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سياسة

النموذج التونسي 
أم المصري؟

وائل قنديل

سوف ينفض املولد، وسيدعونك 
بعدها للبناء على ما تحقق. سوف 

تشتعل حماسًا وتشمر عن 
ساعديك وتهتف بحماس: ناولوني 

ما تحقق كي أبني فوقه. عندها 
فقط ستكتشف أن الكل باطل 

وقبض الريح. النتيجة األهم فيما 
يسمى االستفتاء: انتزع عبد الفتاح 
السيسي اعترافًا وإقرارًا بدستوره، 
الذي وضعه فور انقالبه، من الكتلة 

األساسية الرافضة له من حيث املبدأ.
ال أتحدث هنا عن الجمهور الذي 

صدق 30 يونيو/حزيران 2013 وما 
تالها في مسار كانوا مؤيدين له 

ومتفائلني به بكل حماس، بل أقصد 
ذلك الفصيل من املعارضة الذي كان 

يسمي ما جرى انقالبًا، ثم انتهى 
به الحال ضمن مكونات 30 يونيو 

بأثر رجعي، متماهيًا، متماشيًا، 
مع جدول أعمال الذين كانوا مع 

السيسي ثم اختلفوا معه فصاروا 
ضده.

ا، سيخرج عليك أحدهم اآلن 
ً
حسن

بنكتة سمجة يقول لك فيها إنك 
تحمل جواز سفر مصريًا وتدفع 

فواتير الكهرباء والغاز وتعبئ خزان 
سيارتك من محطة وقود الجيش. 

بالتالي أنت معترف بنظام السيسي.
هذا البؤس العميق يكفي للرد عليه 
أن تقول إنك لست سائحًا وال زائرًا 
في وطنك، ذلك أن عالقتك بالوطن، 
بما فيه الدولة، سابقة على ظهور 

شخص اسمه عبد الفتاح السيسي، 
وأن تعامالتك اليومية هذه، مع 

دولتك هذه، ولدت معك، حيث ورثتها 
عن أجدادك وآبائك، أصحاب الحق 

األصيل في هذا البلد، وليس معنى أن 
تمارس وجودك ومواطنتك في وطن 

يسيطر عليه قراصنة وسفاحون 
أنك تعترف بنظام القرصنة، وتقر 

بشرعيته، وإنما الصحيح أنك 
تعترف بالوطن وتتشبث بحقك 

األصيل فيه.
نعم، نجح عبد الفتاح السيسي في 

اصطياد مجموعات جديدة من 
املعارضة القديمة، وجعلها تشارك 
في تعديالته الدستورية، وبعضها 
فقد اتزانه، وهو يحسب أنه يحسن 

صنعًا. بعض هؤالء أتذكر حماسهم 
الثوري املتشنج، وهم يحّرضون 
الناس على مقاطعة جولة اإلعادة 

في أنزه وأنظف انتخابات في تاريخ 
مصر، صيف 2012. هو الحماس 

املتشنج نفسه الذي يبدون عليه 
اآلن وهم يشتغلون مندوبي تسويق 

لعار تاريخي اسمه استفتاء على 
تعديالت دستور الذين قتلوا الثورة، 

ليرفع الستار عن مهزلة حضارية 
جديدة، أو متجددة، تضاف إلى 

سياق عام من الرداءة واالنحطاط 
املتواصل بمنطلقاته وتجلياته، 
بتفاصيله الداخلية ومشاهده 

الخارجية، بأصواته وصوره منذ 
صيف 2013 وحتى اآلن. يبتزونك 

بكالم كثير عن ضرورة الفعل 
اإليجابي، وعدم االستسالم لسلبية 

املقاطعة، التي جربناها كثيرًا ولم 
نحصل على شيء، غير أن تاريخهم 

مع هذه السلطة ليس به الكثير 
عن استخدام املقاطعة سالحًا، 
إذ لم يثبت أنهم ردوا للسيسي 

 أو طلبًا، فكانوا حاضرين 
ً
دعوة

في التفويض، وحاضرين في 
انتخابات رئاسة 2014 وبرملانها، 
وفي انتخابات 2018 كانوا نصف 
مقاطعني، نصف مشاركني، بدأوا 
بحماس طاٍغ لخوض السباق، ثم 
انتهوا متفرجني على استعراض.

كان كل شيء قبل االستفتاء الحالي 
يؤكد أننا لسنا بصدد معركة 

حقيقية، وإنما مهزلة أخرى تضاف 
إلى سلسلة املهازل، ال مردود لها 

سوى إضافة قيمة قانونية وشرعية 
على جريمة سياسية وأخالقية، 

لكنهم حاضرون دومًا ببخاخات 
االبتزاز السفيه، واعتبار كل من 
يرفض املشاركة في املهزلة من 
املحبطني املعطلني، أعداء الحراك 

)والقضية(. منذ البداية بّحت 
األصوات تقول إنه من العبث أن 

تنافس سلطة ال تعترف بقوانني 
املنافسة، وال تحترم قوانني، أو 
دساتير، وأن إقدامك على هذه 

الخطوة إن لم يكن انتحارًا، فإنه 
يقدم خدمة هائلة لهذه السلطة، 

والنتيجة أمامك اآلن، نجح السيسي 
في تمرير ما يشاء.

معارضة وهمية 
للتعديالت الدستورية

مرور
الكرام

أمرت الحكومة بتعطيل 
شبكات التواصل 

االجتماعي

اتهم وزير الدفاع 
متطرفين دينيين 

بالوقوف خلف التفجيرات

بوتين: روسيا شريك 
موثوق لسريالنكا في 

محاربة اإلرهاب

للحديث تتمة...

مجزرة سريالنكا
األحد، يومًا داميًا جراء  الهدوء، شهدت سريالنكا، أمس  بعد نحو 10 سنوات من 
موقعة  الفصح،  عيد  خالل  وفنادق  كنائس  هزت  منسقة،  دموية  تفجيرات   8
تنفيذ  كيفية  حول  الروايات  تضاربت  وفيما  أجانب.  بينهم  والجرحى  القتلى  مئات 

االعتداءات والتقديرات بشأن المنفذين، بدأت السلطات إجراءات الحتواء أي توتر

ــد،  ــ ــــس األحـ عـــاشـــت ســـريـــانـــكـــا، أمـ
ســاعــات طويلة مــن الــرعــب نتيجة 
اعـــــــــــتـــــــــــداءات إرهـــــــابـــــــيـــــــة مـــنـــســـقـــة 
ومــتــزامــنــة نــفــذت بــالــتــزامــن مـــع احــتــفــاالت 
فنادق وكنائس  في  وتــركــزت  الفصح،  عيد 
داخــــل الــعــاصــمــة وخـــارجـــهـــا، مــتــســبــبــة في 
مقتل  أكثر من 215 شخصًا، بينهم أجانب، 
فضا عن إصابة املئات، في أضخم هجوم 
دمــــوي تــشــهــده الـــبـــاد مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
ــلـــيـــة قـــبـــل عـــقـــد مــــن الــــزمــــن. واضـــطـــرت  األهـ
اتــهــمــت متطرفني دينيني  الــتــي  الــســلــطــات، 
إعــــان  ــى  ــ إلـ الـــتـــفـــجـــيـــرات،  بـــالـــوقـــوف وراء 
حظر تــجــوال ونــشــر الجيش فــي الــشــوارع، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــعــطــيــل شــبــكــات الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي ملــنــع أنــبــاء »غــيــر صحيحة أو 
كاذبة« مرتبطة باالعتداءات. ولم تعلن أي 
الدامية،  التفجيرات  عن  مسؤوليتها  جهة 
ما جعل جميع االحتماالت الــواردة. وفيما 
تــضــاربــت الــــروايــــات األمــنــيــة بــشــأن كيفية 
تنفيذ االعـــتـــداءات أجــمــعــت املــواقــف داخــل 
سريانكا وخارجها على ضرورة التوصل 
وقــت،  أســـرع  فــي  الفاعلني ومعاقبتهم  إلــى 
فيما فوض الرئيس مايثريباال سيريسينا 
»قوة املهمات الخاصة في الشرطة والجيش 
الهجمات  من  املسؤولني  ملعرفة  بالتحقيق 

ومخططاتهم«.

تفاصيل االعتداءات اإلرهابية
وفــي تفاصيل االعــتــداءات اإلرهــابــيــة، هزت 
ستة انفجارات بشكل متزامن تقريبًا صباح 
أمس األحد ثاث كنائس حيث كان مصلون 
يــحــتــفــلــون بــعــيــد الـــفـــصـــح، وثـــاثـــة فــنــادق 
فاخرة يتردد عليها السياح األجانب. وبعد 
ســــاعــــات، أدى انـــفـــجـــار فـــي فـــنـــدق بــمــديــنــة 
ديهيواال قرب كولومبو إلى مقتل شخصني 
على األقل، كما وقع انفجار ثامن بالقرب من 
جسر في منطقة ديماتاغودا على مشارف 
الــعــاصــمــة. وقــــال املــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة 
مــــن ضــبــاط  ــة  ثـــاثـ إن  غـــانـــاســـيـــكـــارا  روان 
الــشــرطــة قــتــلــوا عــنــدمــا ذهــبــوا الســتــجــواب 
ــع أول  ــ مــشــتــبــه بــهــم فـــي الـــتـــفـــجـــيـــرات.  ووقـ
تــفــجــيــريــن فـــي كــنــيــســة ســانــت أنــتــونــي في 

كولومبو وكنيسة نيغومبو غرب الباد. 
ونــقــل عــشــرات الــجــرحــى مــن كنيسة سانت 
الوطني.  كولومبو  مستشفى  إلــى  أنتوني 
ــذي كـــان قــرب  ــال ألــيــكــس أغــيــلــيــســون، الــ وقــ
املباني اهتزت  أنتوني، إن  القديس  ضريح 
قلوا 

ُ
جراء االنفجار، وأن عددًا من الجرحى ن

ــاف.  كــمــا تــحــدث وزيــر  ــعـ فــي ســـيـــارات اإلسـ

اإلصاحات االقتصادية هارشا دي سيلفا 
عـــن »مــشــاهــد مـــروعـــة« فـــي كــنــيــســة ســانــت 
أنتوني واثنني من الفنادق املستهدفة التي 
ــــت أشـــاء  زارهـــــا. وكـــتـــب، فـــي تــغــريــدة، »رأيـ
مبعثرة فــي كــل مــكــان«، مشيرًا إلــى سقوط 
ــد مـــن الــضــحــايــا بــيــنــهــم أجـــانـــب«.  ــديـ ــعـ »الـ
ونــاشــد املــواطــنــني »أرجــوكــم حــافــظــوا على 

هدوئكم وابقوا في الداخل«.
ــانــــت  ــة ســ ــســ ــيــ ــنــ ــا، نــــــشــــــرت كــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
صفحتها  فــي  نيغومبو  فــي  سيباستيان 
أعلنت  باإلنكليزية  نـــداء  »فــيــســبــوك«  عــلــى 
فــيــه حــــدوث اعـــتـــداء عــلــى الــكــنــيــســة، قــائــلــة 
كـــان  إن  ملـــســـاعـــدتـــنـــا  ــوا  ــأتــ تــ أن  »نــــرجــــوكــــم 
أفــراد من عائلتكم فيها«. وأظــهــرت لقطات 
ــار أطــــاح  ــجــ ــفــ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــحــلــيــة أن االنــ
ــواب والــنــوافــذ فــي ســان  ــ الــســقــف ودّمــــر األبـ
الجرحى  الناس  حمل  بينما  سيباستيان، 

بعيدًا وأيديهم ملطخة بالدماء.
كــمــا وقـــع انــفــجــار ثــالــث فـــي كــنــيــســة زيـــون 
بدء  بعد  الــشــرق،  فــي  باتيكالوا  مدينة  فــي 
قــداس عيد الفصح، حسب ما قــال متحدث 
باسم الشرطة.  ووقع انفجار رابع في فندق 
»سينامون غراند هوتيل« القريب من املقر 
الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو، وفق 
ما أوضح مسؤول في الفندق، مشيرًا إلى أن 

االنفجار وقع في مطعم الفندق.
ــأن طــبــيــعــة  ــ ــــشـ ــاربـــــت املــــعــــلــــومــــات بـ وتـــــضـــ
االنــفــجــار داخــــل الــفــنــدق. وقــــال مــوظــف في 
الفندق لوكالة »فرانس برس«، إن انتحاريًا 
فجر نفسه بني نزالء كانوا مصطفني لدخول 
الــفــصــح، مشيرًا  فــي عيد  املبنى  فــي  مطعم 
إلى أنه »ذهب إلى أول الصف وقام بتفجير 
الذين قتلوا على  نفسه«. وأضــاف أن »بــني 
ــان يستقبل  ــي الـــفـــنـــدق( كــ ــرًا )فــ ــديـ ــفـــور مـ الـ

الـــزبـــائـــن«. ووصــــف الــوضــع بــأنــه »فــوضــى 
كــامــلــة«، بينما ذكــر مــســؤولــون آخـــرون في 
الــفــنــدق أن االنــتــحــاري مــواطــن سريانكي 

استأجر غرفة منذ السبت املاضي.
فندق شانغري  انفجار خامس  هــزت  كما   
الـــســـادس فندق  االنــفــجــار  ـ ال، فيما ضـــرب 
فــي  ــوم،  ــ ــجــ ــ نــ الــــخــــمــــســــة  كـــيـــنـــغـــســـبـــري، ذا 
كولومبو. وأظهرت قناة تلفزيونية محلية 

أضرارًا لحقت بالفندقني.
ــران في  ــ وبــعــد ســـاعـــات، وقـــع انـــفـــجـــاران آخـ
ديــهــيــواال حــيــث قــتــل شــخــصــان عــلــى األقــل 

في انفجار سابع استهدف فندقًا، وشهدت 
أوروغــــــــوداواتــــــــا الـــهـــجـــوم الـــثـــامـــن، إذ قـــام 
مقتل  إلــى  أدى  ما  نفسه  بتفجير  انتحاري 
ثاثة شرطيني، خال عملية بحث في منزل.

وبني القتلى في االعتداءات اإلرهابية التي 
أمــس 35 أجنبيًا على  شهدتها سيريانكا 
األقـــل أحــدهــم برتغالي وتــركــيــان. وأشـــارت 
 
ّ
أن إلــى  البريطانية  »الــغــارديــان«  صحيفة 

من بني القتلى األجانب أشخاصًا يحملون 
ــة، والـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الـــجـــنـــســـيـــات األمــ

والهولندية.

اعتقاالت
كيفية  بشأن  األمنية  املعلومات  وتضاربت 
التقديرات  أو  اإلرهابية  االعــتــداءات  تنفيذ 
بـــشـــأن الــجــهــة الـــتـــي تــقــف وراءهـــــــــا.  وقـــال 
لــوكــالــة »أسوشييتد  ــارز،  بــ مــســؤول أمــنــي 
بــرس« إن اثنني من االنفجارات يشتبه في 
إلى  انتحاريني، مشيرًا  أنهما نفذا من قبل 
أن مصلني ونزالء فنادق كانوا بني القتلى. 
لكن متحدثًا باسم الشرطة قال »ال يمكن أن 

نؤكد أنها هجمات انتحارية«.
ــدفــــــاع روان  ــــف وزيــــــــر الــــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، وصـ
ويـــــجـــــيـــــوارديـــــنـــــي الــــهــــجــــمــــات »بـــالـــعـــمـــل 
ــم مـــتـــطـــرفـــني ديـــنـــيـــني  ــ ــهــ ــ اإلرهـــــــــابـــــــــي«. واتــ

بالوقوف خلفها، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال 8 
أشخاص يشتبه بتورطهم في التفجيرات.

الوطنية في سريانكا  وكــان قائد الشرطة 
بــوغــوت جــايــاســونــدارا حـــذر أجــهــزتــه قبل 
ــة إســـامـــيـــة، هــي  ــركـ ــرة أيــــــام مــــن أن حـ عـــشـ
»جماعة التوحيد الوطنية«، تخطط لتنفيذ 
كبرى«.  كنائس  على  انتحارية  »اعــتــداءات 
إنها  قــالــت جــمــاعــات مسيحية  مــن جهتها 

واجهت تخويفًا متزايدًا من بعض الرهبان 
األخيرة.  السنوات  في  املتطرفني  البوذيني 
وفـــي الــعــام املــاضــي وقــعــت اشــتــبــاكــات بني 
األغـــلـــبـــيـــة الــــبــــوذيــــة الــســنــهــالــيــة واألقـــلـــيـــة 
املسلمة، وذلك بعد اتهام بعض الجماعات 
ــام الــــنــــاس عــلــى  ــ ــإرغـ ــ ــبــــوذيــــة املـــســـلـــمـــني بـ الــ

اعتناق اإلسام. 
وعقب االعــتــداءات، قال متحدث عسكري إن 

الجيش انتشر وإن اإلجــراءات األمنية جرى 
فيما  الــدولــي،  كولومبو  فــي مطار  تعزيزها 
الـــوزراء رانــيــل ويكرمسينغ إلى  دعــا رئيس 
اجــتــمــاع ملــجــلــس األمــــن الــوطــنــي فـــي مــقــره. 
وقــال إنــه يخشى مــن أن يتسبب العنف في 
عــدم اســتــقــرار الــبــاد واقــتــصــادهــا. وأضــاف 
ــوات )األمــنــيــة(  ــقـ أن حــكــومــتــه »ســتــفــوض الـ
بـــالـــصـــاحـــيـــات الــــازمــــة التــــخــــاذ إجـــــــراءات 
النظر  الهجمات، بغض  عن  املسؤولني  ضد 
عــن مــكــانــتــهــم«.  كــمــا دعـــا أســقــف كولومبو 
مــالــكــولــم رانــجــيــت إلـــى مــعــاقــبــة املــســؤولــني 
ــد أن  عــن الــهــجــمــات »بـــا شــفــقــة«. وقـــال »أريــ
أطلب من الحكومة أن تجري تحقيقًا متينًا 
وموضوعيًا لتحديد من هو املسؤول عن هذا 
العمل ومعاقبتهم با شفقة، ألن الحيوانات 

فقط يمكن أن تتصرف بهذا الشكل«.
وفـــي إجــــــراءات ســريــعــة الحـــتـــواء أي تــوتــر، 
أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الــســريــانــكــيــة بـــعـــد وقـــت 
ــداءات، بـــدء مــنــع الــتــجــوال  ــتــ قــصــيــر مــن االعــ
الــــــذي فــــــرض، أمـــــس األحـــــــد، فــــــورًا »وحـــتـــى 
إشــعــار آخـــر«. وكــانــت وزارة الــدفــاع أعلنت 
فـــرض حــظــر الــتــجــوال مــن الــســادســة مساء 
حتى الــســادســة صــبــاحــًا.  وأمـــرت الحكومة 
التواصل االجتماعي ملنع  بتعطيل شبكات 
أنـــبـــاء »غــيــر صــحــيــحــة أو كـــاذبـــة« مرتبطة 
ــاســـة فــــي بــيــان  بـــالـــتـــفـــجـــيـــرات. وقــــالــــت الـــرئـ
ــــررت تــعــطــيــل كـــل مــنــصــات  إن »الــحــكــومــة قـ
التواصل االجتماعي بهدف منع نشر أنباء 
غير صحيحة وكــاذبــة«، مؤكدة أنــه »إجــراء 

