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انتخابات ليبيا :عراقيل أمام عمل القضاء
إشكالية تأمين االنتخابات تتفاقم

انطلقت الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا النووية ،أمس اإلثنين ،في محاولة
للتوصل إلى تفاهمات للعودة إلى اتفاق  ،2015على الرغم من الشروط المسبقة
التي وضعتها طهران ،مع تأكيدها حسن نيّتها ،في مقابل استمرار التحريض
اإلسرائيلي والتحذير األميركي بضغوط إضافية

عودة
مفاوضات
فيينا النووية

لم ّ
تبت المحكمة
االبتدائية في سبها،
أمس ،في الطعن
المقدم من سيف اإلسالم
القذافي على استبعاده
من قائمة المرشحين
للرئاسة الليبية ،فيما ال يزال
يظلّل االنتخابات الكثير
من العراقيل
طرابلس ـ العربي الجديد

انتهت مـســاء أمــس اإلث ـنــن ،نـظــريــا ،مهلة
قبول الطعون في املرشحني لالنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ف ــي ل ـي ـب ـي ــا ،والـ ـب ــت ف ـي ـهــا مــن
ق ـب ــل امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـض ــاء ،ع ـل ــى أن
ت ـب ــدأ الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء م ــرح ـل ــة اس ـت ـئ ـنــاف
ال ـ ـط ـ ـعـ ــون ،أمـ ـ ــام لـ ـج ــان االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف فــي
دوائ ــر املـحــاكــم االبـتــدائـيــة فــي مــدن سبها
وطرابلس وبنغازي .وبعد قبول محكمة
اس ـت ـئ ـنــاف ط ــراب ـل ــس ،ال ـط ـعــن امل ـق ــدم ضد
رئـيــس الحكومة االنتقالية عبد الحميد
الــدبـيـبــة ،تــواص ـلــت أم ــس م ـحــاولــة عرقلة
عمل محكمة سبها ،جنوبي الـبــاد ،التي
ت ـن ـظــر ف ــي ال ـط ـعــن املـ ـق ــدم م ــن ق ـبــل سـيــف
اإلسـ ـ ــام الـ ـق ــذاف ــي ،ن ـجــل ال ـع ـق ـيــد ال ــراح ــل
معمر القذافي ،على استبعاده من القائمة
األول ـي ــة للمفوضية الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات،
وذل ــك مــن قـبــل مليشيات ال ـل ــواء املتقاعد
خليفة حفتر ،ما يعكس التوتر السياسي
ف ــي الـ ـب ــاد وح ـ ــدة ال ـت ـنــافــس ومـ ـح ــاوالت
اإلق ـصــاء ،على طــول الخريطة السياسية
ل ـل ـي ـب ـيــا وع ــرضـ ـه ــا ،الس ـي ـم ــا بــاس ـت ـغــال
ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ الـ ـعـ ـسـ ـك ــري لـ ـبـ ـع ــض األط ـ ـ ـ ـ ــراف،
وذلـ ــك عـلــى بـعــد أق ــل م ــن شـهــر م ــن مــوعــد
الرئاسيات املقررة في  24ديسمبر/كانون
املقبل ،وهــو مــا يدفع إلــى املــزيــد من
األول
ّ
رجحان كفة التأجيل.
وال ت ـ ـ ـ ــزال م ــرحـ ـل ــة ت ـص ـف ـي ــة امل ــرشـ ـح ــن
لالنتخابات الرئاسية ،رهن أحكام القضاء،
بعدما أعلنت املفوضية األربعاء املاضي،
عن قائمة أولية تضم  73مرشحًا ،إضافة
إلى  25مستبعدًا ،حيث يفترض أن تنهي
ل ـجــان ال ـط ـعــون ال ـتــاب ـعــة ملـجـلــس الـقـضــاء
األعلى قبول الطعون والبت فيها ،والــذي
بــدأتــه الخميس املــاضــي ،مــع حلول اليوم
الثالثاء .وأوضح إعالن سابق للمفوضية
أنـ ـه ــا س ـت ـف ــرج عـ ــن األس ـ ـمـ ــاء امل ـس ـت ـب ـعــدة
م ــن ق ــائ ـم ــة ال ـت ــرش ــح األول ـ ـيـ ــة ،ب ـن ــاء عـلــى
نتائج لجان الطعون ،ليفتح بعدها باب
االستئناف الطعون أمام لجان االستئناف
فــي طرابلس وسبها وبـنـغــازي ،ومل ــدة 72

تحدد شروطها...
طهران
ّ
ونفتالي بينت يحذر من
الرضوخ «لالبتزاز»

للحديث تتمة...

هل تاه غروندبرغ
في الملف
اليمني؟
زكريا الكمالي

خالل أيام قليلة مقبلة ،سيكون
املبعوث األممي إلى اليمن ،هانس
غروندبرغ ،قد أنهى  3أشهر من
كوسيط دولي في األزمة
مهمته ّ
اليمنية املعقدة ،وهي فترة لم تحمل
معها أي مؤشرات إلحالل السالم
كما كان متوقعًا ،بل اتسعت دائرة
العنف ،وشهد القتال ذروة غير
مسبوقة .رفض الحوثيون وقف
هجماتهم العدائية على مدينة مأرب،
ّ
وتشرد عشرات اآلالف ،وتوسعت
رقعة العنف إلى الساحل الغربي،
فيما بدأ التحالف يتحسس طريقه
ويعرف من أين تؤكل الكتف عبر
ضربات مدروسة في صنعاء.
لذلك ،هل يمكن القول إن غروندبرغ
قد تاه في امللف اليمني؟ أم أن 3
أشهر ،أو حتى  100يوم ،ليست
كافية للحكم على طريقة إدارة
األزمة؟
بالتأكيد ال يمكن الحديث عن فشل،
خصوصًا ّأن املبعوث األممي ال
يعيش لحظات استرخاء ،أو يعمل
على إحياء عملية السالم من تطبيق
«زوم» ،بل يجوب عددًا من مناطق
اليمن واملنطقة ،وال يكاد يلتقط
أنفاسه ربما .يكفي أن غروندبرغ
كسر التعاطي األممي الباهت منذ
سنوات تجاه حصار تعز .غامر في
الزيارة عبر طرقات فرعية خطيرة،
وأحس بالويالت التي يقاسيها
سكان املدينة منذ  6سنوات جراء
حصار حوثي غاشم.
يحاول غروندبرغ الوصول إلى
مقاربات جديدة للحل تختلف
عن مبادرات أسالفه .إصرار
غروندبرغ على حل مستدام عبر
تسوية تفاوضية شاملة ال على
حلول جزئية ،لم يرق بالتأكيد
لجماعة الحوثيني التي تحاول فرض
شروطها املسبقة بفصل امللف
اإلنساني عن السياسي والعسكري،
ّ
ولذلك ،ما زالت قيادة الجماعة تتعنت،
وترفض اللقاء به في صنعاء.
ويبدو ّأن لجوء املبعوث إلى حلفاء
املليشيا إقليميًا ودوليًا في طهران
وموسكو ،يهدف إلى تشكيل حلف
ضاغط على الحوثيني للقبول
بالجلوس إلى طاولة املفاوضات من
دون شروط مسبقة.
وبما ّأن املليشيات الحوثية ما زالت
تعيش في أوهام الحسم العسكري،
ورقعة التصعيد تتسع من الساحل
الغربي إلى أطراف تعز وربما نحو
إب ،يتوجب على األمم املتحدة
ومبعوثها التخلي عن خططهم التي
تتطلب وقتًا أطول للحل ،وااللتفات
إلى أولويات عاجلة.
بالنسبة لغالبية اليمنيني ،لم تعد
الحرب العسكرية أمرًا يثير الفزع كما
هو الحال في الحرب االقتصادية التي
قصمت ظهورهم.

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بعد توقف ألكثر من خمسة أشهر،
عـ ــادت أمـ ــس ،اإلث ـن ــن ،م ـفــاوضــات
فيينا الـنــوويــة غـيــر املـبــاشــرة بني
إي ــران والــواليــات املتحدة بواسطة أعضاء
االتفاق النووي (روسيا والصني وبريطانيا
وفــرن ـســا وأمل ــان ـي ــا) ،إلح ـي ــاء االتـ ـف ــاق ال ــذي
انسحبت منه إدارة دونالد ترامب في العام
 ،2018في جولة هي السابعة منذ انطالق
امل ـف ــاوض ــات ال ـجــديــدة ف ــي إب ــري ــل /نيسان
املاضي .واستبقت حكومة إبراهيم رئيسي
ان ـط ــاق ال ـج ــول ــة ،ف ــي ف ـن ــدق بــال ـيــه كــوبــرغ
حيث تم إبــرام االتـفــاق عــام  ،2015بتحديد
شروطها ،رافضة بحث قضايا خــارج هذا
االتفاق ،في إشارة إلى القضايا الصاروخية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وم ـط ــال ـب ــة ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
ضـمــانــات وتـعــويـضــات وإل ـغ ــاء الـعـقــوبــات
بشكل قابل للتحقق .ومقابل هذه الشروط،
كانت طهران تعلن أنها تدخل املفاوضات
بحسن ّ
نية وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق
جيد .لكن الكثير من الشكوك تحيط بإمكان
خ ــروج املـبــاحـثــات بنتيجة إيـجــابـيــة ،على
الــرغــم مــن تـحــذيــر واشـنـطــن بــاسـتـعــدادهــا
ل ــزي ــادة ال ـض ـغــوط إذا ان ـه ــارت امل ـحــادثــات،
مقابل تصعيد إســرائـيــل ملنع الــرضــوخ ملا
سمته «االبتزاز» اإليراني.
وانطلقت املفاوضات أمــس من دون جدول
أع ـم ــال م ـح ــدد لـلـجــولــة ال ـج ــدي ــدة ،ع ـلــى أن
تكون قد تمت خالل مباحثات أمس مراجعة
نتائج االجتماعات السابقة وتحديد أطر
الجولة واإلطار الزمني لها ،وفق ما كشفت
مصادر إيرانية مطلعة لـ«العربي الجديد».
وأضافت أن الوفد اإليراني أجرى مباحثات
تـ ـمـ ـهـ ـي ــدي ــة تـ ـفـ ـصـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،خـ ـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن
األخيرين ،مع الوفود الروسية والصينية
ومـنـســق م ـفــاوضــات فـيـيـنــا أنــري ـكــي م ــورا،
وذلــك بعد وصوله إلــى فيينا ،يــوم السبت
املاضي .وأكــدت املصادر أن الوفد اإليراني
ّ
قدم «شروحًا مستفيضة» للموقف اإليراني
ومـطــالــب طـهــران ومتطلبات الـتــوصــل إلى
ات ـفــاق فــي فيينا إلح ـيــاء االت ـف ــاق ال ـنــووي،
مشيرة إلى أنه أبلغ أطراف املفاوضات التي
التقاها «أهمية وضرورة التوصل إلى اتفاق
ّ
إلح ـي ــاء االت ـف ــاق ال ـن ــووي بـمــا يـمــكــن إي ــران
مــن جـنــي مـنــافـعــه االق ـت ـصــاديــة بــالـكــامــل».
وت ــاب ـع ــت أن ال ــوف ــد اإليـ ــرانـ ــي «سـيـتـجـنــب
إثـ ــارة مــوضــوع اسـتـئـنــاف امل ـفــاوضــات من
الصفر ،لحساسية املوقف بالنسبة ألطراف
املـ ـف ــاوض ــات ،خ ـصــوصــا روس ـي ــا وال ـص ــن.
لكنه سـيـحــاول عند بحث كــل نقطة عالقة
العودة للوراء ملناقشة املوضوع من جديد،
وفق السياسات املحددة بشأن املفاوضات».
وأضــافــت أن هــذه الـسـيــاســات تختصر في
ث ــاث ــة م ـطــالــب أس ــاس ـي ــة ،ه ــي رفـ ــع جميع
العقوبات التي فرضتها اإلدارة األميركية
ال ـس ــاب ـق ــة ،وضـ ــع آل ـي ــة واضـ ـح ــة وم ـح ــددة
للتحقق من رفع العقوبات عمليا ،وضرورة
تقديم الــواليــات املتحدة «ضـمــانــات كافية
وجـ ـ ــادة» ل ـع ــدم الـ ـخ ــروج مـسـتـقـبــا م ــن أي
اتفاق محتمل في فيينا.
جاء ذلك فيما كان وزير الخارجية اإليراني
حـســن أمـيــر عـبــد الـلـهـيــان يـعـلــن ،أم ــس ،أن
بــاده دخلت هذه املفاوضات بـ«حسن ّ
نية
وإرادة جادة وكافية» للتوصل إلى «اتفاق
جـ ـي ــد» ،م ــؤكـ ـدًا أن ـه ــا «لـ ــن ت ـق ـبــل بــاملـطــالــب
الـ ـع ــاب ــرة ل ــات ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي ول ـ ــن ت ـخــوض
مفاوضات حول قضايا خارج االتفاق» ،في
إشارة إلى القضايا الصاروخية واإلقليمية.
وف ــي م ـقــال ن ـشــره مــوقــع صـحـيـفــة «إيـ ــران»
الرسمية ،قــال عبد اللهيان إن إيــران «على
ال ــرغ ــم م ــن نـكــث ال ـغ ــرب بــاالت ـفــاق ال ـن ــووي،
أظهرت مرة أخــرى حسن نواياها لتحقيق
غاية رفع العقوبات املفروضة بشكل أحادي
وغير قانوني» ،مع تأكيده أنها «مستعدة
حــال ـيــا ل ـح ــوار مـثـمــر لـلـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق
جيد مع مجموعة  .»4+1وربط عبد اللهيان
ع ــودة إي ــران عــن خ ـطــوات نــوويــة اتخذتها
خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـي ـ ــرة بـ ــ«الـ ـحـ ـص ــول
عـلــى ضـمــانــات وتـعــويـضــات وإل ـغــاء مؤثر

«خداع العالم»
اعتبر وزير الخارجية اإلسرائيلي ،يئير
لبيد ،خالل زيارته بريطانيا أمس
اإلثنين ،قبل توجهه اليوم إلى
فرنساّ ،
أن «اإليرانيين سيواصلون
خداع العالم ومواصلة العمل
سرًا على مشروعهم النووي».
وسبق أن أعلن لبيد ،ليلة األحد،
مع نظيرته البريطانية ،إليزابيث
تــراسّ ،
أن البلدين سيعمالن ليل
نهار لمنع امتالك إيــران للقوة
الــنــوويــة .والتقى لبيد ،أمــس،
رئــيــس الــحــكــومــة البريطانية،
بـــوريـــس جـــونـــســـون ،لــتــأكــيــد
مــعــارضــة إســرائــيــل لــلــعــودة
لالتفاق النووي .ومن المقرر أن
يلتقي لبيد ،اليوم الثالثاء ،الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون في
باريس للغاية نفسها.

يقود علي باقري كني الوفد اإليراني (فالديمير سيميسك/فرانس برس)

اتفاق مؤقت أو توترات إقليمية
تشاؤم إسرائيلي قبل المباحثات
القدس المحتلة
نضال محمد وتد

قبيل استئناف مـفــاوضــات فيينا،
كــانــت وســائــل اإلع ــام اإلسرائيلية
ت ـت ـب ـن ــى م ــوقـ ـف ــا م ـت ـش ــائ ـم ــا ت ـج ــاه
النتائج املتوقعة ،بني اإلشــارة إلى
أن االت ـف ــاق ال ــذي قــد يـتــم الـتــوصــل
إلـيــه مــع إي ــران سيكون مرحليًا أو
جــزئـيــا ،وب ــن الـتـحــذيــر مــن تبعات
س ـل ـب ـيــة ل ـف ـشــل املـ ـف ــاوض ــات وع ــدم
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي .ص ـح ـي ـفــة
«ي ـ ـ ـسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم» قـ ـ ــالـ ـ ــت إن
الـتـقــديــرات اإلسرائيلية تشير إلى
أن الغرب سيسعى ومعه الواليات
املتحدة للتوصل إلى اتفاق مرحلي
أو جـ ــزئـ ــي ،أقـ ـ ــل حـ ـت ــى مـ ــن اتـ ـف ــاق
 .2015وأضافت أن هــذه التقديرات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة م ـب ـن ـيــة أيـ ـض ــا عـلــى
أسـ ـ ــاس ال ــرس ــائ ــل ال ـت ــي ت ــم نـقـلـهــا
أخ ـي ـرًا لـلـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة في
األي ــام األخ ـيــرة وج ــاء فيها «يجب
قبل كل شيء وقف السباق اإليراني
امل ـح ـم ــوم لـتـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم،
ه ـ ــذا هـ ــو األم ـ ـ ــر األك ـ ـثـ ــر إلـ ـح ــاح ــا».
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة عـ ـ ــن مـ ـص ــدر
سياسي إسرائيلي ،قوله إنــه على
ضــوء التقدم اإليــرانــي في املشروع

للعقوبات وقابل للتحقق» .وشــدد على أن
«عودة أميركا املحتملة إلى االتفاق النووي
ال تهمنا ،إال إذا قدمت لنا ضمانات بعدم
ت ـكــرار الـتـجــربــة امل ــري ــرة الـســابـقــة ،ويتمكن
شركاؤنا االقتصاديون من خوض تعامالت
اقتصادية مستدامة من دون قلق» .وحذر

الـ ـ ـن ـ ــووي ،ال ي ـم ـكــن الـ ـت ــوص ــل إل ــى
اتفاق يعيد إيران إلى ما كانت عليه
قبل عامني أو ثالثة أعوام.
وأضاف أن «إيران باتت على مسافة
ب ـض ـعــة أس ــاب ـي ــع م ــن إنـ ـت ــاج كـمـيــة
ك ــاف ـي ــة م ــن الـ ـي ــورانـ ـي ــوم املـخـصــب
لبناء قنبلة نووية ،ومسألة تطوير
القنبلة باتت مرهونة عمليا فقط
بقرار سياسي لها إلنجاز ذلك» .من
جهتها ،قــالــت صحيفة «هــآرتــس»
إن الـت ـقــديــرات فــي إســرائ ـيــل تشير
إل ــى أن فـشــل مـبــاحـثــات فيينا «قــد
يفضي إلــى فترة من عــدم استقرار
إقليمي في مواجهة إيران» .ونقلت
ع ــن مـ ـص ــادر وص ـف ـت ـه ــا بــاملـطـلـعــة
وال ـض ــال ـع ــة ف ــي االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـتــي
ت ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـعـ ـظـ ـم ــى مــع
إي ــران ،أن «النظام اإليــرانــي يسعى
الفتعال احتكاك أمني على مستوى

«هآرتس» :طهران
تسعى الفتعال
احتكاك أمني بهدف
الضغط

مـنـخـفــض م ـقــابــل إس ــرائ ـي ــل ودول
الخليج ،فــي محاولة منه للضغط
على املجتمع الدولي.
ويـ ـسـ ـع ــى اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــون عـ ـب ــر ه ــذه
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــوط النـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزاع إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات
ومـ ـك ــاس ــب ت ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن ال ـح ـف ــاظ
عـلــى امل ـش ــروع الـ ـن ــووي ،وتخفيف
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــات» .وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب هـ ـ ــذه
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات ف ــإن ــه فـ ــي حـ ـ ــال فـشــل
الـ ـج ــول ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن املـ ـف ــاوض ــات
ب ـع ـهــد ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي ال ـجــديــد
إبراهيم رئيسي« ،فقد تتجه إيران
إلى زيادة املواجهات في املنطقة».
في املقابل ،نقلت صحيفة «يديعوت
أح ــرون ــوت» عــن مـصــادر فــي الوفد
األم ـي ــرك ــي ف ــي ف ـي ـي ـنــا ،قــول ـهــا «لــن
ن ـس ـم ــح إلي ـ ـ ـ ــران ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـلــى
سالح نووي ،هذا األمر مفروغ منه
حـتــى لــو اض ـطــررنــا إل ــى اسـتـخــدام
ال ـق ــوة ال ـع ـس ـكــريــة» .وف ــي الـسـيــاق،
لـفــت كــل مــن نـحــوم بــرنـيــع ورون ــن
بيرغمان إلى دالالت ضم إسرائيل
لـ ـق ـي ــادة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ل ـل ـقــوات
األم ـيــرك ـيــة (س ـي ـن ـت ـكــوم) ،ملــواجـهــة
إيــران ،مع إبــراز برنيع تشاؤمًا في
سياسة اإلدارة األميركية الجديدة،
التي لم تختلف عمليًا عن سياسة
إدارة باراك أوباما.

