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وليد التليلي

هل تبقى أمام التونسيني فرصة 
إلنقاذ حلمهم في دولة ديمقراطية 

وعادلة وتعددية ترعاهم وتحقق 
كريم العيش لهم في نفس الوقت، 

يعيشون فيها بسالم وأمن وحرية؟ 
كثيرون يرون أن ذلك ال يزال 

ممكنًا ومتاحًا. هي فرصة ضئيلة، 
ولكنها تبقى فرصة على كل حال، 

ألن مواطني تونس، الذين قضوا 
هذا األسبوع على مواقع التواصل 

ينتقدون ويفكرون ويتخالفون 
بكل حرية، وكانوا على مدى 

عشر سنوات يعيشون أحالمهم 
وهواجسهم بحرية، لن يتنازلوا عن 
حريتهم، ولن يقبلوا مجددًا أن يتم 
تخييرهم بني الخبز والديمقراطية. 
خرج الناس منذ عشر سنوات في 
تونس بشعار »شغل حرية كرامة 
وطنية«، شعار الثورة الذي تغافل 
عنه كل السياسيني وهم يدفعون 

اليوم ثمنه غاليًا، ألن الرئيس قيس 
سعّيد وجد في هذا الغضب الشعبي 

على القوى املشاركة في الحكم، 
بدون استثناء، في السنوات العشر 

األخيرة، حاضنة شعبية ترغب 
في استعادة بعض من شعارها، 

لكنها ستستفيق بالتأكيد لتطالب 
بالشعار كله، بمضامينه السياسية 

واالجتماعية ولن تقبل بنصفه برغم 
اآلالم.

لقد قال التونسيون بوضوح إن 
املنجز االجتماعي واالقتصادي 
قد يتقدم على املنجز السياسي، 

وهذا ما لم يفهمه ساسة السنوات 
املاضية، الذين انغمسوا في 

صراعات ال تهم الناس، وال تعكس 
مستوى التونسيني الحضاري، حتى 
صار بعضهم يشعر باإلحراج مما 
يرى على املباشر، وأصاب األحزاب 

صّم وعمى، لطاملا نبه الجميع من أن 
ارتداده سيكون كارثيًا على الجميع، 
ولكن ال حياة ملن تنادي. واليوم تقف 
البالد أمام ثورتها املهددة بالضياع، 

تتساءل عن طريق الخالص، فيما 
انغمس الجميع في صراعات تموقع 

جديدة بنفس األخطاء، ونفس 
التمترس األيديولوجي.

أمام التونسيني جميعًا اليوم، 
األحزاب واملنظمات والناخبون 
وسعّيد نفسه، فرصة ضئيلة، 

 على االعتراف بالفشل 
ً
تقوم أوال

وما يستوجب من قرارات، والتفكير 
بمنطق الخروج الجماعي من النفق، 
ألن أحدًا ال يملك وحده الحقيقة، وال 
القدرة على تحقيق حلم التونسيني، 

ولن تنفع الديكتاتورية، ألنها لو 
كانت مجدية لنفعت زين العابدين بن 
علي، واألهم أنه لن يعود التونسيون 

إلى الوراء أبدًا. ولذلك فإن الحكمة 
تستوجب أن يجتمع التونسيون 
مجددًا على الطاولة، رغم أن ذلك 

صعب للغاية بالنظر إلى كم الكراهية 
الطاغي لدى البعض، وأوهام لن تقود 

إال إلى الهاوية.

تونس 
العراق ينوي عقد مؤتمر إقليمي قبل فوات األوان

بغداد ـ عادل النواب

الخارجية  وزارة  في  املستوى  رفيع  عراقي  كشف مسؤول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن عــــزم رئـــيـــس الــــــوزراء  ــبـــغـــداد، لــــ بـ
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي تــنــظــيــم مــؤتــمــر لــــدول جــــوار الـــعـــراق، 
إضافة إلى دول أخرى في املنطقة، لم يحددها، لبحث جملة 
وسياسية  أمنية  أبعاد  ذات  بالعراق،  املتصلة  امللفات  من 
واقتصادية. وكشف عن تشكيل لجنة مصغرة داخل مكتب 

الكاظمي لهذا األمر.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات للكاظمي، أمام مجموعة 
قــال فيها، إن بــاده تسعى  فــي واشنطن،  مــن الصحافيني 
إلى »دور في تقريب وجهات النظر بني الدول املتخاصمة 
واملــتــنــافــســة«. كما تــحــدث مــن بــغــداد، فــي وقــت ســابــق، عن 

»دور عراقي في تقريب وجهات النظر بني دول املنطقة«.
الجديد«  »الــعــربــي  عليها  حصلت  التي  املعلومات  وتفيد 
بأن الكاظمي أمر بتشكيل لجنة من مجلس الــوزراء، تضم 
ــوزارة الــخــارجــيــة،  ــ ــ مــوظــفــني ومــســتــشــاريــن ومـــســـؤولـــني بـ
الـــوزارة األقــدم نــزار الخير الله، لغرض  على رأسهم وكيل 
الـــعـــراق، وهـــي إيـــران  لـــدول جـــوار  التحضير لعقد مــؤتــمــر 

إلــى  بـــاإلضـــافـــة  وتــركــيــا والــســعــوديــة والـــكـــويـــت واألردن، 
ممثلني عن نظام بشار األسد في سورية، وبمشاركة دول 

أخرى عربية مؤثرة، وممثلني عن االتحاد األوروبي.
الهدف  أن  العراقية  الخارجية  املسؤول في وزارة  وأوضــح 
من املؤتمر، الذي يجري التحضير له، هو تقريب وجهات 
الــعــراق فــي ملفات أمنية وسياسية  النظر بــني دول جــوار 
املؤتمر  فــي  الــتــي ســتــشــارك  املتقاطعة  الـــدول  مهمة، وبــني 
املــقــرر عــقــده فــي بــغــداد. ولــفــت إلــى أن اللجنة لــم تــوجــه أي 
دعوات لغاية اآلن إلى أي دولة، وما زالت تعمل على تهيئة 
مــحــاور ومــلــفــات املــؤتــمــر والــتــصــور الــعــام لـــه. وأعــــرب، في 

الوقت نفسه، عن ثقته في عدم وجود تحفظ من جميع دول 
جوار العراق أو الدول األخرى التي ستوجه لها دعوات إلى 
مثل هكذا مؤتمرات، لكن ال يعرف تمثيل كل في حال ُعقد 
املؤتمر املرجح أن يكون نهاية شهر أغسطس/آب الحالي 

أو مطلع شهر سبتمبر/ أيلول املقبل.
وقال عضو لجنة العاقات الخارجية في البرملان العراقي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »حــكــومــة الكاظمي  عــامــر الــفــايــز، لـــ
تعتبر استقرار البلد أواًل من استقرار محيطه، ولهذا تعمل 
فــتــرة طويلة على وســاطــات وتــقــريــب وجــهــات النظر  منذ 
العراق  بــني مختلف األطـــراف اإلقليمية والــدولــيــة، إلبــعــاد 
والعراقيني عن أي صراعات، ومنع دخول العراق أي محور 
إقليمي أو دولــي«. وأوضــح أن »لجنة العاقات الخارجية 
ــبـــرملـــان تــعــمــل عــلــى اســتــضــافــة الـــجـــهـــات املــســؤولــة  فـــي الـ
املؤتمر  ــوزراء، ملعرفة تفاصيل  ــ الـ الــخــارجــيــة ورئــاســة  فــي 
اإلقليمي التي تنوي حكومة الكاظمي عقده وأهدافه. وبكل 
تــأكــيــد ســنــكــون داعــمــني ألي خــطــوات تــهــدف إلـــى اســتــقــرار 
العراق وتقوية اقتصاده، وتقوية التواصل األمني مع كافة 

دول املنطقة«.
وال تزال ملفات عراقية عدة عالقة مع مختلف دول الجوار، 

بعضها من مخلفات ما قبل الغزو األميركي في عام 2003، 
وأخرى جديدة. لكن برزت إلى الواجهة أخيرًا ملفات املياه 
مع تركيا وإيــران وحزب »العمال الكردستاني«، والحدود 
الــســوريــة وتــســلــل مسلحي »داعـــــش«، واملــلــف األمــنــي على 
الـــحـــدود الــســعــوديــة، والــتــجــاري أيــضــا، وتــرســيــم الــحــدود 
الــعــراق لصالح  الــديــون املترتبة على   عن 

ً
مع إيـــران، فضا

لكن  األردن.  مــع  والنفطية  التجارية  واالتــفــاقــات  الــكــويــت، 
ُيرجح أن بغداد ترمي من وراء املؤتمر إلى تقريب وجهات 
النظر بــني دول الــجــوار فــي امللف الــعــراقــي، وملفات أخــرى 
ــران، الـــدول  ــ فــي املــنــطــقــة، وتــحــديــدًا تــركــيــا والــســعــوديــة وإيـ
املــحــوريــة الــثــاث املـــجـــاورة لــلــعــراق، كـــون بــغــداد مــا زالــت 
امللفات  فــي  الــجــوار  مــع مختلف دول  تــتــفــاوض وتتباحث 

العالقة بشكل مباشر.
»العربي  فــي املــقــابــل، قــال الــنــائــب الــعــراقــي بــاســم خــشــان لـ
الحكومة حول  داخــل  تتسرب من  »املعلومات  إن  الجديد« 
املؤتمر املقرر عقده، وبشكل غير رسمي، ونأمل منها كشف 
لــلــعــراق والــعــراقــيــني. ونحن  تفاصيله وأهـــدافـــه ومــنــافــعــه 
نخشى أن يكون هذا املؤتمر فقط عبارة عن صرف أموال، 

وإغاق الشوارع أمام املواطنني«. 

أمين العاصي

اتــفــاق ينهي  لــم تتضح بعد معالم 
الصراع في محافظة درعا، جنوبي 
ــة  ــافـــظـ ــي املـــحـ ــ ــالــ ــ ــــني أهــ ســـــــوريـــــــة، بــ
والــنــظــام الـــســـوري، الــــذي يــصــّر عــلــى فــرض 
سطوته بــالــقــوة، بينما ال يـــزال الــوفــد الــذي 
ــبــــدأ تــهــجــيــر أي  يـــمـــثـــل األهـــــالـــــي يــــرفــــض مــ
شخص من محافظة درعا، أو انتشار قوات 
البلد. ويسود هدوء  النظام في أحياء درعا 
حذر منذ يوم الجمعة املاضي في أحياء درعا 
البلد، تتخلله رشقات من قذائف الهاون من 
عناصر الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام 

السوري، وفق ما يكشف نشطاء عدة.
لــكــن املــفــاوضــات تــواصــلــت أمـــس األحــــد، مع 
كــشــف الــنــاشــط اإلعـــامـــي فــي درعــــا يوسف 
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  املصلح فــي حــديــٍث لـــ
عــقــد اجــتــمــاع بــني أعــضــاء الــلــجــنــة املــركــزيــة 
ب »أسد 

ّ
في درعــا مع الضابط الروسي امللق

املحافظة.  في  الوضع  تــطــورات  لبحث  الله« 
ــاء الــلــجــنــة  ــد أعــــضــ ــ ويـــنـــقـــل املـــصـــلـــح عــــن أحـ
قــولــه إن االجــتــمــاع انتهى بتمديد  املــركــزيــة 
ــة، بسبب  ــيــ اتـــفـــاق الــتــهــدئــة بــضــمــانــة روســ
إصـــرار أعــضــاء اللجنة املــركــزيــة على رفض 
تهجير عدد من األسماء الذين طالب النظام 
ويلفت  الــســوري.  الــشــمــال  نحو  بتهجيرهم 
الــروســي طلب مهلة للتشاور  الــوفــد  إلــى أن 
مـــع الـــنـــظـــام فـــي دمـــشـــق لـــلـــرد عــلــى مــطــالــب 
أكبر  التهجير  بند  املركزية. ويعتبر  اللجنة 
العوائق بني الطرفني للتوصل إلى اتفاق، مع 

إصــرار النظام على تهجير عدد من مقاتلي 
ــة، فــيــمــا تـــرفـــض الــلــجــنــة املــركــزيــة  ــعـــارضـ املـ
ــبــــرز مــســألــة  تــهــجــيــر أي شــــخــــص. كــــذلــــك تــ
وضع حواجز لقوات النظام في أحياء درعا 
الطرفني،  بــني  أخـــرى  خافية  كقضية  البلد 
وسط محاولة اللواء الثامن املدعوم روسيا 

للتوسط والوصول إلى حل وسط.
وبدأت املفاوضات منذ أول من أمس السبت 
بــني وفـــد مــن الــلــجــان املــركــزيــة فــي محافظة 
ــام األمــنــيــة  ــنـــظـ ــزة الـ ــهــ درعـــــــا، ووفــــــد مــــن أجــ
وقواته، تحت رعاية روسية، ولكن »الصورة 
غير واضحة واملواقف كلها ضبابية«، وفق 
الــنــاشــط اإلعــامــي أحــمــد املــســاملــة. ويضيف 
 الــنــظــام 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فــي حــديــٍث لـــ

الــســوري »مــصــّر عــلــى مــوقــفــه ويــضــع شــرط 
ــا  ــبـــاب مــــن مـــديـــنـــة درعــ تــهــجــيــر بـــعـــض الـــشـ
الــســوري شرطا أساسيا لوقف  الشمال  إلــى 
الحل  عــلــى  والــتــفــاوض  الــعــســكــريــة  العملية 
السلمي، ضمن االتفاقية املوقعة مع اللجنة 

املركزية قبل أسبوع وأكثر«.
ــقـــاده أن »الــجــمــيــع يــبــحــث عن  ــتـ ويـــبـــدي اعـ
حـــل ســلــمــي وتـــهـــدئـــة«، مــرجــحــا أن »يــكــون 
هــنــاك تــنــازل مــن الــطــرفــني لتقريب وجــهــات 
الــنــظــر خــــال املـــفـــاوضـــات املــنــعــقــدة حــالــيــا 
ــمـــي«. ويــــوضــــح أن  ــلـ ــل سـ ــلـــوصـــول إلـــــى حــ لـ
النظام  لــقــوات  املقاومة  األهلية  املجموعات 
ــمــت كــل الــعــنــاصــر الــذيــن أســرتــهــم يــوم 

ّ
»ســل

الــخــمــيــس املــاضــي إلـــى قطعهم ووحــداتــهــم 

الــعــســكــريــة، فــي مــقــابــل وعـــود روســيــة بمنع 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة عــلــى أحــيــاء درعـــا البلد 
من قبل قوات النظام ومليشيات تساندها«. 
وكــانــت هــذه املــجــمــوعــات قــد أســـرت عشرات 
الــجــنــود مـــن قــــوات الــنــظــام، بــيــنــهــم ضــبــاط، 
فــي املــواجــهــات الــتــي دارت يــومــي الخميس 

والجمعة املاضيني.
ــكـــشـــف مـــــصـــــادر مــحــلــيــة  ــاق، تـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي الـ
ــــواء الـــثـــامـــن«  ــلـ ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الـ ـــ لـ
املــرتــبــط بــروســيــا  الــخــامــس  الــتــابــع للفيلق 
عددهم  البالغ  النظام،  قــوات  عناصر  م 

ّ
تسل

23 عــنــصــرًا، مــقــابــل الــتــعــّهــد بــســحــب جميع 
تعزيزات قوات النظام من محيط مدن درعا 
وبلداتها. وتلفت إلى أنه جرى تسليم النظام 
ــابـــة الـــتـــي اســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا املــقــاتــلــون  الـــدبـ
املــحــلــيــون فـــي بــلــدة أم املـــيـــاذن بــريــف درعـــا 

الشرقي.
الــســوري لحقوق  من جهته، يشير »املــرصــد 
اإلنــســان« إلــى أنــه »تـــّم الــتــوصــل التــفــاق بني 
القوات الروسية واللجنة املركزية في حوران، 
يقضي بتهجير 132 شخصا من املطلوبني 
أمـــنـــيـــا إلـــــى الـــشـــمـــال الــــــســــــوري«. ويــضــيــف 
أنــه »تــّم الحديث عن مهلة للتوصل  املرصد 
إلـــى حـــل نــهــائــي وجـــــذري مـــن دون شــوائــب 
الــلــيــل«.  الــســاعــة 12 مــن منتصف  إلـــى  تمتد 
ويشير إلى أن االتفاق »يقضي بدخول قوات 
اللواء الثامن املوالي لروسيا لتنفيذ االتفاق، 
وتــســلــمــه نــقــاطــا ومـــواقـــع عــســكــريــة فــي عــدة 
مناطق بــدرعــا«. وال يـــزال وفــد أهــالــي درعــا 
يــرفــض انــتــشــار قـــوات الــنــظــام أو املليشيات 

التابعة له وإيكال األمر إلى الجانب الروسي 
مــن خـــال الــلــواء الــثــامــن الـــذي يــقــوده أحمد 
الـــعـــودة، أبـــرز الــقــادة الــســابــقــني فــي فصائل 
عددًا  اللواء  هــذا  ويضّم  السورية.  املعارضة 
كبيرًا من شبان محافظة درعا، الذين أجروا 
تــســويــات مــع الــنــظــام تــحــت إشــــراف روســـي. 
ويتخذ الــعــودة مــن بــلــدة بــصــرى الــشــام في 