مؤقت فقط«.
وأعـــــادت الــتــفــجــيــرات الــدامــيــة إلـــى األذهــــان 
عندما  السريانكية،  األهلية  الحرب  أجــواء 
ــمـــور الــتــامــيــل« االنــفــصــالــيــني  اســـتـــهـــدف »نـ
ومــتــمــردون آخــــرون الــبــنــك املــركــزي ومــركــزًا 
تــجــاريــًا، ومــعــبــدًا بـــوذيـــًا، وفـــنـــادق شــهــيــرة. 
يـــذكـــر أن مــعــظــم الــهــجــمــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
سريانكا في املاضي وقف وراءهــا »حركة 
نمور تحرير تاميل إيام«، التي نفذت حملة 
عــســكــريــة لــانــفــصــال فـــي مــقــاطــعــات شــمــال 
وغـــرب الــبــاد لــثــاثــني عــامــًا قــبــل أن تتفكك 
فـــي 2009 عــقــب قــتــل الــجــيــش الــســريــانــكــي 
ــلـــى فــيــلــوبــيــاي بـــرابـــاكـــاران.  لــقــائــدهــا األعـ
وقدرت األمم املتحدة في البداية أن 100 ألف 
شخص قتلوا خال 26 عامًا من القتال، لكن 
املتحدة قالت  األمــم  لجنة ضمت خبراء في 
إن نحو 45 ألفًا من التاميل ربما قتلوا في 
األشــهــر األخــيــرة مــن الــقــتــال فــقــط. وتتبادل 
ــيـــل«  ــامـ ــتـ ــور الـ ــ ــمــ ــ ــة و»نــ ــيـ ــكـــومـ ــوات الـــحـ ــ ــقــ ــ ــ ال
االتــــهــــامــــات بـــارتـــكـــاب انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة 
لــحــقــوق اإلنــــســــان، مـــا أثــــار دعـــــوات محلية 

ودولية إلجراء تحقيقات.
وتــضــم ســريــانــكــا، ذات الــغــالــبــيــة الــبــوذيــة، 
أقلية كاثوليكية من 1.2 مليون شخص من 
أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون 
الــبــوذيــون 70 فــي املــائــة من  نسمة. ويشكل 
ســكــان ســريــانــكــا، إلـــى جــانــب 12 فــي املــائــة 
من الهندوس و10 في املائة من املسلمني و7 
في املائة من املسيحيني. ويعتبر الكاثوليك 
ــــي هــــــذا الـــبـــلـــد إذ  ــدة فـ ــ ــــوحـ بـــمـــثـــابـــة قــــــوة مـ
يتوزعون بني التاميل والغالبية السنهالية. 
ــيــــكــــان فـــرنـــســـيـــس فــي  ــفــــاتــ وأحـــــيـــــا بــــابــــا الــ
العاصمة السريانكية كولومبو قداسًا في 
مليون  حضره   2015 الثاني  يناير/كانون 
البابا في  الــشــرطــة. وشــدد  شخص بحسب 
عظته على حرية املعتقد من دون قيود في 

بلد عانى من توترات إثنية ودينية.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

وليد التليلي

رت جيوش عربية عن أنيابها في 
ّ

كش
عدد من البلدان. في الحقيقة تحمل 

جميعها نفس الخوف من املصير، في 
السودان والجزائر ومصر وغيرها. 
ويتساءل العرب في كل مدينة عن 
مصير النموذج الذي ستؤول إليه 

األحداث في نهاية األمر في أي بلد 
يشهد انتفاضة أو ثورة، وما إذا 

كانت ستقود التطورات إلى النتيجة 
التونسية أو املصرية، بعدما أصبح 

االختيار قائمًا بني هذين النموذجني 
العربيني، كمصير لثورات انطلقت ولم 
تكتمل بعد، وإن كانت بدأت تعّبر عن 

بعض مالمحها.
تتفق مطالب الشعوب الثائرة في 

أكثر من بقعة عربية، على الدعوة إلى 
الحرية والكرامة والديمقراطية ونموذج 

حكم يحترم البشر ويعلي من شأن 
الناس ويعتبرهم مواطنني ال رعية يتم 

م بهم.
ّ
التحك

لكن غالبًا ما تنتهي الثورة في 
العالم العربي إما إلى حرية أو إلى 
عسكر يقفز إلى واجهة األحداث. 
فهناك نموذجان. األول تونسي، 
إذ تعّهد الجيش بصيانة مطالب 

الشعب ومراقبة زوال أنظمة وقيام 
أخرى، وحمى الناس وتابع مسار 

الديمقراطية من والدتها إلى تكّونها، 
ثم عاد إلى ثكناته وحدوده، للقيام 

بدوره الذي من أجله تتأسس 
الجيوش. انتخبت تونس مرة 

واثنتني وثالثًا تحت يافطة مستقلة، 
واملواطنون يتحدثون في الشوارع 

والصحف واملقاهي من دون خوف 
وبال رقيب. األحزاب تتنافس 

ت لحماية املستقبل 
ّ
والقوانني ُسن

وإجبار الحاكم على احترام كل شيء 
واالحتكام فقط للقانون. وإذا ما حان 

موعد رحيل سلطة، فإنها ترحل 
وتترك املكان لغيرها.

أما النموذج اآلخر هو مصر، التي 
يشهد شعبها وضعًا مؤسفًا، مع 

عودة نغمة التمديد للرئيس وتعديل 
الدستور على قياسه وربما استمراره 
مؤبدًا في الحكم. وكأن ثورة لم تحدث 

في مصر وال من يحزنون.
سيكون مصير األوضاع في السودان 

والجزائر متراوحًا بني النموذجني 
التونسي واملصري. التعويل على 

دور حاسم للمواطنني للدفع في أي 
من االتجاهني على غرار ما يحدث 
في الجزائر تحديدًا، تقابله مراقبة 
لصيقة لدور الجيشني في البلدين. 

هل ستكون الجيوش هناك كما كان 
الشأن مع الجيش التونسي؟ ال شيء 

مؤكدًا.
مشكلة النموذج التونسي أنه أخفق 

إلى حّد اآلن في املسألة االقتصادية، 
وهي نقطة الضعف التي يلّوح بها 

املنتصرون للنموذج املصري، مع أنه 
لم يحقق أي رفاه هناك ولم تنته آالم 

املصريني ومعاناتهم. أما املؤيدون 
للنموذج التونسي، فلم يتحّمسوا 

وا على 
ّ
لدعمه بالشكل املطلوب وظل

الجانب اآلخر يتفرجون ويراقبون ما 
ستؤول إليه األحداث.

عمران خان في طهران: أهداف ودالالتإدانات وتذكير بضرورة محاربة اإلرهاب

مئات القتلى 
والجرحى في 

اعتداءات 
إرهابية

الغالف

أجــمــع زعــمــاء الــعــالــم عــلــى الــتــنــديــد بــاملــجــزرة 
التي وقعت في سريانكا أمــس األحــد، وراح 
ضــحــيــتــهــا أكـــثـــر مـــن 200 قــتــيــل ونـــحـــو 450 
جــريــحــًا، نــتــيــجــة ثــمــانــيــة تــفــجــيــرات مــنــّســقــة 
ومتسلسلة استهدفت فنادق فخمة وكنائس 
في  أخـــرى  ومــنــاطــق  كولومبو،  العاصمة  فــي 
الباد بالتزامن مع إحياء عيد الفصح، وسط 

تشديد على  ضرورة محاربة اإلرهاب.
وكــتــب الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب في 
الواليات  القلبية من شعب  تغريدة »تعازينا 
املــــتــــحــــدة إلـــــــى الــــشــــعــــب الــــســــريــــانــــكــــي بــعــد 
الكنائس  على  املــرّوعــة  اإلرهابية  التفجيرات 
والفنادق. نحن مستعدون لتقديم املساعدة«، 
ــــي فـــاديـــمـــيـــر  ــروســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ فـــيـــمـــا أعــــلــــن الــ
بــوتــني أن مــوســكــو تــظــل »شــريــكــًا مــوثــوقــًا به 
لسريانكا في الحرب ضد اإلرهــاب الدولي«. 
وأعرب عن ثقته في أن »مرتكبي هذه الجريمة 
الوحشية واملريبة التي جرى تنفيذها وسط 
احتفاالت عيد الفصح سوف يتلقون العقوبة 

التي يستحقونها«. 
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الــتــفــجــيــرات بــأنــهــا »هـــجـــوم عــلــى اإلنــســانــيــة 
التركي  الخارجية  بأسرها«، فيما ربط وزيــر 
ــو بـــني الــهــجــمــات في  ــلـ ــولـــود جــــــاووش أوغـ مـ
ســريــانــكــا والـــهـــجـــوم الـــدمـــوي فـــي كــرايــســت 
تــشــيــرش فـــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، فـــي مــــــارس/ آذار 
ــال:  ــ . وقـ

ً
ــتـــيـــا املــــاضــــي الــــــذي ســـقـــط فـــيـــه 50 قـ

»بــغــض الــنــظــر عـــن الـــدافـــع، فـــإن الــهــجــوم في 
ســريــانــكــا هـــو نــفــســه الـــهـــجـــوم الـــخـــائـــن في 

كرايست تشيرش: جبان وبربري وقاس«. 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــيــــســ ــاق، أدانــــــــــت رئــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
ــرن فـــي بــيــان  ــ ــ الــنــيــوزيــلــنــديــة جــاســيــنــدا أرديـ
»كل األعمال اإلرهابية«. وأضافت: »عزمنا لم 
يــزدد إال قــوة بسبب الهجوم الــذي وقــع على 
أراضينا في 15 مارس/ آذار املاضي. مشاهدة 
هــجــوم فــي سريانكا لــدى وجـــود الــنــاس في 

طهران ـ العربي الجديد

ــوزراء الــبــاكــســتــانــي، عــمــران  ــ وصـــل رئــيــس الــ
ــد، إلـــى الــعــاصــمــة اإليــرانــيــة  خـــان، أمـــس األحــ
ــد رفــيــع املــســتــوى، في  طــهــران عــلــى رأس وفـ
زيـــــــارة رســـمـــيـــة هــــي األولـــــــى لــــه مـــنـــذ تــولــيــه 
أن  أغــســطــس/ آب 2018، عــلــى  فـــي  املــنــصــب 
ــنـــني مـــع كـــبـــار املــســؤولــني  ــيـــوم اإلثـ يــلــتــقــي الـ
ــــني، وفـــــي مــقــدمــتــهــم املــــرشــــد عــلــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ

خامنئي والرئيس حسن روحاني.
وتــأتــي الــزيــارة فــي ظـــروف إقليمية ودولــيــة 
ــة، وعـــلـــى وقـــــع جــمــلــة مــعــطــيــات  ــ ــاديـ ــ غـــيـــر عـ
ومتغيرات في الساحتني، األمر الذي يزيد من 
أمــام تساؤالت حول  الباب  أهميتها، ويفتح 
الحلفاء  فبعد خــســارة  ــا.  ــهـ أبــعــادهــا ودالالتـ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــني لـــلـــســـعـــوديـــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
وصعود  األخــيــرة،  الباكستانية  التشريعية 
رجــل باكستان الــجــديــد، كــانــت طــهــران تأمل 
أن تشهد العاقات الثنائية في عهده تقدمًا 
مــلــحــوظــًا، عــلــى ضـــوء تــأكــيــدات عــمــران خــان 
نفسه على أهمية العاقة مع إيران وضرورة 
توليه  التي سبقت  السنوات  تنميتها خــال 
املنصب، األمر الذي عّرضه لهجمات إعامية 
لــدرجــة أن وصفه األمــيــر خالد بن  سعودية، 
الله آل ســعــود، فــي مقابلة مــع صحيفة  عبد 
»ممثل قــم فــي إســام  »عــكــاظ« الــســعــوديــة، بـ
أبــاد«. وبعد فــوزه في االنتخابات، وفي أول 
خطاب له، شّدد خان على أن باده تتطلع إلى 
 إن 

ً
عاقات طيبة وحسن جوار مع إيران، قائا

»الحكومة املستقبلية ستوسع عاقاتها مع 
إيـــران«. إال أن هــذه الرغبة واجهت متغّيرات 
جديدة في املنطقة بعد االنسحاب األميركي 
مــن االتــفــاق الــنــووي وعـــودة العقوبات على 
إيران، حالت دون ترجمتها ألثمانها داخليًا 
وإقــلــيــمــيــًا ودولـــيـــًا، ال سيما أن عــمــران خــان 
ــاز بـــوعـــوده لــلــمــواطــن الــبــاكــســتــانــي  ــــذي فــ الـ

السريانكي،  نظيره  إلــى  رســالــة  شتاينماير 
ــيـــب بــالــدهــشــة والـــرعـــب«  ــه »أصـ ــال فــيــهــا إنــ قــ
إزاء »الــهــجــمــات اإلرهـــابـــيـــة الــجــبــانــة«، قــالــت 
املــســتــشــارة األملــانــيــة أنجيا ميركل إنــه »أمــر 
صـــــادم أن يــتــعــرض الـــنـــاس الـــذيـــن تــجــمــعــوا 
لـــاحـــتـــفـــال بــعــيــد الـــقـــيـــامـــة لـــهـــذه الــهــجــمــات 
الــوحــشــيــة املــتــعــمــدة«، فــيــمــا اعــتــبــرت رئيسة 
ــاي عــلــى  ــ ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــيــــريــــزا مــ ــكـــومـ الـــحـ
»تـــويـــتـــر«، أن »أعـــمـــال الــعــنــف ضـــد الــكــنــائــس 
والــفــنــادق فــي سريانكا مــرّوعــة بــحــق. يجب 
أحــد شعائر  أال يمارس  أن نقف معًا لضمان 
ــيـــس املــفــوضــيــة  ــا رئـ ــ ــــو خــــائــــف«. أمـ ــنـــه وهـ ديـ
األوروبية جان كلود يونكر فقال في تغريدة: 
بفزع  سريانكا  فــي  التفجيرات  نبأ  »تلقيت 
مــن  الـــكـــثـــيـــر  أرواح  أزهــــقــــت  أن  بـــعـــد  وحـــــــزن 
التعازي ألسر الضحايا  الناس. أقدم خالص 
الــذيــن تــجــمــعــوا للتعبد فــي ســـام أو لــزيــارة 
تــلــك الــــدولــــة الــجــمــيــلــة. نــحــن عــلــى اســتــعــداد 
لــتــقــديــم الـــدعـــم«. بـــــدوره، قـــال رئــيــس حكومة 
لوكسمبورغ كزافييه بيتل في تغريدة: »حتى 
في أحد القيامة هناك من يغرسون الكراهية 
ويحصدون املوت. الهجمات على كنائس في 
التي  الحقيقة  ــادة  ــ اإلبـ عــلــى  دلــيــل  ســريــانــكــا 
 من أجل 

ِّ
ترتكب بحق املسيحيني. دعونا نصل

الحرية  لتحقيق  ونــعــمــل  األبـــريـــاء  الــضــحــايــا 
الدينية في أنحاء العالم«.

أمـــا الــبــابــا فرنسيس فــقــال خـــال عــظــة العيد 
بأنباء  واأللــم  بالحزن  »علمت  الفاتيكان:  في 
الهجمات الخطيرة التي تسببت اليوم )أمس( 
بالتحديد في عيد القيامة، في حزن وألم في 
الناس  فيها  تجمع  أخـــرى  وأمــاكــن  الكنائس 
في سريانكا. أوّد إبداء تعاطفي مع الجالية 
املسيحية التي تعرضت لهجوم أثناء تجمعها 
للصاة وكل ضحايا مثل هذا العنف«، فيما 
ــد الـــطـــيـــب فــــي بـــيـــان:  ــمـ ــال شـــيـــخ األزهـــــــر أحـ ــ قـ
»ال أتــصــور آدمــيــًا قــد يستهدف اآلمــنــني يــوم 

الزيارة على  تأتي  اإلقليمي،  الصعيد  وعلى 
وقـــع الــنــزاع اإليـــرانـــي الــســعــودي املتصاعد، 
النفوذ  لبسط  بينهما،  املحتدمة  واملنافسة 
فـــي ســـاحـــات إقــلــيــمــيــة عــلــى حـــســـاب اآلخــــر، 
تــشــكــل بـــاكـــســـتـــان إحـــــداهـــــا، لـــيـــؤكـــد عـــمـــران 
خـــان مــن خـــال الـــزيـــارة أنـــه بــصــدد املــوازنــة 
ــان بـــني مــتــطــلــبــات عـــاقـــات بـــاده  ــكـ قــــدر اإلمـ
التاريخية مع السعودية ومقتضيات حسن 
ــد زار  ــع إيــــــــران، خـــصـــوصـــًا أنـــــه قــ الــــجــــوار مــ
السعودية مرتني منذ توليه املنصب، بينما 
تأخر في الذهاب إلى الجارة اإليرانية. وفي 
ســيــاق هــذه املــوازنــة، ليس غائبًا عــن جــدول 
أعـــمـــال الـــرجـــل مــلــف الـــوســـاطـــة بـــني طــهــران 
والرياض، فيقول الخبير اإليراني في شؤون 
إن  الهندية بير محمد مــازهــي  الــقــارة  شبه 
قــد طــرح سابقًا  الباكستاني  الــــوزراء  رئيس 
الجانبني،  بــني  الــتــوتــر  يــعــتــزم تخفيض  أنـــه 
حاضرًا  بينهما  الــتــوســط  يــكــون  أن  مرجحًا 
ــه إلــــى إيـــــــران. وفــــي هــذا  ــارتــ عــلــى أجـــنـــدة زيــ
الــعــراق، فهي  الجانب، باكستان حالها حــال 

كنائس وفنادق أمر صادم. ترفض نيوزيلندا 
كل أشكال التطرف وتدافع عن حرية األديــان 
والحق في العبادة بأمان. يتعني علينا بشكل 
إلنهاء  وحــلــول  إرادة  لدينا  تــكــون  أن  جمعي 

مثل هذا العنف«.
ــاء فـــي االتـــحـــاد  ــمـ فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، أعـــــرب زعـ
بالهجمات.  وتنديدهم  فزعهم  عــن  األوروبـــي 
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
تغريدة »حزن عميق بعد الهجمات اإلرهابية 
الكنائس والفنادق في سريانكا، ندين  على 
مع  تضامننا  الشنيعة.  األعــمــال  هـــذه  بــشــدة 
الشعب السريانكي وأفكارنا مع جميع أقارب 

الضحايا في يوم عيد الفصح«.
وفــيــمــا بــعــث الــرئــيــس األملـــانـــي فـــرانـــك فــالــتــر 

بتحسني وضعه املعيشي وتنمية االقتصاد، 
يــبــدأ العمل بطريقة تجلب  لــم يــرغــب فــي أن 
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة  لنفسه وبــرامــجــه 
مشاكل كبيرة هو بغنى عنها، فتوجه نحو 
الــــريــــاض، وكـــانـــت هـــي وجــهــتــه األولــــــى في 
إلى  املاسة  بــاده  الخارجية، لحاجة  زياراته 
املـــال الــســعــودي، بحسب قــولــه. أمـــا أن يــزور 
الــيــوم، ولــو بعد تأخير لشهور، فذلك  إيـــران 
يــؤشــر إلــــى أن رغــبــتــه فـــي تــعــزيــز الــعــاقــات 
ــــي طـــريـــقـــهـــا نـــحـــو الـــتـــنـــفـــيـــذ، لــكــنــه  مـــعـــهـــا فـ
طـــريـــق مــلــغــوم تــعــتــرضــه عــقــبــات وعــراقــيــل 
متعددة. وتكتسب الزيارة أهمية كبيرة على 
املــســتــويــات الــثــنــائــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
كافة. فعلى مستوى العاقات الثنائية تأتي 
الزيارة بعد توتر شابها خال اآلونة األخيرة 
الجانبني  بني  الحدودية  املشاكل  تزايد  بعد 
لجماعات  وتــحــركــات  هــجــمــات  خلفية  عــلــى 
لم  وباكستانية،  إيــرانــيــة  مــعــارضــة،  مسلحة 
يتوان الجانبان في توجيه اتهامات أحدهما 
الجماعات املعارضة.  بــإيــواء تلك  إلــى اآلخــر 

عيدهم. هؤالء اإلرهابيون تناقضت فطرتهم 
مع تعاليم كل األديــان، أدعــو لــذوي الضحايا 

بالصبر وللمصابني بالشفاء«.
عربيًا أيضًا، أصــدرت كل من قطر واإلمـــارات 
والــســعــوديــة والــبــحــريــن بــيــانــات أدانــــت فيها 
االعــــتــــداءات. وقــالــت قــطــر إنــهــا تــريــد التأكيد 
ــــض الــعــنــف  ــا الــــثــــابــــت مــــن رفــ ــهـ ــفـ ــلـــى »مـــوقـ عـ
ــارات »املــجــتــمــع  ــ ــ واإلرهــــــــاب«، فــيــمــا دعــــت اإلمـ
ــتـــاع آفــة  الـــدولـــي إلــــى تــوحــيــد الــصــفــوف واقـ
ــن  ــ ــمــــان الــــســــام واألمــ ــل ضــ ــ اإلرهــــــــــاب مــــن أجــ
الــدولــيــني«. وطــالــبــت الــريــاض بــتــعــاون دولــي 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى »اإلرهــــــــــــاب«. وأعـــــــرب مــصــدر 
مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان 
»ضــــرورة تضافر  عــن  »واس«،  وكــالــة  نشرته 
الذي  اإلرهـــاب  على  للقضاء  الدولية  الجهود 
العالم  يهدد األمــن واالســتــقــرار في كل أنحاء 

دون استثناء«. 
مـــن جــهــتــه، وصـــف رئــيــس الــــــوزراء اللبناني 
ســـعـــد الـــحـــريـــري الـــهـــجـــمـــات بـــأنـــهـــا »إرهــــــاب 
أعــمــى«، وقــدم تضامنه مــع شعب سريانكا، 
اإليــرانــي محمد  الخارجية  وزيــر  اعتبر  فيما 
جـــواد ظــريــف فــي تــغــريــدة أن »اإلرهــــاب خطر 
عاملي ال دين له ويجب إدانته ومكافحته على 

مستوى العالم«. 
إلى ذلك، قال رئيس املؤتمر اليهودي العاملي 
رونالد س. الودر في بيان، إن »يهود العالم، 
فــي الــواقــع كــل الــشــعــوب املــتــحــضــرة، يــنــددون 
بــــهــــذا االعـــــتـــــداء الـــشـــنـــيـــع ويـــطـــالـــبـــون بــعــدم 
التسامح مع من يستغلون اإلرهــاب لتحقيق 
الوحشي على مصلني  الهجوم  أهدافهم. هذا 
آمــنــني فـــي أحـــد أقــــدس األيـــــام فـــي الــروزنــامــة 
الــحــرب  بـــأن  مــؤملــة  تــذكــرة  بمثابة  املسيحية، 
على اإلرهاب يجب أن تكون على رأس جدول 
األعمال الدولي ويجب متابعتها با هوادة«.