من أن نافذة املفاوضات «لن تكون مفتوحة
إلــى األبــد وعلى أميركا وال ــدول األوروبـيــة
ال ـثــاث (فــرنـســا وأملــانـيــا وبــريـطــانـيــا) فهم
ً
ذلك» ،قائال إن بالده «تمتلك برنامجًا مؤثرًا
إلحباط مفاعيل العقوبات في ظل برنامج
تنموي مستدام لــاقـتـصــاد» .وخـتــم مقاله

بــال ـقــول إن «االتـ ـف ــاق مـمـكــن وف ــي املـتـنــاول
إذا كــانــت ل ــدى بـقـيــة األط ـ ــراف أي ـضــا إرادة
ً
سياسية» ،قائال إن وفد إيران للمفاوضات
يحظى بـ«دعم كامل».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،اتـ ـه ــم املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة سـعـيــد خـطـيــب زادة،

قبيل استئناف مفاوضات فيينا النووية،
بريطانيا وأطــرافــا أخــرى بــ«عــدم الجدية»
فـ ــي ه ـ ــذه امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،والـ ـسـ ـع ــي إلي ـج ــاد
أرض ـيــة إلطــالــة أم ــده ــا .ورب ــط فــي مــؤتـمــره
الـ ـصـ ـح ــاف ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،م ـص ـيــر
م ـفــاوضــات فيينا ب ــ«جــديــة وح ـســن نــوايــا
الجانب األميركي» .وأكد أن بالده تخوض
م ـفــاوضــات ال ـي ــوم ب ــ«جــديــة وح ـســن نـ ّـيــة»،
داعيًا الجانب األميركي إلى أن تكون لديه
الـجــديــة نفسها لـلــوصــول إل ــى ح ــل .وشــدد
على أن «نــافــذة مفاوضات فيينا لن تكون
مفتوحة لــأبــد» ،كما حــث جميع األط ــراف
على «اغتنام الفرصة» ،مع تأكيده أن طهران
ال ترغب في وصــول املفاوضات إلى طريق
مـ ـس ــدود .وأوضـ ـ ــح خـطـيــب زادة أن إيـ ــران
تدخل مفاوضات فيينا «بعزم وإرادة جادة
لـلــوصــول إل ــى ات ـف ــاق» ،مضيفا أن ـهــا تريد
«ح ـ ـ ــوارات م ـث ـم ــرة» .وقـ ــال خـطـيــب زادة إن
بالده لن تخوض أي تفاوض مع واشنطن
من دون رفع كامل للعقوبات التي فرضتها
عليها ،وأكــد أن الوفد اإليــرانــي «لــن يجري
أي تفاوض ثنائي مع الوفد األميركي».
وكـ ــان امل ـب ـعــوث األم ـي ــركــي ال ـخ ــاص ل ـشــؤون
إيــران روبــرت مالي قد حــذر من أن واشنطن
س ـت ـكــون م ـس ـت ـعــدة ل ــزي ــادة ال ـض ـغ ــوط عـلــى
إيــران إذا انهارت املحادثات ،وقــال لـ«بي بي
سي ساوندز» في مقابلة ،السبت« :إذا كانت
إيران تعتقد أن بإمكانها استغالل هذا الوقت
لـتـعــزيــز قــوتـهــا ثــم تـعــود وت ـقــول إنـهــا تريد
شيئًا أفضل ،فلن ينجح ذلك .وسنفعل نحن
وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ات ـه ــم رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ن ـف ـتــالــي بـيـنــت إيـ ـ ــران بــأنـهــا
تـمــارس االب ـتــزاز ،وأنـهــا ال تسعى مــن وراء
عودتها للمحادثات في فيينا ســوى لرفع
العقوبات املفروضة عليها .وقال بينت في
كلمة خالل جلسة كتلة حزبه في الكنيست،
ّ
وجـ ـهـ ـه ــا لـ ـ ـل ـ ــدول الـ ـغ ــربـ ـي ــة امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
املفاوضات ،إن «إيران ال تستحق الحصول
على أي منح أو صفقات أو رفع للعقوبات.
ال ترضخوا لالبتزاز الـنــووي» .وأضــاف أن
إيـ ــران «ت ـش ــارك ب ـم ـفــاوضــات فـيـيـنــا بـهــدف
واضـ ـ ـ ــح :رف ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات م ـق ــاب ــل ال ش ــيء
ت ـقــري ـبــا ،وهـ ــي ل ــن تـكـتـفــي بــال ـح ـفــاظ على
مشروعها النووي بل ستحصل على مقابل
لهذه الخطة» .واعتبر بينت أن رغبة طهران
فــي الـعــودة إلــى املـحــادثــات هدفها تخفيف
العقوبات مقابل «ال شيء تقريبًا».

ساعة ،قبل أن تتلقى املفوضية حكم هذه
ال ـل ـج ــان ف ــي ط ـل ـبــات امل ـس ـتــأن ـفــن ،لتعلن
على أساسه القوائم النهائية للمرشحني
في  7ديسمبر املقبل ّ
كحد أقصى .وأكــدت
امل ـفــوض ـيــة أن أحـ ـك ــام ل ـج ــان االس ـت ـئ ـنــاف
نهائية وغـيــر «قــابـلــة لالستئناف» ،فيما
أك ـ ــدت الئـ ـح ــة امل ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ـضــاء
الـخــاصــة بـلـجــان الـطـعــون ،أن حـكــم لجان
االستئناف «بــات ،ويتعني على املفوضية
العليا لالنتخابات تنفيذه».
وكانت لجان الطعون قد تمكنت من ُ البت
في عدد من الطعون ،منها تلك التي ق ّدمت
ضد الدبيبة ،فيما لم تبت حتى عصر أمس
في عدد آخر ،منها الطعن املقدم من سيف
اإلسـ ــام ال ـق ــذاف ــي ،ح ــول ق ــرار اسـتـبـعــاده.
ّ
ورج ــح عـضــو مجلس املـفــوضـيــة ،أبوبكر
مردة ،إمكانية تمديد فترة قبول الطعون،
في حديث لـ«العربي الجديد» ،فيما أشارت
مـصــادر مقربة مــن إدارة االنـتـخــابــات في
املفوضية إلى إمكانية ربط اإلجــراء بعدم
قدرة بعض املحاكم على النظر في طعون
مــرفــوعــة أم ــام ـه ــا ،وت ـح ــدي ــدا ف ــي محكمة
ّ
سبها التي ظل القضاة أمس غير قادرين
على الوصول إليها.
وتوافقت معلومات املصادر ،التي تحدثت
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،حــول تسجيل لجان
الـطـعــون فــي امل ــدن ال ـثــاث 21 ،طعنًا ضد
امل ــرش ـح ــن ،وم ــن ج ــان ــب مـسـتـبـعــديــن من
القائمة األول ـيــة للمرشحني ،مــؤكــدة أنها
ّ
بتت في  9طعون رفعت ضد ترشح الدبيبة
بقبول أربعة منها ،ورفض خمسة أخرى،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى رف ــض ط ـعــن ض ــد املــرشــح
خ ــال ــد ش ـك ـشــك ،ورفـ ــض آخ ــر ض ــد خليفة
ح ـف ـتــر .وأشـ ـ ــارت إلـ ــى أن أغ ـل ــب ال ـط ـعــون
األخـ ــرى قــدمـهــا مـسـتـبـعــدون م ــن الـقــائـمــة
األولية ومنهم سيف اإلسالم القذافي.
وأم ــس اإلث ـن ــن ،حــاصــرت مليشيا تابعة
ل ـح ـف ـت ــر ،مـ ـق ــر م ـح ـك ـم ــة سـ ـبـ ـه ــا ،وم ـن ـعــت
املــوظ ـفــن م ــن دخــول ـهــا ،حـيــث ك ــان مـقــررًا
البت في عدد من الطعون .وتناقلت وسائل
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ص ـ ــور مـسـلـحــي
املـلـيـشـيــا وآل ـيــات ـهــا امل ـن ـت ـشــرة ف ــي محيط
امل ـح ـك ـمــة .وأكـ ــد ش ـه ــود ع ـي ــان ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـجــديــد» ،أن املـسـلـحــن كــانــوا يتسلقون
سيارات تحمل شــارة مليشيا  115مشاة،
أحد فصائل لواء طارق بن زياد ،أحد أكبر
مليشيات حفتر.
وكـ ـت ــب رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى لـقـبــائــل
ّ
فــزان ،علي أبو سبيحة ،على «فيسبوك»،
إن «ق ــواتـ ـن ــا امل ـس ـل ـح ــة ال ـب ــاس ـل ــة حــام ـيــة

حاصرت مليشيا تابعة
لخليفة حفتر مقر
محكمة سبها أمس

ح ـمــى ال ـج ـن ــوب ت ـحــاصــر مـحـكـمــة سبها
من كل االتجاهات وتمنع دخــول القضاة
واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن إل ـ ـي ـ ـهـ ــا» ،م ـض ـي ـف ــا أن سـبــب
الحصار «حتى ال تنظر املحكمة في طعن
الــدكـتــور سيف اإلس ــام الـقــذافــي فــي قــرار
اسـتـبـعــاده مــن س ـبــاق ال ــرئ ــاس ــة» .ونقلت
قـنــاة تلفزيونية محلية فيديو ظهر فيه
أف ـ ـ ــراد ج ـه ــاز ال ـش ــرط ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،وه ــم
يخلون مسؤوليتهم من حماية الشوارع
امل ــؤدي ــة لـلـمـحـكـمــة قــائ ـلــن« :ن ـحــن نـ ّ
ـؤمــن
داخ ــل املـحـكـمــة ف ـقــط ،أم ــا خــارج ـهــا بمتر
واح ــد فــا عــاقــة ل ـنــا» .وأك ــد ذل ــك حساب
ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» ي ـن ـســب ل ـس ـيــف اإلس ـ ــام.
والح ـقــا ،أعـلــن جـهــاز الـشــرطــة القضائية،
أن س ـب ــب ت ـع ــذر ان ـع ـق ــاد ال ـج ـل ـســة أم ــس،
هــو «وج ــود ق ــوة قــاهــرة مسلحة» أغلقت
«جميع الطرق املؤدية إلى مجمع املحاكم»
في سبها .وتناقلت وسائل إعــام محلية
ب ـي ــان ــا مل ــدي ــري ــة أم ـ ــن س ـب ـه ــا ،اس ـت ـن ـكــرت
فـيــه مــا وصـفـتــه ب ــ«ال ـخــروقــات» ،مضيفة
أن «مـلـيـشـيــا  115ب ــإم ــرة مـحـمــد ال ـجــارح
املـ ــوجـ ــودة ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـل ـي ـبــي م ـنــذ ما
يربو على  3سنوات ،لم تقم يومًا بتأمني
أي مـ ّ
ـؤسـســة عـلــى وج ــه ال ـع ـمــوم ،ومبنى
محكمة سبها خصوصًا» .ونظم عدد من
أن ـص ــار سـيــف اإلسـ ــام ف ــي سـبـهــا ،مـســاء
أم ــس ،وقـفــة أم ــام مقر مجمع املـحــاكــم في
املدينة ،معلنني االعتصام أمامه.
وكـ ــانـ ــت م ـح ـك ـمــة س ـب ـه ــا قـ ــد قـ ـ ـ ــررت ،أول
مــن أم ــس ،تعليق جلسة الـنـظــر فــي طعن
س ـيــف اإلس ـ ــام إل ــى أمـ ــس ،ب ـعــدمــا امـتـنــع
أحــد املساعدين عن املشاركة في الجلسة.
وكان من املقرر أن تعقد املحكمة جلستها،
ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،لـكـنـهــا أج ـل ـت ـهــا على
خلفية اعـ ّتــداء حصل فــي الـيــوم ذاتــه على
مقرها ،نفذه مسلحون تابعون ملليشيات
حفتر .وتعليقًا على ذلك ،رأى عضو نقابة
املحامني في ليبيا ،عثمان عبد الهادي ،أن
ّ
زج املفوضية بالقضاء في أتون الخالفات
االنتخابية قد يضعف قدرته على تسيير
االستحقاق االنتخابي .ولفت فــي حديث
لـ«العربي الجديد» ،إلى أن ّ
تعرض القضاة
فــي سبها للتهديد دلـيــل عـلــى ع ــدم قــدرة
ال ـق ـضــاء ع ـلــى إص ـ ــدار ن ـتــائــج نــزي ـهــة .من
ج ـه ـتــه ،رأى ال ـن ــاش ــط ال ـس ـيــاســي الـلـيـبــي
رمـ ـ ــزي املـ ـق ــرح ــي ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن طريقة إصدار مجلس القضاء
ل ــائ ـح ــة الـ ـطـ ـع ــون وت ـ ـ ـ ــردده ف ــي حـسـمـهــا
يشبه املـســار الــذي صــدرت وفقه القوانني
االنتخابية عن مجلس النواب.
ويخدم هــذا الــواقــع ما يثار حــول رجحان
كفة تأجيل االنتخابات .وفي هذا السياق،
قالت وزيــرة الداخلية اإليطالية ،لوتشانا
المورغيزي ،أمــس ،إن «إجــراء االنتخابات
فــي ليبيا فــي مــوعــدهــا ،يـبــدو لــي صعبًا،
لـكــن إج ــراء ه ــا ف ــي ي ـنــايــر/كــانــون الـثــانــي
س ـي ـكــون أم ـ ـرًا ج ـي ـدًا لـلـيـبـيــا» ،بـحـســب ما
نقلت عنها وكالة «نوفا» لألنباء.

غياب الدور التونسي عن ليبيا
التفرّد الرئاسي ينعكس شلًال دبلوماسيًا

تونس ـ آدم يوسف

على الرغم من التطورات املتسارعة في
ليبيا ،املقبلة على انتخابات رئاسية في
 24ديسمبر /كانون األول املقبل ،واألدوار
ال ـت ــي يـ ـح ــاول أك ـث ــر م ــن طـ ــرف إقـلـيـمــي
ودولي القيام بها في هذا الصراع ،يغيب
دور تونس في ليبيا على الرغم من أنها
أك ـث ــر ال ـ ــدول ت ــأث ـرًا ب ـم ـجــريــات األحـ ــداث
ل ــدى جــارتـهــا وتــداعـيــاتـهــا االقـتـصــاديــة
على االقتصاد التونسي الهش ،في ظل
سـيــاســة ح ـيــاد سـلـبــي تنتهجها إدارة
الــرئـيــس قـيــس سـعـ ّـيــد ،املـمـســك بــالـقــرار
التونسي منذ إجراءات  25يوليو /تموز
املــاضــي وم ــا تبعها مــن تعيني حكومة
جديدة .وفيما كانت دول عدة تستحوذ
ع ـلــى أدوار مـتـقــدمــة ف ــي امل ـلــف الـلـيـبــي،
سعيد ّ
ّ
يفوت فرصًا عديدة في هذا
كــان
املـجــال ،ليتراجع دور تونس التاريخي
والجيوستراتيجي.
وعـ ــن ذل ـ ــك ،قـ ــال ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ال ـعــاقــات
الدولية ،املختص في الشأن الليبي مهدي
ثابت ،في حديث مع «العربي الجديد»،
إن استقرار الوضع في ليبيا يؤثر بشكل
مباشر على تونس ،وبالتالي فإن نجاح
الـعـمـلـيــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة الـلـيـبـيــة يـخــدم
مصالح تونس على جميع املستويات.
واعتبر أن «تونس ّ
فوتت فرصة التعاون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي لـيـبـيــا،
ً
مقابل دخول تركيا مثال بكل وزنها في
ليبيا ،وكذلك مصر التي استفادت كثيرًا
على الرغم من الدور السلبي الذي لعبته
خــال األزم ــة الليبية» ،ولفت إلــى أن «ال
مـعـنـ ّـى لـسـيــاســة ال ـح ـيــاد الـسـلـبــي الـتــي
تـتـبــنــاهــا تــونــس ف ــي ال ـعــاقــة بـلـيـبـبــا»،
مشيرًا إلى أن «املوقف الرسمي التونسي
مخيب لآلمال».
وعن االنتخابات الليبية املرتقبة الشهر
امل ـق ـب ــل ،قـ ــال إنـ ــه «بـ ـق ــدر آمـ ـ ــال الـلـيـبـيــن
ّ
امل ـعــل ـقــة ع ـلــى هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات إلن ـهــاء
سـ ـ ـن ـ ــوات االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام ،وبـ ـ ـق ـ ــدر ت ـط ـل ـعــات
ال ـج ــوار الـتــونـســي لـتـحـقـيــق االس ـت ـقــرار،
فإن املخاوف قائمة من انزالق البالد إلى
مزيد من االنقسامات والـصــراعــات التي
قــد تـعــود بــالــوبــال ليس على ليبيا فقط
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بــل إن تــداعـيــاتـهــا ستصل إل ــى تــونــس».
أمــا الـبــاحــث املختص فــي الـشــأن الليبي
ال ـب ـش ـيــر ال ـج ــوي ـن ــي ،ف ـ ــرأى ف ــي تـصــريــح
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن «ال ـس ـي ــاس ــة
الـخــارجـيــة الـتــونـسـيــة الــرسـمـيــة لــم تكن
على املوعد في ليبيا ،سواء على املستوى
االقتصادي لجلب ما أمكن من مصالح،
أو امل ـســاه ـمــة ف ــي ت ـج ــاوز ال ـقــاقــل وحــل
الخالفات» ،واعتبر أن «تونس كان يمكن
أن تستفيد كثيرًا ،ولـكــن لــأســف لــم يتم
ذلك بسبب انفراد الرئيس بالرأي وعدم
اإلنصات ملختلف اآلراء واألصوات ،سواء
من داخل أجهزة الدولة أو من خارجها».
وأض ـ ـ ــاف ال ـج ــوي ـن ــي أن س ـع ـ ّـي ــد «خ ــرج
عــن ال ـثــوابــت الــدبـلــومــاسـيــة التونسية،
وأص ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
ـاو ول ـي ــس بــاالح ـتــراف ـيــة
تـ ــدار بـشـكــل هـ ـ ٍ
املعهودة» ،محذرًا من تمترس تونس مع
محور من دون آخر ،ألن ذلك سيخسرها
ً
الكثير من املصالح ،وقال «لست متفائال
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ب ـه ــذه ال ـس ـل ـطــة ال ـج ــدي ــدة
(ال ـس ـل ـط ــة ال ـتــون ـس ـيــة ب ـع ــد  25يــول ـيــو)
الـ ـت ــي ل ـي ــس ل ــدي ـه ــا ش ــرع ـي ــة وهـ ــي غـيــر
قادرة على مجاراة تعقيدات الوضع في
ليبيا وتقلباته» .ولفت الجويني إلى أن
«املوقف الرسمي التونسي في ما يتعلق
بــاالنـتـخــابــات الليبية هــو الــوقــوف على

