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مليشيات عراقية تواصل
التصعيد ضد األميركيين

ّ
تترقب درعا في الجنوب السوري مصيرها ،بعد عجز قوات النظام عن تحقيق
تقدم خالل محاولتها اقتحام أحياء درعا البلد في األيام الماضية ،بل إنها تعرضت
ّ
النتكاسة ،فيما وقفت روسيا على الحياد ،لتسعى اليوم لتطبيق تسوية جديدة،
تؤسس لتهدئة شاملة في الجنوب السوري

تسعى مليشيات
عراقية موالية إليران
في بغداد إلى مواصلة
الهجمات ضد
األميركيين ،رغم اإلعالن
عن انسحاب قواتها
القتالية نهاية العام

درعا :مغامرة
فاشلة للنظام

بغداد ـ عادل النواب

ّ
ترقب مصير المفاوضات وجيش
األسد يضغط بتعزيز قواته
للحديث تتمة...

حدود معركة
درعا
عبسي سميسم

فوجئت قوات النظام السوري،
ممثلة بالفرقة الرابعة ذات الوالء
اإليراني ،بردة فعل غير متوقعة من
قبل سكان درعا ،على التصعيد
األخير الذي قامت به تلك القوات،
بصمود سكان درعا البلد التي
حاول النظام اقتحامها ،كما فوجئت
بحجم املساندة التي تلقتها درعا
البلد من املناطق األخرى في شتى
أرجاء محافظة درعا ،األمر الذي
أدى إلى طرد النظام من عشرات
النقاط والحواجز التي كان يسيطر
عليها في املحافظة ،إضافة إلى
أسر عدد من عناصر النظام في
تلك املناطق .وعلى الرغم من تراجع
النظام في معظم املناطق التي حاول
ّ
التقدم إليها ،إال أن روسيا أخذت
ّ
دور املتفرج ولم تتدخل إال حني
وصلت املعركة إلى طور املفاوضات،
األمر الذي يفسر التصعيد األخير
على أنه جاء بدفع من إيران .ولكن
على الرغم من ّ
التقدم الذي حققه
أهالي املحافظة ،إال أنه يقع ضمن
إطار التطور الذي ّ
يحسن شروط
التفاوض على مطالب محددة،
من دون الوقوع في املبالغات التي
بدأت ّ
تحول جرعة الحماس التي
تلقاها سكان محافظة درعا،
إلى أحاديث عن تحرير مناطق،
واستعادة املنطقة إلى سابق عهدها
تحت سيطرة املعارضة .هذا األمر
يبدو شبه مستحيل في املرحلة
الحالية ،فسكان مناطق درعا
حاليًا ال يمتلكون أكثر من أسلحة
خفيفة وفي أحسن األحوال أسلحة
متوسطة ،كما أن قوات اللواء الثامن
ّ
هي وحدة عسكرية تتحكم بها
روسيا وبالطبع لن تسمح لها بلعب
أي دور في استعادة أي شبر من
محافظة درعا لصالح املعارضة،
ّ
فعدم التدخل الروسي في بداية
التصعيد لم يكن أكثر من رسالة
ّ
إليران لتنبيهها إلى خطورة تدخلها
بشؤون محافظة درعا.
في املقابل ،وعلى الرغم من الحشود
التي يدفع بها النظام باتجاه درعا
تحسبًا لفشل املفاوضات ،إال أنه
من الصعب عليه في الوقت الحالي
القيام بعملية واسعة من دون موافقة
موسكو ،كما أن عملية عسكرية
واسعة في املحافظة تتطلب حشودًا
كبيرة وتعزيزات على حساب قواته
املوجودة في إدلب ،في ظل ضعف
في عديد قوات النظام وانحسار
مواردها إلى الحدود الدنيا ،األمر
الذي يجعل من الصعوبة التعامل مع
منطقة واسعة تضم مئات البلدات
والقرى مثل محافظة درعا .ومع
إدراك أهالي درعا وقوات النظام لهذه
املعطيات ،يبقى التصعيد القائم في
إطار كسب النقاط لتحسني شروط
التفاوض حول اتفاق ال تتعدى
شروطه عدد الناس الذين يفترض
إبعادهم عن املحافظة ،وأماكن
تمركز حواجز قوات النظام واإلفراج
عن األسرى.

أمين العاصي

يـ ـت ــرق ــب س ـ ـكـ ــان م ـح ــاف ـظ ــة درعـ ـ ــا،
ج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج
االجتماعات املتواصلة منذ أول من
أمس الجمعة ،الجارية بني اللجان املركزية
ف ــي ه ــذه املـحــافـظــة وب ــن ال ـن ـظــام ال ـســوري
برعاية من الجانب الروسي ،لحسم مصير
أحـ ـي ــاء درعـ ـ ــا ال ـب ـل ــد ،الـ ـت ــي ح ــاول ــت ق ــوات
ال ـن ـظــام ومـلـيـشـيــات ت ـســانــدهــا اقـتـحــامـهــا
مـنــذ أي ـ ــام ،إال أن ـهــا جــوبـهــت بـمـقــاومــة من
مقاتلني محليني أجـبــروهــا على الـتــراجــع.
وحـ ــول ه ــذه االج ـت ـم ــاع ــات ،ي ـقــول الـنــاشــط
اإلع ــام ــي أح ـم ــد امل ـس ــامل ــة ،ف ــي ح ــدي ــث مع
«العربي الجديد» ،إنه من املقرر أن تستمر
االجـتـمــاعــات بــن وفــد مــن اللجان املركزية
الـتــي تمثل أهــالــي املحافظة وبــن الجانب
الروسي ،مشيرًا إلى أن األمور «تتجه نحو
تـهــدئــة وتـســويــات وتنظيم انـتـشــار جيش
النظام في عموم محافظة درعــا» .ويوضح
أن الفصائل املحلية التي وقفت بوجه قوات
ال ـن ـظــام ف ــي ال ـعــديــد م ــن مـنــاطــق املـحــافـظــة
أعــادت العشرات من عناصر النظام الذين
ك ــان ــت ق ــد أســرت ـهــم ف ــي االش ـت ـب ــاك ــات الـتــي
جــرت الخميس ،مشيرًا إلــى أنــه «تــم تبادل
أربع جثث للثوار مع جثة ضابط من قوات
الـ ـنـ ـظ ــام» .وي ـك ـش ــف أن ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي
«يـ ـبـ ـح ــث عـ ــن تـ ـه ــدئ ــة ش ــامـ ـل ــة فـ ــي ج ـن ــوب
سورية» ،الفتًا إلى أن موسكو «تــدرك أنها
فـقــدت ثـقــة أهــالــي الـجـنــوب ال ـس ــوري ،لذلك
تـضــع ال ـل ــواء ال ـثــامــن مــن الـفـيـلــق الـخــامــس
املدعوم منها بالواجهة لتنفيذ طلباتها».
ّ
وكــانــت روسـيــا قــد شكلت هــذا الـلــواء الــذي
يقوده القيادي السابق في الجيش السوري
الحر أحمد ال ـعــودة ،فــي عــام  ،2018ويضم
املـ ـئ ــات م ــن ال ـع ـنــاصــر ال ــذي ــن ك ــان ــوا ضمن
فصائل املـعــارضــة الـســوريــة الـتــي اضطرت

إلى توقيع اتفاقات تسوية مع النظام منذ
ثالث سنوات ،لم يلتزم األخير بها ،وهو ما
يدفع األوضــاع في املحافظة نحو التعقيد.
وعـلــى الــرغــم مــن إع ــان روسـيــا عــن توصل
نظام األسد وممثلي أهالي درعا إلى اتفاق
لــوقــف إط ــاق ال ـنــار فــي املـحــافـظــة اعـتـبــارًا
مــن أول مــن أمــس الجمعة ،إال أن معطيات
ّ
ميدانية تــؤكــد أن الـنـظــام ال ـســوري ال يــزال
يحشد قوات في املحافظة استعدادًا لجولة
جــديــدة كـمــا يـبــدو لـلـقـتــال ،فــي ح ــال فشلت
املباحثات التي يرعاها الروس.
وح ـي ــال ه ــذه امل ـس ـت ـجــدات ،يـشـيــر الـنــاشــط
حديث لـ«العربي
أبو محمد الحوراني في
ٍ
الـ ـج ــدي ــد» إل ـ ــى أن «ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ك ـب ـي ــرة مــن
الفرقتني األول ــى والـعــاشــرة ،تضم دبــابــات
وراجـ ـم ــات ص ــواري ــخ ،انـطـلـقــت م ــن منطقة
الـكـســوة ،فجر أمــس الـسـبــت ،ووصـلــت إلى
مدينة ازرع ،في حني اتجه قسم منها نحو
مدينة درعــا» .ويبدي اعتقاده بأن «النظام
يحاول كما يبدو تجميع قواته في مناطق
محدودة ،مع سحبه قسمًا من قواته مساء
ال ـج ـم ـعــة م ــن ال ــري ـف ــن ال ـش ــرق ــي وال ـغ ــرب ــي،
وأيضًا سحب كامل قواته من بلدة املليحة
الشرقية إلى اللواء  52قرب الحراك ومعبر
نصيب الحدودي .كما نقل آليات عسكرية
ودبــابــات مــن منطقة الــري ومجمع السالم
بــريــف درعـ ــا ال ـغ ــرب ــي ،إل ــى ح ــي الـضــاحـيــة
بـمــديـنــة درع ـ ــا» .مــن جـهـتـهــا ،ذك ــرت شبكة
«ف ــرات بــوســت» الـتــي تتابع الـتـطــورات في
مـنــاطــق ش ــرق س ــوري ــة ،أن ال ـفــرقــة الــرابـعــة
التابعة للنظام سحبت نقاطها العسكرية
املتمركزة على طريق دير الزور  -البوكمال
في ريف دير الزور الشرقي باتجاه محافظة
درعــا وأبقت على نقطة واحــدة بالقرب من
بلدة البلعوم.
وي ـبــدو أن ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ال ي ــزال مـصـ ّـرًا
على تسليم املقاتلني املحليني ألسلحتهم،

حاول النظام السوري السيطرة على أحياء درعا البلد (فرانس برس)

الفصائل المحلية أعادت
عشرات عناصر النظام
الذين أسرتهم
تأخر االتفاق بسبب
رفض أبناء المنطقة
تسليم سالحهم

وهــو مــا ترفضه الـلـجــان املــركــزيــة فــي درعــا
الـ ـت ــي ت ـط ــال ــب ب ــان ـت ـش ــار «ال ـ ـلـ ــواء ال ـث ــام ــن»
ال ـتــابــع لـلـجــانــب ال ــروس ــي ف ــي أح ـي ــاء درع ــا
الـبـلــد ،واستبعاد أي وج ــود لـقــوات النظام
واألجهزة األمنية التابعة له .ويؤكد القيادي
السابق في فصائل املعارضة في الجنوب
السوري ،العميد إبراهيم جباوي في حديث

مع «العربي الجديد» هذا األمر ،مشيرًا إلى
أن «تــأخــر ال ـخــروج بــاتـفــاق فــي املـفــاوضــات
ال ـجــاريــة بــرعــايــة روس ـيــة ي ـعــود إل ــى رفــض
الثوار تسليم أي سالح للنظام ،ويرفضون
أيضًا إقامة أي نقاط أمنية أو حواجز لقوات
النظام داخل أحياء درعا البلد».
ويبدو أن عدم تدخل موسكو في مجريات
ال ـص ــراع الـعـسـكــري ،والـ ــذي تـقــدمــت خالله
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـح ـل ـي ــة ،كـ ــان رس ــال ــة واض ـح ــة
للنظام واإليرانيني أنهم غير قادرين على
الحسم مــن دون تــدخــل روس ــي مباشر من
خــال القصف الـجــوي .ويبدو أن أي اتفاق
سـيـحـ ّـد مــن ا ّل ـن ـفــوذ اإلي ــران ــي فــي محافظة
درعـ ـ ــا ،امل ـت ـمــثــل ب ــ«ال ـف ــرق ــة ال ــرابـ ـع ــة» الـتــي
ي ـقــودهــا مــاهــر األس ـ ــد ،ومـلـيـشـيــات أخ ــرى
تابعة لها ،والـتــي حــاولــت فــرض سطوتها
بــال ـقــوة ع ـلــى أح ـي ــاء درعـ ــا ال ـب ـلــد ،إال أنـهــا
فشلت وتكبدت خسائر كبيرة وظهرت أنها
عاجزة عن تحقيق أي تقدم على األرض.
وإزاء ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات ي ـع ـت ـب ــر امل ـح ـل ــل
العسكري العميد مصطفى الـفــرحــات ،في
حديث مــع «العربي الـجــديــد» ،أن «الجانب

ال ــروس ــي ل ــم يـسـتـطــع ضـبــط قـ ــوات الـنـظــام
واملليشيات اإليرانية وحــزب الله في درعا
على الــرغــم مــن أنــه كــان الـضــامــن التفاقات
التسوية الـتــي ج ــرت» ،مضيفًا أنــه «وصــل
األم ــر بـهــذه ال ـقــوات إل ــى حــد اعـتـقــال شبان
مــن محافظة درع ــا عـلــى الـحــواجــز وزجـهــم
ف ــي م ـع ــارك ال ـش ـمــال ال ـغــربــي م ــن س ــوري ــة».
ويـ ـش ـ ّـدد ع ـلــى أن «امل ـع ــادل ــة اآلن ف ــي درع ــا
إمــا االسـتـجــرار إلــى امل ــوت مــن خــال العمل
مع قــوات النظام ،أو الــوقــوف في وجهها».
وي ـع ــرب ع ــن اع ـت ـق ــاده بــأنــه «ال يـمـكــن عــزل
املعطى السياسي عن املعطى العسكري في
سورية» ،مشيرًا إلى احتمال «حصول اتفاق
روسي أميركي بعد قمة الرئيسني الروسي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن واألمـ ـي ــرك ــي ج ــو بــايــدن
ف ــي ج ـن ـيــف ال ـســوي ـســريــة ف ــي  16يــون ـيــو/
حــزيــران املــاضــي ،إليـجــاد حــل سياسي في
سورية وهو ما يقلق النظام» .ويشير إلى
أن الجانب الروسي «لم يدخل املعركة التي
جرت في درعــا ،بل إن اللواء الثامن التابع
لـلــروس ق ـ ّـدم تسهيالت للفصائل املحلية،
التي واجهت قوات النظام التي لم تعد تملك

إرادة قتال وباتت عاجزة تمامًا عن تحقيق
تقدم من دون الغطاء الجوي الروسي».
وي ـص ــف ال ـف ــرح ــات م ــا ح ـصــل ف ــي مـحــافـظــة
درعا خالل األيام القليلة املاضية بـ«النصر
الكبير للثوار بأسلحة خفيفة» ،الفتًا إلى أن
«الـثــوار تعاملوا بوعي كبير وإنسانية مع
أسرى النظام من ضباط وعناصر» ،مضيفًا:
اضطر األهــالــي إلــى مواجهة النظام بسبب
ش ــروط ــه ال ـت ـع ـج ـيــز ّيــة .والـ ـي ــوم بـ ــات الــوفــد
امل ـف ــاوض ال ــذي يـمــثــل أهــالــي درع ــا بموقف
تفاوضي أقوى مع رفض تسليم السالح ،أو
انتشار قوات النظام في احياء درعا البلد ،أو
تهجير أحد من األهالي إلى الشمال السوري.
وتنقسم مدينة درع ــا مــركــز املحافظة التي
تحمل ذات االسم إلى قسمني ،يفصل بينهما
وادي متفرع مــن نهر الـيــرمــوك ،هـمــا :درعــا
املـحـطــة الـتــي لــم تـخــرج عــن سـيـطــرة النظام
السوري طيلة سنوات الصراع في الجنوب
الـســوري ،ودرع ــا البلد وال ــذي يشمل طريق
الـســد (نسبة للسد املــائــي) واملـخـيــم (نسبة
ملخيمني يضمان فلسطينيني ،ونازحني من
الجوالن السوري منذ عام .)1967

أفاد القيادي في مليشيا «عصائب أهل
الحق» الحليفة إليــران في الـعــراق سعد
ال ـس ـعــدي ،أم ــس ال ـس ـبــت ،ب ــأن الـفـصــائــل
ال تعترف بنتائج الـحــوار مــع الــواليــات
املتحدة ،مؤكدًا استمرار العمل العسكري
ضـ ــد األهـ ـ ـ ـ ــداف وامل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـع ـس ـكــريــة
األميركية في العراق .وجاء حديثه بعد
يومني من هجمات متتالية تعرضت لها
املنطقة الـخـضــراء فــي ب ـغــداد ،وع ــدد من
األرتال التي تحمل معدات غير عسكرية
لـ ـص ــال ــح الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي بـ ـقـ ـي ــادة
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ف ــي ج ـن ــوب ال ـب ــاد
ووسطها .ونقلت وســائــل إعــام محلية
عــراقـيــة عــن الـسـعــدي قــولــه إن «الحديث
عــن أي هــدنــة مــع الــواليــات املتحدة غير
صحيح ،ومــا رشــح مــن نتائج بالحوار
االستراتيجي بجولته الرابعة بني بغداد
وواش ـن ـط ــن ه ــو حـ ــوار إم ــائ ــي م ــن قبل
اإلدارة األميركية على حكومة مصطفى
الـكــاظـمــي ،وفـصــائــل املـقــاومــة ال تعترف
بنتائج هذا الحوار كونها كذبًا وزورًا».
وذك ــر أن «فـصــائــل املـقــاومــة مــاضـيــة في
مواجهة القواعد األميركية بكل الوسائل
والـسـبــل الـعـسـكــريــة وغـيــرهــا ،وال هدنة
إطالقًا بني الهيئة التنسيقية للمقاومة
واالحتالل األميركي».
مــن جهته ،كشف املـتـحــدث بــاســم حركة
«أن ـص ــار ال ـلــه األوفـ ـي ــاء» ،املـنـضــويــة في
حديث
التنسيقية ،عــادل الكرعاوي ،في
ٍ
مع «العربي الجديد» ،أن «بعض الجهات
ترجمت بيان الفصائل أخيرًا بخصوص
نتائج الحوار االستراتيجي بأنه دخول
ف ــي هــدنــة ج ــدي ــدة ،ل ـكــن ه ــذا األمـ ــر غير
حقيقي ،فال توجد أي هدنة» .ولفت إلى
أن الفصائل اتفقت على «استمرار العمل
الجهادي ضد القوات املحتلة األميركية
ل ـحــن إف ـ ــراغ ك ــل ال ـق ــواع ــد م ــن أي ق ــوات
أميركية» .وتحدث عن وجــود وساطات
بالوقت الحالي لوقف الهجماتّ ،
مشددًا
عـلــى أن «الـفـصــائــل امل ـقــاومــة ال تعترف
بنتائج الحوار االستراتيجي».
وكانت ما تعرف بـ«الهيئة التنسيقية
للمقاومة الـعــراقـيــة» قــد أصـ ــدرت ،يــوم