)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

ال تريد أن تصبح ضحية الصراع بني إيران 
أن تمسك  فــي  ترغب  وبالتالي  والــســعــوديــة، 
الــعــصــى مــن الـــوســـط، ولـــو كــانــت مــائــلــة إلــى 
الطرف السعودي أحيانًا. إال أنها في نهاية 
العاقات  تقع بني مطرقة متطلبات  املطاف، 
مع  الجوار  مقتضيات  الرياض وسندان  مع 

طهران. 
وفي السياق، ينبغي أن يذكر أن زيارة عمران 
ــان إلــــى إيـــــران تـــأتـــي بــعــد شــهــريــن تــقــريــبــًا  خــ
ــارة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن  ــ مـــن زيـ
اتفاقيات  ــع خالها 

ّ
وق باكستان،  إلــى  سلمان 

اســتــثــمــاريــة هــائــلــة بــقــيــمــة 20 مــلــيــار دوالر. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن لدى الجانبني، اإليراني 
والباكستاني، مخاوف مشتركة من موضوع 
انـــتـــشـــار تــنــظــيــم »داعـــــــش« فـــي أفــغــانــســتــان، 
األمر الذي من شأنه أن يعزز التعاون األمني 
بينهما. كما أن وجود حليف أفغاني مشترك، 
أي حركة »طالبان«، التي كشفت طهران خال 
عن عاقاتها  املاضي  األول  كانون  ديسمبر/ 
معها وزيــارات وفود من الحركة إليها يشكل 
فــرصــة إضــافــيــة لــتــعــزيــز الــعــاقــات الــثــنــائــيــة 
بــيــنــهــمــا. أمـــا عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي، فتأتي 
إيــران  إلــى  الباكستاني  الــــوزراء  زيـــارة رئيس 
فــي وقـــت تــتــعــرض فــيــه األخــيــرة إلـــى ضغوط 
أميركية غير مسبوقة على مدى األربعني عامًا 
من الصراع بني واشنطن وطهران، تستهدف 
عاقاتها مع الخارج، وخصوصًا االقتصادية 
تكتسي  املنطلق،  هــذا  ومــن  وبــالــتــالــي،  منها. 
الزيارة أهمية خاصة إليران، إذ إنها تأمل أن 
تشكل دفعة قوية للعاقات الثنائية، ال سيما 
ها من االلتفاف 

ّ
في املجال االقتصادي، لتمكن

عــلــى الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة املــفــروضــة عليها 
بعد االنسحاب األميركي من االتفاق النووي 
إلــى عاقات  أيــار 2018، باإلضافة  في مايو/ 
مماثلة مع كل من العراق وتركيا ودول أخرى 

في املنطقة.

من  التحقق  انطالق  األحد،  أمس  سريالنكا،  في  الخارجية  وزارة  أعلنت 
جنسيات األجانب الذين قتلوا في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق 
في البالد. وذكرت الوزارة أن ثالثة بريطانيين وشخصين يحمالن الجنسيتين 
 3 جنسيات  إلى  التعرف  تم  كما  القتلى.  ضمن  والبريطانية  األميركية 
ما  أجانب   9 أن  البيان  وأوضح  تركيين.  ومواطَنين  وبرتغالي،  هنود، 
األميركي مايك  الخارجية  المفقودين. كما أكد وزير  يزالون في عداد 

بومبيو مقتل »العديد« من األميركيين.

التحقق من القتلى األجانب

سارع رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  

إلى اإلعالن عن استعداد 
إسرائيل »لتقديم يد العون 
للسلطات في سريالنكا في 

هذه األوقات الصعبة«، 
معتبرًا أنه »يجب على 

العالم بأسره أن يتكاتف في 
مكافحة وباء اإلرهاب«. 

كما عبر عن »صدمته 
الكبيرة جراء الهجمات 

القاتلة التي ارتكبت بحق 
مدنيين أبرياء«. وبدت 

الخطوة االسرائيلية مكررة 
وال تخلو من محاوالت 

التوظيف، على غرار 
ما جرى في اعتداءات 

إرهابية سابقة حول العالم.

توظيف 
إسرائيلي

أضخم هجوم تشهده 
سريالنكا منذ عقد 

)األناضول(

تحليل مع الحدث

زار خان السعودية مرتين منذ توليه رئاسة الوزراء )بندر الجلود/األناضول(
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السودان: تهديد المكلّف 
بالتحقيق بالفساد

ذكـــــرت صــحــيــفــة »الــــســــودانــــي« في 
ــا الــــصــــادر أمـــــس األحـــــــد، أن  عــــددهــ
»وكــــــيــــــل الــــنــــيــــابــــة مـــعـــتـــصـــم عــبــد 
ــفــه املــجــلــس 

ّ
الــلــه مــحــمــود، الــــذي كــل

الـــعـــســـكـــري االنـــتـــقـــالـــي بــالــتــحــقــيــق 
ــام  ــاد رمـــــــــوز نـــظـ ــ ــسـ ــ ــا فـ ــايــ ــي قــــضــ ــ فــ
)الـــرئـــيـــس املــخــلــوع عــمــر( الــبــشــيــر، 
تــلــقــى تـــهـــديـــدات بـــالـــقـــتـــل«. ونــقــلــت 
ــا أن  ــهــ ــدر لــ ــ ــــصـ ــن مـ ــ الــــصــــحــــيــــفــــة، عــ
»املفسدين في نظام البشير هم من 

وّجهوا التهديدات إلى محمود«.
)العربي الجديد(

بحث »صفقة القرن«
في الجامعة العربية

ــاع الـــــطـــــارئ ملــجــلــس  ــمــ ــتــ ــقــــد االجــ ُعــ
وزراء الخارجية العرب أمس األحد، 
الدول  العامة لجامعة  بمقر األمانة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة املــصــريــة 
ــر خــارجــيــة  ــ ــقـــاهـــرة، بــرئــاســة وزيـ الـ
الــــصــــومــــال أحــــمــــد عـــيـــســـى عــــوض، 
بــنــاًء على طلب مــن دولــة فلسطني، 
وبـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس، واألمـــــــــني الـــعـــام 
لجامعة الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبــو 
الغيط، وذلك لبحث آخر مستجدات 
وتــــــــطــــــــورات األوضــــــــــــــاع املـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــحــديــدًا 
ــقــــرن« )خـــطـــة اإلمــــــاءات  »صــفــقــة الــ
ــة  ــيـ ــقـــضـ األمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــتـــصـــفـــيـــة الـ

الفلسطينية(.
)العربي الجديد(

السيسي يستقبل عباس

ــري عــبــد  ــ ــــصـ ــيــــس املـ ــرئــ ــبـــل الــ ــقـ ــتـ اسـ
ــاح الـــســـيـــســـي، أمــــــس األحــــــد،  ــتــ ــفــ الــ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
السيسي »موقف  وأكـــد  )الـــصـــورة(. 
مــصــر الــــداعــــم لــلــقــضــيــة واملــتــمــســك 
بــالــتــوصــل إلـــى حــل عــــادل وشــامــل، 
يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية 
الدولية  املــرجــعــيــات  وفــق  املستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية«. ومن 
جانبه أكد عباس أنه »يولي أهمية 
لــلــتــشــاور والــتــنــســيــق مــع السيسي 
بشأن مجمل األوضاع الفلسطينية 
التي  التحديات  التعامل مع  وسبل 

تواجه الشعب الفلسطيني«.
)العربي الجديد(

احتجاز رئيس »الدستور«
لفترة قصيرة

ألــقــت قـــوات األمـــن املــصــري القبض 
»الدستور« عاء  على رئيس حــزب 
األحـــد، لوقت قصير،  أمــس  الخيام، 
إدالئــه بصوته في االستفتاء  أثناء 
الــدســتــور، وذلــك في  على تعديات 
إحــــدى الــلــجــان االنــتــخــابــيــة بمركز 
شــبــراخــيــت فــي مــحــافــظــة الــبــحــيــرة. 
وقــــــال الـــقـــيـــادي فــــي الــــحــــزب خــالــد 
على  نــشــرهــا  تـــغـــريـــدة  فـــي  داوود، 
حسابه الشخصي بموقع »تويتر«: 
»حدث سوء تفاهم مع رئيس حزب 
الــدســتــور أثــنــاء إدالئـــه بصوته في 
احتجازه  وتــم  االنــتــخــابــيــة،  لجنته 
لــفــتــرة قــصــيــرة فـــي مــركــز الــشــرطــة، 

قبل إطاق سراحه«.
 )العربي الجديد(

العراق مهّدد بالعقوبات
بسبب إيران

أكد القائم بأعمال السفارة األميركية 
فـــي بـــغـــداد جــــوي هــــود )الــــصــــورة(، 
 »إيــران تضغط على 

ّ
أمس األحــد، أن

األميركية  العقوبات  لخرق  الــعــراق 
 »الــــعــــراق قد 

ّ
عــلــيــهــا«، مـــلـــوّحـــًا بـــــأن

يعّرض نفسه إلجراءات دبلوماسية 
ــي حــــــال عــــــدم الـــتـــزامـــه  ــ أمـــيـــركـــيـــة فـ
وأضــاف  الــعــقــوبــات«.  تلك  بتطبيق 
ــاة مــحــلــيــة  ــنــ ــقــ ــٍث لــ ــ ــديــ ــ ــــي حــ هـــــــود فــ
ــغـــرق الــســوق  ـ

ُ
 »إيـــــــران ت

ّ
عـــراقـــيـــة، أن

الــعــراقــيــة بــبــضــائــعــهــا، وتــجــعــل من 
ــفـــاحـــني الـــعـــراقـــيـــني ال يــعــمــلــون،  الـ
وتــصــدر لــلــعــراق مــــواّد بـــ 20 مليار 
دوالر، والعراق ال يرّد باملثل«، مؤكدًا 
»نريد أن يقوم العراق بإنتاج الطاقة 

والغاز دون االستعانة بأّي أحد«.
 )العربي الجديد(

الرباط ـ العربي الجديد

ــارك اآلالف مــــن الـــنـــشـــطـــاء املـــغـــاربـــة فــي  ــ شــ
مسيرة وسط العاصمة الرباط، أمس األحد، 
دعت إليها عائات معتقلي الريف، مرددين 
الناشطني،  ســراح  بإطاق  تطالب  شعارات 
بعد األحكام الصادرة في حقهم استئنافيًا، 

التي يصل بعضها إلى السجن 20 عامًا.
وتمّيز تحرك أمس، الذي نظم تحت عنوان 
»مــســيــرة الــشــعــب املــغــربــي: كــفــى مــن الظلم 
الــســيــاســي«، بــحــضــور وازن لــإســامــيــني، 
الــعــدل واإلحــســان أكبر  ممثلني فــي جماعة 
ــغــــرب، إذ شــاركــت  تــنــظــيــم مـــعـــارض فـــي املــ
قيادات الجماعة، في الوقت الذي كانت فيه 
والتنمية  العدالة  حــزب  مناصري  مساندة 
مـــحـــدودة. وعـــرفـــت املــســيــرة حـــضـــورًا الفــتــًا 
لــلــيــســاريــني املـــغـــاربـــة، إذ تــزعــمــتــهــا وجـــوه 
يسارية قيادية معروفة، مثل األمينة العامة 
نبيلة منيب،  املـــوحـــد،  االشــتــراكــي  لــلــحــزب 
واألمــــني الــعــام لــحــزب الــنــهــج الــديــمــقــراطــي، 
الجمعية  مــن  الــبــراهــمــة، ووجـــوه  مصطفى 
املـــغـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان )إحـــــــدى أكــبــر 

املنظمات الحقوقية في الباد(.
وتقدم املسيرة أفراد عائات معتقلي الريف، 
متزعم  والــد  الزفزافي،  أحمد  رأسهم  وعلى 
الحراك ناصر الزفزافي، وكذلك شقيق نبيل 
أمحجيق، ووالدة محمد جلول، وبعض من 
أبنائه، وزوجــات وأمهات معتقلني آخرين، 
تــــوافــــدوا بــكــثــافــة إلــــى مــكــان املـــســـيـــرة، رغــم 

أحوال الطقس املاطرة.
وطالب املشاركون في املسيرة، التي توقفت 
ــام مــقــر الـــبـــرملـــان فـــي ســـاحـــة بــالــيــمــا في  ــ أمـ

الــعــاصــمــة، بــإطــاق ســـراح معتقلي الــريــف 
»من دون قيد وال شرط«، كما طالبوا برفع 
التهميش عن منطقة الريف، ومنحها حقها 
مــــن الــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
املـــنـــشـــودة، وأيـــضـــًا عـــدم حـــرمـــان املعتقلني 
نقلهم  ورفــض  املعتقات،  فــي  مــن حقوقهم 

بشكل جماعي إلى سجون أخرى.
ــام  ــكــ ــــن رفـــضـــهـــم األحــ ــر مـــحـــتـــجـــون عـ ــ ــّبـ ــ وعـ
الــصــادرة فــي حــق معتقلي الــريــف، تحديدًا 
الــزفــزافــي وثــلــة مــن رفــاقــه، الـــذي حكم عليه 
بــالــســجــن لــعــشــريــن عـــامـــًا، لــكــونــه »طــالــب 
لعاج  الحسيمة  بمدينة  مستشفى  بإقامة 
مــرضــى الــســرطــان، ودعـــا إلـــى رفـــع عسكرة 
التعليم  فـــي مـــجـــاالت  املـــديـــنـــة، وتــنــمــيــتــهــا 
والتشغيل، ليكون جــزاؤه عشرين عامًا من 

السجن«، وفق قولهم.
املسيرة شعارات مثل  املشاركون في  ورفــع 
»الـــحـــريـــة الـــفـــوريـــة لــلــمــعــتــقــل الــســيــاســي«، 
و»الشعب يريد سراح املعتقل«، عاوة على 
الفـــتـــات ومــلــصــقــات وصـــــور لـــرمـــوز حـــراك 
الريف، مثل الزفزافي ومحمد جلول وربيع 
احتجاجات  معتقلي  مــن  وغــيــرهــم  األبــلــق، 

الحسيمة.
ـــــع الــعــديــد مـــن املـــشـــاركـــني فـــي املــســيــرة 

ّ
ووق

الــتــضــامــنــيــة مـــع مــعــتــقــلــي الـــريـــف عــريــضــة 
فــيــهــا: »نــحــن املــوقــعــني أسفله  ورقـــيـــة ورد 
ــّي، نندد  أبــنــاء وبــنــات الشعب املــغــربــي األبــ
في  الــصــادرة  الجائرة  القضائية  باألحكام 
حـــق مــعــتــقــلــي الــــريــــف، ونـــطـــالـــب بـــاإلطـــاق 
الـــفـــوري لــســراحــهــم، وفـــك الــحــصــار الــظــالــم 
عن منطقة الريف، وتحقيق جميع املطالب 

املشروعة للساكنة الريفية«.