الحياد وعدم التدخل في الشأن الداخلي
الـلـيـبــي ،ولـكــن هـنــاك أطــرافــا ربـمــا يكون
لديها حنني لالستبداد ولحكم العسكر»،
معتبرًا أن «خطأ السلطة التونسية أنها
تنظر إلى ليبيا وكأنها مشكلة ،في حني
أن ليبيا هي حل ،وهي عمق استراتيجي
وت ــأم ــن لـلـتـجــربــة الـتــونـسـيــة ،مـثـلـمــا أن
تونس هي تأمني للتجربة الليبية ،وهو
مــا لــم يعه رئـيــس الجمهورية ال ــذي كان
ت ـعــاط ـيــه تـقـلـيــديــا وب ـش ـكــل تـقـنــي وعـبــر
خطابات جوفاء».
وش ــدد الـجــويـنــي عـلــى أن «ديـمـقــراطـيــة
ول ـ ـي ـ ــدة ونـ ــاش ـ ـئـ ــة ف ـ ــي ل ـي ـب ـي ــا س ـت ــدع ــم
الديمقراطية في تونس ،ولكن بانتخابات
عـلــى أس ــاس قــوانــن وتــوافــق واس ــع بني
مختلف األطـ ـ ــراف» ،مضيفًا «أع ـت ـقــد أن
س ـل ـطــة األمـ ـ ــر الـ ــواقـ ــع االس ـت ـث ـن ــائ ــي فــي
تونس واألم ــر الرئاسي  117هــي سلطة
من دون شرعية حقيقية ،وال يمكن لكل
األطراف الداخلية وأساسًا الخارجية أن
تتعامل معها سواء بالندية أو بالجدية
الـ ــازمـ ــة ،خ ـصــوصــا أن ال ـح ـكــومــة وكــل
مكوناتها ليست إال صدى وظل الرئيس
الــذي يمسك بيديه بمقاليد كل السلطة،
فـحـتــى وإن كــانــت نـيـتــه طـيـبــة ،فــإنــه لن
يستطيع القيام بما يلزم ،ألن العالقة مع
ليبيا أعقد بكثير مما يعتقد».
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شرق
غرب
األسير أبو هواش يواصل
إضرابه عن الطعام
واص ـ ـ ــل األس ـ ـيـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
سجون االحتالل ،هشام أبو هواش،
أم ــس اإلث ـنــن ،إضــرابــه عــن الطعام
لـلـيــوم ال ـ ــ 105عـلــى ال ـتــوالــي ،رفضًا
ّ
العتقاله اإلداري .فيما علق األسير
ن ـض ــال بـ ـل ــوط ،امل ـع ـت ـقــل ف ــي سـجــن
ع ــوف ــر مـ ـن ــذ  29أك ـت ــوب ــر/ت ـش ــري ــن
األول املــاضــي ،إضــرابــه بعد تدخل
مــن الـحــركــة األس ـي ــرة .ووف ــق نــادي
األس ـي ــر ،ف ــإن أب ــو هـ ــواش م ــن بـلــدة
دورا ج ـن ــوب ــي ال ـخ ـل ـي ــل ،بــال ـض ـفــة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،ي ـق ـبــع ف ــي س ـجــن ع ـيــادة
ال ــرمـ ـل ــة ،ويـ ــواجـ ــه وضـ ـع ــا صـحـيــا
خـطـيـرًا ،كاشفة أيـضــا عــن صعوبة
ال ــوض ــع ال ـص ـح ــي ل ــأس ـي ــر مـحـمــد
عادل داود.
(العربي الجديد)
اجتماع ثامن
للجنة المتابعة
القطرية ـ السعودية
ع ـ ـقـ ــدت ل ـج ـن ــة املـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـق ـط ــري ــة
السعودية ،أمس اإلثنني ،اجتماعها
الـ ـ ـث ـ ــام ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوح ـ ـ ـ ــة .وت ـ ـ ـ ــرأس
االج ـت ـمــاع مــن جــانــب قـطــر السفير
ع ـلــي ب ــن ف ـهــد ال ـه ــاج ــري ،املـبـعــوث
الخاص لــوزارة الخارجية للشؤون
اإلقليمية ،فيما ترأسه من الجانب
ال ـس ـعــودي الـسـفـيــر عـيــد بــن محمد
ال ـث ـق ـف ــي ،وك ـي ــل وزارة ال ـخــارج ـيــة
للشؤون السياسية واالقتصادية.
وذكـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء ال ـق ـطــريــة
«قـ ـ ـن ـ ــا» أن أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ت ــأت ــي
ً
اسـتـكـمــاال الجـتـمــاعــاتـهــا الـســابـقــة،
إنفاذًا ملا تضمنه بيان اتفاق العال
ل ـل ـم ـصــال ـحــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة (ي ـن ــاي ــر/
كانون الثاني املاضي).
(قنا)
عفو عام في تشاد

أص ــدر املـجـلــس الـعـسـكــري الـحــاكــم
ف ــي ت ـش ــاد ،أم ــس اإلثـ ـن ــن ،مــرســوم
عفو عام عن املتمردين واملعارضني
املــدانــن خصوصًا بارتكاب جرائم
رأي أو إره ــاب أو امل ّـســاس بــوحــدة
الـ ــدولـ ــة ،وذل ـ ــك ل ـح ــض ال ـج ـمــاعــات
املـسـلـحــة ع ـلــى امل ـشــاركــة ف ــي ح ــوار
وطـ ـ ـن ـ ــي .وي ـ ـش ـ ـمـ ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء 296
م ـ ــدان ـ ــا ب ـ ــن م ـع ـت ـق ـل ــن وغـ ـي ــره ــم،
ويـلـبــي مطلبًا لـلـمـتـمـ ّـرديــن إلج ــراء
مـ ـف ــاوض ــات بـ ــدعـ ــوة مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ّ
محمد ديبي (الصورة) الــذي تولى
السلطة بعد مقتل والده في إبريل/
نيسان املاضي.
(فرانس برس)

مصر :تغريم ناشط
حقوقي إلهانة هيئة
االنتخابات
قـ ـض ــت م ـح ـك ـم ــة م ـ ـصـ ــريـ ــة ،أم ــس
اإلثنني ،بتغريم الناشط الحقوقي
البارز حسام بهجت بعشرة آالف
ج ـن ـي ــه (نـ ـح ــو  640دوالرًا) بـعــد
إدان ـتــه بــإهــانــة هيئة االنـتـخــابــات
فــي مـصــر .وق ــال م ـســؤول قضائي
ل ـ ــوك ـ ــال ـ ــة «فـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــس بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس» ،إن
«املـ ـحـ ـكـ ـم ــة انـ ـتـ ـه ــت فـ ــي ح ـي ـث ـيــات
حـ ـكـ ـمـ ـه ــا بـ ـ ـثـ ـ ـب ـ ــوت» ال ـ ـت ـ ـهـ ــم ع ـلــى
بهجت و«عـلـمــه وتـعـمــده ،وقضت
بتغريمه» ،مؤكدًا أنــه ال يــزال لدى
بهجت فرصة الستئناف الحكم.
(فرانس برس)
«طالبان» تطلب دعمًا
أوروبيًا لتشغيل المطارات

طـ ـلـ ـب ــت حـ ــركـ ــة «طـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــان» ،أم ــس
اإلثنني ،املساعدة في مجال مواصلة
تشغيل امل ـط ــارات األفـغــانـيــة ،وذلــك
خ ـ ــال مـ ـح ــادث ــات ع ـق ــدت ـه ــا ن ـهــايــة
األس ـبــوع املــاضــي ،فــي الــدوحــة ،مع
م ـســؤولــن ف ــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
وتطرقت إلى «القلق الشديد» بشأن
الــوضــع اإلنـســانــي فــي أفغانستان.
وقــال االتـحــاد ،في بيان ،إن الحوار
ال يعني اعترافه بحكومة طالبان،
«لكنه جزء من املشاركة العملياتية
لصالح االتحاد واألفغان».
(فرانس برس)
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خاص

عادت إثيوبيا لتعرض
على مصر التفاوض
سد
حول أزمة
ّ
النهضة ،وهو ما
ترى فيه مصادر
دبلوماسية مصرية
محاولة من أديس
أبابا لتحسين صورتها
ّ
ظل
الخارجية في
الحرب الدائرة في
البالد ،فيما تنتظر
مصر جالء المعارك
لعودة المبادرة
الدولية

أزمة
سد النهضة
تعويل
على أوروبا
قالت المصادر الدبلوماسية
المصرية التي تحدثت مع
«العربي الجديد» إنه «على
الرغم من عدم تعويل
القاهرة كثيرًا على التدخل
اإليطالي ،إال أنها تأمل في
ّ
تدخل أوروبي أكبر قد
يأتي في المرحلة الحالية
بفوائد أكبر من المسار
األفريقي المتعثر ،والذي
تتمسك به أديس أبابا».

تظاهرة ضد مشروع السد في الخرطوم ،يونيو الماضي ()Getty

إثيوبيا تعرض على مصر
العودة إلى التفاوض
القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية
عــن ات ـصــاالت أجــراهــا املـســؤولــون
اإلث ـيــوب ـيــون ف ــي فــريــق ال ـت ـفــاوض
الـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ـس ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة ،م ـ ــع ن ـظ ــرائ ـه ــم
املصريني ،من خالل مسؤولني عن امللف في
االتحاد األفريقي ،لعرض بدء جولة جديدة
من املفاوضات تحت مظلة االتحاد .وقالت
املـ ـص ــادر ،ف ــي أح ــادي ــث خــاصــة ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،إن «ال ـجــانــب اإلث ـيــوبــي يـعــرض
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ،ب ـي ـن ـمــا ي ـس ـت ـمــر فـ ــي األعـ ـم ــال
اإلنشائية للسد ،وهو أمر ترفضه القاهرة،
التي انخرطت في مفاوضات طويلة األمد
سعيًا منها إليجاد حل لألزمة يحفظ للدول
الثالث ،مصر والسودان وإثيوبيا ،حقوقها
فــي م ـيــاه ال ـن ـيــل» ،مــذكــرة ب ــأن إثـيــوبـيــا «ال
تزال متعنتة وترفض أي حلول ،ومستمرة

في بناء السد من دون التوصل إلــى اتفاق
قانوني ملزم بشأن معايير تشغيل وإدارة
السد».
وأك ــدت املـصــادر الدبلوماسية املصرية أنه
«فــي ظــل الـحــرب الــدائــرة على الجبهات في
إثـيــوبـيــا ،بــن الـجـيــش اإلث ـيــوبــي االت ـحــادي
وجبهة تحرير تيغراي ،فــإن اإلنـشــاءات في
ســد النهضة مستمرة» ،موضحة أن الوفد
الرسمي اإلثيوبي في املفاوضات يقول إنه
«جاهز للتفاوض ،فقط في محاولة لتحسني
صورته أمام املجتمع الدولي ،وإحراج مصر
وإظهارها وكأنها غير راغبة في التفاوض،
وهو أمر غير صحيح باملرة».
وقــالــت امل ـصــادر إن «الـقــاهــرة استنفدت كل
الــوســائــل الــدبـلــومــاسـيــة فــي مـحــاولــة إقـنــاع
الجانب اإلثيوبي بالتوصل إلى حل يرضي
جميع األطــراف ،ولكن من دون فائدة ،وكان
م ــن ال ـ ـضـ ــروري ب ـع ــد ذلـ ــك أن ت ـن ـس ـحــب مــن

املفاوضات التي لم تؤد إلى أي نتيجة بعد
سنوات طويلة».
وأكدت مصادر صحافية إثيوبية لـ«العربي
الجديد» ،أنه على الرغم من الحرب األهلية
ال ـ ــدائ ـ ــرة ع ـل ــى ج ـب ـه ــات الـ ـقـ ـت ــال ،م ــن ج ـهــة،
واملناوشات بني الجيش اإلثيوبي والجيش
ال ـس ــودان ــي ع ـلــى الـ ـح ــدود م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
إال أن إنـشــاءات سد النهضة «قــرب الحدود
السودانية» مستمرة بمعدالتها الطبيعية،
وب ـن ـفــس ال ـبــرنــامــج ال ــزم ـن ــي امل ـح ــدد سـلـفــا.
مــع الـعـلــم أن إثـيــوبـيــا نـفــت أن ت ـكــون شنت
هـجــومــا فــي نـهــايــة األس ـبــوع عـنــد حــدودهــا
ّ
وحملت املسؤولية في النزاع
مع الـســودان،
الحدودي ملتمردين من منطقة تيغراي.
وك ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة واملـ ـ ـي ـ ــاه اإلثـ ـي ــوب ــي،
هــابـتــامــو إيـتـيـفــا ،أك ــد ،الـسـبــت امل ــاض ــي ،أن
ب ـ ـ ــاده «م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات بـ ـن ــاء ســد
النهضة ،على نهر النيل ،جنبًا إلى جنب مع
قتالها لإلرهابيني» ،مضيفًا في تصريحات
لـشـبـكــة «إي ب ــي س ــي ن ـي ــوز» اإلث ـيــوب ـيــة ،أن
«ال ـب ـن ــاء امل ـن ـت ـظــم واألع ـ ـمـ ــال امل ـتـعـل ـقــة بسد
ال ـن ـهـضــة ت ـت ـقــدم بـشـكــل ج ـي ــد ،وأن اكـتـمــال
املرحلة الثانية من السد سيتيح توليد 600
إلى  700ميغاواط من الكهرباء» .وجاء ذلك
في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اإلثيوبي،

تستمر األعمال اإلنشائية
في سد النهضة
بمعدالتها الطبيعية
تطمينات من أميركا
لمصر بأنها سوف تعود
للتدخل في األزمة

األرب ـ ـعـ ــاء املـ ــاضـ ــي ،أنـ ــه «ن ـش ــر وح ـ ــدات فــي
محيط منطقة ســد الـنـهـضــة ،لتأمينه ضد
أي خطر بعد محاوالت ملهاجمته» ،متعهدًا
«بـتــأمــن عملية بـنــاء الـســد حـتــى إتـمــامــه».
وأكـ ــد الـجـيــش اإلث ـيــوبــي أن ق ــوات ــه «تعكف
حاليًا على حراسة املنطقة ،بصحبة وحدات
م ـي ـكــان ـي ـك ـيــة وم ـ ـشـ ــاة وأفـ ـ ـ ـ ــراد مـ ــن الـ ـق ــوات
الخاصة اإلقليمية ،لتوفير الحماية الالزمة
من أجل استكمال البناء ونقل مواد البناء».
دول ـي ــا ،قــالــت امل ـص ــادر إن ــه «ع ـلــى الــرغــم من
املوقف األميركي املساند ملصر في أزمة سد
النهضة ،واقتناع واشنطن الـتــام بضرورة
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ح ــل ي ـح ـفــظ مل ـص ــر حـقــوقـهــا
التاريخية فــي مـيــاه الـنـيــل ،إال أن الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ال ت ـ ـمـ ــارس فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـح ــال ــي
الضغط الكافي على إثيوبيا في قضية سد
النهضة ،نظرًا إلى انشغالها بموضوع آخر،
وه ــو ال ـحــرب األهـلـيــة الــداخـلـيــة ال ــدائ ــرة في
إث ـيــوب ـيــا» .وأض ــاف ــت امل ـص ــادر أن «ال ـقــاهــرة
تلتزم اآلن سياسة الصمت التام تجاه أزمة
الـ ـس ــد ،وهـ ــي ح ـص ـلــت ع ـل ــى ت ـط ـم ـي ـنــات مــن
واشنطن بأنه بعد االنتهاء من أزمة الحرب
األه ـل ـيــة اإلث ـيــوب ـيــة ال ـت ــي ت ـه ــدد االس ـت ـقــرار
فــي الـقــرن األفــريـقــي ،ســوف تتدخل األخيرة
فــي أزم ــة الـســد م ـجــددًا لــدعــم مــوقــف كــل من
مصر والـســودان» .وأشــارت املصادر إلــى أن
«واشنطن نصحت القاهرة بــأن مــآالت عدم
االس ـت ـق ــرار ف ــي إثـيــوبـيــا سـتـكــون نتائجها
كــارث ـيــة ع ـلــى م ـص ــر» .ول ـف ـتــت إل ــى أن ــه «مــع
ت ــوق ــف ال ـت ــدخ ــل األم ـي ــرك ــي ف ــي أزم ـ ــة ال ـســد
مؤقتًا ،تحاول أطراف دولية أخرى أداء دور
في تقريب وجهات النظر بني الــدول الثالث
(مصر والسودان وإثيوبيا) ،ومنها أطراف
أوروبية كإيطاليا».
وك ــان ــت إيـطــالـيــا ق ــد عــرضــت عـلــى إثـيــوبـيــا
ومصر ،من خالل اتصاالت مباشرة ،التدخل
على الصعيد الفني في قضية سد النهضة،
لـلـمـســاعــدة فــي ابـتـكــار ح ـلــول تـحــافــظ على
حقوق الــدولـتــن ،وال تـعـ ّـرض مـشــروع السد
للخطر ،وتحافظ في الوقت نفسه على األمن
ّ
املائي لدولتي املصب .وجاء العرض في ظل
عدم وضوح موعد محدد لعودة مفاوضات
س ــد ال ـن ـه ـضــة ب ــرع ــاي ــة االت ـ ـحـ ــاد األف ــري ـق ــي
ورئيسته الحالية ،الكونغو الديمقراطية.
وأك ــدت املـصــادر الدبلوماسية املـصــريــة ،أن
ال ـق ــاه ــرة «ت ــرح ــب ب ـتــدخــل جـمـيــع األط ـ ــراف
املهتمة بأزمة سد النهضة ،وبصفة خاصة
ال ـت ــي تــرب ـط ـهــا ع ــاق ــات واس ـع ــة بــإثـيــوبـيــا.
ل ـك ـن ـهــا ال تـ ـع ــول ك ـث ـي ـرًا ع ـل ــى ت ــدخ ــل روم ــا
بـشـكــل خ ــاص ،وال ـتــي تـشـعــر بــالـخـطــر على
استثماراتها الكبيرة في السد».
في هذه األثناء ،رأى أستاذ القانون الدولي
أي ـ ـمـ ــن س ـ ــام ـ ــة ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن «املفاوض املصري يقع في خطأ
دائــم وهــو تــرديــد مصطلح «اتـفــاق قانوني
ملزم» ،وكــأن إعــان املبادئ الــذي وقعته كل
مــن الـقــاهــرة وال ـخــرطــوم وأدي ــس أبــابــا عــام
 2015ب ـش ــأن س ــد ال ـن ـه ـضــة ف ــي ال ـخ ــرط ــوم،
ليس اتفاقًا قانونيًا ملزمًا» .وأكد سالمة أنه
«على الرغم من أن إعالن املبادئ بشأن سد
النهضة ،هو اتفاقية دولية قانونية ملزمة
ل ـلــدول ال ـثــاث ،دخـلــت حـ ّـيــز الـنـفــاذ بمجرد
ال ـتــوق ـيــع ع ـل ـي ـهــا ،إال أن ـه ــا تـعـتـبــر اتـفــاقـيــة
إطــاريــة ،يلزمها بــروتــوكــوالت فنية خاصة
بتشغيل وإدارة الـســد ،كــان يجب التوصل
إليها بني األطراف الثالث ،وتوقيعها ،وهو
ما لم يحدث حتى اآلن».
وش ـ ّـدد ســامــة عـلــى أن ــه «ال يـجــوز الحديث
ع ــن «اتـ ـف ــاق قــانــونــي مـ ـل ــزم» ،ألن االتـفــاقـيــة
املوقعة ملزمة بطبيعة الحال ،شأنها شأن
ال ـن ـظــام األس ــاس ــي ملـحـكـمــة ال ـع ــدل الــدول ـيــة
وميثاق األمــم املتحدة» .وأوضــح أنــه «طاملا
أن الـ ــدول ال ـث ــاث ه ــي أطـ ــراف ذات س ـيــادة،
والذي يحكمها هو القانون الدولي ،واألهم
ف ــي امل ـع ــاه ــدة ال ــدول ـي ــة ،أن ـهــا تـخـلــق حـقــوق
وواجـبــات دولـيــة متبادلة متكافئة جديدة.
ولذا ال تستطيع مصر وال السودان الخروج
عن بنود االتفاقية».