«العصائب» :الحديث
عن أي هدنة مع
أميركا غير صحيح

األربـعــاء املــاضــي ،بيانًا أكــدت فيه أنها
ستبقي عـلــى جاهزيتها لـحــن تنفيذ
ات ـفــاق انـسـحــاب ال ـقــوات األمـيــركـيــة من
ال ـعــراق ،مشككة فــي جدية الحكومتني
العراقية واألميركية بشأن االنسحاب.
وت ـضـ ّـم «الـهـيـئــة» ع ــددًا مــن املليشيات
الحليفة إلي ــران ،أبــرزهــا «كتائب حزب
الـ ـ ـل ـ ــه» و«الـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــاء» و«ال ـ ـع ـ ـصـ ــائـ ــب»
و«ال ـ ـخـ ــراسـ ــانـ ــي» و«س ـ ـيـ ــد الـ ـشـ ـه ــداء»
ّ
و«ال ـط ـفــوف» ،وفصائل مسلحة أخــرى
ّ
تـتـلـقــى دع ـم ــا م ــن إي ـ ــران .وتـ ــم اإلع ــان
عـ ــن ت ـش ـك ـيــل ه ـ ــذا الـ ـكـ ـي ــان الـتـنـسـيـقــي
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ب ـعــد ن ـحــو أسـ ـب ــوع مــن
مـقـتــل زع ـيــم «فـيـلــق ال ـق ــدس» اإلي ــران ــي
قــاســم سليماني وال ـق ـيــادي بـ«الحشد
الـشـعـبــي» أب ــو م ـهــدي املـهـنــدس بـغــارة
أميركية قرب مطار بغداد ،في  3يناير/
كانون الثاني .2020
وشـ ـه ــدت الـ ـس ــاع ــات امل ــاض ـي ــة هـجـمــات
متعددة في مدن عراقية مختلفة بعبوات
نــاسـفــة اسـتـهــدفــت أرت ــال دعــم للتحالف
ً
ال ــدول ــي ،ف ـضــا ع ــن اس ـت ـه ــداف املنطقة
ّ
الخضراء ،التي تضم السفارة األميركية
وسط بغداد ،بصاروخي «كاتيوشا» لم
يسفرا عن أي خسائر.
وح ـ ــول هـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات ،يـ ــرى الـخـبـيــر
حديث مع «العربي
أحمد الشريفي ،في
ٍ
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن «اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـف ـص ــائ ــل
ب ــالـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ضـ ـ ــد األهـ ـ ـ ـ ــداف
وامل ـصــالــح األم ـيــرك ـيــة يـعـنــي اسـتـمــرار
ال ـ ـضـ ــربـ ــات الـ ـج ــوي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ضــد
مـ ـق ــرات وش ـخ ـص ـي ــات ت ـل ــك ال ـف ـصــائــل،
وهــذا قد يفتح بــاب ّ املواجهة املباشرة
بني الطرفني» .ويـحــذر من أن استمرار
ال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري م ـ ــن قـ ـب ــل تـلــك
ال ـف ـص ــائ ــل «س ـي ـك ــون ل ــه ت ــأث ـي ــر بـشـكــل
خ ـط ـي ــر ع ـل ــى م ـج ـم ــل الـ ــوضـ ــع األم ـن ــي
فــي ال ـعــراقــي ،وحـتــى الـسـيــاســي .وهــذا
الـ ـت ــأثـ ـي ــر ،ال ـ ـ ــذي ربـ ـم ــا ي ــدخ ــل مــرح ـلــة
املـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة ،س ـ ـت ـ ـكـ ــون ل ــه
انعكاسات على االنتخابات البرملانية
املبكرة (املقررة في  10أكتوبر/تشرين
األول املـقـبــل) ،فالعملية االنتخابية ال
يـمـكــن أن ت ـجــرى دون وج ــود اسـتـقــرار
أمني وسياسي في عموم البالد».
ويـضـيــف الـشــريـفــي أن «ه ـنــاك مساعي
(وفـ ـ ـ ــق امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات) م ـ ــن قـ ـب ــل أطـ ـ ــراف
وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة وح ـك ــوم ـي ــة
لغرض إجراء حوار مع الفصائل املؤثرة،
بـ ـه ــدف إيـ ـق ــاف ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـكــريــة
لحني تنفيذ االتـفــاق األخير بني بغداد
وواش ـن ـط ــن ،ع ـبــر س ـحــب كــامــل ال ـقــوات
القتالية من العراق نهاية العام الحالي،
ل ـك ــن ال ـف ـص ــائ ــل ت ــرف ــض هـ ـك ــذا خ ـطــوة
حتى اللحظة» .واستهدف أكثر من 50
هجومًا املصالح األميركية فــي العراق
م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـ ـعـ ــام ،ال س ـي ـمــا ال ـس ـف ــارة
األميركية فــي بـغــداد وقــواعــد عسكرية
ّ
تضم أميركيني ،ومطاري بغداد
عراقية
وأرب ـيــل .وحـتــى اآلن ،لــم تعلن أي كتلة
سياسية موقفًا رافضًا لنتائج الحوار
االس ـتــرات ـي ـجــي ب ــن ب ـغ ــداد وواش ـن ـطــن،
ال ـ ـ ــذي وقـ ـع ــه ال ـك ــاظ ـم ــي ي ـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
املاضي عقب لقائه بالرئيس األميركي
جو بايدن في البيت األبيض.

«مكافحة اإلرهاب الفكري» ذراع للفصائل في العراق
تعمل «هيئة الحشد
الشعبي» على تفعيل
دور دائرة «مكافحة
اإلرهاب الفكري» في
العراق بعناوين علنية،
مثل «معالجة المخلّفات
الفكرية لتنظيم داعش»،
تروج
لكنها في الواقع ّ
للنفوذ اإليراني في العراق
بغداد ـ زيد سالم

يريد «الحشد» السيطرة على المساجد (فرانس برس)

في موازاة االنتشار املسلح لعشرات الفصائل
العراقية املنضوية ضمن «الحشد الشعبي»،
داخـ ــل م ــدن ال ـش ـمــال ال ـع ــراق ــي وغ ــرب ــه ،تـبــرز
واجهات عديدة وبأسماء وعناوين مختلفة
تابعة باملجمل لفصائل بارزة في «الحشد»،
مثل «املكاتب االقتصادية» املتهمة بالتدخل
بـعـقــود اإلع ـمــار ومـنــاقـصــات تــأهـيــل املباني
والبنى التحتية املــدمــرة فــي املــوصــل وسهل
نـيـنــوى وص ــاح ال ــدي ــن .وت ـبــرز أي ـضــا لـجــان
«التدقيق واملـعـلــومــات» ،ومــديــريــة «مكافحة
اإلره ــاب الـفـكــري» ،التي نشطت بشكل كبير
في األشهر املاضية ،مع إبعادها الكثير من
ّ
واملدرسني أو تجميد
الخطباء ورجال الدين
عملهم تحت عناوين مختلفة.
وتنشط هذه املديرية ،التي يمكن اعتبارها
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذراع األح ـ ـ ـ ـ ــدث لـ ـ ــ«الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــد» ،ف ـ ــي م ــدن
ومحافظات األنـبــار وصــاح الــديــن وديالى
وكركوك ونينوى إضافة إلى بغداد .وتتولى

إدارت ـ ـهـ ــا ش ـخ ـص ـيــات م ــن ج ـمــاعــة «ال ــرب ــاط
املـ ـحـ ـم ــدي» ،وهـ ــي ج ـمــاعــة دي ـن ـيــة صــوفـيــة
بـ ــرزت ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ال ـتــي أعـقـبــت
تحرير املــدن مــن تنظيم «داع ــش» بدعم من
«الـحـشــد» ،بــاإلضــافــة إلــى بـعــض الــزعــامــات
فــي «الـحـشــد الـعـشــائــري» املــرتـبــط تنظيميًا
بـ«هيئة الحشد الشعبي».
«وحدة التبليغ الديني»

وتأسست الــدائــرة في نهاية عــام  2017باسم
«وحدة التبليغ الديني» ،قبل أن يتغير اسمها
إلى «دائــرة مكافحة اإلرهــاب الفكري» ،كقسم
جديد داخل «هيئة الحشد الشعبي» .وهو ما
يصفه مــراقـبــون بــأنــه مخالف للقانون الــذي
على أساسه تم إنشاء الهيئة عام  ،2016وحدد
سـلـفــا وح ــدات ـه ــا وأق ـســام ـهــا كـمـظـلــة جــامـعــة
ً
وم ـن ـظ ـمــة ل ـع ـمــل ن ـح ــو  80ف ـص ـي ــا مـسـلـحــا.
وت ـظ ـهــر أن ـش ـطــة ال ـت ـش ـك ـيــل ال ــدي ـن ــي ال ـجــديــد
ضمن املــوقــع اإللكتروني الرسمي لـ«الحشد
الشعبي» ،عبر فعاليات مختلفة ،مثل حوار
األديان والتسامح بني الطوائف وإعادة النظر
بالخطاب الديني وتعزيز الوسطية.
وحيال هذه املواضيع ،تحدثت مصادر مقربة
من «الحشد الشعبي» عن أن دائرة ُ«مكافحة
ّ
اإلره ــاب الـفـكــري» مهمتها مراقبة املخلفات
الـفـكــريــة ال ـتــي تــركـهــا تنظيم «داع ـ ــش» ،بعد
سيطرته على مناطق واسعة شمالي العراق
ـث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
وغ ـ ــرب ـ ــه .وت ـض ـي ــف فـ ــي حـ ــديـ ـ ٍ
ال ـجــديــد» ،أن ال ــدائ ــرة تـقــوم بعمليات إبـعــاد
وتدقيق على هــذا األســاس في الهيكل العام
للمساجد والـجــوامــع واملنظمات اإلسالمية
الخيرية والدعوية ،إال أن مسؤولني محليني
وسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،ب ـي ـن ـه ــم ن ــائ ــب فـ ــي الـ ـب ــرمل ــان،
ّ
اتـهـمــوهــا بـكــونـهــا تـتــولــى أنـشـطــة سياسية
وال ـ ـ ـتـ ـ ــرويـ ـ ــج لـ ـلـ ـفـ ـص ــائ ــل املـ ـسـ ـلـ ـح ــة األك ـ ـثـ ــر
ارتـبــاطــا بــإيــران ،تحديدًا مليشيات «كتائب

ح ــزب ال ـلــه» و«ال ـن ـج ـبــاء» و«س ـيــد ال ـش ـهــداء»
و«عـصــائــب أه ــل ال ـحــق» و«بـ ــدر» .ويـشـيــرون
ُ
ّ
وتقرب
إلــى أنها تقصي شخصيات محددة
أخــرى وفقًا لوالئها وتوجهاتها السياسية
والفكرية ،وتفرض نهجًا معينًا مستندة إلى
سلطة ونـفــوذ املليشيات الـتــي تمتلكها في
تلك املناطق.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـت ـحــدث ن ــائ ــب ب ـ ــارز ع ــن ب ـغــداد
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،عما يصفه بـ«عمليات
إق ـ ـص ـ ــاء ل ـ ـع ـ ـشـ ــرات م ـ ــن خـ ـطـ ـب ــاء الـ ـج ــوام ــع
واملساجد واملعلمني واملــدرســن في املــدارس
الدينية منذ عــام  2019ولغاية اآلن ،وصلت
إل ـ ــى إب ـ ـعـ ــاد ب ـع ــض خـ ـ ـ ـ ّـدام الـ ـج ــوام ــع بـفـعــل
إجراءات دائرة مكافحة اإلرهاب الفكري التي
بــاتــت تـفــرض قــرارات ـهــا عـلــى جـ ّهــات عــدة في
املدن املحررة ومنها الوقف السني ،مستمدة
نفوذها من هيمنة فصائل الحشد الشعبي
وليس من القانون أو اإلجراءات الجزائية في
القضاء العراقي» .ويضيف أن «القائمني على
هذه الدائرة يستخدمون شعار محاربة الفكر
السلفي التكفيري فــي عمليات إق ـصــاء غير
قــانــونـيــة بـعـضـهــا يـحـمــل جــوانــب شخصية
وأخرى سياسية» ،واضعًا اإلجراءات األخيرة
فــي إط ــار «م ـحــاولــة ف ــرض إرادات وسـيـطــرة
ع ـل ــى امل ـس ــاج ــد وم ــدي ــري ــات األوقـ ـ ـ ــاف ودور
تحفيظ القرآن الكريم ،إضافة إلى فرض نمط
معني ومحدد من خطب الجمعة واملحاضرات
الدينية» ،ويعتبر أن مهمة الدائرة تحولت من
محاربة أفكار «داعــش» إلى عزل شخصيات
واستقدام أخرى موالية لـ«الحشد الشعبي»،
بما يـفــرض إرادات على التوجهات الدينية
والعقائدية لسكان تلك املناطق.
وح ـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ،ي ـ ـقـ ــول ال ـب ــاح ــث
ف ــي ال ـج ـم ــاع ــات اإلس ــام ـي ــة والـ ـف ــرق فـ ــاروق
الظفيري ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «مكافحة
اإلرهاب الفكري» تعمل على إقصاء املخالفني

ضحايا هجمات «داعش»

ارتفع عدد ضحايا الهجمات التي شهدتها مدن عدة في العراق إلى
 18قتيًال و 32جريحًا ،غالبيتهم مدنيون ،في مؤشر جديد على تصاعد
اعتداءات خاليا تنظيم «داعش»،
على الرغم من اإلعالنات المتكررة
للسلطات األمنية في بغداد ،حول
اعتقال وتفكيك شبكات تابعة
للتنظيم .وتركزت الهجمات في
محافظات األنبار وديالى وصالح
الــديــن التي كانت األكــثــر دموية
فــي وقــت دخــلــت قـــوات األمــن
بحالة تأهب تحسبًا من وقوع
اعتداءات جديدة قريبًا.

ل ــ«ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» ووج ـ ــوده ف ــي املـنــاطــق
الشمالية والـغــربـيــة مــن ال ـعــراق ،و«وصمهم
بــالــدعـشـنــة» .ويضيف الظفيري أن املديرية
التي يرأسها عبد القادر األلوسي وينوب عنه
محمد نــوري العيساوي ،متورطة بالترويج
إليـ ــران بـشـكــل م ـبــاشــر ،وأق ــدم ــت أخ ـي ـرًا على
ّ
ويشدد على أن
فتح فروع في مختلف املــدن.
العنوان الــذي تتخذه املديرية للتحرك ،مثل
الــوسـطـيــة وم ـحــاربــة اإلره ـ ــاب ،م ـجــرد غطاء
ألنها بالحقيقة تعمل على خدمة مليشيات
محددة وتمكينها في تلك املناطق.
في املقابل ،يدافع عــادل الكرعاوي ،املتحدث
بــاســم حــركــة «أن ـصــار الـلــه األوف ـي ــاء» ،إحــدى
ف ـص ــائ ــل «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ال ـن ــاش ـط ــة فــي

م ـن ــاط ــق عـ ــدة ش ـم ــال ــي الـ ـب ــاد وغ ــربـ ـه ــا ،عــن
حديث لـ«العربي الجديد»،
املديرية .ويقول في
ٍ
إن «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي ي ــدرك أهـمـيــة مـحــاربــة
الخطاب الديني املتطرف وأن هــذا الخطاب
كــان سببًا لــوالدة تنظيمات إرهابية كثيرة،
ورب ـم ــا م ــا زال ال ـخ ـطــاب امل ـت ـطــرف م ــوج ــودًا
ويؤثر على شباب العراق في املناطق املحررة،
لــذلــك يتم تنقية رج ــال الــديــن الــذيــن يعتلون
املنابر فــي تلك املناطق ،شــرط أن يكون ذلك
وفق آلية حكومية ونظامية وليس تعسفية».
ويضيف أن «األفـكــار اإلقصائية والتكفيرية
مــا زال ــت م ــوج ــودة فــي ال ـع ــراق وتـحـتــاج إلــى
حمالت إلنهاء هذا الخطر ،بالتالي فإن مهمة
الحشد الشعبي ليست قتالية فقط ،بل تسعى