ألغى العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، أمس األحد، أحكامًا بإسقاط جنسية 
بعد  وذلــك  الرسمية،  األنــبــاء  وكــالــة  أوردت  مــا  تثبيتها، حسب  وقــرر  551 بحرينيًا، 
انتقادات حقوقية للمحاكمات الجماعية التي تجريها البحرين ملعارضني سياسيني 

 عن إسقاط الجنسية عن املدانني. 
ً
والتي تنتهي غالبًا بأحكام سجن مشددة فضا

الــســامــي بتثبيت جنسية 551  املــلــك »أصـــدر أمـــره  أنــبــاء البحرين أن  وذكـــرت وكــالــة 
املــادة 24  محكومًا صــدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، تطبيقًا ملا نّصت عليه 
مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 في شأن حماية املجتمع من األعمال اإلرهابية«. 
قام  امللك  إن  الوكالة  وقالت  امللك.  بموافقة  إال  الجنسية  إسقاط  تنفيذ حكم  يتم  وال 
بتكليف وزير الداخلية »بدراسة األحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر 
قوائم املستفيدين«. وكانت محكمة في البحرين قد أصدرت األسبوع املاضي أحكامًا 
بسجن 138 شخصًا بني ثاث سنوات ومدى الحياة. كما أسقطت عنهم الجنسية بتهم 
»اإلرهاب« في ختام محاكمة جماعية ندد بها املعارضون ومنظمات حقوقية. تتعلق بـ

اإلنسان، ميشيل باشليه، قبل  املتحدة لحقوق  األمــم  اعتبرت مفوضة  السياق،  وفي 
أيام، أن املحاكمات الجماعية لم تحقق املعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وأشارت 
إلى أن »سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية، بما في ذلك 

الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل.
كما اعتبرت مديرة البحوث للشرق األوسط في منظمة العفو الدولية، لني معلوف، 
أنه »بإصدار هذه األحكام املروعة، أظهرت سلطات البحرين مرة أخرى ازدراءها التام 

باملعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
)فرانس برس(

مصادر تحدثت عن نسبة 
مشاركة مخيبة ال تزيد 

على 6 في المائة

البرهان: مستعدون 
لتسليم السلطة إذا 

توافقت القوى 

سمحت للمدارس بمنح 
يوم عطلة مدفوعة 
للذين أدلوا بأصواتهم

المعارضة تتهم 
العسكر بمحاولة إعادة 

إنتاج النظام السابق

»الوافدون« 
أداة تزوير االستفتاء

القاهرة ـ العربي الجديد

أصبح »الــوافــدون«، وهــو التعبير 
الـــــقـــــانـــــونـــــي الـــــــــــذي يــــطــــلــــق عـــلـــى 
الناخبني الذين يدلون بأصواتهم 
األصلية،  االنتخابية  مقارهم  غير  لجان  فــي 
ــذي تــــديــــر بــــه أجـــهـــزة  ــ ــ هــــم الــــســــاح األبــــــــرز الـ
الــنــظــام املــصــري االســتــفــتــاء عــلــى الــتــعــديــات 
الدستورية في داخل مصر، والذي بدأ أول من 
أمس السبت على أن ينتهي اليوم االثنني، ما 

لم يتم مد التصويت ليوم رابع.
وإزاء ضعف املشاركة تبحث الهيئة الوطنية 
لانتخابات مع األجهزة األمنية مد التصويت 
لــيــوم رابــــع هـــو الـــثـــاثـــاء 23 إبــريــل/نــيــســان. 
التي تحدثت مع  القضائية،  وذكــرت املصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«  أنـــه مــن املــحــتــمــل إصـــدار 
قرار بمد التصويت، كما حدث في انتخابات 
الرئاسة األخيرة، بهدف زيادة نسبة املشاركة.
ــــدت »الــعــربــي الــجــديــد« تــنــامــي ظــاهــرة  ورصـ
تــجــمــيــع حـــــــراس الــــعــــقــــارات والـــعـــامـــلـــني فــي 
ــاهــــي والــــعــــمــــال بـــالـــيـــومـــيـــة، خــصــوصــًا  ــقــ املــ
فــــي مــــجــــال الـــبـــنـــاء واملــــــقــــــاوالت والـــحـــرفـــيـــني 
ــيــــة واملـــنـــاطـــق  ــاء الــــراقــ ــ ــيـ ــ ــاء، فــــي األحـ ــطـ ــبـــسـ الـ
ــة، ونـــقـــلـــهـــم بــــواســــطــــة حـــافـــات  ــ ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الـ
مستأجرة مــن مـــدارس وشــركــات سياحة إلى 
تجمعهم  ملناطق  األقـــرب  االنتخابية  اللجان 
أكثر. وجاء  أو  مــرة  التصويت  وتمكينهم من 
الــتــي صــــدرت مع  للتعليمات  اســتــغــااًل  ذلـــك 
بداية االستفتاء ونشرت تفاصيلها »العربي 
الــجــديــد« أمـــس بــعــدم الــفــصــل بـــني الــنــاخــبــني 
األصــلــيــني فــي الــلــجــان والــنــاخــبــني الــوافــديــن، 
وبتمكني الوافدين من التصويت في أي لجنة، 
الوطنية لانتخابات قد  الهيئة  بعدما كانت 
أعــلــنــت أنــهــا ســتــخــصــص عــــددًا مـــحـــدودًا من 

اللجان لهم.
وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر قـــضـــائـــيـــة مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
مــعــلــومــات غـــرفـــة عــمــلــيــات الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــانــتــخــابــات أن نــســبــة تــصــويــت الــنــاخــبــني 
ــلـــجـــان الـــعـــاديـــة بـــعـــيـــدًا عــن  ــيـــني فــــي الـ ــلـ األصـ

بعد التأكد من عدم تصويتهم سلفًا بالتركيز 
عــلــى أصــابــع الــيــديــن وفــحــصــهــا جــيــدًا، وبــني 
في  بكثافة  املوجودين  الوطني  األمــن  ممثلي 
جميع اللجان للمراقبة، وكذلك بعض املوظفني 
النظام سرًا  الــذيــن وزعتهم أجــهــزة  اإلداريــــني 
من بني الهيئات اإلشرافية املساعدة للقضاة 
في اللجان الفرعية، بحيث يكون في كل لجنة 
فرعية موظف أو أكثر يبلغون اللجنة العامة 
أو  املــحــافــظــة  أو ديــــوان  االبــتــدائــيــة  باملحكمة 
اللجنة املراقبة ملجريات االستفتاء باملحافظة 
والتابعة للمخابرات العامة - حسب األحوال 

- بمستجدات العمل داخل اللجنة.
وقـــــال قـــــاٍض مـــشـــرف عــلــى لــجــنــة فــرعــيــة في 
منطقة أكتوبر بالجيزة إنه اكتشف أن هناك 
وجهازًا  االبتدائية  املحكمة  يبلغان  موظفني 
أمــنــيــًا بــمــســتــجــدات األوضــــــاع داخــــل اللجنة 
بــمــا في  بــــأول عــبــر تطبيق »واتــــســــاب«،  أواًل 
ذلــــك قـــــــرارات الـــقـــاضـــي نــفــســه فـــي مـــا يخص 
تعطيلهم.  أو  بـــالـــدخـــول  لــلــوافــديــن  الــســمــاح 
وأكــد هــذا األمــر أيضًا قاضيان مشرفان على 
لجنتني فرعيتني بمركز أجا بالدقهلية ومركز 
فـــارق أن موظفًا  بــالــشــرقــيــة، مــع  الــقــمــح  منيا 
الوطني  األمـــن  يبلغ  كــان  بلجنتيهما  واحـــدًا 
واملـــخـــابـــرات بــمــا يــحــدث كــل ســاعــة. وأوضـــح 

املائة،  الوافدين ال تزيد حتى اآلن على 6 في 
»الــنــســبــة املــخــيــبــة لــلــغــايــة«.  واصـــفـــة إيـــاهـــا بـــ
وأكدت أن العديد من لجان االستفتاء شهدت 
أمـــس، خصوصًا  التصويت  تــكــرار  مــحــاوالت 
والدقهلية  والشرقية  القاهرة  محافظات  فــي 
والغربية واملنوفية، مشيرة إلى تلقي الهيئة 
الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات شـــكـــاوى هــاتــفــيــة من 
تفيد  الفرعية،  اللجان  على  املشرفني  القضاة 
مجددًا  التصويت  الناخبني  بعض  بمحاولة 
رغم وجــود بقايا آثــار الحبر الفسفوري على 
أصــابــعــهــم. وأفــــــادت املـــصـــادر بـــأنـــه مـــع فتح 
باب التصويت، أمس األحد، في اليوم الثاني 
مـــن االســـتـــفـــتـــاء، فـــوجـــئ الــقــضــاة فـــي الــعــديــد 
ــمـــحـــاوالت عـــديـــدة لــتــكــرار  مـــن املـــحـــافـــظـــات بـ
التصويت، ما دفع بعضهم إلى التصدي لتلك 
املــحــاوالت، والبعض اآلخــر إلــى غض الطرف 
عنها، األمر الذي يعتبر نتيجة طبيعية لقرار 
وأن  سيما  ال  لــانــتــخــابــات،  الــوطــنــيــة  الهيئة 
النظام يستطيع من خال تصويت الوافدين 
إحـــــداث زيـــــادة ضــخــمــة فـــي نــســبــة املــشــاركــة، 
كــشــوف  ملـــراجـــعـــة  عــمــلــيــة  أي  وأن  ســـيـــمـــا  ال 
الـــوافـــديـــن ومــطــابــقــتــهــا بــالــكــشــوف األصــلــيــة 
االنتخاب ستستغرق شهورًا طويلة  لجداول 
اليد  الــوافــديــن تكتب بخط  نــظــرًا ألن جـــداول 
داخل اللجان، وال تسجل على قاعدة بيانات 
إلكترونية تمكن الهيئة الوطنية لانتخابات 
أو أي جهة أخرى من تصفية األسماء املكررة 
واستبعاد األصوات، كما أن قرار دمج أصوات 
ــوات الــنــاخــبــني األصــلــيــني  ــ ــديـــن مـــع أصــ الـــوافـ
سيجعل من املستحيل عمليًا إيجاد األصوات 
أحد  واكتشف  إذا حــدث  املكررة واستبعادها 
الـــقـــضـــاة املـــشـــرفـــني هــــذا الـــتـــكـــرار، وبــالــتــالــي 
إلغاء  أولهما  أمــام خيارين،  القاضي  سيكون 
أو  املحتويات،  فــي  لشكه  بالكامل  الــصــنــدوق 

تسيير األمر بمشاكله وشكوك بطانه.
الظاهرة وانتشارها في  وتسبب تنامي هذه 
مناطق عديدة في نشوب مشادات حــادة بني 
بعض الــقــضــاة الــذيــن أبـــدوا مــقــاومــة ورفضًا 
 

ّ
للسماح للوافدين بالتصويت في لجانهم إال

قاٍض آخر بمجلس الدولة مشرف على لجنة 
فرعية بمنطقة الدقي أن مشادة حامية نشبت 
اللجنة  فــي  الــوطــنــي  األمـــن  بينه وبـــني ممثل 
رفضه  بسبب  لاستفتاء  األول  الــيــوم  مــســاء 
إدخال عدد كبير من الناخبني الوافدين الذين 
حـــضـــروا فــجــأة إلـــى مــقــر الــلــجــنــة قــبــل غلقها 
ــائــــق، إذ ارتــــــأى الـــقـــاضـــي ضــــرورة  بــعــشــر دقــ
التقيد بتعليمات الهيئة الوطنية لانتخابات 
إذا كــان  الــعــمــل باللجنة إال  فــتــرة  وبــعــدم مــد 
الناخبني األصليني املقيدة  هناك ازدحــام من 
اللجنة، وعندما رفض  في كشوف  أسماؤهم 
مـــّد فــتــرة الــتــصــويــت، تــدخــل الــضــابــط ممثل 
ــر إلـــى  ــ ــدد بــتــصــعــيــد األمــ ــ ــن الـــوطـــنـــي وهــ ــ األمــ
إحضار  الــقــاضــي  منه  فطلب  الــعــامــة،  اللجنة 
الــوافــديــن - وجميعهم مــن حــراس  الــنــاخــبــني 
العقارات - صباح اليوم الثاني، وهو ما حدث 

بالفعل.
الجديد«  »العربي  لـ إفادته  القاضي في  وذكر 
»تنسيقًا  الــوافــديــن عكس  إحــضــار  أن مشهد 
ــًا بــــني األمـــــــن الــــوطــــنــــي وعــــنــــاصــــر حـــزب  ــامــ تــ
مــســتــقــبــل وطــــن الــتــابــع لــلــمــخــابــرات الــعــامــة، 
والـــذيـــن يـــوجـــدون بــصــفــة دائـــمـــة فـــي محيط 
الــلــجــان مــرتــديــن قــمــصــانــًا وســـتـــرات مــمــيــزة، 
ويــــقــــدمــــون أنـــفـــســـهـــم لـــلـــقـــضـــاة بـــاعـــتـــبـــارهـــم 

مساهمني في تنشيط التصويت«.
وفـــي مــحــافــظــة الــقــاهــرة؛ قـــال قـــاٍض بمحكمة 
ابتدائية يشرف على لجنة فرعية باملعادي إن 
عشرات القضاة تلقوا تهديدات بإبعادهم عن 
القواعد  تطبيق  على  إصــرارهــم  حــال  اللجان 
التضييق  أو  الوافدين،  السليمة في تصويت 
عــلــى املــوظــفــني الـــذيـــن يــبــلــغــون األجـــهـــزة بما 

يـــحـــدث فـــي الـــلـــجـــان أواًل بــــــأول، مــشــيــرًا إلــى 
أن »مــعــظــم الـــقـــضـــاة الـــذيـــن يـــبـــدون مــمــانــعــة 
والقضاء  الدولة  ملجلس  ينتمون  للمخالفات 
ــك إلــــى ســبــبــني؛ أولــهــمــا  ــادي« مــرجــعــًا ذلــ ــعــ الــ
ــفـــات والــــخــــروقــــات وتـــعـــددهـــا  ــالـ ــة املـــخـ ــداحــ فــ
بصورة غير مسبوقة، وثانيهما ما تتضمنه 
تبقى  بما  عصف  مــن  الدستورية  التعديات 

من استقال القضاء.
السياق قالت مصادر حكومية في  وفــي هــذا 
وزارة العدل إن غرفة عمليات الوزارة رصدت 
الــتــي تتمركز فيها  االبــتــدائــيــة  املــحــاكــم  تلقي 
إشــارة بشكاوى  أكثر من 120  العامة  اللجان 
مـــن الــقــضــاة بــســبــب تــدخــل جــهــات أمــنــيــة أو 
 عـــن مــحــاولــة 

ً
مــوظــفــني فـــي أعـــمـــالـــهـــم، فـــضـــا

تمرير أصوات مكررة وباطلة.
ــعــــي الــــنــــظــــام لــلــحــشــد  ــلــــى صـــعـــيـــد ســ أمـــــــا عــ
ــة،  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الــــجــــمــــاهــــيــــري وزيـــــــــــــادة نــــســــبــــة املـ
والتعليم  التربية  وزارة  في  مصادر  فكشفت 
بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم وأسوان 
والشرقية والغربية توجيه تعليمات لجميع 
املستشفيات واملـــدارس بــضــرورة عــدم توقيع 
ــفــــني فــــي دفــــاتــــر الـــحـــضـــور  املـــعـــلـــمـــني واملــــوظــ
مــلــونــة  ــابــــع  كـــانـــت األصــ إذا  ــــراف إال  ــــصـ واالنـ
وأن  بالتصويت،  الخاص  الفسفوري  بالحبر 
للمدارس  سمحت  التعليمية  اإلدارات  بعض 
مــن رصيد  ليست  مــدفــوعــة  يـــوم عطلة  بمنح 
بأصواتهم  أدلـــوا  الــذيــن  للمعلمني  اإلجــــازات 
ــا يـــثـــبـــت تـــأيـــيـــدهـــم لـــلـــتـــعـــديـــات  ــ ــوا مـ ــ ــدمــ ــ وقــ

»نعم«. الدستورية بالتصويت لـ
وروى مـــعـــلـــم بـــمـــركـــز بـــبـــا فــــي بـــنـــي ســويــف 
الحكومية  املـــــدارس  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

ــافـــات  ــة اشــــتــــركــــت فــــي تــســيــيــر حـ ــاصــ ــخــ والــ
مع  املختلفة  الفرعية  الــلــجــان  إلــى  باملعلمني 
ربط التصويت بالحضور واالنصراف. أما في 
القاهرة والجيزة فقد سيرت النقابات الفرعية 
لــلــمــعــلــمــني مــســيــرات إلعــــان تــأيــيــد املعلمني 
الضواحي،  بمختلف  الدستورية  للتعديات 

وتم استئجار حافات أيضًا للجان.
ــابـــت فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة أمــس  وغـ
ــد ظــــاهــــرة »كــــوبــــونــــات كــــراتــــني رمـــضـــان  ــ األحــ
وحــقــائــب املـــواد الــغــذائــيــة« الــتــي انــتــشــرت في 
الـــكـــراتـــني يتم  تـــوزيـــع  الـــيـــوم األول، وأصـــبـــح 
بـــصـــورة عــشــوائــيــة بـــــدون كـــوبـــونـــات، وبـــرر 
بــعــض املــواطــنــني ذلـــك بـــأن صـــور الــكــوبــونــات 
نطاق  على  ــدوولــت 

ُ
ت الكراتني  تسليم  وأوراق 

واسع على مواقع التواصل االجتماعي. ومع 
الــكــوبــونــات ظهر مشهد جــديــد يتمثل  غــيــاب 
في أن عناصر حزب مستقبل وطن أصبحوا 
يــوزعــون الــكــراتــني داخـــل الــحــافــات الــتــي تقل 
الستمرار  بــأصــواتــهــم،  اإلدالء  بعد  الناخبني 

ربط التصويت بالرشوة االنتخابية.
ــًا مـــع هــــذه الـــرشـــى انـــتـــشـــرت ظــاهــرة  ــنـ وتـــزامـ
توزيع كوبونات سحب على أجهزة كهربائية 
ورحات حج وعمرة مقدمة من عدد من رجال 
األعــمــال املــوالــني للسلطة والــراغــبــني فــي دور 
الغربية  محافظات  فــي  وذلـــك  أكــبــر،  سياسي 
والــبــحــيــرة ودمــــيــــاط والــدقــهــلــيــة. وانــتــشــرت 
ــلــــجــــان تـــوضـــح  ــن أمــــــــام الــ ــ مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مـ
والافت  الكوبونات،  وتقديم  السحب  عملية 
ــن فـــي بعض  أن أمــــانــــات حــــزب مــســتــقــبــل وطــ
بيانات  أصــدرت  الغربية،  أبرزها  املحافظات، 

رسمية تنفي فيها صلتها بهذه األمور.

تكرار ممنهج للتصويت 
ومقاومة محدودة للقضاة

يتولّى موظفون داخل اللجان إبالغ األجهزة األمنية بالتطورات )العربي الجديد(

دعا تحالف التغيير لمواصلة التظاهر )أوزان كوز/فرانس برس(

)Getty( من االحتجاجات في البحرين

لم يوفر النظام المصري وسيلة خالل اليومين الماضيين إال واستخدمها 
من  بدءًا  الدستورية،  التعديالت  استفتاء  في  التصويت  نسبة  لرفع 
أبرز »أسلحته« تمثل في التركيز  الرشى االنتخابية مرورًا بالترهيب. لكن 

على »الوافدين« والسماح لهم بالتصويت في أكثر من لجنة

الحدث

متابعةرصد

بنفسه،  حكومة  تشكيل  يــريــد  العسكري 
يــشــرك فــيــهــا تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
جنبًا إلى جنب مع قوى سياسية أخرى 
بنظام  الرتباطها  عليها  الشارع  يتحفظ 
ــيـــر«. وبـــحـــســـب املــــصــــادر فـــــإن هـــذا  ــبـــشـ الـ
الوضع يشجع التحالف أكثر على تسمية 
أعـــضـــاء املــجــلــس الـــســـيـــادي، كــمــا كـــان قد 
تعهد سابقًا، وبعد ذلــك املضي قدمًا في 
تشكيل بقية هياكل الحكم االنتقالي مثل 

مجلس الوزراء واملجلس التشريعي.  
ويحاول املجلس العسكري الحصول على 
دعـــم مــن أحــــزاب سياسية أخـــرى أعلنت، 
الستمرار  تأييدها  معه،  اجتماعات  بعد 
بــقــائــه وعـــــدم تــســلــيــم الــســلــطــة لــحــكــومــة 
مــدنــيــة. كــمــا اجــتــمــع املــجــلــس مــع قــيــادات 
ــذر بــعــضــهــا مــن  ــ ــــس األحـــــــد، حـ ديـــنـــيـــة أمـ
»مــحــاولــة الــتــدخــل الــخــارجــي، خصوصًا 
ــارات، فــي الــشــأن الداخلي  ــ مــن جــانــب اإلمـ
واختطاف الثورة السودانية«. كما نبهوا 
مما اعتبروه توجها علمانيًا لدى بعض 

القوى الثورية. 
وهدد عبد الحي يوسف، وهو أحد رموز 
الـــتـــيـــار الــســلــفــي، بــحــشــد املـــايـــني أســـوة 
بــالــحــشــود املـــعـــارضـــة أمــــام مــقــر الــقــيــادة 
العامة للجيش. وفي السياق، قال املحلل 
الــســيــاســي أمـــني مـــجـــذوب إن »الــســاعــات 
العاقة  املقبلة حاسمة جدًا، بعد وصول 
بني املجلس العسكري االنتقالي وتحالف 
في  االنهيار  نقطة  إلــى  والتغيير  الحرية 
الحالية«. وتوقع مجذوب،  مفاوضاتهما 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »يقود 
هــــذا الـــوضـــع إلــــى تـــصـــادم بـــني الــطــرفــني 
إذا لــم يتم إنــقــاذ املــوقــف«، مشيرًا إلــى أن 
»لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري شـــرعـــيـــة بـــعـــد أن 
الحرية  السلطة، بينما لتحالف  إليه  آلت 
له  يدين  الــذي  الــشــارع  والتغيير شرعية 
بــالــكــامــل«. إلــــى ذلــــك، أعــلــنــت الــســعــوديــة 
واإلمارات، في بيان مشترك، تقديم حزمة 
مشتركة مــن املــســاعــدات لــلــســودان، يصل 
إجمالي مبالغها إلى ثاثة مليارات دوالر 
األنباء  أميركي. وقــال بيان نشرته وكالة 
دوالر  مليون   500 إن  »واس«  السعودية 
من املساعدات املقدمة من البلدين ستقدم 
كوديعة في البنك املركزي السوداني وذلك 
لتقوية مركزه املالي، وتخفيف الضغوط 
مزيد  وتحقيق  الــســودانــي،  الجنيه  على 

من االستقرار في سعر الصرف.

