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سياسة

تضاربت األنباء حول 
منع السلطات اإلسرائيلية 

مسيرة األعالم

المقاومة: لن نسمح 
لالحتالل بتصدير أزماته 

نحو الفلسطينيين

دخلت قضية حي الشيخ جراح في القدس المحتلة أمس اإلثنين فصًال جديدًا من 
محاولة طرد األهالي من منازلهم، مع رفض المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية 
أفيحاي مندلبليت عدم التدخل بالقضية، بما يعطي ضوءًا أخضر للمحاكم لسرقة 

منازل الفلسطينيين، وسط مخاوف من انفجار األوضاع

القدس المحتلة، غزة ـ العربي الجديد

بـــن اســـتـــمـــرار انــتــهــاكــات االحـــتـــال 
الــقــدس املحتلة،  فــي  واملــســتــوطــنــن 
وتـــــــــضـــــــــارب األنـــــــــبـــــــــاء حــــــــــول مـــنـــع 
»مسيرة األعــام« املقررة الخميس من عدمه، 
ــالــــي حــي  ــنــــازل أهــ ــــن الــتــمــهــيــد لـــســـرقـــة مــ وبـ
الــشــيــخ جــــراح، مــع قـــرار املــســتــشــار القضائي 
أفــيــحــاي مندلبليت  اإلســرائــيــلــيــة  لــلــحــكــومــة 
عــــدم الــتــدخــل فـــي الــقــضــيــة، يــفــاقــم االحــتــال 
األجواء التصعيدية في فلسطن، والتي ترفع 
املـــخـــاوف مـــن انــفــجــار األوضـــــــاع، خــصــوصــا 
مــع تــوجــيــه املــقــاومــة تــحــذيــرًا واضــحــا بأنها 
ستتحرك إذا ما قرر العدو العودة باألوضاع 

إلى ما قبل 11 مايو/أيار املاضي.
ــلــــت قــضــيــة مـــحـــاولـــة تــهــجــيــر عـــائـــات  ودخــ
فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح 
القدس، منعطفا جديدًا، مع إباغ  في مدينة 
مــانــدلــبــلــيــت، املــحــكــمــة اإلســرائــيــلــيــة الــعــلــيــا 
أمس، أنه لن يتدخل في مسألة إخاء عائات 
الـــحـــي. وكــانــت  فـــي  مــنــازلــهــا  مـــن  فلسطينية 
ــا بــشــأن الــتــمــاس  ــأت قـــرارهـ ــ املــحــكــمــة قـــد أرجـ
قــّدمــتــه 7 عـــائـــات ضـــد إخــــاء مــنــازلــهــا إلــى 
القانوني  املستشار  رأي  إلــى  االستماع  حن 
ــي بـــيـــان  ــ ــة. وكــــتــــب مـــانـــدلـــبـــلـــيـــت فـ ــكـــومـ ــلـــحـ لـ
للمحكمة الــعــلــيــا أنـــه »فـــي ضـــوء اإلجـــــراءات 
القانونية الــعــديــدة التي تــم إجــراؤهــا فــي ما 
ــاألرض املــتــنــازع عــلــيــهــا، وبــالــنــظــر  ــ يــتــعــلــق بـ
الصادرة  والقانونية  الوقائعية  األحكام  إلى 
ــراءات، خلص إلــى أنــه ال يوجد  فــي هــذه اإلجــ
ــان لــيــظــهــر حـــســـب ســـلـــطـــتـــه«. فــيــمــا أفــــاد  ــكـ مـ
القضائي  املستشار  مكتب  من  مقّرب  مصدر 
اإلسرائيلية  »هــآرتــس«  لصحيفة  للحكومة، 

بــــأن »املـــســـتـــوى الــســيــاســي يــعــتــقــد أيــضــا أن 
الدولة يجب أال تتدخل«. وكــان نائب املدعي 
اجتماع  في  قــال  قد  كامينيتس،  إيريز  العام 
الـــعـــدل، »إن هــنــاك إمــكــانــيــة قانونية  ــــوزارة  بـ
ــة  ــدولــ ــــن خــــــال مـــــصـــــادرة الــ ملـــنـــع اإلخـــــــــاء مـ
لكن  املستأجرين محمين«،  وإعــان  للمنازل 

ماندلبليت قرر عدم دعم هذا الخيار.
وحذرت عائات الحي وطاقمها القانوني، من 
تداعيات هــذا الــقــرار الــذي يضع ما يزيد عن 
500 فرد ضمن 28 عائلة في الحي أمام خطر 
ارشيد، وهو  املحامي سامي  التهجير. وأكــد 
الــقــانــونــي ألهــالــي حــي الشيخ جــراح،  املمثل 
»العربي الجديد«، أن موقف مندلبليت يعني  لـ
رفــــض نــقــاش قــضــيــة الــشــيــخ جــــراح كقضية 
دســـتـــوريـــة أو لــهــا أبـــعـــاد بــالــقــانــون الــدولــي 
أو قــضــيــة حـــقـــوق إنـــســـان، ومـــحـــاولـــة أخـــرى 
إلضعاف قضية األهالي في املسار القانوني. 
وأكد أن هذه املحاوالت لن تردع األهالي عن 
تقديم االلتماس للمحكمة من أجل النظر في 
خصوصا  بالقضية،  املتعلقة  األمـــور  جوهر 
الدولي  بالقانون  املتعلقة  القضية  أبعاد  في 
ــرام الــقــانــون الــدولــي  ــتـ لــحــقــوق اإلنـــســـان واحـ
وتعهدات الحكومة األردنية واألونــروا تجاه 

املواطنن الفلسطينين.
رت لجنة أهــالــي الــحــي، في 

ّ
ــذ مــن جــهــتــهــا، حــ

بيان، من تداعيات قرار مندلبليت، مؤكدة أن 
حكومة االحتال بكل أطيافها تسعى لتهجير 
وإخــاء سكان وحــدات حي الشيخ جــراح، ما 
القدس.  شــرق  في  االستيطان  يكرس جريمة 
وأكدت اللجنة »أن هذا اإلجراء يضرب عرض 
الـــحـــائـــط بــكــافــة املـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة وحــقــوق 
اإلنسان، في حن أن هذه املحاوالت لن تضعف 
ــا«. كما  ــنـ ــيـ ــنــــا بــالــصــمــود فـــي أراضـ مـــن إرادتــ

األهالي يعقوب عرفة، في  اتهم رئيس لجنة 
»العربي الجديد«، رئيس الحكومة  تصريح لـ
اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بـــاإليـــعـــاز 
هذا  باتخاذ  لحكومته  القضائي  للمستشار 
القرار واللجوء إلى سياسة األرض املحروقة 
في كل ما يتعلق بالفلسطينين واملقدسين 

على وجه الخصوص.
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، ســــادت حــالــة غــمــوض 
بشأن مصير »مسيرة األعام« االستفزازية 
ــة مــتــطــرفــة  ــهـــوديـ الـــتـــي تـــنـــوي مــنــظــمــات يـ
وقيادات سياسية في اليمن تنظيمها في 

الجزائر ــ عثمان لحياني

ــرة  ــكـ ــبـ ــيــــة املـ ــبــــرملــــانــ ــد االنــــتــــخــــابــــات الــ ــهـ تـــشـ
ــــوم الـــســـبـــت املــقــبــل،  فــــي الــــجــــزائــــر، املــــقــــررة يـ
دخـــول فــاعــلــن وأحــــزاب جــديــدة إلـــى املشهد 
االنتخابي، بعضها كان لها حضور سياسي 
مميز في مرحلة ما قبل الحراك الشعبي في 
ت تقاطع املسارات 

ّ
فبراير/ شباط 2019، وظل

النيابية  باالنتخابات  املتعلقة  االنتخابية 
واملحلية قبل ذلك، بسبب تقديرات ومواقف 
ســيــاســيــة كــانــت تتبناها ضــد االنــتــخــابــات. 
لكن مشاركتها هذه املرة في ظروف سياسية 
تغيير  فــي  تــســاهــم  قــد  مــغــايــرة،  وتنظيمية 
ــبـــرملـــان املــقــبــل وخــريــطــة  نــســبــي لــتــركــيــبــة الـ
املــشــهــد الــســيــاســي، بــســبــب الـــتـــوازنـــات التي 
ســتــتــبــع ذلــــك. أربـــعـــة أحـــــزاب ســيــاســيــة على 
األقـــل تــدخــل عــلــى املــشــهــد الــجــزائــري وتــبــدو 
أكـــثـــر حـــضـــورًا خــــال الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة، 
أبــرزهــا حزب  الثاثاء،  اليوم  ستنتهي  التي 
الــذي يقوده جيالي سفيان،  »جيل جديد«، 
أحد أبرز املعارضن لنظام الرئيس السابق 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة. مــنــذ تــأســيــســه قبل 

التضارب  بسبب  املــقــبــل،  الخميس  الــقــدس 
بــن بــيــانــات الــشــرطــة والــجــهــات الحكومية 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. ونـــقـــلـــت إذاعــــــــة »كــــــــان« عــن 
إباغها  تــم  أنــه  للمسيرة  املنظمة  الجهات 
من قبل الشرطة بإلغاء تنظيمها. كما نقلت 
عــن مــصــادر فــي الــشــرطــة قــولــهــا إن املــســار 
ــد الــلــذيــن حــــددا لــلــمــســيــرة ال يمكن  واملـــوعـ
املوافقة عليهما بسبب إسهامهما املحتمل 
في املــس بالواقع األمني. لكن إذاعــة »كــان« 
نــفــســهــا نــقــلــت عــــن الـــشـــرطـــة اإلســرائــيــلــيــة 
ــدر تــعــلــيــمــات  بـــعـــد ذلــــــك قـــولـــهـــا »لــــــم نــــصــ
ــــال وزيــــر  بـــإلـــغـــاء مـــســـيـــرة األعـــــــــام«. كـــمـــا قـ
االســتــخــبــارات إيــلــي كــوهــن »الــبــيــان الــذي 
صـــدر بــشــأن إلـــغـــاء املــســيــرة لـــم يــصــدر عن 
جهات رسمية، وعندما يصدر عن الشرطة 
مــثــل هــــذا الـــقـــرار فــــإن املــســتــوى الــســيــاســي 
يجب أن يناقشه«. في هذه األثناء، وجهت 
قـــوى الــيــمــن اإلســرائــيــلــي انـــتـــقـــادات لــقــرار 
ــغـــاء املـــســـيـــرة. فــقــد اعــتــبــر مــيــكــي زوهــــر،  إلـ
ــكـــود« الـــبـــرملـــانـــيـــة عــبــر  ــيـ ــلـ ــيـــس كــتــلــة »الـ رئـ
»تويتر« قرار إلغاء املسيرة، بأنه »خضوع 
لإلرهاب«. أما رئيس »الحركة الصهيونية« 
ــتــــب عــلــى  ــقــــد كــ ــتــــســــال ســـمـــوطـــيـــتـــش، فــ بــ
»تويتر«: »بينما نخوض جداًل حول طابع 

تلك  االعتماد في  عــام 2012، وحصوله على 
الــفــتــرة، ظــل »جــيــل جــديــد« يــنــأى بنفسه عن 
ــة فــــي االســـتـــحـــقـــاقـــات االنــتــخــابــيــة،  ــاركـ املـــشـ
خصوصا االنتخابات البرملانية عامي 2012 
تعتبر  الحزب  قيادة  تقديرات  كانت  و2017. 
أن املشاركة في االنتخابات في تلك الظروف 
ووزارة  اإلدارة  فيها  تهيمن  التي  السياسية 
الداخلية بالكامل على مسار تنظيم العملية 
لن  االنتخابية، وفــي ظل نظام حكم منغلق، 
تكون ذات جـــدوى، ودفــع الــحــزب فــي مؤتمر 
املعارضة الشهير في يونيو/ حزيران 2014، 
بــقــوة لــصــالــح اتــفــاق يجمع قـــوى املــعــارضــة 
ملقاطعة االنتخابات النيابية التي جرت في 
أيــار 2017، وخــاصــم سياسيا بشكل  مــايــو/ 

ت باالتفاق.
ّ
حاد قوى املعارضة التي أخل

عــام 2019، غّير »جيل  الشعبي  الــحــراك  بعد 
جــــديــــد« مـــواقـــفـــه بــشــكــل كــــامــــل، إذ اعــتــبــرت 
قيادة الحزب أن املتغّيرات التي حصلت بعد 
عليها  الــبــنــاء  يتم  ألن  نسبيا  كافية  الــحــراك 
لــصــالــح مـــشـــاركـــة فــاعــلــة وجـــديـــة لـــأحـــزاب 
السياسية في إعادة تشكيل النظام الحاكم، 
ولذلك يندفع الحزب نحو مشاركة قوية في 
االنــتــخــابــات. وأظــهــر »جــيــل جــديــد« نضجا 
سياسيا الفتا في خطاب سياسي يركز على 
في  شــابــة  قــوائــم  ــّدم  وقــ التنمية،  مقتضيات 
املجمل، مع استفادته من عدم تورطه بالكامل 
في استحقاقات املرحلة املاضية. ويقّدم هذا 
التقدمي  الــتــيــار  لــقــوى   

ً
بــديــا الــحــزب نفسه 

مع  مستوين،  مــع  املتصالح  والديمقراطي، 
الحزب  يبدي  إذ  الــدولــة ومؤسساتها،  كيان 
تــفــاهــمــا مـــع خـــيـــارات الــرئــيــس عــبــد املــجــيــد 
تبون بشأن اإلصاحات السياسية املتدرجة، 
ومع القضايا الهوياتية التي عادة ما تطرح 
ــداًل مــســتــمــرًا فـــي خــطــاب  ــ مــشــاكــل كــبــيــرة وجـ

قوى الكتلة الديمقراطية.
رئـــيـــس الـــحـــزب جــيــالــي ســفــيــان يـــعـــرب عن 

يحيى  أن  تبن  سنشكلها،  الــتــي  الحكومة 
السنوار هو الذي يدير األمور في إسرائيل؛ 
وهذا يجلب العار والخجل. من حق الشعب 
اإلسرائيلي أن تكون له قيادة قوية تستحق 
ثقة الشعب... ال تيأسوا أخوتي سننتصر«. 
ونــقــلــت قــنــاة »12« عـــن الــنــائــب إيــتــمــار بن 
غــفــيــر، زعــيــم الــحــركــة الــكــهــانــيــة املــتــطــرفــة، 
تأكيده أنه سيستخدم حصانته البرملانية 
ــاب الـــعـــامـــود والـــبـــلـــدة  ــ ــاء بـ ــيــ واقـــتـــحـــام أحــ
الخميس من دون  يــوم  القدس  القديمة في 

الحصول على إذن شرطة االحتال.
ــازي  ــنـ ــكـ ــابــــي أشـ وكـــــــان وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة غــ
ــالــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــعـــقـــد جـــلـــســـة نـــقـــاش  ــد طــ ــ قـ
عــاجــلــة حـــول الـــوضـــع الــحــســاس فـــي الــقــدس 
ــدهــــور  ــتــ ــات الــ ــاريــــوهــ ــنــ ــيــ ــســ واالســــــتــــــعــــــداد لــ
والتصعيد، وفق القناة 12، التي أشارت إلى 
أن أشكنازي يحذر من »احتمال تفجر الوضع 
في املسجد األقصى« وأنه »يجب منع التوتر 
إلــغــاء أو تغيير مسار  حتى لــو على حــســاب 

مسيرة األعام«.
ــرار االعــــــــتــــــــداءات  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ تــــــرافــــــق ذلــــــــك مــــــع اســ
ــد اقــتــحــم  ــقـ ــيــــة. فـ ــلــ ــيــ واالســـــتـــــفـــــزازت اإلســــرائــ
األقصى،  املسجد  باحات  أمــس  مستوطنون، 
بحماية شــرطــة االحــتــال، فيما نــفــذت قــوات 

ثقته بأن حزبه بصدد تقديم خطاب ورؤية 
ل خاصة جهد من العمل 

ّ
سياسية جادة تمث

الــســيــاســي، تــرتــكــز عــلــى إعــــادة بــنــاء الــنــظــام 
وفق قواعد تتيح املشاركة في تشكيل النظام 
»العربي الجديد«،  السياسي. ويقول سفيان لـ
إن »هذه الرؤية السياسية تفرضها متغيرات 
على  على مستوين  الباد  في  هامة حدثت 
األقــــل، تــغــّيــر فــي الــذهــنــيــات داخــــل املجتمع، 
وعودة اهتمام الشباب باملمارسة السياسية، 
إرادة سياسية جديدة وبحث  وكذلك وجود 
عـــن الــحــلــول مـــن قــبــل الــســلــطــة«، مــضــيــفــا أن 
»النظام السابق انكسر وعلينا املشاركة في 
تفوتنا  ال  حتى  الجديد،  النظام  بناء  إعـــادة 
هـــــذه الـــفـــرصـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي مــــا كــانــت 

لتتحقق لوال الحراك الشعبي«.
ويــــبــــرز فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه حـــــزب »الـــفـــجـــر 
الــجــديــد«، الـــذي يــقــوده الــطــاهــر بــن بعيبش. 
ويــســتــنــد هــــذا الـــحـــزب إلــــى قـــاعـــدة تــتــشــّكــل 
أســـاســـا مـــن أبـــنـــاء شـــهـــداء ثـــــورة الــتــحــريــر، 
وُيعد بن بعيبش مؤسس أول منظمة ألبناء 
ــام 1989. وُيــعــتــبــر  الـــشـــهـــداء فـــي الـــجـــزائـــر عــ
»الـــفـــجـــر الـــجـــديـــد« أحــــد أبـــــرز قــــوى مـــبـــادرة 
اإلصاح السياسي التي تشّكلت في يوليو/ 
التي  للخيارات  وأعلنت دعمها   ،2020 تموز 
ــرز أهــمــيــة هــــذا الــحــزب  ــبـ ــبـــون. وتـ يـــقـــررهـــا تـ
وتشكيلته  طبيعته  فــي  للسلطة،  بالنسبة 
كقوة من التيار الوطني الذي ستستند إليه 
السلطة السياسية في صياغة التوازنات ما 

بعد االنتخابات.
ــذه  ــر الـــــجـــــديـــــد« خــــــــال هــ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــد »الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
الكفاءات  بن  تمزج  قوائم  على  االنتخابات 
الشابة وقاعدته األساسية من أبناء الشهداء 
املحافظ،  الوطني  والتيار  الثورية  واألســـرة 
مــســتــفــيــدًا مـــن عــامــل عــــدم مــشــاركــتــه فـــي أي 
من الخيارات السابقة التي قادت الباد إلى 
دفعت  التي  واالقتصادية  السياسية  النكبة 

االحــــتــــال عــمــلــيــات اعـــتـــقـــال فـــي مــنــاطــق من 
أســرى محررون. وردًا  الغربية بينهم  الضفة 
عــلــى هـــذه الـــتـــطـــورات، أعــلــنــت قـــيـــادة الــغــرفــة 
املشتركة لفصائل املقاومة الفلسطينية، أنها 
»الــعــدو الصهيوني«  تــراقــب عــن كثب سلوك 
إذا  كلمتها  لها  الــقــدس، وسيكون  في مدينة 
ما قــرر العدو الــعــودة بــاألوضــاع إلــى ما قبل 
11 مايو/أيار ولن تسمح لاحتال بتصدير 
الفلسطيني.  الشعب  نحو  الــداخــلــيــة  أزمــاتــه 
التقدير  »الــعــدو أخطأ   

ّ
أن بــيــان،  فــي  وتابعت 

البيئة مواتية لهكذا خطواٍت رعناء  أن  وظن 
ذهبية  فرصة  أمامه  أن  ظانا  محسوبة،  غير 
للعبث بمقدسات وثوابت شعبنا، ولكن الرد 
التي راكمت  للمقاومة  جــاء صاعقا ولــم يكن 
قــوتــهــا عــلــى مـــــدار أعـــــــواٍم مـــن أجــــل الـــقـــدس، 
في  والــتــجــويــع  الــحــصــار  وشعبها  وتحّملت 
سبيل ذلــك أن تقف مكتوفة األيـــدي«. ودعــت 
»جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل 
الــتــصــدي للعدو،  املحتل إلــى االســتــمــرار فــي 
أقــــدامــــه بــشــتــى  وإشــــعــــال األرض مــــن تـــحـــت 
له بتمرير مخططاته  السماح  الــطــرق، وعــدم 
ــيـــجـــدون  ــهـــويـــديـــة واالســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وسـ ــتـ الـ
 إلسنادهم في 

ً
مقاومتهم إلى جانبهم جاهزة

اللحظة املناسبة«.

