقاقات 
النيابية واملحلية املبكرة، التي وعد تبون بالبدء في إنجازها حال عودته من رحلته 
العالجية إلى أملانيا«، وفقا لتصريح تبون في ظهوره األول بعد وعكته الصحية 
بإعادة صياغة  تبون  كلفها  التي  الخبراء،  لجنة  أن  أسبوعني. وكشف شرفي  قبل 
السلطات  أن تجري  وتــوقــع  جــدًا.  قريبا  الــجــديــد، ستفرج عنه  االنتخابي  الــقــانــون 
مـــشـــاورات مــع األحــــزاب حـــول مــســودة الــقــانــون قــبــل عــرضــه عــلــى غــرفــتــي الــبــرملــان. 
وأضاف أن »أول ما يتبادر إلى أذهان الجزائريني عند الحديث عن االنتخابات هو 
الرشوة والشكارة )تدخل املال( اللتان شوهتا املسار الديمقراطي وحتى املؤسسات 
 جذريا«. وأشار إلى أن »الحلول القانونية 

ً
الدستورية، ويجب أن نجد لهذه اآلفة حال

النظم  إلــى  بالنظر  االنتخابية،  القوائم  أمــام شــراء رؤوس  الطريق  مــوجــودة لقطع 
التي طورت أساليب لوضع حد للرشوة والفساد السياسي الذي يسطو على إرادة 

الشعب خالل العقود املاضية«.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــراء  ــّدد رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي وعـــــوده بــالــعــمــل عــلــى إجــ ــ جـ
يسمح  لن  أنــه  وأكــد  لها.  املناسبة  الــظــروف  وتهيئة  املبكرة  البرملانية  االنتخابات 
للسالح املنفلت بالتحرك وتهديد حرية املواطن وأمنه وثقته في العملية االنتخابية. 
وخــالل تــرؤس الكاظمي اجتماعا موسعا، ضم الــوزراء وعــددًا من رؤســاء الهيئات 
املستقلة، ومفوضية االنتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية االنتخابات والعملية 
االنتخابية، قال »لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب في الدولة والنظام 
السياسي واآلليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها 
أن تحقق استقرار البلد«. وأكد أن »السلطة عندي ليست إرضــاًء للذات، وإنما هي 
عبء إنجاز وإجراء االنتخابات املبكرة، وعندها نكون قد أنجزنا املهمة التاريخية 
التي أنيطت بنا، ونحن جادون إلتمام هذه املهمة«. ودعا القوى السياسية والبرملان 
إلى »حسم موضوع املحكمة االتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية االنتخابية 
بالكامل«. وعلى الرغم من تأييد عدد من القوى السياسية إجراء انتخابات مبكرة 
في البالد، إال أن هاجس السالح املنفلت ما زال يشكل قلقا على نتائجها، ال سيما 

مع عدم وجود ثقة في إجراءات الحكومة في هذا االتجاه.

تونس ـ آدم يوسف

دافــع نــواب »قلب تــونــس« عــن رئيس الــحــزب نبيل الــقــروي، الــذي تــم إيقافه منذ 23 
ديسمبر /كانون األول الحالي. واعتبرت الكتلة، في مؤتمرين صحافيني في أقل من 
القرار، في مقدمتها إسقاط حكومة هشام  أن أهدافا سياسية تختفي وراء  أسبوع، 
املشيشي وإضعاف حزامها البرملاني والسياسي. وقال النائب عن الكتلة رفيق عمارة، 
»العربي الجديد«، إن »إيقاف نبيل القروي قرار سياسي، وليست املرة األولى التي  لـ
يتعرض فيها لإليقاف«، مشددًا على أن »نواب قلب تونس يد واحــدة، ومتماسكون 
أن »استهداف كتلة قلب تونس هدفه ضرب  الــحــزب«. واعتبر  الدفاع عن رئيس  في 
»قلب  عن  النائب  واعتبر  املشيشي«.  لحكومة  والسياسي  البرملاني  الــحــزام  تماسك 
تونس« عياض اللومي، في تصريحات في مقر مجلس الشعب )البرملان(، أن إيقاف 
القروي هو قرار تحفظي وليس إدانة قضائية. وأشار إلى رهان عدد من األطراف على 
املشيشي  الداعم لحكومة  الحزام  تفكيك  »ضــرب كتلة قلب تونس وانتهائها، وعلى 
بهدف إسقاطها، وتعويضها بحكومة على هوى أطراف تمت إزاحتها بسبب الفساد 
وتضارب املصالح«. وأكــدت الكتلة البرملانية لحزب »قلب تونس«، خالل مؤتمر في 
البرملان، أمس اإلثنني، تشكيل لجنة قانونية ملالحقة من يقف وراء حمالت التشكيك 
ستقاضي  أنها  وأعلنت  البرملانية.  وكتلته  ورئيسه  الحزب  طاولت  التي  والتشويه 
الذين  وقياديوه،  الديمقراطي«  »التيار  نــواب  مقدمتهم  وفي  السياسيني،  خصومها 
روجوا لخبر إيقاف القروي حتى قبل إعالن ذلك رسميا، و»هو ما يدعو لالستغراب«.

يسعى الوفد لضبط 
تمرد كتائب حزب اهلل 

والعصائب والنجباء

أرسلت طهران رسالة 
لواشنطن لتحذيرها من 

مغبة أي تصرف

للحديث تتمة...

بغداد تناشد 
طهران ضبط 

المليشيات

التجويع كسالح في الحرب: جريمة كيف توقفها األمم المتحدة؟

إليران  الكاظمي  يزور طهران مطالب من حكومة مصطفى  يحمل وفد عراقي 
يجر  قد  بما  العراق،  في  األميركية  المصالح  ضد  المليشيات  من  هجوم  أي  لمنع 
ردًا عسكريًا من واشنطن، تخشى السلطات في بغداد من أن يدخل البالد في أزمة 

كبيرة، مع استمرار التوتر األمني

بغداد ـ محمد علي، سالم الجاف

ــع املـــخـــاوف املــســيــطــرة في  عــلــى وقـ
ــــن عــمــلــيــات  الــــســــاحــــة الــــعــــراقــــيــــة مـ
ــداف جــــــديــــــدة لـــلـــمـــصـــالـــح  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
األميركية في البالد، قد تدفع واشنطن إلى 
رد فــعــل عــســكــري، كــانــت حــكــومــة مصطفى 
الكاظمي ترسل وفدًا إلى طهران ملناشدتها 
القريبة  العراقية  املليشيات  التدخل لضبط 
مــــنــــهــــا، خــــصــــوصــــا مــــــع املــــــــؤشــــــــرات عــلــى 
باستمرار  أكــان  العسكري،  التوتر  تصاعد 
الــدولــي  اســتــهــداف قــوافــل تــابــعــة للتحالف 
ضــد »داعــــش«، أو األحــاديــث عــن رصــد نقل 
صواريخ في بغداد. وُيكمل الوفد الحكومي 
الثالثاء،  اليوم  إلى طهران،  زيارته  العراقي 
حد  على  تماما،  مضمونة  غير  بمخرجات 
تعبير أحد املسؤولني العراقيني، الذي أبلغ 
»العربي الجديد« بأن الوفد توجه إلى إيران 
بحثا عن حلول وتفاهمات لضبط األوضاع 
ــــع دخـــــــول حــكــومــة  ــــي الـــــعـــــراق مـ ــيــــة فـ ــنــ األمــ
مصطفى الكاظمي والقوى السياسية فترة 
حبس األنفاس، خوفا من »هجوم فصائلي 
بات  أميركيا  رد فعل عسكريا  يفجر  جديد 
أقــرب مــن أي وقــت آخـــر«. وتــوّجــه الــوفــد إلى 
طـــهـــران مـــســـاء األحــــــد، بـــرئـــاســـة املــســتــشــار 
فـــي مــكــتــب الــكــاظــمــي، مـــديـــر مــكــتــب رئــيــس 
الوزراء السابق املستقيل عادل عبد املهدي، 
أبو جهاد  املعروف باسم  الهاشمي،  محمد 
الــهــاشــمــي، وهـــو أحـــد املــقــربــني مــن طــهــران، 
وشغل مناصب عدة في املجلس اإلسالمي 
األعــلــى بــزعــامــة عــبــد الــعــزيــز الحكيم خــالل 
ــده فـــي إيــــــران قــبــل الـــغـــزو األمــيــركــي  ــواجــ تــ
لــلــعــراق. كما ضــم الــوفــد شخصيات أخــرى 
ــع املـــســـؤولـــني  ــ ــات جــــيــــدة مـ ــعــــالقــ تـــتـــمـــتـــع بــ
الخارجية  وزارة  مــســتــوى  عــلــى  اإليــرانــيــني 

وكذلك الحرس الثوري و»فيلق القدس«، من 
بينهم شخصية مهمة ضمن »هيئة الحشد 

الشعبي« يدعى أبو علي البصري.
الوفد الذي عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولني 
في الحرس الثوري إلى جانب مسؤولي وزارة 
الخارجية، سعى إلى شرح خطورة األوضاع 
نّية  بشأن  املتوفرة  واملعلومات  الــعــراق،  فــي 
أميركية الرد على أي هجوم صاروخي آخر 
على سفارة واشنطن أو معسكر »فيكتوريا« 
املجاور ملطار بغداد الدولي، والذي تتواجد 
داخـــلـــه وحـــــدة مـــهـــام أمــيــركــيــة ضــمــن قـــوات 

التحالف الدولي.
»العربي  لـ الكاظمي  وقال مسؤول في مكتب 
تفاهم  لتحقيق  يسعى  الــوفــد  إن  الــجــديــد«، 
مع »إيــران الدولة«، على حد تعبيره، مشيرًا 
إلى أن الهدف هو أخذ ضمانات واضحة من 
املسؤولني اإليرانيني بشأن مساعدة الحكومة 
فــي فــرض الــقــانــون والــنــظــام، ومــن املــؤمــل أن 
ينهي الــوفــد زيــارتــه )الــيــوم الــثــالثــاء( بلقاء 
مــســؤولــني فــي مــكــتــب املــرشــد اإليـــرانـــي علي 
عــن مساعي  ذاتـــه. وكشف  للغرض  خامنئي 
الــــوفــــد لــضــبــط تـــمـــرد ثـــالثـــة مــــن الــفــصــائــل 
املسلحة على الحكومة العراقية وإخضاعها 
ــة، وهـــي »كــتــائــب حـــزب الــلــه«  ــرارات الـــدولـ ــقـ لـ

و»عصائب أهل الحق« و»النجباء«.
ــانــــي، طـــلـــب عـــدم  ــيــــاق، تــــحــــدث بــــرملــ فــــي الــــســ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن رسالة  ذكــر اســمــه، لـــ
مـــن الــكــاظــمــي حــمــلــهــا الـــوفـــد تــشــرح املــوقــف 
إلــى أن إيفاد   للقيادة اإليــرانــيــة، الفتا 

ً
كــامــال

الــهــاشــمــي جـــاء كــونــه مــحــل ثــقــة مــن الــحــرس 
إيـــران، مشيرًا  الــثــوري وكذلك املسؤولني في 
إلـــى أن »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــريــد الــتــعــامــل 
مع طــرف واحــد في أزمــة الفصائل املسلحة، 
فــي مــواقــف مؤسسة الحرس  لــوجــود تباين 
ــا واملــــســــؤولــــني اإليــــرانــــيــــني  ــمـــومـ الـــــثـــــوري عـ

باسم  املتحدث  قــال  جهته،  مــن  الرسميني«. 
الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي األســـبـــوعـــي أمــس 
اإلثنني، حول زيــارة الوفد العراقي، إنه »تم 
إجــراء مباحثات بشأن آخر التطورات«، من 
أن »هذه  التفاصيل، معتبرًا  املزيد من  دون 
املشاورات بني الطرفني أمر مألوف وعادي«. 
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اعــتــبــر خــطــيــب زادة 
الخاسر  األمــيــركــي  الــرئــيــس  تصريحات  أن 

نيويورك ـ ابتسام عازم

يودع مئات املاليني من الناس حول العالم، 
العام 2020، وهم يعانون من الجوع وسوء 
التغذية، الــنــاجــم فــي الــغــالــب عــن الــنــزاعــات 
املــســلــحــة، لــتــأتــي جــائــحــة كــــورونــــا وتــزيــد 
ــــة خــالل  الـــوضـــع. وازدادت األزمـ مـــن تــفــاقــم 
السنوات األخيرة بسبب استخدام التجويع 
بــأســالــيــب مختلفة فــي عــــدٍد مــن الــنــزاعــات 
كــأداة حــرب، ليحوم شبح املجاعة في عدد 

من هذه النزاعات، ولعل أبرزها اليمن.
زيادة أعداد الذين يعانون من الجوع، بمن 
ط 

ّ
فيهم الذين يتّم تجويعهم عن عمد، تسل

أكبر،  الضغط بشكل  الــضــوء على ضـــرورة 
لــكــي تــتــوقــف أطــــراف الـــنـــزاع عــن اســتــخــدام 
املدنيني واستهدافهم في حروبها. وفي هذا 
الــســيــاق، يــبــرز قـــرار مجلس األمـــن الــدولــي 
رقــم 2417 الــصــادر فــي الــعــام 2018، والــذي 
أكد أن »استخدام تجويع املدنيني كأسلوب 
من أساليب القتال، يمكن أن يشكل جريمة 

ــد تــــرامــــب ووزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــه مــايــك  ــ ــالـ ــ دونـ
بـــومـــبـــيـــو حـــــول الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الـــســـفـــارة 
والقوات األميركية في العراق »أمر مشكوك 
»ال  إيــران  أن  للغاية ومشيطن«، مؤكدا  فيه 
ر 

ّ
تسعى إلــى إثـــارة الــتــوتــرات«. غير أنــه حــذ

واشــنــطــن مـــن مــغــبــة أي تــحــرك ضـــد بـــالده، 
وقال »سندافع عن مصالحنا الوطنية بكل 
قوة وحزم«، كاشفا عن إرسال طهران رسالة 
»أي  مغبة  من  لتحذيرها  املتحدة  للواليات 
تصرف وتحميلها مسؤولية ذلك، من دون 
أي يسّمي الجهة التي نقلت عبرها الحكومة 
اإليــرانــيــة هــذه الــرســالــة. وأكـــد خطيب زادة 
ــران تــرفــض الــهــجــمــات عــلــى املــقــرات  ــ أن »إيــ

الدبلوماسية والسكنية«.
زيــارة الوفد العراقي إلى طهران تزامنت مع 
استمرار حملة التحشيد العسكري واألمني 
في مناطق عدة من بغداد، مع نصب حواجز 
تفتيش ونقاط مراقبة، خصوصا في محيط 
املنطقة الخضراء، التي يتوقع أن يتم إغالق 
طـــرق قــريــبــة مــنــهــا، خـــالل الــيــومــني املقبلني، 
خالل  ُسجلت،  فيما  أمنية.  مــصــادر  بحسب 
الــيــومــني املــاضــيــني، ثـــالث هــجــمــات بعبوات 
نـــاســـفـــة اســـتـــهـــدفـــت أرتـــــــــااًل تـــحـــمـــل مـــعـــدات 

ــــرب«. كــمــا دان الـــقـــرار بــشــدة »اســتــخــدام  حـ
تجويع املدنيني كأسلوٍب من أساليب القتال 
في عدٍد من حاالت النزاع، وهو أمٌر محظور 

بموجب القانون الدولي اإلنساني«.
وحول أهمية ذلك القرار، وما إذا كان له أي 
تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى ردع جــهــات تستخدم 
ــأداة حـــرب مــنــذ تبنيه قــبــل قــرابــة  الــجــوع كــ
الــســنــتــني، قــالــت املــتــحــدثــة الــرســمــيــة باسم 
ــذيــــة الـــعـــاملـــي فــــي نـــيـــويـــورك،  بـــرنـــامـــج األغــ
ــغــــربــــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة  شـــــذى املــ
»العربي الجديد« في نيويورك، إن »أكبر  بـ
إنــجــاز لــقــرار مــجــلــس األمــــن رقـــم 2417 هو 
االعتراف الدولي للمرة األولى بالعالقة بني 
الجوع والنزاعات في العالم، وأنه لن يكون 
باإلمكان القضاء على الجوع ما لم يتحقق 
السالم، وبهذا تّم تسليط الضوء على الدول 
الــنــزاعــات«. وأضافت  التي تعاني مــن هــذه 
املـــغـــربـــي: »شــهــدنــا فـــي الــعــامــني املــاضــيــني 
ــادة مــلــحــوظــة فــــي اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس  ــ ــ زيـ
األمن حول هذا املوضوع، ومع ذلك ال تزال 
هناك أعداد كبيرة من األفراد واألسر الذين 
بسبب  الغذائية  املساعدات  عنهم  انقطعت 
الصراعات، بل إن هناك أدلة تشير إلى أنه 
فــي بعض األحــيــان تــّم اســتــخــدام التجويع 
عمدًا كأداة في هذه الحروب«، مشددة على 
أن »هـــذه األعــمــال مــرفــوضــة تماما مــن قبل 
ــة الـــعـــاملـــي«. وحــــول أهــمــيــة  ــذيـ بــرنــامــج األغـ
الـــقـــرار بــالــنــســبــة لــأمــم املــتــحــدة وبــرنــامــج 
األغذية، قالت إن »قرار مجلس األمن يشّكل 
لحماية  الــدولــي  العمل  لتحفيز  هــامــة  أداة 
األكثر عرضة  الذين هم  ماليني األشخاص 
النعدام األمن الغذائي الحاد من الوقوع في 

املجاعة«.
ولــعــل جـــزءًا مــن أهــمــيــة الـــقـــرار، يــعــود كذلك 
ــــأن الـــبـــشـــريـــة لــــن تــتــمــّكــن  ـــم بـ

