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للحديث تتمة...

تونس
قبل فوات األوان
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
ّ
سعيد 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
ّ
صم 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
ّ
وسعيد نفسه ،فرصة ضئيلة،
ً
تقوم أوال على االعتراف بالفشل
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.
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SCOOP

العراق ينوي عقد مؤتمر إقليمي
بغداد ـ عادل النواب

كشف مسؤول عراقي رفيع املستوى في وزارة الخارجية
ب ـب ـغ ــداد ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،ع ــن عـ ــزم رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي تـنـظـيــم مــؤت ـمــر لـ ــدول جـ ــوار ال ـع ــراق،
إضافة إلى دول أخرى في املنطقة ،لم يحددها ،لبحث جملة
من امللفات املتصلة بالعراق ،ذات أبعاد أمنية وسياسية
واقتصادية .وكشف عن تشكيل لجنة مصغرة داخل مكتب
الكاظمي لهذا األمر.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات للكاظمي ،أمام مجموعة
مــن الصحافيني فــي واشنطن ،قــال فيها ،إن بــاده تسعى
إلى «دور في تقريب وجهات النظر بني الدول املتخاصمة
واملـتـنــافـســة» .كما تـحــدث مــن ب ـغــداد ،فــي وقــت ســابــق ،عن
«دور عراقي في تقريب وجهات النظر بني دول املنطقة».
وتفيد املعلومات التي حصلت عليها «الـعــربــي الجديد»
بأن الكاظمي أمر بتشكيل لجنة من مجلس الــوزراء ،تضم
مــوظ ـفــن وم ـس ـت ـشــاريــن وم ـس ــؤول ــن ب ـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة،
على رأسهم وكيل ال ــوزارة األقــدم نــزار الخير الله ،لغرض
التحضير لعقد مــؤتـمــر ل ــدول ج ــوار ال ـع ــراق ،وه ــي إي ــران

وتــرك ـيــا وال ـس ـعــوديــة وال ـك ــوي ــت واألردن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ممثلني عن نظام بشار األسد في سورية ،وبمشاركة دول
أخرى عربية مؤثرة ،وممثلني عن االتحاد األوروبي.
وأوضــح املسؤول في وزارة الخارجية العراقية أن الهدف
من املؤتمر ،الذي يجري التحضير له ،هو تقريب وجهات
النظر بــن دول جــوار الـعــراق فــي ملفات أمنية وسياسية
مهمة ،وبــن ال ــدول املتقاطعة الـتــي سـتـشــارك فــي املؤتمر
املـقــرر عـقــده فــي بـغــداد .ولـفــت إلــى أن اللجنة لــم تــوجــه أي
دعوات لغاية اآلن إلى أي دولة ،وما زالت تعمل على تهيئة
م ـحــاور ومـلـفــات املــؤتـمــر والـتـصــور ال ـعــام ل ــه .وأعـ ــرب ،في

أمر الكاظمي بتشكيل
لجنة من مجلس الوزراء للتحضير
للمؤتمر

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 العالقات الخارجية في البرملان العراقي،
عــامــر الـفــايــز ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «حـكــومــة الكاظمي
ً
تعتبر استقرار البلد أوال من استقرار محيطه ،ولهذا تعمل
منذ فـتــرة طويلة على وســاطــات وتـقــريــب وجـهــات النظر
بــن مختلف األط ــراف اإلقليمية والــدولـيــة ،إلبـعــاد العراق
والعراقيني عن أي صراعات ،ومنع دخول العراق أي محور
إقليمي أو دولــي» .وأوضــح أن «لجنة العالقات الخارجية
ف ــي ال ـب ــرمل ــان ت ـع ـمــل ع ـلــى اس ـت ـضــافــة ال ـج ـه ــات امل ـســؤولــة
فــي الـخــارجـيــة ورئــاســة الـ ــوزراء ،ملعرفة تفاصيل املؤتمر
اإلقليمي التي تنوي حكومة الكاظمي عقده وأهدافه .وبكل
تــأكـيــد سـنـكــون داعـمــن ألي خـطــوات تـهــدف إلــى اسـتـقــرار
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
الـســوريــة وتـسـلــل مسلحي «داعـ ــش» ،وامل ـلــف األم ـنــي على
ال ـحــدود الـسـعــوديــة ،وال ـت ـجــاري أي ـضــا ،وتــرسـيــم الـحــدود
ً
مع إي ــران ،فضال عن الــديــون املترتبة على الـعــراق لصالح
الـكــويــت ،واالتـفــاقــات التجارية والنفطية مــع األردن .لكن
ُيرجح أن بغداد ترمي من وراء املؤتمر إلى تقريب وجهات
النظر بــن دول الـجــوار فــي امللف الـعــراقــي ،وملفات أخــرى
فــي املـنـطـقــة ،وتـحــديـدًا تــركـيــا والـسـعــوديــة وإيـ ــران ،ال ــدول
امل ـحــوريــة ال ـثــاث امل ـج ــاورة ل ـل ـعــراق ،ك ــون ب ـغــداد مــا زالــت
تـتـفــاوض وتتباحث مــع مختلف دول الـجــوار فــي امللفات
العالقة بشكل مباشر.
فــي املـقــابــل ،قــال الـنــائــب الـعــراقــي بــاســم خـشــان لـ«العربي
الجديد» إن «املعلومات تتسرب من داخــل الحكومة حول
املؤتمر املقرر عقده ،وبشكل غير رسمي ،ونأمل منها كشف
تفاصيله وأه ــداف ــه ومـنــافـعــه لـلـعــراق وال ـعــراق ـيــن .ونحن
نخشى أن يكون هذا املؤتمر فقط عبارة عن صرف أموال،
وإغالق الشوارع أمام املواطنني».

بناء على
نجاح القمة
الثالثية

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».

يحدث اآلن

خرق النظام
السوري
تسوية عام
 2018في درعا
(فرانس برس)

وسط تصلّب النظام السوري لفرض التهجير في محافظة درعا ،أُعلن أمس األحد عن بروز موقف روسي
بعد اجتماع مع لجان درعا المركزية ،لتمديد التهدئة بضمانة موسكو ،مع إصرار األهالي على رفض التهجير
وانتشار قوات النظام

درعا :ضمانة روسية لتمديد التهدئة

النظام يفاوض بالنار لفرض التهجير
أمين العاصي

لــم تتضح بعد معالم اتـفــاق ينهي
الصراع في محافظة درعا ،جنوبي
س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ،ب ـ ــن أه ـ ــال ـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــة
وال ـن ـظــام ال ـس ــوري ،ال ــذي ي ـصـ ّـر عـلــى فــرض
سطوته بــالـقــوة ،بينما ال ي ــزال الــوفــد الــذي
ي ـم ـث ــل األه ـ ــال ـ ــي ي ــرف ــض مـ ـب ــدأ ت ـه ـج ـيــر أي
شخص من محافظة درعا ،أو انتشار قوات
النظام في أحياء درعا البلد .ويسود هدوء
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.
لـكــن امل ـفــاوضــات تــواصـلــت أم ــس األح ــد ،مع
كـشــف الـنــاشــط اإلع ــام ــي فــي درع ــا يوسف
ـث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» عن
املصلح فــي حــديـ ٍ
عـقــد اجـتـمــاع بــن أع ـضــاء الـلـجـنــة ّ املــركــزيــة
في درعــا مع الضابط الروسي امللقب «أسد
الله» لبحث تـطــورات الوضع في املحافظة.
وي ـن ـق ــل امل ـص ـل ــح ع ــن أحـ ــد أعـ ـض ــاء الـلـجـنــة
املــركــزيــة قــولــه إن االجـتـمــاع انتهى بتمديد
اتـ ـف ــاق ال ـت ـهــدئــة ب ـض ـمــانــة روسـ ـي ــة ،بسبب
إص ــرار أعـضــاء اللجنة املــركــزيــة على رفض
تهجير عدد من األسماء الذين طالب النظام
بتهجيرهم نحو الـشـمــال ال ـســوري .ويلفت
إلــى أن الــوفــد الــروســي طلب مهلة للتشاور
م ــع ال ـن ـظ ــام ف ــي دم ـش ــق ل ـل ــرد ع ـلــى مـطــالــب
اللجنة املركزية .ويعتبر بند التهجير أكبر
العوائق بني الطرفني للتوصل إلى اتفاق ،مع

إصــرار النظام على تهجير عدد من مقاتلي
امل ـع ــارض ــة ،فـيـمــا ت ــرف ــض ال ـل ـج ـنــة املــركــزيــة
ت ـه ـج ـيــر أي شـ ـخ ــص .ك ــذل ــك تـ ـب ــرز م ـســألــة
وضع حواجز لقوات النظام في أحياء درعا
البلد كقضية خالفية أخ ــرى بــن الطرفني،
وسط محاولة اللواء الثامن املدعوم روسيًا
للتوسط والوصول إلى حل وسط.
وبدأت املفاوضات منذ أول من أمس السبت
بــن وف ــد مــن الـلـجــان املــركــزيــة فــي محافظة
درع ـ ـ ــا ،ووفـ ـ ــد م ــن أجـ ـه ــزة ال ـن ـظ ــام األم ـن ـيــة
وقواته ،تحت رعاية روسية ،ولكن «الصورة
غير واضحة واملواقف كلها ضبابية» ،وفق
الـنــاشــط اإلعــامــي أحـمــد املـســاملــة .ويضيف
ّ
ـث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن الـنـظــام
فــي حــديـ ٍ

ال ـســوري «م ـصـ ّـر عـلــى مــوقـفــه ويـضــع شــرط
ت ـه ـج ـيــر ب ـع ــض ال ـش ـب ــاب م ــن م ــدي ـن ــة درع ــا
إلــى الشمال الـســوري شرطًا أساسيًا لوقف
العملية الـعـسـكــريــة وال ـت ـفــاوض عـلــى الحل
السلمي ،ضمن االتفاقية املوقعة مع اللجنة
املركزية قبل أسبوع وأكثر».
ويـ ـب ــدي اع ـت ـق ــاده أن «ال ـج ـم ـيــع ي ـب ـحــث عن
ح ــل س ـل ـمــي وتـ ـه ــدئ ــة» ،مــرج ـحــا أن «ي ـكــون
هـنــاك ت ـنــازل مــن الـطــرفــن لتقريب وجـهــات
ال ـن ـظــر خـ ــال املـ ـف ــاوض ــات امل ـن ـع ـقــدة حــالـيــا
ل ـل ــوص ــول إل ـ ــى ح ــل س ـل ـم ــي» .وي ــوض ــح أن
املجموعات األهلية املقاومة لـقــوات النظام
ّ
«ســلـمــت كــل الـعـنــاصــر الــذيــن أســرت ـهــم يــوم
الـخـمـيــس املــاضــي إل ــى قطعهم ووحــداتـهــم

بيدرسن يدعو لوقف العنف
دعا المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سورية ،غير بيدرسن ،جميع
األطراف في سورية إلى ضمان وقف العنف والتهدئة ،والتمسك بمبدأ
حماية المدنيين والقانون اإلنساني الدولي ،مشيرًا إلى أنه يتابع «بقلق
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».

الـعـسـكــريــة ،فــي مـقــابــل وع ــود روس ـيــة بمنع
الـحـمـلــة الـعـسـكــريــة عـلــى أح ـيــاء درع ــا البلد
من قبل قوات النظام ومليشيات تساندها».
وكــانــت هــذه املـجـمــوعــات قــد أس ــرت عشرات
ال ـج ـنــود م ــن ق ــوات ال ـن ـظــام ،بـيـنـهــم ضـبــاط،
فــي املــواج ـهــات الـتــي دارت يــومــي الخميس
والجمعة املاضيني.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ت ـك ـش ــف مـ ـ ـص ـ ــادر م ـح ـل ـيــة
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن «ال ـ ـلـ ــواء ال ـث ــام ــن»
ال ـتــابــع للفيلق ال ـخــامــس املــرت ـبــط بــروسـيــا
ّ
تسلم عناصر قــوات النظام ،البالغ عددهم
ّ
 23عـنـصـرًا ،مـقــابــل الـتـعــهــد بـسـحــب جميع
تعزيزات قوات النظام من محيط مدن درعا
وبلداتها .وتلفت إلى أنه جرى تسليم النظام
ال ــدب ــاب ــة ال ـت ــي اس ـت ـح ــوذ عـلـيـهــا امل ـقــات ـلــون
املـحـلـيــون ف ــي ب ـلــدة أم امل ـي ــاذن بــريــف درع ــا
الشرقي.
من جهته ،يشير «املــرصــد الـســوري لحقوق
اإلن ـســان» إلــى أنــه «ت ـ ّـم الـتــوصــل التـفــاق بني
القوات الروسية واللجنة املركزية في حوران،
يقضي بتهجير  132شخصًا من املطلوبني
أم ـن ـي ــا إل ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» .وي ـض ـيــف
املرصد أنــه «تـ ّـم الحديث عن مهلة للتوصل
إل ــى ح ــل نـهــائــي وج ـ ــذري م ــن دون شــوائــب
تمتد إلــى الـســاعــة  12مــن منتصف الـلـيــل».
ويشير إلى أن االتفاق «يقضي بدخول قوات
اللواء الثامن املوالي لروسيا لتنفيذ االتفاق،
وتـسـلـمــه نـقــاطــا وم ــواق ــع عـسـكــريــة فــي عــدة
مناطق بــدرعــا» .وال ي ــزال وفــد أهــالــي درعــا
يــرفــض انـتـشــار ق ــوات الـنـظــام أو املليشيات
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الكويت ـ خالد الخالدي

ل ــم يـكــن فـجــر  2أغـسـطــس /آب  1990عــاديــا
ع ـلــى ال ـكــويــت أو ع ـلــى املـنـطـقــة بـشـكــل ع ــام،
م ــع ت ـج ــاوز ال ـق ـط ـعــات الـعـسـكــريــة الـعــراقـيــة
ُ
الـ ـح ــدود الـكــويـتـيــة لـتـحـتــل ال ـب ــاد وتـسـقــط
الحكومة ،مـ ّ
ـؤديــة إلــى أزمــة إقليمية ودولية
لــم يـتـجــاوزهــا ال ـعــراق حتى ال ـيــوم .وال تــزال
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ه ــذه ال ــذك ــرى تـمـثــل جــرحــا كـبـيـرًا بالنسبة
ل ـل ـك ــوي ــت ،وس ـ ّـبـ ـب ــت ل ـه ــا ص ــدم ــة سـيــاسـيــة
واقتصادية واجتماعية لــم تخرج منها إال
بعد سقوط النظام العراقي عام  2003عقب
االحتالل األميركي للبالد .واستذكرت وكالة
األن ـب ــاء الـكــويـتـيــة «ك ــون ــا» ال ـغ ــزو ال ـعــراقــي،
أمــس األح ــد ،معتبرة أن «الـكــويــت تستعيد
في ذكــرى الغزو الغاشم صفحات مؤملة من
تاريخها ال يمكن نسيانها ،لكنها في الوقت
نفسه تضرب أروع األمثلة في التعالي على
الـ ـج ــراح وال ـت ـس ــام ــح ومـ ــد ي ــد ال ـت ـع ــاون مع
ال ـعــراق الـشـقـيــق» .وكــانــت الـكــويــت مــن أكثر
الدول الداعمة للعراق أثناء الحرب العراقية
 اإليــرانـيــة ( ،)1988 1980عبر تقديم املنحً
املالية والقروض لبغداد ،فضال عن تحويل
املــوانــئ الكويتية إلــى مــراكــز إلم ــداد الـعــراق
بـعــد دمـ ــار امل ــوان ــئ ال ـعــراق ـيــة أث ـن ــاء ال ـحــرب.
ودف ـعــت فــي ه ــذا ال ـصــدد ثمنًا أمـنـيــا كبيرًا،
ّ
وتعرضها
مع استهداف ناقالتها النفطية،
لسلسلة تـفـجـيــرات داخ ــل ال ـبــاد ،بـمــا فيها
م ـحــاولــة اغ ـت ـيــال أم ـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ جــابــر
صـبــاح ع ــام  .1985وه ــي عمليات
األح ـمــد الـ ّ
انـتـقــامـيــة نــفــذتـهــا ج ـمــاعــات مــوال ـيــة إلي ــران
انتقامًا من موقف الكويت أثناء الحرب.
لكن الخالفات تصاعدت بعد نهاية الحرب
الـعــراقـيــة  -اإليــران ـيــة بــن الـكــويــت وال ـعــراق،

