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سالمي: بالدنا ليست 
بحاجة إلى االتفاق 

النووي ونحن منتصرون

للحديث تتمة...

تتمسك إيران بموقفها المتشدد تجاه الملف النووي، مصرة على أن المبادرة عند 
الواليات المتحدة التي عليها العودة إلى اتفاق 2015، وهو ما ترجمته أمس الثالثاء 
برفض سريع لمقترح أميركي مسرب بتخفيف العقوبات عن طهران مقابل تراجع 

األخيرة عن بعض أنشطتها النووية

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

أميركية جديدة  اصطدمت محاولة 
إلطــــاق مــســار تــفــاوضــي مــع إيـــران 
حــول املــلــف الــنــووي، بــرفــض سريع 
من طهران، املصّرة على تبني موقف متشدد 
على أساس أن املبادرة بيد واشنطن للعودة 
الــذي انسحب منه الرئيس  إلى اتفاق 2015، 
ــام 2018، قــبــل أن  الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب عـ
ــأي خــــطــــوة. وفـــــــور تــســرب  ــ ــقــــوم طــــهــــران بــ تــ
معلومات عــن مــبــادرة جــديــدة مــن إدارة جو 
بايدن تقضي بتخفيف العقوبات األميركية 
عــن طــهــران مــقــابــل وقــفــهــا لــبــعــض األنــشــطــة 
اليورانيوم  تخصيب  وقــف  ومنها  النووية، 
ــران  بـــدرجـــة نـــقـــاء 20 فـــي املـــائـــة، ســـارعـــت إيــ
إلعان رفضها تقديم أي تنازل، مشددة على 
ــــرورة رفـــع واشــنــطــن الــعــقــوبــات أواًل، بل  ضـ
اعتبرت أنها ليست بحاجة لاتفاق النووي.

 عن 
ً
وكشف موقع »بوليتيكو« األميركي نقا

مسؤولني أميركيني مطلعني، أن إدارة بايدن 
املحادثات  لبدء  اقتراح جديد  لطرح  تخطط 
مع طهران في أقرب وقت هذا األسبوع، يقوم 
أنشطتها  بعض  بــوقــف  إيـــران  مطالبة  على 
النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي 
نقاء  بدرجة  اليورانيوم  متطورة وتخصيب 
20 في املائة، مقابل تخفيف بعض العقوبات 
االقــتــصــاديــة األمــيــركــيــة. وأكـــد املــســؤوالن أن 

العمل ال يزال قائمًا حول التفاصيل.
لــكــن الـــرد اإليـــرانـــي جـــاء ســريــعــًا بــرفــض هــذا 
املــقــتــرح، حــتــى قــبــل تقديمه رســمــيــًا. وأكـــدت 
ــم املــتــحــدة رفــض  ــ الــبــعــثــة اإليـــرانـــيـــة فـــي األمـ
طهران لهكذا مقترح، مضيفة »عودة أميركا 
إلــى االتــفــاق الــنــووي ال تحتاج ألي خطة بل 
تعهداتها  لتنفيذ  منها  ســيــاســي  قـــرار  إلـــى 
بــشــكــل كــامــل وعـــاجـــل«. وأعــلــنــت الــبــعــثــة في 

بـــيـــان أن طـــهـــران عــلــى تـــواصـــل مـــع شــركــاء 
االتــفــاق الــنــووي حــول املواضيع ذات الصلة 
بــاالتــفــاق. كــمــا نــقــل الــتــلــفــزيــون اإليـــرانـــي عن 
ــران لن  »مــســؤول إيــرانــي رفــيــع« قــولــه إن »إيــ
توقف أيًا من أنشطتها النووية الحالية قبل 
رفع جميع العقوبات«. وأضاف أن تخصيب 
اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في املائة يتوقف 
فقط فــي حــال رفــع الــواليــات املــتــحــدة جميع 
العقوبات. وأكد أن »اإلدارة األميركية تخسر 
الوقت بسرعة، وفي حال لم ترفع العقوبات 
قريبًا ستقدم إيران على خطوات أكثر خفضًا 

لتعهداتها النووية«.
ــد قـــلـــصـــت الـــتـــزامـــاتـــهـــا  ــ ــران قـ ــ ــهـ ــ ــــت طـ ــانـ ــ وكـ
الـــنـــوويـــة بــشــكــل مــســتــمــر مــنــذ الـــثـــامـــن من 
مايو/أيار 2019 في الذكرى السنوية األولى 
لانسحاب األمــيــركــي مــن االتــفــاق الــنــووي 
ردًا على تداعيات هذا االنسحاب وما تبعه 
مــــن عـــقـــوبـــات تـــعـــرضـــت لـــهـــا و»املـــمـــاطـــلـــة« 
التعهدات. وفــي إطار  األوروبــيــة في تنفيذ 
خــفــض تــعــهــداتــهــا، رفــعــت إيــــران فــي الــرابــع 
مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي نسبة 
املــائــة مع  إلــى 20 فــي  تخصيب اليورانيوم 
أكثر من ذلك وحتى  إلى  التهديد بالذهاب 

إلى 60 في املائة.
وفــــــي الــــســــيــــاق، رفــــــض وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اإليــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، الـــدعـــوات 
األمـــيـــركـــيـــة لـــطـــهـــران لـــالـــتـــزام بــتــعــهــداتــهــا 
 إن »مـــــا يــدعــو 

ً
ــا ــائــ بــــاالتــــفــــاق الـــــنـــــووي، قــ

للضحك مع األسف أن الخارجية األميركية 
ــران فــي الــوقــت الــحــالــي بــااللــتــزام  تطالب إيـ
باتفاق خرجت منه إدارة ترامب«. وأضاف 
فــي تــغــريــدة عــبــر »تــويــتــر« أن إدارة بــايــدن 
ــــب«، مــتــهــمــًا  ــرامــ ــ ــار تــ ــفـــس مــــســ »تـــــواصـــــل نـ
غير  عقوباته  الستخدام  »السعي  بـ بــايــدن 
القانونية كـــأداة ضــغــط« ضــد إيـــران. ودعــا 

معتبرًا  العقوبات،  هــذه  رفــع  إلــى  واشنطن 
أن وقـــت ذلـــك قــد حــــان. ورفــــع الــقــائــد الــعــام 
للحرس الــثــوري اإليــرانــي الــجــنــرال حسني 
 
ً
سامي، نبرة التصريحات اإليرانية، قائا
ــــس، إن  مـــن مــحــافــظــة يــــزد وســــط إيــــــران، أمـ
بــاده »ليست بحاجة إلــى االتــفــاق النووي 
وهـــي منتصرة ســـواء ُرفــعــت الــعــقــوبــات أو 
ــــرفــــع«. وأضـــــاف ســامــي وفــقــًا لــوكــالــة 

ُ
لـــم ت

»إيسنا« اإليرانية: »لسنا مستعجلني لرفع 
العقوبات وغير مهتمني بها ولسنا بحاجة 

القاهرة ـ العربي الجديد

اجتماع  لعقد  اإلماراتية  املساعي  فشل  بعد 
وزاري مصري سوداني إثيوبي، لبحث ملف 
سد النهضة، هدد الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي، أمس الثاثاء، »برٍد سيتردد صداه 
فــي املنطقة إذا تــأثــرت إمــداداتــنــا مــن املــيــاه«، 
مـــحـــذرًا مـــن حــالــة عــــدم اســـتـــقـــرار ستدخلها 
املنطقة. وقال السيسي، خال مؤتمر حضره 
أمس الثاثاء في مقر هيئة قناة السويس في 
اإلسماعيلية، احتفااًل بانتهاء أزمة السفينة 
العدائي  »العمل  إن  »إيفرغيفني«،  الجانحة  
ــه تـــأثـــيـــرات تــمــتــد  ــ ضــــد أي دولــــــة قـــبـــيـــح، ولـ
لسنوات«، لكنه أضاف في لهجة تصعيدية: 
»ال أحد يستطيع أخذ نقطة مياه من مصر، 
ولــو حصل فاملنطقة ستدخل في حالة عدم 
استقرار ال يتخيلها أحــد... وال أحد يتصور 
أنه بعيد عن قدرة مصر«. وأعلن السيسي أن 
املصريني ويشغله بشدة،  املياه يشغل  ملف 

ــنــــووي«، مــضــيــفــًا: »اذا رفــع  ــفـــاق الــ إلـــى االتـ
عليه  انتصرنا  قــد  نــكــون  العقوبات  الــعــدو 
وإذا لم يرفعها فنحن نحقق االكتفاء الذاتي 

املطلق ونكمل خارطة العزة«.
مـــن جــهــتــه، أكــــد املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
اإليرانية علي ربيعي، في مؤتمره الصحافي 
األســبــوعــي، أمـــس، أن الـــواليـــات املــتــحــدة »ال 
لــاتــفــاق  الـــعـــودة  إال  أمــامــهــا  خــيــار منطقيا 
الـــنـــووي ورفــــع جــمــيــع الــعــقــوبــات«. وأضـــاف 
أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة »لـــن تــوقــف جــهــودهــا 
ــــن واليــــتــــهــــا« الـــتـــي  ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــوم األخـ ــيـ ــ حـــتـــى الـ
إلى  التنفيذية  السلطة  تسليم  بعد  تنتهي 
الرئيس اإليراني الجديد يوم 3 أغسطس/آب 
الــواليــات املتحدة واألطـــراف  2021. وخــاطــب 
 إن »املــزيــد مــن التأخير في 

ً
األوروبــيــة قــائــا

ــران ال يقلص فقط  إلــغــاء الــعــقــوبــات عــلــى إيــ
حظوظ إحياء االتفاق النووي وآخر الحلول 
بــل يبعدهم عن  الــخــافــات،  املتناولة إلنــهــاء 

أفق أفضل للعاقات مع إيران«.
اتــصــاالت مباشرة  كما نفى ربيعي وجــود 
أميركية مع إيران لرفع العقوبات، مؤكدًا أن 
إلغاء العقوبات يحتاج إلى »خطوة عملية« 
ولــيــس الــتــفــاوض. واتــهــم ربــيــعــي الــرئــيــس 

وأن مصر ماضية في خيار التفاوض بجدية 
وبـــصـــورة تــحــقــق الـــربـــح لــلــجــمــيــع، وأنـــهـــا ال 
ــدًا، ولــكــن املــســاس بــاملــيــاه بالنسبة  تــهــدد أحـ
ــا نــطــلــبــه  ــ ــتــــطــــرد: »مـ ملـــصـــر خــــط أحــــمــــر. واســ
العابرة  للمياه  الدولية  القوانني  مع  يتوافق 
بــأنــه »إذا تأثرت  السيسي  لــلــحــدود«. وهـــدد 
إمــداداتــنــا مــن املــيــاه فـــإن رد مــصــر سيتردد 
ــــول للناس  ــداه فـــي املــنــطــقــة«. وتـــابـــع: »أقـ صــ
كلها ال أحد سيستطيع أخذ نقطة مياه من 
مصر، والــذي يريد أن يجرب فليجرب، نحن 
ال نــهــدد أحـــدًا وعــمــرنــا مــا هــددنــا، وحــوارنــا 
رشيد جدًا وصبور جدًا، لكن ال أحد يستطيع 
أخذ نقطة مياه من مصر وإال ستحصل حالة 
مــن عــدم االســتــقــرار فــي املنطقة ال يتخيلها 
أحــد«. وأضــاف: »ال أحد يتصور أنه قــادر أن 
يبقى بــعــيــدًا عــن قــدرتــنــا، أنـــا ال أهـــدد أحـــدًا، 
مياه مصر ال مساس بها، وهــذا خط أحمر، 
ورد فعلنا في حالة املساس بها أمر سيؤثر 

على استقرار املنطقة بالكامل«.
وكـــان السيسي قــد رفــض فــي تصريحات له 
فــي يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي الــتــلــويــح بالعمل 
ــن يــدعــون  ــد، مــنــتــقــدًا مـ ــسـ ــد الـ الــعــســكــري ضـ
بقوله:  للسد  التخريبي  أو  العسكري  للعمل 
قــلــقــان ما  انــــت  اآلراء...  لــكــل  احـــتـــرامـــي  ــع  »مــ
ــا تتكلمش كــتــيــر بــكــام ما  تـــهـــددش حـــد ومـ

لوش لزوم«.
ــوقــــف الـــســـيـــســـي أمــــــس بـــعـــد فــشــل  وجــــــــاء مــ
مــســاعــي اإلمـــــــارات فـــي عــقــد اجــتــمــاع ثــاثــي 
على مستوى وزراء خارجية مصر والسودان 
وإثــيــوبــيــا لــتــدارس املــقــتــرحــات املــتــداولــة من 
األطراف املختلفة بشأن استئناف املفاوضات 
بغية التوصل إلى اتفاق نهائي على قواعد 
ملء وتشغيل سد النهضة قبل موعد إنجاز 
ملئه الثاني املقرر نهاية يوليو/تموز املقبل، 
الفنية  للتقييمات  وفــقــًا  املــتــوقــع  مــن  والــــذي 
أن ينتهي عمليًا قبل ذلــك، نظرًا إلــى ظروف 

بعد  مواقفه  »نقض  بـ بايدن  جو  األميركي 
 
ً
الـــفـــوز فـــي االنــتــخــابــات« األمــيــركــيــة، قــائــا

إنـــه »يـــواصـــل ســيــاســة الــضــغــوط القصوى 
الــفــاشــلــة«، مـــع الــتــأكــيــد أن هـــذه الــســيــاســة 
ــقــــودة  ــفــ ــقــــة املــ ــثــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ »لـــــــن تــــســــاعــــد فـــــي بـ
وجعلتنا مترددين حول مدى جدية اإلدارة 
إلى  العودة  الجديدة بما يخص  األميركية 

الدبلوماسية«.
وشــدد املتحدث اإليــرانــي على أن »عقد أي 
وعــودة جميع  العقوبات  رفــع  قبل  اجتماع 
األطراف إلى التعهدات وإن لم تترتب عليه 
أضـــــرار فــلــن تــكــون لـــه فـــائـــدة أو ضـــــرورة«، 
مضيفًا أن »الــعــودة إلــى االلــتــزامــات ليست 
أمرًا معقدًا وال تستدعي إجراء مفاوضات«. 
وفـــي الــســيــاق، قـــال ربــيــعــي إنـــه »إذا كــانــت 
أمــيــركــا مــســتــعــدة لـــرفـــع جــمــيــع الــعــقــوبــات 
املنتهكة لــاتــفــاق الــنــووي مـــرة واحــــدة مع 
تــحــقــقــنــا مـــن وقــفــهــا عــمــلــيــًا، فــنــحــن أيــضــًا 
مــســتــعــدون الســتــئــنــاف جــمــيــع تــعــهــداتــنــا 
فـــي أقـــصـــى وقــــت مــمــكــن ومـــقـــبـــول لجميع 
األطـــراف«. غير أن املتحدث أوضــح أنه »إذا 
كان لدى الجانب األميركي مقترح أفضل ال 
يتطلب إجراء التفاوض، فيمكنه إرساله لنا 

املتوقع  الكبير  والفيضان  الحالية  األمــطــار 
هذا العام من الهضبة الحبشية.

وعاد فجر أمس إلى القاهرة وزير الخارجية 
سامح شكري آتيًا من العراق بعد لقاء ثاثي 
مــصــري عــراقــي أردنــــي. وجـــاء ذلــك بالتزامن 
السودانية  املصرية  االتصاالت  استمرار  مع 
القاهرة  قبول  إمكانية  اإلماراتية حول مدى 
والخرطوم بطرح إثيوبي جديد، في صورة 
ــتـــرة املــــلء  ــداد فـ ــتـ ــامـ اتــــفــــاق ثـــاثـــي مــــؤقــــت، بـ
الــثــانــي إلـــى شــهــريــن، كــحــد أقــصــى، مــع عــدم 
اضــطــرار الـــدول الــثــاث إلــى عقد مفاوضات 
املــلء والتشغيل  مطولة جديدة حــول قواعد 
قبل امللء الثاني، ومن ثم تأجيل املفاوضات 
األســاســيــة، املستمرة بفشل ذريــع منذ عشر 
ســنــوات، إلــى مــا بعد هــذه املرحلة مــن املــلء، 
والـــتـــي ســيــتــبــعــهــا عــمــلــيــًا تــولــيــد الــكــهــربــاء 
الباقية من  النسبة  األولــى واستكمال  للمرة 
اإلنشاءات والتركيبات، والتي ال تزيد حاليًا 

عن عشرين باملائة.
ــيــــة مـــصـــريـــة  ــلــــومــــاســ ــفــــت مـــــصـــــادر دبــ وكــــشــ
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن تلقي الــقــاهــرة هــذا  لـــ
ــتــــي تـــبـــدو  ــقــــتــــرح بــــواســــطــــة اإلمـــــــــــــارات، الــ املــ
عــــدة، منها  لــه ألســبــاب  لــلــتــرويــج  متحمسة 
ــــه ســيــضــمــن لـــهـــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــاقــتــهــا  أنـ
املميزة مع إثيوبيا واستثماراتها املتعاظمة 
هـــنـــاك، ويــقــلــل مـــن وجــهــة نــظــرهــا، وبحسب 
رأي بــعــض املــســؤولــني الــســودانــيــني أيــضــًا، 
ــا تــلــحــق بـــالـــســـدود  ــمـ ــتـــي ربـ مــــن األضــــــــرار الـ
امللء  إذا أنجزت عملية  السودانية الصغيرة 
السابق  اإلثيوبية  التصرفات  لخريطة  وفقًا 
 عــــن تــقــلــيــل 

ً
ــار الـــخـــرطـــوم بـــهـــا، فـــضـــا إخــــطــ

األضــرار املتوقعة بنقص املياه الواصلة إلى 
مصر.

وأضافت املصادر أن هذا املقترح ال يتضّمن 
بــلــغ ملــصــر، وعــلــى ضـــوء الــتــواصــل 

ُ
وفـــق مــا أ

املــســتــمــر بـــني الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم، تــوقــيــع 

عبر القنوات الرسمية ونحن سندرسه بكل 
جدية«.