فبراير  في  الشارع  إلــى  للخروج  الجزائرين 
الــســابــقــن، تمركز  الــحــزبــن  2019. وبــخــاف 
حــزب »صـــوت الــشــعــب«، الـــذي يــشــارك للمرة 
في موقع  البرملانية،  االنتخابات  في  األولــى 
جيد خال الحملة االنتخابية. ويبدو تركيز 
وسائل اإلعام املحلية على هذا الحزب الفتا 
للنظر، على الرغم من أن قيادته كانت متقلبة 
املــــواقــــف، إذ انــشــقــت هــــذه الـــقـــيـــادة بــرئــاســة 
عــن حزب  ملــن عصماني  الجامعي  األســتــاذ 
من التيار الوطني هو »الجبهة الجزائرية«، 
وتضم نوابا سابقن في البرملان في الوالية 
السابقة. لكن هذا الحزب الفتي الذي يحاول 
االرتـــكـــاز فـــي هـــذه االنــتــخــابــات عــلــى قــاعــدة 
الحزب األم، وعلى الكفاءات الجامعية، مثقل 

بــتــبــعــات خـــطـــأ ارتـــكـــبـــه رئـــيـــســـه عــصــمــانــي، 
عندما انخرط ضمن القوى الداعمة لترشيح 
بوتفليقة لوالية رئاسية خامسة، وهو خطأ 
قد يكلفه الكثير في انتخابات السبت املقبل، 
ويضعف  النتائج  هــامــش  على  يضعه  وقــد 

وجوده في البرملان.
ــــي تـــخـــوض  ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ رابـــــــــع األحــــــــــــزاب الـ
ــابـــات الــنــيــابــيــة لـــلـــمـــرة األولــــــــى، هــو  ــتـــخـ االنـ
حزب »طائع الحريات«، الذي أسسه رئيس 
الـــحـــكـــومـــة األســــبــــق، املــــرشــــح الـــرئـــاســـي فــي 
انتخابات 2004 و2014 و2019 علي بن فليس. 
لكن انسحاب بن فليس من قيادة الحزب بعد 
تنظيمية  خافات  وتفّجر   ،2019 انتخابات 
بن قيادات الحزب بعد ذلك، أضعف »طائع 

ــه مــبــكــرًا مـــن املــنــافــســة  ــرجــ ــريــــات«، وأخــ الــــحــ
كبيرة  الحزب صعوبة  واجــه  إذ  االنتخابية، 
في جمع التواقيع املطلوبة )25 ألف توقيع( 
لقبول قوائمه، كما أن خطابه االنتخابي ظهر 
الوحيدة ملرشحي  الفرصة  ُيبقي  ما  مشتتا، 
الحزب في املنافسة االنتخابية هي التعويل 
إطــار  دون  مــن  الشخصية  إمكانياتهم  على 
حزبي. ويعني ذلك أن »طائع الحريات« لن 
يكون حاضرًا بثقل كبير في تشكيلة البرملان 
والحكومة، ولن يلعب دورًا مهما في املرحلة 

السياسية املقبلة بناء على ذلك.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
الـــجـــزائـــر تــوفــيــق بـــوقـــاعـــدة أن وجـــــود هــذه 
األحــزاب في املشهد االنتخابي هو أمر الفت 
ويمكن أن يغّير بعض التفاصيل السياسية. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ويــضــيــف فــي تــصــريــح لـــ
ــذه األحـــــــزاب فـــي االنــتــخــابــات  أن »دخــــــول هــ
ــة  ــمـــارسـ ــا لــبــعــضــهــا مــــن ســــوابــــق فــــي املـ ــمـ بـ
السياسية، وتقديمها قوائم شابة والتركيز 
وانفتاحها  الشابة  الجامعية  الكفاءات  على 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى مـــرشـــحـــن لـــيـــســـت لــهــم 
الــنــاخــبــن،  ــام  أمــ ســـوابـــق ســيــاســيــة تعيبهم 
الخريطة  في  حدث تحواًل 

ُ
ت أن  يمكن  عوامل 

لجهة  االنتخابات  بنتائج  السياسية، سواء 
ــّدم هـــــذه األحـــــــــزاب عـــلـــى حـــســـاب أحـــــزاب  ــقــ تــ
االستحقاقات،  مــن  كثير  فــي  شــاركــت سابقا 
وبــالــنــظــر إلـــى طبيعة مــواقــفــهــا مــن املــرحــلــة 
الــســابــقــة«. ويــتــوقــع أن »تــغــّيــر االنــتــخــابــات 
والتوازنات  السياسي  املشهد  تماما  املقبلة 
في البرملان وما يتبع ذلك في مسار تشكيل 
الــحــكــومــة وخــيــاراتــهــا، ومــمــا ال شــك فــيــه أن 
عددًا من األحزاب الجديدة سيكون لها موقع 
مهم، ليس فقط بسبب ثقلها أو تصوراتها، 
ولكن أيضا بسبب حاجة السلطة نفسها إلى 
املرحلة  ولطبيعة  فعالية،  أكثر  قــوى جديدة 

التي تتطلب ذلك أيضا«.

المئات من أهالي الشيخ جراح مهددون بالتهجير )أحمد غرابلي/فرانس برس(

)Getty( يؤكد سفيان ضرورة المشاركة ببناء نظام جديد

تطرح مشاركة أحزاب 
جديدة في االنتخابات 

البرلمانية الجزائرية، السبت 
المقبل، تساؤالت حول 

إمكانية نجاحها في 
تغيير تركيبة البرلمان 

والخريطة السياسية في 
البالد

تصريح  في  هويلي،  ريــاض  الوطن«  »أخبار  شبكة  تحرير  مدير  يضع 
االنتخابية  المنافسة  في  الجديدة  األحــزاب  دخول  الجديد«  لـ»العربي 
ضمن سياق تستفيد منه السلطة 
يعطي  ــه  ــ ّ »ألن ــى  ــ األول ــدرجــة  ــال ب
لالنتخابات،  المصداقية  من  نوعًا 
فبعضها أحزاب معروفة بجدية 
كما  سابقًا،  المعارضة  مواقفها 
كانت ضمن الحراك الشعبي، وهو 
قرر  سياسيًا  تيارًا  هناك  أّن  يعني  ما 
وهو  االنتخابات،  في  المشاركة 
للنظام  مــعــارضــتــه  إلـــى  يستند 

المخلوع عن طريق الحراك«.

استفادة السلطة
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إسرائيل: التصويت 
على حكومة لبيد 

اإلثنين المقبل
أبلغ رئيس الكنيست في إسرائيل 
يريف ليفن، أمس اإلثنن، النواب 
ــيــــش عــتــيــد«  ــيــــس حــــــزب »يــ أن رئــ
ــورة(، تــمــكــن من  ـــصــ يــئــيــر لــبــيــد )الـ
تــشــكــيــل حــكــومــة، وأن الــتــصــويــت 
اإلثنن  يــوم  بحلول  سيتم  عليها 
املــقــبــل كــحــد أقــصــى، لــكــن مــن دون 
تــحــديــد مـــوعـــد دقـــيـــق. ولـــفـــت إلــى 
إبــاغ أعــضــاء البرملان  أنــه »سيتم 
بـــاإلعـــان املــتــعــلــق بــمــوعــد جلسة 
التصديق على الحكومة السادسة 
والــثــاثــن )إلســـرائـــيـــل(«، وهـــو ما 
يــتــيــح لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء املــنــتــهــيــة 
صــاحــيــتــه بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ما 
يصل إلى أسبوع إضافي ملحاولة 
إقناع أطراف في االئتاف الجديد 

باالنسحاب منه.
)العربي الجديد، رويترز(

أبو الغيط يحّذر من 
إجراءات إسرائيلية ُتشعل 

القدس
ر األمـــن الــعــام لجامعة الــدول 

ّ
حـــذ

الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أمــس 
اإلثــنــن، مــن مغبة إقـــدام االحــتــال 
اإلســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى إجــــــــــراءات مــن 
شأنها إشــعــال املــوقــف فــي القدس 
ــه فــــي تــصــريــحــات،  ــ ــّب املـــحـــتـــلـــة. ونــ
إلـــى خـــطـــورة الــحــشــد الـــجـــاري في 
أوساط اليمن املتطرف وجماعات 

االستيطان اإلسرائيلية.
)العربي الجديد(

أمير قطر 
يستقبل اشتية

اســتــقــبــل أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمـــس اإلثــنــن، 
الفلسطيني محمد  الــوزراء  رئيس 
اشتية، الذي يقوم بزيارة إلى قطر 
ضـــمـــن جـــولـــة خــلــيــجــيــة. وأفــــــادت 
وكــالــة األنــبــاء القطرية »قــنــا«، بأن 

أمير قطر أكد خال اللقاء »موقف 
دولــــة قــطــر الــثــابــت تــجــاه القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــــداعــــــم لــلــشــعــب 
حقوقه  لنيل  الشقيق  الفلسطيني 
الوطنية املشروعة«. وشكر اشتية 
أمـــيـــر قـــطـــر عـــلـــى دعـــــم دولــــــة قــطــر 
الــــدائــــم لــفــلــســطــن، خـــصـــوصـــا مــا 

يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة.
)العربي الجديد(

االحتالل يُمدد 
اعتقال خضر 

عدنان 48 ساعة
مددت املحكمة العسكرية لاحتال 
اإلسرائيلي في سالم، غربي جنن، 
الــغــربــيــة املحتلة،  الــضــفــة  شــمــالــي 
ــال األســــيــــر  ــقــ ــتــ ــــس اإلثــــــنــــــن، اعــ ــ أمـ
الشيخ خضر عدنان )43 عاما( من 
بلدة عرابة، جنوبي جنن، ملدة 48 
ساعة، وسط تحذيرات من إصدار 
ه. وأّكد نادي 

ّ
أمر اعتقال إدارّي بحق

»األسير الفلسطيني« في بيان، أن 
عدنان يواصل إضرابه عن الطعام 
التوالي رفضا  التاسع على  لليوم 
حاليا  ويقبع  التعسفّي،  العتقاله 

في معتقل »الجلمة«.
)العربي الجديد(

العراق: مواصلة حملة 
مكافحة الفساد

أفــــادت »هــيــئــة الــنــزاهــة الــعــراقــيــة« 
املعنية بشؤون مكافحة الفساد في 
الباد، أمس االثنن، أنه تّم إصدار 
تــســع مـــذكـــرات اعــتــقــال واســتــقــدام 
بينهم  حكومين،  مسؤولن  بحق 
الجمهورية  رئــاســة  فــي  مستشار 
ــعــــد نــحــو  ــهـــم فـــــســـــاد، وذلـــــــــك بــ ــتـ بـ
أســـبـــوع عــلــى إعــــان مــمــاثــل بحق 
ــواب  ــســــؤولــــن كـــــبـــــار، بـــيـــنـــهـــم نـــ مــ
وإداري.  مالي  فساد  بتهم  ووزراء 
وأوضحت »الهيئة« أن ذلك يندرج 
ضـــمـــن »الـــتـــصـــاعـــد الـــــواضـــــح فــي 

سياق عمل الهيئة«.
)العربي الجديد(

غزة ـ ضياء خليل

الفلسطينية  املــقــاومــة  فصائل  تتحسب 
ـــ«غـــدر اســرائــيــلــي«، في  فـــي قــطــاع غـــزة لـ
ــدة تــــدفــــع تـــقـــديـــراتـــهـــا  ــ ظــــل مـــعـــطـــيـــات عــ
إلـــى احــتــمــال حــصــول انــفــجــار قــد يكون 
وشيكا لأوضاع في القطاع مرة أخرى، 
القيود واالســتــفــزازات  في ظل جملة من 
ــتـــمـــرار تــبــاطــؤ حـــراك  اإلســرائــيــلــيــة واسـ
تثبيت وقف إطاق النار. وأكدت مصادر 
 
ّ
ـــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن فــــي املـــقـــاومـــة لـ

اســتــمــرار االســتــفــزازات اإلســرائــيــلــيــة في 
ــام  الــقــدس املــحــتــلــة وتــصــاعــدهــا فــي األيـ
املاضية، و«مسيرة األعام« التي وافقت 
ــة االحـــــتـــــال عـــلـــى إقـــامـــتـــهـــا يـــوم  ــرطــ شــ
 تـــقـــوم بــإبــاغ 

ّ
الــخــمــيــس املــقــبــل قــبــل أن

ــإلــــغــــائــــهــــا، والــــــوضــــــع غــيــر  ــمـــن بــ املـــنـــظـ
ــل، كلها  ــيـ ــرائـ املــســتــقــر ســيــاســيــا فـــي إسـ
عوامل قد تفّجر األوضاع مجددًا وأسرع 
من املتوقع. وإلى جانب ذلك، تبرز قضية 
ــيـــة املــــفــــروضــــة عــلــى  ــلـ ــيـ ــيـــود اإلســـرائـ ــقـ الـ
القطاع واملتعلقة بحركة املعابر والصيد 
ــا تــســتــخــدمــهــمــا  الـــبـــحـــري، وهـــمـــا أول مـ
ــيــــل فــــي كــــل عــــــــدوان أو تــصــعــيــد  ــرائــ إســ
الفصائل  عــلــى  للضغط  غـــزة  يــســتــهــدف 
ــة  ــركــ ــا حــ ــ ــــوصــ ــــصــ ــة، وخــ ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
»حماس«. وتمنع السلطات اإلسرائيلية 
حتى اآلن وصول املنحة القطرية لفقراء 
غزة إلى مستحقيها، وهي خطوة فّجرت 
أكثر من مرة،  تصعيدًا ميدانيا حدوديا 
ــك مـــن جــديــد إلـــى تصاعد  ــد يــدفــع ذلـ وقـ
ــــدود مــع  ــحــ ــ ــراك الـــشـــبـــابـــي عـــلـــى الــ ــ ــحــ ــ الــ
البالونات  إطــاق  املحتلة عبر  األراضـــي 

الحارقة وفعاليات اإلرباك الليلي.
 إسرائيل التي لم 

ّ
وتقّدر املقاومة كذلك أن

تحصل على »صورة نصر« من العدوان 
أن تذهب  يمكنها  الــقــطــاع،  األخــيــر على 
لتنفيذ اغتياالت تستهدف الصف األول 
فــي قــيــادات املــقــاومــة، خصوصا فــي ظل 
حــالــة عـــدم االســـتـــقـــرار الــســيــاســي داخـــل 
ــزايــــدة  ــى حـــالـــة املــ ــ ــة إلـ ــافــ ــيــــل، إضــ ــرائــ إســ
فـــرص التصعيد.  تــزيــد  الــتــي  الــداخــلــيــة 
ــــي الــــجــــديــــد«،  ــربـ ــ ــعـ ــ ووفــــــــق مـــــصـــــادر »الـ

ــلــــت املـــقـــاومـــة فــــي األيـــــــام األخـــيـــرة  أوصــ
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي  ــل لــــاحــ ــ ــائـ ــ عــــــدة رسـ
بالتصعيد  فيها  تــهــدد  الــوســطــاء،  عــبــر 
إذا مـــا اســتــمــرت الــقــيــود عــلــى الــقــطــاع، 
اإلسرائيلي  االســتــفــزاز  تصاعد  مــا  وإذا 
فـــي الــــقــــدس. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة 
الــوســيــط املــصــري مــنــع تــفــّجــر األوضـــاع 
 حالة 

