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إسرائيل وإيران

أفـــادت وســائــل إعــام إسرائيلية، أمــس الجمعة، بــأن السلطات األردنــيــة أبلغت تل 
أبــيــب خــال األيـــام األخــيــرة بــأنــه بـــدءًا مــن غــد، األحـــد، سيتم منع اإلسرائيليني من 
دخـــول منطقتي الــبــاقــورة والــغــمــر األردنــيــتــني. وجـــاء قـــرار املــنــع بعد انــتــهــاء فترة 
عة 

ّ
املوق عــربــة«  »وادي  باتفاقية  املــرفــق  الــخــاص  امللحق  عليها  نــّص  التي  التأجير 

بني األردن وإسرائيل عام 1994، الشهر املاضي. وذكرت القناة اإلسرائيلية )13(، أن 
األردن رفض طلب إسرائيل تمديد فترة التأجير ملدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء 
الفترة التي استمرت 25 عامًا. وأضافت أن وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي 
أبلغ مستشار األمن القومي اإلسرائيلي مئير بن شابات بذلك، خال اجتماع عقد 
القناة إلى أن املزارعني اإلسرائيليني  أيــام. وأشــارت  بينهما بالعاصمة عمان، قبل 
تلقوا، يوم الخميس املاضي، رسائل من سلطات تل أبيب تفيد بأنه سيمنع عليهم 
دخــول املنطقتني بــدءًا من غد، األحــد. وكشف رئيس املجلس اإلقليمي اإلسرائيلي 
لوادي األردن إيدان غرينباوم، حيث تقع الباقورة والغمر، أن املسؤولني األردنيني 
أخبروه بأنه اعتبارًا من منتصف ليل السبتـ  األحد، سُيمنع الدخول لهذه األراضي. 
وأضاف أنه »حتى وقتنا الحالي لم يلتق بنا أي مسؤول إسرائيلي أو يوجه رسالة 

لنا حول املوضوع ُيطلعنا فيها على آخر املستجدات«. 
(األناضول، فرانس برس)

غزة ـ ضياء خليل

قوات  قمع  الجمعة، عقب  أمــس  الحّي،  بالرصاص   29 فلسطينيًا، منهم   69 أصيب 
االحتال اإلسرائيلي متظاهري األسبوع الـ82 ملسيرات العودة وكسر الحصار على 
الــحــدود الشرقية لقطاع غــزة مع األراضـــي املحتلة. وذكــرت وزارة الصحة في غزة 
 الطواقم الطبية تعاملت مع 69 إصابة مختلفة، منها 29 بالرصاص الحي، من 

ّ
أن

قبل قــوات االحــتــال شــرق قطاع غــزة. وشـــارك عــشــرات الفلسطينيني فــي فعاليات 
»مستمرون« التي أطلقتها الهيئة الوطنية العليا ملسيرات العودة وكسر الحصار، 
وســـط تــأكــيــد مــن الــهــيــئــة والـــقـــيـــادات الــفــصــائــلــيــة بــاســتــمــرار املــســيــرات حــتــى كسر 
املشاركة  يواصلون  الفلسطيني  الشعب  أبناء   

ّ
إن الهيئة  وقالت  غــزة.  عن  الحصار 

في مسيرات العودة كل جمعة من األسبوع، للمطالبة بحقهم العادل في العودة إلى 
»الجهاد  في حركة  القيادي  أّكــد  للفعاليات،  الختامي  املؤتمر  وفي  املحتلة.  الديار 
 مسيرات العودة متواصلة طاملا ظل االحتال »جاثمًا 

ّ
اإلسامي«، خالد البطش، أن

 واعتقااًل وحصارًا وإبعادًا«، مشددًا على أن »خطورة هذه 
ً
على صدورنا ويمعن قتا

املرحلة تحتاج إلى توجيه كافة طاقات شعبنا في جميع أماكن وجوده لانخراط 
 تهديدات قادة االحتال ضد القطاع ليست جديدة، 

ّ
في هذه املسيرات«. ولفت إلى أن

وهي تندرج في إطار محاوالت العدو تركيع الشعب الفلسطيني.

أعــلــن املــبــعــوث األمــمــي إلــى ســوريــة غير بــيــدرســن أن مــحــادثــات صياغة الدستور 
السوري، والتي تضم ممثلني عن املعارضة والنظام واملجتمع املدني، »تسير بشكل 
أفضل بكثير« مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الجولة املقبلة ستعقد في 25 نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي، فيما طالبت املعارضة بمناقشة »سلة اإلرهاب« خارج إطار 

أعمال اللجنة الدستورية.
بشأن  املفاوضات  من  األولــى  الجولة  الجمعة،  أمــس  في جنيف  بيدرسن،  واختتم 
الدستور السوري. وأعلن أن أعضاء الوفود املشاركة في االجتماع تصدوا باحترافية 
للمناقشات، التي أقر بأنها كانت »مؤملة جدًا« في بعض األحيان. وأضاف »أعتقد 
أنها ســارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس«. وأضــاف »الجولة املقبلة 
مــن املــنــاقــشــات تــبــدأ فــي 25 نــوفــمــبــر«، مــوضــحــًا أن املــنــاقــشــات ركـــزت عــلــى قضايا 
السيادة ووحــدة األراضــي واإلرهـــاب. وأعــرب عن أمله في أن تكون اللجنة »فاتحة 
التفاوض املعارضة نصر  لعملية سياسية أوســع« في سورية. وقــال رئيس هيئة 
الحريري، في مؤتمر صحافي، »نأمل للمهمة أن تنجح، وحرصنا أن نعد بأقصى 
درجات ما تحتاجه العملية الدستورية، فالشعب السوري من جديد يدفع الثمن من 
دماء أبنائه وجراحهم باستهداف مقصود من قوات النظام وداعميه من الدول في 
أرياف حماة وإدلب والاذقية، بحجة محاربة اإلرهاب«. وأضاف »نطالب بفتح سلة 
اإلرهاب، ومناقشة هذا املوضوع خارج إطار أعمال اللجنة الدستورية«. وأعلن أن 

وفد املعارضة مستعد للعودة إلى طاولة التفاوض في 25 نوفمبر.
(رويترز، األناضول)

بومبيو: روسيا ليست 
شريكًا يعول عليه في 

الشرق األوسط

قمة رباعية تركية 
ألمانية فرنسية بريطانية 

ستعقد في لندن

للحديث تتمة...

أميركا تواصل 
انقالباتها 

السورية

ماذا وراء التصعيد الروسي  في إدلب؟

في مؤشر جديد على الخالفات حول الملف السوري داخل اإلدارة األميركية، جاء 
إعالن وزير الخارجية مايك بومبيو أمس أن الجنود األميركيين ما زالوا على األرض في 
في  وذلك  قواته،  سحب  ترامب  دونالد  خطط  عن  تراجعًا  يبدو  ما  في  سورية، 

موازاة رفع أنقرة من مستوى تحديها لألوروبيين

فـــي انـــقـــاب أمــيــركــي جــديــد بــشــأن 
امللف السوري، أعلن وزير الخارجية 
األمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو أمـــس أن 
الجنود األميركيني ما زالوا على األرض في 
سورية، فيما تعرضت اإلدارة األميركية إلى 
توبيخ من نائب املبعوث األميركي الخاّص 
التحالف ضــّد تنظيم »داعـــش« ويليام  إلــى 
روبوك، متهمًا إدارة الرئيس دونالد ترامب 
خاذ تدابير أقوى لكبح 

ّ
حاول« ات

ُ
بأنها »لم ت

الرئيس التركي رجب طّيب أردوغان من شن 
عملية في الشمال السوري. 

ــال بــومــبــيــو، خــــال مــشــاركــتــه أمــــس في  ــ وقـ
احــتــفــاالت الـــذكـــرى الــثــاثــني لــســقــوط جــدار 
برلني، إنه »ليس من الحكمة اعتبار روسيا 
ــــط«،  شــريــكــًا يــعــول عــلــيــه فـــي الـــشـــرق األوسـ
مــضــيــفــًا أن »الــجــنــود األمــيــركــيــني مـــا زالـــوا 
على األرض في سورية ولــم ننسحب«. من 
الـــدفـــاع األمــيــركــيــة  جــهــتــهــا، دافـــعـــت وزارة 
)البنتاغون( عن وجود القوات األميركية في 
 الــواليــات 

ّ
الــشــرق الــســوري، مــشــددة على أن

املتحدة ال تسرق النفط. وقال املتحدث باسم 
»الواليات   

ّ
إن البنتاغون جوناثان هوفمان 

 املــنــافــع 
ّ
املــتــحــدة ال تــنــتــفــع مـــن كـــل ذلــــك. إن

ــــى قــــــوات ســــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة«  ــعـــود إلـ تـ
ــح، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي،  ــ )قـــســـد(. وأوضــ
أكـــراد املنطقة،  فــي »مــنــح  الــهــدف يتمثل   

ّ
أن

إيــرادات  الديمقراطية، مصدر  قوات سورية 
على  العسكرية  حملتهم  تعزيز  وإمــكــانــيــة 
ــاف »بــالــتــالــي )نــســعــى( إلــى  ــ ــــش«. وأضـ داعــ
منع داعــش من الــوصــول إلــى حقول النفط، 
السيطرة لألكراد وقوات  إتاحة  إلى  وأيضًا 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«. وأوضــــح أن بــاده 
الديمقراطية  قـــوات ســوريــة  دعـــم  »تـــواصـــل 
الــحــفــاظ على استمرارية  بــهــدف  بــالــســاح، 
محاربتهم تنظيم داعــش اإلرهــابــي«. وكان 

ــــف بــرمــيــل  تــنــظــيــم »داعـــــــــش« يـــضـــخ 45 ألــ
يــومــيــًا خـــال ســيــطــرتــه عــلــى حــقــول النفط 
مليونا ونصف  منحه  مــا   ،2015 الــعــام  فــي 
مليون دوالر من العائدات يوميًا، وسمح له 
بتمويل اعتداءات في سورية وفي الخارج، 
وفــق ما قــال عضو هيئة األركـــان األميركية 
ويليام بيرن، الذي أضاف »لن نسمح بتكرار 

ذلك«. 
ــيــــركــــي رفـــيـــع  ــــؤول أمــ ــــسـ إلــــــى ذلـــــــك، وّجـــــــه مـ
املــســتــوى انــتــقــادًا إلـــى إدارة تــرامــب بسبب 
عدم بذلها جهودًا كافية ملنع هجوم تركيا 
ـــه 

ّ
عــلــى األراضـــــــي الـــســـوريـــة، والــــــذي قــــال إن

وذكـــرت صحيفة  عــرقــي«.  »تطهير  بـ تسّبب 
الخميس،  أمس  أول من  تايمز«،  »نيويورك 
ــذّكـــرة داخــلــيــة كتبها  ـــهـــا حــصــلــت عــلــى مـ

ّ
أن

ــبــــعــــوث األمــــيــــركــــي الـــــخـــــاّص إلـــى  ــائــــب املــ نــ
التحالف ضّد »داعش« ويليام روبوك، أشار 
حاول« 

ُ
 الــواليــات املتحدة »لــم ت

ّ
فيها إلــى أن

خاذ تدابير أقــوى لكبح أردوغــان. وانتقد 
ّ
ات

روبوك »الجهود الحثيثة للتطهير العرقي« 
 األكــــراد 

ّ
مــن جــانــب تــركــيــا وحــلــفــائــهــا بــحــق

في سورية، والتي »ال ُيمكن تعريفها سوى 
ها جرائم حرب أو تطهير عرقي«. وتبرز 

ّ
بأن

مذكرة روبــوك كيف أن قــرار ترامب بسحب 
القوات األميركية كان مثيرًا للخاف بشدة، 
 
ً
حتى داخل إدارته. وأضافت الصحيفة نقا

ب التاريخ 
َ
عن املذّكرة »يومًا ما، عندما ُيكت

الــدبــلــومــاســي، ســيــتــســاءل املــــرء عــّمــا حــَدث 
ــم املــســؤولــون بــاملــزيــد ملنع 

ُ
هنا وملـــاذا لــم يــق

 )ملــاذا لم( يتحّدثوا بقّوة 
ّ

هــذا، أو على األقــل
أكبر للوم تركيا على سلوكها«. من جهتها 
رفــضــت املــتــحــّدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــّيــة 
األميركّية مــورغــن أورتــيــغــاس الــقــول مــا إذا 
كــانــت هــذه »االتـــصـــاالت الــداخــلــيــة الخاصة 
أوضحنا  »لقد  وقالت  صحيحة.  املزعومة« 

نا نختلف بشّدة مع قرار أردوغــان دخول 
ّ
أن

باستثناء  شــــيء،   
ّ

كـــل فعلنا  ولــقــد  ســـوريـــة، 
املواجهة العسكرّية، ملنع هذا«. 

من جهة أخرى، واستباقًا الجتماع أردوغان 
الثاني  13 نوفمبر/تشرين  فــي  تــرامــب،  مــع 
ــالــــي، والــــــــذي ســـيـــتـــم فـــيـــه بـــحـــث املــلــف  الــــحــ
الـــســـوري، يــجــري أردوغـــــان اتــصــااًل هاتفيًا 

عدنان أحمد

واصلت الطائرات الحربية الروسية غاراتها 
عــلــى مــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
املزيد من  السوري، موقعة  الشمال  ومناطق 
يشّكل  ذلــك  بــأن  د 

َ
وُيعتق املدنيني،  الضحايا 

تـــوطـــئـــة الســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
املوسعة التي كانت توقفت نهاية أغسطس/

آب املاضي، بعد تفاهمات روسية-تركية.
ــارات روســيــة  ــ ــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن غــ وقـ
استهدفت فجر أمس الجمعة قرية الرامي في 
الــزاويــة بريف إدلــب الجنوبي، مــا أدى  جبل 
إلى مقتل امرأة وابنتها، باإلضافة إلى امرأة 
أخــــرى وإصـــابـــة آخـــريـــن ودمـــــار فـــي األبــنــيــة 
الــســكــنــيــة. كــمــا اســتــهــدف الــطــيــران الــحــربــي 
الــروســي بــغــارات عــدة مدينة كفرنبل وبلدة 
حـــزاريـــن وبــلــدة مــعــرة حــرمــة وقــريــة الشيخ 
مصطفى فــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، تــزامــنــًا 
مع قصف مدفعي على قرى الشيخ مصطفى 

اليوم  بوتني  الــروســي فاديمير  مــع نظيره 
السبت، بــشــأن الــوضــع فــي ســوريــة وتنفيذ 
املــذكــرة الــروســيــة الــتــركــيــة. وصــعــدت أنــقــرة 
خــصــوصــًا بـــوجـــه أوروبـــــــا، إذ أعــلــنــت أنــهــا 
ــر تــنــظــيــم »داعــــــــــش« إلـــى  ــنـــاصـ ــتـــرســـل عـ سـ
بــلــدانــهــم ابـــتـــداء مـــن اإلثـــنـــني املــقــبــل، وذلـــك 
الفرنسية  األملــانــيــة  التركية  للقمة  استباقًا 
الــبــريــطــانــيــة، فــي لــنــدن فــي 3 و4 ديسمبر/

كانون األول املقبل.
وأتــــاح اتــفــاق مــع روســيــا واتــفــاق آخـــر أبــرم 
ــتـــوبـــر/ ـــات املــــتــــحــــدة فــــي 17 أكـ ــ ــواليـ ــ مــــع الــ
تــشــريــن األول املــاضــي وقـــف الــهــجــوم الــذي 
موالية  مــع فصائل ســوريــة  تركيا  بــاشــرتــه 
لها في 9 أكتوبر/تشرين األول املاضي ضد 
»الوحدات« الكردية في شمال شرق سورية. 
وأعلن أردوغان، أمس الجمعة، أنه سيبحث 
مع ترامب خال القمة بينهما، في واشنطن، 
»قضايا بعينها تناولناها من قبل وأخرى 
نناقشها خال محادثات وجها لوجه«.  لم 
وقــــال »بــالــطــبــع، ســنــنــاقــش املــنــطــقــة اآلمــنــة 
ــئـــني. ســنــنــاقــش  فـــي ســـوريـــة وعــــــودة الـــاجـ
)مــنــظــومــة صـــواريـــخ( إس-400 و)طـــائـــرات( 

والنقير وحسانة في الريف نفسه. كما طاول 
الــقــصــف املــدفــعــي جــمــعــيــة الــكــهــربــاء وقــريــة 
عرب فطومة وبلدتي كفرناها وخان العسل 
في ريف حلب الغربي، مصدرها قوات النظام 

املتمركزة في األكاديمية العسكرية.
وكانت موجة قصف عنيف أسفرت، أول من 
أمس الخميس، عن سقوط قتلى وجرحى في 
صفوف املدنيني، ودمار واسع، فيما ارتكبت 
الــطــائــرات الحربية، قبل يــومــني، مــجــزرة في 
قـــريـــة الـــســـحـــارة بـــريـــف حــلــب الـــغـــربـــي، راح 
نــســاء وأطــفــال،  مــدنــيــني، بينهم  ضحيتها 8 
وإصابة أكثر من 20 آخرين. يأتي ذلك بالرغم 
مــن إعــان روســيــا يــوم 30 أغسطس املاضي 
وقف إطاق نار من قبل قوات النظام جنوبي 
ـــت قــــوات 

ّ
ــن ــــب وشـــمـــالـــي حــــمــــاة، حـــيـــث شـ إدلــ

الــنــظــام وروســيــا حملة قــصــف جـــوي مكثف 
على املنطقة منذ إبريل/نيسان املاضي، أدت 
إلى مقتل وجرح املئات، ونزوح قرابة مليون 

شخص، ودمار واسع في البنية التحتية.
كــمــا يشهد ريـــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي مــعــارك 
النظام والفصائل املسلحة  عنيفة بني قوات 
الشام«  أعلنت »هيئة تحرير  إذ  املنطقة،  في 
)جــبــهــة الــنــصــرة ســـابـــقـــًا(، إصـــابـــة مــروحــيــة 
الاذقية.  شــمــال  كبينة  مــحــور  على  للنظام، 
وقالت شبكة »إباء« التابعة للهيئة إن »سرية 
ــادات«، الــتــابــعــة إلـــى »تــحــريــر الـــشـــام«،  املــــضــ
تــابــعــة للنظام  تمكنت مــن إصــابــة مــروحــيــة 
السوري فوق محور كبينة في ريف الاذقية 
الشمالي. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري 
في »الهيئة« قوله إن املروحية التي أصيبت 
هبطت اضطراريًا في مناطق سيطرة النظام. 
وفـــي تــفــســيــره لــهــذا الــتــصــعــيــد الـــروســـي في 
الــشــمــال الـــســـوري، قـــال الــقــيــادي فــي الجيش 
الــــســــوري الـــحـــر الــعــمــيــد فـــاتـــح حـــســـون، في 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »فــشــل  ـــ تـــصـــريـــح لــ
اقتحام  فــي  الـــروس واإليــرانــيــني ومرتزقتهم 

حجمها  الــبــالــغ  تــجــارتــنــا  وقــضــيــة  إف-35 
املعركة  أيــضــًا  سنناقش  دوالر.  مليار   100
مــــع شــبــكــة فـــتـــح الـــلـــه غـــولـــن وقـــضـــيـــة بــنــك 
خــلــق«. وفــي 16 أكــتــوبــر اتــهــم ممثلو ادعــاء 
اتحاديون في مانهاتن البنك باملشاركة في 
خطة بمليارات الدوالرات لتفادي العقوبات 
األمــيــركــيــة عــلــى إيــــران فــي قــضــيــة أدت إلــى 
توتر العاقات بني أنقرة وواشنطن. وكشف 
أردوغــــــان أنـــه ســيــجــري مــكــاملــة هــاتــفــيــة مع 
بوتني اليوم السبت، موضحًا »نحن بحاجة 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــتـــى يـــكـــون  لـ
هــنــاك أســـاس ملــحــادثــاتــنــا فــي 13 نوفمبر« 
مــع تـــرامـــب. وقــــال املــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة دمــيــتــري بــيــســكــوف إن 
بــوتــني وأردوغــــــان ســيــنــاقــشــان الــوضــع في 