آخـــر، كشف رئــيــس لجنة األمــن  على صعيد 
في  البرملانية  الخارجية  والسياسة  القومي 
إيــران، مجتبى ذي الــنــوري، أن بــاده تسعى 
إلى عقد وثيقة تعاون شامل مع روسيا على 
غرار الوثيقة التي توصلت إليها مع الصني. 
وأوضح ذي النوري في تصريحات أوردتها 
وكالة »مهر«، أن باده تسعى إلى »التعاون 
الــدول في مجال  املشترك والثنائي مع هــذه 
ــات الــشــبــكــة الـــحـــديـــديـــة واملــــواصــــات  ــدمــ خــ
ــمـــاويـــات وصــنــاعــة  ــيـ ــتـــروكـ ــبـ واملـــصـــافـــي والـ
الــســيــارات والــنــفــط والــغــاز والــبــيــئــة«، مؤكدًا 
أن هذه العاقات »يمكنها أن تترك تأثيرات 
كبيرة إلحباط العقوبات األجنبية«. واعتبر 
ــاط الـــعـــقـــوبـــات  ــبــ ــطــــرق إلحــ أن »أحــــــد أهـــــم الــ
األميركية هو توسيع العاقات االقتصادية 
مع القوى والــدول الكبرى على املدى البعيد 
ومع الدول الجارة ودول املنطقة في مختلف 
األبــــعــــاد واألصــــــعــــــدة«. وأوضـــــــح أن وثــيــقــة 
وبكني  طــهــران  بــني  املوقعة  الشامل  التعاون 
تقدم ضمانات  األمــد  »خارطة طريق طويلة 

للطرفني لتحفيزهما على االستثمار«.

إثيوبيا والــســودان بمعزل  اتفاق ثنائي بني 
عن مصر، بل إن إثيوبيا واإلمارات تطرحانه 
األطـــراف، بهدف تأجيل  كحل مؤقت لجميع 

املفاوضات إلى ما بعد إنجاز امللء الثاني.
ــادر أن الـــخـــبـــراء املــصــريــني  وأوضـــحـــت املـــصـ
ــســــؤولــــني  ــيــــني، واملــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــيـــني والــ ــنـ ــفـ الـ
يــعــارضــون  واالســتــخــبــاراتــيــني،  السياسيني 
على   

ً
تــحــايــا يمثل  مقترح  أي  مطلق  بشكل 

ضـــرورة التوصل إلــى اتــفــاق كامل قبل املــلء 
املقترح، وأي مقترح  الثاني، ويعتبرون هذا 
ــدة لـــضـــرب  ــ ــديـ ــ ــة إثـــيـــوبـــيـــة جـ ــاولــ آخــــــــر، مــــحــ
ــــق صــــوره  الــتــنــســيــق الـــقـــائـــم حـــالـــيـــًا فــــي أوثــ
بــني مــصــر والـــســـودان، ومــحــاولــة الستغال 
التباينات داخل املكون الحكومي السوداني 

الســتــمــالــة بــعــض املــســؤولــني الــذيــن ال يــرون 
غضاضة في االتفاق املنفرد مع إثيوبيا، أو 
السدود  لحماية  الازمة  التدابير  اتخاذ  في 
الــســودانــيــة بمنأى عــن االعــتــبــارات املصرية 
بالربط  املياه ومطالباتها  بكميات  الخاصة 

بني السدود.
وذكرت املصادر أنه ال يمكن الفصل بني هذا 
القاهرة  بلغت  التي  املعلومات  املقترح وبني 
فــي األســبــوع الثاني مــن الشهر املــاضــي بأن 
أديس أبابا أرسلت إلى وزارة الري السودانية 
الثاني  املــلء  بعملية  خاصة  جديدة  بيانات 
املـــلء حتى نهاية  مــا بعد  والتشغيل وفــتــرة 
ــل، وذلــــــــك فـــــي إطـــــار  ــبــ ــقــ ــت الــــفــــيــــضــــان املــ ــ ــ وقـ
اصطناع إبداء حسن النوايا تجاه السودان، 

واملساعدة في منع حدوث أي مشاكل في سد 
الروصيرص والسدود الصغيرة األخرى في 
املـــلء.  أو بسبب  الــفــيــضــان  نتيجة  الـــســـودان 
وكان إعطاء إثيوبيا هذه البيانات للسودان 
عليه  املــنــصــوص  اإلخــطــار  بند  نظريًا  يلبي 
فــي املــبــدأ الخامس مــن اتــفــاق املــبــادئ املبرم 
الجانب  ــارس/آذار 2015، فيما يخص  مــ فــي 
ــعــط 

ُ
ــم ت الـــســـودانـــي فـــقـــط، لــكــن فـــي املـــقـــابـــل لـ

إثيوبيا مصر أي بيانات تتعلق بفترة امللء 
املــبــدأ  هـــذا  يــخــالــف  بــمــا  التشغيل،  كيفية  أو 
التصرفات  بني  املعتاد  التناقض  ناحية  من 
ــبـــادئ، لــكــنــه يــعــّبــر عن  اإلثــيــوبــيــة واتـــفـــاق املـ
وعـــي إثــيــوبــيــا الــتــام بــالــشــواغــل الــســودانــيــة 
ومــحــاولــة ضــرب الــجــهــود املــصــريــة للحفاظ 

على التنسيق مع الخرطوم.
وكــان هــذا التطور قد حــدث بعد ساعات من 
زيارة السيسي إلى الخرطوم، والتي شهدت 
إعانه التوافق مع القيادات السودانية على 
ضــــرورة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق عــــادل وشــامــل 
للسد، ورفــض أي خطوات  الثاني  املــلء  قبل 
ــن املـــوقـــف الــســودانــي  فـــرديـــة تــصــعــيــديــة. وعـ
إزاء املــقــتــرح الــخــاص بــإبــطــاء املــــلء الــثــانــي، 
الخرطوم ترفضه  إن  قالت املصادر املصرية 
رسميًا حتى اآلن، لكن أديــس أبــابــا مــا زالــت 
تـــحـــاول خــلــخــلــة مــوقــفــهــا بــعــرض املـــزيـــد من 
بــالــســامــة والتنسيق،  الــخــاصــة  الــضــمــانــات 
عــلــى مــســتــوى الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فــقــط بني 
مرونة  إبــداء  بإمكانية  التلويح  مع  البلدين، 
أكبر في املواعيد. وعن جولة أجراها املبعوث 
ــالــــد بــــوث في  ــيـــركـــي إلــــى الــــســــودان دونــ األمـ
القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن فرص 
الــوســاطــة، أشــــارت املــصــادر إلـــى أن املــوافــقــة 
األمــيــركــيــة على املــشــاركــة فــي آلــيــة الوساطة 
الــربــاعــيــة املــقــتــرحــة مــن الـــســـودان ومــصــر ما 
األمــر،  على  إثيوبيا  بموافقة  مــرهــونــة  زالـــت 
وهو ما ينطبق أيضا على االتحاد األوروبي.

اتهم ظريف إدارة بايدن بمواصلة مسار ترامب )فاطمة بهرامي/األناضول(

)Getty( السيسي: مياه مصر ال مساس بها وهذا خط أحمر

عثمان لحياني

كانت تسّمى فلسطني وستبقى 
تسّمى فلسطني إلى أبد اآلبدين. 

األرض ال تغّير اسمها مهما 
طال الزمن وتغيرت الجغرافيا 

والديمغرافيا، مهما اّمحت قرى 
وأنشئت مدن وتغيرت التسميات في 

الخريطة قسرًا. تلك حتمية التاريخ 
التي تثبتها الحكاية الجزائرية 
بكل تفاصيلها، تجربة قاسية 
لكنها مثمرة، ويجب أن يقرأها 

الفلسطينيون كلما شعروا بالحاجة 
إلى ضخ كل األمل في العودة وكسر 
سردية الهيمنة األبدية للكيان املحتل.
قرن ونيف، أي 132 عامًا، هو الزمن 
الذي قضاه االستعمار الفرنسي في 

الجزائر. لم تكن فرنسا في نزهة، 
 
ً
 استيطانيًا حامال

ً
بل كان احتالال

أبعادًا دينية، إذ عّمدته الكنيسة 
منذ دخول أولى الجيوش الفرنسية 

إلى الجزائر. وخالل هذه الفترة 
الطويلة، عمدت فرنسا إلى إبادة 
اإلنسان والهوية وتغيير مالمح 
األرض وصناعة واقع اجتماعي 

وسياسي واقتصادي جديد. وفي 
عام 1930 نظم الفرنسيون احتفاالت 
صاخبة في الجزائر وقرعت أجراس 
الكنائس، ليس احتفاء بمرور مئوية 

على الوجود الفرنسي في الجزائر 
فحسب، بل »اعالنًا ألبدية الوجود 
الفرنسي في الجزائر«. هل صمد 

ذلك كله أمام حتمية التاريخ ومقاومة 
الجزائريني؟ أبدًا لم يصمد بل انهار 

في خضّم ثورات ومقاومات متتالية، 
كان أكبرها ثورة االستقالل املظفرة 
)1654 1962(، ومثلما جاء كسارق 

. وحتى 
ً
لألرض غادر االستعمار ذليال

اآلن ما زال الكثير من الفرنسيني ال 
يصدقون بأن الجزائريني استرجعوا 
األرض والعرض والبلد والهوية، وما 
زالت املعركة مستمرة ضد مخلفات 

االستعمار في مناحيها املتعددة.
بعد االستقالل، ظلت فرنسا تبحث 

عن طرق لدفن جرائمها الدامية 
ودفع عمليات اإلبادة في حق 

الجزائريني إلى مجاهل ويقصد 
سلطاني أن األجيال الجزائرية التي 
حفرت في ذهنها كل مشاهد القهر 

والتسلط والظلم والتجهيل والطغيان 
االستعماري، ستبقى حّية.

في يوم األرض في فلسطني، ومهما 
مّر من عمر النكبة والشتات، تصبح 

تجربة التحرير الجزائرية بكل 
تفاصيلها أكبر درس يجب على 

الفلسطينيني التمثل به، الستعادة 
األمل في تحرير األرض واإلنسان، 

بعد إحباط وخيبات مؤملة وعقود من 
االحتالل الذي يعتاش على التواطؤ 

العربي والخذالن األممي. لكن الفصل 
األكثر أهمية في الدرس الجزائري 
بالنسبة للفلسطينيني، هو االتكال 
على النفس وتحرير اإلرادة والقرار 

الوطني، والعودة إلى سبيل املقاومة. 
ال التطبيع سينجح وال السالم ممكن 

مع دولة تقوم على الدم.

رفعت مصر من نبرتها 
في ظل فشل المساعي 

للتوصل إلى اتفاق 
حول سد النهضة، مع 

اقتراب موعد الملء 
الثاني نهاية يوليو/

تموز المقبل، مهددة 
برد سيتردد صداه في 

المنطقة بحال المساس 
بحصتها المائية

قال المتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية دينا مفتي )الصورة(، في مؤتمر 
صحافي أمس في أديس أبابا، إن بالده أبلغت المبعوث األميركي دونالد 
بوث بأنها ماضية في الملء الثاني 
إثيوبيا  أن  زاعــمــً  النهضة،  لسد 
مواردها  من  لالستفادة  تسعى 
للتنمية وأن أكثر من 60 في المائة 
على  يحصلون  ال  اإلثيوبيين  من 
بــالده  تأكيد  وجـــدد  الــكــهــربــاء. 
االلتزام بالقوانين الدولية المنظمة 
المبادئ  واتفاق  العابرة،  لألنهر 
بدول  ضرر  إلحاق  وعــدم   ،2015

المصب.

تعنّت إثيوبي
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مؤتمر المانحين: 
مساعدات أممية 

للسوريين
اتفق املشاركون في مؤتمر املانحني 
ملــســاعــدة الــســوريــني أمــس الــثــاثــاء، 
حّيزًا  اإلنساني  الجانب  إيــاء  على 
كبيرًا، مــع االتــفــاق على ربــط إعــادة 
اإلعــــــمــــــار بـــالـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
وفـــق الـــقـــرار األمــمــي 2254. وكــانــت 
ـــت املــانــحــني 

ّ
األمـــــم املـــتـــحـــدة قـــد حـــث

إلى  يصل  مــا  بتقديم  التعّهد  على 
في  لــلــســوريــني  دوالر  مــلــيــارات   10
لــاجــئــني  ــلــــيــــارات  مــ و5.8  ــــل  ــــداخـ الـ
والــــــــــــــدول املــــضــــيــــفــــة، فــــــي الــــشــــرق 
األوسط. ويحتاج حوالى 24 مليون 
ــدات أســـاســـيـــة،  ــاعـ ــــى مـــسـ ــــوري إلـ ســ
بــــزيــــادة أربــــعــــة مـــايـــني عـــلـــى مـــدى 

العام املاضي.
)رويترز(

استمرار األزمة التشريعية 
في إقليم كتالونيا 

ــــي الـــكـــتـــالـــونـــي  ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ فــــشــــل االنـ
بــــيــــري أراغـــــونـــــيـــــس )الـــــــصـــــــورة(، 
أمــس الــثــاثــاء، فــي الــفــوز بأغلبية 
بــســيــطــة فـــي املــجــلــس الــتــشــريــعــي 
في  إسبانيا،  في  كتالونيا  بإقليم 
ـــل من  مــحــاولــتــه الــثــانــيــة خــــال أقـ
أســـبـــوع لــيــصــبــح رئــيــســًا لــإقــلــيــم. 
وبـــات أمـــام املــشــرعــني اآلن شهران 
ــاق عـــلـــى مـــرشـــحـــني آخـــريـــن  ــفـ لـــاتـ
ــن عـــلـــى االســـــتـــــمـــــرار، وإال  ــ ــادريــ ــ قــ
انــتــخــابــات محلية  إجـــراء  يتوجب 

أخرى. 
)أسوشييتد برس(

استهداف »البشمركة« 
بثالثة صواريخ

عــززت قــوات »البشمركة« في إقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق، أمـــس الــثــاثــاء، 
ــا فــــي املــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة  ــودهــ وجــ
ــة كــــركــــوك  ــظـ ــافـ الــــفــــاصــــلــــة بـــــني مـــحـ
وإربــيــل، بعد الــهــجــوم الــصــاروخــي 
ــا مــســاء  الـــــــذي اســـتـــهـــدف مـــواقـــعـــهـ
االثنني ـ الثاثاء. وكشف مسؤولون 
أمنيون في كردستان عن استهداف 
ــثــــاثــــة  ــة« بــ ــ ــركــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ ــبــ ــ ــ مــــــــواقــــــــع »ال
الــقــصــف  أن  مــــؤكــــديــــن  صــــــواريــــــخ، 

مجهول املصدر. 
)العربي الجديد(

الجزائر: التشريعيات في 
موعدها

وصــــف رئـــيـــس الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الجزائر  في  لانتخابات  املستقلة 
ــاء،  ــثــــاثــ ــــي، أمــــــس الــ ــرفـ ــ مـــحـــمـــد شـ
األنباء حول إمكانية إرجاء موعد 
االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة املــبــكــرة 
املــــقــــررة فــــي 12 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
املــقــبــل، بــأنــهــا »مــجــرد شــائــعــات«.  
وقال في لقاء صحافي إنه ال يوجد 
بالنسبة إليه أي مؤشر يدعو إلى 
إمـــكـــانـــيـــة تـــأجـــيـــل االنـــتـــخـــابـــات«. 
ــلــــن عــــن تــشــكــيــل ثـــــاث لــجــان  وأعــ
فـــرعـــيـــة تـــتـــولـــى مـــتـــابـــعـــة الــحــمــلــة 
االنتخابية التي تبدأ في 17 مايو/
أيار املقبل، وتستمر مدة 21 يومًا.
)العربي الجديد(

العراق: اكتمال 
المحكمة االتحادية

ــلـــى في  أعـــلـــن مــجــلــس الـــقـــضـــاء األعـ
ــاء، أســـمـــاء  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الــــــعــــــراق، أمــــــس الـ
العليا،  االتــحــاديــة  املــحــكــمــة  أركــــان 
مــعــيــنــًا الـــقـــاضـــي جــــاســــم مــحــمــود 
عبود على رأسها. وتعتبر املحكمة 
االتـــحـــاديـــة أعـــلـــى ســلــطــة قــضــائــيــة 
تتولى  الدستور  وبحسب  بالباد، 
الــفــصــل فــي الــنــزاعــات فــي القضايا 
ــة وتـــســـلـــم االعــــتــــراضــــات  ــاديــ ــحــ االتــ
والــطــعــون بــالــقــرارات الـــصـــادرة من 
الرئاسات الثاث )رئاسات البرملان 
 عن 

ً
والجمهورية والحكومة(، فضا

االنتخابات  نتائج  على  املــصــادقــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. ومـــــع هـــــذه الـــخـــطـــوة 
املقررة  العراقية  االنتخابات  تكون 
املقبل  األول  أكتوبر/تشرين  في 10 
الناحية  مــن  استوفت شروطها  قــد 

الدستورية.
)العربي الجديد(

عدن ـ العربي الجديد

ــان، أمــــس الـــثـــاثـــاء،  ــمـ أعــلــنــت ســلــطــنــة عـ
لحل  الوساطة  في جهود  أنها مستمرة 
األزمــة اليمنية، غــداة مامح انسداد في 
الــجــهــود الــدولــيــة جــــراء تــصــلــب جماعة 
الـــحـــوثـــيـــني وعــــــدم تـــجـــاوبـــهـــم إلـــــى اآلن 
مـــع املــــبــــادرة الـــســـعـــوديـــة لـــوقـــف إطـــاق 
الــــنــــار، وذلــــــك عـــلـــى وقـــــع هـــجـــوم جــديــد 
النفطية  مـــأرب  محافظة  على  للجماعة 
شرقي الباد، أسفر عن سقوط ضحايا 
ــتـــهـــداف جـــديـــد لـــأراضـــي  مــدنــيــني، واسـ
ــّيـــرات. وقـــالـــت وكــالــة  ــاملـــسـ الـــســـعـــوديـــة بـ
األنباء الُعمانية، في بيان أمس الثاثاء، 
ــثــــااًل ألوامـــــــر الـــســـلـــطـــان، هــيــثــم بــن  ــتــ »امــ
طــارق، فإن السلطنة مستمرة في العمل 
عـــن كـــثـــب« مـــع الـــســـعـــوديـــة واملــبــعــوثــنْي 
ــركـــي  ــيـ ــن غـــريـــفـــيـــث، واألمـ ــارتــ ــمــــي مــ األمــ
تيموثي ليندركينغ، واألطــراف اليمنية، 
بــهــدف الــتــوصــل إلـــى تــســويــة سياسية 
شاملة لأزمة القائمة. وأعربت السلطنة 
أن تحقق هــذه االتصاالت  أملها في  عن 
العاجل،  الــقــريــب  فــي  املــرجــوة  »النتيجة 
بما يعيد لليمن أمنه واستقراره ويحفظ 