وس ــط ات ـهــامــات عــراق ـيــة بــاسـتـيــاء الـكــويــت
على إنتاج حقل الرميلة النفطي ،ومحاولة
إحـيــاء الـعــراق الخالفات الـحــدوديــة القديمة
بني البلدين ،رغم وجود معاهدات أولية بني
البلدين منذ عــام  .1913ولــم تصمد القوات
الـكــويـتـيــة أمـ ــام قـ ــوات ال ـح ــرس الـجـمـهــوري
الـ ـع ــراق ــي ،فـسـقـطــت ال ـعــاص ـمــة ال ـك ــوي ــت في
غضون ساعات قليلة ،فيما لجأت الحكومة
ّ
الكويتية إل ــى الـسـعــوديــة ،وشــكـلــت حكومة
منفى من مدينة الطائف ،جنوبي البالد .كما
ّ
من الكويتيني عبر الحدود
فــر مئات اآلالف ّ
السعودية ،قبل تدخل قوات التحالف الدولي
بقيادة الواليات املتحدة في عملية «عاصفة
ُ
الـ ـصـ ـح ــراء» ،لــت ـن ـهــي ال ــوج ــود ال ـع ــراق ــي في
الكويت في فبراير/شباط .1991
وارتكزت السياسة الكويتية تجاه العراق عقب
تحرير البالد عــام  1991من الـقــوات العراقية
على «نقطتني مهمتني ،هما أن النظام العراقي
الـســابــق ال يمكن الــوثــوق بــه والـتـعــامــل معه،
وأن الشعب العراقي مغلوب على أمــره وهو
ضحية للنظام الحاكم وقتها» ،وفقًا لبيانات
الحكومة الكويتية الرسمية .وبعد مــرور 31
عامًا على غزو العراق للكويت ،تبدو العالقات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة فـ ــي أحـ ـس ــن ح ــاالت ـه ــا
تاريخيًا ،مع ّ
طي صفحة الخالفات التاريخية
املتعلقة بالحدود بني البلدين ،عقب اعتراف

التابعة له وإيكال األمر إلى الجانب الروسي
مــن خــال ال ـلــواء الـثــامــن ال ــذي ي ـقــوده أحمد
ال ـع ــودة ،أب ــرز ال ـقــادة الـســابـقــن فــي فصائل
ّ
ويضم هــذا اللواء عددًا
املعارضة السورية.
كبيرًا من شبان محافظة درعا ،الذين أجروا
تـســويــات مــع الـنـظــام تـحــت إش ــراف روس ــي.
ويتخذ ال ـعــودة مــن بـلــدة بـصــرى الـشــام في

ريف درعــا الشرقي مقرًا له ،ولـ ّـوح بالتدخل
لصالح األهــالــي فــي أحـيــاء درع ــا الـبـلــد ،في
ح ــال أصـ ـ ّـرت ق ــوات ال ـن ـظــام عـلــى اقتحامها
خالفًا التفاقات سابقة.
ّ
يشدد املتحدث باسم
وإزاء هــذه التطورات
«تجمع أحرار حوران» أبو محمود الحوراني
في حديث لـ«العربي الجديد» على أن اللجنة

امل ــرك ــزي ــة ت ــرف ــض ت ـه ـج ـيــر أي ش ـخ ــص مــن
محافظة درعا ،مشيرًا إلى أن النظام يطالب
بتهجير بضعة أشـخــاص فقط .مــن جانبه،
يــوضــح عضو لجنة الـتـفــاوض عــن األهــالــي
حديث لـ«العربي الجديد»
عدنان املساملة في
ٍ
أن الـنـظــام يطالب بتهجير شخصني ،هما
مؤيد حــرفــوش مــن مخيم درعــا وأبــو عبدو

املساملة امللقب بـ«الهفو» ،وأشخاص تابعني
لهما .ويكشف أن مطالب النظام اقتصرت
ف ــي الـنـهــايــة عـلــى املـطــالـبــة بـتـهـجـيــر هــذيــن
الشخصني فقط ،متوقعًا ّ
رد لجنة التفاوض
عن األهالي قريبًا على مطالب النظام.
مــن جهتها تنقل صحيفة «الــوطــن» املوالية
للنظام عن مصادر مطلعة في محافظة درعا
قولها إن قــرار النظام «حاسم وال رجعة فيه،
وهــو إع ــادة األم ــن واألم ــان إلــى كــامــل املنطقة
الـجـنــوبـيــة» ،مـشـيــرة إلــى أن الـنـظــام لــن يقبل
ببقاء الوضع على ما كان عليه خالل الفترة
امل ــاض ـي ــة «ومـ ـ ــن ال ي ـق ـبــل وال ي ــري ــد ت ـســويــة
أوض ــاع ــه فـسـيـكــون عـلـيــه املـ ـغ ــادرة» .ويـ ّـدعــي
ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري وجـ ــود «إره ــابـ ـي ــن» داخ ــل
أح ـي ــاء درعـ ــا ال ـب ـلــد ،ف ــي ح ــن تــؤكــد م ـصــادر
محلية أن النظام يهدف إلى إفراغ هذه األحياء
من كل القوى األهلية القادرة على الدفاع عن
حديث
السكان .وحول ذلك ،تعتبر املصادر في
ٍ
ّ
لـ «العربي الجديد» أن «هناك توجسًا وخوفًا
لــدى سكان أحـيــاء درعــا البلد مــن قيام قــوات
النظام بعمليات انتقام واسعة ،كما سبق أن
فـعــل فــي الـغــوطــة الـشــرقـيــة للعاصمة دمشق
وفي ريف حمص الشمالي ،رغم التوقيع على
ات ـف ــاق ــات ت ـس ــوي ــة» .ووفـ ــق املـ ـص ــادر ،يخشى
أهالي محافظة درعا من تنامي الدور اإليراني
ف ــي ج ـنــوب س ــوري ــة ،عـبــر ان ـت ـشــار مليشيات
ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق في مختلف
املناطق السورية التي سيطرت عليها.
وكــان النظام الـســوري قــد عقد «صفقة» مع
«ج ـيــش خــالــد بــن الــول ـيــد» امل ــوال ــي لتنظيم
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ف ـ ــي عـ ـ ــام  ،2018س ـم ـح ــت ل ـه ــذا
«ال ـج ـي ــش» بـنـقــل ع ـن ــاص ــره م ــن ري ــف درع ــا
الغربي إلى البادية السورية .وهو ما يعني
أن محافظة درعــا باتت خالية تمامًا من أي
وجود لعناصر التنظيم ،ولكن النظام ّ
يتذرع
لـتـهـجـيــر ك ــل م ــن يـشـكــل خ ـط ـرًا عـلـيــه تحت
مسمى «م ـحــاربــة داعـ ــش» .واعـتـمــد النظام
الـ ـس ــوري س ـيــاســة الـتـهـجـيــر م ـنــذ منتصف
عــام  2014مع املناطق التي تضطر لتوقيع
اتفاقات تسوية.

إيران تتبرأ من مهاجمة السفينة ...وإسرائيل تهددها
العراق بالحدود الرسمية بني البلدين في عام
 .1994بـعــدهــا ،أحجمت الـكــويــت عــن التدخل
فــي ال ـشــؤون الـعــراقـيــة الــداخـلـيــة بـعــد سقوط
نظام الرئيس الراحل صدام حسني عام ،2003
رغم وجود خالفات حول ميناء مبارك الكبير
ال ـكــوي ـتــي ،والـ ــذي يـخـشــى ال ـعــراق ـيــون م ــن أن
يؤثر على حركة املالحة في السواحل املقابلة
للخليج.
واقـ ـت ــرب ال ـب ـل ــدان م ــن ت ـســويــة الـتـعــويـضــات
املستحقة للكويت على العراق نتيجة الغزو
العراقي وتدمير البنية التحتية الكويتية،
ودف ـع ــت ال ـس ـل ـطــات ال ـعــراق ـيــة م ــا قـيـمـتــه 50
مـلـيــار دوالر تـعــويـضــات لـلـغــزو ،ول ــم يتبق
ُ
سـ ــوى  2.4م ـل ـيــار دوالر ،ت ـس ـت ـق ـطــع بشكل
دوري من عائدات العراق النفطية .وسبق أن
وافـقــت الـكــويــت على تأجيل تسديد الـعــراق
دي ــون ــه م ــن ع ـ ــام  2014وحـ ـت ــى ع ـ ــام ،2018
وذلك ملساندة الجهود العراقية في محاربة
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش»ّ ،
وأج ـ ـلـ ــت أيـ ـض ــا مـطــالـبــة
العراق بالديون املستحقة ،البالغة قيمتها 6
مليارات دوالر.
وي ـت ـع ــاون ال ـب ـل ــدان ف ــي ال ـعــديــد م ــن املـلـفــات
االق ـت ـص ــادي ــة واالس ـت ـث ـم ــاري ــة ،إض ــاف ــة إل ــى
ال ـت ـعــاون األم ـن ــي امل ـش ـتــرك ،ودع ــم الــاجـئــن
والنازحني الذين دمرت مدنهم وقراهم عقب
الحرب على «داعش».

صالح النعامي
طهران ـ صابر غل عنبري

تـ ـح ــاول إس ــرائ ـي ــل االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـه ـجــوم
الذي تعرضت له إحدى السفن التي يملكها
إســرائـيـلــي فــي بحر عـمــان الجمعة املــاضــي،
عـبــر تحميلها إيـ ــران مـســؤولـيــة ه ــذا األم ــر،
مهددة بالرد عليه ،وفي الوقت ذاته محاولة
ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى ال ـص ـي ـغــة ال ـن ـهــائ ـيــة لــات ـفــاق
ال ـن ــووي م ــع إيـ ـ ــران ،ال ـتــي ن ـفــت أي دور لها
ب ــال ـه ـج ــوم ع ـل ــى ال ـس ـف ـي ـن ــة .وذكـ ـ ـ ــرت إذاع ـ ــة
ً
الجيش اإلسرائيلي ،أمس األحــد ،أن كال من
املستوى السياسي والعسكري في تل أبيب
مـعـنـيــان بــاسـتـغــال الـهـجــوم ملـنــح إســرائـيــل
مـ ـك ــاس ــب سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وال ـ ــدف ـ ــع نـ ـح ــو ق ـب ــول
مواقفها املتعلقة بالشروط الواجب توفرها
قبل ال ـعــودة إلــى االت ـفــاق ال ـنــووي مــع إي ــران.
ولـفـتــت إل ــى أن إســرائ ـيــل شــرعــت ف ــي حملة
سياسية ودبلوماسية واسـعــة النطاق ،في
محاولة لتجنيد املجتمع الدولي ضد إيران،
وتسويغ طــرح التمدد اإليــرانــي فــي املنطقة
ض ـمــن ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي ي ـتــوجــب أن يـتـطــرق
لها االت ـفــاق املستقبلي بــن طـهــران والـقــوى
العظمى.
ونوهت اإلذاعــة إلــى أنــه في إطــار التحركات
الدبلوماسية التي أقــدمــت عليها إسرائيل،

شدد وزير الخارجية اإلسرائيلي يئير لبيد،
فــي ات ـص ــاالت مــع وزراء خــارج ـيــة الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ،وبــري ـطــان ـيــا ،وروم ــانـ ـي ــا ،ع ـلــى أن
إي ـ ـ ــران ب ــات ــت ت ـم ـثــل «خـ ـطـ ـرًا ع ـل ــى ال ـت ـج ــارة
الدولية» .وأوضحت أن املستويات العسكرية
والسياسية فــي تــل أبيب درســت أيضًا الــرد
عسكريًا على الـهـجــوم ،مشيرة إلــى أن الــرد
العسكري ومهاجمة أهداف إليران في البحر
يعدان ضمن الخيارات التي طرحت للنقاش،
أو شـ ــن ه ـ ـجـ ــوم سـ ـيـ ـب ــران ــي ضـ ــد م ــراف ـق ـه ــا
ال ـح ـي ــوي ــة ،ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ه ـج ــوم آخـ ــر ضد
أهــدافـهــا فــي ســوريــة ،لكنها أش ــارت إل ــى أن
القيادة اإلسرائيلية لم تقرر بعد طابع الرد
العسكري على الهجوم اإليراني.
من ناحيته ،قــال املعلق العسكري لصحيفة
«ي ــدي ـع ــوت أحـ ــرونـ ــوت» رون ب ــن ي ـش ــاي إن
إس ــرائ ـي ــل ت ـح ــاول اس ـت ـغــال ال ـح ــدث بـهــدف
الـ ــدفـ ــع نـ ـح ــو ط ــرح ــه أمـ ـ ـ ــام م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن،
واس ـت ـص ــدار قـ ـ ــرارات أم ـم ـيــة ج ــدي ــدة تقلص
مــن هــامــش امل ـن ــاورة أم ــام إيـ ــران ،إل ــى جانب
الـ ــرد عـسـكــريــا ع ـلــى ال ـه ـج ــوم .وأضـ ـ ــاف ،في
تقرير نشره موقع الصحيفة أمس األحد ،أنه
حسب التقديرات السائدة في إسرائيل ،فإن
إيران تورطت عن غير قصد في الهجوم على
السفينة ،حيث إن «الحرس الثوري» اإليراني
هاجم السفينة بهدف إلـحــاق أض ــرار مادية

بينت :إيران تحاول،
وبشكل جبان ،التملص
من مسؤوليتها
فقط بها ،منوهًا إلــى أن مقتل شخصني من
طــاقــم الـسـفـيـنــة ف ــي ال ـه ـجــوم م ــس سياسيًا
ب ــامل ــوق ــف اإليـ ــرانـ ــي .ب ـ ـ ــدوره ،شـ ــدد الــرئ ـيــس
ال ـســابــق لـشـعـبــة االس ـت ـخ ـب ــارات الـعـسـكــريــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ــام ــوس ي ــادل ــن ،ف ــي سلسلة
تـغــريــدات ،على وجــوب أن تستغل إسرائيل
الـهـجــوم فــي مـحــاولــة الـتــأثـيــر عـلــى الصيغة
النهائية لالتفاق بني طهران والقوى الكبرى
بـ ـش ــأن بــرنــام ـج ـهــا ال ـ ـنـ ــووي ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ـهــا
مـطــالـبــة بـ ــإدارة املــواج ـهــة مــع إيـ ــران ،بحيث
يتم التركيز على قضيتني أساسيتني وهما:
البرنامج النووي ومشروع الصواريخ ذات
دقة اإلصابة العالية لدى «حزب الله».
وأع ـلــن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي نفتالي
بينت ،بحسب بيان صــادر عــن مكتبه أمس
ً
األح ــد ،أن هـنــاك «دل ـيــا» يثبت ت ــورط إيــران
بالهجوم على السفينة .وق ــال بينت ،خالل
االجتماع األسبوعي للحكومة ،ردًا على نفي