الــجــبــريــة ببيت الــضــيــافــة فــي الــخــرطــوم، 
مشيرًا إلى أن حالته الصحية بعد العاج 
مـــن الــجــلــطــة مــســتــقــرة اآلن، لــكــن وضــعــه 
»يرفض  إذ  باستمرار،  يتدهور  النفسي 
ــنـــاول الــطــعــام وتــعــاطــي األدويــــــة وتــتــم  تـ
تــغــذيــتــه عـــن طـــريـــق املــحــالــيــل الـــوريـــديـــة 

بالقوة«.
وتأتي مقابلة البرهان، والتي كشف فيها 
عـــن تــشــكــيــل لــجــان إلعـــــادة هــيــكــلــة جــهــاز 
قانونه  ملراجعة  والــتــوجــه  االســتــخــبــارات 
وعن  القانونية،  غير  وواجهته  وشركاته 
»إرسال وفد سوداني إلى واشنطن قريبًا 
ملــنــاقــشــة رفــــع اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة 
الدول الراعية لإرهاب«، في الوقت الذي 
صــعــد فــيــه »تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر« 
املـــعـــارض مــن تــحــذيــراتــه مــن أن املجلس 
العسكري يعمل على إعادة إنتاج النظام 
ــال الــتــحــالــف، فــي بــيــان، »فــي  الــســابــق. وقـ
إطار محاوالت االلتفاف لسرقة مكتسبات 
ثــورتــنــا املــجــيــدة الــتــي قــدمــت قــرابــة 100 
واملصابني،  الجرحى  مــن  واملــئــات  شهيد 
دون  للحيلولة  العسكري  املجلس  يعمل 
تــســلــيــم الـــســـلـــطـــة لـــلـــمـــدنـــيـــني واالنـــــفـــــراد 
وإعـــادة  لــلــثــوار  كممثل شــرعــي  بالسلطة 
إنـــتـــاج الــنــظــام الـــســـابـــق«. ودعــــا الجميع 
ملواصلة التظاهر أمام مقر القيادة العامة 
الــخــرطــوم »حــتــى تحقيق  للجيش وســط 

كل بنود إعان الحرية والتغيير«.
ومــا أربــك األحــداث أكثر وصــول »تحالف 
مع  إلــى طريق مسدود  والتغير«  الحرية 
املــجــلــس الــعــســكــري، بــعــد اجــتــمــاع جمع 
الـــطـــرفـــني أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت. وقــالــت 
»العربي الجديد«، إن »املجلس  مصادر، لـ

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــس املـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري  ــ ــيـ ــ ــ حـــــــــــــاول رئـ
االنـــتـــقـــالـــي، الـــفـــريـــق الـــركـــن عــبــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان، أمــس األحـــد، مهادنة املعارضة 
نقل  املجلس  الــتــزام  معلنًا  واملتظاهرين، 
ساعات  بعد  وذلـــك  الشعب،  إلــى  السلطة 
مــن تــحــذيــر »تــحــالــف الــحــريــة والتغيير« 
املعارض من أن املجلس العسكري يعمل 
النظام  إنــتــاج  ــادة  ــ وإعـ بالسلطة  لــلــتــفــرد 
السابق. في هذا الوقت، دخلت السعودية 
ــــى خـــــــط األزمـــــــــة  ــلـ ــ ــوة عـ ــ ــقــ ــ واإلمـــــــــــــــــــارات بــ
بــيــان مشترك،  فــي  إذ أعلنتا  الــســودانــيــة، 
تـــقـــديـــم حـــزمـــة مــشــتــركــة مــــن املـــســـاعـــدات 
لـــلـــســـودان، يــصــل إجــمــالــي مــبــالــغــهــا إلــى 

ثاثة مليارات دوالر أميركي.
التباينات  وتــر  على  للعب  محاولة  وفــي 
ــل املـــعـــارضـــة، قـــال الـــبـــرهـــان، فـــي أول  داخــ
مــقــابــلــة مـــع الــتــلــفــزيــون الـــســـودانـــي أمــس 
األحــــــــد، »مـــســـتـــعـــدون لــتــســلــيــم الــســلــطــة 
لــحــكــومــة مــدنــيــة غـــدًا إذا تــوافــقــت الــقــوى 
السياسية على حكومة مدنية«. وأضاف 
ــل الـــســـلـــطـــة إلــــى  ــقـ ــنـ ــتــــزم بـ ــلــ »املــــجــــلــــس مــ
الشعب«، مشيرًا إلى أن املجلس العسكري 
ســيــرد خــال األســبــوع على مطالب قــادة 
ــابـــع »أكــــدنــــا لــاتــحــاد  االحـــتـــجـــاجـــات. وتـ
األفــريــقــي أن مــا حــدث فــي الــســودان ثــورة 
ــًا«. كــم  ــريـ ــكـ ــًا عـــسـ ــقـــابـ شــعــبــيــة ولـــيـــس انـ
أعــلــن الــبــرهــان أن الــرئــيــس املــخــلــوع عمر 
ــبــــار املـــســـؤولـــني فــــي الــنــظــام  الــبــشــيــر وكــ
الــســابــق »كلهم فــي الــســجــن«، وذلـــك فيما 
نقلت وكــالــة األنــاضــول أمــس عــن مصدر 
البشير أصيب بجلطة  أن  طبي سوداني 
الــعــاج فــي أحد  خفيفة قبل أيـــام، وتلقى 
إقامته  إلى مقر  إعادته  املستشفيات قبل 

البرهان يهادن المعارضة السودانية
دعم مالي إماراتي وسعودي للمجلس العسكري

تزايد التوتر في 
السودان بعد تحذير 

تحالف التغيير والحرية 
من أن المجلس 

العسكري يريد التمسك 
بالسلطة، داعيًا إلى 

مواصلة التظاهر

الجزائر: مقاطعة سياسية ومدنية لندوة بن صالح اليوم
الجزائر ـ عثمان لحياني

القادر  عبد  الجزائر  في  الدولة  رئيس  يجد 
الجهات،  كل  من  نفسه محاصرًا  بن صالح 
 مـــواجـــهـــتـــه عـــزلـــة شــعــبــيــة بــســبــب 

ّ
ــي ظـــــل فــ

مطالبة الحراك بتنحيه من منصبه ورحيله 
من املشهد السياسي، لكونه واحدًا من رموز 
نظام الرئيس املخلوع عبد العزيز بوتفليقة. 
ــه لــعــقــد لـــقـــاء تـــشـــاوري،  ــوتـ كــمــا قــوبــلــت دعـ
اليوم االثنني، مع القوى السياسية واملدنية 
السياسية  األزمــة  للتشاور حول  والشعبية 
االنتخابات  لتنظيم  مستقلة  هيئة  وإنشاء 
الــرئــاســيــة املـــقـــررة فـــي الـــرابـــع مـــن يــولــيــو/

تموز املقبل، برفض سياسي ومدني واسع. 
ــوة إلـــى  ــ ــه دعــ ــ ــالـــح وّجــ مــــع الـــعـــلـــم أن بــــن صـ
األحزاب السياسية واملنظمات والجمعيات 
وطـــنـــيـــة  ــيـــة  شـــخـــصـ  100 ــــو  ــــحـ ونـ املــــدنــــيــــة 
القانون  في  وخــبــراء وشخصيات مختصة 

الدستوري للمشاركة في هذه الندوة.
املعارضة  مــن  أعــلــن 34 حــزبــًا سياسيًا  فقد 
ــدوة  ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ واملــــــــــــــواالة رفـــــــض املـــــشـــــاركـــــة فــ
ــيــــوم. كــمــا قــــرر قـــادة  ــررة الــ ــقــ الــســيــاســيــة املــ
ــزاب الــجــزائــريــة الــفــاعــلــة واملــؤثــرة  أبـــرز األحــ
فــي املــشــهــد الــســيــاســي مقاطعة الــحــوار مع 
بــن صــالــح. فــي الــســيــاق، أعلن حــزب العمال 
اليساري بقيادة املرشحة السابقة للرئاسة 
الحوار  لويزة حنون، عدم املشاركة ورفض 
الــســيــاســي مـــع بـــن صـــالـــح، لــكــون حــضــوره 
اإلرادة  ــــع  مـ تــــصــــادمــــًا  ــل  ــثـ ــمـ »يـ ــاســـي  ــيـ ــسـ الـ

الشعبية«، وفق الحزب.
ــتــه 

ّ
وأعــلــنــت حــنــون فـــي تــســجــيــل مــصــور بــث

أمس أنها »لن تقبل املشاركة في أية خطوة 
بــن صــالــح«، مضيفة  إليها  يــدعــو  سياسية 
»نحن ال نعترف باللجنة التي سموها اللجنة 
املوّسعة. ال ندري من أين أتت بسيادتها في 

وقـــت لــم يــفــّوضــهــا فــيــه أي شــخــص. الشعب 
ــوا جــمــيــعــًا( لـــذلـــك يــجــب أن  ــلــ ــال لــهــم )ارحــ قــ
يرحلوا«. وسبق موقف حنون، إعان رئيس 
الحكومة األسبق، املرشح الرئاسي السابق، 
الندوة  فــي  املشاركة  رفضه  فليس،  بــن  علي 
الــســيــاســيــة. ونـــشـــر بـــن فــلــيــس الـــــذي يــقــود 
الحريات، نص رسالة وجهها  حــزب طائع 
إلــى بــن صــالــح، وجــاء فيها: »لــن أشـــارك في 
املقرر تنظيمها من طرف رئاسة  املشاورات 
الدولة«، معتبرًا أن »هذه املشاورات تستبق 
األحــداث وهــي خــارج موضوع الساعة، كما 
أنها عكسية الجدوى، وهي محاولة يائسة 
ملطالب  الفعلية  االســتــجــابــة  لتجنب  أخـــرى 

الشعب الحقيقية«.
ــلـــم )إخـــــــوان  وجــــــــددت حــــركــــة مــجــتــمــع الـــسـ
الــــجــــزائــــر(، رفــضــهــا املـــشـــاركـــة فـــي الـــنـــدوة. 
ــال الــقــيــادي فــي الــحــركــة أحــمــد صـــادوق،  وقـ

»الحركة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديٍث 
ال يــمــكــن أن تــقــبــل بــالــحــوار مــع بــن صــالــح، 
ومــع مــن يمثل وجـــوده اعــتــداًء على اإلرادة 
الشعبية. بن صالح يريد أن يمارس هواية 
البلد في وضع  أن  الــوقــت، وأعتقد  تضييع 
ليس كذلك«. ولفت إلى أن »لنب صالح تجربة 
سيئة فــي املـــشـــاورات الــســيــاســيــة. فــفــي عــام 
2012 قاد مشاورات لوضع خطة إصاحات 
مجرد  كانت  أنها  بعدها  واتضح  سياسية 

مسرحية«.
ــل الــثــقــافــة  ــ ــــق الـــتـــجـــمـــع مــــن أجــ

ّ
ــل بـــــــــدوره، عــ

ــار  ــيــ ــتــ والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، أبــــــــــرز الــــــقــــــوى الــ
الــديــمــقــراطــي، بشكل ســاخــر على دعـــوة بن 
صالح، وقال رئيس الحزب محسن بلعباس: 
»وصــلــتــنــي دعــــوة مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ــة يـــــوم 18 إبـــريـــل/نـــيـــســـان الــحــالــي  مــــؤرخــ
عة من طرف أمينها العام العقبي حبة 

ّ
وموق

)Getty/يريد الحراك الشعبي تقرير مصيره )بالل بنسالم

تــشــاوري. هــذه الرسالة  لــقــاء  للحضور فــي 
املــحــمــولــة مـــن طـــرف أحـــد عــنــاصــر الــحــرس 
الجمهوري على منت دراجة نارية، استغرقت 
أربعة أيام لتصل من مقر رئاسة الجمهورية 
الذي يبعد 4.8 كيلومترات«. وأضاف »كيف 
رســائــلــهــا  تــوصــل  أن  ال تستطيع  ملــؤســســة 
املــكــتــوبــة فـــي الـــوقـــت املـــحـــدد عــلــى مــســاحــة 
ــة كــالــجــزائــر؟  5 كــيــلــومــتــرات، أن تــســّيــر دولــ
ألنكم  بأجنداتكم  نعترف  ال  فنحن  ارحــلــوا 

في واٍد والشعب في واٍد«.
من جهتها، وصفت جبهة العدالة والتنمية 
الــنــدوة،  الــلــه،  الله جــاب  بقيادة الشيخ عبد 
»املشاورات الخادعة فدعوة رئيس الدولة  بـ
املــــرفــــوض مـــرفـــوضـــة، ومــــنــــاورة تــســتــهــدف 
القفز على مطلب الشعب في الرحيل الفوري 
لبقايا العصابة، وليس القفز على ذلك بفتح 
سلسلة مشاورات ومفاوضات غير مجدية«. 
وأكـــــدت حــركــة الــبــنــاء الــوطــنــي عــلــى لــســان 
رئيسها عبد القادر بن قرينة، رفض الحزب 
املــشــاركــة فــي الــنــدوة. وأضـــاف بــن قرينة أن 
»الحوار بني الضحايا والجادين اآلتني من 
قــاعــدة الحكم الــتــي ســرقــت أصـــوات الشعب 

طيلة 20 سنة، يصبح تعميقًا لألزمة«.
ــاق، أعــــلــــنــــت أحــــــــــــزاب جــبــهــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
الــقــوى االشــتــراكــيــة وحـــزب االتـــحـــاد الــقــوى 
السابق  الفاحة  الديمقراطية، بقيادة وزير 
ــور الــــني بـــحـــبـــوح، وجـــيـــل جـــديـــد، وحــركــة  نــ
الــنــهــضــة، والــعــدالــة والــحــريــة بــقــيــادة وزيــر 
االتصاالت السابق محمد السعيد، مقاطعة 

ندوة بن صالح ورفض الحوار معه.
إلــى األحــــزاب، أعلنت مجموعة  وبــاإلضــافــة 
واملدنية  السياسية  الشخصيات  من  كبيرة 
املــســتــقــلــة، مــقــاطــعــة نــــدوة بــن صــالــح. ثاثة 
ــم  ــون، وهـ ــقــ ــابــ مـــنـــهـــم رؤســــــــاء حــــكــــومــــات ســ
مــولــود حــمــروش وأحــمــد بــن بيتور ومقداد 

ســيــفــي. وأفــــاد سيفي فــي بــيــان لــه أمـــس، أن 
بــن صــالــح، هو  مــن  املنتظر  الوحيد  »العمل 
املــبــررة كرئيس  مــن مهامه غير  أن يستقيل 
للدولة، للسماح للشعب الجزائري باختيار 
ــــى جــمــهــوريــة  ــااًل حــقــيــقــيــًا إلــ ــقــ ــتــ يـــضـــمـــن انــ
ديمقراطية جديدة متخلصة من مستنقعات 
وجوه  أبــرز  قاطعت  كما  السابقة«.  األنظمة 
ــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي  ــالــ الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي كــ
مــصــطــفــى بــوشــاشــي ومـــقـــران آيــــت الــعــربــي 
والــنــاشــط عــبــد الــوكــيــل بـــام، الـــنـــدوة. وقــال 
»العربي الجديد« إنه »من غير املمكن  بام لـ
القبول باملشاركة في ندوة ينظمها بن صالح 
فيما الشعب يطالب برحيله. لن نشارك أواًل 
ألننا ال نعترف بنب صالح، وثانيًا ألننا لن 
نمنحه فرصة الحصول على تزكية سياسية 

لصالحه ولصفته السياسية«.
لــكــن الـــافـــت أن مـــوجـــة الـــرفـــض واملــقــاطــعــة 
ملــقــتــرح الــســلــطــة، انــتــقــلــت عــلــى غــيــر الــعــادة 
أيضًا إلى مجموعة من األحــزاب السياسية 
ــة بـــقـــوة تــرشــح  ــمـ ــة، الـــتـــي كـــانـــت داعـ ــيـ ــوالـ املـ
ــة فــي  ــامـــسـ بــوتــفــلــيــقــة لــــواليــــة رئــــاســــيــــة خـ
إبريل   18 في  مقررة  كــان  التي  االنتخابات، 
ــار، الــتــحــقــت الجبهة  ــ الــحــالــي. فــي هـــذا اإلطـ
الندوة،  مقاطعي  بركب  الجزائرية  الوطنية 
معلنة رفضها االستجابة لدعوة بن صالح. 
وأفـــــاد بــيــان لــلــجــبــهــة، أن »انــــفــــراج الــوضــع 
الــقــائــم ال يــمــكــن أن يــكــون بــواســطــة الــرمــوز 

املرفوضة شعبيًا«.
الــذي كان  التضامن والتنمية  وأعــلــن حــزب 
يدعم بقوة ترشح بوتفليقة لوالية خامسة، 
املشاركة  رفضهما  الــراشــد،  الحكم  وحــركــة 
فـــي الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري الـــــذي دعــــا إلـــيـــه بن 
صالح، فيما لم يكشف حزبا السلطة جبهة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي والــتــجــمــع الــديــمــقــراطــي 

موقفهما من الندوة.
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يتحّدث زعيم قبيلة بني مالك، ضرغام عرمش المالكي، في مقابلة 
مع »العربي الجديد«، عن دور العشائر في االحتجاجات التي اندلعت 

في جنوب العراق وكيف تنظر للتطورات في هذا الملف

بغداد ـ براء الشمري

الــلــجــنــة التنسيقية  أيــــام مـــن اجــتــمــاع  قــبــل 
أن يعقد  املقرر  املشتركة،  الروسية  العراقية 
فــي الــعــراق نــهــايــة إبــريــل/ نــيــســان الــحــالــي، 
أطــلــق نــــواب دعــــوات لــــدور روســــي أكــبــر في 
املناطق العراقية املحررة من سيطرة تنظيم 
»داعــــــش«، والـــتـــي تــوجــد فـــي أغــلــبــهــا قـــوات 
ــــدى ســيــاســيــني  ــقـــاد لـ ــتـ ــط اعـ ــ أمـــيـــركـــيـــة، وسـ
عراقيني بأن االنفتاح على جميع الدول أمر 
 بالنسبة 

ً
ضــــروري، إال أنـــه لــن يــكــون ســهــا
للروس بسبب التغلغل األميركي.

