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وائل قنديل

يوم األحد عصرًا، أعلنت السلطات 
املصرية أن جسمًا غريبًا أصاب 

 سياحًا بمنطقة 
ّ

زجاج حافلة تقل
الهرم، فجرح عددًا منهم، ولم تذكر 

سلطات التحقيق أو املعاينة، بعدها، 
أن الحادث له عالقة باإلرهاب. 

غير أن ناشطني سياسيًا هرولوا 
إلى تسجيل املواقف وإعالن 

إدانتهم »اإلرهاب الذي تمارسه 
قوى الظالم«. مساء األحد نفسه، 
كان اإلعالن عن جريمة تصفية 

جسدية، وقتل خارج القانون، 
نفذتها الشرطة بحق مواطنني، 
في شقتني سكنيتني، بأقصى 

شرق القاهرة، وأقصى غرب 
الجيزة، وكانت الحصيلة 12 

حرت، مع بيان 
ُ
نفسًا بشرية ن

مقتضب يقول »إنهم إرهابيون 
كانوا ينوون تنفيذ أعمال تهدد 

أمن البالد«. الناشطون السياسيون 
والحقوقيون لم يظهروا ولم يبادروا 

هذه املرة، إذ كانوا مشغولني 
بقضايا كونية ضخمة، من نوعية 

املمشى الزجاجي للجسر املعلق 
الجديد، وكورنيش البحر في مدينة 

مطروح. حتى وقت قريب، كانوا 
يقتلونهم في مساكنهم، وهم 

نيام، ثم يعلنون قائمة بأسمائهم 
مع عنوان »تصفية إرهابيني في 

اشتباك مع الداخلية«، وكانت بقايا 
حمرة خجل في وجه مجتمع مدني 

وحقوقي، تدفعه إلصدار بيانات 
تدين عمليات القتل خارج القانون، 

من دون تحقيق أو محاكمة، 
وكانت صحافتهم تفرد الصفحات 

للحديث عن خطورة القتلى 
وخارطتهم التنظيمية، وتتسابق 

في تأليف الروايات األمنية عن 
جذورهم وانتماءاتهم.

اآلن وصلنا إلى مرحلة جديدة 
كليًا، تتم فيها تصفية املواطنني 

بالجملة، داخل شقق سكنية، وال 
ف الحكومة نفسها مشقة 

ّ
تكل

إعالن أسمائهم أو صفاتهم، فيما 
ال يعبأ املجتمع الحقوقي بمعرفة 

من هؤالء وملاذا قتلوا وكيف قتلوا 
وأين ومتى، أو يشغل باله ببيانات 

ذر الرماد في العيون، متمسكًا 
برفض التصفية الجسدية والقتل 

خارج القانون.
وقبل أن يستعيد أحد ذاكرة هذه 

النوعية من األسئلة، البديهية، 
تعاجلهم السلطة بقرارات عفو 
رئاسي عن سجناء، بعضهم 
من السياسيني، وأيضًا إخالء 

سبيل معتقلني، من رموز املجتمع 
السياسي والحقوقي، فتنطلق 

بالونات الفرح في الهواء، وتعلو 
أصوات اإلشادة بسلوك السلطة، 

لتشكل مع أصوات الوطن الذي 
 
ً
يحارب اإلرهاب غطاء عازال

يحجب الكالم عن أسماء الضحايا 
وسالمة اإلجراءات القانونية. فتمر، 

، في هذا املناخ التعبوي 
ً
خاطفة

أنباء إعادة اعتقال الداعية أستاذ 
األزهر محمود شعبان، والقيادي 

بحركة االشتراكيني الثوريني، هيثم 
محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق 
مؤسس حركة السادس من إبريل 

أحمد ماهر، والتلويح بإعادة اعتقاله 
هو نفسه، واختطاف ربة منزل 
من بني أبنائها، بتهمة الشكوى 
من الغالء. هذه املشاهد تكررت 

كثيرًا، في سنوات حكم عبد الفتاح 
السيسي، حتى صار بارعًا في 

صناعتها وإخراجها، كما جرى في 
األسبوع األخير من ديسمبر/ كانون 

األول املاضي، حني صدر حكم 
ببراءة جميع املتهمني في قضية 

منظمات املجتمع املدني )األبيض(، 
بعد ساعاٍت من عودة السيسي 

من أوروبا، وفي اللحظة ذاتها تقتل 
قواته األمنية ثمانية مواطنني، في 
عملية تصفيٍة جسديٍة متكّررة، 

ويمتهن حرية سيداٍت، بعضهن من 
الناشطات في املجتمع املدني أيضًا.
يجيد السيسي اللعب باملعارضة، 

يعرف كيف يجعلها تصفق، وتلني 
وتتمايل وتنحني وتنثني وتتسول 

منه مزيدًا من فتات الحرية 
لألصدقاء، ولم ال وقد استكانوا إلى 

أنه مانح الحرية ومانعها ومنبعها 
ومصبها، فيما مئات من سجناء 
املبدأ واملعنى تبتلعهم الزنازين، ال 

يذكرهم أحد، ولو ذرًا للرماد في 
العيون، وكأنهم صاروا معالم ثابتة 

في تضاريس السجون.

الحرية للسيسي 
ومنه وإليه

مرور
الكرام

أحمد حمزة

رغــم الــهــدوء النسبي الــحــذر، الــذي ساد 
أمس الثالثاء وقبله االثنني، في مناطق 
ــة، بــمــا فــيــهــا أكــثــر  ــوريـ شــمــال غــربــي سـ
الــبــلــدات والـــقـــرى الــتــي شــهــد ُمحطيها 
أخــيــرًا،  عنيفًا  وقصفًا  عسكرية  مــعــارك 
 األيــام 

ّ
 مــؤشــرات عديدة توحي بــأن

ّ
فــإن

الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة قـــد تــشــهــد بــــدء مــعــارك 
ــرت الــتــفــاهــمــات 

ّ
جـــديـــدة، فـــي حــــال تــعــث

ــــني روســـيـــا  الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــًا بـ
وتــــركــــيــــا، الـــلـــتـــني كــثــفــتــا اتــصــاالتــهــمــا 
حــول الــتــطــورات فــي إدلـــب، خــالل األيــام 
الحالي،  أيــار  مايو/   10 املاضية. ومنذ 
ــن تــصــعــيــد  ــوقــــف الـــتـــركـــي مــ  املــ

ّ
بـــــدا أن

النظام وروسيا غير املسبوق منذ اتفاق 
ـــع فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 

ّ
ســوتــشــي املـــوق

ــدًا، بعد  ــديــ املـــاضـــي قـــد أخــــذ مــنــحــى جــ
حــديــث وزيـــر الــدفــاع يــومــهــا، خلوصي 
 »الــنــظــام الــســوري يــحــاول 

ّ
ــار، عــن أن أكــ

إدلــب،  السيطرة جنوب  منطقة  توسيع 
بما يتعارض مــع اتــفــاق أســتــانــة«. وقد 
جاء حديث أكار وقتها، بعد أن كان قد 
بــدأ زحــف قــوات النظام الــبــري، انطالقًا 
من تل عثمان، نحو كفرنبودة، والحقًا 

قلعة املضيق، بريف حماة الشمالي.
الفصائل   دفاعات 

ّ
أن وفيما بدا حينها 

التي تحاول صّد الهجوم ضعيفة وغير 
 مـــا ظــهــر الحـــقـــًا بــرهــن 

ّ
ــإن ــ مــتــمــاســكــة، فـ

عكس ذلك، إذ بدت الفصائل أكثر قدرة 
ــهــاجــمــة. وُيــعــتــقــد 

ُ
ــوات امل ــّد الـــقـ عــلــى صــ

األول  أساسيني:  لسببني  يعود  ذلــك  أن 
امـــتـــصـــاص الـــصـــدمـــة األولــــــــى لــهــجــوم 
ــاٍم من  الــنــظــام الــبــري الـــذي جـــاء بــعــد أيــ
القصف الجوي واملدفعي والصاروخي 
الــكــثــيــف، والــثــانــي هــو وصــــول أســلــحــٍة 
ــائـــل  ــفـــصـ ــــف الـ ــوقـ ــ ــنــــت مـ ــّســ ــة، حــ ــ ــيـ ــ ــــوعـ نـ
ميدانيًا، وثّبتت خطوط الجبهات التي 

كانت تتغّير مع تقّدم قوات النظام.
 استخدام صواريخ 

ّ
ومما بات مؤكدًا أن

»الــــــتــــــاو« و»الـــــكـــــونـــــكـــــورس« املـــوجـــهـــة 
ــلــــدروع مـــن قــبــل املـــعـــارضـــة،  املــــضــــادة لــ
املضيق،  قلعة  إلــى  النظام  بعد وصــول 
ــاق تــقــّدم قـــوات األســــد، وغــّيــر نسبيًا  أعـ
الــعــســكــري عــلــى األرض، وذلـــك  ــزان  ــيـ املـ
 القوات املهاجمة واصلت الزحف 

ّ
رغم أن

املضيق، وبسطت سيطرتها  قلعة  بعد 
ــا املــســتــريــحــة  ــرزهــ ــدة، أبــ ــديــ فـــي قــــرى عــ
وإضافة  والشريعة.  والحويز  والحمرا 
للدروع  املــضــادة  الصواريخ  إلــى ظهور 
فــي شــمــال غـــرب ســوريــة بــعــد أن كانت 
ــيـــدانـــي هــنــاك  قـــد غـــابـــت عـــن املــشــهــد املـ
 مــؤشــرًا آخــر قد 

ّ
منذ أشهر طويلة، فــإن

ــة عــلــى طــبــيــعــة املــبــاحــثــات  ــ يــعــطــي داللـ
ــيــــة( الـــتـــركـــيـــة  ــيــــاســ )الـــعـــســـكـــريـــة والــــســ
الروسية الحاصلة، وهو وصول املئات 
مــن مــقــاتــلــي »الــجــيــش الـــســـوري الــحــّر« 
الفرات« نحو جبهات  من مناطق »درع 
الشمالي  حماة  بريف  الساخنة  القتال 
الــغــربــي. ويــعــّد تــحــُرك هــــؤالء املقاتلني 
ــال املـــشـــتـــعـــلـــة،  ــتــ ــقــ ملـــــــــــؤازرة جــــبــــهــــات الــ
فـــي شـــمـــال غــــرب ســـوريـــة )ريـــــف حــمــاة 
الــشــمــالــي(، األول مــن نــوعــه مــنــذ بــدايــة 
آب  الفرات« في أغسطس/  عملية »درع 
 »الجيش الحر«، 

ّ
2016، وهو ما يعني أن

ســـواء املــوجــود فــي شــمــال غـــرب حــمــاة، 
أو في شمال شــرق حلب )درع الفرات(، 
يــتــحــّســب ملـــعـــارك أقـــــوى مـــن تــلــك الــتــي 
شهدتها جــبــهــات الــقــتــال، ابـــتـــداًء مــن 7 
 
ّ
مايو/ أيار الحالي. يضاف إلى ذلك أن

»هيئة تحرير الشام« )النصرة سابقًا(، 
التي تحتكر لنفسها السيطرة في بعض 
ت حمالت عسكرية عدة 

ّ
الجبهات، وشن

ضــّد »الــجــيــش الــحــر« وبــاقــي الفصائل 
السيطرة في شمال  التي تتنازع معها 
ــــت غــيــر  ــــرحـ غــــــرب الـــــبـــــالد، أوحـــــــت وصـ
 
ّ
ــام القليلة املــاضــيــة بــأن مـــرة خـــالل األيــ

الجبهات املشتعلة مفتوحة أمام جميع 
عــودة  »الهيئة«  أتــاحــت  وقــد  الفصائل. 
بعض مجموعات »حركة أحرار الشام«، 
من  االنتقال  على  أجبرتها سابقًا  ممن 
مناطقها بريفي حماة الشمالي وإدلب 
الــجــنــوبــي، نحو أريـــاف حلب فــي »درع 

الفرات« و»غصن الزيتون«.
 كثافة االتصاالت التركية-

ً
وكانت الفتة

ــــي اآلونـــــــــة األخــــــيــــــرة. لــكــن  الــــروســــيــــة فـ
 
ّ
ــات، فــــإن ــ ــادثـ ــ ــــحـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع هـــــذه املـ

الــجــيــش الـــتـــركـــي واصـــــل تــعــزيــز نــقــاط 
مـــراقـــبـــة لـــه فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة، 
خــصــوصــًا قـــرب أكــثــر املــنــاطــق اشــتــعــااًل 
املــعــارك، أي نقطة شير املــغــار عند  فــي 

جبل شحشبو، شمال غرب حماة.
ريفي  في  امليدانية،  الوقائع  كانت  وإذا 
إدلــــب الــجــنــوبــي وحـــمـــاة الــشــمــالــي، قد 
 هــــــدوء نــســبــي عــنــد 

ّ
ــي ظـــــل اســـتـــقـــرت فــ

الـــخـــطـــوط الـــتـــي تــوقــفــت عــنــدهــا قـــوات 
الــــنــــظــــام، رغـــــم بـــعـــض املـــــؤشـــــرات الــتــي 
تشي بأنها ليست نهائية في املستقبل 
 جـــبـــهـــة ريــــــف الـــالذقـــيـــة 

ّ
الــــقــــريــــب، فـــــــإن

الشمالي، وتحديدًا عند تلة كبانة، تبدو 
 استقرارًا، مع مواصلة قــوات األسد 

ّ
أقــل

الفرقة  بقيادة  تقدمها هناك،  محاوالت 
املهاجمة  الـــقـــوات  الــرابــعــة. وتــســتــمــيــت 
التلة  لتحقيق تقدم في كبانة، ملا لهذه 
مــن أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة، تــجــعــل منها 
 لجسر الشغور فــي غــربــي إدلــب، 

ً
بــوابــة

وسهل الغاب شمال غرب حماة.
للتقّدم  النظام  قــوات  وفشلت محاوالت 
ــم أنـــهـــا تــرافــقــت مع  فـــي تــلــة كــبــانــة، رغــ
ــاٍت  ــيــ ــن مــــروحــ ــ ــو، مـ ــ ــجـ ــ غــــطــــاء ســــــالح الـ
ــــرات حــربــيــة  ــائـ ــ ــيـــل، وطـ ــبـــرامـ تــقــصــف الـ

تضرب الصواريخ.

شاناهان: 
أوقفنا احتمال شن 

هجمات على األميركيين

دعا روحاني لمنح حكومته 
سلطة أكبر لمواجهة 

الحرب االقتصادية

للحديث تتمة...

أميركا وإيران 
تتبادالن 
كرة النار

التصعيد الحوثي ـ السعودي  فشل إضافي لبن سلمان

على الرغم من تواصل التهديدات بين الواليات المتحدة وإيران، إال أنه بدا أمس الثالثاء، 
منهما  كًال  إن  بل  عسكرية،  مواجهة  نحو  لالنزالق  يسعيان  ال  الطرفين  أن  مجددًا، 
التصعيد على اآلخر، وذلك في وقت يتصاعد فيه الحديث  حاول رمي مسؤولية 

عن وساطات جديدها عراقي

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

ــتـــحـــذيـــرات  ــرار الـ ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ــلـــى وقــ عـ
املتبادلة بني طهران وواشنطن، بدا 
أمـــس الــثــالثــاء أن كــل طـــرف يــحــاول 
إلقاء كرة التصعيد على اآلخر، من دون إقدام 
أي منهما على أي خطوة قد تدفع األوضاع 
ــــواًل إلـــى الــصــدام  إلـــى مــزيــد مـــن الــتــوتــر وصـ
الــعــســكــري الــــذي تــتــراجــع مــؤشــراتــه يــومــيــًا، 
ــراء وســاطــة بني  مــع بـــروز حـــراك عــراقــي إلجــ
الــبــلــديــن، وذلـــك بــعــد زيــــارة وزيـــر الخارجية 
العماني يــوســف بــن عــلــوي إلــى طــهــران يوم 
أول من أمس اإلثنني. وفيما كان املسؤولون 
األميركيون يتحدثون أمس عن أن »املخاطر 
املقابل  تــزال مرتفعة«، كان اإليرانيون في  ال 
يخفضون آمالهم بأي خطوة أوروبية تشّكل 
إنـــقـــاذًا لــهــم، بــالــتــوازي مــع مــطــالــبــة الرئيس 
ــي بــمــنــح حــكــومــتــه  ــانــ ــــي حـــســـن روحــ ــرانـ ــ اإليـ
املزيد من السلطة إلدارة االقتصاد في ظل ما 

وصفها بأنها »حرب اقتصادية«.
ــاع األمـــيـــركـــي  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ـــ وقـــبـــيـــل مـــشـــاركـــة وزيــ
ــر الــخــارجــيــة مــايــك  ــ بــاتــريــك شــانــاهــان ووزيـ
ــان األمــيــركــيــة  ــ بــومــبــيــو ورئـــيـــس هــيــئــة األركــ
جوزيف دانفورد، في جلسة مغلقة أمس مع 
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلطالعهم 
على تــطــورات الــوضــع املتوتر بــني الــواليــات 
املتحدة وإيران، كان شاناهان يقول إن تحرك 
الواليات املتحدة، التي نشرت حاملة طائرات 
وقــــاذفــــات فـــي الــخــلــيــج، أتــــاح »درء مــخــاطــر 
هجمات ضد أميركيني« من ِقبل إيران، لكنه 
شدد على »أننا في فترة ال تزال فيها املخاطر 
وزارة  مقر  فــي  للصحافيني  وقـــال  مرتفعة«. 
الدفاع األميركية »أعتقد بأن خطواتنا كانت 
حكيمة جــدًا وأوقــفــنــا احــتــمــال شــن هجمات 
على األميركيني وهــذا هو املهم للغاية«. من 

جهته، قال بومبيو إنه »من املمكن جــدًا« أن 
تــكــون إيــــران مــســؤولــة عــن تــخــريــب املصالح 
تأكيد  امتنع عن  أنــه  إال  الخليجية،  النفطية 
ذلــك. وأضــاف أنــه »بالنظر إلــى كل النزاعات 
املاضي  العقد  في  شهدناها  التي  اإلقليمية 
وشــكــل هــذه الــهــجــمــات، يــبــدو أنــه مــن املمكن 

جدًا أن تكون إيران وراءها«.
ــيـــس األمـــيـــركـــي  ــرئـ جـــــاء ذلـــــك بـــعـــدمـــا كـــــان الـ
الثالثاء  ليل اإلثنني  دونــالــد ترامب قد حــذر 
من أن إيران ستواجه »قوة هائلة« إن حاولت 
فعل أي شيء ضد مصالح الواليات املتحدة 
فـــي الـــشـــرق األوســــــط، الفـــتـــًا إلــــى أنـــهـــا أبـــدت 
عـــدائـــيـــة شـــديـــدة تـــجـــاه واشـــنـــطـــن. وأضــــاف 
يــزال مستعدًا  أنــه ال  في حديث للصحافيني 
إلجــراء محادثات مع إيــران »عندما يكونون 

مستعدين«.
عــلــى الــجــهــة املــقــابــلــة، أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف رفـــض بـــالده  اإليـ
ــا لــــم تــظــهــر بــــالده  الـــتـــفـــاوض مــــع تــــرامــــب مــ
»االحترام« لطهران وتلتزم باالتفاق النووي. 
وفي مقابلة مع قناة »سي إن إن« األميركية، 
أمس، قال إن أميركا »تلعب لعبة خطيرة جدًا 
جدًا« من خالل تعزيز وجودها العسكري في 
املــنــطــقــة. وانــتــقــد إرســــال واشــنــطــن تــعــزيــزات 
 إن »امــتــالك كل 

ً
قــائــال الخليج،  إلــى  عسكرية 

العسكرية في منطقة صغيرة  هــذه األصــول 
ــه عــــرضــــة لــــلــــحــــوادث؛ الـــحـــذر  ــ ــ هــــو بـــحـــد ذاتـ
الــشــديــد واجـــــب، فـــالـــواليـــات املــتــحــدة تلعب 
ــد أن بـــالده »لــن  لعبة بــالــغــة الــخــطــورة«. وأكـ
تنحني للتهديدات، وال تتفاوض باإلكراه. ال 

يمكنكم تهديد أي إيراني«.
ــراء  فـــي الــســيــاق نــفــســه، رفــــض روحـــانـــي إجــ
أي مــحــادثــات مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، داعــيــًا 
السلطة إلدارة  املــزيــد مــن  إلــى منح حكومته 
االقتصاد الذي يعاني من العقوبات في ظل 