أمن ومصالح دول املنطقة«. 
وتـــزامـــن اإلعــــان الــُعــمــانــي الــجــديــد، مع 
ــــودة لــيــنــدركــيــنــغ إلــــى الــــريــــاض، لنقل  عـ
مـــاحـــظـــات الـــحـــوثـــيـــني الــــجــــديــــدة عــلــى 
غريفيث  أنهى  فيما  السعودية،  املبادرة 
جولته وعاد مساء أول من أمس اإلثنني، 
ــة عــــّمــــان، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــــى الـــعـــاصـــمـــة األردنـ إلـ

مكتبه الرئيسي.
ــح أن جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــني  ــ ــواضـ ــ ومـــــن الـ
تتمسك بضرورة استثناء مسألة دخول 
ــن مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة  الـــســـفـــن الــنــفــطــيــة مــ
مــن مـــبـــادرات الــحــل، بــهــدف الــتــهــرب من 
الـــــشـــــروط الــــخــــاصــــة بــــتــــوريــــد إيـــــــــرادات 
املشتقات النفطية. وجدد كبير مفاوضي 
ــســــام، أمـــس،  الـــجـــمـــاعـــة، مــحــمــد عــبــد الــ
ــول الــســفــن، واعــتــبــرهــا  ــ رفـــضـــه مــنــع دخـ
»قــرصــنــة بــحــريــة مــكــشــوفــة وإجــــرامــــًا ال 
ــدع لــإنــســانــيــة  ــ ــه يــفــضــح كــــل مـ مــثــيــل لــ
ــــام«. وتـــوقـــع  ــســ ــ ويـــعـــرقـــل كــــل نــــوايــــا الــ
املستمرة،  املفاوضات  من  مقرب  مصدر 
أن تنجح ضغوط  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــول الــســفــن  ــ ــ ــزاع دخـ ــ ــتـ ــ الـــحـــوثـــيـــني فــــي انـ
النفطية إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة بـــدون أي 
عليها  املتفق  الــرســوم  بتوريد  التزامات 

 تمسك 
ّ

لــحــســاب بــنــكــي مــحــايــد، فـــي ظـــل
الــحــكــومــة املــعــتــرف بــهــا دولــيــًا بتحديد 
ــن مـــطـــار صــنــعــاء  ــــرحـــــات مــ ــات الـ ــهــ وجــ

الدولي«.
امللك املخافي،  انتقد عبد  وفي السياق، 
ــيـــمـــنـــي عـــبـــدربـــه  ــيــــس الـ ــرئــ مـــســـتـــشـــار الــ
الحوثيني تجاه  منصور هــادي، تصلب 
ــال عــبــر  ــ الــــحــــراك الــــدولــــي الـــحـــاصـــل، وقــ
االستعداد  »يعني  الــســام  إن  »تــويــتــر«، 
املشاريع  عــن  والتخلي  الــحــرب،  إليــقــاف 

األحادية والعنصرية ولغة القوة«.
وعلى الرغم من الحراك الدولي الحاصل، 
واصلت جماعة الحوثيني شن هجماتها 
ــنـــاطـــق  ــلـــى األراضـــــــــي الـــســـعـــوديـــة واملـ عـ
املــأهــولــة بــالــســكــان فــي مــحــافــظــة مـــأرب. 
ــربـــي«، فـــي بــيــان  ــعـ ــلـــن »الــتــحــالــف الـ وأعـ
ــائــــرتــــني مــســيــرتــني  أمـــــــس، اعـــــتـــــراض طــ
أطــلــقــتــهــمــا مــلــيــشــيــا الــحــوثــيــني بــاتــجــاه 
ــتـــراض إحــداهــمــا في  املــمــلــكــة، إذ تــم »اعـ
األجــواء اليمنية، واألخــرى قبل محاولة 

استهداف املدنيني في منطقة جازان«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت مــــصــــادر حــقــوقــيــة 
»العربي الجديد«، مقتل مدني وإصابة  لـ
ــراء ســقــوط  ــ ــفـــل، جــ 6 آخــــريــــن، بــيــنــهــم طـ
صــــاروخ ُيعتقد أنـــه بــالــســتــي، عــلــى حي 
ســكــنــي شــمــالــي مــديــنــة مــــأرب. بــدورهــا، 
التابعة  ذكــرت وكــالــة »ســبــأ« بنسختها 
لــلــحــوثــيــني نـــقـــا عــــن مـــصـــدر عــســكــري، 
أن طــيــران الــتــحــالــف شــن 18 غــــارة على 
محافظة مــــأرب. مــن جــهــة أخــــرى، ذكــرت 
ــأ« الـــتـــابـــعـــة لـــلـــشـــرعـــيـــة، أن  ــبــ ــة »ســ ــالــ وكــ
»قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي شـــنـــت أمـــس 
للحوثيني  هجمات على مواقع وثكنات 
فـــي مــنــطــقــة املــطــاحــن والــحــظــني بجبهة 
مقبنة، غربي تعز«. وأكد مصدر عسكري 
للوكالة أن »مواجهات عنيفة دارت منذ 
من  العديد  فيها  وأصيب  قتل  الصباح، 
ــيـــاق آخــــر،  ــيـــني«. فــــي سـ عـــنـــاصـــر الـــحـــوثـ
تل مدني وأصيب آخــرون جــراء إطاق 

ُ
ق

الحي  الرصاص  أمنية وعسكرية،  قــوات 
عـــلـــى مــحــتــجــني قــــامــــوا بـــقـــطـــع الــــشــــارع 
العام بمنطقة ميفع التابعة ملدينة املكا 
ــك  عـــاصـــمـــة مـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت، وذلــ

للمطالبة بتحسني الخدمات.
في غضون ذلك، عاد إلى الواجهة الهجوم 
الـــذي اســتــهــدف مــطــار عــدن نهاية العام 
املـــاضـــي، مـــع وصــــول أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
إلى العاصمة املؤقتة. وفي السياق، قال 
دبــلــومــاســيــان مــطــلــعــان، أول مـــن أمــس 
 تحقيقًا 

ّ
إن لــوكــالــة »رويـــتـــرز«،  اإلثـــنـــني، 

ــم املــتــحــدة  ــ أجـــــراه فـــريـــق مـــن خـــبـــراء األمـ
الهجوم  نفذوا  الحوثيني  أن  إلــى  خلص 
فــي 30 ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي. 
وأوضــــــح الـــدبـــلـــومـــاســـيـــان، أن الــخــبــراء 
قدموا تقريرهم إلى لجنة األمم املتحدة 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى الــعــقــوبــات املــتــعــلــقــة 
باليمن خـــال مـــشـــاورات خــلــف األبـــواب 
يوم الجمعة املاضي، لكن روسيا منعت 
نـــشـــره عــلــى نـــطـــاق أوســـــع. ولــــم يــوضــح 
ــلـــومـــاســـيـــان ســـبـــب مـــنـــع روســـيـــا  الـــدبـ
الدبلوماسيان  النتائج. وأوضــح  نشر 
أن لجنة خبراء األمــم املتحدة خلصت 
إلــــى أن الــحــوثــيــني أطـــلـــقـــوا صـــواريـــخ 
على مطار عدن من موقعني كانا تحت 
سيطرتهم في ذلك الحني، وهما مطار 

تعز ومركز للشرطة في ذمار.

تتواصل المساعي 
لحل األزمة اليمنية، 

في وقت تستمر 
جماعة الحوثيين في 
هجماتها على مأرب 

والسعودية

ُقتل مدني خالل 
قمع محتجين في 

محافظة حضرموت

إيران تجهض 
مبادرة أميركية

سد النهضة: السيسي يهـّدد بـ»رد قاٍس«

رفض سريع القتراح 
واشنطن تخفيف 

العقوبات مقابل وقف 
أنشطة نووية

الحوثيون مسؤولون عن هجوم مطار عدن

ُعمان ملتزمة بالوساطة



الفلسطينيون يحيون »يوم األرض« وينددون باالستيطان

45
سياسة

  شرق
      غرب

»يوم األرض« 
في تونس: ال للتطبيع

ــــون ومــــنــــظــــمــــات  ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ أحـــــــيـــــــا ســ
وفــلــســطــيــنــيــون فــــي تــــونــــس، أمـــس 
األرض،  ليوم  الـــ45  الذكرى  الثاثاء، 
للتطبيع«، مؤكدين  تحت شعار »ال 
أن  يـــجـــب  الـــعـــربـــيـــة  »الــــشــــعــــوب  أن 
تساند الشعب الفلسطيني ملواصلة 
نــضــالــه«. وأكــد األمــني الــعــام للحزب 
ــابــــي، أن  ــشــ الــــجــــمــــهــــوري، عــــصــــام الــ
ــروف  ــ ــي ظـ ــ ــوم فـ ــ ــيـ ــ  الـ

ّ
ــرى تــــحــــل ــ ــذكــ ــ الــ

تـــتـــصـــاعـــد فـــيـــهـــا مـــــحـــــاوالت ضـــرب 
املكتسبات التاريخية للفلسطينيني، 
ــابـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــقـ ــنـ ــفـــت الـ فـــيـــمـــا لـ
محمد بـــدران إلــى أنــهــا تــأتــي وسط 

تحديات عدة، أهمها التطبيع.
)العربي الجديد(

سورية: »قسد« تواصل 
حملتها في »الهول« 

واصـــــــــــــلـــــــــــــت »قــــــــــــــــــــــــــوات ســـــــــوريـــــــــة 
الديمقراطية« )قسد(، أمس الثاثاء، 
على  الثالث  لليوم  األمنية  حملتها 
ــتـــوالـــي، فـــي مــخــيــم الـــهـــول بــريــف  الـ
الحسكة، ملكافحة »داعش«. وذكرت 
اليومني  اعتقلت خال  أنها  »قسد« 
 5 بينهم  املاضيني 53 شخصًا، من 
كانت  »التي  الخايا  عن  مسؤولني 
تقوم بعمليات اإلرهاب والعنف في 
املــخــيــم«، مضيفة أنــه جــرى »ضبط 
ــن الــــهــــواتــــف املـــحـــمـــولـــة  ــ الــــعــــديــــد مـ
والحواسيب التي تحوي معلومات 

عن خايا اإلرهابيني«.
)العربي الجديد(

اتفاق »دفاعي« بين 
اليابان وإندونيسيا

ــا،  ــيــ ــســ ــيــ ــدونــ ــت الـــــيـــــابـــــان وإنــ ــ ــعـ ــ وقـ
أمــس الــثــاثــاء، اتــفــاقــًا يسمح بنقل 
يابانية  دفــاع  وتكنولوجيا  معدات 
إلـــى جــاكــرتــا، فــيــمــا يــوطــد الــبــلــدان 
مواجهة  فــي  العسكرية  عاقاتهما 
الـــــــصـــــــني. وجــــــــــــاء االتــــــــفــــــــاق خـــــال 
محادثات بني وزراء خارجية ودفاع 
الــبــلــديــن، تــوشــيــمــيــتــســو مــوتــيــغــي 
مــارســودي  وريتنو  ونــوبــو كيشي، 
وبــــــــرابــــــــوو ســــوبــــيــــانــــتــــو، أفـــضـــت 
أيـــضـــًا إلــــى االتـــفـــاق عــلــى املــشــاركــة 
بـــالـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات، وتــطــويــر جــــزر نــائــيــة 
ــر الـــصـــني  ــحـ ــــي بـ ــرك فـ ــتـ ــشـ بـــشـــكـــل مـ

الجنوبي. 
)أسوشييتد برس(

رام اهلل ـ سامر خويرة

ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، أمـــــــس الـ ــ ــيـ ــ أحـ
بمسيرات حاشدة  األرض،  ليوم   45 الذكرى 
وفـــعـــالـــيـــات فـــي الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي وفــي 
الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، مـــتـــعـــهـــديـــن بـــاســـتـــمـــرار 
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي.  املـــقـــاومـــة فـــي وجــــه االحــ
مــارس/  تاريخ 30  »يــوم األرض«  ويستذكر 
في  الفلسطينيون  انتفض  حــني   ،1976 آذار 
أراضي الجليل واملثلث والنقب ضد محاولة 
االحتال االستياء على آالف الدونمات من 
أراضيهم. وتأتي الذكرى اليوم، مترافقة مع 
لاحتال،  مسبوقة  غير  استيطانية  هجمة 
في القدس والضفة. وإحياء للذكرى، خرجت 
أمــــس مــســيــرة حـــاشـــدة مـــن شــــارع الــشــهــداء 
في مدينة سخنني، والتحمت مع مسيرتني 
أخريني انطلقتا من بلدتي عرابة ودير حنا 
املسيرة  إلــى  باإلضافة  البطوف،  في منطقة 
الكبرى في عرابة. ورفع املشاركون  املركزية 
األعــــــــــام الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وصــــــــور الــــشــــهــــداء 

والشعارات الوطنية، باإلضافة إلى زياراتهم 
لــــعــــوائــــل وأضــــــرحــــــة الـــــشـــــهـــــداء. وشــــاركــــت 
الــضــفــة الــغــربــيــة بـــدورهـــا فــي فــعــالــيــات يــوم 
األرض، الــتــي تــرافــقــت مــع مــحــاوالت قمعها 
ــــال. وقـــمـــعـــت قــــوات  ــتــ ــ ــبـــل قـــــــوات االحــ مــــن قـ
االحـــتـــال فــعــالــيــة إلحــيــاء الـــذكـــرى فــي بلدة 
سبسطية، شــمــال نــابــلــس، إلـــى الــشــمــال من 
الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عدد من 
الفلسطينيني بحاالت اختناق بالغاز املسيل 
للدموع. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد 
»العربي الجديد«، إن جنود االحتال  عازم، لـ
ــاز املــســيــل  ــغــ ــن قـــنـــابـــل الــ  مــ

ً
ــقــــوا وابــــــــا ــلــ »أطــ

تظاهروا  الــذيــن  املــشــاركــني  باتجاه  للدموع 
قرب املنطقة األثرية في البلدة، التي تتعرض 
ــنـــني  ــتـــوطـ ملــــــحــــــاوالت مـــــن االحــــــتــــــال واملـــسـ
لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا«. وكــــان مــســتــوطــنــون قد 
أمــس،  فجر  باقتحامهم،  الفعالية  استبقوا 
املوقع األثــري في سبسطية وسط إجــراءات 
أمنية مــشــددة مــن قبل قـــوات االحــتــال. كما 
ــاء شــهــداء  ــيـ ــمــت »الــلــجــنــة الــوطــنــيــة إلحـ

ّ
نــظ

فلسطني« في بلدة طورة، غرب مدينة جنني، 
شــمــال الــضــفــة، أمـــس، يــومــًا تطوعيًا لــزراعــة 
شــتــول الـــزيـــتـــون بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى. ولــفــت 
مــنــســق الــلــجــنــة مــحــمــد حـــبـــش، فـــي حــديــث 
طــورة  »اختيار  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــرًا ملــوقــعــهــا الـــقـــريـــب« مــــن الـــداخـــل  ــاء نـــظـ ــ جـ
مــصــادرة  جـــراء  تــعــانــيــه  و»مـــا  الفلسطيني، 
آالف الــدونــمــات مــن أراضــيــهــا لصالح جــدار 

الفصل العنصري«.
ــون  ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ ــذ نـ ــ ــفــ ــ ــة أيــــــــضــــــــًا، نــ ــ ــفــ ــ ــــضــ وفـــــــــــي الــ
أشجار  بــزراعــة  وطنية  فعالية  فلسطينيون 

املــائــة مــن أرض فلسطني  مــا نسبته 6.2 فــي 
التاريخية، وذلك وفق بيان صادر بمناسبة 
الذكرى الـ45 ليوم األرض. وأشار البيان إلى 
أن عـدد الفلسطينيني املقدر في نهاية العام 
فلسطيني،  مليون   13.7 حــوالــى  بلغ   ،2020
يعيش 5.2 مايني منهم فـي دولــة فلسطني، 

فــي املـــدرســـة الــرســمــيــة، فــي مــديــنــة قلقيلية. 
فــي حديث  يــوســف،  نغم  املتطوعة  ــّددت  وشــ
»العربي الجديد«، على أن »زراعة األشجار  لـ
األرض وقدسيتها،  فلسطينية  لتأكيد  تأتي 
ورفــــــضــــــًا ملـــــــحـــــــاوالت االحـــــــتـــــــال ســـرقـــتـــهـــا 
وتــهــويــدهــا«. كما شـــارك عــشــرات املتطوعني 
فــي فعالية لــزراعــة أشــجــار الــســرو فــي بلدة 
الضفة.  عقابا، شمال طــوبــاس، شمال شــرق 
ــزي لــإحــصــاء  ــركــ إلــــى ذلـــــك، أكــــد الـــجـــهـــاز املــ
اإلسرائيلي  االحتال  أن  أمــس،  الفلسطيني، 
يستغل أكــثــر مــن 85 فــي املــائــة مــن املساحة 
الــكــلــيــة لـــأراضـــي فـــي فــلــســطــني الــتــاريــخــيــة، 
بــيــنــمــا اســتــغــل الـــيـــهـــود فـــي عــهــد االنـــتـــداب 
البريطاني فقط 1682 كيلومترا مربعا شكلت 

أراضــي  فــي  فلسطيني  مليون   1.6 وحــوالــي 
الـــ48، فيما بلغ عدد الفلسطينيني في الدول 
العربية حوالي 6.2 مايني، في حني بلغ عدد 
الفلسطينيني في الدول الغربية حوالي 738 
ألــفــًا. يــذكــر أن االحــتــال اإلســرائــيــلــي استغل 
تـــصـــنـــيـــف األراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة حــســب 
السيطرة  إلحــكــام  ج(  ب،  )أ،  أوســلــو  اتفاقية 
ــــي الــفــلــســطــيــنــيــني، خــصــوصــًا في  عــلــى أراضـ
املناطق املصنفة )ج( والتي تخضع بالكامل 
لــســيــطــرة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي عــلــى األمـــن 
ــنـــاء فــيــهــا، حــيــث يستغل  ــبـ والــتــخــطــيــط والـ
ــــال اإلســــرائــــيــــلــــي بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــا  ــتـ ــ االحـ
نسبته 76 في املائة من مجمل هذه املساحة، 
للمستعمرات  اإلقليمية  املجالس  وتسيطر 

على 63 في املائة منها.
ــوذ فـــي  ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــق الــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــت مـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ وبـ
املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
الحال  هــو  كما  مــربــعــا،  كيلومترا   542 نحو 
فــي نــهــايــة 2020، وتــمــثــل مــا نسبته حــوالــي 
ــة الــــضــــفــــة، فــيــمــا  10 فــــي املــــائــــة مــــن مـــســـاحـ
القواعد  املــصــادرة ألغــراض  تمثل املساحات 
العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 
الضفة، باإلضافة  مــن مساحة  املــائــة  فــي   18
إلــى جــدار الفصل العنصري الــذي عــزل أكثر 
من 10 في املائة منها، وتضرر ما يزيد على 
الــجــدار.  إقــامــة  219 تجمعًا فلسطينيًا جــراء 
كــمــا قـــامـــت ســلــطــات االحــــتــــال اإلســرائــيــلــي 
األراضــي  بمصادرة حوالي 8830 دونمًا من 
الفلسطينية، باإلضافة إلى 11200 دونــم تم 
إعانها كمحميات طبيعية من قبل االحتال 

تمهيدًا لاستياء عليها.

