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عدن ـ العربي الجديد

يــدفــع الــخــطــاب املــرتــقــب لــلــرئــيــس اليمني 
ــنـــصـــور هـــــــادي فــــي الــجــمــعــيــة  عـــبـــدربـــه مـ
الـــعـــامـــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة مــنــتــصــف الــشــهــر 
الحالي، إلى زيادة الضغوط على السلطة 
الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة بـــعـــد االنــــقــــاب الــــذي 
شهدته العاصمة املؤقتة عدن واملحافظات 
التناقضات  بعد  خصوصًا  بها،  املحيطة 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي شـــهـــدهـــا حــــــوار جـــــدة فــي 
الــســعــوديــة. فــفــي الـــوقـــت الــــذي تــؤكــد فيه 
الشرعية أن ال حوار إال مع اإلمارات وليس 
السعودية  التسريبات  تتحدث  أتــبــاعــهــا، 
ــــن الـــحـــكـــومـــة  ــــن لـــــقـــــاءات بـ اإلمـــــاراتـــــيـــــة عـ
االنتقالي«،  الجنوبي  و»املجلس  اليمنية 
ــاءات هـــي فــقــط بـــن اإلمــــــارات  ــقـ ــلـ ــع أن الـ مـ
ــمـــوض حـــول  ــغـ ــا يــثــيــر الـ والــــســــعــــوديــــة، مــ
الهدف من ذلك. كما شّكلت بيانات أبوظبي 
والــــــريــــــاض، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــبـــيـــان املـــشـــتـــرك 
األخير، ضربة كبيرة للعاقة بن الشرعية 
من جهة، والسعودية واإلمـــارات من جهة 
أخـــــــــرى. ومــــــع تـــمـــســـك الـــشـــرعـــيـــة بـــرفـــض 
الحوار مع وكاء أبوظبي، تزداد الضغوط 
ــيـــة عــلــيــهــا، لــلــهــروب  ــاراتـ الــســعــوديــة واإلمـ
ودولــيــة.  إقليمية  سياسية  مــتــغــيــرات  مــن 
وكـــشـــف مـــســـؤولـــون ومــــصــــادر ســيــاســيــة 
ــــح مــصــدر ســيــاســي في 

ّ
فـــي الــشــرعــيــة، ومل

الجديد«،  »العربي  لـ االنتقالي«،  »املجلس 
أن السعودية واإلمارات تمارسان ضغوطًا 
كبيرة على قيادة الشرعية، إلجبارها على 
»املجلس  في  أبوظبي  أتباع  مع  الجلوس 
االنـــتـــقـــالـــي«، بـــأي شــكــل مـــن األشـــكـــال، في 
مــحــاولــة لــكــســر مــوقــف الــشــرعــيــة املــتــشــدد 
تــــجــــاه اإلمـــــــــــارات، والــــــــذي زاد فــــي األيـــــام 
األخيرة، وهذه الضغوط تزداد خصوصًا 

على هادي.
ولــفــتــت املــصــادر إلـــى أنـــه حــتــى اآلن هناك 
رفـــض شــديــد مــن قــبــل مــســؤولــي وأطــــراف 
وقيادات الشرعية، وفي مقدمتهم الرئيس 
اليمني، للتعاطي مع »املجلس االنتقالي«، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط الــكــبــيــرة الــتــي 
هــؤالء،  الــريــاض وأبوظبي على  تمارسها 
لـــكـــن الـــشـــرعـــيـــة تــتــمــســك فــــي أن املــشــكــلــة 
مع  اإلمـــــارات، ال سيما  مــع  هــي  الحقيقية 
ــزام  ــتـ اســـتـــمـــرار رفــــض أبـــوظـــبـــي حــتــى االلـ
بـــبـــيـــانـــات الـــســـعـــوديـــة والـــبـــيـــان املــشــتــرك 
األخـــيـــر، وتــعــمــل عــلــى خلخلة شــبــوة، من 
الــشــرعــيــة،  خـــال مــســاعــي التجييش ضــد 

إضافة إلى 
ــاعـــد أعــمــالــهــا  ــبـــر تـــصـ مـــحـــافـــظـــة أبـــــــن، عـ
هناك.  إلــى  بالتعزيزات  والدفع  العسكرية 
وبــحــســب املــــصــــادر، فــــإن مـــحـــاولـــة إبــعــاد 
اإلمــارات عن املشكلة هي بمثابة إعطائها 

بغداد، بيروت، غزة ـ العربي الجديد

تتواصل التوترات بن إسرائيل واملوالن 
إليران في املنطقة في التصاعد، مع إعان 
»حزب الله« اللبناني حسن  األمن العام لـ
 »أي حــرب 

ّ
نــصــر الــلــه، أمـــس الــثــاثــاء، أن

عــلــى إيــــــران ســتــشــعــل املــنــطــقــة بــكــامــلــهــا 
ــيـــل«، وذلــــك بــعــد يــــوم من  وتــنــهــي إســـرائـ
إســقــاط الــحــزب طــائــرة مسيرة لاحتال 
في بلدة بجنوب لبنان. ويأتي ذلك فيما 
وقـــــع تــفــجــيــر غـــامـــض أمــــــس، اســتــهــدف 
»الحشد  مستودع ساح لفصائل تابعة لـ
الشعبي« غــربــي الــعــراق، وســط روايــتــن 
تشبه  التي  الواقعة  حــول  غير رسميتن 
الهجمات السابقة التي استهدفت الحشد 

همت إسرائيل بالوقوف خلفها.
ُ
وات

وبعد يوم من تفجيرات طاولت معسكرًا 
ــة داخــــــــــل األراضــــــــــي  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ملـــلـــيـــشـــيـــات عـ
البوكمال الحدودية  السورية في منطقة 
مــع الـــعـــراق، تسببت فــي ســقــوط 6 قتلى 
ــرح 18 آخـــريـــن، قـــال مـــســـؤول عــراقــي  وجــ
رفيع املستوى في محافظة األنبار غربي 
داخـــل مستودع  وقـــع  تفجيرًا  إن  الــبــاد، 
ــــي مـــنـــطـــقـــة املــــعــــمــــورة جــنــوبــي  ســــــاح فـ
قضاء هيت غرب مدينة الرمادي، صباح 
الــثــاثــاء، أســفــر عــن تدمير غالبية  أمــس 
مــحــتــويــاتــه، مــع أضــــرار مــاديــة متفاوتة 
فــي مــنــازل مــواطــنــن بــقــرى قــريــبــة، بفعل 
هــاون وشظايا صواريخ  قذائف  تساقط 
ــلــــى أســـطـــح  ــن املـــــســـــتـــــودع عــ ــ مـــنـــفـــلـــقـــة مــ
التفجير   

ّ
أن املــســؤول  وأوضـــح  منازلهم. 

ما زال قيد التحقيق إلى اآلن، ومن املبكر 
 خــارجــيــًا، في 

ً
اإلســـراع فــي اعــتــبــاره عــمــا

إسرائيلي  استهداف  إلــى فرضية  إشــارة 
له.

وتشير تسريبات من داخــل مدينة هيت 
إلــــى أن مــســتــودع الـــســـاح يــقــع فـــي مقر 
سابق لقوات »الحشد« العشائري، وهي 
خــلــيــط مـــن مــقــاتــلــي عــشــيــرتــي الــبــونــمــر 
والــعــبــيــد، إال أنـــه تــحــول أخــيــرًا إلـــى مقر 
ملليشيات أخرى ضمن »الحشد الشعبي« 
ــبــر منطقة مــحــظــورة. كــمــا أن عــددًا 

ُ
واعــت

كبيرًا من السكان لم يعد إلى املنطقة التي 
تحيط باملقر الذي تعّرض للتفجير، وهو 
ما يفسر عدم سقوط ضحايا بن السكان 
نتيجة لــتــطــايــر الــشــظــايــا مــن املــســتــودع 

املتفجر.
ووفــقــًا لــلــروايــات التي تــّم تداولها أمــس، 
 املستودع تعّرض الستهداف خارجي، 

ّ
فإن

وتم تدوين إفادات لعناصر دورية شرطة 

الحكومة  التحرك في حربها ضد  شرعية 
اليمنية، تحت اسم التحالف، فيما تهدف 
ضغوط السعودية إلى حصر املشكلة بن 
مــا ترفضه  الشرعية و»االنــتــقــالــي«، وهــو 

الشرعية حتى اآلن.
ــاق نــــفــــســــه، تـــــحـــــدث رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفــــــــي الـ
توفيق  والــحــريــات،  للحقوق  ســام  منظمة 
الحميدي، املقيم في النمسا، عبر صفحته 
ــبــــاء عــن  ــاك أنــ ــنـ ــتــــر«، عــــن أن هـ عـــلـــى »تــــويــ
ــمــارس على هــادي للقبول بحل 

ُ
ت ضغوط 

مــع »االنــتــقــالــي« أو الجلوس معه قبل 16 
الــحــالــي، مضيفًا »هــنــاك  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
خــشــيــة مــن ذهــــاب الــرئــيــس إلـــى الجمعية 
الـــعـــامـــة، ومــهــاجــمــتــه اإلمـــــــــارات مــــن عــلــى 
منبر األمــم املتحدة، وهــو مــا ُيعتبر موت 
التحالف، وفي حالة فشل الحل، قد ُيمنع 
الرئيس مــن الــذهــاب إلــى نــيــويــورك، ويتم 

تكليف رئيس الوزراء معن عبدامللك«.
ــيـــدي، قـــالـــت املـــصـــادر  ــمـ وعـــمـــا ذكــــــره الـــحـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــشــرعــيــة ال تــزال  لـــ
تــرفــض لــقــاء »االنــتــقــالــي«، على الــرغــم من 
الــتــهــديــد بــالــتــضــيــيــق وتــشــريــد مــســؤولــي 
ــيـــادات الــشــرعــيــة فــي مختلف الــبــلــدان،  وقـ
وحتى منعهم من العودة إلى اليمن من ِقبل 
السعودية  مع  يهدفون  الذين  اإلماراتين، 
إلــى منع هـــادي مــن نقل هــذه املشكلة إلى 
األمم املتحدة، في خطابه الذي سيلقيه في 
منتصف  املتحدة  لأمم  العامة  الجمعية 
الــشــهــر الــحــالــي، لـــذا يضغط الــســعــوديــون 
لعدم خروج املوضوع من يدهم، وبالتالي 
لـــة  تـــحـــقـــيـــق مــــســــاعــــي الــــشــــرعــــيــــة بـــمـــســـاء
اإلمـــــارات دولــيــًا، مــا سيضع الــريــاض في 
امللف،  املسؤولة عن  موقف محرج، كونها 
الذي قد يخرج من سيطرتها إذا تم فتحه 
دوليًا، وهي التي ضغطت ملنع عقد جلسة 
الحكومة  طلبتها  الـــدولـــي،  ــن  األمـ ملجلس 
الــشــرعــيــة حــيــال تـــجـــاوزات اإلمـــــــارات، في 
مـــحـــاولـــة ســـعـــوديـــة لــتــحــصــن حــلــيــفــتــهــا، 

والستمرار اإلمساك بزمام املبادرة.
ــد تــفــاهــمــات جـــدة ودفـــع الحكومة 

ّ
ومـــا عــق

الــيــمــنــيــة لــلــتــشــدد، هـــو الــبــيــان الــســعــودي 
ــارات مــن اســتــهــداف الجيش  الـــذي بــرأ اإلمــ
الــيــمــنــي واالنـــقـــاب فـــي عــــدن، ثـــم تـــا ذلــك 
ــرك، ثــّبــت  ــتـ ــعــــودي إمـــــاراتـــــي مـــشـ بـــيـــان ســ

ليلية تتحدث عن رصدهم طائرة مسيرة 
ــواء، وهـــي الـــراويـــة نفسها التي  ــ فــي األجـ
تحدث بها ناشطون من سكان هيت على 
مواقع التواصل االجتماعي ساعة وقوع 

التفجير.
 روايـــة ثانية مــن الــدفــاع 

ّ
فــي املــقــابــل، فـــإن

ــوع الــتــفــجــيــر بـــحـــدود  ــ املــــدنــــي أّكـــــــدت وقــ
، مــن دون أن 

ً
الــســاعــة الثانية عــشــرة لــيــا

تشير إلى سببه، في وقت تحدث رئيس 
مجلس هيت مهند محمد، عن أن »املخزن 
تعّرض لحريق نتج عن تماس كهربائي 
أو خــلــل مـــعـــن«، مــوضــحــًا فـــي تــصــريــح 
 »الــحــريــق كـــان قــد خـــرج عن 

ّ
صــحــافــي أن

الــســيــطــرة وتــفــجــرت األســلــحــة والــقــذائــف 
 »الـــحـــادث لم 

ّ
املــخــزنــة بــداخــلــه«. وأكـــد أن

يــوقــع أي خــســائــر بــشــريــة، وقــــد فــرضــت 
الــقــوات األمــنــيــة حــظــرًا على الــتــجــوال في 

البلدة لاحتياط في حينها«.
وقـــد ســّجــل عــلــى إثـــر ذلـــك انــتــشــار واســع 
وفــصــائــل مسلحة ضمن  الجيش  لــقــوات 
»الحشد الشعبي« في املنطقة، وتم فرض 
املــــرور مــن محيطها.  لــلــتــجــوال أو  حــظــر 
ــه لــــدواعــــي  ــأنــ ــك بــ ــ ــون ذلــ ــؤولــ ــســ ــــل مــ

ّ
وعــــل

السامة العامة، وخوفًا من وجود قذائف 
أو خراطيش غير منفلقة باملنطقة.

في غضون ذلك، أعلن األمن العام لحزب 
ــه، أمــس  ــلـ الـــلـــه الــلــبــنــانــي حــســن نــصــر الـ
ــه ال تـــوجـــد خـــطـــوط حــمــراء  ــثـــاثـــاء، أنــ الـ
ــاع عـــن لــبــنــان ضــــّد أي  ــدفــ مــطــلــقــًا فـــي الــ
اعتداء إسرائيلي، محذرًا من أن أي حرب 
إلــى إشعال  إيــران ستؤدي  على حليفته 
أن  شأنها  مــن  أن  كما  بكاملها،  املنطقة 

ما  عــدن،  على  ووكائها  أبوظبي  سيطرة 
جــعــل الــشــرعــيــة تــرفــض حــتــى اآلن إصـــدار 
إذ  األخير،  املشترك  بالبيان  ترحيب  بيان 
البيانات السعودية واإلماراتية  أن  تعتبر 
باتت فخًا لها الستهداف قواتها. وما زاد 
تجري  التي  التمردات  املسألة،  تعقيد  من 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــفــــوف الـــشـــرعـــيـــة، عـ داخـــــــل صــ

املوقف السعودي املنحاز لإلمارات.
كما أن مسؤولي الشرعية باتوا مقتنعن 
ــود واالتـــفـــاقـــيـــات مــــع الـــريـــاض  ــوعــ ــأن الــ ــ بـ
وأبــوظــبــي، ال تختلف عــن االتــفــاقــيــات مع 
باستمرار،  ينقضونها  والــتــي  الحوثين، 
الشرعية  اخـــتـــراق  ــارات  ــ اإلمــ مــحــاولــة  وأن 
والحصول على حصة في املناصب، تهدف 
الداخل وعرقلة  من  الشرعية  إلــى محاربة 
ــا، كـــمـــا أن الـــجـــلـــوس مــــع أتـــبـــاع  ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ قـ
اإلمــــــارات يــعــنــي شــرعــنــة هـــذه املــلــيــشــيــات 
فالشرعية  وبــالــتــالــي  بانقابها  والــقــبــول 

ستقضي على نفسها بأيديها.
ــع، يــتــخــّوف مــســؤولــو  ــوقـ وفــــي ظـــل هــــذا الـ
الحكومة اليمنية من أن الرضوخ للضغوط 
الــســعــوديــة اإلمــاراتــيــة هــذه املـــرة، سيكون 
بــمــثــابــة نـــهـــايـــة لــلــشــرعــيــة، ونـــهـــايـــة حــلــم 
اليمنين في استعادة الدولة والحفاظ على 
وحدة اليمن وثرواته وسيادته، وذلك في 
ظل الدعم الشعبي الكبير املقّدم للشرعية 
راهــنــًا، والـــذي وصــل إلــى املغتربن، وبــدء 
مــغــتــربــن ومـــواطـــنـــن يــمــنــيــن فـــي بــلــدان 
عــدة تقديم ملفات ملحاكمة اإلمـــارات على 
الداخل  أن  كما  إنها جرائمها.  يقولون  ما 
الــيــمــنــي وقـــف بــشــكــل كــبــيــر مــع الــحــكــومــة، 
فــمــحــافــظــات املـــهـــرة وشـــبـــوة وأبــــن وقــفــت 
في صف الحكومة وأوقفت تمدد أبوظبي 
الثروات وحصرته حتى  وسيطرتها على 

اللحظة في عدن.
ــة الــحــكــومــة  ــّيـ ــــي مـــؤشـــر جـــديـــد عـــلـــى نـ وفـ
ــبــــي، اتــــهــــم وزيــــر  مـــواصـــلـــة تــــحــــدي أبــــوظــ
الــنــقــل الــيــمــنــي، صـــالـــح الـــجـــبـــوانـــي، أمــس 
الـــثـــاثـــاء، اإلمــــــــارات »بـــاســـتـــخـــدام مــوانــئ 
الـــبـــاد لــجــلــب األســـلـــحـــة لــلــمــتــمــرديــن في 
عدن«، كاشفًا عن شروع أبوظبي بتسيير 
رحــات إلــى مطار الــريــان في مدينة املكا 
التنسيق  دون  مــن  حــضــرمــوت،  بمحافظة 
مــع وزارتـــــه. وقــــال الــجــبــوانــي فــي تــغــريــدة 
ــدأت »خـــال  عــلــى »تــويــتــر« إن اإلمــــــارات بــ
األيـــام املــاضــيــة بتسيير رحـــات مــن وإلــى 
مــع  تــنــســيــق  أي  مــــن دون  ــان  ــ ــريـ ــ الـ مــــطــــار 
باده  عــزم  معلنًا  )اليمنية(«،  النقل  وزارة 
الصلة،  ذات  الدولية  الهيئات  في  التحرك 
وقال »قريبًا سنضع هذه التجاوزات على 
سيادة الدولة على طاولة اإليكاو )املنظمة 
الدولية للطيران املدني( واملنظمة البحرية 

الدولية والهيئات الدولية ذات العاقة«.

ــل«. وتـــأتـــي  ــيــ ــرائــ تــســفــر عــــن »نـــهـــايـــة إســ
تــصــريــحــات نــصــر الــلــه بمناسبة إحــيــاء 
الـــحـــزب ذكــــرى عـــاشـــوراء فـــي الــضــاحــيــة 
الجنوبية لبيروت، وبعد يوم من إعان 
ــقـــط طــــائــــرة إســرائــيــلــيــة  ــه أسـ ــ الــــحــــزب أنـ
للتوتر بن  أحـــدث تصعيد  فــي  مــســّيــرة 
ــال نــصــر الـــلـــه عــبــر شــاشــة  ــ الـــطـــرفـــن. وقـ
عـــمـــاقـــة، إن لــبــنــان والـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
يحتفظان بالحق في الدفاع عن البلد في 
وأضــاف  إسرائيلي.  اعــتــداء  أي  مواجهة 
أمام عشرات اآلالف من مناصريه: »نحن 
نرفض أي مشروع حرب على الجمهورية 
اإلســـامـــيـــة فـــي إيــــــران، ألن هــــذه الــحــرب 
وشعوبًا،  دواًل  وتــدمــر  املنطقة  ستشعل 
ــل مــحــور  ــا ســتــكــون حـــربـــًا عــلــى كـ ــهـ وألنـ
املقاومة«. وتابع: »على الذين يفترضون 
أن أي حرب مقبلة ستقضي على املقاومة 
ومحورها، أقول لهم إنها ستكون حرب 

نهاية إسرائيل«.
وســبــق ذلــك بساعات قــول نصر الــلــه في 
خطاب بمناسبة ليلة العاشر من محرم، 
ومخيمنا  كــبــرى،  معركة  نخوض  »نحن 
تحاصره«.  أن  وإسرائيل  أميركا  تحاول 
اليوم هو اإلمام  وأضــاف »قائد مخيمنا 
علي  اإليراني  املرشد  )قاصدًا  الخامنئي 
خامنئي( ومركزه الجمهورية اإلسامية 

اإليرانية وتحاول أميركا أن تحاصره«.
وأضــــــاف »ســـنـــقـــول لـــتـــرامـــب ونــتــنــيــاهــو 
نحن قوم ال يمّس بإرادتنا ال حصار وال 
عقوبات وال فقر وال جوع«، مضيفًا »نحن 
سنقول لإلمام الخامنئي في وجه أميركا 

وإسرائيل ما تركناك يا ابن الحسن«.