طهران أن تكون وراء الهجوم على السفينة:
«سـمـعــت أن إيـ ــران ت ـح ــاول ،وبـشـكــل جـبــان،
التملص مــن مسؤوليتها عــن هــذا الـحــادث،
وه ــم يـنـكــرون ضلوعهم فـيــه .وأج ــزم بشكل
قاطع أن إيــران هي التي نفذت الهجوم على
السفينة» .وأضاف أن «الدليل االستخباراتي
مـ ـ ــوجـ ـ ــود ،ون ـ ـتـ ــوقـ ــع أن يـ ــوضـ ــح امل ـج ـت ـم ــع
ال ــدول ــي لـلـنـظــام اإلي ــران ــي أن ــه ارت ـك ــب خطأ
ف ــادح ــا» .وتــابــع« :ف ــي أي ح ــال ،نـحــن نعرف
ك ـيــف ن ــرس ــل رس ــال ــة إلـ ــى إيـ ـ ــران بـطــريـقـتـنــا
ال ـخ ــاص ــة» .واع ـت ـبــر أن «ع ـم ـل ـيــات البلطجة
اإليــران ـيــة تشكل خـطـرًا لـيــس عـلــى إســرائـيــل
فحسب ،بل هي تمس أيضًا بمصالح دولية
وبـحــريــة املــاحــة والـتـجــارة الــدول ـيــة» .وكــان
املـتـحــدث بــاســم وزارة الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة،
سعيد خطيب زادة ،نـفــى صـحــة االتـهــامــات
اإلســرائـيـلـيــة لـطـهــران بتنفيذ الـهـجــوم على
سـفـيـنــة إســرائ ـي ـل ـيــة ،ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،في
شمال بحر عمان .وأكد ،في مؤتمر صحافي،
أن االتـهــامــات اإلسرائيلية «ال أس ــاس لها»،
ً
قائال إنها «إسـقــاط» ،وداعيًا إلــى الحذر من
الــوقــوع فــي «ال ـشــرك اإلســرائـيـلــي» .وتعليقًا
على مــا أوردت ــه قـنــاة «الـعــالــم» اإليــرانـيــة من
أن اسـتـهــداف السفينة جــاء ردًا على هجوم
إسرائيلي في سورية ،نفى املتحدث اإليراني
علمه بهذه التقارير ،ولم يؤكدها.
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شرق
غرب
روحاني :أخفينا جزءًا
من الحقيقة عن الشعب

ق ـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،ح ـســن
روح ــان ــي (الـ ـص ــورة) ،أم ــس األح ــد،
االع ـ ـ ـتـ ـ ــذار إلـ ـ ــى الـ ـشـ ـع ــب اإليـ ــرانـ ــي
ملـعــانــاتــه االق ـت ـصــاديــة ،طــالـبــا منه
«الـصـفــح» ،مــع تأكيده أن حكومته
ف ـع ـل ــت كـ ــل مـ ــا فـ ــي وسـ ـعـ ـه ــا .وأكـ ــد
روحـ ــانـ ــي ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه خـ ــال آخ ــر
اج ـت ـم ــاع ل ـح ـكــوم ـتــه ق ـب ــل ان ـق ـضــاء
واليته ،أن الظروف التي واجهتها
إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـ ـن ـ ــذ عـ ـ ـ ـ ــام  2018ك ــان ــت
«حربية» ،بعد االنسحاب األميركي
من االتفاق النووي .وقــال روحاني
«لم نقل للشعب يومًا غير الحقيقة
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـكــن
جــزءا مــن الحقائق ال يمكن ذكرها
للشعب ،ألننا وجدنا أن العلم بها
غير مفيد وكــانــت لدينا خشية أن
تضر بالوحدة الوطنية».
(العربي الجديد)

برهم صالح يشارك
بتنصيب رئيسي
أع ـل ــن امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
اإلي ــران ـي ــة ،سـعـيــد خـطـيــب زادة في
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي أمـ ــس األحـ ـ ــد ،أن
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ب ــره ــم ص ــال ــح
يــزور طـهــران يــوم الخميس املقبل،
لـلـمـشــاركــة ف ــي ح ـفــل أداء الــرئـيــس
اإليــرانــي املنتخب إبراهيم رئيسي
اليمني في البرملان اإليراني .وأشار
خطيب زادة إلى أن عشرات الوفود
مـ ــن دول م ـخ ـت ـل ـفــة سـ ـتـ ـش ــارك فــي
االحتفال.
(العربي الجديد)
األمن العراقي يعتقل
عناصر في «داعش»
أعلنت السلطات األمنية العراقية،
أم ــس األح ـ ــد ،ع ــن اع ـت ـقــال ع ــدد من
عناصر تنظيم «داعش» .وذكر بيان
لخلية اإلعـ ــام األم ـنــي الحكومية،
أم ــس األح ـ ــد ،أن ــه ت ــم ال ـق ـبــض على
عنصر بارز بتنظيم «داعش ،يدعى
(أبو رسول) خالل عملية أمنية في
ب ـل ــدة ال ـش ــرق ــاط بـمـحــافـظــة صــاح
ال ــدي ــن .وبــال ـتــزامــن أع ـلــن املـتـحــدث
باسم القائد العام للقوات املسلحة
ال ـلــواء يحيى رس ــول ،الـقـبــض على
قيادي بالتنظيم في عملية شمالي
البالد ،قال إنه ُيكنى بـ(أبو جراح).
ك ـم ــا أكـ ــد ال ـق ـب ــض ع ـل ــى  6عـنــاصــر
م ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ك ــرك ــوك وب ـغ ــداد
ونينوى.
(العربي الجديد)
سورية :توثيق مقتل
 129مدنيًا في يوليو
وث ـقــت الـشـبـكــة ال ـس ــوري ــة لـحـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان ف ــي ت ـق ــري ــر صـ ــدر عـنـهــا
أمـ ــس األحـ ـ ــد م ـق ـتــل  129شـخـصــا
ف ـ ــي خـ ـ ــال شـ ـه ــر ي ــولـ ـي ــو /ت ـم ــوز
ً
 .2021ومن بني الضحايا  44طفال
و 17سـ ـي ــدة .وف ـي ـم ــا ق ـت ــل ال ـن ـظــام
ً
 46مــدنـيــا بينهم  20ط ـفــا ،قتلت
الـقــوات الروسية  21مدنيًا بينهم
ً
 12طفال .ووثق التقرير قتل هيئة
ت ـحــريــر ال ـش ــام (ال ـن ـص ــرة ســابـقــا)
ملدني واحد مقابل  11مدنيًا بينهم
ط ـ ـفـ ــان ق ـ ـضـ ــوا عـ ـل ــى ي ـ ــد «ق ـ ـ ــوات
سورية الديمقراطية».
(العربي الجديد)
شقيقة كيم تحذر
كوريا الجنوبية

حـ ــذرت ك ـيــم ي ــو ج ــون ــغ (الـ ـص ــورة)
شقيقة زعيم كــوريــا الشمالية كيم
ج ــون ــغ أون ،أم ـ ــس األحـ ـ ــد ،ك ــوري ــا
الجنوبية من أنها ستلحق الضرر
بعزم الكوريتني تحسني العالقات
بينهما إذا نفذت مناورات عسكرية
مـ ـشـ ـت ــرك ــة م ـ ـ ـقـ ـ ــررة مـ ـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة .ونـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
املركزية الكورية الرسمية عن كيم
ي ــو جــونــغ قــول ـهــا إن ــه س ـي ـكــون من
ال ــرع ــون ــة افـ ـت ــراض أن اج ـت ـمــاعــات
الـ ـقـ ـمـ ـة ب ـ ــن الـ ـك ــوريـ ـت ــن وش ـي ـك ــة
الحدوث.
(رويترز)
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تطرح التطورات في تونس ،منذ القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد ،في  25يوليو/
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 ّ
بأن التطمينات اللفظية ال تكفي

تونس :الحريات بخطر

آمنة قالل :األفعال
ستؤكد مدى احترام
حقوق اإلنسان

تطمينات قيس سعيّد
ال تكفي

تونس ـ بسمة بركات

مــا زالــت اإلجـ ــراءات االستثنائية
الـتــي اتخذها الرئيس التونسي
ّ
سعيد ،في  25يوليو/تموز
قيس
املــاضــي ،بما فــي ذلــك تعليق عمل البرملان
ملدة  30يومًا ،وإعفاء رئيس الحكومة هشام
ّ
املشيشي ،ورفع الحصانة البرملانية عن كل
أعضاء مجلس نواب الشعب (البرملان) ،وما
تــاهــا مــن خ ـطــوات إضــاف ـيــة ،ع ــدت بمثابة
انـقــاب على الــدسـتــور والـنـظــام السياسي،
تلقي بظاللها على املشهد في البالد .وتثير
التطورات املتالحقة في تونس مخاوف من
ض ــرب ال ـحــريــات وح ـقــوق اإلن ـس ــان ،بسبب
ت ـع ــدد ال ـتــوق ـي ـفــات ل ـش ـخ ـص ـيــات سـيــاسـيــة
ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،وذلـ ــك ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ّ
سعيد في
التطمينات املتتالية التي يقدمها
كل خطاباته.
وأعـلـنــت ع ــدة مـنـظـمــات وطـنـيــة فــي تونس
عــن تـكــويــن لجنة ملتابعة ه ــذه اإلج ـ ــراءات،
وخ ـصــوصــا م ــدى اح ـت ــرام ح ـقــوق اإلن ـســان
والحريات ورصــد التجاوزات ،فيما أعربت
منظمة «هيومن رايتس ووتــش» عن قلقها
ّ
سعيد
إزاء الوضع في تونس ،منذ أن تولى
ك ــام ــل ال ـس ـل ـط ــات واعـ ـتـ ـق ــال ن ــائ ــب مـسـتـقــل
م ـ ـعـ ــروف ب ــانـ ـتـ ـق ــاده ل ـل ـج ـي ــش وال ــرئـ ـي ــس.
وق ــال مــديــر املنظمة لـشـمــال أفــريـقـيــا ،إريــك
ّ
غولدستني ،أمــس األول ،إن اعتقال النائب
ُ
ياسني العياري «يؤكد ما كــان يخشى منه
ّ
ّ
سعيد قد يستخدم سلطاته
من أن الرئيس
غير الـعــاديــة ضــد مـعــارضـيــه» .كما أعربت
املنظمة عن قلقها إزاء اعتقال أربعة أعضاء
مـ ــن «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» ،ب ـي ـن ـهــم ع ـض ــو بـمـجـلــس
الـ ـ ـش ـ ــورى ل ـل ـح ــرك ــة وآخ ـ ـ ــر ي ـن ـت ـمــي ل ـطــاقــم
الـتـشــريـفــات (ال ـبــروتــوكــول) الـتــابــع لرئيس

الـحــركــة ورئـيــس الـبــرملــان راش ــد الغنوشي،
وثالث كان حارسه الشخصي سابقًا ،لفترة
بزعم السعي إلى «ارتكاب أعمال عنف» أمام
البرملان.
وقـ ــالـ ــت مـ ــديـ ــرة م ـك ـت ــب «هـ ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس
ووتــش» في تونس آمنة قــال ،في تصريح
ّ
لـ«العربي الجديد» إن أبرز مخاوفهم تكمن
ف ــي تـجـمــع ال ـس ـل ـطــات ب ـيــد ش ـخــص واح ــد،
ما قد يقود إلــى التفرد بالسلطة ونــوع من
االسـتـبــداد ،مــؤكــدة أنــه يــؤمــل أن يـكــون هذا
ّ
ال ـح ــل وق ـت ـي ــا ،وأل ت ـت ـحــول هـ ــذه ال ـتــداب ـيــر
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة إل ــى طــري ـقــة إلدارة ال ـش ـ ّـؤون
الـعــامــة ب ـصــورة دائ ـمــة .وأعـلـنــت ق ــال أنـهــم
يـتــابـعــون الــوضــع بـشـكــل كـبـيــر ،وال ّ بــد من
احترام حقوق اإلنسان ،مشيرة إلى أنه حتى
خالل التدابير االستثنائية ال يجب أن يكون
حــريــات التي
ه ـنــاك ان ـح ــراف بــالـحـقــوق وال ـ ّ
نص عليها الدستور .وبينت أنــه ال بد من
احترام شروط املحاكمات العادلة ،واالمتناع
عن تصفية الحسابات ،فليس هذا املطلوب
فــي تــونــس ،بــل ال بــد مــن محاسبة حقيقية
املستويات ،وبعيدًا عن اإلفالت
على جميع ّ
مــن الـعـقــاب ،ألن ـهــا ت ــؤدي إل ــى تعفن املـنــاخ
عمومًا ،معتبرة أن املحاسبة يجب أن تشمل
ّ
ال ـج ـم ـيــع ،وح ـت ــى األم ـن ـي ــن ،وج ـ ــل قـضــايــا
الفساد واإلرهاب.
ّ
ول ـف ـتــت قـ ــال إلـ ــى أن ال ـتــوق ـي ـفــات وت ـحــرك
النيابة العمومية جاءا بعد رفع الحصانة،
وبالتالي كان هناك محرك سياسي مباشرة
بعد قرارات رئيس الجمهورية التي ّتقضي
باتخاذ تدابير استثنائية .وأعلنت أنه ال بد
من التثبت من اإلج ــراءات ،إن كانت سليمة
أو ال ،وه ــل اح ـتــرمــت ال ـش ــروط املـنـصــوص
عليها من حضور املحامي واحترام حقوق
ّ
األش ـ ـخـ ــاص امل ــوق ــوف ــن؟ وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن

تجمع السلطات بيد
شخص واحد قد يقود
إلى نوع من االستبداد

توقيف نائبين عن «الكرامة»

أوقف نائبان ينتميان إلى ائتالف «الكرامة» الذي ناهض اإلجراءات األخيرة
للرئيس قيس سعيد وتعليقه عمل البرلمان .وقــال رئيس «الكرامة»
سيف الــديــن مخلوف (الــصــورة)،
أمــس األحـــد ،عبر «فــيــســبــوك» ،إن
النائبين ماهر زيد ومحمد العفاس
قيد التوقيف المؤقت في إطار
«تحقيق يجريه القضاء العسكري».
وأضــــاف مــخــلــوف ،وهـــو محام
مناهض بشدة لسعيد ،أن النائبين
وهو نفسه مالحقون في قضية
مرتبطة بمشادة وقعت في مارس/
آذار الماضي في مطار تونس.
ّ
تشكل لجنة لرصد التجاوزات ضد حقوق اإلنسان (الشاذلي بن إبراهيم)Getty/
منظمات تونسية

هناك قضايا سيتم التثبت منها ،فهل هي
مــرفــوعــة فــي الـسـ ّـابــق أم تـمــت إثــارتـهــا فقط
اآلن؟ وأوضحت أنه سيتم النظر في امللفات
حالة بحالةّ .
وأش ــارت إلــى أنـهــم يتابعون قضية النائب
ياسني العياري ،والقضية نفسها ال تخلو
ّ
م ــن إش ـ ـكـ ــاالت ،ك ـم ــا أن م ـحــاك ـمــة املــدن ـيــن
أم ــام املـحــاكــم العسكرية مــرفــوضــة ،وأيضًا
مـ ـح ــاكـ ـم ــات ال ـ ـ ـ ــرأي ب ـص ـف ــة ع ـ ــام ـ ــة .وح ـ ــول
ّ
سعيد بخصوص
التطمينات التي قدمها
ّ
احترام الحقوق والحريات ،أوضحت قالل أن

التطمينات جيدة ،ومن املهم أن يكون هناك
ّ
تـطـمـيـنــات ،لـكــن األف ـع ــال هــي الـتــي ستؤكد
م ــدى اح ـت ــرام ال ـحــريــات وح ـق ــوق اإلن ـس ــان،
ُ
وبالتالي سيتم انتظار األيــام املقبلة لتبني
ّ
هل أن هذه التصريحات كانت كافية أم ال.
مــن جـهـتــه ،ق ــال رئ ـيــس الــراب ـطــة التونسية
لـلــدفــاع عــن حـقــوق اإلن ـس ــان ،جـمــال مسلم،
ّ
في تصريح لـ«العربي الجديد» إن منظمات
وط ـن ـيــة ع ـق ــدت اج ـت ـمــاعــا م ـش ـتــركــا ،أخ ـي ـرًا،
وق ــررت تكوين لجنة ملتابعة مــدى احـتــرام
حـقــوق اإلن ـســان وال ـحــريــات خ ــال التدابير