الــقــائــمــة بشكلها  أعـــضـــاء  )عــــدد  الـــرقـــم 132 
ــذا لم  ــادر: »لـــكـــن هــ ــكـــامـــل(. وتــابــعــت املــــصــ الـ
يــحــدث، ولــم يكن هــنــاك زيـــارة ثانية ملــروان 
حتى أمس«. ومن غير املعروف ما إذا كانت 
ستتمكن مــركــزيــة »فــتــح« مــن إنــقــاذ املــوقــف 
عــبــر زيــــارة الــبــرغــوثــي فــي الــســاعــات املقبلة 

لتدارك تشكيله قائمة أم ال.
»فــــتــــح«  ـــ ــدة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ وتــــشــــهــــد الـ
احتجاجات واستقاالت لكوادر الحركة، على 
لخوض  االنتخابية  القائمة  تشكيل  خلفية 
الحركة  بــأن  علمًا  التشريعية،  االنــتــخــابــات 
لم تكن قد أعلنت عن تسجيل قائمتها لدى 
لجنة االنتخابات حتى مساء أمس وينتظر 
أن تــقــدمــهــا رســمــيــًا الـــيـــوم. وبــــدا االحــتــجــاج 
واضــحــًا أكــثــر فــي مــا تــم تـــداولـــه مــن رســالــة 
الــحــركــة فــي طولكرم،  قــيــادات  لتقديم 6 مــن 
استقاالتهم،  الغربية،  الضفة  غــربــي  شــمــال 
يعقوب، ومحمد جــودة،  منهم: هشام  عــرف 
ــان، وريـــــــــــاض أبــــو  ــمــ ــيــ ــلــ ــد ســ ــ ــمـ ــ وهـــــــــــادي أحـ
ــذيــــن أعــلــنــوا  ــد، والــ ــعــ يـــونـــس، وهـــشـــام األســ
التنظيمية  اللجنة  مــن  اســتــقــاالتــهــم  تــقــديــم 
االنتخابات  لجان  وجميع  بلعا  منطقة  فــي 
الفرعية، احتجاجًا على أسماء قائمة »فتح« 
لخوض االنتخابات التشريعية. وأكد هؤالء 
تجاهلت  القائمة  أن  استقالتهم  رســالــة  فــي 
املخيمات ومنطقة الشعراوية ووادي الشعير 
في طولكرم، من خال ترتيب القائمة. وأكد 

رام اهلل ـ نائلة خليل

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي تــــعــــيــــش فـــيـــه 
ــيــــة، مــع  ــلــ ــة داخــ ــ ــ حــــركــــة »فــــتــــح« أزمـ
ازديــــــــاد الـــتـــصـــدع واالحـــتـــجـــاجـــات 
واالســتــقــاالت مــن قــبــل كــــوادر الــحــركــة، على 
لخوض  االنتخابية  القائمة  تشكيل  خلفية 
ــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة املـــقـــبـــلـــة املـــزمـــع  ــتــــخــ االنــ
عقدها فــي 22 مــايــو/ أيــار املقبل، ومــع بذل 
فــي سبيل خــوض  الــحــركــة جــهــودًا مضنية 
االنـــتـــخـــابـــات مــــوحــــدة، خـــلـــط الـــقـــيـــادي فــي 
»فـــتـــح« وعـــضـــو لــجــنــة مــركــزيــتــهــا، األســيــر 
مروان البرغوثي، جميع األوراق. فقد كشفت 
»العربي الجديد«، عن  مصادر مقربة منه، لـ
تــوجــهــه لــتــشــكــيــل قــائــمــة مــنــفــصــلــة لــخــوض 
االنتخابات، في تنفيذ لتهديد سابق له في 
هذا اإلطار، وذلك قبل يوم من انتهاء عملية 
ــقـــوائـــم لــــدى لــجــنــة االنــتــخــابــات  تــســجــيــل الـ
املركزية منتصف ليل اليوم األربعاء. وفيما 
ــيـــرًا عــلــى  ــبـ ــًا كـ ــذا الــــوضــــع تـــحـــديـ ــ ــفــــرض هــ يــ
 تعويل 

ّ
فإن الرسمية لحركة »فتح«،  القيادة 

الرئيس محمود عباس سيكون على  قيادة 
الحركة  ستتعامل  وكيف  املقبلة،  الــســاعــات 
مع البرغوثي، الــذي كــان قد اشترط اطاعه 
على أسماء جميع أعضاء القائمة، وهو ما لم 
يحصل حتى أمس، مع العلم أن باب الحوار 
ــــاق بــــاب تسجيل  يــبــقــى مــفــتــوحــًا حــتــى إغـ
القوائم منتصف ليل اليوم. وأكــدت مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مقربة مــن الــبــرغــوثــي، لـــ
 الــتــعــلــيــمــات صــــدرت أمـــس الـــثـــاثـــاء، من 

ّ
أن

الـــبـــرغـــوثـــي فــــي ســـجـــن هـــــداريـــــم، بــتــشــكــيــل 
التشريعية.  االنــتــخــابــات  لــخــوض  لــه  قائمة 
ــبـــرغـــوثـــي أبــلــغ  وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر، فـــــإن الـ
عــائــلــتــه واملـــقـــربـــني مـــنـــه بــتــشــكــيــل الــقــائــمــة 
وتسجيلها اليوم األربــعــاء. وأكــدت املصادر 
تحول  الله  رام  فــي  البرغوثي  مقر حملة  أن 
إلى خلية عمل، مع بقاء ساعات فقط إلنجاز 
بالقائمة.  املتعلقة  والترتيبات  التعليمات 
وأشارت املصادر إلى أن البرغوثي أكد أن أي 
قيادي من »فتح« لديه أي تساؤل حول هذا 
الــقــرار بــإمــكــانــه أن يــتــحــدث مــعــه فــي سجنه 
فــي هـــداريـــم. وقــالــت املـــصـــادر: »لــقــد وصلت 
إلى البرغوثي خال اليومني املاضيني آالف 
الـــرســـائـــل مـــن عــنــاصــر فــتــح الـــتـــي تــنــاشــده 
 
ً
بتشكيل جبهة إنقاذ للحركة، وليست بديا

لها«. وحسب املصادر، فإن االتفاق كان بني 
»فتح«،  لـ املركزية  اللجنة  وعضو  البرغوثي 
فـــي سجنه  األول  زار  ــذي  الــ الــشــيــخ،  حــســني 
فــي 11 فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، بـــأن تقوم 
يتعلق  بما  البرغوثي  مع  بالتشاور  »فتح« 
بقائمتها الرسمية وترتيب املرشحني فيها 
من بدايتها إلى نهايتها أي من الرقم 1 إلى 

هــادي سليمان، أحد املستقيلني، في حديث 
: »ال 

ً
ــائـــا »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، اســتــقــالــتــه قـ لـــ

في  ربما  االستقالة،  التعقيب على  أستطيع 
وقت الحق سأفعل ذلك«.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال نــــائــــب مـــحـــافـــظ طـــولـــكـــرم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ مــصــطــفــى طــقــاطــقــة، لـ
»أبلغني أمس )اإلثنني( أحد أعضاء اللجنة 
للتشريعي  بترشحي  فتح  لحركة  املــركــزيــة 
في قائمة الحركة، لكني اعتذرت في املكاملة 
الــتــرشــح، وســأقــوم بخدمة  نفسها عــن هـــذا 
الوطن واملــواطــن في مكان عملي«. وأوضــح 
طقاطقة أنـــه »لـــم يــتــم الــتــشــاور مــعــي أو مع 
ــتــــرشــــح، كــمــا  غــــيــــري مــــن املـــعـــتـــذريـــن عــــن الــ

للتشريعي  الترشح  حــول  آخرين  من  علمت 
أو املــوقــع بــالــقــائــمــة«. وبــــدت االحــتــجــاجــات 
القيادي في حركة  إعــان  واضحة كذلك في 
»فتح«، عدنان ملحم، اعتراضه على ترتيب 
اســمــه فــي قــائــمــة الــحــركــة، فــقــد وّجـــه رســالــة 
إلــى الــرئــيــس محمود عــبــاس، رئــيــس حركة 
للحركة،  املــركــزيــة  اللجنة  وأعــضــاء  »فــتــح«، 
اعـــتـــذر فــيــهــا عـــن عــــدم قـــبـــول تــرشــيــحــه في 
القائمة برقم 108، معتقدًا أن وضع اسمه في 
النضالي  »تاريخه  يتفق مع  ال  املرتبة  هــذه 

واألكاديمي الطويل«.
ــوادر حــركــة  ــ أمـــا مــحــمــد قـــبـــان، وهـــو أحـــد كـ
ــتـــح« ومــرشــحــيــهــا عـــن انــتــخــابــات إقــلــيــم  »فـ
الـــحـــركـــة فــــي نـــابـــلـــس، فــكــتــب عـــلـــى حــســابــه 
فــي »فــيــســبــوك«: »أنـــا املــرشــح رقــم 133، أنت 
ال تــحــتــاج لــلــكــثــيــر مـــن الــــوقــــت، لــلــمــفــاضــلــة 
الخـــتـــيـــار مـــرشـــحـــني عـــلـــى كــــفــــاءة مــعــقــولــة 
وقدرة على مخاطبة الناس ببرنامج واقعي، 
وليس كتابة الشعر«، في إشارة إلى طريقة 
ــا نقيب  اخــتــيــار مــرشــحــي حــركــة »فـــتـــح«. أمـ
بكر،  أبــو  نــاصــر  الفلسطينيني  الصحافيني 
»فــتــح«، فاختار طريقة  الــذي ينتمي لحركة 
بــداًل  للصحافيني  نقيبًا  ببقائه  االحــتــجــاج 
مــن الترشح فــي قائمة الــحــركــة. وكــتــب على 
ــبـــوك«: »ســتــبــقــى مــهــنــة  ــسـ ــيـ حـــســـابـــه فــــي »فـ
أعــشــقــهــا، وسأبقى  الــتــي  الــصــحــافــة مهنتي 

فيها، وفي النقابة«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، ســجــلــت »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  مــ
قائمتها  الــثــاثــاء،  أمــس  فلسطني«،  لتحرير 
ــدى لــجــنــة  ــ االنـــتـــخـــابـــيـــة »نـــبـــض الـــشـــعـــب« لـ
االنـــتـــخـــابـــات املـــركـــزيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــال 
»العربي  لـ القيادي في الجبهة عمر شحادة 
تــضــم 65 مــرشــحــًا  الــقــائــمــة  الـــجـــديـــد«: »إن 
الفلسطيني  الشعب  أوســـاط  مــن  ومــرشــحــة، 
الغربية، بما  الضفة  املتنوعة في  بقطاعاته 
األمني  غــزة، ويترأسها  القدس وقطاع  فيها 
الــعــام للجبهة األســيــر أحــمــد ســعــدات، وفي 
عضويتها األسير عاهد أبو غلمة، واألسيرة 
ــرار«. فــي غــضــون ذلــــك، أكـــد ممثل  ــ خــالــدة جـ
االتــحــاد األوروبـــي في فلسطني، سفني كون 
فــــون بــــورغــــســــدورف، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
املركزية  االنــتــخــابــات  أمـــام مقر لجنة  عــقــده 
فـــي مــديــنــة الــبــيــرة وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة، 
أمــس، أن تأخر رد الجانب اإلسرائيلي على 
طلب تقدم به االتحاد في الثامن من فبراير 
املــاضــي، إلدخــال فريق استكشافي من أجل 
عملية الرقابة على االنتخابات التشريعية، 
ص الفرص أمام االتحاد األوروبي للقيام 

ّ
قل

بالرقابة على العملية االنتخابية، نافيًا في 
الوقت نفسه تسلم أي قرار إسرائيلي بمنع 
االنتخابات في القدس أو منع دخول مراقبي 

االتحاد األوروبي.

قمعت قوات االحتالل تظاهرة في سبسطية )جعفر اشتية/فرانس برس(

مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية، وّجه القيادي في حركة فتح، 
األسير مروان البرغوثي، بتشكيل قائمة مستقلة عن الحركة للمنافسة 

في التشريعيات، وهو الذي يرجح أن يخوض استحقاق الرئاسة
الحدث

متابعة

خرجت مسيرات حاشدة 
في مدينتي سخنين 
وعرابة وبلدة دير حنا

أحيا الفلسطينيون أمس، 
»يوم األرض«، مستذكرين 

شهداءهم، فيما يواصل 
االحتالل سلب أراضيهم 

بتوسيع االستيطان وبناء 
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قائمة 
تشريعية 
للبرغوثي
خلط أوراق القيادة 

الرسمية لـ»فتح«

تأخر رد إسرائيل يقلل 
فرص الرقابة األوروبية 

على االنتخابات

البرغوثي أبلغ 
المقربين منه بتشكيل 

القائمة وتسجيلها اليوم

استهداف 
األغوار

مــن مــنــحــدرات األغـــوار وامــتــداداتــهــا- كحلقة 
تهجير  إلــى  أدت  لكانت  لــو نجحت  مركزية، 
قـــرابـــة 46 تــجــمــعــًا تــمــتــد مـــن شــرقــي الــقــدس 
أخرى  انطلقت مرحلة  امليت. كما  البحر  إلى 
مـــن الــتــهــجــيــر بــعــد إطــــاق خــطــة ضـــم أراض 
مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة واألغـــــــــــوار، فــــي الـــعـــام 
املــتــكــرر  االســـتـــهـــداف  مــنــحــى  أخـــــذت   ،2020
لتجمعات بعينها في األغوار الشمالية التي 
الضفة  تتبع محافظة طــوبــاس شمال شــرق 
الغربية، كما يحصل في خربة حمصة، وهي 
تــجــمــع مـــركـــزي، تــمــامــًا مــثــل الـــخـــان األحــمــر، 
 تهجير خــربــة حمصة 

ّ
إن إذ  حــســب جــمــعــة، 

يعني التهيئة لتهجير 30 تجمعًا بدويًا في 
تلك املنطقة.

 الــخــطــوات اإلســرائــيــلــيــة، 
ّ
ويــشــرح جــمــعــة أن

ـــار خـــطـــة اســـتـــهـــداف املـــنـــطـــقـــة، تــقــوم  فــــي إطـــ
عــــلــــى مــــــحــــــاور عــــــــدة إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــهــــدم 
ــرز هــذه  ــ ومـــحـــاوالت الــتــهــجــيــر الــقــســري. وأبـ
الفلسطينية،  الزراعة  استهداف  هو  املحاور 

رام اهلل ـ جهاد بركات
                محمود السعدي

تـــتـــعـــدد طـــــرق اســـتـــهـــداف االحـــتـــال 
اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي ملــــنــــطــــقــــة األغـــــــــــــوار 
ــل الــــوصــــول  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن أجــ
فـــي الــنــهــايــة إلــــى أراٍض خــالــيــة مـــن الــســكــان 
تحديدًا،  البدوية  والتجمعات  الفلسطينيني، 
وقد  لــأغــوار.  الطبيعي  الحامي  تشكل  الــتــي 
تــكــثــفــت تــلــك االســـتـــهـــدافـــات أخـــيـــرًا لتضييق 
الخناق على املنطقة وتسريع السيطرة عليها.
ــيـــطـــان،  ــتـ ويــــقــــول الـــخـــبـــيـــر فــــي شـــــــؤون االسـ
الــجــدار  ملــقــاومــة  الشعبية  »الحملة  ومنسق 
ــيــــطــــان«، جـــمـــال جـــمـــعـــة، لــــ«الـــعـــربـــي  ــتــ واالســ
 عملية استهداف األغــوار كجزء 

ّ
الجديد«، إن

ــــن الــــجــــهــــود األخـــــيـــــرة لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة  مـ
الفلسطينية، بــدأت بــاكــرًا بــني األعـــوام 2017 
الـــخـــان  تـــجـــمـــع  إخــــــــاء  بـــمـــحـــاولـــة  و2019، 
األحــمــر الــبــدوي شـــرق الــقــدس -وهـــو يعتبر 

ــيــــون  ــعــ ــاه والــ ــ ــيــ ــ ــادر املــ ــ ــــصــ ــيـــف مــ ــفـ ــر تـــجـ ــبــ عــ
االرتــوازيــة  اآلبـــار  واســتــهــداف  الفلسطينية، 
تعود  قديمة  بمعظمها  وهــي  الفلسطينية، 
الــعــام 1967، عبر عمليات حفر  قبل  مــا  إلــى 
إلى  أرتــوازيــة استيطانية عميقة تصل  آبــار 
مــئــات األمـــتـــار، وضـــخ املــيــاه منها لتجفيف 
االســتــراتــيــجــيــة  وتــقــوم  الفلسطينية.  اآلبــــار 
اإلسرائيلية كذلك، وفق ما يتابع جمعة، على 
املنع التام ألي عمليات تنمية لتلك املنطقة؛ 
االتــحــاد  مــن  أو  فلسطينية  بمشاريع  ســـواء 
األوروبـــــــي واملـــؤســـســـات األجــنــبــيــة. ويــشــيــر 
 تــلــك األســـالـــيـــب كــلــهــا ليست 

ّ
جــمــعــة إلــــى أن

الهدم  فعمليات  أخــيــرًا،  تكثفت  وإن  جــديــدة، 
والتهجير تعود إلى ما بعد النكبة مباشرة 
في العام 1967، عندما تم هــدم وإخــاء عدد 
من التجمعات بشكل كامل، فيما ازدادت هذه 

العمليات بعد اتفاقية أوسلو عام 1993.
 تـــنـــاقـــصـــًا فــــي عـــدد 

ّ
ويـــلـــفـــت جــمــعــة إلـــــى أن

الفلسطينية في  التجمعات  السكان شهدته 
الحديدية  مثااًل على خربة  األغـــوار، معطيًا 
قــرابــة 300 عائلة في  كــان يقطن فيها  الــتــي 
الــعــام 1997  الــعــام 1967، فيما سجل خــال 
وجــود 150 عائلة. أمــا الــيــوم، فا يزيد عدد 
ســكــان تــلــك الــخــربــة عــلــى 14 عــائــلــة، بسبب 
املضايقات اإلسرائيلية اليومية ضّد أهلها.