الجبواني: اإلمارات تجلب 
أسلحة للمتمردين عبر 

الموانئ اليمنية

أردوغان: تركيا 
ال يمكنها تحمل 

موجة هجرة جديدة

ضغوط سعودية إماراتية على 
هادي لمنع تدويل انقالب عدن

للحديث تتمة...

مفاوضات على 
خان شيخون

انعطافة جديدة، ففيما كان  إلى  األوضاع في شمال غربي سورية تتجه  أن  يبدو 
الماضي،  أغسطس/آب  أواخر  منذ  المعلن  المنطقة  في  النار  وقف  يخرق  النظام 
بقصف عبر طائراته الحربية، برزت معلومات عن مفاوضات روسية تركية لالتفاق 

على انسحاب قوات النظام من خان شيخون ومورك

عدنان أحمد

فــي وقـــت كـــان فــيــه الــنــظــام الــســوري 
ــار املــعــلــن  ــنــ يـــخـــرق وقـــــف إطــــــاق الــ
فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة بقصف 
ــــس الـــثـــاثـــاء  ــرزت أمـ ــ بـــالـــطـــيـــران الـــحـــربـــي، بــ
ــفــــاوضــــات تـــركـــيـــة روســـيـــة  مـــعـــطـــيـــات عــــن مــ
ــــورك، تهدف  حـــول مــديــنــة خـــان شــيــخــون ومـ
لــســحــب قــــوات الــنــظــام واملــلــيــشــيــات التابعة 
لها من املدينة واملــواقــع املحيطة بها، وسط 
ترجيحات بأن االتفاق سيأخذ وقتًا ولن يتم 

الكشف عنه قريبًا.
واستخدم النظام السوري ألول مرة الطيران 
الحربي في خرقه للهدنة الحالية في الشمال 
»العربي  لـ وذكــرت مصادر محلية  الــســوري. 
للنظام  التابع  الحربي  الطيران  أن  الجديد« 
 غارتن على مواقع في تلة الكبينة بجبل 

ّ
شن

الشرقي،  الشمالي  الاذقية  ريــف  األكـــراد في 
وألــقــى صــواريــخ شــديــدة االنــفــجــار على تلك 
املــواقــع. وأضــافــت املــصــادر أنها املــرة األولــى 
النظام غــارات على   فيها طائرات 

ّ
التي تشن

الذي  النار  املنطقة منذ سريان وقــف إطــاق 
أعلنت عنه روسيا في شمالي غربي سورية 

في 31 أغسطس/آب الحالي.
كما قصفت قوات النظام باملدفعية وراجمات 
كفرنبل  مــدن وبلدات  في  الصواريخ مناطق 
وحــزاريــن وحــاس والشيخ مصطفى ومعرة 
ــنــــوبــــي، وذلـــــك  حــــرمــــة فـــــي ريــــــف إدلــــــــب الــــجــ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــحــلــيــق طــــيــــران االســـتـــطـــاع 
الـــتـــابـــع لــهــا فــــوق املــنــطــقــة. وقـــالـــت مــصــادر 
القصف كان  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ محلية 
مــصــدره قـــوات الــنــظــام املتمركزة فــي محيط 
ــر عــــن وقــــوع  ــفــ ــيـــخـــون، وأســ مـــديـــنـــة خـــــان شـ
أضرار مادية في ممتلكات املدنين واملرافق 
العامة، فيما تواصل غياب الطيران الحربي 

عن أجواء ريف إدلب الجنوبي.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
»الــعــربــي  مــن فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة، لـــ
الــــجــــديــــد«، عــــن وجــــــود مـــفـــاوضـــات روســـيـــة 
تــركــيــة لــســحــب قـــــوات الـــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات 
ــنــــة خـــــــان شـــيـــخـــون  ــتــــابــــعــــة لــــهــــا مـــــن مــــديــ الــ
واملــــواقــــع املــحــيــطــة بــهــا. وأضـــافـــت املــصــادر 
ــدور حـــول انــســحــاب قـــوات  أن املـــفـــاوضـــات تــ
كيلومترات شرق  ثــاثــة  إلــى مسافة  الــنــظــام 
خان شيخون وثاثة كيلومترات غربها، مع 
بقاء دوائــر شرطة ومؤسسات مدنية تابعة 
لــلــنــظــام فـــي املـــديـــنـــة تـــشـــرف عــلــيــهــا شــرطــة 
املفاوضات  أن  وأوضــحــت  روســيــة.  عسكرية 
التركي،  إنــشــاء نقطتن للجيش  تــدور حــول 
األولــى في منطقة ظهرة النمر شمال مدينة 
كفرطاب  مـــزارع  فــي  والثانية  خــان شيخون 
غـــــــرب خـــــــان شــــيــــخــــون، وذلــــــــك بــــعــــد ســحــب 
له. وكانت قوات  التابعة  للمليشيات  النظام 
بــدعــم روســي  قــد بسطت سيطرتها  الــنــظــام 
على مدينة خان شيخون وعلى ريف حماة 
الــشــمــالــي فـــي الــعــشــريــن مـــن أغـــســـطـــس/آب 
قرابة  املاضي بعد عملية عسكرية استمرت 
ثاثة أشهر. في السياق نفسه، أكدت مصادر 
الجديد« وجود مفاوضات  »العربي  لـ تركية 
املنطقة منزوعة  الــروســي حــول  الجانب  مــع 
النهاية  فــي  إدلـــب، ستفضي  الــســاح جنوب 
إلى انسحاب قوات النظام، ولكن من السابق 
ألوانه االنسحاب خال الفترة الحالية، إذ ال 
تزال األطراف تنتظر القمة الثاثية في أنقرة 
أو  قبلها  وحــصــول تفاهمات تركية روســيــة 
خــالــهــا، حـــول تــرتــيــبــات هـــذه املــنــطــقــة، وفــق 
ــن أي  املــــصــــادر، الـــتـــي اســتــبــعــدت اإلعــــــان عـ
توافقات في فترة قريبة، »خصوصًا أن هناك 
صــيــغــة مــطــروحــة لــلــتــفــاوض ولــكــن ال يمكن 
الكشف عنها حاليًا، وهناك مفاوضات جادة 
حولها«، متوقعة أن يستغرق األمر وقتًا وال 

ُيعلن عنها في القريب العاجل.
من جهته، قال القيادي في الجيش السوري 
»الــــعــــربــــي  ــري، لـــــ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ الــــــحــــــر، مـــصـــطـــفـــى سـ
الــجــديــد«، إن هناك مــفــاوضــات بــن الطرفن 
التركي والروسي حول مصير خان شيخون 
وغــيــرهــا مـــن املــنــاطــق الــتــي كــانــت خــاضــعــة 
التصعيد.  اتفاق خفض  التفاق سابق، وهو 
وأشـــار سيجري إلــى أن هــذه املــفــاوضــات لم 
تــســفــر حــتــى اآلن عــن أي نــتــائــج عــمــلــيــة، في 
ظـــل رفــــض الـــطـــرف الــــروســــي عـــــودة املــديــنــة 
الجانب  إلى سلطة املعارضة، مقابل إصــرار 

التركي على ضــرورة انسحاب قــوات النظام 
منها. وأعرب سيجري عن اعتقاده بإمكانية 
الــتــوصــل إلـــى حــل وســـط يــقــضــي بـــأال تكون 
املعارضة،  أو  النظام  سيطرة  تحت  املنطقة 
ــــي، وتــشــجــيــعــهــم عــلــى  ــالـ ــ بــغــيــة تــطــمــن األهـ
الــعــودة إلـــى ديـــارهـــم. وفـــي اإلطــــار ذاتــــه، قــال 

املبن«  »الــفــتــح  مــن فصائل  مــصــدر عسكري 
النظام  سيطرة  إن  املحلية،  شـــام«  »شبكة  لـ
وروســـيـــا عــلــى خــــان شــيــخــون كـــانـــت خـــارج 
الحسابات بن الضامنن الروسي والتركي، 
مــا خلق صــراعــًا بينهما، ال سيما مع  وهــو 
ــورك الــتــركــيــة مــحــاصــرة حتى  بــقــاء نــقــطــة مــ

اليوم، ومنع وصول الرتل التركي إلى أطراف 
ــان شـــيـــخـــون قـــبـــل تــطــويــقــهــا والــســيــطــرة  ــ خـ
عليها وتمركزه في معرحطاط. وأكد املصدر 
وجود مباحثات بن موسكو وأنقرة إليجاد 
حل توافقي ملنطقتي خان شيخون ومــورك، 
مع إصــرار الجانب التركي على عــدم سحب 

النقطة التركية، وسط تسريبات تتحدث عن 
إمكانية التوصل إلى اتفاق لخروج النظام من 
التركية  الشرطة  قبل  من  وإدارتها  املدينتن 
والـــروســـيـــة. وتــوقــع املــصــدر أن يــكــون هناك 
اتــفــاق مــا مــهــدت لــه زيــــارة الــرئــيــس الــتــركــي 
ــيـــرًا إلــــى مــوســكــو،  رجــــب طــيــب أردوغـــــــان أخـ
ب 

ّ
وال يزال قيد التباحث بن الطرفن، ليجن

املــنــطــقــة الــتــصــعــيــد، وســيــكــون وفـــق شـــروط 
الطرق  أبــرزهــا فتح  الضامنن،  بــن  مــحــددة 
)جبهة  الــشــام«  تحرير  »هيئة  وحــل  الدولية 
النصرة سابقًا( وإبعاد الفصائل عن خطوط 
النظام ومليشياته من  مــع خــروج  الــتــمــاس، 

خان شيخون ومورك إلى أطرافهما.
وفيما تتزايد الضغوط على »هيئة تحرير 
الشام« لحل نفسها أو االندماج في فصائل 
ــن الـــتـــرتـــيـــبـــات املــفــتــرضــة  أخـــــــرى، كـــجـــزء مــ
ــا وتـــركـــيـــا،  ــ ــيـ ــ ــــن روسـ ــلـــة بـ ــبـ ــقـ لـــلـــمـــرحـــلـــة املـ
لكتلة مدينة حلب«  الــعــام  »املــســؤول  هاجم 
الهيئة،  فــي  عــمــر«  لجيش  الــعــام  و»اإلداري 
عــبــد املــعــن محمد كــحــال، قــيــادتــه وطريقة 
إدارتها السياسية والعسكرية واالقتصادية 
الشمال  الخاضعة لسيطرتها في  للمناطق 
»أبــو العبد  الـــســـوري. وقـــال كــحــال املــلــقــب بـــ
أشـــــــداء« لــيــل اإلثـــنـــن-الـــثـــاثـــاء، فـــي مقطع 
مصور على حسابه في تطبيق »تلغرام«، إن 
»تحرير الشام« تخضع للتفاهمات الدولية 
مثل »اتفاقية أستانة«، إذ كانت تعلم بعملية 
فــي حــمــاة وإدلــــب لكنها  العسكرية  الــنــظــام 
لــم تــحــصــن خــطــوط الــقــتــال. واعــتــبــر أن من 
أشكال انصياع »تحرير الشام« للتفاهمات 
واألوامــر الدولية هو االنسحاب من منطقة 
ــكــــة فـــــي ريـــــــف إدلـــــــــب الــــشــــرقــــي.  شـــــــرق الــــســ
ــــاف كــحــال أن »تــحــريــر الـــشـــام« عملت  وأضـ
عــلــى تــقــويــة الــجــنــاح األمـــنـــي عــلــى حــســاب 
التقارير  كتابة  وفّعلت  العسكري،  الجناح 
بــن عــنــاصــرهــا، مــشــيــرًا إلـــى أنــهــا ال تشغل 
ســـوى ربـــع نــقــاط الــحــراســة عــلــى الــخــطــوط 
األولــى للقتال مع قوات النظام واملليشيات 
املوالية له، كما أنها ال تقّدم أي دعم عسكري 
لــهــذه الــخــطــوط عــلــى الـــرغـــم مـــن سيطرتها 
عــلــى املــنــطــقــة. وقـــال إن »عــنــاصــر الــهــيــئــة ال 
بــانــتــظــام على  القليلة  يــتــقــاضــون رواتــبــهــم 
الــرغــم مــن توفر املــال لــدى الــقــيــادة، وعندما 
تتم املطالبة من قبل قادة التشكيات بزيادة 
األمــوال  بأنها صرفت  القيادة  الدعم تتذرع 
في قطاعات أخرى، وهي أكاذيب تم كشفها 

في أكثر من حادثة«.

لحقوق  السوري  المرصد  قال 
خان  حــول  يجري  ما  إن  اإلنــســان 
»هو  اآلن  ومحيطها  شيخون 
تموضع  ــادة  ــ إعـ عـــن  عـــبـــارة 
االتفاق  وفــق  النظام  لقوات 
محاولة  في  الروسي-التركي، 
بالمساعدة  تركيا  إلقناع  روسية 
الذين  المدنيين،  ــادة  إعـ على 
لالنتقام  تــعــرّضــهــم  يــخــشــون 
ومليشياته،  النظام  جانب  من 
أن  وأضاف  المنطقة«.  تلك  إلى 
التركيز هو على سحب المظاهر 
المناطق،  تلك  من  العسكرية 
شرطة  ــن  األمـ تتولى  أن  على 
مدنية  وشرطة  روسية  عسكرية 
الغوطة  في  الحال  هو  مثلما 
جدوى  عن  متسائًال  الشرقية، 
تتواصل  إذ  ــحــل،  ال هــذا  مثل 
بحق  الغوطة  في  االعتقاالت 
المدنيين رغم الضمانات الروسية.

محاولة إلعادة 
المدنيين

SCOOP

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــيـــة الــتــركــي  اســـتـــبـــق وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــدء وفـــد  ــ ــلــــو بـ مــــولــــود جـــــــاووش أوغــ
عــســكــري أمـــيـــركـــي مــبــاحــثــات أمــس 
ــاء مـــع مـــســـؤولـــن عــســكــريــن  ــثـــاثـ الـ
أتـــــــــراك بــــشــــأن مـــــوضـــــوع »املـــنـــطـــقـــة 
اآلمــــنــــة« داخــــــل ســــوريــــة، بــانــتــقــاده 
االتفاق  األميركية بتنفيذ  للمماطلة 
التركي  الرئيس  حــذر  فيما  بينهما، 
رجــب طيب أردوغـــان من أن بــاده ال 
يمكنها تحمل موجة هجرة جديدة 

من سورية.
وقـــال جــــاووش أوغــلــو، فــي مؤتمر 
صــــــحــــــافــــــي مــــــشــــــتــــــرك مـــــــــع وزيـــــــــر 
ــــود ســرديــان  خــارجــيــة الــجــبــل األسـ
ــيــــتــــش فــــي أنــــقــــرة أمـــس  دارمــــانــــوفــ
 مــواقــف أمــيــركــا حيال 

ّ
الــثــاثــاء، إن

ــة اآلمـــــنـــــة فـــــي ســـــوريـــــة »ال  ــقـ ــنـــطـ املـ
 الواليات 

ّ
تطمئن تركيا«. وأضاف أن

املتحدة »لم تلتزم بتعهداتها وفي 
ــريــــق مــنــبــج  ــة طــ ــ ــارطـ ــ مـــقـــدمـــتـــهـــا خـ
بــســبــب انــخــراطــهــا فــي عــاقــات مع 
التنظيمات اإلرهــابــيــة«، في إشــارة 
الكردية. وأشار إلى  إلى املليشيات 
للمماطلة«  أنقرة ترى »محاولة   

ّ
أن

من قبل واشنطن في مسألة تشكيل 

ــة«. ولــفــت جـــاووش  ــنـ »املــنــطــقــة اآلمـ
أوغلو، وفق ما أوردته »األناضول«، 
 »تركيا لديها خطة جاهزة، 

ّ
إلى أن

املناطق«،  تلك  تطهير  وبمقدورها 
ــال لــــم نــحــصــل  ــ ــــي حـ ــه »فـ ــ ــ

ّ
 مــــؤكــــدًا أن

ــاون مــع  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ عــــلــــى نــــتــــائــــج مــــــن ال
ــنـــدخـــل لــهــذه  ــنـــا سـ ــإنـ ــن، فـ ــطــ ــنــ واشــ
املــــنــــاطــــق«، فــــي إشــــــــارة إلـــــى شـــرق 
ــال »نـــحـــن نــتــحــدث عن  ــ ــرات. وقـ ــفــ الــ
حــلــيــف ال يــمــكــنــه الــتــصــرف بشكل 
ــن املـــنـــظـــمـــة اإلرهــــابــــيــــة،  مــســتــقــل عــ
بــيــنــمــا يــتــخــذ مـــن جـــانـــب خــطــوات 
تجميلية معنا، فإنه من جانب آخر 
يعزز ارتباطه« مع املقاتلن األكراد 

السورين.
وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة، في 
بيان أمس الثاثاء، أن وفدًا برئاسة 
نـــائـــب قـــائـــد الـــقـــيـــادة األمــيــركــيــة في 
ــتــــي، ونـــائـــب  أوروبــــــــــا ســـتـــيـــفـــن تــــويــ
ــة األمــيــركــيــة  ــزيـ ــركـ ــادة املـ ــيـ ــقـ قـــائـــد الـ

ــاس بـــيـــرغـــيـــســـون،  ــ ــومــ ــ الـــــجـــــنـــــرال تــ
الــــتــــقــــيــــا بـــــمـــــســـــؤولـــــن عـــســـكـــريـــن 
املـــــزيـــــد مــن  ــت أن  ــ ــحــ ــ أتـــــــــــراك. وأوضــ
املــنــاقــشــات ســتــعــقــد الـــيـــوم األربـــعـــاء 
فــي مــركــز عــمــلــيــات مــشــتــرك بالقرب 
ــدود الـــتـــركـــيـــة مــــع ســـوريـــة.  ــحــ مــــن الــ
العسكريون  املسؤولون  وسيناقش 
العمليات  ملــركــز  مستقبليًا«  »دعــمــًا 
ــيـــة الـــتـــركـــيـــة املـــشـــتـــركـــة فــي  ــيـــركـ األمـ
جنوب شرق تركيا و«أنشطة مهمة» 
ــقــــيــــادة املـــركـــزيـــة  أخــــــــرى، بــحــســب الــ

األميركية )سنتكوم(.
وقــال أردوغـــان، خال غــداء مع وزير 
الـــتـــجـــارة األمـــيـــركـــي ويـــلـــبـــور روس 
في أنقرة، إن تركيا ترغب في إعادة 
مــلــيــون مـــن بـــن 3.6 مـــايـــن الجــئ 
ســــــــوري تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــم بــــــــاده إلــــى 
املــنــطــقــة اآلمـــنـــة املـــقـــرر إقــامــتــهــا في 
شمال سورية. وكــرر تحذيره من أن 
أنــقــرة ســوف »تفتح الــبــوابــات« إلى 
أوروبا إذا لم تحصل على دعم دولي. 
وأعـــلـــن أن تــركــيــا ال يــمــكــنــهــا تحمل 
مـــوجـــة هـــجـــرة جـــديـــدة مـــن ســـوريـــة. 
ــات  ــ ــــواليــ ــن الــ ــ وأضـــــــــــاف »نـــنـــتـــظـــر مــ
املتحدة أن تساندنا في حربنا على 
اإلرهــاب وجهود إقامة مناطق آمنة 

يمكن أن يعود الاجئون إليها«.

مساٍع تركية روسية 
إلبرام اتفاق يُخرج النظام 

من المدينة

سيطر النظام على المدينة في 20 أغسطس )ماهر المونس/فرانس برس(

نصر اهلل: أي حرب على إيران ستشعل المنطقة بكاملها )أنور عمرو/فرانس برس(

عثمان لحياني

تب على الجزائر دولة، وعلى 
ُ
هل ك

الجزائريني شعبًا، أن يوضعا 
على مر التاريخ السياسي بني 

خيارين كالهما نكبة وفي كليهما 
خديعة سياسية وغش تاريخي 
مصطنع؟ في أزمة التسعينيات 

ّير الجزائريون بني انقالب الدبابة، 
ُ
خ

وبني تشدد جماعات سياسية 
متهورة انحاز جزء منها إلى العنف 

واإلرهاب، وكان ذلك واضحًا في 
خطابات السياسيني والعسكريني 

وقتها. وفي العام 1999 ُوضع 
الجزائريون بني خيار املصالحة 

الجبرية، وبني خيار تحصني 
االنقالبيني وإفالتهم من العقاب، 

على الرغم من الخراب الذي انتهى 
إليه البلد بسبب خيارات الجيش 

واإلدارة العسكرية للبالد منذ يناير/
كانون الثاني 1992. في عهد الرئيس 

املستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ظل 
الجزائريون مخّيرين من ِقبل النظام 

بني القبول بحكم فردي يتأسس 
ز مزيدًا من الفساد، وبني 

ّ
ويرك

فزاعة الفوضى والخراب. ومنذ نهاية 
العام 2018، كان واضحًا أن النظام 

ورموزه تتجه لوضع الجزائريني بني 
خياري الوالية الخامسة أو الفوضى. 