ريف درعــا الشرقي مقرًا له، ولــّوح بالتدخل 
لصالح األهــالــي فــي أحــيــاء درعـــا الــبــلــد، في 
ــال أصــــّرت قــــوات الــنــظــام عــلــى اقتحامها  حـ

خافا التفاقات سابقة.  
باسم  املتحدث  يشّدد  التطورات  هــذه  وإزاء 
»تجمع أحرار حوران« أبو محمود الحوراني 
»العربي الجديد« على أن اللجنة  في حديث لـ

املــــركــــزيــــة تـــرفـــض تــهــجــيــر أي شـــخـــص مــن 
محافظة درعا، مشيرًا إلى أن النظام يطالب 
مــن جانبه،  أشــخــاص فقط.  بتهجير بضعة 
يــوضــح عضو لجنة الــتــفــاوض عــن األهــالــي 
»العربي الجديد«  عدنان املساملة في حديٍث لـ
هما  شخصني،  بتهجير  يطالب  الــنــظــام  أن 
مؤيد حــرفــوش مــن مخيم درعــا وأبــو عبدو 

»الهفو«، وأشخاص تابعني  املساملة امللقب بـ
اقتصرت  النظام  مطالب  أن  ويكشف  لهما. 
فـــي الــنــهــايــة عــلــى املــطــالــبــة بــتــهــجــيــر هــذيــن 
الشخصني فقط، متوقعا رّد لجنة التفاوض 

عن األهالي قريبا على مطالب النظام.
املوالية  »الــوطــن«  صحيفة  تنقل  جهتها  مــن 
للنظام عن مصادر مطلعة في محافظة درعا 
قولها إن قــرار النظام »حاسم وال رجعة فيه، 
وهــو إعـــادة األمـــن واألمــــان إلــى كــامــل املنطقة 
الــجــنــوبــيــة«، مــشــيــرة إلـــى أن الــنــظــام لــن يقبل 
الفترة  ببقاء الوضع على ما كان عليه خال 
ــة »ومــــــن ال يــقــبــل وال يـــريـــد تــســويــة  ــيـ ــاضـ املـ
أوضـــاعـــه فــســيــكــون عــلــيــه املــــغــــادرة«. ويــّدعــي 
ــــود »إرهـــابـــيـــني« داخـــل  الــنــظــام الـــســـوري وجـ
ــا الــبــلــد، فـــي حـــني تـــؤكـــد مــصــادر  ــ أحـــيـــاء درعـ
محلية أن النظام يهدف إلى إفراغ هذه األحياء 
من كل القوى األهلية القادرة على الدفاع عن 
السكان. وحول ذلك، تعتبر املصادر في حديٍث 
 »هناك توجسا وخوفا 

ّ
لـ »العربي الجديد« أن

لــدى سكان أحــيــاء درعــا البلد مــن قيام قــوات 
النظام بعمليات انتقام واسعة، كما سبق أن 
الــشــرقــيــة للعاصمة دمشق  الــغــوطــة  فــعــل فــي 
وفي ريف حمص الشمالي، رغم التوقيع على 
اتـــفـــاقـــات تـــســـويـــة«. ووفــــق املــــصــــادر، يخشى 
أهالي محافظة درعا من تنامي الدور اإليراني 
فـــي جــنــوب ســـوريـــة، عــبــر انــتــشــار مليشيات 
ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق في مختلف 

املناطق السورية التي سيطرت عليها.
الــســوري قــد عقد »صفقة« مع  وكــان النظام 
»جــيــش خــالــد بــن الــولــيــد« املـــوالـــي لتنظيم 
لـــهـــذا  ســـمـــحـــت   ،2018 عــــــام  فـــــي  »داعـــــــــــش« 
ــا  »الـــجـــيـــش« بــنــقــل عـــنـــاصـــره مـــن ريــــف درعـ
الغربي إلى البادية السورية. وهو ما يعني 
أن محافظة درعــا باتت خالية تماما من أي 
وجود لعناصر التنظيم، ولكن النظام يتذّرع 
لــتــهــجــيــر كـــل مـــن يــشــكــل خـــطـــرًا عــلــيــه تحت 
النظام  واعــتــمــد  داعـــــش«.  »مــحــاربــة  مسمى 
الـــســـوري ســيــاســة الــتــهــجــيــر مــنــذ منتصف 
لتوقيع  التي تضطر  املناطق  2014 مع  عــام 

اتفاقات تسوية.

الكويت ـ خالد الخالدي

لـــم يــكــن فــجــر 2 أغــســطــس /آب 1990 عــاديــا 
عــلــى الــكــويــت أو عــلــى املــنــطــقــة بــشــكــل عـــام، 
مـــع تـــجـــاوز الــقــطــعــات الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة 
ــســقــط 

ُ
الـــحـــدود الــكــويــتــيــة لــتــحــتــل الـــبـــاد وت

إقليمية ودولية  أزمــة  إلــى  مــؤّديــة  الحكومة، 
لــم يــتــجــاوزهــا الــعــراق حتى الــيــوم. وال تــزال 

صالح النعامي 
طهران ـ صابر غل عنبري

ــيـــل االســـتـــفـــادة مـــن الــهــجــوم  ــرائـ تـــحـــاول إسـ
الذي تعرضت له إحدى السفن التي يملكها 
إســرائــيــلــي فــي بحر عــمــان الجمعة املــاضــي، 
ــر،  ــذا األمـ عــبــر تحميلها إيــــران مــســؤولــيــة هـ
مهددة بالرد عليه، وفي الوقت ذاته محاولة 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــاتــفــاق 
الـــنـــووي مـــع إيــــــران، الــتــي نــفــت أي دور لها 
ــلـــى الـــســـفـــيـــنـــة. وذكــــــــرت إذاعـــــة  بـــالـــهـــجـــوم عـ
 من 

ً
الجيش اإلسرائيلي، أمس األحــد، أن كا

أبيب  السياسي والعسكري في تل  املستوى 
مــعــنــيــان بــاســتــغــال الــهــجــوم ملــنــح إســرائــيــل 
ــع نــــحــــو قـــبـــول  ــ ــدفــ ــ ــ مــــكــــاســــب ســــيــــاســــيــــة، وال
الواجب توفرها  بالشروط  املتعلقة  مواقفها 
قبل الــعــودة إلــى االتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران. 
ولــفــتــت إلـــى أن إســرائــيــل شــرعــت فـــي حملة 
في  النطاق،  واســعــة  ودبلوماسية  سياسية 
محاولة لتجنيد املجتمع الدولي ضد إيران، 
املنطقة  فــي  اإليــرانــي  التمدد  طــرح  وتسويغ 
ضــمــن الــقــضــايــا الـــتـــي يــتــوجــب أن يــتــطــرق 
لها االتــفــاق املستقبلي بــني طــهــران والــقــوى 

العظمى.
ونوهت اإلذاعــة إلــى أنــه في إطــار التحركات 
إسرائيل،  عليها  أقــدمــت  التي  الدبلوماسية 

هـــذه الـــذكـــرى تــمــثــل جــرحــا كــبــيــرًا بالنسبة 
لـــلـــكـــويـــت، وســـّبـــبـــت لـــهـــا صــــدمــــة ســيــاســيــة 
إال  منها  تخرج  لــم  واجتماعية  واقتصادية 
العراقي عام 2003 عقب  النظام  بعد سقوط 
االحتال األميركي للباد. واستذكرت وكالة 
ــا« الـــغـــزو الــعــراقــي،  ــاء الــكــويــتــيــة »كـــونـ ــبـ األنـ
»الــكــويــت تستعيد  أن  األحـــد، معتبرة  أمــس 
في ذكــرى الغزو الغاشم صفحات مؤملة من 
تاريخها ال يمكن نسيانها، لكنها في الوقت 
نفسه تضرب أروع األمثلة في التعالي على 
ــعـــاون مع  ــتـ ــراح والـــتـــســـامـــح ومــــد يـــد الـ ــجــ الــ
الــعــراق الــشــقــيــق«. وكــانــت الــكــويــت مــن أكثر 
الدول الداعمة للعراق أثناء الحرب العراقية 
املنح  تقديم  عبر   ،)1988  1980( اإليــرانــيــة   -
 عن تحويل 

ً
لبغداد، فضا املالية والقروض 

املــوانــئ الكويتية إلــى مــراكــز إلمـــداد الــعــراق 
بــعــد دمــــار املـــوانـــئ الــعــراقــيــة أثـــنـــاء الــحــرب. 
ودفــعــت فــي هـــذا الــصــدد ثمنا أمــنــيــا كبيرًا، 
وتعّرضها  النفطية،  ناقاتها  استهداف  مع 
الــبــاد، بــمــا فيها  لسلسلة تــفــجــيــرات داخـــل 
مــحــاولــة اغــتــيــال أمــيــر الـــبـــاد الــشــيــخ جــابــر 
عـــام 1985. وهـــي عمليات  الــصــبــاح  األحــمــد 
ــذتــهــا جــمــاعــات مــوالــيــة إليـــران 

ّ
انــتــقــامــيــة نــف

انتقاما من موقف الكويت أثناء الحرب.
الحرب  نهاية  بعد  الخافات تصاعدت  لكن 
الــعــراقــيــة - اإليــرانــيــة بــني الــكــويــت والــعــراق، 

شدد وزير الخارجية اإلسرائيلي يئير لبيد، 
فــي اتـــصـــاالت مــع وزراء خــارجــيــة الــواليــات 
املـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، ورومـــانـــيـــا، عــلــى أن 
ــرًا عـــلـــى الـــتـــجـــارة  ــطــ إيـــــــران بـــاتـــت تــمــثــل »خــ
الدولية«. وأوضحت أن املستويات العسكرية 
الــرد  تــل أبيب درســت أيضا  والسياسية فــي 
الــرد  أن  إلــى  الــهــجــوم، مشيرة  على  عسكريا 
العسكري ومهاجمة أهداف إليران في البحر 
يعدان ضمن الخيارات التي طرحت للنقاش، 
ــد مـــرافـــقـــهـــا  ــ ــن هــــجــــوم ســـيـــبـــرانـــي ضـ ــ أو شـ
الـــحـــيـــويـــة، بـــالـــتـــوازي مـــع هـــجـــوم آخــــر ضد 
ــارت إلـــى أن  أهــدافــهــا فــي ســوريــة، لكنها أشــ
الرد  لم تقرر بعد طابع  القيادة اإلسرائيلية 

العسكري على الهجوم اإليراني.
العسكري لصحيفة  املعلق  قــال  ناحيته،  من 
ــــوت« رون بـــن يـــشـــاي إن  ــرونـ ــ »يـــديـــعـــوت أحـ
إســـرائـــيـــل تـــحـــاول اســتــغــال الـــحـــدث بــهــدف 
ــه أمــــــــام مـــجـــلـــس األمــــــن،  ــرحــ ــع نـــحـــو طــ ــ ــدفـ ــ الـ
واســـتـــصـــدار قــــــرارات أمــمــيــة جـــديـــدة تقلص 
مــن هــامــش املـــنـــاورة أمـــام إيــــران، إلـــى جانب 
ــــرد عــســكــريــا عــلــى الـــهـــجـــوم. وأضــــــاف، في  الـ
تقرير نشره موقع الصحيفة أمس األحد، أنه 
فإن  السائدة في إسرائيل،  التقديرات  حسب 
إيران تورطت عن غير قصد في الهجوم على 
السفينة، حيث إن »الحرس الثوري« اإليراني 
مادية  أضـــرار  إلــحــاق  بهدف  السفينة  هاجم 

وســـط اتــهــامــات عــراقــيــة بــاســتــيــاء الــكــويــت 
ومحاولة  النفطي،  الرميلة  حقل  إنتاج  على 
القديمة  الــحــدوديــة  الــعــراق الخافات  إحــيــاء 
بني البلدين، رغم وجود معاهدات أولية بني 
القوات  تصمد  ولــم   .1913 عــام  منذ  البلدين 
ــــوات الـــحـــرس الــجــمــهــوري  ــام قـ ــ الــكــويــتــيــة أمـ
الـــعـــراقـــي، فــســقــطــت الــعــاصــمــة الـــكـــويـــت في 
غضون ساعات قليلة، فيما لجأت الحكومة 
وشــّكــلــت حكومة  الــســعــوديــة،  إلـــى  الكويتية 
منفى من مدينة الطائف، جنوبي الباد. كما 
الحدود  عبر  الكويتيني  من  اآلالف  مئات  فــّر 
ل قوات التحالف الدولي 

ّ
السعودية، قبل تدخ

بقيادة الواليات املتحدة في عملية »عاصفة 
ــنــهــي الــــوجــــود الـــعـــراقـــي في 

ُ
الــــصــــحــــراء«، لــت

الكويت في فبراير/شباط 1991.
وارتكزت السياسة الكويتية تجاه العراق عقب 
العراقية  الــقــوات  الباد عــام 1991 من  تحرير 
على »نقطتني مهمتني، هما أن النظام العراقي 
الــســابــق ال يمكن الــوثــوق بــه والــتــعــامــل معه، 
وهو  أمــره  على  مغلوب  العراقي  الشعب  وأن 
ضحية للنظام الحاكم وقتها«، وفقا لبيانات 
 31 مــرور  وبعد  الرسمية.  الكويتية  الحكومة 
عاما على غزو العراق للكويت، تبدو العاقات 
ــن حـــاالتـــهـــا  ــســ ــــي أحــ ــيــــة فـ ــة الــــعــــراقــ ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـ
تاريخيا، مع طّي صفحة الخافات التاريخية 
اعتراف  البلدين، عقب  بني  بالحدود  املتعلقة 

فقط بها، منوها إلــى أن مقتل شخصني من 
طــاقــم الــســفــيــنــة فـــي الــهــجــوم مـــس سياسيا 
ــــي. بـــــــدوره، شــــدد الــرئــيــس  ــرانـ ــ بـــاملـــوقـــف اإليـ
الــســابــق لــشــعــبــة االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
ــادلـــني، فـــي سلسلة  اإلســرائــيــلــيــة عـــامـــوس يـ
أن تستغل إسرائيل  تــغــريــدات، على وجــوب 
الــهــجــوم فــي مــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى الصيغة 
النهائية لاتفاق بني طهران والقوى الكبرى 
بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا الـــــنـــــووي، مــعــتــبــرًا أنــهــا 
ــران، بحيث  ــ ــإدارة املــواجــهــة مــع إيـ ــ مــطــالــبــة بـ
يتم التركيز على قضيتني أساسيتني وهما: 
ذات  الصواريخ  ومشروع  النووي  البرنامج 

دقة اإلصابة العالية لدى »حزب الله«.
ــــوزراء اإلســرائــيــلــي نفتالي  وأعــلــن رئــيــس الــ
بينت، بحسب بيان صــادر عــن مكتبه أمس 
« يثبت تـــورط إيــران 

ً
األحـــد، أن هــنــاك »دلــيــا

خال  بينت،  وقـــال  السفينة.  على  بالهجوم 
االجتماع األسبوعي للحكومة، ردًا على نفي 

العراق بالحدود الرسمية بني البلدين في عام 
التدخل  عــن  الــكــويــت  أحجمت  بــعــدهــا،   .1994
فــي الــشــؤون الــعــراقــيــة الــداخــلــيــة بــعــد سقوط 
نظام الرئيس الراحل صدام حسني عام 2003، 
رغم وجود خافات حول ميناء مبارك الكبير 
ــــذي يــخــشــى الــعــراقــيــون مـــن أن  الــكــويــتــي، والـ
يؤثر على حركة املاحة في السواحل املقابلة 

للخليج.
واقـــتـــرب الـــبـــلـــدان مـــن تــســويــة الــتــعــويــضــات 
املستحقة للكويت على العراق نتيجة الغزو 
الكويتية،  التحتية  البنية  وتدمير  العراقي 
ــا قــيــمــتــه 50  ودفـــعـــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة مـ
مــلــيــار دوالر تــعــويــضــات لــلــغــزو، ولـــم يتبق 
بشكل  ــســتــقــطــع 

ُ
ت دوالر،  مــلــيــار   2.4 ســــوى 

دوري من عائدات العراق النفطية. وسبق أن 
الــعــراق  الــكــويــت على تأجيل تسديد  وافــقــت 
 ،2018 عـــــام  وحـــتـــى   2014 عـــــام  ــن  مــ ــه  ــونــ ديــ
العراقية في محاربة  الجهود  وذلك ملساندة 
تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، وأّجــــلــــت أيـــضـــا مــطــالــبــة 
العراق بالديون املستحقة، البالغة قيمتها 6 

مليارات دوالر.
ويـــتـــعـــاون الـــبـــلـــدان فـــي الـــعـــديـــد مـــن املــلــفــات 
ــة، إضــــافــــة إلـــى  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــاديـــة واالسـ ــتـــصـ االقـ
ــم الــاجــئــني  الــتــعــاون األمـــنـــي املــشــتــرك، ودعــ
والنازحني الذين دمرت مدنهم وقراهم عقب 

الحرب على »داعش«. 