ّ
ه أبلغ الفصائل أن

ّ
مرة أخرى، إال أن

عدم االستقرار السياسي في إسرائيل ال 
تسمح باستمرار التفاوض حول تثبيت 
وقـــف إطـــاق الــنــار، وأن ذلـــك هــو املعيق 
الوحيد حاليا لهذا األمر. وردت املقاومة 
ــذا الــحــديــث بــتــأكــيــد  ــــرى عــلــى هــ مــــرة أخـ
جــاهــزيــتــهــا لــلــتــصــعــيــد والـــتـــصـــدي ألي 
القطاع،  يستهدف  قد  إسرائيلي  عــدوان 
 مـــا لـــم تــحــصــل عــلــيــه إســـرائـــيـــل في 

ّ
وأن

11 يــومــا مــن الـــعـــدوان الــقــاســي واملــدمــر 
معادلة   

ّ
وأن بــالــهــدوء،  عليه  تحصل  لــن 

»الــهــدوء مقابل الــهــدوء انتهت إلــى غير 
الفلسطينية،  الفصائل  وتعمل  رجــعــة«. 
خــصــوصــا حــركــة »حـــمـــاس«، فــي الــوقــت 
الحالي على ترتيب ملف إعمار ما دمره 
ــعــــدوان األخـــيـــر عــلــى الـــقـــطـــاع، ويــقــود  الــ
ــار مــصــر الــتــي  ــمــ ــراك فـــي مــلــف اإلعــ ــحــ الــ
تــرتــب آللــيــة إعــمــار أســــرع مــن تــلــك التي 

كانت في حرب العام 2014.
وفي السياق، دعا عضو املكتب السياسي 
لــحــركــة »حــــمــــاس«، نـــائـــب رئــيــســهــا في 
قــطــاع غـــزة، خليل الــحــيــة، أمـــس اإلثــنــن 
فــي كــلــمــة خـــال مــؤتــمــر لــدعــم املــقــاومــة، 
الــوســطــاء إلـــى الــتــدخــل ولــجــم االحــتــال 
التصعيد،  بــعــودة  مــهــددًا  اإلســرائــيــلــي، 
 الــصــواعــق مــا زالـــت قــائــمــة«، 

ّ
بــقــولــه »إن

 املقاومة تنتظر إشارة 
ّ
في إشارة إلى أن

البدء للرد على االستفزازات اإلسرائيلية. 
وقال الحية في رسالة للوسطاء: »أرجو 
أن تصل هــذه الــرســالــة واضــحــة حتى ال 
يــوم 11 مايو  الخميس مثل  يــوم  يــكــون 
)يـــوم اســتــهــداف املــقــاومــة لــاحــتــال ردًا 
 
ّ
الــقــدس(«، مــؤكــدًا أن على التصعيد فــي 

مــعــركــة »ســـيـــف الـــقـــدس« كـــانـــت عــنــوانــا 
لوحدة الشعب الفلسطيني. وفي تهديد 
الحية هذا إشارة إلى قرار لدى املقاومة 
بــالــرد عــلــى اســتــفــزاز إســرائــيــلــي »مهما 
كــان الثمن«، وذلــك في ظل ما يلحظ من 
فــي مساعي تثبيت وقــف إطــاق  تباطؤ 
الــنــار ومــعــالــجــة جــــذور املــشــكــلــة وتــأخــر 

بحث ملف إعمار غزة.
ــوازاة ذلـــك دعـــت حــركــة »حــمــاس«،  ــ فــي مـ
أمس، إلى إلــزام إسرائيل بإنهاء مظاهر 
»االســتــفــزاز والــعــربــدة« التي مــن شأنها 
ــاء ذلـــك فــي بيان  أن تــفــجــر األوضــــــاع. جـ
فــوزي  صــدر عــن املتحدث باسم الحركة 
بـــرهـــوم، بــعــد األنـــبـــاء الــتــي وردت حــول 
ــلـــيـــة مــنــظــمــي  ــة اإلســـرائـــيـ إبــــــاغ الـــشـــرطـ
»مسيرة األعام«، املقررة الخميس املقبل 
فــي مــديــنــة الـــقـــدس، بــعــدم املــوافــقــة على 
أشــارت  أخـــرى  أنــبــاء  أن  تنظيمها، علما 
إلى أن املستوى السياسي لم يكن حتى 
مــســاء أمـــس قــد قـــرر املــوافــقــة عــلــى إلــغــاء 
املــســيــرة. وشـــدد بــرهــوم فــي بــيــانــه على 
ــزام الــوســطــاء )مـــن دون أن  ــ ــ ضـــــرورة »إل
يــذكــرهــم( لــاحــتــال اإلســرائــيــلــي بإنهاء 
كــل مظاهر االســتــفــزاز والــعــربــدة والتي 
من شأنها تفجير األوضــاع مع املقاومة 

في أي وقت«.

المقاومة جاهزة للتصدي ألي عدوان

تحسب لـ»غدر إسرائيلي«
يجتمع أكثر من 

معطى ميداني 
وسياسي يرفع 

تقديرات المقاومة 
الفلسطينية في غزة 

بإمكان انفجار األوضاع 
في القطاع، في ظل 

القيود واالستفزازات 
اإلسرائيلية

دعت »حماس« 
الوسطاء إلى التدخل 

ولجم االحتالل

اليمنيون بين 
الرمضاء والنار

للحديث تتمة...

سرقة منازل 
المقدسيين 

ضوء أخضر للمحاكم
مندلبليت يرفض التدخل 

بقضية الشيخ جراح 
والمقاومة تحذر االحتالل

زكريا الكمالي

ي كماشة 
ّ
وقع املواطن اليمني بني فك

أو كمني محكم باملعنى األنسب في 
العصر الحربي الراهن، ففي حال 
التفكير في الهروب من رمضاء 

االنقالب الحوثي املهيمن بقوة 
السالح على مناطق الشمال والغرب، 
يجد نفسه قد دخل في نار الحكومة 

الشرعية. ال أفق للخالص، وليس 
هناك أي خيار ثالث ملن أراد البقاء 

داخل وطن مهترئ، تتشرذم أراضيه، 
»وال يوجد عليه ما يستحق الحياة«، 

يا محمود درويش.
نحو 30 مليون يمني تحولوا إلى 

رهائن. أسرى في قبضة مليشيات 
وفصائل مسلحة تستخدمهم في 

 إنسانية وتمتص 
ً
معاركها ورقة

ى من دمائهم وأموالهم تحت 
ّ
ما تبق

مسميات مختلفة، لكنها ال تقّدم لهم 
شِعرهم بأنهم يجب 

ُ
أي واجبات، بل ت

أن يكونوا ممتنني على أنهم ما زالوا 
على قيد الحياة، وأن هذا الشرف ما 

كان ممكنًا لو أن األقدار لم تُسق هذه 
الجماعات إلى هرم الحكم.

يدفع سكان صنعاء ومناطق نفوذ 
االنقالب الحوثي، ثمنًا باهظًا لألمان 

ره املليشيات على 
ّ
الزائف الذي توف

شكل جبايات ال تتوقف وتجنيد 
إجباري لألطفال أو غسل أدمغتهم 
بالدروس الطائفية، كما يحدث اآلن 
مع الدورات الصيفية التي افتتحت 

األسبوع املاضي. يحاول آالف 
اليمنيني تحصني أطفالهم من األفكار 

الحوثية الهدامة، وهجرة مناطق 
املليشيا نحو املحافظات الخاضعة 

للحكومة الشرعية، لكن املؤسف أنهم 
يجدون أنفسهم مثل املستجير من 
الرمضاء بالنار. يفّرون من مناطق 
يستقر فيها سعر العملة األجنبية 
عند 600 ريال يمني أمام الدوالر 
الواحد، إلى مناطق وصلت فيها 

العملة إلى الحضيض وبلغت 940 
 أمام الدوالر الواحد.

ً
رياال

 من مليشيا مسلحة واحدة 
ً
بدال

تحكم تحت عقيدة موّحدة وتوفر 
نسبة من األمان الزائف في مناطق 
م »الشرعية« 

ّ
، تسل

ً
سيطرتها شماال

مصير اليمنيني املستنجدين بها 
لفصائل وجماعات مليشياوية 

متعددة، واملؤسف أنها تمارس في 
حقك أبشع االنتهاكات، وتنهبك أو 

تختطفك وتصادر قوت أطفالك تحت 
مسمى الدولة ومؤسسات الشرعية.

عجزت »الشرعية« عن تخليص 
اليمنيني من االنقالب الحوثي، 

وعجزت أكثر عن تقديم نموذج 
مشرف ملؤسسات الدولة في املناطق 

التي يفترض أنها تخضع عمليًا 
لسيطرتها. تركت الشعب لقمة 

ملليشيات وأمراء حروب سيعملون 
بالوسائل كافة إلفشال جهود 

السالم، فالحرب هي مشروعهم 
املربح.

هل تغيّر األحزاب الجديدة خـريطة البرلمان الجزائري؟ 



»الفيتو« يدفع حفتر إلى التسويق للناظوري مرشحًا رئاسيًا

45
سياسة

  شرق
      غرب
العراق: طعن جديد 

يهّدد االنتخابات المبكرة
ــة فــي  ــيــ ــانــــونــ ــقــ كـــشـــفـــت الـــلـــجـــنـــة الــ
ــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي، أمــــس اإلثـــنـــن،  الـ
ــة  ــيـ ــانـ ــرملـ ــل بـ ــتــ ــم عــــــــدة كــ ــديــ ــقــ ـــن تــ ــ عـ
طــعــنــا جـــديـــدًا لــلــقــضــاء فـــي قــانــون 
االنــتــخــابــات الــجــديــد، الـــذي صــّوت 
النهائية  بصيغته  عــلــيــه  الــبــرملــان 
العام الحالي. ويعزز الطعن  مطلع 
املـــخـــاوف مـــن عـــدم إمــكــانــيــة إجـــراء 
 10 في  املقررة  املبكرة،  االنتخابات 

أكتوبر/تشرين األول املقبل.
)العربي الجديد(

تونس: القروي يعتصم 
في مكتب قاٍض

تجّمع عدد من قيادات حزب »قلب 
تــــونــــس« أمـــــــام الـــقـــطـــب الــقــضــائــي 
ــنــــن،  اإلثــ ــــس  أمــ واإلداري،  املــــالــــي 
ــيـــــس الــــــحــــــزب، نــبــيــل  ــ ملــــســــانــــدة رئـ
الــذي قرر االعتصام داخل  القروي، 
مــكــتــب قـــاضـــي الــتــحــقــيــق بــالــقــطــب 
الــعــودة  القضائي واملــالــي، ورفـــض 
القروي،  السجن. وأكــد محامو  إلى 
ـــــه 

ّ
فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أن

ــقــــروي بــالــتــوقــيــع  تــمــت مــطــالــبــة الــ
عــلــى تــمــديــد فــتــرة اعــتــقــالــه، ولكنه 
رفـــض ذلـــك بــســبــب تـــجـــاوز اآلجـــال 

القانونية.
)العربي الجديد(

»طالبان« تهاجم 
الجيش األفغاني

صــيــب عـــدد مــن أفــــراد قــوات 
ُ
ــتــل وأ

ُ
ق

ــــي هـــجـــوم  ــي، فــ ــ ــانــ ــ ــغــ ــ ــيــــش األفــ ــجــ الــ
ــوره بإقليم  انــتــحــاري بــمــديــريــة جــ
أورزجــــــــــان، جـــنـــوبـــي أفــغــانــســتــان، 
أمـــــس اإلثــــنــــن. وأفـــــــاد مـــصـــدر فــي 
مركزًا  بــأن  األفغانية  الــدفــاع  وزارة 
للجيش األفغاني تعّرض للهجوم، 
عـــنـــاصـــر،   10 مـــقـــتـــل  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ
أن  املصدر  بينهم ضابط. وأضــاف 
أكــثــر مــن 10 مــن رجـــال األمـــن قتلوا 
خــال هجمات الــحــركــة، مــســاء أول 
من أمس األحد، في املديرية ذاتها، 
ت 

ّ
ــقــد 45 مــن رجـــال األمــــن. وتبن

ُ
وف

»طــالــبــان« مــســؤولــيــة الــهــجــوم. في 
سياق آخر، سيطر مسلحو الحركة 
على مديرية شهرك في إقليم غور، 
غربي الــبــاد، ومــديــريــة غــيــزاب في 

إقليم أورزجان.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

املصرية  اللجنة  مــن  مــقــّربــة  مــصــادر  تكشف 
جديدة  تــطــورات  عــن  الليبي،  بامللف  املعنية 
الليبي املتقاعد خليفة  اللواء  بشأن مساعي 
حفتر، بتأمن مستقبله السياسي مع أبنائه، 
منّوهة إلى أن حفتر تلقى أخيرًا صدمة بعد 
اإلجــمــاع الــدولــي حــول رفــض ترشحه هو أو 
أحد أبنائه في االنتخابات الرئاسية، املقررة 
املقبل. وتشير  األول  في 24 ديسمبر/كانون 
»العربي الجديد«، إلى أن مساعي  املصادر لـ
أمــيــركــي، على  حفتر ُووجــهــت بفيتو غــربــي 
أبنائه املنخرطن في  أو أي من  تواجده هو 
العمل العسكري والسياسي، في االنتخابات 
أي  املصادر وجــود  املقبلة. وتنفي  الرئاسية 
دعم مصري عسكري أو سياسي خال الفترة 
املــقــبــلــة، مــؤكــدة فــي الــوقــت ذاتــــه أن مــصــر ال 
تدعم أي تحرك عسكري لحفتر خال الفترة 
املقبلة، من شأنه إعادة التوتر للملف الليبي، 
االقتصادية  االتفاقيات  ضوء  في  خصوصا 

ــرة وحــــكــــومــــة الــــوحــــدة  ــاهــ ــقــ املــــوقــــعــــة بــــن الــ
الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي 
تــتــضــمــن مــجــمــوعــة جــيــدة مـــن عــقــود إعــــادة 

اإلعمار لصالح الشركات املصرية.
وحول خطوات حفتر املقبلة، توضح املصادر 
ــّد خـــطـــة بـــديـــلـــة، يــســعــى مــــن خــالــهــا  ــ ــه أعــ ــ أنـ
ــــرزاق  لــتــســويــق رئـــيـــس أركـــــان قـــواتـــه عــبــد الـ
االنتخابات  في  رئاسي  كمرشح  الناظوري، 
ــم غـــربـــي لتلك  املــقــبــلــة، والـــحـــصـــول عــلــى دعــ
الــخــطــوة. وتــلــفــت إلـــى أن تــوجــه حفتر يأتي 
فــي إطـــار اتــفــاق مــع الــنــاظــوري، على تقاسم 
ــبـــاد، ما  الــســلــطــة فـــي حـــال تــولــيــه رئـــاســـة الـ
أبنائه  ومستقبل  مستقبله  بــتــأمــن  يسمح 
وتشير  مواقعهم.  على  والحفاظ  السياسي 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلـــى أن الـــعـــرض الــعــســكــري 
األخير، الــذي لم يحمل دعما مباشرًا من أي 
لحفتر وعلى  الــداعــمــة  التقليدية  الــقــوى  مــن 
كــان محاولة من جانب حفتر  رأسها مصر، 
املعادلة  فــي   

ً
فــاعــا زال  مــا  أنــه  للتأكيد على 

الليبية، وال يمكن تجاوزه. وبحسب املصادر، 
فــإن »املــعــادلــة الــدولــيــة الحالية بــشــأن ليبيا 
تجاوزت حفتر فعليا، وباتت هناك مصالح 
أكبر لكافة األطراف الفاعلة في هذا امللف من 

دعم حفتر أو أي من أبنائه«.
وتــقــول املـــصـــادر، إن حفتر الـــذي يــواجــه في 
الــفــتــرة الــحــالــيــة مــأزقــا مــالــيــا كــبــيــرًا، بسبب 
ــب املـــتـــأخـــرة لــصــالــح  ــرواتــ حــجــم الـــديـــون والــ
كــان قد طلب  املقاتلن األجانب في صفوفه، 
أخــيــرًا مــن الــقــاهــرة، التدخل والــتــوســط بينه 
وبـــن رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة، من 
أجــل التوصل التــفــاق يــقــّرب وجــهــات النظر، 

التنفيذية الجديدة، للموافقة على تصوره 
ــا عـــلـــى تــحــمــل نــفــقــات  ــارهـ ــبـ ــإجـ ــخــــاص بـ الــ
من  الكبير  بالضغط  حفتر  ويشعر  قــواتــه. 
التي  املسلحة،  األجنبية  املجموعات  قـــادة 
بــــدأت بــالــســطــو عــلــى مــمــتــلــكــات املــواطــنــن 
فــي مــنــاطــق الــشــرق والــجــنــوب الــلــيــبــي، في 

الحكومة  تتحّمل  املقابل،  في  الجانبن.  بن 
ــون ورواتـــــب املــقــاتــلــن الــتــابــعــن ملا  كــافــة ديــ
»قـــوات شـــرق لــيــبــيــا«، مــوضــحــة أن  ـــ يــعــرف بـ
مصر اتخذت خطوات في هذا اإلطــار، إال أن 
املسار التفاوضي يشهد تعثرًا، بسبب رفض 
الدبيبة، الصيغة املطروحة من حفتر، مؤكدًا 

صعوبة تمويل قوات تقف في وجهه الحقا.
وتـــرّجـــح املـــصـــادر كـــون الــعــرض العسكري 
األخـــــيـــــر لـــحـــفـــتـــر، فـــــي قـــــاعـــــدة بـــنـــيـــنـــا فــي 
بـــنـــغـــازي أواخــــــر الــشــهــر املـــاضـــي احــتــفــااًل 
»عـــمـــلـــيـــة الـــكـــرامـــة«  ــالــــذكــــرى الـــســـابـــعـــة لــــ بــ
ــوة لــلــدبــيــبــة ورئــيــس  ــ ــه فــيــهــا دعـ ــ الـــتـــي وّجـ
املــجــلــس الــرئــاســي مــحــمــد املــنــفــي لحضور 
السلطة  الستعجال  محاولة  االســتــعــراض، 

باريس،  في  املالية.  تأخر مستحقاتهم  ظل 
بـــحـــث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جاويش أوغلو، أمس، مع نظيره الفرنسي 
جــان إيــف لــودريــان، العاقات الثنائية بن 
البلدين ومسائل إقليمية. وناقش الطرفان 
امللف  تحديدًا  اإلقليمية،  املسائل  مــن  عــددًا 
الــلــيــبــي، قــبــل انــعــقــاد مــؤتــمــر بــرلــن الثاني 
ليبيا بعد نحو أسبوعن. وتتمسك  بشأن 
باريس بموقفها الداعي إلى سحب القوات 
تكتل  استنكر  ميدانيا،  ليبيا.  مــن  التركية 
فــــزان الــنــيــابــي، الــهــجــوم الــــذي تــعــّرضــت له 
من  أول  أمنية، شمالي سبها، مساء  بوابة 
أمــس األحـــد، وتــبــنــاه »داعــــش«، وأســفــر عن 
مــقــتــل رئــيــس فـــرع جــهــاز الــبــحــث الجنائي 
فــي سبها وضــابــط آخـــر، وإصــابــة آخــريــن. 
ــــف الــتــكــتــل، فـــي بـــيـــان أمــــس اإلثـــنـــن،  ووصـ
»الهجوم اإلرهابي«، مطالبا سلطة  الحدث بـ
»تــغــيــيــر  الــحــكــومــة واملـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي بـــ
جــمــيــع الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة في 
ــن  ــ ــــي إرســـــــــاء األمـ ــتــــي فـــشـــلـــت فـ ــقـــة الــ املـــنـــطـ
واالستقرار، وإحالتهم إلى التحقيق«. ودان 
األجــهــزة  الـــحـــادث، مطالبا  الــنــواب  مجلس 
»مـــاحـــقـــة وتــتــبــع  األمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة بــــــــ
ــؤر اإلرهــــابــــيــــن«. واســـتـــنـــكـــرت الـــســـفـــارة  ــ بـ
رة 

ّ
ــهــــجــــوم، مــــحــــذ األمـــيـــركـــيـــة فــــي لــيــبــيــا الــ

ــــوى مــصــمــمــة عــلــى تــقــويــض  ــــود »قـ مـــن وجـ
االســتــقــرار والــوحــدة فــي ليبيا«. كما دانــت 
مؤكدة  الــحــادث،  املصرية  الخارجية  وزارة 
وقــوف مصر مع ليبيا ضد كل ما ينال من 
أمنها واستقرارها، ودعمها في مواجهة كل 

أشكال العنف والتطرف واإلرهاب.