ّ
ــه يـــســـل ــ ــ

ّ
ــــى أن إلـ

 
ّ

مــن الــقــضــاء عــلــى الــجــوع مــن دون أن يحل

املتحدة  الــواليــات  بــقــيــادة  الــدولــي  للتحالف 
فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن وســـــط وجــنــوبــي 
الــعــراق، وتــحــديــدًا بابل والــديــوانــيــة واملثنى 
وســـــط وجـــنـــوبـــي الـــــعـــــراق. ولـــــم تــســجــل أي 
خسائر بشرية فــي طــواقــم تلك األرتـــال التي 
تضم  وال  محلية  عراقية  نقل  شــركــات  تتبع 
التي  املــعــدات  أن  كما  أجنبية،  جنسيات  أي 
تحملها غــيــر عــســكــريــة، مــثــل أطــعــمــة ومــيــاه 

معدنية ومولدات كهرباء.
في السياق ذاته، نقلت وسائل إعالم محلية 
أنــه تم  عراقية عن مصادر أمنية في بــغــداد، 
رصد عملية نقل صواريخ إلى إحدى مناطق 
شــرقــي الــعــاصــمــة، تــمــهــيــدًا لــقــصــف املنطقة 
ونقلت  السنة.  رأس  احتفاالت  في  الخضراء 
وكالة »السومرية نيوز«، املقربة من السلطات 
الــعــراقــيــة، عـــن مـــســـؤول أمــنــي قــولــه إنـــه »تــم 
قيام مجموعة مسلحة  عــن  معلومات  رصــد 
بعملية نقل صواريخ نوع )غراد( إلى منطقة 
حي املعامل شرقي العاصمة، بغية استهداف 
املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء فـــي لــيــلــة رأس الــســنــة«، 
ــم إصــــدار تــوجــيــهــات أمنية  ــه »تـ مــوضــحــا أنـ
ملراقبة وتفتيش املناطق التي يحتمل وصول 
الــصــواريــخ إلــيــهــا، كــمــا وجــهــت بمتابعة أي 

الــســالم واألمـــن حــول الــعــالــم. وبحسب آخر 
إحــصــائــيــات رســمــيــة عـــن بــرنــامــج األغــذيــة 
العاملي، فإن عدد الذين يعانون من الجوع 
حول العالم وصل إلى 688 مليون شخص 
الـــعـــام 2019، وهــــي زيــــادة  بــحــلــول نــهــايــة 
الــذي سبقه  بالعام  بعشرة ماليني، مقارنة 

وصدر فيه القرار.
ــرًا عــن  ــيــ إلـــــى ذلــــــك، أشــــــار تـــقـــريـــر صـــــدر أخــ
بــرنــامــج األغـــذيـــة الــعــاملــي، إلـــى »أنــــه وعلى 
تحققت  التي  الحقيقية  املكاسب  من  الرغم 
التغلب  العقود األخــيــرة على طــريــق  خــالل 
 
ٌ
خذ

ٓ
على الجوع، فإن انعدام األمن الغذائي ا

في االرتفاع في عدٍد كبير من البلدان، وهذا 
ن هــنــاك نحو 690 

ٔ
ا اآلن  أمـــٌر مقلق. ويــقــّدر 

مــلــيــونــا مــن الــجــيــاع فــي الــعــالــم«. ويعيش 
قرابة الـ60 في املائة منهم في بلدان متأثرة 
بالنزاع ويعانون من انعدام األمن الغذائي 

املزمن.
اســـتـــخـــدام الــتــجــويــع كـــــأداة وســــالح حـــرب، 
لــيــس بــالــجــديــد عــلــى الـــنـــزاعـــات والـــحـــروب 
الــتــي شــهــدتــهــا الــبــشــر. لــكــن املـــوضـــوع عــاد 
ــيــــرة  ــنــــوات األخــ ــســ ــــالل الــ ــة خــ ــهــ ــى الــــواجــ ــ إلــ
ــبـــح املــــجــــاعــــة يـــحـــضـــر فــي  مـــــجـــــددًا، ألن شـ
عــدد مــن هــذه الــنــزاعــات، أبــرزهــا فــي اليمن. 
ــــدة مـــن أســــوأ األزمــــات  ويــعــيــش الــيــمــن واحـ
الغذائية واإلنسانية حول العالم، إذ يحتاج 
80 فــي املــائــة مــن اليمنيني لــنــوٍع مــن أنــواع 
ــاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة. وقــــد شــهــد الــيــمــن  املـــسـ
اســتــخــدام املــســاعــدات اإلنــســانــيــة وتجويع 
أهــلــه فــي بــعــض املــنــاطــق كــســالح حـــرب من 
ــارت األمــم  ــ قــبــل جميع أطــــراف الـــنـــزاع. وأشـ
املــتــحــدة إلــــى أن قـــرابـــة ربــــع مــلــيــون يمني 
بــدء عمليات  اليمن منذ  فــي  قضوا نحبهم 
القتال،  بفعل  السعودية،  بقيادة  التحالف 
وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر بــســبــب الـــعـــجـــز عــن 
الحصول على الغذاء وتعذر الحصول على 

الوفد  زيــارة  تحركات مريبة«. وتعليقا على 
الخاص إلــى طــهــران، قــال الباحث السياسي 
الوفد  في  »املفارقة  إن  العابد،  غانم  العراقي 
أنــه ألول مــرة يتم استبعاد فالح  ــران  إيـ إلــى 
ــيـــاض مــــن هـــكـــذا مـــهـــام ذات ُبـــعـــد أمــنــي  ــفـ الـ
اعتماد  تم  بالتنسيق مع طهران، بل  تتعلق 
أبو جهاد الهاشمي، والذي كان مدير مكتب 
عــادل عبد املــهــدي، ويعتبر مقربا من إيــران، 
 فــي ملفات رئيسية خــالل فترة 

ً
وكـــان فــاعــال

ــاف الــعــابــد، في  حــكــومــة عــبــد املـــهـــدي«. وأضــ
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
إيران  الفاعلني في  »الهاشمي توّجه إلطــالع 
املسلحة  الفصائل  به  تقوم  ما  على خطورة 
ــــداف املــنــطــقــة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــا مـــــن اسـ ــنـــهـ ــة مـ ــ ــــومـ ــــدعـ املـ
التي  واألرتــال  األميركية،  والبعثة  الخضراء 
تنقل معدات للتحالف الدولي«. ورأى العابد 
»اتــفــاق وبشكل  تؤكد وجــود  التسريبات  أن 
ضمني بعدم التصعيد، إذ إن إيران تدرك أن 
الــوضــع يسمح لها بالتصعيد  الــزمــن وال  ال 
ــلـــغـــت األذرع  لــــهــــذا أبـ ــالــــي،  فــــي الــــوقــــت الــــحــ
املــرتــبــطــة بــهــا بــوقــف تــحــركــاتــهــا، خصوصا 
واشنطن  بها  قــامــت  الــتــي  التحشيدات  بعد 

في الخليج العربي ومضيق هرمز«.

الخدمات الصحية، كما تدمير واستهداف 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة. كــــذلــــك شــــهــــدت كــــل مــن 
أفــغــانــســتــان وجـــنـــوب الـــســـودان ومــيــانــمــار 
وغــيــرهــا أزمــــات غــذائــيــة شــديــدة، جميعها 

بسبب النزاعات.
عــنــدمــا أعــلــنــت لجنة جــائــزة نــوبــل منحها 
»بـــرنـــامـــج األغـــذيـــة الـــعـــاملـــي« جـــائـــزة نــوبــل 
القائمون على ذلك اختيارهم  ل 

ّ
للسالم، عل

بعدد مــن األســبــاب، مــن بينها العالقة بني 
األممية  املنظمة  والــحــروب وجهود  الجوع 
ملكافحة الجوع والعمل على تحسني ظروف 
السالم في مناطق الصراعات. وكانت كلمة 
رئــيــســة الــلــجــنــة، بــيــريــت أنـــدرســـن، واضــحــة 
العالم  في ربطها بني انتشار الجوع حــول 

ــــأداة حــــرب. وقـــالـــت فـــي هــذا  واســتــخــدامــه كـ
السياق إن اللجنة منحت الجائزة لبرنامج 
أنظار  تركيز  أرادت  »ألنها  العاملي  األغذية 
ــاليــــني األشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــم عـــلـــى مــ ــالــ ــعــ الــ
يـــعـــانـــون أو يـــواجـــهـــون خـــطـــر الــــجــــوع. إن 
ــروب  ــحــ ــــي الــ ــســــالح فـ ــــوع يـــســـتـــخـــدم كــ ــــجـ الـ
والــصــراعــات«. لكن مختصني يــحــذرون من 
أن يصبح برنامج األغذية العاملي أو برامج 
 عـــن اتــخــاذ 

ً
املـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة بـــديـــال

خطوات سياسية جّدية لحل تلك النزاعات، 
املسؤولني  تقديم  دون  للحيلولة  حتى  أو 
ــع الـــنـــطـــاق فـــي مــنــاطــق  ــ عـــن الــتــجــويــع واسـ

النزاعات، للعدالة.
ويقسم مختصون، من بينهم أليكس ديوايل 

وهــــو أســـتـــاذ جــامــعــي ورئـــيـــس »مــؤســســة 
التابعة لجامعة »تافتس«  العاملي«  السالم 
األميركية في عــدد من إصـــدارات املؤسسة، 
الجوع  إلــى  تــؤدي  التي  السياسية  األعمال 
واملجاعة إلى ثالثة أنــواع. النوع األول هو 
املــبــاشــرة كالهجوم على  الــخــطــوات  اتــخــاذ 
مـــصـــادر إنـــتـــاج الـــغـــذاء واألســــــواق وتقييد 
حركة الناس. أما النوع الثاني، فيطلق عليه 
الفشل في  به  اإلغــفــال، واملقصود  مصطلح 
اتخاذ أي خطوات أو حظر وصول املعونات 
ــنـــوع الــثــالــث  الــغــذائــيــة إلـــى مــنــطــقــة مـــا. والـ
هـــو الــتــقــديــم االنــتــقــائــي لــلــمــســاعــدات إلــى 
ــد مــن املــدنــيــني الــذيــن يعيشون  جــانــب واحـ
فـــي املــنــطــقــة الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا فصيل 
معني من أطــراف الــنــزاع، من دون تقديمها 
ــرى. وبحسب  ــ لــلــمــدنــيــني فـــي املــنــاطــق األخــ
ديــوايــل، فــإن التجويع ال يقتصر على هذه 
ــســتــخــدم أيــضــا 

ُ
ــيـــب املـــبـــاشـــرة، إذ ت ــالـ األسـ

فــي الــنــزاعــات املــســتــمــرة أســالــيــب إضــافــيــة، 
مـــن بــيــنــهــا الــتــالعــب بــــاألســــواق والــتــجــارة 
 هـــجـــمـــات مـــبـــاشـــرة، 

ّ
ــــن واملــــســــاعــــدة عـــلـــى شـ

كــمــا قـــد تــــؤدي تــلــك الــتــدخــالت الــســيــاســيــة 
ومساعدة  األوضـــاع  تفاقم  إلــى  واإلقليمية 
أنظمة استبدادية على بسط حكمها. ورأى 
ــاذ الــجــامــعــي كــذلــك أن الـــحـــروب في  ــتـ األسـ
ســوريــة والــيــمــن وجــنــوب الـــســـودان، كانت 
من أبرز األمثلة على تلك األساليب وزيادة 
خطر املجاعة بفعل الحروب وأطراف النزاع. 
ولفت االنتباه في هــذا السياق، إلــى قضية 
والغذائية،  اإلنسانية  باملساعدات  التالعب 
ــا يـــســـمـــيـــه »االقــــتــــصــــاد  ــمــ بـــــل ودمــــجــــهــــا بــ
تتم  بحيث  والــحــرب«،  للمجاعة  السياسي 
سرقة املعونات الغذائية وتفرض الضرائب 
ــزاع، لــتــصــبــح  ــ ــنـ ــ عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل أطـــــــراف الـ
مــصــدرًا مــن مــصــادر تــمــويــلــهــا، بــل إن ذلــك 

يعزز وضعها السياسي وسيطرتها.

وفد عراقي في إيران لمنع هجوم فصائلي 
جديد على المصالح األميركية

تحشيد أمني في شوارع بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

أزمة اليمن الغذائية من األسوأ في العالم )عيسى أحمد/فرانس برس(

زكريا أحمد

استطاعت جماعة الحوثيني أن 
تحّول صنعاء واملناطق الخاضعة 
لسيطرتها، إلى مدن فاضلة، ومن 

شدة حماسها في ترسيخ دولة 
النظام والقانون ونشر األمان في 
أرجاء محافظات الشمال اليمني، 
قامت بتطوير عقوبة السارق إلى 

 من قطع اليد.
ً
القتل، بدال

لكن الجماعة، التي تجتهد لتطوير 
ما تصفها باملنظومة العدلية، 

وتحاول طمس الصورة النمطية عنها 
كمليشيا تلطخت بأنواع الجرائم 

كافة ضّد اليمنيني منذ 2014، تبالغ 
في تطبيق القوانني. ومن أجل ردع 

اللصوص، ال تقتلهم فقط، بل تقوم 
بقتل زوجاتهم ضربًا، كما فعلت 

مع ختام العشاري، التي قضت 
عقب مداهمة قوة حوثية ملنزلها في 

ريف العدين بمحافظة إب. في البيان 
التوضيحي الذي صدر بعد أيام من 
محاولة التكتم على الجريمة البشعة، 
قالت وزارة الداخلية الحوثية، إن زوج 

الضحية متهم في أكثر من جريمة 
سرقة، وهي جنحة في نظر الجماعة، 

منحت لقوة عسكرية مؤلفة من 6 
، حق 

ً
أفراد دهمت منزل اللص ليال

االعتداء الوحشي على زوجته، أمام 
أطفالها األربعة، لكي تعترف لهم 

بموقعه. فارقت الزوجة الحياة بعد 
ساعات من محاولة إسعافها. وعلى 

الرغم من أن الجريمة املشهودة ال 
لبس فيها، أقرت داخلية الحوثيني 
بأّن إدارة الشرطة خالفت قانون 

اإلجراءات املتبعة ومنها الحصول 
على إذن تفتيش من النيابة.

الجماعة التي اجتاحت غالبية املدن 
وداهمت آالف املنازل ونسفت 

العشرات منها في وضح النهار، 
وأرسلت قذائف الهاون والصواريخ 

إلى غرف نوم النساء واألطفال، 
واعتقلت مدنيني من منازلهم، 

وحكمت عليهم باإلعدام بتهمة 
التدوين في موقع فيسبوك، تتحدث 

عن إذن نيابة. عملت جماعة الحوثيني 
طيلة السنوات املاضية على غرس 

ثقافة القتل والتوحش في عناصرها 
األمنية والعسكرية. ومن خالل 

خضع قواتها 
ُ
دورات تعبوية، كانت ت

كافة ملا تسمى بالدورات الثقافية 
التي تصّور لهم كل من يخالفهم بأنه 

 
ّ

»داعشي« ويستحق القتل. في ظل
هذه االستراتيجية، كيف يمكن أن 
تقتنع املليشيات بالنظام والقانون، 

أو أن تحمل في يدها إذن تفتيش من 
النيابة؟ وكيف يجرؤ مواطن على 
إيقاف مجموعات حوثية تحاول 

مداهمة منزله ويطالبها بإذن نيابة؟
كيف سيشعر الناس باألمان مع 

 أمام 
ً
وحوش تعتدي على امرأة ليال

أطفالها حتى تفارق الحياة وال تهمة 
موجهة لها سوى أن زوجها متهم 

من جماعة سرقت اليمن ومؤسساته 
وثرواته ومرتبات موظفيه نهارًا 

جهارًا، بأنه لص.

يحوم شبح المجاعة 
في عدد كبير من دول 
العالم، ال سيما تلك التي 
تشهد نزاعات مسلحة، 

ما يسلط الضوء على 
ظاهرة استخدام التجويع 

كأداة حرب، ويفاقم 
الخطر اإلنساني، ليحتم 
تعزيز البحث عن السالم

)فاو(،  المتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  لمنظمة  تقرير  أفاد 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  في  صــدر  العالمي،  األغــذيــة  وبرنامج 
الكونغو  جمهورية  بأن  الماضي، 
مليون   22 تضم  الديمقراطية 
لألمان  بــشــدة  يفتقدون  شخص 
الغذائي، وهو أعلى رقم في هذا 
كما  واحــد.  بلد  في  يسجل  اإلطــار 
زيادة  أعلى  فاسو  بوركينا  سجلت 
في عدد المواطنين الذين يعانون 
من جوع حاد، بزيادة ثالثة أضعاف 
عن 2019، وذلك مع تفاقم النزاع 

والنزوح، وتأثيرات كوفيد 19.