تقرير

لجان المقاومة تتبرأ من لقاء حمدوك ...وتحشيد لمليونية اليوم
تبرأ عدد من لجان
المقاومة السودانية من
لقاء رئيس الوزراء عبد
اهلل حمدوك ،متمسكين
بالتصعيد على األرض
إلسقاط االنقالب
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تبرأ عدد من «لجان املقاومة» في السودان،
املتصدرة للحراك الثوري الرافض لالنقالب
ّ
الـ ــذي ن ــف ــذه ف ــي  25أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول
املاضي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح
ال ـ ـبـ ــرهـ ــان ،ضـ ــد ال ـح ـك ــوم ــة امل ــدنـ ـي ــة ،أم ــس
اإلث ـن ــن ،م ــن ل ـقــاء بـعــض الـشـخـصـيــات مع
رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك ،الــذي عاد
إلــى السلطة بــاتـفــاق مــع مجلس الـسـيــادة،
داع ـي ــة إل ــى ال ـت ـظــاهــر ،ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ،في
مـلـيــونـيــة ج ــدي ــدة ض ــد االن ـق ــاب واالت ـف ــاق
الـسـيــاســي .وج ــاء ذل ــك فـيـمــا ك ــان الـبــرهــان
يـتـفـقــد الـ ـح ــدود ال ـس ــودان ـي ــة  -اإلث ـيــوب ـيــة،
ب ـعــد اش ـت ـب ــاك ــات أدت إلـ ــى مـقـتــل  6جـنــود
سودانيني ،في منطقة الفشقة.
وتبرأ عدد من «لجان املقاومة» في الخرطوم،
أمــس ،من لقاء «مــزعــوم» مع حـمــدوك .ونفت
الـلـجــان بـشـ ّـدة عالقتها بــه ،وعـ ّـدتـ ّـه محاولة
من سلطات االنقالب العسكري لشق الصف.

وكــان مكتب رئيس الــوزراء قد نشر ،أول من
أمس ،خبرًا عن اجتماع عقد بينه وبني عدد
من لجان املقاومة في العاصمة والــواليــات،
وشرح فيه أسباب إقدامه على التوقيع على
االتفاق مع البرهان ورؤيته للمرحلة املقبلة.
وردًا على ذلك ،قالت «لجنة مقاومة الخرطوم
 وسط» ،إن «ما جاء في اللقاء هو استمرارّ
ل ـس ـيــاســة ال ـت ــدل ـي ــس ال ـت ــي ظ ــل ــت ت ـمــارس ـهــا
السلطة االنـقــابـيــة ط ــوال الـفـتــرة املــاضـيــة»،
مضيفة أن «مــا تمخض عــن االجـتـمــاع ،فيه
الكثير من العبث ،ومحاولة يائسة إلضفاء
شرعية مفقودة للسلطة االنقالبية املتهالكة،
وال ـتــي قــاربــت عـلــى ال ـس ـقــوط» .وأكـ ــدت أنها
«لم تشارك في االجتماع العبثي بني بعض
ال ـس ــواق ــط م ــن ف ـل ــول ال ـن ـظ ــام امل ـق ـب ــور ،وبــن
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء االن ـقــابــي» ،مـجــددة
«موقفها الثابت من السلطة االنقالبية ،وهو
ال شراكة وال تفاوض وال مساومة».
ب ــدوره ــا ،أك ــدت «ل ـجــان الـخــرطــوم  -جـنــوب»
امل ــوق ــف ذاتـ ـ ــه ،مـ ـش ــددة ف ــي ب ـي ــان ع ـلــى أنـهــا
رفضت االجتماع مع حمدوك من قبل ،داعية
الـســودانـيــن إل ــى امل ـشــاركــة فــي مليونية 30
نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي (ال ـي ــوم ال ـثــاثــاء)،
ضمن جــداول إسقاط االنـقــاب .كما صدرت
بيانات مماثلة من تنسيقيات لجان مقاومة
فــي أم درم ــان وبـحــري ومــدنــي .ب ــدوره ،قطع
حزب املؤتمر السوداني ،أمس ،الطريق أمام
أي تـصــالــح مــع االن ـق ــاب ،داع ـيــا إل ــى العمل
مــع الشعب الـســودانــي «إلسقاطه وتشييعه
إلـ ــى مـ ـث ــواه األخ ـ ـيـ ــر» .وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـحــزب
عمر الــدقـيــر ،فــي مؤتمر صحافي هــو األول

من نوعه له منذ وقــوع االنـقــاب ،إن الحزب
وتـ ـح ــال ــف ق ـ ــوى إعـ ـ ــان الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر
«غير معنيني باالتفاق السياسي بــن قائد
االنقالب ورئيس الــوزراء عبد الله حمدوك»،
واصفًا االتفاق بـ«الباطل».
فــي غـضــون ذل ــك ،أطـلـقــت الـسـلـطــات ،أمــس،
سـ ــراح ع ـضــو مـجـلــس ال ـس ـي ــادة االنـتـقــالــي
ال ـســابــق ،مـحـمــد الـفـكــي سـلـيـمــان ،وه ــو ما
أكدته أسرته .وكان الفكي ،املتحدث الرسمي
ّ
باسم مجلس السيادة قبل قــرار حله ،أحد
أب ــرز األعـضــاء مواجهة للمكون العسكري
في السلطة االنتقالية ،وأعلن أكثر من مرة
رف ـضــه ل ـلــوصــايــة ال ـتــي يـفــرضـهــا العسكر
على السلطة االنتقالية ،وهــو الوحيد من

ب ــن أع ـض ــاء مـجـلــس ال ـس ـي ــادة ،ال ــذي أبـقــى
عليه في املعتقل طوال هذه الفترة .وذكرت
م ـص ــادر ،تـحــدثــت ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
ً
كال من إبراهيم الشيخ ،وزير الصناعة في
حـكــومــة ح ـم ــدوك ،ووج ـ ــدي ص ــال ــح ،عضو
لجنة إزال ــة التمكني ،ومجموعة أخــرى من

زار البرهان أمس منطقة
الفشقة الحدودية مع
إثيوبيا

تحدّ ث حمدوك عن اجتماع عقده مع لجان المقاومة (األناضول)

املـعـتـقـلــن ،ت ــم تـحــويـلـهــم أم ــس إل ــى سجن
ك ــوب ــر ،ب ـعــد ت ــدوي ــن ب ــاغ ــات ض ــده ــم لــدى
نيابة الجرائم املوجهة ضد الدولة.
مــن جهته ،وفــي أول تصريح لــه منذ إطــاق
ســراحــه ،اعتبر وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء
ال ـس ــاب ــق ف ــي ح ـكــومــة حـ ـم ــدوك ،خ ــال ــد عـمــر
يوسف ،عبر موقع «فيسبوك» ،أن خروجهم
من السجن «جاء بفضل شعب مذهل ،لم ولن
يرضى بأن ينكسر أو يتسلط عليه مستبد».
إلــى ذلــك ،نصحت واشنطن ،أمــس ،رعاياها
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ب ـت ـج ـن ــب أم ـ ــاك ـ ــن الـ ـحـ ـش ــود
واالحتجاجات املتوقع خروجها فــي البالد
ال ـي ــوم ،وذل ــك ف ــي ب ـيــان لـلـسـفــارة األمـيــركـيــة
ف ــي ال ـخ ــرط ــوم ،داع ـي ــة ال ــرع ــاي ــا األمـيــركـيــن
إلــى «تجنب السفر غير الـضــروري ،وتجنب
الحشود والتظاهرات».
وف ــي م ـ ــوازاة اس ـت ـمــرار الـتـصـعـيــد الــداخـلــي
ضد االنقالب ،يسعى البرهان إلى استثمار
االش ـت ـبــاكــات ال ـتــي ت ـج ــددت عـلــى ال ـح ــدود،
لصالحه ،إذ زار أمــس منطقة الفشقة ،بعد
يــومــن مــن امل ـعــارك بــن الـجـيــش الـســودانــي
وع ـصــابــات الـفـشـقــة املــدعــومــة م ــن الجيش
اإلث ـيــوبــي ،علمًا أن أدي ــس أبــابــا نـفــت أمــس
أي دور لها في التصعيد الحدودي ،متهمة
«ق ــوات تحرير تـيـغــراي» الـتــي تشن ضدها
حربًا في الداخل ،بالوقوف وراءها .وذكرت
وكالة األنباء السودانية أن البرهان زار أمس
مـنـطـقــة بــركــة ن ــوري ــن ف ــي مـحـلـيــة الـقــريـشــة
بمنطقة الـفـشـقــة ال ـص ـغــرى ،وذل ــك «تــأكـيـدًا
لوقفة القوات املسلحة وحماية كل شبر من
أرض السودان».

تقرير
بغداد ـ سالم الجاف

ك ـش ــف مـ ـس ــؤول ــون ع ــراقـ ـي ــون فــي
نـ ـيـ ـن ــوى وأرب ـ ـ ـيـ ـ ــل ش ـ ـمـ ــال الـ ـب ــاد
ع ــن قـ ـي ــام ع ـن ــاص ــر ح ـ ــزب ال ـع ـمــال
ال ـكــردس ـتــانــي ،بـحـفــر سـلـسـلــة م ــن األن ـفــاق
الجديدة داخل جبل سنجار غرب املوصل،
بــالـتــزامــن مــع ن ـشــاط واض ــح ملسلحيه في
املــديـنــة الخاضعة لـنـفــوذه منذ عــام .2015
ومــن شــأن هــذه الـخـطــوة ،بحسب مراقبني،
تعزيز قبضة مسلحي الحزب على سنجار،
بما يعيق تنفيذ اتفاقية تطبيع األوضــاع
في املدينة الواقعة ضمن محافظة نينوى
واملحاذية للحدود العراقية السورية .ولم
تستطع الحكومة ،حتى اآلن ،تحقيق ّ تقدم
ف ــي تـطـبـيــق ات ـف ــاق س ـن ـجــار ،الـ ــذي وقـعـتــه
مــع حكومة إقليم كــردسـتــان ،فــي أكتوبر/
تشرين األول  ،2020والذي يقضي بتطبيع
األوض ـ ــاع ف ــي املــدي ـنــة امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا بني
بغداد وأربيل ،وإخراج عناصر حزب العمال
الكردستاني وفصائل «الحشد الشعبي»
منها ،بهدف إعادة النازحني إليها.
وقـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤوالن عـ ــراق ـ ـيـ ــان ،أح ــدهـ ـم ــا فــي
ديــوان محافظة نينوى ومركزها املوصل،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن مـسـلـحــي الـحــزب
بحفر األنـفــاق من
استقدموا متخصصني
ّ
داخ ــل الحسكة الـســوريــة ،ونــفــذوا عمليات
ح ـف ــر واسـ ـع ــة طـ ـ ــوال األس ــابـ ـي ــع امل ــاض ـي ــة،
مستغلني األحداث السياسية واألمنية التي
مرت بها بغداد وأربيل .وأشار املسؤول في
ديوان نينوى إلى أن «ما ال يقل عن  20نفقًا
وجيبًا جــديـدًا ملسلحي الـحــزب داخــل جبل
سنجار باتت مقرات محصنة لهم» ،معتبرًا
أن «الخطوة تشير إلــى أن الحزب ال ينوي
االنسحاب (مــن املدينة) ويخطط لتحويل
املنطقة إلى معقل آخر له ،خاصة وأنه نقل،
خالل الفترة األخيرة ،جزءًا من قادة الحزب
وأسرهم من مناطق سورية ،وأخرى داخل
إقليم كردستان ،إلــى سنجار وضواحيها،
وتحديدًا غرب املدينة وناحية سنوني».
وأك ـ ـ ـ ــد م ـ ـس ـ ــؤول آخ ـ ـ ــر ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة أربـ ـي ــل
امل ـع ـل ــوم ــات .وق ـ ـ ــال ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
إن ــه عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ف ــوز مــرشـحــي الـحــزب
الديمقراطي الكردستاني بــدائــرة سنجار
االنتخابية ،وخـســارة مرشحي «الـعـمــال»،
إال أن امل ــدي ـن ــة م ــا ت ـ ــزال خــاض ـعــة ل ـق ــرارات
األخـيــر .وأض ــاف« :سمعنا أنهم استقدموا
عمال حفر ســوريــن مــع آالت ومـعــدات قبل
إج ــراء االنـتـخــابــات بــأيــام .وه ـنــاك فصائل
عراقية مسلحة ضمن الحشد الشعبي باتت
غطاء للعمال الكردستاني ،الــذي يفترض

يعمل «العمال الكردستاني» على تحويل سنجار والمناطق المحيطة
بها إلى مالذ آمن جديد لعناصره قد يحول المنطقة لتشبه تلك
ّ
تدخل للحكومة العراقية
الموجودة في قنديل ،من دون أي

«العمال
الكردستاني»
وسنجار
أنفاق وممرات سرية لتعزيز
السيطرة على المنطقة

أنــه قــوة غير عراقية تحتل جــزءًا مــن أرض
عراقية ،في حال أردنا محاكاة خطاب نفس
هــذه الفصائل بالحديث عن ملف الوجود
األج ـن ـب ــي ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق» .وك ـش ــف أن «أح ــد
م ـقــرات ال ـحــزب الـجــديــدة فــي جـبــل سنجار
ب ـ ــات م ـس ـت ـش ـفــى مـ ـي ــدان ــي لـ ـع ــاج جــرحــى
املــواج ـهــات مــع ال ـق ــوات الـتــركـيــة» .ووصــف
املـســؤول «تـحــركــات الـحــزب األخـيــرة بأنها
تتجه لتحويل سنجار إلى قنديل أخــرى»،
في إشارة إلى سلسلة جبال قنديل العراقية
الحدودية مع تركيا وإيران ،والتي يتواجد
فيها عناصر «العمال» منذ فترة طويلة.
قــائـمـقــام مــديـنــة سـنـجــار ،محما خـلـيــل ،رد
على هذه املعلومات ،في اتصال هاتفي مع
«العربي الجديد» ،بأنها «موثوقة لألسف،
وبـ ـغ ــداد ع ـلــى ع ـلــم ب ـه ــا» .وق ـ ــال إن «ح ــزب
العمال مستمر في حفر األنفاق ،التي غيرت
جـغــرافـيــة م ـمــرات جـبــل سـنـجــار وكـثـيــر من
ت ـضــاريــس املـنـطـقــة ،لـتـتـحــول املـنـطـقــة إلــى
مالذ جديد آمن لهم»ّ .
وبي خليل ،الذي فاز
عن دائــرة سنجار في االنتخابات النيابية
الـ ـت ــي ج ـ ــرت فـ ــي  10أكـ ـت ــوب ــر املـ ــاضـ ــي ،أن
«إحــدى خططهم االستراتيجية هي البقاء
م ــدة أطـ ــول ف ــي املـنـطـقــة ،مـسـتـغـلــن وج ــود
إمكانيات كبيرة ،مادية وعسكرية ،وتعاون
ودع ـ ـ ــم ب ـع ــض ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة ضـمــن
ال ـح ـشــد الـشـعـبــي امل ـت ــواج ــدة ف ــي ضــواحــي
س ـن ـجــار» .وت ــاب ــع« :ع ـلــى الــرغــم مــن توقيع
ات ـفــاق سـنـجــار بــن الـحـكــومـتــن؛ الحكومة

امل ــرك ــزي ــة وح ـك ــوم ــة اإلق ـل ـي ــم م ـنــذ أك ـث ــر من
ع ــام ،فــإنــه ال أثــر لــه .وقــد طالبنا الحكومة
االتحادية في بغداد بالحفاظ على سنجار،
من دون نتيجة».
وقـ ـ ــال الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي الـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
الـكــردسـتــانــي ،الحاكم فــي إقليم كردستان
العراق ،ماجد شنكالي ،لـ«العربي الجديد»،
ّ
إن «الـ ـعـ ـم ــال» ي ـخ ـطــط ل ــاس ـت ـح ــواذ عـلــى
سنجار بدعم خارجي .وأوضح أن مسلحي
ال ـ ـحـ ــزب «أقـ ـ ــامـ ـ ــوا أنـ ـف ــاق ــا ج ـ ــدي ـ ــدة ،يـكـفــي
بـعـضـهــا ل ــدخ ــول س ـي ــارات وال ـع ـيــش فيها.
إن ـه ــم ي ـخ ـط ـطــون ألن ي ـك ــون ج ـبــل سـنـجــار
منطقة ارتكاز جديدة لهم ،ألن سنجار لها
أبـعــاد جيوسياسية مهمة ج ـدًا ،فهي على
ال ـحــدود الـســوريــة الـعــراقـيــة ومـفـتــرق طــرق