تصعيد 
في إدلب

تقتل مدنين في ريف إدلب الغربي. وشهد 
الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســـوريـــة أمــــس االثــنــن 
تصعيدًا محدودًا من قبل قوات النظام التي 
قصفت باملدفعية بلدتي معراتا وبليون في 
جبل الزاوية الواقع في ريف إدلب الجنوبي، 
وهو ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين. 
ــوات الــنــظــام  ــّن نــاشــطــون مــحــلــيــون أن قــ وبــ
الــصــاروخــي واملدفعي  مــن قصفها  صــّعــدت 
خــال اليومن األخــيــريــن على قــرى وبلدات 
ريف إدلب الجنوبي، مشيرين إلى أن الشمال 
ــة كــثــيــفــة  ــركـ الـــغـــربـــي مــــن ســــوريــــة يــشــهــد حـ
لــطــائــرات االســتــطــاع الــروســيــة واإليــرانــيــة 
بـــهـــدف رصــــد أهـــــــداف. كــمــا بــّيــنــت مــصــادر 
فــي فــصــائــل املــعــارضــة أن الــقــوات الــروســيــة 
األحـــد منطقة  اســتــهــدفــت  للنظام  والــتــابــعــة 
القريبة من  الــقــرى  الــزاويــة، خصوصا  جبل 

خط االشتباك مع فصائل املعارضة.
ألكـــبـــر  الـــــتـــــركـــــي  الــــقــــصــــف  دالالت  وحــــــــــول 

أمين العاصي

تشير املعطيات امليدانية في الشمال 
الغربي من سورية إلى أن محافظة 
إدلب قد تشهد تصعيدًا عسكريا من 
قبل قوات النظام السوري والجانب الروسي 
خال األيــام املقبلة، قبيل بدء مجلس األمن 
ــي مـــــداوالتـــــه مــــن أجـــــل تـــجـــديـــد آلــيــة  ــ ــدولـ ــ الـ
الــتــفــويــض بـــدخـــول املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
مــن معبر بــاب الــهــوى الــواقــع تحت سيطرة 
املــعــارضــة، وهـــو مــا تــرفــضــه روســـيـــا. وكــان 
الفتا قيام مدفعية الجيش التركي املتمركزة 
فــي محافظة إدلــب بــالــرد فجر أمــس اإلثنن 
عــلــى مــصــدر قـــذائـــف ســقــطــت عــلــى قـــرى في 
ريف إدلــب الجنوبي وريــف حماة الشمالي، 
مــن معسكر جــوريــن الــتــابــع لــقــوات الــنــظــام، 
»نبع املوت« لكونه املصدر  والذي ُيوصف بـ
التي  الصاروخية  القذائف  ألغلب  الرئيسي 

مــعــســكــرات قــــوات الــنــظــام فــي املــنــطــقــة، أشــار 
نــاجــي مــصــطــفــى، املــتــحــدث بــاســم »الــجــبــهــة 
ــر تــجــّمــع  ــبــ الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر«، وهــــــي أكــ
لفصائل املــعــارضــة فــي إدلـــب، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، إلى أن هذا القصف »يأتي 
في سياق الرد على الخروقات اليومية لقوات 
الــنــظــام الــتــي وّســعــت أخــيــرًا مــن خـــرق اتــفــاق 
املعارضة  »قـــوات  مضيفا:  التصعيد«،  وقــف 
ســتــقــوم بـــالـــرد عــلــى الـــخـــروقـــات واســتــهــداف 
القذائف  منها  التي تخرج  العسكرية  املواقع 

الصاروخية«.
وفي السياق، يبدو أن الجانب التركي يتحسب 
لتصعيد عسكري من ِقبل قوات النظام قبيل 
من  املقبلة  الــجــولــة  هما  مهمن  استحقاقن 
اجتماعات مسار أستانة، وتصويت مجلس 
ــــال  ــيـــة إدخـ ــي عـــلـــى الـــتـــمـــديـــد آللـ ــدولــ ــن الــ ــ األمــ
املــســاعــدات الــدولــيــة إلــى الــشــمــال الــغــربــي من 
ســــوريــــة. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، ذكـــــرت مــصــادر 
فــي فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة أن الجيش 
الــتــركــي ســحــب خـــال األيــــام املــاضــيــة جميع 
اآلليات العسكرية والجنود من داخل نقطته 
العسكرية املتمركزة في بلدة رام حمدان إلى 
ضمن  وكنصفرة  الــبــارة  بلدتي  فــي  نقطتن 
منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، 
وذلك لتدعيم نقاط القوات التركية املوجودة 

في املنطقة، والقريبة من خطوط التماس مع 
قــــوات الــنــظــام. ولــطــاملــا حــاولــت هـــذه الــقــوات 
السيطرة على كامل ريف إدلب الواقع جنوب 
الطريق الدولي الذي يربط الساحل السوري 
غربي الباد بمدينة حلب كبرى مدن الشمال 
العام  مــن  األول  الــربــع  ومــنــذ  فشلت.  ولكنها 
املاضي، نشر الجيش التركي آالف الجنود في 
عشرات النقاط العسكرية في عموم محافظة 
إدلب، في خطوة هدفها ردع قوات النظام عن 

التقّدم أكثر في عمق هذه املحافظة.
ــانــــب الــــروســــي  وجـــــــرت عـــــــادة الـــنـــظـــام والــــجــ
الشمال  فــي  العسكري  الــوضــع  على تصعيد 
الغربي قبيل كــل جولة مــن مــحــادثــات مسار 
ــة. وكــانــت  ــيـ ــكـــازاخـ أســـتـــانـــة فـــي الــعــاصــمــة الـ
أواخر  أعلنت  قد  الكازاخية  الخارجية  وزارة 
الشهر املاضي أن الجولة املقبلة سوف تنعقد 
فــي العاصمة نــور سلطان خــال وقــت الحق 
االعتبار  األخــذ بعن  مــع  املقبل،  الصيف  مــن 
ظـــروف انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، وفــق بيان 
لها. وكانت الجولة 15 من هذا املسار ُعقدت 
في فبراير/شباط املاضي في مدينة سوتشي 
ــــود، لكنها كانت  الــبــحــر األسـ الــروســيــة عــلــى 
مخّيبة لآلمال كونها لم تتطرق ملصير أكثر 
مــن مــلــيــون نـــازح نتيجة تــقــّدم قـــوات النظام 
بدعم روسي في بدايات عام 2020 في أرياف 

حلب وإدلب.
ــكـــن عـــــــزل الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي مــحــافــظــة  ــمـ وال يـ
ــانـــب الـــروســـي  ــجـ ــبـــل الـــنـــظـــام والـ ــــب مــــن ِقـ إدلــ
عـــن مــجــمــل الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الــخــاصــة 
بامللف الــســوري، وال سيما مـــداوالت مجلس 
األمــن املرتقبة من أجــل تمديد العمل بآليات 
دولية إلدخال مساعدات إلى الشمال الغربي 
ــتـــي تــنــتــهــي مــنــتــصــف الــعــام  مـــن ســـوريـــة والـ
انتهاكا  اآللــيــة  هــذه  الحالي. وتعتبر روســيــا 
بإدخال  مطالبة  الباد،  على  النظام  لسيادة 
هــذا  مــعــابــر يسيطر عليها  عــبــر  املــســاعــدات 
النظام، بينما ترفض باقي دول مجلس األمن 
التوجه الروسي. ووصفت صحيفة »الوطن« 
التابعة للنظام، ما سيجري في مجلس األمن 
»معركة املعابر«، في إشارة واضحة  الدولي بـ
فيتو روســيــا على  املــجــلــس سيشهد  أن  إلـــى 
مندوب  عــن  الصحيفة  ونقلت  التمديد.  قــرار 
النظام لدى األمم املتحدة بسام صباغ، رفض 
إلى  املــســاعــدات  إدخـــال  التمديد آللية  نظامه 
الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة عــبــر معبر بــاب 
»أن  الـــهـــوى الـــحـــدودي مـــع تــركــيــا، مــطــالــبــا بــــ

تكون دمشق هي مركز العمل اإلنساني«.
وتــتــحــرك الـــواليـــات املــتــحــدة دبــلــومــاســيــا من 
أجـــل الــتــمــديــد لــهــذه اآللـــيـــة، وزارت مــنــذ أيــام 
ليندا  املتحدة،  األمــم  لدى  األميركية  املندوبة 
توماس غرينفيلد، الحدود التركية السورية، 
والتقت مع فعاليات إنسانية وإغاثية. وربما 
يبحث الجانب الروسي عن صفقة مع الجانب 
ــرار الــتــمــديــد في  ــ األمـــيـــركـــي مــقــابــل تــمــريــر قـ
مجلس األمن، تتضّمن فتح املعابر الداخلية 
وزيــادة كمية املحروقات التي يحصل عليها 
النظام من منطقة شرقي الفرات الواقعة تحت 

نفوذ واشنطن.
ــائـــل  فـــصـ فــــــي  ــادي  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال رأى  جــــهــــتــــه،  مــــــن 
املــعــارضــة الــســوريــة فــي شــمــال غــربــي الــبــاد، 
وراء  من  الهدف  أن  البكور،  العقيد مصطفى 
روسية  رســائــل  توجيه  العسكري  التصعيد 
الطولى  اليد  ملوسكو  بــأن  املتحدة  للواليات 
في سورية قبيل القمة املرتقبة بن الرئيسن 
ــيـــركـــي جو  الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن واألمـ
بايدن واملقررة خال الشهر الحالي. وأضاف 
الــبــكــور، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»يـــريـــد الـــــروس إيـــصـــال رســـالـــة لــأمــيــركــيــن 
يمر  أن  يــجــب  يــلــعــبــوه  أن  يــمــكــن  دور  أي  أن 
أن يكون  البكور  مــن خــالــهــم«. ولــم يستبعد 
الــتــصــعــيــد مــرتــبــطــا إلـــى حـــد بــعــيــد بــالــحــراك 
الدبلوماسي املتوقع في مجلس األمن خال 
هذا الشهر والشهر املقبل حول تمديد العمل 
الغربي  الشمال  إلــى  املساعدات  إدخــال  بآلية 
ــــن ســـــوريـــــة، مـــضـــيـــفـــا: »الــــقــــصــــف املـــدفـــعـــي  مـ
ليندا  األميركية  املندوبة  زيــارة  بعد  تصاعد 
توماس غرينفيلد الحدود التركية السورية، 

اعها على أوضاع املخيمات«.
ّ
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نــواب جمهورين، أخــيــرًا، رســالــة إلــى وزيــري 
جانيت  والخزانة  بلينكن  أنتوني  الخارجية 
في  بالفشل  بــايــدن  إدارة  فيها  اتــهــمــوا  يــلــن، 
فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري 
ــران فـــي الــشــرق  ــ ــرز إليــ ــ بــوصــفــه الــحــلــيــف األبــ
األوســــــط. واتـــهـــم الـــنـــواب فـــي الـــرســـالـــة، الــتــي 
نقلتها قناة »فوكس نيوز« اإلدارة األميركية 
بغض النظر عن تزويد إيران للنظام بالنفط 
»قانون قيصر«  عبر البحر، ما يعد انتهاكا لـ
الــســابــقــة.  اإلدارة  فــرضــتــه  الـــــذي  لــلــعــقــوبــات 
بـــايـــدن  إدارة  مـــواصـــلـــة  عـــــدم  أن  واعــــتــــبــــروا 
تــنــدرج ضمن صفقة  الــنــظــام،  العقوبات على 
الــعــودة إلــى ملف االتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران. 
وطلبوا توضيحات حول سبب رفض اإلدارة 
النظام بموجب  فــرض عقوبات على  الحالية 
في  انخرطت  كانت  إذا  ومــا  »قــانــون قيصر«، 
مــحــادثــات أو تــنــازالت، أو وضــعــت أي خطط 

لرفع العقوبات عن نظام األسد.
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم تفاؤله بــإحــداث نقلة 
سورية،  تجاه  األميركي  املوقف  في  نوعية 
رأى الــدبــلــومــاســي الـــســـوري الــســابــق بسام 
اتفاق  »أي  أن  واشنطن،  في  املقيم  بربندي، 
ــة  ــ ــي، ال يــكــفــي لـــحـــل األزمـ ــ ــرانـ ــ ــيـــركـــي - إيـ أمـ
التركي  العسكري  للوجود  نظرًا  الــســوريــة، 
ــــود مشكلة  والــــروســــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى وجـ

عماد كركص

تساؤالت عدة باتت تحيط باملوقف 
السورية،  القضية  حيال  األميركي 
جــو  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  وصــــــول  بـــعـــد 
بــايــدن للبيت األبــيــض قــبــل نــحــو 5 أشــهــر. 
ــراء الــنــظــام الــســوري االنتخابات  وعــّمــق إجـ
األسد  بشار  بموجبها  مــدد  التي  الرئاسية 
لنفسه سبع سنوات إضافية، بتحٍد واضح 
لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي والــــــدول الــغــربــيــة، على 
رأسها الواليات املتحدة، بدون موقف صارم 
من قبلها، من الشكوك بشأن نوايا واشنطن.
واالهتمام  الحماسة  تناقص  على  وعـــاوة 
األميركين باألزمة السورية، بخاف ما كان 
السابق  الرئيس  إدارة  ظــل  فــي  الــحــال  عليه 
دونالد ترامب، ولو جزئيا، فإن إدارة بايدن 
على  األميركية  العقابية  اإلجـــراءات  أوقفت 
النظام منذ وصولها للسلطة في واشنطن، 
ــنـــة مـــنـــهـــا بــمــوجــب  ــقـــونـ ــلـــك املـ وال ســـيـــمـــا تـ
»قـــانـــون قــيــصــر« لــلــعــقــوبــات، الــــذي أصـــدره 
الــعــام 2019 وطبقه منتصف  نهاية  تــرامــب 
الــعــام املـــاضـــي، وضــيــق مــن خــالــه الــخــنــاق 

على النظام اقتصاديا ودبلوماسيا.
وفــي مــوازاة ذلــك، زاد النظام أخيرًا من نبرة 
املطالبن  الدولين  الفاعلن  حيال  التحدي 
بــرحــيــلــه. وتـــوضـــح ذلــــك فـــي خـــطـــاب األســـد 
األخير الذي أعلن فيه الفوز في االنتخابات، 
األســد  وبــدا  ونزاهتها.  بشرعيتها  املطعون 
كأنه متحرر من الضغوط عليه. وربما يكون 
األسد قد قرأ في عدم صدور عقوبات أميركية 
ــدن لــلــســلــطــة،  ــايــ عـــلـــى نـــظـــامـــه مـــنـــذ تـــولـــي بــ
تراجعا في االهتمام األميركي حيال سورية، 
والضغط عليه في آن، في حن بات الحديث 
عــن صفقة إلدارة بــايــدن مــع إيـــران، عنوانها 
األبـــرز »املــلــف الــنــووي اإليـــرانـــي«، مطروحا، 
ليكون املــلــف الــســوري فــي »بـــازارهـــا«. وبــات 
ــــط في  مــخــتــصــون فـــي شــــؤون الـــشـــرق األوسـ
الواليات املتحدة، من باحثن وكتاب وحتى 
نـــواب فــي الــكــونــغــرس، يــصــوبــون على خطر 
إقدام إدارة بايدن على غض النظر عن توسع 
ــادة دعــمــهــا لــأســد،  ــ ــة، وزيــ إيـــــران فـــي ســـوريـ

بدون روادع أميركية، ضمن تلك الصفقة.
ــيـــرًا، حـــضـــورًا للملف  وشـــهـــدت واشــنــطــن، أخـ
السوري على لسان مسؤوليها. وأكد مسؤول 
فـــي وزارة الــخــارجــيــة، لـــم يــكــشــف عـــن اســمــه، 
خال مؤتمر صحافي هاتفي، أن باده ليس 
النظام،  مــع  الــعــاقــات  لتطبيع  نية  أي  لديها 
وذلــك بعد اإلعــان عن فــوز األســد، معتبرًا أن 
االنتخابات »ليست حرة وال نزيهة« طاملا لم 
تــجــر بــمــوجــب دســتــور جــديــد وإشــــراف األمــم 
ــه ثــاثــة  ــ املـــتـــحـــدة ومـــشـــاركـــة الـــاجـــئـــن. ووجـ