أمان غذائي مفقود
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  شرق
      غرب

مطالبة فلسطينية 
بحماية دولية من 

المستوطنين
طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس 
فرق  بتوفير  املتحدة  األمــم  اإلثنني، 
 

ّ
لـــحـــمـــايـــة الــفــلــســطــيــنــيــني، فــــي ظـــل
تــــزايــــد هـــجـــمـــات املـــســـتـــوطـــنـــني فــي 
الضفة الغربية املحتلة. وقال رئيس 
)الــصــورة(،  اشتية  الحكومة محمد 
الــوزراء:  في مستهل جلسة ملجلس 
ــتـــحـــدة  »أطــــــالــــــب هــــيــــئــــات األمــــــــم املـ
فرق  بتسيير  فلسطني،  فــي  املقيمة 
هجمات  تتم  حيثما  ألهلنا  حماية 
ــنـــني«. وحــــــذر مــن  ــتـــوطـ هــــــؤالء املـــسـ
الذي  الــعــدوان  »خطر استمرار هــذا 
يجري تحت بصر وحماية الجيش 

اإلسرائيلي«.
)العربي الجديد(

مزارعون يدخلون 
أراضيهم المحتلة 

منذ 46 عامًا
ــــى مــنــذ 46 عـــامـــا، دخــل  لــلــمــرة األولـ
مــــــــزارعــــــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، أمــــس 
اإلثــنــني، أراضــيــهــم بسهل الــقــاعــون 
الفلسطينية  الشمالية  ــوار  األغـ فــي 
تسيطر  والتي  طــوبــاس،  بمحافظة 
ــتـــالل مــنــذ الــعــام  عــلــيــهــا قــــوات االحـ
مغلقة  أراٍض  أنـــهـــا  بــحــجــة   ،1974
ألغـــــراض عــســكــريــة. وقــــال مــســؤول 
االستيطان  ومقاومة  األغـــوار  ملف 
في محافظة طوباس معتز بشارات، 
 االحــتــالل 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

سمح بدخول املزارعني وفق شروط 
خاصة لحراثة أرضهم.

)العربي الجديد(

مصر تسلم مبنى 
ممثليتها في غزة 

ألصحابه
ــد مــصــري حــكــومــي مبنى  ســلــم وفـ
فــي مدينة غزة  بــالده  مقر ممثلية 
»ألسباب  ملالكه   ،2007 منذ  املغلق 
ــال مـــصـــدر فــــي الـــوفـــد  ــ مـــالـــيـــة«. وقــ
ــرًا  ــيــ أخــ غـــــــزة  زار  الـــــــــذي  املـــــصـــــري 
ــرانــــس  ــالــــة »فــ لـــبـــضـــعـــة أيـــــــــام، لــــوكــ
بــــــرس«: »تــــم مـــســـاء األحـــــد تسليم 
مبنى السفارة في غزة ملالك املبنى، 
ــاء عـــلـــى قــــــــرار حــكــومــي  ــنــ وذلــــــــك بــ
ــيـــة فــقــط  ــالـ ــــري(، ألســــبــــاب مـ ــــصــ )مــ
ولــيــســت ســـيـــاســـيـــة«. بـــــــدوره، قــال 
»فــرانــس  ــمــــاس«، لـــ مـــصـــدر فـــي »حــ
بــرس«: »اإلخــوة في الوفد املصري 

أبلغونا بأن هذا اإلجراء إداري«.
)فرانس برس(

عودة قريبة للحكومة 
اليمنية إلى عدن

أعــلــن مــحــافــظ عـــدن الــيــمــنــيــة أحمد 
حــامــد ملــلــس، أمــــس اإلثـــنـــني، عـــودة 
الــحــكــومــة الــجــديــدة إلـــى الــعــاصــمــة 
املؤقتة عدن، خالل اليومني املقبلني، 
ــك خـــالل  ــ ــــاض، وذلــ ــريـ ــ قــــادمــــة مــــن الـ
ترؤسه اجتماعا للمكتب التنفيذي 
ــان صـــــــادر عــن  ــيــ ــــي عـــــــدن، وفــــــق بــ فـ
مكتبه اإلعالمي. ووّجه مللس، وهو 
أيضا قيادي في »املجلس االنتقالي 
باملحافظة  املــســؤولــني  الــجــنــوبــي«، 
بتذليل أي صعوبات أمام الحكومة 

وتهيئة األجواء املناسبة لعودتها.
)األناضول(

النظام وروسيا يجددان 
خرق هدنة إدلب

ــــوري  ــــسـ جـــــــــددت قـــــــــوات الــــنــــظــــام الـ
والــطــيــران الـــروســـي، أمـــس اإلثــنــني، 
قـــصـــف مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة التـــفـــاق 
وقــف إطــالق الــنــار فــي شمال غربي 
الـــنـــاشـــط مصطفى  ــة. وقـــــال  ســــوريــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ املـــحـــمـــد، لـ
قوات النظام قصفت، أمس، مناطق 
فــي قـــرى الــفــطــيــرة والـــبـــارة وفليفل 
ــــب  ــي ريـــــــف إدلــ ــ بـــجـــبـــل الـــــــزاويـــــــة فــ
قرية  القصف  الجنوبي، كما طــاول 
وتزامن  الشرقي.  إدلــب  بريف  ســان 
ذلـــك مــع قــصــف جـــوي مــن الــطــيــران 
الكبانة  تــالل  الــروســي على محاور 
فـــي جــبــل األكـــــــراد بـــريـــف الــالذقــيــة 

الشمالي، أسفر عن أضرار مادية.
)العربي الجديد(
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أكار: تركيا تحترم 
وحدة العراق

الــدفــاع التركي خلوصي  أكــد وزيـــر 
أكــــــار، خــــال اجــتــمــاعــه مـــع نــظــيــره 
ــاد، فـــي أنـــقـــرة،  ــنـ الـــعـــراقـــي جــمــعــة عـ
ــــن، »تـــصـــمـــيـــم الــــقــــوات  ــنـ ــ أمـــــس اإلثـ
املواطنن  أمــن  التركية على حماية 
وحــــــــــدود الـــــبـــــاد والـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
اإلرهـــــــاب«. وشــــدد عــلــى أن »تــركــيــا 
السياسية ووحــدة  الــوحــدة  تحترم 
أراضي جميع دول الجوار، بما في 
ــــدد عــلــى أهــمــيــة  ــك الــــعــــراق«. وشـ ذلــ
الحكومتن  بن  التنسيق  استمرار 
الـــتـــركـــيـــة والــــعــــراقــــيــــة بــخــصــوص 

مكافحة اإلرهاب.
)األناضول(

 
»العدالة والتنمية« 

يدخل مرحلة التجديد

التركية،  »حرييت«  صحيفة  ذكــرت 
ــــزب »الـــعـــدالـــة  أمـــــس اإلثــــنــــن، أن حـ
والــتــنــمــيــة« دخـــل مــرحــلــة التجديد، 
وأن الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــان 
لكوادر  تعليماته  أعطى  )الــصــورة( 
الحزب بعدم اإلقصاء، منعًا لنزيف 
ــاه أحـــــــــزاب تـــولـــدت  ــاتــــجــ ــزب بــ ــ ــحـ ــ الـ
مــن »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«. ويخشى 
يــــــــؤدي إقــــصــــاء  أردوغـــــــــــــان مـــــن أن 
مـــنـــتـــســـبـــي الـــــحـــــزب إلــــــى االنـــتـــقـــال 
رئيس  بزعامة  »املستقبل«  لحزبي 
أوغلو،  السابق أحمد داود  الـــوزراء 
رئـــيـــس  نــــائــــب  ــة  ــامــ ــزعــ بــ و»دواء« 
ــان،  ــاجـ ــابـ ــابـــق عـــلـــي بـ الــــــــــوزراء الـــسـ
مـــع الــتــركــيــز عــلــى الـــحـــزب األخــيــر 
الـــذي يشكل الــخــطــورة األكــبــر على 

»العدالة والتنمية«.
)العربي الجديد(

غروزني: مقتل 
ضابطين بإطالق نار

و»تــاس«  »إنترفاكس«  وكالتا  نقلت 
عــــن مــــصــــادر شــيــشــانــيــة قـــولـــهـــا إن 
في  شرطة  ضابطي  قتلوا  مسلحن 
وســـط غـــروزنـــي، أمـــس اإلثـــنـــن، وأن 
ــتــل في 

ُ
أحـــد املــهــاجــمــن عــلــى األقـــل ق

ــــي لــقــطــات  ــــاق الــــنــــار. وفـ تــــبــــادل إطــ
شرت على مواقع التواصل 

ُ
مصورة ن

ــن رؤيــــــــة رجـــلـــن  ــكــ ــي، أمــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
ــم في  ــارع مـــزدحـ ــ مـــمـــدديـــن وســــط شـ
غروزني. وقال مصدر لوكالة »تاس« 
تل وأصيب آخر، 

ُ
إن أحد املهاجمن ق

فيما ذكرت »إنترفاكس« أن اثنن من 
تا.

ُ
املهاجمن ق

)رويترز(

خان يتهم الهند بدعم 
جماعات مسلحة

اتــهــم رئــيــس الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
عمران خان )الصورة(، أمس األول، 
الهند بدعم جماعات املسلحن التي 
تقاتل ضــد قــوات بـــاده، وذلــك بعد 
مــقــتــل ســبــعــة مـــن عــنــاصــر الــجــيــش 
الــبــاكــســتــانــي فـــي هــجــوم ملسلحن 
جــنــوب غــربــي الـــبـــاد. وكــتــب خــان، 
 »نبأ مقتل سبعة من 

ّ
في تغريدة، إن

عــنــاصــر الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي في 
هجوم ملسلحن على مركز لهم في 
بلوشستان  بإقليم  هــرنــاي  منطقة 
 »الشعب 

ّ
قــد أحــزنــنــي«. وأضـــاف أن

الباكستاني يقف إلى جانب القوات 
ــة الــــتــــي تـــــواجـــــه هـــجـــمـــات  ــلـــحـ املـــسـ
املسلحن املدعومن من قبل الهند«.
)العربي الجديد(

أفغانستان: قتلى 
وجرحى بهجومين

ــــروح، أمـــس  ــجــ ــ ــان بــ ــ ــغـ ــ أصــــيــــب 6 أفـ
ــــن، جــــــراء تــفــجــيــر اســتــهــدف  ــنـ ــ اإلثـ
لإلحصاء  الوطنية  الهيئة  موظفي 
ــابــــول. وأعــلــنــت  واملـــعـــلـــومـــات فـــي كــ
األقل  أن »6 أشخاص على  الشرطة 
ــراء الـــهـــجـــوم  ــ ــ أصـــيـــبـــوا بــــجــــروح جـ
الــثــانــي مــن نــوعــه فــي الــبــاد الــيــوم 
ــوع  ــن وقــ )أمـــــــــس(، والـــــــذي أســـفـــر عــ
ــح أن  ــ ــات«. وأوضــ ــ ــابـ ــ ضــحــايــا وإصـ
وضعت  قنبلة  هو  التفجير  »سبب 
ــفــــان  عــــلــــى دراجــــــــــــــــة«. وكــــــــــان مــــوظــ
حكوميان قتا جــراء هجوم مسلح 

في والية غزنة.
)األناضول(

لندن ـ العربي الجديد

أصــــــدرت املــحــكــمــة الـــجـــزائـــيـــة املــخــتــصــة في 
اإلثنن،  أمس  الرياض،  السعودية  العاصمة 
حــكــمــًا بــالــســجــن 5 ســـنـــوات و8 أشــهــر بحق 
الـــنـــاشـــطـــة الـــســـعـــوديـــة لـــجـــن الـــهـــذلـــول )31 
نظام  بمخالفة  اتهامها  خلفية  على  عــامــًا(، 
وقف  مع  وتمويله،  اإلرهـــاب  مكافحة جرائم 
الــتــنــفــيــذ ملـــدة ســنــتــن و10 شــهــور مـــن أصــل 
الحكم، ليتم اإلفــراج عنها بذلك في مــارس/
آذار من العام املقبل. وذكرت صحيفة »سبق« 
الــســعــوديــة الــتــي حــضــرت جــلــســة املــحــاكــمــة، 
أفعااًل  الهذلول بارتكابها  أدانــت  أن املحكمة 
مة بموجب املادة الـ43 من نظام مكافحة  مجرَّ
تنّص على  والتي  اإلرهــاب وتمويله،  جرائم 
مــعــاقــبــة مـــن يـــتـــورط فـــي »الـــتـــحـــريـــض على 
تــغــيــيــر الــنــظــام األســـاســـي لــلــحــكــم، والــســعــي 
ــبـــــاد«.  ــ ــــدة خــــارجــــيــــة داخـــــــل الـ ــنـ ــ ــة أجـ ــدمـ لـــخـ
شبكة  باستخدام  الهذلول  املحكمة  واتهمت 
ــتــــرنــــت لــــدعــــم أجـــنـــدتـــهـــا »وذلــــــــك بــهــدف  اإلنــ

طرابلس ـ العربي الجديد

ال يــزال امللف الليبي يشهد تــطــورات بفعل 
ــارات بـــعـــض الــــــــدول اإلقــلــيــمــيــة  ــ ــيـ ــ تـــغـــيـــر خـ
ــه، مــا قــد يــمــهــد أيــضــًا إلمكانية  املــتــصــلــة بـ
إقليمية  لتفاهمات  الــطــريــق  ذلـــك  يفتح  أن 
أوســـع، حــول أزمـــات تتعلق بملفات أخــرى 
في املنطقة، كان امللف الليبي حاضرًا فيها 
العاصمة  واستضافت  مباشر.  غير  بشكل 
خــال  مهمتن،  زيــارتــن  طــرابــلــس  الليبية 
ــــى هـــي تــلــك الــتــي  الــيــومــن املــاضــيــن، األولـ
قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي آكار 
بــرفــقــة وفـــد عــســكــري رفــيــع تــضــّمــن رؤســـاء 
أركان القوات البّرية والبحرية، قبل أن يزور 
طرابلس وفد مصري رفيع، ضّم شخصيات 
رئيس  نائب  برئاسة  ودبلوماسية،  أمنية 
اإلثنن،  وأمــس  بديع.  أيمن  االستخبارات، 
بحث وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، 
مـــع نــظــيــره املـــصـــري ســامــح شـــكـــري، سبل 

اإلضــــرار بالنظام الــعــام، والــتــعــاون مــع عدد 
ــدر عــنــهــا  ــ مــــن األفــــــــراد والـــكـــيـــانـــات الـــتـــي صـ
مة بموجب نظام مكافحة جرائم  أفعال ُمجرَّ

اإلرهاب وتمويله«.
واستند قاضي املحكمة في دعواه إلى اّدعائه 
التهم املنسوبة  أقــّرت بارتكاب   »املتهمة 

ّ
بــأن

 من 
ً
إلــيــهــا، وأن اعــتــرافــاتــهــا جــــاءت طــواعــيــة

 »الــرجــوع 
ّ
ــراه«، مــؤكــدًا أن ــ إكــ دون إجــبــار أو 

ــرار فــي غير الــحــدود غير مقبول في  عــن اإلقـ
ــبـــادئ الــقــضــائــيــة  الــجــمــلــة، تــأســيــســًا عــلــى املـ
املــقــرة مــن املــحــكــمــة الــعــلــيــا«، وذلــــك ردًا على 
من  أكثر  للتعذيب  تعّرضها  الهذلول  تأكيد 
مرة أمام القاضي، وفق ما ذكرت عائلتها في 
الحكم فــي حضور  مــتــعــددة. وصـــدر  بيانات 
مفوضية  عن  وممثل  واملتهمة  العام  املدعي 
حــقــوق اإلنـــســـان الــحــكــومــيــة ومــجــمــوعــة من 

ممثلي وسائل اإلعام املحلية.
وتضّمن قرار املحكمة الصادر بحق الهذلول 
وقــــف تــنــفــيــذ الــحــكــم عـــامـــن و10 أشـــهـــر من 
»استصاحًا  وذلــك  بحقها،  املــقــررة  العقوبة 
إلى  عــودتــهــا  لــعــدم  السبل  وتمهيد  لحالها، 
ــال ارتــكــابــهــا  ــه فـــي حــ ــ ارتـــكـــاب الـــجـــرائـــم، وأنـ
الــثــاث املقبلة؛  الــســنــوات  أي جــريــمــة خـــال 
يعني  مــمــا  مــلــغــى«،  التنفيذ  وقـــف  سيعتبر 
قــــرب اإلفــــــراج عــنــهــا بــعــد تــنــصــيــب الــرئــيــس 
األميركي املنتخب جو بايدن )في 20 يناير/
كـــانـــون الـــثـــانـــي(، وتــحــديــدًا فـــي مــــــارس/آذار 
عام 2021  بحسب ما أعلنته عائلة الهذلول 
بــإطــاق ســراح   الحكم يسمح 

ّ
قــالــت إن الــتــي 

ــــرة خـــــال شـــهـــريـــن إلـــــى ثـــاثـــة أشــهــر  ــيـ ــ األخـ
نــظــرًا إلـــى الــفــتــرة الــتــي قضتها فــي السجن 

وبـــدأت محاكمة الــهــذلــول فــي مــارس 2019، 
بــعــد نــحــو عـــام مـــن تــوقــيــفــهــا مـــع نــاشــطــات 
ــيــــات أخـــــــريـــــــات. وقـــــــــال مــــســــؤولــــون  ــقــــوقــ حــ
سعوديون وقتها، إن اعتقال الناشطات جاء 
لاشتباه في اإلضرار باملصالح السعودية 
وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج. 