طهران أن تكون وراء الهجوم على السفينة: 
ــران تـــحـــاول، وبــشــكــل جــبــان،  ــ »ســمــعــت أن إيـ
الــحــادث،  عــن هــذا  مــن مسؤوليتها  التملص 
وهـــم يــنــكــرون ضلوعهم فــيــه. وأجــــزم بشكل 
قاطع أن إيــران هي التي نفذت الهجوم على 
السفينة«. وأضاف أن »الدليل االستخباراتي 
املـــجـــتـــمـــع  ــــح  ــــوضـ يـ مــــــوجــــــود، ونــــتــــوقــــع أن 
ــه ارتـــكـــب خطأ  ــرانــــي أنــ الـــدولـــي لــلــنــظــام اإليــ
فـــادحـــا«. وتـــابـــع: »فـــي أي حـــال، نــحــن نعرف 
كــيــف نـــرســـل رســـالـــة إلــــى إيــــــران بــطــريــقــتــنــا 
البلطجة  »عــمــلــيــات  أن  واعــتــبــر  الـــخـــاصـــة«. 
اإليــرانــيــة تشكل خــطــرًا لــيــس عــلــى إســرائــيــل 
فحسب، بل هي تمس أيضا بمصالح دولية 
وبــحــريــة املــاحــة والــتــجــارة الــدولــيــة«. وكــان 
املــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، 
االتــهــامــات  نــفــى صــحــة  زادة،  سعيد خطيب 
الــهــجــوم على  لــطــهــران بتنفيذ  اإلســرائــيــلــيــة 
ســفــيــنــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، الــجــمــعــة املــــاضــــي، في 
شمال بحر عمان. وأكد، في مؤتمر صحافي، 
لها«،  أســـاس  »ال  اإلسرائيلية  االتــهــامــات  أن 
إلــى الحذر من   إنها »إســقــاط«، وداعيا 

ً
قائا

الــوقــوع فــي »الــشــرك اإلســرائــيــلــي«. وتعليقا 
على مــا أوردتـــه قــنــاة »الــعــالــم« اإليــرانــيــة من 
ردًا على هجوم  جــاء  السفينة  اســتــهــداف  أن 
إسرائيلي في سورية، نفى املتحدث اإليراني 

علمه بهذه التقارير، ولم يؤكدها.

خرق النظام 
السوري 

تسوية عام 
2018 في درعا 

)فرانس برس(

أمر الكاظمي بتشكيل 
لجنة من مجلس الوزراء للتحضير 

للمؤتمر

بينت:  إيران تحاول، 
وبشكل جبان، التملص 

من مسؤوليتها

بعد أكثر من ثالثة 
عقود على الغزو 

العراقي للكويت، تبدو 
العالقات بين الجانبين 

متينة وصلبة

بيت القرين تحّول إلى متحف لتوثيق المقاومة الكويتية )فرانس برس(

دعا المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، جميع 
األطراف في سورية إلى ضمان وقف العنف والتهدئة، والتمسك بمبدأ 
يتابع »بقلق  أنه  إلى  الدولي، مشيرًا  اإلنساني  المدنيين والقانون  حماية 
بالغ« التطورات في درعا. ونقل مركز أنباء األمم المتحدة عن بيدرسن 
تشديده في بيان أول من أمس السبت على »البعد اإلنساني للوضع في 
سورية«، مذكرًا بالرسائل التي تلقاها من أهالي درعا والتي تفيد »بعدم 

رغبتهم في مغادرة منازلهم«.

بيدرسن يدعو لوقف العنف

نجحت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى 
الكاظمي )الصورة( في تنظيم مؤتمر القمة 

الثالثية، بني الكاظمي والرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي وامللك األردني عبد الله الثاني، في يونيو/
حزيران املاضي، خصوصًا في ما يتعلق بتأمني 
مجريات القمة في املنطقة الخضراء وسط بغداد، 
وكذلك تنظيمها بشكل مناسب. وتراهن الحكومة 
على هذا النجاح بهدف الترويج لقدرتها على عقد 

املؤتمر اإلقليمي.

قال الخبير في الشأن األمني والسياسي 
العراقي، علي البيدر، إن »العراق يمتلك فرصة 

ذهبية إلقامة هكذا لقاءات دولية، ألسباب عديدة، 
في مقدمتها املوقع الجغرافي واملوارد الطبيعية، 

باإلضافة إلى عالقات متوازنة مع الجميع«. وبني 
أنه »في املقابل هناك معوقات، أهمها موقف بعض 

الجهات السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة 
قادرة على تعكير صفو تلك البيئة املناسبة لعقد 

هكذا تجمعات«. 

بناء على 
نجاح القمة 

الثالثية

فرص 
ومعوقات

SCOOPللحديث تتمة...
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  شرق
      غرب
روحاني: أخفينا جزءًا 

من الحقيقة عن الشعب 

ــيـــــس اإليــــــــرانــــــــي، حــســن  ــ ــرئـ ــ قـــــــــّدم الـ
روحـــانـــي )الــــصــــورة(، أمـــس األحـــد، 
ــي  ــ ــرانـ ــ االعــــــتــــــذار إلــــــى الـــشـــعـــب اإليـ
ملــعــانــاتــه االقـــتـــصـــاديـــة، طــالــبــا منه 
أن حكومته  تأكيده  مــع  »الــصــفــح«، 
فـــعـــلـــت كــــل مــــا فــــي وســـعـــهـــا. وأكــــد 
ــــال آخـــر  روحــــانــــي فــــي كــلــمــة لــــه خـ
اجـــتـــمـــاع لــحــكــومــتــه قـــبـــل انــقــضــاء 
واجهتها  التي  الظروف  أن  واليته، 
ــانــــت  كــ  2018 عــــــــــام  مـــــنـــــذ  إيــــــــــــــران 
»حربية«، بعد االنسحاب األميركي 
النووي. وقــال روحاني  من االتفاق 
»لم نقل للشعب يوما غير الحقيقة 
خـــــــال الـــــســـــنـــــوات املـــــاضـــــيـــــة، لــكــن 
الحقائق ال يمكن ذكرها  مــن  ا  جــزء
بها  العلم  أن  للشعب، ألننا وجدنا 
أن  خشية  لدينا  وكــانــت  مفيد  غير 

تضر بالوحدة الوطنية«.
)العربي الجديد(

برهم صالح يشارك 
بتنصيب رئيسي

ــم الــخــارجــيــة  ــاسـ ــتـــحـــدث بـ ــن املـ ــلـ أعـ
اإليـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زادة في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس األحــــــد، أن 
ــيــــس الــــعــــراقــــي بــــرهــــم صـــالـــح  ــرئــ الــ
يـــزور طــهــران يــوم الخميس املقبل، 
لــلــمــشــاركــة فـــي حــفــل أداء الــرئــيــس 
رئيسي  إبراهيم  املنتخب  اإليــرانــي 
اليمني في البرملان اإليراني. وأشار 
خطيب زادة إلى أن عشرات الوفود 
فــي  ــتــــشــــارك  مــخــتــلــفــة ســ ــــن دول  مـ

االحتفال.
)العربي الجديد(

األمن العراقي يعتقل 
عناصر في »داعش«

العراقية،  األمنية  السلطات  أعلنت 
ــد، عـــن اعــتــقــال عــــدد من  ــ أمــــس األحــ
عناصر تنظيم »داعش«. وذكر بيان 
الحكومية،  األمــنــي  اإلعــــام  لخلية 
ــم الــقــبــض على  ــه تـ ــد، أنــ ــ أمــــس األحــ
عنصر بارز بتنظيم »داعش، يدعى 
)أبو رسول( خال عملية أمنية في 
بـــلـــدة الـــشـــرقـــاط بــمــحــافــظــة صــاح 
الـــديـــن. وبــالــتــزامــن أعــلــن املــتــحــدث 
العام للقوات املسلحة  القائد  باسم 
الــلــواء يحيى رســــول، الــقــبــض على 
قيادي بالتنظيم في عملية شمالي 
)أبو جراح(.  الباد، قال إنه ُيكنى بـ
ــد الـــقـــبـــض عـــلـــى 6 عــنــاصــر  ــ كـــمـــا أكـ
مـــن الــتــنــظــيــم فـــي كـــركـــوك وبـــغـــداد 

ونينوى. 
)العربي الجديد( 

سورية: توثيق مقتل 
129 مدنيًا في يوليو

وثــقــت الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق 
ــدر عــنــهــا  ــ اإلنــــســــان فــــي تـــقـــريـــر صـ
ــــس األحــــــد مــقــتــل 129 شــخــصــا  أمـ
ــيــــو/ تـــمـــوز  ــولــ ــي خــــــال شـــهـــر يــ ــ فـ
 
ً
2021. ومن بني الضحايا 44 طفا

و17 ســــيــــدة. وفـــيـــمـــا قـــتـــل الــنــظــام 
قتلت   ،

ً
طــفــا  20 بينهم  مــدنــيــا   46

بينهم  مدنيا   21 الروسية  الــقــوات 
. ووثق التقرير قتل هيئة 

ً
12 طفا

ــام )الـــنـــصـــرة ســابــقــا(  تــحــريــر الـــشـ
ملدني واحد مقابل 11 مدنيا بينهم 
ــلــــى يـــــد »قـــــــوات  طــــفــــان قــــضــــوا عــ

سورية الديمقراطية«.
)العربي الجديد(

شقيقة كيم تحذر 
كوريا الجنوبية 

ــذرت كــيــم يـــو جـــونـــغ )الــــصــــورة(  ــ حـ
كيم  الشمالية  كــوريــا  زعيم  شقيقة 
كـــوريـــا  األحــــــــد،  أمـــــس  أون،  جـــونـــغ 
أنها ستلحق الضرر  الجنوبية من 
العاقات  تحسني  الكوريتني  بعزم 
بينهما إذا نفذت مناورات عسكرية 
ــتــــركــــة مــــــقــــــررة مــــــع الــــــواليــــــات  مــــشــ
ــاء  ــبــ ــة األنــ ــ ــالـ ــ املــــتــــحــــدة. ونـــقـــلـــت وكـ
كيم  عن  الرسمية  الكورية  املركزية 
يـــو جــونــغ قــولــهــا إنــــه ســيــكــون من 
ــتــــراض أن اجــتــمــاعــات  ــة افــ الـــرعـــونـ
ــتــــني وشـــيـــكـــة  ــوريــ ــكــ الــــقــــمــــة      بـــــني الــ

الحدوث.
)رويترز(



ضغط أميركي لتشكيل حكومة أسئلة ما بعد 25 يوليو
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لبنان: قتلى في اشتباكات 
بين حزب اهلل وعشائر

من  عناصر  بني  اشتباكات  اندلعت 
الــعــشــائــر الــعــربــيــة وحــــزب الــلــه في 
ــي مــنــطــقــة تــقــع  ــ ــلــــدة، وهـ مــنــطــقــة خــ
بـــني بـــيـــروت وجـــنـــوب لــبــنــان، أمــس 
ــرح  ــن مــقــتــل وجــ ــرت عــ ــفــ األحـــــــد، أســ
عـــدد مــن األشـــخـــاص، أثــنــاء مــراســم 
ــتــل مــســاء السبت 

ُ
ق تشييع شــخــص 

أثناء حفل  ثأرية وقعت  في جريمة 
زفاف. وارتكب الجريمة شقيق قتيل 
الــعــام املــاضــي فــي اشتباكات  سقط 
مــمــاثــلــة، ضــد قــاتــلــه املــفــتــرض وهــو 

من حزب الله.
)العربي الجديد( 

األسد يكلّف عرنوس 
بتشكيل حكومة جديدة

ــف رئــيــس النظام الــســوري بشار 
ّ
كــل

ــد، رئــيــس الـــوزراء  ــد، أمــس األحـ األسـ
عـــرنـــوس بتشكيل  الـــحـــالـــي حــســني 
الحكومة الجديدة، بعد تحّولها إلى 
»حكومة تسيير أعمال«، إثر »فوز« 
التي  الرئاسية  باالنتخابات  األســد 
جــــرت فـــي 26 مــــايــــو/أيــــار املـــاضـــي. 
وتـــولـــى عـــرنـــوس رئـــاســـة الــحــكــومــة 
املاضي،  العام  في أغسطس/آب من 
خــلــفــا لـــعـــمـــاد خــمــيــس الــــــذي جـــرى 
تــدهــور  مــســؤولــيــة  وقــتــهــا  تحميله 

الوضع االقتصادي في البالد.
)العربي الجديد(

والية ثانية لهنية 
على رأس المكتب 

السياسي لـ»حماس« 

أمس  فلسطينيون،  مسؤولون  ذكــر 
األحــد، أن حركة املقاومة اإلسالمية 
انتخاب إسماعيل  أعــادت  )حماس( 
هــنــيــة )الـــــصـــــورة( رئـــيـــســـا ملــكــتــبــهــا 
الــســيــاســي لــــــدورة جــــديــــدة، مــدتــهــا 
أربع سنوات. ويتولى هنية رئاسة 
عام  منذ  للحركة  السياسي  املكتب 
السياسية  األنــشــطــة  ويــديــر   ،2017
لــلــحــركــة فــي غـــزة والــضــفــة الغربية 
املـــعـــارك  إدارة  عـــن   

ً
فـــضـــال املــحــتــلــة، 

فيه  بما  اإلسرائيلي،  االحتالل  ضد 
ــزة،  ــر عــلــى قـــطـــاع غـ ــيـ ــدوان األخـ ــعــ الــ
والــــذي اســتــمــّر 11 يــومــا فــي مــايــو/

أيار املاضي.
)رويترز(

ساحل العاج: 
زوجة غباغبو تعود 

إلى السياسة
مــــن املـــتـــوقـــع أن تـــنـــخـــرط ســيــمــون 
غــبــاغــبــو، زوجـــــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ــوران غــبــاغــبــو، في  لــســاحــل الــعــاج لــ
حسبما  للبالد،  السياسية  الساحة 
أكد املحامي بيار داغبو غود املقرب 
ــن »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــســاحــل  ــ مـ
الــعــاج« حــزب غباغبو، أمــس األحــد. 
الدولية  الجنائية  املحكمة  وكــانــت 
ــيــــف بــحــق  ــوقــ ــرة تــ ــ ــذكــ ــ ــــت مــ ــغـ ــ ــد ألـ ــ قــ
سيمون غباغبو صادرة عام 2012، 
يــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي. وغــبــاغــبــو 
كــانــت متهمة بــارتــكــاب جــرائــم ضد 
اإلنسانية، وحكم عليها القضاء في 
الحياة عام  بالدها بالتوقيف مدى 
2011، إثر أزمــة انبثقت على خلفية 
عــدم اعــتــراف زوجــهــا بهزيمته أمــام 

خلفه الحسن وتارا.
)فرانس برس(

نيوزيلندا تعتذر لسكانها 
المتحدرين من جزر 

المحيط الهادئ

قّدمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية 
جاسيندا أرديرن )الصورة(، اعتذارًا 
ــد، عــلــى حمالت  رســمــيــا، أمـــس األحــ
الـــشـــرطـــة األمـــنـــيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
»من دون وجه حق« في سبعينيات 
الــــــقــــــرن املــــــاضــــــي ســـــكـــــان بــــالدهــــا 
املتحّدرين من جزر املحيط الهادئ. 
ــذ عناصر أمــن ومــســؤولــون من 

ّ
ونــف

دائــــرة الــهــجــرة، خـــالل هـــذه الــفــتــرة، 
بــرفــقــة كــــالب عــمــلــيــات الـــدهـــم الــتــي 
وترحيل  لتوقيف  فــجــرًا  تتم  كــانــت 
األفراد الذين بقوا بعد انقضاء مدد 

تأشيرات عملهم.
)فرانس برس(

صالح الدين الجورشي

الرئيس  لهم  أن يكشف  التونسيون  ينتظر 
قــيــس ســعــّيــد عـــن هـــويـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الطريق  الــجــديــد، وتــحــديــد مــالمــح خريطة 
ــزال ســيــد املــوقــف،  الــعــتــيــدة. الــغــمــوض ال يــ
رغم أن البالد تشهد وضعا هادئا، ودواليب 
الــدولــة تسير بشكل طبيعي. لكن مــع ذلــك، 
ال يــتــوقــف الــتــونــســيــون عـــن طـــرح األســئــلــة 
في جميع االتجاهات، ودراسة االحتماالت 
والسيناريوهات املمكنة. ويستوي في هذا 
األمر من اعتبروا أن ما حدث هو »انقالب«، 
ومن يعتقد بأن حراك سعّيد »حركة إنقاذ« 

للدولة والبالد.
ــدد مــن  ــ ــقــــســــام، ال يــــــزال عـ ــذا االنــ ــ ــيــــال هـ وحــ
الشخصيات واألحزاب السياسية متمسكني 
اتخذها  التي  القرارات  بالطعن في شرعية 
رئيس الدولة، لكن الطيف الواسع من هذه 
األطــراف بدأ بالتأقلم تدريجيا مع الوضع 
الجديد، سواء من خالل مواقف االصطفاف 
وراء سعّيد، أو بالقول إن ما حصل فرضته 
»الــضــرورة«، وأن املطلوب حاليا هو دعوة 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــأكـــثـــر مــــا يــمــكــن مــن  رئـ
الضمانات، حتى ال يؤثر ذلك على الحريات 

والديمقراطية.