الــتــنــظــيــمــات الــكــرديــة بــالــنــســبــة إلـــى تركيا 
ــبـــهـــة( الـــنـــصـــرة )هــيــئــة  وكــــذلــــك مــشــكــلــة )جـ
تحرير الشام حاليا( للغرب عموما«. وقال، 
الجزئية  إن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
املــتــعــلــقــة بــــإيــــران والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة فــي 
سورية لها عاقة بثاث نقاط رئيسية، أواًل، 
التواجد العسكري اإليراني في الباد بشكل 
عام، وثانيا، الصواريخ اإليرانية التي تهدد 
إسرائيل واملوجودة في سورية، وثالثا، حل 
بإيران  املرتبطة  املليشيات  انتشار  مشكلة 
النجباء«  الــثــوري«، مثل »حركة  و»الــحــرس 
و»الــحــشــد الــشــعــبــي« وغــيــرهــا فــي ســوريــة، 

باإلضافة إلى »حزب الله« اللبناني. وأعرب 
بــربــنــدي عــن اعــتــقــاده أن »مـــا ذكــرتــه بعض 
الصحف عن صفقة هو تبسيط أو تسخيف 
لــلــحــل وتــســويــق أفــكــار الــنــظــام، فــالــحــل في 
سورية برأيي إقليمي دولي، وليس ثنائيا«.
مــن جــهــتــه اعــتــبــر ســفــيــر االئـــتـــاف الــوطــنــي 
لقوى الثورة واملعارضة في الواليات املتحدة 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  مــوقــف  أن  إدلــبــي  قتيبة 
الحالي من القضية السورية »غير مطمئن«. 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ وأشــار، في حديث 
أنه »على الرغم من الرسائل اإليجابية التي 
ترسلها اإلدارة األميركية من خال البيانات 
والــتــصــريــحــات، إال أن الــواقــع داخـــل اإلدارة 
يعطي إشارات مختلفة تماما«. وأوضح أنه 
»لـــم يــتــم بــعــد تعين مــبــعــوث دائـــم مــســؤول 
ــم تــخــفــيــض  ــن املـــلـــف الـــــســـــوري، بــيــنــمــا تــ عــ
مستوى إدارة امللف لدرجة أن هناك شخصا 
واحـــــــدًا فـــقـــط مــعــنــيــا بـــاملـــلـــف الــــســــوري فــي 
الــبــيــت األبـــيـــض، ويـــديـــره مــع مــلــفــات أخــرى 
)مــنــســق الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
الــذي استقال في 2018 من  بريت ماكغورك 
منصبه كمبعوث أميركي للتحالف الدولي 
ضد تنظيم »داعــش« احتجاجا على إعان 
ترامب االنسحاب من شمال ســوريــة(. ومن 
جهة أخـــرى نجد تــراٍخــيــا فــي الــحــفــاظ على 
الـــنـــفـــوذ األمـــيـــركـــي فـــي املـــلـــف الــــســــوري من 
خــال الــتــراخــي فــي تنفيذ عــقــوبــات قيصر، 
ــة املــحــمــلــة  ــيــ ــرانــ ــاح لــلــســفــن اإليــ ــمـ عـــبـــر الـــسـ
بالوقود بالوصول الى الشواطئ السورية، 
الــقــوى اإلقليمية في  والــتــراخــي مــع بــعــض 
إضافة  وعــدم  النظام،  مــع  عاقاتها  تطبيع 
قوائم جديدة مللف عقوبات قيصر منذ  أي 

بداية العام الحالي«.
ــــى الـــصـــعـــيـــد  ــلـ ــ ــــي إلـــــــى أنـــــــه »عـ ــبــ ــ ونـــــــــوه إدلــ
األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  تــــبــــدو  الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
مستعدة للتخلي عن باقي نفوذها، فهناك 
ــا مـــســـتـــعـــدة لــلــتــخــفــيــف  ــهــ إشــــــــــارات إلــــــى أنــ
مـــن الــعــقــوبــات مــقــابــل تــمــديــد قــــرار املــعــابــر 
. وبــالــنــتــيــجــة، يــبــدو أكــثــر 

ً
اإلنــســانــيــة، مـــثـــا

ــا فــــي واشــــنــــطــــن بــــالــــذات،  ــنـ ــا هـ ــنــ ــر أنــ ــثـ ــأكـ فـ
وكــســوريــن بشكل عـــام، فــي مــوضــع دفاعي 
لــلــحــفــاظ عــلــى مـــا حــقــقــنــاه ســيــاســيــا خــال 
ــة«. ولـــفـــت إلـــــى أن »مــلــف  ــيــ ــاضــ األعـــــــــوام املــ
في طريق  واملــفــاوضــات  السياسي  االنتقال 
مــســدود حــالــيــا، وهــنــاك إيــمــان لـــدى اإلدارة 
ــيــــا أو الــنــظــام  ــة روســ ــديـ ــعـــدم جـ الـــحـــالـــيـــة بـ
ويترافق  املــفــاوضــات.  في  تنازل  أي  لتقديم 
ذلــك مــع حــالــة مــن التململ مــن عــدم جــدوى 
املسارات الحالية، وهناك جهود للبحث عن 
مــســارات جــديــدة، ولكنها ليست جدية بما 

يكفي لتحريك امللف بشكل جيد«.

يعيد النظام 
السوري وروسيا 

سيناريو التصعيد 
قبل كل استحقاق 

سياسي، وهو ما 
يتكرر راهنًا في 

إدلب، وذلك قبيل 
بدء مجلس األمن 
الدولي مداوالته 

حول آلية دخول 
المساعدات 

اإلنسانية من معبر 
باب الهوى الواقع 

تحت سيطرة 
المعارضة.

قناعة أميركية بعدم 
جدية روسيا أو النظام 

في تقديم تنازالت

أي اتفاق أميركي 
إيراني ال يكفي لحل 

األزمة السورية

هواجس 
مقايضة في 

سورية
مخاوف من دخول 

الملف في البـازار 
األميركي اإليرانـي
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مالي: غويتا سُيشرف 
على المرحلة االنتقالية

ــلـــن الـــكـــولـــونـــيـــل أســـيـــمـــي غــويــتــا  أعـ
)الـــــصـــــورة( الـــــذي أطـــــاح بــرئــيــســن 
ملالي خال األشهر التسعة األخيرة، 
ــنــــن، أنــــه ســيــشــرف على  أمــــس اإلثــ
املــرحــلــة االنتقالية إلــى حــن إجــراء 
أدى  بعدما  ديمقراطية،  انتخابات 
خال  للباد  مؤقتا  رئيسا  اليمن 
مـــــراســـــم فـــــي الــــعــــاصــــمــــة بــــامــــاكــــو. 
ــعــــرض غــــويــــتــــا لــــضــــغــــوط مــن  ــتــ ويــ
لضمان  والدولية  اإلقليمية  القوى 
ــي فـــبـــرايـــر/ إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات فــ

شباط املقبل كما هو مقرر.
)رويترز(

الصين: بحث قانون 
مناوئ للعقوبات 

األجنبية
الصيني،  الرسمي  التلفزيون  أعلن 
أمس اإلثنن، أن املجلس التشريعي 
ــان( فـــــي الـــــبـــــاد ســيــبــحــث  ــ ــرملــ ــ ــبــ ــ )الــ
للعقوبات  مــنــاوئ  قــانــون  مــســودة 
الـــلـــجـــنـــة  أن  وأضــــــــــاف  األجــــنــــبــــيــــة. 
لــنــواب  الــوطــنــي  للمجلس  الــدائــمــة 
القانون  ستدرس  الصيني  الشعب 
املضاد للعقوبات األجنبية. وكانت 
ــــرى  أخـ ودول  ــتــــحــــدة  املــ الــــــواليــــــات 
ــد فـــرضـــت عـــقـــوبـــات عـــلـــى بــعــض  قــ
ــيــــن، بــســبــب  ــنــ ــيــ املـــــســـــؤولـــــن الــــصــ
اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق 

اإلنسان في إقليم شينجيانغ.
)رويترز(

المكسيك: حزب الرئيس 
يتراجع برلمانيًا

ــا« بـــقـــيـــادة  ــ ــنــ ــ ــوريــ ــ خـــــــرج حـــــــزب »مــ
الرئيس املكسيكي أندريس مانويل 
أمـــس  مــــن  أوبـــــــــــــرادور، أول  ــيـــز  لـــوبـ
األحــــــــد، ضــعــيــفــا مــــن االنـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي شــكــلــت اخــتــبــارًا 
ــه، وفـــقـــا  ــ ــتــ ــ ــه عـــنـــد مـــنـــتـــصـــف واليــ ــ لـ
ــرات األولــــــيــــــة الـــرســـمـــيـــة.  ــديــ ــقــ ــتــ ــلــ لــ
ــة الــتــي  ــيـ ــهـــرت الــتــوقــعــات األولـ وأظـ
أوردها املعهد الوطني لانتخابات 
املطلقة  األغــلــبــيــة  الـــحـــزب خــســر  أن 
واألغــلــبــيــة املــؤهــلــة مــع حلفائه في 
مجلس النواب. وسيحصل تحالف 
بــــن 190 و203  ــا  مــ عـــلـــى  الـــرئـــيـــس 
مقاعد من أصــل 500 مقعد، وبذلك 
)النصف  املطلقة  األغــلــبــيــة  سيفقد 
املؤهلة  واألغلبية  بمفرده   )1 زائـــد 
)ثلثي عدد املقاعد( التي كان يتمتع 

بها مع ثاثة أحزاب حليفة.
)فرانس برس(

ألمانيا تدعو إلنهاء حق 
النقض األوروبي

ــي  ــ ــانـ ــ دعـــــــا وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة األملـ
هايكو ماس، أمس اإلثنن، االتحاد 
ــيـــة  ــاء إمـــكـــانـ ــ ــهــ ــ األوروبــــــــــــــي إلـــــــى إنــ
اســتــخــدام حــق الــنــقــض املــتــاح لكل 
دولـــة مــن الــــدول األعـــضـــاء، حــتــى ال 
تـــعـــود أوروبــــــا »رهـــيـــنـــة« مـــن حيث 
قدرتها على العمل. وقال في مؤتمر 
ــن يــفــعــلــون  صــحــافــي فـــي بـــرلـــن »مــ
ذلــك يــهــددون تماسك أوروبـــا. لذلك 
أقـــــول بـــصـــراحـــة: يــجــب إنـــهـــاء حق 
الــنــقــض حــتــى لـــو كــــان ذلــــك يعني 
أنفسنا  نحن  نخسر  أن  يمكن  أنــنــا 
الــتــصــويــت«. ولـــم يــســّم مـــاس دواًل 
بــعــيــنــهــا، لــكــن املــجــر عــرقــلــت أخــيــرًا 
لـــاتـــحـــاد األوروبــــــــي يتعلق  بــيــانــا 

بالسياسة الخارجية.
)فرانس برس(

ميانمار: محاكمة 
سو تشي تبدأ االثنين

تــبــدأ محاكمة زعيمة  أن  املــقــرر  مــن 
ــيــــانــــمــــار أونــــــــغ ســـــــان ســـــو تــشــي  مــ
)الـــصـــورة(، الــتــي أطـــاح بها انقاب 
ــاط  ــبــ ــر/شــ ــرايــ ــبــ فــ فــــــي 1  ــري  ــكــ ــســ عــ
املـــاضـــي، اعـــتـــبـــارًا مـــن يــــوم االثــنــن 
محاميتها  أفــــادت  حسبما  املــقــبــل، 
مــن مــن ســـو، أمــــس. وأضـــافـــت أنــه 
»ستكون لدينا شهادات من الطرف 
املدعي ومن الشهود اعتبارًا من يوم 

االثنن املقبل«.
)فرانس برس(

القمة ستفتح 
الطريق أمام عمل لجان 

مشتركة

ينوي »الحشد« مبدئيًا 
تنظيم استعراضه في 

14 يونيو

تبقى معاهدة 
»ستارت 3« الوحيدة التي 

تربط البلدين

معطيات عن موافقة 
الكاظمي على العرض 

بشروط

روسيا وأميركا

سامر إلياس

ــام عــلــى  ــ ــ قـــبـــل أقـــــل مــــن عــــشــــرة أيـ
نـــظـــيـــره  مـــــع  تـــجـــمـــعـــه  قــــمــــة  أول 
بايدن، في جنيف  األميركي جو 
السويسرية في 16 يونيو/حزيران الحالي، 
الــروســي فاديمير بوتن،  الرئيس  صــادق 
أمــــس اإلثـــنـــن، عــلــى انــســحــاب روســـيـــا من 
مـــعـــاهـــدة »األجــــــــواء املـــفـــتـــوحـــة«. وتــخــفــض 
الـــخـــطـــوة الـــروســـيـــة مــــن ســـقـــف الــتــوقــعــات 
اخــتــراق جــدي في   لحصول 

ً
املتدنية أصـــا

ــات الــبــلــديــن فـــي الــقــمــة املـــرتـــقـــبـــة، مع  عـــاقـ
تـــأكـــيـــد املــــســــؤولــــن الـــــــروس واألمـــيـــركـــيـــن 
ــى أدنـــى  أن عـــاقـــات بــلــديــهــمــا تـــراجـــعـــت إلــ
مـــســـتـــوى مـــنـــذ نـــحـــو ثــــاثــــة عـــــقـــــود. ومـــع 
ــن الــطــبــيــعــي أن يــؤثــر  ــه »مــ إشـــارتـــه إلــــى أنــ
ــاهـــدة سلبا  ــعـ ــي مـــن املـ ــروســ ــاب الــ االنـــســـحـ
وبــايــدن«، شــّدد  بوتن  الرئيسن  قمة  على 
مصدر مقّرب من وزارة الخارجية الروسية، 
بعد  املسؤولية  تتحّمل  »واشنطن  أن  على 
عــدم  بسبب  املــعــاهــدة،  مــن  أواًل  انسحابها 
ــروح مـــســـؤولـــة واإلصـــــــرار على  ــ الــتــعــامــل بـ
ــــاف املـــصـــدر فـــي حــديــٍث  االنـــســـحـــاب«. وأضـ
منحت  »موسكو  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
 للتفكير والتراجع 

ً
إدارة بايدن وقتا طويا

ــــن قــــــــرار )الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي الـــســـابـــق  عـ
دونـــالـــد( تــرامــب )االنــســحــاب مــن املــعــاهــدة 
لم  لكننا لأسف   ،)2020 مايو/أيار   21 في 
نحصل على نتيجة إيجابية«. وأوضــح أن 
»عودة موسكو إلى املعاهدة بعد مصادقة 
الرئيس بوتن والبرملان، يجب أن تمّر عبر 

مفاوضات دبلوماسية جديدة«.
ومع انسحاب روسيا والواليات املتحدة من 
معاهدة »األجواء املفتوحة«، باتت معاهدة 
ــتـــارت 3« االتــفــاقــيــة الــكــبــيــرة الــوحــيــدة  »سـ
والتوازن  األمــن  في مجال  بينهما  السارية 
االســـتـــراتـــيـــجـــي. وكـــــان الــعــمــل عــلــى إعــــداد 
مــعــاهــدة »األجـــــــواء املــفــتــوحــة« قـــد بــــدأ في 
أواخر ثمانينيات القرن املاضي، مع تحسن 
العاقات بن االتحاد السوفييتي والغرب، 
في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر 
الــتــوقــيــع عليها  مــن  الــرغــم  بينهما. وعــلــى 

عملية االنسحاب من املعاهدة، التي صادق 
ــيـــوخ( فـــي 2  عــلــيــهــا مــجــلــس االتــــحــــاد )الـــشـ

يونيو الحالي.
وكــشــفــت خـــطـــوات الــبــلــديــن وتــصــريــحــات 
ــرة، عــن  ــ ــيــ ــ مـــســـؤولـــيـــهـــمـــا فــــي األشــــهــــر األخــ
الصعوبات الكبيرة التي تعترض التوصل 
إلـــى اخـــتـــراقـــات كــبــيــرة فـــي الــقــمــة املــنــتــظــرة 
بن بوتن وبايدن، والتي من شأنها وقف 
انهيار العاقات وإيجاد حلول بشأن قضايا 
ــي، والــــتــــوازن االســتــراتــيــجــي،  ــدولــ ــن الــ ــ األمـ
والوصول  الدبلوماسية«،  »الحرب  وإنهاء 
إلى توافقات بشأن بعض امللفات اإلقليمية.
وفــي كلمة له في منتدى سانت بطرسبرغ 
ــي، قـــال  ــاضــ ــــوم الــجــمــعــة املــ ــتــــصــــادي، يـ االقــ
بوتن إن »علينا إيجاد سبيل لتنظيم هذه 
الــعــاقــات )مـــع واشــنــطــن( الــتــي هـــي الــيــوم 
ــّدد عـــلـــى أن  ــ ــ ــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا«. وشـ فــــي أدنــ
»املــصــالــح األســاســيــة فــي مــجــال األمـــن على 
وخفض  اإلستراتيجي،  واالســتــقــرار  األقـــل، 
ــرة«، يـــجـــب أن تــحــظــى  ــيــ ــطــ ــخــ ــة الــ ــلــــحــ األســ
باألولوية خال اجتماعه املقبل مع بايدن. 
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ ــدوره خــفــض وزيـ ــ بــ
سيرغي الفروف من سقف التوقعات للقمة، 
ــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــطــلــع الــشــهــر  ــ وقـ
أوهاما وال نحاول  إننا »ال نحمل  الحالي، 
تشكيل انطباع أنه سيتم تحقيق انفراجات 
أو صدور قــرارات تاريخية تحدد املصير«. 