عندما يوضع شعب بني خيارين 
يكون في أحدهما كلفة ما، وفي 

الخيار الثاني ضريبة من الفساد 
والغش السياسي، فإن ذلك يعني أن 

. في هذه 
ً
ميزان التاريخ ما زال مختال

اللحظة الثورية، تحصل حلقة أخرى 
عندما يحاول النظام ومؤسساته 
واملجموعات السياسية التابعة له، 

وضع الجزائريني بني خياري سرديته 
السياسية وانتخابات مشوشة، أو 

الفوضى. في الحقيقة يتحّمل النظام 
والجيش جزءًا بالغًا من مسؤولية 

التشويش على انتخابات ومسار كان 
يمكن أن يكون محل إجماع. ال أحد 
من الجزائريني يرفض االنتخابات 

التي تظل السبيل الديمقراطي الوحيد 
للتعبير عن الشرعية، لكن املفاضلة 

الحقيقية اآلن هي بني انتخابات 
تأسيسية تقطع مع املاضي وتسمح 
للجزائريني بالتوّجه نحو املستقبل 

الديمقراطي، وتحظى بكامل شروط 
النزاهة وتكافؤ الفرص، وبني نموذج 

جديد النتخابات 1995 التي أوهم 
النظام الجزائريني أنها ستسمح 

للبالد بالخروج من شرنقة األزمة 
لكنها لم تكن كذلك. االنتخابات 

النزيهة هي نتيجة ألسس ومظاهر 
ديمقراطية ليست أقلها قوانني توزع 
الفرص بالتكافؤ وحق األحزاب في 

التجّمع وصحافة حرة، وعندما تغيب 
هذه املظاهر يصبح املسار مشوشًا 

بالكامل، إضافة إلى أنه وبالنسبة 
للكثير من الجزائريني، سيكون هناك 

تواجد لنفس املجموعات السياسية 
والوجوه والنخب الزبائنية التي 

كانت تحفز الجزائريني على الوالية 
الخامسة.
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وائل قنديل

كل ردود األفعال القادمة من معسكر 
الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى 

اآلن تدعم رواية املقاول الفنان محمد 
علي وتثبت صحة شهادته املزلزلة. 

من أول الشرير الذي أعطى مصطفى 
بكري مقاولة الرد على الرواية القادمة 

من إسبانيا، إلى املاكر الذي وضع 
أحمد موسى على رأس كتيبة الدفاع، 

مرورًا برئيس الحكومة، جميعهم 
يقدمون أداًء يبصم على صحة 

، يكفي 
ً
ما كشفه محمد علي. مثال

ف مصطفى بكري مدافعًا 
ّ
أن توظ

عن طرف في قضية، حتى ينحاز 
الجمهور تلقائيًا لطرفها اآلخر، من 

دون أن يسألوا عن موضوع القضية 
أو مالبساتها، واألمر ذاته ينطبق 

على حالة أحمد موسى، إذ يكفي أن 
يكون متحدثًا عن قضية ليخسرها 

صاحبها، حتى لو كان الحق معه.
وما فعله على شاشة التلفزيون 

باستضافة شخص مشوش الفكر، 
زائغ الكلمة، مع تقديمه بوصفه قيادة 

إخوانية تائبة وعائدة إلى حضن 
الوطن، يبعث على الضحك والسخرية، 
ويستحق في ظني وسمًا تحت عنوان 

»إعالم السيسي يدعم اإلخوان«. أما 
رئيس حكومة السيسي فلم يفعل 
أكثر من ترجمة مالحظات محمد 
علي إلى قرارات، ويحول انتقاداته 

إلى توصيات. الشاهد أن النظام كله 
في حالة صدمة عنيفة، تجعل ردات 
فعله غارقة في الرعونة، التي تؤدي 

ى في املحاولة 
ّ
إلى الهلوسة، التي تتجل

البائسة واليائسة لتصوير األمر على 
أنه حرب على الجيش املصري، بينما 

الحقيقة أن املوضوع يخص عبد 
الفتاح السيسي شخصيًا، وزوجته 

ومجموعة القيادات العسكرية املهيمنة 
على االقتصاد، على نحو يجرح 

العسكرية الحقيقية ويهينها. هل 
سمعت عن نائب تقّدم بطلب إحاطة 

أو استجواب أو طلب فتح تحقيق في 
البرملان أمام هذا السيل املتدفق من 
شهادات وحكايات املصارع محمد 

علي؟ هل قرأت بيانًا لحزب من اليمني 
 يعني، لكاتبة 

ً
، مثال

ً
أو اليسار، أو مقاال

مثل األستاذة سكينة فؤاد، التي كانت 
يومًا محاربة بالقلم ضد الفساد 

ثم تحولت إلى مستشارة في بالط 
السلطان؟ كل ما رأيناه من ردود 

األفعال، حتى اآلن، صياح هستيري 
في دوائر السياسة واإلعالم، وخطاب 

فاشي يدعو صراحة إلى تشكيل 
فرق اغتيال تتحّرك فورًا الصطياد 

املعارضني بالخارج، كما فعل طبيب 
معروف يطل أسبوعيًا على واحدة 

من شاشات التلفزة السيسية. رأينا 
أيضًا دار اإلفتاء »تؤلف« فتوى على 
وجه السرعة، وبشكل يفوق سرعة 
كاتبي أغنيات املطرب شعبان عبد 

الرحيم في األحداث الطارئة.
في اإلجمال يمكن القول إن النظام 

يمّر بصدمة عنيفة مع سيل 
املعلومات التي يكشفها رجل األعمال، 

لكن الصدمة األكبر هي استقبال 
الغالبية من جماهير الشعب لوثائق 

محمد علي بمنتهى الحماسة 
والتشجيع، بعد أن توهم النظام أنه 
استطاع حبس الجماهير في كهف 

أوهامه وأحالمه، وبات مطمئنًا إلى أنه 
لم يبق نبض في العروق.

ذلك أن مشروع السيسي منذ يومه 
األول كان قائمًا على جعل مصر 

كلها، وكما دونت قبل أربع سنوات، 
محبوسة داخل كهف يشبه كهف 

أفالطون، ظهرها للنور ووجهها 
للظالم، ومن الخلف يتالعب السجان 

باألشكال والظالل، فيصير ما يراه 
الناس، املكبلون بالقيود، منعكسًا 

على الحائط الوحيد أمامهم، من ظالل 
باهتة لألشياء، هو الحقائق، بالنسبة 
لهم، وهم على هذه الوضعية الفقيرة 

من اإلدراك، حتى إذا أخرجوا من 
ظالم الكهف إلى نور الواقع رفضوا 

أن يصدقوا أن ما وقعت عليه أعينهم 
هو الحقيقة. ما فعلته تسجيالت 

املقاول املمثل أنها فتحت الكهف على 
الناس فأفاقوا على شالل من الكوارث 

والفضائح املوثقة، وهنا يكمن رعب 
أهل السلطة التي أفاقت من وهمها 
على شعب يغني »شيد قصورك«. 
السؤال اآلن: ماذا بعد لحظة محمد 

علي، وكيف يمكن الحفاظ عليها 
من االبتذال، ثم البناء عليها إليجاد 

خطاب مختلف ينتقل بحالة الغضب 
من السوشيال ميديا إلى أرض 

الواقع؟

السيسي والمقاول 
وأهل الكهف

مرور
الكرام
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»حماس« ُتسقط
مسيّرة إسرائيلية

ــائـــب الـــقـــســـام« الــــــذراع  ــتـ أعـــلـــنـــت »كـ
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة لـــــحـــــركـــــة املـــــقـــــاومـــــة 
اإلســــــــامــــــــيــــــــة »حـــــــــــمـــــــــــاس«، أمــــــس 
الثاثاء، أنها سيطرت على مسّيرة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة شــــرقــــي مــــديــــنــــة رفــــح 
جنوبي قطاع غزة. وذكرت في بيان 
اإلسرائيلية  »الحوامة  أن  مقتضب 
كانت في مهمة خاصة داخل قطاع 
غــــــزة وتـــحـــمـــل كــــامــــيــــرات حــــراريــــة 
للتنفيذ،  مــعــدا  وجـــهـــازا  ونـــهـــاريـــة 
ــلـــى نــــوايــــا الـــعـــدو  ــم الـــتـــعـــرف عـ ــ وتــ

وإحباطها«. 
)العربي الجديد(

لبنان يأمل استئناف
 الوساطة األميركية

اللبناني  الــجــمــهــوريــة  أبــلــغ رئــيــس 
مــــيــــشــــال عــــــــــون، أمــــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، 
األميركية  الخارجية  وزيــر  مساعد 
ــرق األدنـــــــــــى ديـــفـــيـــد  ــ ــشــ ــ ــــؤون الــ ــشــ ــ لــ
»لــــبــــنــــان  أن  )الــــــــــصــــــــــورة(،  شــــنــــكــــر 
يــــأمــــل فــــي أن تـــســـتـــأنـــف الــــواليــــات 
املــتــحــدة وســاطــتــهــا لــلــتــوصــل إلــى 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة 
فــي الــجــنــوب مــن حــيــث تــوقــفــت مع 
السفير ديفيد ساترفيلد، وال سيما 
أن نقاطًا عدة تم االتفاق عليها ولم 
يبق سوى القليل من النقاط العالقة 

في بنود التفاوض«. 
)العربي الجديد(

األردن يستدعي
السفير اإلسرائيلي

الخارجية وشؤون  وزارة  استدعت 
الثاثاء،  أمــس  األردنــيــة،  املغتربني 
دانيال  لديها،  اإلسرائيلي  السفير 
نـــيـــفـــو، لــلــمــطــالــبــة بــــإطــــاق ســــراح 
ــيــــني عــبــدالــرحــمــن  املـــواطـــنـــني األردنــ
مـــرعـــي وهـــبـــة عــبــدالــبــاقــي، الــلــذيــن 
اإلسرائيلية  السلطات  اعتقلتهما 
بــعــد عــبــورهــم جــســر املـــلـــك حــســني. 
وقال املتحدث باسم الوزارة سفيان 
القضاة إن القنصل األردنــي في تل 
أبيب زار مرعي في مركز احتجازه، 
إلــى  وأن شقيقة عــبــدالــبــاقــي عـــادت 

األردن.
)العربي الجديد(

واشنطن تتهم 
طهران بالقيام بأنشطة 

نووية محتملة
ــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي  ــ ــــهــــم وزيــ

ّ
ات

مايك بومبيو، أمس الثاثاء، إيران 
محتملة  نــوويــة  »أنشطة  بـ بالقيام 
غــيــر مــعــلــنــة«. وكــتــب بــومــبــيــو على 
»تــويــتــر« أن »غــيــاب الــتــعــاون التام 
للنظام اإليراني« مع الوكالة الدولية 
ــة يــثــيــر »تــــســــاؤالت  ــ ــذرّيـ ــ لــلــطــاقــة الـ
ــواد  بـــشـــأن )وجـــــــــود( أنـــشـــطـــة أو مــ
نــوويــة محتملة غــيــر مــعــلــنــة« لــدى 
الوكالة  طالبتها  التي  الجمهورية 
متعلقة  أسئلة  على  بــالــرد  األممية 
جهتها،  مــن  الــنــووي«.  ببرنامجها 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــيــ أعـــلـــنـــت الــــخــــارجــ
لديها،  اإليـــرانـــي  السفير  اســتــدعــاء 
حــمــيــد بـــعـــيـــدي نـــجـــاد لــاحــتــجــاج 
على انتهاك إيران لضمانات سابقة 
ــد مــنــحــتــهــا لـــلـــنـــدن بــشــأن  كـــانـــت قــ
النفط  »أدريـــان داريــا  وجهة ناقلة 
1« )غريس 1 سابقًا(، والتي أفرغت 
بعد  في سورية  النفطية  حمولتها 
اإلفــراج عنها من قبل سلطات جبل 

طارق.
)فرانس برس(

باكستان: كشمير
أمام إبادة جماعية

الباكستاني  الخارجية  وزيــر  أعلن 
ــــورة(،  ــــصـ ــاه مـــحـــمـــود قـــرشـــي )الـ ــ شـ
ــام مــجــلــس األمـــم  أمـــس الـــثـــاثـــاء، أمــ
ــدة لــــحــــقــــوق اإلنــــــــســــــــان، إن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
»االحتال العسكري غير القانوني« 
إلقـــلـــيـــم كــشــمــيــر مــــن جـــانـــب الــهــنــد 
يثير شبح حدوث »إبادة جماعية«. 
وأضــــــاف »ســـكـــان جـــامـــو وكــشــمــيــر 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا الـــهـــنـــد يــتــعــرضــون 

اليوم ألسوأ إبادة جماعية«.
 )رويترز(

القاهرة ــ العربي الجديد

للواء  التجديد  عــدم  قـــرار  فه 
ّ
كبير خل  

ٌ
جـــدل

ــكـــي، مـــســـاعـــد وزيـــــــر الــــدفــــاع  ــكـــشـ مـــحـــمـــد الـ
بلوغه  بعد  الــخــارجــيــة،  للعاقات  املــصــري 
ــه، على  ســـن الــتــقــاعــد مـــن دون الــتــجــديــد لــ
ـــي كـــانـــت  ــتـ ــفــــات الــ ــلــ ــن طـــبـــيـــعـــة املــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
تم  أنــه  عــام 2013، علمًا  تحت تصرفه منذ 
الــتــجــديــد آلخـــريـــن مـــن الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــى 
سن التقاعد، وفقًا لقوانني القوات املسلحة 
املــصــريــة. وكــــان الـــلـــواء الــكــشــكــي، قــبــل قــرار 
اإلطــاحــة بـــه، يــشــرف عــلــى عـــدد مــن امللفات 
مقدمة  وفــي  بــهــا،  املسلحة  لــلــقــوات  كممثل 
عْبر عضويته  الليبية،  األزمــة  امللفات،  تلك 
والتي  بامللف،  املعنية  املصرية  اللجنة  في 
ترأسها عقب قرار اإلطاحة برئيس األركان 
املــصــري الــســابــق مــحــمــود حــجــازي )صهر 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي(، قــبــل أن 
يصدر تكليف رئاسي بنقل رئاستها ملدير 
كما  كامل.  عباس  اللواء  العامة،  املخابرات 
ـــل الــكــشــكــي مــصــر فـــي اجــتــمــاعــات دول 

ّ
مـــث

إلى  باإلضافة  والــصــحــراء،  الساحل  تجّمع 
املــشــاركــة فــي االجــتــمــاعــات الــخــاصــة بملف 
الــتــحــالــف الــعــربــي فـــي الــيــمــن. وكـــذلـــك كــان 
حــــضــــوره مــكــثــفــًا فــــي اجـــتـــمـــاعـــات تــشــكــيــل 
املطلة  بالدول  الخاص  العسكري  التحالف 
بــأدوار  قيامه  األحــمــر، بخاف  البحر  على 
كبيرة بشأن ملفات صفقات األسلحة التي 
أبرمتها مصر أخــيــرًا مــع كــل مــن الــواليــات 

الجزائر ـ عثمان لحياني

يقترب رئيس الــوزراء الجزائري نور الدين 
بدوي )الصورة( من االستقالة من منصبه، 
عــلــى وقـــع اســتــمــرار الــتــظــاهــرات الــرافــضــة 
الــنــظــام. ومــع استقالة  لبقائه كــأبــرز رمـــوز 
ــفـــتـــح مـــجـــاالت  ــرة، ربــــمــــا تـ ــظــ ــتــ ــنــ بــــــــدوي املــ
إلجـــــراء انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، عــلــى اعــتــبــار 
أن املـــعـــارضـــة الــشــعــبــيــة والـــحـــزبـــيـــة كــانــت 
ــراء انــتــخــابــات في  تــرفــض بشكل قــاطــع إجــ
ظل حكومة بــدوي الــذي لطاملا تولى وزارة 
الــداخــلــيــة فــي عــهــد عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة، 
ــا. وقــــال  ــه أشــــــرف عـــلـــى تــــزويــــرهــ ــ ــقــــال إنـ ويــ
مــصــدران جــزائــريــان، لوكالة »رويــتــرز«، إن 
بـــــدوي ســيــســتــقــيــل قــريــبــًا لــيــمــهــد الــطــريــق 
أمــــام إجــــراء انــتــخــابــات هـــذا الـــعـــام، وكشفا 
أن الــهــدف مــن رحــيــل بـــدوي هــو »تسهيل« 
إجــــــراء االنـــتـــخـــابـــات، فــيــمــا كـــانـــت مــصــادر 
جزائرية قد رّجحت في حديث مع »العربي 
الذي  الـــوزاري  االجتماع  أن يكون  الجديد« 
عقد أول من أمس هو آخر اجتماع لبدوي. 
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اعــتــبــر بــيــان افــتــتــاحــي، 
نــشــرتــه مــجــلــة« الـــجـــيـــش« الـــتـــي تــصــدرهــا 
الـــثـــاثـــاء،  أمــــس  الـــجـــزائـــريـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
 أن »عــهــد اإلمـــــاءات وصــنــاعــة الـــرؤســـاء قد 
ــــــى بــــا رجــــعــــة«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن بــعــض 

ّ
ول

ــّدر  ــ ــك. وقـ ــ املـــنـــاوئـــني لــلــجــيــش يــجــهــلــون ذلــ
ــرار الـــجـــيـــش هــــو »تـــرجـــيـــح الــشــرعــيــة  ــ أن قــ
الــدســتــوريــة، مـــن خـــال تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
ــال، يتمخض عنها  رئــاســيــة فــي أقـــرب اآلجــ
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة بـــعـــيـــدًا عــن  ــتـــخـــاب رئـ انـ
كــل املــهــاتــرات واملـــزايـــدات، ومــحــاولــة فرض 
املسبقة،  واإلمـــــاءات  التعجيزية  الــشــروط 
لفظها  بائدة  استعمارية  ألفكار  والترويج 
ت 

ّ
التاريخ ورفضها الشعب«. وتاريخيًا، ظل

ــا، وأملـــانـــيـــا،  ــ ــيـ ــ ــة، وروسـ ــيـ ــركـ ــيـ املـــتـــحـــدة األمـ
وفرنسا.