سورية وتنفيذ املذكرة الروسية التركية.
من جهة ثانية، أعلن وزير الداخلية التركي 
بترحيل  ستبدأ  أنــقــرة  أن  صويلو  سليمان 
عــنــاصــر »داعــــــش« األجـــانـــب إلــــى بــلــدانــهــم. 
ــال، لــوكــالــة »األنـــاضـــول« أمـــس الجمعة،  وقــ
»نقول لكم اآلن إننا سنقوم بإعادتهم إليكم. 
سنبدأ ذلك اإلثنني« في إشــارة إلى عناصر 

الكبينة بريف الاذقية الشمالي منذ شهور 
وبكل الوسائل، جعل روسيا تلجأ كعادتها 
املدنيني  على  اإلجــرامــيــة  بــأدواتــهــا  للضغط 
والبنى التحتية، فأصبح القصف على جسر 
ــز الــرعــايــة  ــراكـ الـــشـــغـــور رتـــيـــبـــًا، مــســتــهــدفــًا مـ
ــــدارس  الــطــبــيــة واملــنــظــومــات اإلســعــافــيــة واملـ
املقاتلني  ذوي  من  انتقامًا  التحتية،  والبنى 
ورأى حسون  األول«.  املــقــام  فــي  الكبينة  فــي 
الــهــدف اآلخــر لهذا التصعيد هــو توجيه  أن 
ــة لــتــركــيــا بـــــأن »قـــمـــة ســـوتـــشـــي حـــول  ــالــ رســ
إدلب لم يتم تنفيذها بما يتعلق بالفصائل 
املــصــنــفــة إرهـــابـــيـــة، وبــفــتــح الـــطـــرق الــدولــيــة 
يتوجب  وبــالــتــالــي  عــازلــة،  منطقة  وتشكيل 
كامل  تنفيذ  عــدم  عــن  التغاضي  تركيا  على 
اتفاقية قمة سوتشي حول شرق الفرات بما 
زيـــارة  أن  واعــتــبــر  قـــســـد«.  بمليشيا  يــتــعــلــق 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان املرتقبة 
للواليات املتحدة في األيام املقبلة والتقارب 
األميركي-التركي لهما عاقة بما يحدث في 
»الـــواليـــات املــتــحــدة صــرحــت مـــرارًا  إدلـــــب، فــــ
بــضــرورة الحفاظ على املنطقة وعــدم تنفيذ 
عــمــلــيــات عــســكــريــة واســـعـــة فــيــهــا، واالتـــحـــاد 
األوروبــــــــي كـــذلـــك، وهــــو مـــا تـــحـــاول روســيــا 
استثماره قبل أي تقارب محتمل بني تركيا 
والواليات املتحدة، مذكرة بضرورة أن تكون 
جــــزءًا فـــي أي تــفــاهــم دولــــي قـــد يــحــدث على 
الرئيسي  األراضــي السورية، كونها املتحكم 

بنظام )بشار( األسد الفاشل«.
وفي السياق، قّدمت هيئة التفاوض السورية 
مذكرة إلى األمم املتحدة تطالب فيها بوقف 
ــــدت  الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي إدلــــــــب. وأكــ
الهيئة، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي 
»تويتر«،  موقع  على  الدستورية«  »اللجنة  لـ
أهمية حماية املدنيني، وعدم استخدام حّجة 
 عمليات 

ّ
وجــــود املــنــظــمــات اإلرهـــابـــيـــة لــشــن

عسكرية فــي إدلـــب. وكـــان أعــضــاء فــي قائمة 

الــتــنــظــيــم. وأعـــلـــن املــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
التركية، إبراهيم قالن، أمس الجمعة، أن قمة 
بريطانية،  فرنسية  أملــانــيــة  تــركــيــة  ربــاعــيــة 
ستعقد فــي لــنــدن عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
قمة حلف شمال األطلسي في 3-4 ديسمبر/

ذلك  على  التوافق  بعد  املقبل،  األول  كــانــون 
فــــي اجـــتـــمـــاع تـــحـــضـــيـــري عـــقـــد فــــي مــديــنــة 
إسطنبول أمس. وقال قالن إنه »تم التوافق 
على عقد القمة، وسنناقش مواضيع تتعلق 
ــن جـــهـــة، واملـــــوضـــــوع الـــســـوري  بـــالـــنـــاتـــو مــ
وهــو األســـاس مــن جهة أخـــرى، والــخــطــوات 
املــســتــقــبــلــيــة تـــجـــاه الـــتـــطـــورات الـــســـوريـــة«. 
وأوضــح قالن أن »أردوغــان طلب عقد القمة 
فـــي إســطــنــبــول أو فـــي واليــــة تــركــيــة قــريــبــة 
من الــحــدود )الــســوريــة(، مثل شانلي أورفــة 
تــــزال عند  أو غــــازي عــنــتــاب، وأن تــركــيــا ال 
الـــرأي، حيث إن موضوع القمة متعلق  هــذا 
ــئـــني، واملــــوضــــوع يتعلق  بـــســـوريـــة، والـــاجـ
بالجوار التركي، ولكن لعدة أسباب لن يتم 
انــعــقــاد الــقــمــة قــبــيــل قــمــة الــنــاتــو، ولــهــذا تم 

االتفاق على عقدها في هذا التاريخ«.
(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)

ــي الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة  ــي فــ ــدنــ املـــجـــتـــمـــع املــ
الــتــقــوا الــخــمــيــس املـــاضـــي املــبــعــوث األمــمــي 
إلى سورية غير بيدرسن، وأكدوا له ضرورة 
نظام  ها 

ّ
يشن الــتــي  العسكرية  الحملة  وقــف 

األســد على إدلــب، وأبلغوه أن استمرار هذه 
الحملة سيؤثر سلبًا على سير عمل اللجنة 
الــدســتــوريــة. كــمــا طــالــب األعـــضـــاء بــضــرورة 
عقد جلسة طارئة في مجلس األمن إلدانة هذا 
العدوان واملطالبة بحماية املدنيني، مشددين 
على أن استمرار العمليات العسكرية للنظام 
»ال يـــتـــفـــق مــــع إجــــــــــراءات بــــنــــاء الـــثـــقـــة الــتــي 
يــجــب أن تــتــرافــق مــع انــطــاق أعــمــال اللجنة 
الــدســتــوريــة«. كــمــا طــالــب االئــتــاف الوطني 
السوري املعارض مجلس األمن بعقد جلسة 

بإدلب،  الجارية  التطورات  في  للنظر  طارئة 
واتــخــاذ الــخــطــوات الــازمــة »لــوقــف الهجوم 
الــذي يستهدف  املمنهج  والقصف  اإلجرامي 
والقيام  املــنــاطــق،  تلك  فــي  السكنية  األحــيــاء 
إلى  املــدنــيــني«. ولفت  مــا يضمن حماية   

ّ
بكل

ــة لــلــنــظــام  ــيـ ــابـ أن »تــصــاعــد الــهــجــمــات اإلرهـ
وحلفائه على ريــف إدلـــب وحــلــب والــاذقــيــة 
دخــل مرحلة جــديــدة مــن اإلجــــرام والتدمير، 
 ،»

ً
 دولــيــًا عــاجــا

ً
األمــر الــذي يستدعي تــدخــا

ــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة  ــ مــوضــحــًا أنـــه خـــال األيـ
ومراكز  السكنية  األحــيــاء  القصف  استهدف 
الــــدفــــاع املــــدنــــي واملـــــــــدارس واملــســتــشــفــيــات، 

ف عشرات القتلى والجرحى.
ّ
وخل

وفـــي شــرقــي الــبــاد، ســّيــرت تــركــيــا وروســيــا 

ــــدود الـــســـوريـــة  ــــحـ ــدة عـــلـــى الـ ــديــ دوريـــــــــات جــ
الــتــركــيــة بــتــغــطــيــة مـــن مـــروحـــيـــات عــســكــريــة 
الروسية  مــذكــرة سوتشي  بموجب  روســيــة، 
موقع  ونقل  ســوريــة.  شرقي  لشمال  التركية 
»روسيا اليوم« عن طيار روسي قوله: »قمنا 
ــات  ــ بــتــنــفــيــذ املـــهـــام الــخــاصــة بــتــســيــيــر دوريـ
جــــويــــة فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــشـــمـــال الــــســــوري. 
ســـنـــجـــري الـــتـــحـــلـــيـــقـــات يـــومـــيـــًا عـــلـــى كـــافـــة 

املحاور«. 
وأوضح أن املروحيات سترافق أرتال الشرطة 
العسكرية الروسية وستتولى تأمني مناطق 
ــال مـــراســـل »الــعــربــي  ــ ــــات. وقـ ــــدوريـ تــســيــيــر الـ
مؤلفة  كانت  املشتركة  الــدوريــة  إن  الــجــديــد« 
من 4 مدرعات روسية ومثلها تركية، انطلقت 
القحطانية  ريــف  فــي  ديــر غصن  مــن منطقة 
باتجاه ريف املالكية عند الشريط الحدودي، 
وتــعــرضــت خـــال مـــرورهـــا فـــي ريـــف منطقة 
املالكية للرمي بالحجارة من جانب القرويني 
فـــي املــنــطــقــة، كــتــعــبــيــر مــنــهــم عـــن اســتــيــائــهــم 
مــن االتــفــاق الــروســي-الــتــركــي حــول »املنطقة 

اآلمنة« في شمال شرقي الباد.
ميدانيًا، استمرت االشتباكات بشكل متقطع 
فـــي ريــــف الــحــســكــة بـــني »الــجــيــش الــوطــنــي« 
ــســــوري و»قــــــــوات ســــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة«  الــ
)قــســد( املدعومة مــن قــوات النظام الــســوري، 
بالتزامن مع قصف مدفعي تركي على مواقع 
»قسد« في ريف حلب الشمالي شمالي الباد 
واشــتــبــاكــات على مــحــور عــني عيسى بريف 

الرقة. 
وذكــــرت مــصــادر مــن »الــجــيــش الــوطــنــي« أن 
ــــوات الــنــظــام شنت  »قـــســـد« بــالــتــعــاون مـــع قـ
هــجــومــًا مــعــاكــســًا عــلــى »الــجــيــش الــوطــنــي« 
فـــي مـــحـــور قـــريـــة أم شــعــيــفــة فـــي نــاحــيــة تل 
تراجع  حيث  الحسكة،  محافظة  غــربــي  تمر 
»الجيش الوطني« عن القرية بعد معارك بني 

الطرفني أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

بومبيو يعلن إبقاء جنود بالده وتركيا تهدد 
بترحيل عناصر »داعش« األجانب

دافع البنتاغون عن وجود القوات األميركية في الشرق السوري )دليل سليمان/فرانس برس(

تعرضت الدورية الروسية-التركية للرشق بالحجارة )دليل سليمان/فرانس برس(

نضال محمد وتد

كان طبيعيًا أن تستغل مصادر 
استخباراتية إسرائيلية تصريحات 

وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيو بشأن دالالت الخطوة 

اإليرانية األخيرة، و«التحذير« من 
اتجاه طهران نحو خيار امتالك 

القوة النووية، من أجل الدفع بهذه 
»التحذيرات« قدمًا واستغاللها، 

لتأكيد ادعاءات إسرائيل بأن إيران 
باتت قادرة على الوصول إلى 

خيار نووي خالل أقل من عام، 
إذا شاءت ذلك. فإسرائيل ترى في 
هذه التطورات فرصة لها ملواصلة 

التحريض ضد االتفاق النووي بني 
طهران والدول الغربية، من جهة، 

ومحاولة تأكيد صحة رهان رئيس 
حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو، 

على دفع إدارة دونالد ترامب 
لالنسحاب من االتفاق، بما يمنح 

نتنياهو مكاسب سياسية داخلية في 
ظل األزمة السياسية االئتالفية التي 

تعيشها إسرائيل، من جهة أخرى.
وتثير املسارعة اإلسرائيلية لرفع 

سقف التحذيرات التي تحدث عنها 
بومبيو حول مستوى اقتراب إيران 

من حيازة القوة النووية، شكوكًا بأن 
املبالغة اإلسرائيلية والتهويل املستمر 

للقوة اإليرانية، يهدف إلى إزاحة 
 عن حيازة إسرائيل 

ً
األنظار كليًا أوال

ترسانة نووية ال تخضع ألي رقابة 
دولية، وثانيًا عن جرائم االحتالل 

املتواصلة، ثم أخيرًا استغالل ستار 
هذه االتهامات التي تطلقها دولة 

االحتالل، لترتيب أو اإلعداد لضربة 
ما ضد إيران مباشرة، بعد أن أقر 
االحتالل أخيرًا بفشل، أو استنفاد 

الفائدة التي كان يرجوها من 
استراتيجية »املعركة بني الحروب« 

في صد التمدد اإليراني في سورية 
ولبنان، وباستنفاد الفائدة املمكنة من 
نظام العقوبات األميركية على طهران.

ويبدو أن دولة االحتالل ومن خالل 
إقحام نفسها في »استحقاقات« 

اتفاق لم تكن طرفًا فيه، بل عارضته 
وسعت إلى إضعافه، ترى فرصة 
سانحة ملحاولة تصحيح االتفاق 

وتعديل القيود املفروضة على إيران 
بإدراج موضوع مواجهة وتحجيم 

الترسانة الصاروخية اإليرانية، 
وفرض رقابة عليها وعلى برنامج 
الصواريخ اإليرانية أيضًا، بزعم أنه 
يهدد ليس فقط األمن اإلسرائيلي 

وإنما أيضًا أمن الدول األوروبية 
نفسها. مع ذلك ينبغي عدم إسقاط 

احتمال كون كل التصريحات 
اإلسرائيلية املتكررة أخيرًا في الشأن 

اإليراني، مناورة إعالمية من رئيس 
حكومة االحتالل، بنيامني نتنياهو، 
لتحقيق مكاسب داخلية لدفع حزب 

»كاحول لفان« بقيادة الجنرال 
بني غانتس (الذي أعلن أخيرًا أن 
امللف اإليراني هو موضع إجماع 

إسرائيلي) باتجاه الذهاب إلى حكومة 
وحدة وطنية وخفض سقف شروطه 

املعلنة لضمان نجاح تشكيلها.

استبقت روسيا اللقاء 
المرتقب بين الرئيَسين 

التركي رجب طيب 
أردوغان واألميركي 

دونالد ترامب بتصعيد 
عملية القتل والتدمير، 

في محاولة لإليحاء بأنها 
يجب أن تكون ضمن 

أي اتفاق يخص الشمال 
السوري

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا )الصورة(، 
الفصائل  بين  لالتفاقيات  كضامن  للعمل  مستعدة  موسكو  أن  أمس، 
وقالت  السوري.  والنظام  الكردية 
»مهمتنا هي تسهيل هذا الحوار، 
وربما ضمانه، والتنفيذ المستقبلي 
إليها«.  التوصل  تم  إذا  لالتفاقيات 
وحول كيفية التفاوض بين األكراد 
والنظام، أعلنت زاخاروفا أنه »من 
أن  يجب  والكيفية،  الشكل  حيث 
من  مباشرة،  المسألة  هــذه  تقرر 
الكردية  والفصائل  دمشق  قبل 

ذات العالقة«.

موسكو تعرض ضمانتها
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  شرق
      غرب

األمم المتحدة: 
استهداف متعمد 

للمنشآت الطبية في 
إدلب

أعلن املتحدث باسم مفوضية األمم 
املــتــحــدة لــحــقــوق اإلنـــســـان روبــــرت 
كـــولـــفـــيـــل، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن أكــثــر 
مــن 60 مــنــشــأة طــبــيــة فــي محافظة 
ــــب الـــســـوريـــة تـــعـــرضـــت لــقــصــف  إدلــ
املاضية.  الستة  األشــهــر  مــدى  على 
وأعــلــن أن هــذه املــنــشــآت استهدفت 
عـــن عــمــد عــلــى مـــا يــبــدو مـــن جــانــب 
قوات النظام السوري. وقال إنه »ال 
حـــوادث«،  جميعها  تكون  أن  يمكن 
مضيفًا أنه إذا تبنّي أن أيًا من هذه 
متعمدًا  كــان  بعضها  أو  الهجمات 

فإنها سترقى إلى جرائم حرب.
(رويترز)

األمم المتحدة: ظروف 
سجن مرسي أدت لوفاته

الصمت  املصرية  الحكومة  التزمت 
حــيــال بــيــان أمــمــي يــشــيــر إلـــى دور 
واضــح للسلطات في وفــاة الرئيس 
الــســابــق محمد مــرســي )الـــصـــورة(. 
وقـــــالـــــت املــــــقــــــررة الــــخــــاصــــة لـــألمـــم 
املـــتـــحـــدة املــعــنــيــة بـــحـــاالت اإلعـــــدام 
ــاء أغـــنـــيـــس  ــ ــــضـ ــقـ ــ خــــــــــارج نـــــطـــــاق الـ
كـــاالمـــارد، فــي بــيــان أمـــس الجمعة، 
إن »ظــــــــروف ســـجـــن مـــرســـي يــمــكــن 
وصفها بأنها وحشية«، وإنه يمكن 
اعــتــبــار وفـــاتـــه وفــــق هــــذه الــظــروف 
 عـــقـــابـــيـــًا تــعــســفــيــًا مــــن قــبــل 

ً
»قــــتــــا

الدولة«.
(العربي الجديد)

محمد علي يحّضر 
لمفاجأة المصريين 

أعــلــن املــقــاول املــصــري محمد علي، 
أمس الجمعة، أنه يجري التحضير 
ــــان  ــتـــم اإلعــ ــأة، يـ ــاجــ ــفــ ملــــا ســــّمــــاه مــ
عــنــهــا فـــي مــواجــهــة نــظــام الــرئــيــس 
ــك فــي  ــ عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، وذلــ
تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  و16   15 يـــومـــي 
ــالـــي، مـــعـــربـــًا عــــن أمــلــه  ــحـ الـــثـــانـــي الـ
العام  الـــرأي  بتفاعل  أن تحظى  فــي 
فــي مــصــر. وطـــرح عــلــي، فــي فيديو، 
مجموعة من التساؤالت، من بينها: 
ملـــــــاذا يــــخــــاف الـــســـيـــســـي مــــن نــــزول 

الناس إلى الشوارع؟
(العربي الجديد)

إسرائيل: نفتالي بينيت 
وزيرًا للدفاع

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
بنيامني نتنياهو، أمس الجمعة، أنه 
)الــصــورة(  بينيت  نفتالي  ســيــعــنّي 
ــلـــدفـــاع. كــمــا شــكــل ائــتــافــًا  وزيــــــرًا لـ
مــع حــزبــي بــيــنــيــت، ووزيـــــرة الــعــدل 
السابقة إيليت شاكيد. وذكر حزب 
الــلــيــكــود، فـــي بـــيـــان، أن »نــتــنــيــاهــو 
وزيـــرًا  تعيينه  بينيت  عــلــى  عـــرض 
لــــــلــــــدفــــــاع، ووافـــــــــــــق األخـــــــيـــــــر عـــلـــى 
العرض«. وتابع »لقد وافــق بينيت 
ــم تــشــكــيــل حــكــومــة  عـــلـــى أنـــــه إذا تــ
جديدة دون إجراء انتخابات ثالثة، 
فسيتم تــعــيــني شــخــص آخـــر وزيـــرًا 