عام  فــي  هلسنكي  الفنلندية  العاصمة  فــي 
1992، إال أن االتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ 
ســوى فــي عــام 2002، بعد مسار طويل من 
ــنــت 

ّ
املــصــادقــات فــي بــرملــانــات 27 دولــــة دش

االتــفــاقــيــة )أصــبــح الــعــدد حــالــيــا 34 دولـــة(. 
التفاهم  تعزيز  إلــى  االتفاقية  هــذه  وتهدف 
ــدول املــوقــعــة  ــ والــثــقــة املــتــبــادلــة، لــتــتــمــكــن الـ
ــلـــومـــات، املــتــعــلــقــة بـــالـــقـــوات  ــعـ مــــن جـــمـــع املـ
املسلحة التابعة للدول األخــرى، التي تثير 
ــــال فـــتـــرة ســـريـــان االتـــفـــاقـــيـــة، تم  قــلــقــا. وخـ
تــنــفــيــذ أكــثــر مـــن 1500 طــلــعــة اســتــطــاعــيــة 
بــمــوجــب الــحــصــص الــســنــويــة لــكــل الــــدول 
الـــــــ34، بــواســطــة طـــائـــرات مـــن أنـــــواع متفق 
عليها مسبقا، وبحضور ممثلن عن الدولة 

الخاضعة للمراقبة على متنها. 
االتفاقية  مــن  تــرامــب  إدارة  انسحاب  وأثـــار 
العام املاضي غضب روسيا، لكنها تأخرت 
في الــرد على أمل حصول تبدل في املوقف 
األميركي. وبعد فوز بايدن في االنتخابات 
الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين 
ــــي، وقـــــــــراره تـــمـــديـــد الــعــمــل  ــاضـ ــ الـــثـــانـــي املـ
بــاتــفــاقــيــة »ســـتـــارت 3« فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
املاضي، من دون شروط ملدة خمس سنوات، 
ســــادت أجــــواء إيــجــابــيــة فــي مــوســكــو تأمل 
في تراجع إدارة بايدن عن قرار االنسحاب 
مـــن مــعــاهــدة »األجـــــــواء املـــفـــتـــوحـــة«. وعــلــى 
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  أن وزارة  مـــن  الـــرغـــم 
أعــلــنــت فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي 
الــبــدء بـــإجـــراءات االنــســحــاب مــن املــعــاهــدة، 
األميركي  الجانب  منح  إلــى  سعت  أنها  إال 
اآلمال  إليها. ومع تضاؤل  للعودة  الفرصة 
ــــق الـــدومـــا )الـــبـــرملـــان الــــروســــي( فـــي 19  وافـ
مــايــو املــاضــي على االنــســحــاب، لكن وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة أبــقــت الــبــاب مفتوحا 
األميركين  اقترح  »حــال  في  التراجع،  أمــام 
فــــي وزارة  مــتــحــدثــا  أن  غـــيـــر  ــاًء«.  ــ ــنـ ــ بـ  

ً
ــا ــ حـ

الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة كــشــف فـــي 28 مــايــو 
املاضي، أن واشنطن أنهت مراجعة معاهدة 
أنها ال  إلــى  املفتوحة«، وخلصت  »األجـــواء 
تنوي »السعي للعودة إليها، ألن روسيا لم 
إليها«.  االمتثال  ملعاودة  بــأي خطوات  تقم 
ودفع املوقف األميركي موسكو إلى تسريع 

واعتبر أن »إجراء محادثات بن أبرز قوتن 
ــتـــن، عــلــى مــســتــوى الــرئــيــســن مهم  نـــوويـ

بذاته وهو أمر يجب دعمه بكل األشكال«.
وعـــن حــجــم الــخــافــات ومــظــاهــر الــنــزاع في 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، اعــتــبــر املــتــحــدث باسم 
الجمعة  يــوم  بيسكوف،  ديمتري  الكرملن 
املـــاضـــي، أنــــه »ال مــبــرر لــتــوقــع تــحــقــيــق أي 
تــقــدم نــحــو الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم، لــكــن في 
ــيـــد أيــضــا  ــفـ ــان يــــكــــون مــــن املـ ــيـــ بـــعـــض األحـــ
االتفاق على عدم االتفاق«. ومع إشارته إلى 
أن »بـــدء الـــحـــوار عــلــى أعــلــى مــســتــوى، رغــم 
خطوة  الثنائية،  للعاقات  املؤسفة  الحالة 
أن  على  بيسكوف  شـــّدد  للغاية«،  إيجابية 
الـــشـــرط الــوحــيــد لــارتــقــاء بــهــذه الــعــاقــات 
ــر هــو »االحـــتـــرام املــتــبــادل  إلـــى مــســتــوى آخـ
ومــراعــاة املــصــالــح«، مضيفا أن »مــحــاوالت 
اإلماء أو التوجيه محكوم عليها بالفشل، 
إقامة  نحو  الهشة  الديناميكية  وستعطل 

حوار بن روسيا والواليات املتحدة«.
وتعقد قمة بوتن وبايدن بعد تدهور غير 
األشهر  في  الثنائية  العاقات  في  مسبوق 
األخيرة، تبادل فيها البلدان فرض عقوبات 
وتبادل لطرد دبلوماسين. وغــادر السفير 
منذ  واشنطن  أنتونوف  أناتولي  الــروســي 
بــعــد تصريحات  املــاضــي  آذار  مــــارس/   20
ــق فــيــهــا عــلــى  ــ غـــيـــر مــســبــوقــة لـــبـــايـــدن، وافــ
ــريـــل/  ــي إبـ ــ ــاتــــل«. وفـ ــقــ »الــ ـــ ــوتـــن بــ ــــف بـ وصـ
نيسان املاضي غادر السفير األميركي جون 

سوليفان موسكو.
وحــســب الــتــصــريــحــات الـــروســـيـــة، مـــن املــقــرر 
أســاســيــة، هي  ثــاث قضايا  القمة  ان تبحث 
العاقات  والتسليح،  االستراتيجي  الــتــوازن 

ومن  املختلفة.  اإلقليمية  وامللفات  الثنائية، 
املــتــوقــع أن يــنــاقــش الــزعــيــمــان أيــضــا قضايا 
ــاط  ــ ــم تــســتــبــعــد أوسـ ــ األمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي. ولـ
القمة في بدء  مطلعة في موسكو، أن تسهم 
حــــوار أكــثــر جــديــة ملــنــاقــشــة قــضــايــا الــتــوازن 
االستراتيجي والهجمات السيبرانية، إضافة 
إلى حل لقضية عودة سفيري البلدين كل إلى 

مقر عمله، وتجميد »الحرب الدبلوماسية«.
»العربي  لت مصادر مطلعة لـ

ّ
في املقابل، قل

ــــدوث اخــتــراقــات  الـــجـــديـــد« مـــن إمــكــانــيــة حـ
ــي املـــلـــف األوكـــــرانـــــي، مـــع رفــــض مــوســكــو  فـ
إلى  املتحدة  الــواليــات  أي محاولة إلدخـــال 
»مجموعة النورماندي« التي تضّم روسيا 
ــا. كــمــا تــصــّر  ــيــ ــرانــ ــيـــا وأوكــ ــانـ وفـــرنـــســـا وأملـ
ــيــــا عـــلـــى أن »مــــوضــــوع شـــبـــه جـــزيـــرة  روســ
)الــتــي ضّمتها مــن أوكــرانــيــا بالقوة  الــقــرم 
عــام 2014( هو خط أحمر ال يمكن بحثه«. 
إجــراء  »إمكانية  مــن  أيضا  املــصــادر  لت 

ّ
وقل

القضايا اإلقليمية،  بحث تفصيلي لجميع 
ومن ضمنها امللف السوري، الذي لن يكون 
أســاســيــا نــظــرًا لضيق الــوقــت وعـــدم وجــود 
اســتــراتــيــجــيــة روســـيـــة واضـــحـــة لــلــتــعــامــل 
مــع األزمـــة الــســوريــة«. غير أنــهــا رّجــحــت أن 
»يتفق الزعيمان على االستمرار في جهود 
حــل املــلــف الــنــووي اإليـــرانـــي بــاملــفــاوضــات، 
ــــى حــــل تـــفـــاوضـــي«.  ويـــدعـــمـــا الـــتـــوصـــل إلــ
واســتــبــعــدت املــــصــــادر الـــروســـيـــة الــتــوصــل 
لكنها  القمة،  نتائج  ثنائي حــول  بيان  إلــى 
أجمعت على أن القمة »سوف تفتح الطريق 
أمـــــام عــمــل لـــجـــان دبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة 

إليجاد حلول للقضايا العالقة«.
ــــل مــوســكــو  ــي عــــن أمـ ــ وأعـــــــرب مـــصـــدر روســ

فــــي »عـــــــدم تــــدخــــل الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة فــي 
في  )املــقــررة  املقبلة  البرملانية  االنــتــخــابــات 
املعارضة  دعم  عبر  املقبل(  سبتمبر/أيلول 
الــشــارع«،  إلــى  الــخــروج  أو تشجيعها على 
رًا مــــن أن »أســــــــوأ رســــالــــة يـــمـــكـــن أن 

ّ
مـــــحـــــذ

األميركية هي فتح ملفات  اإلدارة  توجهها 
الشخصية  والحريات  اإلنسان  مثل حقوق 
ألكسي(  )املــعــارض  ومــوضــوع  والسياسية 
نافالني، وتوجيه محاضرات بالديمقراطية 
للجانب الروسي، ما قد يتسبب في توتير 

األجواء وتقويض إمكانية التعاون«.
ومن الواضح أن روسيا تخشى أن يستغل 
توجيه »محاضرات  أجــل  مــن  القمة  بــايــدن 
أخــاقــيــة« لــروســيــا فــي مــوضــوع الــحــريــات، 
لكن الخشية األكبر هي من موقف أميركي 
أكــثــر حــزمــا فـــي عــــدد مـــن املــلــفــات املتعلقة 
بــعــاقــات روســيــا مــع الــغــرب، خصوصا أن 
الــقــمــة ستعقد بــعــد تــتــويــج بــايــدن جــهــوده 
لــتــرمــيــم الــعــاقــات عــلــى ضــفــتــي األطــلــســي، 
بايدن  تــرامــب. وســيــشــارك  أفسدها  أن  بعد 
فــي ثــاث قمم تجمع الــواليــات املتحدة مع 
شركائها، ضمن مجموعة السبع الكبار في 
جــنــوب بريطانيا، ومــع االتــحــاد األوروبـــي 
ومـــع حــلــف شــمــال األطــلــســي فــي بــروكــســل. 
فــي املــقــابــل، فــإن موسكو سعت إلــى زيــادة 
تعاونها مع الصن في السنتن األخيرتن، 
وباتت أكثر ثقة بقوة تأثيرها في عدد من 
املــلــفــات اإلقــلــيــمــيــة الــحــســاســة، مــثــل قضية 
القوية مع حركة  أفغانستان، مع عاقاتها 
»طالبان« والدول املجاورة، ما يفرض على 
واشـــنـــطـــن الــتــعــامــل مــعــهــا وتـــقـــديـــم بعض 

التنازالت في ملفات أخرى.

تصعيد حتى 
السماوات

)Getty( ملف األسلحة الروسية واألميركية سيحضر في قمة بايدن ـ بوتين

استعراض لـ»الحشد« في البصرة العام الماضي )فرانس برس(

من  أيام  قبل  مسبوق،  غير  توترًا  األميركية  ـ  الروسية  العالقة  تشهد 
خصوصًا  بوتين،  وفالديمير  بايدن  جو  الرئيسين  بين  المرتقبة  القمة 

بعد االنسحاب الروسي من معاهدة »األجواء المفتوحة«

خاص

أو  الداخلية  للقوى  واألمــنــيــة  السياسية 
الخارجية، خصوصا أنه يأتي بعد التوتر 
األمني األخير الذي حصل في بغداد، على 
خلفية اعتقال أحد قادة الحشد«. ويشير 
إلى أن »قادة الحشد الشعبي يريدون من 
هــذا االســتــعــراض املسلح إيــصــال رسائل 
عــدة، منها أنهم جزء من الدولة العراقية 
ولــيــس ســاحــا مــتــفــلــتــا، وكــذلــك ُيــــراد من 
ــار قـــــوة الــحــشــد  ــهــ ــعــــراض إظــ ــتــ هـــــذا االســ
العسكرية والسياسية. ما قد يدفع أطرافا 
أخرى إلى تنظيم استعراض أو تظاهرات 
لغرض بيان قوتها وتأثيرها على الشارع 

العراقي«.
من جهته، يشّدد عضو تحالف »الفتح«، 
لـــ«الــحــشــد الشعبي«،  الــســيــاســي  الــجــنــاح 
الـــنـــائـــب فــــاضــــل الــــفــــتــــاوي، فــــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى حــق »الــحــشــد  لـــ
الــشــعــبــي فــي االحــتــفــال بــذكــرى تأسيسه 
كباقي األجهزة األمنية، وهذا االستعراض 
سيجري ويتم بموافقة رئيس الحكومة«. 
أمــــا عـــن الـــحـــديـــث حــــول تــوجــيــه رســائــل 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة فــي هـــذا االســتــعــراض، 
الــواقــع«. ووفقا له،  »البعيد عن  بـ فيصفه 
فإن »االستعراض هو إلظهار قوة الدولة، 
اإلرهــابــيــة  وفــيــه رســائــل فقط للجماعات 
والـــقـــوى الــخــارجــيــة، الــتــي ال تــريــد خيرًا 
للعراق والعراقين«، متحدثا عن »مشاركة 
وحـــدات أمنية مــن الجيش والــشــرطــة في 

هذه االستعراض«.
في املقابل، يكشف الخبير إحسان الشمري، 
فــــي حــــديــــٍث مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن 
»االستعراض يأتي كمحاولة إلثبات قوة 
الحشد، خصوصا بسبب ارتباطه باألزمة 
األخـــيـــرة فــي املــنــطــقــة الــخــضــراء والــتــوتــر 
األمني مع الحكومة العراقية، الذي حصل 
على أثر اعتقال أحد قــادة الحشد. ولهذا 
السبب تحتاج الفصائل إلى إظهار قوتها، 
خصوصا أن عملية االنتشار في املنطقة 
الـــخـــضـــراء، ســحــبــت الــكــثــيــر مـــن مستوى 
التأييد لها«. ويرى أن »االستعراض مثابة 
رســالــة لــجــهــات داخــلــيــة وخــارجــيــة تدفع 
باتجاه حل الحشد، ولهذا جاء االستعراض 
كجزء من عملية الرد بأن الحشد بات أكثر 
تنظيما من السابق«. ويضيف الشمري أن 
»االستعراض، الذي يعد األول من نوعه، 
يأتي في إطار الكسب السياسي لأجنحة 
الــســيــاســيــة لــفــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي، 
خصوصا وهي تتحضر لخوض انتخابات 
أيضا  يشكل  فإنه  ولهذا  مبكرة،  برملانية 
جــــزءًا مـــن عــمــلــيــة الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة«.

استعراض الجيش والشرطة العراقية في 
وسيكون  لتأسيسهما.  السنوية  الذكرى 
 عــن تنظيم 

ً
االســتــعــراض مــركــزيــا، فــضــا

الــفــصــائــل املــســلــحــة احـــتـــفـــاالت بــمــنــاطــق 
أن  انتشارها. ويشير املسؤول نفسه إلى 
إقامة االستعراض،  »الكاظمي وافق على 
وطــالــب بـــأن يــكــون بالتنسيق مــع قــيــادة 
العمليات املشتركة، لكن حتى اآلن من غير 
الكاظمي سيحضره  كــان  إذا  املعروف ما 

أم ال«.
ويلفت املسؤول إلى أن الكاظمي طلب أن 
يكون االستعراض خارج العاصمة بغداد، 
وهـــنـــاك مــعــلــومــات عـــن أنــــه ســيــكــون في 
»معسكر أشرف« في محافظة ديالى، وهو 
املــقــر الــســابــق ملــنــظــمــة »مــجــاهــدي خــلــق« 
اإليــرانــيــة املــعــارضــة، التي جــرى إبعادها 
»التاريخ  أن  ويوضح  نهائيا.  العراق  من 
اآلن،  حتى  االســتــعــراض  لتنظيم  املقترح 
هو يوم 14 من الشهر الحالي، إال أن الزمان 
واملكان ما زاال غير مؤكدين بشكل نهائي، 
وقد يتغير التاريخ بسبب إصــرار بعض 
ضخم،  استعراض  تنظيم  على  الفصائل 
يــتــضــمــن أســـلـــحـــة مــخــتــلــفــة، فــــي مــســعــى 
منها لتوجيه عدة رسائل لجهات داخلية 
ظمه وسط بغداد، في 

ّ
وخارجية، على أن تن

»حشد  وعن  الكبرى«.  االحتفاالت  ساحة 
العتبات«، وهي التسمية التي تطلق على 
الفصائل املرتبطة باملرجعية الدينية في 
ــإيــــران، يــكــشــف أنــهــا لم  الــنــجــف ولــيــس بــ
االستعراض،  في  مشاركتها  بعد  تحسم 
ــــن رئـــاســـة  بــســبــب الـــخـــافـــات بــيــنــهــا وبـ

»الحشد الشعبي«.
في السياق ذاته، يعتبر النائب عن تحالف 
»القوى العراقية« رعد الدهلكي، في حديٍث 
»العربي الجديد«، أن »استعراض الحشد  لـ
الــشــعــبــي املــرتــقــب ال يــخــلــو مـــن الــرســائــل 

بغداد ـ عادل النواب

تــعــتــزم فــصــائــل عــراقــيــة مــســلــحــة تنظيم 
اســتــعــراض مسلح مــركــزي هــو األول من 
نوعه، بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس 
الجامعة  املظلة  الشعبي«،  الحشد  »هيئة 
العراق.  في  مسلحا   

ً
70 فصيا من  ألكثر 

أن هــدف  ويعتبر ســيــاســيــون ومــراقــبــون 
االستعراض هو توجيه رسائل سياسية 
 عن الدالالت التي 

ً
للداخل والخارج، فضا

يفرضها في الواقع األمني العراقي، وذلك 
بالتزامن مع استمرار التوتر بن حكومة 
املسلحة  والــفــصــائــل  الــكــاظــمــي  مصطفى 
شكل غالبية داخل 

ُ
الحليفة إليران، التي ت

»الحشد الشعبي«، إثر اعتقال القيادي في 
الحشد قاسم مصلح، أخيرًا.

