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سياسة

تونس وحتمية 
اإلنقاذ

مطالبات من إدارة 
بايدن للقاهرة بإتمام 

ملف األسرى سريعًا

صفقة األسرى كانت 
على رأس مناقشات 

غانتس في واشنطن

للحديث تتمة...

الفلسطينية  المقاومة  بين  اتفاق  إلى  للتوصل  جهودها  القاهرة  مواصلة  مع 
واالحتالل لتثبيت التهدئة في قطاع غزة، يتصدر ملف تبادل األسرى هذا المسار، مع 
مؤشرات على قرب طرح مصر عرضًا في هذا السياق، بدفع من إدارة جو بايدن، 

فيما نجحت »حماس« بفصل الموضوع عن عملية اإلعمار

القاهرة ـ العربي الجديد

الهدوء في غزة،  على وقع استمرار 
بــعــد الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي األخــيــر 
على القطاع، تتواصل الجهود التي 
تـــقـــودهـــا مــصــر خـــصـــوصـــا، بـــدعـــم أمــيــركــي، 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق يــكــرس هــــذه الــتــهــدئــة، 
ويــمــّهــد إلعــــادة اإلعـــمـــار فــي غـــزة. ويــبــدو أن 
املــلــف األبــــرز الــــذي يــتــمــحــور الــنــقــاش حوله 
راهنا، وقد يكون مقدمة إلعالن االتفاق، هو 
ــــرى، الـــذي تسعى الــقــاهــرة  مــلــف تــبــادل األسـ
سريع،  بشكل  إلتمامه  واشنطن  من  وبطلب 
مع تقّدم جيد في مسار املفاوضات حول هذه 
تمرير  الصفقة، ونجاح حركة »حماس« في 
رؤيــتــهــا بــالــفــصــل بـــن مــفــاوضــات الــصــفــقــة، 

وعملية إعادة إعمار غزة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كشفت مــصــادر مصرية 
مــطــلــعــة عــلــى مــلــف الـــوســـاطـــة املــصــريــة بن 
ــلـــي وفـــصـــائـــل املـــقـــاومـــة  ــيـ االحــــتــــالل اإلســـرائـ
امللف  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الفلسطينية، 
املـــصـــري  ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ال لـــصـــانـــع  واألهـــــــــــم،  األول، 
فـــي تــرتــيــب املــلــفــات الــخــاصــة بــالــوضــع في 
فــلــســطــن، هـــو مــلــف قــضــيــة تـــبـــادل األســــرى. 
وأضافت أن القيادة املصرية تلقت مطالبات 
واضــحــة مــن إدارة جــو بــايــدن بسرعة إتمام 
هذا امللف، واعتباره األهم عقب وقف إطالق 
الـــنـــار بــعــد الــــعــــدوان عــلــى غـــــزة. وأوضـــحـــت 
بتقديم  معنية  القاهرة ستكون  أن  املصادر، 
ــزم تــســهــيــالت ومــــســــاعــــدات لـــقـــطـــاع غــــزة،  ــ حـ
الصفقة.  إلتمام  »حماس«  لحركة  كمحفزات 
وشّددت على أن الرئيس املصري عبد الفتاح 
معتبرة  دورّي،  بشكل  امللف  يتابع  السيسي 
أن »مـــلـــف الــصــفــقــة بــمــثــابــة اخـــتـــبـــار، حـــدده 

بايدن، لنظيره املصري«.
وقـــالـــت املـــصـــادر إن الــرئــيــس املـــصـــري وّجـــه 

بــتــلــبــيــة مــطــالــب حـــركـــة »حـــمـــاس« الــخــاصــة 
الــقــطــاع، وهــو  لــســكــان  إنــســانــيــة  بتسهيالت 
الراهن،  الوقت  في  للحركة  الرئيسي  املطلب 
في محاولة إلقناع قيادة »حماس« بتسهيل 
مهمة القاهرة. وكشفت املصادر عن تغييرات 
للحركة،  العسكرية  الـــذراع  بمطالب  متعلقة 
بـــشـــأن جـــانـــب مـــهـــم فــــي مـــفـــاوضـــات صــفــقــة 
الــتــي تتكتم عليها كــافــة األطـــراف،  ــرى،  األســ
إذ طـــالـــب مــمــثــلــو »كــتــائــب الـــقـــســـام«، قــيــادة 
»حماس« بضرورة أن تضمن الصفقة اتفاقا 
مــع الــجــانــب املــصــري بــتــمــريــر مــجــمــوعــة من 
املــســتــلــزمــات الـــخـــاصـــة بــفــصــائــل املـــقـــاومـــة، 
ــادة بــنــاء مــا تــم تــدمــيــره مــن بنية تحتية  إلعـ
خاصة بأعمال املقاومة. وأشارت إلى أن هذا 
املــطــلــب يــأتــي بــتــوافــق عـــام مــع كــافــة أعــضــاء 
الغرفة األمنية املشتركة للفصائل في قطاع 
غزة، التي أدارت املعركة األخيرة ضد الجيش 

اإلسرائيلي.
وتـــابـــعـــت املــــصــــادر أن مــــا حــــددتــــه »كــتــائــب 
القسام« هو مطلب أو شرط خاص بالوسيط 
الـــــذي ســيــشــرف عــلــى إتـــمـــام الــصــفــقــة وهــو 
مصر التي ترغب في إنجازها بشكل سريع. 
ضمن  بناء  مــواد  بتمرير  الكتائب،  وطالبت 
إعمار قطاع غزة  إعــادة  آلية  آلية بعيدة عن 
ــقـــرر أن تــتــم بـــإشـــراف مــصــري  والـــتـــي مـــن املـ
ودولي، الفتة إلى أن شرط الذراع العسكرية 
»حــمــاس« جــاء لــعــدم اتــهــام الــحــركــة الحقا،  لـــ
بــاســتــغــالل مـــواد وأمــــوال إعــــادة اإلعــمــار في 

أعمال عسكرية بشكل ُمسيء للمقاومة.
»القسام«  مطالب  أن  املصادر  أوضحت  كما 
مدنية  بمعدات  متعلقة  تسهيالت  تضّمنت 
تمريرها  ُيمنع  دائما  كان  استخدامن،  ذات 
ــقـــاب الـــحـــروب اإلســرائــيــلــيــة  لــلــقــطــاع فـــي أعـ
قـــدرات فصائل  عليه، فــي محاولة للحد مــن 
املـــقـــاومـــة. وكــشــفــت أن الــجــانــب املـــصـــري لم 

ُيبِد رفضا للمطالب الحمساوية حتى اآلن، 
الفتة إلى أن توصيات املسؤولن في جهاز 
العامة املصرية بشأن املطالب لم  املخابرات 
تتضمن أي إشارة لخطورة املطالب. وذكرت 
أن مــصــر ســمــحــت ســابــقــا، وبــتــفــاهــمــات مع 
ســلــطــات االحــــتــــالل، بــنــقــل مـــعـــدات وتــقــنــيــة 
أمـــنـــيـــة لـــلـــحـــركـــة، ملــســاعــدتــهــا عـــلـــى مــراقــبــة 
وتأمن الحدود املشتركة مع شمال سيناء، 
ملواجهة عناصر تنظيم »داعــش« ومساعدة 

صالح النعامي 

مــع اقـــتـــراب الــتــصــويــت عــلــى حــكــومــة جــديــدة 
في إسرائيل ستطيح برئيس الوزراء الحالي 
بنيامن نتنياهو من الحكم، بعد 12 عاما على 
التوالي في رئاسة الوزراء، وبمجموع 15 سنة 
البيضاء،  الراية  األخير  يرفع  لم  السلطة،  في 
التحالف بن زعيم  التحريض على   

ً
مــواصــال

املــعــارضــة، رئــيــس حـــزب »يــيــش عــتــيــد« يئير 
لــبــيــد، وزعــيــم حـــزب »يــمــيــنــا« نــفــتــالــي بينت، 
للتناوب على رئاسة الحكومة بينهما، بدعم 
من أحــزاب أخــرى. وحظي نتنياهو بدعم من 
كــبــار الــحــاخــامــات الــذيــن دعـــوا إلـــى »فــعــل كل 
شــيء« من أجــل إحباط تشكيل حكومة لبيد، 
ــالـــدور الــــذي لــعــبــه حــاخــامــات في  بــمــا ذّكــــر بـ
اإلسرائيلي  الحكومة  رئيس  على  التحريض 
الــســابــق إســحــق رابــــن بــســبــب تــوقــيــعــه على 
ــــذي قـــاد  ــــو الـــتـــحـــريـــض الــ ــو، وهـ ــلــ اتــــفــــاق أوســ
إلــى اغــتــيــال رابـــن نهاية 1995. وتــرافــق ذلك 

ــوات الـــجـــيـــش املــــصــــري فــــي هـــــذه املـــهـــمـــة.  ــ ــ قـ
وبــحــســب املــــصــــادر »هـــنـــاك تـــقـــّدم جــيــد في 
مسار مفاوضات صفقة تبادل األسرى بناء 
على االهتمام املصري«، مؤكدة أن »حماس 
ــا بــالــفــصــل بــن  ــتـــهـ اســـتـــطـــاعـــت تـــمـــريـــر رؤيـ
ــادة إعــمــار  مــفــاوضــات الــصــفــقــة، وعملية إعــ
غـــزة«. وتحدثت عــن تغاضي »إســرائــيــل عن 
ذلك، معتبرة أن األهم هو إتمام الصفقة على 
أي وجـــه بسبب تــأثــيــراتــهــا الــخــطــيــرة داخــل 

الشارع اإلسرائيلي«.
بــــأربــــعــــة  ــفــــظ  ــتــ تــــحــ »حــــــــمــــــــاس«  أن  ُيـــــــذكـــــــر 
ســــــرا خــالل 

ُ
إســـرائـــيـــلـــيـــن، بــيــنــهــم جـــنـــديـــان أ

الــحــرب على غــزة صيف عــام 2014 مــن دون 
اإلفــــــصــــــاح عـــــن مـــصـــيـــرهـــمـــا أو وضــعــهــمــا 
الصحي، واآلخران دخال غزة في ظروف غير 
واضــحــة خــالل الــســنــوات املــاضــيــة. ويشترط 
االحـــــتـــــالل إعـــــــــادة مـــواطـــنـــيـــه األربـــــعـــــة قــبــل 
انــطــالق أي عملية إلعـــادة إعــمــار قطاع غــزة، 
فلسطيني،  مليوني  مــن  أكــثــر  يسكنه  الـــذي 
وتــحــاصــره تــل أبــيــب مــنــذ صــيــف 2006. في 
إسرائيلية  صحافية  تــقــاريــر  نقلت  املــقــابــل، 
ــرًا، قـــولـــهـــم إن  ــ ــيـ ــ عــــن مـــســـؤولـــن أمـــنـــيـــن أخـ
ــمـــاالت إبــــــرام صــفــقــة تـــبـــادل أســـــرى مع  ــتـ احـ
»حماس« ارتفعت، مؤكدة أن إسرائيل تنتظر 

ــلـــي  مــــع تـــحـــذيـــر رئــــيــــس جــــهــــاز األمـــــــن الـــداخـ
اإلســـرائـــيـــلـــي »الــــشــــابــــاك« نـــــداف أرغــــمــــان من 
ــي الــــخــــطــــاب الـــعـــنـــيـــف  ــ »تـــصـــعـــيـــد خـــطـــيـــر فــ
والــتــحــريــضــي«، وحـــصـــول عــمــلــيــات اغــتــيــال.
ويـــعـــتـــزم رئـــيـــس الــكــنــيــســت يــــاريــــف لــيــفــن 
إبـــالغ الــنــواب رســمــيــا الــيــوم اإلثــنــن بــإعــالن 
املــــعــــارضــــة تـــشـــكـــيـــل ائـــــتـــــالف لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
أعــلــن مكتبه.  كــمــا  تشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، 
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن اإلخطار 
الثقة  على  للتصويت  االستعدادات  سيطلق 
بــالــحــكــومــة الــجــديــدة، والــــذي مــن املــرجــح أن 
يــتــم األربـــعـــاء املــقــبــل أو اإلثـــنـــن الــــذي يليه. 
وعلى الرغم من اإلعالن الذي صدر في وقت 
الحليف  الجمعة من قبل ليفن،  متأخر يوم 
قائمة  تبقى  املخاوف  فــإن  لنتنياهو،  املقرب 
مــن عــرقــلــة تشكيل االئـــتـــالف. وعــلــى الــــورق، 
ـــــ بينت،  ُيــفــتــرض أن يــحــصــل تــحــالــف لــبــيــد 
عـــلـــى أغــلــبــيــة ضــئــيــلــة فــــي تـــصـــويـــت الــثــقــة. 
ــان حـــدوث  ــكـ لــكــن األنــــظــــار ســتــتــجــه نــحــو إمـ
االتــفــاق،  وبموجب  التحالف.  فــي  انشقاقات 
ــلـــوزراء ملـــدة عــامــن،  ســيــكــون بــيــنــت رئــيــســا لـ
عــام 2023. وقبيل ســاعــات من  لبيد  ويتبعه 
الحكومي، واصل  االئتالف  ليفن عن  إعــالن 
نتنياهو التحريض، معتبرًا في كلمة متلفزة 
»الليكود« بقيادته  عقب اجتماع كتلة حزب 
أمس، أن الحكومة التي ستشكل ال تستطيع 
حماية إسرائيل وال منع إيران من الحصول 
عــلــى ســــالح نـــــووي، مــعــتــبــرًا أنـــهـــا »حــكــومــة 
يسار لن تتمكن من ضمان مصالحنا«، داعيا 
على  خطرًا  »تشكل  ألنها  ضدها  للتصويت 

دولة إسرائيل«.
ــف أنــصــاره جــهــودهــم إلحــداث 

ّ
بــالــتــوازي، كــث

ــفـــوف الــــنــــواب مــــن حـــزب  انـــشـــقـــاقـــات فــــي صـ
تظاهرات  نتنياهو  أنــصــار  ــم 

ّ
ونــظ »يمينا«. 

خارج منزل النائب عن »يمينا« نير أورباخ 
ــــذي حــــذر بــيــنــت مـــن أنــــه قـــد ال يــدعــمــه في  الـ

عــرضــا مــن قبل الــوســطــاء املــصــريــن لصفقة 
ــراج عــن أســرى  مــن هــذا القبيل، ستشمل اإلفـ
الجندين  إعــادة  مقابل  إسرائيل  في  أمنين 
غولدن،  وهـــدار  آرون،  شـــاؤول  اإلسرائيلين 
السيد،  أفيرا منغيستو، وهشام  إلى  إضافة 

والذين تحتجزهم »حماس« في قطاع غزة.
وأشارت التقارير إلى أن املصرين مصممون 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة، وهــنــاك توقعات 
ــة فـــي غــضــون  ــاولـ ــطـ ــراح عــلــى الـ ــتــ بـــوضـــع اقــ
األيــــام املــقــبــلــة، مــعــّبــرة عــن تــقــديــر إسرائيلي 
ألن مصر ستمارس ضغوطا على »حماس« 
ــداء مــــرونــــة بـــخـــصـــوص املــــلــــف، مــــن أجـــل  ــ ــ إلبـ
تحريك ملف إعـــادة إعــمــار قــطــاع غــزة بدعم 
املجتمع الدولي. وبحسب تقارير إسرائيلية 
فـــــإن مـــلـــف صــفــقــة األســـــــرى كـــــان عـــلـــى رأس 
أجــنــدة املــواضــيــع الــتــي ناقشها وزيـــر األمــن 
ــتـــس، خـــــالل زيـــارتـــه  ــانـ اإلســـرائـــيـــلـــي بـــنـــي غـ
الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة واشــنــطــن، أخـــيـــرًا، في 
أمني إسرائيلي رفيع  وقت سيزور فيه وفد 
املستوى العاصمة املصرية خالل أيام لبحث 
قضية األســـرى، والــتــصــور املــصــري الخاص 

بها، على ضوء مطالب »حماس«.
ــّدم، تــبــقــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن هــــــذا الـ ــــم مـ ــــرغـ ــلـــى الـ ــكـــن عـ لـ
املحتلة  القدس  في  اإلسرائيلية  االنتهاكات 

ــّوت  ــة. وفـــــي حـــــال صــ ــقـ ــثـ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الـ
أوربــــاخ ضــد االئــتــالف املــزمــع تشكيله، فلن 
يحصل االئـــتـــالف عــلــى األغــلــبــيــة. وفـــي حــال 
فمن  التحالف،  إفــشــال  إلــى  االنشقاقات  أدت 
املحتمل أن تضطر إسرائيل إلى العودة إلى 
صناديق االقتراع في خامس انتخابات لها 
خــــالل عــامــن ونـــيـــف. تـــرافـــق ذلــــك مـــع تــطــور 
ــت، بــتــوقــيــع عـــدد مـــن كــبــار الــحــاخــامــات،  الفــ
عريضة تدعو إلــى »فعل كل شــيء« من أجل 
الــتــي أعــلــن عنها  الــحــكــومــة  إحــبــاط تشكيل 
ـــل هــــــؤالء الـــحـــاخـــامـــات قـــيـــادة 