للدفاع«.
)فرانس برس)

التحقيق لم يعثر على أي 
فساد في »أونروا«

أعلن مندوب دولــة فلسطني الدائم 
لــدى األمــم املتحدة السفير ريــاض 
منصور، في بيان أمس الجمعة، أن 
»تحقيق األمم املتحدة في اتهامات 
الــتــي طـــاولـــت عـــددًا  بــســوء اإلدارة 
 من كبار موظفي وكالة غوث 

ً
قليا

الفلسطينيني  الــاجــئــني  وتشغيل 
)أونروا(، لم يعثر على أي تزوير أو 
فــســاد أو ســوء اســتــخــدام لــألمــوال، 
اإلدارة ال يضّر  االتــهــام بسوء  وأن 
ــــي مـــجـــاالت  بــــخــــدمــــات الــــوكــــالــــة فـ
ــة واإلغـــــــاثـــــــة  ــ ــحــ ــ ــــصــ ــم والــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
والـــخـــدمـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة«. ودعـــا 
جــمــيــع الـــــــدول إلـــــى تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
ــروا«،  ــ الــقــوي لتجديد واليـــة »األونـ
فــــي 15 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 

الحالي.
(العربي الجديد)



»النهضة« ومأزق الحكومة: 48 ساعة حاسمةانتفاضة لبنان تتجدد... والسلطة تخسر رهان الوقت

45
سياسة

  شرق
      غرب

تونس: انتخابات رئاسة
البرلمان األربعاء

وّجــــــه رئـــيـــس الـــبـــرملـــان الــتــونــســي 
املنتهية واليته عبد الفتاح مورو، 
أمس الجمعة، دعوة للنواب الجدد 
املــنــتــخــبــن إلـــــى جــلــســة االفـــتـــتـــاح 
يــــوم  الـــــدســـــتـــــوري  الــــيــــمــــن  وأداء 
األربعاء املقبل، الذي سيتم خاللها 
انــتــخــاب رئــيــس الــبــرملــان الــجــديــد. 
ــال  ــ ــ ــّم تــــقــــريــــب اآلجـ ــ ــ ــه تـ ــ ــ وكــــشــــف أنـ
البرملان  تنتظر  التي  للبنود  نظرًا 
على  املصادقة  بينها  مــن  الجديد، 
قانون املالية وموازنة الدولة الذي 
يــجــب أن يــتــم عـــرضـــه واملـــصـــادقـــة 
ديسمبر/   10 قبل  دســتــوريــا  عليه 

كانون األول املقبل.
)العربي الجديد(

غريفيث يزور الرياض

التقى مبعوث األمم املتحدة لليمن 
مــارتــن غــريــفــيــث )الــــصــــورة(، أمــس 
السعودية  العاصمة  فــي  الجمعة، 
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــ الــــريــــاض ولـ
محمد بن سلمان، بعد يومن من 
ــزاع فــي  ــنــ تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق إلنــــهــــاء الــ
جنوب اليمن. وذكر مكتب املسؤول 
الــلــقــاء حصل الخميس  أن  األمــمــي 
بـــن الـــرجـــلـــن، الــلــذيــن شـــــّددا على 
ــيــــة الــــحــــد مـــــن الــــعــــنــــف لـــدفـــع  أهــــمــ
شامل  سياسي  حــل  نحو  العملية 

في اليمن.
)فرانس برس(

وصول أسلحة أميركية
إلى ميناء عدن

أن«  أن  »ســـــــــــي  ــة  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ شـ ــــت  ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
األمـــيـــركـــيـــة، مـــســـاء الــخــمــيــس، عن 
وصـــول مــعــدات وأســلــحــة أميركية 
ــة تـــابـــعـــة  ــنـ ــيـ ــفـ ســـــــــّرًا عــــلــــى مــــــن سـ
للسعودية، إلى ميناء عدن اليمنية. 
ــــا حــصــلــت  ــهـ ــ وذكــــــــــرت الـــشـــبـــكـــة أنـ
تصويرها  تــم  فيديو  لقطات  على 
ــة تـــظـــهـــر إنـــــــــزال عـــربـــات  ــريــ ــــي ســ فـ
مـــــدرعـــــة مـــــن طــــــــراز »أوشــــــكــــــوش« 
على  الــظــالم،  فــي  الصنع،  أميركية 
األسبوع  عــدن  ميناء  في  الرصيف 
أن«  أن  ــــي. وأشـــــــــارت »ســـــي  ــــاضـ املـ
إلـــى أن الــعــديــد مــن شــهــود العيان 
ــات الــيــمــنــيــة  ــلـــطـ أفــــــــــادوا بــــــأن الـــسـ
اعــتــقــلــت واســتــجــوبــت مـــن يشتبه 
إلــى  الــفــيــديــو  مقطع  فــي تسريبهم 

وسائل اإلعالم.
)األناضول(

قوات أسسها البشير
ترفض تسليمه 

لـ»الجنائية الدولية«
هـــــددت قـــــوات »الــــدفــــاع الــشــعــبــي« 
بالسودان، أمس الجمعة، بـ«حريق 
شــامــل لـــن يــســلــم مــنــه أحـــــد«، حــال 
املعزول  الرئيس  مؤسسها  تسليم 
الجنائية  للمحكمة  الــبــشــيــر  عــمــر 
الــدولــيــة. جــاء ذلــك فــي بيان صــادر 
عـــــن قـــــــــوات »الـــــــدفـــــــاع الـــشـــعـــبـــي«، 
»الـــحـــريـــة  قــــــوى  إعــــــــالن  عـــلـــى  ردًا 
والتغيير« توافق جميع مكوناتها 
ــلـــى تــســلــيــم الـــبـــشـــيـــر لــلــمــحــكــمــة  عـ
ــّرأه  الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، فــي حـــال بـ

القضاء السوداني.
 )األناضول(

سلفاكير يبّرر
تأخير تشكيل الحكومة

أعلن رئيس دولة جنوب السودان، 
ــورة(،  ــ ــــصـ ســلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت )الـ
الــجــمــعــة، أن مــوافــقــتــه على  أمــــس 
تــمــديــد الــفــتــرة مــا قــبــل االنــتــقــالــيــة، 
وإرجاء تشكيل الحكومة االنتقالية 
ــبــا لــتــجــدد 

ّ
ــر، يـــأتـــي تــجــن ــهــ لــــــ3 أشــ

اعتبارًا  التمديد  وســيــبــدأ  الــحــرب. 
من يوم الثالثاء املقبل، املوعد الذي 
كان من املفترض تشكيل الحكومة 
االنــتــقــالــيــة فـــيـــه، ويــنــتــهــي فـــي 22 
املقابل،  في  املقبل.  شباط  فبراير/ 
أعـــربـــت الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة عن 
ــا لـــتـــأجـــيـــل تــشــكــيــل  ــهــ ــلــ خـــيـــبـــة أمــ
ــة بـــجـــنـــوب  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ ــة االنــ ــكــــومــ الــــحــ

السودان.
 )األناضول(

بيروت ـ معن البياري

الــثــالــث،  أســبــوعــهــا  اللبنانية  الــثــورة  أكــمــلــت 
على  وحــواشــيــهــا  السلطة  رهــانــات  وسقطت 
ــا، بـــعـــد أن  ــهـ ــرتـ ــيـ تـــوقـــفـــهـــا، أو انـــخـــفـــاض وتـ
ــــن عــلــى منع  ــــوات األمـ عــمــل الــجــيــش ومـــعـــه قـ
ــدن،  ــ مـــشـــدد لــعــمــلــيــات إغــــــالق الــــطــــرق فــــي املـ
ــوب الــــذي  ــلــ ــــو األســ ــروت، وهـ ــيــ وخـــصـــوصـــا بــ
ــان املـــتـــظـــاهـــرون الــغــاضــبــون قـــد اعــتــمــدوه  كــ
فـــي فــاعــلــيــات االحـــتـــجـــاج، غــيــر أنـــهـــم مـــع ما 
أحدثه هذا األمــر من ضيق، ظهرت تعبيراته 
فــي أوســـاط مناصرة مــع الــثــوار ومتعاطفن 
مــعــهــم، بــل ويــشــاركــون فــي الــجــهــر باملطالب 
ــة. وبـــــــدا أن الــتــشــكــيــالت  ــ ــــروحـ ــطـ ــ ــامــــة املـ الــــعــ
فيها  تتمثل  الــتــي  املهنية  واألهــلــيــة،  املــدنــيــة 
قطاعات متنوعة، وينشط الشبان والشابات 
فـــيـــهـــا، عـــمـــدت إلـــــى الــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــا 
متنوعة،  احتجاجية  فعاليات  تنظيم  وإلـــى 
الليلية واملــســيــرات في  لــلــتــظــاهــرات  مـــوازيـــة 
إليها بمشاركة كبيرة  انــضــم  والــتــي  الــنــهــار، 
ــان مـــن ذلــك  طـــالب املـــــدارس والــجــامــعــات. وكــ
االعــتــصــامــات والــوقــفــات االحــتــجــاجــيــة أمــام 
مــرافــق عــامــة وحــكــومــيــة، وكــذلــك أمـــام مــنــازل 
مــســؤولــن ســابــقــن وحـــالـــيـــن، تــشــيــع عنهم 
اتهامات بالفساد، وباملسؤولية عن األوضاع 
املــتــرّديــة الــعــامــة فــي الــبــلــد، على غير صعيد 

خدماتي ومعيشي.
ــهـــدت مــنــطــقــة الـــجـــمـــيـــزة فــــي بـــيـــروت  فـــقـــد شـ
تظاهرة حاشدة أمام شركة الكهرباء، تحركت 
الحقا إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح. 
واحتشد املــئــات أمـــام مــنــزل رئــيــس الحكومة 
األسبق )وهو وزير مالية أسبق أيضا(، فؤاد 
للدولة  بــأمــوال  بمطالبته  هتفوا  السنيورة، 

تونس ـ وليد التليلي

تــعــقــد حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« الــتــونــســيــة، الــيــوم 
السبت وغدًا األحــد، اجتماعا حاسما ملجلس 
الــــشــــورى فــيــهــا لــتــحــديــد مــوقــفــهــا الــنــهــائــي 
ــاورات تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة.  ــشــ مـــن مــ
وســيــكــون عــلــى هـــذا االجــتــمــاع أن يفصل في 
االســــم الــــذي ســتــقــتــرحــه »الــنــهــضــة« لــتــرؤس 
قيس  التونسي  للرئيس  وتقديمه  الحكومة 
ســعــّيــد، وإن كـــان مــن داخــلــهــا أو ال، وإن كــان 
رئيسها راشد الغنوشي كما تنص على ذلك 
قوانينها الداخلية أم غيره من القيادات. ولكن 
األهم الذي سيكون على هذا االجتماع حسمه 
هو توليفة الحكومة في حد ذاتها واألحــزاب 
الــتــي ســتــشــّكــلــهــا. وتــجــد الــحــركــة نفسها في 
أعلنت  الخصوص، ألنها  بهذا  مــأزق حقيقي 
التفاوض  ستكون  أولويتها  أن  الــبــدايــة  منذ 
ــيـــار  ــتـ ــــورة، »الـ ــثــ ــ ــزاب الــ ــ ــأحـ ــ مــــع مــــا ســمــتــهــا بـ
الــديــمــقــراطــي« وحـــركـــة »الــشــعــب« و«ائـــتـــالف 
ــاٍن حـــركـــة »تــحــيــا  ــ ــة«، وفــــي مــســتــوى ثـ ــرامـ ــكـ الـ
تونس«، ولكنها اصطدمت برفض كل هؤالء 

باستثناء »ائتالف الكرامة«.
ولـــم تــتــوفــق »الــنــهــضــة« فـــي مــشــاوراتــهــا مع 
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي«، وأعــلــنــت، الــخــمــيــس، 
ــيـــس الـــحـــركـــة راشــــد  ــاء ثـــانـــيـــا جـــمـــع رئـ ــقـ أن لـ
الــغــنــوشــي بــوفــد مـــن »الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي« 
ضــم أمــيــنــه الــعــام محمد عــبــو ونــائــبــه محمد 
الحامدي، مؤكدة أن »التيار تمسك بمقاربته 
تـــرؤس حركة  الــقــائــمــة عــلــى رفـــض  للحكومة 
الــنــهــضــة الــحــكــومــة مـــع تــمــســكــه بــــالــــوزارات 
ــارة إلــــى الــداخــلــيــة والـــعـــدل  ــ ــثــــالث«، فـــي إشــ الــ
واإلصالح اإلداري. ووصفت الحركة في بيان 
بـــ«اإليــجــابــي« مــن دون أن توضح  الــلــقــاء  لها 
مــكــامــن هــــذه اإليـــجـــابـــيـــة أمـــــام هــــذا الــتــمــســك 
املــطــلــق للتيار بــكــامــل شــروطــه الــتــي ُوصــفــت 

ضائعة. كما تظاهر آخــرون أمــام منزل وزير 
ــمـــال،  ــاالت فـــي حــكــومــة تــصــريــف األعـ االتــــصــ
مــحــمــد شــقــيــر، وأمــــــام مـــنـــزل وزيــــــرة الــطــاقــة 

واملياه في الحكومة، ندى بستاني.
وتــتــرافــق هـــذه الــفــعــالــيــات املــنــتــظــمــة بــإيــقــاع 
ــفـــاظ  ــتـ ــلـــي خــــصــــوصــــا، مــــع االحـ ــيـ يــــومــــي، ولـ
بالحراك الظاهر في ساحتي الشهداء ورياض 
الصلح املــتــجــاورتــن فــي وســط بــيــروت على 
ــا تــشــبــه الــحــلــقــات  إيـــقـــاعـــه، وعـــلـــى انـــتـــظـــام مـ
والتمثيالت  التشكيالت  خيام  في  النقاشية 
األهــلــيــة واملــدنــيــة الــحــاضــرة فــي الــســاحــتــن، 
والـــشـــوارع الــفــرعــيــة بــجــوارهــمــا. األمــــر الــذي 
ينتظم ليليا ويوميا في ساحة إيليا في صيدا 
جنوبا، وفي ساحة النور في طرابلس شمااًل. 
وأوضح ما يخلص إليه املراقب لهذه األجواء، 
الساخنة البعيدة عن التوتر، أنها تؤكد فشل 
رهانات السلطة على عامل الوقت، على تعب 
اللبنانين من هذا التأزم الظاهر في املشهد 
العام في بلدهم، وعلى يــأس الــشــارع والــذي 
إلــى االكتفاء بما تحقق  تتم مــحــاوالت دفعه 
املستقيلة  الحكومة  أعلنتها  ــراءات«  »إجــ من 
فـــي ورقــتــهــا اإلصـــالحـــيـــة الـــتـــي أعـــلـــن رئــيــس 
الــــــوزراء املــنــصــرف، ســعــد الـــحـــريـــري، فـــي 21 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي، وبوعود عامة 
بــشــأن مــحــاربــة الــفــســاد، أعــلــن عــنــهــا رئــيــس 

الجمهورية ميشال عون.
ــدى يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن اســتــمــرار  ــى أي مــ إلــ
االنــتــفــاضــة الــلــبــنــانــيــة فــي مــســارهــا املــتــجــدد 
يــومــا بعد أيـــام، أســلــوبــا وفــاعــلــيــات وإيقاعا 
رهانها  فــي  السلطة حقا  وهــل فشلت  عــامــا؟ 
عــلــى عــامــل الــوقــت فــي إضــعــاف وتــيــرة هــذه 
االنــتــفــاضــة الــتــي يــغــضــب شــبــاب لــبــنــانــيــون 
ناشطون من تسميتها هــذه، ويصرون على 
تسمية املــشــهــد فــي بــلــدهــم ثــــورة؟ ومــــاذا عن 
الــثــورة،  هــذه  فــي  واملستحيل  التحقق  املمكن 
مــن قبيل شــعــار »إســـقـــاط الــنــظــام الــطــائــفــي« 
الذي يبدو عصيا، وحلما بعيدًا؟ هذه األسئلة 
تــوّجــهــت بها »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى فاعلن 
التي  اللبنانية  الــثــورة  ميادين  فــي  ناشطن 
يتابع الشارع العربي تفاصيلها، ويناصرها 
ــيـــه، مــحــبــة ألهـــلـــهـــا، وقـــنـــاعـــة بــكــل  املــــاليــــن فـ
بلبنان،  مــؤكــد  إعــجــاب  عــن   

ً
فــضــال مطالبها، 

بالتفاؤل،  العرب  مفاجأة  عن  يتوقف  ال  بلدًا 
وإن فـــي ظــــروف صــعــبــة، وحــــال عــربــي بــالــغ 

السوء.
تــقــول املــحــامــيــة نـــاديـــن فـــرغـــل، إن املـــؤكـــد أن 
رهان السلطة على عامل الوقت أن ينهي زخم 

بــالــتــعــجــيــزيــة. وكــشــفــت »الــنــهــضــة« أيــضــا أن 
حركة »الشعب« تصر على عــدم املشاركة في 
حكومة ترأسها »النهضة«. وكان القيادي في 
»الشعب« خالد الكريشي قد أشار في تصريح 
صــحــافــي إلـــى »أن الــكــرة فــي مــلــعــب النهضة 
الــحــركــة ومـــاذا  قـــرار مجلس شـــورى  وننتظر 
ــررت الــحــركــة اخــتــيــار  ــه »إذا قــ ســـيـــقـــرر؟«، وأنــ
شخصية من داخلها فلن نكون في الحكومة 
ولن نمنحها ثقتنا في البرملان، سواء لرئاسة 
الحكومة أو رئاسة البرملان أو الحكومة التي 
ــراك قلب  ــ ســتــشــكــلــهــا. وبـــإمـــكـــان الــنــهــضــة إشــ
تـــونـــس كــغــيــره مـــن األحــــــزاب الــبــرملــانــيــة، أمــا 
مشاركتنا في حكومة فيها قلب تونس فذلك 

متروك لألحداث ولكل حادث حديث«.
ف حركة »تحيا تونس« عن املناخ 

ّ
ولم تتخل

ــر اجــتــمــاع  ــــرى إثــ ــرة أخـ ــــدت مــ الـــســـائـــد، إذ أكـ
هيئتها السياسية، أنها غير معنّية باملشاركة 
االنتخابات  لنتائج  »احــتــرامــا  الحكومة  فــي 
ــع ُمــقــتــضــيــات  ــ ــا مـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وانــــســــجــــامــ
ـــل مــســار 

ّ
 تـــعـــط

ّ
ــذرت مــــن أن ــ ــ ــتــــور«. وحـ الــــدســ

تــشــكــيــل الــحــكــومــة »ســتــكــون لـــه انــعــكــاســات 
ــة  ــايـ ســلــبــّيــة عـــلـــى ســـيـــر عــجــلــة الــــدولــــة ورعـ
التزامات  على  ــر 

ّ
املــواطــنــن، وســيــؤث مصالح 

الدولّين ومصالحها«.  تونس مع شركائها 
وقـــالـــت »تــحــيــا تـــونـــس« إن مــقــتــرحــهــا يــأتــي 
م الــســيــاســي 

ّ
ــأز ــ ــتـ ــ  فــــي حــلــحــلــة الـ

ً
»مـــســـاهـــمـــة

وعلى عدة مطالب معيشية وحياتية، وعلى 
مــوثــوقــة، تنجز  تــكــنــوقــراط  تشكيل حــكــومــة 
إعــادة  شأنها  من  مبكرة،  لبنانية  انتخابات 