ليبيا،  في  االستقرار  لدعم  التعاون  تعزيز 
وذلك خال اتصال هاتفي تلقاه سيالة من 
نظيره املصري، وفق بيان لوزارة الخارجية 
في حكومة الوفاق الليبية. وأوضح البيان 
أن شكري وسيالة بحثا »األوضاع في ليبيا 
الــتــعــاون بــن الجانبن  واســتــمــرار وتعزيز 

لدعم االستقرار«.
وســـعـــى كـــا الـــوفـــديـــن، الــتــركــي واملـــصـــري، 
العاقات مع طرابلس. وينتظر  ترفيع  إلى 
أن تخطو تــركــيــا خــطــوات أخـــرى فــي إطــار 
ع 

ّ
تطبيق بنود تتعلق باالتفاق األمني املوق

بينها وبن حكومة الوفاق، من بينها إنشاء 
مــكــتــب لــيــبــي - تـــركـــي مــشــتــرك فـــي مــجــالــي 
األمـــن والـــدفـــاع، بــاإلضــافــة إلـــى إنــشــاء قــوة 
ــعــرف بــاســم »قـــوة االســتــجــابــة السريعة«، 

ُ
ت

مؤلفة من عناصر ليبية تّم تخريجها عبر 
دفعات أخيرًا إثر تدريب تركي، بينما سعت 
العاقات  إعـــادة بناء  إلــى  الــزيــارة املصرية 
ــن بينها  الــدبــلــومــاســيــة مـــع طـــرابـــلـــس، ومــ
العاصمة  في  املصرية  السفارة  فتح  إعــادة 

الليبية )املغلقة منذ 2014(.
وبينما هّدد آكار مليشيات اللواء املتقاعد 
خليفة حــفــتــر، بــأنــهــا ســتــكــون هــدفــًا تركيًا 
مــبــاشــرًا إذا اعــتــدت عــلــى املــصــالــح التركية 
القاهرة أي موقف  في ليبيا، لم يصدر عن 
يتساوق مع مواقفها السابقة التي اعتبرت 
الجفرة »خطًا أحمر«،   - فيها منطقة سرت 
وذلـــك فــي يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، عندما 
الــوفــاق بدعم تركي،  قــوات حكومة  اقتربت 
الــعــكــس، وصــل الوفد  مــن املنطقة. بــل على 
املصري رفيع املستوى للقاء ذات املسؤولن 

الذين التقاهم آكار، ما يفتح إمكانية وجود 
مــامــح لــتــقــارب مــصــري - تــركــي فـــي املــلــف 

الليبي.
الــســيــاق، كشفت مــصــادر ليبية مطلعة  فــي 
عــن اطـــاع الــجــانــب املــصــري خـــال الــزيــارة 
على تقارير تفيد بمدى األمان الذي يتمتع 
بـــه مــقــر الـــســـفـــارة املــصــريــة ومــحــيــطــهــا في 
طرابلس، واستعداد حكومة الوفاق لتأمن 
فتحي  الداخلية  وزيــر  من  لب 

ُ
ط بل  عملها، 

بــاشــاغــا ضــــرورة عــــودة الــســفــارة املــصــريــة 
لعملها كسبيل يضفي انطباعًا في األوساط 
الليبية، ال سيما لدى املجموعات املسلحة، 
بــتــغــيــر الــســيــاســة املــصــريــة تــجــاه معسكر 
الغرب الليبي. وأكدت املصادر أن وفدًا ليبيًا 
الرئاسي  يــرأســه رئــيــس املجلس  يــرجــح أن 
القاهرة قريبًا، برفقة  فائز السراج، سيزور 
مستشار السراج األمني تاج الدين الرزاقي، 

وسّيالة، من دون تحديد موعد لذلك.
ــقــــاءات الــلــيــبــيــة املــصــريــة  ــلــ ــم تـــتـــطـــرق الــ ــ ولـ
لـــقـــضـــيـــة دعــــــم الــــقــــاهــــرة لـــحـــفـــتـــر، بــحــســب 
ــة الــلــيــبــي  ــيـ املـــــصـــــادر، لـــكـــن وزيــــــر الـــخـــارجـ
الــوفــاق  أبــلــغ الجانب املــصــري بــأن حكومة 
الــدول  ترغب فــي تفعيل االتفاقيات مــع كــل 

الصديقة، ومنها تفعيل اتفاقات اقتصادية 
مع الجانب املصري، خصوصًا ملف إعادة 

اإلعمار.
أوســاط  فــي  كبيرًا  اهتمامًا  الــزيــارة  ولقيت 
حــــكــــومــــة الــــــــوفــــــــاق، خــــصــــوصــــًا مــــــن قــبــل 
الراغبة في موازنة  الشخصيات الحكومية 
الــعــاقــات مــع األطــــراف اإلقــلــيــمــيــة، كسّيالة 
وباشاغا. لكن املصادر أكدت أن اجتماعات 
ــرى لـــلـــوفـــد املــــصــــري كــــانــــت مــــقــــررة تـــّم  ــ ــ أخـ
إلــغــاؤهــا، بــداعــي ضيق وقــت الــزيــارة )يــوم 
ــد(. وألــغــي لــقــاء بــوزيــر الـــدفـــاع صــاح  ــ واحـ
ــل الــتــوجــه إلــى 

ّ
الــديــن الــنــمــروش، الـــذي فــض

مصراتة لحضور تدريب عناصر عسكرية 
ليبية على يد مدربن أتراك، في إشارة إلى 
تعلق  لم  فيما  القاهرة،  مع  التقارب  رفضه 
أي مـــن املـــجـــمـــوعـــات املــســلــحــة، خــصــوصــًا 

املرابطة على تخوم سرت، على الزيارة.
رغم ذلك، أكدت املصادر أن األجواء السائدة 
فـــي طــرابــلــس تــمــيــل لــتــمــتــن الـــعـــاقـــات مع 
ــادرة حــســنــة،  ــ ــارة بــ ــزيــ الـــقـــاهـــرة واعـــتـــبـــار الــ
ــات مــصــر  ــاســ ــيــ ــع ســ ــ ــراجـ ــ ــع تـ ــ خـــصـــوصـــًا مـ
الداعمة لحفتر منذ إعان الرئيس املصري 
ــادرة ســيــاســيــة  ــبــ عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي مــ
ــة الــلــيــبــيــة فـــي يــونــيــو املـــاضـــي.  ــ  األزمــ

ّ
لـــحـــل

كــمــا كــشــفــت املـــصـــادر أن الــجــانــب املــصــري 
الداخلية، بشأن تدريب  لــوزارة  قــّدم عرضًا 
كوادرها األمنية الراغبة في التعاون األمني 
فـــي مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، وســــط تــرحــيــب من 
باشاغا. وتوقعت املصادر أن يعلن األخير 
عن إرســال دفعة من منتسبي أجهزة األمن 

الليبية للتدرب في مصر.

والفترة   ،2018 مــايــو/أيــار  في  توقيفها  منذ 
املقتطعة مــن كامل مــدة الحكم والـــذي يمكن 
للعائلة استئنافه خال 30 يومًا. كما يمكن 
لينا  وكتبت  الحكم.  استئناف  العام  للنائب 
ــهـــذلـــول، شــقــيــقــة لـــجـــن، فـــي تـــغـــريـــدة على  الـ
»تــويــتــر«: »وقـــف تنفيذ ملــدة عــامــن وعشرة 
أشــهــر بــاإلضــافــة إلـــى الــفــتــرة الــتــي أمضتها 
في السجن، يعني أن إطــاق سراحها سيتم 
خال شهرين تقريبًا«، بينما ذكرت منظمات 
ــــرى، وحـــســـاب »ســجــنــاء الــــرأي«  حــقــوقــيــة أخـ
الذي يتابع قضايا املعتقلن في السعودية، 
فــي مــارس  أن خروجها مــن السجن سيكون 
املــقــبــل. كــمــا قـــــّررت املــحــكــمــة مــنــع لــجــن من 
السفر ملدة خمس سنوات، بحسب شقيقتها.

وأفـــرجـــت الــســلــطــات عـــن بــعــض املــعــتــقــات 
أثناء محاكماتهن.

ــم أمــــــــام املــحــكــمــة  ــاكــ ــحــ ــ
ُ
ــت الــــهــــذلــــول ت ــ ــانـ ــ وكـ

قضيتها  تحويل  الحقًا  تقّرر  لكن  الجزائية، 
إلــــى املــحــكــمــة الـــجـــزائـــيـــة املــتــخــّصــصــة الــتــي 
العام 2008 للنظر في األســاس  تأسست في 
ــي قـــضـــايـــا مـــرتـــبـــطـــة بــمــكــافــحــة اإلرهـــــــاب.  فــ
وكانت الهذلول بدأت إضرابًا عن الطعام في 
السجن في 26 أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
لــلــمــطــالــبــة بــــاالتــــصــــال املــنــتــظــم بــأســرتــهــا، 
لــكــنــهــا شــعــرت بــأنــهــا مــضــطــرة إلــــى إنــهــائــه 
بعد أسبوعن، على حد قول عائلتها. وبرز 
اســـم الــهــذلــول فـــي عـــام 2013، عــنــدمــا بـــدأت 
املــرأة  املطالبة بحق  أجــل  مــن  حمات علنية 
فــي الــقــيــادة، وهــو الــحــق الـــذي نالته النساء 

السعوديات الحقًا.
في األثناء، دعا مكتب األمم املتحدة لحقوق 
اإلنــــســــان، بــعــد ســـاعـــات مـــن إصــــــدار الــحــكــم 
عــلــى الـــهـــذلـــول، أمــــس إلــــى »اإلفـــــــراج املــبــكــر« 
عـــن الــنــاشــطــة الــســعــوديــة. وقــــال املــكــتــب في 
والسجن  اإلدانـــة  »قـــرار  تويتر:  على  تغريدة 
الناشطة  الــصــادر بحق  5 سنوات و8 أشهر 
ــرأة لجن  ــ الـــبـــارزة فـــي الـــدفـــاع عـــن حــقــوق املـ
الهذلول، املعتقلة تعسفيًا بالفعل منذ عامن 
 اإلفراج 

ّ
ونصف، مقلق للغاية أيضًا. ندرك أن

وجه  وعلى  بقوة  إليه  ونــدعــو  ممكن،  املبكر 
السرعة«. وجاء الحكم على الهذلول بعد ما 
يقرب من ثاثة أسابيع من قرار محكمة في 
األميركي  السعودي  الطبيب  الرياض سجن 
وليد الفتيحي ملدة ست سنوات، على الرغم 

من ضغوط أميركية لإلفراج عنه.

االنتخابات 
اإلسرائيلية الرابعة

مصير 
عين 

عيسى

تــــرى بــكــل مـــرشـــح حــتــى لـــو كــــان مـــن الــيــمــن 
 وخيارًا مقبواًل ملجرد أن 

ً
األيديولوجي بديا

اسمه ليس بنيامن نتنياهو، من جهة أخرى.
فوق هذا كله تبدو االنتخابات الحالية، أكثر 
مـــن أي وقـــت مــضــى، مــنــافــســة داخــــل معسكر 
رأس  عــلــى  نتنياهو  )بــنــيــامــن  نفسه  الــيــمــن 
الليكود، وخصمه الجديد غدعون ساعر على 
رأس حــزب أمــل جــديــد(، مــن دون أن يكون ملا 
تــبــقــى مــن أحــــزاب الـــوســـط، وال ســيــمــا حزبي 
الجنرال بني غانتس،  بقيادة  لفان«  »كاحول 
أي  لبيد،  يئير  بقيادة  تييلم«  عتيد  و»يــيــش 
أمــل بــأن يحصا على عــدد من املقاعد يؤهل 
ــًا مــنــهــمــا ألن يــحــلــم حــتــى بــالــحــصــول على  أيـ
توصية عدد كاٍف لدى رئيس الدولة لتكليفه 
الحكومة. وقد تفتت »كاحول لفان«  بتشكيل 
إلى ما دون 6 مقاعد، وبقي حزب »ييش عتيد« 
دون القدرة على الحصول على 20 مقعدًا، بما 
يتيح له إبــرام تحالفات توصله ألكثر من 50 

ملصالحة األطــــراف املــتــنــاحــرة فــي ســوريــة«، 
ــاع الـــروســـيـــة، الـــلـــواء  ــدفــ ــابـــع لـــــــوزارة الــ ــتـ والـ
الـــبـــحـــري فــيــاتــشــيــســاف ســيــتــنــيــك، قـــولـــه، 
فـــي بـــيـــان: »بـــهـــدف تــعــزيــز الــجــهــود إلرســــاء 
االســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة عـــن عــيــســى وصــلــت 
ــدات إضــافــيــة  ــ ــد( إلـــى هــنــاك وحـ ــ الـــيـــوم )األحــ
ــار إلــى  لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة«. وأشــ
تــســجــيــل أوضـــــاع غــيــر مــســتــقــرة فـــي منطقة 
عــن عــيــســى، مضيفًا أنـــه »تـــم ســابــقــًا، خــال 
إلى  التوصل  التركي،  الطرف  مع  مفاوضات 
اتــفــاقــات حـــول إقــامــة نــقــاط روســيــة ســوريــة 
مشتركة«، لكنه لم يشر إلى التوصل التفاق 
يقضي بتسليم كامل البلدة للنظام السوري.
لكن مصادر في »قوات سورية الديمقراطية« 
نفت تسليم البلدة إلى النظام السوري، وهو 
ــة األخــيــر عــمــا جــرى  مــا يــنــاقــض تــمــامــًا روايــ
في عن عيسى. وقالت مصادر عسكرية من 
»العربي الجديد«، إن األوضاع في  »قسد«، لـ
تغيير،  أي  دون  زالــت على حالها  مــا  البلدة 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لكل انتخابات في إسرائيل سماتها 
االنــتــخــابــات  كـــانـــت  وإذا  الـــخـــاصـــة. 
الثالثة )فــي أقــل مــن عــامــن(، والتي 
جـــرت فــي مــــارس/ آذار املـــاضـــي، تــمــت وســط 
تــســلــيــم وإجـــمـــاع إســرائــيــلــيــن حــــول صــابــة 
مــعــســكــر الـــيـــمـــن املــــؤيــــد لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
حزبي  إصــــرار  سيما  وال  نتنياهو،  بنيامن 
ــتــــوراة(، على  ــهـــدوت هــ الــحــريــديــم )شــــاس ويـ
الـــبـــقـــاء فــــي مــعــســكــر نــتــنــيــاهــو والـــتـــوصـــيـــة 
عــلــيــه، فـــإن االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، واملـــقـــررة في 
23 مــــارس املــقــبــل، تــحــمــل بــــذور احــتــمــال فك 
ونتنياهو  الحريديم  بن  التقليدية  الشراكة 
منذ 2014، وبدء دراسة إمكانية التحالف مع 
خصمه مــن الــيــمــن غــدعــون ســاعــر مــن جهة، 
والسعي ملحاولة إنقاذ وجمع شظايا اليسار 
اإلســرائــيــلــي بــمــواقــف الــيــســار وتــوجــهــات ال 

أمين العاصي

ــلـــدة عــــن عــيــســى،  ــزال مــصــيــر بـ ــ ال يــ
الواقعة في قلب منطقة شرقي نهر 
الفرات شمال سورية، غير محسوم. 
فبعد مــؤشــرات تـــدل عــلــى أن »قــــوات ســوريــة 
سيطرة  تــفــرض  الــتــي  )قــســد(،  الديمقراطية« 
الجانب  مــع  تفاهم  إبـــرام  نحو  تتجه  عليها، 
ــب املــنــطــقــة عــمــلــيــة عــســكــريــة 

ّ
ــي، يــجــن ــروســ الــ

واســـعـــة الـــنـــطـــاق مـــن قــبــل الــجــيــش الــتــركــي، 
ويحافظ على وجــود هــذه الــقــوات في البلدة 
عليها،  للسيطرة  أيضًا  النظام  يتطلع  التي 
ســـارعـــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن »قـــســـد« لنفي 
ــــوات ســوريــة  ــاق، مـــؤكـــدة أن »قـ ــفـ حــصــول االتـ
ــن الـــبـــلـــدة.  ــ ــن تـــنـــســـحـــب مـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« لـ
ــاء والـــتـــصـــريـــحـــات، يــومــي  ــبــ وتـــضـــاربـــت األنــ
ــنــــن، حــــول عـــن عــيــســى، مـــا بن  ــــد واإلثــ األحـ
تأكيد النظام السوري أن »قسد« ستسلم هذه 
البلدة إلى الجانب الروسي، ومن ثم للنظام، 
وبــن تأكيد قيادين فــي »قــســد« أن األخــيــرة 
وافــقــت على إقــامــة نــقــاط مــراقــبــة روســيــة في 
محيط الــبــلــدة، لكن هــذا ال يعني أنــهــا قــررت 
»سبوتنيك«  وكالة  ونقلت  منها.  االنسحاب 
ــو هـــيـــئـــة »املــــصــــالــــحــــة  ــن عــــضــ ــ الـــــروســـــيـــــة عــ
ــون، الـــتـــابـــع لــلــنــظــام  ــ ــمـ ــ الـــوطـــنـــيـــة« عـــمـــر رحـ
 »اجــتــمــاعــًا عــقــد األحـــد تم 

ّ
الـــســـوري، قــولــه إن

التوصل فيه إلى اتفاق على تسليم بلدة عن 
عــيــســى لــقــوات الــنــظــام والــجــانــب الـــروســـي«. 
اآلن  حــــتــــى  تــــوجــــد  »ال  رحــــــمــــــون:  وأضــــــــــاف 
الكاملة،  االتفاق  معلومات دقيقة حول بنود 
لكن األكراد أخبروا الجانب الروسي أنهم على 
مــن عــن عيسى بشكل  اســتــعــداد لانسحاب 
كــامــل، وأن الــخــطــوات الــعــمــلــيــة عــلــى األرض 
املقبلة«.  القليلة  الساعات  خــال  تبدأ  ســوف 
كما أكد رحمون، عبر سلسلة من التغريدات، 
»طمعًا  البلدة  تسليم  على  وافقت  »قسد«  أن 
الـــوصـــول إليها  لــم تستطع  الــتــي  بــالــحــمــايــة 
عبر أميركا، واعترافًا بضعفها وخورها أمام 
مرتزقة تركيا وعدم قدرتها على حمايتها«، 
وفق تعبيره. وذهب أبعد من ذلك بقوله: »عن 
العسكري  بالبوط  الوطن  إلــى حضن  عيسى 
الــســوري والــروســي على رقــبــة مليشيا قسد 

ومرتزقة تركيا«، وفق قوله.
وفـــي الــســيــاق، نــقــل مــوقــع »روســـيـــا الـــيـــوم«، 
مساء األحد، عن نائب مدير »مركز حميميم 