ما وصفها بأنها »حرب اقتصادية«. ونقلت 
وكــالــة »إيــرنــا« اإليــرانــيــة عــن روحــانــي أمس 
قــولــه إن »الـــوضـــع الــيــوم غــيــر مــــؤاٍت إلجـــراء 
مــحــادثــات وخــيــارنــا هــو املــقــاومــة فحسب«. 
وقارن روحاني الوضع الحالي بالحرب التي 
خاضتها إيران في الثمانينيات ضد العراق، 
وقال إن الحكومة تحتاج إلى سلطات مماثلة 
الوقت إلدارة  التي أعطيت لها في ذلك  لتلك 
»لــم نواجه في أي فترة  االقتصاد. وأضـــاف: 

عدن ـ العربي الجديد

 التصعيد بني السعودية وجماعة 
ّ
يبدو أن

ــلــــه« )الــــحــــوثــــيــــني(، فــــي الــيــمــن،  »أنــــصــــار الــ
ذاهــب نحو أبعد حـــدود، مــع ارتــفــاع وتيرة 
هــجــمــات الــجــمــاعــة فـــي الــعــمــق الــســعــودي، 
وبـــــروز رغــبــة لــــدى الـــريـــاض فـــي اســتــثــمــار 
التي   التحوالت 

ّ
التصعيد الحوثي، في ظل

تــشــهــدهــا املــنــطــقــة، وأبـــرزهـــا الــتــوتــر عــالــي 
ــران،  ــ ــات املـــتـــحـــدة وإيــ املـــســـتـــوى بـــني الــــواليــ
الطارئتني  مــكــة  انــعــقــاد قمتي  قــبــل  وكــذلــك 
الــلــتــني دعـــت إلـــى عقدهما الــريــاض أخــيــرًا. 
وتتعاطى السعودية مع هجمات الحوثيني 
ضدها بمبدأ غريب، وهو أنه يحق لها، أي 
السعودية، أن تقصف ما تشاء من األراضي 
الــيــمــنــيــة، ومـــنـــشـــآت وأهـــــــداف مــدنــيــة منذ 
أربـــع ســـنـــوات، فــي إطـــار حــربــهــا املــفــتــوحــة، 
مـــن دون أن يــكــون مـــن حـــق الـــطـــرف اآلخـــر، 
يــردوا باملثل،  أن  الحوثيني،  أي االنقالبيني 

ســابــقــة مـــا نـــواجـــهـــه الـــيـــوم مـــن مــشــاكــل في 
قطاعي البنوك ومبيعات النفط، لذلك نحتاج 
والــشــعــور بظروف  التركيز  إلــى  الجميع  مــن 
ــي خــــطــــاب بــثــه  ــ الــــحــــرب االقــــتــــصــــاديــــة«. وفــ
التلفزيون الرسمي، قال روحاني، إن نظيره 
بعد  لطهران  تهديداته  عن  تراجع  األميركي 
رؤيــتــه وحـــدة الــشــعــب اإليـــرانـــي. وأضــــاف أن 
ــرار تــرامــب  ــة اإليـــرانـــيـــة غــيــرت قــ ــدة األمــ ــ »وحـ
بشأن الحرب، ال سيما بعد تلقيه تحذيرًا من 
قبل مساعدين عسكريني له من خوض حرب 

مع طهران«. 
ويبدو أن إيران باتت تعي أن اعتمادها على 
تحرك أوروبــي إلنقاذها لن يجدي، وهــو ما 
ظهر في حديث لرئيس لجنة األمــن القومي 
اإليــرانــي،  البرملان  في  الخارجية  والسياسة 
حشمت الــلــه فــالحــت بيشه، الـــذي قــال أمــس، 
ــا تنتظر  لــوكــالــة »مــهــر« اإليــرانــيــة، إن أوروبــ
نشوء ظروف جديدة بني طهران وواشنطن، 
وهــــــــي »أظـــــــهـــــــرت عــــــــدم اســـتـــقـــاللـــيـــتـــهـــا فــي 
الــتــطــورات الــراهــنــة«. وأوضـــح أنــه »إلــى حني 
نشوء تلك الظروف، ستسعى أوروبــا لتبقى 
قدم على خطوة«، 

ُ
ت أن  مجرد العــب من دون 

الفــتــًا إلـــى أن »مـــن يــفــكــر بـــأن أوروبـــــا عليها 

بما تيّسر لهم من أدوات وصواريخ بدائية، 
أو بــمــا أوصــلــتــه إيـــــران إلــيــهــم مـــن أســلــحــة 
ــثــــر تـــــطـــــورًا. مــنــطــق  ــرات مـــســـّيـــرة أكــ ــ ــائــ ــ وطــ
فــي سياستها  الــســعــوديــة  الــعــجــرفــة  يشبه 
الــخــارجــيــة كــلــهــا، خــصــوصــًا فــي زمـــن ولــي 
الــعــهــد مــحــمــد بــن ســلــمــان، الــــذي كـــان يظن 
أن حربه على االنقالب الحوثي، عام 2015، 
ستنهي املليشيا التابعة إليران في ظروف 
قــــــراءة سطحية  أيـــــام أو أســـبـــوعـــني، وهــــي 
نابعة من عنصرية ضمنية تجاه اليمنيني 
ــــن، وفـــــق حـــســـابـــات  ــادريـ ــ ــقـ ــ ــراء غـــيـــر الـ ــقــ ــفــ الــ
القيادة السعودية، أن يحاربوا، رغم الفارق 
الهائل باإلمكانات بينهم وبني السعودية، 
والــتــحــالــف الــعــربــي الـــذي تـــقـــوده، وتدعمه 
أمــيــركــا ودول غــربــيــة كــبــرى أخــــرى. وليس 
االســتــنــفــار الــدبــلــومــاســي الــســعــودي، الــذي 
عّبرت عنه دعوة العاهل السعودي سلمان 
بن عبد العزيز إلى عقد اجتماعي قمة، على 
املستويني العربي والخليجي، في مكة، يوم 
30 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، ســـوى تعبير عن 
التي تتحكم بحسابات  الفوقية  »النظرية« 
ــريـــاض تــجــاه الــشــعــوب األخـــــرى والــــدول  الـ
اململكة،  مواجهة  على  تتجّرأ  التي  الفقيرة 
 الــنــظــر عــن كـــون الــحــوثــيــني مليشيا 

ّ
بــغــض

انــقــالبــيــة تــأتــمــر مــن إيــــران، مــن دون إغــفــال 
لــعــب الــقــيــادة الــســعــوديــة عــلــى الحساسية 
ــة املـــتـــمـــثـــلـــة بـــعـــقـــد االجــــتــــمــــاعــــني  ــيــ ــنــ ــديــ الــ
ــي مـــكـــة، املـــديـــنـــة األهــــــم عــنــد  ــن فــ ــوريــ ــذكــ املــ
املــســلــمــني، فــي مــحــاولــة لــحــشــد أكــبــر حجم 
الحوثيني،  التضامن معها، ضد  ممكن من 

ومن خلفهم إيران.

استهداف مطار نجران
وأعـــلـــن الــحــوثــيــون أمــــس الـــثـــالثـــاء، تنفيذ 
ــار مـــديـــنـــة نـــجـــران  ــطــ ــتــــهــــدف مــ ــوم اســ ــجــ هــ
الـــحـــدوديـــة مـــع الــيــمــن، بــاســتــخــدام طــائــرة 

إنقاذ االتفاق النووي فهو مخطئ، ألنها غير 
قادرة على ذلك«.

على الضفة املقابلة، قال وزير املالية الفرنسي، 
برونو لومير، إن أوروبا التي تواجه ضغوطًا 
التجارة  بــشــأن  املتحدة  الــواليــات  مــن  هائلة 
مـــع إيــــــران، لـــن تــخــضــع لــتــحــذيــرات طـــهـــران. 
وأضــــــاف لـــومـــيـــر، فـــي تــصــريــحــات إعــالمــيــة 
أمس: »ال أعتقد أن أوروبا ستنجر إلى فكرة 
التحذيرات هذه«. وأشار إلى أن »األوروبيني 
يواجهون ضغوطًا هائلة من واشنطن في ما 
التهديدات  وأن  إيـــران،  مــع  بالتجارة  يتعلق 
اإليرانية باالنسحاب من االتفاق النووي مع 

القوى العاملية غير مفيدة«.
ــــالن رئــيــس  ــــس إعــ ــرز أمـ ــ ــك، بـ ــ لـــكـــن مـــقـــابـــل ذلــ
الــوزراء العراقي عادل عبد املهدي أن العراق 
ســيــرســل قــريــبــًا جــــدًا وفــــــودًا إلــــى واشــنــطــن 
ــران لــلــمــســاعــدة فـــي تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات.  ــهـ وطـ
وأضاف خالل مؤتمر صحافي أنه ليس هناك 
أي طـــرف عـــراقـــي يــريــد الـــدفـــع صـــوب حـــرب. 
الــقــائــم بــأعــمــال السفارة  جــاء ذلــك فيما عقد 
ــود، أمــــس،  ــ ــــوي هــ األمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــغــــداد، جـ
اجتماعًا مع مستشار األمن الوطني العراقي، 
زعيم »هيئة الحشد الشعبي«، فالح الفياض. 

مــســيــرة بــــدون طــيــار، قــالــت الــجــمــاعــة إنها 
ــيـــمـــا أعـــلـــن  ضــــربــــت مــــخــــزنــــًا لــــأســــلــــحــــة، فـ
الطائرة   

ّ
أن اإلمــاراتــي  الــســعــودي  التحالف 

كانت تحاول مهاجمة أحد املرافق الحيوية 
 تــصــعــيــد هجمات 

ّ
املــديــنــة، مــعــتــبــرًا أن فـــي 

ــي الـــدعـــم من 
ّ
الــجــمــاعــة الــتــي اتــهــمــهــا بــتــلــق

إيـــــــران عـــلـــى »املـــدنـــيـــني واملـــنـــشـــآت املــدنــيــة 
تهديد إقليمي ودولي«.

وجاء استهداف مطار نجران عقب أسابيع 
من إعالن الرياض عن إعادة تشغيله، بعدما 
املواجهات  إثر  كان قد توقف منذ سنوات، 
والهجمات  الحدودية،  املناطق  في  الــدائــرة 
ــيــــون بـــالـــصـــواريـــخ  الــــتــــي يـــشـــنـــهـــا الــــحــــوثــ

البالستية وغيرها من األسلحة.
ــاء الــتــصــعــيــد بــــإعــــالن اســـتـــهـــداف  ــ كـــذلـــك جـ
ــوٍم واحـــــــٍد فـــقـــط مــن  ــ ــار نــــجــــران، بـــعـــد يــ مـــطـ
إعـــالن ســعــودي مــرتــبــك عــن إحــبــاط هجوم 
مدينتي  استهدفا  باليستيني  بصاروخني 
فــي منطقة مكة،  الواقعتني  جــدة والــطــائــف 
إذ جرى تسريب الخبر في الساعات األولى 
مــن صــبــاح أول مــن أمـــس االثــنــني، مــن دون 
ــن الــجــانــب  أن يـــصـــدر أي تــأكــيــد رســـمـــي مـ
وقٍت  في  ويصدر  يعود  أن  قبل  السعودي، 
متأخٍر من مساء االثنني نفسه بيان منسوب 
إلى املتحدث باسم التحالف، العقيد تركي 
 »مــنــظــومــات الــدفــاع 

ّ
املــالــكــي، أفـــاد فــيــه بـــأن

الــجــوي املــلــكــي الــســعــودي رصـــدت )صــبــاح 
ق فــوق مناطق 

ّ
 تحل

ً
االثــنــني( أهــدافــًا جــويــة

وتّم  والطائف،  جــدة  بمحافظتي  محظورة 
التعامل معها وفق ما يقتضيه املوقف«.

وفيما سارع الحوثيون إلى نفي استهداف 
مكة بصواريخ منذ الساعات األولى لتداول 
ــــالم ســـعـــوديـــة، بــدا  الــخــبــر عــلــى وســـائـــل إعـ
ر 

ّ
التأخ ابــتــداًء من  الرياض واضحًا  ارتباك 

إلى  الصاروخني، وصــواًل  اعتراض  بتأكيد 
الــبــيــان الــــذي تــحــّدثــت عـــن تــدمــيــر »أهــــداف 

وقالت السفارة األميركية في بغداد في بيان 
لها إن هود أشار إلى التزام الواليات املتحدة 
ذلك  في  بما  االستراتيجي،  اإلطــار  باتفاقية 
ملهاجمة  العراقية  األراضـــي  اســتــخــدام  حظر 
أي دولــة أخـــرى. فيما كشف مــســؤول عراقي 
»الفياض  أن  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد،  في 
نقل للمسؤول األميركي تأكيدات على براءة 
فــصــائــل الــحــشــد مـــن الــهــجــوم الــصــاروخــي« 

على السفارة األميركية.
وفــــــي الــــســــيــــاق، أبـــــــدت إيـــــــــران رغـــبـــتـــهـــا فــي 
إجــــراء حـــوار مــع دول الــخــلــيــج. جـــاء ذلـــك في 
ــــني الــعــام  ــهـــران إلــــى األمـ ــالـــة وجــهــتــهــا طـ رسـ
ــن، عبر  لــأمــم املــتــحــدة ورئــيــس مجلس األمــ
ــم لــــدى األمــــم املـــتـــحـــدة، مجيد  ــدائـ مــمــثــلــهــا الـ
تخت روانــجــي، وفــق وكالة األنــبــاء اإليرانية 
»إيرنا«. وقال روانجي: »يمكن حل وتسوية 
املنطقة  الراهنة في  املعقدة  القضايا األمنية 
البناء والــحــوار بني دول  التعاطي  فقط عبر 
منطقة الخليج وإيــران«. وتابع: »إن لم تحل 
فــإن نطاق أي  القضايا بــصــورة كاملة،  هــذه 
صــــدام محتمل ســيــتــجــاوز املــنــطــقــة ســريــعــًا، 
وســتــكــون لــه تــداعــيــات جــديــة وواســعــة على 

األمن والسالم الدولي«.

ليأتي  طبيعتها،  تحديد  دون  مــن  جــويــة«، 
ــر مـــن الــســفــارة 

ّ
بــعــد ذلـــك كــلــه تــأكــيــد مــتــأخ

الــســعــوديــة فــي واشــنــطــن، الــتــي قــالــت عبر 
 
ّ
حسابها عــلــى »تــويــتــر« مــســاء اإلثــنــني، أن

»الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــســعــوديــة اعــتــرضــت 
ــــني إيــــرانــــيــــي الـــصـــنـــع أطــلــقــهــمــا  ــاروخــ ــ صــ

الحوثيون على منطقة مكة«.
وعــلــى ضــوء هــذا الــتــطــور، أصـــدرت العديد 
من الحكومات، بما فيها الحكومة اليمنية، 
ــيـــانـــات مـــتـــفـــاوتـــة الــلــهــجــة تــتــضــامــن مــع  بـ
الــســعــوديــة، وتــنــّدد بــاســتــهــداف »األراضــــي 
املــقــدســة«، مــن قــبــل جــمــاعــة الــحــوثــي، علمًا 
 نفي األخيرة جاء باالستفادة من ردود 

ّ
أن

التي واجهتها الجماعة، بعد إطالق  الفعل 

صاروخ باليستي باتجاه جدة في أكتوبر/ 
الـــصـــاروخ الــذي  تــشــريــن األول 2016. وهـــو 
اعتبره الجانب السعودي وقتها استهدافًا 
»مــــكــــة املـــــكـــــرمـــــة«، و»قــــبــــلــــة املـــســـلـــمـــني«،  لـــــ
ــره تــضــامــنــًا  ــــاض عـــلـــى إثـــــ ــريـ ــ وحــــصــــدت الـ
إقليميًا ودوليًا واسعًا، األمر الذي يبدو أنه 
يتكرر مع اإلعالن »املرتبك« عن تعرض مكة 

الستهداف جديد من قبل الحوثيني.
وفي نفيها، قالت »أنصار الله«، على لسان 
املتحدث باسمها وكبير مفاوضيها، محمد 
عبد السالم، إن »أي عملية لوزارة الدفاع يتم 
اإلعالن عنها وال حرج لدينا عند القيام بأي 
عملية دفاعًا عن شعبنا وأرضنا«. واعتبر 
 »اّدعاء العدو باستهداف منطقة الطائف 

ّ
أن

هو محاولة فاشلة للسعودية للخروج من 
الورطة التي وضعت نفسها فيها«، مضيفًا 
هو  املقدسة  واملناطق  املدنيني  »استهداف 

أمر مناٍف ألخالقيات« الحوثيني.

تصعيد غير مسبوق
 تصعيد 

ّ
وجاءت التطورات األخيرة، في ظل

ــيـــة  ــة الـــحـــوثـ ــاعــ ــمــ ــجــ ــــني الــ ــبــــوق بــ ــر مــــســ ــيــ غــ
بــدأ مع استهداف األولــى قرب  والسعودية، 
محطتي  أســبــوع  قبل  السعودية  العاصمة 
من  النفط  ينقل  رئيسي  أنابيب  لخط  ضــخ 
شرق البالد إلى غربها وتحديدًا إلى ميناء 
ينبع، باستخدام طائرات مسيرة بدون طيار. 
وللمرة األولــى في تاريخ هجمات الجماعة 
في العمق السعودي، أعلنت الرياض حينها 
 النفط عبر األنبوب إلجراءات 

ّ
عن توقف ضخ

»أنصار   إيران بإعطاء األوامر لـ
ً
فنية، متهمة

الله« بمهاجمة منشآتها النفطية. كما قالت 
على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
 الحوثيني »جــزء ال يتجزأ 

ّ
عــادل الجبير، إن

مــن الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، ويخضعون 
ألوامـــره«، وهــو تصريح بــدا موجهًا للغرب 
الرياض  )األميركي تحديدًا( والــذي تحاول 
غــرار  على  الحوثيني  مــع  بالتعامل  إقــنــاعــه 
الـــكـــيـــانـــات اإليـــرانـــيـــة املــشــمــولــة بــعــقــوبــات 

واشنطن.
بــــــدوره، أعـــلـــن املــتــحــدث بـــاســـم الــحــوثــيــني، 
مــحــمــد عــبــد الـــســـالم، فـــي تــصــريــحــات يــوم 
ــا »بـــعـــد عــمــلــيــة   مــ

ّ
ــن أن ــــي، عــ ــــاضـ األحــــــد املـ

قبلها«، في  ليس كما  التاسع من رمضان، 
إشــــارة إلـــى هــجــوم الــجــمــاعــة ضـــّد منشآت 
تصّدر  على  مؤشر  وفــي  بالرياض،  نفطية 
التصعيد مجددًا، بالترافق مع التوتر الذي 
ــة اإليــرانــيــة- ــ تــعــيــشــه املــنــطــقــة نــتــيــجــة األزمـ

األمــيــركــيــة، ومــا تــرافــق معها مــن تهديدات 
على املستويات كافة.

تراجع حدة التوتر وارتفاع أسهم الوساطات 
رغم التهديدات المستمرة

حّذر شاناهان من أن المخاطر ال تزال مرتفعة )نيكوالس كام/ فرانس برس(

تشهد القدرات العسكرية للحوثيين تطورًا متسارعًا )محمد حويس/فرانس برس(

عثمان لحياني

ال شك أن الجيش الجزائري في 
عام 2019 تمسك بالدستور والتزم 
بنصوصه، في وقت كان فيه الفراغ 
السياسي يؤهله لإلمساك بالحكم 

من دون عائق، لكنه لم يستوِل على 
السلطة وقد كان الباب مفتوحًا 

أمامه لذلك من دون قوة اعتراض، 
مقارنة مع جيوش عربية تلغي 
الدساتير وتؤسس لالنقالبات.

هل تغّير الجيش أم تغّيرت 
الظروف؟ يأخذ السؤال التالي 

مشروعيته حني يتضح أن هذا 
الجيش الجزائري هو نفسه الذي 
قاد في غضون العقود الستة من 
استقالل البالد سلسلة انقالبات 

عسكرية.
قد تكون التركيبة البشرية للجيش 
في عمقه الصلب قد تغّيرت بفعل 

جيل عسكري شاب يستند إلى 
التقنية وبمستويات علمية وإلى 
شرعية الكفاءة واألداء، بخالف 

الزمن السابق الذي كانت فيه 
الشرعية الثورية املستند األبرز. 