ّ
لـــبـــيـــد. ويـــمـــث

املــرجــعــيــة الــديــنــيــة لــلــتــيــار الــديــنــي الــقــومــي، 
ــــاع الـــتـــيـــار  ــبـ ــ ــلـــى أتـ ــر طـــــــاٍغ عـ ــيـ ــأثـ ولــــديــــهــــم تـ
الـــصـــهـــيـــونـــي الـــديـــنـــي ويـــحـــظـــون بـــاحـــتـــرام 
التي  اليهودية  اإلرهابية  التنظيمات  أتباع 
تــنــشــط بــشــكــل خــــاص فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــارة ثــمــن«  ــ والــــقــــدس املـــحـــتـــلـــة؛ ال ســيــمــا »شـــ
ــتــــالل« و»الهـــــافـــــا«. وأبــــــرز هـــؤالء  و»فـــتـــيـــة الــ
وشلومو  شــاحــار،  بن  يتسحق  الحاخامات، 
أفينير، وحاييم دروكمان، وديفيد هكوهن، 
التي  العريضة  وإليعازر والدمان. وجــاء في 
إسرائيل«:  حاخامات  »دعـــوة  عــنــوان  حملت 
»من املستحيل تقّبل حقيقة تشكيل حكومة 
من شأنها اإلضـــرار بأهم األمــور في قضايا 
الدين والدولة«. وأضاف البيان: »ليس هناك 
شـــك فـــي أن الــقــضــايــا األمــنــيــة الـــتـــي تخص 
وجــودنــا ذاتـــه فــي هـــذه الــحــكــومــة ستتضرر 

أيضا ألنها تعتمد على مؤيدي اإلرهاب«.
ويــمــكــن ألنـــصـــار الــتــيــار الــديــنــي الــقــومــي أن 
يترجموا دعوة الحاخامات لفعل »كل شيء« 
من أجل إحباط تشكيل الحكومة، إلى أنماط 
ــاالت الــســيــاســيــة،  ــيـ ــتـ ــدة غــيــر االغـ ــديـ عــمــل جـ
احــتــمــااًل واردًا.  إليها يظل  الــلــجــوء  كــان  وإن 
فدعوة الحاخامات تمثل ضغطا على ممثلي 
الــتــيــار الــديــنــي الــقــومــي فــي حـــزب »يــمــيــنــا«، 
الذي يفترض أن يقود رئيسه نفتالي بينت 

تحديدًا، أبرز تهديد لهذا املسار، وخصوصا 
ــزام مــســتــوطــنــن تــنــظــيــم »مــســيــرة  ــ ــتـ ــ ــع اعـ مــ
املقبل، وسط  الخميس  الــقــدس  فــي  األعـــالم« 
تحذيرات من أن تؤدي إلى تفجير األوضاع 
مـــجـــددًا بــمــا فـــي ذلــــك فـــي غــــزة. ونــقــلــت قــنــاة 
ــن مـــصـــدر عــســكــري  ــيـــة عــ ــلـ ــيـ »كـــــــان« اإلســـرائـ
إســرائــيــلــي رفــيــع، تــحــدث للقناة ذاتــهــا، فــإن 
الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي يـــواصـــل تــأهــبــه على 
الحدود مع غزة التي قال إنها »لم تهدأ بعد 
أو تــســتــقــر بــشــكــل كـــامـــل«. فـــي غــضــون ذلـــك، 
غــادر غــزة أمــس األحـــد، وفــد حكومي يرافقه 
رجال أعمال من القطاع الخاص، متوجها إلى 
القاهرة  التي تبذلها  الجهود  مصر، ملتابعة 
إلعـــادة اإلعــمــار. ونقلت وكــالــة »األنــاضــول« 
وفــدًا من  أن  عــن مصدر حكومي فلسطيني، 
الوكيل  برئاسة  الفلسطينية  األشغال  وزارة 
ــة لــشــخــصــيــات مــن  ــافــ ــان، إضــ ــ ــــرحـ نـــاجـــي سـ
الــخــاص، غـــادروا غــزة نحو القاهرة.  القطاع 
»للمتابعة  تــأتــي  الـــزيـــارة  هـــذه  أن  ــح  ــ وأوضـ
في  املصرية  الجهود  بخصوص  والتنسيق 
إعـــادة إعــمــار مــا دّمـــره االحــتــالل اإلسرائيلي 
خالل العدوان األخير«. وأشــار إلى أن الوفد 
املصري  الــجــانــب  فــي  »مختصن  بـ سيلتقي 

بملف إعادة اإلعمار«.

الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــــي عـــامـــيـــهـــا األولــــــن. 
إلى  نــواب الحزب ينتمون  فبينت وعــدد من 
هـــذا الــتــيــار، وكـــانـــوا دائــمــا يــتــبــاهــون بمدى 
ارتــبــاطــهــم بــالــحــاخــامــات، الســيــمــا الــحــاخــام 
ــم مــرجــعــيــات الــتــيــار،  حــايــيــم دروكــــمــــان، أهــ
والذي بادر إلى إصدار عريضة الحاخامات. 
بشكل  القومي  الديني  التيار  أنصار  ف 

ّ
وكث

خاص مضايقاتهم لنواب »يمينا«، وأشارت 
املضايقات  أن  إلـــى  سيلمان  إيــديــت  الــنــائــب 
ــارات  ــيــ ــســ ــد مــــطــــاردتــــهــــا بــ ــ ــــت إلـــــــى حــ ــلـ ــ وصـ
 عن وابل من 

ً
ومحاولة اقتحام منزلها فضال

التهديدات الذي تتعرض إليه وعائلتها. إلى 
جانب ذلك، فإن هناك في إسرائيل من يخشى 
الكنيست  باقتحام  اليمن  أنــصــار  يــقــوم  أن 

ــال الــتــصــويــت بــالــثــقــة عــلــى الــحــكــومــة  وإفـــشـ
ــلـــوب الــيــمــن  ــدة، عــبــر اســتــنــســاخ أسـ ــديـ الـــجـ
األميركي في 6 يناير/كانون الثاني املاضي 
الكونغرس بناء على  عندما قاموا باقتحام 
دعوة الرئيس السابق دونالد ترامب إلحباط 
توجه الكونغرس في ذلك الوقت لإلعالن عن 
املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن فـــائـــزًا في 

االنتخابات الرئاسية.
ــمــــان مـــن حـــدوث  وفــــي هــــذا الـــجـــو، حــــذر أرغــ
عمليات اغتيال سياسية على خلفية األزمة 
الداخلية املتواصلة. وفي بيان غير مسبوق 
ــال أرغــــمــــان إن »خـــطـــاب  ــ أصـــــــدره الـــســـبـــت، قـ
وسائل  على  خصوصا  والتحريض  العنف 
إلى  يفضي  أن  يمكن  االجتماعي«  التواصل 

عمليات اغتيال، مطالبا بوقفه. وانضم وزير 
إلــى تحذير  األمـــن اإلســرائــيــلــي بني غانتس 
أرغــــمــــان، ولــفــت فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« 
إلى أنه لم يتم استخالص العبر من تجارب 
املاضي، ملمحا إلى أن نتنياهو يقود الخط 
الذي يقوم على نزع الشرعية عن اإلجــراءات 

السياسية التي تتم في إطار قانوني.
ــوة الــحــاخــامــات  ــ ــإن دعـ مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، فــ
يــمــكــن أن تــفــســر بــافــتــعــال اســـتـــفـــزازات ضد 
ــقـــدس، بغية  الــفــلــســطــيــنــيــن، ال ســيــمــا فـــي الـ
تــفــجــيــر األوضـــــــــاع األمـــنـــيـــة بــشــكــل يــفــضــي 
إلـــى إحــــراج قـــادة حــزبــي »يــمــيــنــا«، و»تــكــفــاه 
ــذي يـــتـــرأســـه جــــدعــــون ســـاعـــر.  ــ ــ ــاه« الـ ــ ــدشـ ــ حـ
املنظمات  أعلنت  التي  األعــالم  وتعد مسيرة 
الــيــهــوديــة املــتــطــرفــة عــزمــهــا عــلــى تنظيمها 
الــخــمــيــس املــقــبــل، مـــثـــااًل عــلــى آلـــيـــات الــعــمــل 
الــتــي يــمــكــن أن تــســهــم فــي تفجير األوضــــاع 
ــن فــــــرص اإلعـــــــــالن عــن  ــ ــيــــة وتـــقـــلـــص مـ ــنــ األمــ
على  الــجــديــدة. وال خــالف  الحكومة  تشكيل 
أن انــفــجــار األوضــــــاع فـــي الـــقـــدس يـــزيـــد من 
فــرص انـــدالع مــواجــهــة جــديــدة بــن املقاومة 
في قطاع غزة وإسرائيل، على غرار العدوان 
األخير. ونقلت قناة »كــان« عن مصدر أمني 
األعــالم«  »مسيرة  أن  مــن  تحذيره  إسرائيلي 
قد تؤدي إلى تفجر األوضاع مجددا بما في 
ذلك قطاع غــزة. وتمر املسيرة من خالل باب 
الــعــامــود، أحــد أبـــواب بــلــدة الــقــدس القديمة، 
وتمر عبر شوارع البلدة، وصوال إلى حائط 
اسم  اإلسرائيليون  ُيطلق عليه  الذي  البراق، 
»حــائــط املــبــكــى«. وقـــال املــصــدر لقناة »كــان« 
قــابــل لالنفجار وجميع  »الــوضــع  إن  الــرمــيــة 
األجــهــزة فــي إســرائــيــل تعلم ذلـــك«. وأضـــاف: 
»تحديدا عندما نتحدث عن القدس، كل حدث 
ــادي يــمــكــن أن يــشــعــل األرض ويــقــود  غــيــر عــ
إلى التصعيد في الضفة الغربية وكذلك في 

قطاع غزة«.

)Getty( وفد من غزة توجه إلى مصر لمتابعة جهود إعادة اإلعمار

ضغوط على بينت وحزبه لدفعه لالنسحاب )فرانس برس(

وليد التليلي

بدأت املخاوف والهواجس البعيدة 
تتحّول إلى حقائق قريبة التحقق 

في تونس، مع رفع أسعار املواد 
االستهالكية األساسية، والصعوبة 

في دفع أجور املوظفني، ولم تعد األزمة 
تخفى على أحد بعد سنوات من 

محاولة تسكني اآلالم عبر إجراءات 
ترقيعية لم تعد تقنع أحدًا، ونتيجة 

لذلك بدأت البالد تقترب شيئًا فشيئًا 
من منطقة الخطر القصوى التي تهدد 

بضرب البنيان من أساسه. ويوم 
السبت، قال وزير االقتصاد واملالية 

علي الكعلي إن »الوضعية صعبة 
وصعبة جدًا إن لم أقل كارثية«. وكان 

الكعلي واضحًا وصريحًا في مخاطبة 
التونسيني عندما أكد على هامش 
ندوة اقتصادية أن »الخطوات التي 

تنتظرنا مؤملة«.
ف املسؤولون 

ّ
في األسابيع األخيرة، كث

التونسيون من الزيارات املكوكية إلى 
عواصم عربية وغربية بهدف حشد 

كل الطاقات املمكنة إلنقاذ خزينة 
البالد الفارغة وتفادي سيناريوهات 
كارثية على غرار ما عرفته اليونان، 

التي وجدت سندًا أوروبيًا تعتمد عليه. 
أما التونسيون فيضرب كل منهم 

اآلخر ويعرقل كل منهم منافسه، وهو 
ما لم يعد سرًا على أحد، ولذلك يتردد 

في الكواليس أن أكثر من مسؤول 
في الخارج طلب من التونسيني خالل 

هذه الزيارات ترتيب بيتهم الداخلي 
وتجاوز االنقسامات في املفاوضات 
الجارية، وهي فضيحة بكل املقاييس 

تعكس عمق األزمة السياسية.
رئيس املجلس األوروبي شارل 

ميشيل، قال في تدوينة نشرها على 
حسابه الرسمي في »تويتر«، إثر 

اللقاء الذي جمعه بالرئيس التونسي 
قيس سعّيد في ختام مشاركته في 

القمة الثانية تونس-االتحاد األوروبي، 
»أكدت للرئيس قيس سعّيد دعم 
االتحاد األوروبي الثابت لتونس 

ملواكبة مسار انتقالها الديمقراطي 
وإصالحاتها، وذلك يتطلب حوارًا 

سياسيًا هادئًا«. هذا يعني أن البلد 
 بقدرته على 

ً
الذي ضرب للعالم مثال

الحوار وتجاوز األزمات ونال جائزة 
نوبل بسبب ذلك، أصبح يتلقى دروسًا 

في الحوار السياسي الهادئ، بسبب 
ت قادته وعدم استعداد أحدهم 

ّ
تعن

للتنازل أمام اآلخر حتى لو تخرب 
البلد. رئيس البرملان راشد الغنوشي، 
أكد خالل ندوة اقتصادية السبت، أن 
»حركة النهضة تجدد دعمها مبادرة 
اتحاد الشغل الداعية للحوار ونتوّجه 
لرئيس الجمهورية بأن يشرف على 
هذا الحوار«. وأضاف »تصريحات 
املسؤولني في الخارج ال ينبغي أن 
تكون متناقضة ويجب أن تعطي 

ب في االستثمار في تونس 
ّ
صورة ترغ

والتعامل معها وإقراضها«. لعل هذه 
الدعوات تصدق أمام هذا الخطر الداهم، 

وإال فعلى مسؤولي نوبل استرداد 
جائزتهم من التونسيني.

القدس  في  اإلسرائيلي  التصعيد  من  الفلسطينية  الخارجية  حــذرت 
بنيامين  الوزراء  رئيس  أن  معتبرة  سياسية«،  لصراعات  »وقودًا  وجعلها 
نتنياهو )الصورة( »يُصّعد عدوانه 
على القدس إلنقاذ نفسه«. وقالت 
في بيان، إن نتنياهو يحاول »إفشال 
تفجير  عــبــر  حــكــومــة  تشكيل 
األوضاع في القدس«. كما دعت 
اللجنة المركزية لحركة »فتح« في 
إلى  والفلسطينيين  كوادرها  بيان، 
المقبل،  الخميس  العام«،  »النفير 
تنظيم  إلى  دعــوات  مع  بالتزامن 

»مسيرة األعالم« في القدس.

»وقود للصراعات«

  شرق
      غرب

إصابة شاب فلسطيني 
بمواجهات مع االحتالل

صـــيـــب شــــاب فــلــســطــيــنــي بــجــروح 
ُ
أ

ــــالل  خــــــطــــــيــــــرة، أمـــــــــــس األحــــــــــــــــد، خــ
ــة الــنــبــي  ــريـ مـــواجـــهـــات شــهــدتــهــا قـ
الــــلــــه، وســـط  ــالـــي رام  صــــالــــح، شـــمـ
ــلـــة. وأفـــــاد  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـ
قــوات  بــأن  التميمي  بــاســم  الناشط 
ــلـــقـــت  االحـــــــتـــــــالل اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي أطـ
الـــرصـــاص الــحــي بــاتــجــاه الــشــبــان، 
مــا أدى إلصــابــة شـــاب بــجــروح في 
»الخطيرة«، وجرى  رأسه، وصفت بـ

نقله للمستشفى لتلقي العالج.
)العربي الجديد(

تعز: الجيش يقفل 
المؤسسات الحكومية

اليمني  الجيش  أغلقت وحــدات من 
و»املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« فـــي مــديــنــة 
تعز اليمنية، أمس األحــد، عــددًا من 
ــة،  ــراديــ املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة اإليــ
احــتــجــاجــا عــلــى اســـتـــمـــرار الــفــســاد 
وعدم اإلنصات للتظاهرات السلمية 
التي تخرج لألسبوع الثاني، داخل 
املدينة املحاصرة من الحوثين منذ 
6 ســـنـــوات. وشــمــل اإلقـــفـــال مــقــرات 
مكاتب املالية والضرائب والصناعة 
والتجارة وعددا من مكاتب السلطة 

املحلية للمديريات. 
)العربي الجديد(

أردوغان يعلن تحييد 
قيادي بارز في 

»الكردستاني«
ــب  ــ ــــي رجـ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــــس ال ــيــ ــ ــرئــ ــ أعــــــلــــــن الــ
ــــب أردوغـــــــــــــــــــان، أمـــــــــس األحـــــــــد،  ــيـ ــ طـ
تــحــيــيــد قـــيـــادي فـــي حـــزب »الــعــمــال 
ــراق.  ــعــ الـــكـــردســـتـــانـــي«، شـــمـــالـــي الــ
وذكــــر فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، 
الــتــركــيــة تمكنت،  أن االســتــخــبــارات 
أول مــن أمــس الــســبــت، مــن »تحييد 
اإلرهابي سلمان بوزقير«، امللقب بـ 
»دكتور حسن«، املسؤول العام عن 
لدى  العراق  مخيم مخمور شمالي 
ــــان أن  »الــكــردســتــانــي«. وأكـــد أردوغـ
بالده لن تسمح للحزب باستخدام 
ــز تــفــريــخ  ــركــ »مــ ـــ ــمـــور كــ مـــخـــيـــم مـــخـ
تجفيف  ــتـــواصـــل  وسـ لـــإلرهـــابـــيـــن 

منابع اإلرهاب«.
)األناضول(

سورية: انفجار 4 عبوات 
في جرابلس

انـــفـــجـــرت عــــدة عـــبـــوات نــاســفــة في 
ــــف حـــلـــب  ــريــ ــ ــة جـــــرابـــــلـــــس بــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـ
الـــشـــمـــالـــي الــــشــــرقــــي، أمـــــس األحـــــد. 
وأفــــــاد الـــنـــاشـــط مــحــمــد الــشــمــالــي، 
بـــــأن عـــبـــوتـــن انـــفـــجـــرتـــا قـــــرب مــقــر 
من  املدينة،  فــي  العسكرية  الشرطة 
دون وقــــوع إصـــابـــات. ثـــم انــفــجــرت 
ــــرى  ــرة، وأخـ ــ ــ قــنــبــلــة فــــي ســــيــــارة أجـ
بالقرب من مصرف املدينة، من دون 
صيب طفالن، 

ُ
أ كما  وقــوع ضحايا. 