وكــشــفــت مــصــادر مــصــريــة رفــيــعــة املــســتــوى، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، كواليس 
عدم التجديد للكشكي، مشيرة إلى أن هناك 
أسبابًا عدة، من بينها خافات بدت وكأنها 
مفتعلة في الفترة األخيرة، وبالتحديد خال 
العام األخــيــر. وأوضــحــت املــصــادر أن األزمــة 
بدأت مع امللف الليبي الذي كان يشرف عليه 
اللجنة  رئاسته  بعد  منفرد  بشكل  الكشكي 
الــوطــنــيــة املــعــنــيــة بــاملــلــف الــلــيــبــي، قــبــل أن 
يفاجأ بقرار صادر من الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسي بتكليف اللواء عباس كامل، 
مــديــر مكتبه وقــتــهــا والــقــائــم بــأعــمــال مدير 
ذلك  بقيادة  أيضًا،  وقتها  العامة  املخابرات 
امللف. إال أن الكشكي استمر كصاحب نفوذ 
قوي ورأي مسموع باعتباره ممثل الجيش 

في اللجنة.
وأضافت املصادر، أنه مع الوقت بدأ التباين 
في وجهات النظر حول إدارة األزمة الليبية 
بـــني كـــامـــل والــكــشــكــي يــظــهــر بــشــكــل واضـــح 
كثيرة  مـــرات  »فــي  متابعة  اللجنة،  ألعــضــاء 
ــبــعــة، 

ّ
ــان يـــحـــدث خــــاف حــــول خـــطـــوات مــت كــ

مــا يتعجل حسمه بقوله  وكــان كامل دائــمــًا 
إنـــهـــا تــوجــيــهــات مـــن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي ليوِقف النقاش حولها«، الفتة إلى 
ظ 

ّ
أن مواقف الكشكي كانت تميل إلى التحف

وعـــدم املــغــامــرة والــدفــع بــقــوات مــصــريــة في 
الـــصـــراع نـــظـــرًا لــحــســاســيــتــه، مـــع مــيــلــه إلــى 
القوات املسلحة  باع إجــراءات برعت فيها 

ّ
ات

في فترات عــدة بــإدارة اتصاالت مع القبائل 
والقوى السياسية، في حني كان يميل كامل 
دائــمــًا إلــى الحسم الــســريــع، مــؤكــدة أنــه كان 
املتقاعد  الليبي  الــلــواء  لقوات  األكبر  الــداعــم 
خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي تــحــركــه األخـــيـــر عسكريًا 
ف أزمة أكبر 

ّ
نحو العاصمة طرابلس، ما خل

ــراف إلـــى تـــداركـــهـــا. ولــم  ــ تــســعــى جــمــيــع األطــ
باللجنة  الــِصــلــة  وثــيــقــة  املـــصـــادر،  تستبعد 
املصرية املعنية بامللف الليبي، أن يكون قرار 
اإلطاحة بالكشكي جاء بتوصية من عباس، 
العسكرية  حفتر  حملة  فشل  على  للتغطية 
عــلــى طــرابــلــس، عــلــى اعــتــبــار أن ذلـــك الفشل 

عسكري في املقام األول.
إال أن مصدرًا مقربًا من دوائر صناعة القرار 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هناك  املــصــري، قــال لـــ
النظام  أروقـــة  داخــل  كبيرة تحدث  ترتيبات 
لــتــصــعــيــد شــخــصــيــات بــعــيــنــهــا وتــكــلــيــفــهــا 

الــــدور املــركــزي  املــؤســســة العسكرية تـــؤدي 
الــجــزائــر، منذ انقابها  فــي اختيار رؤســـاء 
عــلــى الــحــكــومــة املــؤقــتــة صــيــف عـــام 1962، 
ثم االنقاب على الرئيس أحمد بن بلة في 
الــرئــيــس  ــران 1965، وفــــرض  ــزيـ يــونــيــو/ حـ
ــد فــــي 1979،  ــي بــــن جــــديــ ــاذلــ ــشــ الــ الـــعـــقـــيـــد 
 ووقف املسار االنتخابي في يناير/ كانون 
الــثــانــي 1992، واخــتــيــار مــحــمــد بــوضــيــاف 
ــع  ــ ــدفــ ــ ــــس الـــــــــــدولـــــــــــة، ثــــــــم الــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــًا ملـ ــ ــســ ــ ــيــ ــ رئــ
الــرئــاســة عام  إلــى   بــالــجــنــرال ليامني زروال 
1995، واستقدام عبد العزيز بوتفليقة عام 

.1999
وتقول قيادة الجيش الجزائري إنها قّررت 
في الوقت الحالي االبتعاد عن التدخل في 
أي دور في  أداء  ــدم  وعــ الــســيــاســي،  الـــشـــأن 
املـــســـارات الــســيــاســيــة، وأنــهــا لــن تــــؤدي أي 
كثيرًا  لكن  املقبل،  الرئيس  اختيار  في  دور 
مــن الــقــوى واملــتــابــعــني للشأن الــجــزائــري ال 
يعتقدون ذلك، ويعتبرون أن تدخل الجيش 
السياسية  لألزمة  الدستوري  الحل  لفرض 
التي تلت استقالة بوتفليقة، في 2 إبريل/

نــيــســان املــــاضــــي، وتــمــســكــه بــحــكــومــة نــور 
الــديــن بــــدوي، دلــيــل عــلــى اســتــمــرار التأثير 
الــســيــاســي لــلــجــيــش، وأن ذلـــك مــؤشــر على 
إمــكــانــيــة لــعــبــه دورًا خــفــيــًا لــصــالــح مرشح 

رئاسي من رجاالت النظام سابقًا.
وركــــــزت االفــتــتــاحــيــة عــلــى مــهــاجــمــة قــوى 
سياسية ومــدنــيــة مــنــاوئــة ملــواقــف الجيش 
اه، ووصفتهم 

ّ
واملسار السياسي الذي يتبن

بـ«بعض األذناب التي تحاول تعكير صفو 
مــســار الـــحـــوار بــالــتــرويــج ملــراحــل انتقالية 
للوقوع في فخ الفراغ الدستوري، ومحاولة 
تغليط الرأي العام داخليًا وخارجيًا بأفكار 
مشبوهة ومسمومة، مستغلة في ذلك آمال 

وطموحات ومطالب الشعب املشروعة«. 
وبــحــســب االفــتــتــاحــيــة نــفــســهــا فــــإن املــســار 
ــتـــي تــبــنــاهــا الـــجـــيـــش حــظــيــت  ــــف الـ ــــواقـ واملـ
بـ«تزكية من الشعب الجزائري بكل مكوناته 
للخروج من األزمــة، من خال التفافه حول 
الــجــيــش الــوطــنــي ومــقــاربــتــه املــبــنــيــة على 
الـــحـــوار الــعــقــانــي بــــدون إقـــصـــاء فـــي إطـــار 

الشرعية الدستورية«.
ــى اســــتــــخــــدام  ــ ــ ــلـــة الــــجــــيــــش إلـ وعــــــــــادت مـــجـ
ــة عـــلـــى  ــ ــداللــ ــ ــلــ ــ ــ ــلــــح »الــــــعــــــصــــــابــــــة« ل مــــصــــطــ
»رمـــــوز واملــجــمــوعــات الــســيــاســيــة واملــالــيــة 
ــانـــت فــــي مــحــيــط نـــظـــام بــوتــفــلــيــقــة  ــتـــي كـ الـ
ومستفيدة منه، أغلبهم في السجن أو قيد 

ــه جـــديـــد بــتــقــديــم  ـ وتــمــّكــنــه مــنــهــا، بــــدأ تـــوجُّ
محمود إلى الخارج، عْبر نقل املسؤولية عن 

ملفات إقليمية له، لخلق أهمية دولية«.
وأوضح املصدر أن أهم ملف يعبر من خاله 
استثنائيًا  ترقيته  الــذي تمت  الرئيس  نجل 
للحصول على درجــة وكيل جهاز، هو ملف 
»هناك   :

ً
قــائــا األميركية،  املصرية  العاقات 

اتــجــاه قــوي لــدى الرئاسة بــإشــراف محمود 
على هــذا امللف وإدارتـــه، باإلضافة إلــى عدد 
من امللفات اإلقليمية األخرى ذات األهمية في 
املحيط العربي الداعم ملصر«. وكشف املصدر 
أن محمود السيسي هو الذي تولى في وقت 
سابق اإلشراف على ملف إدارة العاقات مع 
السودان عقب سقوط الرئيس املخلوع عمر 
الــبــشــيــر، مــضــيــفــًا: »ال ُيــخــفــى عــلــى أحـــد في 
الوقت الراهن النفوذ الواسع لنجل الرئيس 
داخل جهاز املخابرات العامة عقب نقله إليه 
من املخابرات الحربية وتصعيده الكبير، في 

األذناب ومن على شاكلتهم يتحاملون على 
املؤسسة العسكرية ويشككون في نواياها 
ــن خـــــال بـــعـــض األقـــــام  ومـــجـــهـــوداتـــهـــا، مــ
املـــأجـــورة والــقــنــوات املــشــبــوهــة، واألحــــزاب 
املــرفــوضــة شــعــبــيــًا، الــتــي ال هـــّم لــهــا ســوى 
الجيش  فــي  والــعــويــل، والتشكيك  االنــتــقــاد 

وفي هيئة الحوار وفي العدالة«.
فـــي هـــذه األثـــنـــاء، خـــرج اآلالف مـــن الطلبة 
الــجــامــعــيــني فــي واليــــات جــزائــريــة عـــدة في 
تـــظـــاهـــرات، أمــــس الـــثـــاثـــاء، دعـــمـــًا ملــطــالــب 
الـــحـــراك الــشــعــبــي، مــنــذ 22 فــبــرايــر/ شباط 

املاضي. 
وبدت املسيرات، أمس الثاثاء، أكبر، مقارنة 
تنظيمها  الطلبة  اعــتــاد  التي  املسيرات  مــع 
ــعـــارات  ــتـــظـــاهـــرون شـ ــع املـ ــ كــــل ثــــاثــــاء، ورفــ
رافضة إلجراء االنتخابات الرئاسية في ظل 
منددة  الــوجــوه،  وبنفس  الحالية  الــظــروف 

ببقاء حكومة بدوي. 
انتخابات  »ال  شــعــارات  املــتــظــاهــرون  وردد 
ــي مــــــن حـــكـــومـــة  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــات«، و«يـ ــابـــ ــالـــــعـــــصـــ بـــ
الــعــصــابــات«، وهـــي نــفــس الــشــعــارات التي 
ــا املـــحـــتـــجـــون فــــي جــمــعــة الــغــضــب،  ــرددهــ يــ
ضــد بــقــاء رمـــوز الــنــظــام الــســابــق ورجـــاالت 
إلى  الشعارات  بعض  وتوجهت  بوتفليقة. 
مــنــاكــفــة قــائــد الــجــيــش الــفــريــق أحــمــد قايد 
ــذي يــعــتــرض جـــزء مـــن الــحــراك  ــ صـــالـــح، والـ
الشأن  فــي  تدخله  على  والشعبي  الطابي 

السياسي.
ــدل  ــعــ ــون ذلـــــــــك، عـــــــرض وزيـــــــــر الــ ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
الثاثاء،  أمس  زغماتي،  بلقاسم  الجزائري 
مــشــروع قــانــون اســتــحــداث هــيــئــة مستقلة 
القانونية  الشؤون  لجنة  على  لانتخابات 
والــحــريــات فــي الــبــرملــان، فــي خــطــوة تهدف 
إلــى اإلســــراع فــي إصـــدار الــقــانــون، وتعديل 
املقبل.  الخميس  قبيل  االنتخابات،  قــانــون 
كما تهدف الخطوة إلى إفساح الطريق نحو 
لانتخابات،  املستقلة  الهيئة  تشكيل  بــدء 
ــقـــادر بن  والــســمــاح لــرئــيــس الـــدولـــة عــبــد الـ
األحــد  الناخبة،  الهيئة  باستدعاء  صــالــح، 
االنتخابات  تنظيم  ترتيبات  وبـــدء  املقبل، 
كانون  ديسمبر/   12 حــدود  فــي  الرئاسية، 
إلى  نوابه  املجلس  واستدعى  املقبل.  األول 
جلسة عامة تعقد غــدًا األربــعــاء، تخصص 
ملــنــاقــشــة واملـــصـــادقـــة عــلــى قـــانـــون الــهــيــئــة 
ــابـــات، وتـــعـــديـــل الـــقـــانـــون  ــتـــخـ الـــعـــلـــيـــا لـــانـ
ــام االنــــتــــخــــابــــات، فــــي شــقــه  ــنـــظـ الــــخــــاص بـ

ق باالنتخابات الرئاسية.
ّ
املتعل

بــمــلــفــات إقــلــيــمــيــة ذات أهــمــيــة وحــســاســيــة 
كـــبـــيـــرة، إلضــــفــــاء قـــــوة لـــتـــلـــك الــشــخــصــيــات 
ـــع دور  خــــال الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة، فـــي ظـــل تـــوسُّ
جــهــاز املــخــابــرات الــعــامــة ونــقــل صــاحــيــات 
كبيرة له. وكشف املصدر أنه في مقدمة تلك 
العامة،  املخابرات  الشخصيات وكيل جهاز 
الـــعـــمـــيـــد مـــحـــمـــود الـــســـيـــســـي، نـــجـــل رئــيــس 
ــه »بـــعـــد أن تم  ــى أنــ الــجــمــهــوريــة، مــشــيــرًا إلــ
فْرض محمود بقوة نفوذ والده على امللفات 
الــداخــلــيــة مــثــل اإلعــــام والــحــيــاة السياسية 

املــاحــقــة الــســيــاســيــة«، لــكــنــهــا اســتــخــدمــت 
نــفــس املــعــنــى لــلــداللــة عــلــى قـــوى سياسية 
ــمـــقـــراطـــيـــة تـــطـــالـــب بـــمـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة  ديـ
ومجلس تأسيسي. واعتبرت أن »أفراد هذه 
الــعــصــابــة لــم يــتــجــرعــوا هــزائــمــهــم املــتــكــررة 
على  وااللتفاف  باملتاجرة  الــذريــع  وفشلهم 
رفـــض مقترحاتها  الــــذي  الــشــعــب،  مــطــالــب 
املــشــبــوهــة وأفـــكـــارهـــا املـــســـمـــومـــة، وهــــؤالء 

تظل تخفيض حجم امللفات التي كان يشرف 
عليها اللواء عباس كامل«.

ــادة الــقــوات  وظــهــر الــكــشــكــي أخـــيـــرًا ضــمــن قــ
املــســلــحــة املـــحـــالـــني لــلــتــقــاعــد خــــال فــاعــلــيــة 
لتكريمهم قبل  العسكرية  املؤسسة  نظمتها 
مغادرتهم مواقعهم، في حضور وزير الدفاع 
محمد زكي ورئيس األركان محمد حجازي. 
تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــاراك أوبـــامـــا كـــان قـــد مــنــح وســـام  ــ الــســابــق بـ
االستحقاق والجدارة للواء الكشكي، ملحق 
املتحدة  الواليات  الدفاع املصري وقتها في 
ــدا، فــــي نـــهـــايـــة مــهــمــتــه فــــي واشـــنـــطـــن  ــ ــنـ ــ وكـ
»تقديرًا لسلوكه االستثنائي وأدائــه املتميز 
فـــي خــدمــة الــعــاقــات املــصــريــة-األمــيــركــيــة«، 
إلى   2009 يونيو/حزيران  مــن  الفترة  خــال 
الــتــي  الـــفـــتـــرة  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2013، وهــــي 
ــًا كــبــيــرة فـــي مــصــر تخللتها  شــهــدت أحـــداثـ

ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.

حرب السعودية 
على »حماس«

 الجهاز نفسه يعتقل 
ّ
ومستهجنة«. وذكرت أن

الـــنـــجـــل األكــــبــــر، لـــلـــخـــضـــري، ويــــدعــــى هـــانـــي، 
 
ّ
ــّرر«. وأشـــــارت الــحــركــة إلـــى أن ــبـ »بــــدون أي مـ

حملة  »ضمن  يأتي  ونجله  الخضري  اعتقال 
الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  العديد  طاولت 
املقيمني فــي الــســعــوديــة«، مــن دون مــزيــد من 

اإليضاحات.
والخضري )81 عامًا( وهو طبيب استشاري 
كـــان  ــرة،  ــجــ ــنــ ــحــ والــ واألذن  األنـــــــف  ألمـــــــــراض 
مسؤواًل عن إدارة العاقة مع اململكة العربية 
الــزمــان، كما  السعودية على مــدى عقدين من 
د مواقع قيادية عليا في الحركة، وتصفه 

ّ
تقل

ــثـــل »غــيــر  ــمـ ــه املـ ــأنــ أوســــــــاط فــــي »حـــــمـــــاس« بــ
عشرين  لنحو  اململكة  فــي  للحركة  الــرســمــي« 
عـــامـــًا. ووفــــق مــعــلــومــات »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
 الـــخـــضـــري قـــيـــادي فـــي »حــــمــــاس« وكـــان 

ّ
فـــــإن

السعودية،  في  الرسمية  الصفة  بهذه  ع 
ّ
يتمت

مشاكل  أي  مــن  يعاني  اعتقاله  قبل  يكن  ولــم 
جزءًا  وكــان  والرسمية،  األمنية  سلطاتها  مع 
مـــن عــاقــة الــحــركــة بـــالـــريـــاض، وضــيــفــًا على 

املسؤولني الرسميني في الباد.
وطــاولــت حملة االعــتــقــاالت الــســعــوديــة، وفق 
»الــعــربــي  ــمــــاس« تـــحـــّدثـــت لـــ مـــصـــادر فـــي »حــ
ــتــــني عـــنـــصـــرًا مـــؤيـــدًا  ــة وســ ــ ــعـ ــ ــد«، أربـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ومناصرًا وداعمًا للحركة في اململكة، وكانت 
بــــدأت بــالــتــزامــن مـــع حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت الــتــي 
طاولت علماء ودعــاة ومدافعني عن الحريات 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، وتـــزامـــنـــت أيـــضـــًا مـــع فــرض 
الحصار على دولة قطر وقطع العاقات معها 
من قبل الرياض وأبو ظبي واملنامة والقاهرة 
وذكــــرت   .2017 عــــام  ــيـــو/حـــزيـــران  يـــونـ  5 فـــي 
فلسطينيون  املــعــتــقــلــني   

ّ
أن نــفــســهــا  املـــصـــادر 

ــول فــلــســطــيــنــيــة حـــاولـــت  ــ وأردنـــــيـــــون مــــن أصــ

غزة ـ ضياء خليل

ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــة املـ ــ ــركــ ــ ــان حــ ــ ــيــ ــ ــح بــ ــ ــــصــ أفــ
ـــق 

ّ
اإلســــامــــيــــة »حــــــمــــــاس«، املـــتـــعـــل

ــة مــــســــؤول  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ بــــاعــــتــــقــــال الـ
ــن يــمــكــن وصـــفـــه بــأنــه  الـــعـــاقـــات الـــســـابـــق ومــ
مــمــثــل الـــحـــركـــة »غـــيـــر الـــرســـمـــي« فـــي املــمــلــكــة 
 

ّ
مــحــمــد الــخــضــري ونــجــلــه هـــانـــي، عـــن مـــا ظــل
حبيس األدراج ألشهر من قبل حماس، رغم أن 
الرياض تكرر وصف الحركة باإلرهابية على 
الخارجية  أرفــع مسؤوليها، مثل وزيــر  لسان 
الــفــعــلــي املــنــتــقــل إلـــى وزارة الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الخارجية، عادل الجبير. وبدت الحركة وهي 
تعلن في بيان أّول من أمس اإلثنني، عن اعتقال 
جهاز أمن الدولة السعودي في إبريل/نيسان 
املـــاضـــي الـــخـــضـــري ونــجــلــه وكـــأنـــهـــا تخشى 
تام  انقطاع   

ّ
ظــل فــي  للرجلني،  مصيرًا صعبًا 

ــع مــا  ــبـــني، خـــصـــوصـــًا مــ ــانـ لـــلـــعـــاقـــة بــــني الـــجـ
ســّربــتــه وســائــل إعـــام ســعــوديــة عــن محاولة 
غير مباشرة جرت أخيرًا ملنع تطوير العاقة 

بني »حماس« وإيران. 
وتعّرضت الحركة عقب إعادة تطوير عاقتها 
ــران لــســيــل مــــن االتــــهــــامــــات فــي  ــ ــ أخــــيــــرًا مــــع إيـ
وســائــل اإلعـــام الــســعــوديــة ومــن قبل اإلعــام 
قــبــل صحافيني  مــن  للمملكة وأيــضــًا  املــوالــي 
همت »حماس« في هذا املوضع 

ُ
سعوديني، وات

وغيره، بأنها إحدى أذرع إيران في فلسطني، 
على الرغم من نفيها ذلك.

املاضي،  اإلثنني  بيانها  في  »حماس«  وقالت 
 جهاز مباحث أمن الدولة السعودي »اعتقل 

ّ
إن

يــوم 4 إبــريــل املــاضــي، القيادي محمد صالح 
ــّدة مــنــذ نــحــو ثــاثــة  ــ الـــخـــضـــري املــقــيــم فـــي جـ
عقود«، ووصفت االعتقال بأنه »خطوة غريبة 

الــحــركــة الـــتـــوّســـط لـــإفـــراج عــنــهــم، لــكــنــهــا لم 
تنجح في ذلك. وتشير مصادر »حماس« إلى 
 الــحــركــة تخشى تــوّســع دائــــرة االعــتــقــاالت 

ّ
أن

لتطاول آخرين، إضافة لخشيتها من تعّرض 
هؤالء ألحكام قضائية قاسية.