وقد تكون الظروف املحلية تغّيرت 
على أكثر من صعيد في عالقة 

بالبنية السياسية واملجتمعية، لكن 
ما لم يتغّير في الواقع هو عالقة 

الجيش بالحكم، والتي ظلت دائمًا 
تحتكم إلى القاعدة نفسها، إذ 

يمسك الجيش بالسلطة في الخلف 
ويقبع الحاكم املدني في الواجهة 

السياسية.
الخطابات األخيرة لقائد أركان 

الجيش أحمد قايد صالح تندرج 
ضمن القاعدة نفسها، وعالقته 

باملسألة السياسية وبالسلطة ما 
زالت ضمن الرؤية السابقة أيضًا، 

ل الجيش في 
ّ
وأكثر من ذلك يمث

الوقت الحالي أكبر حزب يتعاطى 
الفعل السياسي. على نحو 

أسبوعي يتحدث قائد الجيش في 
الشأن السياسي أكثر من األحزاب، 

ق في »حديث الثالثاء« على 
ّ
ويعل

مواقف ومطالب الشعب، ويحدد 
الحلول والخيارات، ويتحدث عن 
االنتخابات والعدالة والتظاهرات 

والصحافة والشخصيات وتنظيم 
التظاهرات، وُيصدر أحكامًا على 

املواقف واملبادرات السياسية... 
أكثر مما يتحدث في القضايا ذات 

صلة بالشأن العسكري. صحيح أن 
الجيش كفاعل مركزي يبدي تعففًا 

في السلطة في خرق الدستور، أو 
هكذا يبدو، لكنه يرفض في املقابل، 

ربما على أساس منطق الوصاية 
التاريخية على البلد، فتح الطريق 

أمام املبادرة السياسية لحل األزمة.
بهذه الصورة يمكن استقراء أن 

الجيش في الجزائر لم يتحرر 
بعد من نظرة قصور إلى الفاعل 
السياسي، ويرفض التقارب مع 

القوى السياسية حتى في ظل أزمة 
استثنائية.

تسارع التصعيد الحوثي 
السعودي بشكل غير 

مسبوق أخيرًا، مع 
مواصلة استهداف »أنصار 

اهلل« مناطق سعودية 
حيوية، كان آخرها، أمس 
الثالثاء، مطار نجران، بعد 

يوم من الحديث غير 
المؤكد عن استهداف 

منطقة مكة بصاروخين

ذكرت وكالة »سبأ« التابعة للحوثيين، أنهم 
عملية  أمس  شنّوا  لهم  الموالي  والجيش 
سيطرة  تحت  مــواقــع  على  هجومية 
جبل  شــرق  اإلمــاراتــي  السعودي  التحالف 
مقتل  إلى  أدى  ما  حجة،  بمحافظة  النار 
عدد من العناصر الموجودين في المكان. 
في السياق، ذكرت الوكالة أن 4 مواطنين 
غارة  في  آخرون   11 وأصيب  ُقتلوا  يمنيين 
في  ســيــارة  استهدفت  التحالف  لطيران 
مديرية مستبا بمحافظة حجة. كما أشارت 
متفرقة  مناطق  استهدف  قصفًا  أن  إلى 

غرب قرية مغاري بمديرية حيس.

في حاجة الى مساعدة
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رغم الهدوء النسبي 
الذي ساد شمال غربي 
سورية، إال أن الوقائع 
الميدانية والتعزيزات 

العسكرية تشي بأّن 
احتمال استئناف 

المعركة ليس بعيدًا

»الجيش الحر« يتحّسب 
مستقبًال لمعارك 

أقوى من السابقة
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تونس: اإلفراج
عن المنصف قرطاس

قــــــــررت دائـــــــــرة االتـــــهـــــام بــمــحــكــمــة 
االســــتــــئــــنــــاف فـــــي تـــــونـــــس، أمــــس 
الـــــثـــــالثـــــاء، اإلفـــــــــــراج عـــــن الــخــبــيــر 
األممي التونسي املنصف قرطاس، 
الــذي تــّم توقيفه فــي مطار تونس 
ــــي، بــســبــب شــبــهــة  ــــدولـ ـ قــــرطــــاج الـ
ــازًا، في  ــهــ الــتــجــســس واقـــتـــنـــائـــه جــ
الوقت الذي تمسكت األمم املتحدة 
املنوبي  وأكــد  األمــمــيــة.  بحصانته 
أنه  قــرطــاس  محامي  الفرشيشي، 
»تـــّم اإلفـــراج عــن مــوكــلــه«. وأوضــح 
في  الجهاز  استخدم  »قــرطــاس  أن 
إطـــار مــهــامــه األمــمــيــة وهـــو لتتبع 
الــطــائــرات الــتــي تعتبر مــحــل شــّك 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــســـاهـــمـــة فــــي خـــرق 
العقوبات املسلطة من قبل مجلس 

األمن على ليبيا«.
)العربي الجديد(

أحمد قايد صالح
للشعب: تعاونوا معنا

أكـــــــــــد رئـــــــيـــــــس أركـــــــــــــــــان الــــجــــيــــش 
ــد قــايــد  ــمــ الــــجــــزائــــري الــــفــــريــــق أحــ
صــالــح )الـــصـــورة(، أمــس الــثــالثــاء، 
أن »الجيش والعدالة يملكان األدلة 
الكافية إلدانة رموز الفساد«، ودعا 

الجيش  مع  »التعاون  إلــى  الشعب 
 األزمة السياسية الراهنة 

ّ
حتى حل

ر مــمــن وصفهم 
ّ
ــذ فــي الـــبـــالد«. وحــ

ــاب املـــخـــطـــطـــات الــخــبــيــثــة  ــ ــــحـ »أصـ
الـــتـــي تــســتــهــدف زعـــزعـــة اســتــقــرار 

البالد«. 
)العربي الجديد(

طالب الجزائر
يواصلون تظاهراتهم

جــــّدد الـــطـــالب فـــي الـــجـــزائـــر، أمــس 
الــثــالثــاء، مــوعــدهــم األســبــوعــي مع 
ــًا لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي  ــمـ الــــشــــارع دعـ
ــل رمـــــــوز نـــظـــام  ــيـ ــرحـ واملــــطــــالــــبــــة بـ
ــلــــوع عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــيــــس املــــخــ الــــرئــ
ــقـــديـــن املــــواقــــف  ــتـ ــنـ ــة، مـ ــقـ ــيـ ــلـ ــفـ بـــوتـ
املترددة لقائد الجيش أحمد قايد 
صالح بشأن الوضع السياسي في 

البالد.
واســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــت قـــــــــــــــــوات األمــــــــــن 
الــجــزائــريــة الــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع 
العاصمة  فــي  الــتــظــاهــرات  لتفرقة 
الطلبة  اقتحم  بعدما  الــجــزائــريــة، 
الحاجز األمني الذي أقيم على بعد 

أمتار من القصر الحكومي.
)العربي الجديد(

مصر: مقتل 16
شخصًا في العريش

املــصــريــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمس الثالثاء، مقتل 16 مواطنًا في 
مــديــنــة الـــعـــريـــش، بـــدعـــوى الــقــضــاء 
على خليتني للعناصر »اإلرهابية« 
في توقيت متزامن، كانتا تخططان 
لــتــنــفــيــذ ســلــســلــة مــــن الــعــمــلــيــات 
الــعــدائــيــة ضـــد شــخــصــيــات هــامــة 
ــة فــــــي شـــمـــال  ــلـــفـ ــتـ ــخـ ــاطــــق مـ ــنــ ــمــ بــ
ســيــنــاء، ومــنــشــآت هــامــة وحيوية 
في املحافظة، بناًء على معلومات 
ــنــــي  ــوطــ الــ األمـــــــــــن  قــــــطــــــاع  وردت 

بالوزارة.
)العربي الجديد(

روسيا: 5 آالف »داعشي«
في شمال أفغانستان

الروسي،  األمــن  كشف مدير جهاز 
)الــصــورة(،  بورتنيكوف  ألكسندر 

ــثـــالثـــاء، أن »نـــحـــو 5 آالف  الـ أمــــس 
مسلح من تنظيم داعش اإلرهابي 
يــتــمــركــزون فــي املــنــاطــق الشمالية 
من أفغانستان، قرب حــدود بلدان 
)رابـــطـــة الـــــدول املــســتــقــلــة(، وأنــهــم 
يمتلكون مواد وتكنولوجيا إنتاج 
أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة«. وأضــــــاف أن 
ــــالده حــصــلــت عـــلـــى »مــعــلــومــات  بــ
ــة« بــــشــــأن امــــتــــالك هــــؤالء  ــوقــ ــوثــ مــ
املسلحني طائرات مسيرة و»مواد 
وتكنولوجيا وبنية تحتية إلنتاج 
األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة والــســمــوم 
الطائرات  ويستخدمون  الحيوية، 

املسيرة«.
)األناضول(

أعلنت نقابات ومجموعات 
مهنية استعدادها 

لتنفيذ اإلضراب

النشطاء الذين صدر 
قرار بإخالء سبيلهم 

استفادوا من وساطات

حراس صالح قوش 
يمنعون تنفيذ أمر اعتقال 

صادر بحقه

يخطط النظام لتمرير 
سريع وهادئ لقانون 

العمل األهلي

اإلضراب لمواجهة 
تعنت العسكر

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

خــــيــــبــــة أمــــــــــل جـــــــديـــــــدة أصـــــابـــــت 
األولــى  الساعات  فــي  السودانيني 
مـــن صـــبـــاح أمــــس الـــثـــالثـــاء، حني 
أعــلــن كــل مــن املــجــلــس الــعــســكــري االنــتــقــالــي، 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، فشلهما  ــــالن  ــوى إعـ ــ وقـ
في التوّصل إلــى اتفاق حــول منصب رئيس 
ــادة مـــقـــتـــرح تــشــكــيــلــه، وكـــذلـــك  ــيــ مــجــلــس ســ
عــلــى نــســب مــشــاركــة الــعــســكــريــني واملــدنــيــني 
تداعيات  أمــام  املجال مفتوحًا  يترك  ما  فيه، 
عـــــدة، خــصــوصــًا بــعــدمــا أعــلــنــت املــعــارضــة 
نــيــتــهــا الــلــجــوء إلــــى الــتــصــعــيــد فـــي الـــشـــارع 
العام والعصيان، بينما وعد  عبر اإلضــراب 
املــجــلــس الــعــســكــري بــاالســتــمــرار بــمــحــاوالت 
الــتــوّصــل إلـــى تــفــاهــم مــع الــقــوى السياسية 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي تـــفـــاوضـــه. وُيـــعـــّد منصب 
رئيس مجلس السيادة ونسب توزيع املقاعد 
في هذا املجلس، من أبــرز نقاط الخالف بني 
الطرفني منذ بداية املفاوضات في 13 إبريل/ 
ــنــت بــعــد يومني 

ّ
نــيــســان املــاضــي، والــتــي دش

فــقــط مـــن عـــزل نــظــام الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر. 
ويـــصـــّر املــجــلــس الــعــســكــري عــلــى أن تــكــون 
الغلبة العددية داخل مجلس السيادة لصالح 
الـــعـــســـكـــريـــني، عـــلـــى أن يــحــتــفــظــوا بــمــنــصــب 
رئــاســة هــذا املــجــلــس، فــي حــني تتمّسك قوى 
إعــــالن الــحــريــة والــتــغــيــيــر بـــأن تــكــون الغلبة 
الـــعـــدديـــة لـــصـــالـــح املـــدنـــيـــني، واملــــــــــداورة فــي 
املــدنــيــني والعسكريني.  املــجــلــس بــني  رئــاســة 
واســتــطــاع املــجــلــس الــعــســكــري وقـــوى إعــالن 
الحرية والتغيير، التوصل األسبوع املاضي 
إلى اتفاق يتعلق بمهام وصالحيات مجلس 
الــســيــادة ومجلس الــــوزراء والــبــرملــان، خالل 
الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة الــتــي اتــفــق عــلــى أن تكون 
ثـــالث ســـنـــوات. كــذلــك تـــّم الــتــوافــق عــلــى منح 
قـــوى إعــــالن الــحــريــة والــتــغــيــيــر حــق تشكيل 
الــــــوزراء، وكــذلــك حــق تسمية ثلثي  مــجــلــس 
الثلث  يترك  فيما  االنتقالي،  البرملان  أعضاء 
األخــيــر لــلــقــوى السياسية األخــــرى، الــتــي لم 

تكن جزءًا من نظام عمر البشير.
املفاوضات  فشل  بعد  ما  تداعيات  وتباينت 
تــمــامــًا بــني املــجــلــس الــعــســكــري وقـــوى إعــالن 
إلى  األّول  الحرية والتغيير. ففي حني ذهــب 

ــتــــي أعـــلـــنـــت بـــدورهـــا  ــة، والــ ــافــ ــة كــ ــيـ والـــخـــدمـ
جاهزيتها للتواصل من أجل التنسيق. وبعد 
ــــالق الـــنـــداء مـــن تــجــّمــع املــهــنــيــني، أعــلــنــت  إطـ
نـــقـــابـــات ومـــجـــمـــوعـــات مــهــنــيــة اســتــعــدادهــا 
لجنة  أّكـــدت  إذ  السياسي،  اإلضـــراب  لتنفيذ 
أطـــبـــاء الــــســــودان املـــركـــزيـــة فـــي بـــيـــان لــهــا أن 
»األطـــبـــاء عــلــى أهــبــة االســتــعــداد لتنفيذ كل 
للعيادات  تمامًا  والــتــفــرغ  اإلضــــراب،  أشــكــال 
ــة ملـــعـــالـــجـــة الـــجـــرحـــى واملـــصـــابـــني،  ــيـ ــدانـ ــيـ املـ
وتحويل املرضى للعالج في عيادات مؤقتة 
خارج مستشفيات وزارة الصحة، وذلك حتى 
االنـــتـــصـــار الــكــامــل غــيــر املــنــقــوص لــثــورتــنــا 
الــــظــــافــــرة«. كـــذلـــك، خــــرج مــوظــفــو بـــنـــوك من 
لــإضــراب،  تــأيــيــدهــم  معلنني  عملهم  أمــكــنــة 
مثل موظفي »البنك الفرنسي« الذين حملوا 
الفتات كتب عليها عبارة »اإلضــراب العام«. 
السودانيني،  التشكيليني  تجمع  أعلن  كذلك 
ــان، تــســجــيــل نــفــســه لـــحـــضـــور كــامــل  ــيــ فــــي بــ
الشامل، متى ما أعلن عنه تجمع  لــإضــراب 

املهنيني السودانيني.
وأعــلــن مهنيو شــركــة »بــتــرو إنــرجــي« بحقل 
ــعـــداد لــلــمــشــاركــة في  ــتـ ــم، االسـ ــدورهــ كـــيـــي، بــ
اإلضـــــــــراب، فــــي حــــني أصـــــــدرت الــســكــرتــاريــة 
الــتــمــهــيــديــة لـــنـــادي أعـــضـــاء الــنــيــابــة الــعــامــة 
بـــيـــانـــًا قــــالــــت فـــيـــه إنــــهــــا وضــــعــــت اإلضـــــــراب 
الشامل قيد الدراسة. وفي محيط االعتصام 
أمام مقر قيادة الجيش السوداني، كانت رّدة 
ت املجلس 

ّ
الفعل على فشل املفاوضات وتعن

ــلـــطـــة غــاضــبــة  ــي تـــســـلـــيـــم الـــسـ ــ الـــعـــســـكـــري فـ

اتفاق  إلــى  للوصول  سويًا  بالعمل  »التعّهد 
يــلــّبــي طـــمـــوحـــات الـــشـــعـــب«، مــضــت الــثــانــيــة 
الــثــوري ضّد  التصعيد  التلويح بسالح  إلــى 
املــجــلــس الــعــســكــري، لــحــني تــحــقــيــق مــطــالــب 
الثورة السودانية. وفي السياق، قال القيادي 
ــــالن الــحــريــة والــتــغــيــيــر،  الـــبـــارز فـــي قــــوى إعـ
محمد ناجي األصم، في حديث مع »العربي 
ــفــــاوضــــات،  ــــالن فـــشـــل املــ ــ الــــجــــديــــد«، بـــعـــد إعـ
 »الــــخــــطــــوات الــجــمــاهــيــريــة فــــي مــيــاديــن 

ّ
إن

االعتصام في الخرطوم واألقاليم متواصلة، 
وفـــي حـــال عـــدم حــــدوث تـــقـــارب مـــع املجلس 
 تلك 

ّ
ــإن ــ ــثــــورة، فـ الــعــســكــري يــلــبــي مــطــالــب الــ

إلــى محطة اإلضــراب  الخطوات ستصل أواًل 
السياسي في القطاعات املهنية، وفي مرحلة 

ثانية وأخيرة العصيان املدني الشامل«.
ــيـــان الــــالحــــق الــــــذي صـــــدر عــن  ــبـ ولـــــم يـــكـــن الـ
الحراك  السودانيني، دينامو  املهنيني  تجمع 
الـــثـــوري، مختلفًا عــمــا ذكــــره األصــــم، إذ قــال 
التفاوض  من  الجديدة  »الجولة   

ّ
إن التجّمع 

 
ّ
أن الثالثاء، ووضــح فيها تمامًا  يــوم  انتهت 
املجلس العسكري ال يزال يضع عربة املجلس 
الــســيــادي أمـــام حــصــان الــثــورة، ويــصــر على 
إعالن  أهــداف  وتبديد  إفراغها من جوهرها 

الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه«.
 إعالن الحرية 

ّ
وأضاف التجمع في بيانه »أن

والتغيير الذي وقعت عليه القوى السياسية 
ــا 

َّ
واملــدنــيــة واملــهــنــيــة والــحــركــات املــســلــحــة، مل

ــع بــنــد الــســلــطــة املـــدنـــيـــة كـــجـــواب شــرط  وضــ
يــبــّدل سلطة  لــم يكن يــرغــب فــي أن  للتغيير، 
عــســكــريــة قــديــمــة بــســلــطــة عــســكــريــة جــديــدة، 
هياكلها  تــكــون  أن  تــعــنــي  املــدنــيــة  فالسلطة 
جميع  في  مدنية  وبأغلبية  بالكامل،  مدنية 
مفاصلها، بما في ذلك الشق السيادي فيها، 
املــســلــحــة بحراستها  الـــقـــوات  تــقــوم  أن  عــلــى 

وحمايتها كواجب عليها«.
وأعلن التجّمع فتح ما سّماه دفتر الحضور 
الثوري لإضراب السياسي العام، مؤكدًا أن 
الــحــراك  بــدايــات  أقــرهــا منذ  الــتــي  الترتيبات 
ــســتــكــمــل مـــن أجــــل تــحــديــد ســاعــة 

ُ
ــثــــوري ت الــ

املــدنــي واإلضـــراب  العصيان  الصفر وإعـــالن 
الــســيــاســي الــعــام بــجــداول معينة. ودعـــا كل 
الــجــهــات واملـــكـــونـــات لــلــتــواصــل مـــع قــيــادات 
ــراب فــي الــقــطــاعــات املــهــنــيــة والــحــرفــيــة  ــ اإلضـ

جــدًا، وقــد وصلت إلــى حــّد توجيه انتقادات 
لتراخيها مع  الحرية والتغيير  إعــالن  لقوى 
املــجــلــس الــعــســكــري، كــمــا رأى الــبــعــض. لكن 
الدين،  نــور  املعتصمني، ويدعى سعيد  أحــد 
ــه ال 

ّ
إن قــال في حديث مع »العربي الجديد«، 

يزال يحتفظ باألمل والتفاؤل بحدوث اتفاق 
نهائي مع املجلس العسكري االنتقالي، رغم 
املاضيني.  اليوميني  فــي  حــدث  الـــذي  ر 

ّ
التعث

لتقريب  لجان وساطة وطنية  ل 
ّ

تدخ ع 
ّ
وتوق

الــطــرفــني، وحثهما على  بــني  النظر  وجــهــات 
ــــن جـــانـــب  ــًا مـ ــــادل الـــــتـــــنـــــازالت، خـــصـــوصـ ــبـ ــ تـ
ــــرص على  املــجــلــس الــعــســكــري، الـــطـــرف األحـ
املرتبط  الدولي واإلقليمي  الدعم  عدم فقدان 
بــتــســلــيــم الــســلــطــة إلـــى حــكــومــة مــدنــيــة. غير 
اســتــعــدادهــم  أعــلــنــوا  آخـــريـــن،   معتصمني 

ّ
أن

ــام لــتــلــبــيــة أي دعـــــــوات مــــن قـــــوى إعــــالن  ــتــ الــ
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر، بـــخـــصـــوص تــصــعــيــد 
املــواجــهــة مــع املــجــلــس الــعــســكــري. وفـــي هــذا 
اإلطــار، قال معتصم يدعى عبد املنعم بشير 
»نــحــن جـــاهـــزون لــلــتــظــاهــرات واإلضــــرابــــات 
واالعــــتــــصــــامــــات، ومـــســـتـــعـــدون فــــي ســبــيــل 
تــحــقــيــق أهـــدافـــنـــا لـــدفـــع الــثــمــن بــضــربــنــا أو 
اعــتــقــالــنــا واســتــقــبــال الــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع 
السابق قبل سقوط  لنا في  كــان يحدث  كما 

البشير«.
ــر يــــدعــــى مـــحـــمـــد أنــهــم  ــ وأكـــــــد مــعــتــصــم آخــ
إلــى منازلهم بعد  يــعــودوا  لــن  كمعتصمني 
أكــثــر مــن 5 أشــهــر فــي الــشــوارع واملعتقالت 
ومـــيـــاديـــن االعـــتـــصـــام »لــيــحــكــمــنــا الــعــســكــر 
ــرورة قــيــام  ــ ــ ــــرة أخــــــــرى«، مــــشــــددًا عـــلـــى ضـ مـ
»تصفية  على  تعمل  كــامــلــة،  مدنية  سلطة 
دولـــــة نـــظـــام الــبــشــيــر الــعــمــيــقــة، ومــحــاكــمــة 
ــة الـــبـــالد  ــئـ ــيـ ــهـ ــام الــــبــــائــــد، وتـ ــظــ ــنــ رمــــــــوز الــ

النـــتـــخـــابـــات حــــرة ونـــزيـــهـــة«. الــتــبــايــن في 
درجـــات الــتــفــاؤل والــتــشــدد بــني املعتصمني 
يشابه تمامًا التباين بني القوى السياسية 
وقـــوى إعـــالن الــحــريــة والتغيير عــلــى وجــه 
التحديد. فالحزب الشيوعي يبدو إلى حد 
 إلــى مــا تــّم مــن تفاوض، 

ّ
بعيد غير مطمئن

ويسعى من خالل بياناته إلى التعبير عن 
رفــضــه ألي وجــــود عــســكــري داخــــل مجلس 
السيادة، كما يتشدد أكثر ضّد فكرة رئاسة 
كــذلــك، ال يتردد  املــجــلــس.  لــهــذا  العسكريني 
الحزب املعروف بقدرته على اإلمساك دومًا 
الــتــهــديــد بالتصعيد  فـــي  الــلــعــبــة،  بــخــيــوط 
الـــثـــوري والــتــعــامــل مــع املــجــلــس العسكري 
كسلطة انقالبية فقط، يمكن إسقاطها كما 
السابق  الــدفــاع  البشير وبعده وزيــر  سقط 

عوض بن عوف.
 