صدمة »النهضة«
األكبر  الطرف  »النهضة«،  لحركة  بالنسبة 

تونس، القاهرة، الجزائر ـ العربي الجديد

الثاني من دون  مع دخــول تونس أسبوعها 
حــكــومــة، بــنــاء عــلــى الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا 
الــرئــيــس قــيــس ســعــّيــد فــي 25 يــولــيــو/تــمــوز 
ــــرى الـــدفـــاع  ــــاول األخـــيـــر مــــرة أخـ املـــاضـــي، حـ
عن قراراته فيما حثته واشنطن على وضع 
خطة للعودة سريعا إلى املسار الديمقراطي، 
ــدة، وســـــط حــديــث  ــ ــديـ ــ وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جـ
عــن إمــكــانــيــة تفعيل الــفــصــل 163 مــن قــانــون 
االنــتــخــابــات، واملــتــعــلــق بــالــخــروقــات املــالــيــة 
لــتــمــويــل الـــحـــمـــالت االنــتــخــابــيــة والــتــمــويــل 
األجنبي، ما قد يؤدي إلى اإلطاحة بالبرملان.
ولــلــمــرة الــثــانــيــة مــنــذ إعــالنــه قـــراراتـــه، حــاول 
ســعــّيــد إظـــهـــار ســيــطــرتــه عــلــى األوضـــــاع في 
البالد، عبر نزوله إلى شارع الحبيب بورقيبة 
في العاصمة، والــذي كــان زاره للمرة األولــى 
الحكومة هشام  رئــيــس  إعــفــاء  قــراراتــه  عقب 
املشيشي وتعليق عمل البرملان ملدة 30 يوما 
ورفــع الحصانة عن جميع نوابه ومحاسبة 
املتورطني منهم. واختلف الوضع، عن زيارته 
عــدد من  كــان يتجمع  األولـــى عندما  الليلية 
املــواطــنــني، حــيــث نـــزل أمـــس ظــهــرًا ليجد في 
الــداخــلــيــة  وزارة  بتسيير  املــكــلــف  اســتــقــبــالــه 
املعني رضا غرسالوي، كما تحدث إلى عدد 
مـــن املـــواطـــنـــني. وجــــدد ســعــيــد، أمـــس األحـــد، 
»حـــرصـــه عــلــى حــمــايــة الــحــقــوق والــحــريــات 
ــرار« في  ــقــ ــتــ وتـــعـــزيـــز مـــقـــومـــات األمـــــن واالســ
التونسي  الــشــارع  قلق  تنامي  وإزاء  الــبــالد. 
ــوات الـــخـــارج لـــإســـراع بكشف  وتــصــاعــد دعــ
خــريــطــة الــطــريــق وتــعــيــني خــلــف للمشيشي، 
قال امللحق في الدائرة الدبلوماسية برئاسة 
 »الــشــعــب 

ّ
الــــحــــجــــام، إن الـــجـــمـــهـــوريـــة ولـــيـــد 

كبيرة  بصفة  يــتــســاءالن  واإلعــــالم  التونسي 
الجمهورية  رئيس  اختيار  موعد  تأخر  عــن 

ــقـــل وزنــــا فـــي الـــبـــرملـــان، فــقــد أدخــلــتــهــا  واألثـ
ــبـــاك غــيــر مــســبــوقــة.  الــصــدمــة فـــي حــالــة ارتـ
الــحــركــة مهيأة ملــواجــهــة مثل هذا  ولــم تكن 
 عــــدم امــتــالكــهــا خطة 

ّ
الــســيــنــاريــو، فـــي ظــــل

بديلة، رغم صراعها السياسي الطويل مع 
ســاكــن قــصــر قـــرطـــاج. فــقــيــادتــهــا لــم تتوقع 
أن يــنــجــح رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي نــســج 
رغم  العسكرية،  املؤسسة  مع  قــوي  تحالف 
في  وتتوثق  تتطور  كــانــت  العالقة  هــذه  أن 
ــام الــجــمــيــع. ولـــهـــذا الــســبــب كــان  ــ الــعــلــن وأمـ
الـــقـــرارات قــويــا على راشـــد الغنوشي،  وقــع 
بصفته رئيسا لحركة »النهضة« وللسلطة 
ــبـــرملـــان(، خــصــوصــا عندما  الــتــشــريــعــيــة )الـ
ــقــــّر األخــــيــــر،  مـــنـــعـــه الـــجـــنـــود مــــن دخـــــــول مــ
فــاضــطــر إلـــى أن يــقــضــي بــقــيــة الــلــيــل داخــل 
ســـيـــارتـــه، فـــي حـــركـــة احــتــجــاجــيــة لـــم تغير 

شيئا من الواقع.
ــرجـــل  ــلـــك الــــلــــحــــظــــات، مـــثـــلـــت أمـــــــام الـ ــــي تـ فـ
ــي الــخــصــوصــيــة  تـــجـــربـــتـــان مــخــتــلــفــتــان فــ
والـــنـــتـــائـــج. تــمــثــلــت األولـــــــى فــــي الــتــجــربــة 
ــرر اإلخـــــــــوان املــســلــمــون  ــ ــة، حــــني قــ ــريــ املــــصــ
بالصمود  السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  مــواجــهــة 
والـــتـــمـــرد، فــكــان حــصــاد ذلــــك مــــرًا ومــكــلــفــا، 
وأدى إلى خروجهم من املعادلة السياسية، 
ــالـــة الـــتـــيـــه. أمـــا  ــــى حـ وعــــــــادوا مــــن جـــديـــد إلـ
التجربة الثانية فهي الحالة التركية عندما 
محاولة  ضــد  الــتــركــيــة  الجماهير  انــحــازت 
ت 

ّ
االنقالب في 15 يوليو/تموز 2016، والتف

حــول الرئيس رجــب طيب أردوغـــان، لتبقى 
الشرعية ويفشل االنقالب.

ــم تـــنـــزل الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــأعـــداد  ــي تـــونـــس لــ فــ
معتبرة إلى الشارع دفاعا عن الديمقراطية 
ــا إلـــــى ذلـــــك رئــيــس  ــاهــ ــيـــة كـــمـــا دعــ والـــشـــرعـ
ــر مــنــهــا  ــبـ ــزلـــت أعـــــــداد أكـ ــة«، بــــل نـ ــهـــضـ ــنـ »الـ
لــتــعــّبــر عــن فــرحــتــهــا بـــاإلجـــراءات الــجــديــدة 
ــرر الغنوشي  وتــنــحــاز إلـــى ســعــّيــد، لــهــذا قـ
بعد 20 ساعة من االعتصام دعوة أنصاره 
إلى االنسحاب من حول البرملان، استعدادًا 
لخوض املعركة بأسلوب آخر. وهكذا كسب 
ــى مـــن تــنــفــيــذ خطته  ــ ســعــّيــد الـــجـــولـــة األولــ

االستثنائية.

تواصل سياسة التطبيع
في غضون ذلك، تواصلت سياسة التطبيع 
مــع الــوضــع الجديد بعزل عــدد مــن الـــوزراء 
واملسؤولني السابقني واإلداريني واألمنيني. 
كما يجري البحث عن أسماء بديلة ليكونوا 

ف تشكيل الحكومة الجديدة«. 
ّ
كل

ُ
لشخصية ت

وأضــــــاف الـــحـــّجـــام، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، 
 الــرئــيــس 

ّ
»أريـــــد أن أطــمــئــن الــجــمــيــع إلــــى أن

 ونــهــارًا 
ً
يــعــمــل عــلــى كــل هـــذه املــواضــيــع لــيــال

لتنطلق في  الحكومة،  على مستوى تشكيل 
الــعــمــل وفـــق خــريــطــة طــريــق واضــحــة املعالم 
قّدم رسالة طمأنة للداخل والخارج«، مشيرًا 

ُ
ت

ــّبــــارًا عــلــى مــســتــوى   جــ
ً
ــنـــاك عـــمـــال إلــــى أن »هـ

للعلن  نتائجه  ستخرج  الجمهورية  رئــاســة 
ما  تعبيره، وهــو  وفــق  العاجل«،  القريب  في 
ــا أبــلــغــه ســعــيــد إلــــى نــظــيــره  يــتــمــاشــى مـــع مـ
ــبـــون، فـــي اتــصــال  ــزائـــري عــبــد املــجــيــد تـ ــجـ الـ
أنه  إلــى  أشـــار  إذ  األحـــد،  السبت  ليل  هاتفي 
ســيــعــلــن قــريــبــا عـــن قــــــرارات تــخــّص تــكــريــس 

املسار الديمقراطي.
مــكــاملــة هاتفية مــن مستشار  وتــلــقــى ســعــّيــد 
األمـــــن الـــقـــومـــي األمـــيـــركـــي جــيــك ســولــيــفــان، 
 فــيــهــا الــرئــيــس الــتــونــســي 

ّ
أمــــس األول، حــــث

عــلــى وضــــع خــطــة لــلــعــودة ســريــعــا لــلــمــســار 
بيان  بحسب  سوليفان،  وقــال  الديمقراطي. 
للبيت األبـــيـــض، إن املــكــاملــة ركــــزت »الــدعــوة 
على الحاجة املاسة للقادة التونسيني لرسم 
الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى املسار 
الديمقراطي في تونس«. وشدد على أن »هذا 
بسرعة  جـــديـــدة،  حــكــومــة  تشكيل  سيتطلب 

بمثابة مسار دؤوب  اآلن  مــا يحصل حتى 
مــن أجـــل تــحــويــل الــنــظــام واالنــتــقــال بــه من 
نظام شبه برملاني إلى نظام رئاسي، يجمع 

فيه قيس سعّيد كل السلطات بيده.
الرئاسي على مركزية  الحرص  ويثير هذا 
الــســلــطــة مــــخــــاوف الـــكـــثـــيـــريـــن، بـــمـــن فــيــهــم 
ات الــرئــاســيــة  ــراء ــ ــ أولـــئـــك الـــذيـــن أّيـــــدوا االجـ
األخـــيـــرة. فــاملــســافــة بـــني الــنــظــام الــرئــاســي 
والنظام الرئاسوي قصيرة جدًا. ويمكن أن 
يكون النظام الرئاسي ديمقراطيا، لكن إذا 
لن  فعندها  للرئيس،  السلطات  كل  ُمنحت 
االستبداد.  في  الوقوع  من  الحواجز  تمنع 
ــد مــــــن الــــــــدول  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ  وهــــــــو أمــــــــر تــــخــــشــــى الـ
جعلها  مما  تــونــس،  فــي  حصوله  الغربية 
تـــطـــالـــب بــلــغــة دبـــلـــومـــاســـيـــة قـــيـــس ســعــّيــد 
بـــــالـــــعـــــودة إلــــــــى الــــشــــرعــــيــــة الــــدســــتــــوريــــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي أقــــــرب األوقـــــــــات. كــمــا 
ــيـــل فـــــي تــعــيــني  ــتـــعـــجـ ــالـ ــا بـ ــ ــــضـ طـــالـــبـــتـــه أيـ

ــن إمـــكـــانـــيـــة تــفــعــيــل  ــديـــث فــــي تـــونـــس عــ الـــحـ
الفصل 163 من قانون االنتخابات، واملتعلق 
ــمـــالت  بــــالــــخــــروقــــات املــــالــــيــــة لـــتـــمـــويـــل الـــحـ
االنــتــخــابــيــة والــتــمــويــل األجــنــبــي، خصوصا 
بــــ30 يوما  الــبــرملــان حـــددت  أن فــتــرة تجميد 
ــعـــدد الــفــرضــيــات  قـــابـــلـــة لــلــتــمــديــد. وأمـــــــام تـ
املــمــكــنــة دســـتـــوريـــا، ومــــا قـــد يــتــيــحــه الــفــصــل 
الدستوري  القانون  آراء خبراء  163، تنوعت 
بـــني قــســم مــتــأكــد مـــن إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلــى 
الفصل، ما قد يسفر عنه إسقاط قوائم  هــذا 
جديد،  مــن  املشهد  تشكل  وإعـــادة  انتخابية 

وقسم آخر مستبعد.
الــرزاق  وقــال أستاذ القانون الدستوري عبد 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ املختار، في تصريح 
»هناك حديثا عن إمكانية املرور للفصل 163 
مــن املــجــلــة االنــتــخــابــيــة، واملــتــعــلــق بالجرائم 
االنــتــخــابــيــة، الـــذي تصل فيه الــعــقــوبــات إلى 
ســقــوط قــوائــم وإطــاحــتــهــا«، مــؤكــدًا أن »هــذا 
اإلجراء قضائي، واألحكام جزائية فيه، ولكن 
أنه  التحقيقات بشأنها تتطلب وقتا«. وبنّي 
»قـــد يــتــم الــلــجــوء إلـــى هـــذا الــفــصــل كعنصر 
مؤكدًا  جــديــد«،  من  األوراق  لترتيب  تكميلي 
إلـــى تنظيم وقتي  يــتــجــه  أن »الــتــفــكــيــر ربــمــا 
للسلطات، بمعنى أن املرحلة املقبلة لن تكون 
بالتفاوض، بل باملرور بالقوة وإعالن تنظيم 
مـــؤقـــت لــلــســلــطــات الــعــمــومــيــة تـــكـــون بنكهة 

الفصل 80« من الدستور، وفق قوله.
مـــن جــهــتــه، رأى أســـتـــاذ الــقــانــون الــدســتــوري 
ــع »الـــعـــربـــي  ســلــيــم الـــلـــغـــمـــانـــي فــــي حـــديـــث مــ
»مقترن  الفصل 163  إلــى  اللجوء  أن  الجديد« 
بالقضاء«، مؤكدًا أنه »ال بد من أحكام قضائية 
ــه »خـــالفـــا  ــ ــــى أنـ ــدد«. وأشـــــــار إلـ ــ ــــصـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
 دســتــوريــا 

ً
لــلــفــصــل 80، الـــــذي يــعــتــبــر فـــصـــال

يــســمــح لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بــفــرض تــدابــيــر 
القوائم  استثنائية، فإن الفصل 163 يؤكد أن 
الــتــي يــثــبــت تــلــقــيــهــا أمــــــوااًل أجــنــبــيــة تــســقــط، 
إضــافــة لــوجــود عــقــوبــات جــزائــيــة«، مبينا أن 
»هـــذه الخطوة تتطلب وقــتــا«. إلــى ذلـــك، نفى 
النائب عن حركة النهضة ماهر املذيوب، في 
تغريدة أمــس األحــد، أن يكون رئيس الحركة 
ــيــــس مــجــلــس الــــنــــواب راشــــــد الــغــنــوشــي  ورئــ
»طــلــب مــن أي دولــــة فــي الــعــالــم، بــمــا فــي ذلــك 
ــة قــطــر، اســتــضــافــتــه بــحــجــة الـــعـــالج، كما  دولــ
أنــه »ال يخطط حاليا  البعض«، مؤكدًا  يدعي 
لزيارات خارجية«، و»لم ولن يفكر مطلقا في 
الخّيرين من  البالد، بل يعمل مع كل  مغادرة 

أجل مصلحة تونس ورفعة شعبها«.

ــيـــس« فــــي املـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة.  ــرئـ ــال الـ ــ ــ »رجـ
بأشخاص  نفسه  يحيط  أن  يــريــد  فسعّيد 
خّيبت  السابقة  تجربته  ألن  بــهــم،  مــوثــوق 
توقعاته. ولعل هذا األمر يفسر عدم تسّرعه 
في تعيني رئيس الحكومة الجديد والفريق 
الوزاري الذي سيعمل معه. كل هؤالء يجب 
أن يوافقوا على أن يكونوا فريقا منسجما 
ومــنــضــبــطــا ومــطــيــعــا لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــــذي ســيــتــولــى رئــــاســــة مــجــلــس الــــــــوزراء،  الــ
لتكون الحكومة حكومته بكاملها. بالتالي، 

تــحــقــيــق  عـــلـــى  قــــــادر  رئـــيـــس وزراء  ــادة  ــيـ ــقـ بـ
االستقرار في االقتصاد التونسي ومواجهة 
 عـــن ضـــمـــان عـــودة 

ً
ــا، فـــضـــال ــورونــ جــائــحــة كــ

البرملان املنتخب في الوقت املناسب«.
وفي أول تعليق رسمي على األحداث األخيرة 
في تونس، أصدرت وزارة الخارجية املصرية 
ــن »تــضــامــنــهــا الــكــامــل  ــربـــت فــيــه عـ بــيــانــا أعـ
املــشــروعــة،  وتطلعاته  التونسي  الشعب  مــع 
وثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية 
على العبور بالبالد من هذه األزمة في أقرب 
وقــــــت«. وأكــــــدت ضــــــرورة تــجــنــب الــتــصــعــيــد 
الدولة  العنف ضد مؤسسات  واالمتناع عن 
التونسي وأمنه  الشعب  بما يحفظ مصالح 
الوطنية  املؤسسات  بــدور  ومقدراته، مشيدًا 
ــن الـــبـــالد  ــ لـــلـــدولـــة الـــتـــونـــســـيـــة فــــي حـــفـــظ أمــ

واستقرارها. 
ــغـــمـــوض الـــســـيـــاســـي، بـــدأ  ومـــــع اســـتـــمـــرار الـ

قدرته  مــن  للتأكد  للحكومة،  جديد  رئيس 
واملـــالـــي  االقـــتـــصـــادي  الـــوضـــع  إدارة  عــلــى 
بشكل جــيــد، وهــو أمــر تهتم بــه مؤسسات 
صندوق  مقدمتها  وفــي  الــدولــيــة،  التمويل 
الــذي أّجــل مــوعــد استئناف  النقد الــدولــي، 
رئيس  عن  الكشف  انتظار  في  املفاوضات، 

حكومة وعن وزير االقتصاد.
وفي ضوء ما تقدم، ينتظر الجميع بشغف، 
وأحيانا بقلق، الخطوات التالية التي ينوي 
سعّيد القيام بها خالل األيام املقبلة. وهي 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي ســتــحــدد مـــالمـــح الــوضــع 
ــــذي ســـتـــحـــدد فــيــه  ــ الـــســـيـــاســـي الــــجــــديــــد، الـ
واستراتيجياتها  مواقفها  األطــراف  جميع 
وتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا. وســــُيــــعــــرف إلــــــى أي مـــدى 
سيتمكن قيس سعّيد من التسيير املباشر 
ــة، فــي  ــ ــــدولـ والـــفـــعـــلـــي والـــيـــومـــي لــــشــــؤون الـ
ظـــل أوضــــــاع مــتــحــركــة شـــديـــدة الــصــعــوبــة 

ومفتوحة على كل االحتماالت.