ــة، أثـــنـــاء  ــغــ ــالــ ــروح بــ ــ ــجـ ــ ــا بـ ــمــ ــدهــ أحــ
بابنس،  قــريــة  فــي  بقنبلة  لهوهما 

في ريف حلب الشمالي.
)العربي الجديد(

الدنمارك ُتعيد افتتاح 
سفارتها في العراق

أعــــــادت الـــدنـــمـــارك، فــتــح ســفــارتــهــا 
بــالــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد، أمــس 
األحد، بعد إغالقها في تسعينيات 
الــــــقــــــرن املـــــــاضـــــــي. وجــــــــــاء اإلعــــــــالن 
ــارة، خـــالل  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــــن إعـــــــــادة فـــتـــح الـ عـ
وزير  بن  مشترك  صحافي  مؤتمر 
ــؤاد حــســن،  ــ الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي فـ
ونـــظـــيـــره الـــدنـــمـــاركـــي يــبــي كــوفــود 
ــداد. وبــقــيــت  ــ ــغــ ــ ــي بــ ــ )الــــــــصــــــــورة(، فـ
ــام 1991،  ــ الـــســـفـــارة مــغــلــقــة مـــنـــذ عـ
حــــيــــث كــــانــــت تــــجــــري الـــتـــعـــامـــالت 
الــدبــلــومــاســيــة بـــن الــبــلــديــن خــالل 
عــبــر قنصلية  املـــاضـــيـــة،  الـــســـنـــوات 
شمالي  كردستان  بإقليم  الدنمارك 
ــّدد الــوزيــر الــدنــمــاركــي  الـــعـــراق. وشــ
على تعاون كوبنهاغن وبغداد في 
الحرب على »داعــش«، مؤكدا »دعم 
الــحــكــومــة الــدنــمــاركــيــة لــلــعــراق في 

مكافحة املليشيات«.
)األناضول(
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غـزة
عرض مصري 

لتبادل األسرى قريبًا
دفع أميركي لتسريع 

إنهاء الملف 
و»حماس« تفرض 
فصله عن اإلعمار

يــــواصــــل الـــحـــوثـــيـــون عـــرقـــلـــة الــجــهــود 
اليمن،  في  السالم  لتحقيق  السياسية 
أول من  األخــيــر، مساء  إثــر تصعيدهم 
أمـــس الــســبــت وأمـــس األحــــد، فــي مــأرب 
ــك  ــ وضــــــد األراضـــــــــــي الــــســــعــــوديــــة، وذلـ
فـــي ســيــاق تــوجــيــهــهــم رســـائـــل رافــضــة 
ــــي. وفــــي  ــالـ ــ ــــحـ لـــلـــمـــســـار الــــســــيــــاســــي الـ
بن  مدنيا   20 مــن  أكثر  السياق، سقط 
ــح، مـــســـاء الـــســـبـــت، جـــراء  ــريــ قــتــيــل وجــ
قصف صاروخي حوثي طــاول محطة 
وقــــود شــمــالــي مــديــنــة مـــــأرب. وأفــــادت 
ــأن الـــــصـــــاروخ  ــ ــ مـــــصـــــادر حــــكــــومــــيــــة، بـ
استهدف محطة وقود في حي الروضة 
ــــأرب، مـــا أســفــر عـــن مقتل  فـــي مــديــنــة مـ
األشـــخـــاص، بينهم طفلة.  مــن  الــعــديــد 
ووفــقــا لــلــمــصــادر، فــقــد تــزامــن القصف 
مع تجّمع عدد من املركبات التي تحمل 
ــادة  ــع أطـــفـــالـــهـــم لــتــعــبــئــة مــ مـــدنـــيـــن مــ
الــبــنــزيــن. مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــتــحــالــف 
ــد، تدمير طائرة  فــي الــيــمــن، أمــس األحـ
مــســّيــرة مــفــخــخــة، أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون 
بــاتــجــاه جــنــوبــي الــســعــوديــة. وأضـــاف 
الـــتـــحـــالـــف فــــي بــــيــــان، أوردتـــــــــه وكـــالـــة 
األنـــبـــاء الــســعــوديــة الــرســمــيــة »واس«، 
ــم اعـــتـــراض وتــدمــيــر طــائــرة من  ــه »تـ أنـ
دون طيار )مفخخة( أطلقتها املليشيا 
ــيـــة اإلرهــــابــــيــــة تــــجــــاه خــمــيــس  الـــحـــوثـ
مــشــيــط، جــنــوبــي الــســعــوديــة«. بـــدوره، 
للحوثين،  الــعــســكــري  املــتــحــدث  أعــلــن 
يــحــيــى ســـريـــع، عــبــر »تـــويـــتـــر«، أنــــه تــّم 
ــهــــداف خـــمـــيـــس مـــشـــيـــط بـــطـــائـــرة  ــتــ اســ

مسيرة من طراز »قاصف 2«.
الــوزراء  وتعليقا على ذلــك، أكــد رئيس 
»الجريمة  أن  املــلــك،  عبد  معن  اليمني 
ــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــلــيــشــيــا  ــيــ ــابــ اإلرهــ
الــحــوثــي االنــقــالبــيــة بـــإطـــالق صـــاروخ 
بــالــســتــي وطــــائــــرة مــفــخــخــة اســتــهــدفــا 
بمدينة  حــي سكني  فــي  وقـــود  محطة 
ــــن جـــرائـــم  ــا ســـبـــقـــهـــا مـ ــ مـــــــــأرب، وكــــــل مـ
حــــرب ارتــكــبــتــهــا املــلــيــشــيــات لـــن يفلت 
الــعــقــاب، وستالحقهم  مــن  مــرتــكــبــوهــا 
دمـــــاء هـــــؤالء األبــــريــــاء حــتــى اجــتــثــاث 
ــيــــري«.  ــدمــ ــتــ مـــشـــروعـــهـــم الـــــدمـــــوي والــ
وأوضـــــــــح عـــبـــد املـــــلـــــك، خــــــالل اتـــصـــال 
ــراه بــمــحــافــظ مـــأرب الـــلـــواء سلطان  أجــ
الحوثي  »لجوء مليشيات  أن  الــعــرادة، 
كــعــادتــهــا إلـــى اســتــهــداف املــدنــيــن، مع 

وخطتها  الــعــســكــري  تصعيدها  فــشــل 
املدعومة إيرانيا للسيطرة على مأرب، 
وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية 
كــبــيــرة، يــعــكــس الــنــهــج الـــدمـــوي لــهــذه 
العصابات اإلجرامية التي تسعى إلى 
إفشال أي توجه نحو السالم«. واعتبر 
أن »هذه املذبحة الدموية بحق األبرياء، 
هي الرد العملي واملتوقع من مليشيات 
إلحالل  الدولية  الجهود  على  إرهابية 
الــــســــالم، وتـــنـــفـــيـــذًا ألجــــنــــدة ومـــشـــروع 

إيران البتزاز العالم«.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، اعـــــتـــــبـــــر مــــــديــــــر مـــكـــتـــب 
حـــقـــوق اإلنــــســــان فـــي مــحــافــظــة مــــأرب، 
عـــبـــدربـــه جــــديــــع، الـــهـــجـــمـــات الــحــوثــيــة 
ــنـــازحـــن واملــدنــيــن  الـــتـــي تــســتــهــدف الـ
داخــــل املــديــنــة بــأنــهــا »جـــرائـــم إرهــابــيــة 
ــــل األمــــم 

ّ
ــى تــــدخ ــ مـــمـــنـــهـــجـــة«. ودعـــــــا إلــ

املـــــتـــــحـــــدة ومــــجــــلــــس األمــــــــــن الـــــدولـــــي 
اإلنــســان،  لحقوق  السامية  واملفوضية 
لحماية أكثر من 3 مالين نازح ومقيم 
ــــن »إرهــــــــــاب املــلــيــشــيــات  ــــي مـــــــــأرب، مـ فـ
االنـــقـــالبـــيـــة ووقـــــف جــرائــمــهــا املـــروعـــة 
بــحــقــهــم«. ونــــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
»الجريمة  بـ الــعــبــارات  بــأشــد  الشرعية 
اإلرهابية الحوثية«، واعتبرتها امتدادًا 
املــلــيــشــيــا املتعمد  ملــســلــســل اســـتـــهـــداف 

لألحياء السكنية واألعيان في مأرب.
وسقوط  العسكري  التصعيد  ويتزامن 
ــع حـــــراك خــلــيــجــي واســـع  الـــضـــحـــايـــا، مـ
إلنهاء األزمة اليمنية، إذ بدأ وفد ُعماني 
رفيع بزيارة إلى صنعاء، أول من أمس 
السبت، إلقناع الحوثين بوقف الحرب، 
بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية في 
الــحــكــومــة املـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا أحــمــد 
 عن 

ً
عوض بن مبارك إلى مسقط، فضال

م الرئيس اليمني عبدربه منصور 
ّ
تسل

الشيخ  الكويت،  أمير  هــادي رسالة من 
نـــواف األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح. وسلم 
الُعماني بدر  أمــس، نظيره  بــن مــبــارك، 
ــن هــــــادي إلـــى  ــة مــ ــالــ الـــبـــوســـعـــيـــدي رســ
ُعــمــان هيثم بــن طـــارق. وبحث  سلطان 
الوزيران جهود السالم املبذولة إلنهاء 
الــــحــــرب وتـــحـــقـــيـــق الــــســــالم فــــي ضـــوء 
ــة، وتـــفـــعـــيـــل الـــلـــجـــان  ــيــ ــمــ ــادرة األمــ ــ ــبــ ــ املــ
الـــــوزاريـــــة املــشــتــركــة وتــفــعــيــل الـــحـــوار 
االســتــراتــيــجــي بــن الــبــلــديــن، وتوحيد 
الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة 
ذات  والــدولــيــة  اإلقليمية  القضايا  إزاء 
ــاد بـــن مــبــارك  ــ االهــتــمــام املــشــتــرك. وأشـ
الدفع  فــي  الُعماني »اإليــجــابــي  بــالــدور 
الحرب  إلنهاء  الدبلوماسية  بالجهود 
وآثــــارهــــا اإلنــســانــيــة، والـــجـــلـــوس على 
طــاولــة املــفــاوضــات، إلحــالل الــســالم في 
الرغم من تعنت مليشيات  اليمن، على 
الحوثي االنقالبية واستمرار مراهنتها 
ــــي مــــــأرب،  ــيــــار الـــعـــســـكـــري فـ عـــلـــى الــــخــ
 عن 

ً
وآخـــرهـــا مـــجـــزرة الـــســـبـــت«، فــضــال

»تـــهـــديـــدهـــا املــــالحــــة الــــدولــــيــــة، وعــــدم 
لألمم  الــتــابــع  الــفــنــي  للفريق  سماحها 
املــتــحــدة بـــالـــوصـــول إلــــى خــــزان الــنــفــط 
العائم صافر، إلجراء التقييم والصيانة 
األولــيــة«. وأكــد أن الحكومة اليمنية ما 
الــجــاد مع  التعاطي  زالــت مستمرة فــي 
من  الصادقة  والجهود  املــبــادرات  كافة 

أجل تحقيق السالم الشامل.
)العربي الجديد، األناضول(

الحوثيون يضربون جهود 
السالم بتصعيٍد واسع

ال يعمل الحوثيون 
على تسهيل جهود 

السالم في اليمن، بعد 
تصعيدهم األخير في 

اليومين الماضيين، في 
مأرب وفي السعودية

سقط 20 قتيًال وجريحًا 
في قصف الحوثيين 

مأرب مساء السبت

آخر محاوالت نتنياهو إلحـباط حكومة لبيدـ  بينت
واصل بنيامين نتنياهو 
التحريض على تحالف 
يئير لبيد ونفتالي بينت 

واللذين يتجهان لتشكيل 
حكومة ستُخرج نتنياهو 

من السلطة، فيما 
حظي األخير بدعم من 

حاخامات، لتكبر احتماالت 
حصول توترات 

أمنية



تتفاقم قضية 
النائب األردني 

أسامة العجارمة إثر 
تجييش عشائري من 
قبل أنصاره وفصل 

مجلس النواب 
األردني البرلماني 

المذكور من 
صفوفه. وحذرت 

القوى األمنية 
أنصار العجارمة 

من أنها ستتعامل 
بحزم مع أي تعٍد 

على عناصرها التي 
كانت تعرضت إلى 

اعتداء أدى إلى 
إصابة 4 منهم، 

فيما قامت بحظر 
إقامة »بيوت شعر 

بدوية«

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  لـ إثيوبية  كشفت مصادر سياسية 
الـــبـــالد ســهــلــي وورق  الـــجـــديـــد« أن رئــيــســة 
الحالية  الــحــكــومــة  زيــــودي وعـــدد مــن وزراء 
الـــوزراء أبي  يمارسون ضغوطا على رئيس 
أحمد، لإلسراع في إنهاء الصراع الدائر في 
إقــلــيــم تــيــغــراي. ويــســتــنــد هــــؤالء إلـــى صفقة 
ــة تــحــريــر  مــقــتــرحــة تــتــمــثــل فـــي قـــبـــول »حـــركـ
شــعــب تـــيـــغـــراي« تــأجــيــل االنــتــخــابــات الــتــي 
كـــانـــت مـــقـــررة هــــذا الــصــيــف عـــامـــا إضــافــيــا، 
ــدم مــزاحــمــة أحـــمـــد عــلــى الــســلــطــة، وحــل  ــ وعـ
في  بــالــحــركــة.  الــخــاصــة  العسكرية  املليشيا 
قــيــادات الحركة  املقابل، يتم تعين عــدد مــن 
كوزراء، وخروج القوات االتحادية من اإلقليم 
واالكتفاء بعناصر الشرطة، وخروج القوات 

اإلريترية بشكل فوري من إثيوبيا.
املـــــــصـــــــادر أن عــــــــــددًا كــــبــــيــــرًا مــن  وأضـــــــافـــــــت 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
املؤيدة ألبي أحمد، والفاعلة في أديــس أبابا 
ــقــــي، تــــتــــداول حـــالـــيـــا فــكــرة  ــريــ ــاد األفــ ــ ــحـ ــ واالتـ
ضــــــرورة وقــــف األعــــمــــال الــعــســكــريــة، لــتــالفــي 

وقـــوع ضــرر كبير وطــويــل األمـــد على الــبــالد. 
وترى تلك الشخصيات أن عناصر عدة تفرض 
نفسها من أجل إحالل السالم، بدءًا من موقف 
العنف  املــعــارض الستمرار  املتحدة  الــواليــات 
األهــلــي، مـــرورًا بــوصــول رســائــل مــن دول عدة 
اإلمــارات  مثل  لها،  إثيوبيا صديقة  تعتبرها 
املسار  عــودة  لضرورة  وإيطاليا،  والسعودية 
الــســيــاســي إلـــى مــا قــبــل الــصــراع مــع تــيــغــراي، 
باع سياسة أكثر مرونة 

ّ
وصواًل إلى ضرورة ات

تدفق  على  للحفاظ  النهضة،  ســد  قضية  فــي 
االستثمارات الغربية وعدم التوسع في فرض 

عقوبات على الدولة وقيادات فيها قريبا.
وذكــرت املــصــادر أن املوفدين من هــذه الــدول 
عّبروا بشكل واضــح عن كونهم  »الصديقة« 
الـــرؤى في  أمــيــركــي«، وأن  يتحركون »بطلب 

أحــمــد متداخلة بن  أبــي  واشــنــطــن لحكومة 
قــضــيــتــي تـــيـــغـــراي وســــد الــنــهــضــة، بــصــورة 
ــّعـــب الـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا، وأن كــــل قــضــيــة  ـــصـ

ُ
ت

ستظل تؤثر على األخــرى طاملا لم تستجب 
ــنــــداءات واشــنــطــن واملــجــتــمــع  ــــس أبـــابـــا لــ أديـ

الدولي، خصوصا في ملف العنف األهلي.
وتضّمنت التهديدات األميركية والغربية غير 
املباشرة إلثيوبيا، والتي وصلت إليها عبر 
الــوســطــاء املــذكــوريــن، توجيه االســتــثــمــارات 
والـــقـــروض الــتــي كــانــت مــرتــقــبــة أو مطلوبة 
خالل العام املقبل إلى دول أخرى في منطقة 
قل مركز 

ُ
شرق أفريقيا والقرن األفريقي. كما ن

التعاون األميركي مع دول املنطقة في مجال 
مكافحة اإلرهــاب والتطرف من إثيوبيا إلى 
كينيا، وتعيد واشنطن النظر في املساعدات 

اإلنـــســـانـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــدوريـــــة، الــتــي 
كــانــت قـــد زادت بــشــكــل مــلــحــوظ بــعــد تــولــي 
أبــــي أحـــمـــد الـــحـــكـــم، عــلــى حـــســـاب خفضها 
لــعــدد مــن الــــدول فــي املــنــطــقــة ومــنــهــا مصر.