ّ
محل ليست  دومـــًا  الشيوعي  تــوجــهــات  لكن 
ــــل مــنــظــومــة  ــــرى داخـ تــرحــيــب مـــن أطـــــراف أخـ
ــزب »األمــــــة«  ــ »الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، مـــثـــل حـ
و»املــــؤتــــمــــر الـــــســـــودانـــــي«، الـــلـــذيـــن يــــصــــّران 
على عــدم الــدخــول فــي مــواجــهــة مــع املجلس 
الـــعـــســـكـــري، بــــل يـــطـــالـــبـــان بــتــطــويــع األخـــيـــر 
التغيير  لــيــكــون شــريــكــًا أســاســيــًا فــي عملية 
ــّرر الــعــام  ــبـــالد. فـــي الــســيــاق، رأى املـــحـ فـــي الـ
 
ّ
أن الــلــه،  يــاســر عبد  »الــســودانــي«،  لصحيفة 
ــرفــــي املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري وقــــــوى إعــــالن  »طــ
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر إذا لـــم يـــقـــّدمـــا تـــنـــازالت 
صالحهما«.  لــغــيــر  األمــــور  ستسير  ســريــعــة 
 
ّ
وأضــاف في حديث مع »العربي الجديد« أن
»املجلس يواجه ضغوط الجيش الرافض ألن 
يرأس مدني رتبًا رفيعة في القوات املسلحة 
الحرية  تواجه  بينما  السيادة،  مجلس  عبر 
والتغيير ضغوط الشارع، الذي ال يرغب في 

رئيس  منصب  فــي  جديد  عسكري  مشاهدة 
مجلس السيادة، وذلك بعد تجربة البشير«.

املفاوضات  إذا فشلت  أنــه  الله  وأوضــح عبد 
وتــمــتــرس كــل طـــرف عــنــد رأيـــه »فــمــن املــرجــح 
قيام  خــيــار  إلــى  العسكري  املجلس  يلجأ  أن 
انـــتـــخـــابـــات خــــالل 6 أشـــهـــر، بــيــنــمــا ستلجأ 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر لــخــيــار الــعــصــيــان املــدنــي 
 »الــطــرفــني يــحــاوالن 

ّ
الــشــامــل«. ولــفــت إلــى أن

حتى اآلن االحتفاظ بشعرة معاوية بينهما«، 
 »هــــنــــاك لـــجـــانـــًا تـــعـــمـــل بــني 

ّ
مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن

لكل  اثنني  أشــخــاص؛   4 مــن  الطرفني، مكونة 
طرف، تسعى لتقريب شقة الخالف، وهذا أمر 

ع أن تظهر نتائجه في أقرب وقت«.
ّ
يتوق

فــي غــضــون ذلـــك، وفــي تــصــّرف يناقض ما 
ع إليه السودانيون، قال وكالء نيابات 

ّ
يتطل

 نــيــابــة مــكــافــحــة 
ّ
فـــي بـــيـــان لـــهـــم، أمـــــس، إن

الثراء العام واملشبوه، فشلت أول من أمس 
اإلثنني في إلقاء القبض على املدير السابق 
لجهاز األمن واالستخبارات، الفريق صالح 
قـــوش، وذلـــك بسبب الــحــراســة الــخــاصــة به 
التي تصدت للمهمة، قبل أن يؤكد االدعــاء 
السوداني أمس صحة األمر. وذكر الوكالء، 
الذين كانوا قد شكلوا تجمعًا باسم نادي 
ــر دعــــوى جنائية  الــنــيــابــة الــعــامــة، أنـــه وإثــ
أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام واملشبوه 
املتهم فيها قوش، تحّركت قوة من الشرطة 
يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت اإلشراف 
املباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة 
والتفتيش  الــقــبــض  أمـــر  لتنفيذ  املــخــتــص، 
 
ّ
تهم الصادر من النيابة، إال أن

ُ
على منزل امل

املكلفة بحراسة منزله تصّدت لأمر  القوة 
لم  بأنه   

ً
الصادر، ورفضت تنفيذه، متذّرعة

تصدر إليها أوامر بذلك.

المعارضة السودانية 
تلّوح بالعصيان 

بعد فشل المفاوضات

أعلن معتصمون استعدادهم لمواكبة الفعاليات االحتجاجية للمعارضة )فرانس برس(

)Getty( يحاول السيسي إظهار جانب إيجابي عن نظامه للخارج

بدأت المعارضة السودانية التحضير لمرحلة ما بعد فشل المفاوضات 
بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعالن الحرية والتغيير أخيرًا، 
ملوحًة باإلضراب الشامل والعصيان، مسنودًة بذلك بتجمعات مهنية 

أعلنت استعدادها لهذا الخيار ومتظاهرين أيدوا الخطوة

تقرير

وترحيب بعض التيارات املعارضة بها، 
تقّدم عدد من املحامني املؤيدين للسلطة 
بمزاعم  مـــرزوق  مــع  للتحقيق  ببالغات 
ــة ونــــشــــر أخـــبـــار  ــ ــدولـ ــ اإلخــــــــالل بــــأمــــن الـ
ــقــــرار الـــوطـــنـــي،  ــتــ كــــاذبــــة وزعــــزعــــة االســ
من  اإلعـــالم  املصرية  السلطات  ومنعت 
تناول بنود مــبــادرة مـــرزوق، ثم فتحت 
وســائــل اإلعــــالم املــوالــيــة للسلطة الــنــار 
عــلــى مـــــرزوق واتــهــمــتــه بــالــتــنــســيــق مع 
»اإلخــــوان« والتعامل مــع وســائــل إعــالم 
معادية للسلطة كالقنوات التي تبث من 

تركيا وقطر.
وبــحــســب مـــصـــدر قـــانـــونـــي مــطــلــع على 
ــة، فـــــــإن االتــــهــــامــــات  ــيــ ــقــــضــ مــــجــــريــــات الــ
القضية ال تتعدى كونها  موضوع هــذه 
كــــالمــــًا إنـــشـــائـــيـــًا عـــــن عــــالقــــة املــتــهــمــني 
الـــنـــيـــابـــة  إلــــــى أن  »اإلخـــــــــوان«، الفــــتــــًا  بــــــــــ
اســتــحــدثــت تــهــمــة جـــديـــدة تــنــطــبــق على 
ــيــــات املـــــعـــــارضـــــة مــــــن خــــــارج  الــــشــــخــــصــ
جماعة »اإلخوان«، هي »مشاركة جماعة 
إرهــابــيــة الــعــمــل عــلــى تحقيق أهــدافــهــا« 
حتى ال تصطدم بحقيقة خصومة هذه 
الشخصيات مع »اإلخــوان« ومشاركتهم 
جــمــيــعــًا فـــي 30 يــونــيــو/ حـــزيـــران 2013 
ضد حكم الرئيس املعزول محمد مرسي.

ــام الــســيــســي يــــحــــاول أن  ويــــبــــدو أن نـــظـ
يرسم لنفسه صورة مختلفة عن صورة 
»النظام القمعي الكالسيكي« في وسائل 
املقبلة، فبعد  الفترة  الغربية في  اإلعــالم 
سنوات من املضي قدمًا في طريق واحد 
فقط هو البطش من دون إبداء أي مرونة 
أو استجابة للمناشدات، فإن التحركات 
ــنـــظـــام تـــعـــكـــس رغـــبـــتـــه فــي  ــلـ ــرة لـ ــ ــيــ ــ األخــ
على  الحفاظ  مع  إيجابي،  إظهار جانب 
ضد  التقليدية  السياسي  القمع  قــواعــد 
التي  واليسارية  اإلسالمية  املجموعات 
يرفض النظام التعامل معها مبدئيًا وال 

يرحب بها في املجتمع املصري.
الــتــحــركــات بمعزل  قـــراءة هــذه  وال يمكن 
عن تطورين أساسيني، األول هو تخطيط 
الــنــظــام لــتــمــريــر ســريــع وهـــــادئ لــقــانــون 
العمل األهلي أو تنظيم عمل الجمعيات 
ــيـــة، الـــــذي أقـــرتـــه الــحــكــومــة بصفة  ــلـ األهـ
قانون مهم وحيوي  أخيرًا، وهو  نهائية 
بالنسبة للدول الغربية املانحة للمجتمع 
املــدنــي والــحــكــومــة املــصــريــة. أمــا التطور 
الـــثـــانـــي فــهــو مـــحـــاولـــة الــســيــســي تــالفــي 
اآلثار السلبية العميقة لتقرير الخارجية 
األميركية عــن حقوق اإلنــســان فــي مصر 

الذي صدر في مارس/ آذار املاضي.

اســتــفــادوا مــن »وســاطــات مكثفة« قامت 
بــهــا الـــعـــديـــد مـــن الــشــخــصــيــات املــوالــيــة 
لــلــنــظــام الـــحـــالـــي ولـــهـــا خــلــفــيــات فــكــريــة 
وحـــزبـــيـــة نـــاصـــريـــة، عــلــى رأســـهـــا نقيب 
االستعالمات  هيئة  رئيس  الصحافيني، 
ورئيس مجلس  رشـــوان،  الحالي، ضياء 
رزق،  ــر  ــاســ يــ األخـــــبـــــار  مـــؤســـســـة  إدارة 
ورئيس املجلس القومي لحقوق اإلنسان 
محمد فائق. ولــم يتحقق إخــالء السبيل 
إال بــعــد الــتــعــهــد الــشــخــصــي مـــن بعض 
الــوســطــاء بــعــدم ظــهــور معصوم مــرزوق 
ــــي وســـائـــل  ويـــحـــيـــى الـــــقـــــزاز تــــحــــديــــدًا فـ
اإلعــالم، وأن يلزما منزليهما طوال فترة 

التحقيقات املستمرة في هذه القضية.
وأوضــحــت املــصــادر أن مشكلة األجــهــزة 
ــذه الــشــخــصــيــات لــيــســت مــبــدئــيــة،  مـــع هــ
»وأن النظر لهم ليس كما ُينظر لإخوان 
املــســلــمــني أو الـــيـــســـاريـــني املـــاركـــســـيـــني... 
فــهــنــاك فــــارق واضــــح يــتــعــلــق بـــرؤيـــة كل 
الجيش واألجــهــزة  لــلــدولــة ولـــدور  منهم 
ــا وعـــالقـــاتـــهـــا  ــهـ ــة بـ ــيــ ــنــ الـــســـيـــاديـــة واألمــ
بــمــحــيــطــهــا اإلقــلــيــمــي والـــقـــوى الــغــربــيــة 
أيضًا«، مشيرة إلى أن فتح هذه القضية 
للنشطاء املخلى سبيلهم كان على سبيل 
»التأديب« وليس »االنتقام« نظرًا ملا بدر 

منهم من هجوم على السيسي.
وكــان معصوم مــرزوق قد أطلق مبادرة 
في يوليو/ تموز 2018 لالستفتاء على 
بقاء نظام الحكم القائم برئاسة السيسي 
الشعب  قبل  وإذا   ،2014 لــدســتــور  وفــقــًا 
باستمراره في الحكم فهو بذلك يمنحه 
استمراره  على  اعــتــرض  وإذا  الشرعية، 
َيصُدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء 
جميع القوانني الصادرة من 2014 حتى 
يــرعــى  ـــل مــجــلــس رئــــاســــي  اآلن، وُيـــشـــكَّ
كــتــابــة دســتــور جــديــد وانــتــخــاب رئيس 
ــادرة  ــبــ جـــديـــد لـــلـــبـــالد. وفــــــور إعــــــالن املــ
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إشــارات  إرســال  املصري  النظام  يواصل 
التي  الغربية  والدوائر  للدول  متضاربة 
تــتــابــع عـــن كــثــب تـــــردي أوضــــــاع املــجــال 
العام وحقوق اإلنسان، وكذلك للتيارات 
ــل. فــفــي  ــالــــداخــ الـــســـيـــاســـيـــة املـــعـــارضـــة بــ
الـــوقـــت الــــذي بــــدأت فــيــه أجـــهـــزة الــنــظــام 
السياسيني  النشطاء  حملة جديدة ضد 
الــــيــــســــاريــــني، وبــــعــــد أيــــــــام مـــــن إصـــــــدار 
ــرار عـــفـــو عــــن مــعــتــقــلــني ومــحــبــوســني  ــ ــ قـ
ومحكومني معظمهم متهمون باالنتماء 
لجماعة »اإلخوان املسلمني« أو التعاطف 
معها، أصدر النظام قرارًا بإخالء سبيل 
املــعــارضــني  السياسيني  الــنــشــطــاء  مــن   5
ــاح الـــســـيـــســـي، وهـــم  ــتــ ــفــ لـــنـــظـــام عـــبـــد الــ
الفتاح  وعــبــد  مــــرزوق،  معصوم  السفير 
ورائــد سالمة، ويحيى  البنا،  الصعيدي 
الـــقـــزاز، والــنــاشــطــة نــرمــني حــســني، على 
بشأن  إليهم  املوجهة  االتــهــامــات  خلفية 
»الــتــنــســيــق مــــع جـــمـــاعـــة مـــحـــظـــورة هــي 
ــن الــعــام،  ــ اإلخـــــوان وتــكــديــر الــســلــم واألمـ

ونشر أخبار كاذبة«.
ــرار إخــــالء  ــ ــًا أن قــ والــــالفــــت لــلــنــظــر أيـــضـ
ــدر بــــشــــأن 5 نـــشـــطـــاء فــقــط  ــ الـــســـبـــيـــل صــ
فــي هـــذه الــقــضــيــة، هــم املــنــتــمــون للتيار 
ني 

َ
الناصري القومي، وتم استثناء ناشط

تم القبض عليهما أثناء فترة تفّجر هذه 
القضية، والتي وصفها املحامون وكالء 
وقائعها  بــدء  منذ  »املفتعلة«  بـ املتهمني 
والــنــاشــطــان   .2018 آب  أغـــســـطـــس/  فـــي 
قرار  من  يستفيدا  لن  اللذان  املحبوسان 
إخـــــالء الــســبــيــل هـــمـــا: ســـامـــح ســـعـــودي، 
ــرى، وعــمــرو  ــ ــو مــتــهــم فـــي قــضــيــة أخــ وهــ
محمد، الذي أوضحت التحريات األمنية 
بحسب  اإلخــــوان«  لجماعة  »ينتمي  أنــه 
مصدر قضائي مطلع على هذه القضية، 

ولذلك لم يستفد من القرار األخير.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة نـــاصـــريـــة 
»العربي الجديد«، إن النشطاء الخمسة  لـ
ــــالء ســبــيــلــهــم،  ــإخـ ــ ــــن صــــــدر قــــــــرار بـ ــذيـ ــ الـ

إشارات متضاربة من السيسي 
تحسين الصورة خارجيًا وتمسك بالقمع

جاء قرار السلطات 
المصرية بإخالء سبيل 5 

ناشطين سياسيين، ليرسل 
أكثر من إشارة للداخل 

والخارج
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غزة بين التهدئة وتثبيت تفاهمات وقف إطالق النارمحاوالت فرض أمر واقع لتمرير »صفقة القرن«
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لم تتأخر البحرين، أمس الثالثاء، في الدفاع 
الــذي  االقــتــصــادي  للمؤتمر  استضافتها  عــن 
لــه اإلدارة األمــيــركــيــة يــومــي 25 و26  ــر 

ّ
تــحــض

يونيو/ حزيران املقبل في املنامة، تحت عنوان 
ورشـــة »الـــســـالم مــن أجـــل االزدهــــــار«، كمدخل 
إلطــالق أولــى مــراحــل »صفقة الــقــرن« الهادفة 
وذلــك  الفلسطينية،  القضية  لتصفية  فعليًا 
لــهــذا املــؤتــمــر،  بــعــد رفـــض فلسطيني جــامــع 
»العربي الجديد«، أن  في ظل تأكيد مصادر لـ
املــســؤولــني األمــيــركــيــني يــحــاولــون فـــرض أمــر 

واقع بعيدًا عن مسمى الصفقة نفسها.
ــرفــــض  الــ ــلــــى  عــ ــــي  ــمـ ــ ــيـــق رسـ ــلـ تـــعـ أول  وفـــــــي 
ــة، حـــــاول وزيـــر  ــامـ ــنـ الــفــلــســطــيــنــي ملــؤتــمــر املـ
الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــي خـــالـــد بـــن أحـــمـــد آل 
خــلــيــفــة، فـــي تــغــريــدات عــبــر »تــويــتــر« أمـــس، 
تــبــريــر اســتــضــافــة بـــالده للمؤتمر املــرفــوض 
كل  إال  لدينا  »لــيــس  إنــه  بــالــقــول  فلسطينيًا، 

غزة ــ ضياء خليل

ــّرب اإلســرائــيــلــيــون،  عــلــى نــحــو مــفــاجــئ، ســ
ــبــــارًا عن  مـــســـاء أول مـــن أمــــس االثــــنــــني، أخــ
اتفاق تهدئة ملدة ستة أشهر كمرحلة أولى، 
املــقــاومــة اإلسالمية  تــّم توقيعه بــني حــركــة 
»حــــمــــاس« والـــفـــصـــائـــل فـــي غــــزة مـــن جــهــة، 
واالحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
كل  ســارعــت  فيما  وأممية،  مصرية  برعاية 
 هذه 

ّ
من »حماس« وإسرائيل لنفيه. غير أن

التسريبات التي أفردت لها وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية مساحة كبيرة، كانت مشابهة 
تــّم بموجبه  الــذي  في ما تضمنته لالتفاق 
فــي الــســادس مــن مــايــو/ أيــار الحالي وقف 
إطالق النار، عقب يومني من التصعيد في 
وكــاد  فلسطينيًا   25 الستشهاد  أدى  غـــزة، 