ــتــــال زيــــــادة أعــــداد  فـــي املـــقـــابـــل، حـــــاول االحــ
ــدد  ــي األغــــــــــــــوار، لـــيـــصـــل عــ ــ املــــســــتــــوطــــنــــني فــ
املستوطنات في املنطقة إلى 37، إضافة إلى 
تكثيف إقامة بؤر زراعية رعوية استيطانية 
منذ العام 2019، حيث أقيم ما ال يقل عن 23 

بؤرة منذ ذلك العام.
االحتال   

ّ
فــإن املشهد،  على  سريعة  وبنظرة 

يسيطر على 95 في املائة من أراضي األغوار 
الفلسطينية وفق تصنيفات عدة. إذ يسيطر 
 على 42 فــي املــائــة مــن مساحة األغـــوار 

ً
مــثــا

كمناطق تــدريــب عسكري، وأكــثــر مــن 25 في 
املـــائـــة كــمــحــمــيــات طــبــيــعــيــة، و10 فـــي املــائــة 

مستوطنات ومعسكرات لجيش االحتال.
ه في مقابل ذلك، هناك فقط 

ّ
ويؤكد جمعة أن

نسبة 5 في املائة، من مساحة األغوار، تصنف 
كاملة  وأمنية  مدنية  )سيطرة  »أ«  كمناطق 
من قبل السلطة الفلسطينية( و«ب« )سيطرة 
أما  إســرائــيــلــيــة(.  وأمــنــيــة  فلسطينية  مدنية 
السيطرة  )تحت  التجمعات في مناطق »ج« 
ــوار، »فــا يعترف بها  اإلســرائــيــلــيــة( فــي األغــ
االحـــتـــال ويــعــتــبــر أنــهــا غــيــر مـــوجـــودة، وال 
التواجد فيها، ويتضح ذلك من خال  يجب 
ــم تــقــديــمــهــا فــي  عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــ
محاكم االحتال ضد عمليات الهدم«. وتبلغ 
تلك التجمعات التي ال يعترف بها االحتال 
ــوار  ــ ــتـــهـــا، 30 تــجــمــعــًا فـــي األغـ ويــســعــى إلزالـ
الـــشـــمـــالـــيـــة، يـــضـــاف إلـــيـــهـــا 46 فــــي مــنــاطــق 
الــخــان األحــمــر ومحافظة أريــحــا، وهــي جزء 
 
ّ
ــوار وامــتــداداتــهــا. ويعتبر جمعة أن مــن األغـ
»خطة التهجير اإلسرائيلية القائمة، ال يمكن 
أن تتوقف إال بخطة عمل فلسطينية موازية، 
مـــن خــــال املـــوقـــف الــســيــاســي والــعــمــل على 
املستقبل  هــي  األغـــوار   

ّ
أن األرض، خصوصًا 

ألي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية، إذ إنها 
ــرافـــد االقـــتـــصـــادي األســـاســـي، وفيها  تــعــد الـ
الـــعـــمـــرانـــي، إذ إن هــنــاك  لــلــتــوســع  إمــكــانــيــة 
الكثير من األراضي الفارغة التي يمكن البناء 

.»
ً
والتطوير فيها مستقبا

االستيطانية  اإلسرائيلية  األطماع  تكن  ولم 
ــيـــدة الــلــحــظــة، بـــل إنـــهـــا مــمــتــدة  ــوار ولـ ــاألغــ بــ
مــنــذ احــتــال إســرائــيــل للضفة الــغــربــيــة عــام 
االستيطانية  ــــون«  »ألـ لخطة  تــنــفــيــذًا   ،1967
)الــخــطــة الــتــي عــرضــهــا الـــوزيـــر اإلســرائــيــلــي 
األسبق يغئال ألون في يوليو/تموز من عام 
بــمــوجــبــهــا يــســعــى االحــتــال  1967(، والـــتـــي 
لضم القدس وصــواًل إلــى األغـــوار الشمالية، 
وفــــصــــل فـــلـــســـطـــني عـــــن مـــحـــيـــطـــهـــا الـــعـــربـــي 
دولـــة فلسطينية  إقــامــة  والــقــضــاء على حلم 
مــتــواصــلــة جـــغـــرافـــيـــًا، وفــــق مـــا يـــقـــول مــديــر 
واالستيطان  الــجــدار  مــقــاومــة  »هيئة  مكتب 
الــفــلــســطــيــنــيــة« فـــي شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
مـــراد اشــتــيــوي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«. ويشير 
اشتيوي إلــى تعدد طــرق اســتــهــداف األغــوار 
الفلسطينية؛ من شمالها في منطقة طوباس 
إلــى وسطها في أريحا، وصــواًل إلــى األغــوار 
جنوب  يطا  مسافر  حتى  املمتدة  الجنوبية 
الــخــلــيــل، مـــن خــــال عــمــلــيــات هــــدم املــســاكــن 
واسعة  وإعـــان مساحات  األغــنــام،  وحظائر 
ــــاق  ــكـــري وإطــ ــنـــاطـــق تــــدريــــب عـــسـ ــا مـ ــهـ ــأنـ بـ
نــار، مــا يــؤدي إلــى ترحيل األهــالــي أكثر من 
 عـــن إعــــان جــزء 

ً
مـــرة فـــي الــســنــة. هـــذا فــضــا

مــن املــنــطــقــة مــحــمــيــات طــبــيــعــيــة، إلـــى جانب 
اســتــهــداف مـــوارد املــيــاه واســتــهــداف املــراعــي 
ورعـــاة األغــنــام. وكــل ذلــك، بحسب اشتيوي، 
الفلسطيني في  الــوجــود  »تقليل  إلــى  يهدف 
 على ذلــك مما جــرى من 

ّ
األغــــوار، ولــيــس أدل

اســتــهــداف لــخــربــة حــمــصــة الــفــوقــا وهــدمــهــا 
أكــثــر مــن مــرة فــي اآلونـــة األخــيــرة، إذ يسعى 
االحتال اإلسرائيلي للسيطرة على األغوار، 
كونها سلة غذاء فلسطني، وتتربع على ثاني 
أكــبــر حــوض مــيــاه فــي فلسطني، ولخصوبة 
 »هيئة 

ّ
تــربــتــهــا«. ويــشــدد اشــتــيــوي عــلــى أن

مقاومة الجدار واالستيطان، وبالتعاون مع 
الجهات املختصة، تسعى باستمرار لتوفير 
مــا يلزم لــأهــالــي؛ ســواء تــزويــدهــم بمصادر 
للكهرباء،  املنتجة  الشمسية  والخايا  املياه 
والــتــأمــني الــصــحــي والــتــعــلــيــم وشـــق الــطــرق 

الزراعية، إضافة للجهد والدعم القانوني«.

خالل عمليات هدم خربة حمصة، فبراير الماضي )جعفر أشتية/فرانس برس(

في خطة ليست بجديدة، تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى تفريغ 
بإجراءات  المنطقة  الفلسطينيين، عبر استهداف  منطقة األغوار من 
عدة، بدءًا من عمليات الهدم والمصادرة وصوًال إلى محاولة تزوير 

التاريخ والحقائق، بهدف تهجير أهلها وجعل الضم واقعًا

تقرير

خطة إسرائيلية لجعلها 
بال فلسطينيين

تزوير 
الحقائق

في مسافر يطا، جنوب 
الخليل، يسعى االحتالل، 
وفق ما يقول منسق 

»لجان الحماية والصمود« 
فؤاد العمور، لـ«العربي 

الجديد«، إلى »ربط سلسلة 
جبال جنوب الخليل 

بالمستوطنات، وفصل 
مسافر يطا عن سلسلة 
الجبال، إضافة إلى تزوير 

الحقائق في سياق الزعم 
بعدم ملكية الفلسطينيين 

لألراضي«.

يسيطر االحتالل 
على 95 في المائة من 

أراضي األغوار

يمنع االحتالل بشكل 
تام أي عمليات تنمية 

للمنطقة
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الكويت: الحكومة 
تؤدي اليمين 

في جلسة عاصفة
الــيــمــني  الــكــويــتــيــة  الـــحـــكـــومـــة  أدت 
الدستورية أمام 34 نائبًا في مجلس 
األمة )البرملان(، أمس الثاثاء، بعد 
جلسة عاصفة تخللها انسحاب 30 
وعــدم دخولهم  املعارضة  نائبًا من 
فــي محاولة  القسم  أداء  إلــى جلسة 
إلسقاطها. وبــدأت الجلسة بوقوف 
ــارج بـــوابـــات  ــ الـــنـــواب املــقــاطــعــني خـ
مــجــلــس األمــــة تــضــامــنــًا مــع الــنــائــب 
الــداهــوم،  بـــدر  املــشــطــوبــة عضويته 
بــعــد أن مــنــعــه حــــرس املــجــلــس من 
عبور البوابات. ومرر املجلس األمة 
بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة عــــددًا من 
وبــاء  بتداعيات  املتعلقة  الــقــوانــني، 

كورونا.
)العربي الجديد(

روسيا تعزز وجودها 
على حدود أوكرانيا

كشف القائد العام للقوات املسلحة 
األوكــــــرانــــــيــــــة رســـــــــان خـــومـــتـــشـــاك 
)الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن 
روســـيـــا تــعــزز وجـــودهـــا الــعــســكــري 
ــــدود، فــــي تــهــديــد  ــحـ ــ بـــالـــقـــرب مــــن الـ
بــاده. واتهم موسكو باتباع  ألمــن 
»ســيــاســة عـــدوانـــيـــة« تــجــاه كييف. 
البرملان  أمــام  وذكــر في تصريحات 
أن االنــفــصــالــيــني املـــوالـــني ملــوســكــو 
يـــنـــتـــهـــكـــون بـــشـــكـــل مـــمـــنـــهـــج وقــــف 
بــرم في يوليو/ 

ُ
إطــاق النار الــذي أ

تموز 2020.
)رويترز(

األمم المتحدة: فرنسا 
قتلت مدنيين في مالي

خلص تحقيق لأمم املتحدة، مساء 
أول من أمس االثنني، إلى أن ضربة 
في  الفرنسي  الجيش  نفذها  جوية 
مــالــي فـــي 3 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
املـــاضـــي قــتــلــت 19 مــدنــيــًا تــجــّمــعــوا 
لـــحـــضـــور حـــفـــل زفـــــــــاف، ولــــــم يــكــن 
ضـــحـــايـــاهـــا فـــقـــط مــــن الـــجـــهـــاديـــني 
مثلما أكـــدت بــاريــس ســابــقــًا. وذكــر 
التحقيق الذي أجرته شعبة حقوق 
ــان فـــي بــعــثــة األمـــــم املــتــحــدة  اإلنــــســ
ــيـــنـــوســـمـــا( بــــمــــؤازرة  فــــي مــــالــــي )مـ
ــب الــــشــــرعــــي الـــتـــابـــعـــة  ــطــ ــة الــ ــرطــ شــ
لأمم املتحدة أن »خمسة مسلحني 
ــــني 100  ــــي حـــفـــل زفــــــــاف بـ ــوا فـ ــ ــانـ ــ كـ
شــخــص«. لــكــن بــاريــس نــفــت، أمــس 
الثاثاء، ارتكابها هفوة، معربة عن 

»تحفظات« حيال التقرير.
)فرانس برس(

تركيا: عمليات أمنية 
ضد »الكردستاني« 

و»الخدمة«

التركية،  األمــنــيــة  السلطات  أطلقت 
أمس الثاثاء، عملية أمنية جديدة 
حـــزب  ضــــد   »12 »أران  ــم  ــ اسـ تـــحـــت 
»الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي ريــف 
واليــتــي شــرنــاق وســـيـــرت، جنوبي 
ــفــــذت ثـــاث  ــرق الـــــبـــــاد. كــــذلــــك نــ ــ شــ
أمنية مختلفة في واليــات  عمليات 
فيها 218 شخصًا،  اعتقلت  عديدة، 
الخدمة«  لجماعة  »االنتماء  بتهمة 

بقيادة الداعية فتح الله غولن.
)العربي الجديد(

الشرطة التونسية تفرق 
محتجين في تطاوين 

أطــلــقــت الــشــرطــة الــتــونــســيــة، أمــس 
الــــثــــاثــــاء، الــــغــــاز املـــســـيـــل لــلــدمــوع 
لــتــفــريــق مــحــتــجــني حـــاولـــوا دخـــول 
تــطــاويــن بجنوب  فــي  مقر حكومي 
الــــبــــاد لــلــمــطــالــبــة بـــإقـــالـــة الـــوالـــي 
عادل الورغي واحتجاجًا على عدم 
تنموية  بمشاريع  الحكومة  الــتــزام 
وتوفير فرص عمل. وحاول الشبان 
الغاضبون الدخول إلى مقر الوالية 
لاعتصام هناك، لكن قوات الشرطة 
املــكــان أطلقت قنابل  املــوجــودة فــي 
ــهـــم فــي  ــتـ ــقـ الــــغــــاز لــتــفــريــقــهــم والحـ
شوارع املدينة. وقال شهود لوكالة 
املـــحـــتـــجـــني رشـــقـــوا  »رويــــــتــــــرز« إن 

الشرطة بالحجارة.
)رويترز(

ــاع في  ــ تــتــصــاعــد املـــخـــاوف مــن انــــزالق األوضـ
مــيــانــمــار إلــــى حــــرب أهـــلـــيـــة، فـــي ظـــل تمسك 
املــجــلــس الــعــســكــري بــالــســلــطــة مــنــذ االنــقــاب 
 1 املدنية في  الحكومة  أطــاح  الــذي  العسكري 
فــبــرايــر/شــبــاط، وتــواصــل أعــمــال العنف. لكن 
حة 

ّ
مسل فصائل  تهديد  كــان  األخــطــر  التطور 

بــاالنــضــمــام إلـــى الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة ضد 
املجلس العسكري.

القمع  العسكريني حملة  القادة  ومع مواصلة 
التي  للتظاهرات  الدموية ملحاولة وضــع حد 
فبراير  من  األول  انقاب  منذ  الباد  تشهدها 
الــــذي أطــــاح الــحــكــومــة املــدنــيــة بــرئــاســة أونــغ 
ســـان ســو تــشــي، ُســجــل أمـــس ســقــوط قتيلني 
مساعدة  »جمعية  أعلنت  فيما  املــدنــيــني،  مــن 
السجناء السياسيني« في بيان، توثيق »510 
ــدد الــقــتــلــى   عــ

ّ
رة مـــن أن

ّ
ــاة«، مــــحــــذ ــ ــ ــاالت وفـ ــ حـ

»ربما يكون أعلى من ذلك بكثير«، في وقت ال 
يــزال فيه املئات مّمن اعتقلوا خال الشهرين 

املاضيني في عداد املفقودين.
حة عدة 

ّ
وإزاء هذا الوضع، هّددت فصائل مسل

العسكري. وجاء  للمجلس  ح 
ّ
املسل بالتصدي 

ــعــه خصوصًا 
ّ
وق للفصائل  بــيــان مشترك  فــي 

ــح يضم 
ّ
»جـــيـــش أركــــــــان«، وهــــو فــصــيــل مــســل

آالف الــعــنــاصــر ومــجــّهــز بشكل جــّيــد، أنـــه إذا 
واصلت قــوات األمــن »قتل املدنيني سنتعاون 
مع املتظاهرين وسنرد«. وكانت السلطات قد 
شطبت منتصف مــارس/آذار الحالي »جيش 

أركان« من قائمتها للمنظمات اإلرهابية.
وقــالــت ديبي ســتــوثــارد، العضو فــي االتحاد 
ــان، لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس  ــســ الــــدولــــي لــحــقــوق اإلنــ
ــاع قــد تــنــزلــق نــحــو حــرب  ــ بــــرس«، إن »األوضــ

أهلية شاملة«، مضيفة أن »املجلس العسكري 
ال يــريــد الــتــخــلــي عــن أي شــــيء، واملــحــتــجــون، 
يغريهم  اآلن،  حــد  إلــى  بغالبيتهم  السلميون 
حة لحمايتهم«.

ّ
طلب مساعدة الفصائل املسل

باع 
ّ
في األثناء، تواصل الحركة االحتجاجية ات

الثاثاء،  وأمــس  للمقاومة.  جــديــدة  تكتيكات 
أطــلــقــت نــــــداءات لــتــنــفــيــذ »إضــــــراب الــقــمــامــة« 
ودعي السكان إلى رمي النفايات في الشوارع 
ــــون،  ــغـ ــ ــرق الـــرئـــيـــســـيـــة. وفــــــي رانـ ــ ــطـ ــ ــع الـ ــطــ وقــ
بعض  طعت 

ُ
ق للباد،  االقتصادية  العاصمة 

املحاور بالنفايات ورفعت الفتات كتب عليها 
»نحن بحاجة إلى الديمقراطية«.