استقدم «العمال»
متخصصين بحفر األنفاق
من الحسكة السورية
وليد السهالني :التنسيق
معدوم بين بغداد وأربيل
حيال سنجار

لـعــدة مناطق مــن جــانــب ،ومنطقة مرتفعة
محصنة طبيعيًا مــن جــانــب آخ ــر» .وأشــار
إلـ ــى أن «ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة وال ـف ـصــائــل
املسلحة تعلمان بحفر األنفاق والخنادق».
وتابع« :ال يخفى على أحد أنه يتم استغالل
سنجار سياسيًا أيـضــا ،كــورقــة ضغط من
ق ـبــل إيـ ـ ــران ع ـلــى ال ـج ــان ــب ال ـت ــرك ــي وحـتــى
األميركي».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،أل ـق ــى ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ول ـيــد
السهالني ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
ب ــال ــائ ـم ــة ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ف ــي تـ ــأزم ال ــوض ــع في
سـنـجــار ،معتبرًا أن التنسيق م ـعــدوم بني
بغداد وأربيل حيال املدينة .وتساءل «عن
حقيقة عدم علم الحكومة في بغداد بحقيقة
التطورات في املدينة وضواحيها ،وسبب
صمتها عنها».
واعـتـبــر الخبير بــالـشــأن ال ـكــردي الـعــراقــي،
ب ـي ـس ـت ــون رسـ ـ ـ ــول ،أن الـ ـخـ ـط ــوة ال ـج ــدي ــدة
ملسلحي «العمال» نتيجة طبيعية إلخفاق
تنفيذ اتـفــاق تطبيع أوض ــاع املدينة .وقــال
رســول ،لـ«العربي الجديد» ،إن «املـئــات من
مسلحي الكردستاني في سنجار ال يريدون
ال ـ ـخـ ــروج م ـن ـه ــا .واملـ ـك ــاس ــب االق ـت ـص ــادي ــة
الـكـبـيــرة ،مــن خــال عمليات تهريب النفط
واملحاصيل الزراعية والـثــروات الحيوانية
وغـ ـي ــره ــا ،أب ـ ـ ــرز أس ـ ـبـ ــاب ت ـم ـ ّـس ـك ـه ــم ب ـهــذه
املنطقة» .وأشــار إلــى وجــود «منافع أمنية
واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ومـ ــالـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـح ــزب م ـ ــن ه ــذه
املنطقة ،التي تعتبر طريق الحرير الرابط
بني سورية وتركيا والـعــراق وإي ــران ،األمر
الذي يؤدي إلى تمسك هذه القوات بالبقاء
في سنجار».
وك ــان ــت ح ـكــومــة إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان ال ـع ــراق
ردت ،األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،عـلــى تصريحات
للمتحدث باسم قيادة العمليات املشتركة،
ال ـ ـلـ ــواء ت ـح ـســن ال ـخ ـف ــاج ــي ،قـ ــال ف ـي ـهــا إن
األوضاع في سنجار تحت السيطرة .ونقلت
وســائــل إع ــام رسـمـيــة كــرديــة عــن مـســؤول
حكومي قوله إن «سلطات إقليم كردستان
تفاجأت من تصريح املتحدث باسم قيادة
الـعـمـلـيــات امل ـش ـتــركــة» ،مــؤك ـدًا أن «الــوضــع
على األرض مغاير تمامًا ملا حاول املتحدث
إيصاله للرأي العام» .وأشار إلى أن «جميع
أنواع املظاهر املسلحة من قبل حزب العمال
ال ـكــردس ـتــانــي ،وم ـجــام ـيــع تــاب ـعــة ل ــه تحت
مسميات مختلفة ،باإلضافة إلى املجاميع
املـسـلـحــة األخ ـ ــرى ال ـخ ــارج ــة ع ــن الـشــرعـيــة
القانونية ،ال تزال متواجدة في مركز املدينة
ومحيطه ،وهذه املجاميع املسلحة هي التي
تسيطر على مداخل ومشارف املنطقة».
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شرق
غرب
أردوغان يعتزم زيارة
اإلمارات في فبراير
كشف الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب
أردوغ ــان ،عن عزمه زيــارة اإلمــارات
ف ــي ف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط امل ـق ـب ــل« ،عـلــى
رأس وفـ ـ ــد كـ ـبـ ـي ــر ،وسـ ـنـ ـق ــدم عـلــى
بعض الخطوات بقوة» ،وفق قوله.
وف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـل ـص ـحــاف ـيــن
على مــن الطائرة أثـنــاء عــودتــه من
تــركـمــانـسـتــان ،أش ــار إل ــى أن بــاده
سـتـقــدم عـلــى خ ـطــوات مشابهة مع
مصر وإسرائيل على غرار ما قامت
به مع اإلمــارات .وتابع« :لقد قدموا
(اإلماراتيون) خطوة استثمار بـ10
ً
مـلـيــارات دوالر ،سنبني مستقبال
مختلفًا عبر تنفيذ ذلك».
(األناضول)
لقاء متوقع
بين بايدن وبوتين
قــال الكرملني إنــه يــأمــل أن يتحدث
ال ــرئ ـي ـس ــان األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن
والـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن عـبــر
ف ـ ـيـ ــديـ ــو .وأمـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـكــرم ـلــن دم ـي ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف في
تصريح صحافي «أن يتم االتصال
قـبــل نـهــايــة ال ـع ــام» ،مضيفًا «ليس
هـنــاك مــوعــد م ـحــدد ،وم ــن املحتمل
أن يـكــون مؤتمرًا بالفيديو» .وقــال
ب ـ ــاي ـ ــدن الـ ـجـ ـمـ ـع ــة إن ـ ـ ــه س ـي ـت ـح ــدث
«عـلــى األرج ــح» مــع بــوتــن ورئيس
أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.
(رويترز)
الشرطة الجورجية توقف
مناصرين لساكاشفيلي
أوق ـف ــت ال ـشــرطــة ال ـجــورج ـيــة أمــس
اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــرات مـ ـ ــن أن ـ ـصـ ــار
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ،م ـي ـخ ــائ ـي ــل
ساكاشفيلي الذين كانوا يحتجون
خ ــارج املـحـكـمــة حـيــث مـثــل بتهمة
اس ـ ـت ـ ـغ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة .وت ـ ـظـ ــاهـ ــر
أك ـثــر م ــن أل ــف م ــن أنـ ـص ــاره خ ــارج
املـحـكـمــة م ـلـ ّـوحــن بـعـلــم جــورجـيــا
ّ
ومرددين
وعلم االتحاد األوروب ــي
اس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــه .وظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر س ــاك ــاشـ ـفـ ـيـ ـل ــي
ج ــالـ ـس ــا ف ـ ــي قـ ـف ــص زج ـ ــاج ـ ــي فــي
قــاعــة املحكمة ،وفـقــا ملقطع فيديو
سـ ّـجــل بــاسـتـخــدام هــاتــف محمول
وبـثـتــه محطة «بـيــرفـيـلــي تــي فــي»
التلفزيونية املستقلة.
(فرانس برس)
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محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

ال أدلة وال متهمين

التدجين
األيديولوجي

يبدو أن السلطات
العراقية قررت تمييع
التحقيق بمحاولة
اغتيال رئيس الحكومة
حاليًا ،خوفًا من تفجر
األوضاع في البلد

بغداد ـ أكثم سيف الدين

مائة عام لحزب
واحد في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

ّ
يـ ـتـ ـس ــاءل كـ ـثـ ـي ــرون :ك ـي ــف ت ـمــكــن
الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ال ـص ـي ـنــي مــن
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي اإلم ـ ـسـ ــاك ب ــزم ــام
الـسـلـطــة مل ــدة مــائــة عـ ــام ،وك ـيــف ح ـكــم وأدار
خ ــال ه ــذه الـحـقـبــة شـعـبــا ب ـلــغ تـ ـع ــداده 1.4
مليار نسمة .في أثناء جائحة كــورونــا التي
فتكت بالعالم مطلع العام املاضي ،كان الفتًا
قدرة الصني على التعافي املبكر من الجائحة
بـفـضــل اإلجـ ـ ــراءات ال ـصــارمــة الـتــي اتخذتها
السلطات ،مثل إغــاق الـحــدود ،وفصل املدن
واملقاطعات ،وفرض حجر صحي طاول مئات
املــايــن مــن ال ـس ـكــان .فــي أع ـقــاب ذل ــك ،بــرزت
تـ ـس ــاؤالت ع ــن س ــر ط ــاع ــة ال ـش ـعــب الـصـيـنــي
املطلقة واستجابته العمياء لكل مــا يؤتمر
به من قادة الحزب والدولة من دون أن يشغل
نفسه بأبعاد وتــداعـيــات تلك األوام ــر ومــدى
انتهاكها للحقوق والحريات العامة.
ق ـب ــل م ــائ ــة ع ـ ــام مـ ــن اآلن ( ،)1921تــأســس
الـحــزب الشيوعي الصيني فــي مـنــاخ يتسم
بــاالنـقـســامــات األيــديــولــوجـيــة ،ف ــأدرك قادته
م ـب ـك ـرًا أنـ ــه ال س ـب ـيــل إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة املـطـلـقــة
التي كان يتنازعها الحزب مع القوميني ،إال
بالسيطرة الكاملة على عقول الناس ،وذلك
بــات ـبــاع أســال ـيــب ع ــدة ،لـعــل أب ــرزه ــا اإلع ــام
ال ــذي لـعــب الحـقــا دورًا أســاسـيــا فــي تطويع
الـعـمــال والـفــاحــن (ق ــوام املجتمع الصيني
آنذاك) وتوظيفهم لخدمة مصالح الحزب.
ف ــي أثـ ـن ــاء الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة الـتــي
اندلعت بني عامي  1927و ،1936حاول الحزب
الشيوعي استمالة صحف مستقلة لتكون
م ـن ـب ـرًا ل ــه ،وع ـن ــدم ــا ف ـشــل ف ــي ال ـتــأث ـيــر على
بعضها ،أســس صحفه ويومياته الخاصة،
ومــن بينها صحيفة الـشـعــب الـيــومـيــة التي
كـ ــان ل ـهــا م ـنــذ تــأس ـي ـس ـهــا عـ ــام  1948حـتــى
يــوم ـنــا هـ ــذا ،دور كـبـيــر ف ــي ت ـســويــق خطط
وأج ـن ــدات ال ـحــزب السياسية واالقـتـصــاديــة
واالجتماعية.
فـفــي خـمـسـيـنـيــات ال ـقــرن امل ــاض ــي ،حــن قــرر
الــزع ـيــم الـصـيـنــي ال ــراح ــل م ــاو تـســي تــونــغ،
تحويل البالد من الزراعة إلى الصناعة ،فيما
عرف بـ«القفزة الكبرى إلى األمام» ،لم يواجه
أي مـعــارضــة لخطته ،بــل وجــد شعبًا ّ
طيعًا
هجر الحقول والزراعة من أجل التفرغ إلنتاج

الفوالذ على حساب قوت يومه ،ما تسبب في
أزمــة غــذاء تحولت إلــى مجاعة أودت بحياة
م ــا ي ـقــدر ب ـحــوالــي ثــاثــن م ـل ـيــونــا .ف ــي تلك
األثناء ،برز دور الصحافة في تضليل الرأي
العام حيال معدالت االحتياط الغذائي وقدرة
البالد على تغطية أي عجز في مخزون الغذاء.
أيـضــا فــي أثـنــاء ال ـثــورة الثقافية عــام ،1966
ك ــان م ــن ال ـس ـهــل تـجـنـيــد ال ـش ـبــاب وتـشـكـيــل
الـجـيــش األح ـم ــر لـقـمــع الـطـبـقــة الــرأسـمــالـيــة
داخــل الحزب الشيوعي ،وهــي أحــداث فقدت
فيها الصني جل تراثها الثقافي والحضاري،
ح ـي ــث ك ـ ــان الـ ـشـ ـب ــاب ه ــائ ـم ــا ف ــي ع ــال ــم م ــاو
و«أف ـك ــاره الـخــاقــة وقــدراتــه ال ـخــارقــة» .ومــن
األق ـ ـ ــوال امل ــأث ــورة مل ــاو ت ـســي ت ــون ــغ ف ــي هــذا
الـصــدد« :لكي يستطيع أي تعبير أو شعار
أن يلهم ويحرك الجماهير ،فال بد أن يكون
مزيجًا بني التحديد الذي ال يسمح بالخطأ،
واإلب ـهــام الــذي ال يقمع الـخـيــال» .فــي وصف
تـلــك ال ـف ـتــرة ،ت ـقــول الـكــاتـبــة الـصـيـنـيــة يونغ
تشانغ ،صاحبة رواية «بجعات برية»« :مثل
كل الصينيني ،كنت عاجزة في تلك األيام عن
التفكير العقالني ،كنا مطوعني ومشوهني
بــالـخــوف والـتـلـقــن ،بحيث ال يمكن تصور
ُ
الخروج عن الطريق الذي رسمه ماو» .وتبرز
يونغ في أحــد فصول روايتها املمنوعة في
الـ ـص ــن ،ك ـيــف كـ ــان ال ـش ـيــوع ـيــون ف ــي أث ـنــاء
الثورة الثقافية يتنافسون في ما بينهم على
مــن يـمـلــك أك ـبــر ع ــدد مــن ال ـح ـشــرات الـثــوريــة
(الـقـمــل) فــي شـعــره ،إذ كــانــت النظافة آنــذاك
مؤشرًا على البورجوازية ،وهي الفترة التي
شـهــدت أيـضــا تجريم الـحــب أو التعبير عن
املشاعر لنفس السبب ،وكذلك إجبار الفتيات
على قــص شعورهن كــالــرجــال تطبيقًا ملبدأ
االشتراكية.
ثمرة الخلود

ولعل أبــرز القصص التي تظهر مــدى تأثير
ال ـح ــزب وعـ ـب ــادة الـشـخـصـيــة ع ـلــى املـجـتـمــع
الصيني ،تقديس ثمرة املانغو في ستينيات
القرن املاضي ،واعتبارها إحدى ثمار الخلود
الخاصة بالزعماء .وبدأت القصة حني تلقى
مــاو ،هدية من وزيــر الخارجية الباكستاني
في ذلك الوقت ،شریف الدین بیرزاد ،عبارة
ع ــن س ـلــة م ــن ث ـم ــار امل ــان ـغ ــو .وب ـي ـن ـمــا كــانــت
الـبــاد تشهد اضـطــرابــات داخـلـيــة ،قــرر مــاو

حتى بعد موت ماو
ّ
ظل
في العام 1976
الشعب الصيني طيعًا
نجح «الشيوعي» في
تعطيل نزعة التفكر
والتدبر عند العامة

إرس ـ ــال ال ـهــديــة إل ــى ل ـجــان الـ ـث ــورة ف ــي مــدن
ومناطق عدة ملكافأة أعضائها على دورهم
في تعبئة الجماهير .وحني نشرت الصحف
الرسمية الخبر ،خــرج الـنــاس فــي تجمعات
كبيرة الستقبال الهدية تعبيرًا عن امتنانهم
ووالئ ـهــم للقائد .ولــم تمر أي ــام قليلة ،حتى
ّ
عم الخبر أرجــاء البالد ،وبــدأت ثمار املانغو
تطوف املدن واملزارع واملصانع ،وسط مراسم
استقبال رسمية لها في كل محطة .وسرعان
مــا تـحــولــت ثـمــرة املــانـغــو إل ــى رم ــز سياسي
ُ ّ
وعـ ــل ـ ـقـ ــت صـ ــورهـ ــا آن ـ ـ ـ ــذاك فـ ــي امل ــؤسـ ـس ــات
والدوائر الحكومية.
ّ
حتى بعد مــوت مــاو عــام  ،1976ظــل الشعب
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ط ـ ـي ـ ـعـ ــا ،ف ـ ـمـ ــع بـ ـ ــدايـ ـ ــة اإلصـ ـ ـ ــاح
واالنـفـتــاح فــي الـبــاد فــي أواخ ــر سبعينيات
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،أطـلـقــت الـحـكــومــة الصينية
قانون تنظيم األس ــرة ،وهــو ما يعرف باسم
«سياسة الطفل الواحد» التي استمرت حتى
عــام  .2015لــم تلق هــذه السياسة فــي حينه
أي معارضة شعبية ،وقد أدى التزام الناس
بها على مدار نحو أربعة عقود ،إلى حرمان
الصني من والدة  400مليون طفلُ ،
ووصفت
في ما بعد بأنها واحدة من أكثر السياسات
إجحافًا بحق اإلنسانية.
هــذا ويــرجــع مــراقـبــون أسـبــاب طاعة الشعب
الصيني إلى عقود من التدجني األيديولوجي
الذي مارسه الحزب الشيوعي منذ تأسيسه
عام  ،1921والذي تسبب في إنتاج شعب غير
مبال بما يدور من حوله ،ال يعلم إال بالقدر
ال ــذي يـسـمــح بــه ال ـح ــزب ،وف ــي املــوضــوعــات

استخدم الحزب الشيوعي الصحف للتسويق لخططه وأجنداته (جايد غاو/فرانس برس)

ُ
الـتــي ت ـحــدد ل ــه ،ب ـصــورة أق ــرب إل ــى التلقني،
وفق املنظور الحزبي.
في استطالع أجريناه خالل األسبوع املاضي
على شريحة مصغرة (شملت  250مواطنا
بـيـنـهــم ط ــاب وم ــوظ ـف ــون) ،ظ ـهــر أن  85في
املائة ممن استطلعت آراؤهم ال يعرفون اسم
رئـيــس وزراء بــادهــم ،أو وزي ــر خارجيتهم،
و 62في املائة لم يسمعوا من قبل بمصطلح
الثورة الثقافية وأحــداث تيان آنمن (عندما
تــدخــل الـجـيــش الـصـيـنــي لـقـمــع مـتـظــاهــريــن
ك ــان ــوا يـطــالـبــون بــالــديـمـقــراطـيــة واإلص ــاح
ف ــي س ــاح ــة ت ـي ــان آن ـم ــن ف ــي ال ـعــاص ـمــة بكني
ف ــي  4يــون ـيــو/حــزيــران  ،1989م ــا أس ـفــر عن
مقتل وفقدان اآلالف) ،وهو أمر يشير إلى أن
السياسة ليست شأنًا عامًا في الصني ،وأن
معظم أفــراد الشعب الصيني مكرسون فقط
للعمل واإلنتاج ،هناك من يفكر ويقرر عنهم.
رفاهية المواطن

ي ـقــول ت ـشــاو ب ـي ـنــغ ،وه ــو طــالــب يـ ــدرس في
جامعة الشعب بالعاصمة بكني ،في حديث
مع «العربي الجديد» ،إنــه ال يريد أن يشغل
نـفـســه ب ــامل ــاض ــي والـ ـت ــاري ــخ ،ألن «ال ـحــاضــر
يـثـبــت ن ـجــاح ال ـحــزب الـشـيــوعــي فــي تحرير
األم ــة الصينية وانتشالها مــن بــراثــن الفقر
واالسـتـعـمــار إلــى ري ــادة الـعــالــم فــي مجاالت
شـتــى» .ويضيف أن الـحــزب الشيوعي على
خالف األحزاب السياسية األخرى ،يعمل من
أجل رفاهية املواطن الصيني ،لذلك ال تشغله
الطريقة الـتــي يــديــر بها الـحــزب الــدولــة ،وال
يـهـمــه مــن يـحـكــم وك ــم سـيـبـقــى فــي الـسـلـطــة،
مــا دام ال ـهــدف هــو ب ـنــاء االق ـت ـصــاد وتـعــزيــز
التنمية ورفع مستوى الكرامة الوطنية.