ــد األورومــــتــــوســــطــــي لــحــقــوق  ــ ــــرصـ وكـــــــان »املـ
اإلنــــســــان«، قـــد طــالــب يــــوم الــجــمــعــة املــاضــي، 
ــفـــوري عن  الــســلــطــات الــســعــوديــة بــالــكــشــف الـ
تعرضوا  ممن  الفلسطينيني  عــشــرات  مصير 
ــهــــم مــا  ــاء الــــقــــســــري، وإطـــــــــاق ســــراحــ ــفــ لــــإخــ

ــم. وقـــــــال »املــــرصــــد  ــهــ ــم لــ ــهـ ــه تـ ــيـ ــم تـــوجـ ــتـ لــــم يـ
األورومــتــوســطــي«، ومــقــره جنيف، فــي بيان، 
ــيــــق لـــعـــدد  ــد رقــــــم دقــ ــديـ ــــم يـــســـتـــطـــع تـــحـ إنــــــه لـ
أنــه حصل على  الفلسطينيني، غير  املعتقلني 
أسماء نحو 60 شخصًا، فيما تشير تقديرات 
 
ّ
أن إلـــى  الــســعــوديــة  فــي  الفلسطينية  الــجــالــيــة 
العدد يفوق ذلك بكثير. وعلى الرغم من ذلك، 
رفضت مصادر »حماس«، إعان أسماء أخرى 
 
ّ
ألشـــخـــاص مــعــتــقــلــني فـــي املــمــلــكــة، وقـــالـــت إن
اإلقــدام على ذلك في الوقت الحالي قد يحدث 

مزيدًا من الضغط على أســر هــؤالء املعتقلني 
ويــعــرضــهــم ملــزيــد مــن الــخــطــر. وفـــي الــســيــاق، 
الفلسطينية في  الــجــالــيــة  فــي  مـــصـــدران  ذكـــر 
املعتقلني   

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ السعودية 

ــه 
ّ
يــعــانــون أوضــاعــًا قاسية فــي الــســجــون، وأن

تـــــّم مـــنـــع الــــــزيــــــارات عــــن غــالــبــيــتــهــم لـــفـــتـــرات 
ــالــــزيــــارة تــخــضــع  ــن يــســمــح لــــه بــ ــ ــلـــة، ومـ طـــويـ
لحراسة أمنية مشددة وبحضور من عناصر 
 مجرد 

ّ
أمنية سعودية. وأوضــح املــصــدران أن

حاليًا  السعودية  في  »حماس«  مع  التعاطف 

 يودي باملتعاطف إلى السجن، عكس 
ّ
يمكن أن

كــان يجري فيها جمع  التي  السابقة  الفترات 
التبرعات بشكل »علني« للحركة في املساجد 
ــن املـــســـؤولـــني فــي  ــ الـــســـعـــوديـــة املــخــتــلــفــة، ومـ
الـــبـــاد. وتعقيبًا عــلــى إعـــان »حـــمـــاس« خبر 
الحركة،  باسم  الناطق  قال  الخضري،  اعتقال 
 حركته 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن حـــازم قــاســم، لـــ

ــدار األشــهــر املاضية  الــتــزمــت الــصــمــت عــلــى مـ
»إلفساح املجال أمام االتصاالت الدبلوماسية 
والـــوســـاطـــات، لــكــن هـــذا الـــحـــراك لـــإفـــراج عن 

وصل  اآلخــريــن  واملعتقلني  ونجله  الخضري 
 االعتقاالت 

ّ
إلى طريق مسدود«. وأكّد قاسم أن

»أمــــر مــؤســف وغــيــر مــبــرر وال يــمــكــن فــهــمــه«، 
 »املــنــاضــلــني مــن أمــثــال الــدكــتــور 

ّ
مــوضــحــًا أن

 
ّ
الخضري، بحكم تاريخهم النضالي يجب أن

يكونوا في مكان ترحاب في أي مكان ينزلون 
يــكــون مكانهم  أن  يــعــقــل  يــمــكــن وال  فــيــه، وال 
السجن«. وأشار قاسم إلى أنه من غير املقبول 
 العاقة مــع إيـــران هي 

ّ
حــديــث البعض عــن أن

»هذا أمر غير منطقي،  سبب هذه االعتقاالت، فـ

 نقبله بحال من األحوال«، مؤكدًا 
ّ
وال يمكن أن

 حــركــتــه »مـــع عــاقــة مــتــوازنــة مــع الجميع، 
ّ
أن

ما  بحكم  وعلنية،  واضحة  بــإيــران  وعاقتها 
تقدمه دعمًا للمقاومة«. وشّدد املتحدث باسم 
 الــحــركــة »تــســعــى لتجنيد 

ّ
»حــمــاس« عــلــى أن

ولــم  ومــقــاومــتــه،  الفلسطيني  للشعب  الــدعــم 
تدخل سابقًا ولن تدخل الحقًا في أحاف ضّد 
ــرى«. وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، استبعد  أحـــاف أخــ
املدهون،  إبراهيم  السياسي،  واملحلل  الكاتب 
 تكون 

ّ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

ــران أحـــد أســبــاب  ــ ــمـــاس« وإيــ الــعــاقــة بـــني »حـ
األزمة بني الحركة والسعودية. ورأى املدهون 
 خروج »حماس« ببيان حول املعتقلني هو 

ّ
أن

»محاولة إلنهاء ملف االعتقال، وليس لتفجير 
 
ً
ــة مـــع الـــســـعـــوديـــة، فــالــحــركــة لــيــس ســهــا ــ أزمـ

 يؤثر على 
ّ
خرج للعلن ما يمكن أن

ُ
 ت

ّ
عليها أن

اضطرت  وهــي  باململكة،  خصوصًا  عاقتها، 
لــهــذا الــبــيــان بــعــد مــحــاوالتــهــا الــعــديــدة ملنع 
استمرار اعتقال الخضري ونجله واملعتقلني 
 »حـــمـــاس« 

ّ
ــــن«. وأوضــــــح املــــدهــــون أن ــريـ ــ اآلخـ

ــاوالت لـــإفـــراج عن  قـــامـــت بــالــعــديــد مـــن املــــحــ
املعتقلني وإنهاء امللف بعيدًا عن اإلعــام، في 
 القطيعة مــن طــرف واحــد التي تمارسها 

ّ
ظــل

»اململكة   
ّ
أن موضحًا  الــحــركــة،  مــع  السعودية 

العاقة والتواصل مع حماس، ولكن  ال تريد 
 تعود 

ّ
أن العاقة، وتفضل  األخيرة تريد هذه 

كــمــا كــانــت عليه فــي الــســابــق، وحــاولــت أكثر 
مـــن مــــرة عــبــر أكــثــر مـــن مـــبـــادرة الـــتـــقـــارب مع 

السعودية، ولكن دون جدوى«.
ــاس« بـــالـــســـعـــوديـــة  ــ ــمـ ــ ــــورت عــــاقــــة »حـ ــدهــ ــ وتــ
عقب انهيار اتفاق مكة للمصالحة مع حركة 
»فتح« في فبراير/شباط 2007، والذي حّملت 
التي  »حــمــاس«  لـــ انهياره  الــريــاض مسؤولية 
حسمت عسكريًا في غزة بعده بأربعة أشهر، 
ما  مــســؤولــيــة  الفلسطينية  السلطة  وحــّمــلــت 
العاقة بعد ذلك بأعوام تحّسنت  حــدث. لكن 
 وإن لم تعد لسابق عهدها، واستضافت 

ً
قليا

املـــمـــلـــكـــة مـــســـؤولـــني بـــــارزيـــــن فــــي »حــــمــــاس« 
وذراعها العسكرية كتائب »القسام«، من غزة 
بشكل رسمي في مواسم حج وعمرة مختلفة، 
 يــنــجــح هـــــؤالء فـــي إعــــادة 

ّ
ولـــكـــن مـــن دون أن

تصويب العاقة مجددًا.
ــرة مــجــامــلــة  وحــــاولــــت »حــــمــــاس« أكـــثـــر مـــن مــ
الـــســـعـــوديـــة، خــصــوصــًا عــقــب انــــــدالع األزمــــة 
ــران قبل  ــ ــع إيــ فـــي الــيــمــن وقــطــيــعــة الـــحـــركـــة مـ
الطبيعي بني  العاقات أخيرًا ملسارها  إعــادة 
الطرفني، لكن ذلك لم يشفع لها ولم يغّير حال 
عاقتها بالسعودية الذي ينحدر نحو األسوأ 

على نحو متسارع.

الكشكي خالل تكريمه بعد انتهاء خدمته )وزارة الدفاع المصرية(

ترفض المعارضة إجراء انتخابات في ظل 
)Getty( حكومة بدوي

مشاركون في ذكرى تأسيس »حماس« بغزة في ديسمبر الماضي )حسن جدي/األناضول(

»غير  الحركة  ممثل  السعودية  السلطات  اعتقال  حول  األخير،  »حماس«  حركة  بيان  كشف 
الرسمي« في المملكة محمد الخضري ونجله هاني منذ أشهر، عن مدى تدهور العالقات 
الرياض،  مع  العالقة  لتحسين  الحركة  قادتها  التي  المحاوالت  من  الرغم  على  الطرفين،  بين 

حتى أصبح مجرد التعاطف مع »حماس« يمكن أن يودي بالمتعاطف إلى السجن. وترافق 
من  يعانون  الفلسطينيين  عشرات  طاولت  اعتقاالت  حملة  عن  معلومات  مع  »حماس«  بيان 

أوضاع قاسية في السجون، بما في ذلك منع الزيارات عن غالبيتهم لفترات طويلة
قضية

عشرات المعتقلين ألسباب سياسية

المدهون: البيان محاولة 
إلنهاء ملف االعتقال 

وليس تفجير أزمة

قاسم: غير مقبول 
القول إن العالقة مع إيران 

هي سبب االعتقاالت

ه جديد بتقديم  توجُّ
محمود السيسي 

إلى الخارج

استخدمت المجلة 
مصطلح »العصابة« 

للداللة على قوى 
ديمقراطية

ترد مصادر مصرية عدم 
التجديد للواء محمد 

الكشكي، مساعد 
وزير الدفاع  للعالقات 

الخارجية، بعد بلوغه سن 
التقاعد، رغم  التجديد 
لغيره من الضباط، إلى 

خالفات حول الملف 
الليبي إضافة إلى تصعيد 

محمود السيسي

ترد مصادر مصرية عدم 
التجديد للواء محمد 

الكشكي، مساعد 
وزير الدفاع  للعالقات 

الخارجية، بعد بلوغه سن 
التقاعد، رغم  التجديد 
لغيره من الضباط، إلى 

خالفات حول الملف 
الليبي إضافة إلى تصعيد 

محمود السيسي

واصل الجيش الجزائري 
محاوالته للتبرؤ من 
تهمة صنع الرئيس 

المقبل، في الوقت 
الذي خرجت فيه 
تظاهرات تطالب 

باستقالة الحكومة

السياسي  بالخط  عمومًا  »حماس«  من  السعودي  الموقف  يرتبط 
طي  لجهة  تحديدًا  سنوات،  منذ  المملكة  تنتهجه  الذي  العريض 
وكان  إسرائيل.  مع  الفعلي  والتطبيع  الفلسطينية،  القضية  صفحة 
الجبير  عـــادل  الــســعــودي  ــر  ــوزي ال
)الصورة( قال عقب فرض الحصار 
تطلب  بالده  إّن  قطر،  دولة  على 
لحماس  الــدوحــة  دعـــم  وقـــف 
ورّدت  واإلرهــابــيــة«.  »المتطرفة 
الموقف  بإدانة  حينه  في  الحركة 
للرأي  بالتضليل  ووصفته  ورفضه 
العام والتشويه لمقاومة الشعب 

الفلسطيني المشروعة.

نتيجة للتطبيع مع إسرائيل

الجزائر خاص
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سلمى  وهما  الرئاسية،  االنتخابات  سباق  تونسيتان  سيدتان  تخوض 
اللومي رقيق وعبير موسي، اللتان تختلفان كثيرًا لناحية النهج السياسي 
الذي تنتمي كل واحدة منهما له، في ظّل غياب دعم الجمعيات 

النسائية لهما

67
سياسة

ــة االنـــتـــقـــال  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ويـــحـــفـــظ ســــامــ
الــديــمــقــراطــي وكـــل ضــمــانــاتــه ويــحــافــظ على 

السلم االجتماعي والعدالة االجتماعية«.
ت منظمات نسوية أخرى 

ّ
في املقابل، اصطف

عـــدة، من  وراء مترشحني رجـــال العــتــبــارات 
 للخط 

ً
ــل تـــواصـــا

ّ
 مــنــهــم مـــن يــمــث

ّ
بــيــنــهــا أن

البورقيبي، ومن لديه قدرة على معادلة الكفة 
إلــى جــانــب استمالة  مــع اإلســـام السياسي، 
الــبــعــض الـــواضـــحـــة لــلــنــســاء وتــقــديــم وعـــود 
امــتــازت مسيرته  مــن  التمكني. وهــنــاك أيضًا 
ــًا فـــي صـــف قــضــايــا الــنــســاء  ــمـ بـــالـــوقـــوف دائـ

والحريات الفردية.
الــلــومــي ومــوســي،  املــتــرشــحــتــان،  وال تنتمي 
إلى املدرسة السياسية نفسها، وال تنتهجان 
ــم تـــدخـــا املــعــتــرك  ــا، كـــمـــا لــ ــ ــهـ ــ املــــمــــارســــة ذاتـ
لــلــغــايــات نفسها.  الــســيــاســي بــاألســالــيــب أو 
نفسها  الــرقــيــق  الــلــومــي  تــقــّدم سلمى  ففيما 
تمارس  أعمال  وسيدة  ارستقراطية  كسيدة 
الــســيــاســة بـــهـــدوء تــمــامــًا كــمــا كــــان مــرورهــا 
بعدة مناصب وحقائب وزاريــة هامة بهدوء 
أثر أحيانًا، تقدم منافستها عبير  ومن دون 
وتستحضر  مــيــدان  كـــامـــرأة  نفسها  مــوســي 
ــا الــشــعــبــيــة  ــهــ اتــ ــاء ــقــ فــــي كــــل تـــحـــركـــاتـــهـــا ولــ
املنحل  »الــتــجــّمــع«  صـــورة مهرجانات حــزب 
بعدائها  تجاهر  تجعلها  الــتــي  الــثــورة،  إثــر 
للثورة ووفائها لنظام الرئيس املخلوع زين 
العابدين بن علي، وهي التي دافعت عنه في 
املــحــاكــم وتـــواصـــل معركتها فــي املـــيـــدان من 

أجل إعادته إلى الحكم ولو بعد حني.
فـــي الـــســـيـــاق، اعـــتـــبـــرت الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة 
ــة  ــيـ ــربـ ــــة جــــمــــعــــيــــة »رؤيـــــــــــــة حـــــــــــــرة«، عـ ــــسـ ــيـ ــ رئـ
الــجــبــالــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إقـــدام اللومي وســومــي على خــوض غمار   

ّ
أن

للتجربة  وإثــراء  »ظاهرة صحية  االنتخابات 
الــقــرار«.  مــواقــع  التنافس حــول  فــي  النسائية 
 »مــن الخطأ اعتبار 

ّ
أن أّكــدت   الجبالي 

ّ
أن بيد 

الـــنـــوع االجــتــمــاعــي املــقــيــاس الــوحــيــد لــلــدعــم 
خال االنتخابات، إذ تحتاج الباد إلى امرأة 
قيادية وقائدة ذات كفاءة واطاع على تسيير 
الدولة والتزام تام بمقتضيات الدستور، وهو 

بــني مــرشــح الــثــورة الــرئــيــس الــســابــق محمد 
ــح الـــحـــداثـــيـــني  ــ ـ

ّ
ــرش ــ املـــنـــصـــف املــــــرزوقــــــي، ومـ

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

غياب الدعم النسوي
فــي  ــــحــــة 

ّ
مــــتــــرش امــــــــــــرأة  وجــــــــــود  كــــــــان  وإن 

االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــاضــيــة يــبــنّي فــرادة 
نسائي  ــح 

ّ
تــرش أول  عبر  التونسية  التجربة 

 الفرادة 
ّ
في تاريخ الباد لكرسي الرئاسة، فإن

 
ّ
هذه املرة تكمن في تواصل التجربة، وفي أن
إخفاق كنو لم يثن نساء أخريات عن التقّدم 
إلى السباق االنتخابي، عاوة على حظوظما 
ل ذلك عامة صحية تفيد بتقّبل 

ّ
بالفوز. ويمث

العقل التونسي لتمكني املرأة وبلوغها أعلى 
هرم الدولة وكسر الرمزية األبوية والذكورية 
ملــنــصــب الـــرئـــيـــس. وتــخــتــلــف املــتــرشــحــتــان 
فـــي الــطــبــع واملـــســـيـــرة، وال تــحــظــى االثــنــتــان 
بــــدعــــم املـــنـــظـــمـــات الـــنـــســـويـــة القــتــصــارهــمــا 
عــلــى مــنــاصــرة الــقــضــايــا الــتــقــلــيــديــة لــلــمــرأة، 
وامــتــنــاعــهــمــا عـــن تــقــديــم مـــواقـــف صــريــحــة 
الفردية.  املــســاواة في اإلرث والحريات  حــول 
ـــلـــت املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة والــنــســويــة 

ّ
وفـــض

الترشحات، واالكتفاء بمطالبة  إزاء  الصمت 
النساء بالتصويت ملن يعتمد مقاربة النوع 
الجنسني  بــني  التامة  واملــســاواة  االجتماعي 

والتمكني االقتصادي للمرأة.
»الجمعية  لـ التنفيذي  املكتب  وفّسرت عضو 
بن  هالة  الديمقراطيات«،  للنساء  التونسية 
»الــعــربــي الــجــديــد« هــذا  ســالــم، فــي حــديــث لـــ
 الجمعية »بقدر تثمينها لوجود 

ّ
املوقف، بأن

الرئاسية،  االنتخابات  مرشحتني في سباق 
 هـــذا الــعــامــل عــنــصــر كــاف 

ّ
ــهــا ال تـــرى أن

ّ
فــإن

 »الجمعية وإن كانت 
ّ
لدعمهما«. وأضافت أن

ال تدعم أي مرشح بشكل مباشر، إذ التعدد 
داخــلــهــا واحــتــرامــهــا الخـــتـــيـــارات أعــضــائــهــا 
أنها  إال  ذلـــك،  بــتــفــادي  يلزمها  ومناصريها 
تــدعــو بــوضــوح ألن يــكــون تــصــويــت النساء 
ملـــن يــؤمــن بـــاملـــســـاواة الــتــامــة بـــني الجنسني 
وفي مقدمتها املساواة في اإلرث، وملن يلتزم 
بأسس الدولة املدنية ويواصل نهج تكريس 

 
ّ
ما تفتقده املترشحتان«. وتابعت الجبالي أن

املترشحتني وبياناتهما  التدقيق في مسيرة 
من  ذلــك  رافـــق  ومــا  وتحركاتهما  االنتخابية 
تــصــريــحــات »يــكــشــف ضعفًا اتــصــالــيــًا فــادحــًا 
لــدى مرشحة حــزب األمـــل سلمى الــلــومــي، إذ 
كـــان حــضــورهــا بــاهــتــًا، وغــابــت عــنــه املــواقــف 
الجريئة، وهو أمر مألوف لدى اللومي التي لم 
يعهد لها التونسيون مواقف تذكر في قضايا 
ــن تـــبـــوئـــهـــا مــنــاصــب  ــم مــ ــرغــ ســـاخـــنـــة عـــلـــى الــ
االنتخابي  البيان  ويــعــّد  الــبــاد«.  فــي  قيادية 
لــلــومــي حــســب تــقــديــر رئــيــســة جمعية »رؤيـــة 
 بكثير من سقف انتظارات الساحة 

ّ
حرة«، »أقل

الحقوقية في جميع جوانبه«.
وأخـــفـــقـــت املـــتـــرشـــحـــة عـــبـــيـــر مــــوســــي أيــضــًا 

فـــي نــيــل ثــقــة الــســاحــة الــحــقــوقــيــة، إذ أكـــدت 
ــة  ــيـ ــالـ الـــجـــبـــالـــي أن مـــــهـــــارة مــــوســــي االتـــصـ
ــاذ مــواقــف  ــتـــواصـــل واتــــخــ ــا عــلــى الـ ــهـ وقـــدرتـ
ــرًا عــلــى  ــ ــطـ ــ ــة ال تـــحـــجـــب كـــونـــهـــا »خـ ــ ــــحـ واضـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وتـــهـــديـــدًا واضــــحــــًا لــســامــة 
االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي، وانــتــكــاســة خطيرة 
ــّد مــــن حــقــبــة  ــ ــتـــاتـــوريـــة أشــ تـــمـــّهـــد لــــعــــودة دكـ
االستبداد، إذا ما وصلت للرئاسة. واستدلت 
الـــجـــبـــالـــي عـــلـــى ذلـــــك بـــتـــصـــريـــحـــات مــوســي 
الحاّد،  التونسيني وخطابها  لثورة  املعادية 
إضافة إلى برامجها التي أعلنت عنها خال 
خال  أو  للمترشحني  التلفزيونية  املناظرة 
حملتها، ومن بينها تنقيح الدستور لتعديل 
الصاحيات  تركيز  نحو  السياسي  النظام 

لـــدى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وإحـــــداث وكـــاالت 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة تـــــوحـــــي بــــــعــــــودة الـــــدولـــــة 

البوليسية القمعية.