تونس: الحريات بخطر

الــحــركــة ورئــيــس الــبــرملــان راشـــد الغنوشي، 
وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، لفترة 
بزعم السعي إلى »ارتكاب أعمال عنف« أمام 

البرملان.
ــيــــومــــن رايـــتـــس  ــرة مـــكـــتـــب »هــ ــ ــديـ ــ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
ووتــش« في تونس آمنة قــالل، في تصريح 
 أبرز مخاوفهم تكمن 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــد،  فـــي تــجــمــع الــســلــطــات بــيــد شــخــص واحــ
ما قد يقود إلــى التفرد بالسلطة ونــوع من 
االســتــبــداد، مــؤكــدة أنــه يــؤمــل أن يــكــون هذا 
 تــتــحــول هــــذه الــتــدابــيــر 

ّ
الـــحـــل وقـــتـــيـــا، وأال

الـــشـــؤون  إلــــى طــريــقــة إلدارة  االســتــثــنــائــيــة 
ــهــم 

ّ
الــعــامــة بــصــورة دائــمــة. وأعــلــنــت قـــالل أن

يــتــابــعــون الــوضــع بــشــكــل كــبــيــر، وال بــد من 
ه حتى 

ّ
احترام حقوق اإلنسان، مشيرة إلى أن

خالل التدابير االستثنائية ال يجب أن يكون 
هــنــاك انـــحـــراف بــالــحــقــوق والــحــريــات التي 
ــه ال بد من 

ّ
أن الدستور. وبينت  نص عليها 

احترام شروط املحاكمات العادلة، واالمتناع 
عن تصفية الحسابات، فليس هذا املطلوب 
فــي تــونــس، بــل ال بــد مــن محاسبة حقيقية 
على جميع املستويات، وبعيدًا عن اإلفالت 
ــهــا تـــؤدي إلـــى تعفن املــنــاخ 

ّ
مــن الــعــقــاب، ألن

عموما، معتبرة أن املحاسبة يجب أن تشمل 
 قــضــايــا 

ّ
ــيـــني، وجـــــل ــنـ الــجــمــيــع، وحـــتـــى األمـ

الفساد واإلرهاب.
 الــتــوقــيــفــات وتــحــرك 

ّ
ولــفــتــت قــــالل إلــــى أن

ا بعد رفع الحصانة،  النيابة العمومية جاء
وبالتالي كان هناك محرك سياسي مباشرة 
بعد قرارات رئيس الجمهورية التي تقضي 
ه ال بد 

ّ
باتخاذ تدابير استثنائية. وأعلنت أن

من التثبت من اإلجـــراءات، إن كانت سليمة 
أو ال، وهـــل احــتــرمــت الـــشـــروط املــنــصــوص 
عليها من حضور املحامي واحترام حقوق 
 
ّ
ــــى أن األشــــخــــاص املــــوقــــوفــــني؟ وأشــــــــارت إلـ

تونس ـ بسمة بركات

ــراءات االستثنائية  مــا زالــت اإلجــ
التونسي  الرئيس  اتخذها  الــتــي 
قيس سعّيد، في 25 يوليو/تموز 
البرملان  تعليق عمل  ذلــك  فــي  بما  املــاضــي، 
ملدة 30 يوما، وإعفاء رئيس الحكومة هشام 
 

ّ
املشيشي، ورفع الحصانة البرملانية عن كل

أعضاء مجلس نواب الشعب )البرملان(، وما 
تــالهــا مــن خــطــوات إضــافــيــة، عـــدت بمثابة 
الــدســتــور والــنــظــام السياسي،  انــقــالب على 
تلقي بظاللها على املشهد في البالد. وتثير 
التطورات املتالحقة في تونس مخاوف من 
ضـــرب الــحــريــات وحــقــوق اإلنـــســـان، بسبب 
تـــعـــدد الــتــوقــيــفــات لــشــخــصــيــات ســيــاســيــة 
ــــك عــلــى الـــرغـــم من  ــيــــرة، وذلـ فـــي األيـــــام األخــ
التطمينات املتتالية التي يقدمها سعّيد في 

كل خطاباته.
وأعــلــنــت عـــدة مــنــظــمــات وطــنــيــة فــي تونس 
اإلجـــــراءات،  تــكــويــن لجنة ملتابعة هـــذه  عــن 
ــرام حــقــوق اإلنــســان  ــتـ وخــصــوصــا مـــدى احـ
أعربت  فيما  التجاوزات،  والحريات ورصــد 
منظمة »هيومن رايتس ووتــش« عن قلقها 
إزاء الوضع في تونس، منذ أن تولى سعّيد 
ــائـــب مــســتــقــل  ــل الـــســـلـــطـــات واعـــتـــقـــال نـ ــامـ كـ
ــيــــس.  ــرئــ ــقــــاده لـــلـــجـــيـــش والــ ــتــ ــــروف بــــانــ ــعـ ــ مـ
وقـــال مــديــر املنظمة لــشــمــال أفــريــقــيــا، إريــك 
النائب  اعتقال   

ّ
إن األول،  أمــس  غولدستني، 

كــان ُيخشى منه  العياري »يؤكد ما  ياسني 
 الرئيس سعّيد قد يستخدم سلطاته 

ّ
من أن

الــعــاديــة ضــد مــعــارضــيــه«. كما أعربت  غير 
املنظمة عن قلقها إزاء اعتقال أربعة أعضاء 
ــنــــهــــضــــة«، بــيــنــهــم عـــضـــو بــمــجــلــس  مــــن »الــ
الـــــشـــــورى لـــلـــحـــركـــة وآخـــــــر يـــنـــتـــمـــي لــطــاقــم 
الــتــشــريــفــات )الــبــروتــوكــول( الــتــابــع لرئيس 

التثبت منها، فهل هي  هناك قضايا سيتم 
مــرفــوعــة فــي الــســابــق أم تــمــت إثــارتــهــا فقط 
ه سيتم النظر في امللفات 

ّ
اآلن؟ وأوضحت أن

حالة بحالة.
النائب  ــهــم يتابعون قضية 

ّ
أن إلــى  وأشـــارت 

تخلو  ال  نفسها  والقضية  العياري،  ياسني 
 مــحــاكــمــة املــدنــيــني 

ّ
ــــاالت، كـــمـــا أن ــكـ ــ مــــن إشـ

وأيضا  مــرفــوضــة،  العسكرية  املــحــاكــم  أمـــام 
ــول  ــ ــة. وحـ ــ ــامـ ــ مـــحـــاكـــمـــات الـــــــــرأي بـــصـــفـــة عـ
بخصوص  سعّيد  قدمها  التي  التطمينات 
 
ّ
احترام الحقوق والحريات، أوضحت قالل أن

التطمينات جيدة، ومن املهم أن يكون هناك 
 األفـــعـــال هــي الــتــي ستؤكد 

ّ
تــطــمــيــنــات، لــكــن

ــرام الـــحـــريـــات وحـــقـــوق اإلنـــســـان،  ــتـ مــــدى احـ
بني 

ُ
وبالتالي سيتم انتظار األيــام املقبلة لت

 هذه التصريحات كانت كافية أم ال.
ّ
هل أن

ــال رئــيــس الــرابــطــة التونسية  مــن جــهــتــه، قـ
لــلــدفــاع عــن حــقــوق اإلنـــســـان، جــمــال مسلم، 
 منظمات 

ّ
»العربي الجديد« إن في تصريح لـ

وطــنــيــة عـــقـــدت اجــتــمــاعــا مــشــتــركــا، أخـــيـــرًا، 
احــتــرام  مــدى  ملتابعة  لجنة  تكوين  وقـــررت 
حــقــوق اإلنــســان والــحــريــات خـــالل التدابير 

ــــــه خـــــالل الـــتـــدابـــيـــر 
ّ
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة. وأكــــــد أن

ــرام الــحــريــات  ــتـ االســتــثــنــائــيــة قـــد ال يــقــع احـ
ــــــه ســيــتــم رصـــد 

ّ
ــقــــوق، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن والــــحــ

تـــمـــت مــالحــظــة  الـــعـــامـــة، وإذا  الـــســـيـــاســـات 
تــــجــــاوزات فــســتــرســل مــبــاشــرة إلــــى رئــاســة 
ــــه خــــالل الــظــروف 

ّ
الــجــمــهــوريــة. وأوضـــــح أن

االستثنائية، وعندما تجتمع السلطات بيد 
املـــخـــاوف مشروعة  ــد، تصبح  شــخــص واحــ
ــه ال بّد من املتابعة واقعيا. 

ّ
نظريا، مبينا أن

ه عندما تم منع ممثل الرابطة 
ّ
وأشار إلى أن

ــقــــوق اإلنــــســــان  ــلــــدفــــاع عــــن حــ الـــتـــونـــســـيـــة لــ

ونائبة رئيس نقابة الصحافيني من دخول 
التلفزيون الوطني تدخلت الرابطة وطالبت 
الــعــام  فــاملــرفــق  الــحــادثــة،  فــي  بفتح تحقيق 
وحرية  للتجاذبات،  عرضة  يكون   

ّ
أال يجب 

التعبير ال يجب التعدي عليها.
ـــه تــم االتــفــاق، داخـــل اللجنة، 

ّ
وبـــنّي مسلم أن

على آليات اإلبالغ عن التجاوزات ومتابعة 
 الــلــجــنــة بــصــدد رصــد 

ّ
الــشــكــاوى، مــؤكــدًا أن

الــتــوقــيــفــات واإلحـــالـــة عــلــى املــحــاكــمــات، وال 
واملحاكمة  التوقيف  معايير  احترام  من  بــّد 
العادلة بعيدًا عن االنتقام والتشفي. وأشار 

 البعض قد يستغل الفرصة لالنتقام 
ّ
إلى أن

ه ال يجب ظلم أّي كان، 
ّ
من الخصوم، مؤكدًا أن

وموضحا أن دورهم كرابطة هو الدفاع عن 
أي مظلوم. وتابع: ال بد من احترام القانون 
الــتــونــســي والـــدولـــي، وال بــد مــن محاكمات 
عادلة دون التدخل في القضاء. وأشــار إلى 
أن الرئيس أكــد لهم أنــه سيضمن شخصيا 
احترام الحقوق والحريات، وأن يتم إبالغه 
 الـــفـــعـــل الــعــمــلــي هــو 

ّ
ــاوزات، لـــكـــن ــ ــجــ ــ بـــــأي تــ

التفاعل  يقع  ولــم  اإلبـــالغ  تــم  وإن  الفيصل، 
فسيكون هذا مؤشر خطير، إذ ال ضمانات 

مطلقة تؤكد عدم املس بالحقوق والحريات 
للتونسيني والتونسيات.

وأكـــــد رئـــيـــس املـــنـــتـــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، عــبــد الــرحــمــن 
ـــهـــم يــتــابــعــون بــانــشــغــال كبير 

ّ
الــهــذيــلــي، أن

الــتــدابــيــر االســتــثــنــائــيــة املــتــخــذة وتــطــورات 
»العربي الجديد«  الوضع في البالد. وقال لـ
اجتماعية  أزمــة  فترة  البالد تعيش منذ   

ّ
إن

وإن  الــوضــع،  متابعة  واقــتــصــاديــة، وسيتم 
كـــانـــت هـــنـــاك إجــــــــراءات جـــديـــدة بـــالـــتـــوازي 
إلى  الهذيلي  ولفت  السياسي.  الجانب  مــع 

الجوانب  على  املنتدى  فــي  ــهــم سيركزون 
ّ
أن

هــنــاك   
ّ
إن إذ  واالقـــتـــصـــاديـــة،  االجــتــمــاعــيــة 

مــلــفــات متشابكة عـــدة، وأغــلــبــهــا يــعــود إلــى 
السرية،  والهجرة  البطالة  وتفاقم  التنمية 
والعاطلني عن العمل، وجلها ملفات تنتظر 
ها 

ّ
أن خصوصا  لــأزمــة،  وحلحلة  مــبــادرات 

عالقة منذ أكثر من 10 أعوام، وظلت تتراكم، 
وهناك خشية من أن يزيد الوضع تعقيدًا.

ــيـــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  مــــن جـــهـــتـــه، رأى رئـ
 
ّ
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــتـــعـــذيـــب فــتــحــي جـــــــراي، أن
هاجسهم في دولــة القانون واملؤسسات أن 
يــأخــذ الــقــانــون مــجــراه، واحــتــرام الــدســتــور. 
 الــضــمــانــات 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــال لــــ ــ وقـ

الهامة التي تكفل حماية الحقوق والحريات 
واملكتسبات الفردية والجماعية للثورة هي 
ضرورة احترام السقف الزمني إلنهاء العمل 
بـــــاإلجـــــراءات االســتــثــنــائــيــة الـــتـــي وضــعــهــا 
أمام  اليوم  نا 

ّ
أن واعتبر  ملــدة شهر.  الرئيس 

 املطلوب ضمانات لكي يأخذ 
ّ
أمر واقع، لكن

القانون مجراه، مشيرًا إلى ضمان املحاكمة 
 مــــن ســتــشــمــلــهــم املــحــاســبــة، 

ّ
الــــعــــادلــــة لـــكـــل

التحقيق،  أثناء  املحامي  حضور  وضـــرورة 
واحـــتـــرام اســتــقــاللــيــة الــهــيــئــات الــدســتــوريــة 
ــيـــة وتـــيـــســـيـــر عـــمـــلـــهـــا، واحــــتــــرام  والـــعـــمـــومـ

الدستور واستقاللية السلطة القضائية.
ه تم طرح مقترحات، منها 

ّ
ولفت جراي إلى أن

االجتماعيني  والفاعلني  التونسيني  طمأنة 
ــيــــني، ووضــــــــع مـــجـــلـــس حــكــمــاء  ــيــــاســ والــــســ
استشاري لدى قيس سعّيد لالستفادة من 

أفكارهم واالستئناس بها. 
 من الضمانات األخرى املطلوبة 

ّ
وأكد أن

الــبــدء بــــإدارة حـــوار وطــنــي، ووضـــع أجــنــدة 
ــم  ــلــــني رغــ ــاعــ ــفــ ــــني الــ ــانـــــس بــ ــ ــــجـ ــدة وتـ ــ ــوحــ ــ مــ
االنتخابات  قــانــون  مــع مراجعة  االخــتــالف، 
ونـــظـــام الــحــكــم، إلــــى جـــانـــب وضــــع خــريــطــة 
طـــريـــق، واحــــتــــرام الــســقــف الـــزمـــنـــي املــحــدد 
لـــتـــعـــود الـــحـــيـــاة إلـــــى نـــســـقـــهـــا، وتــســتــكــمــل 

املؤسسات الدستورية دورها.