مــن جـهـتـهــا ،ت ـقــول مــي ب ــوه ،وه ــي مبرمجة
ف ـ ــي شـ ــركـ ــة ل ــديـ ـه ــا م ـن ـص ــة ل ـل ـف ـي ــدي ــوه ــات
ال ـق ـص ـي ــرة ،م ـت ـحــدثــة ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
إن «الـصـيـنـيــن ل ــم ي ـش ـعــروا بـمـســألــة حظر
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي الشهيرة مثل
فيسبوك ،ويوتيوب ،وواتـســاب ،في بلدهم،
ألن الدولة أوجدت بدائل محلية ال تقل جودة
ً
األجنبية» ،معتبرة أن «قرار
عن التطبيقات
ّ
الحظر كان إيجابيًا وبن ًاء لحماية املجتمع
الصيني مــن حـمــات الـتـغــريــب ،وم ـحــاوالت
بـعــض الـ ــدول ال ـتــي تـنــاصــب ال ـصــن ال ـعــداء،
تأليب الشعب على الحكومة ،على غــرار ما
يحدث في دول أخرى» .وعن إجراءات الحجر
الصحي الصارمة ومــدى انتهاكها للحقوق
ّ
والحريات العامة ،ترى املوظفة الصينية ،أن
«الـســر فــي نجاح الصني فــي التعافي املبكر
من الوباء على الرغم من كثافتها السكانية
الهائلة مـقــارنــة بباقي ال ــدول ،هــو إج ــراءات
الـحـجــر الـصـحــي ال ـصــارمــة ،وال ـت ــزام الـنــاس
بتنفيذ التعليمات».
بداية النهاية؟

حـ ـ ــول تـ ــداع ـ ـيـ ــات الـ ـت ــدج ــن األي ــدي ــول ــوج ــي
وارتداداته املستقبلية ،يقول أستاذ الدراسات
السياسية في جامعة تايبيه الوطنية ،غوان
مينغ ،في حديث مع «العربي الجديد» ،إنه
«ل ــوال الـنـهــج ال ــذي اتـبـعــه ال ـحــزب الشيوعي
ّ
في تدجني الشعب ،ملا ظل في السلطة طوال
ه ــذه املـ ــدة» ،مـعـتـبـرًا أن «م ـمــارســات الـحــزب
السياسية ،ســواء ما يتصل بقمع املعارضة
أو ط ـم ــس الـ ـحـ ـق ــوق وال ـ ـحـ ــريـ ــات ال ـخ ــاص ــة
باألقليات القومية ،كفيلة بإسقاط أي نظام
مهما عــا شأنه وبلغت قــوتــه» .ويشير إلى

تقرير

ت ـت ــواص ــل ف ــي م ـحــاف ـظــة ديـ ــر ال ـ ـ ــزور شــرقــي
ّ
تسمى بـ«عملية التسوية» التي
سورية ما
ي ـجــري ـهــا ال ـن ـظ ــام مل ــا يـ ـق ــول إنـ ـه ــم مــدن ـيــون
مـطـلــوبــون ألجـهــزتــه األمـنـيــة ومـنـشـقــون عن
قواته ،في خطوة لها غايات إعالمية ،ال أكثر،
كون املناطق التي تشملها التسوية خاضعة
للنظام وملليشيات إيرانية تساند قواته ،ولم
َ
يبق فيها مطلوبون لألجهزة األمنية ،وفق
ما تقول مصادر محلية.
وانتقلت خــال األيــام القليلة املاضية لجان
التسوية إلــى مدينة امليادين جنوب شرقي
مدينة دير الزور ،مركز املحافظة التي تحمل
االس ــم نفسه .وزعـمــت وســائــل إع ــام النظام
ً
أن هـنــاك إق ـبــاال مــن ِقـبــل أب ـنــاء ه ــذه املــديـنــة،
الخاضعة كليا للمليشيات اإليرانية ،إلجراء
تسويات .كما ادعت «أن املتوافدين على مركز
التسوية في وسط املدينة ال يقتصرون على
أب ـنــاء امل ـيــاديــن ،إنـمــا هـنــاك تــوافــد مــن أبـنــاء
امل ـنــاطــق املـ ـج ــاورة ،رغ ـبــة مـنـهــم فــي تسوية
أوضــاع ـهــم» ،مـشـيــرة إل ــى أن «ع ــدد مــن تمت
تسوية أوضاعهم منذ انطالق العملية يوم
الـخـمـيــس امل ــاض ــي وح ـتــى اآلن ي ـقــدر بنحو
 3آالف» .ووف ــق صحيفة «ال ــوط ــن» التابعة
للنظام ،تمت تسوية أوضاع أكثر من  6آالف
شخص داخــل مدينة ديــر ال ــزور منذ الــرابــع
ع ـشــر م ــن ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي وح ـت ــى األربـ ـع ــاء
املاضي .لكن مصادر محلية أكدت أن عملية
التسوية فشلت وهو ما دفع األجهزة األمنية
إلى جلب عناصر من مليشيات محلية تابعة

أن «فئات من الشعب الصيني خــال الثورة
الثقافية وص ــل بـهــا األم ــر إل ــى حــد تصديق
كل ما يقال حول شخصية ماو تسي تونغ،
ّ
حـتــى ظ ــن الـبـعــض أن ــه لــن يـمــوت مـثــل باقي
البشر» ،مضيفًا أن «األغلبية التي لم تتأثر
ّ
بــالـبــروبــاغـنــدا ال ـحــزب ـيــة ،ظــلــت صــام ـتــة ،ما
أعـطــى انطباعًا بــأن عـمــوم الشعب الصيني
موال للحزب ومؤيد لسياساته».
ويرى األستاذ الجامعي ،أن «وصول الحزب
الشيوعي إلى مئويته األولى ،قد يكون بداية
النهاية» ،مستندًا إلى اعتقاد الزعيم الصيني
ال ــراح ــل م ــاو تـســي تــونــغ نـفـســه ،ب ــأن «دورة
الحياة تكتمل كل مائة عــام ،وبعدها تظهر
الـ ـك ــوارث واألوبـ ـئ ــة والـ ـح ــروب واالن ـقــابــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،فـتـنـتــج قـ ـي ــادات ج ــدي ــدة شــابــة
ّ
برؤى مختلفة تهدم كل املسلمات السابقة».
ويضيف أن «النظام الدولي الجديد يتطور
بـ ـص ــورة ت ـت ـع ــارض م ــع ط ـم ــوح ــات ال ـح ــزب،
وكذلك بما يتعلق بتطور التكنولوجيا التي
تــرصــد كــل ش ــاردة وواردة ،وتـكـشــف خبايا
ك ــان م ــن ال ـص ـعــب االط ـ ــاع عـلـيـهــا ف ــي حقب
ســابـقــة ،مـثــل مـعـسـكــرات االعـتـقــال فــي إقليم
شينجيانغ ،وقصة العبة التنس الصينية
بينغ شواي التي أثارت بمنشور على مواقع
التواصل االجتماعي ،قضية ابـتــزاز جنسي
يقف وراءها مسؤول كبير عمل سابقًا نائبًا
لــرئـيــس ال ـ ـ ــوزراء» .ويـعـتـبــر غ ــوان مـيـنــغ ،أن
«أدوات الـتـطــور ه ــذه لــن تـخــدم ال ـحــزب ولــن
تساعده على املضي قدمًا في تغييب الــرأي
ال ـع ــام وت ـنــويــم ال ـش ـعــب الـصـيـنــي إل ــى م ــا ال
نهاية» ،مشيرًا إلــى أن «صحوة شعب يبلغ
ت ـع ــداده  1.4مـلـيــار نـسـمــة ،قــد ي ـكــون ثمنها
باهظًا ومكلفًا جدًا».

لــم ت ـقــدم الـلـجـنــة املـكـلـفــة بالتحقيق في
محاولة اغتيال رئيس ال ــوزراء العراقي
م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ال ـت ــي جـ ــرت ف ــي 7
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ،جديدًا
ف ــي مــؤت ـمــرهــا ال ـص ـحــافــي الـ ــذي عـقــدتــه
أم ــس ،إذ إنـهــا لــم تـتـهــم أحـ ـدًا بــالــوقــوف
وراء الهجوم وتحدثت عن إتالف متعمد
لــأدلــة ،وذلــك بعد أقــل مــن  24ساعة من
ت ـحــذيــر زع ـي ــم مـلـيـشـيــا «ع ـص ــائ ــب أهــل
الحق» قيس الخزعلي اللجنة من توجيه
االتـ ـ ـه ـ ــام ل ـف ـص ــائ ــل م ـس ـل ـحــة ب ــال ــوق ــوف
وراء مـحــاولــة االغ ـت ـيــال الـفــاشـلــة .وكــان
مـســؤوالن عراقيان فــي بـغــداد قــد كشفا،
ل ــ»ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أم ــس االثـ ـن ــن ،أن
ن ـتــائــج الـتـحـقـيــق األولـ ـي ــة ف ــي م ـحــاولــة
االغ ـت ـي ــال س ـت ــراع ــي ال ــوض ــع الـسـيــاســي
امل ـح ـت ـقــن ف ــي الـ ـب ــاد ،ولـ ــن ت ـك ــون هـنــاك
تـسـمـيــة ألي ج ـهــة م ـح ــددة خ ــال إع ــان
الـنـتــائــج األولـ ـي ــة .وق ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة،
مستشار األمن الوطني ،قاسم األعرجي،
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن،
إن « ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ـق ـيــة اس ـت ـضــافــت
شخصيات مهمة من ذوي االختصاص
ملقتضيات التحقيق» ،الفتًا إلى أن «لجنة
التحقيق تشكلت برئاستنا وعضوية
مكتب رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولني
أمنيني» .وأشــار إلى أن «لجنة التحقيق
لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية اآلن،
ومن املمكن االستعانة بجهد دول شقيقة
وصديقة لكشف الحقيقة واالستفادة من
كل اإلمكانيات».
وأضاف أنه «ثبت لدى اللجنة أن الهجوم
على منزل رئيس ال ــوزراء تــم بطائرتني
مسيرتني» ،موضحًا أن «تجميع إحدى
ال ـطــائــرتــن ص ـنــاعــة مـحـلـيــة ،وامل ـق ــذوف
ص ـن ــع مـ ــن غ ـ ــاف ب ــاس ـت ـي ـك ــي» .وق ـ ــال:
«لــدي ـنــا إح ــداث ـي ــات م ــؤك ــدة ودق ـي ـقــة عن

مكان انـطــاق الطائرتني وأيــن هبطتا».
وب ــن أن «ال ـه ـجــوم ت ــم بــإل ـقــاء مـقــذوفــن
أح ــده ـم ــا ع ـل ــى س ـط ــح مـ ـن ــزل ال ـكــاظ ـمــي
وال ـث ــان ــي ف ــي ب ــاح ـت ــه» .وت ــاب ــع أن «أح ــد
امل ـقــذوفــن انـفـجــر وال ـثــانــي لــم ينفجر»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ت ــم إرسـ ــال فــريـقــن من
مكافحة املتفجرات واألدلة الجنائية إلى
مسرح الجريمة».
وأك ــد األعــرج ــي أن «ال ـه ـجــوم بمقذوفني
يؤكد االستهداف املباشر لحياة رئيس
الـ ــوزراء» ،موضحًا أنــه «تــم العثور على
مـ ـق ــذوف ل ــم ي ـن ـف ـجــر ع ـل ــى س ـط ــح م ـنــزل
رئيس الوزراء في اليوم الثاني ،وفوجئنا
ب ـ ـق ـ ـيـ ــام م ـ ـفـ ــرزتـ ــن ت ــابـ ـعـ ـت ــن مل ـك ــاف ـح ــة
امل ـت ـف ـجــرات واألدلـ ـ ــة الـجـنــائـيــة بتفجير
املقذوف من دون رفع البصمات» .وأعلن
أن «لجنة التحقيق قررت سجن عناصر
مفرزتني مسؤولتني عن تفجير املقذوف
وتحويلهما لـلــداخـلـيــة» ،مشيرًا إلــى أن
«الـتـحـقـيــق سـيـتــوصــل ملـعــرفــة األس ـبــاب
وراء ع ـ ـ ــدم رف ـ ـ ــع الـ ـبـ ـصـ ـم ــات وت ـف ـج ـيــر
املـ ـق ــذوف» .ويـمـكــن وض ــع ه ــذا األم ــر في
إط ــار ُمـحــاولــة لتضليل لجنة التحقيق
ّ
ال ـتــي شــك ـلــت لـلـتـحــري وم ـعــرفــة الـجـهــة
املنفذة ملحاولة االغتيال.
وق ــال األع ــرج ــي« :ثـبــت للجنة التحقيق
أن م ـنــزل رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ي ـح ـتــوي على
 4م ـخ ــارج ،وق ــد تــم تــأمــن م ـكــان آم ــن له
(الكاظمي) بعد التفجير» ،مشيرًا إلى أن
« 5أمتار فقط فصلت بني املقذوفني األول
وال ـث ــان ــي ،وق ــد اس ـت ـهــدفــا م ـك ــان خ ــروج
ال ـكــاظ ـمــي ومـ ـك ــان ج ـل ــوس ــه» .وأض ـ ــاف:
«طلبنا من مكتب رئيس الوزراء تزويدنا
بأسماء زائــريــه ل ـ  10أي ــام قبل الـحــادث،
وت ــم أخ ــذ إف ـ ــادة ال ـخ ــط األول م ــن فــريــق
حمايته والفريق الثابت واملتحرك» .وفي

تم توقيف عناصر
فجروا مقذوفًا من
دون رفع البصمات عنه
األعرجي :يجب منح
التحقيقات الوقت
الكافي توخيًا للدقة

حني أعلن األعــرجــي أن «لجنة التحقيق
ً
تـطـلــب مـمــن يـمـلــك دل ـيــا ح ــول الـحــادثــة
التقدم به» ،فإنه لفت ،في املقابل ،إلى أن
«لجنة التحقيق تقوم بواجبها من دون
أي ــة ض ـغ ــوط ،وتـنـفــذ واج ـب ـهــا الــوطـنــي،
ول ــم تتهم لـغــايــة اآلن شخصًا أو جهة،
وال ـت ـح ـق ـيــق ي ـح ـتــاج مل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت»،
مـشـيـرًا إل ــى أن «رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء أوص ــى
لجنة التحقيق بالحيادية واملهنية وأن
ت ـك ــون م ـص ـل ـحــة ال ـب ـل ــد ن ـص ــب األعـ ـ ــن».
وتــابــع« :نمتلك خيوطًا مهمة للوصول
إل ــى الـحـقـيـقــة ،ويـجــب مـنــح التحقيقات
الوقت الكافي توخيًا للدقة».
ويأتي عدم الكشف عن الجهة التي تقف
خـلــف الـهـجــوم بـعــد ســاعــات مــن تحذير
زعيم مليشيا «عصائب أهل الحق» ،قيس
الـخــزعـلــي مــن تــوجـيــه االت ـه ــام لفصائل
مسلحة بالوقوف وراء محاولة االغتيال
الفاشلة للكاظمي .وتوجه أصابع االتهام
ملليشيات مسلحة حليفة إليران ،أبرزها
«عـصــائــب أه ــل ال ـحــق» ،و«ك ـتــائــب حــزب
ال ـل ــه» ،و«س ـيــد ال ـش ـهــداء» ،و«الـنـجـبــاء»،
بــالــوقــوف وراء مـحــاولــة االغـتـيــال ،وهو
مــا نفته تلك الفصائل ،فــي وقــت سابق،
ع ـبــر ب ـيــانــات وم ــواق ــف رس ـم ـيــة ص ــدرت
عـ ــن ق ــادتـ ـه ــا وشـ ـك ــك ب ـع ـض ـهــا بـعـمـلـيــة
م ـحــاولــة االغ ـت ـيــال واع ـت ـبــرهــا مختلقة.
ورأى الخزعلي ،في كلمة مسجلة بثتها
وسائل إعالم محلية عراقية أمس األول،
أن «محاولة اتهام فصائل املقاومة بها
هو لعب بالنار ومحاولة لجر البلد إلى
أزم ــة ك ـب ـيــرة» .وتــابــع الـخــزعـلــي «نــوجــه
رس ــال ــة إل ــى الـلـجـنــة املـكـلـفــة بالتحقيق
حول الحادثة املزعومة الستهداف منزل
الكاظمي ،يجب أن تقدموا أدلة ملموسة
وإثباتات حقيقية وليس ادعاءات وإعالم
وفـ ـيـ ـسـ ـب ــوك ،ألن الـ ــوضـ ــع ال ي ـت ـح ـمــل»،
م ـجــددًا تـحــذيــره مــن انـتـقــال ال ـعــراق إلــى
«أسوأ من هذا االنسداد الحالي».
وس ـ ـب ـ ــق أن ك ـ ـشـ ــف مـ ـ ـس ـ ــؤول عـ ــراقـ ــي
لــ»الـعــربــي الـجــديــد» أن الــوســاطــة التي
ق ــاده ــا قــائــد «ف ـي ـلــق ال ـق ــدس» اإلي ــران ــي
إسماعيل قاآني عقب محاولة االغتيال،
إلى جانب زعماء سياسيني شيعة أيضًا
هــدفــت «إلـ ــى ع ــدم ك ـشــف ال ـح ـكــومــة عن
اسم الفصيل الذي ينتمي إليه املنفذون،
واالكـتـفــاء بــاإلعــان عــن التعرف عليهم
والـتــأكـيــد أن ـهــم يـتـعــاونــون مــع اللجنة
األمنية في (هيئة الحشد الشعبي) من
أجل إلقاء القبض عليهم».