مزيد من
إلى عدم السماح للمتطرفني بكسب
ٍ
العراقيني إلى صفوفهم».
عمل الدائرة

لـ ـك ــن الـ ـخـ ـبـ ـي ــر بـ ــال ـ ـشـ ــأن الـ ـسـ ـي ــاس ــي م ــؤي ــد
ال ـج ـح ـي ـش ــي ،يـ ـش ــرح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»
ت ـف ــاص ـي ــل ع ـم ــل دائـ ـ ـ ــرة «م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ــاب
ال ـ ـف ـ ـكـ ــري» ،وي ـش ـي ــر إل ـ ــى أنـ ـه ــا خ ـ ـ ــارج إطـ ــار
ال ـقــانــون ،وقــائـمــة عـلــى اج ـت ـهــادات العاملني
ف ـي ـهــا .وي ـض ـيــف أن «أغ ـل ــب أن ـش ـطــة الـحـشــد
الشعبي حــالـيــا ليست أمـنـيــة أو قـتــالـيــة ،بل
بــاتــت تـتــدخــل فــي مجتمعات امل ــدن ،وكأنها
منظمات أو أجهزة رقابية متجاوزة القانون
والقضاء وحتى اإلجراءات األصولية للدوائر
وامل ــؤسـ ـس ــات ،وت ـع ـمــل ت ـحــت ح ـجــة مـحــاربــة
داعــش والتطرف وغيرها مــن هــذه األه ــداف،
ل ـك ــن ال ـح ـق ـي ـق ــة أنـ ـه ــا ت ـس ـت ـه ــدف كـ ــل ص ــوت
معارض لوجودها».
وي ـك ـشــف أن «ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد تـمـكـنــت خــال
ال ـع ــام ــن امل ــاض ـي ــن م ــن تــأس ـيــس جـمـعـيــات
ودوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ودي ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــي س ـب ـي ــل
ت ـقــديــم نـفـسـهــا لـلـمـجـتـمـعــات ف ــي ت ـلــك امل ــدن
وال ـت ــروي ــج ،وخ ــال الـفـتــرة املــاضـيــة شهدت
امل ـح ــاف ـظ ــات امل ـ ـحـ ــررة افـ ـتـ ـت ــاح س ـل ـس ـلــة مــن
م ــدارس األطـفــال ،بعناوين مستفزة ،ومنها
(روح ال ـل ــه ال ـخ ـم ـي ـنــي) ف ــي ن ـي ـن ــوى ،و(أبـ ــو
م ـه ــدي امل ـه ـن ــدس) ف ــي صـ ــاح ال ــدي ــن ،وهــو
م ــا ال يـنـسـجــم م ــع طـبـيـعــة املـجـتـمـعــات ذات
الـطـيــف الــواحــد فــي تـلــك املـ ــدن» .ويـلـفــت إلــى
ُأن «ب ـعــض خـطـبــاء ال ـجــوامــع ورجـ ــال الــديــن
أبعدوا باإلكراه عن دور العبادة ،ومنعوا من
التواصل مع األهالي عبر خطب الجمعة ،وتم
تعويضهم بآخرين من املــدن نفسها لكنهم
منسجمون مــع الفصائل املسلحة ،وجميع
هـ ــذه ال ـت ـح ــرك ــات ه ــي ذات ط ــاب ــع س ـيــاســي،
وعلى السلطات أن تنتبه لذلك».
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شرق
غرب
«حماس» تنتقد بيع
أميركا أسلحة إلسرائيل
انـ ـتـ ـق ــدت ح ــرك ــة «حـ ـ ـم ـ ــاس» ،أم ــس
السبت ،مواصلة الواليات املتحدة
تقديم الــدعــم العسكري إلسرائيل.
وقـ ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم الـ ـح ــرك ــة،
حـ ـ ــازم ق ــاس ــم إن «قـ ـ ـ ــرار ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ـت ـق ــدي ــم ص ـف ـقــة أس ـل ـحــة
كبيرة للكيان الصهيوني ،يشجع
االح ـ ـتـ ــال ع ـل ــى م ــواص ـل ــة ع ــدوان ــه
ع ـلــى شـعـبـنــا وم ـق ــدس ــات ــه ،ويــزيــد
من إرهابه ضد الفلسطيني ونهب
أرض ـ ــه» .وك ــان ــت وزارة الـخــارجـيــة
األميركية ،قــد وافـقــت على بيع 18
طــائــرة هليكوبتر مــن ط ــراز «ســي.
إتــش ـ  53كيه» إلسرائيل ،بموجب
ص ـف ـق ــة تـ ـص ــل ق ـي ـم ـت ـه ــا إل ـ ـ ــى 3.4
مليارات دوالر.
(األناضول)
العراق :تشديد
على إجراء االنتخابات
بموعدها

تعهد الرئيس العراقي برهم صالح
(ال ـ ـصـ ــورة) ،أم ــس ال ـس ـبــت ،بــإجــراء
االنتخابات البرملانية املبكرة في 10
أكتوبر/تشرين األول املقبل .وجاء
ذل ــك خ ــال لـقــائــه رئ ـيــس الـحـكــومــة
مصطفى الكاظمي ،بقصر السالم
ف ــي بـ ـغ ــداد .وش ـ ـ ّـدد ب ـيــان لـلــرئــاســة
عـلــى ضـ ــرورة «تــوف ـيــر مستلزمات
إجراء االنتخابات بمعايير النزاهة
والعدالة في مختلف مراحلها ،بما
يحقق اإلرادة الحقيقية للناخبني
ف ــي اخ ـت ـي ــار مـمـثـلـيـهــم ب ـع ـي ـدًا عــن
التزوير والتالعب».
(األناضول)

وساطة جزائرية لمعالجة
أزمة سد النهضة
أفـ ــاد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـج ــزائ ــري،
رمـ ـط ــان ل ـع ـم ــام ــرة ،أم ـ ــس ال ـس ـبــت،
أن ب ـ ـ ـ ــاده تـ ـسـ ـع ــى عـ ـب ــر الـ ـجـ ـه ــود
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،ملـعــالـجــة أزمـ ــة سد
الـ ـنـ ـهـ ـض ــة ب ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان وم ـص ــر
وإثيوبيا ،وذلك بـ«الدفع اإليجابي
لتوفير اإلرادة والثقة لدى األطراف
لـ ـفـ ـت ــح آف ـ ـ ـ ــاق ل ـ ـل ـ ـت ـ ـفـ ــاوض» .وك ـ ــان
لـ ـعـ ـم ــام ــرة ق ـ ــد وص ـ ـ ــل م ـ ـسـ ــاء أول
م ــن أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،إل ــى الـعــاصـمــة
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ،آتـ ـي ــا مــن
إثيوبيا ،قبل توجهه إلى مصر.
(العربي الجديد)
السودان :إيرادات
النيل األزرق تنقص
مكعب
 2.8مليار متر
ّ
كشفت لجنة الفيضانات في وزارة
الري واملــوارد املائية في السودان،
أم ــس ال ـس ـب ــت ،إن إي ـ ـ ــرادات الـنـيــل
األزرق م ــن ال ـه ـض ـبــة اإلث ـي ــوب ـي ــة،
ن ـق ـصــت ب ـم ـق ــدار  2.8م ـل ـي ــار مـتــر
مـكـعــب ،خ ــال شـهــر يــولـيــو/تـمــوز
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،بـ ـع ــد م ـق ــارن ـت ـه ــا بـ ــذات
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ،الـ ـ ـع ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وج ـ ــاء
اإلع ــان بعد تنفيذ إثيوبيا املــلء
الـثــانــي للسد بــن  6يوليو/تموز
املاضي و 19منه.
(العربي الجديد)

مصر :رفع الكفاءة
القتالية في الجنوب
ذك ــر ب ـيــان لـلـجـيــش امل ـص ــري ،أمــس
الـ ـسـ ـب ــت ،أن رئـ ـي ــس أرك ـ ـ ـ ــان ح ــرب
ال ـق ــوات املـسـلـحــة امل ـصــريــة الـفــريــق
مـحـمــد ف ــري ــد ،ت ــاب ــع إج ـ ـ ــراءات رفــع
ال ـك ـف ــاءة الـقـتــالـيــة إلحـ ــدىوح ــدات
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
(على الـحــدود مع ال ـســودان) ،وذلك
لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى مـ ـ ــدى جــاهــزي ـت ـهــا
ّ
لتنفيذ ك ــل م ــا تـكــلــف ب ــه م ــن مـهــام
لـتــأمــن ح ــدود مـصــر عـلــى االت ـجــاه
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ال ـج ـن ــوب ــي .وأف ـ ــاد
م ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
امل ـصــريــة ،أن فــريــد الـتـقــى ع ــددًا من
رجــال املنطقة الجنوبية العسكرية
عبر تقنيه «فيديو كونفرانس» مع
باقي وحــدات املنطقة وعناصر من
األفرع الرئيسية.
(العربي الجديد)
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أحــدثــت قـــرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد حالة مــن االرتــبــاك
واالنقسامات في الساحة الحزبية ،وبينما اختارت أحزاب التنديد بها
ووصفها بـ«االنقالب» ،وقفت أخرى مع سعيّد ،فيما أمسك غيرها
العصا من منتصفها ،في وقت يرتقب فيه تداعيات هذه المرحلة

خاص

اعتراضات السيسي وحساسيات األجهزة

كواليس إرجاء التعديل الوزاري المصري

المشهد
الحزبي
في تونس
ارتباك وانقسامات بعد
قرارات سعيّد

تونس ـ آدم يوسف

يعيش املشهد الحزبي والسياسي
الـ ـت ــونـ ـس ــي عـ ـل ــى وق ـ ــع ت ـ ـحـ ـ ّـوالت
عميقة مـنــذ إع ــان الــرئـيــس قيس
س ـعـ ّـيــد ع ــن قـ ــراراتـ ــه ،األحـ ــد امل ــاض ــي ،وال ـتــي
اعتبرها شق من األحزاب «انقالبًا» فيما شق
آخــر وصفها بـ«تصحيح للمسار» وتأرجح
آخــرون بينهما مطالبني بضمانات للخروج
م ــن األزمـ ـ ــة .وح ـ ّـول ــت قـ ـ ــرارات س ـعـ ّـيــد مـســرح
الصراعات واالنقسامات من الشارع التونسي
إلى الجسم الحزبي وداخــل هياكل األحــزاب،
ّ
تتخبط داخليًا بني الرفض واملساندة
التي
وع ـ ــدم االنـ ـحـ ـي ــاز ،ل ـت ـبــرز ت ـحــال ـفــات جــديــدة
وتـطـفــو األح ـ ــزاب غـيــر الـبــرملــانـيــة م ــن جــديــد
على الساحة وتتصدر املشهد بالتصريحات
بعد تجميد الـبــرملــان وتعليق قــواعــد اللعبة
الديمقراطية .وفيما يتوقع مراقبون تبعات
كبيرة على األحــزاب واملشهد السياسي بعد
هـ ــذه امل ــرح ـل ــة ،م ــع ت ــراج ــع ب ـع ـض ـهــا ،مـقــابــل
ّ
سعيد أو
صعود أخرى سارعت لدعم قرارات
ّ
غيرت رأيها من الرفض إلى املساندة لركوب
موجة الشعبوية.
وت ـســارعــت م ــواق ــف األح ـ ــزاب مـنــذ الـســاعــات
األولـ ـ ـ ــى فـ ــي دي ـنــام ـي ـك ـيــة م ـل ـف ـت ــة ،ف ـســارعــت
األح ـ ــزاب الـبــرملــانـيــة ال ـثــوريــة إل ــى مناهضة
موقف ّ
سعيد بتفعيل الفصل  80من الدستور
الـقــاضــي بتجميد ال ـبــرملــان ورف ــع الحصانة
ع ــن ن ــواب ــه وإعـ ـف ــاء رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة هـشــام
املشيشي .ووصـفــت هــذه األح ــزاب مــا حصل
بـ«االنقالب» و«الـخــرق الدستوري الجسيم»
و«إس ـقــاط الـنـظــام الـجـمـهــوري» وأعــربــت عن
قلقها مــن «ال ـعــودة إلــى نظام الحكم الفردي
امل ـط ـل ــق» و«ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة» ف ـي ـمــا ســانــدت
أح ـ ـ ـ ــزاب صـ ـغـ ـي ــرة أخـ ـ ــرى خـ ـ ـي ـ ــارات س ـع ـ ّـي ــد.
وتعاملت مجموعة ثالثة من األحــزاب بحذر
شديد مع القرارات بني تبرير قبولها لخطورة
الــوضــع االجتماعي واالقـتـصــادي واملطالبة

بضمانات لحماية الديمقراطية .في املقابل،
ّ
ب ــدا مــوق ــف امل ـنــظ ـمــات الــوط ـن ـيــة وال ـن ـقــابــات
والهيئات أكثر تناغمًا مــن األح ــزاب ،وأكــدت
تـمـ ّـسـكـهــا بــاملـكــاســب الـقــانــونـيــة والـحـقــوقـيــة
من دون التعبير الصريح عن رفــض مبادرة
ّ
سعيد أو دعمها.
ّ
وأوجـ ـ ــدت قـ ـ ــرارات س ـعــيــد ان ـق ـســامــات داخ ــل
األحــزاب ،طاولت أكثرها تنظيمًا وانضباطًا
مؤسساتيًا على غرار حركة «النهضة» التي
ت ــدف ــع م ـج ـمــوعــة م ـه ـمــة ف ـي ـهــا إلـ ــى الـتـغـيـيــر
داخـلـهــا ،ووصـلــت إلــى حـ ّـد املطالبة بتغيير
ال ـق ـي ــادة ال ـح ــال ـ ّي ــة .وتـ ـب ــدو األوضـ ـ ـ ــاع داخ ــل
«ال ـن ـه ـضــة» م ـعــقــدة ،فـعـلــى ال ــرغ ــم م ــن اتـفــاق
ّ
قياداتها مع قواعدها على أن ما أقــدم عليه
ّ
سعيد خرق للدستور وتهديد للديمقراطية
ّ
وللمؤسسات ،فإن طيفًا هامًا من النهضويني
ّ
ي ـ ـ ــرون أن هـ ـن ــاك إخـ ـف ــاق ــا فـ ــي فـ ـه ــم ال ــواق ــع
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وفـ ـ ــي االسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـل ـم ـطــالــب
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،عـ ــازيـ ــن ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى أخ ـ ـطـ ــاء عـلــى
مـسـتــوى ق ـيــادة الـحــركــة تستوجب املــراجـعــة
والـتـصـحـيــح .ودع ــا أك ـثــر مــن  130شــابــا من
حركة «النهضة» ومن بينهم خمسة نواب ،في
بيان تحت عنوان «تصحيح املـســار» رئيس
الحركة راشد الغنوشي إلى تغليب املصلحة
ال ــوط ـن ـي ــة ،وات ـ ـخـ ــاذ م ــا يـ ـل ــزم م ــن إج ـ ـ ــراءات
مــن أج ــل تــونــس ،لـتــأمــن ع ــودة الـبــرملــان إلــى
س ـي ــره ال ـ ـعـ ــادي واسـ ـتـ ـع ــادة ال ـث ـق ــة ف ــي ه ــذه
املــؤسـســة .كما دعــا أصـحــاب الـبـيــان ،القيادة
الحالية للحركة ،إلى ّ
تحمل املسؤولية كاملة
ع ــن الـتـقـصـيــر ف ــي تـحـقـيــق م ـطــالــب الـشـعــب
التونسي ،وتفهم حالة االحتقان والغليان،
إذ ل ـ ــم تـ ـك ــن خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقتصادية واالجتماعية وطريقة إدارتها
ل ـل ـت ـحــال ـفــات واألزم ـ ـ ـ ــات ال ـس ـيــاسـ ّـيــة نــاجـعــة
ف ــي تـلـبـيــة حــاج ـيــات امل ــواط ــن» .مـقــابــل ذل ــك،
أك ـ ــد ال ـغ ـن ــوش ــي ف ــي ت ـص ــري ـح ــات صـحــافـيــة
«االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـت ـقــديــم تـ ـن ــازالت ش ــرط ع ــودة
امل ــؤس ـس ــات وح ـمــايــة امل ـس ــار الــدي ـم ـقــراطــي»

تدفع مجموعة مهمة
في حركة «النهضة»
إلى تغيير داخلها
انقسمت «الكتلة
الديمقراطية» إلى شقين
تجاه قرارات سعيّد
ّ
مشددًا ،في جميع أحاديثه ،على أن ما حدث
ّ
انقالب وخرق للدستور ،وأن تبعاته ستكون
وخـيـمــة عـلــى جميع املـسـتــويــات .واستنجد
ال ـغ ـنــوشــي بــال ـتــون ـس ـيــن ل ـح ـمــايــة ثــورت ـهــم
وديمقراطيتهم بشكل سلمي.
كما سجل املشهد الحزبي انقالبًا في موقف
حلفاء الحكم ،إذ ســارع حــزب «قلب تونس»
ال ـشــريــك األس ــاس ــي ف ــي الـتــولـيـفــة الـبــرملــانـيــة
املساندة لحكومة املشيشي املقال ،إلى القفز
مــن مــركــب ال ــدف ــاع عــن الـشــرعـيــة االنتخابية
وع ــن املــؤسـســات الــديـمـقــراطـيــة ،فـســرعــان ما
ّ
غير الحزب موقفه من رفض الخرق الجسيم
ل ـلــدس ـتــور إلـ ــى ق ـب ــول ال ـ ـقـ ــرارات وال ـتــرح ـيــب
بـقـيــادة سـعـ ّـيــد للمرحلة ،حـتــى التنصل من
التحالف مع «النهضة».
ولــم تقف االنقسامات الداخلية عند أحــزاب
الـحـكــم ،بــل كــانــت تـبـعــات الـ ـق ــرارات واضـحــة
ع ـل ــى املـ ـع ــارض ــة ،ف ـف ــرق ــت ب ــوض ــوح تـحــالــف
«الكتلة الديمقراطية» البرملانية ( 38عضوًا)
ال ـتــي انـقـسـمــت إل ــى ش ـقــن ،فــان ـحــازت حــركــة
«ال ـش ـعــب» ( 16نــائ ـبــا) إل ــى س ـعـ ّـيــد ،معتبرة
ّ
أن قــراراتــه تدخل في سياق تصحيح املسار
الديمقراطي .فيما ذهب «التيار الديمقراطي»
ملـعــارضــة هــذا امل ـســار وعـ ّـبــر عــن اخـتــافــه مع

ّ
ظل عدم حسم
في
ملف التعديل الوزاري
في مصر ،إال أنه كان
الفتًا اعتماد النظام على
رأي المخابرات العامة
في اختيار الوزراء

القاهرة ـ العربي الجديد

أنزلت «النهضة» مناصريها في  26يوليو إلى الشارع لالحتجاج (فتحي بلعيد/فرانس برس)