سلمى اللومي الرقيق
 62( الرقيق  اللومي  املترشحة سلمى  وتقّدم 
ــة املــاجــســتــيــر في  عـــامـــًا( الــحــائــزة عــلــى درجــ
كصانعة  نفسها  األعمال،  وسيدة  االقتصاد 
لألمل للتونسيني، وهي تخوض االنتخابات 
الــشــعــار »نصنع األمــــل«. وتسعى  تحت هــذا 
اللومي إلى إيجاد مساحة خاصة لها داخل 
املــشــهــد الــســيــاســي الــــذي ولــجــت إلــيــه للمرة 
ــى عــبــر مــشــاركــتــهــا فـــي تــأســيــس حــزب  ــ األولـ
»نداء تونس«، وكانت من بني آخر املغادرين 

له إثر مؤتمره التأسيسي في وقت سابق من 
العام الحالي. وربما كان لذلك عاقة وطيدة 
بــاســتــقــالــتــهــا مــــن مــنــصــب مــــديــــرة الــــديــــوان 
الـــرئـــاســـي لــلــرئــيــس الــــراحــــل الـــبـــاجـــي قــائــد 
املعادي   

ّ
الشق إلى  انحازت  أن  السبسي بعد 

لنجله حافظ آنذاك.
املشاركة  اللومي نحو  »النداء« سلمى  ودفع 
املــبــاشــرة فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار الــوطــنــي، قبل 
تــعــيــيــنــهــا كـــمـــديـــرة لـــلـــديـــوان الـــرئـــاســـي فــي 
عــبــر  ــــام 2018،  عـ الـــثـــانـــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
السياحة لثاث  تعيينها في منصب وزيــرة 
ســنــوات ونــيــف. وكــانــت غـــادرت هــذا املنصب 
ــراغ  ــ ــائــــد الـــســـبـــســـي إفــ فــــي إطـــــــار مـــحـــاولـــة قــ
حكومة يوسف الشاهد من الوجوه القيادية 
فــي »الـــنـــداء« إثــر الــخــاف الـــذي دار بينهما، 
لرغبة  االستقالة واالنصياع  األخير  ورفــض 

الرئيس الراحل.
عالم  في  املعلومة  اللومي  تتعدى خبرة  وال 
السياسة ســنــوات مــعــدودة مــن العمل داخــل 
ــهــا عــلــى ذلــــك »خــوفــهــا على 

ّ
ــــداء«، وحــث ــنـ ــ »الـ

مكاسب املرأة وعلى الباد من األخطار التي 
تهددتها«، على حــّد قولها. وعــزز حظوظها 
في »النداء« قربها من قائد السبسي، وانتماء 
لها،  وتمويلهم  للحركة  عائلتها  مــن  أفــــراد 
ثــم أشــهــر مــن الــنــشــاط فــي صلب حــزب »أمــل 
ــه قــبــيــل  تــــونــــس« قـــبـــل أن تـــفـــّك ارتـــبـــاطـــهـــا بــ
االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها وتقرر 

خوض غمارها باسم حزب »األمل«.
الـــحـــمـــلـــة  ــة  ــ ــدايــ ــ بــ ــذ  ــنــ مــ الــــلــــومــــي  ــــت  ــانـ ــ كـ وان 
ــادات حـــــول أدائـــهـــا  ــقــ ــتــ  انــ

ّ
االنـــتـــخـــابـــيـــة مـــحـــل

 »هـــنـــاك أطــرافــًا 
ّ
ــهــا تــعــتــبــر أن

ّ
االتـــصـــالـــي، فــإن

تعمل على تشويه صورتها، وسترّد على ذلك 
باملقترحات والبرامج«. وترى اللومي نفسها 
»امـــرأة مــيــدان ال وعــود كــاذبــة«. واستعرضت 
ــي إذاعـــــــــة مــحــلــيــة  ــ خــــــال آخــــــر ظــــهــــور لـــهـــا فـ
صناعية  لشركات  كمديرة  مسيرتها،  خاصة 
ــة، ومــؤســســة  ــ ــيـ ــ ومـــشـــاريـــع اقـــتـــصـــاديـــة وزراعـ
 أنه ال مجال 

ً
ملراكز بحوث رائدة عامليًا، مبرزة

 
ً
أعــمــال، فضا نجاحها كسيدة  فــي  للتشكيك 

واحتكاك  الجمهورية  رئــاســة  فــي  تجربة  عــن 

بقائد السبسي ما أمكنها من اكتساب الخبرة 
والــحــكــمــة واالتـــــــــزان. ولــــم تــكــن آراء الــلــومــي 
الباد  التي شهدتها  العسيرة  املــراحــل  خــال 
ومــنــظــومــة الـــحـــكـــم، عــلــى قــــدر مـــن الـــوضـــوح 
بـــمـــا يـــســـمـــح بـــتـــحـــديـــد حــقــيــقــة مـــوقـــفـــهـــا مــن 
مسائل ساخنة على غرار التحالف مع حركة 
»النهضة«، مع أنها أكدت في حملتها أنها لن 
تتحالف معها. وكذلك بالنسبة لعدم وضوح 
يبقي  مــا  اإلرث،  فــي  املـــســـاواة  بــشــأن  موقفها 

آراءها وتصوراتها في هذا الشأن ضبابية.
ويــرتــكــز بــرنــامــج الــلــومــي االنــتــخــابــي على 
اثنتي عشرة نقطة »تصنع تونس الجديدة« 
منها؛ الحرب على اإلرهاب، ومقاومة الفساد، 
الــقــرار،  مــركــز  لتوحيد  الحكم  نــظــام  وتغيير 
وتدعيم الدبلوماسية االقتصادية، وتحسني 
ــارج،  ــخــ ــي الــ ظــــــروف الـــجـــالـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة فــ
وجبائية  واجتماعية  سياسية  ومصالحة 

ونقدية شاملة.

عبير موسي
عامًا(   44( عبير موسي  املترشحة  تخفي  ال 
ــادة إنـــتـــاج لخطاب  ــ وهـــي مــحــامــيــة، أنــهــا إعـ
 واستحضار لصورته 

ّ
حزب »التجّمع« املنحل

 
ً
عاما ذلــك  تعتبر  بل  الشعبية،  الذهنية  في 
مـــن عـــوامـــل اســتــقــطــاب فــئــة مـــن الــتــونــســيــني 
ــن األشـــــكـــــال مــن  ــ ــتــــضــــرريــــن بــــــأي شـــكـــل مـ املــ
وعودها  قامت  لذلك،  علي.  بن  نظام  سقوط 
إلــى مــا كانت  الــبــاد  االنتخابية على إعـــادة 
عليه خال تلك الحقبة، وكثيرًا ما نادت حتى 
تعديل  إلــى  االنتخابية  الحملة  انــطــاق  قبل 
السياسي  النظام  تعديل  أجــل  مــن  الدستور 
التشتت«. وتعتبر  واستبداله بنظام »يقطع 
 فــادحــًا أضــــّر بــالــبــاد 

ً
مــوســي الـــثـــورة »خــطــأ

وجـــلـــب مــنــظــومــة حــكــم فـــاشـــلـــة«. وإن كــانــت 
 حزبها تعّرض ملحاوالت إقصاء من 

ّ
تعتبر أن

خوض االنتخابات، عبر مبادرات تشريعية، 
 برنامجها االنتخابي يقوم على اجتثاث 

ّ
فإن

اإلسام السياسي واستبعاده.
وال تعّد موسي حديثة عهد في السياسة، بل 
 

ّ
كانت قد انتمت إلى حزب »التجّمع« املنحل

والذي سعت إلى الحيلولة دون حله قضائيًا. 
ــفـــوف الــخــلــفــيــة لــلــجــنــة املـــركـــزيـــة  ــن الـــصـ ــ ومـ
»التجّمع« إلى الصفوف األولى لحزب يمثل  لـ
استمرارًا له، وهو »الحزب الدستوري الحر«. 
ومن املوقعني، حافظت موسي على مقوالت 
هذه  واستثمرت  بل  »التجّمع«،  وممارسات 
الصورة الستقطاب بقايا منخرطيه وبعض 
التونسيني  عــن  عـــاوة  مــن محركيه ســابــقــًا، 
الغاضبني من تدهور األوضــاع االقتصادية 
الـــتـــي رافـــقـــت مـــســـار االنـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي 

ر الحكومات املتعاقبة.
ّ
وتعث

ــنـــهـــضـــة« عـــمـــادًا  ـــل مــــعــــاداة حـــركـــة »الـ
ّ
ــث ــمـ وتـ

ثابتًا في كل خطابات موسي خــال الحملة 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، بـــالـــتـــوازي مـــع ثـــوابـــت أخـــرى 
و»الــدســاتــرة«  للتجمعيني  الــثــأر  بينها  مــن 
في  املقبلة  السنة  الحزب  بمئوية  باالحتفال 
قــصــر قـــرطـــاج عــبــر ديــمــقــراطــيــة الــصــنــاديــق 
موسي  تعاديها  التي  الــثــورة  كرستها  التي 
وَمن معها. با مواربة، تعّد موسي مرشحة 
ذات طبع حاد، ومفاجأة االنتخابات، ففيما 
انــغــمــســت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فــي املــنــاكــفــات 
تعر  ولم  املاضية  السنوات  السياسية خال 
تقدير  وأســـاءت  اهتمامًا  ومريديها  ملــوســي 
ــرة تـــصـــّعـــد مــن  ــيــ ــــذه األخــ حــجــمــهــا، كـــانـــت هـ
خــطــابــهــا وتــجــمــع خــزانــًا انــتــخــابــيــًا، وتعيد 
تــــرتــــيــــب صــــفــــوف الــــغــــاضــــبــــني مـــــن الــــثــــورة 

والطبقة السياسية التي أفرزتها.

اللومي وموسي 
مرشحتان لرئاسيات تونس

اعتبر هشام السنوسي، عضو الهيئة 
السمعي  لالتصال  المستقلة  العليا 
»البيئة  أّن  )دســـتـــوريـــة(،  ــبــصــري  ال
إيجابية،  غير  تونس  في  االنتخابية 
متساوية،  غير  فيها  اللعبة  وشروط 
كما أن بعض وسائل اإلعالم أصبحت 
وقال  السياسيين«.  من  لعدد  صوتًا 
على  »األناضول«،  لوكالة  السنوسي 
نتائج رصد  هامش تقديم تقرير عن 
االنتخابات  لحملة  اإلعالمية  التغطية 
في  االنتخابية  »البيئة  أن  الرئاسية، 
تعقيدًا  أقــل  أو  أسلم  كانت   ،2014

عما هي عليه اليوم«.

بيئة غير إيجابية
إضاءة

تونس ــ أمينة الزياني

وســـــط زحـــمـــة املـــرشـــحـــني الـــرجـــال 
التونسية،  الرئاسية  لانتخابات 
والبالغ عددهم 24 مترشحًا، تبحث 
مرشحة  الرقيق  اللومي  سلمى  هما  امــرأتــان 
حزب »األمل«، وعبير موسي مرشحة »الحزب 
الدستوري الحّر«، عن موطئ قدم في السباق 
االنـــتـــخـــابـــي الـــــذي يـــجـــرى فـــي 15 ســبــتــمــبــر/

أيــلــول الــحــالــي. وتــتــصــارع االثــنــتــان مــن أجــل 
ــدد مـــن األصـــــوات والــتــعــاطــف  تجميع أكــبــر عـ
الـــجـــمـــاهـــيـــري، وال ســيــمــا الـــنـــســـائـــي، وتــزعــم 
البورقيبي، وأنهما  كلتاهما االنتساب لإلرث 
الوطنية وركــيــزتــهــا مناصرة  الــدولــة  وريــثــتــا 
ــرأة. وفـــي مـــاراثـــون مـــن الــتــحــركــات  ــ قــضــايــا املــ
الصفحات  من  وعــدد  الشعبية  واالجتماعات 

الجبالي: من الخطأ 
اعتبار النوع االجتماعي 

المقياس الوحيد للدعم

ال تخفي موسي أنها 
إعادة إنتاج لخطاب حزب 

»التجمع« المنحل

اختالف في التوجهات والنهج... وال دعم نسويًا
االتصالية  والحمات  »فيسبوك«  موقع  على 
ميدانيًا وافتراضيًا، تحاول املترشحتان فرض 
حظوظهما وافــتــكــاك مــوقــع تحت الــضــوء من 

أجل الفوز باالنتخابات الرئاسية.
وبالعودة لانتخابات الرئاسية لعام 2014، 
امـــرأة وحــيــدة مــن تقديم ملف  لــم تتمّكن إال 
في  واملشاركة  القانونية  الــشــروط  مستوفي 
الـــــدورة األولـــــى، وهـــي الــقــاضــيــة كــلــثــوم كنو 
صاحبة اإلرث النضالي ضّد نظام االستبداد. 
السباق  أنها غــادرت وقتها  الرغم من  وعلى 
ها 

ّ
فإن جــدًا،  باكرًا وبنسبة تصويت ضعيفة 

والتقدير  االحــتــرام  مــن  حافظت على رصيد 
ملــســيــرتــهــا. ولـــم تــكــن حــظــوظ كــنــو عــلــى ذات 
اللومي  بحظوظ   

ً
مقارنة األهمية،  من  القدر 

ــانـــت املـــعـــركـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ومــــوســــي، إذ كـ
سلفًا  محسومة  وقتها  الثنائي  االستقطاب 

أحد  في  الموقوف  )الــصــورة(  القروي  نبيل  الرئاسي  المرشح  طالب 
بعد  فرنسا  في  الموجود  الرياحي  سليم  والمرشح  التونسية،  السجون 
مالية،  تــهــم  ــيــه  إل ُوّجــهــت  أن 
التلفزيوني  الحضور  في  بحقهما 
وينتظر  االنتخابية.  بالدعاية  للقيام 
إلى  الــقــروي  محامو  يتوجه  أن 
حوار  إجراء  من  لتمكينه  القضاء 
تلفزيوني. في المقابل، رّد القضاء 
بإيقاف  الــريــاحــي  محامي  طلب 
المناظرة الثالثة، مطالبًا بالمشاركة 
وهو  الصناعية،  األقمار  عبر  فيها 

ما رفضه التلفزيون الرسمي.

مرشحان يشكوان التهميش
تسعى اللومي إليجاد مساحة داخل المشهد السياسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أوليغ سمولينكوف... حرب الجواسيس حيّة ُترَزق »االنتخاب الذكي« يطيح مرشحي بوتين

»حرب الجواسيس« بني الواليات  في عودة لـ
ــا، أفــــادت مــصــادر مطلعة  ــيـ املــتــحــدة وروسـ
في إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
املــتــحــدة  الـــواليـــات  أن  لــقــنــاة »ســـي أن أن«، 
ــراج واحـــــــد مــــن أعــلــى  ــخــ ــتــ نـــجـــحـــت فــــي اســ
الروسية  الحكومة  فــي  الــســريــة  مــصــادرهــا 
من داخــل روسيا، وذلــك في مهمة سرية لم 
يتم الكشف عنها مــن قبل. بــدورهــا، ذكــرت 
قناة »أن بي سي« األميركية أن »الجاسوس 
ــركــــي« الــــــذي كـــــان يــعــمــل ســـابـــقـــًا فــي  ــيــ األمــ
مــوســكــو، يــعــيــش حــالــيــًا بــاســمــه الحقيقي 
بالقرب  األميركية  الحكومة  حماية  وتحت 
أنها ال تكشف عن  مــن واشنطن. وأضــافــت 
اســم »الــجــاســوس« ألســبــاب أمنية. غير أن 
وســائــل إعـــام روســيــة تكّهنت بــأنــه »ربــمــا 

يدعى أوليغ سمولينكوف«.
ــــاص  ــخــ ــ ــــشـــــف أحـــــــــد األشــ ــي الــــــســــــيــــــاق، كـ ــ ــ فـ
إبــــعــــاد  أن  املـــــنـــــاقـــــشـــــات،  فــــــي  املـــــشـــــاركـــــني 
الجاسوس األميركي في الحكومة الروسية، 
كان مدفوعًا بمخاوف من أن ترامب وإدارته 
ــابــــرات  ــع املــــخــ ــ تـــعـــامـــلـــوا بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر مـ
السرية، ويمكن أن يساهم في كشف املصدر 
الــســري فــي الحكومة الــروســيــة. وجــاء قــرار 
االســتــخــراج بــعــد وقـــت قصير مــن اجتماع 
فـــي مـــايـــو/أيـــار 2017 فـــي الــبــيــت األبــيــض، 
تــرامــب مــعــلــومــات استخبارية  فــيــه  نــاقــش 
الروسي  الخارجية  وزيــر  مع  للغاية  سرية 

سامر إلياس

ــائــــج االنــــتــــخــــابــــات املـــحـــلـــيـــة فــي  ــتــ ــتـــحـــت نــ فـ
روســيــا الــبــاب بــاكــرًا أمــام الحملة االنتخابية 
النتخابات مجلس الدوما )البرملان( الروسي 
فـــي 2021، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع اســتــحــقــاق 
الحالي فاديمير بوتني  الرئيس  فترة  نهاية 

الرابعة واألخيرة، حسب الدستور الروسي. 
ــذكــــي« في  ومــــع نـــجـــاح حــمــلــة »الـــتـــصـــويـــت الــ
الشارع،  في  الشعبية  االحتجاجات  استثمار 
ــا زعــــزع  ــنـــاديـــق االقـــــتـــــراع، مــ ــــى صـ ونــقــلــهــا إلـ
مــواقــع حــزب »روســيــا املــوحــدة« الحاكم، فإنه 
ــــى رســم  مــــن املــنــتــظــر أن يــســعــى الــكــرمــلــني إلـ
استراتيجية جديدة للتعامل مع االنتخابات 
الــعــامــة فـــي 2021 تــمــّكــنــه مـــن املــحــافــظــة على 
األغلبية الدستورية )أكثر من ثلثي األعضاء(، 
ومـــن غير  بــعــد 2024.  مــا  لــتــمــريــر مخططاته 
املستبعد أن تفتح »نكسة« الحزب الحاكم في 
االنتخابات الحالية على تغييرات جذرية في 
النظام الحزبي للباد، وقــد تصل إلــى تغيير 
نتائج  ووجهت  البرملاني.  االنتخابي  النظام 
ــة قـــاســـيـــة جــــديــــدة لــحــزب  ــربـ ــابـــات ضـ ــتـــخـ االنـ
»روســيــا املــوحــدة« الــحــاكــم، الـــذي خسر نحو 
ثلث مقاعده في مدينة موسكو، ولم يستطع 
الفوز إال بمقعدين في خباروفسك في أقصى 
شرق روسيا، مقابل اكتساح الحزب الليبرالي 
الروسي 36 مقعدًا، وحصول الحزب الشيوعي 
على ثاثة مقاعد. وأفلحت حملة »التصويت 
الذكي« التي قادها املعارض األشرس للكرملني 
أليكسي نافالني في كسر هيمنة حزب السلطة 
على الــبــرملــان املحلي فــي مــوســكــو. ونــجــح 19 
مرشحًا دعا نافالني الناخبني إلى التصويت 

ســيــرغــي الفــــروف والــســفــيــر الــروســي آنـــذاك 
املــتــحــدة سيرغي كيسلياك.  الــواليــات  لــدى 
املخابراتية  املعلومات  إن  املــصــادر،  وقالت 
بتنظيم  تتعلق  وكــانــت  إســرائــيــل  قــدمــتــهــا 

»داعش« في سورية.
ــــي لــتــلــك  ــركـ ــ ــيـ ــ ودفــــــــع كــــشــــف الــــرئــــيــــس األمـ
الكشف عن  الرغم من عدم  املعلومات، على 
هـــويـــة الـــجـــاســـوس فـــي روســـيـــا، مــســؤولــي 
االســــتــــخــــبــــارات إلــــــى تـــجـــديـــد املـــنـــاقـــشـــات 
الــســابــقــة حــــول الــخــطــر املــحــتــمــل الـــــذي قد 
ــه الــــجــــاســــوس األمــــيــــركــــي فــي  ــ يـــتـــعـــرض لـ
روسيا، وفقًا للمصدر املشارك مباشرة في 
األمـــر. وبحسب املــصــادر، فــإن مــديــر وكالة 
املــخــابــرات املــركــزيــة األمــيــركــيــة آنـــذاك مايك 
ترامب،  إدارة  في  مسؤولني  أخبر  بومبيو، 
أن هناك الكثير من املعلومات التي ظهرت 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــاملــصــدر الـــســـري واملـــعـــروف 