ّ
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة .وأكـ ـ ــد أنـ ـ ــه خ ـ ــال ال ـتــداب ـيــر
االسـتـثـنــائـيــة ق ــد ال يـقــع ا ّح ـت ــرام الـحــريــات
والـ ـحـ ـق ــوق ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أنـ ـ ــه س ـي ـتــم رص ــد
ال ـس ـي ــاس ــات الـ ـع ــام ــة ،وإذا ت ـم ــت مــاحـظــة
تـ ـج ــاوزات فـسـتــرســل م ـبـّـاشــرة إل ــى رئــاســة
ال ـج ـم ـهــوريــة .وأوض ـ ــح أنـ ــه خ ــال ال ـظــروف
االستثنائية ،وعندما تجتمع السلطات بيد
ـد ،تصبح امل ـخ ــاوف مشروعة
شـخــص واح ـ
نظريًا ،مبينًا ّأنــه ال ّ
بد من املتابعة واقعيًا.
ّ
وأشار إلى أنه عندما تم منع ممثل الرابطة
ال ـت ــون ـس ـي ــة لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان

أسئلة ما بعد  25يوليو
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
صالح الدين الجورشي

ينتظر التونسيون أن يكشف لهم الرئيس
ق ـيــس س ـعـ ّـيــد ع ــن ه ــوي ــة رئ ـي ــس الـحـكــومــة
الـجــديــد ،وتـحــديــد مــامــح خريطة الطريق
ال ـع ـت ـيــدة .ال ـغ ـمــوض ال ي ــزال سـيــد املــوقــف،
رغم أن البالد تشهد وضعًا هادئًا ،ودواليب
الــدولــة تسير بشكل طبيعي .لكن مــع ذلــك،
ال يـتــوقــف الـتــونـسـيــون ع ــن ط ــرح األسـئـلــة
في جميع االتجاهات ،ودراسة االحتماالت
والسيناريوهات املمكنة .ويستوي في هذا
األمر من اعتبروا أن ما حدث هو «انقالب»،
ّ
سعيد «حركة إنقاذ»
ومن يعتقد بأن حراك
للدولة والبالد.
وحـ ـي ــال هـ ــذا االنـ ـقـ ـس ــام ،ال يـ ـ ــزال عـ ــدد مــن
الشخصيات واألحزاب السياسية متمسكني
بالطعن في شرعية القرارات التي اتخذها
رئيس الدولة ،لكن الطيف الواسع من هذه
األطــراف بدأ بالتأقلم تدريجيًا مع الوضع
الجديد ،سواء من خالل مواقف االصطفاف
ّ
سعيد ،أو بالقول إن ما حصل فرضته
وراء
«الـضــرورة» ،وأن املطلوب حاليًا هو دعوة
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ــأك ـث ــر م ــا ي ـم ـكــن مــن
الضمانات ،حتى ال يؤثر ذلك على الحريات
والديمقراطية.
صدمة «النهضة»

بالنسبة لحركة «النهضة» ،الطرف األكبر

واألث ـق ــل وزنـ ــا ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،فـقــد أدخـلـتـهــا
ال ـصــدمــة ف ــي حــالــة ارت ـب ــاك غـيــر مـسـبــوقــة.
ولــم تكن الـحــركــة مهيأة ملــواجـهــة مثل هذا
ّ
ال ـس ـي ـنــاريــو ،ف ــي ظ ــل ع ــدم ام ـتــاك ـهــا خطة
بديلة ،رغم صراعها السياسي الطويل مع
ســاكــن قـصــر ق ــرط ــاج .فـقـيــادتـهــا لــم تتوقع
أن ي ـن ـجــح رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي نـســج
تحالف قــوي مع املؤسسة العسكرية ،رغم
أن هــذه العالقة كــانــت تتطور وتتوثق في
الـعـلــن وأمـ ــام الـجـمـيــع .ول ـه ــذا الـسـبــب كــان
وقــع ال ـق ــرارات قــويــا على راش ــد الغنوشي،
بصفته رئيسًا لحركة «النهضة» وللسلطة
الـتـشــريـعـيــة (ال ـب ــرمل ــان) ،خـصــوصــا عندما
م ـن ـع ــه الـ ـجـ ـن ــود مـ ــن دخ ـ ـ ــول مـ ـق ـ ّـر األخـ ـي ــر،
فــاضـطــر إل ــى أن يـقـضــي بـقـيــة الـلـيــل داخــل
س ـي ــارت ــه ،ف ــي ح ــرك ــة احـتـجــاجـيــة ل ــم تغير
شيئًا من الواقع.
فـ ــي تـ ـل ــك الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات ،م ـث ـل ــت أم ـ ـ ــام ال ــرج ــل
ت ـج ــرب ـت ــان م ـخ ـت ـل ـف ـتــان ف ــي ال ـخ ـصــوص ـيــة
والـ ـنـ ـت ــائ ــج .ت ـم ـث ـلــت األول ـ ـ ــى ف ــي ال ـت ـجــربــة
املـ ـص ــري ــة ،حـ ــن ق ـ ــرر اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــون
مــواجـهــة عـبــد الـفـتــاح السيسي بالصمود
وال ـت ـم ــرد ،ف ـكــان ح ـصــاد ذل ــك مـ ـرًا ومـكـلـفــا،
وأدى إلى خروجهم من املعادلة السياسية،
وعـ ـ ـ ــادوا م ــن ج ــدي ــد إلـ ــى ح ــال ــة ال ـت ـي ــه .أم ــا
التجربة الثانية فهي الحالة التركية عندما
محاولة
ان ـحــازت الجماهير الـتــركـيــة ضــد
ّ
االنقالب في  15يوليو/تموز  ،2016والتفت
حــول الرئيس رجــب طيب أردوغ ــان ،لتبقى
الشرعية ويفشل االنقالب.
فـ ــي ت ــون ــس لـ ــم تـ ـن ــزل ال ـج ـم ــاه ـي ــر ب ــأع ــداد
معتبرة إلى الشارع دفاعًا عن الديمقراطية
وال ـش ــرع ـي ــة ك ـم ــا دع ــاه ــا إل ـ ــى ذل ـ ــك رئ ـيــس
«ال ـن ـه ـض ــة» ،ب ــل ن ــزل ــت أع ـ ـ ــداد أك ـب ــر مـنـهــا
لـتـعـ ّـبــر عــن فــرحـتـهــا ب ــاإلج ــراءات الـجــديــدة
وت ـن ـحــاز إل ــى س ـعـ ّـيــد ،ل ـهــذا ق ــرر الغنوشي
بعد  20ساعة من االعتصام دعوة أنصاره
إلى االنسحاب من حول البرملان ،استعدادًا
لخوض املعركة بأسلوب آخر .وهكذا كسب
س ـعـ ّـيــد ال ـج ــول ــة األولـ ـ ــى م ــن تـنـفـيــذ خطته
االستثنائية.
تواصل سياسة التطبيع

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

ونائبة رئيس نقابة الصحافيني من دخول
التلفزيون الوطني تدخلت الرابطة وطالبت
بفتح تحقيق فــي ال ـحــادثــة ،فــاملــرفــق الـعــام
ّ
يجب أل يكون عرضة للتجاذبات ،وحرية
يجب التعدي عليها.
التعبير ال ّ
وب ـ ّـن مسلم أن ــه تــم االت ـفــاق ،داخ ــل اللجنة،
على آليات اإلبالغ عن التجاوزات ومتابعة
ّ
ال ـش ـكــاوى ،مــؤك ـدًا أن الـلـجـنــة بـصــدد رصــد
الـتــوقـيـفــات واإلح ــال ــة عـلــى املـحــاكـمــات ،وال
بـ ّـد من احترام معايير التوقيف واملحاكمة
العادلة بعيدًا عن االنتقام والتشفي .وأشار

ضغط أميركي لتشكيل حكومة
ال يزال الوضع في
تونس مفتوحًا على
كل االحتماالت ،خصوصًا
مع تزايد الحديث عن
إمكانية تفعيل مادة
بقانون االنتخابات قد
تطيح البرلمان

تونس ،القاهرة ،الجزائر ـ العربي الجديد

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

«رج ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس» ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـج ــدي ــدة.
ّ
فسعيد يــريــد أن يحيط نفسه بأشخاص
ّ
مــوثــوق بـهــم ،ألن تجربته السابقة خيبت
توقعاته .ولعل هذا األمر يفسر عدم ّ
تسرعه
في تعيني رئيس الحكومة الجديد والفريق
الوزاري الذي سيعمل معه .كل هؤالء يجب
أن يوافقوا على أن يكونوا فريقًا منسجمًا
ومـنـضـبـطــا ومـطـيـعــا لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة
ال ـ ــذي س ـي ـتــولــى رئ ــاس ــة م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء،
لتكون الحكومة حكومته بكاملها .بالتالي،

يثير الحرص الرئاسي
على مركزية السلطة
مخاوف كثيرين

ّ
يستغل الفرصة لالنتقام
إلى أن البعض قد ّ
ّ
من الخصوم ،مؤكدًا أنه ال يجب ظلم أي كان،
وموضحًا أن دورهم كرابطة هو الدفاع عن
أي مظلوم .وتابع :ال بد من احترام القانون
الـتــونـســي وال ــدول ــي ،وال بــد مــن محاكمات
عادلة دون التدخل في القضاء .وأشــار إلى
أن الرئيس أكــد لهم أنــه سيضمن شخصيًا
احترام الحقوق والحريات ،وأن يتم إبالغه
ّ
ب ـ ــأي ت ـ ـج ـ ــاوزات ،لـ ـك ــن ال ـف ـع ــل ال ـع ـم ـلــي هــو
الفيصل ،وإن تــم اإلب ــاغ ولــم يقع التفاعل
فسيكون هذا مؤشر خطير ،إذ ال ضمانات

مطلقة تؤكد عدم املس بالحقوق والحريات
للتونسيني والتونسيات.
وأك ـ ــد رئ ـي ــس امل ـن ـت ــدى ال ـتــون ـســي لـلـحـقــوق
االق ـت ـصــاديـ ّـة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،ع ـبــد الــرحـمــن
ال ـهــذي ـلــي ،أن ـه ــم ي ـتــاب ـعــون بــان ـش ـغــال كبير
الـتــدابـيــر االسـتـثـنــائـيــة املـتـخــذة وت ـطــورات
الوضع في البالد .وقال لـ«العربي الجديد»
ّ
إن البالد تعيش منذ فترة أزمــة اجتماعية
واقـتـصــاديــة ،وسيتم متابعة الــوضــع ،وإن
ك ــان ــت ه ـن ــاك إجـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــدة ب ــال ـت ــوازي
مــع الجانب السياسي .ولفت الهذيلي إلى

ّ
أنـهــم سيركزون فــي املنتدى على الجوانب
ّ
االج ـت ـمــاع ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،إذ إن هـنــاك
مـلـفــات متشابكة ع ــدة ،وأغـلـبـهــا يـعــود إلــى
التنمية وتفاقم البطالة والهجرة السرية،
تنتظر
والعاطلني عن العمل ،وجلها ملفات ّ
م ـبــادرات وحلحلة لــأزمــة ،خصوصًا أنها
عالقة منذ أكثر من  10أعوام ،وظلت تتراكم،
وهناك خشية من أن يزيد الوضع تعقيدًا.
م ــن ج ـه ـت ــه ،رأى رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة
ّ
ل ـل ــوق ــاي ــة م ــن ال ـت ـع ــذي ــب ف ـت ـحــي ج ـ ـ ــراي ،أن
هاجسهم في دولــة القانون واملؤسسات أن
يــأخــذ الـقــانــون م ـجــراه ،واح ـتــرام الــدسـتــور.
ّ
وقـ ــال ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» إن الـضـمــانــات
الهامة التي تكفل حماية الحقوق والحريات
واملكتسبات الفردية والجماعية للثورة هي
ضرورة احترام السقف الزمني إلنهاء العمل
ب ـ ــاإلج ـ ــراءات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ا ّل ـت ــي وضـعـهــا
الرئيس ملــدة شهر .واعتبر أننا اليوم أمام
ّ
أمر واقع ،لكن املطلوب ضمانات لكي يأخذ
القانون مجراه ،مشيرًا إلى ضمان املحاكمة
ّ
الـ ـع ــادل ــة لـ ـك ــل م ــن س ـت ـش ـم ـل ـهــم امل ـحــاس ـبــة،
وض ــرورة حضور املحامي أثناء التحقيق،
واح ـت ــرام اسـتـقــالـيــة الـهـيـئــات الــدسـتــوريــة
وال ـع ـم ــوم ـي ــة وت ـي ـس ـي ــر ع ـم ـل ـه ــا ،واح ـ ـتـ ــرام
واستقاللية السلطة القضائية.
الدستور
ّ
ولفت جراي إلى أنه تم طرح مقترحات ،منها
طمأنة التونسيني والفاعلني االجتماعيني
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،ووضـ ـ ـ ــع م ـج ـل ــس ح ـك ـمــاء
ّ
سعيد لالستفادة من
استشاري لدى قيس
أفكارهم واالستئناس بها.
ّ
وأكد أن من الضمانات األخرى املطلوبة
ال ـبــدء بـ ــإدارة ح ــوار وط ـنــي ،ووض ــع أجـنــدة
م ـ ــوح ـ ــدة وت ـ ـجـ ــانـ ــس ب ـ ــن الـ ـف ــاعـ ـل ــن رغ ــم
االخ ـتــاف ،مــع مراجعة قــانــون االنتخابات
ون ـظ ــام ال ـح ـكــم ،إل ــى جــانــب وض ــع خــريـطــة
ط ــري ــق ،واح ـ ـتـ ــرام ال ـس ـقــف ال ــزم ـن ــي امل ـحــدد
ل ـت ـع ــود الـ ـحـ ـي ــاة إل ـ ــى ن ـس ـق ـه ــا ،وتـسـتـكـمــل
املؤسسات الدستورية دورها.

مــا يحصل حتى اآلن بمثابة مسار دؤوب
مــن أج ــل تـحــويــل الـنـظــام واالن ـت ـقــال بــه من
نظام شبه برملاني إلى نظام رئاسي ،يجمع
ّ
سعيد كل السلطات بيده.
فيه قيس
ويثير هذا الحرص الرئاسي على مركزية
ال ـس ـل ـطــة مـ ـخ ــاوف ال ـك ـث ـي ــري ــن ،ب ـم ــن فـيـهــم
أول ـئ ــك ال ــذي ــن ّأي ـ ــدوا االج ـ ــراءات الــرئــاسـيــة
األخـ ـي ــرة .فــامل ـســافــة ب ــن ال ـن ـظــام الــرئــاســي
والنظام الرئاسوي قصيرة جدًا .ويمكن أن
يكون النظام الرئاسي ديمقراطيًا ،لكن إذا
ُمنحت كل السلطات للرئيس ،فعندها لن
تمنع الحواجز من الوقوع في االستبداد.
وهـ ـ ـ ــو أمـ ـ ـ ــر تـ ـخـ ـش ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدول
الغربية حصوله فــي تــونــس ،مما جعلها
ت ـط ــال ــب ب ـل ـغــة دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ق ـي ــس سـعـ ّـيــد
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي أقـ ـ ــرب األوق ـ ـ ـ ــات .كـمــا
ط ــالـ ـبـ ـت ــه أي ـ ـضـ ــا ب ــال ـت ـع ـج ـي ــل ف ـ ــي ت ـع ـيــن

رئيس جديد للحكومة ،للتأكد مــن قدرته
ع ـلــى إدارة ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي وامل ــال ــي
بشكل جـيــد ،وهــو أمــر تهتم بــه مؤسسات
التمويل الــدولـيــة ،وفــي مقدمتها صندوق
النقد الــدولــي ،الــذي ّ
أجــل مــوعــد استئناف
املفاوضات ،في انتظار الكشف عن رئيس
حكومة وعن وزير االقتصاد.
وفي ضوء ما تقدم ،ينتظر الجميع بشغف،
وأحيانًا بقلق ،الخطوات التالية التي ينوي
ّ
سعيد القيام بها خالل األيام املقبلة .وهي
ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي س ـت ـحــدد م ــام ــح الــوضــع
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـج ــدي ــد ،ال ـ ـ ــذي س ـت ـح ــدد فـيــه
جميع األطــراف مواقفها واستراتيجياتها
وتـ ـح ــالـ ـف ــاتـ ـه ــا .وسـ ـ ُـي ـ ـعـ ــرف إلـ ـ ــى أي م ــدى
ّ
سعيد من التسيير املباشر
سيتمكن قيس
وال ـف ـع ـل ــي والـ ـي ــوم ــي لـ ـش ــؤون الـ ــدولـ ــة ،فــي
ظ ــل أوضـ ـ ــاع م ـت ـحــركــة ش ــدي ــدة الـصـعــوبــة
ومفتوحة على كل االحتماالت.