تأويل الرئيس للفصل  80من الدستور ،معلنًا
رفـضــه مــا تــرتــب عليه مــن ق ــرارات وإج ــراءات
خارج الدستور.
ولم يسلم «التيار الديمقراطي» من انقسامات
داخلية ،فسارع عدد من قياداته إلى التعبير
عـ ــن م ــواق ـف ـه ــم الـ ــراف ـ ـضـ ــة وم ـخ ــال ـف ــة ب ـيــانــه
ّ
الرسمي ،وأعلنت القيادية فيه سامية عبو أن
ّ
سعيد دستورية وتاريخية وجــاءت
ق ــرارات
الستعادة البالد من الفاسدين .وشاطر عبو
الــرأي عــدد مــن الـنــواب والـقـيــادات ،على غــرار
النائبة منيرة العياري.
وقـ ـصـ ـم ــت ق ـ ـ ـ ـ ــرارات سـ ـع ـ ّـي ــد وحـ ـ ـ ــدة الـ ـح ــزب
الجمهوري املعارض (غير ممثل في البرملان)
ال ــذي اختلف قــادتــه بــن شــق يتزعمه األمــن
ال ـع ــام ع ـصــام ال ـش ــاب ــي ،املـ ـع ــروف بــانـحـيــازه
للثورة والديمقراطية ،والــذي ســارع العتبار
ّ
سعيد انقالبية ،وبــن شق آخــر على
ق ــرارات
مـسـتــوى مــركــزيــة ال ـحــزب يبحث عــن إح ــداث
ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي امل ـش ـهــد وإبـ ـع ــاد «ال ـن ـه ـضــة»،
ل ـي ـخ ـتــار إع ـ ــان م ــوق ــف م ـســانــد ل ـس ـعـ ّـيــد ،ما
فاجأ الــرأي العام بصدور بيانات متناقضة
وتعليقات متعارضة تحمل شعار الحزب.
ّ
سعيد إلــى انقسام أيضًا
كما دفعت ق ــرارات
داخ ـ ــل ج ـس ــم ال ـي ـس ــار ال ـت ــون ـس ــي املـ ـع ــارض،
فــاخ ـتــار حــزبــا ال ـع ـمــال وال ـق ـطــب رف ــض هــذه
الـ ـ ـق ـ ــرارات بـ ـش ــدة ،ف ـي ـمــا ذهـ ــب األم ـ ــن ال ـع ــام
ل ـحــزب ال ـع ـمــال ،حـمــة ال ـه ـمــامــي ،إل ــى وصــف
ّ
سعيد بالديكتاتور ،داعيًا إيــاه إلــى الرحيل
مع كامل املنظومة ،معتبرًا ما قام به انقالبًا
وجمعًا للسلطات فــي يــد فــرد واح ــد .مقابل
ذلــك ،اجتمعت مجموعة مــن أح ــزاب يسارية
أخـ ــرى م ــن بـيـنـهــا ح ــزب الــوط ـن ـيــن امل ــوح ــد،
والتيار الشعبي ،والديمقراطي االشتراكي،
وح ــزب تــونــس إل ــى األمـ ــام ،فــي خــانــة الـحــذر
ً
ّ
سعيد،
أوال ،وامتنعت عــن التنديد بـقــرارات
مع ترحيبها بإزاحة منظومة الحكم.
واعتبر املحلل السياسي شكري بــن عيسى،
ّ
ّ
سعيد
فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن

ّ
ض ــرب األسـ ــس الــواق ـع ـيــة ل ــأح ــزاب ،ذل ــك أن
ت ـح ــرك  25ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز امل ــاض ــي جـ ــاء مــن
ّ
ّ
خارج األحزاب التي تخلفت عنه ،بما يثبت أن
ّ
هذه األحــزاب ليست لها فاعلية ،إذ إن القرار
ّ
سعيد جــاء من فــرد من
الشعبي الــذي اتخذه
خـ ــارج األح ـ ــزاب ،وبــا ّل ـتــالــي سـتـتــم محاسبة
ه ــذه األح ـ ــزاب عـلــى أن ـه ــا ل ــم تـكــن فــاعـلــة ولــم
تـصــوب البوصلة عندما احـتــاج لها الــوطــن.
ّ
ولـفــت إلــى أن «ال ــزل ــزال ال ــذي أحــدثـتــه ق ــرارات
ّ
سعيد خلق انقسامات وصراعات داخلية في
األحزاب التي لم ّ
تعدل ساعتها على ما حدث
قبل  25يوليو ،لتجد نفسها اليوم في حالة
اتضاح الرؤية والضبابية
ارتباك شديد لعدم
ّ
التي تسودها» ،معتبرًا أنــه «ال يوجد تــداول
وتشاركية داخل أبرز هذه األحزاب ،وبالتالي
ّ
فــإن هذه املحطات من شأنها أن تبرز اإلدارة
ّ
العقيمة داخـلـهــا» .وأش ــار بــن عيسى إلــى أن
«هناك نوعني من األحزاب ،التي كانت حاكمة
وجـ ـ ــاء ض ــده ــا م ـن ـع ــرج  25ي ــول ـي ــو ،وأخـ ــرى
مـعــارضــة كالتيار وح ــزب الـعـمــال» .وأض ــاف:
«بــالـنـسـبــة للنهضة ك ــان منتظرًا أن تحصل
ّ
خــافــات بــاعـتـبــار أن الـ ـق ــرارات األولـ ــى كانت
أح ــادي ــة م ــن ال ـغ ـنــوشــي ،ول ــم ت ـتــم اس ـت ـشــارة
ال ـحــركــة بـشـكــل م ـعـ ّـمــق ،وه ــو م ــا يـفـســر هــذا
االنشقاق داخــل النهضة» .وأضــاف «بوجود
تحريض ضد النهضة ودعوات الستئصالها
ومـنـعـهــا مــن ال ــوج ــود الـقــانــونــي ،ع ــزز ظهور
شــق داخــل النهضة مقابل الـشــق الراديكالي
لنور الدين البحيري وراشد الغنوشي وعلي
الـ ـع ــري ــض ،ه ــو ش ــق ب ــراغ ـم ــات ــي ي ـب ـحــث عــن
املحافظة عما يمكن املحافظة عليه فــي هذه
ّ
الــزوبـعــة الـعـنـيـفــة» .ولـفــت بــن عيسى إل ــى أن
«التيار الديمقراطي يعاني بني الشق املتمسك
بــالـشــرعـيــة ال ـقــانــون ـيــة وال ـش ــق الـ ــذي يبحث
ع ــن ال ــرك ــوب ف ــي سـفـيـنــة ال ــراب ـح ــن بمنطق
الشعبوية وراء أغلبية الجماهير» ،مضيفًا
ّ
أن «اليسار التونسي مشتت ويغلبه منطق
الــزعــامــاتـيــة ب ـقــدر مـنـطــق امل ـبــدئ ـيــة» .واعـتـبــر

الحدث

ي ـتــواصــل الـبـحــث ف ــي تــونــس ل ـلــوصــول إلــى
خريطة طريق للخروج من املــأزق السياسي
عمقته قرارات الرئيس قيس ّ
الذي ّ
سعيد ،يوم
األحد املاضي ،بتجميد عمل البرملان وإقالة
الحكومة ،وما رافقهما من إجراءات وصفها
ب ــ«االس ـت ـث ـنــائ ـيــة» .وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،تتجه
األنـ ـظ ــار إل ــى ح ــرك ــة «ال ـن ـه ـضــة» خـصــوصــا،
والتي دعت أمس السبت ،الرئيس التونسي،
إلـ ــى «ت ـغ ـل ـيــب امل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة وإف ـس ــاح
امل ـجــال ل ـحــوار يـلـتــزم الجميع بمخرجاته»،
فيما أكــد القيادي فيها ،عبد اللطيف مكي،
أن «النهضة» بدأت بالفعل نوعًا «من املبادرة
الخفية» ،للخروج من الوضع الراهن ،مبنية
على الحوار.
ً
وفــي بـيــان أصــدرتــه أم ــس ،متابعة النعقاد
م ـك ـت ـب ـه ــا الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي الـ ـخـ ـمـ ـي ــس املـ ــاضـ ــي،
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت حـ ـ ــركـ ـ ــة «ال ـ ـ ـن ـ ـ ـه ـ ـ ـضـ ـ ــة» ،عـ ـ ـل ـ ــى أن
اإلج ـ ـ ـ ــراءات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي ل ـجــأ إلـيـهــا
س ـعـ ّـيــد ،ه ــي «خ ــارق ــة لـلــدسـتــور ولـلـقــانــون،
وتتضمن اع ـتــداء صريحًا على مقتضيات
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،وعـ ـل ــى الـ ـحـ ـق ــوق الـ ـف ــردي ــة
واملـ ــدن ـ ـيـ ــة ل ـل ـش ـع ــب الـ ـت ــونـ ـس ــي ،وت ــوريـ ـط ــا
ملؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن
القيام بواجبها في خدمة الوطن واملواطن».
ورأت الحركة أن هذه «اإلجراءات ،التي قدمت
بصفتها استجابة ملطالب مشروعة للشعب
التونسي للخروج مــن أزم ــة ودائ ــرة مقفلة،
ًّ
ال تمثل ح ــا للمشاكل املــركـبــة واملـتــراكـمــة،
بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة

منح السيسي صالحيات
أوسع للمخابرات العامة
لالختيار
الرئاسة غضبت من
انتشار أنباء عن اعتذار
ثالثة مسؤولين

ترجحيات بإطالة عهد وزارة سامح شكري (إبراهيم حميد/فرانس برس)

متابعة

«مبادرة خفية» من «النهضة» للخروج من األزمة
تونس ـ العربي الجديد

ّ
أن ّ «جميع األحــزاب تعيش التمزق والتشتت
ألنها تطغى عليها الزعاماتية من دون منطق
ديمقراطي وإدارة عقالنية تشاركية».
م ــن ج ـه ـت ــه ،رأى امل ـح ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي مــاجــد
البرهومي ،في حديث مع «العربي الجديد»،
سعيد من األحزاب السياسية ُت ّ
ّأن مواقف ّ
بي
رفضه ملنظومة األحزاب من خالل انتقاده لها
في العديد من املناسبات ،وهو ّ
حمل املنظومة
ال ـحــزب ـيــة والـ ـب ــرمل ــان ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنــاسـبــة
مسؤولية تــردي األوض ــاع ،وبــرز هــذا املوقف
بــرف ـضــه إطـ ــاق حـ ــوار م ــع األح ـ ـ ــزاب ،وحـتــى
عند التشاور على التشكيل الحكومي تفادى
الـجـلــوس مـعـهــا واخ ـت ــار مــراسـلـتـهــا كتابيًا،
ف ـي ـمــا تـ ـش ــاور وال ـت ـق ــى امل ـن ـظ ـم ــات الــوط ـن ـيــة
ّوممثلي املجتمع املدني .وأضاف البرهومي
أنه خالل السنتني األخيرتني منذ انتخابات
 2019ت ـشـ ّـوهــت ص ــورة األح ـ ــزاب السياسية
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ب ـس ـبــب مـ ـم ــارس ــات ق ـيــادات ـهــا
وح ـيــادهــا عــن ال ـخ ـيــارات الحقيقية للشعب
وعـ ــن م ـطــال ـبــه ،وقـ ــد ان ـع ـكــس ذلـ ــك بــوضــوح
فــي نتائج اسـتـطــاعــات ال ــرأي وفــي الـعــزوف
الـ ــواضـ ــح ع ــن ال ـت ـص ــوي ــت ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ّ
ال ـب ـلــديــة وال ـت ـشــري ـع ـيــة ،مـعـتـبـرًا أن انـتـخــاب
ّ
سعيد بوصفه شخصية مستقلة ومن خارج
األحزاب في  2019بنسبة مهمة من األصوات
يـ ـع ـ ّـب ــر عـ ــن رفـ ـ ــض جـ ـ ــزء مـ ـه ــم مـ ــن ال ـش ـع ــب،
وخ ـصــوصــا م ــن ال ـش ـبــاب ،األح ـ ــزاب ورغـبـتــه
فــي أن ي ـكــون الـتـغـيـيــر مــن خــارج ـهــا .وأش ــار
ّ
الـبــرهــومــي إلــى أن تبعات ال ـقــرارات األخـيــرة
ّ
على األحزاب واملشهد السياسي ككل ستكون
فــاص ـلــة ،وم ــن الـطـبـيـعــي أن ي ـكــون تــأثـيــرهــا
واض ـحــا عـلــى شعبية األحـ ــزاب وحـضــورهــا،
فـهـنــاك أحـ ــزاب ستتقهقر وأخـ ــرى ستصعد
بشكل الفت ،ما يفسر مسارعة بعض األحزاب
الـصـغـيــرة وغـيــر املـمـثـلــة فــي ال ـبــرملــان والـتــي
خ ـس ــرت ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،لـ ـ ــإدالء بـمــواقــف
مـســانــدة لـسـعـ ّـيــد ،أو تغيير بـعــض األح ــزاب
مواقفها من الرفض إلى املساندة.

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ح ـكــوم ـيــة م ـص ــري ــة ،أن
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
ّ
تسبب في تأخير التعديل الوزاري ،الذي
كــان مـقــررًا األسـبــوع املــاضــي ،العتراضه
ع ـلــى ع ــدد م ــن األسـ ـم ــاء ال ـتــي رشـحـتـهــا
املـخــابــرات العامة مــن ال ــوزراء املغادرين
واملــرشـحــن الـجــدد للحقائب .وأضــافــت
أن الـسـيـســي ّ
وج ــه ب ــدراس ــة ح ــول إع ــادة
ت ـق ـس ـيــم ب ـع ــض ال ـح ـق ــائ ــب واسـ ـت ــرج ــاع
بـعــض ال ـ ــوزارات الـتــي سـبــق دمـجـهــا ،أو
إسناد اإلشراف عليها لرئيس الحكومة
مصطفى مــدبــولــي ،وعـلــى رأسـهــا وزارة
االس ـت ـث ـم ــار .وأش ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إل ــى أن
ال ـع ــرض قـبــل الـنـهــائــي ألس ـم ــاء الـ ــوزراء
املغادرين والجدد تم رفعه إلى السيسي
يوم األحد املاضي لدراسته ،بعدما كان
قد وافق مبدئيًا على إبعاد بعض الوزراء
وقـبــل اعـتــذار وزراء آخــريــن يرغبون في
التقاعد أو االبتعاد عن العمل الحكومي.
ل ـك ــن املـ ـخ ــاب ــرات ف ــوج ـئ ــت م ـس ــاء األح ــد
املاضي باعتراضات عديدة من الرئاسة
واملقترحة ،بما
على األسماء املستبعدة
ُ
ف ــي ذلـ ــك ب ـعــض الـ ـ ـ ــوزراء ال ــذي ــن أب ـل ـغــوا
بالفعل بإبعادهم.
وذكــرت املـصــادر أن النظام اتبع منهجًا
جديدًا في املـشــاورات األخيرة للتعديل،
فبعدما كان معتادًا أال يتم إبالغ رئيس
الحكومة ونواب البرملان إال بعد التوافق
الـكــامــل على الشخصيات املـخـتــارة بني
جـمـيــع أج ـه ــزة ال ـن ـظــام ،ث ــم عـقــد ل ـقــاءات
بينهم وبــن رئـيــس الحكومة لتسجيل
املالحظات األخـيــرة ،منح السيسي هذه
املرة صالحيات أوسع للمخابرات العامة
لالختيار والتفاهم مع رئيس الحكومة
ع ـلــى ال ـح ـقــائــب وامل ــرش ـح ــن م ــع عــرض
ال ـقــائ ـمــة ال ـن ـهــائ ـيــة عـلـيــه ق ـبــل إحــالـتـهــا
رسميًا إلى البرملان .وأوضحت املصادر

أن هــذه الطريقة الـجــديــدة غير املعتادة
تـسـ ّـبـبــت فــي إثـ ــارة بـعــض الحساسيات
بني املخابرات العامة والرقابة اإلداريــة
َ
الجهازين
واألم ــن الــوطـنــي ،باعتبار أن
األخ ـيـ َ
ـريــن مكلفان بــإعــداد الـتـقــاريــر عن
ال ــوزراء ،لجهة الكفاءة واألداء والسيرة
واالتصاالت والعالقات الداخلية .ولفتت
إل ــى أن ه ــذه الـحـســاسـيــات تـسـ ّـبـبــت في
تـســريــب بـعــض املـعـلــومــات عــن التعديل
قبل إتـمــامــه ،إلــى ن ــواب حــزب «مستقبل
وط ــن» امل ــوال ــن لــأمــن الــوط ـنــي وبعض
اإلعــامـيــن القريبني مــن الـجـهــاز نفسه.
وهو ما أثار غضب الرئاسة واملخابرات،
ال سـيـمــا بـعــد تـ ــداول بـعــض املـعـلــومــات
غ ـيــر الــدق ـي ـقــة ع ــن وزراء ي ـح ـظــون بثقة
السيسي بالفعل ،وترغب بعض األجهزة
في إبعادهم أو إثارة الشكوك حولهم ،أو
مرشحني لم يكونوا قد ُحسم ترشيحهم
لتولي الوزارة.
واس ـ ـت ـ ـطـ ــردت امل ـ ـص ـ ــادر بـ ـ ــأن ال ــرئ ــاس ــة
غضبت خصوصًا من انتشار أنباء عن
اعـ ـت ــذار ثــاثــة م ـســؤولــن ع ــن اسـتـكـمــال
مـهــامـهــم ،وه ــم وزراء الـخــارجـيــة سامح
ش ـ ـ ـكـ ـ ــري وال ـ ـ ـك ـ ـ ـهـ ـ ــربـ ـ ــاء م ـ ـح ـ ـمـ ــد ش ــاك ــر
واالتصاالت عمرو طلعت ،نظرًا لغضب
الـسـيـســي ال ـشــديــد م ــن ف ـكــرة اع ـت ــذار أي
م ـســؤول ،وســابـقــة رفـضــه اع ـتــذار شاكر
تحديدًا مرتني عن استمراره في الوزارة.
وي ـع ـت ـبــر ال ـس ـي ـســي أن هـ ــذه امل ـســؤول ـيــة
تكليف ال يـجــوز الـتــراجــع عنه إال بقرار
م ـن ـف ــرد م ـن ــه ولـ ـي ــس ب ــرؤي ــة الـ ــوزيـ ــر أو
ظروفه الشخصية.
وارت ـب ــاط ــا بـ ــالـ ــوزراء ال ـث ــاث ــة ت ـحــدي ـدًا،
أشـ ـ ـ ـ ـ ــارت املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه لـ ـ ــم ي ـتــم
االس ـت ـقــرار عـلــى خلفائهم .لـكــن تأجيل
الـتـعــديــل م ــع اسـتـبـعــاد دعـ ــوة الـبــرملــان
قـطــع إج ــازت ــه خـصـيـصــا إلقـ ــرار تعديل