باسم »األصل«.
وتعد عملية »االستخراج« التي يشار إليها 
املــخــابــرات، بمثابة عاج  مــن قبل مــســؤولــي 
املركزية  املخابرات  تعتقد  عندما  استثنائي 
ــوري. وقــــال مــســؤول  ــ أن املـــصـــدر فـــي خــطــر فـ
أمــيــركــي إنـــه كــانــت هــنــاك تــكــهــنــات إعــامــيــة 
حـــول وجـــود مــثــل هـــذا املــصــدر الـــســـري، قبل 
إقرار العملية السرية، وأن مثل هذه التكهنات 
ــرًا عـــلـــى ســـامـــة أي شـــخـــص قــد  تــشــكــل خـــطـ
تشتبه فــيــه أي حــكــومــة أجــنــبــيــة. ولـــم يحدد 
هذا املسؤول أي تقارير إعامية تضمنت تلك 

التكهنات وقت اتخاذ هذا القرار.
مــن جهتها، قــالــت مــديــرة الــعــاقــات العامة 
املــركــزيــة، بريتاني  بــوكــالــة االســتــخــبــارات 
عــلــى  تــعــلــيــقــًا  أن«،  أن  »ســــــي  ـــ  ــ لـ بــــرامــــيــــل، 
الــتــقــريــر، إن »حــديــث ســي أن أن بــأن وكالة 
قــرارات بشأن  االستخبارات املركزية تتخذ 
الحياة أو املوت بناء على أي شيء آخر غير 
هو  املعلومات  وجمع  املوضوعي  التحليل 
مجرد خطأ. التكهنات املضللة بشأن تعامل 
الرئيس مع أكثر املعلومات االستخباراتية 
يتعامل  والتي  حساسية،  بأمتنا  الخاصة 
ــــى عــمــلــيــة مـــزعـــومـــة غــيــر  مــعــهــا يـــومـــيـــًا، إلـ
دقــــيــــقــــة«. ورفــــــــض مـــتـــحـــدث بــــاســــم وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو الــتــعــلــيــق على 
املوضوع، فيما قالت السكرتيرة الصحافية 

لهم بهدف إسقاط مرشحي »روسيا املوحدة«، 
الــذي حصل على 26 مقعدًا بعد خسارة ثلث 
»روسيا  وحــزب  الشيوعيني  لحساب  مقاعده 
العادلة« وحزب »يابلوكو« )التفاحة( اليميني 
ــات،  ــابــ ــتــــخــ ــارض. وكـــشـــفـــت نـــتـــائـــج االنــ ــ ــ ــعـ ــ ــ املـ
ـــة الــتــي  والــحــمــلــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا، عــمــق األزمـــ
مرشحوه  ُمني  فقد  الحاكم.  الحزب  يشهدها 
ــم تــقــدمــهــم لــانــتــخــابــات  بــخــســائــر كــبــيــرة رغــ
كمستقلني بعد تراجع شعبية الحزب الكبيرة 
فــي السنتني األخــيــرتــني. وكــان آخــر استطاع 
لــلــرأي أعــــده »فــيــتــســوم« )مــركــز دراســــة الـــرأي 
العام(، بداية الشهر الحالي، كشف أن شعبية 
»روسيا املوحدة« تراجعت إلى 32.8 في املائة، 
في  الحالية  االنتخابية  الحملة  خوضه  رغــم 
وعاصمة  موسكو  وبينها  واملناطق،  األقاليم 

الشمال الروسي سان بطرسبورغ.
ومــع تــراجــع شعبية »روســيــا املــوحــدة«، لجأ 
الحزب  مــركــب  مــن  للقفز  املحليون  مــرشــحــوه 
املشرف على الغرق، بعد إجبار نواب الحزب 
على التصويت لصالح رفع السن التقاعدية، 
ودفـــاع املــســؤولــني فــي األقــالــيــم واملــنــاطــق عن 
سياسة الكرملني. لكن هذا التكتيك لم ينجح 
االحتجاجي ضد  التصويت  من  إنقاذهم  في 
الــســلــطــة الــــذي ســاهــم فـــي فـــوز مــرشــحــني من 
فــرع »روسيا  أن رئيس  األحــــزاب. حتى  باقي 
املــــوحــــدة« بــمــوســكــو أنـــدريـــه مــيــتــيــلــســكــي لم 
ــه، عـــلـــى الـــرغـــم  ــ ــرتـ ــ ــفــــوز فــــي دائـ يــتــمــكــن مــــن الــ
ــات كــمــرشــح  ــابــ ــخــ ــتــ ــاق االنــ ــبــ ــه ســ ــــن خــــوضــ مـ
ــزا خــــبــــراء تــــراجــــع نــتــائــج  ــ »مـــســـتـــقـــل«. كـــمـــا عـ
االقتصاد  نمو  تباطؤ  إلى  املوحدة«  »روسيا 
املفروضة  الغربية  العقوبات  بسبب  الروسي 
على الــبــاد، منذ ضــم شبه جــزيــرة الــقــرم في 
إلـــى تــراجــع مستوى  الــعــام 2014، بــاإلضــافــة 

الخدمات، وسوء الرعاية الطبية.
ومــع إشــارتــه إلــى تــاعــب فــي النتائج إلنقاذ 
ــاء فـــرز  ــنــ ــي مـــوســـكـــو أثــ مـــرشـــحـــي الـــســـلـــطـــة فــ
األصوات، أكد نافالني نجاح حملة »التصويت 
الذكي«. ونشر على موقعه اإللكتروني »رسالة 
تــهــنــئــة« إلـــى الــشــعــب الـــروســـي، قـــال فــيــهــا إن 
»النتائج شكلت التجربة األولى لعمل جماعي 
ُمعقد وُمنظم، ليس فقط من طــرف ناشطني، 
بــل ومـــن طـــرف الــنــاخــبــني أنــفــســهــم، وهـــذا هو 
ــار عـــمـــدة مــوســكــو  ــ ــــي املـــقـــابـــل أشــ األهــــــــم«. وفـ

في  بديلة  خطط  تبني  على  الحاكمة  النخب 
املــصــيــريــة ملستقبل نظام  الــعــام  االنــتــخــابــات 
العلوم  في  الدكتور  في 2021. وحسب  الحكم 
ــإن »لــعــبــة  الــســيــاســيــة ألــكــســنــدر بـــوغـــالـــوف فــ
ــال  روســـيـــا املـــوحـــدة إلدخـــــال لــيــبــرالــيــني ورجــ
أعمال، تستطيع السلطات السيطرة عليهم في 
القضايا املصيرية، فشلت في موسكو، ولهذا 
للدفع بتشكيل حزب  الكرملني  فــإن محاوالت 
يميني ليبرالي في انتخابات 2021 ستفشل«.

ــم أن تــأثــيــر الــبــرملــانــات املــحــلــيــة مــحــدود  ورغــ
فــي الــنــظــام السياسي الـــذي بــنــاه بــوتــني منذ 
ــى الــكــرمــلــني قــبــل 20 عـــامـــًا، يفتح  صـــعـــوده إلـ
ــــي إحــــــداث  ــة فـ ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ ــاح املــــعــــارضــــة الـ ــجــ نــ
في صناديق  االحتجاجات  وتوظيف  تغيير، 
االنـــتـــخـــاب، عــلــى تــغــيــرات كــبــيــرة فـــي املشهد 
تلقى  فقد  املستقبل.  فــي  الــروســي  السياسي 
حزب »روسيا املوحدة » ضربة موجعة أخرى 
الــشــارع، رغم  بعد إخفاق مرشحيه في كسب 
رفعهم شعارات جديدة والترشح كمستقلني. 
وتــضــاف هــذه الضربة إلــى أخــرى وجهها له 
قــائــده وزعــيــمــه بــوتــني فــي 2018 عــنــدمــا قــرر 
أن يــكــون »أبـــًا لــألمــة« ويــتــرشــح فــرديــًا بجمع 
ــســتــبــعــد أن 

ُ
تــواقــيــع مــن الــشــعــب. ومـــن غــيــر امل

يعمد صناع السياسة الداخلية في الكرملني 
إلى استغال األغلبية الدستورية في مجلس 
ــل تــمــريــر تــعــديــات  الــــدومــــا الــــروســــي مـــن أجــ
االنتخابي  الــقــانــون  تغيير  تتضمن  جــديــدة 
املــبــنــي عــلــى انــتــخــاب نــصــف أعـــضـــاء الــدومــا 
بنظام  الثاني  والنصف  الحزبية  القوائم  من 
ــان األغــلــبــيــة  ــمـ ــهـــدف ضـ ــفــــرديــــة، بـ ــر الــ ــ ــدوائـ ــ الـ
الــدســتــوريــة الــتــي تمكن »الــقــيــصــر« مــن حكم 
روســـيـــا، فــي حـــال قـــرر أن الــبــاد مــا زالـــت في 

حاجة إلى خدماته إلى األبد.
وبغض النظر عن التقويمات املختلفة لنتائج 
االنتخابات املحلية، فإن الخاصة األهم تكمن 
فــي أن االنــتــخــابــات الــعــامــة املــقــبــلــة لــن تكون 
سهلة باملطلق بالنسبة للكرملني، وقد تفتح 
والحزبي  السياسي  النظام  في  تغيرات  على 
الـــروســـي، مــع إثــبــات املــعــارضــة قــدرتــهــا على 
التغيير. ومن املؤكد أن األوضاع االقتصادية 
إضافي  ضغط  عــامــل  ستشكل  واالجتماعية 
عــلــى »روســـيـــا املــــوحــــدة«، مـــا قـــد يـــقـــوده إلــى 

نفى الفروف معرفته بسمولينكوف )أليكسي نيكولسكي/Getty(مصير مشابه ألحزاب سبقته.

)Getty( لم يتجاوز اإلقبال على االنتخابات الـ22 في المائة

ووردت تــقــاريــر عـــن اخــتــفــائــه مـــع زوجــتــه 
وأطفاله الثاثة أثناء عطلة بالجبل األسود 
فــي عــام 2017، وتـــرددت أنــبــاء عــن أنــه يقيم 
اآلن في الواليات املتحدة. ونشرت الصحيفة 
صورة ملنزل في فرجينيا قالت إن شخصًا 
يـــدعـــى ســمــولــيــنــكــوف اشــــتــــراه فــــي 2018. 
ديمتري  الكرملني  باسم  املتحدث  أكــد  كما 
سمولينكوف  إن  بــقــولــه  األنــبــاء  بيسكوف 
ــان يــعــمــل فــــي الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة لــكــنــه  كـــ
أقــيــل بــني عــامــي 2016 و2017. ولــم يوضح 
، لكنه 

ً
بيسكوف إن كان سمولينكوف عميا

تبدو  األميركية  اإلعامية  التقارير  إن  قــال 
»كالقصص الخيالية«.

ــهـــذا الـــخـــصـــوص، قـــال  ــؤال بـ ــ وردًا عـــلـــى ســ
يعمل  سمولينكوف  كــان  »حــقــًا  بيسكوف: 
فــي إدارة الــرئــيــس، لــكــن تــمــت إقــالــتــه بأمر 
داخــلــي منذ ســنــوات عـــدة، ولــم يكن يشغل 
ــًا مـــن املــنــاصــب الــكــبــيــرة فـــا يــتــم تعيني  أيــ

لــلــبــيــت األبـــيـــض، ســتــيــفــانــي غــريــشــام: »إن 
تقارير سي أن أن ليست صحيحة فحسب، 
ــعــــّرض أرواح  ــي تــ ــد تــتــســبــب فــ ــل إنـــهـــا قــ بــ

للخطر«.
فــي مــوســكــو، أكــــدت وســائــل إعــــام روســيــة 
أن مـــســـؤواًل روســيــًا ســابــقــًا كـــان يــعــمــل في 
الرئاسة الروسية لكنه لم يكن على تواصل 
مباشر مع الرئيس فاديمير بوتني. وذكرت 
صــحــيــفــة »كـــومـــرســـانـــت«، أمـــــس، أن »هـــذا 
أوليغ سمولينكوف«.  ُيدعى  املسؤول ربما 

األشــخــاص فــي هــذه املــنــاصــب إال بــأمــر من 
الرئيس. هذا الشيء الوحيد الذي يمكنني 
أخــرى.  أي معلومات  لــدي  قوله، وال تتوفر 
وكــل مــا تتداوله وســائــل اإلعـــام األميركية 
حول من الذي قام بسحب أحد بشكل سريع 
ومن الذي كان ينقذه وممن، وإلى آخره من 

هذا النوع من الكام، كما تعلمون.
بـــــــدوره، أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
ــروف، أمــــس، أنـــه لـــم يــلــتــق قط  ــ ســيــرغــي الفــ
يره خال عمله  ولم  بأوليغ سمولينكوف، 
الوزير  فــي موسكو. وقــال  الكرملني  بـــإدارة 
الــــروســــي خــــال لــقــائــه بــنــظــيــره اإلثــيــوبــي 
جيدو أندارجاشيو: »بالنسبة لهذا املواطن، 
ــان هـــنـــاك تــعــلــيــق مـــن املــكــتــب الــصــحــافــي  كــ
بالكرملني، لم أره أبدًا، ولم أقابله أبدًا، ولم 
أتابع مسيرته أو تحركاته وال أريد التعليق 

على هذه الشائعات«.
)العربي الجديد، رويترز(

موسكو: سمولينكوف 
كان يعمل في الكرملين 

لكنه أقيل

لم يتجاوز حسب اللجنة املركزية لانتخابات 
قــال بيسكوف إن »التقلبات في  22 في املائة، 
األرقام أمر ممكن في االنتخابات«. وبعيدًا عن 
صحيفة  رأت  واملــعــارضــة،  الحكومة  تقديرات 
ــات مــوســكــو  ــابــ ــخــ ــتــ »انــ أن  ــانــــت«  ــيــــرســ »كــــومــ
قيادة  تستطيع  املنظمة  املــعــارضــة  أن  أثبتت 
فــي علم االجتماع  االحــتــجــاج«. وقـــال الخبير 
االنتخابات  إن  فيرسوف  أليكسي  السياسي 
الــحــالــيــة تختلف عــن ســابــقــاتــهــا، مــشــيــرًا إلــى 
بــات أصعب، ويتطلب من  أن »تحقيق نتائج 
النخب الحاكمة تعبئة كاملة، ويتطلب جهدًا 
إضافيًا مع ازدياد الشعور بالقلق والتوتر، ما 
دفعها إلى اللعب على حافة الهاوية، ُمغامرة 
الــذي غابت شعاراته  الحاكم  بشرعية الحزب 
عن الحملة االنتخابية، ما يمثل حــال ضعف 
»النتيجة  أن  فــيــرســوف  وأضـــاف  للسلطات«. 
األهــــم فــي االنــتــخــابــات الــحــالــيــة هــو تحولها 
إلـــى اســتــفــتــاء عــلــى ثــقــة الــشــعــب بالسلطات«. 
ومـــع نــجــاح حــمــلــة »الــتــصــويــت الـــذكـــي« التي 
رحت تزامنًا مع االحتجاجات الشعبية، بعد 

ُ
ط

ليبراليًا،  40 مرشحًا  مــن  أكثر  ترشيح  رفــض 
في  السلطات  استراتيجية  بــدا واضــحــًا فشل 
الــتــعــامــل مــع احــتــجــاجــات مــوســكــو، مــا يجبر 

ســيــرغــي ســوبــيــانــني إلـــى أن االنــتــخــابــات في 
وتنافسية  عاطفية  »األكــثــر  كــانــت  الــعــاصــمــة 
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث«. وفــي مــحــاولــة لقبوله 
بنتائج التصويت، قال »كانت املشاعر جادة. 
ونتيجة لذلك، باإلضافة إلى القفزة القوية من 
الشيوعيني، ظهرت مجموعة من األحزاب مثل 

يابلوكو وروسيا العادلة في البرملان«.
ــلـــني فــــحــــاول الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن تــأثــيــر  ــكـــرمـ ــا الـ ــ أمــ
»الــتــصــويــت االحــتــجــاجــي« فــي خــســارة حــزب 
»روســيــا املــوحــدة« فــي بــرملــان موسكو. ونفى 
الناطق باسم الكرملني ديمتري بيسكوف أي 
عاقة بني تعامل السلطات مع التظاهرات غير 
املرخص لها قبل االنتخابات مع فقدان »روسيا 
املــوحــدة« ثلث مــقــاعــده. وفــي تبريره لضعف 
والــذي  االنتخابات في موسكو،  اإلقــبــال على 

خسر »روسيا الموحدة« 
الحاكم نحو ثلث مقاعده 

في موسكو

أعلنت مصادر في اإلدارة 
األميركية، أمس، عن 

»استخراج« جاسوس لها 
من روسيا، في مهمة 

سرية لم يتم الكشف عنها 
من قبل. أما موسكو 

فذكرت أن العميل أوليغ 
سمولينكوف أُقيل من 

منصبه سابقًا

يفتح نجاح المعارضة 
في إحداث تغيير 

وتوظيف االحتجاجات 
في صناديق االنتخاب، 
الباب على تبدالت في 

المشهد السياسي الروسي 
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18 عامًا على 11 سبتمبر

ال مخرج من حروب ديك تشيني

6 هزائم لجونسون في أسبوع

كان تشيني الحاكم 
الفعلي في الفترة األولى 

بعد 11 سبتمبر

واشنطن ــ جو معكرون

لــــم تـــعـــد أمـــيـــركـــا نــفــســهــا بـــعـــد 11 
ذلــك  قــبــل   .2001 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الــيــوم كــانــت مــعــتــادة عــلــى حماية 
نفسها  وجــدت  لكنها  البحار،  وراء  حلفائها 
ـــــى عــــاجــــزة عــــن الـــتـــصـــرف حــيــال  ــ لـــلـــمـــرة األول
أراضــيــهــا. ال يمكن فهم  هجوم مباغت داخــل 
األحــداث الجارية حاليًا في الواليات املتحدة 
مــن دون الــعــودة إلــى جــذور مــا حــدث فــي هذا 
اليوم املشؤوم في التاريخ األميركي الحديث. 
جاهدًا  أوبــامــا  بـــاراك  الرئيس  وبعدما سعى 
ــرة  ــذاكـ ــن الـ لـــطـــّي صــفــحــة هــــذه االعـــــتـــــداءات مـ
األمـــيـــركـــيـــة، يـــأتـــي الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي دونـــالـــد 
تـــرامـــب الســتــكــمــال هـــذا املـــســـار عــبــر مــحــاولــة 
الـــخـــروج مـــن أفــغــانــســتــان لــكــن أمـــــواج حــركــة 
»طــالــبــان« الــعــاتــيــة تــعــود لتبقي أمــيــركــا في 

الحلقة املفرغة من املستنقع األفغاني.
ــــى من  فـــي الــلــحــظــات واأليــــــام واألشـــهـــر األولــ
أحــداث 11 سبتمبر، كان حاكم البالد الفعلي 
ــيــــس ديــــــك تـــشـــيـــنـــي الـــــــذي يــمــثــل  ــرئــ ــب الــ ــائــ نــ
اســتــثــنــاًء فـــي الــتــاريــخ األمــيــركــي مـــن ناحية 
ــام الــســيــطــرة عــلــى صـــالحـــيـــات الــرئــيــس  ــكـ إحـ
ــاز عـــلـــى الـــدســـتـــور األمـــيـــركـــي تــحــت  ــ ــهـ ــ واإلجـ
القومي. فيما كان  األمــن  الحفاظ على  عنوان 
الرئيس األسبق جورج بوش االبن جالسًا مع 
تالميذ القاعة رقم 301 في مدرسة ساراسوتا 
في والية فلوريدا، همس بأذنه كبير موظفي 
»أميركا تتعّرض  كــار:  أنـــدرو  األبــيــض  البيت 
لــلــهــجــوم«، فـــي إشـــــارة إلــــى اســـتـــهـــداف مــركــز 
نــيــويــورك، وبعدها كان  فــي  العاملي  الــتــجــارة 
ــداًل مــن  ــ ــرار إبــــقــــاء الـــرئـــيـــس فــــي فـــلـــوريـــدا بــ ــ قــ
املــخــاطــرة بــإعــادتــه إلـــى واشــنــطــن. لــكــن مركز 
صنع القرار حينها كان في مخبأ تحت أرض 
الــبــيــت األبـــيـــض فــأبــلــغ نـــائـــب الـــرئـــيـــس ديــك 
ــه املــرجــع فــي اتــخــاذ  تــشــيــنــي، كــل املــعــنــيــن أنـ

قرارات التعامل مع هذه االعتداءات.
كتابًا  نشر  غـــراف،  غــاريــت  الصحافي  الكاتب 
تحت عــنــوان »الــطــائــرة الــوحــيــدة فــي السماء: 
تـــاريـــخ شــفــهــي لــــ 11 ســبــتــمــبــر«، يـــــروي فيه 
ــيـــوم تـــحـــديـــدًا مـــبـــاشـــرة عن  ــذا الـ ــا حــصــل هــ مـ
عايشوا  الــذيــن  األميركين،  املــســؤولــن  لسان 
تــفــاصــيــل هـــذه املــرحــلــة مــن دون الــتــدخــل في 
التحليل. كان مجلس  أو  التعليق  النّص عبر 
في  األبيض منعقدًا  البيت  في  القومي  األمــن 
اجــتــمــاعــه الــيــومــي الــســاعــة الــتــاســعــة صباحًا 
ــي، حــــن ضــربــت  ــرقــ ــشــ بـــتـــوقـــيـــت الــــســــاحــــل الــ
الــطــائــرة الــتــجــاريــة الــثــانــيــة الــبــرج الجنوبي 
من مبنى التجارة العاملي، الذي بدأ يتساقط 
أمــام أعن األميركين على شاشات  تدريجيًا 
الــبــالد في  أن  الجميع حينها  الــتــلــفــزة، وعــلــم 
أزمة وتواجه حالة حرب. ووضع وزير النقل 
نورم مينيتا خريطة لكل الطائرات التجارية 
األمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــهــــواء فــــي مـــحـــاولـــة ملــعــرفــة 
أي طــائــرة خــرجــت عــن مــســارهــا أو قــد تكون 

مختطفة الستهداف مبنى جديد.
حماية  املكلف  السرية«  »الخدمة  عميل  دخــل 
الــرئــيــس نــحــو مخبأ  نــائــب  تشيني وســحــب 

إسقاطها  من  وتمكنوا  الخاطفن  وحــاصــروا 
فيما لم ينُج أّي من الركاب.