وتم اعتبار اليوم الذي أصدر فيه املرجع 
»الجهاد  فتوى  السيستاني  علي  الديني 
يونيو/ حزيران 2014،   13 الكفائي«، في 
إثـــر اجــتــيــاح تنظيم »داعـــــش« مــســاحــات 
العراقي وغربه،  الشمال  مــدن  واسعة من 
ذكرى تأسيس »الحشد الشعبي«. وعقب 
ذلـــك صــــّوت الــبــرملــان فــي عـــام 2016 على 
قــرار، قدمته قوى سياسية عدة،  مشروع 
ــرف بـــاســـم »قــــانــــون الــحــشــد الــشــعــبــي«  عــ
واعــتــبــرت فــيــه »هــيــئــة الــحــشــد« منظومة 
إقـــرار رواتـــب شهرية  أمنية رسمية، وتــم 
الــجــنــود في  لــرواتــب  لعناصرها مــوازيــة 
موازنة  مــع تخصيص  الــعــراقــي،  الجيش 

تسليح وتطوير سنوية. 
ويــــكــــشــــف مـــــســـــؤول عـــــراقـــــي فـــــي بــــغــــداد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن هــيــئــة »الــحــشــد  لـــ
ر الستعراض كبير تشارك 

ّ
الشعبي« تحض

فيه مختلف الفصائل املسلحة املنضوية 
تحت هــذا العنوان. ويلفت إلــى أنــه جرى 
الكاظمي  الـــوزراء مصطفى  رئيس  إبــاغ 
غرار  على  االستعراض  وسُيقام  بالقرار، 

»الحشد الشعبي«: السلطة لنا 
استعراض عسكري مرتقب في الذكرى السابعة للتأسيس

ينوي »الحشد الشعبي« 
تنظيم استعراض 

عسكري ضخم 
بمناسبة الذكرى 

السابعة لتأسيسه، في 
مسعى منه لتوجيه 

سلسلة رسائل
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كولومبيا: تعليق مفاوضات الحكومة والمحتجين

تـــحـــّولـــت كــولــومــبــيــا إلــــى نـــمـــوذج لـــدولـــة ال 
ــات فــحــســب، بــل تــهــّدد  تعصف بــهــا كــل األزمــ
بتمددها إلى دول الجوار، خصوصا باتجاه 
أميركا الوسطى. فبعد اتفاق السام املتعثر 
الكولومبية«  الــثــوريــة  املسلحة  »الــقــوات  مــع 
)فـــارك(، والفشل في وقــف تصنيع املخدرات 
ــة مــع  ــرديــ ــتــ ــا، والــــعــــاقــــات املــ ــهــ ــار بــ ــ ــجــ ــ واالتــ
فنزويا، وتفشي وباء كورونا، بات الوضع 
االقتصادي، في باد تعّج بأموال املخدرات، 
دافعا لحراك شعبي، بدأ ضد فرض املزيد من 
الضرائب، وتحّول إلى احتجاجات ضد عنف 
الشرطة. وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن 
مــشــروع إصـــاح ضــريــبــي يــهــدف إلـــى زيـــادة 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة املـــضـــافـــة، وتــوســيــع 
قاعدة ضريبة الدخل، إال أن السخط الشعبي 

اتسع وتحّول إلى احتجاجات أوسع.

مفاوضات بال نتيجة
لم تؤدِّ املفاوضات بن الحكومة واملحتجن 

فــي كــولــومــبــيــا إلـــى نتيجة، رغـــم الــتــطــورات 
قت أبرز 

ّ
السلبية التي تشهدها الباد. فقد عل

جبهة فــي حــركــة االحــتــجــاج فــي كولومبيا، 
املحادثات مع الحكومة، مساء أول من أمس 
ــفـــاق،  اتـ ــــى أي  إلـ الـــتـــوصـــل  األحـــــــد، مــــن دون 
العنيفة  االحتجاجات  من  الــخــروج  ملحاولة 
التي أودت بحياة أكثر من 61 شخصا وجرح 
2300 آخرين، منذ 28 إبريل/نيسان املاضي 
في الباد. وأعلن الوفد، الذي يمثل حكومة 
 
ّ
الرئيس املحافظ إيــفــان دوكــي فــي بــيــان، أن

باِدَرة للتعبئة، 
ُ
»لجنة اإلضراب الوطنّية«، امل

املناقشات  تعليق  أحــــادّي  فــي شكل  »قـــررت 
مع الحكومة«. من جهتها أكدت اللجنة، التي 
ــل كــل أطــيــاف الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة، 

ّ
ال تــمــث

هذا القرار واتهمت الحكومة بأنها »تتعّمد 
ــانــــت املـــحـــادثـــات  تـــأخـــيـــر املــــفــــاوضــــات«. وكــ
بــن الــحــكــومــة والــلــجــنــة بــــدأت فــي 7 مــايــو/

أيار املاضي، لكن من دون تسجيل أي تقدم 
يذكر. وطالبت الحكومة برفع الحواجز على 
للتظاهرات،  مصاحبة  ظاهرة  وهي  رق، 

ُ
الط

بينما طالبت اللجنة بتوفير »ضمانات من 
أجـــل الــتــظــاهــر« بـــأمـــان، وبـــأن يــبــادر رئيس 
الــدولــة إلـــى إدانــــة وحــشــيــة الــشــرطــة. ويــأتــي 
ــاقـــشـــات، فــــي وقـــت  ــنـ ــــان عــــن تــعــلــيــق املـ ــ اإلعـ
تستعد فيه »لجنة الــدول األميركية لحقوق 
اإلنـــســـان« لــبــدء مهمتها فــي الــبــاد، وبحث 

أوضاع املواطنن منذ بداية االنتفاضة. 

قضية إصالح الشرطة 
املــحــادثــات يوم  وأعــلــن دوكـــي، قبل تعليق 
بما  للشرطة، ال سيما  عــن إصـــاح  األحـــد، 

يــتــعــلــق بــمــســألــة احـــتـــرام حــقــوق اإلنـــســـان. 
وقـــال الــرئــيــس إنــه أمــر بصياغة »مــرســوم 
يــــحــــدث الــهــيــكــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة لــلــشــرطــة 
الــوطــنــيــة، مــن أجـــل تــرســيــخ الــســيــاســة في 
مــجــال حــقــوق اإلنــســان«، وذلــك خــال حفل 
تــرقــيــة شــرطــيــن فـــي الــعــاصــمــة بــوغــوتــا. 
للغاية  لــوائــح صــارمــة  ات  ــراء اإلجــ وتشمل 
ــة وحــمــلــهــا  ــحــ ــلــ ــلـــحـــد مـــــن تــــســــويــــق األســ لـ
ــام جـــديـــد  ــنــــظــ واســــتــــخــــدامــــهــــا، إضـــــافـــــة لــ
ومعالجتها  والــتــقــاريــر  الــشــكــاوى  لــتــلــقــي 
الشرطة  أكد دوكي مهنية  كما  ومراقبتها. 
واإلشـــراف عليها مــن خــال إنــشــاء جامعة 
ــتــــخــــدام  ــة، إضـــــافـــــة لـــتـــســـريـــع اســ ــلــــشــــرطــ لــ
ــكـــون  ــا يـ ــدمــ ــنــ ــرات الــــجــــســــديــــة، عــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
أن  واعتبر  دوريـــات.  فــي  الشرطة  منتسبو 
تــأكــيــدًا على حماية  الــتــحــول يتضمن  هــذا 
واحـــتـــرام حــقــوق املــواطــنــن الــكــولــومــبــيــن. 
وقــــّدم كــبــيــر مــفــاوضــي الــحــكــومــة، إميليو 
أرشـــيـــا، »ضــمــانــات لـــخـــروج احــتــجــاجــات 

سلمية«.
أدت  قد  املاضي  األسبوع  وكانت تظاهرات 
إلــــى ســقــوط قــتــلــى فـــي مــديــنــة كـــالـــي، الــتــي 
تحولت شوارعها إلى مسرح مواجهات بن 

مسلحن.  ومدنين  وشرطين  متظاهرين 
املــعــروفــة بكونها معقا  املــديــنــة  وتــحــولــت 
ألكبر كارتيات املخدرات عبر التاريخ بن 
السبعينيات وعام 1996، إلى مركز أساسي 
الجيش  إلــى دخــول  أدت  التي  للمواجهات، 
إلــيــهــا، والــســيــطــرة عليها فــي أواخــــر شهر 

مايو املاضي. 
عـــلـــى  األمـــــــنـــــــي  ـــور  ــ ــدهــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ ــر  ــتــــصــ ــقــ يــ وال 
املــخــدرات  الــجــمــاعــات املسلحة وعــصــابــات 
يطاول  بل  الشرطة،  وعنف  واالحتجاجات 
الــجــزيــراس،  الــفــرديــة. ففي منطقة  الــجــرائــم 
ــــتــــل تــســعــة 

ُ
جــــنــــوب غــــربــــي كــــولــــومــــبــــيــــا، ق

ــحــن اقــتــحــمــوا 
ّ
أشــــخــــاص بــــرصــــاص مــســل

منزلهم، في مطلع الشهر الحالي. وأوضح 
مكتب الدفاع عن الحقوق في كولومبيا أن 
 فــي هـــذه الــبــلــدة، 

ً
حن اقــتــحــمــوا مــنــزال

ّ
مسل

وقــتــلــوا ثمانية رجـــال وامــــرأة واحــــدة. ولــم 
ــالـــة حــكــومــيــة، عن  ــو وكـ ُيــعــلــن املـــكـــتـــب، وهــ
أشــارت  الهجوم. مــن جهتها،  الــدوافــع وراء 
أن  إلـــى  الحكومية  غــيــر  »إنــديــبــاز«  منظمة 
املنزل نفسه شهد العام املاضي مقتل سبعة 
املنظمة  ولفتت  قــاصــران.  بينهم  أشــخــاص 
ــهـــدت مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام  ــــى أن الــــبــــاد شـ إلـ
الحالي 41 مجزرة )جريمة يكون ضحاياها 
رت االحتجاجات 

ّ
(. وأث

ّ
ثاثة قتلى على األقل

عــلــى ســحــب تــنــظــيــم »كـــوبـــا أمـــيـــركـــا« لــكــرة 
القدم من بوغوتا، وهي البطولة التي كانت 
ــي الــســلــطــات الــكــولــومــبــيــة الــنــفــس في 

ّ
ــمــن

ُ
ت

إعــادتــهــا إلـــى الــواجــهــة الــعــاملــيــة، وترسيخ 
الهدوء امليداني.

)العربي الجديد، فرانس برس(

تقرير

أعلن الرئيس 
أول من أمس مشروعًا 

إلصالح الشرطة

ال أفق واضحًا النتهاء 
األزمة في كولومبيا، 

بعد تعليق المفاوضات 
بين الحكومة 

والمحتجين، ألسباب 
مرتبطة بتعّمد السلطات 

إبطاء المباحثات

ألمانيا تنجو من »البديل«... مؤقتًا 
ساكسونيا-أنهالت  واليــة  انتخابات  شّكلت 
»االتحاد  حــزب  بفوز  انتهت  والتي  األملانية، 
الديمقراطي املسيحي« برئاسة أرمن الشيت، 
الــطــامــح لــخــافــة املــســتــشــارة أنــجــيــا ميركل، 
ــرف قــبــل االنــتــخــابــات  اخـــتـــبـــارًا ألكـــثـــر مـــن طــ
املقبل،  26 سبتمبر/أيلول  في  املقررة  العامة 
سارًا  نبأ  النتائج  عتبر 

ُ
ت التي  الشيت  أولها 

له، في ظل املعارضة التي يواجهها حتى في 
صــفــوف حــزبــه. كــمــا نــجــح حـــزب الشــيــت في 
ي تهديد حزب »البديل من أجل أملانيا« 

ّ
تخط

استطاعات  كانت  بعدما  املتطرف،  اليميني 
الرأي تشير إلى أنه سيشّكل منافسة حامية 
النتائج  أن  املــســيــحــي«، غير  »الــديــمــقــراطــي  لـــ
أظهرت تراجع »البديل« في هذه املنطقة التي 
األملاني  الشرق  في  الــواليــات  أفقر  من  عتبر 

ُ
ت

ــا خــصــبــة لــحــزب »الـــبـــديـــل« الـــذي  وتــعــد أرضــ
بنى نجاحه من خال تأجيج املخاوف بشأن 
ى 

ّ
تدفق املهاجرين إلى الباد في 2015، وتبن

منذ بداية وبــاء كورونا نظريات مؤامرة، ما 
أكسبه تأييد معارضي القيود الصحية.

ــم يــســبــق أن أثـــــــارت انـــتـــخـــابـــات فــــي هـــذه  ــ ولـ
توحيد  منذ  يقودها  التي  الصغيرة  الــواليــة 
ــاد الــديــمــقــراطــي  أملــانــيــا بـــا انــقــطــاع »االتــــحــ
ــيـــحـــي«، اهـــتـــمـــامـــا كـــمـــا يـــحـــدث حــالــيــا،  ــسـ املـ
خصوصا أنها آخر استحقاق قبل انتخابات 
26 ســبــتــمــبــر الـــتـــي ســتــشــكــل خــتــامــا ملــســيــرة 
مدى  املستشارية  رئــاســة  تولت  التي  ميركل 
ــــق »االتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 

ّ
16 عــــامــــا. وحــــق

التي  االنتخابات  في  مقنعا  فــوزًا  املسيحي« 
جرت األحد، وبحسب نتائج غير نهائية نال 
الحزب برئاسة الشيت نحو 36 في املائة من 

األصــوات، فيما نال »البديل من أجل أملانيا« 
22,5 في املائة، بعد أن كان قد حقق عام 2016 

ما نسبته 24,3 في املائة.
كــــمــــا شـــــهـــــدت هــــــــذه االنـــــتـــــخـــــابـــــات تــــراجــــع 
»االشتراكي الديمقراطي« إلى ما دون العشرة 
في املائة من األصوات، بحصوله على 8,5 في 
انسحبت على  االنتكاسة  فــقــط، وهـــذه  املــائــة 
كــان يستعد ملضاعفة  الــذي  حــزب »الخضر« 
أي تحقيق   ،2016 الـــعـــام  فـــي  أرقـــامـــه  نــتــائــج 
ــه لــم يــنــل إال  نــســبــة الــعــشــرة فــي املـــائـــة، إال أنـ
على 6,5 فــي املــائــة مــن األصــــوات. ولــم يخِف 
ــحــتــه 

ّ
ــه، إذ قـــالـــت مــرش ــلـ »الـــخـــضـــر« خــيــبــة أمـ

ملنصب املستشارة أنالينا بيربوك »كنا نأمل 
االنتخابات  هــذه  أفضل في  نتائج  أن نحقق 
املــحــلــيــة«، مــعــتــبــرة أن حــزبــهــا ســـدد فــاتــورة 
ــــن املـــحـــافـــظـــن  ــابــــي بـ ــتــــخــ ــقــــطــــاب االنــ ــتــ االســ

واليمن املتطرف.
مــن جــهــتــه، تــمــّكــن الــحــزب »الــلــيــبــرالــي الــحــر« 
مــن الــعــودة إلــى بــرملــان الــواليــة بعد أن خذله 
الناخبون في االنتخابات املاضية ولم يحقق 
حــيــنــهــا نــســبــة الــخــمــســة فــــي املــــائــــة لـــدخـــول 
ــد ما  ــ ــبـــرملـــان، وحـــصـــد فـــي انــتــخــابــات األحـ الـ
نــســبــتــه 6,5 فـــي املـــائـــة مـــن األصــــــــوات، فيما 
بنسبة  ثالثا  يحل  أن  اليسار  حــزب  استطاع 
11 فـــي املـــائـــة وبــتــراجــع حـــوالـــي 5 نــقــاط عن 

االنتخابات املاضية.
القائم بن  التحالف  أن يستمر  املتوقع  ومــن 
»املسيحي الديمقراطي« الذي يقود الحكومة 
و»االشــــتــــراكــــي   ،2011 الــــعــــام  مـــنـــذ  املـــحـــلـــيـــة 
الــديــمــقــراطــي« و»الــخــضــر«، مــع توقعات بأن 
ينضم »الليبرالي الحر« أيضا إلى االئتاف، 

إلى  الــرأي تشير  وكانت غالبية استطاعات 
تــقــّدم »االتــحــاد الــديــمــقــراطــي املــســيــحــي«، مع 
»الــبــديــل«  حــزب  مــن  حامية  منافسة  ترجيح 
الوالية  فــي  قــوة سياسية  ثاني  الــذي أصبح 
منذ العام 2016. حتى أن أحد االستطاعات 

كان قد رّجح فوز اليمن املتطرف.
وتــشــّكــل الــنــتــائــج نــبــأ ســـارًا لــاشــيــت الـــذي ال 
معارضة  يلقى  وهــو  كبيرة،  بشعبية  يتمتع 
حتى في صفوف حزبه، وكــان بحاجة ماسة 
إلـــــى هـــــذا الــــفــــوز لـــــرص صــــفــــوف املـــحـــازبـــن 
املحافظن. واعتبرت صحيفة  وتعزيز موقع 
ــه عــلــى الــرغــم  »ســـودويـــتـــشـــه تــســايــتــونــغ« أنــ
مـــن أن االنـــتـــقـــادات الــتــي تـــوّجـــه إلـــى الشــيــت 

عــلــمــا أن رئـــيـــس الــحــكــومــة املــحــلــيــة الــحــالــي 
راينر هاسلوف استبعد التحالف مع اليسار. 
 إن »الناس 

ً
وأشاد هاسلوف بالنتائج، قائا

صــّوتــوا ضــد »الــبــديــل«... لقد خضنا املعركة 
بشكل موّحد، إنها أيضا رسالة إلى برلن«.