خ ــال فـتــرة الـصـيــف ،فــي ظــل ق ــرب عقد
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة فــي
نـ ـي ــوي ــورك م ـن ـت ـصــف ش ـه ــر سـبـتـمـبــر/
أيلول املقبل ،وتفكير السيسي بشدة في
السفر للمشاركة فيها هــذا العام ،كلها
ظــروف ترجح إطالة عهد وزارة سامح
ش ـكــري ،عـلــى الــرغــم مــن كــل املــاحـظــات
سجلتها عليه املخابرات العامة،
التي ُ
والـتــي أبلغت لــه بـصــورة رسمية خالل
األس ــابـ ـي ــع ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاضـ ـي ــة .ك ـم ــا أن
السيسي غير متحمس لالستغناء عن
خــدمــات محمد شاكر قبل إيـجــاد بديل
كـ ــفء لـ ــه ،ي ـك ــون ع ـلــى درايـ ـ ــة بمختلف
املشاريع التي تتشارك فيها الدولة في
قطاع الكهرباء والطاقة مع املستثمرين
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــن م ـ ـ ــن أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
والواليات املتحدة .واألمر نفسه تقريبًا
يتكرر مع وزير االتصاالت.
أمـ ــا ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ال ـت ــي ّ
وجـ ـ ــه الـسـيـســي
بإجرائها على هيكل الحكومة ،فأبرزها،
وإن كان ال يزال تحت الدراسة ،هو عودة
وزارة االس ـت ـث ـمــار بـعــد إشـ ــراف رئـيــس
الوزراء عليها لنحو عامني ،وذلك لخلق
آل ـي ــة م ـتــاب ـعــة أك ـث ــر دقـ ــة ل ـل ـعــاقــات مع
املستثمرين العرب واألجانب ،واملشاكل
الـتــي تـطــرأ معهم وتـحــركــاتـهــم داخليًا
وخ ــارج ـي ــا إزاء ه ـ ـ ــا .وب ـح ـســب امل ـص ــادر
فهذا التصور مرتبط بشكاوى ّ
قدمها
ب ـعــض رجـ ــال األعـ ـم ــال ل ـلــرئــاســة خــال
األشهر القليلة املاضية ،وتفيد بافتقار
هذا امللف للمرونة والتفرغ من قبل وزير
مـ ــدرك ج ـي ـدًا ألب ـع ــاد عـمـلـهــم .ورج ـحــت
املـصــادر إسـنــاد هــذه الحقيبة فــي حال
االس ـت ـق ــرار عـلــى عــودت ـهــا إل ــى مـســؤول
بــارز في وزارة املالية ،بترشيح خاص
من رئيس الــوزراء ووزيــر املالية محمد
م ـع ـيــط ،ع ـلــى أن يــرت ـبــط تـسـيـيــر املـلــف
بأعمال املالية وعلى ضوء احتياجاتها
ً
املـتـغـيــرة ،فـضــا عــن اإلشـ ــراف املشترك
عـلــى لـجــان تـســويــة امل ـنــازعــات .وتتجه
األمـ ـ ــور إلـ ــى ال ـع ـكــس بــالـنـسـبــة ل ـ ــوزارة
قطاع األعمال العام ،الذي يرى البعض
ف ـ ــي ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ودائـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـسـ ـيـ ـس ــي أن
اخـتـصــاصــاتـهــا م ــا زال ــت غـيــر منتجة،
فـ ــي ظـ ــل ت ــداخـ ـلـ ـه ــا مـ ــع اخ ـت ـص ــاص ــات
وزارات أخــرى كالتخطيط واالستثمار
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،وضـ ـع ــف مـ ـ ـ ــردود جـمـيــع
الوزراء الذين أداروها بسبب الخالفات
م ـ ــع م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـق ــابـ ـض ــة،
وصعوبة تنفيذ املهام املسندة إليهم.

الشعب التونسي ،بضرب االستقرار واألمن
ّ
االجتماعي واالقـتـصــادي للشعب» .وأكــدت
أن «امل ـخ ــرج املـمـكــن وال ـفـ ّـعــال ل ـهــذه املـشــاكــل
لن يتم عبر االستفراد بالحكم» ،الــذي قالت
إنــه «يــزيــد فــي انتشار الفساد واملحسوبية
والظلم امل ــؤدي لـخــراب الـعـمــران» .واعتبرت
أن «الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي،
مــؤسـســات تشريعية وتنفيذية وسياسية
ومــدنـيــة ،وه ــي مـســؤولـيــة تقتضي أن يكف
الجميع عــن الـتـجــاذب ،وأن يـتــداعــوا لحوار
ال ي ـق ـصــي أح ـ ــدا ،تـغـلـيـبــا ملـصـلـحــة الــوطــن
وامل ــواط ــن» .كما دعــت «كــل الـقــوى الوطنية،
أحـ ــزابـ ــا وم ـن ـظ ـم ــات وج ـم ـع ـي ــات ،ل ـل ـتــوافــق
على حد أدنــى وطني يضمن سرعة العودة
ل ـل ـح ـيــاة ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـش ــرع ـي ــة ،ويـحـمــي
استقرار البالد ووحدتها».
في األثناء ،أكد القيادي في «النهضة» ،عبد
اللطيف امل ـكــي ،أن الـحــركــة ب ــدأت «نــوعــا من
امل ـبــادرة الخفية ،ولــن تتأخر فــي أي جهود
وط ـن ـيــة ل ـل ـخــروج م ــن ال ــوض ــع االسـتـثـنــائــي
ال ــراه ــن» .واعـتـبــر امل ـكــي ،فــي حــديــث لــوكــالــة
«األن ـ ــاض ـ ــول» ،أن «م ــا ح ـصــل م ــن إج ـ ــراءات
استنادًا إلى املادة  80من ّ
الدستور (تفسيرات
صالحيات الرئيس في حالة «الخطر الداهم»
ّ
سعيد) ،هو انقالب وتطبيق
بحسب تأويل
وتأويل خاطئ لهذه املادة ،واستيالء مؤسسة
ف ــي ال ــدول ــة ع ـلــى اخ ـت ـص ــاص ــات مــؤس ـســات
أخــرى تشريعية وتنفيذية ،وانتهاك جسيم
للقانون» .وقال املكي إن الحركة «بدأت نوعًا
مــن امل ـبــادرة الخفية ،وهـنــاك تـحــرك باتجاه
ح ــوار وطـنــي لـتـجــاوز هــذا الــوضــع امل ـتــأزم».

واعتبر أن «األيــام واألسابيع القليلة املقبلة
ي ـج ــب أن تـ ـك ــون م ــرح ـل ــة بـ ــدايـ ــة ح ـ ــوار بــن
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة واألحـ ـ ـ ــزاب وامل ـن ـظ ـمــات،
لترتيب ال ـعــودة للحياة الطبيعية واملـســار
الديمقراطي».
مــن جـهـتــه ،اعـتـبــر رئ ـيــس «مــركــز ال ــدراس ــات
اإلس ــام ـي ــة وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة ،رضــوان املصمودي ،وهو مستشار
ّ
سعيد
رئيس «النهضة» راشد الغنوشي ،أن
«اسـتـغــل مـشــاكــل ال ـبــاد للتفرد بالسلطة»،
مؤكدًا لـ«األناضول» ،أن قرارات األخير «هي
محاولة انقالب واضحة ضد الديمقراطية».
واتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم املـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــودي مـ ـ ـص ـ ــر واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
بالتخطيط لــ«االنـقــاب» منذ أشـهــر ،معربًا

عن القلق من «االنحدار نحو الديكتاتورية»
في تونس .ولفت إلى أن «هدفنا اآلن تجنب
أي ص ــدام كـبـيــر مــع الـجـيــش أو ال ـشــرطــة .ال
نرغب فــي أي أعـمــال عنف فــي ال ـشــوارع ،وال
نرغب في وقوع ضحايا أو إراقة أي دماء».
وك ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي قـ ــد واص ـ ــل أول

يرتفع منسوب القلق
في تونس على الحقوق
والح ّريات
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بالرد على مهاجمة سفينتها
تهدد إيران
إسرائيل
ّ
ّ

م ــن أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،الـ ــدفـ ــاع ع ــن إجـ ــراءاتـ ــه
«االس ـت ـث ـنــائ ـيــة» ،مـتـعـهـدًا ب ــأال ي ـت ـحــول إلــى
«دي ـك ـتــاتــور» ،وراف ـض ــا االت ـهــامــات املــوجـهــة
إليه بتنفيذه انقالبًا ،وذلك تزامنًا مع اعتقال
عضوين في البرملان في اليوم ذاتــه .ونقلت
ّ
سعيد ،قــولــه« :أعلم
الــرئــاســة التونسية عــن
ج ـ ّـيـ ـدًا ال ـن ـص ــوص ال ــدس ـت ــوري ــة وأح ـتــرم ـهــا
ودرس ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ولـ ـي ــس ب ـع ــد هـ ـ ــذه امل ـ ـ ــدة كـلـهــا
سأتحول إلــى ديكتاتور كما قــال البعض».
وجاء كالم ّ
سعيد ،متزامنًا مع ارتفاع منسوب
ّ
القلق في البالد على الحقوق والحريات ،بعد
اعـتـقــال الـبــرملــانــي واملـ ــدون يــاســن الـعـيــاري
(بتهمة املس بكرامة الجيش قبل  3سنوات)،
وق ـب ــل س ــاع ــات م ــن اع ـت ـقــال ال ـنــائــب وعـضــو
ح ــزب «ال ـكــرامــة» اإلس ــام ــي ،مــاهــر زي ــد (فــي
قضية تعود للعام  .)2017وأعلن زيد ،أمس،
أن ــه ت ـ ّـم اإلفـ ــراج عـنــه .إل ــى ذل ــك ،ذك ــر الـقـضــاء
التونسي أنه فتح تحقيقات مع  4أشخاص
على صلة بـ«النهضة» ملحاولتهم «ارتـكــاب
أع ـم ــال ع ـن ــف» أث ـن ــاء اح ـت ـجــاج ض ــد قـ ــرارات
ّ
سعيد اإلثنني .من جهته ،ذكر اإلعالم املحلي،
ومصدر أمني تحدث لوكالة «رويترز» ،أمس،
أن ق ــوات األم ــن التونسية وضـعــت القاضي
بشير العكرمي ،رهن اإلقامة الجبرية ،وذلك
ب ـع ــد أس ـب ــوع ــن ع ـل ــى ص ـ ــدور ق ـ ــرار ملـجـلــس
القضاء العدلي بإحالة العكرمي إلى النيابة
ال ـعــامــة ،عـلــى خـلـفـيــة شـبـهــات الـتـسـتــر على
ملفات متعلقة بــاإلرهــاب ،من بينها اغتيال
األمني العام لحزب «الوطنيني الديمقراطيني
املوحد» شكري بلعيد ،والقيادي في «التيار
الشعبي» محمد البراهمي ،في .2013

هدد اإلسرائيليون
ّ
بالرد على إيران بسبب
ّ
مهاجمتها سفينة
«ميرسر ستريت» قبالة
السواحل العمانية،
مرتين ،ليل الخميس
وصباح الجمعة
صالح النعامي

هـ ــددت إس ــرائ ـي ــل ب ــال ــرد ع ـلــى ال ـه ـجــوم ال ــذي
اس ـت ـهــدف ،لـيــل الـخـمـيــس وص ـب ــاح الـجـ ّمـعــة،
س ـف ـي ـنــة «م ـي ــرس ــر س ـت ــري ــت» ال ـت ــي تـشــغـلـهــا
شــركــة «زودي ـ ــاك مــاري ـت ـيــم» لـصــاحـبـهــا إي ــال
عــوفــر ،قـبــالــة ســاحــل عـمــان وأسـفــر عــن مقتل
شـخـصــن ،رومــانــي وبــريـطــانــي .ونـقــل موقع
«والــا» عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن
«إســرائ ـيــل سـتــرد عـلــى الـهـجــوم لـكــن املـســألــة
تتعلق بالكيفية والـتــوقـيــت» .وأش ــار املوقع
إلــى أن الـقـيــادات السياسية والعسكرية في
إسرائيل أجــرت مساء أول من أمــس الجمعة،
مشاورات مكثفة حول سبل الرد على الهجوم.
وشــارك وزيــر األمــن اإلسرائيلي بني غانتس
ورئـيــس هيئة أركــان الجيش أفيف كوخافي
وقيادات عسكرية وأمنية أخرى في االجتماع.
وحسب املــوقــع فقد اطلع غانتس وكوخافي
عـلــى املـعـلــومــات االسـتـخـبــاريــة عــن الـهـجــوم،

وبـحـثــا أش ـك ــال ال ــرد الـعـسـكــري والـسـيــاســي.
وت ـ ّـم االت ـفــاق عـلــى تــزويــد وزارة األم ــن وزارة
الخارجية باملعلومات التي بحوزتها من أجل
إطــاع املجتمع الــدولــي على حقيقة الهجوم.
وأفاد موقع «واي نت» اإلخباري اإلسرائيلي
أن التقييمات تشير إلى وقوع هجومني على
الـسـفـيـنــة تـفـصــل بـيـنـهـمــا بـضــع س ــاع ــات .لم
يتسبب األول فــي أض ــرار لكن الـثــانــي أصــاب
غرفة القيادة والتحكم مما أسفر عن سقوط
القتيلني .ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله:
«س ـي ـكــون م ــن ال ـص ـعــب ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل غض
الطرف» عن هذا الهجوم.
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،ك ـ ـشـ ــف وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ي ـئ ـيــر ل ـب ـيــد ع ـلــى ح ـســابــه على
«تويتر» مساء الجمعة« :أنا على اتصال دائم
بوزير الخارجية البريطاني (دومينيك راب)،
وأبـلـغـتــه ب ـضــرورة ال ــرد بـشــدة عـلــى الهجوم
على السفينة التي قتل فيه مواطن بريطاني».
وأض ـ ــاف« :إي ـ ــران لـيـســت مـشـكـلــة إســرائـيـلـيــة
فقط ،بل هي مصدر لــإرهــاب والــدمــار وعدم
االسـتـقــرار ال ــذي يضر بنا جميعًا ،علينا أال
نظل صامتني أبدًا في وجه اإلرهاب اإليراني،
ّ
بحرية املالحة».
الذي يضر أيضًا
ب ـ ـ ـ ــدوره ،رأى امل ـع ـل ــق ال ـع ـس ـك ــري ــة لـصـحـيـفــة
«ي ــديـ ـع ــوت أح ـ ــرن ـ ــوت» رون بـ ــن ي ـ ـشـ ــاي ،أن
ّ
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى الـسـفـيـنــة دل ع ـلــى أن ــه ق ــد تم
اإلعداد له بشكل مسبق ،وأثبت أن إيران تملك
قدرات استخبارية متقدمة .وفي تحليل نشره
املوقع ،توقع بن يشاي أن ترد إسرائيل بشكل
مــؤكــد ع ـلــى ال ـه ـجــوم الـ ــذي «خ ـلــط األوراق»،
وأظ ـه ــر أن إي ـ ــران مـسـتـعــدة لـتـحـمــل مـخــاطــر

م ـقــابــل رده ـ ــا ع ـلــى ال ـه ـج ـمــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة.
ولفت إلــى أن إعــان وسائل إعــام إيرانية أن
الهجوم على السفينة جاء للرد على الهجمات
اإلسرائيلية فــي ســوريــة ،تحديدًا على مطار
الضبعة ،يدل على أن الحرس الثوري اإليراني
نفذ مــا يبدو أن حــزب الله عاجز عــن تنفيذه
انطالقًا من سورية.
وح ـس ــب ب ــن ي ـش ــاي ف ــإن ــه م ــن غ ـيــر املـسـتـبـعــد
وض ــع الـهـجــوم فــي إط ــار رســالــة إيــرانـيــة إلــى
الــرئـيــس األم ـيــركــي ج ــون ب ــاي ــدن ،مـفــادهــا أن
طـ ـه ــران ل ــن تـ ـت ــردد ف ــي إشـ ـع ــال ال ـخ ـل ـيــج فــي
ح ــال ل ــم ي ـتــم ت ــأم ــن مـصــالـحـهــا ف ــي االت ـف ــاق
ال ـن ــووي .وذك ــر املــوقــع أن ــه حـســب الـتـقــديــرات
األميركية ،فإن الهجوم تم باستخدام طائرة
من دون طيار ،الفتًا إلى أن السفينة تعرضت
لـهـجــومــن ،أحــدهـمــا مـســاء الخميس واآلخــر
ص ـب ــاح ال ـج ـم ـعــة .وذكـ ـ ــرت ال ـق ـي ــادة املــركــزيــة
األميركية ،أمــس السبت ،أن حاملة الطائرات
األم ـيــرك ـيــة «رون ــال ــد ري ـغ ــان» راف ـق ــت الـنــاقـلــة
اإلسرائيلية ،التي ترفع علم ليبيريا وتملكها
الـيــابــان .وأضــافــت الـقـيــادة الـتــي تـشــرف على
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي الـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط وآس ـ ـيـ ــا ال ــوسـ ـط ــى «ه ـ ـنـ ــاك خ ـب ــراء