أوصى الكاظمي لجنة التحقيق بوضع مصلحة البلد نصب األعين ()Getty

متابعة

تسويات دير الزور :مجرد بروباغندا
أمين العاصي

شرق
غرب

الحدث

يعزو مراقبون أسباب طاعة الشعب الصيني إلى عقود من التدجين
األيديولوجي الذي مارسه الحزب الشيوعي منذ تأسيسه عام ،1921
والذي تسبب في إنتاج شعب غير مبال بما يدور من حوله ،ال يعلم إال
بالقدر الذي يسمح به الحزب ،الذي كان لصحفه دور بتسويق أجنداته

لـهــا إل ــى مــراكــز الـتـســويــات لتصدير صــورة
مغايرة تمامًا للواقع.
ويخضع جانب كبير من جغرافيا محافظة
ديــر ال ــزور ،وهــو الــواقــع جنوب نهر الـفــرات،
ل ـس ـي ـطــرة ال ـن ـظ ــام وامل ـل ـي ـش ـي ــات اإلي ــرانـ ـي ــة،
ـن عـمـلـيــات الـتـســويــة
م ــا يـعـنــي أن ال ـه ــدف م ـ َ
إعالمي ال أكثر ،إذ لم يبق في مناطق النظام
أو املليشيات اإليــرانـيــة مطلوبون لألجهزة
األمنية ،وفــق مصادر محلية أكــدت أن عددًا
مــن املنشقني عــن ق ــوات الـنـظــام ان ـضــووا في
هذه املليشياتّ .
وبينت أن النظام «كان يريد
استقطاب شبان من ريف دير الزور الشرقي
الخاضع لقوات سورية الديمقراطية ،إال أن
الـخــديـعــة لــم تـنـطــل ه ــذه امل ــرة عـلــى أح ــد من
املطلوبني لألجهزة األمنية».
وقــال الناشط اإلعــامــي في ريــف ديــر الــزور،
أبو عمر البوكمالي ،في حديث مع «العربي
ال ـجــديــد» ،إن الـنـظــام «ب ــدأ عملية التسوية
فــي مدينة البوكمال على الـحــدود السورية
ال ـع ــراق ـي ــة أي ـ ـضـ ــا» ،م ــوض ـح ــا أن «األجـ ـه ــزة
األمنية استدعت وجهاء محليني مرتبطني
بـهــا ،وطـلـبــت منهم دفــع الـسـكــان إلــى مــراكــز
التسويات» ،مضيفًا« :أغلب الذين يتوجهون
إلى هذه املراكز هم موالون للنظام بل بينهم
ع ـنــاصــر م ــن م ـل ـي ـش ـيــات ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي».
وأشار إلى أن «هدف النظام إظهار محافظة
دير الزور منطقة آمنة» .ولفت البوكمالي إلى
أن األجهزة األمنية «اعتقلت أربعة اشخاص
فــي مدينة املـيــاديــن ونقلتهم إلــى العاصمة
دمـشــق ،اثـنــان مــن بـلــدة ديـبــان فــي ريــف دير
الــزور واثـنــان من ريــف البوكمال»ّ ،
مبينًا أن

البعض من كبار السن اضطروا للعودة إلى
مناطق سيطرة النظام خالل عملية التسوية
للمحافظة على بيوتهم وأراضـيـهــم خشية
سطو عناصر أجهزة النظام عليها ،مضيفًا:
«لم يعد أي شاب إلى مناطق سيطرة النظام
سواء من مناطق قوات سورية الديمقراطية
أو الجيش الوطني».
مــن جهته ،أوض ــح الـبــاحــث السياسي سعد
الشارع ،في حديث مع «العربي الجديد» ،أن
التسويات في محافظة دير الــزور «مختلفة
تـمــامــا عــن مـثـيــاتـهــا فــي امل ـنــاطــق الـســوريــة
األخ ـ ـ ــرى» ،م ـض ـي ـفــا« :امل ـص ــال ـح ــات الـســابـقــة
كانت مع مناطق تحت سيطرة الجيش الحر،
أمــا ديــر ال ــزور فكانت تحت سيطرة تنظيم

تمسك رسمي فلسطيني بـ«المقاومة السلمية»
ّ

داعش ،لذلك اإلقبال على تسويات دير الزور
م ـح ــدود لـلـغــايــة ألن ــه ال يــوجــد ع ـنــاصــر من
فصائل املعارضة ،وما يجري في دير الزور
بروباغندا إعالمية» .وأشــار الـشــارع إلــى أن
ال ــروس «يــريــدون مــن خــال هــذه التسويات
ترسيخ وجــودهــم وحضورهم فــي محافظة

منافسة لتثبيت
الوجود بين الروس
واإليرانيين في دير الزور

انتقلت لجان التسوية إلى الميادين الخاضعة للمليشيات اإليرانية (فرانس برس)

دير الزور» ،مضيفًا« :هناك منافسة محتدمة
بــن ال ــروس واإليــران ـيــن فــي ه ــذه املحافظة
االستراتيجية».
وت ـ ـعـ ــد مـ ـح ــافـ ـظ ــة دي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ثـ ــانـ ــي أك ـب ــر
املحافظات الـســوريــة لجهة املـســاحــة ،والتي
تبلغ نحو  33ألــف كيلومتر مــربــع ،تسيطر
ع ـل ـي ـهــا ث ـ ــاث ق ـ ــوى هـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام ،وإيـ ـ ـ ــران،
ّ
و«قسد» التي يشكل املقاتلون األكراد نواتها
الـصـلـبــة .ويـحـتـفــظ الـنـظــام بـحـضــور إداري
وخدمي في مدينة دير الزور ،بينما يسيطر
اإليرانيون على مدينتي امليادين والبوكمال
بشكل كامل .وتنتشر العديد من املليشيات
اإليرانية في ريف دير الــزور الشرقي ما بني
مــديـنـتــي ال ـبــوك ـمــال وامل ـي ــادي ــن ،مـنـهــا «ل ــواء
فاطميون» و«لواء زينبيون» و«لواء الباقر»
و«لـ ـ ــواء  »47و«لـ ـ ــواء ذو ال ـف ـق ــار» و«ك ـتــائــب
اإلمــام علي» و«عصائب أهــل الحق» وحركة
«الـ ـنـ ـجـ ـب ــاء» ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى «حـ ـ ــزب ال ـل ــه»
اللبناني.
وي ـح ــاول اإلي ــران ـي ــون م ـنــذ سـيـطــرتـهــم على
املنطقة أواخر عام  2017تغيير هوية محافظة
دير الزور ،خصوصًا امليادين والبوكمال من
خــال تغيير أسماء الـشــوارع لتحمل أسماء
شخصيات إيرانية أو دينية .وتولي طهران
أهمية خاصة ملحافظة دير الزور كونها تقع
فــي منتصف املـمــر الـبــري ال ــذي يــربــط إيــران
بسواحل املتوسط .وتنشط إيران في املجال
ّ
للتحول إلى
الــدعــوي لدفع سكان املحافظة
املــذهــب الشيعي وهــي افتتحت مــراكــز لهذه
الغاية في مدن املحافظة الثالث :دير الــزور،
امليادين ،البوكمال.

في الوقت الذي
يمعن فيه االحتالل
في انتهاكاته ضد
الفلسطينيين تزامنًا مع
زيادة وتيرة التهويد،
تمسكت القيادة
الفلسطينية بالمقاومة
الشعبية السلمية ضد
إسرائيل
رام اهلل ـ العربي الجديد

كـ ــرر ال ــرئ ـي ــس الـفـلـسـطـيـنــي م ـح ـمــود عـبــاس
ت ـهــديــده ب ــال ــذه ــاب إل ــى خـ ـي ــارات أخ ـ ــرى ،إذا
استمرت إسرائيل في تقويض حل الدولتني،
مؤكدًا دعمه جميع مبادرات املقاومة الشعبية
ال ـس ـل ـم ـيــة ل ـل ـت ـص ــدي ملـ ـش ــاري ــع االس ـت ـي ـط ــان
والتهجير ،فيما كانت قوات االحتالل تواصل
عمليات هدم منازل ومنشآت للفلسطينيني.
وقـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــاس ،أمـ ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،خـ ـ ــال كـلـمــة
متلفزة أمــام مؤتمر بعنوان «التحرر الذاتي
للفلسطينيني ...إنـتــاج املعرفة املـقــاومــة» ،إن
استمرار االحتالل اإلسرائيلي بتقويض حل
الدولتني وفرض واقع األبرتهايد« ،سيجعلنا
مـضـطــريــن ل ـلــذهــاب ل ـخ ـيــارات أخـ ــرى ،إذا لم
ي ـتــراجــع االحـ ـت ــال ع ــن م ـمــارســاتــه ،وات ـخــاذ

قرارات حاسمة سنبحثها في املجلس املركزي
الذي سيعقد مطلع العام املقبل».
وأك ــد عـبــاس «دع ــم جميع م ـب ــادرات املـقــاومــة
الشعبية السلمية في القرى واملدن واملخيمات
الفلسطينية ،التي تحقق نجاحات متواصلة
ع ـلــى ط ــري ــق ال ـت ـصــدي مل ـشــاريــع االسـتـيـطــان
والتهجير» .وك ــرر رفـضــه «املطلق الستمرار
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ألرض دول ــة فلسطني،
وللتمييز العنصري والتطهير العرقي ضد
أب ـنــاء الـشـعــب الفلسطيني ،وتغيير الــوضــع
التاريخي للمسجد األقـصــى ،ومنع املصلني
مـ ــن الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ك ـن ـي ـســة ال ـق ـي ــام ــة وطـ ــرد
الفلسطينيني مــن أح ـيــاء ال ـقــدس ،وتصنيف
ّ
ست منظمات مدنية فلسطينية باإلرهاب».
وع ـلــى الـصـعـيــد الــداخ ـلــي ،ش ــدد ع ـبــاس على
«االلتزام بوحدة األرض والشعب الفلسطيني،
وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،تلتزم جميع
ال ـق ــوى امل ـشــاركــة فـيـهــا ،بــالـشــرعـيــة الــدول ـيــة،
وال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـكــريــس أس ــس الــديـمـقــراطـيــة،
عبر إج ــراء االنـتـخــابــات الـعــامــة فــي األراض ــي
الفلسطينية كــافــة ،بما فيها مدينة القدس»
املحتلة .ودعا «املجتمع الدولي للضغط على
حكومة االحتالل لاللتزام باالتفاقيات املوقعة،
وال ـس ـم ــاح ب ــإج ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ال ـقــدس
الشرقية كما جرت في االنتخابات السابقة».
من جانبه ،طالب رئيس الــوزراء الفلسطيني
م ـح ـم ــد اشـ ـتـ ـي ــة ،خـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـح ـك ــوم ــة
الفلسطينية ال ــذي عـقــد ف ــي مــديـنــة نــابـلــس،
أمس اإلثنني« ،العالم بلجم عنف املستوطنني
وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها» .وقال« :في
يوم التضامن العاملي مع فلسطني نؤكد على

حقنا التاريخي والسياسي في القدس وفي
كل بقعة من فلسطني ،وحقنا في العيش بدولة
مستقلة ذات سيادة متواصلة األطــراف على
حــدود العام  1967وعاصمتها القدس وحق
ّ
العودة لالجئني» .وفــي حني اعتبر أن عملية
اقتحام الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ،
للحرم اإلبراهيمي ،أمس األول «تمثل استفزازًا
ملشاعر الشعب الفلسطيني ،وانتهاكًا صارخًا
لحرمة الحرم اإلبراهيمي» فقد حيا املقاومة
الـشـعـبـيــة ال ـت ــي ت ـت ـصــدى إلرهـ ـ ــاب االح ـت ــال
وت ـغ ــول امل ـس ـتــوط ـنــن ،ال ــذي ــن ي ـم ــارس ــون مع
جنود االحتالل إرهــاب دولة منظم في أوسع
عملية تطهير عرقي تستهدف بقاء املواطنني
في منازلهم ومزارعهم وقراهم وبلداتهم .من
جهة ثانية ،نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي،
أمــس االثـنــن ،عمليات هــدم ملنشآت في بلدة
ن ـع ـلــن غـ ــرب رام ال ـل ــه وع ـن ــات ــا ش ـم ــال ش ــرق
القدس ،وأخطرت بهدم منازل في بلدة قصرة
جنوب نابلس ،وقامت بعمليات اعتقاالت في
مناطق متفرقة من الضفة الغربية ،في وقت
اقتحم مستوطنون باحات املسجد األقصى،
ونفذ آخرون اقتحامًا ملقام «ياقني» األثري في
بلدة بني نعيم شرق الخليل ،إذ خلعوا زوايا

شدد عباس على تشكيل
حكومة وحدة تلتزم
الشرعية الدولية
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حــديــديــة وضـعـتـهــا الـبـلــديــة لـحـمــايـتــه ،فيما
منعت قوات االحتالل العمال من ترميم املقام.
وملناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ت ـع ـه ــد مـ ـل ــك املـ ـ ـغ ـ ــرب مـحـمــد
الـ ـس ــادس ،أمـ ــس ،ب ـمــواص ـلــة ج ـه ــوده ل ـعــودة
الـفـلـسـطـيـنـيــن واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن إلـ ــى طــاولــة
املـفــاوضــات ،داعـيــا إلــى إع ــادة بناء الثقة بني
الطرفني في أفق التوصل إلى تسوية القضية
ّ
الفلسطينية ،فــي إطــار حــل الــدولـتــن .ويأتي
الـتـعـهــد امل ـغــربــي وس ــط ت ــزاي ــد الـتـطـبـيــع بني
امل ـغــرب ودول ــة االح ـتــال بـمــا فــي ذل ــك توقيع
الــربــاط مــذكــرة للتفاهم األمـنــي مــع تــل أبيب،
خـ ــال زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر األم ـ ــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي بني
غانتس ،األربعاء املاضي.
من جهته ،دعــا األمــن العام املساعد لشؤون
فلسطني واألراضـ ــي الـعــربـيــة املحتلة سعيد
أبو علي ،خالل إحياء الجامعة لليوم العاملي
للتضامن مع الفلسطينيني ،إلى «عقد مؤتمر
دولي للسالم يجسد اإلرادة الدولية والضمير
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ال ـ ــراف ـ ــض السـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار آخـ ـ ــر ن ـظ ــام
اسـتـعـمــاري فــي تــاريــخ الـبـشــر ،وبـمــا ُيفضي
االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة
إلى إنهاء
ُ
الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـس ـت ـق ـلــة ذات ال ـس ـي ــادة على
خـطــوط  1967وعاصمتها ُ الـقــدس الشرقية،
وف ــق املـ ُـرجـعـيــات الــدولـيــة املـعـتـمــدة وق ــرارات
األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ُ
وم ـ ـبـ ــادرة ال ـس ــام ال ـعــرب ـيــة».
وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش
أوغ ـل ــو ،فــي ت ـغــريــدة ،أن «فـلـسـطــن لــن تبقى
وح ـي ــدة أب ـ ـدًا ،س ـنــواصــل دائ ـم ــا ال ــوق ــوف إلــى
جانب إخواننا الفلسطينيني الذين يناضلون
من أجل قضيتهم العادلة».

رسالة من ولي عهد
السعودية لنظيره
الكويتي
ّ
تسلم ولــي العهد الكويتي مشعل
األح ـ ـمـ ــد الـ ـج ــاب ــر ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،أم ــس
االثـ ـ ـن ـ ــن ،رسـ ــالـ ــة خ ـط ـي ــة مـ ــن ول ــي
العهد السعودي محمد بن سلمان
«ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ــاق ــات ب ــن الـبـلــديــن
وسـ ـب ــل ت ـن ـم ـي ـت ـهــا وتـ ـع ــزي ــزه ــا فــي
مختلف امل ـج ــاالت ،والـقـضــايــا ذات
االهتمام املشترك ،واملستجدات على
ال ـســاح ـتــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة».
وذك ـ ـ ــرت وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء الـكــويـتـيــة
(كــونــا) أن السفير الـسـعــودي لــدى
الكويت سلطان بن سعد بن خالد آل
سعود سلم الرسالة إلى ولي العهد
ال ـكــوي ـتــي ،وال ـت ــي تـضـمـنــت دعــوتــه
إلى حضور افتتاح سباق «فورميال
 »1في جــدة ،في  5ديسمبر/كانون
األول املقبل.
(قنا ،كونا)
النظام يقصف
جنوبي إدلب
ج ـ ـ ـ ـ ّـددت ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري،
أمـ ــس االث ـ ـنـ ــن ،خـ ــرق وقـ ــف إط ــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــار فـ ـ ــي إدل ـ ـ ـ ـ ــب ،شـ ـ ـم ـ ــال غ ــرب ــي
ال ـ ـبـ ــاد .وق ـ ــال الـ ـن ــاش ــط مـصـطـفــى
امل ـح ـم ــد إن قـ ـ ــوات ال ـن ـظ ــام قـصـفــت
ب ــامل ــدف ـع ـي ــة والـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ قــري ـتــي
سفوهن والفطيرة في جبل الزاوية،
جنوبي إدل ــب ،متسببة فــي أضــرار
مادية في ممتلكات املدنيني ،فيما
شهدت سماء املنطقة تحليقًا مكثفًا
للطيران الحربي الــروســي ،إضافة
إلى تحليق مروحيات.
(العربي الجديد)
مادورو يهاجم المراقبين
األوروبيين :جواسيس

وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـف ـ ـنـ ــزوي ـ ـلـ ــي
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالس م ـ ـ ـ ـ ــادورو (الـ ـ ـص ـ ــورة)،
أمـ ـ ــس االثـ ـ ـن ـ ــن ،م ــراقـ ـب ــي االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ال ــذي ــن أتـ ـ ــوا إلـ ــى ب ــاده
ملراقبة االنتخابات املحلية األخيرة،
بأنهم «أعداء» و«جواسيس» ،نافيًا
املـخــالـفــات ال ـتــي أشـ ــاروا إلـيـهــا في
تـقــريــر مـهـمـتـهــم .وان ـت ـقــد مـ ــادورو،
فــي كلمة مـتـلـفــزة ،الـتـقــريــر «املـلــيء
باالرتجال واملكتوب بشكل ّ
سيئ».
وكــانــت البعثة األوروب ـي ــة أش ــارت،
في تقرير ،الثالثاء ّاملاضي ،إلى أن
«ب ـعــض ال ـقــوانــن أثـ ــرت ف ــي تكافؤ
الظروف وشفافية االنتخابات».
(فرانس برس)