مع دخــول تونس أسبوعها الثاني من دون
حـكــومــة ،ب ـنــاء عـلــى الـ ـق ــرارات ال ـتــي اتـخــذهــا
الــرئـيــس قـيــس سـعـ ّـيــد فــي  25يــولـيــو/تـمــوز
امل ــاض ــي ،حـ ــاول األخ ـي ــر م ــرة أخـ ــرى ال ــدف ــاع
عن قراراته فيما حثته واشنطن على وضع
خطة للعودة سريعًا إلى املسار الديمقراطي،
وت ـش ـك ـي ــل ح ـك ــوم ــة جـ ــديـ ــدة ،وس ـ ــط حــديــث
عــن إمـكــانـيــة تفعيل الـفـصــل  163مــن قــانــون
االن ـت ـخــابــات ،واملـتـعـلــق بــال ـخــروقــات املــالـيــة
ل ـت ـمــويــل ال ـح ـم ــات االن ـت ـخــاب ـيــة وال ـت ـمــويــل
األجنبي ،ما قد يؤدي إلى اإلطاحة بالبرملان.
ولـلـمــرة الـثــانـيــة مـنــذ إعــانــه ق ــرارات ــه ،حــاول
سـعـ ّـيــد إظ ـه ــار سـيـطــرتــه عـلــى األوض ـ ــاع في
البالد ،عبر نزوله إلى شارع الحبيب بورقيبة
في العاصمة ،والــذي كــان زاره للمرة األولــى
عقب قــراراتــه إعـفــاء رئـيــس الحكومة هشام
املشيشي وتعليق عمل البرملان ملدة  30يومًا
ورفــع الحصانة عن جميع نوابه ومحاسبة
املتورطني منهم .واختلف الوضع ،عن زيارته
الليلية األول ــى عندما كــان يتجمع عــدد من
املــواط ـنــن ،حـيــث ن ــزل أم ــس ظـهـرًا ليجد في
اسـتـقـبــالــه املـكـلــف بتسيير وزارة الــداخـلـيــة
املعني رضا غرسالوي ،كما تحدث إلى عدد
م ــن امل ــواط ـن ــن .وجـ ــدد سـعـيــد ،أم ــس األح ــد،
«ح ــرص ــه ع ـلــى ح ـمــايــة ال ـح ـقــوق وال ـحــريــات
وت ـع ــزي ــز م ـق ــوم ــات األم ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار» في
ال ـبــاد .وإزاء تنامي قلق ال ـشــارع التونسي
وتـصــاعــد دع ــوات ال ـخ ــارج ل ــإس ــراع بكشف
خــريـطــة الـطــريــق وتـعـيــن خـلــف للمشيشي،
قال امللحق في الدائرة الدبلوماسية برئاسة
ّ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ولـ ـي ــد الـ ـحـ ـج ــام ،إن «ال ـش ـعــب
التونسي واإلع ــام يـتـســاءالن بصفة كبيرة
عــن تأخر موعد اختيار رئيس الجمهورية

ُ ّ
لشخصية تكلف تشكيل الحكومة الجديدة».
وأضـ ـ ــاف الـ ـح ـ ّـج ــام ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي،
ّ
«أري ـ ــد أن أط ـم ـئــن الـجـمـيــع إل ــى أن الــرئـيــس
ً
يـعـمــل عـلــى كــل ه ــذه املــواض ـيــع لـيــا ونـهــارًا
على مستوى تشكيل الحكومة ،لتنطلق في
الـعـمــل وف ــق خــريـطــة طــريــق واض ـحــة املعالم
ُت ّ
قدم رسالة طمأنة للداخل والخارج» ،مشيرًا
ً
ّ
إل ــى أن «ه ـن ــاك ع ـم ــا ج ــب ــارًا ع ـلــى مـسـتــوى
رئــاســة الجمهورية ستخرج نتائجه للعلن
في القريب العاجل» ،وفــق تعبيره ،وهــو ما
يـتـمــاشــى م ــع م ــا أب ـل ـغــه سـعـيــد إل ــى نـظـيــره
ال ـج ــزائ ــري ع ـبــد امل ـج ـيــد ت ـب ــون ،ف ــي ات ـصــال
هاتفي ليل السبت األح ــد ،إذ أش ــار إلــى أنه
سـيـعـلــن قــريـبــا ع ــن ق ـ ــرارات ت ـخـ ّـص تـكــريــس
املسار الديمقراطي.
وتـلـقــى سـعـ ّـيــد مـكــاملــة هاتفية مــن مستشار
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي األم ـي ــرك ــي ج ـيــك ســول ـي ـفــان،
ّ
أم ــس األول ،ح ــث فـيـهــا الــرئ ـيــس الـتــونـســي
ع ـلــى وض ــع خ ـطــة ل ـل ـعــودة ســري ـعــا لـلـمـســار
الديمقراطي .وقــال سوليفان ،بحسب بيان
للبيت األب ـي ــض ،إن املـكــاملــة رك ــزت «الــدعــوة
على الحاجة املاسة للقادة التونسيني لرسم
الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى املسار
الديمقراطي في تونس» .وشدد على أن «هذا
سيتطلب تشكيل حـكــومــة ج ــدي ــدة ،بسرعة

نزل سعيّد للمرة
الثانية منذ أسبوع إلى
شارع بورقيبة
ب ـق ـي ــادة رئـ ـي ــس وزراء قـ ـ ــادر ع ـل ــى تـحـقـيــق
االستقرار في االقتصاد التونسي ومواجهة
ً
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،ف ـض ــا ع ــن ض ـم ــان ع ــودة
البرملان املنتخب في الوقت املناسب».
وفي أول تعليق رسمي على األحداث األخيرة
في تونس ،أصدرت وزارة الخارجية املصرية
ب ـيــانــا أع ــرب ــت ف ـيــه ع ــن «ت ـضــام ـن ـهــا الـكــامــل
مــع الشعب التونسي وتطلعاته املـشــروعــة،
وثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية
على العبور بالبالد من هذه األزمة في أقرب
وقـ ـ ــت» .وأكـ ـ ــدت ضـ ـ ــرورة ت ـج ـنــب الـتـصـعـيــد
واالمتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة
بما يحفظ مصالح الشعب التونسي وأمنه
ومقدراته ،مشيدًا بــدور املؤسسات الوطنية
لـ ـل ــدول ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة فـ ــي ح ـف ــظ أم ـ ــن ال ـب ــاد
واستقرارها.
ومـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـغ ـم ــوض ال ـس ـي ــاس ــي ،ب ــدأ

دعا سوليفان لضمان عودة البرلمان في الوقت المناسب ()Getty

ال ـح ــدي ــث ف ــي ت ــون ــس ع ــن إم ـك ــان ـي ــة تـفـعـيــل
الفصل  163من قانون االنتخابات ،واملتعلق
بـ ــال ـ ـخـ ــروقـ ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـح ـم ــات
االنـتـخــابـيــة والـتـمــويــل األجـنـبــي ،خصوصًا
أن فـتــرة تجميد ال ـبــرملــان ح ــددت بـ ــ 30يومًا
ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـمــديــد .وأم ـ ـ ــام ت ـع ــدد ال ـفــرض ـيــات
املـمـكـنــة دس ـت ــوري ــا ،وم ــا ق ــد يـتـيـحــه الـفـصــل
 ،163تنوعت آراء خبراء القانون الدستوري
ب ــن ق ـســم م ـتــأكــد م ــن إم ـكــان ـيــة ال ـل ـجــوء إلــى
هــذا الفصل ،ما قد يسفر عنه إسقاط قوائم
انتخابية وإع ــادة تشكل املشهد مــن جديد،
وقسم آخر مستبعد.
وقــال أستاذ القانون الدستوري عبد الــرزاق
املختار ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إن
«هناك حديثًا عن إمكانية املرور للفصل 163
مــن املـجـلــة االنـتـخــابـيــة ،واملـتـعـلــق بالجرائم
االنـتـخــابـيــة ،ال ــذي تصل فيه الـعـقــوبــات إلى
سـقــوط قــوائــم وإطــاحـتـهــا» ،مــؤك ـدًا أن «هــذا
اإلجراء قضائي ،واألحكام جزائية فيه ،ولكن
التحقيقات بشأنها تتطلب وقتًا»ّ .
وبي أنه
«ق ــد يـتــم ال ـل ـجــوء إل ــى ه ــذا الـفـصــل كعنصر
تكميلي لترتيب األوراق من جــديــد» ،مؤكدًا
أن «الـتـفـكـيــر ربـمــا يـتـجــه إل ــى تنظيم وقتي
للسلطات ،بمعنى أن املرحلة املقبلة لن تكون
بالتفاوض ،بل باملرور بالقوة وإعالن تنظيم
م ــؤق ــت لـلـسـلـطــات الـعـمــومـيــة ت ـك ــون بنكهة
الفصل  »80من الدستور ،وفق قوله.
مــن جـهـتــه ،رأى أس ـتــاذ ال ـقــانــون الــدس ـتــوري
س ـل ـيــم ال ـل ـغ ـم ــان ــي ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» أن اللجوء إلــى الفصل « 163مقترن
بالقضاء» ،مؤكدًا أنه «ال بد من أحكام قضائية
ف ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد» .وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه «خ ــاف ــا
ً
لـلـفـصــل  ،80ال ـ ــذي يـعـتـبــر ف ـص ــا دس ـتــوريــا
يـسـمــح لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ب ـفــرض تــدابـيــر
استثنائية ،فإن الفصل  163يؤكد أن القوائم
ً
ال ـتــي يـثـبــت تـلـقـيـهــا أمـ ـ ــواال أجـنـبـيــة تـسـقــط،
إضــافــة لــوجــود عـقــوبــات جــزائـيــة» ،مبينًا أن
«ه ــذه الخطوة تتطلب وقـتــا» .إلــى ذل ــك ،نفى
النائب عن حركة النهضة ماهر املذيوب ،في
تغريدة أمــس األحــد ،أن يكون رئيس الحركة
ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب راشـ ـ ــد ال ـغ ـنــوشــي
«ط ـلــب مــن أي دول ــة فــي ال ـعــالــم ،بـمــا فــي ذلــك
دول ــة ق ـطــر ،اسـتـضــافـتــه بـحـجــة ال ـع ــاج ،كما
يدعي البعض» ،مؤكدًا أنــه «ال يخطط حاليًا
لزيارات خارجية» ،و«لم ولن يفكر مطلقًا في
ّ
الخيرين من
مغادرة البالد ،بل يعمل مع كل
أجل مصلحة تونس ورفعة شعبها».
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شرق
غرب
لبنان :قتلى في اشتباكات
بين حزب اهلل وعشائر
اندلعت اشتباكات بني عناصر من
ال ـع ـشــائــر ال ـعــرب ـيــة وحـ ــزب ال ـلــه في
م ـن ـط ـقــة خـ ـل ــدة ،وهـ ــي م ـن ـط ـقــة تـقــع
ب ــن ب ـي ــروت وج ـن ــوب ل ـب ـنــان ،أمــس
األح ـ ـ ــد ،أسـ ـف ــرت ع ــن م ـق ـتــل وج ــرح
ع ــدد مــن األش ـخ ـ ُـاص ،أث ـنــاء مــراســم
تشييع شـخــص قـتــل مـســاء السبت
في جريمة ثأرية وقعت أثناء حفل
زفاف .وارتكب الجريمة شقيق قتيل
سقط الـعــام املــاضــي فــي اشتباكات
مـمــاثـلــة ،ضــد قــاتـلــه املـفـتــرض وهــو
من حزب الله.
(العربي الجديد)
األسد يكلّف عرنوس
بتشكيل حكومة جديدة
ّ
كــلــف رئـيــس النظام الـســوري بشار
األس ــد ،أمــس األح ــد ،رئـيــس ال ــوزراء
ال ـحــالــي ح ـســن ع ــرن ــوس بتشكيل
الحكومة الجديدة ،بعد ّ
تحولها إلى
«حكومة تسيير أعمال» ،إثر «فوز»
األســد باالنتخابات الرئاسية التي
جـ ــرت ف ــي  26م ــاي ــو/أي ــار امل ــاض ــي.
وت ــول ــى ع ــرن ــوس رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
في أغسطس/آب من العام املاضي،
خ ـل ـفــا ل ـع ـم ــاد خ ـم ـيــس ال ـ ــذي ج ــرى
تحميله وقـتـهــا مـســؤولـيــة تــدهــور
الوضع االقتصادي في البالد.
(العربي الجديد)
والية ثانية لهنية
على رأس المكتب
السياسي لـ«حماس»

ذكــر مسؤولون فلسطينيون ،أمس
األحــد ،أن حركة املقاومة اإلسالمية
(حماس) أعــادت انتخاب إسماعيل
ه ـن ـيــة (الـ ـ ـص ـ ــورة) رئ ـي ـس ــا ملـكـتـبـهــا
ال ـس ـيــاســي لـ ـ ــدورة ج ــدي ــدة ،مــدتـهــا
أربع سنوات .ويتولى هنية رئاسة
املكتب السياسي للحركة منذ عام
 ،2017ويــديــر األنـشـطــة السياسية
لـلـحــركــة فــي غ ــزة والـضـفــة الغربية
ً
امل ـح ـت ـلــة ،ف ـض ــا ع ــن إدارة امل ـع ــارك
ضد االحتالل اإلسرائيلي ،بما فيه
الـ ـع ــدوان األخ ـي ــر ع ـلــى ق ـط ــاع غ ــزة،
وال ــذي اسـتـمـ ّـر  11يــومــا فــي مــايــو/
أيار املاضي.
(رويترز)

ساحل العاج:
زوجة غباغبو تعود
إلى السياسة
مـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن ت ـن ـخ ــرط س ـي ـمــون
غ ـبــاغ ـبــو ،زوج ـ ــة ال ــرئ ـي ــس الـســابــق
لـســاحــل ال ـعــاج ل ــوران غـبــاغـبــو ،في
الساحة السياسية للبالد ،حسبما
أكد املحامي بيار داغبو غود املقرب
مـ ــن «الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ل ـســاحــل
الـعــاج» حــزب غباغبو ،أمــس األحــد.
وكــانــت املحكمة الجنائية الدولية
ق ـ ــد أل ـ ـغـ ــت م ـ ــذك ـ ــرة ت ــوقـ ـي ــف ب ـحــق
سيمون غباغبو صادرة عام ،2012
ي ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي .وغـبــاغـبــو
كــانــت متهمة بــارتـكــاب جــرائــم ضد
اإلنسانية ،وحكم عليها القضاء في
بالدها بالتوقيف مدى الحياة عام
 ،2011إثر أزمــة انبثقت على خلفية
عــدم اعـتــراف زوجـهــا بهزيمته أمــام
خلفه الحسن وتارا.
(فرانس برس)
نيوزيلندا تعتذر لسكانها
المتحدرين من جزر
المحيط الهادئ

ّ
قدمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية
جاسيندا أرديرن (الصورة) ،اعتذارًا
رسـمـيــا ،أم ــس األح ــد ،عـلــى حمالت
ال ـشــرطــة األم ـن ـيــة ال ـت ــي اسـتـهــدفــت
«من دون وجه حق» في سبعينيات
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن املـ ـ ــاضـ ـ ــي سـ ـ ـك ـ ــان بـ ــادهـ ــا
ّ
املتحدرين من جزر املحيط الهادئ.
ّ
ونــفــذ عناصر أمــن ومـســؤولــون من
دائـ ــرة ال ـه ـجــرة ،خ ــال ه ــذه الـفـتــرة،
بــرفـقــة ك ــاب عـمـلـيــات ال ــده ــم الـتــي
كــانــت تتم فـجـرًا لتوقيف وترحيل
األفراد الذين بقوا بعد انقضاء مدد
تأشيرات عملهم.
(فرانس برس)
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تقرير

تعمل الجزائر على
محاولة التوسط في
أزمة سد النهضة
بين إثيوبيا ومصر
والسودان ،باالستناد
إلى البند  10من
اتفاق المبادئ
المبرم بين الدول
ُ
الثالث عام .2015
وعلى الرغم من
عدم تمتعها بدعم
إقليمي ودولي
واضح ،إال أن وزير
خارجيتها ،رمطان
لعمامرة ،يواصل
الجهود

سد النهضة:
مبادرة جزائرية
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.