)Getty/لم تكن »النهضة« مهيأة لمواجهة مثل هذا السيناريو )الشاذلي بن إبراهيم

)Getty( دعا سوليفان لضمان عودة البرلمان في الوقت المناسب

)Getty/منظمات تونسية تشّكل لجنة لرصد التجاوزات ضد حقوق اإلنسان )الشاذلي بن إبراهيم

يوليو/ الرئيس قيس سعيّد، في 25  اتخذها  التي  القرارات  التطورات في تونس، منذ  تطرح 
تموز الماضي، أسئلة صعبة حول الوضع الحقوقي والقضائي والسياسي في البالد، خصوصًا 
مع تصاعد عمليات التوقيف، والتخوف من تجمع السلطات بيد شخص واحد، ما قد يقود 

إلى التفرد بالسلطة ونوع من االستبداد. وفي هذا اإلطار، بدأت منظمات حقوقية داخلية 
ودولية مراقبة قرارات الرئيس، لمعرفة مدى جدية تطميناته لحقوق اإلنسان والحريات خالل 

التدابير االستثنائية، وسط تأكيدات بأّن التطمينات اللفظية ال تكفي
الغالف

تطمينات قيس سعيّد 
ال تكفي

تجمع السلطات بيد 
شخص واحد قد يقود 

إلى نوع من االستبداد

آمنة قالل: األفعال 
ستؤكد مدى احترام 

حقوق اإلنسان

يثير الحرص الرئاسي 
على مركزية السلطة 

مخاوف كثيرين

نزل سعيّد للمرة 
الثانية منذ أسبوع إلى 

شارع بورقيبة

أسئلة تونسية عدة 
ُتطرح عن مرحلة ما 

بعد سيطرة الرئيس قيس 
سعيّد على كل مفاصل 

الدولة. الخشية من نظام 
رئاسوي حاضرة، خصوصًا 

مع محاولة سعيّد 
إحاطة نفسه بأشخاص 

موثوق بهم، ومواصلة 
عملية إطاحة وزراء 

وأمنيين

ال يزال الوضع في 
تونس مفتوحًا على 

كل االحتماالت، خصوصًا 
مع تزايد الحديث عن 
إمكانية تفعيل مادة 
بقانون االنتخابات قد 

تطيح البرلمان

األخيرة  اإلجراءات  ناهض  الذي  »الكرامة«  ائتالف  إلى  ينتميان  نائبان  أوقف 
»الكرامة«  رئيس  وقــال  البرلمان.  عمل  وتعليقه  سعيد  قيس  للرئيس 
ــورة(،  ــص )ال مخلوف  الــديــن  سيف 
إن  »فــيــســبــوك«،  ــد، عبر  األحـ ــس  أم
العفاس  ومحمد  زيد  ماهر  النائبين 
إطار  في  المؤقت  التوقيف  قيد 
»تحقيق يجريه القضاء العسكري«. 
ــاف مــخــلــوف، وهـــو محام  ــ وأض
النائبين  أن  لسعيد،  بشدة  مناهض 
قضية  في  مالحقون  نفسه  وهو 
مرتبطة بمشادة وقعت في مارس/

آذار الماضي في مطار تونس.

توقيف نائبين عن »الكرامة«

Monday 2 August 2021 Monday 2 August 2021
االثنين 2 أغسطس/ آب 2021 م  23  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2527  السنة السابعة االثنين 2 أغسطس/ آب 2021 م  23  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2527  السنة السابعة
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سياسة

B B

  شرق
      غرب

نحو 100 قتيل في سيناء
املصرية،  املسلحة  الــقــوات  أعلنت 
في بيان، أمــس األحــد، تصفية 89 
التكفيرية  »العناصر  من  شخصًا 
 عــن 

ً
شـــــديـــــدة الـــــخـــــطـــــورة« فــــضــــا

مـــقـــتـــل وإصــــــابــــــة 8 مـــــن الـــجـــيـــش 
في  ماحقة  عمليات  تنفيذ  خــال 
مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء. وأوضـــح 
 

ّ
ــاٍض بــكــل ــ ــ  الـــجـــيـــش »مـ

ّ
الـــبـــيـــان أن

ــرار القــتــاع مــا تبقى  عزيمة وإصــ
مـــــن جــــــــذور اإلرهـــــــــــاب والــــتــــطــــرف 
ــة الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة فــي  ــلـ ومـــواصـ

ربوع مصر كافة«.
)العربي الجديد(

ميانمار: حالة الطوارئ 
مستمرة حتى 2023

جدد قائد جيش ميانمار، الجنرال 
مـــن أونـــــغ هـــايـــنـــغ، أمــــس األحــــد، 
جديدة،  انتخابات  بــإجــراء  تعهده 
وحـــــــدد مـــهـــلـــة عــــامــــن الســتــكــمــال 
تزامنًا  وذلــك  االنتخابية،  العملية 
مع مرور ستة أشهر على استيائه 
على السلطة من الحكومة املنتخبة 
في 1 فبراير/شباط املاضي. وقال 
قائد الجيش، خال خطاب مسجل 
ــد  ــهـ ــعـ ــتــــمــــر قـــــرابـــــة ســـــاعـــــة: »أتـ اســ
بـــإجـــراء انــتــخــابــات عــامــة متعددة 
ــزاب مـــن دون إخـــفـــاق«. وقـــال  ــ األحــ
»ستنهي  العسكرية  السلطات   

ّ
إن

ــة الــــــطــــــوارئ بــحــلــول  ــالــ ــــام حــ ــكـ ــ أحـ
أغسطس/آب 2023«.

)أسوشييتد برس(

الصومال: غارة 
تستهدف مقاتلي 

»الشباب«
ت طائرة من دون طيار مجهولة 

ّ
شن

ــارة جــويــة  ــد، غــ ــ الــهــويــة، أمـــس األحـ
الشباب  حــركــة  ملقاتلي  معقل  على 
وسط  جلمدغ،  بــواليــة  الصومالية 
ــبـــاد. وبــحــســب بــيــان صــــادر عن  الـ
الـــواليـــة،  فـــي  املــحــلــيــة  وزارة األمــــن 
 غـــارة جــويــة استهدفت موقعا 

ّ
فـــإن

بلدتي  من  بالقرب  الحركة  ملقاتلي 
قيعد، وهريري طيري، بإقليم مدغ 
التابع للوالية، من دون ذكر وقوع 
 
ّ
أن البيان  خسائر بشرية. وأضــاف 

الغارة جاءت بعد مواجهات عنيفة 
بـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة ومــقــاتــلــي 

الحركة في املنطقة.
)األناضول(

تــســتــمــّر املـــعـــارك فـــي أفــغــانــســتــان، مـــن دون 
أفــق واضـــح لــهــا، مــا أدى إلــى تــوقــف رحــات 
ــنـــدهـــار بــســبــب  الـــطـــيـــران مــــن وإلــــــى مـــطـــار قـ
سقوط الصواريخ عليه. كما توقفت الرحات 
ــنــــدوز، وفـــاريـــاب،  فـــي واليـــــات بـــدخـــشـــان، وقــ
وهلمند، حسبما أعلنت السلطات األفغانية، 
أمـــس األحــــد. ويــشــمــل مجمع مــطــار قندهار 
الــذي يضم مدرجًا واحــدًا فقط، قاعدة جوية 
ــداد الـــقـــوات األفــغــانــيــة  ــ عــســكــريــة حــيــويــة إلمـ
الــتــي تــواجــه حــركــة »طــالــبــان« مــنــذ أسابيع 
في ضواحي املدينة، التي يبلغ عدد سكانها 
قندهار  رئيس مطار  وقــال  نسمة.  ألــف   650
مــســعــود بــاشــتــون: »أطــلــقــت ثــاثــة صــواريــخ 
ــنــــان مــنــهــا املــــــدرج.  عـــلـــى املــــطــــار وأصـــــــاب اثــ
الرحات من املطار  لغيت كل 

ُ
أ ونتيجة لذلك 

وإلـــيـــه«. واقــتــربــت »طـــالـــبـــان« فـــي األســابــيــع 
التي  األخــيــرة مــن قندهار، مهدها األســـاس، 

فّر آالف من سكانها.
ــاون  وأفــــــاد مـــســـؤول أفـــغـــانـــي بــــأن قــذيــفــة هـ

سقطت على سيارة أجرة في إقليم قندهار، 
وأسفرت عن مقتل خمسة مدنين على األقل، 
باسم شرطة  املتحدث  وألقى  بينهم طفان. 
على  باللوم  باريكزاي  ناصر  جمال  اإلقليم 
»طــالــبــان« فــي الــهــجــوم، رغــم نفي املسلحن 
مسؤوليتهم. من جهته، ذكر املتحدث باسم 
ــنــــرال أجــــمــــل عــمــر  الـــجـــيـــش األفــــغــــانــــي، الــــجــ
أمس،  شينواري، في مؤتمر صحافي عقده 
أن ثاث واليات في جنوب وغرب أفغانستان 
ــــاف أن  تــشــهــد أوضـــاعـــًا أمــنــيــة حـــرجـــة. وأضـ
»طـــالـــبـــان« في  الــجــيــش يـــحـــاول الــتــصــدي لــــ
واليـــــة هــلــمــنــد. وقـــــال حـــاكـــم واليـــــة هــلــمــنــد، 
عطا الله أفغاني، إن حركة »طالبان« عززت 
قواتها في عاصمة اإلقليم الشار غاه، أمس، 
وأن املــســلــحــن يــســيــطــرون اآلن عــلــى الــحــي 

السابع باملدينة.
وفــي مقاطعة هــرات، املــجــاورة إليــران، غربي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، أرســـلـــت الــحــكــومــة األفــغــانــيــة 
تــعــزيــزات عــســكــريــة إلـــى مــديــنــة هــــرات، التي 
تــحــمــل اســــم املـــقـــاطـــعـــة، بــعــد يــــوم مـــن تــقــدم 
»طــالــبــان« نــحــو مــركــز املــديــنــة. وذكــــرت قناة 
التعزيزات جــاءت  أن  املحلية  نــيــوز«  »طــلــوع 
انــتــقــاد محمد إسماعيل خــان،  بعد يــوم مــن 
الــقــيــادي الــبــارز فــي »الــجــمــاعــة اإلســامــيــة«، 
التي تقود القتال ضد »طالبان« في هرات إلى 
جانب عشرات من قوات االنتفاضة الشعبية، 
وزارة الدفاع لتأخرها في إرسال التعزيزات. 
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع، فؤاد أمان، 
إن الــتــعــزيــزات وصــلــت إلـــى املــديــنــة، صــبــاح 
أمس األحد، متعهدًا بالسيطرة على الوضع 
السابق،  الرئيس  األمــنــي هــنــاك. وذكــر نائب 

املباني  مــن  العديد  على  استولوا  املسلحن 
اإلداريــة. وتحدث عن »مدينة ميتة« بشوارع 
مليئة بالجثث. وقال مسؤولون محليون إن 
مئات العائات نزحت من األجزاء الجنوبية 
من مدينة هرات، بسبب االشتباكات. وانتقد 

الوطنية  للمصالحة  األعلى  املجلس  رئيس 
عبد الله عبد الله، في تغريدة على »تويتر«، 
مــســاء أول مـــن أمـــس الــســبــت، أن »طــالــبــان« 
األفغاني  الجيش  فــي  كبيرًا  أعــدمــت ضابطًا 
بعد أسره قرب هرات. وفي لشكركاه )حوالى 
200 ألـــف نــســمــة(، »هــنــاك مــعــارك دائــــرة في 

املدينة وطلبنا نشر قوات خاصة فيها«.
ودخلت االشتباكات في هرات يومها الرابع، 
تحديدًا في الجزء الجنوبي من املدينة بالقرب 
من جسر مــاالن، الذي سيطرت عليه الحركة 
ــاد أحـــد الــســكــان،  ــ أول مـــن أمـــس الــســبــت. وأفـ
ــبــــان والـــــقـــــوات األفـــغـــانـــيـــة  ــالــ أمــــــس، بـــــأن »طــ
»تــتــواجــهــان فـــي الــــشــــوارع«، مــنــّوهــًا إلـــى أن 

بعض املشرعن واملحللن هجمات »طالبان« 
»االنتهاك الواضح«  على هرات، ووصفوها بـ

اللتزامات الحركة باتفاق الدوحة.
ومـــع احــتــدام الــقــتــال، انــتــقــد الــرئــيــس أشــرف 
غــنــي حــركــة »طــالــبــان« مـــجـــددًا، لفشلها في 
حــشــد قــوتــهــا الــتــفــاوضــيــة بــهــدف الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق ســـام. وقـــال فــي اجــتــمــاع ملجلس 
الــــوزراء »نــريــد الــســام، لكنهم يــريــدونــنــا أن 
وزيرستان  شــمــال  مقاطعة  وفــي  نستسلم«. 
ــتــل جــنــديــان عــلــى األقــــل من 

ُ
فــي بــاكــســتــان، ق

آخرون  تسعة  وأصيب  الباكستاني  الجيش 
بـــــجـــــروح، جـــــــراء هـــجـــمـــات املـــســـلـــحـــن عــلــى 
مقاطعة  مناطق  مختلف  فــي  الجيش  قـــوات 
للحدود  املحاذية  القبلية  شمال وزيرستان، 
في  العامة  العاقات  وأفــاد مكتب  األفغانية. 
الجيش الباكستاني، في بيان، بأن املسلحن 
شنوا هجوما على حاجز للجيش في منطقة 
شـــــوال، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل جـــنـــدي وإصـــابـــة 
ــروح. وتـــشـــهـــد الـــســـاحـــة  ــ ــجـ ــ اثــــنــــن آخــــريــــن بـ
الــبــاكــســتــانــيــة تــصــعــيــدًا فـــي أعـــمـــال الــعــنــف 
األخيرة،  األيــام  التفجيرية خال  والعمليات 
بــن »طالبان«  املــعــارك  اشــتــداد  تحديدًا بعد 
والـــقـــوات األفــغــانــيــة قـــرب الــحــدود األفغانية 
الــبــاكــســتــانــيــة. وكــــان الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
قـــد أعـــلـــن قــبــل أيـــــام نــشــر قـــواتـــه عــلــى كــامــل 
الحدود مع أفغانستان وسحب القوات شبه 
في  الــســائــدة  للحالة  نــظــرًا  منها،  العسكرية 
املسلحن  تــوجــه  مــن  والخشية  أفغانستان، 

إلى داخل األراضي الباكستانية.
)العربي الجديد، األناضول، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

سد النهضة: 
مبادرة جزائرية

عرض 
المغرب 

على الجزائر

ــادات الــخــارجــيــة  ــيـ واالجـــتـــمـــاع املـــوســـع بـــن قـ
فــــي الـــبـــلـــديـــن، عــــن إمـــكـــانـــيـــة تــــأديــــة الـــجـــزائـــر 
الخاصة  املـــادة  لتفعيل  للتوسط  كبيرًا  دورًا 
بالوساطة امللزمة. وتعمل الجزائر على إقناع 
الـــدول الــثــاث بــاتــبــاع هــذا املــبــدأ كحل ممكن 
ووحيد للقضية، على أن تشارك الجزائر في 
حـــال الــحــاجــة إلــيــهــا فــي فــريــق مــتــعــدد الـــدول 
أو الــجــهــات، القــتــراح الــوســاطــة املــلــزمــة، أو أن 
تسّهل اتفاق الدول الثاث على وسيط وحيد.