روسيا :تجربة ناجحة
لصاروخ أسرع من الصوت
أع ـل ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع ال ــروسـ ـي ــة،
أم ــس االث ـن ــن ،أن ـهــا أجـ ــرت تـجــربــة
ن ــاجـ ـح ــة إلطـ ـ ـ ــاق صـ ـ ـ ـ ــاروخ ك ـ ــروز
م ــن ن ــوع «ت ـس ـيــركــون» ال ــذي تـفــوق
سرعته سرعة الصوت .وأوضحت،
ف ــي ب ـي ــان ،أن الـ ـص ــاروخ أط ـلــق من
الفرقاطة «جورشكوف» في البحر
املـ ـت ــوس ــط ،وأص ـ ـ ــاب ه ــدف ــا ب ـحــريــا
على مسافة تزيد عن  400كيلومتر،
ف ــي ثــانــي اخ ـت ـبــار م ــن نــوعــه خــال
أسبوعني.
(رويترز)
الكونغو الديمقراطية:
 22قتيًال بهجوم على
مخيم للنازحين

أعلن الصليب األحمر في الكونغو
الــديـمـقــراطـيــة ،أم ــس االث ـنــن ،مقتل
 22مــدن ـيــا ف ــي ه ـج ــوم ع ـلــى مـخـ ّـيــم
للنازحني في إيتوري بشمال شرق
الـ ـ ـب ـ ــاد .وحـ ـ ّـمـ ــل م ـن ـس ــق ال ـص ـل ـيــب
األحمر مامبو بابو مانسي ،عناصر
تابعة لـ«تعاونية تنمية الكونغو»
(كوديكو) ،مسؤولية الهجوم .ودعا
م ـن ـســق ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة فــي
االتـحــاد األوروب ــي ،جــوزيــب بوريل
(ال ـصــورة) ،في تغريدة ،إلــى اتخاذ
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات صـ ــارمـ ــة ضـ ــد الـ ـجـ ـن ــاة،
معتبرًا أن «توفير الــدعــم والعدالة
للضحايا ضروريان لتحقيق سالم
دائم في املنطقة».
(فرانس برس)

8

سياسة

الثالثاء  30نوفمبر /تشرين الثاني  2021م  25ربيع اآلخر  1443هـ ¶ العدد  2647السنة الثامنة
Tuesday 30 November 2021

جذور محلية للخالف يفاقمها الوجود الصيني

أزمة جزر سليمان :التدخل األجنبي يتوسع
فيما تحصي جزر
سليمان في المحيط
الهادئ خسائرها إثر
ثالثة أيام من أعمال
الشغب ضد الحكومة،
تبدو في خلفية األزمة
الجديدة الصراعات اإلثنية
االقتصادية ،وعامل
التوتر الصيني  -األميركي

عادت القوات األسترالية إلى جزر
سليمان ،الواقعة جنوبي املحيط
الهادئ ،لقيادة قــوات حفظ سالم،
في األرخبيل املؤلف من أكثر من  990جزيرة،
إلــى جــانــب أخ ــرى مــن بــابــوا غينيا الجديدة
وفيجي ،بعد إنهاء مهام لها مشابهة امتدت
من  2003إلــى  .2017وال تبدو األسباب التي
ّ
حــت ـمــت ع ـلــى أس ـت ــرال ـي ــا ،ال ـت ــواج ــد عـسـكــريــا
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ــدول ـ ــة ،وه ـ ــي م ـل ـك ـيــة دس ـت ــوري ــة
حـصـلــت عـلــى اسـتـقــالـهــا مــن بــريـطــانـيــا في
عام  ،1978مختلفة كثيرًا بني املرتني ،األولى
الـتــي تـشــاركــت فيها باملهمة مــع نيوزيلندا،
والثانية ،اليوم ،سوى في «العامل الصيني»،
ال ـ ـ ــذي أصـ ـب ــح م ـح ــرك ــا م ـغ ــذي ــا ل ـل ـت ــوت ــر بــن
العاصمة هونيارا ،مركز جزيرة غوادالكانال،
ّ
وسكان جزيرة مااليتا ،األكثر كثافة لناحية
ّ
عدد السكان .وإذ كانت جذور األزمة التي ّأدت
إلى اندالع احتجاجات وأعمال شغب عنيفة
األسبوع املاضي في هونيارا ،وأوقعت  3قتلى
ّ
الحي الصيني،
وجــدت جثثهم محروقة في
تـكـمــن فــي ال ـخــافــات اإلث ـن ـيــة ،واالجـتـمــاعـيــة
– االق ـت ـصــاديــة ،ف ــي ج ــزر سـلـيـمــان ،الـفـقـيــرة
وال ـتــي يـعـتــاش أهـلـهــا مــن ال ــزراع ــة والـصـيــد،
فــإن الـبـعــد الـجـيــوسـيــاســي ،ال يمكن نـكــرانــه،
ح ـي ــث ي ـت ـص ــاع ــد ال ـ ـصـ ــراع ف ــي ال ـ ـهـ ــادئ بــن
الــواليــات املـتـحــدة وال ـصــن ،اللتني يملك كل
منهما نفوذًا في الجزر ،ومعهما قوى ودول
تصب في فلكيهما ،وأبــرزهــا جزيرة تايوان
وأستراليا .هكذا ،تأخذ جزر سليمان ،الواقعة
على أطــراف بحر الصني الجنوبي ،نصيبها
من هذا الصراع ،على شكل توترات عنفية ،قد
تعود بعدما خفتت نهاية األسبوع املاضي،
لـتـبـقــى ه ــذه ال ـج ــزر ،وال ـت ــي غــالـبــا م ــا يطلق
عليها الخبراء اسم الجزر املنسية ،تتأرجح
بني الجزر «السعيدة» و«الفاشلة» .واندلعت

احتجاجات عنيفة في جزر سليمان ،األسبوع
امل ــاض ــي ،ام ـت ــدت لـثــاثــة أيـ ــام ،وت ـحــدي ـدًا في
هونيارا ،وأدت إلــى عمليات تكسير وسرقة
مـتــاجــر وإحـ ــراق م ـبــان ،خـصــوصــا فــي الحي
ال ـص ـي ـن ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى مـ ـح ــاص ــرة مـقــر
رئيس الــوزراء ،ماناثي سوغافاري ،املوجود
فــي الـحـكــم مـنــذ عـقــد ُيــن .وق ــاد االحـتـجــاجــات
سـكــان مــن مــااليـتــا ،امل ـعــارضــة لـســوغــافــاري،
ول ـس ـي ــاس ـت ــه املـ ـق ــرب ــة مـ ــن ب ـك ــن ب ـح ـس ـب ـهــم،
خصوصًا بعد إلغاء حكومته في عام ،2019
االع ـتــراف بـتــايــوان «دول ــة مستقلة» ،لصالح
الصني التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها.
مــن جهتها ،تحظى مــااليـتــا بــدعــم الــواليــات
املتحدة ،وأستراليا ،حتى أن سوغافاري كان
طــالــب قـبــل الـتـخـلــي عــن االع ـت ــراف بـتــايــوان،
بتحويل املـســاعــدات األميركية مباشرة إلى
هونيارا ،وليس إلى حكومة مااليتا .ودفعت
أعمال الشغب ،رئيس حكومة جزر سليمان،
إلى طلب الدعم من دول الجوار ،حيث أرسلت
أستراليا ،التي تعتبر الجهة األكثر مساهمة
في موارد تنمية األرخبيل الفقير 100 ،جندي
وضــابــط الـجـمـعــة املــاضــي ،الس ـت ـعــادة األمــن
وح ـم ــاي ــة امل ـب ــان ــي الــرس ـم ـيــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة،
تبعتها بابوا غينيا الجديدة .وأمس اإلثنني،
أعلن رئيس وزراء فيجي ،فرانك باينيماراما،
أن ب ــاده ستنشر  50جـنــديــا فــي ال ـج ــزر ،ما
يجعل عديد هــذه القوة يصل إلــى نحو 200
جندي وشرطي.
وكـ ــان امل ـح ـت ـجــون ،ال ــذي ــن اقـتـحـمــوا الـبــرملــان
أيضًا األسبوع املاضي ،قد طالبوا باستقالة
سوغافاري ،لكنه أكد أول من أمس األحد ،أنه
يعتزم البقاء في السلطة ،معتبرًا أنه انتخب
لـ«يحمي الديمقراطية» ،متهمًا جهات دولية
بأنها من ّ
دبر تلك الحوادث .وقال سوغافاري
إن «قــوى عظمى أخــرى تشجع لألسف على
ما يحصل .لن أذكر أسماء ،سأتوقف عند هذا
ال ـحــد ،لكننا نـعــرف مــن هــي ه ــذه األطـ ــراف».
وكـ ــان ال ـحــاكــم ال ـع ــام ل ـجــزر سـلـيـمــان ديـفـيــد
فــونــاغــي ،قــد أعـلــن الـجـمـعــة عــن ف ــرض حظر
تجول ليلي في الـجــزر ،يمتد إلــى «حــن رفع
الـ ـق ــرار» .وأع ـل ـنــت ال ـشــرطــة املـحـلـيــة الـسـبــت،
ُ
أن أكـثــر مــن مــائــة شـخــص اعــتـقـلــوا لصلتهم
بــأعـمــال الـشـغــب ،كـمــا أعـلـنــت فــي ال ـيــوم ذاتــه
ال ـع ـثــور داخـ ــل مـبـنــى م ـح ـتــرق ف ــي هــون ـيــارا
على جثث ثالثة أشخاص القوا حتفهم ّ
جراء
االضـطــرابــات ،حيث تـ ّـم العثور على جثثهم
مـتـفـ ّـحـمــة داخـ ــل مـتـجــر ف ــي ال ـح ـ ّـي الـصـيـنــي،
ال ـ ــذي دخ ـل ــه امل ـح ـت ـجــون مـسـلـحــن ب ـفــؤوس
وسـكــاكــن .ومـنــذ الـسـبــت ،س ــارع الشرطيون
وال ـج ـنــود األس ـت ــرال ـي ــون ال ــذي ــن وص ـل ــوا إلــى
ال ـبــاد ،إلــى الـتــدخــل إلع ــادة الـنـظــام وحماية

تعرض الحي الصيني في هونيارا للحرق والتكسير ()Getty

األحقاد ماثلة وقوية
بين غوادالكانال ومااليتا
منذ وقت طويل
بعض املبانيّ ،
مسيرين دوريــات في شــوارع
ه ــون ـي ــارا .وكـ ــان امل ـت ـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة
الصينية تشاو ليجيان ،قــد أعــرب عــن «قلق
بالغ» على مصالح بالده ،داعيًا حكومة جزر
ّ
سليمان إلى «اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية
لتأمني حماية الرعايا الصينيني واملؤسسات
الصينية».
وي ـش ـت ـك ــي سـ ـك ــان م ــااليـ ـت ــا الـ ـب ــال ــغ ع ــدده ــم
أكـثــر مــن  150أل ــف نسمة (يـبـلــغ ع ــدد سكان
األرخـ ـبـ ـي ــل حـ ــوالـ ــي  800أل ـ ــف نـ ـسـ ـم ــة) ،مــن
تهميش الحكومة املركزية لهم ،وعدم التوزيع
الـ ـع ــادل لـ ــإيـ ــرادات ،وم ــن ال ـت ـقــرب م ــن بـكــن،
التي فتحت مصالح لها في األرخبيل ،يعمل
فيها أجــانــب على حـســاب املــواطـنــن .ويتهم
رئ ـيــس الـحـكــومــة بــأنــه تـخـلــى ع ــن االع ـت ــراف
ب ـت ــاي ــوان ،ال ـت ــي تـحـظــى ب ـع ــاق ــات ق ــوي ــة مع
ح ـك ــوم ــة م ــااليـ ـت ــا ،ب ـس ـبــب رف ـ ــض واش ـن ـطــن
تحويل دعمها مباشرة إلــى حكومته .وكان
إغ ــاق الـجــزيــرة مل ــدة عــامــن بسبب كــورو ّنــا،
ق ــد ف ــاق ــم أي ـض ــا ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي ال ـهــش
أســاســا ،فــي األرخـبـيــل ،مــا منع ب ــروز مــردود
املصالح الصينية التي تتنامى في الجزيرة.
وكانت الصني قد سعت إلى استئجار جزيرة
توالغي في الجزيرة ،في عام  ،2019وملدة 75

ً
عامًا ،وأبرمت فعال عقد استئجار مع حكومة
توالغي ،لكن االدعــاء العام في جزر سليمان
أبطل العقد .وبحسب رئيس الحكومة ،فإن
االحـتـجــاجــات األخ ـيــرة قــد تسببت بخسائر
تقدر ب ــ 200مليون دوالر ،وأفـقــدت نحو ألف
شخص وظائفهم.
وإثر استدعاء قوات حفظ سالم إلى األرخبيل،
أبــدت املعارضة (املمثلة في مااليتا) ،والتي
تتهم الحكومة املركزية بالفساد ،امتعاضها
من الخطوة األسترالية ،واالستجابة لطلب
سـ ــوغـ ــافـ ــاري .وقـ ـ ــال س ـل ـس ــوس تــالـيـفـيـلـيــو،
م ـس ـت ـش ــار رئـ ـي ــس وزراء م ــااليـ ـت ــا دانـ ـي ــال
سويداني الــذي كان منع الشركات الصينية
من العمل في الجزيرة ،لوكالة «رويترز» ،إن
األخير غير راض عن وصول قوات أسترالية
وأجـنـبـيــة إل ــى ال ـبــاد ،معتبرًا أن «وجــودهــم
يعطي دفـعــا قــويــا لـســوغــافــاري وحكومته».
وتوجه إلى القوات األسترالية بالقول «إنهم
هـنــا بـطـلــب مــن س ــوغ ــاف ــاري ،كـيــف يـمـكــن أن
تكونوا حياديني؟» .وأضاف أن سكان مااليتا
«مفاجأون ،فنحن نعد آخر من يقف لحماية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ،وك ـن ــا نـعـتـقــد أن
أستراليا ستفهم موقفنا» .وكان رئيس وزراء
أستراليا ،سكوت مــوريـســون ،قــد أكــد األحــد،
أن كانبيرا «ال تتدخل في ديمقراطية» جزر
سليمان ،وهي «تريد تأمني مناخ مستقر لكي
يتمكن الـسـكــان مــن حــل مشكلتهم سلميًا»،
علمًا أن املعارضة كانت دعت إلى التصويت
بـحـجــب الـثـقــة ع ــن حـكــومــة س ــوغ ــاف ــاري ،من
دون أن تكون واثـقــة مــن تــوافــر عــدد كــاف من
األص ــوات لعزل األخـيــر .ولــن يتمكن البرملان
ال ــذي تـسـلــم طـلـبــا بـحـجــب الـثـقــة مــن الـنــائــب
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وتــذكــر األزم ــة الـتــي انــدلـعــت أخ ـي ـرًا فــي جــزر
سليمان ،بــأزمــة  ،2003 – 1998التي عاشها
األرخـبـيــل ،بــن غــوادالـكــانــال ومــااليـتــا ،وراح
ضحيتها حــوالــي  200شـخــص ،حيث تكمن
ج ــذور الـتــوتــر فــي مــا أفــرزتــه ف ــوارق النسيج
االجتماعي لعقود ،واملبني على خالفات بني
ال ـجــزر وب ــن اإلث ـن ـيــات .وكــانــت غــوادالـكــانــال
ق ــد اس ـت ـف ــادت ل ـع ـقــود ب ـعــد ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
الـثــانـيــة ،مــن تـبـعــات ال ـح ــرب ،ال ـتــي ساهمت
فــي عـلــو شــأنـهــا ،مــا أدى إل ــى غــزوهــا للعمل
مــن قـبــل س ـكــان مــاالي ـتــا ،الــذيــن يـنـظــر إليهم
س ـكــان غ ــوادال ـك ــان ــال بــأنـهــم «مـسـتـعـمــرون».
ويــرى متابعون أن التوتر الجيوساسي ،قد
أس ـهــم فــي انـ ــدالع شـ ــرارة األح ـ ــداث الـحــالـيــة،
لكنه ليس املـحــرك الرئيسي ،على اعتبار أن
األحقاد ماثلة ّوقوية بني الطرفني منذ وقت
ط ــوي ــل ،وقـ ــد غ ــذاه ــا ت ـفــاقــم ال ـف ـقــر وال ـج ــوع،
وكذلك النفور من الوجود الصيني ،حيث كان
قــد جــرى إح ــراق الحي الصيني بالكامل في
واقعة سابقة حصلت عام .2006
وقـ ـ ـ ــال الـ ـصـ ـح ــاف ــي املـ ـحـ ـل ــي ،ج ـي ـن ــا ك ـي ـك ــي،
ل ــوك ــال ــة «أســوش ـي ـي ـتــد ب ـ ــرس» ،إن االن ـت ـقــال
ل ــاعـ ـت ــراف ب ــال ـص ــن ع ـل ــى حـ ـس ــاب ت ــاي ــوان،
ق ــد جـ ــرى ف ــي  ،2019م ــن «دون ال ـك ـث ـيــر مــن
التشاور السياسي» ،وهو «واحد من مروحة
واس ـع ــة م ــن األس ـب ــاب ال ـتــي أدت إل ــى ان ــدالع
االحتجاجات ،حيث يوجد تذمر قوي من أن
الشركات األجنبية ال توفر للسكان وظائف».
وترتبط أستراليا وج ــزر سليمان باتفاقية
أمـنـيــة ثـنــائـيــة وق ـعــت ع ــام  ،2017فــي أعـقــاب
ان ـت ـهــاء مـهـمــة قـ ــوات ح ـفــظ ال ـس ــام الـســابـقــة
بقيادتها في ( 2013مهمة التأمني اإلقليمي
لجزر سليمان  -رام ــزي) ،ما يمنحها قاعدة
قانونية لدخول قواتها الجزر بشكل سريع.
وكــانــت ال ـتــوتــرات اإلثـنـيــة بــن غــوادال ـكــانــال
ومــااليـتــا بــدأت فــي أواخ ــر تسعينيات القرن
امل ــاض ــي ،ع ـنــدمــا أط ـلــق س ـكــان غــوادال ـكــانــال
األص ـل ـي ــون حـمـلــة ل ـطــرد س ـكــان مــاالي ـتــا من
ال ـ ـجـ ــزر ،ق ــد أدت إل ـ ــى بـ ـ ــروز م ـل ـي ـش ـيــات مــن
ك ــا ال ـط ــرف ــن ،وان ـق ـس ــام ال ـش ــرط ــة والـ ـق ــوات
ال ـع ـس ـكــريــة .وف ــي أواخ ـ ــر ع ــام  ،2000أقــدمــت
مليشيا «قوات الصقر» التابعة ملااليتا ،على
اخـتـطــاف رئـيــس ال ــوزراء آن ــذاك ،بارتولومي
أولوفالو ،وهو من مااليتا ،متهمة إياه بعدم
ال ــوق ــوف إلـ ــى ج ــان ــب ال ـج ــزي ــرة ب ـعــد تــوقـيــع
ات ـف ــاق ـي ــة سـ ــام م ــع غ ــوادالـ ـك ــان ــال .واض ـط ــر
األخير لالستقالة للحصول على حريته ،ما
أوصل رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة.
(العربي الجديد ،رويترز ،أسوشييتد برس)