ــذه الــضــغــوط  ــ ــــى أن هـ وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـ
مسؤولي  مخاوف  تعّمق  والعربية  الغربية 
أديس أبابا من التصنيف السلبي لحكومتهم 
التخلي  وبالتالي  مــارقــا،  نظاما  واعتبارها 
عنها في أي صراع محتمل، خصوصا بشأن 
سد النهضة. وما يزيد من خشية اإلثيوبين 
الــروســيــة والصينية  املــســاعــدات  هــو ضعف 
لهم.  والــدبــلــومــاســيــة  والــتــنــمــويــة  العسكرية 
وعلى الرغم من ذلك، فإن املسؤولن الراغبن 
في التهدئة، يدركون جيدًا أن مصر تتعرض 
العسكري  الحل  الستبعاد  الضغوط  لنفس 
تــمــامــا فــي قضية ســد الــنــهــضــة، وخصوصا 
النزاع  أمــد  إطالة  لكن  األميركية،  اإلدارة  من 
األهلي، وفقا لرؤيتهم، ربما تجعل واشنطن 
تـــتـــراخـــى فــــي حـــمـــايـــة املـــصـــالـــح اإلثـــيـــوبـــيـــة. 
ــه يــوفــر  وأعـــلـــن الــجــيــش اإلثـــيـــوبـــي أخـــيـــرًا أنــ
أعـــلـــى درجـــــات الــحــمــايــة لــســد الــنــهــضــة، في 
وقت تراجعت فيه بشكل واضح نبرة اللجوء 
ــكـــري، وتـــتـــجـــه فـــيـــه مـــصـــر إلـــى  ــعـــسـ لــلــحــل الـ
وعربية  أميركية  على ضغوط  بناء  التهدئة 
ضرر  بــوقــوع  التصعيد  ربــط  على  بالتأكيد 
على املصالح املصرية، األمر الذي لن يتحقق 
ــلء الــثــانــي الـــذي  ــ فـــي الــغــالــب خــــالل فـــتـــرة املـ
مايو/  وفــي  إثيوبية.  فنية  يشهد صعوبات 
لـ«العربي  إثــيــوبــي  مــصــدر  أيـــار 2020 كشف 
الجديد« أن الجيش نفذ مرحلة أساسية من 
مراحل نشر منظومات دفــاع جوي متطورة 
ــعـــدادًا ألي هــجــوم  ــتـ ــد الــنــهــضــة، اسـ حــــول سـ
املنظومات  نشر  اكتمل  ثــم  محتمل،  مصري 

خالل شهر يونيو/ حزيران 2020.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

بعد نحو عامن من تصويت البرملان العراقي 
ــانــــون »هـــيـــئـــة الــتــصــنــيــع الـــحـــربـــي«،  عـــلـــى قــ
والذي أعاد بموجبه الحياة ألبرز املؤسسات 
تم  والــتــي  الــعــراق،  فــي  العسكرية  الصناعية 
فــي عام  األمــيــركــي للبالد  الــغــزو  حلها عقب 
ــدنـــي األمــيــركــي  الـــحـــاكـــم املـ ــن  2003، بـــأمـــر مـ
بــــول بــريــمــر ضــمــن ســلــســلــة قــــــرارات أخــــرى، 
ــبـــالد، كحل  أثــبــتــت الحــقــا كــارثــيــتــهــا عــلــى الـ
الجيش واملؤسسات األمنية األخرى، تتحرك 
بــاتــجــاه تفعيل  الــكــاظــمــي  حــكــومــة مصطفى 
خط التصنيع في عدد من مفاصل املؤسسة 
منشآت  أنقاض  على  شّيدت  التي  الجديدة، 
ومصانع هيئة التصنيع العسكري العراقية 
املنحلة. إذ كانت األخيرة تمتلك سلسلة من 
على  املنتشرة  الضخمة  واملــصــانــع  املنشآت 

طول خريطة البالد للتصنيع الحربي.
وكـــشـــف مـــســـؤول عـــراقـــي فـــي بـــغـــداد، طلب 

أكبر منشآت التصنيع العسكري في العراق 
ــــرى جـــولـــة فــيــهــا، قبل  ــار، وأجــ ــبــ غـــربـــي األنــ
اإلعــــالن عــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بــن الجانبن 
تــتــعــلــق بـــشـــراء مــنــتــجــات هــيــئــة الــتــصــنــيــع 
الحربي العراقية، من بينها مدافع وذخيرة 

وآليات مختلفة.
قـــال مــقــرر لجنة األمــن  وتعليقا عــلــى ذلـــك، 
والـــدفـــاع فــي الــبــرملــان الــعــراقــي الــنــائــب بــدر 
»العربي الجديد«، إن »هناك نّية  الزيادي، لـ
من  التقليل  بهدف  الخطة،  صادقة إلنجاح 
االعتماد على املستورد، وتقليل نفقات وزارة 
الدفاع«. وأضاف: »لدينا الكفاءات املطلوبة 
إلعادة نشاط هيئة التصنيع الحربي، كما 
إلــى ذلـــك، وإعـــادة  الــقــدرات للتوصل  لدينا 

»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  ــر اســمــه، لـــ عـــدم ذكـ
ــدء بــعــمــلــيــة  ــبـ ــلـ ــهــــدف لـ ــة حـــكـــومـــيـــة تــ »خــــطــ
ــــالح،  تـــصـــنـــيـــع الــــذخــــيــــرة وقــــطــــع غــــيــــار سـ
في  الـــعـــراق،  داخـــل  ومــــواد مختلفة، محليا 
إطـــار جــهــود تقليل االســتــيــراد، إذ تخضع 
حاليا عدد من منشآت التصنيع العسكري 
اإلنــتــاج،  لعملية صيانة وإصـــالح خــطــوط 
 عــن تــدريــب الفنين فــيــهــا«. وأكـــد أن 

ً
فــضــال

خطوط  تشغيل  تستهدف  الحالية  الخطة 
اإلنتاج للذخيرة الخاصة بالسالح الروسي 
املتوسط والخفيف، وذخيرة مدافع الهاون 
والـــراجـــمـــات، والـــصـــواريـــخ املــحــمــولــة على 
الكتف، والصواريخ قصيرة املدى، وذخيرة 
دبابات »تي 72« الروسية. وتضطر بغداد، 
مــنــذ ســـنـــوات، إلــــى اســـتـــيـــراد الـــذخـــيـــرة من 
ــيــــس، وبـــمـــبـــالـــغ ضــخــمــة.  إيـــــــران بــشــكــل رئــ
كما اســتــوردت فــي بعض الفترات مــن دول 
أخــرى، أبرزها مصر، منذ بدء املعارك ضد 
تنظيم »داعش«، نهاية العام 2014. وأوضح 
التصنيع  مــن منشآت  »الكثير  أن  املــســؤول 
خالل  والــتــدمــيــر  للنهب  تــعــرض  العسكري 
غزو العراق وما تاله، وجهود رئيس الهيئة 
الــــذي تـــم تــســمــيــتــه أخـــيـــرًا )مــحــمــد صــاحــب 
الدراجي(، تنصب على تأهيل عدد من تلك 
املــنــشــآت وإدخــــال خــطــوط إنــتــاج جــديــدة«. 
ولــفــت إلـــى أن هــنــاك خــطــوط إنــتــاج حاليا 
ــاون وذخــــيــــرة الــكــالشــنــكــوف  لـــقـــذائـــف الــــهــ
والــحــشــوات الــدافــعــة لــلــصــواريــخ املحمولة 
واملوجهة، لكنها ال ترقى ألن تغطي حاجات 

فرقة واحدة من فرق الجيش العراقي.
العراقي جمعة عناد،  الدفاع  وأجــرى وزيــر 
فــي وقــت ســابــق مــن الشهر املــاضــي، برفقة 
رئـــيـــس هــيــئــة الــتــصــنــيــع الـــحـــربـــي مــحــمــد 
الــــدراجــــي، زيـــــارة مــفــاجــئــة إلـــى واحـــــدة من 

تأهيل املصانع، وبالتالي يمكن رفد القوات 
العراقية ببعض األسلحة الخفيفة وغيرها، 
أن  إلــى  أولــى اآلن«. ولفت  والعتاد كمرحلة 
»هيئة التصنيع العسكري سابقا )قبل عام 
2003( كانت تعمل وتزود الجيش العراقي 

بأنواع مختلفة من األسلحة، منها الثقيلة 
بسيطة  بخطى  نسعى  اآلن  نحن  وغيرها. 
األسلحة  وتوفير  املؤسسة،  تأهيل  إلعـــادة 
القدرات، ومن  الخفيفة واملتوسطة بحسب 
ثم يتم التطوير، ال سيما أن املصانع دمرت، 
وهي تحتاج إلى أمكنة وعــدة«. وأشــار الى 
أن »وزاراتــــنــــا األمــنــيــة الـــيـــوم لــديــهــا عــقــود 
مــع دول كــبــرى لــتــوريــد األســلــحــة والــعــتــاد، 
وعندما تباشر الهيئة بالصناعة، سيكون 
لها فوائد كبيرة، منها تشغيل أيٍد عراقية، 
 عـــن الــتــخــلــص مـــن كــلــف االســتــيــراد 

ً
فـــضـــال

والحفاظ على العملة الصعبة«.
فـــي املــقــابــل، قـــال عــضــو جــمــعــيــة املــحــاربــن 
ــد فــاضــل  ــمـ الـــعـــراقـــيـــة الــعــقــيــد املـــتـــقـــاعـــد أحـ
التوجه  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الخفاجي، 
ــل إشـــــــــارات  ــمـ ــة قـــــد يـــحـ ــكـــومـ ــلـــحـ الــــحــــالــــي لـ
ســيــاســيــة أيـــضـــا، كــمــا أن مــســألــة اســتــيــراد 
إيـــران طـــوال السنوات  الــعــراق للذخيرة مــن 
 مهما لها، على غرار 

ً
السابقة شّكلت مدخال

ــرانـــي  شـــــراء الــــعــــراق لــلــكــهــربــاء والــــغــــاز اإليـ
دوالر  املليار  تتجاوز  بمبالغ  سنوات،  منذ 
ــاول واشــنــطــن الـــيـــوم إنــجــاح  ســنــويــا، وتـــحـ
مــــشــــروع الــــربــــط الــخــلــيــجــي لــلــكــهــربــاء مــع 
ــك هــــذا االرتــــبــــاط الــقــهــري  الــــعــــراق بـــهـــدف فـ
مــن جهة الــعــراق مــع إيــــران. مــن جهته، دعا 
الــنــائــب الــســابــق حــامــد املــطــلــك، الــى الجدية 
»الــعــربــي  ــال، لـــ بــإعــادة تــرمــيــم املــؤســســة. وقــ
الجديد«، إن »الهيئة موجودة أساسا، ويتم 
على  الــدفــاع  ووزارة  تأهيلها.  إعـــادة  حاليا 
علم بحدود قدرات الهيئة، وما تستطيع أن 
وأشــار  املقبلة«.  للمرحلة  تنتجه من ســالح 
إلى أنه »إذا ما أعيد بناء الهيئة على أسس 
ا  جــزء ستغطي  فــإنــهــا  وصــحــيــحــة،  سليمة 
كبيرًا من حاجة الجيش خالل وقت قياسي«.
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للتصويت  االثــنــن،  الــيــوم  املجلس جلسته 
ــة الــــعــــجــــارمــــة الـــتـــي  ــالــ ــقــ ــتــ ــــول اســ ــبـ ــ ــلــــى قـ عــ
ــاء املـــاضـــي، إال أن تـــطـــورات  قــدمــهــا األربــــعــ
ــداث، خـــالل الــيــومــن املــاضــيــن، غيرت  ــ األحـ
النائب  وكــان  لها.  املخطط  السيناريوهات 
املاضي،  األربــعــاء  يــوم  م، 

ّ
ينال فريحات سل

ــة الــعــامــة  ــانــ اســتــقــالــة الـــعـــجـــارمـــة إلــــى األمــ

بسبب انقطاع الكهرباء. وتساءل »ملاذا دب 
الرعب في قلوب العمالء؟«. 

وصـــّوت مجلس الــنــواب، فــي جلسة طارئة 
أمس األحد، باملوافقة على فصل العجارمة 
بـ108 نواب من أصل 119 حضروا الجلسة، 
التي عقدت بناء على مذكرة نيابية موقعة 
املـــقـــرر أن يعقد  ــان مـــن  ــ نـــــواب. وكـ مـــن 109 

ملجلس النواب لرفعها إلى رئاسة املجلس. 
ــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب عــبــد املــنــعــم  ــ وقـ
الــعــودات، خالل الجلسة، إن »املظاهر التي 
تستوجب  املاضية  األيـــام  خــالل  شهدناها 
ــيـــادة الـــقـــانـــون«، مــضــيــفــا أن »مــا  فــــرض سـ
صدر عن العجارمة مدان، وال يقبله مجلس 
الــــنــــواب ويـــمـــس هــيــبــة املـــجـــلـــس«، مـــؤكـــدًا 

»وقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة 
ــادات تــتــعــلــق  ــقــ ــتــ ــة املــــلــــك«، وهـــــي انــ ــزلـ ــنـ ومـ
استقالته  بيان  فــي  العجارمة،  وصفه  بما 
مــن الــبــرملــان عــلــى مــوقــع عــلــى »فــيــســبــوك«، 
للحياة  الناظمة  الدستورية  بالتشّوهات 

السياسية وباألخّص العمل البرملاني.
ــادة 90 مـــن الـــدســـتـــور عــلــى أنــه  ــ وتـــنـــص املــ

ــد مـــــن عــــضــــويــــة أي  ــ ــ »ال يــــجــــوز فــــصــــل أحـ
ــنــــواب، إال بــقــرار  ــيـــان والــ مـــن مــجــلــســي األعـ
الــذي هو منتسب إليه.  صــادر من املجلس 
ويـــشـــتـــرط فــــي غـــيـــر حـــالـــتـــي عـــــدم الــجــمــع 
والــــســــقــــوط املــبــيــنــتــن فــــي هـــــذا الـــدســـتـــور 
الفصل  قــرار  أن يصدر  االنتخاب  وبقانون 
بأكثرية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم 
املجلس، وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من 
إلى  املجلس  قـــرار  فيرفع  األعــيــان،  مجلس 

امللك إلقراره«.
قــرار مجلس  األردنــيــة  الحكومة  واستبقت 
النواب بفصل العجارمة بإصدار بيان بعد 
اعتبرت  الــخــصــاونــة،  بشر  بــرئــاســة  جلسة 
ــا جــــرى مـــن مـــؤيـــدي الــعــجــارمــة  فــيــه أن »مــ
خــــارج عـــن الـــقـــانـــون، وأن إصـــــرار الــبــعــض 
عــلــى إقـــامـــة تــجــمــعــات وبـــنـــاء بـــيـــوت شعر 
أمـــر مــخــالــف لــلــقــانــون أيـــضـــا، ويــمــس أمــن 
املــواطــن والسلم األهــلــي«. وأكــدت »أنها لن 
تسمح باستمرار هذه التجمعات واملظاهر 
املرافقة  السلوكيات  وكــافــة  القانونية  غير 
التعامل  وتحريض، وسيتم  تأزيم  من  لها 
معها بــكــل حــــزم«. وشــــددت الــحــكــومــة على 
أن »وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة 
أو بيوت شعر،  أو فعاليات،  أيــة تجمعات، 
أو غيرها من املنصات، وستتعامل بأقصى 
درجـــات الــحــزم إلنــفــاذ الــقــانــون ومــنــع هذه 
الـــنـــشـــاطـــات الــتــحــريــضــيــة الـــخـــطـــيـــرة، ومــا 
يــتــخــلــلــهــا مــــن أقـــــــوال وســـلـــوكـــيـــات تــخــرق 
القانون والدستور وتعبث بأمن املجتمع«.

ــوات األمـــن األردنــــي مــنــعــت، أمــس  وكــانــت قـ
األحد، مؤيدي العجارمة من نصب »بيوت 
شــعــر بـــدويـــة« )خــيــم بـــدويـــة تــقــلــيــديــة( في 
ــاعــــور، جـــنـــوب غـــربـــي الــعــاصــمــة  مــنــطــقــة نــ
عّمان، الستقبال املساندين له، حيث شهدت 
املنطقة انتشارًا لقوى األمن التي استهدفت 

املواطنن بقنابل الغاز املسيل للدموع.
وأعــلــنــت مــديــريــة األمــــن الـــعـــام فـــي األردن، 
مــســاء الــســبــت املـــاضـــي، عـــن إصـــابـــة أربــعــة 
عناصر من ضمن قوة أمنية كانت تتعامل 
مع ما قالت إنها »أعمال شغب« في منطقة 
ناعور جنوب غربي العاصمة عّمان، يقف 
»قوة   

ّ
أن وذكــرت  العجارمة.  أنصار  خلفها 

أمــنــيــة تــعــامــلــت مــع أعــمــال شــغــب وإحــــراق 
الهواء،  مركبات وإطــالق عيارات نارية في 
قـــامـــت بــهــا مــجــمــوعــة مـــن األشــــخــــاص في 
مــنــطــقــة نـــاعـــور، ونــتــجــت عـــن تــلــك األعــمــال 
إصــــابــــة أربــــعــــة مــــن رجــــــال األمــــــن الــــعــــام«. 
زالت  ما  األمنية  »القوة   

ّ
أن البيان  وأضــاف 

تــتــعــامــل مــع عـــدد مــن مــثــيــري الــشــغــب ولــم 
تــســمــح لــهــم بـــاخـــتـــراق الـــقـــانـــون والــتــعــدي 
وتعطيل سير الحياة العامة«، مشددًا على 

أنه »سيتم التعامل معهم بكل حزم«.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أصـــــــــدرت  جـــهـــتـــهـــا،  ــــن  مـ
األردنــيــة بيانا، أمــس األحــد، جــاء فيه »لقد 
شهدت الساعات القليلة املاضية اعتداءات 
ــن الــعــام  مــســلــحــة عــلــى مــرتــبــات جــهــاز األمــ
امللكة  املالحة قرب طريق مطار  في منطقة 
عــلــيــاء الـــدولـــي، وإصـــابـــة بــعــض منتسبي 
جــهــاز األمــــن الـــعـــام«. وأضـــــاف الــبــيــان »إذ 
الــصــادرة  ببياناتها  الداخلية  وزارة  تذكر 
خالل األيام املاضية التي شددت فيها على 
أنها لن تسمح بأي تجمعات أو فعاليات أو 
بناء لبيوت شعر تخالف القوانن الناظمة 
لحق التجمع، ومن شأنها العبث بنسيجنا 
فإنها  األهــلــي،  السلم  وتــهــديــد  االجتماعي 
تــشــدد مــرة أخـــرى على أن أي تــجــاوز على 
الــقــانــون وأي اعـــتـــداء عــلــى مــرتــبــات جهاز 
ــن الـــعـــام ســيــتــم الــتــعــامــل مــعــه بحسم  ــ األمـ
وحـــــزم وفـــقـــا لـــلـــقـــانـــون، وبـــمـــا يــحــفــظ أمــن 
واملمتلكات  وممتلكاتهم  املواطنن  وأمـــان 
العام  األمن  العامة، وأمن وسالمة مرتبات 
القانون وحفظ  إنفاذ  الذين يسهرون على 

األمن والنظام«.