واشنطن:
يُعتقد أن قوات إيرانية
استهدفت الناقلة

مفرقعات تابعون للبحرية على منت السفينة،
ل ـض ـمــان ع ــدم وجـ ــود م ـخــاطــر إضــاف ـيــة على
الطاقم وهــم مستعدون لدعم أي تحقيق في
الهجوم» .ونقلت قناة «سي أن أن» األميركية
عن مسؤول دفاعي أميركي ،قوله إن الناقلة
أبلغت عــن هـجــوم فــاشــل بـطــائــرة مسيرة في
وقــت ســابــق وسقطت فــي البحر .وأض ــاف أن
ُ
الناقلة استهدفت بطائرة مسيرة ُيعتقد أن
ق ــوات إيــرانـيــة تشغلها قبالة ســواحــل عمان.
وأع ـل ـنــت امل ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
األميركية جالينا بــورتــر ،مساء الجمعة ،أن
اإلدارة األمـيــركـيــة «تــراقــب الــوضــع عــن كثب.
ون ـن ـســق م ــع شــركــائ ـنــا ال ـخــارج ـيــن م ــن أجــل
الوقوف على الوقائع».
واعتبرت مصادر أوروبـيــة وأميركية مطلعة
على تقارير مـخــابــرات إن إي ــران هــي املشتبه
بــه الرئيسي فــي الــواقـعــة ،لكنها ش ـ ّـددت على
أن الحكومات ال تــزال تسعى للحصول على
أدلــة دامغة .ونقل تلفزيون «العالم» اإليراني
الناطق باللغة العربية عن مصادر قولها إن
الهجوم على السفينة جــاء ردًا على الهجوم
على مـطــار الضبعة ال ـســوري .ولــم يـصــدر رد
فعل رسمي مــن إي ــران على االتـهــام بأنها قد
تكون مسؤولة عن الهجوم .ومساء الجمعة،
ً
أوردت وكالة األنباء العمانية نقال عن مصدر
مسؤول في «مركز األمــن البحري» العماني،
قوله إن الهيئة «تلقت معلومات حول تعرض
نــاقـلــة بـحــريــة تــرفــع عـلــم جـمـهــوريــة ليبيريا
ل ـح ــادث خـ ــارج امل ـي ــاه اإلقـلـيـمـيــة الـعـمــانـيــة».
وت ــاب ــع امل ـص ــدر «فـ ــور تـلـقــي امل ـع ـلــومــات ،قــام
املركز على الفور باتخاذ اإلجراءات الالزمة».
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شرق
غرب
واشنطن ال ترغب
بالتصعيد مع طهران
أبـلــغ السفير األمـيــركــي فــي بـغــداد،
م ـ ــاثـ ـ ـي ـ ــو تـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــر ،أمـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ـبـ ــت،
املـســؤولــن الـعــراقـيــن ،بـعــدم رغبة
بـ ـ ـ ـ ــاده ب ــالـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد مـ ـ ــع إيـ ـ ـ ـ ــران،
خـصــوصــا فــي ال ـع ــراق .وذك ــر بيان
مل ـك ـت ــب م ـس ـت ـش ــار األمـ ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،قـ ــاسـ ــم األعـ ـ ــرجـ ـ ــي ،إث ــر
استقباله تولر أن الطرفني ناقشا
م ـخ ــرج ــات زي ـ ـ ــارة رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي مـ ـصـ ـطـ ـف ــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي
إل ــى واش ـن ـط ــن ،فـيـمــا أك ــد الـسـفـيــر
األم ـي ــرك ــي أن ب ـ ــاده «ت ــرح ــب بــأي
دبلوماسي يفضي إلى إعادة
جهد
ً
العالقة طبيعية مع إيران».
(العربي الجديد)
إيران :أميركا تستغل
مفاوضات فيينا

قـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـض ـ ــو ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
امل ـفــاوض فــي فيينا إلع ــادة إحـيــاء
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،كـ ــاظـ ــم غ ــري ــب
أبــادي (الـصــورة) ،أمــس السبت ،إن
«أميركا واألط ــراف الغربية أصـ ّـرت
على إدراج بند في االتـفــاق إلجــراء
مزيد من املباحثات مستقبال حول
ث ــاث ق ـضــايــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن من
هـ ــذه امل ـط ــال ــب «خ ـف ــض ال ـت ــوت ــرات
واتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات ب ـن ــاء ال ـث ـقــة من
خ ــال ال ـح ــوار فــي املـنـطـقــة» .ورأى
أن امل ـ ـط ـ ـلـ ــب األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر «ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض
بـشـكــل س ــاف ــر م ــع أه ـ ــداف وأج ـن ــدة
مباحثات فيينا» ،متهمًا واشنطن
واألوروب ـ ـيـ ــن ب ــ«مــواص ـلــة السعي
ل ـج ـع ــل االتـ ـ ـف ـ ــاق جـ ـسـ ـرًا ل ـل ـخــوض
فــي القضايا اإلقليمية والبرنامج
الصاروخي» إليران.
(العربي الجديد)

ماليزيا :تظاهرات
الستقالة رئيس الحكومة
احـتـشــد م ـئــات ال ـش ـبــاب املــالـيــزيــن
ب ـم ــاب ــس س ـ ـ ـ ــوداء ،أم ـ ــس ال ـس ـبــت،
ف ــي وسـ ــط ك ــواالملـ ـب ــور ،لـلـمـطــالـبــة
بــاس ـت ـقــالــة رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء مـحــي
الدين ياسني بسبب سوء تعامله مع
أزمة كورونا .وتجاوزت اإلصابات
الـيــومـيــة بــالــوبــاء ال ـ ــ 10آالف حالة
ف ـ ــي  13يـ ــول ـ ـيـ ــو/ت ـ ـمـ ــوز املـ ــاضـ ــي.
ودعـ ــا امل ـت ـظ ــاه ــرون ،إل ــى «ال ـق ـتــال»
فــي وجــه الحكومة ،طــارحــن ثالثة
مطالب ،وهي استقالة محي الدين
واس ـت ـئ ـنــاف ال ـج ـل ـســات الـبــرملــانـيــة
ال ـعــاديــة ،ووق ــف ال ـقــروض تلقائيًا
ملساعدة املتضررين من الوباء.
(أسوشييتد برس)
ّ
يحث على إنهاء
ماكرون
حرب تيغراي بالحوار
دع ــا الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
مــاكــرون (ال ـص ــورة) ،أمــس السبت،
إلى بدء محادثات إلنهاء العمليات
ال ـق ـت ــال ـي ــة ل ـل ـج ـيــش اإلثـ ـي ــوب ــي فــي
إق ـل ـي ــم تـ ـيـ ـغ ــراي ،وامل ـس ـت ـم ــرة مـنــذ
خ ــري ــف  .2020وش ـ ـ ـ ـ ّـدد مـ ــاكـ ــرون،
وف ــق ب ـيــان لــإل ـيــزيــه ،إث ــر اتـصــالــه
ب ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلثـ ـي ــوب ــي أب ــي
أحـ ـم ــد ونـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـسـ ــودانـ ــي عـبــد
ال ـلــه ح ـم ــدوك ،عـلــى ض ـ ــرورة «رف ــع
جـمـيــع ال ـق ـيــود لـلـسـمــاح بتوصيل
املساعدات اإلنسانية في تيغراي».
(رويترز)

اجتماع عسكري
صيني ـ هندي
اج ـ ـت ـ ـمـ ــع ك ـ ـب ـ ــار ق ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـج ـي ـش ــن
ـي ،أم ــس السبت،
الـهـنــدي والـصـيـنـ ّ
ملناقشة اإلسراع بفض االشتباكات
الحدودية العسكرية بني الطرفني،
وامل ـس ـت ـم ــرة م ـنــذ  15شـ ـهـ ـرًا .وق ــال
امل ـت ـحــدث بــاســم ال ـج ـيــش ال ـه ـنــدي،
ال ـك ــول ــون ـي ــل س ــوده ـي ــر ش ــام ــول ــي،
إن االجـ ـتـ ـم ــاع ح ـص ــل أمـ ـ ــس ،عـلــى
الـجــانــب الـصـيـنــي مــن ال ـح ــدود في
منطقة الداخ الـشــرقـيــة ،وذل ــك بعد
بعد أسبوعني من اجتماع وزيــري
خــارجـيــة الـبـلــديــن ،وان ــغ يــي وإس
جايشانكار ،في طاجكستان.
(أسوشييتد برس)
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تتجه الصين لتعزيز مركزية الحزب الشيوعي
الحاكم في كل مفاصل الحياة ،كما تتجه أكثر
فأكثر ،نحو حكم رجل واحد ،هو الرئيس شي
جين بينغ ،الذي سيجدد الحزب العام المقبل
على األرجــح واليته الرئاسية .وتصب عملية
التحشيد واألدلــجــة القصوى التي يجريها
الحزب في هذا اإلطار

أزمة خالفة

رأى تقرير لـ«سي أن أن» أن مؤتمر الحزب الشيوعي المقبل ،قد يشير إلى
اسم خليفة محتمل لشي جين بينغ بعد  5سنوات .واعتبر محللون أن
دمــر آليات تــداول الحكم ،ال
شي
ّ
سيما بعد تحييد سياسيين كبيرين،
هما سون جينكاي وهيو شونهو،
في  ،2018عبر سجن األول بتهم
قبول رشوة وعدم ترقية الثاني.
أما القيادات الرفيعة التي منحها
شــي مناصب عليا فــي السلطة،
فطاعنة في السن ،كنائب رئيس
الوزراء ليو هي ،ونائب الرئيس وانغ
كيشان (الصورة).

العقيدة المقدسة
للرئيس الصيني

الحزب الشيوعي :شي جين
بينغ  3مرات في اليوم
مـ ـ ــن جـ ـمـ ـل ــة الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات الـ ـت ــي
ُ
سالت حني استهل عهد الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن بـ ــإدانـ ــة
قضائية لقاتل املواطن من أصول أفريقية،
ج ـ ــورج ف ـل ــوي ــد ،ال ـش ــرط ــي األب ـي ــض ديــريــك
ٌ
ش ــوف ــن ،واحـ ـ ـ ــدة ح ـم ـلــت ط ــاب ـع ــا خــارج ـيــا
مــوجـهــا لـلـصــن ،وم ـفــادهــا أن عـهــد بــايــدن
أراد التصالح مع املواطنني السود ،لحشد
دعمهم فــي الـحــرب األميركية املقبلة ،بعد
حــرب فيتنام وال ـحــرب على اإلرهـ ــاب .وإذا
كان هذا البعد التحليلي أكبر مما يحتمل
ـدث ،إال أن اسـ ـتـ ـع ــادت ــه تـ ـب ــدو ال ـي ــوم
الـ ـ ـح ـ ـ ً
م ـنــاس ـبــة ،م ــع س ـيــل ال ـت ـقــاريــر ال ـتــي تـخــرج
عــن ال ـصــن ،مـنــذ ف ـتــرة ،فــي سـيــاق «ال ـثــورة
الجديدة» الجارية داخــل الحزب الشيوعي
الصيني ،والتي يواصل إرساءها الرئيس
الصيني شي جني بينغ ،منذ إطالق عقيدته
وف ـك ــره رس ـم ـيــا ،ب ــن عــامــي  2017و،2018
ض ـمــن اس ـم ــه وفـلـسـفـتــه ف ــي الــدس ـتــور.
وت ـ ّ
وبغض النظر ،عن أن شي نجح في أن يكون
الرئيس األقــوى في البالد منذ عقود ،وهو
يواصل ذلك صعودًا ،بعد تحدي «مكافحة
الفساد» مع بداية واليته األولــى في ،2013
فــإن أميركا تدخل في صلب حملة التشدد
الــدائــرة الـتــي يخوضها الـحــزب الشيوعي
الصيني الحاكم.
وم ــن ذل ــك ،لـيــس فـقــط مــا يتعلق بتكريس

ال ـح ــزب وع ـق ـيــدة ش ــي كـبــوصـلــة للمجتمع
األم ـيــركــي ،بــل بـمـعــايـيــر االن ـت ـمــاء لـلـحــزب،
وآلـ ـي ــاتـ ـه ــا الـ ـت ــي أصـ ـبـ ـح ــت أكـ ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا
وصعوبة .وليس أدل من ذلك ،اعتبار شبكة
«سي أن أن» األميركية ،في تقرير لها نشر
أمس السبت ،أن شي يريد من كل ذلك «حزبًا
قويًا يستطيع تحشيده بقوة ،عندما تدعو
ال ـحــاجــة» ،مــع تــزايــد االس ـت ـعــداء األمـيــركــي
لبالده ،وفق منظور صيني.
وي ــأت ــي م ـص ـط ـلــح «م ـ ــع األخـ ـ ــذ ب ــاالع ـت ـب ــار
الخصائص الصينية»ُ ،مــرافـقــا دائـمــا لكل
واملالحق ،التي يتواصل
الوثائق والخطط
ّ
ج ـم ـع ـهــا ،م ـن ــذ عـ ـق ــد ،ل ـتــش ـكــل ع ـق ـي ــدة شــي
ج ــن بـي ـنــغ ،الـ ــذي ي ــواص ــل تـعــزيــز سلطته

أصبحت متطلبات
االنتماء للحزب أصعب
وتركز على النوعية
ال يعني التخلص
من حزبيين مجرد طردهم
بل معاقبتهم

وسلطة الحزب الشيوعي الصيني ،في ّ
البر
الـصـيـنــي ،تـمـهـيـدًا للمؤتمر ال ـ ــ 20لـلـحــزب،
فــي النصف الثاني مــن الـعــام املقبل ،حيث
يتوقع التجديد لشي لوالية ثالثة ،بعدما
أل ـغــى املــؤتـمــر ع ــام  ،2018حـصــر الــواليــات
للرئيس الصيني باثنني.
وبـعــد والي ــة أول ــى أطـلــق فيها ش ــي ،عهده
األول ،كــ«صــائــد لـلـنـمــور» ،ضـمــن مــا عــرف
بـحـمـلــة ال ـت ـط ـه ـيــر داخ ـ ــل الـ ـح ــزب وال ــدول ــة
مل ـح ــارب ــة الـ ـفـ ـس ــاد ،ث ــم ج ـن ــوح ــه ف ــي ع ـهــده
الثاني لتعزيز قبضته من منطلق شيوعي
بـ«خصائص صينية» ،مع الكشف رسميًا
حينها عــن «فـكــره» حــول «االشتراكية ذات
الـخـصــائــص الصينية لحقبة ج ــدي ــدة» ،ال
ي ــزال الــرئـيــس الـصـيـنــي ،ال ــذي يـعــد األق ــوى
منذ حقبة ماوتسي تونغ ،يهجس بتفكك
االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي ،فــي  .1991لـكــن هــذا
ال ـه ــاج ــس ،ل ـيــس وحـ ــده م ــا ي ـفـ ّـســر الـحـمـلــة
املشددة اليوم ،إلدماج عقيدة الرجل في كل
شيء تقريبًا في الصني ،بحيث تهدف إلى
جعل الحزب الحاكم مركزًا لحياة املجتمع
الصيني ،وتـعــزيــز قبضة شــي ،الـتــي تبدو
ّ
الـيــوم منيعة ،بعدما ظللتها املـخــاوف في
 ،2013من تمرد عسكري.
وأص ـ ـ ـ ــدرت ال ـل ـج ـن ــة امل ــرك ــزي ــة فـ ــي ال ـح ــزب
ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـن ــي ،ف ــي ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون
الثاني املــاضــي ،خطة جــديــدة لبناء «حكم

يبحث شي أوًال عن المؤمنين بعقيدته ()Getty

الـ ـق ــان ــون» ،ي ـف ـتــرض أن تـتـبـلــور م ــع بــدايــة
 ،2025وتطبيقها كــامـلــة مــع حـلــول .2035
وتــدعــو الـخـطــة إل ــى االل ـت ــزام بـشـكــل ح ــازم،
ب ـم ـس ــار ح ـك ــم الـ ـق ــان ــون االش ـ ـتـ ــراكـ ــي «م ــع
خـصــائــص صـيـنـيــة» ،م ــع الـتـمـســك بـقـيــادة
م ــرك ــزي ــة وم ــوح ــدة ل ـل ـحــزب ال ـح ــاك ــم ،على
أن تـكــون «أف ـكــار» شــي حــول حكم القانون
إحــدى أهم العقائد املرشدة .وتقول الخطة
إنه «بينما سيلعب مؤتمر الشعب الوطني
(ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة) دورًا ف ــي الـعـمـلـيــة

التشريعية (للخطة) ،ولكنه يجب أن يتبع
تعليمات الـقـيــادة املــركــزيــة ،وهــو مــا يجب
أن يـفـعـلــه أي ـضــا امل ـس ــؤول ــون ع ــن الـقــوانــن
املـحـلـيــة» .وإذ رأى محللون ،أن شــي يدفع
ســري ـعــا ن ـحــو «الـ ـق ــان ــون األوتـ ــوري ـ ـتـ ــاري»،
اع ـت ـب ــر آخـ ـ ـ ــرون أن ـ ــه يـ ـه ــدف إل ـ ــى اإلس ـ ـ ــراع
بتنفيذ خطته االستراتيجية التي تتضمن
«ال ـ ـشـ ــوامـ ــل األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة» ،ل ـك ــي تـ ـك ــون حـجــر
األساس للسياسات الصينية ،ومنها إدارة
ال ـح ــزب ب ــ«ان ـض ـبــاط ص ـ ــارم» .وألج ــل ذل ــك،

الحدث

تاريخ دونالد ترامب يالحقه
على الرغم من استمرار
مالحقته بملفات عدة،
يؤكد الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب أنه
ال يزال رقمًا صعبًا داخل
الحزب الجمهوري
ال يـ ــزال ت ــاري ــخ الــرئ ـيــس األم ـي ــركــي الـســابــق
دونالد ترامب ،قبل عهده الرئاسي بني 2016
و ،2020وخالله ،يالحقه ،بعد أكثر من  7أشهر
على مـغــادرتــه البيت األبـيــض .وبعد إطــاق
مجلس النواب األميركي ،أخيرًا ،عمل اللجنة
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـخ ــاص ــة لـلـتـحـقـيــق ف ــي اق ـت ـحــام
أنصار الرئيس السابق ملقر الكونغرس في 6
يناير/كانون الثاني املاضي ،تعرض ترامب
لـنـكـسـتــن جــديــدتــن ،تـتـعـلــق األول ـ ــى بملف
التهرب الضريبي املفتوح ضــده منذ ،2019