ــي«، عــضــو  ــراقــ ــعــ ــرار الــ ــ ــقـ ــ ــيـــس تـــحـــالـــف »الـ رئـ
البرملان عن محافظة نينوى، أسامة النجيفي، 
العراق  فــي  الــروســي  السفير  أيــام  التقى قبل 

من  عــددًا  معه  وبحث  ماكسيموف،  ماكسيم 
القضايا، أبرزها أوضاع املدن التي حررتها 
القوات العراقية من سيطرة »داعش«. ووفقًا 
لـــبـــيـــان أصــــــــدره مــكــتــب الــنــجــيــفــي فـــقـــد أكـــد 
الــجــانــبــان ضــــرورة تنشيط الــعــمــل املــشــتــرك 
بــني الــعــراق وروســيــا للنهوض بــواقــع املــدن 
املــحــررة مــن اإلرهــــاب. وشـــدد النجيفي على 
ــرورة قــيــام الــســفــيــر الـــروســـي فـــي الــعــراق  ــ ضـ
املناطق  مــن  )وهـــي  نينوى  بــزيــارة محافظة 
املحررة( من أجل االطاع ميدانيًا على واقع 
املحافظة، ومــا تحتاجه مــن دعــم، داعــيــًا إلى 

إبعاد العراق عن الصراعات الدولية.
ــال عــضــو فــي مــجــلــس محافظة  مــن جــهــتــه، قـ
فــي حديث  عــدم كشف هويته،  نينوى، طلب 
مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن املــــوصــــل )مـــركـــز 
محافظة نينوى(، تحولت بفعل الحرب على 
تنظيم »داعش« إلى مدينة مدمرة. وأشار إلى 
أنها تحتاج إلى دعم دولي من أية جهة كانت، 
بعد تخلي حكومة بغداد عن إعادة إعمارها. 
وأضاف عضو مجلس نينوى: »ال يهمنا من 
الـــذي يــقــدم الــدعــم، روســيــا أو أمــيــركــا، أو أية 
دولة أخرى، املهم أن تعود الحياة للموصل«، 
مبينًا أن األمــيــركــيــني كــانــوا غير جــاديــن في 
مسألة إعادة اإلعمار في نينوى، والدليل على 
ذلــك الــخــراب الــذي مــا يــزال يضرب كثيرًا من 
أنحاء املوصل. وتابع »نأمل أن تكون الجهود 
الحديث عنها لإعمار  التي يجري  الروسية 
فـــقـــط، بــعــيــدًا عـــن الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة«، 
مــوضــحــًا أن مــحــافــظــة نــيــنــوى ال تــحــتــمــل أن 

ــبـــرى. وفــي  تـــكـــون أرض تــنــافــس بـــني قــــوى كـ
ر الــنــائــب عـــن مــحــافــظــة صــاح 

ّ
الــســيــاق، حــــذ

الــديــن )مـــن املــنــاطــق املـــحـــررة أيـــضـــًا(، محمد 
الجديد«،  »العربي  مــع  فــي حديث  الــبــلــداوي، 
ــــول روســيــا  ــوات الــبــعــض إلــــى دخـ ــ مـــن أن دعــ
ــادة إعــــمــــار املـــنـــاطـــق الــعــراقــيــة  ــ ــ عـــلـــى خــــط إعـ
إبعاد  إلــى  داعيًا  قد تكون سياسية،  املحررة 
هذه امللفات املهمة عن الصراعات السياسية 
الــداخــلــيــة. وأضـــاف »مــن الــضــروري أن تكون 
لدينا عاقات تعاون مع روســيــا، وكذلك مع 
إيران والسعودية والدول األخرى، لكن يجب 
أن يــتــم ذلــــك بــعــيــدًا عـــن الـــصـــراعـــات الــدولــيــة 
واإلقليمية«، مبينًا أن العراق استعاد مكانته 
اإلقليمية والدولية، وينبغي أال يتم التفريط 
بـــذلـــك. وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة ضــبــط دعــــوات 
مــســاهــمــة روســـيـــا فـــي إعــــــادة بـــنـــاء املــنــاطــق 
املــــحــــررة، مــطــالــبــًا بــــأن تـــكـــون عــاقــاتــنــا مع 
أية  أن  واعتبر  السيادة.  اآلخرين مبنية على 
محاولة إلعادة اإلعمار قد تصطدم بمعوقات 
األمــيــركــيــني الــذيــن يــحــاولــون الــســيــطــرة على 
سياسة واقــتــصــاد الــعــراق، رافــضــًا الخضوع 

للهيمنة األميركية تحت أي ظرف كان.
يـــشـــار إلــــى أن األمــيــركــيــني يــتــمــركــزون في 
قواعد عدة في العراق، أبرزها قاعدة »عني 
األســـد« فــي محافظة األنــبــار غــرب الــعــراق، 
األميركية  للتحركات  منطلقًا  تــعــّد  والــتــي 
ــمـــات ضــــد تــنــظــيــم  ــهـــجـ وشـــــن الـــــغـــــارات والـ
»داعــــــــش«. وتـــقـــول الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة إن 
األمـــيـــركـــيـــني يــعــمــلــون فــــي الــــعــــراق بــصــفــة 

أن  يــؤكــد سياسيون  فــي حــني  مستشارين، 
القوات األميركية في العراق قتالية. 

ووجود قوات أميركية في بغداد ومحافظات 
ــة شــــمــــال وغــــــــرب الـــــبـــــاد ســيــصــعــب  ــيــ ــراقــ عــ
فــي إعــمــار  ــة مــحــاولــة روســيــة للمساهمة  أيـ
املــنــاطــق املـــحـــررة، وفــقــًا ملــا يــــراه عــضــو تيار 
فــي حديث  قــال  الــذي  »الحكمة« علي منيف، 
مع »العربي الجديد« إن »دخول الروس إلى 
إلى  «. ولفت 

ً
املناطق املحررة لن يكون سها

أن املركز الرباعي، العراقي الروسي اإليراني 
السوري، الذي سبق أن أنشئ في العراق، لم 
العراقيل  بسبب  عمله  مــواصــلــة  مــن  يتمكن 
األميركية. وأعلن في بغداد في عام 2015 عن 
الــعــراق وروسيا  بني  رباعي  تشكيل تحالف 
وإيــران وسورية للتنسيق األمني بني الدول 
األربــــــع ملـــحـــاربـــة تــنــظــيــم »داعــــــــش«. واعــتــبــر 
ــواب بــدخــول  ــنــ مــنــيــف أن مــطــالــبــة بــعــض الــ
الــروس على خط إعمار املناطق املحررة من 
»داعش« قد يكون متناغمًا مع بعض رغبات 
الشارع العراقي، مؤكدًا أن أمر السماح بذلك 
الــعــراقــيــة. وأضـــاف »حتى  مــنــوط بالحكومة 

وإن تم السماح بــدور روســي، فــإن الحكومة 
الــعــراقــيــة لـــن تــفــرط بــعــاقــتــهــا مـــع الـــواليـــات 
املتحدة األميركية بسهولة«، مبينًا أن وجود 
شركات روسية في مناطق ال تتمتع باألمن 
أمــر يتطلب توفير حماية، وهــذا من  الكامل 

اختصاص الحكومة.
وأيــــًا كــانــت نـــوايـــا الـــــدول الــتــي تــوجــهــت في 
اآلونة األخيرة نحو بغداد، فإن العراق تحول 
إلــــى مـــحـــور يــحــتــل مــكــانــة مــهــمــة ومــعــروفــة 
فــي الــشــرق األوســــط، بحسب عــضــو مجلس 
»الــعــربــي  الـــنـــواب ســعــران عبيد الـــذي قـــال، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن الـــعـــراق يــمــكــن أن يــوظــف ذلــك 
السياسي  املحلل  رأى  جهته،  مــن  لصالحه. 
الــعــراقــي حــســان الــعــيــدانــي أن »ال دخـــان من 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  دون نــــار«، مـــؤكـــدًا، لـــ
الحديث عن دور روسي في املناطق املحررة 
يـــحـــمـــل دالالت ســيــاســيــة  ــــت  ــــوقـ الـ هــــــذا  ــــي  فـ
واضــحــة تــرتــبــط بــرفــض الـــوجـــود األمــيــركــي 
ــبـــل فـــصـــائـــل فــــي »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  مــــن قـ
ــــرى. وقــال  ــــزاب الــســيــاســيــة األخـ وبــعــض األحـ
إن »الـــوجـــود الـــروســـي، فــي حـــال تــم بالفعل، 
ــار، ألن  ــ ــمـ ــ لـــن يــقــتــصــر عــلــى الـــشـــركـــات واإلعـ
املــســتــثــمــريــن يــحــتــاجــون إلـــى قــــوات حــمــايــة، 
تنسيقًا سياسيًا«.  يتطلب  األمني  والوجود 
وأضاف »علينا انتظار االجتماع التنسيقي 
الــعــراقــي الــروســي املــقــّرر أن يعقد بعد أيــام، 
السياسة  »في  تليه«، موضحًا  التي  والفترة 
كل شيء وارد، ال سيما مع االنفتاح العراقي 

الافت على الخارج«.

ــــطــــرح الـــقـــائـــل إّن  ■ مــــا رأيــــكــــم فــــي ال
أصلحت  العراقية  والعشائر  القبائل 

ما أفسدته السياسة والدين؟
العراق  في  العشائر   

ّ
أن يعرفون  العراقيون 

ــة ولــــهــــا امـــــــتـــــــدادات فـــــي أكــــثــــر مــن  ــرعـ ــفـ ــتـ مـ
ه في الوقت الذي يوجد فيه 

ّ
محافظة، إذ إن

شــيــعــة مـــن عــشــيــرة مــعــيــنــة، تــجــد أن هــنــاك 
سنة من العشيرة نفسها في مناطق أخرى، 
وهــــم أبـــنـــاء عــــّم وكــلــمــتــهــم واحـــــــدة، وكــثــيــر 
ــفـــرات األوســــط  مـــن الــعــشــائــر فـــي مــنــاطــق الـ
ــنـــة.  ــتـــفـــرع مـــنـــهـــا شـــيـــعـــة وسـ والــــجــــنــــوب، يـ
وخــال أحــداث الفنت الطائفية، شاركنا في 
محاربتها، عبر تواصلنا مع شيوخ عشائر 
آخـــريـــن فـــي مــحــافــظــات أخـــــرى، واجــتــمــعــنــا 
ــقـــررات عـــديـــدة نــجــحــت فـــي تحجيم  عــلــى مـ
الــعــشــائــر وإســكــاتــهــم،  أبــنــاء  الطائفيني مــن 
وطـــردهـــم مـــن الــعــشــيــرة إذا اقــتــضــى األمـــر، 
ــم. كــــمــــا أنــــه  ــاهــ ــذنــ ــبــ بـــيـــنـــهـــم ســــيــــاســــيــــون نــ
مـــن يــثــبــت تـــوّرطـــه فـــي جـــرائـــم تــســتــنــد إلــى 
م 

ّ
الطائفية واملذهبية ويتم اإلمساك به، ُيسل

فورًا إلى أجهزة الدولة األمنية والقضائية. 
الــجــنــوب تعمل  وأكــبــر مــثــال على أن قبائل 
وتدعم القضاء على الطائفية، هو ما حدث 
مــن استقبال مئات اآلالف من  قبل ســنــوات 
أهلنا من مناطق شمال العراق وغربه، بعد 

اقتحام تنظيم »داعش«
ــم  ــتـــواؤهـ ــم احـ  اإلرهـــــابـــــي مـــنـــاطـــقـــهـــم، إذ تــ
وتــرتــيــب حــيــاة لهم تليق بــكــرامــة اإلنــســان. 
وكثير منا آثر على نفسه أن تكون العائات 
إفـــراغ »الحسّينيات«  تــم  إذ  املــخــيــمــات،  فــي 
ــدن  ــ ــو ديـ ــ ــــوت، وهــــــــذا هـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــع والـ ــ ــوامـ ــ ــجـ ــ والـ
على  باستمرار  ونعمل  األصــيــلــة.  العشائر 
تــخــلــيــص الـــعـــشـــيـــرة الـــعـــربـــيـــة مــــن مــظــاهــر 
دخيلة، تحاول االلتصاق بها منذ سنوات، 
 سلوكيات سيئة تم القضاء عليها، 

ّ
حتى أن

واملتعصبني  الطائفيني  األفـــراد  بعض  مثل 
واملتخلفني والخارجني عن القانون.

■ هناك من يتحدث عن أن عشائر الجنوب انكفأت 
العربي.  عمقها  مع  التواصل  وقليلة  نفسها  على 

ماذا تقولون؟
قــّوتــنــا فـــي عــروبــتــنــا وتــمــّســكــنــا بــالــعــادات 
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هل يريد الروس مزاحمة األميركيين في المناطق العراقية المحررة؟

الــبــصــرة وحـــدهـــم، وإنـــمـــا لــكــل الــعــراقــيــني، 
ــذا الــبــلــد يــشــتــركــون في  ألن الــجــمــيــع فـــي هـ
االحتياجات والتوجهات. وقد خرج لغرض 
ــنـــاداة بــهــذه املــطــالــب عــشــرات اآلالف من  املـ
أبناء محافظات جنوب العراق، حتى حصل 
وأعمال  للمتظاهرين  مــن ضــرب  مــا حصل 
ثّم  إثــرهــا قتلى وجــرحــى.  عنف سقط على 
املهدي،  عبد  عــادل  وجــاء  الحكومة  تغّيرت 
 
ً
وانسحبت أعداد كبيرة من املتظاهرين أما

 هذا 
ّ
في إجراء إصاحات في البصرة، أي أن

االنسحاب من الساحات الشعبية ال يعني 
ب لألداء 

ّ
انتهاء االحتجاجات، وإنما هو ترق

الحكومي، الذي يراقبه الشعب، ومن ضمنه 
العشائر. 

■ هل كان هناك تقصير في طريقة تعامل رئيس 

والتقاليد العربية، وفيها تقّدمنا وخاص 
الــحــالــيــة. وال نقبل بأن  الــعــراق مــن محنته 
العربي  وعمقنا  عروبتنا  على  أحــد  يــزايــد 
الــــذي يــمــتــد إلـــى الــخــلــيــج الــعــربــي، ولــديــنــا 
صداقات مع الجميع، لكن اإلعــام يقول ما 
يريد. عمقنا العربي هو األساس واملنطلق، 
وأنا شخصيًا لي زيارات إلى بلدان عربية، 
ق بالقبائل العربية 

ّ
ر ملؤتمرات تتعل

ّ
وأحض

فــي الــخــلــيــج، لــكــن هـــذا لــم يمنع مــن وجــود 
بعض املّدعني أنهم شيوخ عشائر لألسف، 
أطــراف  تــقــاربــات مشبوهة مــع  وتظهر لهم 
خارجية صديقة غير عربية. نحن عراقيون 
وغــايــتــنــا هــي إصــــاح الــوضــع فــي الــعــراق، 

ومعاونة الدولة على ذلك 
وسنبقى هوية عربية للعراق.

■ إذًا، لديكم تواصل مع القبائل األخرى في العراق 
ودول الجوار؟

نــعــم وبـــكـــثـــرة، عــبــر زعـــمـــاء قــبــائــل يلتقون 
ــدم مــــن أبــــنــــاء عــمــومــتــنــا فــي  مـــعـــنـــا فــــي الـــــ
ــرى، إذ  ــ الــخــلــيــج والـــشـــام ودول عــربــيــة أخــ
ــــؤون مــخــتــلــفــة، وهــو  يــتــم الـــتـــواصـــل فـــي شـ
وملفاتها  السياسة  تركته  عــّمــا  يسمو  مــا 

ــٍة. ولـــوال  ــرقـ وجــهــل الــطــائــفــيــني أيــضــًا مـــن فـ
 الــقــبــائــل فـــي الـــعـــراق عــمــومــًا والــجــنــوب 

ّ
أن

خصوصًا، تحتقر من يتحدث في الطائفية 
الناس، وتعتبرها  والتفرقة والكراهية بني 
الــرجــال بها، ملا  من األمــور التي تستصغر 
استمر هذا التواصل، والحمد لله مضايف 

الجنوب مفتوحة للجميع، وهذا عهدنا.

العراق  بجنوب  ق 
ّ
املتعل األهــم  للشأن  بالنسبة   ■

واقــع  تــرى  املنطقة، كيف  فــي هــذه  واالحتجاجات 
تظاهرات البصرة، وملاذا تراجعت أعداد املحتجني؟
 تظاهرات 

ّ
في البداية ال بّد من اإلشارة إلى أن

املرتبطة  املطالب  ســوى  تحمل  لــم  البصرة 
بالخدمات والوظائف والقضاء على الفساد 
والسيطرة على واردات املحافظة من املنافذ 
الـــحـــدوديـــة، وهــــذه املــطــالــب لــيــســت ألهــالــي 

الحكومة السابق حيدر العبادي مع أزمة البصرة؟
ــدًا،  الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة كـــانـــت ضــعــيــفــة جــ
والــــحــــال نــفــســه كــــان مـــع الـــحـــكـــومـــات الــتــي 
الشارع  عن  بعيدًا  كــان  والعبادي  سبقتها، 
الــعــراقــي، ولـــم يــكــن يــعــرف مــا الـــذي يحدث 
ــتــــمــــد عــلــى  ــرة، لـــــدرجـــــة أنـــــــه اعــ ــ ــــصـ ــبـ ــ فـــــي الـ
مــســتــشــاريــه الـــذيـــن كـــذبـــوا عــلــيــه فـــي كثير 
فــي وعــود  وقــد وّرط نفسه  التفاصيل،  مــن 
كبيرة ألهالي البصرة، وكانت هذه الوعود 
أكــبــر مـــن إمــكــانــيــاتــه. وقــــد خــســر الــعــبــادي 
ــراق بــســبــب  ــ ــعـ ــ ــة ثـــانـــيـــة لـــحـــكـــم الـ نـــيـــل واليـــــ
تـــظـــاهـــرات الــبــصــرة بــنــســبــة 60 فـــي املـــائـــة. 
كما أنــه فشل فــي تـــدارك تفاقم األزمـــات في 
البصرة. كان من املفترض منه، بعد سلسلة 
األحداث املتصاعدة، أن يستقبل الناشطني 
الحقيقيني في التظاهرات، بداًل من استقبال 

أشخاص ال عاقة لهم باالحتجاج، وحدث 
أنهم  ادعـــوا  هــذا خــال استقباله أشخاصا 
ال  املتظاهرين  أن  العلم  مع  شيوخ عشائر، 

يعرفونهم.

■ كيف تعاملتم مع ملف حرق املقرات الحكومية 
اإليرانية،  والقنصلية  الشعبي  والحشد  والحزبية 

ر هذا الحدث على االحتجاج؟
ّ
وهل أث

ــرام الــــنــــار فــــي املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة  إضـــــ
ــرًا مـــدبـــرًا لــضــرب سلمية  واملــــقــــرات، كـــان أمــ
ذلــك. ولوال  انسحبنا بعد  التظاهرات، وقد 
ــرائـــق لــبــقــيــنــا حـــتـــى هـــذا  ــــذه الـــحـ ــــدوث هـ حــ
اليوم في ساحات االحتجاج، لكننا شعرنا 
النيل من  أجــل  مــن   هناك جهات تتحّرك 

ّ
أن

البلد، وأنا متأّكد  املتظاهرين عبر تخريب 
 املتظاهرين السلميني لم يحرقوا أي 

ّ
من أن

مقر، وقد صدر هذا الفعل عن أشخاص
 خـــطـــطـــوا إلســــقــــاط الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
ذلــك، فنحن  واألمنية، ولكنهم فشلوا. ومــع 

ال نعرف من حرق هذه املقرات لغاية اآلن.