يتطور إلى حرب رابعة.
وتـــتـــطـــابـــق الـــتـــســـريـــبـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مــع 
التفاهمات التي جرى التوّصل إليها مرات 
ــات ســـابـــقـــة بـــرعـــايـــة مــصــريــة  ــ ــ ــــدة فــــي أوقـ عـ
بالجوانب  ق 

ّ
تتعل والتي  وأممية،  وقطرية 

الفلسطينية  لــلــقــيــادة  واالحــــتــــرام  الــتــقــديــر 
ومــواقــفــهــا الــثــابــتــة لــصــيــانــة حــقــوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــه 
املشروعة، ولن نزايد عليهم أو ننتقص منهم 
ــاف أن مــوقــف  ــ فـــي نــهــجــهــم الــســلــمــي«. وأضــ
بـــالده »الــرســمــي والشعبي كــان - وال يـــزال - 
اســتــعــادة  فـــي  الفلسطيني  الــشــعــب  يــنــاصــر 
حقوقه املشروعة في أرضه ودولته املستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى دعم 
موجب  كل  في  الفلسطيني  الشعب  اقتصاد 
دولي وثنائي«. وتابع أن استضافة البحرين 
ــة »لـــيـــســـت ســــــوى اســــتــــمــــرار لــنــهــج  ــلــــورشــ لــ
الشعب  لتمكني  والــداعــم  املتواصل  البحرين 
وتعزيز  بــقــدراتــه،  النهوض  مــن  الفلسطيني 
وليس  املشروعة،  تطلعاته  لتحقيق  مــوارده 

هناك هدف آخر من االستضافة«.
ـــلـــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 

ّ
فــــي املـــقـــابـــل، قـــل

مصرية وخليجية من أهمية ورشة العمل. 
وبــحــســب مـــســـؤول دبـــلـــومـــاســـي خــلــيــجــي، 
ــد«، فـــــإن هــنــاك  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ تـــحـــدث لــــ
مــــحــــاوالت مـــن ِقـــبـــل الــقــائــمــني عــلــى تنفيذ 
الــخــطــة األمـــيـــركـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــم كبير 
مـــســـتـــشـــاري الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي جـــاريـــد 
كــوشــنــر، واملــبــعــوث األمــيــركــي إلـــى الــشــرق 
ــرار أمــر  ــ ــــط جــيــســون غــريــنــبــالت، إلقــ األوســ

واقع، بعيدًا عن مسمى الصفقة نفسها.
وأوضح الدبلوماسي الخليجي أن »كوشنر 
دون  مــن  الصفقة،  مــن  أجـــزاء  لتنفيذ  يسعى 
اإلشـــــــارة بــشــكــل مــعــلــن إلــــى أنـــهـــا تـــأتـــي من 
ضــمــنــهــا«، مـــؤكـــدًا أن »هـــنـــاك بــالــفــعــل أجـــزاء 
مــدار  على  التنفيذ  دخــلــت حيز  الصفقة  مــن 

األكـــبـــر مـــن املـــشـــاركـــني ســيــتــمــثــل فـــي رجـــال 
أعمال عــرب، مشيرًا في الوقت ذاتــه إلــى أن 
األمـــور تتجه فــي مصر إلــى مــشــاركــة وزيــر 
 لـــبـــالده. وأكــد 

ً
املــالــيــة مــحــمــد مــعــيــط مــمــثــال

املــصــدر أن هــنــاك مــحــاوالت إلقــنــاع األردن 
ــبــــادرات، واملــشــاركــة  بــالــتــجــاوب مــع تــلــك املــ

ــة واالقــــتــــصــــاديــــة،  ــيـ ــيـــشـ ــعـ ــة واملـ ــيــ ــانــ اإلنــــســ
وتحسني ظروف الغزّيني وتخفيف الحصار 

عن القطاع.
وتــتــحــّدث الــتــســريــبــات عــن اتــفــاق لتوسيع 
 بــحــريــًا، 

ً
مـــســـاحـــة الـــصـــيـــد حـــتـــى 15 مـــيـــال

 هـــذا األمــــر قــد بـــدأ تنفيذه 
ّ
فــيــمــا لــوحــظ أن

الــثــالثــاء. كما تحّدثت  أمــس  عمليًا صــبــاح 
املساعدات  بتدفق  السماح  عن  التسريبات 
ــيـــة والـــصـــحـــيـــة لــلــقــطــاع،  ــانـ املـــالـــيـــة واإلنـــسـ
إضــافــة إلـــى بــحــث مــلــف تــحــســني الــكــهــربــاء 
للحّد من  للفلسطينيني  املؤقت  والتوظيف 

البطالة.
أّما من الناحية الفلسطينية، فاملطلوب فقط، 
وفق التسريبات، ضمان إبعاد املتظاهرين 
فـــي مــســيــرات الـــعـــودة وكــســر الــحــصــار عن 
الــحــدود ملــســافــة 300 مــتــر، إضــافــة لتثبيت 
وقــف إطــالق النار، واستمرار وقــف الحراك 
قـــاعـــدة »زيــكــيــم« العسكرية  قـــرب  الــبــحــري 

اإلسرائيلية شمال القطاع.
وعلى األرض، يجرى تطبيق البند األول من 
فمنذ  تــام.  بشكل  الفلسطيني  الجانب  قبل 
األخــيــرة، وتثبيت  التصعيد  انــتــهــاء جــولــة 
النار، جرى إبعاد املتظاهرين  وقف إطــالق 
ــــدود، فــــي مــســعــى ملـــنـــع االحـــتـــكـــاك  ــــحـ عــــن الـ

بينهم وبني جيش االحتالل.
ــادي فــــــي حـــركـــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، نــــفــــى ال
»حــــــــمــــــــاس«، بـــــاســـــم نــــعــــيــــم، صــــحــــة هــــذه 
الـــتـــســـريـــبـــات والـــحـــديـــث عــــن عـــقـــد حــركــتــه 
اتفاق تهدئة مع االحتالل ملدة ستة أشهر، 
 إنها »غير صحيحة«. وأوضــح نعيم 

ً
قائال

 »كــل 
ّ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

ــر هـــو مـــا تـــم الــتــوافــق عــلــيــه من  مـــا فـــي األمــ
واحترام  أممية،  مصرية  برعاية  تفاهمات 
وقف إطالق النار الذي تّم التفاهم عليه في 
2014«. ورجح أن تكون التسريبات ألسباب 
إسرائيلية داخلية، من دون تقديم املزيد من 

اإليضاحات حول ذلك.
السياسي من غزة،  الكاتب واملحلل  وأبــدى 
وقــال  نعيم.  لــرأي  تأييده  محيسن،  تيسير 
 »توقيت 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد« إن

بالبعد  مرتبط  التفاهمات  عن  التسريبات 
ــلـــي الـــــذي يــعــيــشــه رئـــيـــس الــحــكــومــة  الـــداخـ
وحاجته  نتنياهو،  بنيامني  اإلســرائــيــلــيــة 
 يــحــافــظ عــلــى حــالــة الــهــدوء 

ّ
املــاســة إلـــى أن

مــــع املـــقـــاومـــة حـــتـــى االنـــتـــهـــاء مــــن تــشــكــيــل 
الحكومة«.

يكون  قــد  »نــتــنــيــاهــو   
ّ
أن ـــح محيسن  وأوضـ

أراد عبر التسريب عن التفاهمات، أال يثير 
حفيظة التكتالت واألحزاب التي ال مفّر من 
مشاركتها في حكومته الجديدة، من خالل 
الحديث عن وجــود اتفاق ال بّد من تنفيذه 
مقابل تحقيق أهداف أكبر«، مضيفًا »رئيس 
وزراء االحتالل ينظر كذلك للبعد اإلقليمي 
والدولي والتحركات التي تقوم بها اإلدارة 

األميركية حاليًا، والتي تسعى إلى تطويع 
املزاج العربي، للوصول إلى قناعة متعلقة 
بــاملــلــف الــفــلــســطــيــنــي، بــعــد إعــــادة موضعة 

العداء مع إيران من قبل النظام العربي«.
 
ّ
أن لــم يستبعد  والـــذي  لفت محيسن،  كذلك 

بتحركات   
ً
فعال مرتبطة  التسريبات  تكون 

 ملف الجنود اإلسرائيليني 
ّ
التهدئة، إلى أن

األسرى لدى املقاومة الفلسطينية من أكثر 
خصوصًا  بنتنياهو،  تحيط  التي  املشاكل 
متفقون  وخصومه  اإلسرائيلي  الشارع   

ّ
أن

بأي  القطاع  مــن  استعادتهم  ضـــرورة  على 
ثــمــن، وقــد تــكــون التسريبات حــول االتــفــاق 
 التفاهمات 

ّ
مرتبطة بهذا األمر. وأوضح أن

الفلسطينية  املقاومة  التي كانت جرت بني 
وعـــلـــى رأســـهـــا حـــركـــة »حـــمـــاس« مـــن جــهــة، 
ــّصـــت عــلــى  وإســــرائــــيــــل مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـ
فتح ملف األســرى والحديث به بعد تنفيذ 
البنود األولى، مضيفًا »يبقى شرط كتائب 
العسكرية(،  حــمــاس  حــركــة  )ذراع  الــقــســام، 
بــاإلفــراج عــن مــحــرري صفقة وفـــاء األحـــرار 
األولـــى، أحــد الــشــروط التي تعترض طريق 
نــتــنــيــاهــو فـــي فــتــح مــلــف الــجــنــود األســــرى 
ــروا خــــالل الـــحـــرب اإلســرائــيــلــيــة  ــ الـــذيـــن أســ

األخيرة على القطاع عام 2014«.
ـــب   نــتــنــيــاهــو غـــيـــر راغـ

ّ
وأكــــــد مــحــيــســن أن

باملطلق في هذه الفترة في إشعال الجبهة 
 الجولة األخــيــرة من 

ّ
مع غــزة، خصوصًا أن

التصعيد كانت رسائلها قوية جدًا، وكادت 
أن تــضــع رئــيــس وزراء االحـــتـــالل فــي واقــع 
صــعــب لــلــغــايــة أمــــام جــمــهــوره وخــصــومــه، 

وحتى حلفائه، بسبب ضربات املقاومة.

عامني، وفي مقدمتها أمور متعلقة بالتطبيع 
العربي اإلسرائيلي، والذي تمثلت ذروته في 
عالقات غير معلنة بني إسرائيل والسعودية 
ــن ولــــــي الــعــهــد  ــ تـــحـــت إشـــــــــراف شـــخـــصـــي مـ
الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان«، مــســتــدركــًا 
»يــمــكــن تــســمــيــة تــلــك املــرحــلــة بــأنــهــا مرحلة 
واعتبر  الذهنية«.  والصورة  الثقافي  املكون 
ـــعـــد من 

ُ
ــه أن »تـــلـــك املــرحــلــة ت ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ

أخطر مراحل تلك الصفقة، إذ تتم من خاللها 
إعادة تسمية مكّونات القضية الفلسطينية، 
وتــغــيــيــر مــوضــعــهــا لــــدى مــنــظــومــة املـــبـــادئ 

والقيم الخاصة باملواطن العربي«.
االقتصادية،  العمل  مــا يخص ورشــة  وفــي 
الجانب  إن  قال مصدر دبلوماسي مصري 

االقتصادية  املباحثات  فــي  إيجابي  بشكل 
املتعلقة بالحلول الرامية لأزمة.

وكــشــف املــصــدر املــصــري أن الــقــاهــرة أبلغت 
التام للشروع  الجانب األميركي استعدادها 
الحدود  االقتصادية على  املنطقة  تنفيذ  في 
ــزة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــكــون فيه  مـــع قــطــاع غــ
اإلســـرائـــيـــلـــي  والـــجـــانـــب  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
أن  الــجــدي. كما كشف  التنفيذ  عــازمــني على 
افتتاح أنفاق قناة السويس التي تربط شرق 
القناة بغربها في هذا التوقيت، كان من بني 
العوامل التي ساقها النظام املصري للجانب 
األمـــيـــركـــي بـــشـــأن الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لــلــبــنــود 
االقــتــصــاديــة املــتــعــلــقــة بــقــطــاع غـــزة تــحــديــدًا 

ضمن الخطط األميركية.
واســـتـــمـــر الــــرفــــض الــفــلــســطــيــنــي لــلــمــؤتــمــر 
ــادي، أمـــــس، وبـــعـــد مـــواقـــف فـــي هــذا  ــتـــصـ االقـ
الــســيــاق مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحــركــة 
ــــدول الــعــربــيــة لــعــدم  »حـــمـــاس« الــتــي دعـــت الـ
املـــشـــاركـــة فــــي املـــؤتـــمـــر، قـــــال عـــضـــو املــكــتــب 
السياسي لحركة »الجهاد اإلسالمي«، خالد 
الــبــطــش، فــي بــيــان أمــــس، إن »ورشــــة العمل 
أمــام تطبيق صفقة  الطريق  األميركية تفتح 
املركزية  القضية  إلى تصفية  الهادفة  القرن، 
لـــأمـــة تـــحـــت عــــنــــوان الــــســــالم واالزدهـــــــــــار«. 
وأعرب البطش عن إدانة واستهجان حركته 
الستضافة البحرين هذه الورشة التي »تأتي 
فــي ســيــاق التطبيع الــعــربــي مــع إســرائــيــل«. 
وشدد على أن حركته تعمل من أجل التصدي 
»صــفــقــة الــــقــــرن«، داعـــيـــًا دول الــخــلــيــج إلــى  لـــ
»التصدي ملخططات تصفية قضية فلسطني 

وتهويد مدينة القدس واملسجد األقصى«. من تظاهرة في غزة ضد الصفقة )مصطفى حسونة/األناضول(

تقريرخاص

كوشنر يسعى لتنفيذ 
أجزاء من الصفقة بال 

الكشف أنها تتضمنها

تتطابق التسريبات 
مع تفاهمات جرى 
التوّصل إليها سابقًا

تسعى اإلدارة األميركية 
لتمرير »صفقة القرن« عبر 

فرض أمر واقع، ينتظر 
أن يبدأ من خالل مؤتمر 
المنامة والذي سارعت 

السلطات البحرينية، أمس، 
للدفاع عنه

ال يستبعد أن تكون 
التسريبات بشأن التهدئة 

في غزة مرتبطة بوضع 
رئيس وزراء االحتالل 

بنيامين نتنياهو الداخلي
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سّفاح مسجدي نيوزيلندا يواجه 92 اتهامًا بينها اإلرهاب

67
سياسة

  شرق
      غرب

قانون للجوء السياسي 
في قطر

أصــــــدر مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــقـــطـــري، 
أمس الثالثاء، قرارًا بتحديد الفئات 
الـــتـــي لــهــا الـــحـــق فـــي طــلــب الــلــجــوء 
ــا  ــزايـ ــة، واملـ ــدوحــ ــدى الــ الــســيــاســي لــ
الالجئ  بها  يتمتع  التي  والحقوق 
ــك اســـتـــنـــادًا  ــ ــأتــــي ذلـ الـــســـيـــاســـي. ويــ
ــذي أصــــــدره أمـــيـــر قطر  ــ لــلــقــانــون الـ
في  ثــانــي  آل  بــن حمد  تميم  الشيخ 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املـــاضـــي، والــــذي 
يــــحــــدد إجـــــــــــــراءات وشــــــــــروط طــلــب 
الـــلـــجـــوء فــــي الــــبــــالد، حـــيـــث تــحــظــر 
املـــــادة 58 مـــن دســـتـــور قــطــر الــدائــم 

تسليم الالجئني السياسيني.
)العربي الجديد(

الصفدي يبحث سورية 
مع بيدرسون 

بحث وزير الخارجية األردني أيمن 
الثالثاء،  أمس  )الصورة(،  الصفدي 
مــع مبعوث األمـــم املــتــحــدة الخاص 
لــســوريــة غــيــر بــيــدرســون، تــطــورات 

 
ّ

إلــى حل للتوصل  املبذولة  الجهود 
ســيــاســي يــنــهــي األزمــــــة الـــســـوريـــة، 
ويــتــيــح عـــودة الــالجــئــني الــســوريــني 
إلـــى وطــنــهــم. وأكــــد الــصــفــدي، وفــق 
ــم الــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا  بـــيـــان، دعــ
األمــم املتحدة لحل األزمــة وفــق حل 
وتماسكها،  ســوريــة  وحـــدة  يحفظ 
ويــعــيــد إلــيــهــا أمــنــهــا واســتــقــرارهــا، 
ــعــــودة الــطــوعــيــة  ويــتــيــح ظـــــروف الــ

لالجئني بأسرع وقت ممكن.
)العربي الجديد(

»رايتس ووتش« تفنّد 
جرائم جديدة لنظام 

األسد 
اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتش«، أول من أمس اإلثنني، أجهزة 
بأنها  الــســوري  النظام  استخبارات 
»تحتجز وتخفي وتضايق« السكان 
في املناطق التي تمكنت قوات بشار 
األسد من استعادة السيطرة عليها، 
رغم توقيع اتفاقات تسوية. ووثقت 
املــنــظــمــة فـــي تــقــريــر لــهــا »11 حــالــة 
درعا  في  واختفاء  تعسفي  احتجاز 
والغوطة الشرقية وجنوب دمشق»، 
ونقلت عن منظمات محلية توثيقها 
حصول »500 حالة اعتقال على األقل 
املناطق منذ أغسطس/ آب  في هذه 

املاضي«.
)فرانس برس(

ماي تعلن خطة جديدة 
لـ»بريكست«

البريطانية،  الــــوزراء  رئيسة  أعلنت 
تــيــريــزا مـــاي )الـــصـــورة(، فــي خطاب 
ــن خـــطـــة جـــديـــدة  ــاء، عــ ــالثــ ــثــ أمـــــس الــ
لـــــخـــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن االتــــحــــاد 
األوروبـــــــي، تــشــمــل إبـــقـــاء بــريــطــانــيــا 
ــاد الــجــمــركــي  ــ ــحـ ــ ــتـــًا ضـــمـــن االتـ مـــؤقـ
األوروبي، وذلك بعدما كانت حصلت 
على دعم من مجلس وزرائها إلجراء 
تــعــديــالت عــلــى شـــروط »بــريــكــســت«. 
وتــعــطــي خــطــة مـــاي الــجــديــدة نــواب 
ــبـــرملـــان فـــرصـــة لــلــتــصــويــت بــشــأن  الـ
إجــراء استفتاء ثــاٍن على االنسحاب 

من االتحاد األوروبي.
)العربي الجديد(

مستوطنون يواصلون 
اقتحاماتهم لألقصى

املستوطنني  مــن  مجموعة  واصــلــت 
أمس الثالثاء، اقتحاماتها للمسجد 
األقـــصـــى، وذلـــك بــعــدمــا كــانــت قــوات 
ــتــــالل قـــد نــّكــلــت مـــســـاء االثــنــني  االحــ
بــاملــعــتــكــفــني فــــي املـــســـجـــد واعـــتـــدت 
على نساء، كما اعتقلت أربعة شبان 
ــداخــــل  ــــي الــ ــم فـ ــاســ ــدة كـــفـــر قــ ــلــ ــــن بــ مـ
الفلسطيني املحتل عام 1948 كانوا 
عشرات  واقتحم  املعتكفني.  بــني  مــن 
املسجد،  بــاحــات  أمــس  املستوطنني 
بــحــمــايــة شــرطــة االحـــتـــالل الــخــاصــة 
ــتــــي مـــنـــعـــت حـــــــراس األقــــصــــى مــن  الــ
ــارات الــــتــــي ســلــكــهــا  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة املـ ــعـ ــابـ ــتـ مـ
حضورها،  مــن  وكثفت  املقتحمون، 
خــصــوصــًا فـــي مــحــيــط مــصــلــى بــاب 

الرحمة واملصلى املرواني.
)العربي الجديد(

برلين ــ شادي عاكوم

النمسا،  فــي  السياسية  الفضيحة  تفاقمت 
ــة« الــيــمــيــنــي  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــربــــت حــــــزب »الـ ــتــــي ضــ الــ
ــار االئـــــتـــــالف الـــحـــاكـــم  ــيــ ــهــ ــع انــ ــ املــــتــــطــــرف، مـ
ومـــواجـــهـــة مــســتــشــار الــنــمــســا ســيــبــاســتــيــان 
كــورتــز تــصــويــتــًا بــحــجــب الــثــقــة فــي الــبــرملــان 
األســـبـــوع املــقــبــل. فــقــد حـــدد رئــيــس الــبــرملــان 
فــي حزب  فولفغانغ ســوبــوتــكــا، وهــو عضو 
الــشــعــب املــحــافــظ الـــذي ينتمي إلــيــه كــورتــز، 
املقبل.  االثــنــني  يــوم  للمجلس  جلسة خاصة 
أمــس  الــنــمــســاويــة،  األنــــبــــاء  ــة  ــالـ وكـ وأوردت 
الـــثـــالثـــاء، أن »أحــــــزاب املـــعـــارضـــة تــريــد عقد 

بــعــد نــحــو شــهــريــن عــلــى مـــجـــزرة مسجدي 
كرايستشيرش  مدينة  في  ولينوود،  النور 
ــة أمـــس  ــــت الــــشــــرطــ ــّهـ ــ الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة، وجـ
الـــثـــالثـــاء، تــهــمــة »ارتــــكــــاب عــمــل إرهـــابـــي« 
لــلــقــاتــل بــرنــتــون تـــارانـــت. وكـــان تـــارانـــت قد 
تصّرف بصورة منفردة في 15 مارس/ آذار 
املاضي، حني مأ سيارته باألسلحة نصف 
ــى املــســجــديــن، مــســتــهــدفــًا  ــه إلــ ــة واتـــجـ ــيـ اآللـ
 هجومه 

ّ
املصلني أثناء صالة الجمعة، وبث

عبر موقع »فيسبوك« على الهواء مباشرة، 
وقتل 51 شخصًا وأصاب العشرات بجروح. 
وذكــــرت الــشــرطــة أنــهــا وجــهــت االتـــهـــام إلــى 

تارانت بموجب قانون مكافحة اإلرهاب.
وقال مفوض الشرطة مايك بوش، في بيان، 
إن »الــتــهــمــة ســتــنــطــوي عــلــى ارتـــكـــاب عمل 
إرهابي في كرايستشيرش في 15 مارس«. 