والثانية بـ«نظرية املؤامرة» التي بناها بني
أنصاره حول «تزوير» االنتخابات الرئاسية
فــي  .2020لكن ذلــك ال يلغي بقاء امللياردير
الـجـمـهــوري شخصية قــويــة داخ ــل حــزبــه ،ال
سيما مــع اس ـت ـعــداد املـحــافـظــن النـتـخــابــات
الـكــونـغــرس الـنـصـفـيــة خــريــف ال ـعــام املـقـبــل،
ح ـيــث ســاعــد ت ــرام ــب ف ــي ج ـمــع أك ـثــر م ــن 56
م ـل ـيــون دوالر م ــن مــان ـحــن ع ـبــر اإلن ـتــرنــت
خالل األشهر الستة األولى من العام الحالي،
لحزبه وللجماعات الـتــي أنشأها ويسيطر
عليها داخله.
وت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـس ــاب ــق
النتكاستني ،أول مــن أمــس الجمعة ،عندما
م ـ ّـه ــدت وزارة الـ ـع ــدل ال ـط ــري ــق ل ــإف ــراج عن
سجالته الضريبية ،كاشفة فــي الــوقــت ذاتــه
ّ
عــن مــذكــرة تـظـهــر أن ــه ح ــث مـســؤولــن كـبــارًا
العام املاضي على االدعــاء زورًا بأن هزيمته
االنتخابية كانت «مشوبة بفساد» ،في تبدل
ملــوقــف ال ـ ـ ــوزارة م ــن الـنـقـيــض إل ــى النقيض
م ـق ــارن ــة ب ــالــوض ــع ال ـس ــاب ــق ع ـنــدمــا ك ــان في
السلطة.
ومـ ّـهــدت ال ــوزارة أخـيـرًا ،الـطــريــق أم ــام وكالة

استجوبت لجنة التحقيق باقتحام الكونغرس ضباطًا في الشرطة ()Getty

وصف الديمقراطيون
قرار وزارة العدل بأنه
مسألة أمن قومي
اإلي ـ ـ ــرادات الــداخ ـل ـيــة ،لـكــي تـسـلــم الـسـجــات
الـضــريـبـيــة ال ـخــاصــة ب ـتــرامــب إل ــى محققي
ّ
الكونغرس ،وهي خطوة ظل األخير يحاربها
لفترة طويلة ،إذ أصبح أول رئيس للواليات
املتحدة في  40عامًا (منذ ريتشارد نيكسون)
يمتنع عــن الكشف عــن سجالته الضريبية
ووثــائــق أخ ــرى ،ساعيًا للحفاظ على سرية
ثـ ــروتـ ــه وأنـ ـشـ ـط ــة ش ــرك ـت ــه األم« ،م ــؤس ـس ــة
تـ ــرامـ ــب» .وق ــال ــت الـ ـ ـ ــوزارة إن ل ـج ـنــة ال ـطــرق
والــوســائــل فــي مجلس ال ـنــواب ،الـتــي طلبت
سجالت تعود لست سنوات يعتقد البعض
إنها قد تكشف عن حسابات مشكوك فيها،
لديها سبب مشروع لالطالع على البيانات،
وذل ــك بعد رفــض املحكمة العليا األميركية

في فبراير/شباط املاضي ،منع طلب بتسليم
اإلق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـض ــري ـب ـي ــة ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
إل ــى م ــدع ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،يـحـقــق ف ــي أعـمــالــه
ّ
وتـعــامــاتــه املــالـيــة الشخصية .وإذا ُسلمت
السجالت للجنة مجلس النواب التي تريدها
لتحقيق تـجــريــه مصلحة ال ـضــرائــب ،ي ــزداد
احتمال الكشف عنها للعامة .وكانت وزارتا
الخزانة والعدل ،في عهد ترامب ،قد رفضتا
الطلبات املقدمة لتسليم السجالت ،ما أجبر
اللجنة على رفع القضية لدى املحاكم .وقال
رئيس اللجنة ،ريتشارد نيل ،أول من أمس،
إن أعضاءها يطالبون بالكشف عن العائدات
ملـ ـع ــرف ــة كـ ـي ــف تـ ـج ــري م ـص ـل ـح ــة الـ ـض ــرائ ــب
عمليات التدقيق الحسابي لرؤساء ،وما إذا
كــان ترامب مــارس «تأثيرًا ال داعــي لــه» على
الــوكــالــة .وتـبــرز شـكــوك فــي أن يـكــون ترامب
قــد تــاعــب بــالـقــانــون الـضــريـبــي لــدفــع مبلغ
ضئيل ج ـدًا ،وربما انتهك قوانني الضرائب
بشكل كبير ،بحسب ما يتهمه التحقيق في
نيويورك.
وف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق االن ـ ـت ـ ـكـ ــاسـ ــات أيـ ـ ـض ـ ــا ،ت ــرس ــم
املالحظات املكتوبة بخط اليد ،التي ّ
دونها
القائم بأعمال نائب وزيــر الـعــدل ،ريتشارد
دونوهيو في ديسمبر /كانون األول املاضي،
ونشرتها لجنة الرقابة واإلصالح في مجلس
ال ـ ـنـ ــواب األمـ ـي ــرك ــي ،أول م ــن أمـ ـ ــس ،ص ــورة
ل ـتــرامــب وه ــو يـسـعــى ب ـق ــوة لـحـمــل ال ـ ــوزارة
عـلــى ات ـخــاذ خـطــوة غـيــر مسبوقة بالتدخل
فــي مـحــاولــة لقلب نتيجة انـتـخــابــات 2020
التي خسرها أمام جو بايدن .ويمثل سماح
وزارة العدل بتسليم هذه املالحظات ملحققني
ً
في الكونغرس ،تحوال مثيرًا عن اإلجــراءات
التي كانت تتخذ خالل إدارة ترامب لتجنب
الخضوع لتدقيق سلطتي مجلسي النواب
وال ـش ـي ــوخ .وت ـن ـقــل إحـ ــدى امل ــاح ـظ ــات ،قــول
ترامب لجيفري روزي ــن ،قبل أيــام من تعيني
األخير قائمًا بأعمال وزير العدل (بعد إقالة
ترامب لوزير العدل ويليام بار ،لرفض األخير
دعــم مزاعمه بشأن تزوير االنتخابات) ،في
اتصال يوم  27ديسمبر املاضي« :فقط قل إن
االنتخابات كانت فاسدة ثم اترك الباقي لي
ولنواب الكونغرس الجمهوريني» ،فيما أبلغ
روزي ــن تــرامــب أن ال ــوزارة «ال تستطيع ،ولن
تغير نتيجة االنـتـخــابــات .األم ــور ال تجري
ع ـلــى هـ ــذا ال ـن ـح ــو» .ل ـكــن ت ــرام ــب كـ ــان يــريــد
بشدة تغيير نتائج االنتخابات ،وعاد ليقول
مل ـح ــاوره« :نـحــن مـلــزمــون ب ــأن نـقــول للناس
إن االنـتـخــابــات كــانــت غير شرعية وشابها
فساد» .وكانت صحيفة «واشنطن بوست»،

قد أفــادت يوم الخميس املاضي ،بأن ترامب
ّ
بعدما حل محل بــار ،بـ«شكل
اتصل بــروزن
ّ
ش ـبــه ي ــوم ــي» ل ـحــضــه ع ـلــى ال ـس ـيــر ب ـمــزاعــم
التزوير.
وع ـلــى ال ـف ــور ،خ ــرج الـتــرحـيــب الــديـمـقــراطــي
ب ـقــرار وزارة ال ـعــدل اإلفـ ــراج عــن املــاحـظــات،
حيث اعتبرته رئيسة مجلس النواب نانسي
بيلوسي ،أول من أمــس ،بأنه يشكل «مسألة
أمــن قــومــي» .واعتبرت رئيسة لجنة الرقابة
واإلص ـ ـ ــاح ف ــي م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،ك ــاروالي ــن
مــالــونــي ،أن «هــذه التقارير املـ ّـدونــة ّ
تبي أن
الــرئـيــس تــرامــب أع ـطــى تــوجـيـهــات مـبــاشــرة
ألع ـل ــى وك ــال ــة إلنـ ـف ــاذ ال ـق ــان ــون ف ــي ب ــادن ــا،
ّ
ب ــات ـخ ــاذ خ ـط ــوات إلب ـط ــال ان ـت ـخــابــات ح ـ ّـرة
ونزيهة في األيام األخيرة من واليته».
وإذا ك ــان ــت «مـ ـ ـط ـ ــاردة ال ـ ـسـ ــاحـ ــرات» ،وه ــو
امل ـص ـط ـلــح ال ـ ــذي أط ـل ـقــه ت ــرام ــب ع ـلــى سعي
الديمقراطيني خــال عـهــده لــإطــاحــة بــه ،قد
تـخـطــت والي ـت ــه ال ــوح ـي ــدة ،م ــع سـيــر املـلـفــات
ال ـتــي ت ـطــاولــه ق ــدم ــا ،إال أن ذل ــك ل ــم يحجب
ال ـن ـف ــوذ ال ـ ــذي راكـ ـم ــه ال ــرج ــل داخ ـ ــل ال ـحــزب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،وه ـ ــو م ــا ي ـس ـعــى ح ــال ـي ــا إل ــى
توظيفه في حمالت جمع التبرعات للحزب،
ع ـلــى أن يـ ــؤدي ذل ــك إل ــى أن ي ـك ــون ل ــه كلمة
فاصلة في االستحقاقات االنتخابية املقبلة،
وال ـتــي يسعى فيها الـجـمـهــوريــون إلــى قلب
ال ـخ ـســائــر ال ـت ــي م ـن ـيــوا ب ـهــا ف ــي ان ـت ـخــابــات
خريف  .2020وفي هذا الصدد ،أظهر تقرير
ع ــن ت ـم ــوي ــل ال ــدع ــاي ــة ل ـل ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
األميركي أن ترامب ساعد في جمع أكثر من
 56مليون دوالر مــن مانحني عبر اإلنترنت
خ ــال األش ـهــر الـسـتــة األول ــى مــن ه ــذا الـعــام،
فــي دالل ــة عـلــى ن ـفــوذه داخ ــل ال ـح ــزب .وأف ــاد
التقرير الــذي أعــدتــه منصة «ويـنــريــد» ،أبــرز
منصات جمع التبرعات للجمهوريني عبر
اإلن ـت ــرن ــت ،أن لـجـنــة «ت ــرام ــب اج ـعــل أمـيــركــا
عظيمة مجددًا» ،التي تجمع األموال للحزب
الـجـمـهــوري ولـجـمــاعــات جـمــع األم ــوال التي
يسيطر عليها الرئيس السابق ،جلبت أكثر
مــن  34مليون دوالر خــال هــذه الـفـتــرة .كما
نجحت لجان جمع األموال الخاصة بترامب،
إل ــى جــانــب مـجـمــوعــة أخ ــرى تـجـمــع األم ــوال
حـصــريــا لـهــا ،فــي جـلــب أكـثــر مــن  22مليون
ُ
دوالر مــن خ ــال مـنـصــة «وي ـنــريــد» .وتـظـهــر
امل ـبــالــغ املـجـمـعــة أن ت ــرام ــب م ــا زال يحظى
بنفوذ قــوي على القاعدة الشعبية للحزب،
حتى بعد انتهاء فترة واليته املضطربة التي
استمرت أربع سنوات في يناير املاضي.
(رويترز ،فرانس برس)

ب ــدأ ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي تغييرات
بــداخ ـلــه ،تـشــي ب ــأن ال ـتـ ّ
ـوجــه هــو ل ــ«ال ـنــوع»
عـلــى ح ـســاب الـكـمـيــة .ويـتـبـلــور ذلـ ــك ،وفــق
تقارير عدة ،مع جنوح الحزب نحو تعزيز
سيطرته األيــديــولــوجـيــة عـلــى نـحــو مليار
ونصف املليار من الصينيني ،مع إصــداره
ب ـح ـلــول مـنـتـصــف يــول ـيــو/ت ـمــوز امل ــاض ــي،
ً
«دل ـ ـ ـيـ ـ ــا جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا» حـ ـ ــول الـ ـعـ ـم ــل ال ـح ــزب ــي
واأليــديــولــوجــي ،يستهدف لـيــس أعـضــاءه
ف ـقــط ،بــل «ك ــل املـجـتـمــع» .وك ــان ال ـحــزب قد

أطلق منذ وصــول شي إلى السلطة ،إحدى
أشد حمالته للتحشيد القومي منذ عقود،
بالتزامن مع حملة قمعية قاسية ضد من
يعتبرهم من املعارضني أو املنشقني ،محذرًا
من «تغلغل» األفكار الغربية .ورغم ذلك ،فإن
قلقًا داخليًا يترافق مع فورة اإلنترنت ،يدفع
الحزب اليوم ملضاعفة «التثقيف والتعليم
الحزبي» على كل الجبهات.
وتـ ـ ـق ـ ــوم الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ،ب ـش ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي ،عـلــى
الترويج لـ«عقيدة شي للحقبة الجديدة»،

ال ـتــي يـتــم تــدريـسـهــا ل ـل ـكــادرات فــي الـحــزب
خــال االجـتـمــاعــات ،وتملك تطبيقًا خاصًا
على الـهــواتــف الــذكـيــة ،لتعلمها والترويج
لـهــا .وبحسب الــدلـيــل الـجــديــد ،فــإن الحزب
«ي ــري ــد لـلـمـجـتـمــع األوس ـ ــع ت ـعــزيــز حـ ّـسـهــم
الـ ـه ــوي ــات ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــي واأليـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــي
والنظري» بـ«عقيدة شي».
وب ـح ـســب وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـص ـي ـن ـيــة ،فــإن
الـحـمـلــة «ب ـ ــدأت ال ـع ـمــل ع ـلــى إدخـ ـ ــال» هــذه
ال ـع ـق ـيــدة ف ــي «ال ـن ـص ــوص امل ــدرس ـي ــة ،وفــي
الصفوف التعليمية في املدارس ،وفي عقول
التالميذ» ،بعدما بدأت مؤسسات جامعية
ف ــي ال ـب ــاد ،مـنــذ ال ـخــريــف امل ــاض ــي ،إط ــاق
محاضرات تعريفية بـ«عقيدة شي للحقبة
الجديدة».
وتحدث التقرير الجديد لـ«سي أن أن» ،عن
مــدى الصعوبة التي يواجهها الصينيون
لالنتساب للحزب ،الذي بلغ مئويته العام
ال ـح ــال ــي ،وم ـن ـهــم ك ـث ـيــرون ب ــداف ــع الـتـسـلــق
ال ــوظ ـي ـف ــي .ورأى ال ـت ـقــريــر أن ش ــي «يــريــد
أن ي ـن ـه ــي ه ـ ــذا ال ـ ــوض ـ ــع» ،وي ـج ـع ــل ه ــدف
املنتسبني «اإليمان بعقيدته».
وب ـح ـس ــب أسـ ـت ــاذ ال ـع ـل ــوم ال ـس ـيــاس ـيــة فــي
جامعة جورج تاون في واشنطن ،والخبير
ف ــي الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـن ــي ،ب ــروس
ديكسون ،فإن «عــدد االجتماعات للراغبني
باالنتساب ،باإلضافة إلى العمل التطوعي،
فــي ازدي ـ ــاد ،بـعــدمــا ك ــان االن ـض ـمــام لتكون
عضوًا في الحزب ،قبل عقد ،يتطلب شروط
الحد األدن ــى ،مــا جعل عــدد املنتسبني يقل
خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس املــاض ـيــة (قـبـلــت
عضوية  4.7ماليني صيني جدد بني يناير
 ،2020ويونيو/حزيران املاضي)».
وأك ــد ن ــوس غــرون ـبــرغ ،املـحـلــل فــي «معهد
مــركــاتــور ل ـلــدراســات الـصـيـنـيــة» ،للشبكة،