ودفعت أعمال العنف نحو ثاثة آالف شخص 

ــى تــايــانــد  ــى الــــفــــرار ومـــحـــاولـــة الـــلـــجـــوء إلــ إلــ
املجاورة، وفق منظمات محلية. لكن الناشطة 
الحقوقية هسا مو، أكدت لوكالة »فرانس برس« 
و»أبلغتهم  التاياندية طردتهم  السلطات  أن 
يـــعـــودوا أدراجـــهـــم وأن  أنـــه يــتــعــنّي عليهم أن 
املـــعـــارك انــتــهــت«. لــكــن املــتــحــدث بــاســم وزارة 
تــانــي ســانــغــرات نفى  التاياندية  الــخــارجــيــة 
صحة هذه املعلومات. دوليًا، وبعد أن أعلنت 
إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن اإلثــنــني 
ميانمار، طالبت  على  فرض عقوبات جديدة 
بريطانيا بجلسة طارئة ملجلس األمن الدولي، 

عقد اليوم األربعاء وستكون مغلقة.
ُ
ست

)فرانس برس(

شــــّددت الــصــني، أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى معارضتها ورفــضــهــا بــيــان خــبــراء حقوق 
اإلنسان املستقلني التابعني لأمم املتحدة بشأن إقليم شينجيانغ وأقلية اإليغور، 
مضيفة أنها »اتهامات كيدية« لبكني. وشجبت املتحدثة باسم وزارة الخارجية، 
الصني، ويتعارض  بأنه »تحيز سياسي ضد  البيان ووصفته  هــوا تشون ينغ، 
مع مبادئ مجلس حقوق اإلنسان«. وكان الخبراء قد أفــادوا مساء أول من أمس 
مــن 150 شــركــة صينية وأجنبية  أكــثــر  »ربــطــت  مــعــلــومــات  تلقيهم  عــن  اإلثــنــني 
بمزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ضد العمال اإليغور«. وأضاف أعضاء 
»مجموعة العمل املعنية باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان«: »نشعر بقلق بالغ 
إزاء هذه االّدعاءات التي إذا ثبتت، فستشكل انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان«. 
وتتهم حكومات وباحثون أجانب الصني باحتجاز أكثر من مليون شخص من 
اإليغور، وغيرهم من األقليات العرقية ذات األغلبية املسلمة، في معسكرات اعتقال 

بإقليم شينجيانغ. 
وترفض الحكومة الصينية شكاوى االنتهاكات، وتقول إن »املعسكرات مخصصة 
للتدريب على الوظائف لدعم التنمية االقتصادية، ومحاربة التطّرف اإلسامي«. 
وسبق للصني أن صّعدت ضغوطها على العامات التجارية األجنبية الخاصة 
بإنتاج األحذية واملابس لرفض التقارير الخاصة باالنتهاكات في شينجيانغ، 
فاحصة،  نظرة  بإلقاء  للمقاطعة  بكني  التي تستهدفها  الشركات  أبلغت  أن  بعد 
ووجهت أصابع االتهام في بيان بأنها لم تجد »عمالة قسرية«. وقــال املتحدث 
صحافي  مؤتمر  خــال  جويشيانغ،  شــو  اإلقليمية،  شينجيانغ  حكومة  بــاســم 
في بكني: »عندما يتم التلويح بعصا العقوبات في شينجيانغ، فهذا سيصيب 
رأســــك أيـــضـــًا«. مــع الــعــلــم أنـــه غــالــبــًا مــا يــضــغــط الــحــزب الــشــيــوعــي الــحــاكــم على 
املابس األجنبية والسفر والعامات التجارية األخرى، بسبب مواقف الحكومات 
األجنبية أو إلجبارها على تبني مواقف بكني بشأن تايوان والتيبت والقضايا 
الحساسة األخرى. واختفت سلع عدة من منصات التجارة اإللكترونية الصينية 

الرئيسية لكن بعضها متاح.
وســبــق أن فــرضــت بــكــني عــقــوبــات عــلــى 4 كــيــانــات و9 أفــــراد فــي بــريــطــانــيــا، و3 
شخصيات وكيان واحد من كندا والواليات املتحدة، ردًا على عقوبات فرضتها 

أوتاوا وواشنطن األسبوع املاضي، على خلفية تعامل بكني مع اإليغور.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

أصبح مقاتلو »داعش« 
قريبين جدًا من مشروع 

»توتال«

لن تتمكن المعارضة 
من اختراق البرلمان 

بقوة كافية

أعلنت البرتغال إرسال 
60 جنديًا إلى موزامبيق 

قريبًا

تهدف الصين إلى 
منع هونغ كونغ من 

االستقالل عام 2047

»داعش« 
في موزامبيق

تنص القاعدة في أفريقيا على أنه 
طاملا بقيت العاصمة في أي بلد، 
أو منطقة الوسط فيه، بمنأى عن 
الــذي يتربع على  هجمات اإلرهــاب املتنقل، 
عــرشــه تنظيما »داعــــش« و»الـــقـــاعـــدة«، فــإن 
الحاكمة.  للسلطات  مــريــحــًا  يــكــون  الــوضــع 
ــك، الــتــفــجــيــرات الــدمــويــة التي  مــثــال عــلــى ذلـ
حيث  الصومال،  عاصمة  بمقديشو،  تلحق 
تــنــشــط حــركــة »الـــشـــبـــاب«، مــقــارنــة بخفوت 
وهج »بوكو حرام« ومجازرها. أما القاعدة 
الــغــرب يستنهض نفسه،  أن  فــهــي  الــثــانــيــة، 
مــكــان حيثما تتعرض   

ّ
كــل فــي  أفريقيا،  فــي 

مــــصــــالــــحــــه لـــخـــطـــر شــــــديــــــد. وكـــــــــان يــكــفــي 
ألخـــبـــار قــطــع الـــــــرؤوس وهــمــجــيــة الــقــتــال، 
وعــــــّداد املــفــقــوديــن املــتــصــاعــد مــنــذ أســبــوع 
فــي شــمــال مــوزامــبــيــق، جـــّراء هــجــوم جديد، 
»داعــــش«، عــبــر ذراعــــه املحلية،  ـــ ومــبــاغــت، لــ
كما  »الشباب«  أو  والجماعة«،  السنة  »أهــل 
تــعــرف لــلــُســّكــان، أن تــقــتــرن بــاســم شركتي 
موبايل«  و»إكسون  »توتال«  والغاز،  النفط 
الخبر  يحظى  حتى  واألميركية،  الفرنسية 
الــعــاملــيــة، وبتدخل  التغطية  مــن  الــكــم  بــهــذا 
دولـــــي قـــد يـــكـــون وشـــيـــكـــًا، وبـــــدأ مـــع إعـــان 
إرســال »مدربني عسكريني«. علمًا  البرتغال 
أن مــثــل هـــذه الــهــجــمــات اإلرهـــابـــيـــة، والــتــي 
الــقــارة  فــي شــمــال  تـــزداد وتيرتها  أصبحت 
ــا، وجـــنـــوب  ــهــ ــا، ووســــطــ ــهــ الــــســــمــــراء، وغــــربــ
ــلــــة مــن  شــــرقــــهــــا، اســـتـــغـــلـــت ســـــنـــــوات طــــويــ
الــتــهــمــيــش لــلــُســكــان، والـــصـــراعـــات اإلثــنــيــة 
املــوارد ألبنائها،  ة 

ّ
والدينية والطائفية، وقل

في مناطق معروفة بغناها الطبيعي.
ــــش«، فـــي ما  ــ وأصـــبـــح مــقــاتــلــو تــنــظــيــم »داعـ
»واليــــة وســــط أفـــريـــقـــيـــا«، أخـــيـــرًا،  يـــعـــرف بـــــ
عــلــى بــعــد 10 كــيــلــومــتــرات فــقــط، عــلــى أبعد 
ــــي، فــي  ــغـ ــ ــــونـ ـــر، مـــــن شــــبــــه جـــــزيـــــرة أفـ ـــديـ ــقـ تــ
موزامبيق.  شمال  ديــلــغــادو،  كابو  مقاطعة 
وتعتبر شبه الجزيرة هذه »حصنًا منيعًا«، 
تديره شركة  التي  الضخم  املشروع  ألعمال 
»تـــوتـــال« الــفــرنــســيــة فـــي املــنــطــقــة، لتسييل 
الــغــاز الــطــبــيــعــي، والــــذي تــقــدر تكلفته بـــ20 
يــبــدأ اإلنــتــاج فيه  مليار دوالر، ويــتــوقــع أن 
في عام 2024. واضطرت الشركة إلى إجاء 
موظفيها من املنطقة، إلى العاصمة املحلية 
بيمبا. وتنشط في املنطقة، للمفارقة أيضًا، 
الدولية  العديد من شركات األمــن الخاصة، 

املــاضــي، بــعــد نــشــاط مــتــزايــد لــهــم مــنــذ عــام 
ما   ،2019 فــي  »داعـــــش«  ومــواالتــهــم   ،2017
 العديد 

ّ
استدعى من القوات الحكومية شن

مــــن املــــعــــارك ضــــدهــــم، وطــلــبــهــا الــــدعــــم مــن 
مــرتــزقــة شــركــة »فــاغــنــر« الـــروســـيـــة. هــكــذا، 
ــا مـــفـــاجـــئـــًا، إلـــى  ــبـــدو الـــهـــجـــوم فــــي بـــاملـ ال يـ
ــــذي ال يــمــكــن مــعــه الــتــنــبــؤ مسبقًا  ــّد الـ الـــحـ
بإمكانية حصوله، وتفادي وقوع مثل تلك 
املــــجــــزرة، وســـقـــوط املــديــنــة بــهــذه الــســرعــة. 
فقد أكد ليونيل ديك، مدير »مجموعة ديك 
الخاصة،  األمنية  العسكرية  لاستشارات« 
املوزامبيقية  الشرطة  بها  استعانت  والتي 
أيــضــًا ملــســاعــدتــهــا فــي قــتــال املــتــمــرديــن، أن 
»الـــهـــجـــوم لـــم يــكــن مـــفـــاجـــئـــًا«، مــضــيــفــًا في 
ــــرس«: »تــوقــعــنــا  »أســوشــيــيــتــد بـ تــصــريــح لـــ
اجــتــيــاح بــاملــا مــا إن تــهــدأ األمــطــار، مــع بدء 
الشركات األمنية  القتال، اآلن«. هذه  موسم 
انتهاكات  فــي  متورطة  للتذكير،  الخاصة، 
املنطقة، وقد  فــي  اإلنــســان  جسيمة لحقوق 
»تــوتــال«  لـــ املوزامبيقية  الحكومة  تعهدت 

بهدف استخدامها لتأمني مشروع الغاز.
ــــفــــت املــــــعــــــارك بـــــني قـــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 

ّ
وخــــل

ـــل الــســنــة والــجــمــاعــة«،  واملــســلــحــني مـــن »أهـ
خــال الــســنــوات الــثــاث املــاضــيــة، فــي كابو 
ديــلــغــادو، أكــثــر مــن ألــفــي قــتــيــل، وأكــثــر من 
670 ألــــف نـــــازح، مـــا جــعــل املــنــطــقــة تعيش 
الوقت  الخطورة. في  أزمة إنسانية شديدة 
ذاته، تعول الحكومة على مشروع »توتال« 
الستخراج الغاز، إذ إن معظم مشروعاتها 

ــم تــتــمــكــن  ــيــــة، لــكــنــهــا جــمــيــعــهــا لــ ــقــ واألفــــريــ
مــــن رصـــــد تــحــضــر مــســلــحــي »أهــــــل الــســنــة 
ــنـــة بــاملــا  ــلـــى مـــديـ والــــجــــمــــاعــــة« لـــلـــهـــجـــوم عـ
االستراتيجية، على ساحل املحيط الهندي. 
ــل بعضهم 

ّ
ــــؤالء املــســلــحــون كــــان قـــد تــســل هـ

إلـــى املــديــنــة قــبــل فــتــرة قــصــيــرة، وتغلغلوا 
باملا  على  بــدء هجومهم  قبل  بــني سّكانها، 
األسلحة،  املــاضــي، بمختلف  األربــعــاء  يــوم 
كـــبـــيـــرة، راح ضــحــيــتــهــا  مــــجــــزرة  مــخــلــفــني 
الــعــشــرات مــن قتلى ومــفــقــوديــن، بــاإلضــافــة 
إلى هروب حوالي 35 ألف من سكانها املقدر 
عددهم بـ75 ألف نسمة، بحرًا أو سيرًا على 
ـــرك الــقــتــال الــعــنــيــف فـــي املــديــنــة  األقــــــدام. وتـ
الـــشـــوارع، فيما  فــي  جثثًا مقطعة رؤوســهــا 
تــواصــلــت املـــعـــارك بـــني الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
ــنـــني،  ــــس اإلثـ واملـــســـلـــحـــني حـــتـــى أول مــــن أمـ

وبشكل متقطع يوم أمس الثاثاء.
ــقـــى الــــوضــــع ضـــبـــابـــيـــًا فــــي بــــاملــــا، إثـــر  ــبـ ويـ
إعــــــــان تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« مــــســــاء اإلثـــنـــني 
بيان،  فــي  »داعـــش«  سيطرته عليها. وذكـــر 
نــشــرتــه حــســابــات »جــهــاديــة« عــلــى تطبيق 
وا هجومًا 

ّ
»تلغرام«، أن »جنود الخافة شن

ــاء املــــاضــــي عـــلـــى املـــديـــنـــة،  ــ ــعـ ــ ــًا« األربـ ــعــ واســ
حــيــث »اســتــمــرت االشــتــبــاكــات ثــاثــة أيـــام، 
األسلحة،  أنـــواع  مختلف  فيها  خدمت 

ُ
است

وتــّمــت مــهــاجــمــة ثــكــنــات عــســكــريــة ومــقــرات 
حــكــومــيــة«. وأســفــر الــهــجــوم، وفـــق الــبــيــان، 
بعد  فيها،  بما  املدينة  على  »السيطرة  عــن 
الــعــشــرات مــن »الــجــيــش املوزامبيقي  قــتــل« 
صليبية،  دول  رعــايــا  وبينهم  والــنــصــارى 
وإصابة العشرات«، عدا عن »السيطرة على 
مبان ومصانع وشركات وبنوك حكومية«. 
والحقًا، نشر »داعش« عبر وكالة »أعماق«، 
ــريـــط فـــيـــديـــو، يــظــهــر فـــيـــه حــــوالــــي مــائــة  شـ
الشّبان،  مــن  معظمهم  مقاتليه،  مــن  ح 

ّ
مسل

وقــد عصبوا رؤوســهــم بمناديل حــمــراء أو 
بكوفيات، مرتدين أزياء عسكرية أو مابس 
مدنية. وأكد خبراء، لوكالة »فرانس برس«، 
بريا،  فــي موكيمبوا دي  ُصـــّور  الشريط  أن 
وهــو ميناء آخــر في املنطقة استولى عليه 
املتطرفون، من دون أن يتمكنوا من تحديد 

تاريخ التصوير. 
وكـــان مقاتلو »أهـــل الــســنــة والــجــمــاعــة« قد 
أحـــكـــمـــوا ســيــطــرتــهــم عــلــى مــوكــيــمــبــوا دي 
ــابـــو ديـــلـــغـــابـــو، الـــعـــام  بــــريــــا، فــــي مــنــطــقــة كـ

ــة تــعــتــمــد عـــلـــى مـــــــــردوده. لــكــن  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
املـــقـــاتـــلـــني، الــــذيــــن يـــعـــرفـــون مــحــلــيــًا بــاســم 
»الشباب«، كانوا قد طّوروا وسائل قتالهم، 
ــوام. وبــعــدمــا كـــانـــوا يـــعـــدون بضع  ــ مــنــذ أعــ
على  تأسسوا  عندما  عقدين،  قبل  عــشــرات 
يــد الشيخ الكيني »روغـــو«، فــي عــام 2008، 
ــحــــدود الــــــــــ800 مــقــاتــل،  ــوم بــ ــيــ أصـــبـــحـــوا الــ
بحسب تقديرات خبراء، إذ ركزوا وجودهم 
في شمال موزامبيق، وبنوا عاقات متينة 
مــع الــســّكــان فــي كــابــو ديــلــغــادو، مستغلني 
قبيلة »كيمواني«  لــدى  الفقر  ارتــفــاع نسبة 
املــســلــمــة. وفــــي عــــام 2017، بــــدأ املــســلــحــون 
بريا.  دي  موكيمبوا  على  هجمات  يشنون 
»داعش«، أصبحت  ومنذ إعان ارتباطهم بـ
ــفـــًا،  ــنـ ــم أكــــثــــر دمـــــويـــــة وعـ ــهـ ــالـ ــتـ ــب قـ ــيــ ــالــ أســ
وشاركوا خال عام 2020 في أكثر من 400 
حـــــادث أمـــنـــي، أي أكـــثـــر مـــن ضــعــف الــعــدد 
الــذي رصد لهم في عام 2019. وفي يناير/ 
الثاني املاضي، هاجم مقاتلو »أهل  كانون 
السنة والجماعة« قرية صغيرة بالقرب من 
بــاملــا، مــا اضطر شركة »تــوتــال« إلــى إجــاء 
املنطقة.  من  قصير  لوقت  موظفيها  بعض 
ووضعت الواليات املتحدة في وقت سابق 
من شهر مارس/ آذار الحالي، هذه الجماعة 
على الئحتها لإرهاب، معلنة إرسال خبراء 
عــســكــريــني لــتــدريــب الــجــيــش املــوزامــبــيــقــي. 
األمـــيـــركـــيـــة  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  ــفــــت  ــ

ّ
ــن وصــ

زعــيــم الــجــمــاعــة، الــتــي قــالــت إن اســمــه أبــو 
يــاســر حــســن، ضــمــن اإلرهـــابـــيـــني الــدولــيــني 

املطلوبني، إال أنه بحسب تقارير عدة، فإن ال 
قائد معروفًا وواحدًا لهذه الجماعة. 