الــــذي يشتبه بــأنــه يؤمن  ويـــواجـــه تـــارانـــت 
بـ«القتل«  اتهامًا   51 األبيض  العرق  بتفوق 
و40 اتــهــامــًا بــــ«الـــشـــروع فــي الــقــتــل«. وجــاء 
فـــي بــيــان الــشــرطــة أنــهــا أبــلــغــت زهــــاء 200 
أقـــارب ضحايا الهجوم والــنــاجــني منه  مــن 
بــاالتــهــامــات اإلضــافــيــة املــوجــهــة لــتــارانــت، 
وذلــــك خـــالل اجــتــمــاع ُعــقــد أمــــس. ولـــم يــرد 
اتهامات  على  الــفــور  على  تــارانــت  محامي 
الــشــرطــة. وســبــق أن وصــفــت رئــيــســة وزراء 
ــداء  ــتــ نـــيـــوزيـــلـــنـــدا جـــاســـيـــنـــدا أرديـــــــــرن االعــ
عــلــى املــســجــديــن بــأنــه »هـــجـــوم إرهـــابـــي تم 
التخطيط له جيدًا« منذ اليوم الذي أقّر فيه 

تارانت بأنه املنفذ.
ومــن املــقــرر أن يمثل تــارانــت أمـــام املحكمة 
ــران املـــقـــبـــل، بــعــد أن  ــزيــ فـــي 14 يـــونـــيـــو/ حــ
إبــريــل/ فــي  فــي الحبس االحتياطي  ُوضـــع 

نيسان املاضي، وصــدرت أوامــر بخضوعه 
 للمثول 

ً
لتقييم نفسي ملعرفة ما إذا كان أهال

للمحاكمة. وكان االعتداء هو األكثر دموية 
في تاريخ حوادث إطالق النار الجماعي في 
وقوعه  مــن  أسابيع  تمض  ولــم  نيوزيلندا، 
ــاء الـــبـــرملـــان عــلــى حظر  ــّوت أعـــضـ ــ حــتــى صـ
األســـلـــحـــة نــصــف اآللـــيـــة املــمــاثــلــة ألســلــحــة 
الــجــيــش فـــي الـــبـــالد لــلــحــيــلــولــة دون تــكــرار 

وقوع أي هجوم مماثل.
في سياق آخر، حصلت النائبة النيوزيلندية 
مـــن أصــــل إيــــرانــــي، غــولــريــز كـــهـــرمـــان، على 
تأمني خاص من الشرطة أمس بعد تهديد 
العرق  بتفوق  املؤمنني  بعض  قبل  مــن  لها 
األبيض، ممن يعارضون آراءها بخصوص 
خطاب الكراهية، وذلــك في إجــراء احترازي 
نــــــادر فــــي بـــلـــد يــخــتــلــط فـــيـــه الــســيــاســيــون 

واملـــواطـــنـــون بــحــريــة فــيــمــا وحــدهــا رئيسة 
الوزراء تحظى بالتأمني.

وخالل األسابيع القليلة املاضية، تصاعدت 
ــــى كـــهـــرمـــان وهـــي  ــهـــديـــدات املـــوجـــهـــة إلـ ــتـ الـ
لحقوق  الخضر ومحامية  نائبة عن حــزب 
اإلنـــــســـــان ولـــــــدت فــــي إيــــــــران وجــــــــاءت إلـــى 
نيوزيلندا وهي طفلة مع والديها الالجئني. 
وقالت كهرمان للصحافيني إنها ستحصل 
ــادرت الــبــرملــان  ــ عــلــى مــرافــقــة أمــنــيــة كــلــمــا غـ
بما  التهديدات جدية  أن  تــرى  الشرطة  ألن 
يــســتــدعــي تــوفــيــر مـــزيـــد مـــن الـــتـــأمـــني لــهــا. 
وأضافت »إنه ألمر مزعج أن تكون جماعات 
سرية تؤمن بتفوق العرق األبيض تتحدث 
النيوزيلنديون  منا  »يريد  وتابعت  عنك«. 
بــحــزم عــلــى أال نقحم  الــقــضــايــا  أن نــبــحــث 
أن  تعلمنا  ــك.  ذلـ فــي  الشخصية  الــهــجــمــات 

لــلــكــلــمــات عـــواقـــب بــمــا فـــي ذلـــك املــنــشــورات 
ــــت«. ودعــــــــت كــــهــــرمــــان إلــــى  ــرنــ ــ ــتــ ــ ــلــــى اإلنــ عــ
مــراقــبــة خــطــاب الــكــراهــيــة، مــمــا أثــــار حنق 
 معارضيها الذين اتهمها بعضهم بمحاولة 

تقييد الحرية.
وأصبحت التهديدات على اإلنترنت تبعث 
عــلــى مــزيــد مـــن الــقــلــق. وســـــردت مجموعة 
ــيـــل فــي  ــفـــاصـ ــتـ )نـــــيـــــوزهـــــاب( اإلعــــالمــــيــــة الـ
األبيض  الــعــرق  بتفوق  االعتقاد  عــن  تقرير 
وتناولت تهديدات جماعات لكهرمان على 
يفعل  مثلما  »شنقها  بينها  مــن  اإلنــتــرنــت 
الـــغـــوغـــاء«. وتــحــدثــت كــهــرمــان عـــن تلقيها 
األجانب  لرهاب  وتعرضها  بالقتل  تهديدًا 
بما فــي ذلــك وصفها على اإلنــتــرنــت بأنها 

»إرهابية« و«جهادية«.
)رويترز(

واشنطن ــ فكتور شلهوب

تطورات  األخيرين  اليومني  خــالل  تالحقت 
عّدة مرتبطة بتقرير املحقق الخاص روبرت 
مــــولــــر الـــــــذي تــــولــــى الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي قــضــيــة 
االنتخابات  في  املفترض  الروسي  التدخل 
األميركية )2016(، ما يشير إلى أن التقرير، 
، سيواصل مطاردة 

ً
الذي لم ينشر بعد كامال

الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب بصورة 
مربكة وربــمــا مــؤذيــة كما لــم تكن مــن قبل، 
اجـــتـــمـــعـــت فـــيـــهـــا جــــوانــــب عـــــــّدة حـــســـاســـة، 
قـــانـــونـــيـــة ومـــالـــيـــة وســـيـــاســـيـــة مــــن شــأنــهــا 
القضاء  مع  األبيض  البيت  متاعب  مفاقمة 
ــلـــى الــخــط  ــغــــرس. فــــــــاألول دخـــــل عـ ــونــ ــكــ والــ
بــصــورة حــازمــة وبــمــا أعــطــى شحنة مهمة 
من الزخم للديمقراطيني في مجلس النواب 
الذي يمسك بمفتاح محاكمة الرئيس التي 
عــــاد الـــحـــديـــث عــنــهــا إلــــى الــــتــــداول كــخــيــار 
ــــذي أصــــدره  بــــات غــيــر مــســتــبــعــد. الــحــكــم الـ
الــقــاضــي الـــفـــيـــدرالـــي فـــي واشـــنـــطـــن، إمــيــت 
ــــس االثــــنــــني، بـــوجـــوب  مــيــهــتــا، أّول مــــن أمـ
االمــتــثــال لــطــلــب لــجــنــة الــرقــابــة واإلصــــالح 
السجالت  وتسليمها  الــنــواب،  مجلس  فــي 
املــالــيــة والــضــريــبــيــة لـــتـــرامـــب، يــمــثــل نقطة 
تــحــّول لــغــيــر صــالــح الــبــيــت األبـــيـــض. وزاد 
 القاضي رفض تجميد 

ّ
من وقع الخسارة أن

تنفيذ قراره لغاية صدور حكم االستئناف 
ــصــت شبكة »ســـي أن 

ّ
بــخــصــوصــه. وقـــد لــخ

ل 
ّ
 القرار القضائي مث

ّ
أن« الوضع بالقول إن

نذير  بمثابة  وجـــاء  للرئيس،  قــويــة  ضــربــة 
شــــؤم الســتــراتــيــجــيــتــه الــقــاضــيــة بــإحــبــاط 
 
ّ
إن وقالت  رئاسته.  تهدد  التي  التحقيقات 

أّكــد على سلطة الكونغرس في  الــقــرار  هــذا 
محاسبة الرئيس.

وكـــان البيت األبــيــض قــد تجاهل االســتــدعــاء 
ــذا  ــــي هـ ــبـــق أن أصـــــدرتـــــه الـــلـــجـــنـــة فـ الـــــــذي سـ
الــخــصــوص، بــمــا أدى إلـــى رفـــع الــقــضــيــة إلــى 
املــحــكــمــة الــتــي حــســمــت فـــي املـــوضـــوع بــعــد 6 

الجلسة اليوم األربــعــاء«، لكن سوبوتكا قال 
االنتخابات  لحملة  املجال  »إفساح  يريد  إنه 
األوروبية«، التي تجري بني يومي الخميس 
واألحـــــد مـــن األســـبـــوع الـــحـــالـــي. وكــــان حــزب 
»اآلن« املعارض تقدم بطلب للتصويت على 
حجب الثقة سعيًا إلى اإلطاحة بكورتز قبل 
ــقـــررة فـــي سبتمبر/  االنــتــخــابــات املــبــكــرة املـ
أيــلــول املــقــبــل. ودعـــا كــورتــز إلــى االنتخابات 
ــم حــــــزب »الــــحــــريــــة«،  ــيــ ــال زعــ ــقــ ــتــ بـــعـــدمـــا اســ
نائبًا  كــان  الــذي  كريستيان شتراخه،  هاينز 
للمستشار، يوم السبت املاضي، على خلفية 
انتشار تسجيل مصّور له، يعرض فيه على 
مستثمرة روسية امتيازات وعقودًا »في حال 

فوزه االنتخابي«.
مـــن جــهــتــه، يـــحـــاول حـــزب »الــبــديــل مـــن أجــل 
ــن الــفــضــيــحــة  ــا«، الـــفـــاشـــي، الــتــقــلــيــل مـ ــيـ ــانـ أملـ
السلبية  آثارها  انسحاب  بفعل  النمساوية، 
ــاقــــي األحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة املــتــطــرفــة  ــلـــى بــ عـ
ــدا واضـــحـــًا أن »الـــبـــديـــل من  ــ فـــي أوروبـــــــا. وبـ
 

ّ
أجـــل أملــانــيــا« مــن أكــثــر املــتــضــرريــن مــمــا حــل
فـــي الــنــمــســا. وقــــد تـــوقـــع زعـــيـــم االشـــتـــراكـــي 
ــابــــق، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  ــي الــــســ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
فــي  ــز  ــتــ ــولــ شــ أوالف  األوروبــــــــــــــي  ــان  ــرملــ ــبــ ــلــ لــ
حـــديـــث مـــع صــحــيــفــة »نـــويـــن أوســـنـــابـــروكـــر 
التعبئة في أوروبــا  تسايتونغ« أن »تحصل 
ضـــد الــيــمــني الــشــعــبــوي بــعــد الــــزلــــزال الـــذي 

البت كانت  أيــام من تسلمها الشكوى. سرعة 
قياسية والــقــرار جــاء بشكل حــاســم. حصيلة 
تــضــّر بخطة فــريــق الــرئــيــس الـــذي راهـــن على 
شراء الوقت من خالل رفض تلبية استدعاءات 
الـــلـــجـــان املــعــنــيــة فـــي املـــجـــلـــس، وإجــــبــــار هــذه 
تأخذ  التي  املحاكم  إلى  اللجوء  األخيرة على 
عــادة مدة طويلة للنظر فيها. لكن ليس هذه 
باستدعاءات  السريع  البت  يتكّرر  وقــد  املــرة. 
ق 

ّ
أخـــرى جـــرت إحــالــتــهــا إلـــى الــقــضــاء، وتتعل

بسجالت  كما  للرئيس  الضريبية  بالبيانات 
عالقاته وقروضه مع »دويتشه بنك« األملاني، 
الــــذي ســبــق أن مــنــح تـــرامـــب وصـــهـــره جــاريــد 
ــئـــات مــاليــني  ــمـ ــة بـ ــيـ ــالـ ــر تـــســـهـــيـــالت مـ ــنـ كـــوشـ
الدوالرات، وطفت قضيته أخيرًا على السطح. 
 الــلــجــنــة املــخــتــصــة فـــي مجلس 

ّ
واملـــعـــروف أن

النواب طلبت إحضار هذه الوثائق في ضوء 
أمـــوال في  الشكوك حــول وجـــود عملية غسل 

هذه القروض.
وتـــعـــززت عــالمــات االســتــفــهــام بــعــدمــا رفــض 
ــرارًا وتـــكـــرارًا الــكــشــف عـــن بــيــانــاتــه  ــ تـــرامـــب مـ
الـــضـــريـــبـــيـــة الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى تــفــاصــيــل 
الداخلية والخارجية كافة،  املالية،  تعامالته 

الشعبوية في النمسا وأملانيا وإيطاليا على 
لوائح االقتراع. األحد هناك إمكانية إلعطاء 
الشعبويني اإليصال الذي يستحقونه«. وهو 
ما شدد عليه أيضًا وزير الخارجية األملاني 
هايكو ماس، في حديٍث مع القناة األولى في 
التلفزيون األملاني أخيرًا، معتبرًا أن »الواقعة 
السياسية،  للثقافة  جــديــدًا  انحطاطًا  تمثل 
ــرع فــي  ــ الـــنـــمـــســـاوي شــ ــزب الـــحـــريـــة  ــ وأن حــ

اإلجــراء في أوســاط الديمقراطيني في مجلس 
النواب، أثار تفسيرات شتى، من بينها أنه قد 
ال يكون الجمهوري الوحيد املؤّيد لهذا املوقف، 
خصوصًا أن من بينهم من نّوه بـ«شجاعته«، 
أنــه ال يشاركه  كالسناتور ميت رومــنــي، ولــو 
دعوته. ومن بني التفسيرات لخطوة عماش أنه 
الرئاسة  أراد االنشقاق ليخوض معركة  ربما 
كــمــرشــح مستقل يــســاهــم فــي هــزيــمــة تــرامــب، 
أو أنــه فعل ذلــك من بــاب الشعور باملسؤولية 
الــدســتــوريــة الــتــي تقتضي إدانـــة الــرئــيــس في 
ضوء ما جاء في تقرير مولر، ولو أن ذلك قد 
النظر  النيابي. وبغض  يكلفه خسارة مقعده 
عـــن الــســبــب، فـــإن مــوقــفــه جـــاء لــيــرفــد الــجــنــاح 
في  اإلســـراع  باتجاه  يدفع  الـــذي  الديمقراطي 
مــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس، خـــصـــوصـــًا إذا لـــحـــق بــه 
جــمــهــوري آخــــر، وهـــو احــتــمــال غــيــر مستبعد 
بعد مــفــاجــأة عــمــاش الــتــي تــرافــقــت مــع الــقــرار 
الــقــضــائــي، لــتــعــزز مـــن وضــــع الــديــمــقــراطــيــني 
ــاك الــبــيــت األبـــيـــض املــضــطــرب  ــ وتـــزيـــد مـــن إربـ
وضعه فــي الــوقــت الحاضر أكثر مــن أي وقت 

مضى، على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وبــمــا يــصــّب الــزيــت على نــار األزمـــة القائمة 
يبدو  مــا  وفــي  والديمقراطيني،  الرئيس  بــني 
طلب  التهّرب،  وكذلك  املواجهة  على  إصـــرارًا 
ترامب من مستشار البيت األبيض السابق، 
باملثول  اإلثــنــني، تحدي طلب  دون مكغاهن، 
أمام الكونغرس لإدالء بشهادته بخصوص 
تــواطــؤ مع  باحتمال حــدوث  يتعلق  تحقيق 
روسيا في االنتخابات الرئاسية عام 2016، 
وهـــو مــا قــد يــنــقــل نــزاعــًا جــديــدًا بــني تــرامــب 

وخصومه إلى ساحة القضاء.
وبــالــفــعــل، قــــال مــحــامــي مــكــغــاهــن فـــي رســالــة 
القضائية بمجلس  اللجنة  إلى رئيس  أخيرًا، 
ــرم تــوجــيــهــات  ــتـ ــحـ ــيـ ــه »سـ ــلـ ــوكـ الـــــنـــــواب إن مـ
الرئيس« ولن يدلي بأقواله في الجلسة التي 
كــانــت مـــقـــررة صــبــاح أمــــس الـــثـــالثـــاء. وكــانــت 
برز  بعدما  مكغاهن  اســتــجــواب  تريد  اللجنة 
تقرير مولر، وسؤاله عما  اسمه بوضوح في 
إذا كــان تــرامــب قــد عــرقــل سير التحقيق. لكن 
مستشار البيت األبيض بات سيبولون قال في 
 مكغاهن يجب أال يمثل 

ّ
رسالة إلى اللجنة إن

أمام الكونغرس نظرًا »للحصانة الدستورية« 
و«من أجل حماية هيبة مكتب الرئاسة«. ورد 
رئــيــس اللجنة، الــديــمــقــراطــي جــيــرولــد نــادلــر، 
 تــرامــب يــحــاول منع شــهــادة حاسمة 

ّ
 إن

ً
قــائــال

وقــال  التحقيقات.  لسير  عرقلته  احــتــمــال  عــن 
نادلر في بيان »من الواضح أن ترامب ال يريد 
أن يسمع الشعب األميركي رواية مباشرة عن 
ســـوء ســلــوكــه املـــزعـــوم«. وكــــان مــكــغــاهــن أبلغ 
 ترامب حــاول دفعه للتشكيك 

ّ
فريق مولر بــأن

في دقة تقارير املحقق الخاص.