تركيب السلطة.
من جهته، يقول الناشط في مجموعة »حدن 
منا«، مارك ضو )40 عاما(، إن مسمى الثورة 
هــو األدق واألصــــح عــلــى الــجــاري فــي لبنان، 
ألنه يتضمن أيضا ثورة على قيم اجتماعية 
قــائــمــة، وعــلــى مــفــهــوم الــقــوى الــســيــاســيــة في 
لبنان. ويــؤكــد أن زخــم هــذه الــثــورة ســيــزداد، 
ببساطة ألن الدافع األساسي لها اقتصادي، 
حــــامــــلــــن ورودًا  الـــــيـــــوم  ــاهــــرون  ــظــ ــتــ يــ ــن  ــ ــ ومـ

سيتظاهرون غدًا حاملن حجارة.
من جهته، يقول الناشط في الثورة اللبنانية 
فـــي طــرابــلــس مـــن »تــحــالــف وطـــنـــي«، يحيى 
مولود، إن الثورة أنجزت في وقت قصير ما 
عقود،  في  اللبنانية  املعارضات  عنه  عجزت 
ــدت الـــخـــطـــاب الــشــعــبــي فــــي مــقــابــل  ــ فـــقـــد وحــ
سلطة الــفــســاد، ووحـــدت الــســاحــات وتخطت 

حــزبــي »قــلــب تــونــس« و«الــحــر الــدســتــوري«. 
وال تـــخـــفـــي قـــــيـــــادات مــــن الــــحــــركــــة تــحــدثــت 
ــظــهــا عـــلـــى هـــذه 

ّ
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، تــحــف ـــ«الـ لـ

املنطقي  كــان مــن  الــشــروط وتوقيتها، ولــئــن 
عــدم التحالف مــع »الــحــر الــدســتــوري« الــذي 
فإن  إقصائها،  إلــى  ويــدعــو  بعدائها  يجاهر 
الوضع مختلف  أن  إلى  القيادات تشير  هذه 
وموقعه  النيابية  فكتلته  تونس«،  »قلب  مع 
انتخابات رضــي بها  ا بعد  البرملان جــاء في 
الــجــمــيــع وال يــمــكــن االلـــتـــفـــاف عـــلـــى نــتــائــج 
واستثناء  نتائجه  بعض  وقبول  الصندوق 
أخرى، فذلك ضد الديمقراطية. وبقطع النظر 
عن هذه املواقف، تبدو »النهضة« في ورطة 
حقيقية بعدما حصرت املشاورات في »التيار 
الديمقراطي« و«الشعب« و«ائتالف الكرامة«، 
ووجــــــــدت نــفــســهــا تـــحـــت ضـــغـــط شـــروطـــهـــم 
ــادت تصبح مــعــزولــة أمــام  املــجــحــفــة، حــتــى كـ
على  الحكومة،  لترؤسها  العام  الرفض  هــذا 
الدستور  فــوق  أن هــذا يعتبر قفزًا  الرغم من 

وقوانينه الواضحة ترتكبه هذه األحزاب.
وتــدخــل »الــنــهــضــة« مجلس شــوراهــا بحيرة 
كــبــيــرة، فــقــد أكــــد هــــذا املــجــلــس فـــي اجــتــمــاعــه 
األخـــيـــر عــلــى ضـــــرورة أن تــتــولــى »الــنــهــضــة« 
قـــيـــادة الــحــكــومــة بــأغــلــبــيــة 95 صــوتــا مــقــابــل 
ثـــالثـــة، وأقــنــعــت أنــصــارهــا بـــذلـــك، وال ُيــعــرف 
كــيــف ســتــتــراجــع عــن ذلـــك اآلن وتقنعهم مــرة 
أخرى بالعكس. باإلضافة إلى أنها ستناقش 
مسألة تموضع رئيسها راشد الغنوشي بن 
لتفاهمات  أفــق  غياب  في  والحكومة  البرملان 
مع بقية األحـــزاب حــول هــذا املــوضــوع حاليا. 
ويبدو أن »النهضة« مصدومة من هذا الرفض 
الذي شمل أغلبية األحزاب، ولكنها ستحتاج 
إلى أفكار جديدة وإلى تغيير استراتيجيتها 
ــن هـــــذه الـــعـــزلـــة وقــلــب  بـــالـــكـــامـــل لـــلـــخـــروج مــ
املــعــطــيــات لــصــالــحــهــا، وعــلــى الــرغــم مــن هــذه 
الوضعية املقلقة حاليا إال أنه ال تــزال بيدها 
أوراق كثيرة لتناور بها في الشهرين املقبلن، 
بعد تكليفها رسميا من ِقبل قيس سعّيد إثر 
اإلعــــالن عــن الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــالنــتــخــابــات، 
ولكنها ستكون أمام ضغط الوقت، إذا ربطت 
ــبـــرملـــان ألنــــه ال  رئـــاســـة الــحــكــومــة بـــرئـــاســـة الـ
أيــام قليلة عن الجلسة االفتتاحية  تفصل إال 
لـــلـــواليـــة الـــنـــيـــابـــيـــة الــــجــــديــــدة. وربــــمــــا تــبــدأ 
للعمل  الرافضة  األحـــزاب  بــإحــراج  »النهضة« 
الحكومي أمــام الــرأي العام الوطني، في حن 
أنــهــا يمكن أن تــذهــب إلــى األقــصــى بالجميع 

إلعادة االنتخابات.

حــراك الثورة في لبنان فشل، بل العكس هو 
ما يجري.

وترفض فرغل، الناشطة في لجنة للدفاع عن 
املتظاهرين، وفي تجّمع للمحامن للبنانين، 
الزعم إن الثوار يطالبون باملستحيل. وتقول 
: إسقاط 

ً
إن ما تم إنجازه حتى اآلن ليس قليال

ــل، خفض  األقــ الــخــلــيــوي  الــحــكــومــة، تسعيرة 
بعض الــضــرائــب، املــوازنــة بعجز صــفــر. وإذا 
كان مطلب إسقاط النظام الطائفي في لبنان 
خــالفــيــا، فـــإن اإلجــمــاع تـــام ومتحقق ومــؤكــد 
عــلــى مــطــلــب اســـتـــقـــالل الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 

ل تكوين الحكومة 
ّ
الراهن الذي يمكن أن يعط

املقبلة«، داعية كل األحزاب والقوى الوطنية 
بالتخلي  التاريخية  مسؤولياتها  لـ«تحّمل 
عـــن املــنــطــق الــحــزبــي الــضــيــق واملــحــاصــصــة 
ــراطــــي  ــقــ ــمــ ــديــ  ملـــــســـــار االنـــــتـــــقـــــال الــ

ً
ِحـــــمـــــايـــــة

واالستقرار السياسي في البالد«، وفق نص 
الــبــيــان، وهــو مــا يعني بــوضــوح أنــهــا تدعو 
أيـــضـــا إلــــى حــكــومــة ال تـــرأســـهـــا »الــنــهــضــة« 
وربما ال تشكلها أيضا وقد تكون مشاركتها 
فيها شكلية ال غير. أمــام هذا الرفض العام، 
»النهضة« عاجزة عن تشكيل حكومة  تبدو 
الــوقــت  لــشــروط الجميع فــي  إال إذا رضــخــت 
 مـــن خــالل 

ً
نــفــســه، وهـــو مـــا يــبــدو مــســتــحــيــال

ذلــك،  أرادت  لــو  املتباينة حتى  املــواقــف  هــذه 
باإلضافة إلى أن »النهضة« وضعت نفسها 
بــإعــالن شرطن رئيسين  فــي مــأزق حقيقي 
قبل انــطــالق املـــشـــاورات، أن تـــرأس الحكومة 
ــكــــون ذلــــــك مــع  وتـــشـــكـــلـــهـــا بـــنـــفـــســـهـــا، وأال يــ

الخطاب الطائفي، وأسقطت حكومة التسوية 
 ،

ً
ــا تــحــقــق لـــيـــس قــلــيــال ــة. ولــــذلــــك مــ ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ

ولـــكـــن االنـــتـــصـــار الــفــعــلــي هـــو فـــي الـــوصـــول 
ــــى حـــكـــومـــة مـــصـــغـــرة، مــــن اخــتــصــاصــيــن،  إلـ
الــفــاســدة،  الــســيــاســيــة  مستقلة عـــن األحـــــزاب 
وإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة مــبــكــرة إلعــــادة 
وعملي.  مباشر  طــرح  وهــذا  السلطة،  تركيب 
ــا بــشــأن مــطــلــب إســقــاط الــنــظــام الــطــائــفــي،  أمـ
فاملادة 95 من الدستور اللبناني تقول بإلغاء 
إنهاء »زواج  العمل بها  الطائفية، ومن شأن 
املتعة« الذي أقامه اتفاق الطائف بن األفرقاء 
الــســيــاســيــن عــلــى أســـــاس تــقــاســم املــصــالــح 
واملحاصصة. أما أن تنتظر السلطة أن ينجح 
سيف الوقت في وقف ثورة الشارع اللبناني، 
فيرى يحيى مــولــود أن أمــرهــا هــذا يــدل على 
ــد، كــمــا يـــقـــول مـــولـــود، إن  مــكــابــرتــهــا. واملــــؤكــ
الثورة سجال تصاعدي، وتطاول كل شرائح 
املجتمع ولبنان أفضل بعد »17 تشرين« مما 

كان قبله.

تظاهرات العراق 

منذ األول من أكتوبر/ تشرين األول املاضي 
ولغاية أمس الجمعة.

ســيــاســيــا، كــشــف مـــســـؤول عـــراقـــي لـــ«الــعــربــي 
الجديد«، أنــه تــّم طــرح أكثر من 5 أسماء منذ 
األيـــــــام األولـــــــى النــــطــــالق الـــتـــظـــاهـــرات، تــضــم 
شخصيات تقيم بالخارج لتولي إدارة البالد، 
لكنها لم تحصل على موافقة الكتل الرئيسة، 
مــثــل »ســـائـــرون«، و«الــفــتــح«، بحجة أنــهــا لن 
تحفظات  لــوجــود  أو  لــلــشــارع،  مقنعة  تــكــون 
العــتــبــارات  بعضها  عــلــى  حــزبــيــة وشخصية 
ــار إلـــى أن  ــ تــتــعــلــق بـــإيـــران وتــحــفــظــاتــهــا. وأشـ
اإليــرانــيــن ال يــريــدون ملنصب رئيس الـــوزراء 
أن يخرج بعيدًا عن إطــار األحــزاب اإلسالمية 
الــرئــيــســة الــقــريــبــة مــنــهــا، وهـــي حـــزب الــدعــوة 
ــــى ومـــنـــظـــمـــة بــــــدر والـــتـــيـــار  ــلـ ــ ــلــــس األعـ واملــــجــ
األخــرى مثل  السياسية  والتكتالت  الصدري، 
أنه حتى  صادقون والفضيلة. وأّكــد املسؤول 
اآلن ال يوجد أي بديل لرئيس الحكومة عادل 
ــــك غــيــر  ــــالف ذلـ عـــبـــد املــــهــــدي، وأي حـــديـــث خـ
صحيح، وهناك كتل قد تتراجع عن مواقفها 
بزعامة  الحكمة  تيار  أبــرزهــا  املقبلة،  بــاأليــام 
عــمــار الــحــكــيــم، وســيــتــم طـــرح مــنــح الحكومة 
والــوعــود  لتنفيذ حــزم اإلصـــالح  مهلة زمنية 
للمتظاهرين، وقد تكون لستة أشهر أو حتى 
هذا  أن  واعــتــبــر   .2020 املقبل  الــعــام  منتصف 
الخيار هو املتاح بيد القوى السياسية، ومن 
املؤكد أنه لن يكون مقبواًل، لذا قد يكون هناك 
تصعيد فــي إجـــــراءات مــواجــهــة الــتــظــاهــرات. 
ويرى أن اختيار عبد املهدي للمهمة عام 2018 
كــان كــورقــة أخــيــرة ولــو وجــد أفــضــل منه لتم 
تقديمه. في املقابل، فإن خطبة املرجع الديني 
في النجف علي السيستاني، على الرغم مما 
تضمنته من إشادة بالتظاهرات وما عكسته 
العراقين وتأييدها  من روح تعاون وأصالة 

بغداد ـ زيد سالم 
ذي قار ـ محمد علي

ــيـــون  ــانـ ُيـــجـــمـــع مــــســــؤولــــون وبـــرملـ
ــرز  ــن بــــن أبــ عــــراقــــيــــون عـــلـــى أن مــ
أسباب االنغالق السياسي الحالي 
في البالد، وتعثر مفاوضات إقالة أو استقالة 
ــراء ُيــــطــــرح حــالــيــا  ــإجــ الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، كــ
لتخفيف نقمة الشارع العراقي املتظاهر منذ 
أسابيع، هو عجز القوى السياسية الرئيسة 
فـــي الـــبـــالد عـــن تــقــديــم شــخــصــيــات مــنــاســبــة 
الــــــوزراء، وهـــو ما  أو مقنعة ملــنــصــب رئــاســة 
ــاره نـــجـــاحـــا مــبــكــرًا  ــبـ ــتـ ــــى اعـ ــــع مـــراقـــبـــن إلـ دفـ
العراقية  السياسية  الــقــوى  ألن  للتظاهرات، 
املختلفة صارت تسعى لتقديم وجوه جديدة 
للشارع غير تلك التي عرفها العراقيون بعد 
لــلــبــالد )2003(. ومـــع ترقب  الــغــزو األمــيــركــي 
لــجــلــســة جـــديـــدة لــلــبــرملــان، أعــلــن عــنــهــا أمــس 
األول الخميس، من املقرر أن تعقد عند الساعة 
الــــواحــــدة مـــن ظــهــر الـــيـــوم الـــســـبـــت، ملــنــاقــشــة 
ــــات«، على  »مــطــالــب املــتــظــاهــريــن واإلصـــــالحـ
فعاليات  لتنظيم  املتظاهرين  استعداد  وقــع 
جـــديـــدة فـــي ســاحــة الــتــحــريــر، وســـط بــغــداد، 
وعــدد من ميادين الجنوب. وأفــاد ناشط في 
كــربــالء بــأنــه ســتــتــم إقــامــة مــحــاكــاة ملحاكمة 
والسياسين  املــســؤولــن  لــعــشــرات  مفترضة 
في البالد بتهمة »إضعاف الشعب وإفقاره«. 
وأضاف أن السياسين متهمون وفقا للمادة 
بالنصب واالحتيال  بالطائفية واملــادة 56   4
بــمــوجــب قــانــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي. وتــأتــي 
على  التحضيرات،  مــن  يــومــن  بعد  الفعالية 
الـــرغـــم مـــن تــصــاعــد وتـــيـــرة الــقــمــع الــحــكــومــي 
ــدد الـــضـــحـــايـــا إلـــى  ــ ــاع عـ ــ ــفـ ــ لـــلـــتـــظـــاهـــرات وارتـ
أكــثــر مــن 300 ضحية ونــحــو 13 ألــف جريح، 

ذاتــه  الــوقــت  فــي  أنها  إال  املتظاهرين،  ملطالب 
تحدثت للمرة األولى عن خارطة طريق ومدد 
ّسر على أنه قد يكون تأييدًا 

ُ
زمنية. وهو ما ف

ملنح حكومة عبد املهدي مهلة زمنية لتنفيذ 
اإلصالحات، لكن آخرين اعتبروا اإلشارة إلى 
ــارة عــامــة  ــ ــدد الــزمــنــيــة إشـ ــ خـــارطـــة طــريــق واملـ
تتعلق  وال  الــســيــاســيــة  العملية  قـــوى  ملــجــمــل 
في  السيستاني  وطالب  لوحدها.  بالحكومة 
خــطــبــة أمــــس، الــجــمــعــة، الــتــي ألــقــاهــا ممثله 
عبد املهدي الكربالئي، السلطات »بعدم الزج 

بـــالـــقـــوات الــقــتــالــيــة بــــأي مـــن عــنــاويــنــهــا ضد 
املتظاهرين، وعدم السماح بانزالق البلد إلى 
مهاوي االقتتال الداخلي«. وقال إن »املرجعية 
الدينية تجدد التأكيد على موقفها املعروف 
من إدانة التعرض للمتظاهرين السلمين وكل 
أنــواع العنف غير املبرر، وضــرورة محاسبة 
القائمن بذلك«. وقال ممثل عن السيستاني 
في خطبة الجمعة بمدينة كربالء »املحافظة 
على سلمية االحتجاجات بمختلف أشكالها 
الكبرى  واملــســؤولــيــة  كــبــيــرة،  بأهمية  تحظى 

فــي ذلــك تقع على عــاتــق الــقــوات األمــنــيــة بأن 
العنف  سيما  وال  العنف  استخدام  يتجنبوا 
السلمين،  املحتجن  مع  التعامل  في  املفرط 
ألنه ال مسوغ له ويؤدي إلى عواقب وخيمة«. 
وأضــــاف »نـــود أن نشير إلـــى عـــدة نــقــاط، من 
ــام الـــقـــوى الــســيــاســيــة املــمــســكــة  ــ بــيــنــهــا أن أمـ
بـــزمـــام الــســلــطــة فـــرصـــة فـــريـــدة لــالســتــجــابــة 
ملطالب املــواطــنــن وفــق خــارطــة طــريــق يتفق 
فــي مــدة زمنية مــحــددة، فتضع  ذ 

ّ
عليها، تنف

واملحاصصة  الفساد  من  لحقبة طويلة  حــّدًا 

املقيتة وغياب العدالة االجتماعية، وال يجوز 
مــزيــد املــمــاطــلــة والــتــســويــف فــي هـــذا املــجــال، 
ملــا فــيــه مــن مــخــاطــر كــبــيــرة تحيط بــالــبــالد«، 
لكل  حق  السلمي  »التظاهر  أن  اعتبر  وفيما 
عــــراقــــي«، وّجــــه تــحــذيــرًا اعــتــبــر تــلــمــيــحــا إلــى 
حزب البعث العراقي بالقول إن هناك أطرافا 
وجهات داخلية وخارجية كان لها في العقود 
املــاضــيــة دور بـــارز فــي مــا أصـــاب الــعــراق من 
العراقيون من قمع  له  أذى بالغ ومــا تعرض 
وتــنــكــيــل. وهـــي قـــد تــســعــى الـــيـــوم الســتــغــالل 

ــة لــتــحــقــيــق  ــيـ ــالـ ــة الـــحـ ــيـ ــتـــجـــاجـ الـــحـــركـــة االحـ
في  للمشاركن  ينبغي  لذلك  أهدافها،  بعض 
حذر  على  يكونوا  أن  وغيرهم  االحتجاجات 
ــــراف والــجــهــات  كبير مــن اســتــغــالل هـــذه األطـ
اختراق جمعهم  يمكن من خاللها  ثغرة  ألّي 

وتغيير مسار الحركة اإلصالحية«.
مـــن جــهــتــه، قــــال رئــيــس املــجــمــوعــة الــعــراقــيــة 
لــلــدراســات االســتــراتــيــجــيــة واثــــق الــهــاشــمــي، 
فــي حــديــٍث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــا يفهم 
مــن خــطــبــة الــســيــســتــانــي أن املــرجــعــيــة أرادت 

إعطاء فرصة أخرى لعبد املهدي تحدد بقاءه 
بالسلطة، مقابل تحقيق مطالب املتظاهرين 
ــن الـــعـــنـــف ووفــــــق مـــــدد زمــنــيــة  ــاد عــ ــعــ ــتــ واالبــ
مــحــددة. واعتبر أنــه ال تــوجــد حــلــول مقنعة، 
موضوع  فــي  متفقة  غير  السياسية  فالقوى 
مــصــيــر الــحــكــومــة والـــبـــرملـــان، وال الــرئــاســات 
الــثــالث متفقة أيــضــا. وهــذا األمــر يصّعب من 
إعطاء ضمانات للشارع لتنفيذ اإلصالحات.