ويفتح املبدأ العاشر من االتفاق باب الوساطة 
الـــدول  املــلــزمــة، لكنه يتطلب »اتــفــاق  الــدولــيــة 
الــثــاث على ذلـــك«، وهــو مــا لــم يتوفر رسميًا 
ــزاع، ألســبــاب  ــنــ فـــي أي مــرحــلــة ســابــقــة مـــن الــ
عــــدة. فـــالـــســـودان الــــذي يــبــدو مـــن الــنــاحــيــتــن 
الفنية واالقتصادية مستفيدًا من بناء السد، 
كــــان يـــجـــدد ثــقــتــه فـــي إمــكــانــيــة الــتــغــلــب على 
ــفــــاوضــــات، قــبــل أن  الـــخـــافـــات بـــاســـتـــمـــرار املــ
يطالب بالوساطة أخيرًا. أما إثيوبيا فترفض 

جـــــديـــــدة، لــعــلــهــا تـــتـــجـــاوز الــــوضــــع الـــقـــابـــل 
لــانــفــجــار، الـــذي وصــلــت إلــيــه خـــال األشــهــر 
ــن خـــــال الـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــســيــد  ــيــــة، مــ املــــاضــ
فــكــرة ومــقــتــرح املــلــك »الــيــد املـــمـــدودة« تجاه 
الجزائر، ثم مطلب إعادة فتح الحدود البرية، 
ــاط قــــد تـــقـــدمـــت بــــه بــشــكــل  ــربــ ــانـــت الــ ــــذي كـ الــ
رسمي منذ ســنــوات. ويــرون أن مــآل العرض 
املغربي الجديد قد يلقى ذات مصير مبادرة 
ــداث  ــ ــأن إحـ الـــعـــاهـــل فــــي نــوفــمــبــر 2018 بـــشـ
والتشاور«،  للحوار  »آلية سياسية مشتركة 
جــراء عــدم حــدوث أي اخــتــراق فــي ملف نــزاع 
الصحراء، مشيرين إلى أن أكبر تحٍد لعرض 
الفصل  القدرة على  يبقى  الجديد  املصالحة 
ــات الـــربـــاط  ــارات الـــصـــحـــراء وعــــاقــ بـــن مــــســ

والجزائر.
ــــت الــــعــــاقــــات املـــغـــربـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة  ــرفـ ــ وعـ
مـــطـــّبـــات كـــثـــيـــرة مـــنـــذ عــــقــــود، بـــــــدءًا بــحــرب 
الــرمــال فــي ستينيات الــقــرن املــاضــي، مــرورًا 
بـــتـــأســـيـــس جـــبـــهـــة »الــــبــــولــــيــــســــاريــــو«. وفـــي 
الوقت الذي تحسنت فيه العاقات الثنائية 
بـــن الــبــلــديــن فـــي عــهــد الــرئــيــس الــجــزائــري 
الــراحــل الشاذلي بــن جــديــد، فــي ثمانينيات 
أن حادثة تفجير »أطلس  إال  املاضي،  القرن 
أســنــي« جــّمــدت الــعــاقــات بــن البلدين منذ 
اتـــهـــام  بـــعـــد   ،1995 الـــثـــانـــي  ــانـــون  ــايـــر/كـ ــنـ يـ
ــتـــورط فـــي الــتــفــجــيــر،  ــالـ ــاط لــلــجــزائــر بـ ــربــ الــ
الــحــدود  بــإغــاق  فيما ردت األخــيــرة حينها 

القاهرة ـ العربي الجديد

تكشف مصادر دبلوماسية مصرية 
ــادرة  ــبــ املــ ــد«، أن  ــديــ ــجــ الــ »الـــعـــربـــي  لــــ
فــي قضية سد  للتوسط  الــجــزائــريــة 
النهضة تقوم في األســاس على التوفيق بن 
مصر والسودان وإثيوبيا، إلقناعهم باللجوء 
إلــى املـــادة الــعــاشــرة مــن اتــفــاق املــبــادئ املبرم 
في مارس/آذار 2015، من أجل إيجاد وساطة 
نهي حــالــة الــجــمــود فــي املــفــاوضــات 

ُ
مــلــزمــة، ت

املسيطرة على امللف لفترة عام ونصف العام، 
تخللها نجاح أديس أبابا في إنجاز مرحلتن 
ــيـــرة،  ــتـــطـــورات األخـ ــول الـ ــ ــلء الـــســـد. وحـ مـــن مــ
الجزائري  الخارجية  تفيد املصادر بأن وزير 
رمـــطـــان لــعــمــامــرة، الــــذي اخــتــتــم مـــن الــقــاهــرة 
جولة أفريقية شملت الخرطوم وأديس أبابا 
أيـــضـــًا، تـــحـــدث خــــال اجــتــمــاعــه الــثــنــائــي مع 
أول من أمس،  نظيره املصري سامح شكري، 

الرباط ـ عادل نجدي

امللك  املغربي،  العاهل  خطاب  ألقى 
محمد السادس، ليل السبت املاضي، 
ملناسبة الذكرى الـ22 لجلوسه على 
الــعــرش، مــجــددًا، الحجر فــي مــيــاه العاقات 
املغربية - الجزائرية الراكدة منذ عام 1994، 
الــجــزائــري عبد املجيد  الرئيس  بعد دعــوتــه 
تبون، إلى »العمل سويًا، في أقرب وقت يراه 
مــنــاســبــًا، عــلــى تــطــويــر الــعــاقــات األخـــويـــة، 
التي بناها الشعبان، عبر سنوات من الكفاح 
املشترك«، باعتبار البلدين »أكثر من دولتن 

جارتن، إنهما توأمان متكامان«.
وفـــي حــمــأة الــتــوتــر الـــذي تعيشه الــعــاقــات 
بــن الـــربـــاط والــجــزائــر مــنــذ أســابــيــع، وكــان 
آخــــر فــصــولــه اســـتـــدعـــاء الـــجـــزائـــر ســفــيــرهــا 
فــي الــربــاط كــرّد على دعــوة السفير املغربي 
في األمــم املتحدة عمر هــال، خــال اجتماع 
فـــي 13 و14  مــجــمــوعــة دول عــــدم االنـــحـــيـــاز 
»استقال شعب  إلــى  املــاضــي،  يوليو/تموز 
ــد إعـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــعـ ــائــــل«، بـ ــبــ ــقــ الــ
ــامــــرة، دعــــــم حــق  ــمــ ــعــ الـــــجـــــزائـــــري رمـــــطـــــان لــ
عرض  يبرز  الصحراء،  سكان  مصير  تقرير 
املصالحة الذي أعلن عنه العاهل املغربي في 
اليد  داللته السياسية، كمحاولة جديدة ملد 
إلى الجارة الشرقية لدفن ماضي الخافات 
الــثــنــائــيــة، بــالــتــزامــن مــع مــا تعيشه عــاقــات 
بالشكوك  تتسم  متوترة  أجــواء  من  البلدين 
ــًا، حــــــرص مــحــمــد  ــ ــتـ ــ ــدو الفـ ــ ــبـ ــ املــــتــــبــــادلــــة. ويـ
الـــســـادس، فــي خــطــاب الـــعـــرش، عــلــى تبديد 
سوء الفهم الكبير بن البلدين الجارين، من 
خال رسائل طمأنة إلى القادة الجزائرين، 
بالتأكيد »أن الشر واملشاكل لن تأتيكم أبدًا 
من املــغــرب، كما لن يأتيكم منه أي خطر أو 
تهديد، ألن ما يمّسكم يمّسنا، وما يصيبكم 
ــن خــــــال االســـتـــثـــمـــار  ــ ــك مـ ــ ــذلـ ــ يــــضــــرنــــا«، وكـ
الــتــاريــخــي للعاقات  الــرصــيــد  والــبــنــاء على 
املغربية الــجــزائــريــة. غير أنــه فــي ظــل غياب 
مــؤشــرات تحول جــوهــري فــي الثوابت التي 
حتى  والجزائر  الرباط  بن  العاقات  تحكم 
أكــثــر مــن عــامــة استفهام حول  اآلن، تــطــرح 
مــدى توفر شــروط الــحــوار، وإمكانية توجه 
البلدين نحو دفن ماضي خافاتهما؟ يشار 
إلى أنها ليست املرة األولى التي يوجه فيها 
إلــى الجزائر من أجل  العاهل املغربي دعــوة 

طي صفحة الخافات الثنائية. 
ويــرى مراقبون أن دعــوة املغرب إلــى الحوار 
املــبــاشــر مــع الــجــزائــر، الــتــي تــأتــي فــي سياق 
الصحراء،  نـــزاع  بمستجدات  يتعلق  ســاخــن 
عـــبـــارة عـــن رســـالـــة حــســن نــيــة ومــحــاولــة ملد 
الــعــاقــة الــدبــلــومــاســيــة بـــن الــبــلــديــن بـــروح 

الـــلـــجـــوء مــــرة أخـــــرى بــعــد جـــولـــة مــفــاوضــات 
واشنطن، إلى الرقابة أو الوساطة السياسية، 
إلى  وبالنسبة  فقط.  فنية  القضية  أن  بحجة 
مصر فتخشى استمرار إهدار الوقت من دون 
حصول اتفاق نهائي ملزم، خصوصًا بعدما 
أصبح تحكم إثيوبيا السيادي في السّد أمرًا 

واقعًا بإنجاز مرحلتن من امللء.
لعمامرة  الــتــطــورات، يحاول  هــذه  وبناء على 
إيــجــاد مــســاحــة تــوافــق تــجــعــل الــــدول الــثــاث 
تــســتــقــر عــلــى تــفــعــيــل املـــبـــدأ الــعــاشــر، عــلــى أن 
ــورة لــقــاءات ثــاثــيــة مباشرة  يــتــم ذلـــك فــي صـ
األفريقي  االتــحــاد  وممثلي  الجزائر  بحضور 
عــلــى املـــســـتـــوى الــــــــوزاري والـــرئـــاســـي أيــضــًا، 
مــع عــرض استضافة الــجــزائــر هــذه الــلــقــاءات 

لتسهيل التباحث وتخفيف الحساسيات.
وتــوضــح املــصــادر أن الــســودان ومــصــر وافقا 
باعتبارهما  الجزائرية،  املبادرة  على  مبدئيًا 
يقبان أي جهد إقليمي أو دولي لحل األزمة، 
املختلفة  األفكار  املرونة تجاه  بإبداء  وتعّهدا 
الــتــي قــد تساهم فــي الــتــوصــل إلــى اتــفــاق. في 
املــقــابــل، فـــإن إثــيــوبــيــا تحفظت عــلــى املــبــادرة 
وطلبت، من أجل إبداء حسن نوايا، من الجزائر 
العربية  الـــدول  تــراجــع جامعة  على  تعمل  أن 
ــم بــشــكــل مطلق  ــداعــ عـــن مــوقــفــهــا الـــســـابـــق الــ
باإلجماع،  إلثيوبيا  واملدين  والسودان  ملصر 

ــيـــوم.   ــزال مــغــلــقــة حـــتـــى الـ ــ ــتـــي ال تــ  الـــبـــريـــة الـ
العاقات  املاضية، ال تكاد  السنوات  وخــال 
الـــجـــزائـــريـــة املــغــربــيــة تــتــلــمــس طــريــقــًا لحل 
التصريحات  تعيد  حتى  بينهما  الخافات 
السياسية األزمــة إلى نقطة الصفر. ويشكل 
ــرز الـــقـــضـــايـــا الــخــافــيــة  ــ مـــلـــف الـــصـــحـــراء أبــ
بــيــنــهــمــا، إذ تــتــهــم الـــربـــاط الــجــزائــر بتقديم 
ــى »الـــبـــولـــيـــســـاريـــو«، فــيــمــا تعتبر  ــم إلــ الـــدعـ
الجزائر القضية مسألة أممية. وعلى امتداد 
ــة، أدخــــلــــت الـــتـــصـــريـــحـــات  ــيــ ــاضــ األشــــهــــر املــ
الــســيــاســيــة الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن مــرحــلــة 
األزمــة، على خلفية موقف الجزائر من فتح 
دول أفــريــقــيــة قــنــصــلــيــات لــهــا فـــي الــعــيــون 

الــذي يمثل عامل قلق بالنسبة  املــوقــف  وهــو 
املصادر  لعمامرة، بحسب  لكن  أبابا.  ألديــس 
املــصــريــة، لــم يتعهد بــشــيء فــي هــذا السياق، 
ــدا الــعــمــل عــلــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بن  عـ
العربية، باعتبارها من دول  إثيوبيا والــدول 
الجوار والعمق االستراتيجي لشمال أفريقيا 
والخليج العربي، وتربطها صات اقتصادية 
وسياسية مهمة بمعظم الدول العربية الفعالة. 
إلى  املصادر  تنّوه  لعمامرة،  تحركات  وحــول 
أنه ال يتمتع حتى اآلن بدعم إقليمي أو دولي 
مــبــاشــر، لكن ال تــوجــد أي مــبــررات العــتــراض 
الدول الكبرى والوسطاء الحالين كالواليات 
املتحدة والصن واالتحاد األوروبي واالتحاد 
األفريقي، على التحرك الجزائري. وتعتبر أن 
هذا التحرك يستهدف بالدرجة األولى إعادة 
في  والسياسي  الدبلوماسي  الجزائر  نشاط 
االنكفاء  من  بعد سنوات  اإلقليمي،  محيطها 

والتحركات املحدودة. 
وتشير إلى أن املبادرة تخلو حتى اآلن من أي 
تفاصيل فنية أو سياسية متقدمة، على عكس 
املبادرات السابقة اإلماراتية واألميركية، التي 
كما  املوقف،  لحلحلة  محددة  بنودًا  تضمنت 
املــبــادرة  على  إثيوبيا  موافقة  مصر  تشترط 
لــتــوافــق  مــن دون شــــروط مسبقة  الــجــزائــريــة 

عليها هي أيضًا.
ــــودة  ــعـ ــ ــعــــد الـ وتـــــــــرى املــــــصــــــادر أنـــــــه يـــمـــكـــن بــ
انتهى  حيث  من  البدء  املباشرة  للمفاوضات 
الحديث عن اتفاق دائم على عملية امللء، بعد 
الثاني بالفعل. وهــذه املسألة  املــلء  انتهى  ما 
مــرهــونــة حــالــيــًا بــتــجــاوب إثــيــوبــيــا مــع رغبة 
دولتي املصب )السودان ومصر( في التوقيع 
على كل ما جرى التوافق عليه حتى اآلن، وهو 
ما يمثل نحو 90 في املائة من جوانب االتفاق 
الــنــهــائــي. وتــشــمــل الــنــقــاط الــتــي تـــّم الــتــوافــق 
اليومي  املـــلء والــتــبــادل  عليها عـــدد ســنــوات 
ــاءات، والـــضـــمـــان  ــ ــشــ ــ لــلــبــيــانــات وســــامــــة اإلنــ
الــدولــي الســتــمــراريــة الــتــفــاوض بــعــد املرحلة 
األولـــى، وأن يتم اعتماد االتــفــاق مــن الجهات 
ــدول الــضــامــنــة، ســــواء أدت دور  ــ الـــدولـــيـــة والــ

الوساطة أو املراقبة.
املــبــادرة والعاقة  املــتــبــادل بــن  التأثير  وعــن 
بــــن مـــصـــر والــــجــــزائــــر، تـــشـــرح املــــصــــادر أنـــه 
املتكررة  الهاتفية  االتــصــاالت  مــن  الــرغــم  على 
فــي األشــهــر الــعــشــرة املــاضــيــة بــن الرئيسن 
املصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد 
املجيد تبون، فإن التواصل الدبلوماسي بن 
الــجــانــبــن صــعــب بسبب الــخــاف عــلــى امللف 
الــلــيــبــي فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، والـــــذي هــدأ 
في اآلونــة األخيرة بعد إعــادة تموضع مصر 
وتـــراجـــعـــهـــا عـــن الـــدعـــم املـــبـــاشـــر الـــامـــحـــدود 
املتقاعد  اللواء  بقيادة  ليبيا  شــرق  ملليشيات 
خليفة حــفــتــر، وتــغــيــر الــوضــع الــســيــاســي في 
طــرابــلــس وتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة التي 
ومتطورة  جيدة  بعاقات  اآلن  حتى  تحتفظ 

مع القاهرة.
كما أن مصر ال ترحب بشكل مبدئي بتعظيم 
أفريقية  شمال  عربية  لــدولــة  اإلقليمي  الـــدور 
القارية،  أهميتها  لتراجع  تحسبًا  بجانبها، 
ــد الــنــهــضــة يـــبـــدو املــوقــف  لــكــن فـــي قــضــيــة سـ
املـــصـــري أكــثــر مـــرونـــة تــجــاه دخــــول الــجــزائــر 
ــد. وســـبـــق أن أدلــــــى الــرئــيــس  ــديــ كـــوســـيـــط جــ
ــي يــــونــــيــــو/حــــزيــــران املـــاضـــي،  الــــجــــزائــــري، فــ
بــتــصــريــحــات لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة«، كــشــف فيها 
ضمنيًا عن وجود توتر سابق مع مصر حول 
بالفعل  »بـــاده كانت تستعد  إن  وقــال  ليبيا. 
للتدخل لوقف تقدم قوات حفتر نحو العاصمة 
الليبية«، مجددًا تأكيده على أن »طرابلس خط 
 للخط األحمر 

ً
أحمر«. وهو تصريح بدًا مقابا

الــذي حــدده السيسي سلفًا، املمتد مــن سرت 
إلــــى الـــجـــفـــرة. وفــــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
املاضي، وبعد أربعة أشهر تقريبًا من تلويح 
ليبيا،  إلــى  بــقــوات مصرية  بــالــدفــع  السيسي 
وتـــداول أنــبــاء عــن مشاركة مصرية مــحــدودة 
مــع الــفــرنــســيــن ضــد الـــقـــوات الــتــركــيــة وقـــوات 
حكومة الوفاق، تم تعديل الدستور الجزائري 
ليسمح للمرة األولى بإرسال وحدات عسكرية 
إلى خارج الباد بقرار من رئيس الجمهورية 

بعد موافقة البرملان.