مقعدًا. أما القائمة املشتركة لألحزاب العربية 
فــلــن تــكــون مــرشــحــة لــانــضــمــام ألي كــتــلــة أو 
تـــكـــرار عــمــلــيــة الــتــوصــيــة عــنــد رئــيــس الــدولــة 
على أي من قادة هذه األحزاب للحصول على 
أن  من  الرغم  وعلى  حكومة.  بتشكيل  تكليف 
الــدعــم  إلـــى  اآلن  لــغــايــة  يستند  كـــان  نتنياهو 
ــهـــوم ضــمــنــًا مـــن قــبــل حــزبــي  ــفـ الــتــلــقــائــي واملـ
بينت،  نفتالي  بــقــيــادة  و»يــمــيــنــا«  الــحــريــديــم 
إال أن انشقاق ساعر عن »الليكود« قبل ثاثة 
أسابيع تقريبًا، والدينامية التي أحدثتها هذه 
معه  حمل  الكنيست،  حل  وسّرعت  االستقالة 
للمرة األولى تهديدًا حقيقيًا لسلطة نتنياهو، 
فقط  ليس  املقبلة،  الحكومة  تشكيله  وفــرص 
على مستوى عدد املقاعد التي يحصل عليها، 
ــّدرة بــحــســب االســتــطــاعــات بــنــحــو 20- ــقــ واملــ

أيــضــًا ألنـــه يشكل منافسًا  22 مــقــعــدًا، وإنــمــا 
يــمــيــنــيــًا، ال يــمــكــن اتــهــامــه بــنــزعــات يــســاريــة، 
وإنــمــا بــاألســاس بسبب عــاقــاتــه الــجــيــدة مع 
الحريديم، لكونه أيضًا محافظًا، ويتردد إلى 
الــكــنــيــس أســبــوعــيــًا، ويــحــظــى بـــاالحـــتـــرام في 

أوساط قادة الحريديم السياسين.
وقد تجلى ذلك بشكل واضح األسبوع املاضي 
مئير  يسرائيل«  »أغـــودات  زعيم  أعلن  عندما 
بــورش، أن أحــزاب الحريديم ولدت لتبقى في 
االئـــتـــاف الــحــكــومــي، ولــيــس فـــي املــعــارضــة، 

وإن »قسد« لم تنسحب من عن عيسى ولن 
أي تغيير على  تنسحب منها، وليس هناك 
خــريــطــة الــســيــطــرة فـــي الـــبـــلـــدة ومــحــيــطــهــا. 
وأكــــدت املــصــادر أن مــا نقلته وســائــل إعــام 
ــاق عـــلـــى انــســحــاب  ــفــ ــة عــــن وجــــــود اتــ ــيــ روســ

وبـــالـــتـــالـــي فــهــي لــيــســت فـــي جــيــب نــتــنــيــاهــو 
ــاعــــر ســيــشــكــل  أن ســ بـــــالـــــضـــــرورة، ال ســـيـــمـــا 
ائتافًا يمينيًا. وأثــار هذا التصريح مخاوف 
لقاءات  إلى عقد  كبيرة لدى نتنياهو، دفعته 
ــاس«، و»يــهــدوت  عــاجــلــة مــع قـــادة أحــــزاب »شــ
ــــودات يــســرائــيــل«، الستصدار  هـــتـــوراة«، و»أغـ
تــصــريــح مــنــهــم يـــؤكـــد الـــتـــزامـــهـــم وأحـــزابـــهـــم 
بالتحالف واالئتاف فقط مع حكومة يقودها 
نتنياهو. ولم يحصل نتنياهو إال على تأكيد 
وموافقة من حــزب »شــاس« الــذي يمثله أريه 
درعي، فيما تحفظ »يهدوت هتوراة« بقيادة 
يعقوف لتيسمان وموشيه غفني عن إصدار 
بيان كهذا. كما أن حــزب »يمينا« الــذي يمثل 
الــتــيــار الــديــنــي الــصــهــيــونــي، بــقــيــادة نفتالي 
بــيــنــت، يــبــدو هــــذه املــــرة مـــغـــردًا خــــارج ســرب 
نتنياهو، خصوصًا أن األخير لم يضم الحزب 
الــتــي شكلها  الوطنية  الــطــوارئ  إلــى حكومة 
مـــع الــجــنــرال بــنــي غــانــتــس، وتــــرك بــيــنــت في 
باستمرار  منهجية  مع شن حملة  املعارضة، 
ــه  ــدراتــ ــقــ ــد حـــــــزب بـــيـــنـــت واالســــــتــــــهــــــزاء بــ ــ ضــ
الــســيــاســيــة والــقــيــاديــة. مـــن جــهــتــه، رد بينت 
بتصريح وإعان عززا من مخاوف نتنياهو، 
عندما أعلن، األسبوع املاضي، رسميًا وللمرة 

األولى أنه سينافس على رئاسة الحكومة.
يـــــدرك نــتــنــيــاهــو أن خـــســـارة مــعــســكــره، بعد 
نــشــوء حــزب ســاعــر، ألي ضلع مــن الحريديم 
ــيـــادة نــفــتــالــي بــيــنــت،  ــقـ أو حـــــزب »يـــمـــيـــنـــا« بـ
يــعــنــي نــهــايــة طــريــقــه الــســيــاســي. فــيــكــفــي أن 
يعلن حــزب »يــهــدوت هــتــوارة« أنــه يقف على 
الحياد وال يلتزم بدعم مسبق لنتنياهو، كي 
ــزااًل مــن شأنه أن يــطــاول أيضًا  يحدث ذلــك زلـ
حــزب »شـــاس« الــحــريــدي اآلخـــر، وأن يقوض 
فرص نتنياهو في تشكيل حكومة مقبلة، ألن 
ســحــب تــأيــيــد »شــــاس« أو »يــهــدوت هــتــوراة« 
يــعــنــي أن نــتــنــيــاهــو لـــن يــصــل إلــــى تحصيل 
تــرشــيــح 61 نــائــبــًا لـــه لــيــحــصــل عــلــى تكليف 
املعسكر  وفــي  املقابل،  في  الحكومة.  بتشكيل 
املضاد لليمن الذي يمثله نتنياهو، تصارع 
بأنها  إسرائيليًا  نفسها  تصنف  التي  القوى 
أحــــزاب وســـط ويــســار، أو مــقــربــة مــن الــيــســار، 
أن  الــحــزبــيــة، ال سيما  الــخــريــطــة  عــلــى  للبقاء 
مواجهة  فــي  غانتس  الكنيست، وضعف  حــل 
نتنياهو، أكثر من مرة خال األشهر األخيرة 
لــلــحــكــومــة، ضـــربـــت »كـــاحـــول لـــفـــان«، لــدرجــة 
تتوقع االستطاعات أقل من 7 مقاعد للحزب، 
ــرز أعـــضـــائـــه االنــســحــاب  ــ ــدد مـــن أبـ ــدء عــ مـــع بــ
ــه، والــتــفــكــيــر فــــي مــســتــقــبــل ســـيـــاســـي فــي  ــنـ مـ
أطـــر جــديــدة. وفــيــمــا يــبــدو أن الــجــنــرال غابي 
لفان«،  »كــاحــول  في  الثاني  الرجل  أشكنازي، 
فــإن  والــحــزبــيــة،  السياسية  الــحــيــاة  سيعتزل 
وزير القضاء عن »كاحول لفان«، أفي نيسان 
كورن، أعلن أنه سيغادر الحزب، ومعه أربعة 
إلى خمسة من أعضاء الحزب. ويسعى كورن 
ــة حـــزب  ــاســ ــــودة لــلــتــنــافــس عـــلـــى رئــ ــعـ ــ إلـــــى الـ
تتوقع  الــذي  الحزب،  إحياء  ومحاولة  العمل، 
لــه االســتــطــاعــات االخــتــفــاء كــلــيــًا مــن املشهد 
السياسي، من خال توليفة جديدة، أو الذهاب 
لــتــأســيــس حـــزب جــديــد مـــع رئــيــس بــلــديــة تل 
أبيب رون حولدائي، كمبادرة جديدة ملحاولة 

رص وجمع شظايا أحزاب اليسار والوسط.
ــزب »يـــيـــش عــتــيــد«  ــ ــي الــــوســــط، شـــهـــد حـ ــ وفـ
هــو اآلخـــر حــالــة تململ ورفـــض لنهج قائد 
الحزب يئير لبيد، ورفضه إجراء انتخابات 
التململ  حــالــة  ووصــلــت  داخــلــيــة.  تمهيدية 
ــو الـــكـــنـــيـــســـت  ــع إعـــــــــان عــــضــ ــ ــرد مــ ــ ــمـ ــ إلـــــــى تـ
عــوفــر شــيــلــح قــــرار االنــشــقــاق عــنــه والــســعــي 
لــتــشــكــيــل حـــزب جـــديـــد، بــتــوجــهــات يــســاريــة 
بما  اليمن،  لطروحات  بديل  وبرنامج  أكثر 
ــــاء حـــل الـــدولـــتـــن، ولـــكـــن أيــضــًا  فـــي ذلــــك إعـ
إصاحات وطروحات اشتراكية ديمقراطية. 
حالة املخاض في إسرائيل قد تطول كثيرًا، 
وقـــد ال تــلــد مــعــســكــرًا مـــوحـــدًا، لــكــن مــا يبدو 
األساسية  املنافسة  كون  استمرار  هو  أكيدًا 
فــي هـــذه االنــتــخــابــات بــن قــطــبــي يــمــن، مع 
نذر بخسارة نتنياهو لدعم الحريديم، األمر 
بمعركة ضــاريــة وشرسة،  أيضًا  ينذر  الــذي 
تتخللها كل ضروب التحريض والتحريض 

املضاد وسط أجواء فاشية بينية.

»قــســد« عــاٍر عــن الصحة، مشيرة إلــى وجــود 
ضغوط روسية على »قسد« من أجل تسليم 

البلدة للنظام.
من جهته، قال الباحث السياسي املقرب من 
»قــســد« آزاد حــســو، فــي حــديــث مــع »العربي 
الــجــديــد«، إنــه »ال جــديــد حــول عــن عيسى«. 
ــلـــت، والـــــــروس  ــات فـــشـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ وأضـــــــــاف: »املـ
يدفعون األتراك لخرق اتفاق أكتوبر/تشرين 
األول من العام املاضي مع الجانب األميركي 
لفتح ثغرة للتمدد خارج نطاق منطقة الـ32 
كيلومترًا عمقًا داخل األراضي السورية«. كما 
أكدت مصادر كردية في شمال شرقي سورية 
أن نشر نقاط مراقبة روسية في محيط عن 
عيسى لن يؤثر على سيطرة »قسد« عليها. 
لــن تسمح بعودة  وشـــددت على أن األخــيــرة 
النظام إلــى هــذه الــبــلــدة، الفــتــة إلــى أن مهمة 
»أم  الدولي  الطريق  مراقبة  الروسية  النقاط 
4«، ومــنــع االشــتــبــاك بــن »قــســد« و»الجيش 
الــســوريــة. كما  للمعارضة  الــتــابــع  الــوطــنــي« 
ــادر إلــــى أن الـــنـــظـــام الـــســـوري  أشــــــارت املــــصــ
البلدة  لحماية  الكافية  الــقــوة  يملك  يعد  لــم 
في حــال سلمته إياها »قــســد«، الفتة إلــى أن 
الكردية »في منتصف  الوحدات  النظام ترك 
منطقة  على  التركي  الهجوم  إبــان  الــطــريــق« 

عفرين مطلع العام 2018.
ــل، ال يــمــلــك »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي«،  ــابـ ــقـ فــــي املـ
للهجوم  الكافية  اإلرادة  للمعارضة،  التابع 
ــلــــدة عــــن عـــيـــســـى، فــــهــــذا الـــجـــيـــش ال  ــلـــى بــ عـ
يعمل »بشكل إفــرادي خــارج الرؤية واإلرادة 
ــــي فــصــائــل  الـــتـــركـــيـــتـــن«، وفــــــق الــــقــــيــــادي فـ
املــعــارضــة الــســوريــة فــاتــح حــســون. وأضـــاف 
حسون، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
مراعية  كــبــيــرة،  بمسؤولية  تــتــصــرف  تــركــيــا 
التوازنات اإلقليمية والدولية، غير غافلة عن 
مصالحنا التكتيكية واالستراتيجية. وتابع: 
ـــا حــلــفــاء فـــي عــــدة عــمــلــيــات مــحــقــة، كــان 

ّ
»كـــن

التي تجري على  السام،  نبع  آخرها عملية 
مقربة من أماكن انتشار مقاتلي أعظم قوتن 
ــا(،  ــيـ عــســكــريــتــن فـــي الــعــالــم )أمــيــركــا وروسـ
في  نــكــون منضبطن  أن  مــنــا  يتطلب  وهــــذا 
القرارات املتخذة، ونمضي في اتخاذها وفق 
رؤية الدولة الحليفة استراتيجيًا لنا«. وأشار 
إلى أن خيار املعارضة السورية »كان صائبًا 
التي تتشارك مع  عندما تحالفنا مع تركيا، 
سورية بحدود تزيد عن 800 كيلومتر. وترى 
أن قضيتنا عادلة، وأن )بشار( األسد مجرم 
ــــه ال بـــد مـــن الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة  ــــرب، وأنـ حـ
الصراع  وتفجر  أراضــيــهــا«.  سورية وسامة 
على بلدة عن عيسى، التي تقع شمالي مدينة 
الرقة بنحو 48 كيلومترًا، بن مختلف أطراف 
الــفــرات. وتتمتع هذه  الصراع في شرقي نهر 
إلى عقدة  البلدة بموقع مهم، كونها تحّولت 
طـــرق تــربــط بــن مـــدن وبــلــدات املــنــطــقــة. وتــدل 
املــعــطــيــات املــيــدانــيــة عــلــى أن »قــســد« لــم تجد 
التفاهم مع الجانب الروسي  بدًا من محاولة 
ــفــــادي عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة تـــركـــيـــة واســـعـــة  ــتــ لــ
النطاق، ربما ال تتوقف عند بلدة عن عيسى. 
»قــوات  واســتــخــدم الــــروس الــتــهــديــد الــتــركــي لـــ
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« كـــورقـــة ابـــتـــزاز لــهــذه 
القوات، التي يبدو أنها تنتظر عونًا سياسيًا 
لــم يــصــل، إذ استغل  وعسكريًا مــن واشــنــطــن 
ــي فـــرصـــة عــــدم وجـــــود قـــرار  ــروســ الـــجـــانـــب الــ
إدارتــي  بن  االنتقالية  الفترة  بسبب  أميركي 
دونــالــد ترامب وجــو بــايــدن، من أجــل ترسيخ 
ــوده فـــي شــرقــي الـــفـــرات. وتــعــد الـــواليـــات  ــ وجـ
منطقة  في  »قسد«  لـ الرئيسي  الداعم  املتحدة 
»داعـــش«.  تنظيم  الــفــرات ملحاربة  نهر  شرقي 
لــم يضغطوا  أن األميركين  الــافــت  ولكن مــن 
علنًا على الجانبن الروسي والتركي إليقاف 

التصعيد في بلدة عن عيسى.

دعا مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لإلفراج المبكر عن الهذلول )تويتر(

أرسلت روسيا وحدات من الشرطة العسكرية لعين عيسى )بكير قاسم/األناضول(

يحظى ساعر باالحترام في أوساط قادة الحريديم السياسيين )جاك كوز/فرانس برس(

تشهد االنتخابات 
اإلسرائيلية المقبلة 

منافسة داخل 
معسكر اليمين 
نفسه: بنيامين 

نتنياهو على رأس 
الليكود، وغدعون 

ساعر على رأس حزب 
أمل جديد، خصوصًا 

أن انشقاق ساعر 
عن »الليكود« حمل 

معه تهديدًا حقيقيًا 
لسلطة نتنياهو

تحاول روسيا بشتى الطرق الضغط على »قسد« من أجل تسليم عين 
عيسى إلى النظام السوري، فيما أوضحت »قسد« أن موافقتها على 
إقامة نقاط مراقبة روسية في محيط البلدة، ال تعني االنسحاب منها

الحدثتقرير 

نتنياهو يخشى خسارة الحريديم 
واليسار يحاول جمع شظاياه

»قسد« تتمسك بنفوذها... 
وروسيا تبتزها

متابعةالحدث 

انتقاد للعمل 
وميرتس

استنكر عضو الكنيست 
عوفر شيلح، في مقال 

نشره في صحيفة 
»هآرتس« أخيرًا، استنكاف 

حزبي العمل وميرتس عن 
معارضة بنيامين نتنياهو، 

ورضوخهما لشعار استبدال 
نتنياهو ولو بثمن التوصية، 
ودعم البديل الذي يقدمه 
حزب غدعون ساعر الذي 

دعم أقطابه قانون 
القومية اليهودي.