خاصتقرير

تضطر بغداد إلى 
استيراد الذخيرة من إيران 

وبمبالغ ضخمة

قضية العجارمة: سيف العشائرية

أسامة  النائب  بفصل  األحــد،  أمس  ــي،  األردن النواب  مجلس  قــرار  يُعتبر 
سبتمبر/  في  فصل  قد  البرلمان  وكان  تاريخه.  في  الثاني  العجارمة، 
الشريف من عضويته، بعد إطالقه عدة  النائب طالل  أيلول عام 2013 
دون  الدميسي،  قصي  النائب  على  كالشنكوف  رشاش  من  رصاصات 
النواب. وصّوت وقتها 134  الداخلي لمقر مجلس  الباب  إصابته، على 
نائبًا من أصل 136 حضروا الجلسة على طرد الشريف، وتعليق عضوية 

الدميسي سنة مع إيقاف مخصصاته المالية.

ثاني قرار من نوعه

الحدث

عمان ـ العربي الجديد

إلـــى  األردن  فــــي  األوضــــــــاع  تــتــجــه 
مزيد مــن التوتر، مــع قــرار مجلس 
ــامــــة  ــــب أســ ــائـ ــ ــنـ ــ الـــــــنـــــــواب فــــصــــل الـ
الــعــجــارمــة، بــعــد ســاعــات مــن إصــابــة 4 من 
عناصر الشرطة في »أعمال شغب« فجرها 
أنــصــار النائب، ومنع قــوات األمــن مــؤازري 
بدوية«  »بــيــوت شعر  مــن نصب  العجارمة 
نــاعــور،  فــي منطقة  بــدويــة تقليدية(  )خــيــم 
جــنــوب غــربــي الــعــاصــمــة عــّمــان، الستقبال 
املــســانــديــن لــــه. وأخـــــذت قــضــيــة الــعــجــارمــة 
بــعــدًا عــشــائــريــا، بعدما هــدمــت قــوة خاصة 
من األمن األردني، قبل نحو أسبوع، »بيوت 
شعر بدوية«، نصبت الستقبال املساندين 
ــرار تــجــمــيــد عــضــويــتــه، مـــا خلق  ــ ــه بــعــد قـ لـ
االنتخابية.  فــي منطقته  التوتر  مــن  أجـــواء 
ــــي صــــوت، فــي جلسة  وكــــان الــبــرملــان األردنـ
ــاضــــي،  مـــغـــلـــقـــة عـــقـــدهـــا أواخـــــــــر الـــشـــهـــر املــ
عـــلـــى تــجــمــيــد عـــضـــويـــة الـــعـــجـــارمـــة وقــطــع 
مخصصاته عاما واحدًا، بسبب ما اعتبرته 
ــيـــة لــلــمــجــلــس »إســــــــاءة«  ــقـــانـــونـ الـــلـــجـــنـــة الـ
ــه  ــائـ ــان وهـــيـــبـــتـــه وســـمـــعـــتـــه وأعـــضـ ــرملـ ــبـ ــلـ لـ
أكد،  قد  العجارمة  وكــان  الداخلي.  والنظام 
خالل جلسة للمجلس، التزامه بما تفرضه 
فيما  لها،  واحترامه  الداخلي  النظام  مــواد 
حـــــاول زمـــــالء لـــه مــقــاطــعــتــه، لــيــقــدم تحية 
ــده إلــى  ــا يــ ــعـ ــواب، رافـ ــنــ ــاء مــجــلــس الــ ألعـــضـ
العسكرية.  للتحية  تقليد  فــي  رأســه  جانب 
ــبـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــالـ وعــــنــــد مـــطـ
ــتـــذار،  ــه بــتــقــديــم اعـ ــعــــودات لـ عــبــد املــنــعــم الــ
رد الــعــجــارمــة بــقــولــه: »افــصــلــنــي«، لــيــرفــع 
الرئيس الجلسة. وقبل ذلك، عّبر العجارمة 
عن  الكهربائي  التيار  قطع  مــن  غضبه  عــن 
كافة أنحاء اململكة، يوم الجمعة 21 مايو/
أيــار املــاضــي. وأصــر العجارمة وقتها على 
الــهــدف منه وقف  كــان  الكهرباء  انقطاع  أن 
ــة إلـــى  ــ ــيـ ــ مـــســـيـــرة حــــاشــــدة لــلــعــشــائــر األردنـ
حيث  الفلسطينية،  القضية  لنصرة  عــّمــان 
لم يستطيعوا التزود بالوقود في املحطات 

بغداد ـ محمد علي

العراق  فــي  املسلحة  املليشيات  واصــلــت 
تصعيدها ضد القواعد التي تستضيف 
قــــوات أمــيــركــيــة، مــع مــحــاولــة اســتــهــداف 
قــاعــدة عــن األســـد فــي محافظة األنــبــار، 
وذلك بالتزامن مع توتر األجواء بينهما 
جــراء  الكاظمي،  مصطفى  حكومة  وبــن 
اعــتــقــال الــقــيــادي فــي »الــحــشــد الشعبي« 
قـــاســـم مــصــلــح. وأعـــلـــنـــت خــلــيــة اإلعــــالم 
ــنــــي الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق، أمـــس  األمــ
رتن، خالل  األحد، إسقاط طائرتن مسيَّ
مــحــاولــة اســتــهــداف قـــاعـــدة عـــن األســـد، 
العراقية  العسكرية  الــقــواعــد  أكبر  ثاني 
أمــيــركــيــة ضمن  ــوات  قــ الــتــي تستضيف 
ــام الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لـــلـــحـــرب عــلــى  ــهـ مـ
اإلرهــاب بقيادة واشنطن. ونقلت وكالة 
بــيــانــا مقتضبا  »واع«  الــعــراقــيــة  األنــبــاء 
أن »منظومة  فــيــه  أكـــدت  اإلعــــالم،  لخلية 
ــاع الـــجـــوي فـــي قـــاعـــدة عـــن األســـد  ــدفــ الــ
الجوية في محافظة األنبار غربّي البالد 
ــرتــن، وتمكنت  تــصــدت لــطــائــرتــن مــســيَّ
ــد مــن  ــزيـ ــر مـ ــ مــــن إســـقـــاطـــهـــمـــا«، دون ذكـ
بلدة  في  أمنيا  مــســؤواًل  لكن  التفاصيل. 
اتصال  قــال، في  األنبار  البغدادي غربي 
هاتفي مع »العربي الجديد«، إن املنطقة 
ما زالت مطوقة بالكامل، وهناك عمليات 
تفتيش واسعة من قبل الجيش العراقي، 
ــاء بــعــد يــومــن  مــضــيــفــا أن »الــــحــــادث جــ
من اختبار منظومة دفــاع جوي جديدة 
ــاة »صـــابـــريـــن  ــنـ ــثـــت قـ ــدة«. وبـ ــاعــ ــقــ فــــي الــ
نـــيـــوز«، أحـــد األذرع اإلعــالمــيــة الــتــابــعــة 
العراق،  في  الله«  حــزب  »كتائب  ملليشيا 
عــلــى تطبيق »تــلــيــغــرام«، مــا قــالــت إنها 
قاعدة  على  الهجوم  عملية  مــن  مشاهد 
»عن األسد«، إذ تظهر أصوات صفارات 
اإلنــذار في أجــواء مظلمة للغاية. ويأتي 
ـــالن  ـــن إعـ ــات مـ ــاعــ هـــــذا الـــتـــطـــور بـــعـــد ســ
الــتــحــالــف الــدولــي ســقــوط صــــاروخ على 

»مــعــســكــر فـــيـــكـــتـــوريـــا« املــــالصــــق ملــطــار 
بـــغـــداد الـــدولـــي، ويــضــم قــــوات أمــيــركــيــة. 
وقـــال املــتــحــدث بــاســم التحالف الــدولــي، 
ــن مـــــاروتـــــو، فــــي بــــيــــان، إن  ــ ــ الـــعـــقـــيـــد وايـ
ــى تــعــرض  ــ »الـــتـــقـــريـــر األولــــــــي يـــشـــيـــر إلــ
الدبلوماسي لهجوم  للدعم  مركز بغداد 
صاروخي واحد«، موضحا أن الصاروخ 
لــم ُيــوقــع إصــابــات أو أضــــرارًا، والهجوم 
»كــل هــجــوم على  التحقيق. وتــابــع:  قيد 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وإقـــلـــيـــم كــردســتــان 
ــقـــّوض ســلــطــة املــؤســســات  والــتــحــالــف يـ
الــعــراقــيــة وســـيـــادة الـــقـــانـــون والــســيــادة 

الوطنية العراقية«.
والــهــجــوم الــجــديــد هــو الــثــالــث مــن نوعه 
فــي غضون األشــهــر الثالثة املــاضــيــة، إذ 
شهد مطار أربيل الدولي شمالّي العراق، 
ــد بــمــحــافــظــة األنـــبـــار،  وقـــاعـــدة عـــن األســ
رة في 15  هجمات بواسطة طائرات مسيَّ
إبــريــل/ نيسان املــاضــي، و8 مــايــو/ أيــار 
املـــاضـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، ســبــبــت خسائر 
مـــحـــدودة فــي مــلــحــق لــلــقــوات األمــيــركــيــة 
داخــل مطار أربــيــل، فيما كــان الحال أقل 
وطــأة في »عــن األســـد«، إذ أدى الهجوم 
إلـــى ضـــرر مــحــدود فــي قــاعــة فــارغــة تقع 
ــن مــــــــدرج لـــلـــمـــروحـــيـــات  ــ عـــلـــى مـــقـــربـــة مـ
الخبير  قال  القاعدة. من جهته،  جنوبي 
»العربي  بالشأن األمني سعد الحديثي، لـ
الــجــديــد«، إن األمــيــركــيــن اخــتــبــروا قبل 
للطائرات  جــديــدة  منظومات تصدٍّ  أيــام 
رة في بغداد و»عن األسد« وأربيل،  املسيَّ
لــلــعــراق لهذا  أنــهــا أدخــلــت حديثا  يظهر 
الـــغـــرض. وأضـــــاف أن الــهــجــوم الــجــديــد 
املليشيات  تنفذه  أمــنــي  بتصعيد  يــنــذر 
األجـــواء في  بالتزامن مع توتر  املسلحة 
بغداد بينها وبن حكومة الكاظمي، وقد 
يكون ذلك وسيلة للضغط من أجل إطالق 
سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم 
مصلح، الذي اعتقل قبل أكثر من أسبوع 

وما زال لغاية اآلن قيد التحقيق.

إحباط مهاجمة »عين األسد«: 
تصعيد ضد األميركيين والكاظمي

العودات: المظاهر 
التي شهدناها تستوجب 

فرض سيادة القانون

أكدت وزارة الداخلية أنها 
لن تسمح بأي تجمعات 

أو بناء لبيوت شعر

يزداد الضغط على 
رئيس الوزراء اإلثيوبي 
أبي أحمد، من أجل 

حّل أزمة إقليم تيغراي، 
بغية حلحلة ملفات 

عدة، مثل سّد النهضة 
واالنتخابات المقبلة

تعمل الحكومة 
العراقية على تقليل 
نفقات وزارة الدفاع 

وشراء السالح، عبر 
إحياء هيئة »التصنيع 

العسكري« وتأهيل 
عدد من المنشآت 

لتصنيع الذخيرة

الحدث أزمة النائب األردني المفصول تتفاقم: 
عنف ومواجهات ومنع »بيوت شعر بدوية«

  شرق
      غرب

إيران: انفجار وحريق في 
مصنع للفوالذ

ذكـــــرت وكـــالـــة »فـــــــارس« اإليـــرانـــيـــة، 
أمــــس األحــــــد، أن حــريــقــا نــشــب في 
مــصــنــع »زرنــــد إيـــرانـــيـــان« لــلــفــوالذ، 
فــي محافظة كــرمــان جــنــوب شرقّي 
الـــبـــالد، مــا أدى إلـــى وقــــوع انــفــجــار 
شديد. وقال حاكم مدينة زرند، علي 
الــحــريــق  إن  لــلــوكــالــة،  زادة،  صــــادق 
ــروج املـــــــواد املـــذابـــة  ــ ــان بــســبــب خــ ــ كـ
مــن الـــفـــرن، مــشــيــرًا إلـــى أن الــحــادث 
ــف خــســائــر بــشــريــة، وتــمــت 

ّ
لـــم يــخــل

السيطرة على النيران.
)العربي الجديد(

 
جاووش أوغلو في 

باريس لتحسين العالقات

التركي مولود  بدأ وزيــر الخارجية 
ــاووش أوغـــلـــو )الــــصــــورة(، أمــس  ــ جـ
ــى بــــــاريــــــس، فــي  ــ ــ األحــــــــــد، زيــــــــــارة إلـ
ــة لــتــحــســن الـــعـــالقـــات بــن  مـــحـــاولـ
الخارجية  وزارة  وأعلنت  البلدين. 
ــان، أن جـــــاووش  ــيــ ــي بــ ــة، فــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
التي  زيارته،  أوغلو سيلتقي خالل 
الفرنسي  نظيره  يومن،  ملــدة  تمتد 
جان إيف لودريان لبحث »العالقات 
الثنائية، وكذلك بن تركيا واالتحاد 
األوروبـــــــي« والــقــضــايــا »اإلقــلــيــمــيــة 

والدولية«.
)فرانس برس(

 
نيكاراغوا: اعتقال مرشح 

لالنتخابات الرئاسية
ــــح 

ّ
ــل أرتـــــــــــورو كــــــــــروز، املــــرش ــ ــِقـ ــ ـ

ُ
ــت ــ اعـ

ــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــّيــــة املــــقــــّرر  لــــالنــ
إجــــراؤهــــا فـــي 7 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
نــيــكــاراغــوا، أمس  فــي  املقبل  الثاني 
األول، في مطار ماناغوا لدى عودته 
ــرت  ــ ــ ــــدة. وذكـ ــــحـ ــتـ ــ ــات املـ ــ ــ ــواليـ ــ ــ مـــــن الـ
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــاّمــــة، فــــي بـــيـــان أمـــس 
 كــروز »يخضع للتحقيق 

ّ
األحــد، أن

 هناك 
ّ
من قبل الشرطة الوطنّية، ألن

ــه هاجم املجتمع 
ّ
ـــة قــوّيــة على أن

ّ
أدل

الـــنـــيـــكـــاراغـــوي وحــــقــــوق الـــشـــعـــب«. 
إلى  مــن جهتها،  الشرطة،  وأشـــارت 
 إجـــراءات التحقيق 

ّ
خذ »كــل

ّ
ها تت

ّ
أن

ــم الــشــخــص« 
ّ
ــســل

ُ
ذات الــصــلــة، وســت

املــعــنــي إلــــى »الــســلــطــات املــخــتــّصــة 
ملـــقـــاضـــاتـــه وتـــحـــديـــد املـــســـؤولـــّيـــات 

الجنائّية«.
)فرانس برس(

 
أرض الصومال: 

المعارضة تفوز باألغلبية 
البرلمانية

أعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات 
فــي أرض الــصــومــال )غــيــر املعترف 
أن حـــزبـــن  األحــــــــــــد،  أمــــــــس  بــــــهــــــا(، 
معارضن فــازا بأغلبية املقاعد في 
انــتــخــابــات بــرملــانــيــة يــجــريــهــا  أول 
اإلقليم منذ 16 سنة. وأوضحت أن 
حـــزب »أرض الــصــومــال الــوطــنــي«، 
ــي«،  ــ ــ ــم »ودانـ ــذي يــطــلــق عــلــيــه اســ ــ الـ
البرملان  مــن مقاعد  بـــ31 مقعدًا  فــاز 
وعــددهــا 82، فــي حــن حصل حزب 
»العدالة والرفاه« على 21. أما حزب 
»الوحدة والتنمية« الحاكم فحصل 

على 30 مقعدًا.
)رويترز(

138 قتيًال في بوركينا 
فاسو

أعلن مسؤولون في بوركينا فاسو، 
يشتبه  مــســلــحــن،  أن  األول،  أمــــس 
ــــن تـــنـــظـــيـــمـــات مـــتـــشـــددة،  بـــأنـــهـــم مـ
البالد  شــمــال  فــي  مدنيا   138 قتلوا 
املضطرب، في أكثر الهجمات دموية 
ــام 2015  ــدء أعـــمـــال الــعــنــف عـ مــنــذ بـ
فـــي هــــذا الــبــلــد. ووقــــع الــهــجــوم في 
الحدودي«  »املثلث  املسماة  املنطقة 
بن بوركينا فاسو ومالي والنيجر، 
التي تشهد هجمات دامية مستمرة 
ــبـــطـــون  يـــنـــفـــذهـــا مـــــتـــــشـــــددون مـــرتـ
ــاعــــدة« و»داعــــــش«  ــقــ بــتــنــظــيــمــي »الــ
ضـــد مــدنــيــن وعــســكــريــن. ولــفــتــت 
الــحــكــومــة إلـــى أن الــضــحــايــا كــانــوا 
بــــدون تمييز على  قــتــلــوا  »مــدنــيــن 