■ بعد أشهر على بدء التظاهرات، ما الذي تحقق 
من مطالب املحتجني؟

ــبــــصــــرة مــمــتــلــئــة بــــاملــــشــــاريــــع املــتــلــكــئــة،  الــ
ومــنــهــا مــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة واملـــيـــاه، 
مهمة  استشارية  شركة  إلــى  أحيلت  والتي 
ــد اكــتــمــلــت خـــطـــة الــبــصــرة  ــ ملــنــاقــشــتــهــا. وقـ
 املدينة 

ّ
الــعــلــم أن الــخــدمــيــة، مــع  لــعــام 2019 

املــوازنــة  املــالــي مــن  فــي التخصيص  لمت 
ُ
ظ

واردات  من  التعويض  ولكن سيتم  العامة، 
املشاريع  تقسيم  ويمكن  الحدودية.  املنافذ 
فــي الــبــصــرة إلــى ثــاثــة أنــــواع: الــنــوع األول 
إلى  أحيلت  التي  اإلحالة  مشاريع  يتضمن 
املشاريع  والــثــانــي يحتوي على  الــشــركــات. 
التي كانت متوقفة بسبب املوازنة وإقرارها، 
وقـــد تـــم الـــبـــدء بــهــا بــعــد دراســتــهــا ووضـــع 
ــثـــالـــث فـــهـــو يــضــم  ــا. أّمــــــا الـ ــلـــهـ الـــخـــطـــط ألجـ
العمل  عــادت حركة  وقــد  املتلكئة،  املشاريع 
من أجل مراجعتها، ونحن نتابع العمل مع 

الدولة على إنجاز هذه املشاريع.
وبالنسبة للوظائف التي وعد بها العبادي 
في آخر أيــام واليته، وهي 10 آالف وظيفة، 
فما هي إال كذبة، إذ لم يتم تعيني وال حتى 
عـــشـــرة شـــبـــاب بـــصـــريـــني. ولـــكـــن الــحــكــومــة 
املوازنة تضّمنت وجود   

ّ
أن أعلنت  الحالية 

69 ألـــف فــرصــة عــمــل تـــتـــوزع بـــني األجــهــزة 
املشروع  هــذا  كــان  وإذا  والخدمية،  األمنية 
 أكـــبـــر مــشــكــلــة فــي 

ّ
جــــــادا وصـــحـــيـــحـــا، فــــــإن

.
ّ

جنوب العراق ستحل

تقرير

رصد

الحدث

دعوات لمساهمة 
روسيا في إعادة بناء 

المناطق المحررة

ضرغام عرمش 
المالكي

االنسحاب من ساحات البصرة 
ال يعني انتهاء االحتجاجات

العشائر العراقية وأدت الفتنة 
ونجحت في تحجيم الطائفيين

نترقب أداء عبد المهدي 
وحكومة العبادي كانت 

ضعيفة جدًا

¶ هو الشيخ العام لعشائر 
بني مالك في البصرة، ومن 

مواليد البصرة 1984.
¶ تسلم المشيخة بعد وفاة 

والده الشيخ صباح عرمش 
المالكي في إبريل/ نيسان 

عام 2017. 
¶ يعرف عنه، على مستوى 
المؤسسة العشائرية العربية 
العراقية، تصدره للخطاب 

العروبي، الذي يعتبره هوية 
تجمع العراقيين أفضل من 

أي انتماءات طائفية أخرى.
¶ دعم مطالب الشارع 

خالل التظاهرات األخيرة في 
جنوب العراق.

¶ يعرف بتحركاته الواسعة 
في مجالس الصلح 

العشائرية وإيقاف التناحر 
القبلي.

سيرة

أجراهامقابلة
محمد الباسم

االنفتاح الروسي لن يكون سهًال بسبب التغلغل األميركي )فرانس برس(

ما وراء رؤية بناء الدولة 
اليمنية 2030

تقدم الحوثيين 
يحرج الشرعية والتحالف

عدن ـ العربي الجديد

»لبناء الدولة«  في تطور ملفٍت، أعلنت جماعة أنصار الله )الحوثيني(، إقرار رؤية لـ
الــطــمــوحــة على  ــــداف  املــبــادئ واألهـ مــن  عـــام 2030، تشمل مجموعة  اليمنية حــتــى 
مختلف املستويات التنموية والسياسية نظريًا، لكنها تحمل في طياتها تناقضًا 
الجهود  عن  بعيدًا  تبحر  أنها  مثلما  الدينية،  وطبيعتها  الجماعة  ممارسات  مع 
خطوطها  حــول  تتوافق  يمنية  انتقالية  مرحلة  إلــى  تقود  أن  املفترض  السياسية 
العريضة مختلف األطراف. وجاء اإلعان عن »الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 
»املجلس السياسي األعلى« ورئيسه  الحديثة«، بقرار جمهوري، صادر عما ُيسمى بـ
مهدي املشاط، بوصفه واجهة السلطة في مناطق سيطرة الجماعة، مساء السبت، 
اليمنية الحديثة وآليتها  الدولة  الرؤية الوطنية لبناء  ونص على اعتماد »وثيقة 
التنفيذية«. كما أكد »أهمية التزام كافة وحدات الجهاز اإلداري للدولة والقطاعني 

العام واملختلط على املستوى املركزي واملحلي بالعمل وفقًا للرؤية«. 
أقـــرب إلى  وتــعــد الوثيقة مــن خــال املضامني املــنــشــورة، خليطًا مــن مفاهيم تــبــدو 
إنها ستدير  الجماعة  تقول  برنامج حكومي  إلــى  وأخـــرى  دســتــوريــة«،  »موجهات 
ــه جــــرى اعــتــمــادهــا بـــنـــاًء »عـــلـــى مــرجــعــيــات شــامــلــة  ــ الـــبـــاد وفـــقـــًا ملــضــامــيــنــهــا، وإنـ
اليمنية ومخرجات مؤتمر  الجمهورية  الرؤية أهمها دستور  كمنطلقات لصياغة 
الـــحـــوار الــوطــنــي املــتــوافــق عــلــيــهــا والـــقـــوانـــني والــتــشــريــعــات األســاســيــة والــخــطــط 
الخطة  إلــى  بــاإلضــافــة  السابقة  الحكومية  والــبــرامــج  القطاعية  واالســتــراتــيــجــيــات 
صنعاء  فــي  سياسية  ملــصــادر  ووفــقــًا   .»2030  -  2016 املــســتــدامــة  للتنمية  العاملية 
الوثيقة منذ  إعـــداد ومناقشة  الجماعة  بـــدأت  فقد  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  مــع  تحدثت 
للجماعة في  الخاضع  الـــوزراء  )على مستوى مجلس  الحكومية  األطــر  في  شهور 
الحكومة غير املعترف بها في صنعاء(، ومجلسي النواب والشورى  )الخاضعني 
للجماعة(. كما تم عرضها على ممثلي قوى سياسية من املتحالفني مع الجماعة، 

ملطالبتهم بتقديم ماحظات بشأنها، وذلك في ديسمبر/كانون األول 2018.
ووفقًا لتفاصيل الرؤية التي نشرتها وكالة األنباء اليمنية بنسختها التي يديرها 
الحوثيون، فإن الوثيقة تشمل 12 محورًا، وهي »املصالحة الوطنية الشاملة، والحل 
السياسي، ومنظومة إدارة الحكم والبناء االجتماعي، ومحور االقتصاد والتنمية 
العلمي  القانون، واالبتكار واإلبــداع واملعرفة، والبحث  اإلداريــة، والعدالة وسيادة 
والتعليم، والصحة والبيئة، والدفاع، واألمن، والسياسة الخارجية، واألمن القومي«. 
وكان واضحًا أن العامل األهم في توقيت اعتماد الرؤية هو ذكرى مقتل الرئيس 
الــســابــق ملـــا يــســمــى املــجــلــس الــســيــاســي األعـــلـــى صــالــح الـــصـــمـــاد، بـــغـــارة جــويــة 
املــاضــي، وهــو أول مــن أعلن عــن »مشروع  الــــ19 مــن أبريل/نيسان  للتحالف فــي 
بناء الدولة« قبل مقتله، غير أن الجماعة، كانت قد بدأت التمهيد إلعان الرؤية 
الخامس على تدخل  الحرب عامها  أشمل، وهــي دخــول  بمناسبة  أسابيع،  منذ 
»العدوان«. وتحمل الرؤية  التحالف اإلماراتي السعودي في الباد أو ما تصفه بـ
مضامني تناقض ممارسات الجماعة في الواقع، ابتداًء من الحديث عن الحريات 
السلمي للسلطة«، في حني تفرض  »التداول  بـ وعن »املواطنة املتساوية« مــرورًا 

الجماعة سيطرتها بالحديد والنار.
إلى جانب ذلك، فإن إعان رؤية »بناء الدولة«، من طرف كالحوثيني الذين يفقدون 
السيطرة على أغلب مساحة الباد، خطوة تعزز من واقع التقسيم، إذ إن تصورات 
الجماعة ال تعني سوى املناطق الخاضعة لسيطرتها. كما أن هذه الرؤية تشكل من 
املــدى أحــاديــة للجماعة التي ال  جهة أخــرى مؤشرًا على ممارسات وخطط بعيدة 

تضع في اعتبارها إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي إلنهاء الحرب.

عدن ـ العربي الجديد

الــذي  التقدم  اليمنية، عقب  الــتــطــورات  املــيــدانــي واجــهــة  املــســار  مــن جديد يتصدر 
والبيضاء  الــضــالــع  فــي جبهتي  )الــحــوثــيــني(،  الــلــه  أنــصــار  حققه مسلحو جماعة 
وسط وجنوب الباد، بالتزامن مع نعي »اللجنة األمنية العليا«، التابعة للجماعة، 
أمس األحد، وزير الداخلية في حكومة الحوثيني اللواء عبدالحكيم املاوري. وأكدت 
اللجنة أن املاوري توفي أثناء تلقيه العاج خارج الباد، حيث كان ُيعالج في أحد 
قل على منت طائرة تابعة لألمم املتحدة في شهر سابق. 

ُ
مستشفيات لبنان، بعد أن ن

وفي الوقت الذي قال فيه الحوثيون إن املــاوري توفي »إثر مرٍض عضال«، ترجح 
مصادر قريبة من الحكومة، أن يكون قد توفي إثر إصابته بضربة جوية للتحالف 
منذ أشهر.  وكان املاوري ُعني وزيرًا للداخلية من قبل الحوثيني في الـ13 من ديسمبر/

كانون األول2017 )بعد أيام من أحداث صنعاء التي قتل خالها الحوثيون الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح(. وشغل املاوري العديد من املناصب، بما فيها مدير 

 للحوثيني. 
ً
أمن محافظة صعدة، منذ العام 2011، وهي املحافظة التي تعد معقا

الـــ72 ساعة املاضية، تصدرت التطورات امليدانية في  في هذه األثناء، وعلى مدى 
إلــى مديرية  الــضــالــع وإب بــاإلضــافــة  الــعــود ومــريــس بــحــدود محافظتي  جبهتي 
في  مفاجئًا  تقدمًا  الحوثيون  إذ حقق  اليمنيني،  اهتمام  البيضاء،  فــي  نــاعــم،  ذي 
- إب، والتي كانت قد تحولت إلى  الجبهتني، وأبــرزهــا ما يتعلق بحدود الضالع 

محور للتطورات العسكرية في اليمن منذ أسابيع. 
وعلى ضوء االنتكاسة التي تعرضت لها قوات الشرعية، سادت حالة من السخط 
ضــد الــقــيــادة اليمنية والــتــحــالــف الــســعــودي اإلمـــاراتـــي، الــلــذيــن واجــهــا اتــهــامــات 
أنباء عن لعب  التماس، وســط  املرابطة في خطوط  الحكومية  الــقــوات  »خــذالن«  بـــ
التباينات داخل أطراف الشرعية دورًا في سقوط جبهة »العود«، التي كانت أولى 
جبهات محافظة إب الحدودية مع الضالع. وبرز حديث عن وقوع »خيانات« من 

بعض الشخصيات القبلية والعسكرية التي أخلت املواقع أمام الحوثيني. 
وفي محافظة البيضاء وسط الباد، تقدم الحوثيون في مديرية ذي ناعم، وهي 
مديرية كانت ساحة معارك متقطعة منذ سنوات. وفي أحدث التطورات املتصلة، 
قدم مدير أمن محافظة البيضاء املعني من الشرعية، أحمد الحميقاني، استقالته، 
الــذي تعرض لــه رجــال »املــقــاومــة« فــي الجبهات، علمًا  احتجاجًا على »الــخــذالن« 
الــبــيــضــاء، ويتمثل بنفوذ مسلحي تنظيم   آخــر يــدخــل فــي خــط مــعــارك 

ً
أن عــامــا

»القاعدة« الذين يعلنون مشاركتهم بالحرب ضد الحوثيني، وهو ما يلقي بظاله 
على مسار املعارك امليدانية عمومًا. 

»العربي الجديد«، فقد اقترب الحوثيون على ضوء التقدم  وحسب مصادر محلية لـ
والقبلي في  السكاني  الثقل  إحــدى مناطق  التي تعد  »يــافــع«،  مــن منطقة  األخــيــر 
»املقاومة  الجنوب، وسط توقعات بأن تدفع قوات الشرعية ومسلحي ما ُيعرف بـ
الــجــنــوبــيــة«، بــمــزيــد مــن الــتــعــزيــزات خـــال األيــــام املقبلة فــي مــحــاولــة لــوقــف تقدم 
الــحــوثــيــني واســـتـــرداد بــعــض املــنــاطــق الــتــي ســقــطــت فــي أيــديــهــم، لــتــضــع عــامــات 
استفهام كبيرة، حول ما وراء هذا التقدم، الذي يأتي في وقٍت يفترض فيه بقوات 
الشرعية املدعومة من التحالف أن تكون هي من يمسك زمام املبادرة امليدانية على 

 عن فشلها بتحقيق أي تقدم محوري منذ سنوات.
ً
األقل، فضا

اتسع الحديث في العراق 
عن ضرورة دخول 

الروس على خط إعادة 
إعمار المناطق المحررة 

من تنظيم »داعش«، 
فيما وضع البعض هذا 
األمر في إطار الصراعات 

السياسية الداخلية

المالكي: ال نقبل بأن 
يزايد أحد على عروبتنا 

)العربي الجديد(

الجديد«،  »العربي  ســؤال  على  ردًا 
في  العشائر  خــدمــت  كيف  بــشــأن 
أجــاب  المحتجين،  الــعــراق  جنوب 
ضــرغــام  ــك،  مــال بــنــي  قبيلة  زعــيــم 
من  ــّد  ب »ال  بــأنــه  المالكي،  عــرمــش 
القول بصراحة، إّن الثقل االجتماعي 
تبّدلت  ومهما  للعشيرة،  هو  األبــرز 
األمنية  والــســلــطــات  الــحــكــومــات 
وطرق الحكم، يبقى للعشيرة ثقلها 
لقد  واحــد.  وكالمها  ثابتة  وتبقى 
المعنوي  الدعم  العشيرة  قدمت 
ــرت الــشــبــاب  ــعـ لــلــمــحــتــجــيــن، وأشـ
ليسوا وحدهم،  بأنهم  المتظاهرين 

وإنما أهلهم وأقرباؤهم معهم«.

دعم معنوي
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  شرق
      غرب

تركيا: »العدالة والتنمية« 
يطلب إعادة انتخابات 

إسطنبول
قـــــــــّدم حـــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــحـــاكـــم فـــي تـــركـــيـــا، أمــــس األحــــد، 
التماسًا ثانيًا إللغاء وإعادة إجراء 
االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة فــــي بــلــديــة 
إسطنبول التي خسرها قبل ثاثة 
الـــحـــزب إن »آالف  ــال  ــ أســـابـــيـــع. وقـ
أدلـــوا بأصواتهم على  األشــخــاص 
الرغم من عدم أهليتهم للتصويت 
ــم حـــكـــومـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ بـــــنـــــاء عــــلــــى مـ
ــاء عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج  ــ ــنـ ــ ســــابــــقــــة«. وبـ
ــن عــمــلــيــات  ــ األولـــــيـــــة وســـلـــســـلـــة مـ
ــــزب الــشــعــب  ــاز حـ ــ إعـــــــادة الــــفــــرز، فـ
الـــجـــمـــهـــوري، وهـــــو أكـــبـــر أحـــــزاب 

املعارضة، برئاسة إسطنبول.
)رويترز(

... واعتداء على زعيم
الشعب الجمهوري 

في أنقرة

ــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري،  ــ ــن حـ ــلـ أعـ
املعارض في تركيا، أمس األحد، أن 
»أشــخــاصــًا هــاجــمــوا زعــيــم الــحــزب 
كــمــال كــلــيــجــدار أوغـــلـــو )الـــصـــورة( 
ــلـــقـــون صـــيـــحـــات عـــالـــيـــة،  وهــــــم يـــطـ
ــن مــن  ــ ــراس األمــ ــ قـــبـــل أن يــتــمــكــن حــ
اصطحابه بسام، بعيدًا عن الحشد 
أظــهــر تسجيل  أنـــقـــرة، حسبما  فــي 
ــان كــلــيــجــدار  مــصــور لــلــواقــعــة«. وكــ
ــازة جــنــدي  ــنـ ــارك فـــي جـ ــو يـــشـ ــلـ أوغـ
فــي اشتباكات مــع حزب  تركي قتل 

العمال الكردستاني.
)رويترز(

السعودية: إحباط 
هجوم على مركز أمني

أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة، أمــــس األحــــد، 
ــّحــــني وإصـــــــابـــــــة 3  ــلــ مــــقــــتــــل 4 مــــســ
شرطيني، من جراء استهداف مركز 
ــــرب الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض.  أمــــنــــي قــ
ووفــــق بــيــان نــقــلــتــه وكـــالـــة األنــبــاء 
رئاسة  قالت  الرسمية،  السعودية 
ــة إن الـــجـــهـــات األمــنــيــة  ــدولــ أمــــن الــ
تــمــكــنــت مـــن إحـــبـــاط عــمــل إرهــابــي 
اســتــهــدف مــركــز مــبــاحــث محافظة 
ــان أن  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ الــــــزلــــــفــــــي. وأوضــــــــــــــح ال
املركز  إرهابية هاجمت  »مجموعة 

في محاولة بائسة القتحامه«.
 )األناضول(

جنوب السودان: عودة 
مشار أو فراغ دستوري

أعــلــن املــتــحــدث بــاســم الحكومة في 
جنوب السودان، أتيني ويك أتيني، 
أمـــس األحـــــد، أنـــه »قـــد يــكــون هــنــاك 
فــــراغ دســــتــــوري، إذا لـــم يــعــد زعــيــم 
ــــاك مـــشـــار )الـــصـــورة(  املـــعـــارضـــة ريـ
إلى جنوب السودان، كما هو مقرر 
التي  االنتقالية  الحكومة  لتشكيل 
بانتخابات«،  تــتــوج  أن  إلــى  تــهــدف 
وفقًا التفاق السام بني الطرفني. مع 
املقبل هو  أيـــار  مــايــو/  أن 12  العلم 
املــوعــد الــنــهــائــي لــعــودة مــشــار إلــى 
مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس ســلــفــا كير 
املعارضة طلبت  أن  مــيــارديــت. غير 
تمديد اتــفــاق الــســام 6 أشــهــر »ألن 
الــتــرتــيــبــات األمـــنـــيـــة لــيــســت كــافــيــة 

بعد«، بحسب وصفها.
)أسوشييتد برس(

»داعش« يتبنّى
تفجير كابول

تبنى تنظيم »داعش«، أمس األحد، 
استهدف  الــذي  االنتحاري  الهجوم 
الــســبــت وزارة االتـــصـــاالت في  يـــوم 
كــابــول،  األفــغــانــيــة  العاصمة  وســط 
ألـــفـــي مــوظــف  إلــــى احـــتـــجـــاز  وأدى 
ــه لــــســــاعــــات، مــوقــعــًا  تـــقـــريـــبـــًا داخــــلــ
عــشــرة قــتــلــى، غــالــبــيــتــهــم مــدنــيــون. 
تداولته  بــيــان  فــي  التنظيم،  وأورد 
حـــســـابـــات جـــهـــاديـــة عـــلـــى تــطــبــيــق 
»تــلــغــرام«، أن »أربــعــة مــن عناصره 
فــّجــروا عبوة ناسفة، قــرب الـــوزارة، 
تـــاه دخــولــهــم املــبــنــى واشــتــبــاكــهــم 
ــنـــابـــل  ــقـ بـــاألســـلـــحـــة الــــرشــــاشــــة والـ
ــن األفــغــانــي  ــال األمـ الــيــدويــة مــع رجـ