خسارة نتنياهو 
للحريديم أو »يمينا« 
تعني نهايته سياسيًا

تحولت عين عيسى إلى 
عقدة طرق تربط مدن 

وبلدات المنطقة

يبدو أن حزب »يمينا« 
يغرد خارج سرب نتنياهو 

هذه المرة

قّررت المحكمة 
منع لجين من السفر 
لمدة خمس سنوات

وفد ليبي يرجح أن يرأسه 
السراج سيزور القاهرة 

قريبًا

مهمة النقاط الروسية 
منع االشتباك بين »قسد« 

والجيش الوطني 

قضت محكمة سعودية، 
أمس اإلثنين، بالسجن 5 
سنوات و8 أشهر على 

الناشطة لجين الهذلول، 
مع وقف التنفيذ لمدة 

سنتين و10 أشهر

تشي زيارة وفد مصري 
رفيع لطرابلس، بتبدل 

مزاج بعض الدول 
اإلقليمية تجاه الملف 

الليبي، وسط عدم 
استبعاد حصول تقارب 

مصري تركي

Tuesday 29 December 2020 Tuesday 29 December 2020
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بعد اتفاق 
األحزاب السياسية 
ووزارة الداخلية 

في المغرب على 
السماح لألجانب 

بالتصويت والترشح 
في االنتخابات 

المحلية، تبقى 
أسئلة عدة 

مطروحة في 
الساحة السياسية 

بشأن إمكانية 
تحّقق ذلك 
في الموعد 

االنتخابي المقرر 
صيف عام 2021 

المقبل، خصوصًا 
أن تجارب سابقة 

أظهرت فشل 
تطبيق هذا 

التوجه

67
سياسة

بـــالـــتـــصـــويـــت والــــتــــرشــــح فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
املــحــلــيــة. كــمــا حــــال عــــدم تــكــيــيــف الــقــوانــن 
املواطنة  مبدأ  مــع  لالنتخابات  التنظيمية 
ــدأ املــعــامــلــة  ــبـ ـــــك بـــاعـــتـــمـــاد مـ الـــعـــاملـــيـــة، وذلـ
بـــاملـــثـــل فــــي املـــشـــاركـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة والـــتـــي 
تسمح لألجانب باملشاركة في االنتخابات 
املــحــلــيــة، دون تــضــمــيــنــه فـــي الـــقـــانـــون رقــم 

الذي سمح لألجانب باملشاركة في العملية 
 من دون تنفيذ طيلة 

ّ
االنتخابية، إال أنه ظل

ــنـــوات مـــن إقــــــــراره، وذلـــــك ألســبــاب  تــســع سـ
عدة، من أبرزها إسناد الوثيقة الدستورية 
تطبيقه إلى شرط املعاملة باملثل، أي إقراره 
في املغرب لفائدة املقيمن به الذين تسمح 
بــلــدانــهــم األصـــلـــيـــة لــلــمــغــاربــة املــهــاجــريــن 

مجالس  أعــضــاء  بانتخاب  املتعلق   59-11
الجماعات الترابية )االنتخابات املحلية(.

ــقـــدم  ــتـ وبـــحـــســـب األمـــــــن الــــعــــام لــــحــــزب »الـ
واالشــتــراكــيــة«، محمد نبيل بــن عــبــد الــلــه، 
ــح 

ّ
فـــإن »مــمــارســة حـــق الــتــصــويــت والــتــرش

املقيمن،  لــألجــانــب  بالنسبة  لالنتخابات 
يــعــكــس مــــدى دمــقــرطــة املــشــهــد الــســيــاســي 

الـــســـائـــد فــــي أي بـــلـــد مــــن خـــــالل االنـــفـــتـــاح 
وإشــــــــراك مــخــتــلــف املـــكـــونـــات املــجــتــمــعــيــة؛ 

مواطنن كانوا أم مهاجرين«. 
وأشار في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أنه »في انتظار إحالة الحكومة للتعديالت 
ــلــــى الـــتـــرســـانـــة  ــا عــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــتـــم إدخـ ــيـ الــــتــــي سـ
القانونية التي ستؤطر االنتخابات املقبلة، 

على الــبــرملــان، تبقى مــشــاركــة األجــانــب في 
وقــت  وفــــي  واردة«.  املــحــلــيــة  االنـــتـــخـــابـــات 
تبدو فيه تجربة السماح لألجانب املقيمن 
بــاالقــتــراع فــي االنــتــخــابــات املحلية الــتــي ال 
تــحــمــل صــبــغــة ســيــاســيــة مــثــل االنــتــخــابــات 
من  العديد  يبدي  التحقق،  قريبة  النيابية، 
بــاالقــتــراع.  لهم  للسماح  تطلعهم  األجــانــب 
ووفـــق املــقــيــم املــصــري، أحــمــد الــســيــد، الــذي 
الــربــاط، فإنه »من  فــي  استقر منذ 20 عامًا 
حق األجنبي الذي بات املغرب وطنًا له وبلدًا 
يعيش فيه، وسيقضي ما تبقى من حياته 
فــيــه، أن يــكــون لـــه حـــق املـــشـــاركـــة واخــتــيــار 
ــن يـــخـــدم املــنــطــقــة الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا«،  مــ
الفتًا في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
 »األجــــانــــب يـــــؤدون واجــبــاتــهــم مـــن دفــع 

ّ
أن

ضرائب ورسوم، كما أنهم يتأثرون مباشرة 
بالخدمات املقدمة للمنطقة ولهم«.

مـــن جــهــتــه، رأى رئـــيـــس »املـــرصـــد املــغــربــي 
في  الشفدي،  جــواد  السياسية«،  للمشاركة 
 »الحديث 

ّ
»العربي الجديد«، أن تصريحات لـ

ــوافـــق األحـــــــزاب الــســيــاســيــة لــلــســمــاح  ــن تـ عـ
لألجانب باملشاركة في االنتخابات املحلية، 
من شأنه دعم االنتقال الديمقراطي الذي ما 
املغرب منذ دستور 2011،  فتئ يتطور في 
يعتبر  املحلي  الــشــأن  تدبير   

ّ
أن خصوصًا 

أساس أي تطور تنموي، ومشاركة األجانب 
ستعطي دفعة إيجابية ودينامية أكبر لهذا 

املسلسل الديمقراطي«.
وبــيــنــمــا ارتــــأت األحـــــزاب املــغــربــيــة بــتــوافــق 
مـــع وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة عــبــد الــــوافــــي لــفــتــيــت، 
من  األجــانــب  تمنع  التي  املقتضيات  حــذف 
ح بشرط املعاملة باملثل، 

ّ
التصويت أو الترش

وذلـــــك عــبــر مــجــمــوعــة مـــن اإلجــــــــــراءات، من 
بينها تنقية ومراجعة اللوائح االنتخابية، 
اعتبر  املدنية،  الحالة  مصالح  مــن  انطالقًا 
أنــه »مــن الصعب تطبيق مقترح  الــشــفــدي، 
املحلية  االنتخابات  فــي  األجــانــب  تصويت 
 ضيق الزمن االنتخابي الذي 

ّ
املقبلة، في ظل

يفصل عن استحقاقات 2021«.
وألـــقـــى الــشــفــدي الـــضـــوء عــلــى الــصــعــوبــات 
التي تعترض تفعيل مشاركة األجانب في 
»ونحن   :

ً
قــائــال املقبلة،  املحلية  االنتخابات 

عــلــى مـــشـــارف االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة 
اللوجستية  اإلمكانيات  أتساءل عن  املقبلة 
بإمكان  املقترح، وهل  املتوفرة إلنجاح هذا 
الــتــي  املــقــتــضــيــات  الـــداخـــلـــيـــة حــــذف  وزارة 
الترشيح  أو  التصويت  مــن  األجــانــب  تمنع 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة بـــشـــرط املــعــامــلــة 
بـــاملـــثـــل؟ وهـــــل ســـيـــتـــم فـــتـــح آجـــــــال جـــديـــدة 
املـــغـــرب للتسجيل  فـــي  املــقــيــمــن  لــألجــانــب 
اعتماد  سيتم  أم  االنتخابية؟  الــلــوائــح  فــي 
ــبـــر الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــاملـــشـــاركـــة  ــنـــاء عـ ــثـ ــتـ اسـ
بــواســطــة بــطــاقــات إقــامــتــهــم؟ كــمــا أتــســاءل 
عن اإلمكانيات املتوفرة للحكومة لإلسراع 
فــي إحــالــة مــشــاريــع الــقــوانــن على البرملان 
واعتمادها  املطلوبة  بالجدية  ملناقشتها 

في وقت مناسب«.
وبــــحــــســــب »الــــتــــقــــريــــر الــــوطــــنــــي لـــلـــســـكـــان 
والتنمية في املغرب«، الذي أعدته املندوبية 
 عــدد األجــانــب في 

ّ
السامية للتخطيط، فــإن

املغرب بلغ في عام 2014، 84 ألف نسمة، أي 
ما يعادل 0.25 في املائة من مجموع السكان 
 املغرب يستقطب 

ّ
املغاربة. وكشف التقرير أن

مزيجًا من الجنسيات من مختلف القارات، 
مع هيمنة عددية للجالية الفرنسية بنسبة 
املــواطــنــن السنغالين  ثــّم  املــائــة،  فــي   25.4
بنسبة   6066 لحوالي  عددهم  وصــل  الذين 
ــة، يــلــيــهــم الـــجـــزائـــريـــون بــعــدد  ــائـ 7.2 فـــي املـ
وصــل إلــى 3990 ونسبة 4.8 فــي املــائــة، ثّم 
الذين  الغينيون بعدد 2424، فاإليفواريون 
إلــى 2271، والليبيون بعدد  وصــل عــددهــم 
وصـــل لـــــــ2013، وأخـــيـــرًا اإليــطــالــيــون الــذيــن 

تجاوز عددهم الـ1900.

مشاركة األجانب في االنتخابات المغربية

واحد.  يوم  في  والمحلية  البرلمانية  االنتخابات  إلجراء  المغرب  يتجه 
الداخلية  وزارة  أن  اإلثنين،  أمس  المغربية،  »الصباح«  صحيفة  وذكرت 
يونيو/حزيران   23 األربعاء  يوم  ستجرى  االنتخابات  أن  كشفت  المغربية 
خالل  والمحلية  البرلمانية  االنتخابات  إجراء  سيتم  أنه  وأوضحت   .2021
أشهر،  بعد  على  االنتخابات  إجراء  موعد  تحديد  ويعتبر  واحد.  يوم 
مهمًا جدًا لألحزاب السياسية من أجل االستعداد لحث المواطنين على 

المشاركة فيها.

اقتراع في يوم واحد

تقرير

الرباط ـ عادل نجدي

فــي وقــت تتجه فيه األنــظــار إلى 
ــّره الــــبــــرملــــان املـــغـــربـــي  ــقــ ــيــ ــا ســ ــ مـ
فـــي الـــــدروة الــتــشــريــعــيــة املــقــبــلــة، 
مــن تــعــديــالت عــلــى الــقــوانــن الــتــي ستؤطر 
االنتخابات املحلية والتشريعية املقررة في 
األســبــوع  مطلع  الكشف  جــاء   ،2021 صيف 
ــاق األحـــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــفــ ــن اتــ ــي عــ ــاضــ املــ
في  الــداخــلــيــة،  الــبــرملــان ووزارة  فــي  املمثلة 
املشاورات التي جرت بن الطرفن على مدى 
بالتصويت  لألجانب  السماح  على  أشهر، 
املقبلة،  املحلية  االنــتــخــابــات  فــي  والــتــرشــح 
ليؤشر إلى بداية توجه إلشراك املهاجرين 
فــي العملية االنــتــخــابــيــة لــلــمــرة األولــــى في 

تاريخ املغرب.
ــتـــصـــويـــت  ــق الـ ــ ــة حــ ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــت مـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــن ظـ ــ ــئـ ــ ولـ

لألجانب  بالنسبة  لالنتخابات  والــتــرشــح 
املــقــيــمــن فــي الـــبـــالد، مــنــذ إقــــرار هـــذا الحق 
 
ّ
في دستور عام 2011، حبرًا على ورق، فإن
أســئــلــة عـــدة تــطــرح فــي الــســاحــة السياسية 
املــغــربــيــة بـــشـــأن إمــكــانــيــة تــحــقــق ذلــــك في 

املوعد االنتخابي املقرر صيف 2021. 
املغرب خالل  إلى  الوافدة  الهجرة  وفرضت 
الـــســـنـــوات الــعــشــريــن األخــــيــــرة، الــعــديــد من 
التي  القانونية  املنظومة  على  الــتــحــديــات 
أصــبــحــت مــلــزمــة بــتــكــيــيــف نــصــوصــهــا مع 
الــدولــيــة  املــواثــيــق واالتــفــاقــيــات  مقتضيات 
الــخــاصــة بـــاألجـــانـــب؛ مــهــاجــريــن كـــانـــوا أو 

الجئن. 
ــاوز تـــلـــك الـــتـــحـــديـــات،  ــتـــجـ ــة لـ ــاولـ وفـــــي مـــحـ
الفصل 30 منه  فــي  املغربي  الدستور  نــّص 
األساسية  بــالــحــريــات  األجــانــب  تمتع   على 
ــنــــن  ــتــــرف بـــهـــا لـــلـــمـــواطـــنـــات واملــــواطــ ــعــ املــ
املـــغـــاربـــة، وفــــق الـــقـــانـــون، وعـــلـــى إمــكــانــيــة 
ــانــــب املــقــيــمــن بـــاملـــغـــرب في  مـــشـــاركـــة األجــ
االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة، بــمــقــتــضــى الــقــانــون 
ممارسات  أو  دولــيــة  التفاقيات  تطبيقًا  أو 

املعاملة باملثل.
غير أنــه على الــرغــم مــن الــنــّص الــدســتــوري 

يرى مراقبون أن مشاركة 
األجانب تدعم االنتقال 

الديمقراطي

استبعاد تطبيق مقترح 
تصويت األجانب في 

الدورة المقبلة

اتفاق سياسي على السماح لهم بالتصويت والترشح... 
وانتظار قرار البرلمان

القاهرة ــ العربي الجديد

بــعــد فــض دور االنــعــقــاد الــســنــوي الــعــادي 
ــلـــس الــــنــــواب  الــــــســــــادس )املـــــنـــــقـــــوص( ملـــجـ
برملانية مطلعة  مــصــادر  املــصــري، رجحت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عـــدم انعقاد  تــحــدثــت لـــ
الجلسة األولى للبرملان الجديد في موعدها 
املــقــرر سلفًا فــي 10 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
شهر  إلــى  الجلسات  أولـــى  وتأجيل  املقبل، 
فبراير/ شباط 2021، وذلك بسبب مواجهة 
البالد موجة ثانية من تفشي وباء كورونا، 
النواب املنتخبن  وإصابة ووفــاة عــدد من 
ــة. وأصـــــدر  ــيــ خـــــالل األيــــــــام الــقــلــيــلــة املــــاضــ
الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
أمــس االثــنــن، قـــرارًا حمل الــرقــم 714 لسنة 
2020 بفض دور االنعقاد السنوي العادي 
ــــواب،  ــنـ ــ ــقـــــوص( ملـــجـــلـــس الـ ــ ــنـ ــ الـــــســـــادس )املـ
اعتبارًا من يوم األحد املوافق 20 ديسمبر/ 
كانون األول 2020، والذي أكمل به املجلس 
بــمــضــي خــمــس  الــتــشــريــعــي األول  فــصــلــه 
سنوات من تاريخ أول اجتماع له، مع العلم 
أن البرملان عقد أولى جلساته في 10 يناير 
عــلــي عبد  املــجــلــس  رئـــيـــس  وأعـــلـــن   .2016
العال، فض دور االنعقاد السنوي السادس 
واألخير للمجلس في 15 ديسمبر الحالي، 
وبــذلــك تطوى »صفحة مــريــرة« مــن تاريخ 
املــجــالــس الــنــيــابــيــة املــصــريــة، ال ســيــمــا أن 
تمرير  شــهــد  املنقضي  التشريعي  الــفــصــل 
حــزمــة كبيرة مــن »الــتــشــريــعــات الــكــارثــيــة«، 
العظمى على املواطن  جــارت في غالبيتها 
الــبــســيــط بــشــكــل واضــــح، خــصــوصــًا فــي ما 
ــفـــرض الــــرســــوم اإلضـــافـــيـــة عــلــى  يــتــعــلــق بـ
الفقراء واملهمشن، الذين يئنون في األصل 

تحت وطأة موجة الغالء. 
التي  البرملانية  املــصــادر  قالت  من جهتها، 
ــد«، إنـــــه »مـــن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ تـــحـــدثـــت لــــ

النواب بتشكيله  انعقاد مجلس  الصعوبة 
الـــكـــامـــل، فـــي أعـــقـــاب وفـــــاة 3 مـــن أعــضــائــه 
ــراء اإلصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا،  الـــجـــدد جــ
السويس  دائـــرة محافظة  عــن  النائب  وهــم 
ــفـــائـــز عـــن حــــزب مستقبل  حــســن عـــيـــد، والـ
وطن ضمن أعضاء القائمة الوطنية فوزي 
فــتــى، والــنــائــب عــن دائـــرة بنها وكــفــر شكر 
 
ً
فضال حجاج،  جمال  القليوبية  بمحافظة 

أباظة،  الوفد هاني  عن إصابة نائب حزب 
املحتجز في أحد املستشفيات الخاصة بعد 

تأكد إصابته بالفيروس«.
واســتــطــردت املـــصـــادر: »هــنــاك خــطــورة من 
اجــتــمــاع حـــوالـــي 600 نــائــب داخــــل الــقــاعــة 
املغلقة للمجلس، ومن األفضل عدم انعقاد 
 تزايد عدد حاالت 

ّ
الجديد في ظل املجلس 

بــالــفــيــروس، والتوقعات  اإلصــابــة والــوفــاة 
املتعلقة بــذروة انتشار الجائحة في مصر 
 
ّ
ــــت أن ــافـ ــ ــة«. وأضـ ــلـ ــبـ ــقـ ــيــــع املـ ــابــ خـــــالل األســ

يناير/   25 لثورة  العاشرة  الذكرى  »حلول 
كانون الثاني 2011، وما قد يصاحبها من 
فــعــالــيــات مــفــاجــئــة، تمثل سببًا  أحــــداث أو 
رئــيــســيــًا كــذلــك فــي إرجــــاء انــعــقــاد الــبــرملــان 