أيدي اإلرهابين«.
)فرانس برس(

Monday 7 June 2021 Monday 7 June 2021
االثنين 7 يونيو/ حزيران 2021 م  26  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2471  السنة السابعة االثنين 7 يونيو/ حزيران 2021 م  26  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2471  السنة السابعة

تستهدف الخطة تشغيل خطوط إنتاج الذخيرة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تضمنت االقتراحات لوقف حرب تيغراي عدم مزاحمة أحمد انتخابيًا )األناضول(

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين على األمن )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

)Getty( »جاء الهجوم بعد اختبار منظومة دفاع في »عين األسد
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  شرق
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بايدن عشية لقاء بوتين: 
ندعم الحلفاء في 

مواجهة روسيا
تعّهد الرئيس األميركي جو بايدن، 
ــــالده إلــى  ــأن تــقــف بـ ــد، بــ ــ أمــــس األحــ
ــــن فــي  ــيــ ــ جـــانـــب حــلــفــائــهــا األوروبــ
مــــواجــــهــــة مــــوســــكــــو، وذلــــــــك قــبــيــل 
بنظيره  يــجــمــعــه  مــبــاشــر  لــقــاء  أول 
ــــن فــي  ــوتـ ــ ــر بـ ــيــ ــمــ الـــــــروســـــــي فــــالديــ
ــزيـــران  ــيـــو/حـ يـــونـ ــي 16  فــ جـــنـــيـــف، 
الحالي. وكتب بايدن، في مقال نشر 
فــــي صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« 
األمــيــركــيــة، »نــقــف صــفــا واحــــدًا في 
مواجهة التحديات الروسية لألمن 
اتــهــا  ــــي، انــطــالقــا مــن اعــتــداء األوروبـ
ــكــــون هــنــاك  ــن يــ ــ ــا، ولــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
أي شــــك بـــشـــأن تــصــمــيــم الــــواليــــات 
ــن قــيــمــنــا  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ املـــتـــحـــدة عـــلـــى الـ
الــديــمــقــراطــيــة، وهـــو أمـــر ال يمكننا 

فصله عن مصالحنا«. 
)فرانس برس(

 
مقتل شخصين باشتباكات 

في كولومبيا
و3  وأصــيــب شرطي  قتل شخصان، 
مدنين، بالرصاص خالل اشتباكات 
بن قوى األمن ومتظاهرين في كالي 
بجنوب غرب كولومبيا، التي تشهد 
مــنــذ نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، 
موجة من االحتجاجات االجتماعّية، 
 .

ّ
أدت إلى مقتل 61 شخصا على األقل

وأوضحت السلطات، في بيان أمس 
 شرطين تعرضوا، مساء 

ّ
أن األحــد، 

ــه 
ّ
الــجــمــعــة املـــاضـــي، إلـــى هــجــوم شــن

على  حاجز  نصب  أرادوا  حون 
ّ
مسل

طريق يــؤّدي إلــى كالي، مشيرة إلى 
أنه »تم صد الهجوم«.

)فرانس برس(
 

الصين: »متشائم« يقتل 
ستّة بسكين 

ــكــــن ســتــة  ــلــــح بــــســ قــــتــــل رجــــــــل مــــســ
أشــخــاص، وأصـــاب 14، أمــس األول، 
فـــي مــديــنــة أنــكــيــنــغ، مــنــطــقــة بــشــرق 
ــلــــطــــات فــي  الـــــصـــــن. وأشـــــــــــارت الــــســ
املــــديــــنــــة، أمـــــس األحـــــــد، إلـــــى أنـــــه تــم 
اعـــتـــقـــال املـــهـــاجـــم. وأوضــــــح الــحــزب 
به  املشتبه  أن  املدينة  في  الشيوعي 
فـــي الــهــجــوم عــاطــل عـــن الــعــمــل كــان 
»يــنــفــس عــن غــضــب مــن اضــطــرابــات 

في أسرته وإحساسه بالتشاؤم«.
)رويترز(

ـ الباكستانية توترًا  تشهد العالقة األفغانية 
األميركي  االنسحاب  خلفية  على  متصاعدًا، 
والــدولــي مــن كــابــول. واتــهــم وزيـــر الخارجية 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي شـــــاه مـــحـــمـــود قــــرشــــي، أمـــس 
ــن الـــقـــومـــي األفـــغـــانـــي  ــ ــد، مــســتــشــار األمــ ــ ــ األحـ
حـــمـــد الـــلـــه مـــحـــب، بــخــلــق عـــقـــبـــات فــــي وجـــه 
األفغانية، وذلــك ردًا على قول  السالم  عملية 
مــحــب، فــي 29 مــايــو/أيــار املــاضــي، إن »على 
الجماعات  مــع  عالقاتها  تقطع  أن  باكستان 
الــتــي تهدد  اإلرهــابــيــة والــجــمــاعــات املسلحة 
أمن أفغانستان وأمن املنطقة«. واعتبر قرشي 
أن محب استخدم نبرة غير مناسبة وتحديدًا 
توجيهه االتهامات لباكستان، ما يقضي على 
في  أبــاد  إســالم  بذلتها  التي  الجهود  نتائج 
أفغانستان.  سبيل إحــالل األمــن والسالم في 
الباكستاني محب،  الخارجية  وخاطب وزير 
كبيرة  قــدمــت تضحيات  بــاكــســتــان  إن   

ً
قــائــال

ــتــل 83 ألــف 
ُ
ــاب، وق ــ فــي ســبــيــل مــحــاربــة اإلرهــ

بــاكــســتــانــي خـــالل عملية مــكــافــحــة اإلرهــــاب. 
وشـــّدد على أن مــا ســاقــه محب مــن اتهامات 

بحق باكستان ال أساس له من الصحة، داعيا 
ــــك. واعــتــبــر أن مــســتــشــار األمـــن  إلــــى وقــــف ذلـ
القومي األفغاني يخرب األمور ويقضي على 
نــتــائــج الـــســـالم، بـــل ويــعــرقــل عــمــلــيــة الــســالم 
بــد مــن أن يتحرك املجتمع  برمته مــن هنا ال 

الدولي إزاء القضية.
وتــطــرق قــرشــي خــالل لــقــاء ألعــضــاء الحزب 
إلى تأكيد رئيس  الحاكم في مدينة ملتان، 
ــان، عــلــى أن  الباكستاني عــمــران خـ ــــوزراء  الـ
إال  يتم  أن  األفــغــانــيــة ال يمكن  املعضلة  حــل 
ــاء، مــشــيــرًا إلـــى أن الــعــالــم 

ّ
عــبــر الـــحـــوار الــبــن

بـــات يــقــّر بــهــذه الـــرؤيـــة، ويــعــتــرف بموقف 
باكستان بهذا الخصوص. وأضــاف قرشي 
الــتــهــم لباكستان  الــذيــن يــوجــهــون  أن عــلــى 
أن يـــدركـــوا أن حــل األزمــــة األفــغــانــيــة يكمن 
فــي الــحــوار ولــيــس فــي الــحــرب. وكــشــف أنــه 
حنيف  محمد  األفغاني  نظيريه  مــع  ناقش 
أتمر والصيني وانغ يي قضية أفغانستان، 
باكستان  مــوقــف  عــن  بالتفاصيل  متحدثا 
ــان  ومــــا تــتــطــلــع إلـــيـــه إزاء أفــغــانــســتــان. وكـ
أيام  أيضا قبل  أكــد  قد  الباكستاني  الــوزيــر 
أن هــنــاك جــهــات تــخــرب عملية الــســالم في 
أفغانستان دون ذكر اسم أي مسؤول بعينه، 

ما أثار حفيظة الحكومة األفغانية.
وســبــق أن أفــــادت الــخــارجــيــة األفــغــانــيــة قبل 
يـــومـــن، فـــي بـــيـــان، بــــأن تــهــم إســـــالم أبـــــاد ال 
املــخــرب لعملية  أســاس لها مــن الصحة وأن 
الــســالم هــم مــن يــدعــم املــســلــحــن، فــي إشـــارة 
ــن أن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــول مـ ــ ــابـ ــ ــا تـــدعـــيـــه كـ ــ إلــــــى مـ
الباكستانية تدعم حركة »طالبان«. وأضاف 
السالم  عملية  أن  األفغانية  الخارجية  بيان 

تلوا في 
ُ
فــي فــريــاب، سيف الرحمن دهـــزاد، ق

اشتباكات مع »طالبان«. وأوضح أن الحركة 
ــت هــجــومــا عــلــى مــقــر الــشــرطــة ومــنــاطــق 

ّ
شــن

أخرى في املقاطعة في وقت متأخر من مساء 
أول من أمس السبت، و»أسرت 37 عنصرًا من 

بل تحتاج  البيانات،  فقط بإصدار  ال تنجح 
إلــى خــطــوات عملية. ومــن هنا على الجميع 
تجنب توجيه االتهامات من أجل إقرار األمن 

في أفغانستان واملنطقة بأسرها.
أمنيا، أعلن مسؤول أفغاني، أمس، مقتل 14 
عنصرًا أمنيا، من بينهم قائد شرطة مقاطعة 
إثــر اشتباكات مــع »طالبان«  فــريــاب  بــواليــة 
ليلة السبت ـ األحد. وجاء ذلك في تصريحات 
عضو مجلس والية فرياب )شمال( الحدودية 
مع تركمانستان، نادر سعيدي، التي نقلتها 
ــيــــوز« املـــحـــلـــيـــة. وأفـــــاد  ــلــــوع نــ عـــنـــه قـــنـــاة »طــ
سعيدي بأن 14 عنصرًا على األقل من قوات 
ــــن، بــيــنــهــم قــائــد شــرطــة مــقــاطــعــة قيصر  األمـ

قــوات األمــن«. وأضــاف أن »طالبان« تحاصر 
أكــثــر مـــن 30 آخـــريـــن مـــن قــــوات األمــــن ومــقــر 
الــشــرطــة ومـــا لـــم تــصــل تــعــزيــزات للمنطقة، 
فسيتم أســرهــم أيــضــا. فــي بــادغــيــس، شمال 
غربي أفغانستان، أعلن حاكم الوالية خداداد 
طيب، مقتل 11 شخصا على األقل في تفجير 
قنبلة زرعــت على جانب طريق في مقاطعة 
أبكماري في الوالية. وأضاف ان الحادث وقع 
مساء أول من أمس السبت، في قرية تشاالنك 
أبكماري. وقال مسؤولون محليون  بمنطقة 
إن مــن بــن الضحايا نــســاء وأطــفــاال. وحّمل 
مسؤولية  »طالبان«  أبكماري  منطقة  حاكم 

التفجير، لكن الحركة لم تعلق على الحادث.
في والية بلخ، شمالي البالد، أفادت وسائل 
إعالم أفغانية، أمس، عن سقوط ضحايا في 
للشرطة.  مــقــر  أمـــام  مفخخة  ســيــارة  تفجير 
ونقلت قناة »طلوع نيوز« عن املتحدث باسم 
شــرطــة الـــواليـــة شـــاه عــــادل، قــولــه إن ســيــارة 
أمــام مقر شرطة  انفجرت  مليئة باملتفجرات 

منطقة بلخ. 
وأفادت بعثة األمم املتحدة في أفغانستان، 
ــبـــوا في  ــيـ صـ

ُ
أ أو  ـــتـــلـــوا 

ُ
ق مــدنــيــا  بــــأن 1783 

األشــهــر الــثــالثــة األولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، 
بزيادة قدرها 29 في املائة عن نفس الفترة 
ــأتـــي أعـــمـــال الــعــنــف  مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وتـ
السالم  فيه مبعوث  الــذي توجه  الوقت  في 
زاد،  أفغانستان زملــاي خليل  إلــى  األميركي 
ــن الــقــومــي ووزارة  ــ ــد مـــن مــجــلــس األمـ ــ ووفـ
لبدء سلسلة محادثات  املنطقة  إلى  الدفاع 

جديدة بن »طالبان« والحكومة.
)العربي الجديد، األناضول، أسوشييتد برس(

ترامب: سأعود 
في 2024

المناظرات 
الرئاسية 
اإليرانية

والية  في  غرينفيل  في  الجمهوري  للحزب 
كـــارواليـــنـــا الــشــمــالــيــة، ظــهــر الــرئــيــس الــــ45 
فـــي أول خــطــاب متلفز  املــتــحــدة  لـــلـــواليـــات 
 »بقاء أميركا« 

ّ
أن رًا من 

ّ
له منذ أشهر، محذ

يعتمد على فوز الجمهورين في انتخابات 
السابق كلمته  الرئيس  وألقى  املقبل.  العام 
 

ّ
ــل ــو، وهـــــو عـــــدد أقــ ــدعــ أمــــــام نـــحـــو 1200 مــ

بــكــثــيــر مـــن اآلالف الـــذيـــن كـــانـــوا حــاضــريــن 
وخالل  الشهيرة.  االنتخابية  تجمعاته  في 
خطابه الذي استمّر نحو 90 دقيقة، تطّرق 
للرئاسة  ح 

ّ
الترش إلــى فكرة  مــجــّددًا  تــرامــب 

ــع إليه 
ّ
ــام أتــطــل ـــه »عـ

ّ
فــي 2024، الـــذي قـــال إن

بفارغ الصبر«، وسط تصفيق الحاضرين. 
ة 

ّ
بأدل املدعومة  غير  اتهاماته  ترامب  وكــّرر 

حــول حــدوث تــزويــر انتخابي واســع خالل 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي جــــرت فـــي 3 
نــوفــمــبــر املــــاضــــي، إذ لـــم يــعــتــرف صــراحــة 
حتى اآلن بانتصار بــايــدن. وقــال إن »هــذه 

ثنائية،  قطبية  املناظرة  وخلفياته. وشهدت 
الخمسة من جهة،  بن املرشحن املحافظن 
واملرشحن اآلخرين، همتي ومهر علي زادة. 
لــكــن الـــتـــالســـن تـــركـــز بـــن هــمــتــي والــخــمــســة 
اآلخرين، وخصوصا زاكاني ورضائي. وأكد 
رئــيــس الــبــنــك املـــركـــزي اإليــــرانــــي، الــــذي عــزل 
أن منافسه  أســـبـــوع،  نــحــو  قــبــل  مــن منصبه 
املرشحن  بقية  متهما  رئيسي،  هو  الوحيد 
ــوا فـــقـــط لـــدعـــم  ــحــ ــرشــ املـــحـــافـــظـــن بـــأنـــهـــم تــ
ــه يــواجــه  رئــيــســي فـــي املـــنـــاظـــرات. واعــتــبــر أنـ
ــاول همتي  مــنــفــردًا. وحــ الخمسة  املــرشــحــن 
جذب أصحاب األصوات الرمادية، أو من قرر 
مقاطعة االنتخابات، قائال: »أيها املواطنون، 
الكثير منكم ليس لديكم ممثلون هنا وأنتم 
محقون في اعتراضكم على ذلك، فهل تريدون 
ــن خــــالل مــقــاطــعــة  ــار هــــذا االعــــتــــراض مـ ــهـ إظـ
التصويت؟ أنا أرى أن االعتراض األكثر تأثيرًا 
بــأصــواتــكــم. يمكننا من  الــفــضــاء  هــو تغيير 
للتهديد  كبيرة  ال  تسجيل  التصويت  خــالل 
املــوجــه ضــد الــجــمــهــوريــة«، وذلـــك فــي إشـــارة 
إلـــى مــقــولــة إصــالحــيــة بـــأن اســتــبــعــاد معظم 
املــرشــحــن شــكــل تــهــديــدًا للبعد الــجــمــهــوري 
إليـــــــران. وأضــــــاف أن »الــــوضــــع االقـــتـــصـــادي 
الوعود  بتحقيق معظم  إيـــران ال يسمح  فــي 

واشنطن ــ العربي الجديد

السابق،  األميركي  الرئيس  يواصل 
دونــالــد تــرامــب، تعبيد طــريــقــه إلــى 
 8 فــي  املــقــررة  النصفية  االنتخابات 
تنظيمه  عبر   ،2022 الثاني  نوفمبر/تشرين 
ســلــســلــة تــجــّمــعــات شــعــبــيــة، مـــكـــّرســـا نفسه 
»صــانــع املــلــوك« فــي الــحــزب الــجــمــهــوري من 
جــهــة، ومــبــشــرًا بـــعـــودة رئــاســيــة إلـــى البيت 
األبيض في عــام 2024 من جهة أخــرى. وفي 
 نــجــاح إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن، حتى 

ّ
ظـــل

ــا،  ــّد مــــن تــفــشــي وبــــــاء كــــورونــ اآلن، فــــي الــــحــ
والتمهيد إلنعاش اقتصادي مرتقب، يسعى 
تــرامــب إلـــى تــطــويــق الــصــعــود الــديــمــقــراطــي، 
ــائــــل، مــســتــعــيــدًا مــصــطــلــحــات  ـــى الــــوســ

ّ
بـــشـــت

»التزوير االنتخابي« و»سرقة االنتخابات«، 
 عن مهاجمة الصن بشأن كورونا.