لساعات عدة«.
)فرانس برس(

)Getty/الحوثيون يسيطرون بقوة السالح على العاصمة )محمد حمود



استئجار ميناء طرطوس لـ49 عامًا

روسيا تحكم سيطرتها على الساحل السوري

القاعدة البحرية 
الروسية في طرطوس 
هي الوحيدة لموسكو 

في المتوسط

عدنان أحمد

ط إعان نائب رئيس الوزراء 
ّ
سل

ــــوري بـــوريـــســـوف،  ــــي، يــ ــــروسـ الـ
عــــن احـــتـــمـــال تـــأجـــيـــر حــكــومــة 
الــســوري، خــال األسبوع املقبل،  النظام 
ــرطــــوس عـــلـــى ســـاحـــل الــبــحــر  مـــيـــنـــاء طــ
ــيـــا ملـــــدة 49  ــيــــض املــــتــــوســــط، لـــروسـ األبــ
عامًا، الضوء مجددًا على حجم الهيمنة 
الــروســيــة فــي ســوريــة، وإشـــارة واضحة 
حــول مــدى إصــرارهــا على اإلمساك بكل 
والعسكرية  االقتصادية  الباد  مفاصل 
والــســيــاســيــة، وحــتــى االجــتــمــاعــيــة، على 
ــــني الـــذيـــن  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــن وجــــــــود اإليـ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ

يحاولون مجاراة موسكو. 
وفي ختام محادثات أجراها في دمشق 
مع رئيس النظام السوري، بشار األسد، 
ــي، قـــــال بــــوريــــســــوف إن  ــ ــاضـ ــ الـــســـبـــت املـ
»املــســألــة املــحــوريــة الــتــي تــعــطــي زخــمــًا 
إيجابيًا هــي مــوضــوع اســتــخــدام ميناء 
طرطوس«. وأضاف أن »الجانبني حققا 
تقدمًا ملحوظًا في هذه املسألة«، معربًا 
عــن أمــلــه فــي »تــوقــيــع عــقــد بــني البلدين 
روسيا  تستأجر  املقبل  األســبــوع  خــال 
49 عامًا،  ملــدة  بموجبه ميناء طرطوس 
ــن قـــبـــل قـــطـــاع  ــ ــــن أجــــــل اســــتــــخــــدامــــه مـ مـ
األعــمــال الـــروســـي«. وأوضـــح أن »الــقــرار 
اتخاذه  تم  لروسيا  امليناء  إيجار  بشأن 
الحكومية املشتركة  أثناء جلسة للجنة 
بني الجانبني«. ورأى بوريسوف أن »هذا 
التبادل  على  إيــجــابــًا  سينعكس  الــقــرار 
ــــى جــانــب  الـــتـــجـــاري بـــني الـــبـــلـــديـــن«. وإلـ
شــغــلــه مــنــصــب نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة 
في روسيا، يرأس بوريسوف في الوقت 
ــــي فــــي الــلــجــنــة  ــــروسـ نــفــســه الـــجـــانـــب الـ
املــشــتــركــة للتعاون  الــســوريــة  الــروســيــة 
التجاري واالقتصادي والعلمي والفني 

بني البلدين.
ويتوج هذا االتفاق سلسلة من الخطوات 
ــا لــتــكــريــس  ــيـ الـــتـــي أقـــدمـــت عــلــيــهــا روسـ
ــة مـــنـــذ تــدخــلــهــا  ــ ــــوريـ ــــي سـ وجـــــودهـــــا فـ
الـــعـــســـكـــري فــــي الــــبــــاد فــــي ســبــتــمــبــر/ 
الــذي  النظام  إنــقــاذ  أيــلــول 2015، بهدف 
السقوط تحت ضربات  كــان على وشــك 
املعطيات  وكشفت  املسلحة.  املــعــارضــة 
الــــروســــي بمنطقة  عـــن مــــدى االهـــتـــمـــام 
 عمل موسكو 

ّ
الساحل السوري، في ظل

عــــلــــى تـــثـــبـــيـــت مــــصــــالــــحــــهــــا عـــســـكـــريـــًا 
وكــان  وثقافيًا.  واجتماعيًا  واقتصاديًا 
الذي  الاذقية،  ريــف  في  مطار حميميم 
اتخذته القوات الروسية قاعدة لقواتها 
في  وجودها  لتكريس  منطلقًا  الجوية، 
عموم الساحل، بعد أن قررت عام 2016 
توسيع املطار الذي كان معدًا الستقبال 
الطائرات املروحية فقط، بناء على اتفاق 
عته مع النظام السوري في أغسطس/ 

ّ
وق

حـــق  ــــى  ــلـ ــ عـ ــه  ــ ــيـ ــ فـ ــلــــت  حــــصــ  ،2015 آب 
مقابل،  دون  من  القاعدة  هــذه  استخدام 

لــيــكــون قــــــادرًا عــلــى اســتــقــبــال حــامــات 
الطائرات والغواصات النووية.

في  الروسية  البحرية  القاعدة  أن  يذكر 
طــرطــوس هــي منطقة الــوجــود الروسي 
الــوحــيــدة فـــي الــبــحــر املــتــوســط، إذ كــان 
الـــوصـــول إلـــى »املـــيـــاه الـــدافـــئـــة« وإقــامــة 
قـــواعـــد عــســكــريــة فــيــهــا حــلــمــًا تــاريــخــيــًا 
لــلــروس، يمكنهم مــن إيــجــاد نقطة ربط 
قـــارات آسيا وأوروبــــا وأفريقيا، ما  بــني 

يعني وجودًا لروسيا في قلب العالم.
وال شك في أن الحاضنة االجتماعية في 
الــســاحــل شــّجــعــت روســيــا عــلــى اختيار 
املنطقة كنقطة ارتكاز للوجود الروسي 

وألجــل غير مسّمى. وإلــى جانب قاعدة 
حميميم، أنشأت روسيا قاعدة عسكرية 
بــحــريــة فــي طـــرطـــوس، تــســتــوعــب سفنًا 
حربية كبيرة. وصــّدق البرملان الروسي 
في عام 2017 على اتفاق لترسيخ وجود 
الطريق  ولتمهيد  ســـوريـــة،  فــي  روســيــا 
أمـــــام وجـــــود عــســكــري دائـــــم فـــي قــواعــد 
بحرية وجوية هناك. وتقضي االتفاقية 
الفنية  للمعدات  لوجستي  مركز  بإقامة 
لألسطول الروسي في طرطوس ملدة 49 
االتــفــاق على قيام روسيا  عامًا. كما تم 
بــتــوســيــع وتـــحـــديـــث إمـــكـــانـــات املــيــنــاء 
ألسطولها،  وتسهيات  لتقديم خدمات 

في سورية، بسبب الترحيب الشعبي من 
األهالي، بصورة ربما أكثر ترحيبًا من 
 عن وجود عدد 

ً
الوجود اإليراني، فضا

كبير مــن الــضــبــاط الــســوريــني مــن أبناء 
العسكرية  العلوم  تلقوا  الذين  الساحل 

في األكاديميات الروسية.
وكـــان مــصــدر رفــيــع املــســتــوى فــي مكتب 
الرئيس اإليراني حسن روحاني قد أكد، 
التي  األنــبــاء  صحافية،  تصريحات  فــي 
ترددت عن وجود مباحثات مع الجانب 
مــيــنــاء  إدارة  تـــســـلـــيـــم  حــــــول  الـــــســـــوري 
الـــاذقـــيـــة املـــطـــل عــلــى الــبــحــر املــتــوســط 
لطهران، على هيئة استثمار طويل األمد 
مــقــابــل إســقــاط ديـــون دمــشــق املستحقة 
ــتـــم تــوقــيــع  ــا. وتــــوقــــع املــــصــــدر أن يـ ــهــ لــ
االتفاقية خال زيارة مرتقبة لروحاني 
إلى دمشق، ردًا على زيــارة بشار األسد 

إلى طهران في فبراير/ شباط املاضي.
في املقابل، استبعد مراقبون أن تسمح 
ــران بــالــســيــطــرة عــلــى ميناء  ــ روســـيـــا إليـ
الــاذقــيــة، خصوصًا مــع وجــود القاعدة 
األهــم لروسيا في ســوريــة، وهــي قاعدة 
حــمــيــمــيــم فــــي ريـــــف الــــاذقــــيــــة. تــعــتــبــر 
الــســوري برمته هو  روســيــا أن الساحل 
العسكري  تدخلها  مقابل  حصتها  مــن 

لصالح نظام األسد.
ــك، كــشــفــت وســـائـــل إعـــام  إلـــى جــانــب ذلــ
ــزام شــــركــــات روســـيـــة  ــ ــتـ ــ روســــيــــة عــــن اعـ
تأهيل قرية املنارة السياحية بمحافظة 
ــفـــة  ــلـ »كـ أن  إلـــــــــى  ــــرة  ــيـ ــ ــــشـ مـ طــــــــرطــــــــوس، 
املشروع تبلغ حوالي 90 مليون دوالر«. 
ــــارة عــن  ــبـ ــ وأوضـــــحـــــت أن »املــــــشــــــروع عـ
مشروع لفندق 5 نجوم يقع على شاطئ 
مــــديــــنــــة طــــــرطــــــوس، يـــتـــضـــمـــن أســــواقــــًا 
تجارية ومول تجاريًا ومسابح وماعب 

أطفال وفيات وصالة مؤتمرات«.
ــــام روســــيــــة، فـــإن  وبـــحـــســـب وســــائــــل إعــ
»املـــــشـــــروع مـــقـــدمـــة ملـــشـــاريـــع ســيــاحــيــة 
ــرى ســتــقــام بــالــتــعــاون بـــني الــبــلــديــن،  أخــ
مـــع دخــــول 80 شــركــة اســتــثــمــار روســيــة 
إلــى ســوريــة فــي عــام 2018 للتعرف إلى 
واقع االستثمار على األرض«. كما سبق 
للنظام إعطاء عقود استثمارية لشركات 
نـــفـــط روســــيــــة، تــقــضــي بــمــنــح األخـــيـــرة 
حــقــوق الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز في 
الساحل السوري، ملدة 25 عامًا، بمساحة 
قّدر بنحو 2200 كيلومتر مرّبع. ونقلت 

ُ
ت

املوالية لنظام األسد،  »الوطن«  صحيفة 
ــلـــس »رجــــــــــال األعــــمــــال  عـــــن رئــــيــــس مـــجـ
الـــروســـي«، سمير حــســن قوله  الـــســـوري 
إن »املـــجـــلـــس اســتــقــبــل نــحــو 80 شــركــة 
روســيــة قــدمــت إلــى ســوريــة، فــي حــني لم 
تكن هــنــاك قـــدرة على جــذب 10 شركات 
روســـيـــة فـــي عــــام 2015 نــتــيــجــة ظـــروف 
األزمة«. وأوضح أن »هناك دراسات عدة 
في  إلقامتها  روســيــة  سياحية  ملشاريع 
صناعية  ومــشــاريــع  الساحلية  املنطقة 
سورية  مــن  مختلفة  مناطق  فــي  ستقام 
ـــي املــنــطــقــة  ــروع زراعـــــــــي كـــبـــيـــر فــ ــ ــشــ ــ ومــ
الــســاحــلــيــة، ومــــشــــروع زراعــــــي آخــــر في 
املنطقة الوسطى. وهي مشاريع تحتاج 
إلى الوقت حتى يتّم تطبيقها على أرض 
الواقع«. كذلك تسعى روسيا إلى تكريس 
السوري  الساحل  منطقة  في  حضورها 
افتتاح  ثقافيًا وتعليميًا، من خال دعم 
التي  الروسية  اللغة  تعلم  التي  املعاهد 
 عن 

ً
تـــزايـــد عـــددهـــا بــشــكــل كــبــيــر، فـــضـــا

ــادة الــطــلــب عــلــى »الــثــقــافــة الــروســيــة«  زيــ
االستماع  مثل  والــيــافــعــني،  الشباب  بــني 
الــروســيــة، وكــذلــك تقديم  إلــى املوسيقى 
الوجبات الروسية في العديد من املطاعم 
التي سميت بأسماء روسية، فيما باتت 
الــروس في مدن  الجنود  مشاهد تجول 

الساحل السوري أمرًا اعتياديًا.
الـــوجـــود األقـــوى  فـــإن  الـــحـــال،  وبطبيعة 
أو األوضــح لروسيا يتمثل في الجانب 
العسكري، مع عملها على استراتيجية 
ــفــــوذ قـــوى  ــة تـــقـــضـــي بــتــقــلــيــص نــ ــتـ ــابـ ثـ
الـــصـــراع املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة، وإيــجــاد 
وســـــائـــــل لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى نــــظــــام األســـــد 
عــنــد الــحــاجــة، مــن خـــال قـــوى عسكرية 
واسعة  مناطق  على  مسيطرة  وأمــنــيــة، 
من سورية، إما تديرها روسيا مباشرة 

وإما تكون تابعة لها، وتأتمر بأمرها.
وأبرز القواعد التابعة لروسيا في منطقة 
ــدة مــطــار  ــاعــ ــي قــ ــل الـــــســـــوري، هــ ــاحـ ــسـ الـ
حميميم الــجــويــة فــي الــاذقــيــة، وقــاعــدة 
طــرطــوس البحرية، ومــرفــأ غــوريــن قرب 
الــجــوّيــة شمال  إسطامو  وقــاعــدة  جبلة، 
حميميم. أما أبرز القواعد البرية التابعة 
لروسيا في الساحل فهي مركز البحوث 
ــأ، وقـــاعـــدة  ــرفــ فـــي طـــرطـــوس بــجــانــب املــ
م الشهير شرق 

ّ
النسر في قلب وادي جهن

بــحــوالــي 20 كيلومترًا،  بــانــيــاس  مــديــنــة 
ومــعــســكــر الــطــائــع فـــي الـــاذقـــيـــة، وهــو 
مــركــز قــيــادة وتــجــّمــع الــفــيــلــق الــخــامــس. 
وتــوجــد نــحــو 20 نقطة عــســكــرّيــة كانت 
للدفاع  تابعة  ألوية وكتائب  األصــل  في 
النظام،  لجيش  السواحل  وخفر  الجوي 
بــالــكــامــل مع  الــــروس عليها  لــكــن سيطر 
السوري بوصفهم  العنصر  اإلبقاء على 
كــتــائــب خـــدمـــة وحــــراســــة بــيــنــمــا جميع 

العمال من الروس.

سياسة
تتجه روسيا الستئجار ميناء طرطوس على الساحل السوري، لمدة 49 عامًا، في خطوة تعتزم من خاللها تكريس وجودها على 
الساحل. ومن شأن عملية استئجار الميناء أن توصل رسالة واضحة مفادها بعدم استعدادها لـ»مشاركة« المناطق االستراتيجية 

مع أي قوى أخرى، تحديدًا طهران

)Getty/الروس ينوون االحتفاظ بالساحل السوري منطقة نفوذ لهم )فاديم سافيتسكي

جالل بكور

أعلن رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة 
واملــعــارضــة الــســوريــة، نــصــر الــحــريــري، 
أمــس األحـــد، االســتــعــداد  لــانــخــراط في 
الحل السياسي في سورية في ظل الدعم 
الــدولــي، الفتًا إلــى االقــتــراب مــن تشكيل 
اللجنة الدستورية برعاية أممية. وجاء 
ذلك في مؤتمر صحافي عقده الحريري 
في مقر الهيئة في الرياض بعد اختتام 
اجــتــمــاعــهــا الــــــدوري الــــذي نــاقــشــت فيه 
عددًا من القضايا، بينها ملف املعتقلني 
فـــــي ســــجــــون الــــنــــظــــام، ووضــــــــع مــخــيــم 
الركبان على الحدود األردنية السورية.

ــه »تــــــّم الــقــيــام  ــ ــى أنـ ــ ــفـــت الـــحـــريـــري إلـ ولـ
بجوالت دولية عدة لبحث ملف اللجنة 
الدستورية، باإلضافة إلى ملفات أخرى 
وإيــصــال  املعتقلني،  قضية  رأســهــا  على 
املـــــســـــاعـــــدات، ومـــكـــافـــحـــة الــتــنــظــيــمــات 
اإلرهابية«. وال تزال النقاشات مستمرة 
ــة  ــنـ ــلـــجـ ــن الـ ــ ــمـ ــ حـــــــــول أســـــــمـــــــاء عـــــــــدة ضـ
الــحــريــري، مشيرًا  الــدســتــوريــة، بحسب 
إلى أنه »سيكون هناك توافق في فترة 
قــصــيــرة عــلــى هـــذه األســـمـــاء، بــاإلضــافــة 
إلى أن هناك تفاهمًا على قدر كبير من 
باللجنة«.  الخاصة  اإلجــرائــيــة  القواعد 
وأضــاف أنــه »إذا تــّم إعــان هــذه اللجنة 
فـــــإن هــيــئــة الــــتــــفــــاوض ســـتـــذهـــب بــنــيــة 

صــادقــة لــدخــول مــفــاوضــات عميقة من 
أجل رسم مستقبل سياسي لسورية«. 

وتـــــــحـــــــدث الـــــــحـــــــريـــــــري، فـــــــي املــــؤتــــمــــر 
الـــصـــحـــافـــي، عــــن الـــلـــقـــاء الـــــــذي جــمــعــه 
مــع املــبــعــوث الــروســي للملف الــســوري 
ــيـــف، واصــــفــــًا إيــــاه  ــيـ ــتـ ــرنـ ــنـــدر الفـ ــكـــسـ ألـ
ــــي«،  ــابـ ــ ــجـ ــ »الــــلــــقــــاء الــــــضــــــروري واإليـ بـــــ
وناقش فيه قضايا عدة أهمها الحفاظ 
عــلــى اتـــفـــاق ســوتــشــي فـــي إدلــــــب، على 

هناك،  املتواصلة  االنتهاكات  من  الرغم 
السوري ألي  النظام  كي ال يستخدمها 

مكسب سياسي.
وأضاف أن »الهيئة التقت أخيرًا املبعوث 
األممي إلى سورية غير بيدرسون، وتم 
ــفـــات مـــعـــه، عــلــى  ــلـ بـــحـــث الـــعـــديـــد مــــن املـ
الدستورية، وحول  اللجنة  ملف  رأسها 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة عــمــومــًا وتــطــبــيــق 
الــقــرار 2254 والــســال األربـــع«. وذكــر أن 
مــفــتــاح سير  هــو   2254 الــقــرار  »تطبيق 
بالشكل  سورية  في  السياسية  العملية 
الصحيح، وهناك إجماع دولي على هذا 
األمــر«. وتحدث الحريري عن أن »هناك 
 وانـــتـــهـــاكـــًا إيـــرانـــيـــًا لـــألراضـــي 

ً
تــغــلــغــا

ــــودة  ــرق إلــــــى عـ ــطــ ــك تــ ــذلــ الـــــســـــوريـــــة«. كــ
في  وظــهــوره  »داعــــش«  تنظيم  هجمات 
 عن األزمــات االقتصادية 

ً
البادية، فضا

التي يعاني منها السوريون في مناطق 
النظام  النظام. واتهم الحريري  سيطرة 
ــات. وأشــار  األزمــ الــســوري بافتعال تلك 
الحريري إلى أن محاولة تبني التطبيع 
مع النظام من قبل بعض الدول الغربية 
والعربية »هي محاوالت خاطئة«. ونفى 
ــبـــادرات متعلقة  مـ الــحــريــري وجــــود أي 
ــنــــظــــام الــــــســــــوري، بــعــد  ــــع الــ بــتــطــبــيــع مـ
اللقاءات مع الوفد الروسي في الرياض 
والذي اتجه بعدها إلى دمشق واجتمع 

برئيس النظام السوري بشار األسد.

الحريري: اقتربنا من تشكيل 
اللجنة الدستورية

أبدى رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، نصر الحريري، أمس االستعداد 
لالنخراط بالحّل السياسي في سورية، متحدثًا في الوقت نفسه عن االقتراب من تشكيل اللجنة 

الدستورية
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