وكـــشـــف تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بوست« عــام 2007 أن في تلك اللحظة اتصل 
وطلب  أديــنــغــتــون،  ديــفــيــد  بمحاميه  تشيني 
األبيض  البيت  في مخبأ  إليه  االنضمام  منه 
حيث جلس االثنان لبحث »الثورة القانونية« 
ــيــــات اســتــثــنــائــيــة  ــيــــس صــــالحــ ــاء الــــرئــ ــ ــطـ ــ إلعـ
ــبـــوع،  ــــذه االعــــــتــــــداءات. بـــعـــد أسـ ــلـــرد عـــلـــى هـ لـ
الكونغرس في 18 سبتمبر 2001 على  وافــق 
تــفــويــض الــرئــيــس بــاســتــخــدام الـــقـــوة. بعدها 
 حرب 

ّ
اعتبر تشيني ما حصل تفويضًا لشن

ال هــوادة فيها ومــن دون معايير أخالقية أو 
التقييد  إشعارًا لحمالت  كــان  قانونية. وهــذا 
عــلــى الـــحـــريـــات املــدنــيــة والــتــجــســس وســجــن 
ــمـــن األجــــانــــب  ــهـ ــتـ ــال املـ ــقــ ــتــ غــــوانــــتــــنــــامــــو العــ
بــــاإلرهــــاب مـــن دون مــحــاكــمــة، وكـــانـــت أيــضــًا 
أفغانستان عام  غــزو  مــن  الخارجية  الــحــروب 
الــعــراق عـــام 2003. أصبح  إلـــى احــتــالل   2001
ــاب خــلــفــي يــدخــل مــنــه عــلــى بــوش  لتشيني بـ
االبن ليحصل على توقيعه من دون مشاورات 
وال اجتماعات ملجلس األمن القومي. لم يتمكن 
ــد مـــثـــل تــشــيــنــي مــــن تـــوســـيـــع صــالحــيــات  ــ أحـ
الــحــرب مــن دون رقابة  فــي  الرئيس األميركي 

مــن الــكــونــغــرس. نقل كــتــاب غــاريــت غـــراف عن 
تكهنات  سمعت  سنوات  »منذ  قوله:  تشيني 
بــأنــنــي رجــــل مــخــتــلــف بــعــد 11 ســبــتــمــبــر. ال 
أقول ذلك. لكن سأعترف بحرية بأن مشاهدة 
هــجــوم منسق ومـــدّمـــر عــلــى بــلــدنــا مــن مخبأ 
تــحــت األرض فـــي الــبــيــت األبـــيـــض يــمــكــن أن 

يؤثر على كيفية النظر إلى مسؤولياتك«. لكن 
املؤسسات الحاكمة في واشنطن سعت لوقف 
بعض هذه املمارسات. هناك الرواية الشهيرة 
مـــــــارس/آذار 2004 حــن تــوجــه مستشار  فــي 
الــبــيــت األبــيــض الــقــانــونــي ألــبــرتــو غــونــزالــيــز 
وكبير موظفي البيت األبيض أندرو كار إلى 
مستشفى جامعة جورج واشنطن لنيل توقيع 
وزير العدل جون أشكروفت على قانون يعطي 
صالحيات أوسع للتجسس، بشكل يتعارض 
مــع مــوقــف وزارة الــعــدل الــقــانــونــي. وبــمــا أن 
أشكروفت كان في وضع صحي غير مستقر، 
ســـارع وزيـــر الــعــدل بــالــوكــالــة جيمس كومي 
إلـــى املــســتــشــفــى ملــنــعــهــم مـــن اســتــغــالل مــرض 
وزير العدل األصيل، في وقت أعطى فيه مدير 
»أف بي آي« روبــرت مولر تعليمات لعمالئه 
في املستشفى، بعدم السماح ملسؤولي البيت 
بــإخــراج كومي مــن غرفة أشكروفت.  األبــيــض 
األبيض حينها،  البيت  أغضبت  املنازلة  هذه 
وقّرر إصدار القرار التنفيذي من دون تصديق 
تــهــديــدات  الـــعـــدل عــلــيــه، وكـــــان هـــنـــاك  وزارة 
هذا  نتيجة  الـــوزارة  مــن  باالستقالة  جماعية 
اإلجراء. لكن في نهاية املطاف، وخالل اجتماع 
دوري مـــع االســـتـــخـــبـــارات فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
أنـــهـــى بــــوش االبـــــن هــــذا الـــخـــالف وطـــلـــب من 
كومي ومولر اتخاذ اإلجراءات الالزمة لجعل 
هذا القرار ضمن األطر القانونية التي تسمح 
بــهــا الــــــوزارة. وكــانــت هــنــاك أيــضــًا مــحــاوالت 
الخارجية األسبق كولن باول تصويب  وزير 
حتى  عزلته  ازدادت  لكن  الــســيــاســات،  بعض 
قــــرار اســتــقــالــتــه فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الدفاع  2004، كما كان تهديد جنراالت وزارة 
)الــبــنــتــاغــون( بــاالســتــقــالــة حـــن ملــحــت إدارة 
بوش االبن إلى احتمال شن حرب على إيران 

عام 2006.
ــل األمــيــركــيــن في  فــشــل أوبــــامــــا بــتــحــقــيــق أمــ
االنـــســـحـــاب مـــن الـــحـــروب الــخــارجــيــة، لــيــأتــي 
دونالد ترامب بعده ويواجه املأزق نفسه. هذا 
أي رئيس طّي  لــم يستطع  الــذي  إرث تشيني 
صفحته بعد حربن في العراق وأفغانستان، 
من دون استراتيجية بقاء أو خروج أميركية.
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سياسة

أدى تعنت رئيس 
الحكومة البريطانية 

بوريس جونسون مع 
المتمردين من نواب حزب 

المحافظين إلى تعرضه 
لضربات متتالية، وصلت 

إلى مرحلة سن قانون 
يمنع بريكست بال اتفاق

كانت أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، بداية لغزو أميركي في أفغانستان والعراق، بدفع من نائب الرئيس األميركي حينها، ديك 
تشيني، الذي أدار عمليًا كل المرحلة ما بين عامي 2001 و2008، فيما ال يبدو أن واشنطن قادرة على طي إرث تشيني

لم تعد أميركا نفسها بعد 11 سبتمبر )تيموثي كالري/فرانس برس(

لندن ــ إياد حميد

حــصــد رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جونسون ست هزائم في البرملان في غضون 
أســبــوع، مــا يجعل فاتحة عــهــده واحـــدة من 
أسوأ البدايات في تاريخ حكومات بريطانيا. 
وبالتأكيد لم يساهم عداء جونسون للبرملان 
ــدة الـــتـــوتـــر بــن  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي تــخــفــيــف حـ
صاغ  فقد  والتنفيذية.  التشريعية  السلطتن 
جونسون واليته على أنه مواجهة بن الشعب 
والـــبـــرملـــان الـــــذي يـــرفـــض تــطــبــيــق بــريــكــســت. 
وكانت آخر حلقات العداء أن علق عمل البرملان 
لخمسة أســابــيــع، ابـــتـــداء مــن أمـــس الــثــالثــاء، 
حيث حصل على املوافقة امللكية لخطته قبل 
عودة البرملان من عطلته الصيفية في الثالث 

من سبتمبر/أيلول الحالي. 
الــبــرملــان كانت  الــتــي عمل فيها  األيـــام  إال أن 
كــافــيــة لــتــحــطــيــم خــطــط جــونــســون وحــرفــهــا 
عـــن مــســارهــا. وكـــانـــت الــبــدايــة فـــي أول أيـــام 
عودة البرملان لالنعقاد، في 3 سبتمبر، حيث 
الدنيا  الغرفة  العموم،  مجلس  نــواب  صــوت 
لصالح  ويستمنستر،  بــرملــان  فــي  املنتخبة 

السيطرة على أجندة أعمال املجلس. ونجح 
الــتــحــالــف مـــن أحـــــزاب املـــعـــارضـــة ومــتــمــردي 
حزب املحافظن في كسب التصويت بنتيجة 
ــــوت. وخـــســـرت حــكــومــة  مــقــابــل 301 صـ  328
جونسون يومها أغلبيتها البرملانية عندما 
لصالح  لي  فيليب  الحزب  عن  النائب  انشق 
أغلبية  وليخسر  الليبرالين،  الديمقراطين 
ــداًل مـــن الــحــفــاظ على  ــ الـــصـــوت الـــوحـــيـــد. وبــ
ــلـــك جـــونـــســـون ســيــاســة  وحـــــــدة الـــــحـــــزب، سـ
مـــتـــشـــددة مــــع مـــتـــمـــردي املـــحـــافـــظـــن عــنــدمــا 
الحزب، ليخسر بذلك 21 صوتًا  فصلهم من 
ــانـــت نــتــيــجــة تـــشـــدد جــونــســون  إضـــافـــيـــًا. وكـ
واضحة، عندما صوت البرملان لصالح قانون 
يجبر رئيس الوزراء على طلب تأجيل موعد 
العموم في جلسة  بريكست. وتمكن مجلس 
ماراثونية من إقرار القانون بمراحله الثالث، 
في  سبتمبر،   3 لتصويت  مماثلة  وبنتيجة 

انعكاس لتصلب املواقف. 
ــا الــهــزيــمــة الــثــالــثــة، فــكــانــت عــنــدمــا رفــض  أمـ
الليلة  في  اقتراح حكومة جونسون  البرملان 
ذاتــهــا الــتــوجــه النــتــخــابــات عــامــة عندما أيد 
الــحــكــومــيــة 298 نــائــبــًا فــقــط، بينما  املـــذكـــرة 
تطلب إقرارها موافقة ثلثي أعضاء املجلس. 
وكانت الهزيمة الرابعة يوم الجمعة املاضي، 
لكن في مجلس اللوردات، وهو الغرفة العليا 
ــرملــــان ويــســتــمــنــســتــر، عـــنـــدمـــا تـــجـــاوز  مــــن بــ
تشريع منع بريكست من دون اتفاق املراحل 

ذاتها التي مر بها في مجلس العموم. 
ويــنــص الــقــانــون، الـــذي نــال املــوافــقــة امللكية، 
أول مــن أمـــس االثــنــن، عــلــى أن يــقــوم رئيس 
بريكست حتى  تأجيل موعد  الـــوزراء بطلب 
حال  في  املقبل،  الثاني  يناير/كانون  نهاية 
لم يتوفر اتفاق مع االتحاد األوروبي بحلول 
نهاية  بــعــيــد  أي  األول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن   19
القمة األوروبية املقررة في 17 أكتوبر. إال أن 
جــونــســون املــصــر عــلــى رفـــض تــأجــيــل موعد 

املاضي خيار  اإلثنن  ليطرح  عاد  بريكست، 
االنــتــخــابــات الــعــامــة عــلــى مــجــلــس الــعــمــوم، 
 االســتــفــادة مــن الــتــقــدم فــي استطالعات 

ً
آمـــال

أكتوبر،   14 فــي  تنظيمها  يــكــون  وأن  الــــرأي، 
القمة األوروبــيــة، رخصة له في  وقبل موعد 
حال كسبها، لرفض قانون منع عدم االتفاق، 
ــلــــزم  ــ ــــي مــــــوعــــــده.  وُي وتـــطـــبـــيـــق بـــريـــكـــســـت فـ
ــوزراء بـــأن يطلب من  ــ هـــذا الــقــانــون رئــيــس الـ
بروكسل هذا التأجيل إذا لم يتم التوصل إلى 
أي  أكتوبر   19 بحلول  بريكست  على  اتــفــاق 

مباشرة بعد القمة األوروبية.
لكن استقالة وزيرين من حكومة جونسون، 
الجامعات  الدولة لشؤون  هما شقيقه وزيــر 
جـــو جـــونـــســـون، ووزيـــــــرة الــعــمــل والــتــقــاعــد 
آمــبــر رود، إضـــافـــة إلــــى االســتــقــطــاب الــحــاد 
فــــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم، ألـــقـــيـــا بــظــلــهــمــا عــلــى 
الــذي خسره جونسون  الخامس،  التصويت 
عــنــدمــا نـــال دعـــم 293 نــائــبــًا مـــن أصـــل نحو 
435 صوتًا )ثلثا أعضاء البرملان( يحتاجها 

لتعديل موعد االنتخابات. 
للبرملان،  املستمر  جــونــســون  اســتــفــزاز  ودفـــع 
بــعــدمــا أعــلــن أن تــعــلــيــق أعــمــالــه ســيــكــون مع 
النواب إللحاق  املاضي،  اإلثنن  نهاية جلسة 
هــزيــمــة ســادســة بـــه، عــنــدمــا صــوتــوا لصالح 
املراسالت  الحكومة على كشف جميع  إجبار 
الحكومية الخاصة بإغالق البرملان، بما فيها 
وغيرها،  و»واتــســاب«،  »فيسبوك«  محادثات 
فــــي ظــــل غـــيـــاب كـــامـــل لــلــثــقــة فــــي جــونــســون 
ــيــــك كـــمـــنـــغـــز. ويـــجـــبـــر  ــنــ ــيــ ومــــســــتــــشــــاره دومــ
التصويت، الذي خسره جونسون )311 صوتًا 
مقابل 302( الحكومة الكشف عن وثائق عملية 
»املطرقة الصفراء«، والتي تشمل استعدادات 
الحكومة للخروج مــن االتــحــاد األوروبـــي من 
األربعاء،  اليوم  أقصاه  في موعد  اتفاق،  دون 
مــا يعكس أيــضــًا عـــدم ثــقــة الــبــرملــان بسياسة 

جونسون حيال بريكست.

البيت األبيض حيث مركز  ســري تحت أرض 
»عــمــلــيــات الـــطـــوارئ الــرئــاســي« الــــذي أصبح 
املــركــز املــؤقــت لــقــيــادة األزمــــة. التفكير األولــي 
ــن الـــقـــومـــي كـــــان حـــمـــايـــة الــبــيــت  ــ ــ لـــفـــريـــق األمـ
كان  التركيز  أي  اعــتــداء محتمل،  من  األبيض 
للدفاع عن النفس بداًل من املبادرة بالهجوم. 
الـــذي اتــخــذه تشيني كـــان األمــر  الــقــرار األول 
بــإســقــاط طـــائـــرة »يــونــايــتــد 93« الــتــي كــانــت 
مدنيون  متنها  وعــلــى  واشنطن  إلــى  متجهة 
الــجــوي األميركي  الــســالح  الــطــائــرة.  وخاطفو 
ــرًا رئــاســيــًا« بــإســقــاطــهــا لــكــن نــائــب  ــ طــلــب »أمـ
الرئيس حسم األمر وطلب إسقاط الطائرة إذا 
ر ركاب الطائرة 

ّ
كانت مختطفة. في النهاية، وف

على السالح الجوي هذه املهمة وأخذوا زمام 
املـــبـــادرة بــحــيــث انــتــظــروا أن تــكــون الــطــائــرة 
فوق أراض غير مأهولة في والية بنسلفانيا 

متابعة

■ أصبحت كتائب القسام ترسل حوامتها في مهمة قتالية يتم تنفيذها 
بدقة وتصويرها بدقة ثم العودة إلى قواعدها ساملة، وفي ذات اإلطار 

يتصدى القسام لهجمة أمنية أو عسكرية صهيونية عبر حوامة معادية 
فتسقطها وتسيطر عليها. #غزة #كتائب_القسام  #حماس

■ الشعب التونسي مندفع وتتطلب املرحلة القادمة رئيسا رصينا ذا حس 
باملسؤولية يفهم أن السياسة مثل لعبة الشطرنج وهؤالء  قياديون ولهم 

نصيب من الحكمة لقيادة تونس

■ تونس مرت بالعديد من املراحل الصعبة ولكن في كل مرة تثبت أنها 
ليست كجميع البلدان، لكنني أريد أن أقول للرئيس املقبل كن فقط وفيًا 

لتونس وسترى كيف ستكون

■ بصراحة ال ألوم نصرالله عندما ذكر في خطابه أنه يتقيد حرفيا 
بقرارات خامنئي وربط مصير لبنان بمصير إيران. فنصرالله لم يجد 

رجااًل تقول له كفى فلبنان عربي وال شأن له بإيران. ما يحز في نفس كل 
لبناني وعربي شريف أن رئيس لبنان وحكومته هم أول املدافعن عن 

حزب الله

■ هستيريا توظف ذكرى عاشوراء ألغراض سياسية. حسن نصر الله يقود 
الهستيريا بقوله إن الخامئني يمثل الحسن بن علي وإن السعودية تمثل 

يزيد بن معاوية. إيران نجحت بتوظيف عاشوراء لزرع الفرقة السياسية 

■ اإلسراع في إنشاء #املنطقة_اآلمنة في منطقة شرق الفرات سيخفف 
من معاناة النازحن بشكل كبير جدًا خصوصًا قبل حلول فصل الشتاء. 
لندعم مثل هذه القرارات التي تحفظ أمن النازحن وعودتهم إلى ديارهم

■ املشاكل في سورية، إدلب تحديدًا، هي التبعية للخارج، والتفرد بالقرار، 
والغموض، وعدم تحديد املسؤولية والقبول باملحاسبة. الحل قبل فوات 

األوان: مؤتمر يجمع الشخصيات املؤثرة يشرف على تشكيل مجلس 
 حقيقيًا ويدير املحرر »مؤسسات 

ً
شورى يمثل املجاهدين وأهلهم تمثيال

مدنية ومالية وعسكرية وسياسية« 

■ #السعودية تصدر بيانًا قويًا شديد اللهجة فتغضب #اإلمارات من بيان 
السعودية فتخضع السعودية لرغبات اإلمارات وتقبل بشروطها وتنجح 

اإلمارات في فرض قرارها وهيمنتها على السعودية

أعطت  التي   2006 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  االقتراع  صناديق  كانت 
األولى  للمرة  والشيوخ  النواب  مجلسي  على  السيطرة  الديمقراطيين 
منذ عام 1994، كافية إلنهاء عصر ديك تشيني وبدء استقالة حلفائه 
داخل اإلدارة، وال سيما قرار استقالة أو إقالة وزير الدفاع حينها دونالد 
العراق  حــرب  فوضى   .2006 األول  ديسمبر/كانون  في  رامسفيلد 
بوش  جورج  األسبق  الرئيس  جعلت  األميركيين،  الجنود  من  وضحاياها 

األب يتدخل إلبعاد ابنه عن صقور إدارته بقيادة تشيني.

بداية النهاية
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