أمـــا عــضــو املـــحـــور الــوطــنــي كــامــل الــدلــيــمــي، 
الحالين  السياسية  العملية  »قـــادة  أن  فأكد 

التفريط بما يمتلكونه من  يسعون إلى عدم 
منجزات تحققت لهم في حكومة عبد املهدي، 
الحكومة  برئيس  متمسكون  فهم  وبالتالي 
، حفاظا على ما 

ً
ما استطاعوا إلى ذلك سبيال

حققوه ألنفسهم وأحزابهم، كم أنهم ال يفكرون 
بإيجاد الحلول التي ترضي املحتجن لكنهم 
ــــذي يــحــمــلــونــه  يــبــحــثــون عـــن كــبــش الـــفـــداء الـ
مــســؤولــيــة اإلخـــفـــاقـــات وقــمــع املــتــظــاهــريــن«. 
وأوضــــح فــي حــديــٍث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»ثـــورة الــشــبــاب لــن تــهــدأ إال بمعالجة الخلل 
بــأمــوال  عبثت  الــتــي  السياسية  العملية  فــي 
العراقين ملدة 16 عاما، وخصوصا أن الثورة 
هزت عروش قادة األحزاب واملليشيات، التي 
تــوفــر أجــيــااًل سياسية رشــيــدة، إليمانها  لــم 

بأنها وحدها القادرة على إدارة البالد«.
مــيــدانــيــا، أعــلــنــت املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
اإلنسان في العراق، أمس، مقتل 23 متظاهرًا 
ــقــــوات  والــ املـــتـــظـــاهـــريـــن  مــــن  وإصــــابــــة 1077 
ــن الــشــهــر  ــالـــث والــــســــابــــع مــ ــثـ ــة بــــن الـ ــيـ ــنـ األمـ
الــحــالــي، فــي بــغــداد وكــربــالء والــبــصــرة وذي 
ــاد مـــصـــدر طـــبـــي فــي  ــ ــ ــرى. وأفـ ــ ــ ــــدن أخـ ــار ومــ ــ قـ
بــــغــــداد، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن ســـقـــوط 5 
ــي الـــبـــصـــرة،  ــ ضـــحـــايـــا فــــي بــــغــــداد، أمــــــس. وفـ
 ونــحــو 

ً
ارتـــفـــع عـــدد الــضــحــايــا إلـــى 12 قــتــيــال

200 جريح. وقال شهود عيان وناشطون إن 
قوات األمن استخدمت الذخيرة وقنابل الغاز 
لــتــفــريــق املــتــظــاهــريــن قــــرب مــبــنــى الــحــكــومــة 
ــدت لـــيـــلـــة الـــخـــمـــيـــس مــقــتــل  ــ ــهـ ــ املـــحـــلـــيـــة، وشـ
األمـــن. وفــي كربالء  بــنــيــران  ستة متظاهرين 
وواسط واملثنى وميسان، شهدت املحافظات 
تظاهرات واسعة في ميادين وساحات عامة، 
ــات عــشــائــريــة وديــنــيــة  ــامــ شـــاركـــت فــيــهــا زعــ
قـــار، فــرضــت قـــوات األمــن  مختلفة. وفـــي ذي 
الرفاعي،  مدينة  على  للتجوال   

ً
شامال حظرًا 

جنوبي املحافظة، كما أقرت إجراءات جديدة 
في الناصرية، عاصمة املحافظة املحلية، بعد 

اتساع رقعة التظاهرات.

لم تهدأ التظاهرات الليلية في مختلف المناطق )حسين بيضون(

حققت النهضة فوزًا انتخابيًا في التشريعيات )ياسين القائدي/األناضول(

من التظاهرات في بغداد )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

ال يزال أفق الحل السياسي في العراق مغلقًا، مع عجز القوى الرئيسة في البالد عن تقديم 
أنه حصل  يبدو  الذي  الوزراء خلفًا لعادل عبد المهدي،  لرئاسة  شخصيات مناسبة أو مقنعة 
على مهلة لبضعة أشهر لتنفيذ حزم اإلصالح والوعود المقدمة للمتظاهرين، وهو ما بدا 

في خطبة المرجع الديني علي السيستاني أمس، والذي طالب بعدم الزّج بالقوات القتالية 
ضد المتظاهرين. بالتوازي، تستمّر االحتجاجات في مناطق مختلفة من البالد، ومعها ترتفع 

حصيلة الضحايا، مع سقوط قتلى إضافيين برصاص قوات األمن
الحدث

فشل االتفاق على بديل 
لعبد المهدي

مقتل 23 متظاهرًا 
بين 3 و7 نوفمبر الحالي 

في عدد من المدن

ترفض إيران رئيس 
وزراء من خارج األحزاب 

القريبة منها

من يتظاهر اليوم 
حامًال الورود، قد يتظاهر 

غدًا حامًال الحجارة

حركة »الشعب«  ترفض 
المشاركة في حكومة 

ترأسها »النهضة«

تتجّدد االنتفاضة اللبنانية 
كل يوم، على وقع 

استمرار التظاهرات 
واالحتجاجات في 
معظم المناطق 

اللبنانية. ويبدو ذلك من 
خالل آمال الجيل الشبابي 

الراغب في التغيير

تبحث حركة النهضة 
التونسية عن حلول 

للمأزق الحكومي 
الذي تعاني منه، في 

ظّل عجزها عن تأمين 
تحالفات تسمح بتشكيل 

ائتالف حكومي

األميركي،  النواب  مجلس  في  الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس  دعــا 
بيان  في  ماكول،  مايكل  الجمهوري  والنائب  )الصورة(،  إنغل  إليوت 
االحتجاج  في  الشعب  حق  حماية  إلى  العراقية  الحكومة  مشترك، 
والتجمع السلمي ومحاسبة »كل 
والعنف«  الــقــوة  يستخدم  مــن 
البيان  وطالب  المتظاهرين.  ضد 
الحكومة بالعدول عن قرار قطع 
اإلنترنت، ورفع القيود عن منصات 
دعاها  كما  االجتماعي.  التواصل 
األحــزاب  »كــل  تعيش  أن  لضمان 
العرقية  والمجموعات  السياسية 

والطوائف بسالم«.

دعوة لحماية المتظاهرين

تقرير إضاءة
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واشنطن تنفي عالقتها عائالت معتقلي الريف تحتج
إيران تسقط طائرة أجنبية

67
سياسة

  شرق
      غرب
انسحاب متبادل في 

شرق أوكرانيا اليوم
ــا واالنــفــصــالــيــون  ــيـ ــرانـ أرجــــــأت أوكـ
املـــــوالـــــون لـــروســـيـــا مــــن يـــــوم أمـــس 
املرحلة  السبت  الــيــوم  إلــى  الجمعة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن ســـحـــب قـــواتـــهـــمـــا مــن 
مواقع على الجبهة في شرق البالد، 
وهي العملية التي يفترض أن تتيح 
ــــع عــمــلــيــة الــــســــالم مــــع مــوســكــو.  دفـ
األمـــن والــتــعــاون  وأعــلــنــت »منظمة 
ــا« الــتــي كــلــف مــراقــبــوهــا  ــ فــي أوروبــ
اإلشــراف على هذه العملية، تأجيل 
ساجديك،  مارتن  وقــال  االنسحاب. 
ــخــــاص ألوكــــرانــــيــــا، فــي  مــمــثــلــهــا الــ
بيان، إن انسحاب القوات واملعدات 
ســيــبــدأ الــيــوم الــســبــت عــنــد الساعة 
 10,00( املــحــلــي  بــالــتــوقــيــت   12,00

بتوقيت غرينيتش(.
)فرانس برس(

منشقة كورية شمالية: 
كيم ال يستحق إطراءات 

ترامب

قالت منشقة كورية شمالية تدعى 
غريس جو، أول من أمس الخميس، 
ــيـــس  بــــعــــد لــــقــــاء جـــمـــعـــهـــا مـــــع الـــرئـ
 الزعيم 

ّ
األميركي دونالد ترامب، إن

كيم جونغ أون )الصورة( ال يستحق 
ــبـــالـــغ فـــيـــه مــــن الــرئــيــس  اإلطــــــــراء املـ
األمــيــركــي. وعــّبــرت جــو الــتــي كانت 
قــد فـــّرت مــن بــالدهــا عـــام 2008 عن 
اعــتــقــادهــا فــي حــديــث للصحافيني 
بمودة  يتحدث  عندما  »ترامب  بأن 
عــن كــيــم، فــإنــه ال يعني ذلـــك حــقــا«، 
تتعلق  املسألة  أن  »أعتقد   

ً
موضحة

بالسياسة«.
)فرانس برس(

حكم على ترامب بدفع 
مليونَي دوالر

حــكــمــت مــحــكــمــة فـــي نـــيـــويـــورك أول 
مــــن أمـــــس الــخــمــيــس عـــلـــى الــرئــيــس 
ــد تـــــرامـــــب بـــدفـــع  ــ ــالــ ــ األمــــيــــركــــي دونــ
تعويضات قدرها مليونا دوالر في 
اتفاق وّدي، بسبب استخدامه  إطار 
جمعيته الخيرية ألغراض سياسية. 
ــيــــة فـــــي املــحــكــمــة  وحــــكــــمــــت الــــقــــاضــ
الــعــلــيــا لــــواليــــة نـــيـــويـــورك ســالــيــان 
ســكــاربــوال عــلــى الــرئــيــس األمــيــركــي 
بدفع مليوني دوالر من التعويضات 
ــة دعــــــــوى مـــدنـــيـــة رفــعــتــهــا  ــتـــســـويـ لـ
الـــقـــاضـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــيــتــيــســيــا 
جــيــمــس عــلــى »جــمــعــيــة تـــرامـــب« في 

يونيو/ حزيران العام املاضي.
)فرانس برس(

البرازيل: إطالق سراح 
وشيك للوال 

ـــى قـــضـــاة املــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي 
ّ
تـــبـــن

البرازيل مساء الخميس قرارًا يمكن 
أن يــســمــح لــلــرئــيــس األســبــق لويس 
)الــصــورة(  سيلفا  دا  لــوال  إيناسيو 
املــســجــون مــنــذ أكــثــر مــن عـــام بتهمة 
ــفـــســـاد، بـــمـــغـــادرة الــســجــن قــريــبــا.  الـ
ــان يــســمــح  ــ وألــــغــــى الـــقـــضـــاء نـــصـــا كـ
بــســجــن أي شــخــص قــبــل انــتــهــاء كل 
ــــدت محكمة  أكـ إذا  الــطــعــن،  وســـائـــل 
االستئناف الحكم الصادر، معتبرين 
أنــه مخالف لــلــدســتــور. وفـــور إعــالن 
قرار املحكمة، قال محامو لوال إنهم 

سيطلبون إطالق سراحه.
)فرانس برس(

هونغ كونغ: 
حداد على طالب

تجّمع محتجون في مختلف أنحاء 
هــــونــــغ كــــونــــغ حـــــــــدادًا عـــلـــى طـــالـــب 
جامعي توفي أمس الجمعة متأثرًا 
به بعد سقوطه من  بإصابة لحقت 
مكان مرتفع في ساحة انتظار خالل 
تـــظـــاهـــرات مــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيــة 
هـــذا األســـبـــوع. وســقــط تــشــو تسي-

لــــوك )22 عـــامـــا(، الــطــالــب بــجــامــعــة 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي هــونــغ 
ــــني، مــــن الـــطـــابـــق  ــنـ ــ كــــونــــغ، يـــــوم االثـ
الثالث إلى الطابق الثاني في ساحة 
االنتظار عندما كانت الشرطة تفرق 
يلقى  طـــالـــب  أول  وهــــو  املــحــتــجــني. 
حتفه بعد شهور من االحتجاجات.
)رويترز(

فــي تــطــّور جــديــد الفــــت، أعــلــنــت إيــــران أمــس 
أجنبية  طــائــرة مسيرة  إســقــاط  عــن  الجمعة 
ــــوق مـــديـــنـــة مــاهــشــهــر الــســاحــلــيــة بــإقــلــيــم  فـ
ــــك  ــربــــي الـــــبـــــالد، وذلـ ــنــــوب غــ خــــوزســــتــــان جــ
فــي الــوقــت الـــذي نــفــت فــيــه الــقــيــادة املــركــزيــة 
األميركية صحة تقارير صدرت بالتزامن مع 
اإلعالن اإليراني وتحّدثت عن إسقاط طائرة 
مسيرة أميركية. وأعلن الجيش اإليراني، في 
 طائرة مسيرة من جهة أجنبية 

ّ
بيان أمس، أن

أجـــواًء جنوب  انتهكت  )لــم يسمها(  معادية 
ــبــــالد، مــوضــحــا أنــــه تـــم إســقــاطــهــا  غـــربـــي الــ
ــى »أمــــاكــــن حـــســـاســـة« )لــم  قــبــل وصـــولـــهـــا إلــ
ــا«  ــ ــا، نــقــلــت وكــــالــــة »إرنــ ــ ــــدورهـ يــــحــــددهــــا(. بـ
الرسمية لألنباء عن حاكم إقليم خوزستان 
 »الطائرة 

ّ
غالم رضا شريعتي قوله أمس إن

ــتـــي تــــم إســـقـــاطـــهـــا تـــابـــعـــة قــطــعــا  املـــســـيـــرة الـ
لــبــلــد أجــنــبــي، وانــتــشــلــنــا حــطــامــهــا ويــجــرى 
فحصه«. وذكـــرت وســائــل إعــالم إيــرانــيــة في 
 الجيش أسقط طائرة مسيرة 

ّ
وقت سابق أن

فوق مدينة ماهشهر من دون ذكر مزيد من 
ــم يــذكــر املـــســـؤول أو وســائــل  الــتــفــاصــيــل. ولـ
اإلعالم اإليرانية الرسمية وكذلك الجيش ما 
إذا كانت الطائرة مدنية أم عسكرية أو البلد 

الذي جاءت منه.
 القيادة املركزية األميركية سارعت إلى 

ّ
غير أن

أميركية  لم يتم إسقاط أي طائرة  إنــه  القول 
مسيرة، وذلــك بعد تقارير صحافية أشــارت 
إلــى ذلــك. وأوضحت القيادة في بيان أنــه تم 
 أن 

ً
حصر جميع الطائرات األميركية، مضيفة

»التقارير املزعومة عن إسقاط طائرة أميركية 
مــســيــرة غــيــر صــحــيــحــة. إذا ســقــطــت طــائــرة 
مسيرة في منطقة القيادة املركزية األميركية، 
فـــإن هـــذه الــطــائــرة لــيــســت مـــن أصــــول وزارة 
الدفاع«. كذلك أحجمت إسرائيل عن التعليق 
على الواقعة. وقالت وكالة »تسنيم« اإليرانية 
شــبــه الــرســمــيــة: »تــمــكــنــت مــنــظــومــة مــرصــاد 
من  اإليــرانــي  للجيش  الصاروخية  الدفاعية 
إســـقـــاط هــــذه الـــطـــائـــرة املــســيــرة بــالــقــرب من 
البالد«.  الخميني جنوب غــرب  اإلمــام  ميناء 
وبــثــت وكـــالـــة »مـــهـــر« شــبــه الــرســمــيــة مقطع 
فيديو قــالــت إنــه للهجوم الــصــاروخــي الــذي 
أســقــط »الــطــائــرة املــســيــرة املــعــاديــة«. وأظــهــر 
التسجيل القصير صاروخا ينطلق من البر 

ثم انفجارًا في السماء.
كــذلــك، نــقــلــت وكــالــة »إرنـــــا« عــن قــائــد قــوات 
ــا صـــبـــاحـــي فـــرد  ــ الــــدفــــاع الــــجــــوي عـــلـــي رضـ
قوله »إن هذه الخطوة الحازمة التي تمثلت 
بـــإطـــالق صـــــاروخ جــــاءت ردًا عــلــى اخــتــراق 
طــــائــــرة أجـــنـــبـــيـــة مـــســـيـــرة مـــعـــاديـــة املـــجـــال 
الطائرة في  الجوي للبالد، حيث تم تدمير 
ظل اليقظة الكاملة للشبكة الشاملة للدفاع 
الـــجـــوي لــلــبــالد قــبــل وصـــولـــهـــا إلــــى أمــاكــن 
ــرت قــنــاة »الــعــالــم«  حــســاســة«. بـــدورهـــا، ذكــ
بالعربية  الــنــاطــقــة  اإليــرانــيــة  الــتــلــفــزيــونــيــة 
سمعوا  الخميني  اإلمـــام  ميناء  »أهــالــي  أن 
صـــوت إطــــالق الـــصـــاروخ مـــن مــيــنــاء اإلمـــام 

فجر اليوم )أمس(«.
)رويترز، األناضول(

احتجت عائالت معتقلي »حراك الريف« ضد وضع ستة من قادة الحركة االحتجاجية 
التي هزت شمالي املغرب بني 2016 و2017 في زنازين انفرادية، على خلفية تسريب 
تسجيل صوتي أكد فيه قائد هذه الحركة ناصر الزفزافي »أنه تعرض للتعذيب«. 
وتظاهرت أمهات وأقــارب عائالت املعتقلني أمس الجمعة أمام مقر إدارة السجون 
املغربية في الرباط، مع عدد من النشطاء الحقوقيني، لالحتجاج ضد هذه اإلجراءات 
»إطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني«. وردد املتظاهرون  التأديبية واملطالبة بـ
شــعــارات »الشعب يــريــد ســـراح املعتقل« و»عـــاش الــريــف«، رافــعــني صــور املعتقلني 
الستة، الذين نقل ثالثة منهم إلى سجون أخرى، وقرروا جميعا الدخول في إضراب 

عن الطعام احتجاجا على اإلجراءات املتخذة في حقهم، بحسب ما يؤكده ذووهم.
وكان والد الزفزافي أكد أن ابنه وخمسة معتقلني آخرين في سجن فاس »تعرضوا 
إدارة  نفت  بينما  املــاضــي.  األســبــوع  الــصــوتــي  التسجيل  انــتــشــار  عقب  للتعذيب« 
السجون »هذه االدعــاءات الكاذبة«. وأوضحت املندوبية العامة للسجون في بيان 
أن املعنيني، واملتراوحة عقوباتهم بني السجن 20 و15 عاما، »هم الذين اعتدوا على 
إلى زنازينهم«. وأنها  عدد من موظفي املؤسسة رافضني تنفيذ األوامــر بالدخول 