جال لعمامرة أخيرًا على إثيوبيا والسودان ومصر (األناضول)

الوساطة الملزمة مقيّدة
بشرو ٍ
ط صعبة
القاهرة ـ العربي الجديد

تكشف مصادر دبلوماسية مصرية
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن املـ ـب ــادرة
الـجــزائــريــة للتوسط فــي قضية سد
النهضة تقوم في األســاس على التوفيق بني
مصر والسودان وإثيوبيا ،إلقناعهم باللجوء
إلــى امل ــادة الـعــاشــرة مــن اتـفــاق امل ـبــادئ املبرم
في مارس/آذار  ،2015من أجل إيجاد وساطة
ُ
مـلــزمــة ،تنهي حــالــة الـجـمــود فــي املـفــاوضــات
املسيطرة على امللف لفترة عام ونصف العام،
تخللها نجاح أديس أبابا في إنجاز مرحلتني
م ــن م ــلء ال ـس ــد .وحـ ــول ال ـت ـط ــورات األخ ـي ــرة،
تفيد املصادر بأن وزير الخارجية الجزائري
رم ـط ــان ل ـع ـمــامــرة ،ال ــذي اخـتـتــم م ــن الـقــاهــرة
جولة أفريقية شملت الخرطوم وأديس أبابا
أي ـض ــا ،ت ـح ــدث خ ــال اج ـت ـمــاعــه ال ـث ـنــائــي مع
نظيره املصري سامح شكري ،أول من أمس،

واالج ـت ـم ــاع امل ــوس ــع ب ــن ق ـي ــادات الـخــارجـيــة
ف ــي ال ـب ـل ــدي ــن ،ع ــن إم ـك ــان ـي ــة ت ــأدي ــة ال ـج ــزائ ــر
دورًا كبيرًا للتوسط لتفعيل امل ــادة الخاصة
بالوساطة امللزمة .وتعمل الجزائر على إقناع
ال ــدول الـثــاث بــاتـبــاع هــذا املـبــدأ كحل ممكن
ووحيد للقضية ،على أن تشارك الجزائر في
ح ــال الـحــاجــة إلـيـهــا فــي فــريــق مـتـعــدد ال ــدول
أو الـجـهــات ،القـتــراح الــوســاطــة املـلــزمــة ،أو أن
ّ
تسهل اتفاق الدول الثالث على وسيط وحيد.
ويفتح املبدأ العاشر من االتفاق باب الوساطة
الــدولـيــة املـلــزمــة ،لكنه يتطلب «ات ـفــاق ال ــدول
الـثــاث على ذل ــك» ،وهــو مــا لــم يتوفر رسميًا
ف ــي أي مــرح ـلــة ســاب ـقــة م ــن الـ ـن ــزاع ،ألس ـبــاب
ع ــدة .ف ــال ـس ــودان ال ــذي ي ـبــدو م ــن الـنــاحـيـتــن
الفنية واالقتصادية مستفيدًا من بناء السد،
ك ــان ي ـجــدد ثـقـتــه ف ــي إم ـكــان ـيــة الـتـغـلــب على
ال ـخ ــاف ــات ب ــاس ـت ـم ــرار املـ ـف ــاوض ــات ،ق ـبــل أن
يطالب بالوساطة أخيرًا .أما إثيوبيا فترفض

ال ـل ـج ــوء مـ ــرة أخ ـ ــرى ب ـعــد ج ــول ــة م ـفــاوضــات
واشنطن ،إلى الرقابة أو الوساطة السياسية،
بحجة أن القضية فنية فقط .وبالنسبة إلى
مصر فتخشى استمرار إهدار الوقت من دون
حصول اتفاق نهائي ملزم ،خصوصًا بعدما
ّ
السد أمرًا
أصبح تحكم إثيوبيا السيادي في
واقعًا بإنجاز مرحلتني من امللء.
وبناء على هــذه الـتـطــورات ،يحاول لعمامرة
إي ـجــاد مـســاحــة تــوافــق تـجـعــل الـ ــدول الـثــاث
تـسـتـقــر عـلــى تـفـعـيــل امل ـبــدأ ال ـعــاشــر ،عـلــى أن
يـتــم ذل ــك فــي ص ــورة ل ـقــاءات ثــاثـيــة مباشرة
بحضور الجزائر وممثلي االتـحــاد األفريقي
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى الـ ـ ـ ــوزاري وال ــرئ ــاس ــي أي ـضــا،
مــع عــرض استضافة الـجــزائــر هــذه الـلـقــاءات
لتسهيل التباحث وتخفيف الحساسيات.
وتــوضــح املـصــادر أن ال ـســودان ومـصــر وافقا
مبدئيًا على املبادرة الجزائرية ،باعتبارهما
يقبالن أي جهد إقليمي أو دولي لحل األزمة،
ّ
وتعهدا بإبداء املرونة تجاه األفكار املختلفة
الـتــي قــد تساهم فــي الـتــوصــل إلــى ات ـفــاق .في
املـقــابــل ،ف ــإن إثـيــوبـيــا تحفظت عـلــى امل ـبــادرة
وطلبت ،من أجل إبداء حسن نوايا ،من الجزائر
أن تعمل على تــراجــع جامعة ال ــدول العربية
ع ــن مــوق ـف ـهــا ال ـس ــاب ــق ال ــداع ــم ب ـش ـكــل مطلق
ملصر والسودان واملدين إلثيوبيا باإلجماع،

تستند المبادرة
الجزائرية إلى البند
 10من اتفاق المبادئ
ال يتمتع لعمامرة
بدعم إقليمي أو دولي
مباشر حتى اآلن

وهــو املــوقــف الــذي يمثل عامل قلق بالنسبة
ألديــس أبابا .لكن لعمامرة ،بحسب املصادر
املـصــريــة ،لــم يتعهد بـشــيء فــي هــذا السياق،
ع ــدا الـعـمــل عـلــى تـقــريــب وج ـهــات الـنـظــر بني
إثيوبيا والــدول العربية ،باعتبارها من دول
الجوار والعمق االستراتيجي لشمال أفريقيا
والخليج العربي ،وتربطها صالت اقتصادية
وسياسية مهمة بمعظم الدول العربية الفعالة.
وحــول تحركات لعمامرةّ ،
تنوه املصادر إلى
أنه ال يتمتع حتى اآلن بدعم إقليمي أو دولي
مـبــاشــر ،لكن ال تــوجــد أي م ـبــررات العـتــراض
الدول الكبرى والوسطاء الحاليني كالواليات
املتحدة والصني واالتحاد األوروبي واالتحاد
األفريقي ،على التحرك الجزائري .وتعتبر أن
هذا التحرك يستهدف بالدرجة األولى إعادة
نشاط الجزائر الدبلوماسي والسياسي في
محيطها اإلقليمي ،بعد سنوات من االنكفاء
والتحركات املحدودة.
وتشير إلى أن املبادرة تخلو حتى اآلن من أي
تفاصيل فنية أو سياسية متقدمة ،على عكس
املبادرات السابقة اإلماراتية واألميركية ،التي
تضمنت بنودًا محددة لحلحلة املوقف ،كما
تشترط مصر موافقة إثيوبيا على املـبــادرة
ال ـجــزائــريــة مــن دون ش ــروط مسبقة لـتــوافــق
عليها هي أيضًا.
وت ـ ـ ـ ــرى امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن ـ ـ ــه ي ـم ـك ــن بـ ـع ــد ال ـ ـعـ ــودة
للمفاوضات املباشرة البدء من حيث انتهى
الحديث عن اتفاق دائم على عملية امللء ،بعد
ما انتهى املــلء الثاني بالفعل .وهــذه املسألة
مــرهــونــة حــالـيــا بـتـجــاوب إثـيــوبـيــا مــع رغبة
دولتي املصب (السودان ومصر) في التوقيع
على كل ما جرى التوافق عليه حتى اآلن ،وهو
ما يمثل نحو  90في املائة من جوانب االتفاق
ال ـن ـهــائــي .وتـشـمــل ال ـن ـقــاط ال ـتــي ت ـ ّـم الـتــوافــق
عليها ع ــدد س ـنــوات امل ــلء وال ـت ـبــادل اليومي
ل ـل ـب ـيــانــات وس ــام ــة اإلن ـ ـش ـ ــاءات ،وال ـض ـمــان
الــدولــي السـتـمــراريــة الـتـفــاوض بـعــد املرحلة
األول ــى ،وأن يتم اعتماد االتـفــاق مــن الجهات
الــدول ـيــة وال ـ ــدول ال ـضــام ـنــة ،سـ ــواء أدت دور
الوساطة أو املراقبة.
وعــن التأثير املـتـبــادل بــن امل ـبــادرة والعالقة
ب ــن م ـص ــر وال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،ت ـش ــرح امل ـ ـصـ ــادر أن ــه
على الــرغــم مــن االتـصــاالت الهاتفية املتكررة
فــي األش ـهــر الـعـشــرة املــاضـيــة بــن الرئيسني
املصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد
املجيد تبون ،فإن التواصل الدبلوماسي بني
الـجــانـبــن صـعــب بسبب ال ـخــاف عـلــى امللف
الـلـيـبــي ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ،وال ـ ــذي هــدأ
في اآلونــة األخيرة بعد إعــادة تموضع مصر
وتــراج ـع ـهــا ع ــن ال ــدع ــم امل ـب ــاش ــر ال ــام ـح ــدود
ملليشيات شــرق ليبيا بقيادة اللواء املتقاعد
خليفة حـفـتــر ،وتـغـيــر الــوضــع الـسـيــاســي في
طــرابـلــس وتـشـكـيــل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة التي
تحتفظ حتى اآلن بعالقات جيدة ومتطورة
مع القاهرة.
كما أن مصر ال ترحب بشكل مبدئي بتعظيم
ال ــدور اإلقليمي لــدولــة عربية شمال أفريقية
بجانبها ،تحسبًا لتراجع أهميتها القارية،
ل ـكــن ف ــي قـضـيــة س ــد الـنـهـضــة ي ـب ــدو املــوقــف
امل ـص ــري أك ـثــر م ــرون ــة ت ـجــاه دخـ ــول الـجــزائــر
ك ــوس ـي ــط ج ــدي ــد .وسـ ـب ــق أن أدلـ ـ ــى الــرئ ـيــس
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ،ف ــي ي ــونـ ـي ــو/ح ــزي ــران امل ــاض ــي،
بـتـصــريـحــات لـقـنــاة «ال ـج ــزي ــرة» ،كـشــف فيها
ضمنيًا عن وجود توتر سابق مع مصر حول
ليبيا .وقــال إن «بــاده كانت تستعد بالفعل
للتدخل لوقف تقدم قوات حفتر نحو العاصمة
الليبية» ،مجددًا تأكيده على أن «طرابلس خط
ً
أحمر» .وهو تصريح بدًا مقابال للخط األحمر
الــذي حــدده السيسي سلفًا ،املمتد مــن سرت
إل ــى ال ـج ـفــرة .وف ــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن الـثــانــي
املاضي ،وبعد أربعة أشهر تقريبًا من تلويح
السيسي بــالــدفــع بـقــوات مصرية إلــى ليبيا،
وت ــداول أنـبــاء عــن مشاركة مصرية مـحــدودة
مــع الـفــرنـسـيــن ضــد ال ـقــوات الـتــركـيــة وق ــوات
حكومة الوفاق ،تم تعديل الدستور الجزائري
ليسمح للمرة األولى بإرسال وحدات عسكرية
إلى خارج البالد بقرار من رئيس الجمهورية
بعد موافقة البرملان.

متابعة

معارك أفغانستان ال تهدأ :الرحالت الجوية تتوقف في قندهار
تتواصل المعارك في
أفغانستان ،وسط انعدام
الحلول السياسية ،مع
اشتدادها في األيام
األخيرة ،مؤدية إلى
توقيف رحالت جوية
داخلية
تـسـتـمـ ّـر املـ ـع ــارك ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،م ــن دون
أفــق واض ــح لـهــا ،مــا أدى إلــى تــوقــف رحــات
الـ ـطـ ـي ــران م ــن وإلـ ـ ــى م ـط ــار ق ـن ــده ــار بـسـبــب
سقوط الصواريخ عليه .كما توقفت الرحالت
ف ــي والي ـ ــات ب ــدخ ـش ــان ،وقـ ـن ــدوز ،وف ــاري ــاب،
وهلمند ،حسبما أعلنت السلطات األفغانية،
أم ــس األح ــد .ويـشـمــل مجمع مـطــار قندهار
الــذي يضم مدرجًا واحـدًا فقط ،قاعدة جوية
عـسـكــريــة حـيــويــة إلمـ ــداد ال ـق ــوات األفـغــانـيــة
الـتــي تــواجــه حــركــة «طــال ـبــان» مـنــذ أسابيع
في ضواحي املدينة ،التي يبلغ عدد سكانها
 650ألــف نسمة .وقــال رئيس مطار قندهار
مـسـعــود بــاشـتــون« :أطـلـقــت ثــاثــة صــواريــخ
ع ـل ــى املـ ـط ــار ُوأص ـ ـ ــاب اثـ ـن ــان م ـن ـهــا املـ ـ ــدرج.
ونتيجة لذلك ألغيت كل الرحالت من املطار
وإلـ ـي ــه» .واق ـتــربــت «ط ــال ـب ــان» ف ــي األســابـيــع
األخـيــرة مــن قندهار ،مهدها األس ــاس ،التي
ّفر آالف من سكانها.
وأفـ ـ ــاد م ـس ــؤول أف ـغ ــان ــي بـ ــأن قــذي ـفــة ه ــاون

سقطت على سيارة أجرة في إقليم قندهار،
وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيني على األقل،
بينهم طفالن .وألقى املتحدث باسم شرطة
اإلقليم جمال ناصر باريكزاي باللوم على
«طــالـبــان» فــي الـهـجــوم ،رغــم نفي املسلحني
مسؤوليتهم .من جهته ،ذكر املتحدث باسم
ال ـج ـي ــش األف ـ ـغـ ــانـ ــي ،الـ ـجـ ـن ــرال أجـ ـم ــل عـمــر
شينواري ،في مؤتمر صحافي عقده أمس،
أن ثالث واليات في جنوب وغرب أفغانستان
تـشـهــد أوض ــاع ــا أمـنـيــة ح ــرج ــة .وأضـ ــاف أن
ال ـج ـيــش ي ـح ــاول ال ـت ـصــدي ل ــ«ط ــال ـب ــان» في
والي ـ ــة ه ـل ـم ـنــد .وق ـ ــال ح ــاك ــم والي ـ ــة هـلـمـنــد،
عطا الله أفغاني ،إن حركة «طالبان» عززت
قواتها في عاصمة اإلقليم الشار غاه ،أمس،
وأن املـسـلـحــن يـسـيـطــرون اآلن عـلــى الـحــي
السابع باملدينة.
وفــي مقاطعة هــرات ،املـجــاورة إليــران ،غربي
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،أرسـ ـل ــت ال ـح ـكــومــة األف ـغــان ـيــة
ت ـعــزيــزات عـسـكــريــة إل ــى مــديـنــة هـ ــرات ،التي
ت ـح ـمــل اسـ ــم امل ـق ــاط ـع ــة ،ب ـعــد يـ ــوم م ــن تـقــدم
«طــال ـبــان» نـحــو مــركــز املــديـنــة .وذك ــرت قناة
«طـلــوع نـيــوز» املحلية أن التعزيزات جــاءت
بعد يــوم مــن انـتـقــاد محمد إسماعيل خــان،
الـقـيــادي ال ـبــارز فــي «الـجـمــاعــة اإلســامـيــة»،
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 ال ـت ـعــزيــزات وص ـلــت إل ــى املــدي ـنــة ،صـبــاح
أمس األحد ،متعهدًا بالسيطرة على الوضع
األمـنــي هـنــاك .وذكــر نائب الرئيس السابق،