حزب  طاولت  التي  والضربة  فيينا،  شهدته 
وأضــاف  هــنــاك«.  الشعبوي  اليميني  الحرية 
ــعــتــبــر رمـــزيـــة بسبب 

ُ
أن »قــضــيــة شــتــراخــه ت

الشعبوية  اليمينية  األحــزاب  عدم مسؤولية 
للحكم«، موضحًا أنه »سيرى الناخبون يوم 
عندما  أمامهم،  أكبر  بــوضــوح  املقبل،  األحــد 
يكون هناك أشخاص أمثال موينت وشتراخه 
لأحزاب  األساسيني  املرشحني  وسالفيني، 

 االطالع على هذه الوثائق بمثابة 
ّ
معتبرًا أن

»خط أحمر«. لكن تسليمها يفرضه القانون 
ــنــــني، يـــؤشـــر إلــى  بـــنـــّص صـــريـــح، وقــــــرار االثــ
قرارات أخرى في هذا االتجاه وبما يزيد من 

صعوبة معركة ترامب مع الكونغرس.
القضائية،  األبــيــض  البيت  خــســارة  وتفاقمت 
الــنــواب الجمهوريني عن الصف  بخروج أحــد 
الرئيس  بمحاكمة  الــبــدء  بــوجــوب  ومطالبته 
في مجلس النواب وإدانته بتهمة »عرقلة سير 
الــعــدالــة« أثــنــاء الــتــحــقــيــقــات الــروســيــة. دعــوة 
النائب جاسنت عماش )من أصول فلسطينية( 
ــان لــهــا وقــــع الــصــدمــة فـــي الــخــنــدق املـــوالـــي  كــ
لــلــرئــيــس. فــصــدورهــا عـــن جــمــهــوري محافظ 
وفي اللحظة التي بــدأت ترجح فيها كفة هذا 

فــعــل كــل شـــيء يــنــاقــض األحــــزاب السياسية 
ــزاب،  الــتــقــلــيــديــة«. ونــّبــه مــن نــشــاط تــلــك األحــ
ومن بينها »البديل من أجل أملانيا، وعلى كل 
واحد منا أن يتوقع ماذا يعني عندما يصبح 
هؤالء أقوى من الالزم في انتخابات أوروبا«.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اتهم  جهته،  من 
مــــاكــــرون، ســتــيــف بــــانــــون، كــبــيــر مــســتــشــاري 
الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب لــلــشــؤون 
االســتــراتــيــجــيــة الـــســـابـــق، واألولـــيـــغـــارشـــيـــني 
»الـــتـــآمـــر مـــع قــومــيــني فـــي أوروبـــــا  ـــ الــــــروس بـ
لتفكيك االتحاد األوروبــي«. وقال ماكرون في 
فــرنــســيــة نشرت  إقليمية  مــقــابــلــة مــع صــحــف 
أمس الثالثاء، إن »على األوروبيني أال يكونوا 
سذجًا بشأن التدخل األجنبي قبل انتخابات 
البرملان األوروبــي هذا األسبوع«. وأضــاف أن 
»الروس وآخرين يمّولون األحزاب السياسية 
املتطرفة في أوروبا«، من دون أن يخوض في 
تفاصيل. وكانت مقابلة ماكرون بمثابة النداء 
الوسطية  للحصول على دعم حركته  األخير 
فــي االنــتــخــابــات، الــتــي مــن املــتــوقــع أن يكسب 
فيها القوميون عددًا قياسيًا من املقاعد الـ751 
في  عليها، وخصوصًا  التنافس  يجري  التي 
ماكرون  وإيطاليا وبريطانيا. وخّص  فرنسا 
بانون بالنقد، علمًا أن األخير كان في فرنسا 
الزعيمة  األيــام املاضية، مشيدًا بحملة  خــالل 

اليمينية املتطرفة مارين لوبان.

مأزق 
عمران خان

الــرحــمــن، يــبــدو أن املــعــارضــة تمكنت مــن لم 
شملها وتوحيد صفها بهدف العمل املوحد 
ــان، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا  ــ ــمـــران خـ ضـــد حــكــومــة عـ
 عــلــى كــاهــل الشعب 

ً
املــعــارضــة »عــبــئــًا ثــقــيــال

الباكستاني«. في السياق، قال فضل الرحمن 
فــي بــيــان، إنـــه »بــالــنــظــر إلـــى حــالــة باكستان 
أن نتماسك  اآلوان  آن  السياسية واملعيشية، 

إسالم آباد ــ صبغة اهلل صابر

املـــعـــروف فــي بــاكــســتــان أن تــاريــخ 
الــــــخــــــالفــــــات والــــــــصــــــــدامــــــــات بـــني 
األحزاب، تحديدًا بني حزب الشعب 
السابق آصف علي زرداري  الرئيس  بزعامة 
الـــوزراء  رئيس  بزعامة  اإلسالمية  والــرابــطــة 
السابق نــواز شريف، طويل جــدًا. وال ُيخفى 
حاليًا على أحد وجود خالفات حادة بني تلك 
ــزاب، غــيــر أن ســيــاســات الــحــزب الحاكم  ــ األحـ
في التعامل مع معارضيه، خصوصًا في ما 
يتعلق بمالحقة القيادات البارزة في األحزاب 
مــن جــهــة، وتــعــامــل املــؤســســة الــعــســكــريــة من 
السياسية على  الــقــوى  أرغــمــت  ثــانــيــة،  جهة 
نبذ الخالفات الداخلية ولّم شملها من أجل 
إسقاط الحكومة، بذريعة فشلها في مواجهة 

ملفات شائكة، كالوضع املعيشي.
وبعد مــشــاورات دامــت أشــهــرًا عــدة، وجهود 
الرابطة  زرداري وزعيم حزب  بذلها  وساطة 
شهباز شــريــف، شقيق نــواز شــريــف، وزعيم 
ــمــــاء اإلســــــــــالم املــــــولــــــوي فــضــل  ــلــ جـــمـــعـــيـــة عــ

حد من أجل إسقاط حكومة عمران خان 
ّ
ونت

الــــذي دفـــع الــبــالد بــســيــاســاتــه الــهــشــة صــوب 
الهاوية«، محذرًا من أن »الوضع ينحو نحو 

األسوأ إذا ما استمر خان في الحكم«. 
تــصــريــحــات زعـــيـــم جــمــعــيــة عــلــمــاء اإلســــالم 
حــمــلــت رســـائـــل مـــوّجـــهـــة إلــــى حــكــومــة خــان 
الغالء  متزايدة بسبب  تواجه ضغوطًا  التي 
الناجم عن تدهور قيمة العملة الباكستانية 
مــقــابــل الـــــدوالر األمــيــركــي، كــمــا أن الــرســائــل 
طــاولــت املــؤســســة الــعــســكــريــة املــتــهــمــة بدعم 
كثيرة،  ضغوطًا  بسببه  تواجه  والتي  خــان، 
عالوة على التحديات األمنية، ال سيما على 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة مـــع الــهــنــد والــغــربــيــة مع 
أفغانستان، وكذلك الحراك الداخلي، ال سيما 
قضية االنفصاليني البلوش والصراع الدائر 

مع حركة الدفاع عن البشتون.
ويــبــدو أن ضــغــوط الــحــكــومــة املــتــزايــدة على 
 مــــا تـــواجـــهـــه حـــالـــيـــًا مــن 

ّ
ــل ــ ــة فــــي ظـ ــارضـ ــعـ املـ

ــٍد.  تــحــديــات، جــعــل األخـــيـــرة فـــي خـــنـــدٍق واحــ
فنواز شريف موجود في أحد أكبر السجون 
الباكستانية، على الرغم من وضعه الصحي 

العمل  الصعب، وذلــك بعد منعه من مــزاولــة 
ــحـــزب، أمــــا آصــف  الــســيــاســي ومــــن رئـــاســـة الـ
املؤسسة  مــن  بالفساد  فمتهم  زرداري  علي 
 عـــن أن الــعــديــد مـــن قـــادة 

ً
الــقــضــائــيــة، فــضــال

الحزبني يواجهون أوضاعًا مشابهة.
وبــــــرأي الـــنـــاشـــط مــحــمــد ســعــيــد خـــــان، الـــذي 
تـــحـــدث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن »هــــؤالء 
يــدركــون أن من أولــويــات حكومة عمران خان 
مــالحــقــة الــضــالــعــني فـــي الــفــســاد واســتــخــراج 
ــــوال املــنــهــوبــة مــنــهــم، ولــعــل هـــذا األمـــر قد  األمـ
جــعــل الــحــكــومــة فـــي مــــأزق كــبــيــر، إذ إن خــان 
بقي في امليدان السياسي من دون أي مساند، 
فجميع األحزاب السياسية والدينية املعروفة 
في البالد وحتى األحزاب الصغيرة عارضته«.

يــأتــي ذلـــك فــي خــضــم مــا تــواجــهــه الحكومة 
كتدهور  داخلية  تحديات  مــن  الباكستانية 
تدهور  بعد  واملعيشية  االقتصادية  الحالة 
إلــى غالء  أدى  ما  الباكستانية،  العملة  قيمة 
لــم تــشــهــد بــاكــســتــان مــثــلــه فــي الــســابــق. كما 
تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة تـــحـــديـــات خـــارجـــيـــة مــن 
يتعلق  مــا  فــي  املتحدة وحلفائها،  الــواليــات 
باكستان  واتــهــام  املسلحة  الــجــمــاعــات  بــأمــر 
بمساندتها. وتخشى باكستان من إدراجها 
املالية  الــرقــابــة  ملنظمة  الــســوداء  القائمة  فــي 
الدولية بعدما أدرجت في القائمة الرمادية، 
ألن خــطــوة كــهــذه ســتــزيــد الــوضــع املعيشي 
تعقيدًا، وسيصب ذلك في مصلحة األحزاب 
بكل  للقيام  كلمتها  وحـــدت  الــتــي  املــعــارضــة 

مــا يــســاعــدهــا فــي إســقــاط الــحــكــومــة. وكــانــت 
املعارضة قد تداعت إلى عقد اجتماع لقيادات 
حــــزب الــشــعــب وحــــزب الـــرابـــطـــة عــلــى طــاولــة 
واحـــدة فــي منزل بــالول بوتو زرداري، نجل 
زرداري، على الرغم من تاريخ الصراعات بني 
الحزبني الرئيسيني، وذلك يوم األحد املاضي، 
في العاصمة إسالم آباد. وكان االجتماع على 
هامش مأدبة إفطار، وشارك فيه قياديون من 
الـــوزراء السابق،  حــزب الشعب، وهــم: رئيس 
خاقان  شاهد  حاليًا  الشيوخ  مجلس  عضو 
عباسي، ووزير اإلعالم السابق برويز رشيد، 
ووزير الدفاع السابق خواجه آصف، ومريم 
صفدر، ابنة نواز شريف، وقيادات في حزب 
الـــرابـــطـــة. ومــــن حــــزب الــشــعــب بـــــالول بــوتــو، 

وعـــضـــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ حـــاصـــل بــزنــجــو، 
ووزير الداخلية السابق أفتاب شيرباو. كما 
املولوي  شــارك زعيم جمعية علماء اإلســالم 
اإلسالمية  الجماعة  وزعــيــم  الــرحــمــن،  فضل 

سراج الحق، وممثلون عن أحزاب قومية.
ــزاب الــحــاضــرة عــلــى التباحث  ــ واتــفــقــت األحـ
بجميع الخيارات من أجل إسقاط الحكومة، 
على أن تكون البداية بعقد مؤتمر لأحزاب 
من  الشارع  تحريك  ثم  والدينية،  السياسية 
واعتصامات  وإضــرابــات  احتجاجات  خــالل 
ــا تـــفـــاهـــمـــت  ــمــ ــــالد. كــ ــ ــبـ ــ ــ ــة أرجـــــــــــاء الـ ــ ــافـ ــ ــي كـ ــ فــ
األحـــــــزاب عــلــى أن تـــبـــدأ االحـــتـــجـــاجـــات بعد 
عــيــد الــفــطــر )الــثــلــث األول مــن شــهــر يونيو/ 
املقبل(، وستتضمن مسيرات كبرى  حزيران 

واعتصامات في العاصمة واملدن الرئيسية، 
 عن التظاهرات.

ً
فضال

وجــاء فــي البيان الــصــادر عــن املجتمعني أن 
والدينية  السياسية  األحـــزاب  بــني  التنسيق 
املعارضة ضروري، ومحاولة ال بد منها من 
أجل إخراج البالد من املأزق. كما لفت إلى أن 
املعيشة،  غــالء  ملف  في  تباحثوا  املجتمعني 
ــزاب  ــ ــا تـــمـــارســـه الـــحـــكـــومـــة فــــي حــــق األحــ ــ ومـ
الــســيــاســيــة مــن أعــمــال انــتــقــامــيــة، وبــالــتــالــي 
قرروا االتحاد معًا من أجل إسقاط الحكومة.

وفي مؤتمر صحافي عقده بعض القياديني 
املــشــاركــني فــي االجــتــمــاع، قـــال بـــالول بــوتــو: 
»لقد تم االتفاق بني األحزاب السياسية على 
االحتجاج داخــل البرملان وخــارجــه، من أجل 
الــبــالد والـــخـــروج مــن الــحــالــة الــصــعــبــة التي 
نعيشها. كــمــا تــم االتــفــاق عــلــى عــقــد مؤتمر 
لجميع األحزاب الباكستانية بعد عيد الفطر 
ويكون ذلك برئاسة املولوي فضل الرحمن«.

من جهته، طرح شاهد خاقان عباسي أسئلة 
املؤتمر  فــي  معتبرًا  الحكومة،  تشكيل  حــول 
تّم  الحكومة  »تشكيل  أن  نفسه،  الصحافي 
انتخابات  الــتــزويــر  إذ ســاد  مــــزّورة،  بطريقة 
الـــعـــام املـــاضـــي، واآلن الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي 
يدفع ثمن ذلك ألن رئيس الوزراء ال يستطيع 
إدارة الـــبـــالد. كــمــا بــــدا عـــاجـــزًا فـــي مــواجــهــة 
ملفات ريادية مهمة، وفشل تمامًا في إيجاد 
حل للتحديات الجمة التي تواجهها البالد«.

ــــرك املـــــعـــــارضـــــة ضــد  ــــحـ ــيــــت تـ ويــــرتــــبــــط تــــوقــ
الحكومة  الفطر بمواجهة  الحكومة بعد عيد 
ــعـــار ورفـــع  ضــغــطــًا شــعــبــيــًا بــســبــب غـــالء األسـ
رســـوم الــكــهــربــاء والــغــاز عــلــى خلفية تــدهــور 
قــيــمــة الــروبــيــة الــبــاكــســتــانــيــة مــقــابــل الــــدوالر. 

وتنتشر تــوقــعــات بــتــدهــور الــحــالــة أكــثــر بعد 
االستدانة من صندوق النقد الدولي. بالتالي 
يبدو أن األحزاب السياسية تسعى الستغالل 
الــوضــع، وال شك أنــه في الوقت الــراهــن يمكن 
حـــث املـــواطـــن الــبــاكــســتــانــي عــلــى االحــتــجــاج 
وإنــزالــه إلــى الــشــارع بقليل مــن الــجــهــد، نظرًا 
لــحــالــة االســـتـــيـــاء املــــوجــــودة بــســبــب الــوضــع 

املعيشي الهش.
لكن السؤال األهم يبقى حول موقف املؤسسة 
حتى  بل  الحكومة،  بدعم  املتهمة  العسكرية 
بــإيــصــال عـــمـــران خــــان إلــــى ســــدة الــحــكــم في 
انتخابات العام املاضي. ال شك أنها في الوقت 
الحكم  عــلــى  االســتــيــالء  تستطيع  ال  الـــراهـــن 
بــصــورة مــبــاشــرة، كــمــا كــانــت تــفــعــل ســابــقــًا، 
ولــكــنــهــا ســتــســعــى إلـــى أن يــبــقــى فـــي الحكم 
َمـــن هــو أقــــرب إلــيــهــا، وذلــــك مــن أجـــل املضي 
بالشؤون  املتعلقة  الخاصة  سياساتها  فــي 
يرتبط  مــا  والــخــارجــيــة، خصوصًا  الداخلية 
الوحيدة  املشكلة  أن  غير  أفغانستان.  بملف 
التي قد تخشاها املؤسسة العسكرية تتصل 
بمواجهة املواطن، ما سيدفعها إلى التعاون 
مع الحكومة من أجل عدم حصول تظاهرات 

وإضرابات.
ــــات مـــعـــارضـــة  ــركـ ــ ــاك حـ ــنــ ــار إلــــــى أن هــ ــ ــــشـ ُيـ
لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة والــحــكــومــة كحركة 
 في 

ً
الــدفــاع عــن الــبــشــتــون، املـــوجـــودة أصـــال

ــشـــارع مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وهــــي بالطبع  الـ
الحكومة  بــني  الــحــالــي،  الــوضــع  ستستغل 
 زج العديد من أنصارها 

ّ
واملعارضة، في ظل

فـــي الـــســـجـــون ومــقــتــل بــعــضــهــم بــرصــاص 
ــوى األمــــــن، كما  مــجــهــولــني أو بـــرصـــاص قــ

تقول الحركة.

)Getty( محاكمة ترامب أمر غير مستبعد

انُتخب خان العام الماضي بدعٍم من الجيش )فاروق نعيم/فرانس برس(

كورتز يخضع لحجب الثقة في البرلمان النمساوي )أليستر غرانت/فرانس برس(

الفطر  عيد  بعد  باكستان  تشهد  أن  ينتظر 
المفتوح  السياسي  التصعيد  مــن  مرحلة 
األحزاب  قررت  بعدما  االحتماالت،  جميع  على 
العمل  خــان  عــمــران  لحكومة  الــمــعــارضــة 
المشترك بغية الضغط عليه إلسقاط حكومته، 
وسط تحشيد لالحتكام إلى الشارع وتوظيف 

األوضاع االقتصادية الصعبة ضده

قضية

المعارضة الباكستانية 
تتحد إلسقاط حكومته

حركة الدفاع 
عن البشتون جاهزة 

الستغالل الوضع

يخشى الجيش انقالب 
المواطنين عليه في ظّل 

اتحاد المعارضة

طلب ترامب من 
مستشار سابق له عدم 
المثول أمام الكونغرس

بدت فضيحة حزب 
»الحرية« اليميني 

المتطرف في النمسا، 
وكأنها جرس إنذار يهّدد 

اليمين األوروبي المتطرف 
عشية االنتخابات األوروبية 

هذا األسبوع

تحاصر األزمات مع 
الكونغرس الرئيس 

األميركي دونالد ترامب، 
وسط توقعات بأن 

تشهد األيام المقبلة 
مزيدًا من التطورات التي 

ال تصب لصالحه

أمس  )الصورة(،  قريشي  محمود  شاه  الباكستاني  الخارجية  وزير  دعا 
الثالثاء، الهند إلى إجراء حوار مع باكستان لتعزيز السالم اإلقليمي. واتهم 
للقناة  تصريحات  فــي  قريشي،  
الرسمية،  الباكستانية  التلفزيونية 
»الهند بأنها ترغب في قمع نضال 
المحتلة  كشمير  في  الكشميريين 
من قبل القوات الهندية«. وكانت 
العالقة بين الهند وباكستان، بلغت 
فبراير/ في  العسكري  الصدام  حد 

»جيش  اعتداء  خلفية  على  شباط 
الهندية  الــقــوات  على   محمد« 

في كشمير.