لبدايات شهر فبراير/ شباط املقبل«.
وكــان النظام املــصــري قــد أصــّر على إجــراء 
االنتخابات النيابية في خضم تفشي وباء 
كورونا، على الرغم من التحذيرات املتكررة 
مــــن األطــــبــــاء واملـــخـــتـــصـــن بــــضــــرورة مــنــع 
التجمعات، بما فيها املؤتمرات االنتخابية، 

وهو ما أسفر عن وفاة العديد من املرشحن 
ــيــــروس، ومــنــهــم  ــفــ ــالــ بـــســـبـــب إصـــابـــتـــهـــم بــ
ــرة بــلــبــيــس فــــي الــشــرقــيــة  ــ ــ املــــرشــــح عــــن دائـ
خـــيـــري ســعــيــد عــبــد الـــغـــنـــي، واملــــرشــــح عن 
السنوسي،  الخالق  عبد  مطروح  محافظة 
ــر الــخــيــريــة  ــنـــاطـ ــقـ واملـــــرشـــــح عــــن دائــــــــرة الـ
عن  واملــرشــح  إبــراهــيــم،  محمد  بالقليوبية 
الصادق،  حسن  بالشرقية  الزقازيق  دائــرة 
وكذلك املرشح عن دائــرة املنزلة بالدقهلية 

مصطفى محروس.
وســـجـــلـــت مـــصـــر ارتـــفـــاعـــًا كـــبـــيـــرًا فــــي عـــدد 
ــرًا،  ــ ــيـ ــ اإلصـــــــابـــــــات بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا أخـ
للمواطنن  الحكومة  مــن  تــحــذيــرات  وســط 
بـــضـــرورة اتــخــاذ اإلجــــــراءات الــوقــائــيــة في 
مواجهة املوجة الثانية من تفشي الجائحة. 
للوضع  املتابعن  قبل  مــن  تشكيك  وهــنــاك 
الــتــي تعلنها وزارة  الــرســمــيــة  ــداد  ــ فــي األعـ
الصحة في بياناتها اليومية، خصوصًا مع 
انخفاض  كارثة تتمثل في  البالد  مواجهة 
في  ــســال 

ُ
امل لألوكسجن  الــعــام  االحتياطي 

جميع املحافظات إلى أدنى مستوى له في 
عشر سنوات، وإلى نسبة ال تتجاوز 10 في 
استخدامه  املطلوب  االحتياطي  مــن  املــائــة 

يوميًا في بعض املحافظات.
ووافق مجلس النواب في فصله التشريعي 
املنقضي على 341 قرارًا بقانون خالل الـ15 
يومًا األولى من انعقاده، باإلضافة إلى 891 
تشريعًا على مدار 5 سنوات، بإجمالي 10 
آالف و556 مادة، مقسمة بواقع: 82 تشريعًا 
الــســنــوي  االنـــعـــقـــاد  دور  فـــي  ــادة  ــ مـ و1226 
مــادة في دور  األول، و219 تشريعًا و2354 
االنعقاد الثاني، و197 تشريعًا و2757 مادة 
تشريعًا  و156  الــثــالــث،  االنــعــقــاد  دور  فـــي 
و1701 مادة في دور االنعقاد الرابع، و237 
االنــعــقــاد  دوري  فــي  مـــادة  و2518  تشريعًا 

الخامس والسادس.

جلسات البرلمان المصري الجديد 
مؤجلة بسبب الجائحة

خطورة في اجتماع نحو 
600 نائب داخل القاعة 

المغلقة للمجلس
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القاهرة ــ العربي الجديد

مــــع تــــأخــــر الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة فــــي اتـــخـــاذ 
ــزئــــي، ووقـــــــف بــعــض  ــلـــق الــــجــ إجـــــــــــراءات الـــغـ
األنشطة واألعمال، ملواجهة االنتشار املتزايد 
لــفــيــروس كــورونــا، تــبــدو األعــمــال القانونية 
ــار الــشــهــر  ــ ــقـ ــ ــاكــــم ومـ ــي املــــحــ ــ والـــقـــضـــائـــيـــة فـ
العقاري، ومكاتب الخبرة والنيابات، ولجان 
الــفــحــص والــطــعــن الــضــريــبــي عــلــى مستوى 
الــجــمــهــوريــة، مــن األنــشــطــة األكــثــر تعريضًا 
يــأتــي ذلك  والـــوفـــاة.  لــإلصــابــة  للعاملن بها 
روح  وغياب  لألزمة،  السلبية  اإلدارة  نتيجة 
ــادرة عـــن وزارة الـــعـــدل، وبـــاقـــي الــجــهــات  ــبـ املـ

املختصة، بتوزيع القضايا والجلسات، بزعم 
إجـــراءات  التــخــاذ  مناسبًا  ليس  التوقيت  أن 
الــعــدالــة إلى  فعالة، بسبب عــدم عــودة مرفق 
الــوقــف  فــتــرة  أعــقــاب  فــي  الطبيعية  حيويته 
األولــى  املوجة  أعماله خــالل  الجزئي لبعض 

من الجائحة. 
العدل  وزارة  فــي  قضائية  مــصــادر  وبحسب 
ومحكمة  الــدولــة  ومجلس  النقض  ومحكمة 
اســتــئــنــاف الـــقـــاهـــرة وهــيــئــة قــضــايــا الـــدولـــة 
وعـــدد مــن املــحــاكــم االبــتــدائــيــة على مستوى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــجــمــهــوريــة، تــحــدثــت لـــ
ــن الـــقـــضـــاة، وأعـــضـــاء  ــدد املـــصـــابـــن مـ ــإن عــ فــ
الهيئات القضائية، خالل الشهر الحالي »لم 
يسبق له مثيل« منذ بدء جائحة كورونا، ما 
أدى إلى تعطل انعقاد أكثر من 26 دائرة في 
املحافظات على مدار الشهر. كما ظهرت أكثر 
العقاري،  الشهر  موظفي  بن  إصابة   50 من 
لـــكـــن الــــــــــوزارة اكـــتـــفـــت بـــإعـــطـــائـــهـــم إجـــــــازات 

مرضية، من دون وقف العمل في أي مكتب.
الهيئات  بن  اتــصــاالت مستمرة  على  وبناء 
ووزارتي العدل والصحة تم تخصيص نسبة 
من األســّرة في مستشفيات العزل، بالقاهرة 
والــجــيــزة واإلســكــنــدريــة وأســيــوط، للقضاة، 
 عــن الــتــعــاقــد مــع خــمــس مستشفيات 

ً
فــضــال

خــاصــة لــعــالج املــصــابــن، الــراغــبــن فــي دفــع 
الــتــكــالــيــف، وأســـرهـــم. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن 
وزارة الــعــدل اكــتــفــت بــاإلشــعــار إلـــى رؤســـاء 
بتفويضهم  واملــحــاكــم  الــقــضــائــيــة  الــهــيــئــات 
مواعيد  وتغيير  املوظفن  عــدد  تقليص  فــي 
ــداد  ــتـ ــر املـــتـــزامـــنـــة، لــكــن مـــن دون االمـ ــدوائــ الــ
الصباح واملساء. وتحت  العمل بن  لتقسيم 
ضغط واقع تأخر الفصل في أكثر من 80 في 
املــائــة مــن الــدعــاوى الــتــي رفــعــت فــي العامن 
القضائين السابقن، فإن الهيئات القضائية 

بالتشديد على  الحالية  الفترة  ستكتفي في 
ــة، والــتــلــويــح  ــرازيــ ــتــ اتـــخـــاذ اإلجـــــــــراءات االحــ
بـــفـــرض الـــغـــرامـــات الـــفـــوريـــة عــلــى املــحــامــن 
دون  من  عملهم  يمارسون  الذين  واملوظفن 
ارتداء الكمامات، ولكن هذا ال يغني بالطبع 

عن التباعد االجتماعي.
وبــــحــــســــب املـــــــصـــــــادر، فـــــــإن بــــعــــض قــــيــــادات 
ــات تــحــدثــت  ــظـ ــافـ ــحـ نـــقـــابـــة املـــحـــامـــن فــــي املـ
ــاء املــحــاكــم االبــتــدائــيــة عــن ضـــرورة  مــع رؤســ
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات لــتــســهــيــل عـــمـــل املــحــامــن 
مـــن دون الـــحـــضـــور، كــالــقــبــول بــالــتــوكــيــالت 
ــجــمــعــة، وتــفــويــض مــحــاٍم فــي عــمــل بعض 

ُ
امل

ــى تــغــيــيــر  ــ ــه بـــالـــتـــبـــادل، بـــاإلضـــافـــة إلـ زمــــالئــ
لتصبح صباحية  الجلسات  انعقاد  مواعيد 
تــفــوض  لــــم  الــــعــــدل  لـــكـــن وزارة  ومـــســـائـــيـــة. 
ــقــــرارات.  إلــــى رؤســـــاء املــحــاكــم اتـــخـــاذ تــلــك الــ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن املـــوجـــة الــثــانــيــة من 
املنظومة  على  داهــمــًا  خطرًا  تمثل  الجائحة 
بــالــكــامــل، بــصــورة أكــبــر مــن املــوجــة األولــــى، 
ــاســـي يــتــمــثــل فـــي كــثــافــة الــلــجــوء  لــســبــب أسـ
الشهر  ومقار  والنيابات  املختلفة  للمحاكم 

الــعــقــاري فــي الــوقــت الــحــالــي أكــثــر مــن فترة 
ــبـــاب عـــدة،  ــأتـــي ذلــــك ألسـ ــى. ويـ ــ ــ املـــوجـــة األولـ
واألســريــة  الشخصية  القضايا  تــراكــم  منها 
ودعاوى املواريث واإلعالنات الشرعية، التي 
كانت تؤجل لفترات طويلة باملوجة األولــى، 
وحــاجــة املــواطــنــن املــاســة إلــى توثيق عقود 
تنفيذًا  حاليًا،  العقاري  الشهر  في  ملكيتهم 
للتعديالت التشريعية الجديدة التي صدرت 
الصيف املاضي بهذا الشأن، ملواكبة الزيادة 
مخالفات  فــي  التصالح  طلبات  فــي  الهائلة 
عبد  الجمهورية  رئــيــس  بتوجيهات  الــبــنــاء 
ـــردة 

ّ
الــفــتــاح الــســيــســي، وكـــذلـــك الــــزيــــادة املـــط

املنفعة  امللكية إلقــامــة مشاريع  نــزع  لــحــاالت 
بشكل  املسلحة  الــقــوات  تنفذها  التي  العامة 
ــاســــي، والـــتـــي يــتــطــلــب الــتــعــويــض فيها  أســ
تقنن األوضاع وتوثيقها خالل مدة محددة.
ــذه الــحــاجــة  ــه بــســبــب هــ ــرت املـــصـــادر أنــ ــ وذكــ
املاسة إلى جهات القضاء والتوثيق في الفترة 
عن  اآلن  حتى  الــعــدل  وزارة  تمتنع  الحالية، 
العملي  الواقع  لكن  حاسمة.  خطوات  اتخاذ 
يؤكد أن هذا املوقف يعكس توجهات النظام 
التعامل  بن  فــرق جوهريًا  فال  ككل،  الحاكم 
الــســلــبــي مـــع املــحــاكــم وتــركــهــا مـــجـــااًل لنشر 
العدوى، وبن امتناع وزيري التعليم العالي 
والتربية والتعليم عن اتخاذ قرارات حاسمة 
الطالب وذويــهــم، وإصرارهما على  ملصلحة 
أدوات  باستخدام  الــدراســي  الــعــام  استكمال 
التعليم عن بعد التي أثبتت فشلها في العام 

الدراسي املاضي.
مستندات  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
توضح نّية عدد من الهيئات القضائية، مثل 
تخفيض  الــعــامــة،  والــنــيــابــة  النقض  محكمة 
والنيابات  بالدوائر  العاملن  املوظفن  عدد 
إلـــى الــنــصــف، ابـــتـــداء مــن أول يــنــايــر/كــانــون 

موجة كورونا الثانية: فشل إدارة القضاء في مصر
تقرير 

تنوي هيئات قضائية 
تخفيض عدد الموظفين 

إلى النصف

ستشهد الفترة المقبلة 
توسعًا بإجراءات تجديد 

الحبس عن بُعد

تمثل الموجة الثانية 
من جائحة كورونا 
خطرًا داهمًا على 

المنظومة العدلية في 
مصر بالكامل، خصوصًا 
أن وزارة العدل لم تتخذ 

قرارات لتسهيل العمل 
القضائي

الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل، وإتــــاحــــة الـــعـــمـــل مــــن املـــنـــزل 
املفوضن بمجلس  دوائــر  بالتبادل ألعضاء 
ــة، وتــخــفــيــض عــــدد املــوظــفــن ببعض  الــــدولــ
إداراتـــــه، مــع عـــدم وقـــف الــعــمــل فــي أي دائـــرة. 
عـــلـــمـــًا بــــــأن ســـيـــاســـة تـــخـــفـــيـــض الـــحـــضـــور، 
ــفــــن الـــعـــامـــلـــن  ــــن املــــوظــ وتـــقـــســـيـــم األيـــــــــام بـ
فــــي جــمــيــع الـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة واملـــحـــاكـــم 
االبــتــدائــيــة، تــســّبــبــت مـــن قــبــل فـــي ظــاهــرتــن 
متناقضتن بالتوازي، فمن جهة يضمن هذا 
أبــواب الجهات  استمرار العمل إداريــًا وفتح 
أمام املحامن واملتقاضن، ومن ناحية أخرى 
يـــؤدي إلــى إبــطــاء العمل وتــأخــيــره، وتأجيل 
إنجاز مصالح املواطنن، وكــل ذلــك من دون 
أن يترجم هذا العمل اإلداري في أحوال كثيرة 

إلى عمل قضائي منتج.
وقال مصدر مطلع في األمن العام إن الفترة 
املقبلة ستشهد توسعًا في إجــراءات تجديد 
الــحــبــس عــن ُبــعــد بــالــفــيــديــو كــونــفــرانــس في 
ــبــــاب تــتــعــلــق  ــقــــاهــــرة- ألســ بـــعـــض ســـجـــون الــ
بتوفير نفقات االنتقال- لكن لم يصدر حتى 
اآلن أي قرار بشأن وقف نقل املحبوسن إلى 
جهات محاكمتهم بشكل عام، وإن مأموريات 
نــقــل املــحــبــوســن احــتــيــاطــيــًا إلــــى الــنــيــابــات 
تسير بصورة طبيعية تمامًا. وخالل املوجة 
مــع  الـــتـــعـــامـــل  ــدل  ــعــ الــ بــــــدأت وزارة  األولـــــــــى، 
ــة مــتــأخــرة. فــفــي منتصف مـــــارس/آذار  األزمــ
املاضي، أعلن كل من مجلس الدولة ومحكمة 
تعليق  االستئناف،  النقض، وبعض محاكم 
الــجــلــســات خــوفــًا مــن انــتــشــار الــفــيــروس، مع 
باملحامن  الــخــاص  اإلداري  العمل  اســتــمــرار 
وســـكـــرتـــاريـــة الــــدوائــــر وحـــتـــى الـــقـــضـــاة، من 
إيــداع  إلــى  املستندات  وتقديم  القضايا  رفــع 
التقارير وكــذلــك املــــداوالت. ووقــفــت الـــوزارة، 
وهــي القائمة على الــشــؤون اإلداريـــة لجميع 

الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة واملـــحـــاكـــم االبــتــدائــيــة، 
عــاجــزة عــن اتــخــاذ موقف واضــح مــن مسألة 
مــن  الــــرغــــم  عـــلـــى  اإلداري،  الـــعـــمـــل  ــرار  ــمـ ــتـ اسـ
تجمعات  حــدوث  في  الحال  بطبيعة  تسببه 
واحتكاكات بن املواطنن، على عكس اتجاه 
الـــحـــكـــومـــة لــلــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، وتــقــلــيــل 
ــــاس، تــم اتــخــاذ  الــتــجــمــعــات. وعــلــى هـــذا األسـ
قـــــــــرارات مـــثـــل تــعــطــيــل الـــعـــمـــل بــالــقــطــاعــات 
الخدمية، خاصة بوزارة الداخلية، مثل املرور 
ووقــف  السفر،  وجـــوازات  الثبوتية  واألوراق 

العمل بالشهر العقاري التابع للوزارة.
الدوائر  األولــى عمل  املوجة  واستمر خــالل 
الـــخـــاصـــة بــنــظــر قــــــــرارات تـــجـــديـــد الــحــبــس 
واســتــئــنــاف الــنــيــابــة عــلــى إخــــالء الــســبــيــل، 
بوتيرة أقل كثيرًا من عدد الجلسات املعمول 
بــه قــبــل الــجــائــحــة، مــا ســمــح بــإبــقــاء املــئــات 
مـــن املــحــبــوســن احــتــيــاطــيــًا فـــي الــســجــون 
الخاصة  املــشــورة  عقد جلسات  انتظار  في 
ــّدم عــــدد مـــن املـــحـــامـــن املــنــتــمــن  ــقــ بـــهـــم. وتــ
من  وبعضهم  مختلفة،  سياسية  لــتــيــارات 
املوالن للسلطة، بمناشدات للنيابة العامة 
إخــالء  فــي  االســتــثــنــائــيــة  سلطتها  لتفعيل 
احتياطيًا،  املحبوسن  قدر من  أكبر  سبيل 
بهدف لّم شملهم مع أسرهم في هذا الوقت 
داخــل  املحبوسن  عــدد  وتقليص  الصعب، 
السجون خوفًا من انتشار الوباء وصعوبة 
ــوار. لــكــن الــنــائــب  ــ الــتــعــامــل مــعــه خــلــف األســ
الــعــام لــم يستجب لتلك املــنــاشــدات. كما لم 
أخــرى  ملــطــالــبــات  الــداخــلــيــة  وزارة  تستجب 
بإتاحة وسائل االتصال الهاتفية للمتهمن 
املــحــبــوســن واملـــدانـــن الــســجــنــاء للتواصل 
مع ذويهم ومحاميهم، كحل بديل للتواصل 
ــل وقـــف  ــر لـــلـــمـــحـــرومـــن مـــنـــه فــــي ظــ ــاشـ ــبـ املـ