رئيس املجلس األعلى للمصالحة الوطنية
عبد الله عبد الله ،في تغريدة على «تويتر»،
م ـســاء أول م ــن أم ــس ال ـس ـبــت ،أن «طــال ـبــان»
أعــدمــت ضابطًا كبيرًا فــي الجيش األفغاني
بعد أسره قرب هرات .وفي لشكركاه (حوالى
 200أل ــف نـسـمــة)« ،ه ـنــاك م ـعــارك دائـ ــرة 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
أول م ــن أم ــس ال ـس ـبــت .وأفـ ــاد أح ــد الـسـكــان،
أمـ ـ ــس ،ب ـ ــأن «ط ــالـ ـب ــان والـ ـ ـق ـ ــوات األف ـغ ــان ـي ــة
«ت ـتــواج ـهــان ف ــي الـ ـش ــوارع» ،م ـنـ ّـوهــا إل ــى أن

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

ُ
قتل جنديان باكستانيان
في وزيرستان على
الحدود مع أفغانستان

وصول تعزيزات للجيش األفغاني إلى هرات أمس (فرانس برس)

بعض املشرعني واملحللني هجمات «طالبان»
على هرات ،ووصفوها بـ«االنتهاك الواضح»
اللتزامات الحركة باتفاق الدوحة.
وم ــع اح ـتــدام الـقـتــال ،انـتـقــد الــرئـيــس أشــرف
غـنــي حــركــة «طــال ـبــان» م ـج ــددًا ،لفشلها في
ح ـشــد قــوت ـهــا ال ـت ـفــاوض ـيــة ب ـهــدف الـتــوصــل
إل ــى ات ـفــاق س ــام .وق ــال فــي اجـتـمــاع ملجلس
الـ ــوزراء «نــريــد ال ـســام ،لكنهم يــريــدونـنــا أن
ـي مقاطعة شـمــال وزيرستان
نستسلم» .وفـ ُ
فــي بــاكـسـتــان ،ق ـتــل جـنــديــان عـلــى األق ــل من
الجيش الباكستاني وأصيب تسعة آخرون
بـ ـ ـج ـ ــروح ،ج ـ ـ ــراء هـ ـجـ ـم ــات امل ـس ـل ـح ــن عـلــى
ق ــوات الجيش فــي مختلف مناطق مقاطعة
شمال وزيرستان ،القبلية املحاذية للحدود
األفغانية .وأفــاد مكتب العالقات العامة في
الجيش الباكستاني ،في بيان ،بأن املسلحني
شنوا هجوما على حاجز للجيش في منطقة
ش ـ ــوال ،م ــا أدى إل ــى مـقـتــل ج ـنــدي وإصــابــة
اثـ ـن ــن آخـ ــريـ ــن ب ـ ـجـ ــروح .وت ـش ـه ــد ال ـس ــاح ــة
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ت ـص ـع ـي ـدًا ف ــي أعـ ـم ــال الـعـنــف
والعمليات التفجيرية خالل األيــام األخيرة،
تحديدًا بعد اشـتــداد املـعــارك بــن «طالبان»
وال ـق ــوات األفـغــانـيــة ق ــرب ال ـحــدود األفغانية
الـبــاكـسـتــانـيــة .وكـ ــان ال ـج ـيــش الـبــاكـسـتــانــي
ق ــد أع ـل ــن ق ـبــل أي ـ ــام ن ـشــر ق ــوات ــه ع ـلــى كــامــل
الحدود مع أفغانستان وسحب القوات شبه
العسكرية منها ،نـظـرًا للحالة الـســائــدة في
أفغانستان ،والخشية مــن تــوجــه املسلحني
إلى داخل األراضي الباكستانية.
(العربي الجديد ،األناضول،
فرانس برس ،أسوشييتد برس)

قضية
الرباط ـ عادل نجدي

ألقى خطاب العاهل املغربي ،امللك
محمد السادس ،ليل السبت املاضي،
ملناسبة الذكرى الـ 22لجلوسه على
الـعــرش ،مـجــددًا ،الحجر فــي مـيــاه العالقات
املغربية  -الجزائرية الراكدة منذ عام ،1994
بعد دعــوتــه الرئيس الـجــزائــري عبد املجيد
تبون ،إلى «العمل سويًا ،في أقرب وقت يراه
مـنــاسـبــا ،عـلــى تـطــويــر ال ـعــاقــات األخ ــوي ــة،
التي بناها الشعبان ،عبر سنوات من الكفاح
املشترك» ،باعتبار البلدين «أكثر من دولتني
جارتني ،إنهما توأمان متكامالن».
وف ــي حـمــأة الـتــوتــر ال ــذي تعيشه الـعــاقــات
بــن ال ــرب ــاط وال ـجــزائــر مـنــذ أســاب ـيــع ،وكــان
آخـ ــر ف ـصــولــه اس ـت ــدع ــاء ال ـج ــزائ ــر سـفـيــرهــا
فــي الــربــاط كـ ّ
ـرد على دعــوة السفير املغربي
في األمــم املتحدة عمر هــال ،خــال اجتماع
مـجـمــوعــة دول ع ــدم االن ـح ـي ــاز ف ــي  13و14
يوليو/تموز املــاضــي ،إلــى «استقالل شعب
الـ ـقـ ـب ــائ ــل» ،ب ـع ــد إع ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري رم ـ ـطـ ــان لـ ـعـ ـم ــام ــرة ،دعـ ـ ــم حــق
تقرير مصير سكان الصحراء ،يبرز عرض
املصالحة الذي أعلن عنه العاهل املغربي في
داللته السياسية ،كمحاولة جديدة ملد اليد
إلى الجارة الشرقية لدفن ماضي الخالفات
الـثـنــائـيــة ،بــالـتــزامــن مــع مــا تعيشه عــاقــات
البلدين من أجــواء متوترة تتسم بالشكوك
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة .وي ـ ـبـ ــدو الف ـ ـتـ ــا ،حـ ـ ــرص مـحـمــد
ال ـس ــادس ،فــي خ ـطــاب ال ـع ــرش ،عـلــى تبديد
سوء الفهم الكبير بني البلدين الجارين ،من
خالل رسائل طمأنة إلى القادة الجزائريني،
بالتأكيد «أن الشر واملشاكل لن تأتيكم أبدًا
من املـغــرب ،كما لن يأتيكم منه أي خطر أو
يمسكم ّ
تهديد ،ألن ما ّ
يمسنا ،وما يصيبكم
ي ـ ـضـ ــرنـ ــا» ،وكـ ــذلـ ــك مـ ــن خـ ـ ــال االس ـت ـث ـم ــار
والـبـنــاء على الــرصـيــد الـتــاريـخــي للعالقات
املغربية الـجــزائــريــة .غير أنــه فــي ظــل غياب
مــؤشــرات تحول جــوهــري فــي الثوابت التي
تحكم العالقات بني الرباط والجزائر حتى
اآلن ،تـطــرح أكـثــر مــن عــامــة استفهام حول
مــدى توفر شــروط الـحــوار ،وإمكانية توجه
البلدين نحو دفن ماضي خالفاتهما؟ يشار
إلى أنها ليست املرة األولى التي يوجه فيها
العاهل املغربي دعــوة إلــى الجزائر من أجل
طي صفحة الخالفات الثنائية.
ويــرى مراقبون أن دعــوة املغرب إلــى الحوار
املـبــاشــر مــع ال ـجــزائــر ،الـتــي تــأتــي فــي سياق
ســاخــن يتعلق بمستجدات نــزاع الصحراء،
ع ـب ــارة ع ــن رس ــال ــة حـســن نـيــة وم ـحــاولــة ملد
ال ـعــاقــة الــدب ـلــومــاس ـيــة ب ــن ال ـب ـلــديــن ب ــروح

بدأ العاهل المغربي محمد السادس محاولة جديدة لطي صفحة
الخالفات وتحسين العالقات مع الجزائر ،إال أن هذا األمر قد يلقى مصير
مبادراته السابقة ،خصوصًا أنه ال تزال هناك معوقات

عرض
المغرب
على الجزائر
فرصة جديدة
لتحسين العالقات

جـ ــديـ ــدة ،ل ـع ـل ـهــا تـ ـتـ ـج ــاوز الـ ــوضـ ــع ال ـق ــاب ــل
لــانـفـجــار ،ال ــذي وصـلــت إلـيــه خ ــال األشـهــر
امل ــاضـ ـي ــة ،م ــن خ ـ ــال ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـجـسـيــد
ف ـكــرة ومـقـتــرح املـلــك «ال ـيــد املـ ـم ــدودة» تجاه
الجزائر ،ثم مطلب إعادة فتح الحدود البرية،
ال ـ ــذي ك ــان ــت ال ــرب ــاط ق ــد ت ـقــدمــت ب ــه بـشـكــل
رسمي منذ سـنــوات .ويــرون أن مــآل العرض
املغربي الجديد قد يلقى ذات مصير مبادرة
ال ـع ــاه ــل ف ــي نــوف ـم ـبــر  2018ب ـش ــأن إحـ ــداث
«آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور»،
جــراء عــدم حــدوث أي اخـتــراق فــي ملف نــزاع
تحد لعرض
الصحراء ،مشيرين إلى أن أكبر ٍ
املصالحة الجديد يبقى القدرة على الفصل
ب ــن مـ ـس ــارات ال ـص ـح ــراء وع ــاق ــات ال ــرب ــاط
والجزائر.
وعـ ــرفـ ــت ال ـ ـعـ ــاقـ ــات املـ ـغ ــربـ ـي ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة
مـ ـط ـ ّـب ــات ك ـث ـي ــرة م ـن ــذ ع ـ ـقـ ــود ،ب ـ ـ ــدءًا ب ـحــرب
الــرمــال فــي ستينيات الـقــرن املــاضــي ،مــرورًا
ب ـت ــأس ـي ــس ج ـب ـه ــة «الـ ـب ــولـ ـيـ ـس ــاري ــو» .وف ــي
الوقت الذي تحسنت فيه العالقات الثنائية
ب ــن ال ـب ـلــديــن ف ــي ع ـهــد الــرئ ـيــس ال ـجــزائــري
الــراحــل الشاذلي بــن جــديــد ،فــي ثمانينيات
القرن املاضي ،إال أن حادثة تفجير «أطلس
أسـنــي» جـ ّـمــدت الـعــاقــات بــن البلدين منذ
ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  ،1995ب ـع ــد ات ـه ــام
ال ــرب ــاط ل ـل ـجــزائــر ب ــال ـت ــورط ف ــي الـتـفـجـيــر،
فيما ردت األخـيــرة حينها بــإغــاق الـحــدود

ال ـب ــري ــة ال ـت ــي ال ت ـ ــزال م ـغ ـل ـقــة ح ـت ــى ال ـي ــوم.
وخــال السنوات املاضية ،ال تكاد العالقات
ال ـج ــزائ ــري ــة امل ـغــرب ـيــة تـتـلـمــس طــري ـقــا لحل
الخالفات بينهما حتى تعيد التصريحات
السياسية األزمــة إلى نقطة الصفر .ويشكل
م ـل ــف الـ ـصـ ـح ــراء أب ـ ــرز ال ـق ـض ــاي ــا ال ـخــاف ـيــة
بـيـنـهـمــا ،إذ تـتـهــم ال ــرب ــاط ال ـجــزائــر بتقديم
ال ــدع ــم إل ــى «ال ـب ــول ـي ـس ــاري ــو» ،فـيـمــا تعتبر
الجزائر القضية مسألة أممية .وعلى امتداد
األش ـ ـهـ ــر امل ــاضـ ـي ــة ،أدخ ـ ـلـ ــت ال ـت ـص ــري ـح ــات
الـسـيــاسـيــة ال ـعــاقــات ب ــن الـبـلــديــن مــرحـلــة
األزمــة ،على خلفية موقف الجزائر من فتح
دول أفــري ـق ـيــة قـنـصـلـيــات ل ـهــا ف ــي ال ـع ـيــون

عادل بنحمزة:
المغرب يوجه رسائل
إلى الشعب الجزائري
بوبكر أونغير:
استجابة الجزائر ستؤدي
إلى تطوير التعاون