ومـــــن دون ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى بــاملــا 
ــال« الــفــرنــســيــة  ــ ــوتـ ــ ــة »تـ ــركـ يــصــعــب عـــلـــى شـ
جاء  األول  الغيث  لكن  استكمال مشروعها. 
البلد  لــهــذا  السابقة  املستعِمرة  الــدولــة  مــن 
أعلن  إذ  البرتغال،  طويلة،  لقرون  األفريقي 
ــتــــو ســـانـــتـــوس  ــر خـــارجـــيـــتـــهـــا أوغــــوســ ــ ــ وزيـ
سيلفا أول من أمــس أن بــاده قــّررت إرســال 
60 جــنــديــًا إلـــى مــوزامــبــيــق خـــال األســابــيــع 
ــنــــود  الــــجــ هــــــــــؤالء  أن  مــــوضــــحــــًا  املــــقــــبــــلــــة، 
ــقـــي عــبــر  ــيـ ــبـ ــوزامـ »ســـيـــدعـــمـــون الـــجـــيـــش املـ
تدريب قوات خاصة«. كذلك أكدت الواليات 
املــتــحــدة »الــتــزامــهــا الــعــمــل بــشــكــل مــشــتــرك 
مــع حــكــومــة مــوزامــبــيــق« ملــكــافــحــة اإلرهــــاب 
وهزيمة »داعش«. كذلك صدرت إدانة أممية 
املتحدة، ستيفان  األمــم  باسم  املتحدث  عــن 
دو جاريك، لدورة العنف، مشيرًا خصوصًا 
إلى مقتل عدد من املواطنني من الذين علقوا 
في فندق »أماروال« قبل تمكنهم من الهروب.
الكارثية  اإلنسانية  األزمـــة  إلــى  وبــاإلضــافــة 
باملا،  على  املتطرفني  سيطرة  تخلفها  التي 
وتـــمـــددهـــم فـــي شــمــال مــوزامــبــيــق الــــذي قد 
يصبح منطقة معزولة، والتأثير االقتصادي 
لذلك على هذا البلد، الذي يعد من أفقر دول 
العالم، ال سيما مع تعرض مشروع »توتال« 
لنكسة قــويــة )كــانــت »إكــســون مــوبــايــل« قد 
في  االستثمار  عــن  النهائي  إعانها  ــت 

ّ
أجــل

املــنــطــقــة(، تــبــدو مخاطر تــمــدد اإلرهــــاب في 

والقرن  الساحل  منطقة  بعد  جلية،  املنطقة 
ــقــــي، وفـــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى يــتــنــافــس  ــريــ األفــ
ــدة، إذ  ــاعــ ــقــ فــيــهــا »داعــــــــش« مــــع تــنــظــيــم »الــ
الذين  للشباب،  املتطرفني  استقطاب  يبدو 
كبيرًا.  املــتــشــددة،  أيديولوجيتهم  يتلقفون 
وفـــي شــمــال مــوزامــبــيــق، الــغــنــيــة لــيــس فقط 
بالغاز، بل باملعادن الثمينة أيضًا، والتي ال 
كابو  املحليون، تعد  السكان  يستفيد منها 
ديـــلـــغـــادو، غــنــيــمــة قــويــة لــلــمــســلــحــني، حيث 
يــنــشــط أيــضــًا تــهــريــب املـــخـــدرات والــخــشــب، 
ــك مـــن الـــحـــصـــول أيــضــًا  ــا يــســتــتــبــع ذلــ مـــع مـ
والعمل  الساح،  لتهريب  على ممر إضافي 

بأريحية أكثر للتوسع إلى جنوب أفريقيا.
وسط ذلك، تبدو التساؤالت األكثر إلحاحًا، 
حــول إمكانية تدخل عسكري دولــي، للدول 
الكبرى، فيما بعضها، كفرنسا، يزداد تورطًا 
»محاربة اإلرهاب«، في  بعمليات عسكرية لـ
أفريقيا، لم تنته منذ سنوات، ووسط تراجع 
أخــرى،  املنطقة، قد تسعى دول  أميركي في 
كروسيا إلى ملء فراغه. كما أن التساؤالت 
السلطة  مــعــالــجــة  أيــضــًا حـــول كيفية  تــــدور 
نيوسي،  فيليبي  والرئيس  موزامبيق،  في 
األزمــــة، مــع اســتــدعــاء دول غــربــيــة، أو طلب 
دعــم دول أخــرى مــن جنوب أفريقيا، مــع ما 
يثيره ذلك من عامات استفهام حول فشل 
سياسات مكافحة اإلرهــاب في املنطقة منذ 
سنوات، وخصوصًا في دول عرفت حروبًا 

األهلية لعقود، على غرار موزامبيق. 
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

تهديد جديد يوسع دائرة 
اإلرهاب وعمليات مكافحته

تعاني المنطقة من أزمة إنسانية جراء اإلرهاب منذ سنوات )ألفريدو زونيغا/ فرانس برس(

خالل احتجاج لمغتربين من هونغ كونغ في نيويورك ضد السيطرة الصينية على اإلقليم )فرانس برس(

من تشييع أحد الضحايا )فرانس برس(

وّسع تنظيم »داعش« سيطرته في مقاطعة كابو ديلغادو، شمال 
تعد  التي  المنطقة،  في  المسال  الغاز  استثمارات  ليهدد  موزامبيق، 
مصدرًا حيويًا لحكومة هذا البلد، مستدعيًا على األرجح تدخًال دوليًا 

جديدًا لمحاربة اإلرهاب في أفريقيا، لم يثبت نجاحه لآلن

الحدث

إضاءة

رصد

الــوطــنــي وشرطة  وذكـــر أن »لجنة األمـــن 
األمن الوطني ستقدمان تقارير بشأن كل 
الكفاءات  ح ملساعدة لجنة مراجعة 

ّ
مرش

في عملية التدقيق«. 
وسبق أن صادق مجلس الشعب الصيني 
منذ أكثر من أسبوعني على مشروع قرار 
»تحسني النظام االنتخابي« في  يقضي بـ
هونغ كونغ. وصّوت في حينه 2895 من 
املــشــاركــني فــي الـــدورة الــرابــعــة للمجلس 
الوطني الـ13 لنواب الشعب، على تعديل 
الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة في  طــريــقــة تشكيل 
ــادة عـــدد أعضائها  هــونــغ كــونــغ، مــع زيــ
إلـــى 1500 شــخــص وتــوســيــع  مـــن 1200 
وسيكون  مــلــمــوس.  بشكل  صاحياتها 
مـــن صــاحــيــات الــهــيــئــة، بــاإلضــافــة إلــى 
اختيار رئيس السلطة التنفيذية، انتقاء 
التشريعية  الهيئة  أكبر عدد من أعضاء 
فــي هــونــغ كــونــغ واإلشــــراف على عملية 
رئيسة  ورحبت  إليها.  املرشحني  تقديم 
السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري 
بــالــقــرار فــي حينه،  املــوالــيــة للصني،  الم، 
الجهد  لبذل قصارى  استعدادها  مبدية 
بــغــيــة تــطــبــيــق هــــذا اإلصـــــاح فـــي أســـرع 

وقت ممكن.
ـــخـــمـــد الـــتـــعـــديـــات 

ُ
ومـــــن املـــفـــتـــرض أن ت

املعارضة  لنجاح  احــتــمــال  أي  الصينية 
املــطــالــبــة بــاالســتــقــال فـــي بـــرملـــان هــونــغ 
كـــــونـــــغ، بـــــل ســـتـــســـمـــح الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
ــيـــم بــتــمــريــر قــــوانــــني تــفــكــك  ــلـ بــــرملــــان اإلقـ
كيانات املعارضة السياسية واإلعامية، 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ وقــــــد تــــــــؤدي بـــالـــتـــالـــي إلــــــى املـ
وهــروب  الصيني،  االقــتــصــادي  التغلغل 
كونغ.  من هونغ  األجنبية  االستثمارات 
لــكــن لــلــصــني حــســابــات أخــــرى. فــفــي عــام 
1997، وأثــنــاء نــقــل ســيــادة هــونــغ كونغ 
مــن بــريــطــانــيــا لــلــصــني، تـــّم االتــفــاق على 
احتفاظ اإلقليم بدرجة عالية من الحكم 
الذاتي حتى عام 2047، من دون توضيح 
نمّو  فــإن  بالتالي،  بعدها.  مــا سيحصل 
املـــوجـــة االســتــقــالــيــة حــالــيــًا فـــي هــونــغ 
كــونــغ، ســيــؤدي الحــقــًا إلـــى نــشــوء حالة 
فضي إلى استقال 

ُ
من الرفض للصني، ت

اإلقليم. وتخشى الصني، في حال استمّر 
الــــحــــالــــي، أن تـــســـيـــر الــتــيــبــت  نـــظـــامـــهـــا 
وشــيــنــجــيــانــغ ومــــاكــــاو وتـــــايـــــوان عــلــى 
خطى هونغ كونغ، ما سُيضعف قوتها 
الحالية،  أطرافها  على  الجيوبوليتيكية 
خــصــوصــًا فـــي بــحــر الـــصـــني الــجــنــوبــي، 

وعلى طريق الحرير البّري.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

مجلس هونغ كونغ التشريعي وفرضت 
مباشرة من قبل بكني، الخطوة األخيرة 
ــراك املـــعـــارضـــة بعد  ــ الـــهـــادفـــة لــســحــق حـ
الـــتـــظـــاهـــرات الــضــخــمــة الـــتـــي شــهــدتــهــا. 
وأفادت وكالة أنباء الصني الجديدة، في 
تقرير مقتضب، بأن »الرئيس )الصيني( 
ــع أوامــر رئاسية بسن 

ّ
شي جينبينغ وق

ــزال ســكــان  ــ ــة«. وال يــ ــّدلــ ــعــ الـــنـــصـــوص املــ
مايني   7.5 عددهم  البالغ  كونغ،  هونغ 
ينص  مــا  بشأن  متأكدين  غير  شخص، 
لــم تنشر  بينما  الــجــديــد  الــقــانــون  عليه 
بعد تفاصيل جديدة. لكن املمثل الوحيد 
الصيني تام  الــبــرملــان  فــي  كــونــغ  لهونغ 
يــو- تشانغ أوضــح تفاصيل اإلجـــراءات 
الجديدة، وقــال لوكالة »فــرانــس بــرس«، 
ــم إقـــــــرار الـــتـــعـــديـــات بـــاإلجـــمـــاع  ــ ــه »تـ ــ إنـ
الدائمة  اللجنة  فــي  قبل 167 عضوًا  مــن 

ملجلس الشعب« الصيني. 
وسيتم بموجب القانون الجديد توسيع 
ليشمل  التشريعي  كونغ  هونغ  مجلس 
ــداًل مـــن 70. وبــحــســب تـــام،  ــ 90 عـــضـــوًا بـ
ســيــتــم انـــتـــخـــاب 20 نـــائـــبـــًا فـــقـــط بــشــكــل 
مباشر، مقارنة بـ35 سابقًا، فيما تختار 
لجنة مؤيدة بالكامل لبكني األغلبية )40 
الــبــاقــون، وعــددهــم 30 نائبًا،  نائبًا(. أمــا 
فستختارهم »دوائر انتخابية وظيفية«، 
ـــل قـــطـــاعـــات مــعــيــنــة 

ّ
وهـــــي هـــيـــئـــات تـــمـــث

اهـــتـــمـــامـــات خــاصــة،  ومـــجـــمـــوعـــات ذات 
لطاملا كانت موالية لبكني. كما سيتعنّي 
عــلــى أي شــخــص يــتــّرشــح لــانــتــخــابــات 
أن يــخــضــع لــتــدقــيــق مــتــعــلــق بــمــواقــفــه 
السياسية. وكشف تام أن سلطات هونغ 
كــونــغ ســتــشــّكــل لــجــنــة لــلــتــدقــيــق، بينما 
ستكون ألجهزة األمن الوطنية الجديدة 
فـــي اإلقـــلـــيـــم ســلــطــة وصـــاحـــيـــة تــحــديــد 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــتــم املــوافــقــة عليها. 

ال تعير السلطات الصينية آذانًا صاغية 
لدعوات املجتمع الدولي لوقف التدخل 
إقليم هونغ كونغ، تحديدًا  في شــؤون 
خــرق مبدأ »نظامني في دولــة واحــدة«، 
الــــذي تـــّم بــمــوجــبــه نــقــل ســلــطــة اإلقــلــيــم 
من بريطانيا إلى الصني في عام 1997. 
وكان املبدأ حصيلة مناقشات تّمت عام 
1984 بني الزعيم الصيني دينغ تشياو 
ــيـــســـة الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة  بــيــنــغ ورئـ
مــارغــريــت ثــاتــشــر. وســعــت بــكــني، بـــدءًا 
 
ّ
مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران 2019، إلــــى ســن

التمدد داخل اإلقليم،  تيح لها 
ُ
ت قوانني 

لها.  الرفض  موجة  تنامي  على خلفية 
املطالبني  تنظيم  مع  الشرارة  واندلعت 
ــقـــال هــــونــــغ كــــونــــغ عــــن الــصــني  ــتـ بـــاسـ
تظاهرات حاشدة، رفضًا لقانون ينّص 
على تسليم املشتبه بهم في اإلقليم إلى 
القضاء الصيني. واعتبروا في حينه أن 
األمر يتعلق بقمع املعارضة، بعد »ثورة 
املظات« عام 2014. لكن ذلك أدى الحقًا 
إلى إقرار قانون »األمن القومي«، العام 
ــــذي مــنــح األجـــهـــزة األمــنــيــة  املـــاضـــي، الـ
الصينية مزيدًا من القدرة على التدخل 
الطريق  في هونغ كونغ. وهــو ما مّهد 
إلــــى إبــــــداء مــجــلــس الــشــعــب الــصــيــنــي، 
أعلى هيئة تشريعية في الصني،  وهــو 
مــوافــقــتــه، أمـــس الـــثـــاثـــاء، عــلــى تعديل 

دستور هونغ كونغ.
ــلـــى املــلــحــقــني  ــيـــرات عـ ــيـ ــغـ ــتـ ــت الـ ــ ــلــ ــ دخــ

ُ
وأ

األول والـــثـــانـــي مـــن الـــقـــانـــون األســاســي 
لـــلـــبـــرملـــان، وتــضــمــنــت إجــــــراء تــغــيــيــرات 
كونغ  نظام هونغ  على  النطاق  واســعــة 
ــابــــي، تـــقـــضـــي بـــخـــفـــض مــقــاعــد  ــتــــخــ االنــ
بشكل  مــبــاشــرة  املنتخبة  الــشــخــصــيــات 
مؤيدة  لــجــان  تختار  أن  وتضمن  كبير، 
ـــل 

ّ
ــيــــم. وتـــمـــث ــلــ ــواب بــــرملــــان اإلقــ ــ ــ لـــبـــكـــني نـ

اإلجــــــــــراءات الــــجــــديــــدة، الـــتـــي تـــجـــاوزت 

الصين ُتحكم قبضتها على هونغ كونغ
»إصالح« انتخابي لقمع المعارضة

تواصل الصين إقرار 
سلسلة من التشريعات 

الهادفة إلى قمع 
األصوات المعارضة 

في هونغ كونغ، 
وآخرها إجراء »إصالح 

انتخابي«
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أفغانستان: مؤتمر طاجيكستان يسابق هجوم الربيع

ــذي تـــتـــواصـــل فـــيـــه املــــشــــاورات  ــ فــــي الــــوقــــت الــ
والــــــدعــــــوات لـــوضـــع حــــد لـــلـــحـــرب األفـــغـــانـــيـــة 
وضـــــــــــــرورة تـــحـــقـــيـــق وقــــــــف شـــــامـــــل إلطــــــاق 
ــار، تــصــّعــد حــركــة »طـــالـــبـــان« تــهــديــداتــهــا  ــنـ الـ
بــاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وال سيما 
ضــد الــقــوات األمــيــركــيــة، فــي حـــال بقائها في 
أفــغــانــســتــان بــعــد 1 مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل، وهــو 
الــدوحــة املوقع  الــذي نــّص عليه اتفاق  املوعد 
بني الواليات املتحدة و»طالبان« في فبراير/

شــبــاط مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وتـــأتـــي تــهــديــدات 
جو  األميركي  الرئيس  أثــار  بعدما  »طالبان« 
بموعد  االلتزام  حيال  الشكوك  أخيرًا،  بايدن، 

االنسحاب املحدد.
وردًا عــلــى حــديــث بــايــدن أخــيــرًا عــن احــتــمــال 
تــأجــيــل مــوعــد خــــروج الـــقـــوات األمــيــركــيــة من 
ــان« مـــن أن ذلــك  ــبـ ــالـ رت »طـ

ّ
أفــغــانــســتــان، حــــــذ

الربيع السنوي. وقال  سيقودها لشن هجوم 

املــتــحــدث بــاســم املــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، 
محمد نعيم، في مقابلة مع وكالة »األناضول« 
الواليات  الثاثاء، إن عدم وفاء  التركية أمس 
املتحدة بالتزاماتها أو بعثها إشارات في هذا 
االتجاه »يعني خرق اتفاق الدوحة، وبالتالي 
هــــذه مــشــكــلــتــهــم«. وأوضــــــح ردًا عــلــى ســـؤال 
بــشــأن عـــدم اســتــبــعــاده فـــي مــؤتــمــر صحافي 
بموسكو أخيرًا شن »هجوم الربيع« أنه »إذا 
 الحرية 

ّ
لم تغادر القوات األجنبية بادنا، فإن

واالســــتــــقــــال مــطــلــب شــعــبــنــا. نـــحـــن نـــحـــارب 
القوات األجنبية منذ عشرين عامًا، ومن حق 
الشعب أن يدافع عن حريته وقيمه واستقاله«. 
وعــــن إمــكــانــيــة إعـــطـــاء مــهــلــة حــتــى نــوفــمــبــر/

األميركية،  الــقــوات  النسحاب  الثاني  تشرين 
 »موعد االنسحاب انتهينا 

ّ
شدد نعيم على أن

منه في اتفاق الدوحة. واشنطن تغّير موقفها 
فما  األول،  بتعهدهم  يــلــتــزمــوا  لــم  وإذا  اآلن، 
الثاني؟«.  يلتزموا بتعهدهم  أن  الــذي يضمن 
وشدد نعيم على أن »ال حاجة لقوات أجنبية 
فــي أفــغــانــســتــان، فــهــذه الــقــوات لــم تخفف من 
الحرب، بل زادتها، وخروجها يعني إضعاف 
 األمـــور 

ّ
أحـــد أســبــاب الـــحـــرب«، مــشــيــرًا إلـــى أن

املــفــاوضــات بني  الداخلية »تــحــل على طــاولــة 
األفغان، وكذلك مستقبل الباد«. 