دعوة الهند إلى الحوار

متاعب ترامب مع القانون تتفاقم
تحليل

الحدث

متابعة
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تدخل إسرائيلي وألغاز

إرباك ما قبل االنتخابات التونسية

»عيش تونسي« 
جمعية جديدة تثير 

شكوك البعض

تونس ـ وليد التليلي

ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــد املـــــــــنـــــــــاخ الـ ــشـــــهـــ يـــ
الــتــونــســي حــالــة مـــن الــغــمــوض 
تــداخــل جملة  واإلربـــــاك بسبب 
التي طــرأت على  الجديدة  من املعطيات 
نوعية الالعبني الجدد عشية االنتخابات 
التشريعية املقررة في 6 أكتوبر/ تشرين 
األول املقبل، وبسبب جو من التشكيك في 
األدوات االنتخابية الرئيسية، مثل سبر 
اآلراء حول ميول التونسيني السياسية 
وعملية التسجيل لالنتخابات، وتمويل 
ــادة تــوزيــع  ــ ــزاب والــجــمــعــيــات، وإعــ ــ األحــ
وغير  مــتــســّرع  بشكل  الــحــزبــيــة  األوراق 
املتغّيرة  التحالفات  عــن   

ً
فــضــال مفهوم، 

التقليدية  األركــــان  بــاســتــمــرار، وتــشــتــت 
الرئيسية التي أسست للمشهد الحالي، 
ــام 2014.  ــ ــيـــة عـ ــات املـــاضـ ــابـ ــخـ ــتـ فــــي االنـ
 وضـــع إقــلــيــمــي ملتهب 

ّ
كــل ذلـــك فــي ظـــل

ومفتوح على كل االحتماالت في الجزائر 
التهديدات  واستمرار  جهة،  من  وليبيا 

اإلرهابية من جهة أخرى.
الشاهد،  يوسف  الحكومة  رئيس  وأكــد 
يوم الجمعة املاضي، أن »تونس ما زالت 
اإلرهابية،  التهديدات  وقــع  على  تعيش 
وأنه قد تم إحباط الكثير من العمليات 
اإلرهابية قبل شهر رمضان«، مؤكدًا أنه 
وتزامن  الــكــوارث«.  مــن  الكثير  »تفادينا 
حديث الشاهد مع إعالن وزارة الداخلية 
التونسية عثورها على مخزن لأسلحة 
في جبال سمامة في القصرين، وإفشالها 
مــخــطــطــات إرهــابــيــة فــي رمــضــان كانت 
تنوي استهداف دوريات أمنية. وعالوة 
عــلــى هـــذا املـــنـــاخ األمـــنـــي الــصــعــب، جــاء 
خبر التدخل اإلسرائيلي في االنتخابات 
الــتــونــســيــة واملــشــهــد الــســيــاســي عمومًا، 
طًا 

ّ
كــبــيــرة مسل تــهــديــد  بــرســائــل  ليبعث 

الــتــدخــالت الخارجية  الــضــوء على هــذه 
الــتــي لــم تــتــوقــف فــي الــحــالــة التونسية، 
والعمل باستمرار على ضرب االستقرار 

النسبي.
ــوعــــة  ــمــ ــجــ وحــــــــــــــــــددت »فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك« مــ
ــــدس« اإلســـرائـــيـــلـــيـــة كــمــصــدر  ــيـ ــ ــمـ ــ »أرخـ
لـــهـــذه األنـــشـــطـــة. وقـــــال رئـــيـــس ســيــاســة 
ــي »فـــيـــســـبـــوك«،  ــ األمــــــــن اإللــــكــــتــــرونــــي فـ
مــؤتــمــر صحافي،  فــي  غليشر،  نــاثــانــيــل 
إن »هـــــذه املـــؤســـســـة وجــمــيــع الــشــركــات 
فيسبوك  من  اآلن  لها محظورة  التابعة 
وقــد تــم إصـــدار خطاب إيــقــاف«. وذكــرت 

اإلسرائيلية  »املجموعة  أن  »فيسبوك« 
على  دوالر  ألــــف   800 مـــن  أكـــثـــر  أنــفــقــت 
إعالنات وحسابات في منصة فيسبوك، 
وأن لديها 65 حسابًا و161 صفحة و12 
وأربــعــة حسابات  فيسبوك  عــلــى  حــدثــًا 
ــع نـــحـــو 2.8  ــابــ ــتــ عـــلـــى إنــــســــتــــغــــرام. ويــ
مليون شخص صفحة أو أكثر من هذه 
ــــذه املــجــمــوعــة  ــفـــحـــات«. وتـــعـــمـــل هـ الـــصـ
اإلسرائيلية بالتحديد مع وكالء لها في 

أفريقيا والكاراييبي وأميركا الالتينية، 
ويــديــرهــا جندي سابق عمل فــي سالح 
ــي، ويـــــحـــــرك حـــالـــيـــًا  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــجــــو اإلسـ
ــرة تـــحـــت غـــطـــاء »تــقــديــم  ــيـــات مــــؤثــ لـــوبـ
ل 

ّ
استشارات سياسية« في أوروبا. وتكف

الترويج  األخــيــرة بمهمة  الــســنــوات  فــي 
ــة إســـرائـــيـــل لــــإرهــــاب وضـــد  ــاومـ ــقـ »مـ ـــ لـ
دعوات مقاطعة البضائع اإلسرائيلية«. 
وتــداولــت تــقــاريــر عــدة وجـــود صفحات 
في تونس تابعة لهذه املجموعة، وتقف 
تــحــديــدًا ضـــد حـــركـــة الــنــهــضــة ورئــيــس 

الحكومة يوسف الشاهد.
وفــــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى هــــــذه الــــتــــطــــورات، 
ــــني الـــعـــام لــحــركــة »تــحــيــا  اســتــغــرب األمـ
تــــــونــــــس« الـــــداعـــــمـــــة لــــلــــشــــاهــــد، ســلــيــم 
العزابي، عدم الرد والتحرك ضد هجمة 
الشاهد.  ضد  إسرائيلية  مؤسسات  من 
ــتـــمـــاع  ــلـــمـــة تــــوجــــه بــــهــــا فـــــي اجـ ــي كـ ــ ــ وفـ
نسائي لحزبه، قال العزابي إنه »لم يتم 
التحرك من أي طرف ضد هذه الهجمة، 
مـــا يــعــكــس رؤيـــــة األحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
ومـــكـــونـــات أخـــــرى لــرئــيــس الــحــكــومــة«. 
وأضــــاف أنـــه »لـــو حــصــل ذلـــك فــي بــلــدان 
ــرى لــتــم تــنــزيــل الــبــيــانــات وخــرجــت  ــ أخـ
التظاهرات«، معتبرًا أن »رئاسة حكومة 
ــزاب  ــ تـــونـــس أصـــبـــحـــت غـــريـــبـــة عـــلـــى أحـ

ومكونات تونسية«.
فــي املــقــابــل، يــتــابــع الــتــونــســيــون ظــهــورًا 
تنخرط  بـــدأت  مدنية  لجمعية  مفاجئًا 
الجمعية  وتحمل  السياسي.  الحقل  في 
اســـم »عــيــش تــونــســي« )أي أحــيــا بشكل 
بذخًا  تظهر  أنشطتها  وبــدت  تونسي(، 
ــا أثــــــار بـــعـــض األســئــلــة  ــاق، مــ ــ ــفـ ــ فــــي اإلنـ
ــدة مــــن األعـــضـــاء  ــ ــ حـــولـــهـــا. كـــمـــا أن واحـ
املؤسسني للجمعية، ألفة تراس، اعتبرت 
ــن حــقــهــا الـــتـــرشـــح لــالنــتــخــابــات  ــ أن »مـ
أن  »يمكن  أنها  إلــى  مشيرة  الرئاسية«، 
فــي ترشحها  أن  رأت  إذا  ذلـــك  فــي  تفكر 

مصلحة لتونس«.
وأشـــــــارت فـــي حـــــوار إذاعـــــــي، إلــــى أنــهــا 
املليارات في تونس منذ  قامت بصرف 
مــــّدة، مــنــهــا الــتــي ُصـــرفـــت فـــي مــشــاريــع 
ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة، ومــنــهــا لــلــطــالب 
الـــــذيـــــن يــــــدرســــــون فـــــي الـــــــخـــــــارج. كــمــا 
ــة الـــصـــداقـــة بــــني زوجـــهـــا  طـــرحـــت عـــالقـ
الــفــرنــســي غـــيـــوم رامــــبــــورغ، والــرئــيــس 
أكــثــر من  إيــمــانــويــل مــاكــرون،  الفرنسي 
تـــــــراس حــامــلــة  ســـــــــؤال، خـــصـــوصـــًا أن 
لــلــجــنــســيــتــني الــتــونــســيــة والــفــرنــســيــة. 
لجمعية  االتهامات  عــدة  جهات  وكالت 
أسئلة حول  »عيش تونسي«، وطرحت 
تمويلها  ومــصــادر  الحقيقية  نــوايــاهــا 
وأســـــــلـــــــوب تـــعـــامـــلـــهـــا مــــــع املـــعـــطـــيـــات 

للتونسيني. الشخصية 
آخــــــــــر االتـــــــهـــــــامـــــــات ذكـــــــرهـــــــا الـــخـــبـــيـــر 
االقــتــصــادي مــعــز الـــجـــودي، وتــفــيــد بــأن 
»عــيــش تــونــســي تــحــمــل نـــوايـــا وخــفــايــا 
ــتـــعـــمـــل الـــعـــمـــل  مـــبـــطـــنـــة ومــــريــــبــــة وتـــسـ
الــجــمــعــيــاتــي ألغـــــــراض غـــيـــر مـــعـــروفـــة، 
أسلوب  أن  كما  الــخــارج.  مــن  وتمويلها 
عيش تونسي غير أخالقي، تحديدًا من 

ــام املــواطــنــني واالتـــصـــال  ــ خـــالل أخـــذ أرقـ
بهم«. وردت الجمعية بأن »هذه الحملة 
ضدها ال تثنيها عن مواصلة عملها من 

أجل التونسيني«.
وبقطع النظر عن صحة هذه االتهامات 
من عدمها وما تحمله ربما من مخاوف 
مــــن كــــل وافـــــــد جــــديــــد، وخــــصــــوصــــا أن 
الـــتـــونـــســـيـــني أثـــبـــتـــوا فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
البلدية العام املاضي، أنهم يبحثون عن 
بــمــا يفسر ميولهم  مــقــتــرحــات جــديــدة، 
بقوة نحو املستقلني، فإن األكيد هو أن 
هــنــاك جـــوًا مــن الــضــبــابــيــة يــلــف املشهد 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــونـــســـي، خـــصـــوصـــًا مــع 
تقديم شركات سبر اآلراء أرقامًا مفاجئة 
ــرًا بشكل  ــيـ ـــرزت أخـ ــول شــخــصــيــات بــ حــ

الفت.
ــّم تسجيل دخــــول نحو  ــه تـ مــع الــعــلــم أنـ
مــلــيــون نــاخــب جــديــد عــلــى الــخــط، وهــو 
التوقعات  كثيرة بشأن  أوراقـــًا  بعثر  مــا 
الــخــاصــة بــاالنــتــخــابــات املــقــبــلــة، وطــرح 
الوقت نفسه استفسارات حــول هذا  في 
املــلــيــون الـــجـــديـــد، بــعــدمــا كــــان الــجــمــيــع 
يتحدث عن نفور من األحزاب السياسية 

واالنتخابات.
ــــال عــضــو املــكــتــب الــتــنــفــيــذي املــكــلــف  وقـ
باالنتخابات في حركة النهضة، محسن 
الــنــمــيــشــي، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــنــذ 
أيــــام، إن »الــحــركــة ســجــلــت نــقــائــص في 
شبهة  وجـــود  أهمها  التسجيل،  عملية 
في التسجيل اآللــي«، مؤكدًا أن »الحزب 
الــشــكــاوى، خصوصًا  الــعــديــد مــن  تلقى 
ــدد، الـــذيـــن اكــتــشــفــوا  مـــن الــنــاخــبــني الـــجـ

أنهم مسجلون من دون علمهم«.
وفـــي الــحــركــة الــحــزبــيــة، تــبــدو خــطــوات 
ومشوبة  بطيئة  الــتــحــالــف  ومـــحـــاوالت 
الضيقة،  والحسابات  الريبة  من  بكثير 
ولم تفلح أي منها حتى اآلن في التحقق، 
إليه كثيرون من  الــرغــم مما يشير  على 
لالنصهار  متقدمة  مــشــاورات  هــنــاك  أن 
التحالف. لكن العكس هو ما يحدث  أو 
بــالــضــبــط، مــع تــمــيــز املــشــهــد بــحــالــة من 
الـــتـــفـــتـــت وصــــعــــود مــــكــــونــــات مــســتــقــلــة 
ــــن تــجــمــيــع  ــــي بـــحـــثـــهـــا عـ ــّدعـ ــ جـــــديـــــدة، تـ
الــــقــــوى، فـــي حـــني أنـــهـــا تــضــيــف العــبــني 

 .
ً
جددًا للمشهد املشتت أصال

هــــــذه األجـــــــــــواء املـــشـــحـــونـــة قــــــــادت إلـــى 
ــلـــق الـــــواضـــــح لــــــدى عـــدد  ــقـ ــــن الـ ــة مـ ــالــ حــ
ــتـــي  ــن الــــشــــخــــصــــيــــات الــــســــيــــاســــيــــة الـ ــ مــ
تــحــدثــت إلــيــهــا »الــعــربــي الــجــديــد«، ولــم 
يــخــف بــعــضــهــا أنــــه أصــبــح يــخــشــى من 
لتأجيل  تدعو  قــد  التي  األســبــاب  تكاثر 
العليا  الهيئة  االنتخابات. ولكن رئيس 
املــســتــقــلــة لـــالنـــتـــخـــابـــات، نــبــيــل بـــفـــون، 
ــــدوة صـــحـــافـــيـــة، إمــكــانــيــة  ــــالل نــ نـــفـــى خـ
إنــه »مــن غير   

ً
تأجيل االنتخابات، قائال

التشريعية  االنــتــخــابــات  تأجيل  الــــوارد 
ــد حـــددهـــا  ــيــ ــواعــ والــــرئــــاســــيــــة ألنــــهــــا مــ
الــــدســــتــــور«. وشـــــــّدد عـــلـــى أن »دعــــــوات 
التأجيل تعد خرقًا للدستور التونسي، 
ــلـــى االنـــتـــخـــابـــات  ــئـــة مـــؤتـــمـــنـــة عـ ــيـ والـــهـ

وتطبيق مقتضياته«.

سياسة
العامل  التحالفات، فضًال عن حضور  المحليين وتبدل  الالعبين  التونسية، على وقع تعّدد  االنتخابات  اإلرباك واضحًا في مسار  بدا 
الخارجي، المتمثل خصوصًا في التدخل اإلسرائيلي اإللكتروني في االنتخابات والمشهد السياسي عمومًا. ويضاف إلى كل ذلك 

ظهور جمعية »عيش تونسي« بشكل مفاجئ وبروز تساؤالت عدة حولها

التحضيرات مستمرة لالنتخابات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تونس ـ آدم يوسف

واحــد  يـــوم  ســـوى  التونسيني  يفصل  ال 
عـــن إغـــــالق بــــاب الــتــســجــيــل لــلــمــشــاركــة 
والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  في 
املـــقـــررتـــني فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
ونوفمبر/ تشرين الثاني على التوالي، 
ــيــــون نــــاخــــب جـــديـــد  ــلــ بــــعــــد الــــتــــحــــاق مــ
بــالــســجــل االنـــتـــخـــابـــي، وغــالــبــيــتــهــم من 
الشباب، وسط خشية األحزاب من الكتلة 
الجديدة. وأكد نائب رئيس  االنتخابية 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا املــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات، 
»العربي  لـ حــديــٍث  فــي  بوعسكر،  فـــاروق 
الـــجـــديـــد«، أن »عـــــدد املــســجــلــني الــجــدد 
تـــجـــاوز مــلــيــونــًا وســبــعــة آالف نــاخــب، 
وبلغ العدد اإلجمالي الجديد 1007611 
و469076  أنــثــى   538532 وهــــم  نــاخــبــًا، 
ذكـــرًا«. وأشـــار إلــى أن »أكــثــر مــن 14 ألف 
مسجل يمثلون التونسيني املقيمني في 
الخارج«. ولفت بوعسكر إلى أن »67 في 
املــائــة مــن املسجلني الــجــدد هــم مــن فئة 
الشباب الذين ال تتجاوز أعمارهم الـ35 
ســنــة، وأن 54 فـــي املـــائـــة نـــســـاء، كــمــا أن 
حوالي 30 في املائة من املسجلني الجدد 
هــم مــن طـــالب الــجــامــعــات الــذيــن تـــراوح 
أعــمــارهــم بــني 18 و25 ســنــة«. وأضـــاف 
أنــــه »ســيــتــم إغـــــالق عــمــلــيــة الــتــســجــيــل، 
الــيــوم األربــعــاء، بعد بــدء التسجيل في 
10 إبريل/ نيسان املاضي«، مشيرًا إلى 
اليوم  جلسة  بــرمــج  الهيئة  »مجلس  أن 
لتقييم آخــر األرقــام املرفوعة في عملية 
التمديد  إمــكــانــيــة درس  مــع  الــتــســجــيــل، 
ــثـــل الـــتـــيـــار  ــلـــب أحــــــــزاب عـــــــدة، مـ بـــعـــد طـ
الديمقراطي وحركة الشعب وحزب آفاق 
تـــونـــس وحـــــزب املـــســـار وحـــــزب الــتــكــتــل 
والـــبـــديـــل والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة والــحــزب 

الجمهوري وغيرهم«.
ولم تشهد هيئة االنتخابات هذا التدفق 

انــتــخــابــات 2014 حني  لــلــنــاخــبــني مــنــذ 
التسجيل،  على  االقبال  منسوب  تراجع 
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــدت االنـ ــهــ ــ وشــ
أملانيا«  »مقعد  على  الجزئية  التونسية 
فلم  الــنــظــيــر،  عــزوفــًا منقطع  عـــام 2017، 
الناخبني.  املائة من  يشارك سوى 5 في 
عام  في  البلدية  االنتخابات  عرفت  كما 
عــلــى مستوى  انــتــكــاســة  املـــاضـــي   2018
اإلقـــبـــال واملـــشـــاركـــة، مــقــارنــة باملحطات 

االنتخابية السابقة.
وتستهدف هيئة االنتخابات 3.5 ماليني 
واملشاركة  االنتخاب  لهم  يحق  تونسي 
فــي املــحــطــات املــقــبــلــة ببلوغهم ســن 18 
عــــامــــًا. وكـــشـــفـــت اإلحــــــصــــــاءات أن عـــدد 
الناخبني املسجلني بلغ 5 ماليني و369 
يلتحق  أن  وينتظر  شخصًا،  و892  ألفًا 
بهم أكــثــر مــن مليون نــاخــب جــديــد بعد 
انقضاء آجال التسجيل، فيما يرجح أن 

أكــثــر مــن 6 ماليني  الناخبني  يبلغ عــدد 
في  للمشاركة  شخص  املليون  ونــصــف 
ستجري  الــتــي  التشريعية  االنــتــخــابــات 
االنتخابات  تنتظم  فيما  أكتوبر،   6 في 
ــى يـــوم 17  ــ ــا األولـ الــرئــاســيــة فـــي دورتـــهـ
ــبــــل. وتـــفـــاقـــمـــت مـــخـــاوف  ــقــ نـــوفـــمـــبـــر املــ
ــن تـــدفـــق ســيــل  األحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة مــ
الشباب،  فئة  من  الناخبني، وخصوصا 
لـــتـــرافـــق قـــيـــادة األحـــــــزاب هـــواجـــس عن 
مصير مليون صــوت جديد لم تكن في 
االنتخابية  الكتلة  ــعــتــبــر 

ُ
وت الــحــســبــان. 

الــجــديــدة مــجــهــولــة بــالــنــســبــة لــأحــزاب 
الــكــبــرى الــتــي تــتــابــع بــدقــة الــحــســابــات 
لتجد  االنتخابية،  وحظوظها  امليدانية 
نفسها أمام سلة مجهولة من األصوات 

غير معلومة املصير.
ــاحــــب  وانــــــتــــــقــــــد حــــــــــزب الـــــنـــــهـــــضـــــة، صــ
ندوة صحافية،  في  البرملانية،  األغلبية 
التسجيالت األخيرة، فقال عضو املكتب 
ــــف بــمــكــتــب 

ّ
ــل ــة، املــــكــ ــركـ ــلـــحـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ

ـــي، محسن 
ّ
االنـــتـــخـــابـــات والــحــكــم املـــحـــل

الـــنـــويـــشـــي: »نــثــمــن مـــا قـــامـــت بـــه هيئة 
االنتخابات ولكننا ضد تضخيم السجل 
االنـــتـــخـــابـــي«. وشــكــك الــنــويــشــي بــشــيء 
مشيرًا  التسجيل،  عملية  في  الحذر  من 
إلــى »وجـــود شبهة التسجيل اآللـــي في 
الهيئة  لـــدى  الــنــاخــبــني  تسجيل  عملية 
مضيفًا  لالنتخابات«.  املستقلة  العليا 
أنه »عندما توّجه مواطنون في مختلف 
الشبان  الــجــمــهــوريــة، خصوصًا  جــهــات 
الهيئة،  مكاتب  في  للتسجيل  والطالب، 
وجدوا أنفسهم مسّجلني. وعادة ما يتّم 
تسجيلهم في مكاتب اقتراع بعيدة عن 
مــقــّر ســكــنــاهــم«. مــن جهته، نفى رئيس 
بفون  نبيل  لالنتخابات  العليا  الهيئة 
اآللـــي، مــشــّددًا  التسجيل  االعــتــمــاد على 
الهيئة  التي بلغت  على أن »اإلشــعــارات 

بهذا الخصوص لم تتجاوز 15 حالة«.

مليون ناخب جديد مجهولو النوايا
والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  في  للمشاركة  جديد  ناخب  مليون  من  أكثر  تسجيل   تــّم 
معظم  أن  خصوصًا  الجديدة،  الناخبة  الكتلة  توّجه  من  األحزاب  مخاوف  وسط  تونس،  في 

هؤالء من الشباب

األربعاء 22  مايو/ أيار 2019 م  17  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1724  السنة الخامسة8
Wednesday 22 May 2019

نفى بفون اعتماد التسجيل اآللي )األناضول(