والــداخـلــة ،أكبر مــدن الـصـحــراء ،ومــن تأمني
الجيش املغربي ملعبر الـكــركــرات الـحــدودي
ال ـفــاصــل ب ــن امل ـغ ــرب ومــوري ـتــان ـيــا ،وكــذلــك
توقيع املـغــرب لــاتـفــاق الـثــاثــي مــع أميركا
وإسرائيل ،الذي تم بموجبه إعالن الرئيس
األمـيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب االعـتــراف
بـسـيــادة املـغــرب على الـصـحــراء واستئناف
العالقات بني الرباط وتل أبيب.
ووفـ ــق امل ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي ،عـ ــادل بـنـحـمــزة،
فــإن املـغــرب كــان وال ي ــزال ،يدير عالقاته مع
الجارة الشرقية بمنطق «قدر الجغرافيا ،فال
الجزائر ستغير موقعها وال املغرب سيفعل
ذلك .هذا هو قدرنا» .ويلفت إلى أن «املغرب
يحرص دائمًا على توجيه رسائل هــي ،في
الحقيقة ،للشعب الجزائري ونخبه املتنورة
الـتــي يمكن أن تـقــود بــادهــا فــي املستقبل.
الــرســالــة الـسـيــاسـيــة هــي أن ــه لـيــس للمغرب
م ــوق ــف ع ــدائ ــي م ــن الـ ـج ــزائ ــر ،وأن امل ـغ ــرب
يــؤمــن بــاملـسـتـقـبــل» .ويـضـيــف بـنـحـمــزة ،في
حــديــث مــع «الـعــربــي ال ـجــديــد»« :م ــرة أخــرى
يختار املـلــك محمد ال ـســادس مناسبة عيد
ال ـعــرش لـكــي يــوجــه رســالــة ودي ــة لـلـجــزائــر،
تحمل البلدين على االتجاه الجماعي نحو
املستقبل في عالم ال يؤمن سوى بالتكتالت
والتعاون» .ويعتبر أنه «أمام الحدود املغلقة
بني البلدين منذ فترة طويلة ،وفي ظل سباق
تسلح غير مسبوق تغذيه أطــراف خارجية،
ي ـص ـبــح ت ـغ ـي ـيــر زاوي ـ ـ ــة ال ـن ـظ ــر إلـ ــى طـبـيـعــة
الصراع بني الجارتني ،مطلبًا ضروريًا لفهم
اتجاهاته املستقبلية».
من جهته ،يرى الباحث في العالقات الدولية
بــوبـكــر أون ـغ ـيــر ،أن دع ــوة الـعــاهــل املـغــربــي
الـ ـج ــزائ ــر إلـ ــى بـ ــدء حـ ـ ــوار جـ ــاد ومـ ـس ــؤول،
«تعبير عن انتصار إرادة العقل لدى القيادة
املغربية ،وانزياح لــروح التعاون والتكامل
واألخ ـ ـ ـ ـ ــوة ب ـ ــن ش ـع ـب ــن ش ـق ـي ـق ــن ،ي ـج ـمــع
بينهما املصير وامل ـســار املـشـتــرك» .ويلفت
إل ــى أن «ال ــدع ــوة امل ـغــرب ـيــة غ ـيــر امل ـشــروطــة
تكشف عن إرادة صريحة لبدء حــوار فعلي
ب ــن الـ ـج ــاري ــن ،وأن الـ ـك ــرة اآلن ب ـيــد حـكــام
املرادية (املقر الرئاسي الجزائري)» .ويعتبر
أونغير ،في تصريحات لـ«العربي الجديد»،
أن اس ـت ـجــابــة ال ـجــانــب ال ـج ــزائ ــري لـلــدعــوة
املـغــربـيــة سـتـكــون ب ــداي ــة الن ـط ــاق سياسة
دب ـلــومــاس ـيــة ذات آفـ ــاق مستقبلية بـعـيــدة
ّ
املـ ـن ــال بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـش ـع ـبــن ،ك ـم ــا سـتـمــكــن
املغرب والجزائر من تطوير تعاونهما على
جميع األصعدة ،مبديًا خشيته من أن تعمل
ال ـج ـهــات الــدول ـيــة واملـحـلـيــة املـسـتـفـيــدة من
واقــع الفرقة والتشتت على الحيلولة دون
تطبيع البلدين عالقاتهما.
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شرق
غرب
نحو  100قتيل في سيناء
أعلنت ال ـقــوات املسلحة املصرية،
في بيان ،أمــس األحــد ،تصفية 89
شخصًا من «العناصر التكفيرية
ً
ش ـ ــدي ـ ــدة الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــورة» ف ـ ـضـ ــا عــن
مـ ـقـ ـت ــل وإصـ ـ ــابـ ـ ــة  8م ـ ــن ال ـج ـي ــش
خــال تنفيذ عمليات مالحقة في
مـحــافـظــة ش ـمــال سـيـنــاء .وأوض ــح
ّ
ّ
ـاض ب ـكــل
ال ـب ـي ــان أن ال ـج ـي ــش «م ـ ـ ـ ٍ
عزيمة وإص ــرار القـتــاع مــا تبقى
م ـ ــن جـ ـ ـ ــذور اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب والـ ـتـ ـط ــرف
وم ــواص ـل ــة ال ـب ـن ــاء وال ـت ـن ـم ـيــة فــي
ربوع مصر كافة».
(العربي الجديد)
ميانمار :حالة الطوارئ
مستمرة حتى 2023
جدد قائد جيش ميانمار ،الجنرال
م ــن أون ـ ــغ ه ــاي ـن ــغ ،أمـ ــس األحـ ــد،
تعهده بــإجــراء انتخابات جديدة،
وح ـ ـ ــدد م ـه ـل ــة ع ــام ــن الس ـت ـك ـمــال
العملية االنتخابية ،وذلــك تزامنًا
مع مرور ستة أشهر على استيالئه
على السلطة من الحكومة املنتخبة
في  1فبراير/شباط املاضي .وقال
قائد الجيش ،خالل خطاب مسجل
اسـ ـتـ ـم ــر ق ـ ــراب ـ ــة س ـ ــاع ـ ــة« :أت ـع ـه ــد
ب ــإج ــراء انـتـخــابــات عــامــة متعددة
األح ـ ــزاب م ــن دون إخـ ـف ــاق» .وق ــال
ّ
إن السلطات العسكرية «ستنهي
أح ـ ـكـ ــام ح ــال ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ب ـح ـلــول
أغسطس/آب .»2023
(أسوشييتد برس)
الصومال :غارة
تستهدف مقاتلي
«الشباب»
ّ
شنت طائرة من دون طيار مجهولة
ال ـهــويــة ،أم ــس األحـ ــد ،غ ــارة جــويــة
على معقل ملقاتلي حــركــة الشباب
الصومالية بــواليــة جلمدغ ،وسط
ال ـب ــاد .وبـحـســب ب ـيــان صـ ــادر عن
وزارة األمـ ــن املـحـلـيــة ف ــي ال ــوالي ــة،
ّ
فــإن غــارة جــويــة استهدفت موقعا
ملقاتلي الحركة بالقرب من بلدتي
قيعد ،وهريري طيري ،بإقليم مدغ
التابع للوالية ،من دون ذكر وقوع
ّ
خسائر بشرية .وأضــاف البيان أن
الغارة جاءت بعد مواجهات عنيفة
ب ــن الـ ـق ــوات الـحـكــوم ـيــة ومـقــاتـلــي
الحركة في املنطقة.
(األناضول)
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أميركا تكسب بمواجهة الصين

تفعيل الفيليبين معاهدة الدفاع المشترك
يُ ّ
شكل تراجع الفيليبين عن
إنهاء العمل باتفاقية
الدفاع المشترك مع
الواليات المتحدة نقطة
تحول أساسية لمصلحة
ّ
األخيرة في مواجهة
الصين في المنطقة .مع
ذلك ،ال ترغب مانيال في
استعداء بكين
بكين ـ علي أبو مريحيل

خالفًا ملواقفه املعادية للواليات
املتحدة ،قرر الرئيس الفيليبيني
رودريغو دوتيرتي ،الحفاظ على
معاهدة للدفاع املشترك مع واشنطن ،وذلك
بعد أن هدد مــرارًا بإنهاء العمل بها وطرد
الـقــوات األميركية من بــاده .وجــاء اإلعــان
يوم الجمعة املاضي على لسان وزير الدفاع
الفيليبيني دلـفــن لــوري ـنــزانــا ،ال ــذي شـ ّـدد
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي ف ــي مــانـيــا جمعه
بـنـظـيــره األم ـي ــرك ــي لــويــد أوس ـ ــن ،ع ـلــى أن
االتفاق مع واشنطن نافذ بالكامل مجددًا،
وأن رئيس البالد قرر سحب رسالة الخروج
مــن املـعــاهــدةّ .
ورح ــب أوس ــن ،الــذي كــان قد
وص ــل إل ــى الـفـيـلـيـبــن ف ــي إطـ ــار جــولــة في
جنوب شرقي آسيا ،بقرار دوتيرتي ،معتبرًا
أنه يوفر ضمانة لالستقرار واملضي قدمًا.
وأكــد أن التحالف بني البلدين ،أمــر حيوي
ألمــن منطقة املحيطني ،ال ـهــادئ والـهـنــدي،
واستقرارها وازدهارها.
وك ــان ــت م ــان ـي ــا ق ــد أرسـ ـل ــت إخ ـ ـطـ ــارًا إل ــى
واشـنـطــن فــي شـبــاط/فـبــرايــر  2020إلنـهــاء
مـعــاهــدة الــدفــاع املـشـتــرك ،وذل ــك ب ـنـ ً
ـاء على
ُ
أوامر من دوتيرتي .ومنذ ذلك الحني مددت
امل ـعــاهــدة ث ــاث م ــرات ،آخــرهــا فــي يونيو/
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،بـعــد م ـفــاوضــات ثنائية
اسـ ـتـ ـم ــرت أش ـ ـه ـ ـرًا ع ـ ـ ــدة .وعـ ـشـ ـي ــة زي ــارت ــه
الـفـيـلـيـبــن ،اعـتـبــر وزي ــر ال ــدف ــاع األمـيــركــي
أن مـطــالــب الـصــن املـتــزايــدة فــي املنطقة ال
أس ــاس لها وتـمــس سـيــادة ال ــدول األخ ــرى.
ون ــاق ــش ذل ــك خ ــال م ـحــادثــات أج ــراه ــا مع
دوتيرتي ،مـشـ ّـددًا على أن بــاده ستواصل

دع ــم دول املـنـطـقــة م ــن أج ــل ال ـح ـفــاظ على
حقوقها بموجب القانون الدولي.
ُ
وت ـظ ـهــر زيـ ــارة امل ـس ــؤول األم ـيــركــي الـكـبـيــر،
وما تخللها من تصريحات ،رغبة الواليات
املتحدة فــي إع ــادة بناء الثقة مــع الفيليبني
بـعــد تـ ــأزم ال ـعــاقــات ب ــن الـبـلــديــن ف ــي عهد
الرئيس السابق دونالد ترامب ،وذلك لبسط
استراتيجيتها الساعية إلــى احـّتــواء نفوذ
الصني في منطقة املحيطني .وتوفر املعاهدة
ال ـتــي دخ ـلــت حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ ف ــي ع ــام ،1999
إطارًا قانونيًا يسمح بوجود قوات أميركية
فــي الفيليبني إلج ــراء تــدري ـبــات وم ـن ــاورات
ع ـس ـكــريــة م ـش ـتــركــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـبــادل
الدعم في حالة التعرض لهجوم خارجي.
ويـ ـ ـ ّ
ـرجـ ـ ــح مـ ـحـ ـلـ ـل ــون أن ت ـ ـق ـ ـ ّـدم واشـ ـنـ ـط ــن
خ ــال الـفـتــرة املقبلة مــزي ـدًا مــن املـســاعــدات
ال ـع ـس ـكــريــة ملــان ـيــا ،األمـ ــر الـ ــذي م ــن شــأنــه
ً
أن يثير قلق بـكــن ،فـضــا عــن أن استمرار
معاهدة التعاون الدفاعي املشترك سيتيح
للقوات األميركية التمدد وإعــادة االنتشار
في املنطقة ،انطالقًا من القواعد العسكرية
ف ــي األراضـ ـ ـ ــي ال ـف ـي ـل ـي ـب ـي ـن ـيــة .وه ـ ــو م ــا قــد
يـعــرقــل اع ـت ــزام ال ـصــن اس ـت ـعــادة الـسـيــادة
عـلــى تــايــوان بــالـقــوة ،أو مـمــارســة نفوذها
الـعـسـكــري للتأثير عـلــى األطـ ــراف املطالبة
بالسيادة على املناطق املتنازع عليها في
ب ـحــر ال ـص ــن ال ـج ـنــوبــي .وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
هدوء الصني في تعليقها على قرار الرئيس
الفيليبيني ،غير أن املتحدث باسم وزارة
الخارجية الصينية تشاو لي جيان ،اعتبر
في إفــادة صحافية أن التبادالت والتعاون
بــن الـ ــدول ال ينبغي أن تـفـيــد فـقــط ال ــدول
املعنية ،ولكن أيضًا السالم واالستقرار على
الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
وإزاء ه ــذه امل ـع ـط ـيــات ،يـشـيــر ال ـبــاحــث في
الـ ـ ـش ـ ــؤون اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة لـ ــي بـ ـ ــو ،فـ ــي ح ــدي ــث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إل ــى أن بـكــن تابعت
بقلق وح ــذر شــديــديــن زي ــارة وزي ــر الــدفــاع
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة .ويـ ـ ـض ـ ــع قـ ـ ــرار
دوت ـيــرتــي ،فــي سـيــاق الـثـمــار امل ـ ّـرة لـلــزيــارة
بــالـنـسـبــة ل ـل ـصــن ،ال ـت ــي س ـبــق أن راه ـنــت
عـلــى مــوقــف الفيليبني الــرافــض للسياسة
الخارجية األميركية.
وي ــرى لــي بــو أن اس ـت ـمــرار الـعـمــل باتفاقية
الــدفــاع املـشـتــرك ،يعني إتــاحــة الفرصة أمــام
القوات األميركية لتعزيز تمركزها حول بؤر
ً
توتر رئيسية في املنطقة ،فضال عن الوصول
إلــى سلسلة مــن الـجــزر املـتـنــازع عليها قرب
ال ـف ـي ـل ـي ـبــن .ومـ ــن امل ـف ـت ــرض أن ت ـ ــؤدي ه ــذه

توترت العالقات بين مانيال وواشنطن أيام ترامب (فرانس برس)

االتفاقية تسمح
لألميركيين بتعزيز
وجودهم حول بؤر التوتر
الـتـحــركــات املـيــدانـيــة إلــى قطع الـطــريــق أمــام
الـبـحــريــة الـصـيـنـيــة فــي الـتــوســع نـحــو غــرب
امل ـح ـيــط ال ـ ـهـ ــادئ ،ك ـمــا أن قـ ــرب ت ـلــك ال ـجــزر
م ــن تـ ــايـ ــوان ،س ـي ـحـ ّـســن م ــن م ــوق ــف ال ـق ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ــدف ــاع ــي ف ــي حـ ــال ق ـ ــررت بـكــن
استعادة الجزيرة بالقوة.
ويلفت لــي إلــى أنــه بموجب معاهدة الدفاع
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك ،سـ ـتـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك خـ ـم ــس ق ــواع ــد
عـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي ال ـف ـي ـل ـي ـب ــن تـ ـح ــت ت ـص ــرف
ال ـقــوات األمـيــركـيــة قــابـلــة للتمدد والـتــوســع،
معتبرًا أن ذلك يشكل أحد أهم عوامل نجاح
اسـتــراتـيـجـيــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي منطقة
املـحـيـطــن الـهـنــدي وال ـه ــادئ الح ـت ــواء نفوذ
ّ
ويشدد على أنه
الصني وتشكيل جبهة ردع.

من دون تلك القواعد ،ستكون االستراتيجية
األميركية مجرد حبر على ورق.
في املقابل ،يعتبر أستاذ الدراسات السياسية
فــي جــامـعــة «ص ــن ي ــات س ــن» ،وان ــغ ج ــو ،في
ح ــدي ــث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ال ــوج ــود
األميركي في املنطقة ليس وليد اللحظة ،كما
أن املعاهدة بني الواليات املتحدة والفيليبني
ُوق ـع ــت قـبــل وص ــول دوت ـيــرتــي إل ــى السلطة
ّ
عـ ــام  .2016وي ـش ـيــر إلـ ــى أن ذلـ ــك ل ــم يـشــكــل
ردعــا للصني ،بــل على العكس تمكنت بكني
مــن تـحــديــث أســاطـيـلـهــا الـبـحــريــة والـجــويــة،
وتكثيف وجودها وأنشطتها العسكرية في
املنطقة.
وي ـت ـطـ ّـرق وان ــغ إل ــى اح ـت ـمــال أن ي ـكــون ق ــرار
الرئيس الفيليبيني بمثابة مناورة سياسية
لكسب أص ــوات املـعــارضــن فــي االنـتـخــابــات
الرئاسية املقررة في عام  ،2022املفترض أن
تخوضها ابنته س ــارة ،الـتــي تعتمد مسارًا
تصالحيًا مع الصني .ويرى وانغ أن دوتيرتي
ال ي ــرغ ــب فـ ــي أن ي ـ ـعـ ـ ّـرض ع ــاق ـت ــه امل ـت ـي ـنــة
بالرئيس الصيني شي جني بينغ للخطر من
أجــل إرض ــاء الــواليــات املـتـحــدة ،الـتــي تسعى

لتحقيق مكاسب سياسية خاصة ال عالقة
لها بحقوق الــدول األخ ــرى .ويعتبر أن هذه
الـتـطــورات قــد تخضع للنقاش املـبــاشــر بني
مــانـيــا وب ـكــن .وال يستبعد وان ــغ أن يكون
دوتـيــرتــي قــد أعلم الـقـيــادة الصينية مسبقًا
ب ـق ــرار الـ ـع ــدول ع ــن إن ـه ــاء ال ـع ـمــل بـمـعــاهــدة
الــدفــاع املـشـتــرك مــع الــواليــات املـتـحــدة ،على
اع ـت ـبــار أن تــرت ـي ـبــات تـفـعـيــل ال ـع ـمــل بـبـنــود
امل ـع ــاه ــدة سـتـسـتـغــرق زم ـن ــا ي ـت ـج ــاوز فـتــرة
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،قبل ال ـعــودة مجددًا
إلى التصريحات املعادية وسياسة التلويح
بتقليص الـتـعــاون العسكري وط ــرد الـقــوات
األميركية من املنطقة.
ُيشار إلــى أن العالقات الدفاعية بني مانيال
وواش ـن ـط ــن ،تـ ّـرجــع إل ــى خـمـسـيـنـيــات الـقــرن
املاضي ،وقد وقع البلدان على اتفاق لتعزيز
ال ـت ـع ــاون ال ــدف ــاع ــي بـيـنـهـمــا ف ــي ع ــام .1998
ومـنــح االت ـفــاق ال ــذي دخ ــل حـيــز التنفيذ في
الـعــام الـتــالــي ،وضعًا قانونيًا يتيح للقوات
األمـيــركـيــة بـنــاء الثكنات وم ـخــازن األسلحة
واملـعــدات الدفاعية داخــل خمسة معسكرات
عسكرية محددة في الفيليبني.