قررت وضعهم في زنازين تأديبية )عزلة(. 
)فرانس برس(

ال يسري القانون على 
البيانات الشخصية لدى 

جهات األمن القومي

محاولة لتمرير قانون 
يحظر الحسابات الوهمية 

بمواقع التواصل

لم يراع السيسي 
اعتراض مجلس الدولة 

على انتهاك الخصوصية

قدمت جمعية 
المحامين مشروعًا 

لتجنيس غالبية البدون

سيطرة 
على البيانات

القاهرة ـ العربي الجديد

تــســيــطــر فـــكـــرة الــســيــطــرة املــطــلــقــة 
عـــلـــى جـــمـــيـــع بـــيـــانـــات املـــواطـــنـــني 
والعائلية  الشخصية  املــصــريــني، 
والحركية وحتى ما يتعلق بالتعبير والرأي، 
ــام الـــرئـــيـــس املــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح  ــظـ عـــلـــى نـ
هذه  تعمل  التي  الحاكمة،  ونخبته  السيسي 
ــانـــون جـــديـــد، بــعــنــوان  ــدار قـ ــ ــام عــلــى إصــ ــ األيــ
الشخصية«،  البيانات  »حماية  هــو  إيجابي 
والــــذي يخفي بــني ســطــوره وأحــكــامــه أدوات 
ال نــهــائــيــة، ووســـائـــط غــيــر تــقــلــيــديــة، لتمكني 
الجهات السيادية واألمنية، بدعوى اعتبارات 
البيانات  القومي، من االستحواذ على  األمــن 
الــشــخــصــيــة لــلــمــصــريــني واســتــخــدامــهــا دون 
القضاء.  رقابة  تحت  حتى  أو  قانونية  قيود 
ــــي، أعــلــن  ــــاضـ ــيـــو/تـــمـــوز املـ وفـــــي نـــهـــايـــة يـــولـ
الــســيــســي عـــن »الـــعـــمـــل عــلــى مـــشـــروع قــومــي 
لحفظ الــبــيــانــات«، وصــفــه بــأنــه »عــقــل الــدولــة 
املصرية«، وسيتم إنشاؤه على عمق 14 مترًا 
بأعلى  مؤّمن  موقع  في  األرض،  تحت سطح 
بــه عدد  التأمني، وسيكون  وســائــل ودرجـــات 

كبير من الخوادم لحفظ البيانات.
قانون  إصـــدار  إن  الحكومة  تقول  العلن،  فــي 
حماية البيانات الشخصية أصبح ضروريا 
ملواجهة اتساع نطاق التعامل ومعالجة هذه 
ما  مسبوق،  غير  بشكل  إلكترونيا  البيانات 
سمح للشركات واملؤسسات الخاصة والعامة 
بـــاســـتـــخـــدام الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة لـــألفـــراد 
بــــاطــــراد، نـــظـــرًا ألن األنـــشـــطـــة اإللــكــتــرونــيــة، 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى جـــمـــع وتـــحـــلـــيـــل واســـتـــنـــبـــاط 
وتــخــزيــن تــلــك الــبــيــانــات، تــســاعــد الــشــركــات 
واملـــؤســـســـات عــلــى االســـتـــفـــادة االقــتــصــاديــة 
بشكل  الرقمية  البيانات  تلك  من  والتجارية 
متزايد. كما اعتبرت أن هذا األمر يأتي ملواكبة 
اهــتــمــام الــحــكــومــة بــتــشــجــيــع االســتــثــمــارات 
العمالقة،  البيانات  في مجال صناعة مراكز 
على أمل أن تصبح مصر ممرًا رقميا عامليا 
ــار مع  فــي ظــل منافسة شــرســة فــي هـــذا اإلطــ
دول أخرى في املنطقة، مثل األردن واليونان 
وحتى إسرائيل، وأن جميع هذه االعتبارات 
كانت تتطلب »وجود بيئة تشريعية مناسبة 
على  والعمل  املواطنني  خصوصية  لضمان 
تهيئة املــنــاخ االســتــثــمــاري«. ويــركــز مشروع 

حــمــايــة الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة، أعــفــى جــهــات 
القضاء، على تقدير  القومي من رقابة  األمــن 
والتعامل عليها  البيانات  اعتبارات معالجة 
بداًل من حمايتها وااللتزام بالقانون، رغم أن 
كشف ســريــة الــبــيــانــات فــي الــقــوانــني األخــرى 
أن  أمــر قضائي. كما  بــنــاًء على  أن يتم  يجب 
القضاء املصري، وفي أحكام سابقة ملحكمتي 
الــنــقــض واإلداريـــــة الــعــلــيــا، كـــان ُيــخــضــع قــرار 
الذي  األمــر  القضائية،  للرقابة  السرية  كشف 
سينحسر وفقا للصياغة السابق ذكرها في 

القانون الجديد.
يعّرفها  الــتــي  الشخصية  الــبــيــانــات  وتــشــمــل 
الــقــانــون بــأنــهــا »حـــســـاســـة«، والـــتـــي سيكون 
ــن الـــقـــومـــي االســـتـــحـــواذ  ــ مــتــاحــا لــجــهــات األمـ
أو  النفسية  الصحة  بــيــانــات  مــن:   

ً
كــال عليها 

بيانات  أو  الجينية،  أو  الــبــدنــيــة  أو  العقلية 
ــة« أو  ــريــ ــتــ ــيــــومــ ــبــ ــات الــــحــــيــــويــــة »الــ ــاســ ــيــ ــقــ الــ
الــبــيــانــات املــالــيــة أو املــعــتــقــدات الــديــنــيــة أو 
األمنية.  الحالة  صحيفة  أو  السياسية  اآلراء 
ويــشــتــرط املـــشـــروع فـــي املـــــادة 12 الــحــصــول 
»جــمــع أو نــقــل أو  عــلــى تــرخــيــص مــن املــركــز لـــ
تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية 
مشروع  يمنح  بينما  إتاحتها«.  أو  حساسة 
الــقــانــون جــهــات األمـــن الــقــومــي ذاتــهــا سلطة 
ــز املـــخـــتـــص بـــضـــمـــان حــمــايــة  ــركــ أن يـــأمـــر املــ
الــبــيــانــات بــــأن »يــخــطــر املــتــحــكــم أو املــعــالــج 
بتعديل أو محو أو عدم )إظهار أو إتاحة أو 
تداول( البيانات الشخصية، خالل مدة زمنية 
محددة، وفقا العتبارات األمن القومي. ويلتزم 
املتحكم أو املعالج بتنفيذ ما ورد باإلخطار 

الــنــواب،  فــي مجلس  املــتــداول حاليا  القانون 
املعالجة  الشخصية  الــبــيــانــات  حماية  على 
ــاء جــمــعــهــا أو تــخــزيــنــهــا أو  ــنـ إلــكــتــرونــيــا أثـ
ــــاص فــي  ــــخـ مــعــالــجــتــهــا، ويــــحــــدد حــــق األشـ
ــرم جــمــع الــبــيــانــات  حــمــايــة بــيــانــاتــهــم، وُيـــجـ
دون  من  أو  غير مشروعة  بطرق  الشخصية 
يـــجـــرم معالجتها  كــمــا  مــوافــقــة أصــحــابــهــا. 
لــألغــراض  مطابقة  غــيــر  أو  تدليسية  بــطــرق 
كما  البيانات.  صاحب  قبل  من  بها  املصرح 
يــنــظــم أيــضــا نــقــل ومــعــالــجــة الــبــيــانــات عبر 
الحدود، وذلك كله من خالل قواعد ومعايير 
وشــــــــــروط يـــضـــعـــهـــا الـــــقـــــانـــــون، مـــســـتـــرشـــدًا 
الــصــدد، ويباشر  باتفاقيات دولــيــة فــي هــذا 
اإلشـــراف عليها مــركــز جــديــد سيتم إنــشــاؤه 

لهذا الغرض.
لكن النصوص اإليجابية في القانون ال تلبث 
أن تتحول إلى خياالت مجردة، باصطدامها 
أنــه »ال  بمادة تأسيسية تنص صراحة على 
يسري القانون على البيانات الشخصية لدى 
تــقــدره العتبارات  القومي، ومــا  األمــن  جهات 
أخرى«. ويعني هذا األمر تسهيل حصول تلك 
املــشــروع، على أي  التي لم يحددها  الجهات، 
بيانات شخصية ترغب في الحصول عليها، 
ــة قــيــود الــســريــة عــنــهــا فـــي أي مــرحــلــة،  ــ ــ وإزال
وفق  مــبــاشــرة،  معها  والتعامل  ومعالجتها 
ما تقدره هي من اعتبارات »أخــرى« يتخاذل 
ــا. ويـــحـــدد  ــديــــدهــ ــروع عـــــن مــــجــــرد تــــحــ ــ ــشــ ــ املــ
املــشــروع جــهــات األمـــن القومي بأنها كــل من 
ووزارة  الــدفــاع،  ووزارة  الجمهورية،  رئــاســة 
وهيئة  العامة،  املــخــابــرات  وجــهــاز  الداخلية، 

الرقابة اإلدارية.
وال يوجد نص دستوري أو تشريعي مصري 
يــحــدد »جــهــات األمـــن الــقــومــي«، لكن السلوك 
الرئاسة  العرفي يجعل هذا املصطلح يشمل 
ــابـــرات الــعــامــة بــأجــهــزتــهــا  ــا، واملـــخـ ــ ــهـ ــ وإداراتـ
القومي، وكذلك  األمــن  املختلفة ومنها جهاز 
الحربية،  املخابرات  منه  القلب  وفــي  الجيش 
وكــذلــك الــشــرطــة وفـــي مقدمتها جــهــاز األمــن 
اإلداريــة  الرقابة  انضمام   عن 

ً
الوطني، فضال

أخيرًا لتلك الجهات التي تنال معاملة خاصة 
من جميع أجهزة الدولة خارج إطار القانون. 
كما أن املشروع الذي تدعي الحكومة إعداده 
على شاكلة قوانني مطبقة وراسخة في دول 
مــتــقــدمــة، أو فـــي االتــفــاقــيــات الــدولــيــة بــشــأن 

ــه«. فــهــو مــرة  ــدة الــزمــنــيــة املـــحـــددة بــ خـــالل املــ
ــرى يــتــيــح لــلــجــهــات الــســيــاديــة واألمــنــيــة  ــ أخـ
التالعب بشكل غير مباشر بالبيانات، ليس 
حجبها  أو  بتعديلها  بــل  بمعالجتها،  فــقــط 
ــاوى املــســمــاة  ــدعــ أو مــحــوهــا، تــحــت نــفــس الــ
ــقـــومـــي« وأيـــضـــا خـــارج  ــبــــارات األمـــــن الـ ــتــ »اعــ
الرقابة القضائية، علما بأن هذه املادة تفتح 
بابا واسعا لحرمان األشخاص من حقوقهم 
إذا  األحـــوال، خصوصا  فــي بعض  الطبيعية 
متعلقة  معالجتها  يتم  التي  البيانات  كانت 
بالسجل الجنائي أو االتهامات أو التحركات، 
مــا قــد يــؤثــر عــلــى الــحــق فــي الــســفــر والتنقل 
والــتــصــرف فـــي املــمــتــلــكــات والــتــمــلــك، وحــتــى 
الحرية الشخصية ذاتها إذا كان يترتب على 

تلك التعديالت أمر بالقبض أو التفتيش.
كـــمـــا يـــضـــع مــــشــــروع الـــقـــانـــون جـــهـــات األمــــن 
الـــقـــومـــي مــرجــعــيــة رئــيــســيــة لـــتـــحـــرك املـــركـــز 
املختص بحماية البيانات، ويعود إليها في 
حــالــة وجـــود اخــتــراقــات أو انــتــهــاكــات مؤثرة 
الــبــيــانــات الشخصية. ويــنــص مــشــروع  عــلــى 
ــتـــزم كــــل مــــن املــتــحــكــم  ــلـ الـــقـــانـــون عـــلـــى أن »يـ
ــــرق أو  واملــــعــــالــــج، بــحــســب عــلــمــه بــــوجــــود خـ
انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه، 
بـــإبـــالغ املـــركـــز خــــالل أربــــع وعــشــريــن ســاعــة، 
والذي يقوم بدوره باإلخطار الفوري لجهات 
بموافاته  يلتزم  كما  بالواقعة،  القومي  األمن 
خالل اثنتني وسبعني ساعة من تاريخ علمه 

ببعض البيانات املحددة«.
واملــتــحــكــم حــســب تــعــريــف املــــشــــروع هـــو أي 
شخص طبيعي أو اعتباري، يكون له، بحكم 

طبيعة عمله، الحق في الحصول على البيانات 
الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير 
فيها  والتحكم  معالجتها  أو  بها،  االحتفاظ 
املعالج  أمــا  أو نشاطه.  املحدد  للغرض  طبقا 
فهو أي شخص طبيعي أو اعتباري يختص، 
بطبيعة عمله، بمعالجة البيانات الشخصية 
معه  بــاالتــفــاق  املتحكم  لصالح  أو  لصالحه، 
ووفـــقـــا لــتــعــلــيــمــاتــه. وتــعــيــد هــــذه الــنــصــوص 
املتجاوزة لحقوق األفراد في حماية بياناتهم 
بدعوى األمــن القومي، إلى األذهــان، القانون 
يونيو/حزيران  فــي  السيسي،  ــدره  أصـ الـــذي 
2018، لــتــنــظــيــم عــمــل شـــركـــات الــنــقــل الــذكــي، 
التي أشهرها في مصر »أوبر وكريم«، ملزما 
ــأن »تـــوفـــر لجهات  الــشــركــات املـــرخـــص لــهــا بـ
األمن القومي، وفقا لحاجاتها، كافة البيانات 
الفنية، مــن معدات  واملــعــلــومــات واإلمــكــانــات 
ممارسة  الجهات  لتلك  تتيح  وبــرامــج  ونظم 
اخــتــصــاصــاتــهــا وفــقــا لــلــقــانــون حـــال طلبها، 
وذلـــك عــلــى الــنــحــو الـــذي يــحــدده قـــرار رئيس 
مجلس الوزراء بناًء على عرض جهات األمن 
إلــزام  أيضا على  القانون  القومي«. كما نص 
»حــفــظ الــبــيــانــات  الـــشـــركـــات املـــرخـــص لــهــا بـــ
واملعلومات عن الرحالت وتحركات السيارات 
الــتــابــعــة لــهــا بــصــورة مــبــاشــرة ومــيــســرة ملــدة 
180 يوما، وأن تتيحها لجهات األمن القومي 
الطلب«.  أو ألي جهة حكومية مختصة عند 
ــرددة نفس  ــ ــــدرت الــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة مــ وصــ

االلتزامات.
ــم يـــــراع الــســيــســي عــنــد إصـــــــداره الــقــانــون  ولــ
ــى انـــتـــهـــاك  ــلــ ــة عــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــراض مـــجـــلـــس الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ

خصوصية املواطنني بتلك املواد، إذ ذكر قسم 
التشريع في املجلس، لدى مراجعته للقانون 
قـــبـــل إصــــــــــداره، أن »عــمــلــيــة ربـــــط الــبــيــانــات 
الجهات  مع  بالشركات  الخاصة  واملعلومات 
املختصة، وما يستتبعه من معرفة البيانات 
مستخدمى  بتحركات  الخاصة  واملعلومات 
ــا وإمــكــانــيــة  ــذه الـــخـــدمـــة، وجـــــــواز رصــــدهــ ــ هـ
تعقبها، دون أن يبني املشروع أحوااًل محددة 
يجوز فيها ذلك، ودون اشتراط أن يكون ذلك 
بــنــاًء على أمــر قضائي مسبب وملــدة محددة 
الحياة  أمــر ينطوي على مساس بحرمة  هو 
الــخــاصــة لــلــمــواطــنــني«. وحــــذر مــن أن إفــشــاء 
على  واالعــتــداء  عليها  والتنصت  املعلومات 
حرمة االتــصــاالت واملــراســالت وسريتها هي 
أهــــم صــــور االعــــتــــداء عــلــى الــحــيــاة الــخــاصــة، 
مشيرًا إلى أن »االعتداء على الحياة الخاصة 
أبــعــادًا  يــأخــذ  املعلوماتية  األنظمة  مــن خــالل 
ــا االطـــــــــالع عــلــى  ــ ــرزهــ ــ ــدة، أبــ ــ ــديــ ــ وأشــــــكــــــااًل جــ
وتخزينها  األفـــراد  عن  واملعلومات  البيانات 
ــكـــن الــســيــســي  ــروع«. لـ ــ ــشــ ــ ــيـــر مــ ــلـــى نـــحـــو غـ عـ
ومجلس النواب ليسا مضطرين اليوم لعرض 
مشروع قانون حماية البيانات على مجلس 
الـــــدولـــــة، بـــنـــصـــوصـــه املـــشـــابـــهـــة لــلــنــصــوص 
املاضي.  الــعــام  املجلس  عليها  اعــتــرض  التي 
أدخلت  الــتــي  الــدســتــوريــة،  للتعديالت  فوفقا 
فــي إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، أصــبــح مــن حق 
مشاريع  عــرض  تجاهل  والــبــرملــان  الحكومة 
بعدما  نهائيا،  الــدولــة  مجلس  على  القوانني 
كــان عرضها أمــرًا حتميا بحد ذاتـــه، وبغض 

النظر عن االلتزام بمالحظاته من عدمه.

نظام السيسي يخرق 
خصوصيات المصريين

أعفى مشروع القانون األمن من رقابة القضاء )طوماس كوكس/فرانس برس(

من تظاهرات للبدون في الكويت للمطالبة بالجنسية )ياسر الزيات/فرانس برس(

من احتجاج سابق رفضًا العتقال ناشطي الحراك )فضل سنا/فرانس برس(

يعمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تمرير مشروع قانون 
جديد لـ»حماية البيانات الشخصية«، يفتح الباب أمام خرق الخصوصية، 
إذ إنه ال يسري على البيانات الشخصية لدى جهات األمن القومي، كما 

يفتح الباب أمام األمن للتالعب بالبيانات

إضاءة

الحدثرصد

ــذيــــن صــــــدرت بــحــقــهــم أحـــكـــام  ــار الــ ــبـ ــكـ الـ
ســجــن بــســبــب اقــتــحــامــهــم الـــبـــرملـــان عــام 
2011. وعلى الرغم من عدم إمكانية مرور 
الــقــانــون نــظــريــا، فـــإن الـــنـــواب املستقلني 
ومــنــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي يــخــطــطــون 
لــحــشــد األصـــــوات فـــي الـــشـــارع الــكــويــتــي 
االحتجاجية  والوقفات  الندوات  وإقامة 
فـــي مــحــاولــة إلفـــشـــال مـــشـــروع الــقــانــون 

الذي تقّدم به الغانم.
ــال الــكــاتــب واملــحــلــل الــســيــاســي عبد  ــ وقـ
الــرحــمــن املــطــيــري، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــوم لــيــس حــــول قضية  ــيـ الـ إن »الــــصــــراع 
ــول وجــــــود مــجــلــس  ــ ــدون، بــــل هــــو حـ ــ ــبـ ــ الـ
ــة واســتــمــراره حــتــى اآلن، واألطــــراف  األمـ
املــعــاديــة لــوجــود املــجــلــس بــســبــب والئــه 
للحكومة، وهذه األطــراف تحاول تهيئة 
االستقالة،  على  الحكومة  تجبر  ظــروف 
ــدعـــوة  ــل مــجــلــس األمـــــة والـ وبـــالـــتـــالـــي حـ
النتخابات جديدة، وجاء توقيت عرض 
قانون البدون مثاليا للجميع كي ُيبدوا 
ــتـــراضـــهـــم عـــلـــى املــــجــــلــــس«. وأضــــــاف:  اعـ
»باملختصر فإن قانون البدون هو عنوان 
لصراع كبير بني البرملان والحكومة التي 
ــاء طــمــوحــات املــواطــنــني،  فشلت فــي إرضـ
والحكومة تعلم أن الفشل في تمرير هذا 
القانون هو فشل لها قد يؤدي بالقيادة 

السياسية إلجبارها على االستقالة«.
ــــرى، فـــإن الــحــكــومــة تخطط  مـــن جــهــة أخـ
ــدون إلــى  ــبــ ــاء مـــن قـــانـــون الــ ــهـ ــتـ بــعــد االنـ
تــقــديــم قـــانـــون آخــــر يــحــظــر الــحــســابــات 
الوهمية في مواقع التواصل االجتماعي 
ويــعــاقــب مــســتــخــدمــيــهــا، وذلــــك لــدورهــا 
الكبير فــي نــشــر الــشــائــعــات، والــــذي أكــد 
ــن مــــرة خــالل  ــبـــالد أكـــثـــر مـ عــلــيــه أمـــيـــر الـ
خــطــابــاتــه. وتـــحـــاول الــحــكــومــة التوصل 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــائـــي يـــحـــظـــر الـ ــهـ ــى حــــل نـ ــ إلــ
الــحــســابــات الــوهــمــيــة مـــن دون تــوجــيــه 
انــتــقــادات حــقــوقــيــة لــهــا، لــكــن هـــذا الحل 
يبدو بعيد املنال في ظل عدم وجود آلية 
واضــحــة لــديــهــا إلنــهــاء هـــذه الحسابات 
الــتــي بــاتــت وســيــلــة لتهديد أمـــن الــبــالد، 

بحسب ما تقول الحكومة.
ــان  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــل، فـــــــــإن مــــســــتــــقــــبــــل الـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــاملـ ــ بـ
والـــحـــكـــومـــة مــــرهــــون، بــحــســب مـــا يــقــول 
والحسابات  البدون  بقانوني  مراقبون، 
الــوهــمــيــة، وأي فــشــل فـــي تــمــريــر هــذيــن 
والبرملان  الحكومة  أن  يعني  القانونني 
املــوالــي لها قــد فشال فــي الحصول على 
عـــالمـــة جـــديـــدة فـــي ســجــل االنـــتـــصـــارات 
السياسية التي بدأت منذ انتهاء الحراك 

الشعبي الكويتي عام 2015.