الزيارات في معظم السجون. ستكتفي الهيئات القضائية باإلجراءات االحترازية )خالد دسوقي/فرانس برس(

تشهد المملكة انتخابات صيف العام 2021 )فضل سنا/فرانس برس(



غضب صيني وتحذيرات

أميركا تزيد 
الدعم للتيبت

ينّص القانون على 
إنشاء قنصلية أميركية 

في مدينة السا

وّســعــت الــواليــات املــتــحــدة أخــيــرًا، 
مـــــــروحـــــــة اإلجـــــــــــــــــــراءات لـــلـــضـــغـــط 
ــال حـــقـــوق  ــجــ ــــي مــ عـــلـــى الــــصــــن فـ
اإلنسان، وذلك وفق تناغم حزبي ديمقراطي 
انتقال رئاسي بن  أبــواب  ــ جمهوري، وعلى 
دونالد ترامب وخليفته جو بايدن. واتخذت 
خالل  بكن،  على  األميركية  الضغوط  وتيرة 
كان  وبعدما  منحى تصعيديًا.  تــرامــب،  عهد 
التركيز األميركي بداية، منصبًا على القيود 
الــتــجــاريــة، تــوســع خــالل األشــهــر األخــيــرة من 
واليــتــه، لــيــطــاول أكــثــر املــســألــة الــحــقــوقــيــة، ال 
سيما بسبب الضغوط من الكونغرس، وهو 
مـــا كــــان تـــرامـــب يــتــلــكــأ فـــي الــتــصــويــب عــلــيــه. 
 عــن تــعــزيــز الــعــالقــات بــن واشــنــطــن 

ً
وفــضــال

وتــايــوان، ودعــم الــحــراك املــؤيــد للديمقراطية 
»االنــتــهــاكــات«  فــي هــونــغ كــونــغ، والــتــنــديــد بـــ
الــتــي تــتــعــرض لــهــا أقــلــيــة اإليـــغـــور، جـــاء دور 
الــتــيــبــت لــيــدخــل حــّيــز الــضــغــوط بــشــكــل أكثر 
جــّديــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، تــحــول تــشــريــع في 
مــجــلــس الـــنـــواب األمـــيـــركـــي يـــخـــّص الــتــيــبــت، 
عه ترامب، الذي 

ّ
أخيرًا، إلى قانون، بعدما وق

كان قد أعطى الضوء األخضر لزيارة قام بها 
إلى البيت األبيض في شهر نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي املـــاضـــي رئــيــس حــكــومــة الــتــيــبــت في 

ــراءات  ــ ويــتــضــمــن الــتــشــريــع مــلــحــقــًا شــمــل إجـ
مــن شــأنــهــا تــعــزيــز الــدعــم األمــيــركــي لــتــايــوان 
ــانـــون تــأمــن تــايــوان  والــتــيــبــت. ويــشــتــمــل »قـ
للتيبت  والـــدعـــم  الــســيــاســة  وقـــانـــون   ،»2020
ــه، كــالهــمــا، عــلــى لهجة اعتراضية  لــلــعــام ذاتــ
قـــويـــة عـــلـــى ســـلـــوك الـــصـــن فــــي املــنــطــقــتــن، 

في  الفاعلة  تــايــوان  »دعـــم مشاركة  فيها  بما 
السالح  ومشتريات  املــتــحــدة  األمـــم  منظمات 

املنتظمة«.
ــــي تــحــكــمــهــا الـــصـــن  ــتـ ــ وحـــــــول الـــتـــيـــبـــت، والـ
التشريع  بقبضة من حديد منذ 1950، يقول 
املسؤولن  على  تفرض  أن  عقوبات يجب  إن 
الصينين الذين يتدخلون في اختيار خليفة 
للداالي الما. كما يقترح التشريع »خطة عمل 
إقليمية لــأمــن املـــائـــي«، ومــشــاركــة أكــبــر من 
املــجــتــمــع املـــدنـــي لــلــحــوار مـــع الــصــن ملــراقــبــة 
وحــمــايــة الــبــيــئــة. وقــــال الــتــشــريــع إن الــصــن 
»قـــــد أكـــمـــلـــت تــنــفــيــذ بــــرامــــج تـــحـــويـــل مـــيـــاه، 
مــحــولــة مــلــيــارات األمـــتـــار املــكــعــبــة مـــن املــيــاه 
إضافية  كميات  تحويل  وتنوي  الصن،  إلــى 

رّحــبــت  جهتها،  مــن  التيبتية«.  الهضبة  مــن 
املتحدث  وقـــال  األمــيــركــي.  بالتشريع  تــايــوان 
إن  تشانغ،  كزافييه  الــرئــاســي  مكتبها  باسم 
الواليات املتحدة  »حليف مهم لتايوان دوليًا، 
وشـــريـــك صــلــب لــجــهــة تـــشـــارك قــيــم الــحــريــة 
والديمقراطية«. وكان رئيس حكومة التيبت 
في املنفى لوبسان سانغاي، قد رّحب في 22 
بالتشريع  الــحــالــي،  األول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
»التاريخي«. واعتبر  األميركي، واصفًا إياه بـ
ــعـــث بـــرســـالـــة  ــغــــرس بـ ــونــ ــكــ ســــانــــغــــاي أن »الــ
واضـــحـــة مــفــادهــا أن الــتــيــبــت تــبــقــى أولـــويـــة 
لــلــواليــات املــتــحــدة، وأن واشــنــطــن ستواصل 

دعمها الثابت« للداالي الما ولحكومته.
)العربي الجديد، رويترز(

8
سياسة

دخلت منطقة التيبت 
في دائرة الضغوط 

األميركية على الصين 
بشكل أوسع، مع قانون 

جديد من شأنه إضفاء 
المزيد من التوتر على 

العالقات المتوترة أصًال 
بين الجانبين

)Getty/تصف الصين الداالي الما بأنه انفصالي خطير )باالفا باكال

املنفى لوبسان سانغاي، وذلك للمرة األولى 
منذ 6 عقود، ولقائه روبــرت ديسترو، املعن 
حديثًا في منصب املنسق األميركي الخاص 
لشؤون التيبت. وينّص القانون الجديد على 
إنـــشـــاء قــنــصــلــيــة أمــيــركــيــة فـــي مــديــنــة الســـا، 
 ســكــان التيبت 

ّ
عــاصــمــة الــتــيــبــت، وعــلــى حـــق

ــا،  ــــداالي المــ ــلـ ــ ــار خــلــيــفــة لـ ــيـ ــتـ املـــطـــلـــق فــــي اخـ
زعيمهم الروحي، الذي يعيش في املنفى في 
الهند. وتنظر الصن إلــى الــداالي المــا، الذي 
كان قد استقبله الرئيس السابق باراك أوباما 
واصفة  خطير«،  »انفصالي  بأنه   ،2015 عــام 
إيــاه بأنه »ذئــب فــي ثــوب حــمــل«، فيما يؤكد 
األخير أنه يطالب فقط بالحكم الذاتي، نافيًا 

دعوته للعنف.
بشأن  الجديد  األميركي  التشريع  على  وردًا 
الصينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  عــّبــرت  الــتــيــبــت، 
أمـــس اإلثـــنـــن، عــن رفــضــهــا الــقــاطــع لـــه. وقــال 
املــتــحــدث بــاســم الــــــوزارة تــشــاو لــيــجــيــان، إن 
القضايا املتعلقة بالتيبت شأن داخلي. وأكد 
لــيــجــيــان أن »تــصــمــيــم الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
على حماية سيادتها ومصالحها األمنية ال 
يتزعزع«. ورأى أن الواليات املتحدة ال يجب 
دخل بعض بنود التشريع التي تستهدف 

ُ
أن ت

الصن حّيز التنفيذ، وأن تكف عن التدخل في 
تــايــوان، لتجنب اإلضـــرار بالعالقات  شـــؤون 
يشكل  ذلـــك  أن  معتبرًا  الصينية،  األمــيــركــيــة 
 في شؤون بالده الداخلية. إلى جانب 

ً
تدخال

ت الصن الواليات املتحدة على الكف 
ّ
ذلك، حث

عن استغالل قضية هونغ كونغ للتدخل أيضًا 
في شؤونها. واستغل ليجيان دعوة السفارة 
األميركية في بكن، في اليوم ذاته، إلى إطالق 
ســراح 12 هــاربــًا مــن هونغ كونغ يخضعون 
للمحاكمة في مقاطعة شنغن، معتبرًا أن هذه 

التصريحات »تتجاهل الحقائق«.
ــــع، أول مــن أمـــس األحـــد، 

ّ
وكــــان تــرامــب قــد وق

على تشريع خاص بحزمة مالية حجمها 2.3 
كورونا  جائحة  مــن  لإلغاثة  دوالر  تريليون 
واإلنـــفـــاق الــحــكــومــي، ليصبح بــذلــك قــانــونــًا. 

مواجهات قبلية تهز دارفور

تقع اشتباكات بين القبائل باستمرار في دارفور )ألبرت 
غونزاليس/األناضول(

عادت الخالفات واملواجهات القبلية إلى الواجهة في 
الــســودان، وتــحــديــدًا فــي واليـــة جــنــوب دارفــــور، غربي 
البالد، حيث اضطّرت السلطات إلى نشر قوة عسكرية 
كــبــيــرة عــلــى إثــــر اشــتــبــاكــات بـــن قــبــيــلــتــي املــســالــيــت 
 
ً
والفالتة في منطقة قريضة بالوالية، خلفت 15 قتيال

وعشرات الجرحى. وتزيد هذه الحوادث من الضغوط 
حمدوك  الــلــه  عبد  برئاسة  االنتقالية  الحكومة  على 
ــاء الـــبـــالد.  ــ ــن فـــي أرجــ ــ ــى تــحــقــيــق األمـ الـــتـــي تــســعــى إلــ
وقــالــت وكــالــة األنــبــاء الــســودانــيــة الرسمية »ســونــا«، 
 والـــي واليـــة جــنــوب دارفــــور، موسى 

ّ
مــســاء األحـــد، إن

مهدي، أعلن األحد »نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة 
لتنفيذ مهمة القبض على املتورطن في االشتباكات 
بــن القبيلتن وجــمــع الــســالح«. وقـــال مــهــدي، حسب 
وجاء  انتهى  قد  الصلح  مؤتمرات  »عهد   

ّ
إن الوكالة، 

عهد تنفيذ القانون«. وقام مهدي بزيارة إلى قريضة 
)85 كيلومترًا جنوب مدينة نياال مركز الوالية( ووقف 
على األحداث التي شهدتها املنطقة، برفقة لجنة أمن 
ــة. وكـــانـــت الــلــجــنــة عــقــدت اجــتــمــاعــًا طـــارئـــًا مع  الـــواليـ
القادة العسكرين واملحلين بمنطقة قريضة، األحد، 
حــيــث شـــددت عــلــى ضــــرورة اتــخــاذ الــتــدابــيــر األمنية 
وقد  الــجــنــاة.  ومالحقة  املدنين  لحماية  والقانونية 
تم تشكيل لجنة تحقيق باشرت أعمالها إليقاف كل 
مــن شـــارك أو دّبـــر أو تسبب فــي األحــــداث وتقديمهم 
إلى  املواطنن  الــوالــي موسى مهدي  ودعــا  للمحاكم. 
مــســاعــدة الــلــجــنــة بــتــقــديــم املــعــلــومــات واألدلــــــة حــول 

املتورطن.
ونقلت »سونا« عن مسؤول محلي في قريضة يدعى 
 »مـــشـــادات كــالمــيــة بــن أفــــراد من 

ّ
عــمــر املــلــك قــولــه، إن

الــقــبــيــلــتــن« فـــي بـــلـــدة قــريــضــة »حـــــول مـــصـــدر مــيــاه 
تـــطـــورت إلــــى اشــتــبــاكــات بــاألســلــحــة الـــنـــاريـــة، وأدت 
إلــى مقتل اثنن في الــحــال«. وأضــاف: »على إثــر ذلك، 
هاجمت مجموعات من قبيلة الفالتة بلدة قريضة ما 
أبــنــاء قبيلة املساليت وجــرح  أسفر عــن مقتل 13 مــن 
34 تم نقلهم إلى املستشفى«. ولم تحدد الوكالة متى 

وقعت هذه االشتباكات.
ــقـــابـــل، لــفــت جــعــفــر عــيــســى، وهــــو مـــن قـــيـــادات  فـــي املـ
»املــســالــيــت   

ّ
أن إلـــى  الــفــالتــة،  لــقــبــيــلــة  األهــلــيــة  اإلدارة 

قاموا بمهاجمة الرعاة الفالتة عند مصادر املياه في 
منطقة رهــد أبــودريــســة وجــرحــوا اثــنــن منهم توفيا 
الحقًا متأثرين بجروحهما«. وأضاف جعفر املتحدث 
 »عدم متابعة تنفيذ مقررات 

ّ
نفسه لوكالة »سونا«، أن

ــرم بـــن الــطــرفــن بــمــديــنــة نـــيـــاال في  ــ ــــذي أبـ الــصــلــح الـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املـــاضـــي أحــــد أســـبـــاب تــجــدد 
الصراع«. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب 

من قبيلة »املساليت«.
وشــهــدت منطقة قــريــضــة، خـــالل الــعــامــن املــاضــيــن، 
حوادث دامية بن القبيلتن خلفت العديد من القتلى 
والجرحى. وفي أكتوبر/تشرين األول املاضي، أعلنت 
حكومة واليــة جنوب دارفــور فتح تحقيق بمقتل 12 
شــخــصــًا وجــــرح 27 آخـــريـــن وحــــرق مــمــتــلــكــات، خــالل 
واملساليت.  الفالتة  بن  أيضًا  قريضة  في  اشتباكات 
لكن هــذه الحادثة األخــيــرة، هــي األولـــى منذ اجتماع 
مصالحة عقد فــي أكــتــوبــر املــاضــي، وتــأتــي قبل أيــام 
مـــن انــتــهــاء مــهــمــة الـــســـالم املــشــتــركــة لـــأمـــم املــتــحــدة 
واالتحاد األفريقي في منطقة دارفــور السودانية في 
بـــنـــاًء عــلــى طلب  الــحــالــي  31 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
الخرطوم. وما زال قرابة ثمانية آالف جندي وشرطي 

ــي هـــــذه املــنــطــقــة  ــوة تــنــتــشــر فــ ــقــ ــن هـــــذه الــ ــي مــ ــدنــ ومــ
الشاسعة الواقعة في غرب السودان.

وقعتا  كــانــتــا  واملــســالــيــت،  الــفــالتــة  قبيلتي   
ّ
أن يــذكــر 

 .2018 يونيو/حزيران  في  السلمي  للتعايش  وثيقة 
ونصت الوثيقة على أن تعفو القبيلتان عن بعضهما 
ــاوزا مـــــــرارات املـــاضـــي،  ــجـ ــتـ ، وتـ

ً
الــبــعــض عـــفـــوًا كــــامــــال

وتــعــتــمــدا الـــحـــوار مــنــهــجــًا أســاســيــًا فـــي الــتــعــامــل مع 
األحــداث التي تقع بن الجانبن للوصول إلى حلول 
 عن التوافق 

ً
سلمية بعيدًا عن العنف والتطرف. فضال

واعتماد  البعض،  بعضهما  على  االعــتــداء  عــدم  على 
أي  عــن  األمنية  السلطات  لــدى  الــفــوري  التبليغ  مبدأ 
شخص يسعى لزعزعة التعايش والسلم االجتماعي، 
هذه   

ّ
أن غير  القبيلتن.  أبناء  من  املتفلتن  ومحاربة 

الخالفات  مــن خــالل تجدد  تــم خرقها  لطاملا  الوثيقة 
واالشتباكات بن القبيلتن.

القبائل باستمرار في  وتسّجل حــوادث مشابهة بن 
دارفور، حيث أسفرت الحرب التي بدأت في 2003 بن 
مقتل  عن  متمردة  وأقليات  للحكومة  املوالية  القوات 
حوالى 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون، 

حسب األمم املتحدة.
وتــراجــع الــعــنــف بشكل كبير فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
القبائل  بن  العرضية  االشتباكات  بعض  باستثناء 
الــعــربــيــة الــبــدويــة واملـــزارعـــن مــن الــقــبــائــل األفــريــقــيــة 
الخارجية  حول قضايا األرض واملياه. وكانت وزارة 
 الحكومة 

ّ
السودانية قالت في بيان األربعاء املاضي، إن

االنتقالية »حريصة على توفير األمن واالستقرار لكل 
املواطنن في واليــات دارفــور، وبصفة خاصة ملن هم 
فــي معسكرات الــنــزوح، مــع ضــمــان الــعــودة الطوعية 
اآلمــنــة لــالجــئــن، ومــواصــلــة الــجــهــود ملعالجة جــذور 
وإرســاء  القبلية  املصالحات  أســس  املشكلة وترسيخ 
دعائم العدالة االنتقالية وسيادة حكم القانون«. ويعد 
إحـــالل األمـــن وتــحــقــيــق االســتــقــرار أحـــد أبـــرز امللفات 
الله حــمــدوك، خــالل مرحلة  على طــاولــة حكومة عبد 
انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 53 
شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم 
خاللها السلطة كل من الجيش وتحالف »قوى إعالن 

الحرية والتغيير«.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(
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