في هذه األثناء، أكد الرئيس األفغاني أشرف 
غني، أن استمرار الحرب في باده ال يصب في 
مصلحة الشعب، داعيًا إلى العمل على إنهاء 
العنف، وذلك في كلمة ألقاها خال مشاركته 
التاسع ملجموعة  الـــوزاري  املؤتمر  فــي  أمــس، 
»قــلــب آســيــا-عــمــلــيــة إســطــنــبــول« املــنــعــقــد في 
طــاجــيــكــســتــان. وكـــانـــت املــجــمــوعــة  تــأســســت 

وأفغانستان،  تركيا  مــن  بــمــبــادرة   ،2011 عــام 
الــســام،  تحقيق  سبل  اجتماعاتها  وتناقش 
ومــكــافــحــة اإلرهـــــــاب وغـــيـــرهـــا مـــن الــقــضــايــا. 
ــلـــدًا،  ــدد أعــــضــــاء املـــجـــمـــوعـــة، 14 بـ ــ ــلـــغ عــ ــبـ ويـ
هـــي تــركــيــا، أفــغــانــســتــان، بــاكــســتــان، الــصــني، 
روسيا، الهند، إيران، أذربيجان، كازاخستان، 
تركمانستان،  طاجيكستان،  قــيــرغــيــزســتــان، 
بلدًا  كــمــا يدعمها 17  الــســعــوديــة واإلمــــــارات، 
ــة. وأوضـــــح غــنــي أن  ــيـ آخــــر، و12 مــنــظــمــة دولـ
الشعب األفغاني مــحــروم مــن الــســام منذ 42 
ــًا، مـــؤكـــدًا ســعــي حــكــومــتــه إليـــجـــاد سبل  عـــامـ
إحــــال الـــســـام فـــي أفــغــانــســتــان. وشــــدد على 
أن الــســام فــي بـــاده سينعكس إيــجــابــًا على 

استقرار املنطقة برمتها.
من جهته، أكد وزير الخارجية التركي مولود 
ــه فـــي املــؤتــمــر  ــلــــو، فـــي كــلــمــة لـ جــــــاووش أوغــ
ــرورة تــحــقــيــق وقــــف إطـــاق  ــ نــفــســه، عــلــى ضــ
نار شامل في أفغانستان، من أجل الوصول 
 االتــفــاق املبرم 

ّ
إلــى حل سياسي. وأوضــح أن

في  »طالبان«  املتحدة وحركة  الــواليــات  بني 
الــدوحــة العام املــاضــي، يعد من أهــم عناصر 
إحـــال الــســام، مضيفًا فــي الــوقــت نفسه أن 

ــدة الــتــوتــر والــعــنــف فـــي أفــغــانــســتــان، لم  »حــ
تــتــراجــع، عــلــى الــرغــم مــن االتـــفـــاق املـــذكـــور«. 
وتــابــع أن »أمـــن واســتــقــرار أفــغــانــســتــان مهم 
الجميع دعم  للجميع، ويجب على  بالنسبة 
مبادرات السام في هذا البلد«. ولفت إلى أنه 
»بناء على طلب األطــراف األفغانية، نستعد 
الحــتــضــان اجــتــمــاعــات رفــيــعــة املــســتــوى في 
تركيا لبحث مسار السام )في إبريل/نيسان 
املقبل(، وأعتقد أن االجتماعات ستساهم في 

الجهود املبذولة إلحال السام«.
بــدوره، أكد وزيــر الخارجية اإليــرانــي، محمد 
جواد ظريف، خال كلمة له بمؤتمر مجموعة 
»الــحــوار  أن  إسطنبول«،  عملية  ـ  آسيا  »قلب 
ــان هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد لتحقيق  ــغـ بـــني األفـ
الــســام واالســتــقــرار فــي أفغانستان«. وشــرح 
ظـــريـــف فــــي كــلــمــتــه فــــي املـــؤتـــمـــر، ســيــاســات 
التعاون  »تحقيق  لـ أفغانستان  تــجــاه  بـــاده 
التعامات  إلى  أفغانستان  اإلقليمي ودخول 
إلــى تسهيل  املتحدة  األمــم  داعيًا  اإلقليمية«، 
عملية الحوار بني مختلف األطراف األفغانية. 
وأكد وزير الخارجية اإليراني أن »أي اتفاقية 
ســـام فــي أفــغــانــســتــان يــجــب أن تــضــمــن حق 
تــقــريــر املــصــيــر لــلــشــعــب األفـــغـــانـــي«، مــشــددًا 
 »الـــحـــلـــول األجــنــبــيــة املـــفـــروضـــة من 

ّ
عــلــى أن

ــــداف ســيــاســيــة،  قــبــل العـــبـــني دولـــيـــني لــهــا أهــ
ــنـــاءة«. مــن نــاحــيــتــه، أكـــد رئيس  وهـــي غــيــر بـ
إمــام علي رحــمــن، فــي كلمة له  طاجيكستان، 
أن باده تدعم تنفيذ استراتيجية  باملؤتمر، 
والــســام  االســتــقــرار  لتأسيس  دولــيــة شاملة 

من جديد في أفغانستان.
)العربي الجديد، األناضول(

متابعة

الرئيس األفغاني: استمرار 
الحرب ال يصب في 

مصلحة شعبنا

مؤتمر جديد احتضنته 
طاجيكستان أمس، 

لمناقشة السالم في 
أفغانستان، على وقع 

تهديد حركة »طالبان« 
بشن »هجوم الربيع« 

إذا لم تنسحب القوات 
األميركية
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سياسة

سوريون تحت رحمة القصف و»النصرة«

6 أعوام على طرد النظام من إدلب

»تحرير الشام« ذريعة 
للنظام وحلفائه للتحرك 

عسكريًا

مطالبات لتركيا بالعودة 
إلى »سوتشي« وإيجاد 

حل لـ»تحرير الشام«

عبسي سميسم

يـــعـــيـــش أهـــــالـــــي إدلــــــــب الــــســــوريــــة 
ــن ســيــطــرة  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ ــــت سـ بـــعـــد سـ
املعارضة عليها، في دوامة جديدة 
مــن الــعــنــف، إذ يــجــدون أنــفــســهــم عــالــقــني بني 
الشام«  التفلت األمني وتسلط »هيئة تحرير 
)جبهة النصرة سابقًا( على املحافظة، والتي 
»حكومة اإلنقاذ« كذراع  استخدمت ما سمي بـ
لها للسيطرة على كل املرافق الخدمية، وبني 
الــتــصــعــيــد املـــتـــواصـــل مــــن الـــنـــظـــام الـــســـوري 
باملدفعية  القصف  باستمرار  أكــان  وحلفائه، 
العسكرية  العمليات  مــن خــال  أو  والــطــيــران، 
ــي. أمـــا  ــ ــ لــلــســيــطــرة عـــلـــى املــنــطــقــة بـــدعـــم روسـ
فكانت  املحافظة،  حــول  التفاوضية  املــســارات 
الـــروس  استغلها  الــســيــاســيــة،  باللعبة  أشــبــه 
لــقــضــم أجـــــزاء واســـعـــة مـــن إدلــــب ومــحــيــطــهــا، 
بهدف تحقيق هدفهم بالسيطرة عليها كاملة 
ــزال محط  ــ ــذي ال يـ ــ ــر الـ ــ بــشــكــل تـــدريـــجـــي، األمـ
ــــب. أمــا  مـــخـــاوف املــعــارضــة واألهـــالـــي فـــي إدلـ
لتحرير  للمعارضة  الدعم  قّدمت  التي  تركيا، 
تتحرك  فلم  ومحيطها،  إدلــب  محافظة  مركز 
»هــيــئــة تــحــريــر  جـــديـــًا إليـــجـــاد حـــل جـــــذري لـــ
الشام«، فيما دخلت في مسارات تفاوضية مع 
روسيا حول املحافظة أسفرت في النهاية عن 
خسارة املعارضة أجــزاء واسعة من األراضــي 
النظام،  لصالح  سيطرتها  تحت  كــانــت  الــتــي 

ومليشيات تسانده.

تحّكم »تحرير الشام«
عــمــلــت »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« بــعــد ســيــطــرة 
املعارضة على فصائل املحافظة نهاية مارس/

إدلـــب،  نــفــوذهــا عــلــى  فـــرض  آذار 2015، عــلــى 
مــا شّكل  وهــو  مدنيًا وعسكريًا،  بها  للتحكم 
ذريــعــة للنظام والـــروس واإليــرانــيــني للتحرك 
عــســكــريــًا بـــاتـــجـــاه املــنــطــقــة بــحــجــة مــكــافــحــة 

هــيــمــنــت أمــنــيــًا وعــســكــريــًا عــلــى مــديــنــة إدلـــب 
منذ دخولها املدينة عام 2014، وحتى اليوم، 
موضحًا أن الهيئة تدعي أن جهاز األمن العام 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب هـــو مـــن كـــافـــة الــفــصــائــل 
أبــدًا، فجهاز  الــواقــع غير ذلــك  العسكرية، لكن 
األمــــن الـــعـــام تــتــحــّكــم بـــه الــهــيــئــة وتـــديـــره مع 
ليس  الفصائل  باقي  مــن  وجــود قسم صغير 
لها أي قرار في مهمات جهاز األمــن. وأضاف 
الــخــالــد أن »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام بـــني الــحــني 
واآلخر تعمل بشكل متعمد على تسيير أرتال 
عسكرية داخل مدينة إدلب، إما بحجة حملة 
أمــنــيــة، أو بحجة اســتــعــراض عــســكــري، ولكن 

الهدف الرئيسي هو ترهيب املدنيني، من أجل 
عــدم االنــتــفــاض فــي وجــه الهيئة، ال سيما أن 
عــنــاصــرهــا قــمــعــوا تــظــاهــرات عـــدة فــي مدينة 
إدلب، طالبت بإسقاط زعيم تحرير الشام أبو 

محمد الجوالني«.
وأشار الخالد إلى أن »تحرير الشام« فرضت 
ــامـــل املــــرافــــق الـــحـــيـــويـــة فــي  ســلــطــتــهــا عـــلـــى كـ
املدينة والحركة التجارية واألسواق والتجار 
ومـــحـــات الـــصـــرافـــة والـــــحـــــواالت، عـــن طــريــق 
الــــذراع املــدنــي الــتــابــع لها »حــكــومــة اإلنــقــاذ«، 
يتم  معمل  أو  صيدلية  أو  شــركــة  أي  ومنعت 
افـــتـــتـــاحـــه مــــن دون تـــرخـــيـــص مــــن »اإلنــــقــــاذ« 

واملوافقة عليه بعد دراسة عن املشروع.
من جهته، أكد حسن جبارة املقيم في مدينة 
»العربي الجديد«، أن »تحرير الشام«  إدلب، لـ
حاليًا لم تختلف بتعاملها وتدخلها بشؤون 
املدنيني عن تعاملها حني كانت تسمى »جبهة 
النصرة«، مضيفًا »نتعامل معها كسلطة أمر 
واقــــع، فــنــحــن غــيــر راضــــني عــن الــطــريــقــة التي 
القضاء على فصائل  مــن خــال  بها  سيطرت 
الــجــيــش الـــحـــر، والــقــبــضــة األمـــنـــيـــة الــكــبــيــرة 
وتفردها باألمور املدنية عبر حكومة اإلنقاذ، 
إال أنها أصبحت أمرًا واقعًا وبتنا مرغمني على 
التعامل معها«. ولفت إلى أن »النسبة الكبرى من 
األهالي تدرك هذا األمر جيدًا لكن سوء األوضاع 
املعيشية وانتشار مخيمات النزوح و الكثير 

الناس  تجعل  األخـــرى  الحياتية  املشاكل  مــن 
األمــر«. الطرف عن هــذا  أو يغضون  يسكتون 

ومـــمـــا يـــزيـــد مـــعـــانـــاة املـــدنـــيـــني فـــي مــحــافــظــة 
إدلــــب هـــو اتـــخـــاذ الــنــظــام والــــــروس، »تــحــريــر 
الشام« كذريعة لقصف املحافظة بشكل دائم، 
خسارة  املحافظة  في  الكبرى  الكارثة  وكانت 
حوالي 1.7 مليون نازح ملنازلهم التي ُهجروا 
الــســيــطــرة عــلــى مــدنــهــم وقــراهــم  منها نتيجة 
يزالون  وال  النظام وحلفائها،  قــوات  قبل  مــن 
يعانون ظروفًا صعبة في املخيمات الشمالية 
ومناطق الــنــزوح، وســط انــعــدام فــرص العمل 
ــدرة املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة، فـــي ظـــل أزمـــة  ــ ونـ

اقتصادية ومعيشية خانقة تعيشها الباد.

الدور التركي
ــام هـــذا الـــواقـــع، بــاتــت تــركــيــا تــحــت ضغط  أمــ
بالعودة  التزاماتها،  عند  بالوقوف  املطالبة 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق ســــوتــــشــــي، وتـــطـــبـــيـــق حـــــــدوده 
الـــجـــغـــرافـــيـــة، مــــا يـــعـــنـــي إبــــعــــاد الـــنـــظـــام عــن 
وإيراني،  بدعم روســي  التي قضمها  املناطق 
ســلــمــًا أو حـــربـــًا. كــمــا تـــواجـــه تــركــيــا مــطــالــبــا 
»تحرير  بالتحرك الجدي إليجاد حل جذري لـ
الشام« ووضع حلول لتنظيم الوضع األمني 

والخدمي في املحافظة.
ــابـــل، فــإنــهــا بـــــدأت بــتــرتــيــب أوراقـــهـــا  ــقـ فـــي املـ
بشكل  إدلــب  في  العسكرية  املعارضة  وأوراق 
ــــدم تـــمـــدد الــنــظــام  ــثـــر تــنــظــيــمــًا، لـــضـــمـــان عـ أكـ
إدلــــب. فأنشأت  فــي عــمــق   

ً
وحــلــفــائــه مستقبا

ــقـــاط عــســكــريــة تـــابـــعـــة لــجــيــشــهــا  ــــال نـ مــــن خـ
جــدارًا ناريًا في مواجهة النظام على خطوط 
التماس، بعد أن أبدى النظام مع الروس نوايا 
للتقّدم والسيطرة على الطريق الدولي »أم 4«، 
انطاقًا من جبل الزاوية جنوب إدلب. وزجت 
ــــاآلالف مـــن مقاتلي  أنـــقـــرة إلـــى ذلـــك الـــجـــدار بـ
»الكوماندوس«،  قوات  جيشها، وتحديدًا من 
النقاط بأسلحة وعتاد هجومي  تلك  وزودت 

يصعب على النظام وقواته مواجهته. 
كما عمدت تركيا إلى إعادة تنظيم املعارضة وال 
سيما »الجبهة الوطنية للتحرير«، وهي تحالف 
عسكري يضم العديد من الفصائل في إدلب، 
بهدف تنظيم صفوفها استعدادًا للسيناريوهات 
املـــقـــبـــلـــة. بـــيـــد أن عـــقـــدة الـــســـيـــطـــرة الـــواســـعـــة 
إدلــب، ال  الشام« على مساحات من  »تحرير  لـ
تـــزال تــحــرج أنــقــرة، أمـــام الــــروس واإليــرانــيــني 
مــن جــهــة، واملجتمع الــدولــي مــن جهة أخــرى.

وفي ظل هذه األجواء، يبقى مصير املحافظة 
إلى  دولــيــة وغربية  جــهــودًا  وينتظر  غامضًا، 
جانب تركيا لحله بشكل كامل، وإنهاء معاناة 
املدنيني في املحافظة من ويات تسلط الهيئة 

ومن ويات الحرب.

شهدت محافظة 
إدلب خالل ست سنوات 
من سيطرة المعارضة 

السورية عليها، تحّوالت 
كبيرة، جعلت أهلها 

خاضعين لتسلط »هيئة 
تحرير الشام«، بموازاة 

استمرار تهديد النظام

)Getty( تصعيد متواصل من النظام السوري وحلفائه

الجماعات اإلرهابية، ما أحرج املوقف التركي 
إدلب  املقاتلة في  األخــرى  املعارضة  وفصائل 
 تــقــّدم الــــروس فــي مــعــارك 

ً
ومــحــيــطــهــا. وفــعــا

بدأت منذ العام 2019 وانتهت في مارس/آذار 
من العام املاضي، باتفاق روسي-تركي لوقف 
إطاق النار، بعد أن خسرت املعارضة في تلك 
املعارك أجزاء واسعة من املحافظة ومحيطها، 
ال سيما جــنــوبــًا، والــتــي كــانــت أســاســًا تحت 

سيطرة املعارضة.
ــام« عــلــى  ــ ــشـ ــ ــرت ســـيـــطـــرة »تـــحـــريـــر الـ ــ ــ كـــمـــا أثـ
الــــوضــــع املــعــيــشــي لــلــســكــان املـــدنـــيـــني الـــذيـــن 
ــذي كـــان يطبق  ــد الــ تــخــلــصــوا مـــن نــظــام األســ
قــبــضــتــه األمـــنـــيـــة عــلــى املـــدنـــيـــني، لــيــخــضــعــوًا 
ــالـــي يــتــدخــل  ــكـ مـــجـــددًا لــســيــطــرة تــنــظــيــم راديـ
بتفاصيل حياتهم اليومية. فبعد انتزاع إدلب 
األمنية  الفروع  بدلت 

ُ
است النظام  من سيطرة 

بهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كما 
بدلت املحاكم املدنية بمحاكم شرعية من 

ُ
است

دون أي دور ملحامي الدفاع. وفي هذا السياق، 
»تـــحـــريـــر  ــع لــــ ــابـ ــتـ ــام الـ ــعــ نـــفـــذ جـــهـــاز األمــــــن الــ
الــشــام« يــوم اإلثــنــني املــاضــي، حكمًا بــاإلعــدام 
رجــمــًا بــالــحــجــارة بــحــق ثـــاث ســيــدات ورجــل 
وسط مدينة إدلــب، بتهمة الزنى والقتل. كما 
عــثــر األهـــالـــي عــلــى جــثــتــني لــشــابــني مقتولني 
برصاص مجهولني، في حادثتني منفصلتني 
عــلــى أطــــــراف مــديــنــة ســلــقــني، وأطـــــــراف بــلــدة 
الدانا شمال محافظة إدلب، اإلثنني، ما يشير 
إلى تدهور الوضع األمني في عموم املحافظة.

الذين  املدنيني  الناشطني  الهيئة  كما حاربت 
خــــرجــــوا بــــثــــورة ضــــد الـــظـــلـــم مــــن أجـــــل بــنــاء 
ــانــــون، فــتــمــت تــصــفــيــة الــكــثــيــر منهم  دولـــــة قــ
وتكفير آخرين بسبب دعوتهم لبناء مجتمع 
ــر عــنــد الــوضــع  ديــمــقــراطــي. ولـــم يــتــوقــف األمــ
األمني الذي ازداد سوءًا بل تعداه إلى الوضع 
الــخــدمــي، فــســيــطــرت الــهــيــئــة عــلــى كــل املــرافــق 
الخدمية وبدأت باستثمارها من أجل تمويل 
املدنيني، وبأسعار  نفسها ذاتيًا على حساب 
الوكيل  ال طاقة لهم على تحّملها. فأصبحت 
الكهرباء واالتــصــاالت وحتى  لبيع  الحصري 
ــم تسمح  ــة، ولــ ــرافـ اســـتـــولـــت عــلــى مــهــنــة الـــصـ
بــمــمــارســتــهــا إال مـــن خـــالـــهـــا. كــمــا اعــتــمــدت 
الهيئة على الغرامات كوسيلة لجني األموال، 
فــمــنــعــت األعــــــراس فـــي الـــصـــاالت مـــن دون أن 
تغلقها ولكنها فرضت غرامات كبيرة على من 
يقيم عرسًا في صالة، كما منعت حيازة التبغ 
فــيــمــا ســمــحــت لــلــتــجــار بــاســتــيــراده مـــن أجــل 
فــرض غــرامــات على تــجــار املــفــرق واملواطنني 

الذين يضبطون ومعهم علب سجائر.
وقال الشاب محمود الخالد املقيم في مدينة 
»العربي الجديد«، إن »تحرير الشام«  إدلب، لـ
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