من  مع مجموعة  انتهاءه  االنعقاد،  دور 
البرملان من صياغة »حــل منشود  نــواب 
بــقــالــبــه الــتــشــريــعــي الــــواضــــح واملــــوائــــم 
الكويتية«،  الــهــويــة  على  يحافظ  والـــذي 
وذلـــك فــي إشــــارة لــقــانــون مــعــالــجــة أزمــة 
املقيمني بصورة غير قانونية »البدون« 
بشكل نهائي وجــذري. ولم يعلن الغانم 
عـــن بــنــود الـــقـــانـــون بــشــكــل رســـمـــي، لكن 
املــوالــي  املعسكر  مــن  إعــالمــيــة  تسريبات 
لــــرئــــيــــس مــــجــــلــــس األمــــــــــة أشـــــــــــارت إلــــى 
تــحــويــل الـــبـــدون مــن »عــديــمــي جنسية« 
إلــى »نــازحــني« وعــرض جنسيات تركية 
ومصرية وشــرق أوروبــيــة عليهم مقابل 
مدى  الكويت  فــي  بــاإلقــامــة  لهم  السماح 
الحياة. وأعلن الغانم أنه سيلقي شرحا 
 للقانون في حشد انتخابي تابع 

ً
مفصال

له في ضاحية عبد الله السالم، التي تعد 
سيكشف  حيث  الرئيسية،  معاقله  أحــد 
ــزاء مــن القانون  الــغــانــم ألول مــرة عــن أجـ
الـــــذي بــــات عـــنـــوانـــا لـــلـــصـــراع الــبــرملــانــي 

الحكومي املقبل.
ــواب مجلس  واســتــبــقــت مــجــمــوعــة مـــن نــ
ــة املــعــارضــني، إضــافــة إلـــى منظمات  األمـ
قانون  بتقديم  الخطوة  املدني،  املجتمع 
جمعية  قامت  إذ  الغانم،  لقانون  مضاد 
املحامني الكويتية بتقديم مشروع قانون 
مـــكـــّون مـــن 11 مــــادة يــعــطــي صــالحــيــات 
واسعة للحكومة بتجنيس غالبية أفراد 
منهم  املجنسني  غير  ومنح  الــبــدون  فئة 

حق اللجوء إلى القضاء والتظلم فيه.
لكن  للمقترح،  تأييدهم  نـــواب   6 وأعــلــن 
ــرور الــقــانــون الــــذي تــقــّدمــت به  فــرصــة مــ
جمعية املــحــامــني تــبــدو مــعــدومــة، وذلــك 
بــســبــب ســيــطــرة الــحــكــومــة عــلــى الــلــجــان 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي تــعــد مــطــبــخ الــقــوانــني 
ومــفــتــاح عــرضــهــا عــلــى الــبــرملــان، إضــافــة 
إلــــى ســيــطــرتــهــا عــلــى غــالــبــيــة األصــــوات 
داخل البرملان بفعل غياب نواب املعارضة 

الكويت ـ خالد الخالدي

بعد اختتام الجلسة االفتتاحية ملجلس 
األمة الكويتي )البرملان( في 29 أكتوبر/
ألـــقـــى  ــــي  ــتـ ــ والـ املـــــاضـــــي،  األول  تـــشـــريـــن 
األحمد  صباح  الشيخ  البالد  أمير  فيها 
ــن فـــيـــهـــا بـــوضـــوح  ــلــ ــبــــاح كـــلـــمـــة أعــ الــــصــ
دعـــمـــه لــرئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــشــيــخ 
مجلس  ولرئيس  الصباح  املــبــارك  جابر 
املقبلة،  املرحلة  في  الغانم  مــرزوق  األمــة 
وقــيــامــهــمــا بــصــيــاغــة قـــوانـــني مــشــتــركــة 
لتمريرها عبر البرملان، بدأت الصراعات 
الـــجـــانـــبـــيـــة داخـــــــــل مـــجـــلـــس األمـــــــــة بــني 
الحكومة التي تحاول فرض رؤيتها، وما 

ى من نواب معارضني ومستقلني.
ّ
تبق

وتمحورت هذه الصراعات حول اللجان 
تعد  والــتــي  واملــؤقــتــة،  الدائمة  البرملانية 
ــان عــبــر  ــرملــ ــبــ ــلـــى الــ ــيـــطـــرة عـ ــتـــاح الـــسـ ــفـ مـ
تحّكمها في شطب االستجوابات املقدمة 
الـــوزراء أو تقريرها ملــدى أهمية  لرئيس 
مشاريع القوانني املعروضة على البرملان 
الـــحـــكـــومـــة  اســـتـــطـــاعـــت  إذ  لـــتـــمـــريـــرهـــا، 
انــتــخــاب األعـــضـــاء املـــوالـــني لــهــا فــي أهــم 
ــلـــجـــان، وهـــمـــا »الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة«  الـ

ولجنة »األولويات البرملانية«.
سيحتدم  الـــذي  الرئيسي  الــخــالف  لكن 
ــواب املــســتــقــلــني واملـــعـــارضـــني  ــ ــنـ ــ بــــني الـ
مـــن جـــهـــة، والــحــكــومــة وبــقــيــة الــبــرملــان 
مـــن جــهــة أخــــــرى، هـــو حــــول مــشــروعــي 
تمريرهما  الــحــكــومــة  تــحــاول  قــانــونــني 
خـــالل الــفــتــرة الــحــالــيــة. يتعلق مــشــروع 
الــقــانــون األول بــفــئــة املــقــيــمــني بــصــورة 
والــذيــن تسعى  )الــبــدون(  قانونية  غير 
الكويت  في  مشكلتهم  إلنهاء  الحكومة 
بشكل نــهــائــي، إضــافــة إلـــى قــانــون ثــاٍن 
مواقع  فــي  الوهمية  الــحــســابــات  يحظر 
ستخدم 

ُ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــتــي ت

ألغراض سياسية داخل الكويت.
وأعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم، 
خــــالل كــلــمــتــه الـــتـــي ألـــقـــاهـــا فـــي افــتــتــاح 

قانون البدون يهدد الحكومة الكويتية
ورقة جديدة للصراع السياسي

يعود ملف البدون في 
الكويت إلى الواجهة، 

مع مشروع قانون 
جديد تحاول الحكومة 

تمريره، غير أنه يخفي 
خلفه صراعًا سياسيًا

الجزائر: جمعة الرد على قائد الجيش
الجزائر ـ عثمان لحياني

رّد الـــحـــراك الــشــعــبــي فــي الــجــزائــر بــقــوة على 
»التصريحات  بـ فــيــه  الــنــاشــطــون  مــا وصــفــهــا 
ــيـــش الـــفـــريـــق  ــائـــد أركــــــــان الـــجـ ــقـ املـــســـتـــفـــزة« لـ
أحمد قايد صالح، حــول شعار »دولــة مدنية 
املتظاهرون  تمّسك  الــذي  عسكرية«،  وليست 
ـــ38 للحراك  الــ بــه أمـــس فــي مــســيــرات الجمعة 
املــتــواصــل مــنــذ 22 فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، 
ولم  الجمعة.  يــوم  لتظاهرات  مــركــزي  كشعار 
تحل األمــطــار الــتــي هطلت صــبــاح أمــس على 
ــة دون خــــــروج حــشــود  ــريـ ــزائـ ــجـ الـ الـــعـــاصـــمـــة 
مــــن املـــتـــظـــاهـــريـــن لــلــمــطــالــبــة بـــرحـــيـــل رمــــوز 
بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق  الرئيس  نظام 
ــن الـــحـــكـــم، وتـــحـــقـــيـــق الــتــغــيــيــر الــســيــاســي  مــ
والــديــمــقــراطــي، والــتــعــبــيــر مــجــددًا عــن رفــض 
إجــــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــقــررة فــي 12 
املقبل. وتجمع اآلالف  ديسمبر/ كانون األول 
مــنــذ صــبــاح أمـــس قـــرب الــســاحــات والــشــوارع 
الرئيسية وسط العاصمة استعدادًا للتظاهر، 
وبدأت املسيرات الشعبية قبيل صالة الجمعة 

بقليل، لكن زخمها ازداد بعدها.
الرحمة وابن  املتظاهرون من مساجد  وخرج 
باديس وكتشاوة والبشير اإلبراهيمي وسط 
الــعــاصــمــة، مــبــاشــرة إلـــى الـــشـــوارع، بهتافات 
تــطــالــب بــتــحــريــر الــشــعــب مـــن هــيــمــنــة الــنــظــام 
وكذلك  السياسي،  االستقالل  القائم وتحقيق 
إقامة دولة ديمقراطية تحترم فيها الحريات، 
 عـــن املــطــالــبــة بــاســتــبــعــاد الــجــيــش من 

ً
فــضــال

الحياة السياسية وصناعة القرار.
ت التصريحات األخيرة لقائد الجيش 

ّ
واستفز

الشعبي،  الحراك  في  والناشطني  املتظاهرين 
وبـــدا ذلـــك واضــحــا مــن خـــالل الــهــتــافــات التي 
ــرار »اســـمـــع يـــا الــقــائــد، دولـــة  رددوهـــــا عــلــى غــ
ــــة مــدنــيــة ولــيــســت عــســكــريــة«،  مــدنــيــة«، و»دولـ
و»الــجــنــراالت إلــى املزبلة والــجــزائــر تستقل«، 
الخطاب األخير  رّد واضــح ومباشر على  في 
لــقــايــد صــالــح أول مــن أمـــس الخميس والـــذي 
السياسية«  »العصابة  بـ ما يصفها  فيه  اتهم 
بــالــتــالعــب بــالــحــراك الــشــعــبــي والــتــســتــر وراء 
شعار »دولة مدنية وليست عسكرية«، وكذلك 

»ال لسيناريو مصر في الجزائر«.
وفـــي الــســيــاق، قـــال الــنــاشــط فــي الـــحـــراك عبد 
الوكيل بالم، في حديث مع »العربي الجديد«، 
 »شعار دولة مدنية وليست عسكرية« هو 

ّ
إن

والدولة  بدايته،  منذ  للحراك  مركزي  »شعار 
املــدنــيــة مــطــلــب لــلــجــزائــريــني مــنــذ عــقــود، ألنــه 
العسكر والجيش على  إنهاء هيمنة  يتوّجب 
الدولة والسلطة وصناعة القرار«، مضيفا أنه 
»إذا كــان أي قائد عسكري يضيق ذرعــا بهذا 
 ذلــك يكشف بوضوح نوايا غير 

ّ
فــإن الشعار، 

على  الجيش  هيمنة  اســتــمــرار  باتجاه  طيبة 
املشهد السياسي«.

الــســيــاســي سمير  الـــنـــاشـــط  مـــن جــهــتــه، رأى 
الرّد  املتظاهرين أمس على   تركيز 

ّ
أن العربي 

عــلــى تــصــريــحــات قــايــد صــالــح يــعــّد »رســالــة 
 الحراك هو حركة وحدوية 

ّ
لقائد الجيش بأن

م عنها 
ّ
لكل الجزائريني، والعصابة التي يتكل

الجزائر  تحكم  كانت  التي  منها، هي  ر 
ّ
ويحذ

ــان راعــــيــــا لــنــظــام  ــ ــو نـــفـــســـه كــ ــ وتــــديــــرهــــا، وهــ
بوتفليقة منذ توليه قيادة األركان عام 2004«. 
أنه  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  وأضــاف 

تــزّج به في الشأن السياسي«،  التي  القيادات 
 »الجزائريني أدركوا بعد عقود من 

ّ
مضيفا أن

الحكم الحالي أن استمرار الوضع على ما هو 
عليه وإبــقــاء الجزائر فــي وضــع دولــة يهيمن 
قديمة  لعبة  مــدنــيــة  بــواجــهــة  الــجــيــش  عليها 
يجب أن تنتهي، وعلى قيادة الجيش أن تعي 
ذلك بوضوح، ألن هذه املسألة استفتى عليها 

»من غير املقبول أن يستمّر قائد الجيش في 
مــخــاطــبــة الــجــزائــريــني كـــل أســـبـــوع مـــن داخـــل 
هــم ويــتــهــرب مــن الحقيقة 

ّ
الــثــكــنــات، ويــســتــفــز

شعبا  هــنــاك   
ّ
أن وهــي  والشعبية،  السياسية 

يريد إقامة دولة مدنية وبقواعد ديمقراطية«.
ــعـــض الــــشــــعــــارات إلــــــى وضــــــع خــط  وذهـــــــب بـ
فاصل بني الجيش كمؤسسة شعبية تحظى 
الجيش  الجزائريني، وبني قيادة  باحترام كل 
التي تتخذ مواقف سياسية وتنحاز باتجاه 
فـــرض مــســار انــتــخــابــي لــم تــجــر أي تــوافــقــات 
سياسية وتنظيمية بشأنه. وفي هذا اإلطار، 
اعــتــبــر الـــنـــاشـــط حــســني بــزيــنــة فـــي تــصــريــح 
 »الجزائريني يتعاطفون 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

مـــع الــجــيــش كــمــؤســســة تــضــم أبـــنـــاء الــشــعــب، 
الجيش كجسم عسكري وبني  بــني  ويــفــرقــون 

الشعب من خالل الحراك«. وجّدد املتظاهرون 
ــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة  ــ وبـــقـــوة رفـــض إجـ
املقبل،  األول  كانون  املــقــررة في 12 ديسمبر/ 
 اســتــمــرار وجــــود حــكــومــة نـــور الــديــن 

ّ
فــي ظـــل

بـــــدوي الـــتـــي عــّيــنــهــا بــوتــفــلــيــقــة قــبــل يــومــني 
مــن استقالته، ورفــعــوا شــعــارات عــدة فــي هذا 
الــشــأن منها »ال انــتــخــابــات مــع الــعــصــابــات«، 
مــا يضيف عــوامــل قــلــق أخـــرى بــشــأن مصير 
في  خصوصا  املقبل،  االنتخابي  االستحقاق 
ظــل إصـــرار الــحــراك الشعبي على رفــضــه، في 
مقابل إصــرار للسلطة والجيش على تنفيذه 
بمن حضر ومهما كانت الظروف، بزعم إنهاء 

مشكلة شرعية مؤسسة الرئاسة.
أعــدادًا كبيرة من  السلطات  وكالعادة، نشرت 
قـــوات األمـــن والــشــرطــة وســـط الــعــاصــمــة وفــي 
ــــوارع الــرئــيــســيــة لــلــتــظــاهــر،  ــــشـ الـــســـاحـــات والـ
واستمّرت  لها.  تدخل  أّي  يسّجل  أن  دون  من 
الــســلــطــة فـــي فـــرض اإلغـــــالق عــلــى الــعــاصــمــة، 
خــصــوصــا املـــدخـــل الـــشـــرقـــي الـــــذي يــوصــلــهــا 
بـــواليـــات الـــشـــرق ومــنــطــقــة الــقــبــائــل ومــراقــبــة 
الــــدخــــول إلـــيـــهـــا، ملــنــع وصـــــول أكـــبـــر عــــدد من 
املــتــظــاهــريــن إلــيــهــا، فــيــمــا لـــم تــســمــح بالفعل 

لبعضهم بالدخول.
ـــ38، وبــغــض الــنــظــر عن  ــ تــظــاهــرات الــجــمــعــة الـ
كــونــهــا اســـتـــمـــرارًا لــلــحــراك الــشــعــبــي وتــأكــيــدًا 
عــلــى رفـــض املـــســـار الــســيــاســي الــــذي تفرضه 
انــتــخــابــات مرتبكة  األزمـــة عبر   

ّ
لــحــل السلطة 

الشعبية  الــقــوى  مــن  لكثير  بالنسبة  ومريبة 
والــســيــاســيــة، إال أنـــهـــا حــمــلــت أيـــضـــا رســالــة 
ــأن مـــطـــالـــب 22  ــ ــالـــح بـ ــايـــد صـ ــــى قـ واضــــحــــة إلـ

فبراير ال تقبل التجزئة. يتواصل الحراك الجزائري منذ 22 فبراير/ شباط الماضي )العربي الجديد(

تقرير

جّدد المتظاهرون 
رفض إجراء االنتخابات 

الرئاسية المقبلة
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وحدة ألمانية ناقصة وتمدد شعبوي

ثالثة عقود على سقوط جدار برلين

مسار حزب »البديل« 
مؤشر على أن الشرق 

والغرب ما زاال منقسمين

برلين ـ سهام أشطو

ــنــــة  مـــــــــبـــــــــاراة ديــــــــربــــــــي ســــاخــ
لغريمني غير عاديني. »هيرتا 
ل 

ّ
ــرلـــني«، الــفــريــق الــــذي يمث بـ

برلني الغربية، و»يونيون برلني«، ممثل 
ــيــــرًا لــلــدرجــة  ــذي صـــعـــد أخــ ــ الـــشـــرقـــيـــة الــ
األولـــــى فـــي بــطــولــة أملــانــيــا بـــكـــرة الــقــدم 
ـــوض مـــبـــاراة  ــّكـــن قـــبـــل أيــــــام مــــن خــ ــمـ وتـ
للمرة األولــى منذ أكثر من أربعة عقود 
مع هيرتا. مدرب أحد الفريقني أكد قبل 
 املباراة ليست بني شرق برلني 

ّ
اللقاء أن

وغـــربـــهـــا. لــكــن الـــلـــقـــاء يــلــخــص الــكــثــيــر. 
الــتــقــى الــشــرقــيــون والــغــربــيــون فــي لقاء 
ــاك مــا  ــنـ ــقــــود. لــــم يـــعـــد هـ تـــمـــنـــوه مـــنـــذ عــ
يعيق اللقاء، أصبحا في الدرجة نفسها، 
عنف  أعمال  انطلقت  التقيا  عندما  لكن 
ــبــــاراة وكــــادت  وشــغــب هــــددت بــوقــف املــ
تــحــّول املــلــعــب إلـــى جــحــيــم. نـــزل أنــصــار 
مــقــنــعــون لــفــريــق »يـــونـــيـــون« إلـــى أرض 
»هيرتا«  الوصول ألنصار  بغية  امللعب 
عــلــى الــجــهــة األخــــرى واالعـــتـــداء عليهم، 
فـــيـــمـــا أطــــلــــق أنــــصــــار الـــفـــريـــق الــخــصــم 