ً
فضال

مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت، وفـــي مؤتمر 

طهران ــ صابر غل عنبري

تحّولت الجولة األولى من املناظرات 
الـــرئـــاســـيـــة لــالنــتــخــابــات اإليـــرانـــيـــة، 
يــونــيــو/  فــــي 18  تـــجـــرى  أن  ــع  ــزمــ املــ
حـــزيـــران الــحــالــي، إلـــى مــا يــشــبــه املــعــركــة بن 
ــادل اتــهــامــات  ــبـ ــط تـ املـــرشـــحـــن الــســبــعــة، وســ
حـــول مــن يــتــحــّمــل مــســؤولــيــة انــهــيــار الــوضــع 
االقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــــبــــــالد، املــــحــــافــــظــــون أو 
ــار حــول  ــكـ اإلصـــالحـــيـــون، مـــن دون تــقــديــم أفـ
ــبـــالد اقـــتـــصـــاديـــا. كــمــا وصــل  ــاذ الـ ــقـ كــيــفــيــة إنـ
إلـــى التشكيك فــي حصول  بــاملــرشــحــن  األمـــر 
بعضهم على شهادات عليا.  وعقدت الجولة 
األولـــى مــن املــنــاظــرات، مساء السبت املاضي، 
في أجواء انتخابية ليست كسابقاتها، حيث 
إذا  مــا  بانتظار  عليها،  يخيم  الــفــتــور  زال  مــا 
ــــدًا الـــثـــالثـــاء  ــنـــاظـــرتـــان املـــقـــبـــلـــتـــان، غـ كـــانـــت املـ
والـــســـبـــت املـــقـــبـــل، ســتــنــجــحــان فــــي تــســخــن 
املشهد االنتخابي وإحداث مفاجآت قد تخلط 
حــســابــات املــحــافــظــن الـــذيـــن يــهــيــمــنــون على 
الترشيحات الرئاسية، وعلى رأسهم إبراهيم 
من  بــارزيــن  استبعاد مرشحن  بعد  رئيسي، 
االعتدالي واإلصــالحــي، مثل رئيس  التيارين 
ــانــــي، ونـــائـــب  الـــبـــرملـــان الـــســـابـــق عـــلـــي الريــــجــ

الرئيس اإليراني إسحاق جهانغيري.
وشارك في املناظرة، السبت املاضي، املرشحون 
ــلـــس صـــيـــانـــة  الـــســـبـــعـــة الـــــذيـــــن مـــنـــحـــهـــم مـــجـ
الــدســتــور اإليـــرانـــي األهــلــيــة لــخــوض السباق 
الـــرئـــاســـي، وهــــم رئـــيـــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
إبــراهــيــم رئــيــســي، وعــضــو مــجــمــع تشخيص 
مصلحة النظام سعيد جليلي، وأمن املجمع 
محسن رضائي، ورئيس مركز بحوث البرملان 
علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرملان أمير 
حــســن قــاضــي زادة هــاشــمــي، ورئــيــس البنك 
املركزي السابق عبدالناصر همتي، باإلضافة 
السابق  املــســؤول  زادة  إلــى محسن مهر علي 
فــي حــكــومــة »اإلصـــالحـــات« للرئيس األســبــق 
التيار  مــن  ــل  األوائـ والخمسة  خاتمي.  محمد 
املحافظ، أما االثنان اآلخران، فهما من التيار 
اإلصـــالحـــي، لــكــن ليسا مــن الــقــيــادات الــبــارزة 
فيه. كما أن همتي، وعلى الرغم من أنه عضو 
في حزب »كوادر البناء« املنضوي في الجبهة 
اإلصـــالحـــيـــة، فــإنــه لــيــس مــعــروفــا كشخصية 

إصالحية، وإنما كرجل اقتصاد.
ــان االقــتــصــاد مــحــور الــجــولــة األولــــى من  وكــ
املناظرات. فجميع املرشحن أعربوا عن عدم 
رضاهم على الوضع الراهن، مع اإلشارة إلى 
في  الــدولــة  تواجهها  الــتــي  الكبيرة  املــشــاكــل 
وفيما  لكن  االقتصادية.  القطاعات  مختلف 
بدأت الجولة بطرح مقدم برنامج املناظرات 
مــرتــضــى حــيــدري األســئــلــة، شــن املــرشــحــون 
هجوما بعضهم على بعض، وعلى برامجهم 

باعتبارها  الــتــاريــخ  االنــتــخــابــات ســتــدخــل 
جــريــمــة الــقــرن الــكــبــرى«. واعــتــبــر أن »بــقــاء 
أمــيــركــا يعتمد عــلــى قــدرتــنــا عــلــى انتخاب 
جــمــهــوريــن عــلــى جــمــيــع املــســتــويــات، بــدءًا 
باالنتخابات النصفية العام املقبل«. وشّدد 
عــلــى أنـــه »لـــن يــكــون لــديــنــا بــلــد إذا لــم يكن 
يريدون  إنها  االنتخابات.  فــي  نــزاهــة  لديك 
إسكاتكم. تذكروا، لسُت من يحاول تقويض 
الديمقراطية األميركية، بل أحاول إنقاذها«.
ورســــم تــرامــب صــــورة قــاتــمــة لــبــدايــة واليــة 
بايدن، مشيرًا إلى أن الهجرة غير الشرعية 
أن  إلــى  ولــفــت  قياسية«.  »مستويات  بلغت 
ــِهــبــت فــي هــجــمــات إلكترونية 

ُ
ن »شــركــاتــنــا 

أجـــنـــبـــيـــة«، وأن ســعــر الــبــنــزيــن »يــنــفــجــر«. 
على  وُمــهــانــة  رة 

َ
ق

َ
ُمحت »أمــيــركــا   

ّ
أن واعتبر 

ــيـــة« و»تـــنـــحـــنـــي لــلــصــن«.  ــاملـ ــعـ ــة الـ ــاحـ ــسـ الـ
ــاول  ــنــ ــريـــــن، تــ ــاضـــ ــحـــ ــيـــق الـــ ــفـ ووســـــــــط تـــصـ
ترامب مسائل شعبية رئيسية أخــرى لدى 
الجمهورين، مثل الدفاع عن الحق في حمل 
الـــســـالح و»الــتــلــقــن الـــعـــقـــائـــدي« املــفــتــرض 
فــي مجال  الحكومية  املـــدارس  فــي  لألطفال 
الـــعـــنـــصـــريـــة. فــــي املـــقـــابـــل، بـــقـــي الــجــمــهــور 
صامتا عندما أبدى الرئيس السابق فخره 
بمليارات  لــكــورونــا  لقاحات  »اشــتــرى  بأنه 
الدوالرات حتى قبل أن نعرف أنها ستكون 

املرشحن«، متهما  لبقية  املختلفة والجذابة 
الوعود  الــكــذب، عبر إطــالق  إياهم بممارسة 

االقتصادية لتحسن الوضع.
ــه املـــرشـــحـــون  ــ ــ وعــــلــــى الـــضـــفـــة األخـــــــــرى، وّجـ
نحو  هجماتهم  سهام  الخمسة  املحافظون 
الــتــي كان  الــرئــيــس حسن روحــانــي،  حكومة 
همتي يـــرأس الــبــنــك املــركــزي فــيــهــا، متهمن 
الحكومة وهمتي بأنهما من تسببا بالوضع 
ــة  ــ ــادات الذعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــراهــــــن. ووّجـــــــــه هــــــــؤالء انـ
الحالية  للحكومة  االقــتــصــاديــة  للسياسات 

ــاف »أنــقــذنــا حــيــاة املــاليــن«،  فــعــالــة«. وأضــ
جــانــب  مـــن  فــعــل  رّد  أّي  ُيــثــيــر  أن  دون  مـــن 

الحاضرين.
ولــــم يــنــَس تـــرامـــب خــبــيــر األمــــــراض املــعــديــة 
بسبب  فهاجمه  فاوتشي،  أنتوني  األميركي 
ــا«، واصـــفـــا إيـــاه  ــ ــــورونـ »تــعــامــلــه مـــع وبـــــاء كـ
بــــأنــــه »لــــيــــس طــبــيــبــا عـــظـــيـــمـــا، لـــكـــنـــه خــبــيــر 
ــك لـــظـــهـــوره املـــتـــكـــرر في  ــ فـــي الـــتـــرويـــج«، وذلـ
مــحــطــات تــلــفــزيــونــيــة. وأضــــاف تــرامــب »لقد 
كـــان مــخــطــئــا فـــي كـــل الــقــضــايــا تــقــريــبــا وفــي 
)الصينية( واملختبر أيضا«. وطالب  ووهان 
ترامب الصن بدفع عشرة تريليونات دوالر 
تعويضات للواليات املتحدة والعالم بسبب 
الــفــيــروس، وقـــال إنــه ينبغي لـــدول العالم أن 

تلغي ديونها املستحقة لبكن.
وكان الفتا تزايد دعوات أنصار حركة »كيو 
ــة لـــتـــرامـــب عــبــر  ــمـ ــداعـ ــتـــديـــات الـ ــنـ ــون« واملـ ــ ــ أنـ
ــقـــالب الــعــســكــري  ــتـــداء بـــاالنـ اإلنـــتـــرنـــت، لـــالقـ
الدامي في ميانمار، الذي وقع في 1 فبراير/
»عالج يجب أن يحدث في  شباط املاضي، كـ
ترامب  إعـــادة  يمكن  املتحدة حتى  الــواليــات 
إلــــى مــنــصــبــه«. ويــســتــنــد هــــؤالء إلــــى نــتــائــج 
أن غالبية  ــظــهــر 

ُ
ت أخـــيـــرة،  رأي  اســتــطــالعــات 

 2020 انتخابات  أن  يعتقدون  الجمهورين 
»ُسرقت وكانت مزّورة«.

ــورات، أبـــــــدى مــســتــشــار  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــذه الـ ــ وحـــــــول هــ
ــرامـــب،  تـ إدارة  فــــي  ــبــــق  الـــقـــومـــي األســ األمــــــن 
ترامب  به  أدلــى  ملا  جــون بولتون، استغرابه 
ملــجــمــوعــة مـــن أنـــصـــاره، بــأنــه »ســيــعــود إلــى 
البيت األبيض في شهر أغسطس/آب املقبل«. 
وشّدد بولتون على أنه »لن تتم إعادة ترامب 
لقد خسر  املقبل.  أغسطس  فــي  منصبه  إلــى 
الــنــاس ملواجهة هذا  االنــتــخــابــات، ويحاجج 
األمــــر، وتــقــّبــل حقيقة أنـــه كـــان مــرشــحــا غير 
إلــى أن نفوذ ترامب داخل  محبوب«. واشــار 
ــاءل«. لـــكـــن فــي  ــتــــضــ الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري »يــ
ــــورج بــــي. بـــوش،  ــة تــكــســاس، يــســعــى جـ ــ واليـ
نــجــل حـــاكـــم فـــلـــوريـــدا الــســابــق جــيــب بـــوش، 
والــذي يحمل اسم الرئيسن السابقن، جده 
جورج بوش األب، وعمه جورج دبليو بوش، 
لــلــفــوز بمنصب مــّدعــي عـــام واليـــة تكساس، 
في انتخابات 2022. يتقّرب بوش بشدة من 
بــل يصف نفسه بأنه »مساعده«.  تــرامــب، ال 
تكشف هذه الحقيقة أن ساللة بوش لم تعد 
قــادرة على مواجهة نفوذ ترامب في الحزب 
ــق تحالفها مــعــه. وفــي 

ّ
الــجــمــهــوري، بــل تــوث

والية نيو هامبشير، لم يغلق نائب الرئيس 
السابق، مايك بنس، الباب نهائيا مع ترامب. 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن وصــفــه اقــتــحــام »كــابــيــتــول 
هيل« في 6 يناير/كانون الثاني املاضي، بأنه 
»يوم مظلم في تاريخ الواليات املتحدة«، بل 
أشاد بدور القوى األمنية، إال أنه أبدى فخره 
»بــمــا أنــجــزنــاه للشعب األمــيــركــي على مدى 

السنوات األربع املاضية«.
ــلـــة مــــن الــجــمــهــوريــن  ولـــــم تـــتـــجـــّرأ ســـــوى قـ
عــلــى االنــفــصــال عــن تـــرامـــب، عــلــى الــرغــم من 
ألن  هــيــل«،  »كابيتول  على  العنيف  الهجوم 
كثيرين منهم ال يزالون يرونه رصيدًا ثمينا 
الــنــصــفــيــة، والــتــي يأمل  لحملة االنــتــخــابــات 
األغلبية  استعادة  في  خاللها  الجمهوريون 
تأثيره غير  ما يجعل  الكونغرس. وهــذا  في 
ــاء األمـــيـــركـــيـــن الـــذيـــن  ــ ــــرؤسـ مـــســـبـــوق بــــن الـ
هزموا بعد والية واحدة في البيت األبيض. 
ويــعــتــبــر كــثــيــر مـــن الــجــمــهــوريــن أن رســالــة 
الحملة »النصفية« يجب أن تركز على انتقاد 
السياسات التي اتبعها بايدن. لكن يبدو أن 
ترامب غير مستعد للتخلي عن نظريته التي 
ُسرقت   2020 انتخابات  بأن  املحاكم  دتها 

ّ
فن

السابق  الرئيس  النواب  منه. ويتهم مجلس 
»الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــتـــمـــرد« فــــي الــهــجــوم  بــــ
الــدامــي على »كابيتول هــيــل«، وكــان مجلس 
الــشــيــوخ قـــد بــــرأه فـــي فــبــرايــر املـــاضـــي، بعد 
أصــوات  غياب  بسبب  لعزله،  ثانية  محاكمة 
ــار املــتــحــدث  ــ جــمــهــوريــة كــافــيــة داعـــمـــة. وأشــ
إلى  الديمقراطي عمار موسى  الحزب  باسم 
كــورونــا.  لــوبــاء  تــرامــب  القاتم إلدارة  السجل 
وقال إن »خطابا خطيرًا ال يكفي على ما يبدو 

النفصال الجمهورين عن رئيس خاسر«.

الـــتـــي ســتــنــتــهــي واليـــتـــهـــا فـــي 3 أغــســطــس/ 
آب املــقــبــل. ووصــــل الــســجــال إلـــى حــد تأكيد 
رضائي أنه إذا أصبح رئيسا سيحاكم همتي 
ــانـــي  ومـــســـؤولـــن آخــــريــــن فــــي حـــكـــومـــة روحـ
وسيمنعهم من مغادرة البالد و»سوف أثبت 
في املحكمة األدوار الخائنة التي قاموا بها«. 
ــط املــرشــحــون املــحــافــظــون الــضــوء على 

ّ
وســل

تراجع قيمة العملة اإليرانية إلى مستويات 
قياسية خالل السنوات األخيرة، ما أدى إلى 
انخفاض حاد في القوة الشرائية للمواطن.  

في املقابل، اتهم همتي التيار املحافظ بأنه هو 
الــذي أوصــل البالد إلى هذا الوضع، معتبرًا 
أن البنك املركزي أدار اقتصاد البالد في ظل 
انــكــمــاش املــــــوارد مـــن الــنــقــد األجــنــبــي خــالل 
السنوات األخيرة، موضحا أنها تراجعت من 
45 مليار دوالر سنويا إلى 9 مليارات دوالر 
عدم  إلــى  وأشـــار  األميركية.  العقوبات  بفعل 
مــوافــقــة مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام 
عــلــى االنــضــمــام إلـــى مجموعة الــعــمــل املــالــي 
الــدولــيــة املــعــروفــة اخــتــصــارا بــاســم »فــاتــف«. 
واتــهــم همتي أمـــن املــجــمــع محسن رضــائــي 
بعرقلة االنخراط في املجموعة التي وضعت 
إيران، في فبراير/ شباط 2020، على القائمة 
الــســوداء، إذ إن ذلــك بحسب الحكومة يضع 
ــام الــعــالقــات الــتــجــاريــة اإليــرانــيــة  عــقــبــات أمــ
مع الخارج. وطرح املرشح محسن مهر علي 
زادة، الذي سبق أن تقدم بطلب لإلصالحين 
بعد،  ردًا  يتلق  لــم  لكنه  كمرشحهم،  لتبنيه 
الدراسية،  رئيسي  شــهــادات  على  مالحظات 
 إنــــه يــفــتــقــر إلــــى الـــخـــبـــرة الــتــنــفــيــذيــة، 

ً
قـــائـــال

الــحــوزة الدينية، ويمتلك  ولــديــه دراســـة فــي 
ــو مـــا دفــع  ــاســــي، وهــ شـــهـــادة الـــســـادس األســ
شهادة  نشر  إلــى  االنتخابية  رئيسي  حملة 
ــوراه مــــن جـــامـــعـــة »شـــهـــيـــد مــطــهــري«  ــتــ ــدكــ الــ
بطهران. كما شكك همتي في شهادة محسن 
إياه  متهما  االقتصاد،  دكــتــوراه  في  رضائي 
باستدعاء أساتذة الجامعة إلى مكتبه ألخذ 

االمتحان منه، وهو ما رفضه رضائي.
أعصابه  على  السيطرة  فــحــاول  رئيسي  أمــا 
والــــــــــــرد عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات هــــمــــتــــي وعـــلـــي 
زادة بـــهـــدوء، مـــركـــزًا عــلــى انــتــقــاد ســيــاســات 
حــكــومــة روحــــانــــي االقـــتـــصـــاديـــة. وقــــــال، ردًا 
بأن  املناظرة  له في  املوجهة  االتهامات  على 
إلــى آخــر، إنه  لديه حب االنتقال من منصب 
»مــوقــع  لــديــه  القضائية  السلطة  رئــاســة  فــي 
قوي وال أسعى إلى املزيد من القوة«. وظهر 
أكثر  هاشمي،  زادة  قاضي  املحافظ  املــرشــح 
اتزانا وهــدوءًا. وحــاول تسويق نفسه كرجل 
تنفيذية واختصاصات  دولة يمتلك خبرات 
ــــع  ــــوضـ أكـــــاديـــــمـــــيـــــة إلنـــــــقـــــــاذ الـــــــبـــــــالد مـــــــن الـ
االقــتــصــادي الـــراهـــن، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه يمتلك 

برنامجا مدونا لالقتصاد اإليراني.