تــمــامــا، إال أن حــّدتــهــا ستخف«.  »لــن تختفي 
ويـــواجـــه »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي املــســيــحــي« 
منذ أشــهــر أزمـــة ثقة مرتبطة بــإخــفــاقــات في 
ــاء  إدارة الــحــكــومــة لــلــمــوجــة الــثــالــثــة مـــن وبـ
كـــورونـــا وفــضــائــح فــســاد عــلــى صــلــة بعقود 
شـــراء كــمــامــات طــاولــت نــوابــه. وُمــنــي الحزب 
مــارس/آذار  بانتكاستن قاسيتن في  أيضا 
املــاضــي فــي انــتــخــابــات فــي واليــتــن ويعاني 
مــن نـــزاع داخــلــي عــنــيــف. فــقــد اعــتــرض زعيم 
ــاعــــي املـــســـيـــحـــي«  ــمــ ــتــ ــاد االجــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــزب »االتـ ــ ــ حـ
الــذي يعتبر وفقا  البافاري ماركوس ســودر، 
الـــرأي األكــثــر قــدرة على خافة  الستطاعات 
مــيــركــل، عــلــى تــرشــيــح الشـــيـــت. وعــلــى الــرغــم 
من أن الشيت فرض نفسه خليفة مليركل في 
الــحــزب، لكنه مــا زال يفتقد للشعبية  رئــاســة 
في أملانيا. وقالت صحيفة »دير شبيغل« في 
نسختها اإللكترونية: »القول إنه بات بإمكان 
الــصــعــداء سابق ألوانـــه«،  س 

ّ
يتنف أن  الشيت 

وســـط الــتــشــديــد عــلــى أن »الــخــصــم الرئيسي 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي لــــن يــــكــــون الــيــمــن 

املتطرف بل حزب الخضر«.
أظــهــرت تراجعا  النتائج  أن  الــرغــم مــن  وعلى 
فــي شعبية »الــبــديــل مــن أجــل أملــانــيــا«، إال أن 
العام  منذ  يــزال  ال  املتطرف  اليميني  الــحــزب 
املنطقة.  فــي  قــوة سياسية  أكــبــر  ثــانــي   2016
ـــقـــت صــحــيــفــة »فـــرانـــكـــفـــورتـــر ألــغــمــايــنــه 

ّ
وعـــل

تــســايــتــونــغ« أمـــس عــلــى الــنــتــائــج، قــائــلــة: »لــم 
يكن الحزب هو العنصر الحاسم في انتصار 
االتحاد الديمقراطي املسيحي، لكنه شخص 

واحد هو راينر هاسلوف«.
)العربي الجديد، فرانس برس( )Getty/اعتبرت وسائل إعالمية أن هاسلوف كان العنصر الحاسم بالفوز )ينس شلوتر

الحدث

رغم تراجع »البديل« 
إال أنه يبقى ثاني أكبر قوة 

في المنطقة



مشروع القانون مقدمة 
للتنكيل بمن تصنفهم 
السلطة من »اإلخوان«

القاهرة ـ العربي الجديد

بــعــد ابــتــعــاده عـــن املــنــاقــشــة ألكــثــر 
من ستة أشهر منذ ما قبل نهاية 
الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــســابــق، عــاد 
مــشــروع تعديل قــانــون فصل املــوظــفــن بغير 
الطريق التأديبي إلى مناقشات مجلس النواب 
املـــصـــري، مــدفــوعــا بــرغــبــة أمــنــيــة وحــكــومــيــة 
ملالحقة ضحايا التقارير األمنية والرقابية في 
الجهاز اإلداري للدولة، وتحميلهم مسؤولية 
ــات املـــخـــتـــلـــفـــة،  ــاعــ ــطــ ــقــ كـــــل فــــشــــل تــــقــــع فــــيــــه الــ
النقل.  قطاع  اآلن  إلحاحا  وأكثرها  وأحدثها 
ويــصــّر وزيـــر النقل كــامــل الــوزيــر، املــقــرب من 
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على 
بأنهم  املتهمن  املوظفن  مسؤولية  تضخيم 
مــن »اإلخـــــوان املــســلــمــن« أو مــن محبيهم أو 
املتشددين دينيا، واتهامهم بالسعي »إلفشال 
تطوير« هذا القطاع، ويربط وجودهم ببعض 
الــحــوادث الــتــي وقــعــت أخــيــرًا، على الــرغــم من 
تتجه  العامة وتحقيقاتها  النيابة  قــرارات  أن 
إلـــى وجــــود مــخــالــفــات فــنــيــة ومــســلــكــيــة لعدد 
مثل  الحديدية،  السكة  ومسؤولي  عاملي  من 
تزوير أوراق الحضور واالنصراف والتواجد 
فــي أمــاكــن املــراقــبــة والتسيير وعـــدم اإلخــطــار 
بـــضـــرورة إبـــطـــاء الــســرعــة فـــي أمـــاكـــن معينة، 
فيما ال عالقة له البتة باالنتماءات السياسية.
ــبــــرملــــان  وحـــــّمـــــل الــــــوزيــــــر فـــــي بــــيــــان أمــــــــام الــ
املــســؤولــيــة لــلــمــوظــفــن »أعــــــداء الــــدولــــة«، ثم 
 في 

ً
أصدر تعليمات بإبعاد أكثر من 35 عامال

السكك الحديدية عن مواقعهم أو وقفهم عن 
تقارير  بناء على  العمال  العمل، وتم تحديد 
الوزير  وطلبها  سابقا  الوطني  األمــن  أعدها 
ــقـــطـــارات.  ــه بــــحــــوادث الـ ــراجــ مـــجـــددًا بــعــد إحــ
ثـــم خـــرجـــت صــفــحــات مــخــتــلــفــة عــلــى مــواقــع 
بتبعيتها  مـــعـــروفـــة  االجـــتـــمـــاعـــي  الـــتـــواصـــل 
ــي الــــدولــــة، بـــقـــوائـــم تضم  ــزة رســمــيــة فـ ــهـ ألجـ
وعناوينهم  معروفن  غير  أشــخــاص  أســمــاء 
وبيانات شخصية عنهم تزعم أنهم عاملون 

الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وتــعــكــس ســعــيــا حثيثا 
ى من عقبات تحول دون البطش 

ّ
إلزالة ما يتبق

»اإلخـــــــوان« ومــــعــــارضــــي الـــنـــظـــام. الـــكـــامـــل بــــــــ
فالقانون كان يطّبق على مدى خمسن عاما 
تقريبا على العاملن في الجهاز اإلداري للدولة 
والــهــيــئــات واملـــؤســـســـات الــعــامــة ووحــداتــهــا 
االقتصادية فقط، وتأتي التعديالت املقترحة 
حاليا لتشرع في تطبيقه على جميع العاملن 
استثناء،  الدولة من دون  أجهزة  في مختلف 
باسطا سلطته على »وحدات الجهاز اإلداري 
من  وأي  املــحــلــيــة  اإلدارة  ووحـــــــدات  لـــلـــدولـــة 
الــجــهــات املــخــاطــبــة بــأحــكــام قـــانـــون الــخــدمــة 
املدنية والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانن 
أو لوائح خاصة وذلــك من غير الفئات املقرر 
لها ضــمــانــات دســتــوريــة فــي مــواجــهــة الــعــزل، 
ــفــــن والـــعـــامـــلـــن بـــالـــهـــيـــئـــات الـــعـــامـــة  واملــــوظــ
العامة  املؤسسات  أو  واالقتصادية  الخدمية 
أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات 

القطاع العام أو شركات قطاع األعمال العام«.
ويعني هذا بدء تطبيقه على ضباط الجيش 
والـــشـــرطـــة ومــوظــفــي شـــركـــات الــقــطــاع الــعــام 
والــــشــــركــــات الـــقـــابـــضـــة والـــتـــابـــعـــة والـــبـــنـــوك 
املــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة وغـــيـــرهـــا مـــن املـــؤســـســـات، 
باستثناء القضاة فقط الذين يحظر الدستور 
-حــتــى اآلن- عــزلــهــم بــشــكــل مــبــاشــر مـــن دون 
تأديبيا،  ومحاكمتهم  التفتيش  على  العرض 
ــة الــعــهــد  ــثـ ــديـ ـــأن الـــــدرجـــــة الــــدنــــيــــا حـ ــ عـــلـــمـــا بـ
ــاء يــمــكــن تــطــبــيــق هـــذا  ــقـــضـ بــالــتــعــيــن فــــي الـ

القانون عليها.
وفـــي املــــادة األولــــى مــن املـــشـــروع يــبــرز تــوّجــه 
ــيـــط االتــــهــــام  ــبـــسـ ــى الـــتـــعـــمـــيـــم وتـ ــ ــ ــام إلـ ــظــ ــنــ الــ
به  للبطش  مخالفا  املوظف  اعتبار  وتسهيل 
اإلخــــالل بمصالح  فاعتبر  مــبــاشــرة،  وفــصــلــه 
»أي مـــن الــجــهــات املــنــصــوص عــلــيــهــا«، وهــي 
ــا لــتــطــبــيــق الــقــانــون  الـــجـــهـــات الـــســـابـــق ذكـــرهـ
املشروع  للفصل. وحافظ  كافيا  عليها، سببا 
عــلــى األســـبـــاب الــســابــق وضــعــهــا فـــي قــانــون 
ــادات مــثــل اإلخــــــالل بـــواجـــبـــات الــوظــيــفــة  ــســ الــ
بــمــا مـــن شـــأنـــه اإلضـــــــرار الــجــســيــم بــاإلنــتــاج 
قامت  وإذا  لــلــدولــة،  اقــتــصــاديــة  بمصلحة  أو 
بشأن العامل دالئل جدية على من يمس أمن 
الدولة وسالمتها، وإذا فقد أسباب الصالحية 
لـــلـــوظـــيـــفـــة الــــتــــي يـــشـــغـــلـــهـــا لـــغـــيـــر األســــبــــاب 

الصحية.
ووفــقــا لــلــمــصــادر، فــإن هــذه الــعــبــارات تصلح 

بسهولة لتشمل العناصر التي كان يقصدها 
وزيــــر الــنــقــل، بــالــنــظــر لــتــحــريــك اتــهــامــات من 
الــنــيــابــة الــعــامــة بــاملــســاس بــأمــن الـــدولـــة ضد 
التعليق  أكثر من  أشخاص لم يفعلوا ما هو 
النظام،  أداء  انتقاد  أو  التواصل،  مواقع  على 
الــذي  الــســابــق يحيى نجم  السفير  وأحــدثــهــم 
ــقـــل فــــي 29 مــــايــــو/أيــــار املــــاضــــي بــســبــب  ـ

ُ
ــت اعـ

الرسمي في قضية سد  املوقف  هجومه على 
النهضة وغزة.

ويــبــرز تعديل آخــر فــي املــشــروع هــو اشــتــراط 
أن يـــكـــون الـــعـــامـــل مــحــتــفــظــا بــعــنــاصــر الــثــقــة 
واالعتبار )وهي ال تحدد إال بأحكام قضائية( 
أيا كانت درجته الوظيفية ومستواه العملي، 
على عكس مــا كــان عليه األمــر مــن قبل، وهو 
اشـــتـــراط الــثــقــة واالعـــتـــبـــار فــقــط فـــي شــاغــلــي 
بالتخلص  سيسمح  مــمــا  الــعــلــيــا،  الــوظــائــف 
مــن املــزيــد مــن املــوظــفــن الــصــغــار. أمــا السبب 
األخير لفصل العامل بغير الطريق التأديبي 
فهو املرتبط بخطة الدولة ملحاربة االمتدادات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة لــجــمــاعــة »اإلخـــــــــــوان«، ويــتــيــح 
الفصل إذا أدرج العامل على قوائم االرهابين، 
عــلــى أن يــعــاد إلـــى عمله فــي حـــال إلــغــاء قــرار 
أن  يسبق ألي شخص  لــم  بأنه  علما  اإلدراج، 

خرج من تلك القوائم.
ــر لــتــســهــيــل  ــ  آخـ

ً
ويـــتـــضـــّمـــن املــــشــــروع تـــعـــديـــال

الــفــصــل، إذ يــســمــح لــرئــيــس الــــــوزراء بــاتــخــاذ 
هذه القرارات بموجب تفويض يصدره رئيس 
الجمهورية، بعدما كانت تلك القرارات سلطة 
حــصــريــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. أمـــا الــتــعــديــل 
األخــيــر فــهــو يــغــّيــر طــريــقــة الــتــقــاضــي فــي هــذا 
النوع من املنازعات، ففي السابق كان القضاء 
الــتــي  الـــطـــعـــون  فـــي  بــالــفــصــل  اإلداري مــلــزمــا 
يقيمها املــوظــفــون أو الــعــامــلــون ضــد قـــرارات 
الــتــأديــبــي خـــالل سنة  الــطــريــق  فصلهم بغير 
من رفع الدعاوى، لكن املشروع الجديد يفتح 
املدة من دون قيود ليسمح بتأخير الفصل في 
الطعون إلى أجل غير مسمى. كما أن القانون 
القديم كان يسمح للقضاء اإلداري استثنائيا 
ــاء بـــالـــتـــعـــويـــض املـــــالـــــي لــلــمــوظــف  ــفــ ــتــ ــاالكــ بــ
املفصول بــداًل مــن إعــادتــه للعمل فــي أوضــاع 
ــرار قـــد مــــّس أحــد  ــقــ مــعــيــنــة، هـــي أن يـــكـــون الــ
شاغلي الوظائف العليا أو أن يكون قد صدر 
في ظل حالة الــطــوارئ. لكن املــشــروع الجديد 
يــتــوســع فـــي هــــذا االســتــثــنــاء، لــدفــع املحكمة 
لــعــدم إعــــادة املــوظــفــن املــفــصــولــن واالكــتــفــاء 
بتعويضهم ماليا، إذ يزيل حالتي االستثناء 
ــورتــــن، لــيــصــبــح مــــن الـــجـــائـــز االكـــتـــفـــاء  ــذكــ املــ
بالتعويض بصفة عامة »لألسباب التي ترى 

املحكمة أن املصلحة العامة تقتضيها«.
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سياسة

يفتح قانون فصل 
الموظفين بغير الطريق 

التأديبي، في مصر، 
المجال أمام التنكيل بكل 

من يصنفهم النظام 
الحاكم معارضين له

يُتوقع تطبيق القانون على قطاع السكك الحديدية بعد سلسلة الحوادث )أيمن عارف/فرانس برس(

بالسكة الحديد ينتمون لجماعة »اإلخوان«، 
في تحريض واضح ضدهم.

»العربي  وبحسب مصادر حكومية تحدثت لـ
ــرح مـــشـــروع قــانــون  ــإن إعــــــادة طــ ــديـــد«، فــ الـــجـ
الــفــصــل بــغــيــر الــطــريــق الــتــأديــبــي، تـــم بسبب 
ــر كــان  تــقــاطــع أهـــدافـــه مــع مــشــروع قــانــون آخـ
األمن الوطني يدفع في اتجاه إصداره قريبا، 
هــو الــخــاص بــاالســتــبــعــاد املــؤقــت للموظفن 
املعادين للدولة، أو الذين تبدر منهم انتقادات 
ألداء النظام على مواقع التواصل االجتماعي، 
ــد نــــواب حـــزب »مستقبل  ــــذي تـــقـــّدم بـــه أحـ والـ
ــت املـــصـــادر  ــافــ ــي. وأضــ ــاضــ ــن« الـــشـــهـــر املــ ــ وطــ
الــعــديــد مــن العيوب  أن هــذا املــشــروع تشوبه 
الـــدســـتـــوريـــة الـــواضـــحـــة، مــمــا جــعــل الــلــجــنــة 
ــنــــواب تــطــلــب من  الــتــشــريــعــيــة فـــي مــجــلــس الــ
استئناف  ــــوزراء  الـ مجلس  مــســتــشــاري  هيئة 
ــة فــــي مــــشــــروع قــــانــــون الـــفـــصـــل بــغــيــر  ــ ــداولـ ــ املـ
ــزاء الــتــأديــبــي، لــيــحــل بــــداًل مــنــه، بمعنى  الـــجـ
ضمان تحقيق األهــداف نفسها بأقل قدر من 

املخالفات الدستورية.
الجديدة  بصياغته  القانون  مشروع  وُيعتبر 
الـــتـــي أقــرتــهــا الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة مـــن حيث 
لــتــطــبــيــق خــطــة  مـــقـــدمـــة  ــــس األول،  أمـ املــــبــــدأ، 
ــة لـــلـــتـــنـــكـــيـــل بـــجـــمـــاعـــة »اإلخـــــــــــوان  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
املصري،  املجتمع  في  وامتداداتها  املسلمن« 
الــحــديــديــة، كما حــدث في  على قــطــاع السكك 
قطاعات عدة منها التعليم والبنوك وشركات 
البترول ودواويــن الــوزارات والهيئات العامة 
قــرارات  بــإصــدار  عــام 2019،  والجامعات منذ 
بــفــصــل أكــثــر مـــن أربـــعـــة آالف مــوظــف )منهم 
1500 من وزارة التربية والتعليم وحدها( من 
الوزارات الخدمية وكذا في الجهات الحساسة 
ــل الـــعـــشـــرات اآلخــــريــــن إلـــى  ــقـ ــة، ونـ ــ ــدولـ ــ فــــي الـ
أو  انتمائهم  وزارات وهيئات خدمية، بحجة 
انتماء أقاربهم من الدرجتن الثالثة والرابعة 

إلى جماعة »اإلخوان«.
وينص املشروع على تعديل القانون 10 لسنة 
1972 بما يسمح بالفصل املباشر بقرار إداري، 
من دون العرض على جهات التحقيق املختصة 
بالتعامل مع موظفي الخدمة املدنية وغيرهم 
من العاملن، ومن دون أن يكون القرار صادرًا 
ــة، وحــتــى مــن دون عــرض  ــ مــن الــنــيــابــة اإلداريــ
األمر على املحاكم التأديبية، وُســّوق مشروع 
القانون في البرملان ووسائل اإلعالم على أنه 
تنظيم جــديــد يــهــدف فــي األســــاس للتخلص 
مـــن الــعــامــلــن املــنــتــمــن لــجــمــاعــات إرهــابــيــة، 
وعــلــى رأســـهـــا جــمــاعــة »اإلخــــــوان املــســلــمــن«. 
تعكس  الحكومة  مــن  املقدمة  املستندات  لكن 
رغــبــة الــنــظــام فــي إحــــداث تغيير أوســــع على 

موجة وشيكة من التنكيل
عودة قانون فصل الموظفين في مصر
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