مفرقعات كادت تصيب الالعبني.
هـــذه املـــبـــاراة تــعــنــي أيــضــا الـــغـــرب ضــّد 
ــه املـــــــدرب،  ــالــ ــكـــس مــــا قــ ــلـــى عـ الــــشــــرق عـ
وقـــد ُيــفــاجــأ الــقــارئ الــعــربــي مــن أن هــذا 
الــتــصــنــيــف مــا زال مـــوجـــودًا بــعــد مــرور 
ثــالثــني عــامــا عــلــى ســقــوط جـــدار بــرلــني، 

لكن الواقع كذلك.
سقط هذا الجدار في مثل هذا اليوم قبل 
ثالثني عاما، أي في التاسع من نوفمبر/ 
بحوالي  وبعدها   ،1989 الثاني  تشرين 
ســنــة، تــحــديــدًا فــي الــثــالــث مــن أكــتــوبــر/ 
عن  رســمــيــا  عـــلـــن 

ُ
أ  ،1990 األول  تــشــريــن 

تـــوحـــيـــد أملــــانــــيــــا، وهـــــو الــــتــــاريــــخ الــــذي 
خــصــص لـــه األملـــــان يــــوم عــطــلــة رســمــيــة 

ومناسبة سنوية لالحتفال أيضا.
إنــجــاز الــوحــدة الــذي تمكنت أملانيا من 
تحقيقه بعد عقود من التفرقة الجبرية 
تـــحـــّول إلــــى درس. مــجــهــود جـــبـــار ُبـــذل 
لــتــوحــيــد شـــطـــري بـــلـــد واحــــــد بــطــريــقــة 
سلمية حــضــاريــة. الــتــأم شــمــل عــائــالت 
الــجــدار وأصــبــح الشعب األملــانــي  فرقها 
ــرة أخــــــــرى. صـــــــورة إيــجــابــيــة  ــ واحــــــــدًا مــ
فريدة من نوعها. لكن التمعن جيدًا في 
تــفــاصــيــل هــــذه الـــصـــورة يــظــهــر شــقــوقــا 
وندوبا غائرة... جــدار ما زال قائما وإن 

سقط طوبه وحجره قبل ثالثني عاما.
الــــتــــنــــاقــــض فــــــي أســــــلــــــوب الـــــحـــــيـــــاة بــني 
األملـــانـــيـــتـــني قــبــل الــتــوحــيــد كــــان حــاضــرًا 
بــشــكــل أكــبــر فـــي بـــرلـــني، وبــالــتــالــي فبعد 
ســقــوط الــجــدار يحضر مــوضــوع الــفــروق 
بــــني الـــشـــرقـــيـــني والـــغـــربـــيـــني بــشــكــل أكــبــر 
ــقـــارنـــة مــــع الــــواليــــات  أيـــضـــا فــــي بـــرلـــني مـ
الحلفاء  بني  بالكامل  مقسمة  كانت  التي 
واالتـــــــــحـــــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي. فــــالــــصــــدفــــة 
وحـــدهـــا أصـــــدرت حــكــمــا عــلــى ســـكـــان في 

أملانيا  الــهــروب نحو  تنامي موجة  على 
ــّدرت 

ُ
ق أعـــداد كبيرة  فــرار  فبعد  الغربية. 

بـــمـــلـــيـــونـــني ونــــصــــف املــــلــــيــــون شــخــص، 
الخناق  الشرقية  أملانيا  شــددت سلطات 
الجدار،  بناء  لكن حتى مع  التنقل.  على 
الــهــروب، فدفع  الكثيرون مــن أجــل  غامر 
الــفــرار  ملــحــاولــة  الــعــشــرات حياتهم ثمنا 
األقـــرب ملا  الــوصــف  الغربية.  أملانيا  إلــى 
حدث ابتداًء من عام 1990 في الواقع ليس 
تــوحــيــدًا، بــل الــتــهــام مــن أملــانــيــا الغربية 
للشرقية. وكأن دولة استولت على أخرى 
مختلفة تماما، فغّيرت مالمحها وقضت 
ــــور اإليــجــابــيــة فــيــهــا. ما  حــتــى عــلــى األمـ
حــدث هو توحيد غير متكافئ، فعوض 

ــى عــاملــني  ــ ــيـــرة بـــاالنـــقـــســـام إلــ ــغـ رقــــعــــة صـ
مــخــتــلــفــني مــتــنــاقــضــني، واحــــــد شــيــوعــي 
اتـــــهـــــم  واآلخــــــــــر رأســـــمـــــالـــــي، ولــــيــــس والء
وأيديولوجياتهم وال اختيارهم الخاص. 
أنفسهم  البرلينيني  وهكذا وجد جزء من 
يقطنون  قمعية،  متقشفة  يعيشون حياة 
شققا ضيقة وينتظرون عشر سنوات على 
األقل للحصول على سيارة، وال يجرؤون 
ــلـــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن آرائـــــهـــــم الــســيــاســيــة  عـ
أو  كيلومترات  ُبــعــد  على  بينما  النقدية، 
ــان آخـــــرون، ربــمــا  حــتــى أمـــتـــار، يــعــيــش أملــ
ــــارب لــهــم، حــيــاة بــمــســتــوى آخـــر:  مــنــهــم أقـ
رواتب أفضل وترف ورفاهية وحرية أكثر.

قـــــرار بـــنـــاء جـــــدار بـــرلـــني جــــاء كــــرد فعل 

خــلــق نـــظـــام بـــالـــتـــدريـــج يـــمـــزج الــعــاملــني 
أنفسهم  الشرقيون  وجد  ويستوعبهما، 
في  االنــدمــاج  جــهــود  لتحّمل  مضطرين 
ومتطور،  تماما  مختلف  جديد  مجتمع 
ــيـــات الــتــي  ــــى اإلمـــكـــانـ ــم يـــفـــتـــقـــرون إلـ ــ وهـ
واصــلــوا حياتهم  الذين  لسكانه  أتيحت 
كــمــا هــــي. فـــبـــدأ يــتــنــامــى لــــدى جــــزء من 
املظلومية  مــن  بنوع  الشعور  الشرقيني 
لتخلق فجوة  والتهميش،  الرضا  وعــدم 
وتنتشر أحكام القيمة والتصنيفات من 
قبيل »الغربيون املغرورون، السطحيون 
الذين ال يرحمون« و»الشرقيون الُكسالى 

األغبياء الغارقون في دور الضحية«.
هــذه الــفــجــوة بــني أبــنــاء الشعب الــواحــد 
تــقــلــصــت إلــــى حــــّد مـــا مـــع مــــرور الــزمــن، 
لكنها لم تغلق نهائيا. وكذلك الفروقات 
بني األملانيتني، فإلى يومنا هــذا ما زال 
اقتصاد أملانيا الشرقية ال يعادل سوى 
75 في املائة من اقتصاد الغربية. وعلى 
الــرغــم مــن تــوّحــد الــنــظــام الــســيــاســي، لم 
تــتــوقــف الـــهـــجـــرة مـــن أملـــانـــيـــا الــشــرقــيــة 
 عــــدد ســكــان 

ّ
نــحــو الــغــربــيــة، لـــدرجـــة أن

أملــانــيــا الــشــرقــيــة حــالــيــا تــقــلــص إلـــى ما 
الــعــام 1905، بينما تزايد  كــان عليه فــي 
ســــكــــان الـــغـــربـــيـــة بـــأكـــثـــر مــــن الـــضـــعـــف. 
ومـــا زال مــســتــوى الــعــيــش مــتــفــاوتــا بني 
األملــانــيــتــني حــتــى عــلــى مــســتــوى األجـــور 
والــتــقــاعــد. فـــاألجـــور فــي الــغــربــيــة أعلى 
بــحــوالــي 17 فــي املـــائـــة، عــلــى الــرغــم من 
ــات الـــعـــمـــل أقـــــل مـــنـــه فــي  ــاعــ أن عـــــدد ســ
الــشــرقــيــة. مــســألــة الــفــروقــات فــي الــدخــل 
هذه نقطة مهمة تركز عليها الدراسات 
واإلحصاءات التي تتناول أسباب حالة 
عدم الرضا لدى سكان الشرقية. واليوم، 
وبــعــد مــــرور ثــالثــة عــقــود عــلــى ســقــوط 
الــجــدار والــوحــدة، يــرى 50 في املائة من 
سكان أملانيا الشرقية أن توحيد البالد 
لم يكن ناجحا، مقابل 47 في املائة ممن 
يعتقدون العكس، كما جاء في استطالع 

رأي أجرته مجلة »فوكوس«.
ــقــــادات الـــشـــرقـــيـــني لــــم تـــتـــوقـــف عــنــد  ــتــ انــ
طريقة التوحيد والفروقات التي ما زالت 
 القيم 

ّ
قائمة اقتصاديا على األقل، بل إن

 أملانيا الشرقية 
ّ
الغربية التي يفترض أن

أصـــبـــحـــت تــحــظــى بـــهـــا بـــعـــد الــتــوحــيــد 
لتعوض حــالــة االســتــبــداد الــســائــدة في 
ــراكــــي، تــــواجــــه حـــتـــى هــي  ــتــ الـــعـــهـــد االشــ
صحيفة  أجرته  استطالع  في  بتشكيك. 

قال  املاضية،  السنة  األملانية  »تسايت« 
الشرقية  أملانيا  سكان  من  املائة  في   41
ليست  لــديــهــم حــالــيــا  التعبير   حــريــة 

ّ
إن

أفضل، مقارنة مع ما كانت عليه الحال 
قال  فيما  السوفييتي،  الحكم  عهد  فــي 
إنهم ال يشعرون بحماية  املــائــة  فــي   58
أفــضــل مــن اســتــبــداد الــدولــة مــقــارنــة مع 
العهد السابق، بل إن 22 في املائة منهم 
 الــوضــع صـــار أســـوأ. 

ّ
يــشــعــرون حــتــى أن

وبغض النظر عما إذا كانت هذه األرقام 
 أم أنــهــا تعبير عن 

ً
تحاكي الــواقــع فــعــال

استياء من النظام الحالي، إال أنها تبقى 
أرقاما صادمة، وليست ما يتوقعه املرء 
فــي ســيــاق الــحــديــث عــن ثــمــار التوحيد 

بعد كل هذه السنني.
وإلــــى اآلن، يــجــري الــحــديــث فـــي أملــانــيــا 
ــثــــل »الـــــــجـــــــدار فــي  ــلـــحـــات مــ عـــــن مـــصـــطـ
ــــون مـــــن الــــدرجــــة  ــنــ ــ ــواطــ ــ ــــول« و»مــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــان الــشــرقــيــني«،  الــثــانــيــة« و»إدمــــــاج األملـ
ــا تــقــدمــه الـــدولـــة  بـــل ومـــقـــارنـــات بـــني »مــ
لــلــمــهــاجــريــن والـــالجـــئـــني« ومــــا قــدمــتــه 
لــــأملــــان الـــشـــرقـــيـــني أنـــفـــســـهـــم. فــــي هـــذا 
ــاب 

ّ
 دعــــوات مــن كــت

ً
الــســيــاق ظــهــرت مــثــال

شرقيني إلــى الــدولــة إلدمـــاج هــذا القسم 
من األملان أواًل عوض االستثمار الكبير 
فـــي بـــرامـــج االنـــدمـــاج الــتــي تخصصها 
املهاجرين  خصوصا  لــأجــانــب،  أملانيا 

األتراك والعرب في املجتمع األملاني.
وفــي السنوات األخــيــرة، اتــخــذت األمــور 
أبعادًا أخــرى، ولم تتوقف عند الحديث 
ــال  ــمـ ــكـ ــتـ عـــــن »تــــحــــديــــات اإلدمـــــــــــاج واسـ
ــذا »الــفــشــل فـــي ســـيـــرورة  الـــتـــوحـــيـــد«. هــ
إدماج الشرقيني« تحّول إلى ورقة عرف 
يستخدمها.  كيف  وافــد سياسي جديد 

حزب »البديل من أجل أملانيا« 
الــيــمــيــنــي الـــشـــعـــبـــوي اســـتـــغـــل مــشــاعــر 
االســـتـــيـــاء والــحــنــق لــــدى ســكــان أملــانــيــا 
الشرقية، فبات يحقق نتائج متقدمة في 
انتخابات الواليات الشرقية. وفي أحدث 
انــتــخــابــات لـــلـــواليـــات عــرفــتــهــا أملــانــيــا، 
حـــقـــق الــــحــــزب 24 فــــي املــــائــــة مـــتـــجـــاوزًا 
أحــزاب االئتالف الحكومي، وهي نسبة 
ــكـــاد يــحــقــق نــصــفــهــا فــــي الــــواليــــات  ــالـ بـ
الغربية. وجد الحزب في مناطق ما زالت 
تعيش أزمة هوية وتنتشر فيها جرائم 
البالد  العنصرية أكثر من بقية مناطق 
فيه  وجــدوا  حاضنة شعبية، وسكانها 
طــريــقــة لــالحــتــجــاج عــلــى الــنــظــام الـــذي 

يعتبرون أنه لم يكن منصفا معهم.
ــل أملــانــيــا«  مــســار حـــزب »الــبــديــل مــن أجـ
يشكل لوحده مؤشرًا آخر على أن الشرق 
والــغــرب مــا زاال منقسمني ولــم يتوحدا 
فعليا. واقع يستفيد الحزب منه ملواصلة 
تقدمه، مهددًا ليس فقط مستقبل النظام 
الــحــالــي، بــل مــا بنته الــبــالد طيلة هــذه 
العقود من ثوابت الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان واالنفتاح على اآلخر.

سياسة
على الرغم من مرور 30 عامًا على سقوط جدار برلين، إال أن الفجوة بين المنطقتين الشرقية والغربية في ألمانيا لم تغلق نهائيًا 
على الرغم من تقلصها، والفروقات ما زالت قائمة، وال سيما من الناحية االقتصادية، وهو ما يعبّر عنه السكان، فيما تبرز تجلياته 

بشكل أكبر من خالل صعود حزب »البديل« اليميني المتطرف

سقط الجدار في 9 نوفمبر عام 1989)عبد الحميد حصباص/األناضول(

وجـــه وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مايك 
ــــس الــجــمــعــة،  بــومــبــيــو )الــــــصــــــورة(، أمـ
تحذيرًا شديدًا من الصني وروسيا في 
ذكـــرى مـــرور ثــالثــني عــامــا عــلــى سقوط 
جــدار برلني، بينما دافــع عن سياسات 
بــشــأن  تـــرامـــب  الـــرئـــيـــس دونــــالــــد  إدارة 
الرسوم الجمركية واإلنفاق على حلف 
شمال األطلسي، والقضايا األخرى التي 
تثير غضب األصدقاء التقليديني. وقال 
بومبيو، الذي يقوم بزيارة إلى أملانيا، 
 »لدى الدول الغربية الحرة مسؤولية 

ّ
إن

مــن  ــــن شـــعـــوبـــنـــا«  عـ ــدات  ــديــ ــهــ ــتــ الــ درء 
حكومات مثل الصني وروسيا وإيــران. 
ــــي نـــــــدوة بــمــؤســســة  ــحـــدث فـ ــتـ وكـــــــان يـ
»كيربر سيتفتونغ« البحثية، على بعد 
أمتار قليلة من املوقع الذي كان يمّر فيه 
الجدار قرب بوابة براندنبورغ الشهيرة 
 
ّ
ــيــــة. وأضـــــــاف أن ــانــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة األملــ
عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة وحــلــفــائــهــا أن 
»يـــدافـــعـــوا عـــن املــكــاســب الــتــي تحققت 
بشق األنفس في 1989« وأن »يعترفوا 
بــأنــنــا فــي تــنــافــس عــلــى الــقــيــم مــع دول 

غير حرة«.
في  نقاط حساسة  على  بومبيو  وركــز 
 خط 

ّ
 إن

ً
عــالقــة واشــنــطــن بــبــرلــني، قــائــال

أنابيب الغاز »السيل الشمالي 1« )نورد 
ســـتـــريـــم-1( الــــذي تــبــنــيــه روســـيـــا لنقل 
الـــغـــاز إلـــى أملــانــيــا يــعــنــي أن »إمـــــدادات 
أوروبــــا مــن الــطــاقــة تعتمد عــلــى أهـــواء 

بوتني«.  فالديمير(  الــروســي  )الــرئــيــس 
وحــذر من نوايا »شركات صينية بناء 
شــبــكــات اتــصــال مــن الــجــيــل الــخــامــس« 
األملانية  الحكومة  استبعاد  عــدم  بعد 
عـــمـــالق الــتــكــنــولــوجــيــا »هـــــــــواوي« مــن 
عملية استدراج عروض البنية التحتية 

لشبكات الجيل الخامس لالتصاالت.
ــات الـــرئـــيـــس  ــحــ ــريــ ــاب تــــصــ ــ ــقــ ــ وفـــــــي أعــ
 
ّ
ــأن ــ ــرون بـ ــ ــاكــ ــ ــانــــويــــل مــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
االفــتــقــار إلــى قــيــادة أمــيــركــا تسبب في 
جعل الحلف األطلسي في حالة »موت 
ــع بــومــبــيــو عـــن الــحــاجــة  ــ ــاغــــي«، دافـ دمــ
الــوقــت نفسه  فــي  الحلف، مقتبسا  إلــى 

تــعــلــيــقــات ســابــقــة لــلــرئــيــس األمــيــركــي 
ــان  ــلـــف. وكــ ــرامــــب حـــــول الـــحـ دونــــالــــد تــ
تـــرامـــب يــدفــع بــشــدة أعـــضـــاء األطــلــســي 
الــوفــاء بالتزاماتهم فــي مــا يتعلق  إلــى 
ــن الـــنـــاتـــج املــحــلــي  بـــإنـــفـــاق 2 بـــاملـــائـــة مـ
اإلجـــمـــالـــي الـــســـنـــوي لـــكـــل عـــضـــو عــلــى 
الــدفــاع، وخــص بــالــذكــر أملــانــيــا كبلد ال 

يساهم بما يكفي في هذا اإلطار.
 وزيــرة الدفاع األملانية، أنغريت 

ّ
غير أن

كــرامــب كــاريــنــبــاور، أشـــارت، أمـــس، إلى 
الـــ2 فــي املائة   أملانيا ستحقق هــدف 

ّ
أن

بحلول عام 2031، وهو ما قال بومبيو 
إنه »سعيد« بسماعه.

 
ّ
أن األميركي  الخارجية  وزيــر  وأوضـــح 

األخـــــرى، مثل  تـــرامـــب  إدارة  ســيــاســات 
ــا بــــزيــــادة الــضــغــط عــلــى إيـــــران،  قــــرارهــ
في  الصينية  للمشاركة  ومعارضتها 
بناء شبكات اتصاالت الجيل الخامس، 
وكذلك معارضتها ملشروع خط أنابيب 
ــتـــريـــم 1«، كــــانــــت جـــــــزءًا مــن  »نــــــــورد سـ

االلتزام بالدفاع عن الحريات.
وردًا على سؤال حول سبب قيام اإلدارة 
األميركية بفرض رســوم جمركية على 
ــتــــي أضــــرت  الـــحـــلـــفـــاء الــتــقــلــيــديــني، والــ
بــمــنــتــجــات االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، أشـــار 
 الواليات املتحدة كانت 

ّ
بومبيو إلى أن

ــادل مـــن قبل  ــ مــســتــهــدفــة بــشــكــل غــيــر عـ
اللوائح األوروبية.

)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الصين وروسيا عدوان جديدان
شدد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس، على الحاجة إلى أن يعمل الحلفاء 

الغربيون معًا لمواجهة التهديدات وال سيما الصينية والروسية، وذلك في الذكرى الثالثين 
لسقوط جدار برلين
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