تستمر التفجيرات في المدن الرئيسية في أفغانستان )فرانس برس(

)Getty( ترامب خالل تجّمع كاروالينا الشمالية مساء السبت

يستعيد الرئيس 
األميركي السابق 

دونالد ترامب زخمه 
الجماهيري، على 

وقع خشية قواعد 
الحزب الجمهوري 
من االنفكاك عنه، 

ويشّدد على ضرورة 
الفوز باالنتخابات 

النصفية المقررة 
العام المقبل، 

لـ»بقاء أميركا«، 
مهاجمًا الرئيس جو 
بايدن والصين بسبب 

كورونا

تبادل المرشحون لالنتخابات الرئاسية في إيران، في أول مناظرة بينهم، 
بمحاكمة  أحدهم  تهديد  حد  إلى  وصلت  والتي  الحادة،  االنتقادات 

آخر واتهام مسؤولين بحكومة الرئيس حسن روحاني بـ»الخيانة«
تقريرالحدث

حرب على بايدن والصين 
وفاوتشي

هجوم من المحافظين 
على حكومة روحاني... 

واتهام بـ»الخيانة«

متابعة

ال عشاء 
لزوكربرغ

هاجم الرئيس السابق 
دونالد ترامب، رئيس 

»فيسبوك«، مارك زوكربرغ، 
وقال إنه »في المرة 

المقبلة التي سأكون فيها 
في البيت األبيض، لن أدعوه 

إلى تناول العشاء«. وكان 
»فيسبوك« قد علّق 

حساب ترامب، الذي لن 
يتمكن من العودة إال بعد 

تراجع »المخاطر على 
سالمة الجمهور«.

طالب ترامب الصين 
بدفع 10 تريليونات دوالر 

تعويضات عن كورونا

اتهم همتي رضائي 
بعرقلة االنخراط في 

مجموعة »فاتف«

ترامب: بقاء أميركا 
يعتمد على فوز 

الجمهوريين العام المقبل

وقعت اشتباكات 
بين الحكومة و»طالبان« 

في شمال البالد

أعرب جميع المرشحين 
عن عدم رضاهم على 

الوضع االقتصادي

يستمر التوتر على خط 
العالقة بين أفغانستان 

وباكستان، في ظّل 
االتهامات المتبادلة حول 
عرقلة العملية السلمية، 

بين كابول و»طالبان«
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ظهر داخل المؤسسة 
الدينية علماء يعارضون 

سياسة األسد

أمين العاصي

لم يكن مفاجئًا للسوريني انحياز 
ــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ »املـ ـــ ــ ــب املــــنــــتــــمــــني لـ ــ ــلــ ــ أغــ
الـــديـــنـــيـــة« فـــي ســــوريــــة، مــنــذ بــدء 
الثورة في ربيع عام 2011، إلى جانب نظام 
ى فــي العديد من 

ّ
بشار األســـد، وهــو مــا تجل

ــد فــي  ــان الـــتـــأيـــيـــد لـــأسـ ــ ــا كـ ــــف، آخــــرهــ ــواقـ ــ املـ
االنتخابات الرئاسية التي أجراها في أواخر 

مايو/أيار املاضي.
ووصل الحال ببعض مشايخ هذه املؤسسة 
شرت مقاطع منها 

ُ
إلى أن خرجوا بمسيرات، ن

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، والقـــت 
ــًا، تـــؤيـــد بـــقـــاء األســـــد في  ــعــ اســتــهــجــانــًا واســ
الــرغــم مــن كل  السلطة حتى عــام 2028، على 
ما جــرى في البالد على مــدى أكثر من عشر 
»املهرجني«  سنوات. وُوصف أولئك املشايخ بـ
ــن قــبــل ســــوريــــني، بــيــنــمــا وصــفــهــم الــشــيــخ  مـ
كرّيم راجح، »شيخ قراء الشام« وهو من أبرز 
»مــشــايــخ  الــعــلــمــاء الــســوريــني املـــعـــارضـــني، بـــ
الــذيــن باعوا  الــســلــطــان... الحمقى  وطــراطــيــر 
آخــرتــهــم بــدنــيــا غــيــرهــم«، وفـــق قــولــه. وعلى 
ــلـــى تــحــيــيــد  ــل عـ ــمـ ــــن أن الــــنــــظــــام عـ ــــم مـ ــــرغـ الـ
الــبــالد، بــدءًا من 1963،  املؤسسة الدينية في 
السلطة  »البعث« على  استيالء حزب  تاريخ 
الــــثــــورة  أن شــــــــرارة  إال  عـــســـكـــري،  بـــانـــقـــالب 
السورية انطلقت من املساجد في املدن كافة.

وظهر داخل املؤسسة الدينية السورية علماء 
كان لهم موقف معارض لسياسة بشار األسد 
الــقــائــمــة عــلــى الــبــطــش بــالــســوريــني املطالبني 
بالتغيير، أبرزهم الشيخ كرّيم راجح، الذي كان 
امليدان  الحسن في حي  خطيب وإمــام جامع 
الدمشقي، والــذي اضطر إلى مغادرة سورية 
بــســبــب تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل مـــن قــبــل األجـــهـــزة 
األمنية. ومن العلماء الذين كانت لهم مواقف 
ــًا لـــلـــثـــورة الـــشـــيـــخـــان ســـاريـــة  مـــشـــهـــودة دعـــمـ
وأسامة الرفاعي. والحلف املعلن بني النظام 

تــولــي بــشــار األســـد السلطة مــع بــدايــة القرن 
االبــن.  لأسد  املطلق  تأييده  معلنًا  الجديد، 
وسمح النظام له بالعمل العلني بعد أن ملس 
أن هذا التيار يملك القدرة على التأثير على 
ــع، وهـــو ما  الــنــســاء الــدمــشــقــيــات بشكل واســ
الثورة  انــدالع  النظام الحقًا مع  استفاد منه 
فـــي 2011، حــيــث دعــــم تـــيـــار »الــقــبــيــســيــات« 
»داعية«  بتعيني  فكافأه  كبير،  بشكل  األســد 
هــي سلمى عياش فــي منصب مــعــاون وزيــر 

األوقاف في سورية، وذلك في ربيع 2014. 
ــي مـــحـــمـــد خــيــر  ــ ــالمــ ــ ــاحــــث اإلســ ــبــ ويــــصــــف الــ
موسى، في حديث مع »العربي الجديد«، بنية 
»التقليدية،  بـ فــي ســوريــة  الــديــنــيــة  املــؤســســة 
ســـواء كــانــت صــوفــيــة أو سلفية أو حــركــيــة«، 
مضيفًا: »هذه املؤسسة تعرضت للشرخ أكثر 
الــقــرن  فــي خمسينيات وســتــيــنــيــات  ــرة  مــن مـ
املاضي، خصوصًا عام 1964 عندما فاز أحمد 
كــفــتــارو بــدعــم مـــن حــــزب الــبــعــث الــحــاكــم في 

انتخابات اإلفتاء على الشيخ حسن حبنكه«. 
ويــشــيــر إلــــى أن املـــؤســـســـة الــديــنــيــة »رحــبــت 
ــقـــالب حـــافـــظ األســـــــد، بــســبــب  ــانـ بـ عـــــام 1970 
شعور هــذه املؤسسة أن صــالح جــديــد، الــذي 
غير  مرحلة  بلغ  للبالد،  الفعلي  الحاكم  كــان 
مسبوقة من االستبداد«، مضيفًا: »األسد األب 
قــّدم خطابًا تصالحيًا حتى عــام 1973، حيث 
مادة  حــذف  على  الدينية  املؤسسة  اعترضت 
الــذي وضعه األســد تنص على  فــي الدستور 
للتشريع«. ويبنّي  اإلســالم مصدر رئيسي  أن 
أن األسد »تراجع أمام ضغط املؤسسة وأعاد 
املـــادة، لكنه أضــاف مــادة تنص على أن حزب 
البعث قائد للدولة واملجتمع، وفي ذاك العام 
حــدثــت أول مــفــاصــلــة بــني الــنــظــام واملــؤســســة 
الــديــنــيــة«. ويــلــفــت مــوســى إلـــى »أنـــه فــي فترة 
الثمانينيات شهدت املؤسسة الدينية مواقف 
متضاربة إزاء األحداث التي عصفت بالبالد، 
اإلخــوان  حركة  في  املنضوون  العلماء  فغادر 
املــســلــمــني ســـوريـــة، ومـــن بــقــي قــتــل أو اعــتــقــل، 
كفتارو  أحــمــد  حينه  فــي  املفتي  اعتبر  بينما 
أن ما تقوم به حركة اإلخوان املسلمني فتنة«. 
ــرة الــتــســعــيــنــيــات شــهــدت  ــتــ ويـــضـــيـــف أن »فــ
بـــزوغ نجم الــدكــتــور أحــمــد رمــضــان البوطي، 
ــواء الـــشـــيـــخ الــبــوطــي  ــتــ ــد احــ ــ ــاع األســ ــطـ ــتـ واسـ
عــن طــريــق رجــل املــخــابــرات محمد ناصيف«. 
ويشير إلى أن املؤسسة الدينية »انكفأت على 
نفسها في عقد التسعينيات، وانحصر عملها 

في املساجد. وبعد وفاة األسد األب في 2000 
بدأت عالقة )جديدة( بني املؤسسة والنظام«. 
ويــوضــح أنــه »مــع بــدايــة اســتــالم بشار األســد 
لــلــســلــطــة، اســتــغــلــت املـــؤســـســـة مـــا أشـــيـــع عن 
ــنــــشــــاط وافـــتـــتـــحـــت  ــعــــودة إلــــــى الــ ــلــ ــتــــاح لــ ــفــ انــ
أن  إلــى  الفــتــًا  اجتماعية وخــيــريــة«،  جمعيات 
موقف األســد االبــن »كــان سلبيًا من املؤسسة 
الدينية، فأرسل لها العديد من الرسائل التي 
تــحــط مــن قـــدرهـــا، فــألــغــى الــحــفــل الــرمــضــانــي 

الذي كان يقيمه والده للعلماء في رمضان«.
ويــبــنّي مــوســى أن بــشــار األســـد »بـــدأ يضّيق 
بـــني 2006 و2011،  الــديــنــيــة  املــؤســســة  عــلــى 
ــام اإليــرانــيــني  ــ ــًا أمـ حــيــث فــتــح املـــجـــال واســـعـ
لنشر املــذهــب الــشــيــعــي فــي ســـوريـــة، وفصل 
أكثر مــن ألــف امـــرأة منقبة مــن سلك التعليم 
ــي بـــدايـــة  فــــي ســـــوريـــــة«. ويـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه فــ
السورية في 2011 »عمل األســد على  الثورة 
استرضاء املؤسسة الدينية، حيث تراجع عن 
قرار فصل املنقبات، مع االعتراف بالشهادات 
التي تصدرها املعاهد الدينية. كما استعان 
باملؤسسة الدينية لتطويق الحراك الثوري«. 
ــثـــورة بـــدأت  ــقـــول: »بــعــد أشــهــر مـــن بـــدء الـ ويـ
ــــل املــؤســســة الــديــنــيــة،  تــتــضــح الـــصـــورة داخـ
حيث انحازت جماعة معهد »الفتح« ومعهد 
»كــفــتــارو« إلــى جــانــب الــنــظــام، بينما انقسم 
خــريــجــو كــلــيــة الــشــريــعــة إلـــى قــســمــني، األول 
انــحــاز للنظام إلــى أبــعــد مـــدى، والــثــانــي إلى 
الثورة إلى أبعد مــدى«. ويلفت إلى أن بشار 
ــــد »أهـــمـــل الــشــيــخ الــبــوطــي طــيــلــة عشر  األسـ
مــرة واحـــدة،  لــم يلتقيه خاللها إال  ســنــوات، 
ومــــع بــــدء الـــثـــورة اســتــعــان بـــه لــدعــم مــوقــف 
الــنــظــام مــع تــصــاعــد الــحــراك الــثــوري إلـــى أن 

اغتيل الشيخ البوطي في عام 2013«.
من جهته، يشرح الباحث في مركز »جسور« 
ــلـــدراســـات، عــبــاس شــريــفــة، فـــي حــديــث مع  لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »حــافــظ األســد القادم 
مــن أقلية مذهبية فــي ســوريــة كــان يـــدرك أن 
ـــة يــحــتــاج 

ّ
حــكــم مــجــتــمــع غــالــبــيــتــه مـــن الـــســـن

ــــى مـــقـــاربـــة جــــديــــدة مــــع تــــجــــار ومـــشـــايـــخ  إلــ
دمشق وحلب، فسمح للمشايخ بدور محدد 
وقطع  املحافظ،  ي 

ّ
السن املجتمع  الستيعاب 

ــام اإلســــالم الــحــركــي الــــذي كانت  الــطــريــق أمــ
تــمــثــلــه جــمــاعــة اإلخـــــوان املــســلــمــني، وإيــجــاد 
للشباب  بالسياسة  تتدخل  ال  بديلة  قنوات 
إلى  املتدين«. ويضيف: »كــان األســد بحاجة 
مــشــروعــيــة، خــصــوصــًا مـــن املــشــايــخ إلقــنــاع 
املجتمع السوري به، وهو ما قام به عدد من 
هــؤالء املشايخ املــعــروفــني، إذ اعــتــبــروا نظام 

األسد حاميًا لإلسالم«.
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سياسة

يعود الحلف المعلن 
بين النظام السوري 

والمؤسسة الدينية إلى 
1970، فيما عمل بشار 

األسد على استرضاء 
المؤسسة مع بداية 

الثورة في 2011

خالل جولة نّظمها النظام جنوبي حلب، فبراير 2020 )لؤي بشارة/فرانس برس(

وهذه املؤسسة قديم، إذ يعود إلى 1970 حني 
استولى حافظ األسد على السلطة بانقالب، 
لــوال مباركة هــذه املؤسسة،  مــا كــان ليستمر 
التي كان يقودها الشيخ أحمد كفتارو الذي 
نسج مع مشايخ آخرين خيوط عالقة متينة 
مـــع األســــد مــنــحــتــهــم امـــتـــيـــازات جــّمــة مــقــابــل 
الـــــوالء وتــهــدئــة الــــشــــارع، بـــل تــدجــيــنــه. ومــن 
 
ً
اعترض من علماء دمشق املعروفني ُحّيد قتال

أو اعتقااًل، أو اضطر إلى مغادرة البالد خوفًا 
على حياته من بطش أجهزة النظام األمنية. 
وطيلة 30 سنة، لم يتأثر الحلف بني النظام 
واملؤسسة الدينية، التي هيمنت عليها طبقة 
من مشايخ العاصمة دمشق، بل تعززت هذه 
العالقة في ثمانينيات القرن املاضي، عندما 
استطاعت األجهزة األمنية استقطاب الشيخ 
محمد رمضان البوطي، الذي كانت له مكانة 
علمية متميزة، ليس في سورية فحسب، بل 

في كل العالم اإلسالمي.
وأدرك حافظ األسد أهمية املؤسسة الدينية 
في تثبيت أركان نظامه، فعمل على انتساب 
عــدد مــن املنتمني لــحــزب »الــبــعــث« إلــى كلية 
إلى  ليتحّولوا  دمــشــق،  جامعة  فــي  الشريعة 
أبواق له على منابر املساجد في جميع أنحاء 
الشهيرة بني  األزمـــة  بـــدأت  ســوريــة. وعندما 
والتي  املسلمني«،  »اإلخــــوان  وحــركــة  النظام 
انــتــهــت فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 1982 بــمــجــزرة 
بــحــق املــدنــيــني الــعــزل فــي مــديــنــة حــمــاة، كــان 
الــدفــاع عن  بــارز في  الدينية دور  للمؤسسة 
التي  املــجــزرة،  هــذه  والتغطية على  الــنــظــام، 
ــرى، مــنــهــا مـــجـــزرة حي  ــ ســبــقــتــهــا مـــجـــازر أخـ
املــشــارقــة فــي حــلــب. كــمــا أنــشــأ حــافــظ األســد 
ــا ســّمــي  ــي مــ ــاضــ ــرن املــ ــقــ ــي تــســعــيــنــيــات الــ فــ
الـــقـــرآن الــكــريــم«،  »مــعــاهــد األســــد لتحفيظ  بـــ
تحت مظلة وزارة األوقاف واألجهزة األمنية، 
فــي خــطــوة هــدفــهــا »إســـكـــات الــنــاس بخدعة 
العلماء  »رابــطــة  وفــق  لــهــم«،  نفس 

َ
ُمت افتتاح 

الـــســـوريـــني« الـــتـــي تــضــم عــلــمــاء مــعــارضــني 
للنظام، والتي أشــارت إلــى أنــه بالتزامن مع 
النظام  املــدارس كانت معتقالت  افتتاح هذه 

»معارضيه من الدعاة والشيوخ«. تغّص بـ
ت األجهزة األمنية التابعة للنظام، في 

ّ
وغض

الطرف عن  املــاضــي،  القرن  األخير من  العقد 
»النخبوي«، انتشر  بروز تيار ديني ُيوصف بـ
بــني نــســاء الــطــبــقــة الــغــنــيــة فــي دمــشــق تحت 
كفتارو،  أحمد  العام حينذاك  املفتي  إشــراف 
»القبيسيات«، نسبة إلى مؤسسة هذا  ُعرف بـ
املــولــودة  الــنــســائــي مــنــيــرة القبيسي،  الــتــيــار 
التيار إلى  في دمشق في 1933. وانتقل هذا 
طور جديد من العمل الستقطاب النساء بعد 
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