أن الـ ـ ـح ـ ــزب يـ ــريـ ــد «مـ ــؤم ـ ـنـ ــن ح ـق ـي ـق ـيــن»
ب ـ ـ ــه ،و«الـ ـتـ ـخـ ـل ــص م ـ ــن ك ـ ــل أولـ ـ ـئ ـ ــك ال ــذي ــن
يستخدمونه لصعود الساللم».
وال يـعـنــي ال ـت ـخ ـلــص م ــن ح ــزب ـي ــن ،مـجــرد
طــردهــم ،بــل مالحقتهم ومعاقبتهم .ورأى
غرونبرغ أن «النظام أصبح يــراقــب بشكل
أكـثــر دق ــة ،وف ــي تفاصيل مــا يفعله الـنــاس
وكـيــف يـتـصــرفــون» .وأفـ ــاد ب ــأن فـكــرة أشـ ّـد
لـ«تطهير» الحزب ،قد جرى التخلي عنها،
بـعــدمــا وج ــد الـنـظــام أن ذل ــك قــد ي ــؤدي إلــى
تـقـلــص عـ ــدد امل ـن ـت ـس ـبــن ،م ــا ي ــوج ــب عليه
دائمًا «عقد نوع من املوازنة بني الحصول
ع ـل ــى ال ـن ـخ ـبــة األكـ ـث ــر ت ـع ـل ـي ـمــا ،والـتـمـثـيــل
ال ــواس ــع فــي املـجـتـمــع» .وبـحـســب صحيفة
«س ـ ــاوث تـشــايـنــا مــورن ـي ـنــغ ب ــوس ــت» ،فــإن
الحزب وضع في العام  ،2013سقفًا سنويًا
للنمو بمعدل  1.5في املائة خالل السنوات
العشر املقبلة منذ ذلك العام.
ويـشــدد الـحــزب قبضته ومعاييره ليخرج
أيـضــا منتصرًا فــي املـعــركــة التكنولوجية،
والتي جعلها شي في رأس سلم أولوياته،
وذلــك عبر التركيز على األيديولوجيا في
كافة مناحي الحياة الصينية ،من الحكومة
ً
إلى الشركات إلى املناطق الريفية ،وصوال
إلـ ــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،ب ـح ـســب ال ــدل ـي ــل ال ـج ــدي ــد.
ومـ ـث ــال ع ـلــى ذل ـ ــك ،فـ ــإن ال ـش ــرك ــات مـجـبــرة
على دمج العمل األيديولوجي والسياسي
ب ــاإلن ـت ــاج ال ـيــومــي وت ـطــويــر اإلدارة .وفــي
ال ـقــرى ،تـجــري مضاعفة الـتــرويــج الحزبي
مــن مـكـبــرات للصوت وضـعــت وفــق أسطح
املـ ـن ــازل .ف ـفــي مـقــاطـعــة ه ـي ـبــي ،ق ــرب بـكــن،
ت ـجــري «ت ـ ــاوة» عـقـيــدة ش ــي « 3مـ ــرات في
اليوم» .وفي آنهوي ،وضعت مكبرات فوق
حوالي  10آالف منزل لـ«أدلجة املزارعني».
(العربي الجديد)
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شرق
غرب
أفغانستان :الحكومة
تصد هجومًا لـ«طالبان»
ّ
في هرات
أعلنت السلطات املحلية فــي إقليم
ه ـ ــرات األفـ ـغ ــان ــي امل ـ ـجـ ــاور إلي ـ ــران،
أم ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــت ،أن ق ـ ـ ـ ـ ــوات األم ـ ــن
األفغانية تمكنت من إحباط هجوم
كـبـيــر لـحــركــة «ط ــال ـب ــان» ك ــان هــدفــه
الـ ــدخـ ــول إل ـ ــى امل ــديـ ـن ــة وال ـس ـي ـط ــرة
عـلـيـهــا .وأفـ ـ ــادت ال ـح ـكــومــة املـحـلـيــة
في اإلقليم أن الحركة حاولت مساء
أول مــن أم ــس الـجـمـعــة الـتـسـلــل إلــى
داخل مدينة هــرات ،لكن قوات األمن
األفغانية ،والـقــوى الشعبية املمثلة
بـ ـق ــادة ال ـج ـه ــاد ال ـســاب ـقــن وق ـبــائــل
املنطقة ،تصدت للحركة.
(العربي الجديد)
اغتيال رئيس هايتي:
اتهام قاضية سابقة
وج ـه ــت ش ــرط ــة هــاي ـتــي ،م ـس ــاء أول
مــن أمــس الجمعة ،اتـهــامــات جديدة
للقاضية السابقة باملحكمة العليا
وي ـن ــدي ــل كـ ــوك ث ـي ـل ــوت ،بـخـصــوص
صلتها باغتيال الرئيس جوفينيل
مـ ـ ــويـ ـ ــس ،فـ ـ ــي  11يـ ــول ـ ـيـ ــو /تـ ـم ــوز
امل ــاض ــي .وأشـ ـ ــارت ال ـشــرطــة إل ــى أن
القاضية التقت مــع بعض املرتزقة
الكولومبيني املتهمني بقتله .وكــان
مـ ــويـ ــس ق ـ ــد أط ـ ـ ـ ــاح الـ ـق ــاضـ ـي ــة مــن
مـنـصـبـهــا م ــع قــاض ـيــن آخ ــري ــن في
ف ـبــرايــر /ش ـبــاط امل ــاض ــي ،واتهمهم
بتدبير انقالب ضده.
(رويترز)
ّ
لحل
مالي :إجراءات
األزمة السياسية
وض ـ ـ ـ ــع رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـ ــالـ ـ ــي،
ت ـشــوجــويــل م ــاي ـغ ــا ،أمـ ــس ال ـس ـبــت،
خـطــة إلن ـهــاء األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة في
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وتـ ـعـ ـه ــد ب ـت ـح ـس ــن األم ـ ــن
وإج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات ذات مـصــداقـيــة
إلن ـ ـهـ ــاء ال ـح ـك ــم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري .وحـ ــدد
مــايـغــا األول ــوي ــات الــرئـيـسـيــة لخطة
عمل حكومته في األشهر املقبلة أمام
أعضاء معينني في املجلس الوطني
ّ
االنتقالي ،الذي تولى دور الجمعية
الــوط ـن ـيــة (الـ ـب ــرمل ــان) ف ــي الـعــاصـمــة
بـ ـ ــامـ ـ ــاكـ ـ ــو .وي ـ ـش ـ ـمـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك تـ ـع ــزي ــز
اإلصــاحــات وإج ــراء انـتـخــابــات في
فبراير /شباط املقبل.
(األناضول)
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تفرّد صالح ينذر بتعقيدات

تهديدات للمسار السياسي في ليبيا
يسعى رئيس البرلمان
الليبي عقيلة صالح إلقرار
اإلطار الدستوري لالنتخابات
خالل جلسة للبرلمان غدًا
اإلثنين ،وسط مخاوف من
أن يؤدي ذلك إلى انهيار
العملية السياسية
طرابلس ـ العربي الجديد

ع ـ ـلـ ــى وقـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوات الـ ــدول ـ ـيـ ــة
امل ـت ــزاي ــدة لـتـمـهـيــد ال ـطــريــق أم ــام
االنتخابات الليبية فــي موعدها
املقرر في  24ديسمبر /كانون األول املقبل،
وإزال ــة كــل العقبات أمــامـهــا ،تـبــرز تعقيدات
ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـ ـنـ ــذر لـ ـي ــس فـ ـق ــط بـ ـتـ ـه ــدي ــد ه ــذا
االسـتـحـقــاق بــل انـهـيــار العملية السياسية
بــرمـتـهــا ف ــي لـيـبـيــا ،وذلـ ــك م ــع سـعــي رئـيــس
مـجـلــس ال ـن ــواب عـقـيـلــة صــالــح إلق ـ ــرار إط ــار
دستوري لالنتخابات الرئاسية والبرملانية
امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـش ـك ــل م ـن ـف ــرد وم ـ ــن دون إش ـ ــراك
املجلس األعـلــى لـلــدولــة ،وباعتماد انتخاب
رئيس الدولة مباشرة من الشعب ومع توزيع
جديد للدوائر االنتخابية ،وسط ّ
تخوف من
أن يـكــون ذل ــك اس ـت ـمــرارًا ملـبــدأ املحاصصات
اإلقليمية ،وفي ظل اتهامات ألطراف خارجية
بدعم خطوة صالح.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اس ـت ـمــرار الـبـعـثــة األمـمـيــة
فــي التعويل على ملتقى الـحــوار السياسي
إلن ـ ـجـ ــاز اإلطـ ـ ـ ــار الـ ــدس ـ ـتـ ــوري لــان ـت ـخــابــات
وتـجــاوز الخالفات التي طــرأت بني أعضائه
خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ـه ــم ب ــداي ــة ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي،
وذلــك مــن خــال لجنة التوافقات التي بــدأت
أعـمــالـهــا اإلث ـن ــن امل ــاض ــي عـبــر ال ـف ـيــديــو ،إال
أن عقيلة صالح دعــا النواب إلــى جلسة غدًا
اإلثنني ،حول «قانون االنتخابات الرئاسية
وال ـ ـبـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــة ،واع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ت ـ ــوزي ـ ــع ال ـ ــدوائ ـ ــر
االنتخابية» ،وفــق بيان للمتحدث الرسمي
للمجلس عبد الله بليحق ،الــذي أوضــح أن
عـمـلـيــة ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ال ـق ــان ــون سـتـجــرى
«بمن حضر» من النواب.
وقالت مصادر برملانية لـ«العربي الجديد»
إن م ـق ـتــرح ال ـق ــان ــون امل ـن ـت ـظــر ط ــرح ــه خــال
جلسة البرملان اإلثـنــنّ ،
ينص على انتخاب

رئـيــس الــدولــة بشكل مباشر وفـقــا لتوزيعة
ج ــدي ــدة لـ ـل ــدوائ ــر االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد.
وأوضــح أحــد املـصــادر أن «انتخاب الرئيس
سـيـكــون وف ـقــا لتقسيم  32دائـ ــرة انتخابية
ً
بـ ــدال م ــن  13دائـ ـ ــرة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن صــالــح
سيطلب من الـنــواب التصويت على املقترح
ً
كامال بماديته الخاصتني بانتخاب الرئيس
والتوزيع الجديد للدوائر االنتخابية.
وك ــان صــالــح قــد استبق الجلسة بالتحذير
من أن ليبيا ستعود «إلى املربع األول» وإلى
االضـطــرابــات إذا تأجلت االنـتـخــابــات .وقــال
لوكالة «رويترز» بداية األسبوع الحالي «إذا
ّ
تـعــطـلــت االن ـت ـخــابــات ،س ــوف نــرجــع للمربع
األول» ،محذرًا من أن حكومة جديدة موازية
ستظهر في الشرق .وعن فشل ملتقى الحوار
السياسي في االتفاق على اإلطار الدستوري
لالنتخابات خالل اجتماعه بداية هذا الشهر،
ق ــال صــالــح إن ــه ال حــاجــة الج ـت ـمــاع أع ـضــاء
الـلـجـنــة الـبــالــغ عــددهــم  75ع ـض ـوًا .وأض ــاف
«لدينا إعالن دستوري ...نحن لسنا بحاجة
إلى االلتفاف وضياع الوقت .وال مساومة».
وفــي أول تعليق على دع ــوة صــالــح لجلسة
اإلثنني ،قال املتحدث الرسمي باسم املجلس
األعلى للدولة محمد عبد الناصر إن «تنسيب
ً
قــانــون االنـتـخــابــات لـلـنــواب فقط يعد جهال
فاضحًا بنصوص ومواد اإلعالن الدستوري
واالت ـف ــاق الـسـيــاســي» ،مضيفًا فــي تصريح
«ل ــن نسمح بتمرير ه ــذه ال ـتــرهــات» .وفيما
ات ـه ــم ص ــال ــح بـ ــ«إفـ ـس ــاد وت ـع ـط ـيــل وتــأج ـيــل
االنتخابات والطعن في مشروعيتها»ّ ،
حمل
عبد الناصر البعثة األممية واملجتمع الدولي
مسؤولية إصدار مجلس النواب «تشريعات
باطلة لالنتخابات» ،ومحاولة فرضها .وكان
املجلس األعلى للدولة ،قد أكد في بيان صدر
عنه في  22يوليو /تموز املاضي أن «إقــرار
قانون االنتخابات العامة هو من اختصاص
مجلسي ال ـنــواب وال ــدول ــة ...وأن أي تصرف
أح ــادي مــن الجهتني يعتبر مــرفــوضــا طبقًا
للنصوص الدستورية».
وتــأتــي جلسة ال ـبــرملــان بـعــد اجـتـمــاع روم ــا،
الذي بدأ اإلثنني املاضي ،بني أعضاء اللجنة
ّ
البرملانية املشكلة مــن قبل صــالــح لصياغة
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ،م ــع رئ ـي ــس املـفــوضـيــة
العليا لالنتخابات عماد السائح .وفيما لم
تعلن اللجنة البرملانية عن نتائج اجتماعها
بــالـســائــح فــي رومـ ــا ،ال ــذي انـتـهــى الخميس
املــاضــي بشكل رسـمــي ،أكــدت مـصــادر ليبية
لـ«العربي الجديد» أن االجتماع واجه ارتباكًا
كبيرًا بعد رفــض أعـضــاء اللجنة البرملانية
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دعا صالح لجلسة
برلمانية غدًا لبحث
قانون االنتخابات
مشاركة ممثلي املجلس األعـلــى للدولة في
االجتماع ّ إثر مطالبة البعثة األممية بذلك.
وأثار تدخل السائح في عملية إعداد القوانني
االنتخابية اعـتــراضــات سياسية ،ومـخــاوف
م ــن ج ـ ّـر املـفــوضـيــة الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات إلــى
أتون الصراع السياسي والسماح لها بتجاوز
دورها الفني الذي ّ
نص عليه قانون إنشائها.
حتى إن عضو مجلس الـنــواب عـمــار األبـلــق،
وصـ ــف دور ال ـس ــائ ــح ّبـ ــ«املـ ـشـ ـب ــوه» ،مـتـهـمــا
أطرافًا دولية بدعم تدخله لـ«صب الزيت على
النار» لصالح مكاسبها .وتحدث األبلق ،في
لتلفزيون ليبي ،عن وجود العديد من
تصريح
ّ
الدالئل عن تدخالت دولية في عمل املفوضية
وتوجيه رئيسها ،منها تلقي املفوضية أكثر
من مليون يورو من فرنسا ،وتنظيم إيطاليا
لــاج ـت ـمــاع األخ ـي ــر الـ ــذي ت ــم إق ـص ــاء مجلس
الــدولــة مـنــه .ورأى األبـلــق أنـهــا شــواهــد تثير

ّ
الشبهة بتدخل تلك األطراف في مقترح إعادة
ّ
ت ــوزي ــع ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة ال ـتــي ت ـق ــدم بها
السائح لتمرير مصالح بعض الدول ،معتبرًا
أن «تقسيم الـســائــح لـلـبــاد إل ــى أقــالـيــم برقة
وطــراب ـلــس وفـ ــزان لـيــس لــه وج ــود دس ـتــوري
وال سند قانوني ،ألنه يريد بذلك فرض واقع
جديد وتقسيم الدولة إلى ثالث دول».
وع ــن ذلـ ــك ،رأى أس ـت ــاذ ال ـع ـل ــوم الـسـيــاسـيــة
الليبي ،املتابع للمسار الدستوري في البالد،
ع ـي ـســى ال ـ ـغـ ــزوي ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـعــربــي
ال ـجــديــد» ،أن «صــالــح يستخدم صالحياته
كرئيس ملجلس النواب لخدمة مواقفه التي
بــات مــن الصعب تـبـ ّـن أهــدافـهــا الحقيقية»،
معتبرًا أن عزمه تمرير القانون االنتخابي
بمن حضر مستندًا على ثغرات في الالئحة
الــداخ ـل ـيــة ي ـهــدف إل ــى ال ـض ـغــط ع ـلــى امل ـســار
الدستوري لتوجيهه نحو القبول بالقانون
امل ـق ـتــرح م ــن قـبـلــه واس ـت ـث ـمــار ع ــام ــل الــوقــت
ال ـفــاصــل ع ــن م ــوع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات الـ ــذي بــدأ
يتبدد.
ول ـف ــت إلـ ــى أن امل ـخ ــاط ــر ت ـت ـصــل بـمـضـمــون
مقترح قانون االنتخابات املنتظر أن يطرح
عـلــى ال ـنــواب ي ــوم غــد اإلث ـنــن ،وتـحــديـدًا في
جانب التوزيع الجديد للدوائر االنتخابية،
مــوضـحــا أن «م ــا ت ـسـ ّـرب حـتــى اآلن عــن عــدد

ال ــدوائ ــر ال ـج ــدي ــدة ه ــو زي ـ ــادة  19دائ ـ ــرة عن
العدد السابق ،لكن املخاوف حول إمكان أن
يخدم ذلك حديث عقيلة صالح املستمر عن
العودة إلى األقاليم الثالثة التاريخية (برقة
وطرابلس وفزان)» ،معتبرًا ان إصرار صالح
على إقصاء مجلس الدولة والتفرد بإصدار
قانون االنتخابات مقدمة ملزيد من التأزيم
السياسي .وعــن مشاركة السائح باجتماع
رومـ ـ ـ ــا ،ق ـ ــال ال ـ ـغـ ــزوي «م ـ ــن س ـي ـق ـبــل ن ـتــائــج
االن ـت ـخــابــات ب ــإش ــراف ع ـمــاد ال ـســائــح ال ــذي
أصـبــح يـســانــد طــرفــا عـلــى آخ ــر واالن ـت ـقــادات
كبيرة جدًا له».
ً
ورأى الـ ـغ ــزوي أن دوال مـتــدخـلــة ف ــي ليبيا
تـسـعــى ل ـت ـكــريــس مـنـطــق امل ـحــاص ـصــة وفــق
األقاليم الثالثة في عملية انتخاب املجلس
الرئاسي وتشكيل الحكومة الحالية من قبل
ّ
ملتقى الحوار السياسي الذي شكلته البعثة
األم ـم ـيــة ،مـعـتـبـرًا أن م ـســار ال ـتــأزيــم الـحــالــي
هــدفــه تجديد العملية السياسية وفــق هذا
امل ـن ـط ــق وإال ان ـه ـي ــار ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة
برمتها.
وعن دور البعثة األممية واملسار الذي تعمل
عليه مع ملتقى الحوار السياسي من خالل
لجنة التوافقات ،اتهم الغزوي البعثة بترك
فــراغ في مسار اإلعــداد للعملية االنتخابية،
مــا سـمــح للمعرقلني وعـلــى رأس ـهــم مجلس
النواب للتحرك بحرية ،مشيرًا إلى أن البعثة
قــد تـكــون تسير فــي رك ــاب سـيــاســات بعض
الدول التي تنتهج العمل من خالل حلفائها
املحليني لضمان مصالحها قبل إنتاج طبقة
سياسية جديدة قد تفرزها االنتخابات.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،ت ـب ــرز أي ـض ــا م ـخ ــاوف من
تأثير بقاء املرتزقة في ليبيا على االنتخابات
املرتقبة .ودعا خبراء حقوقيون تابعون لألمم
املتحدة ،الجمعة ،جميع املرتزقة واملتعاقدين
الخاصني املرتبطني بهم إلى مغادرة ليبيا،
م ـع ـت ـبــريــن أن رحـ ـي ــل ه ـ ــؤالء ش ـ ــرط مـسـبــق
ح ـي ــوي إلج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات سـلـمـيــة .وقــالــت
جيلينا أب ــاراك ،رئيسة فــريــق األم ــم املتحدة
العامل املعني باستخدام املرتزقة ،في بيان،
إن «اس ـت ـمــرار تجنيد املـتـعــاقــديــن واملــرتــزقــة
ووجــودهــم فــي ليبيا بعد  9أشهر مــن وقف
ّ
التقدم في عملية السالم،
إطالق النار يعوق
ّ
وي ـش ــكــل ع ـق ـبــة أم ـ ــام االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة».
ُ
وأضافت «إذا كانت االنتخابات ستجرى في
ديسمبر  2021كما هو مقرر ،فيجب أن يكون
الليبيون قــادريــن على القيام بهذه العملية
في بيئة آمنة ،ووجود هذه الجهات الفاعلة
يعوق ذلك».