والــداخــلــة، أكبر مــدن الــصــحــراء، ومــن تأمن 
الــحــدودي  الــكــركــرات  ملعبر  املغربي  الجيش 
الــفــاصــل بـــن املـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا، وكــذلــك 
توقيع املــغــرب لــاتــفــاق الــثــاثــي مــع أميركا 
الرئيس  الذي تم بموجبه إعان  وإسرائيل، 
األمــيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب االعــتــراف 
الــصــحــراء واستئناف  املــغــرب على  بــســيــادة 

العاقات بن الرباط وتل أبيب.
ــادل بــنــحــمــزة،  ــ ــق املــحــلــل الــســيــاســي، عـ ــ ووفـ
فــإن املــغــرب كــان وال يـــزال، يدير عاقاته مع 
الجارة الشرقية بمنطق »قدر الجغرافيا، فا 
الجزائر ستغير موقعها وال املغرب سيفعل 
ذلك. هذا هو قدرنا«. ويلفت إلى أن »املغرب 
دائمًا على توجيه رسائل هــي، في  يحرص 
الحقيقة، للشعب الجزائري ونخبه املتنورة 
املستقبل.  فــي  بــادهــا  تــقــود  أن  الــتــي يمكن 
الــرســالــة الــســيــاســيــة هــي أنـــه لــيــس للمغرب 
ــر، وأن املـــغـــرب  ــزائــ ــن الــــجــ ــدائــــي مــ مـــوقـــف عــ
يــؤمــن بــاملــســتــقــبــل«. ويــضــيــف بــنــحــمــزة، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــرة أخــرى 
عيد  مناسبة  الــســادس  محمد  املــلــك  يختار 
ــة لــلــجــزائــر،  الــعــرش لــكــي يــوجــه رســالــة وديــ
الجماعي نحو  البلدين على االتجاه  تحمل 
املستقبل في عالم ال يؤمن سوى بالتكتات 
والتعاون«. ويعتبر أنه »أمام الحدود املغلقة 
بن البلدين منذ فترة طويلة، وفي ظل سباق 
تسلح غير مسبوق تغذيه أطــراف خارجية، 
ــــى طــبــيــعــة  يــصــبــح تــغــيــيــر زاويـــــــة الـــنـــظـــر إلـ
الصراع بن الجارتن، مطلبًا ضروريًا لفهم 

اتجاهاته املستقبلية«.
من جهته، يرى الباحث في العاقات الدولية 
بــوبــكــر أونــغــيــر، أن دعــــوة الــعــاهــل املــغــربــي 
ــاد ومــــســــؤول،  ــ ــدء حــــــوار جـ ــ ــى بـ ــ الـــجـــزائـــر إلـ
»تعبير عن انتصار إرادة العقل لدى القيادة 
والتكامل  التعاون  لــروح  وانزياح  املغربية، 
ــقـــن، يــجــمــع  ــيـ ــقـ ــبـــن شـ واألخـــــــــــوة بـــــن شـــعـ
ويلفت  املــشــتــرك«.  واملــســار  املصير  بينهما 
إلــــى أن »الــــدعــــوة املــغــربــيــة غــيــر املــشــروطــة 
تكشف عن إرادة صريحة لبدء حــوار فعلي 
بــيــد حــكــام  الـــكـــرة اآلن  الـــجـــاريـــن، وأن  بـــن 
املرادية )املقر الرئاسي الجزائري(«. ويعتبر 
»العربي الجديد«،  أونغير، في تصريحات لـ
أن اســتــجــابــة الــجــانــب الـــجـــزائـــري لــلــدعــوة 
املــغــربــيــة ســتــكــون بـــدايـــة النـــطـــاق سياسة 
بــعــيــدة  مستقبلية  آفــــاق  ذات  دبــلــومــاســيــة 
ــنــــال بــالــنــســبــة لــلــشــعــبــن، كـــمـــا ســتــمــّكــن  املــ
املغرب والجزائر من تطوير تعاونهما على 
جميع األصعدة، مبديًا خشيته من أن تعمل 
الــجــهــات الــدولــيــة واملــحــلــيــة املــســتــفــيــدة من 
دون  الحيلولة  على  والتشتت  الفرقة  واقــع 

تطبيع البلدين عاقاتهما.

وصول تعزيزات للجيش األفغاني إلى هرات أمس )فرانس برس(

جال لعمامرة أخيرًا على إثيوبيا والسودان ومصر )األناضول(

تعمل الجزائر على 
محاولة التوسط في 

أزمة سد النهضة 
بين إثيوبيا ومصر 

والسودان، باالستناد 
إلى البند 10 من 
اتفاق المبادئ 

الُمبرم بين الدول 
الثالث عام 2015. 
وعلى الرغم من 

عدم تمتعها بدعم 
إقليمي ودولي 
واضح، إال أن وزير 

خارجيتها، رمطان 
لعمامرة، يواصل 

الجهود

صفحة  لطي  جديدة  محاولة  السادس  محمد  المغربي  العاهل  بدأ 
الخالفات وتحسين العالقات مع الجزائر، إال أن هذا األمر قد يلقى مصير 

مبادراته السابقة، خصوصًا أنه ال تزال هناك معوقات
قضيةتقرير

الوساطة الملزمة مقيّدة 
بشروٍط صعبة

فرصة جديدة 
لتحسين العالقات

متابعة

خالفة 
سالمة

في إبريل/نيسان 2020 
رفضت الواليات المتحدة، 

بناء على طلب مصري 
ـ إماراتي، مقترح تعيين 

رمطان لعمامرة مبعوثًا 
خاصًا لألمين العام األمم 
المتحدة في ليبيا خلفًا 

لغسان سالمة، بسبب 
الخالف بين القاهرة والجزائر 

على الملف الليبي. وهو 
خالف استمر حتى نهاية 

العام الماضي.

ال يتمتع لعمامرة 
بدعم إقليمي أو دولي 

مباشر حتى اآلن

بوبكر أونغير: 
استجابة الجزائر ستؤدي 

إلى تطوير التعاون

تستند المبادرة 
الجزائرية إلى البند

10 من اتفاق المبادئ

ُقتل جنديان باكستانيان 
في وزيرستان على 

الحدود مع أفغانستان

عادل بنحمزة: 
المغرب يوجه رسائل 
إلى الشعب الجزائري

تتواصل المعارك في 
أفغانستان، وسط انعدام 

الحلول السياسية، مع 
اشتدادها في األيام 
األخيرة، مؤدية إلى 

توقيف رحالت جوية 
داخلية

Monday 2 August 2021 Monday 2 August 2021
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أميركا تكسب بمواجهة الصين

تفعيل الفيليبين معاهدة الدفاع المشترك

االتفاقية تسمح 
لألميركيين بتعزيز 

وجودهم حول بؤر التوتر

بكين ـ علي أبو مريحيل

للواليات  املعادية  ملواقفه  خالفًا 
املتحدة، قرر الرئيس الفيليبيني 
رودريغو دوتيرتي، الحفاظ على 
معاهدة للدفاع املشترك مع واشنطن، وذلك 
بعد أن هدد مــرارًا بإنهاء العمل بها وطرد 
الــقــوات األميركية من بــالده. وجــاء اإلعــالن 
يوم الجمعة املاضي على لسان وزير الدفاع 
الـــذي شــّدد  لــوريــنــزانــا،  دلــفــن  الفيليبيني 
خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مــانــيــال جمعه 
بــنــظــيــره األمـــيـــركـــي لــويــد أوســـــن، عــلــى أن 
االتفاق مع واشنطن نافذ بالكامل مجددًا، 
وأن رئيس البالد قرر سحب رسالة الخروج 
مــن املــعــاهــدة. ورّحـــب أوســـن، الــذي كــان قد 
وصــــل إلــــى الــفــيــلــيــبــن فـــي إطــــار جــولــة في 
جنوب شرقي آسيا، بقرار دوتيرتي، معتبرًا 
أنه يوفر ضمانة لالستقرار واملضي قدمًا. 
أمــر حيوي  البلدين،  وأكــد أن التحالف بن 
والــهــنــدي،  الــهــادئ  املحيطن،  ألمــن منطقة 

واستقرارها وازدهارها.
ــارًا إلـــى  ــ ــــطـ ــلــــت إخـ ــد أرســ ــانــــت مـــانـــيـــال قــ وكــ
واشــنــطــن فــي شــبــاط/فــبــرايــر 2020 إلنــهــاء 
مــعــاهــدة الــدفــاع املــشــتــرك، وذلـــك بــنــاًء على 
أوامر من دوتيرتي. ومنذ ذلك الحن ُمددت 
ــرات، آخــرهــا فــي يونيو/ املــعــاهــدة ثـــالث مــ

حـــزيـــران املـــاضـــي، بــعــد مــفــاوضــات ثنائية 
ــه  ــارتــ ــة زيــ ــيـ ــشـ ــرًا عـــــــدة. وعـ ــ ــهـ ــ ــتــــمــــرت أشـ اســ
ــر الـــدفـــاع األمــيــركــي  الــفــيــلــيــبــن، اعــتــبــر وزيــ
أن مــطــالــب الــصــن املــتــزايــدة فــي املنطقة ال 
أســـاس لها وتــمــس ســيــادة الـــدول األخـــرى. 
ونـــاقـــش ذلـــك خـــالل مــحــادثــات أجـــراهـــا مع 
دوتيرتي، مــشــّددًا على أن بــالده ستواصل 

من دون تلك القواعد، ستكون االستراتيجية 
األميركية مجرد حبر على ورق.

في املقابل، يعتبر أستاذ الدراسات السياسية 
فــي جــامــعــة »صـــن يـــات ســـن«، وانـــغ جـــو، في 
ــديــــد«، أن الـــوجـــود  »الـــعـــربـــي الــــجــ حـــديـــث لــــ
األميركي في املنطقة ليس وليد اللحظة، كما 
أن املعاهدة بن الواليات املتحدة والفيليبن 
ُوقـــعـــت قــبــل وصــــول دوتــيــرتــي إلـــى السلطة 
لـــم يــشــّكــل  إلــــى أن ذلــــك  عــــام 2016. ويــشــيــر 
العكس تمكنت بكن  بــل على  للصن،  ردعــًا 
مــن تــحــديــث أســاطــيــلــهــا الــبــحــريــة والــجــويــة، 
وتكثيف وجودها وأنشطتها العسكرية في 

املنطقة.
ــغ إلـــى احــتــمــال أن يــكــون قـــرار  ويــتــطــّرق وانــ
الرئيس الفيليبيني بمثابة مناورة سياسية 
لكسب أصــــوات املــعــارضــن فــي االنــتــخــابــات 
املقررة في عام 2022، املفترض أن  الرئاسية 
مسارًا  تعتمد  الــتــي  ــارة،  سـ ابنته  تخوضها 
تصالحيًا مع الصن. ويرى وانغ أن دوتيرتي 
ــه املــتــيــنــة  ــتـ يــــعــــّرض عـــالقـ فــــي أن  ال يــــرغــــب 
بالرئيس الصيني شي جن بينغ للخطر من 
أجــل إرضـــاء الــواليــات املــتــحــدة، الــتــي تسعى 

عالقة  ال  خاصة  سياسية  مكاسب  لتحقيق 
الـــدول األخـــرى. ويعتبر أن هذه  لها بحقوق 
املــبــاشــر بن  الــتــطــورات قــد تخضع للنقاش 
أن يكون  وانـــغ  وبــكــن. وال يستبعد  مــانــيــال 
الــقــيــادة الصينية مسبقًا  قــد أعلم  دوتــيــرتــي 
ــقـــرار الـــعـــدول عـــن إنـــهـــاء الــعــمــل بــمــعــاهــدة  بـ
الــدفــاع املــشــتــرك مــع الــواليــات املــتــحــدة، على 
اعــتــبــار أن تــرتــيــبــات تــفــعــيــل الــعــمــل بــبــنــود 
املـــعـــاهـــدة ســتــســتــغــرق زمـــنـــًا يـــتـــجـــاوز فــتــرة 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، قبل الــعــودة مجددًا 
إلى التصريحات املعادية وسياسة التلويح 
الــقــوات  وطـــرد  العسكري  الــتــعــاون  بتقليص 

األميركية من املنطقة.
مانيال  الدفاعية بن  العالقات  أن  إلــى  ُيشار 
وواشـــنـــطـــن، تــرجــع إلـــى خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
ع البلدان على اتفاق لتعزيز 

ّ
املاضي، وقد وق

ــام 1998.  الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي بــيــنــهــمــا فـــي عــ
ومــنــح االتــفــاق الـــذي دخـــل حــيــز التنفيذ في 
للقوات  يتيح  قانونيًا  الــتــالــي، وضعًا  الــعــام 
األسلحة  الثكنات ومــخــازن  بــنــاء  األمــيــركــيــة 
معسكرات  داخــل خمسة  الدفاعية  واملــعــدات 

عسكرية محددة في الفيليبن.

8
سياسة

يُشّكل تراجع الفيليبين عن 
إنهاء العمل باتفاقية 

الدفاع المشترك مع 
الواليات المتحدة نقطة 
تحّول أساسية لمصلحة 

األخيرة في مواجهة 
الصين في المنطقة. مع 

ذلك، ال ترغب مانيال في 
استعداء بكين

توترت العالقات بين مانيال وواشنطن أيام ترامب )فرانس برس(

ــل الــحــفــاظ على  ــم دول املــنــطــقــة مـــن أجــ دعــ
حقوقها بموجب القانون الدولي.

ــارة املـــســـؤول األمــيــركــي الــكــبــيــر،  ــ ــظــهــر زيـ
ُ
وت

وما تخللها من تصريحات، رغبة الواليات 
الفيليبن  مــع  الثقة  بناء  إعـــادة  فــي  املتحدة 
بــعــد تــــأزم الــعــالقــات بـــن الــبــلــديــن فـــي عهد 
الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك لبسط 
نفوذ  احــتــواء  إلــى  الساعية  استراتيجيتها 
ر املعاهدة 

ّ
الصن في منطقة املحيطن. وتوف

الــتــي دخــلــت حــّيــز الــتــنــفــيــذ فـــي عــــام 1999، 
إطارًا قانونيًا يسمح بوجود قوات أميركية 
تــدريــبــات ومـــنـــاورات  ــراء  الفيليبن إلجــ فــي 
عــســكــريــة مــشــتــركــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــبــادل 

الدعم في حالة التعرض لهجوم خارجي.
ــّدم واشـــنـــطـــن  ــ ــقــ ــ تــ أن  مـــحـــلـــلـــون  ويــــــرّجــــــح 
خـــالل الــفــتــرة املقبلة مــزيــدًا مــن املــســاعــدات 
ــــذي مـــن شــأنــه  ــر الـ ــ الــعــســكــريــة ملــانــيــال، األمـ
أن استمرار   عــن 

ً
بــكــن، فــضــال أن يثير قلق 

معاهدة التعاون الدفاعي املشترك سيتيح 
االنتشار  وإعــادة  التمدد  األميركية  للقوات 
القواعد العسكرية  في املنطقة، انطالقًا من 
ــا قــد  فــــي األراضــــــــي الــفــيــلــيــبــيــنــيــة. وهـــــو مــ
يــعــرقــل اعـــتـــزام الــصــن اســتــعــادة الــســيــادة 
عــلــى تــايــوان بــالــقــوة، أو مــمــارســة نفوذها 
املطالبة  األطــــراف  عــلــى  للتأثير  الــعــســكــري 
في  عليها  املتنازع  املناطق  على  بالسيادة 
بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
هدوء الصن في تعليقها على قرار الرئيس 
وزارة  باسم  املتحدث  أن  غير  الفيليبيني، 
الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اعتبر 
في إفــادة صحافية أن التبادالت والتعاون 
الــــدول ال ينبغي أن تــفــيــد فــقــط الـــدول  بــن 
املعنية، ولكن أيضًا السالم واالستقرار على 

الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
الــبــاحــث في  وإزاء هــــذه املــعــطــيــات، يــشــيــر 
ــــي حـــديـــث  ــــي بــــــو، فـ الـــــشـــــؤون اآلســــيــــويــــة لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن بــكــن تابعت  لـــ
ــارة وزيـــر الــدفــاع  بقلق وحـــذر شــديــديــن زيــ
ــة. ويـــــضـــــع قــــــرار  ــقــ ــطــ ــنــ األمـــــيـــــركـــــي إلــــــــى املــ
دوتــيــرتــي، فــي ســيــاق الــثــمــار املــــّرة لــلــزيــارة 
بــالــنــســبــة لــلــصــن، الـــتـــي ســبــق أن راهــنــت 
للسياسة  الــرافــض  الفيليبن  مــوقــف  عــلــى 

الخارجية األميركية.
الــعــمــل باتفاقية  لــي بــو أن اســتــمــرار  ويــــرى 
الــدفــاع املــشــتــرك، يعني إتــاحــة الفرصة أمــام 
القوات األميركية لتعزيز تمركزها حول بؤر 
 عن الوصول 

ً
توتر رئيسية في املنطقة، فضال

إلــى سلسلة مــن الــجــزر املــتــنــازع عليها قرب 
ــــؤدي هـــذه  ــــن املـــفـــتـــرض أن تــ الــفــيــلــيــبــن. ومـ

الــتــحــركــات املــيــدانــيــة إلــى قطع الــطــريــق أمــام 
الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة فــي الــتــوســع نــحــو غــرب 
املــحــيــط الــــهــــادئ، كــمــا أن قــــرب تــلــك الــجــزر 
مـــن تــــايــــوان، ســيــحــّســن مـــن مـــوقـــف الـــقـــوات 
ــررت بــكــن  ــ ــال قــ ــ األمـــيـــركـــيـــة الـــدفـــاعـــي فــــي حـ

استعادة الجزيرة بالقوة.
الدفاع  أنــه بموجب معاهدة  إلــى  لــي  ويلفت 
ــتــــكــــون هــــنــــاك خــــمــــس قــــواعــــد  ــــرك، ســ ــتـ ــ ــشـ ــ املـ
ــحــــت تـــصـــرف  ــبـــن تــ ــيـ ــلـ ــيـ ــفـ ــي الـ ــ عــــســــكــــريــــة فــ
الــقــوات األمــيــركــيــة قــابــلــة للتمدد والــتــوســع، 
معتبرًا أن ذلك يشكل أحد أهم عوامل نجاح 
اســتــراتــيــجــيــة الـــواليـــات املــتــحــدة فــي منطقة 
املــحــيــطــن الــهــنــدي والـــهـــادئ الحـــتـــواء نفوذ 
الصن وتشكيل جبهة ردع. ويشّدد على أنه 
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