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لــــم تـــجـــد »قـــــــوات ســــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)قسد( التي تسيطر على نحو ثلث مساحة 
 للتعامل مع 

ً
الــتــراجــع ســبــيــا ســوريــة، إال 

مــوجــة تـــظـــاهـــرات واســـعـــة الـــنـــطـــاق، بـــدأت 
الشمالي  ريــف حلب  فــي  فــي مدينة منبج 
التجنيد  احتجاجًا على سياسة  الشرقي، 
اإلجباري التي تنتهجها هذه القوات منذ 
الشمال  فــي  واقـــع  أمـــر  عـــام 2014، كسلطة 
الشرقي من سورية. واتفق وجهاء العشائر 
فـــي مــنــبــج مــطــلــع شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الطابع  ذات  الذاتية«  »اإلدارة  مع  الحالي، 
الـــكـــردي الــتــي تــديــر املــنــطــقــة، عــلــى إيــقــاف 
التجنيد في منبج وريفها،  العمل بحملة 
وإحـــالـــتـــهـــا لـــلـــدراســـة والـــنـــقـــاش، وإطــــاق 
سراح كافة املعتقلني في األحداث األخيرة، 
وتشكيل لجنة للتحقيق بالحيثيات التي 
تم فيها إطاق النار وأدت إلى مقتل سبعة 
كــان متورطًا  محتجني، ومحاسبة كل من 
بذلك. وال تــزال تبعات ما جرى في مدينة 
تحت  تقع  التي  املنطقة  على  تخّيم  منبج 
ــرات وشـــرقـــه،  ــفــ ســيــطــرة »قـــســـد« غـــربـــي الــ
وسط أنباء عن نّية »اإلدارة الذاتية« النظر 
اإلجــبــاري  التجنيد  حــيــال  سياستها  فــي 

لتفادي انفجارات شعبية أخرى.
وتطلق قوات »قسد« على التجنيد تسمية 
ــــي«، وتــطــّبــقــه على  ــذاتـ ــ »واجــــــب الــــدفــــاع الـ
كــل الــشــبــان وملـــدة ســنــة كــامــلــة فــي منطقة 
ــفــــرات، والـــتـــي تـــعـــادل نحو  شـــرقـــي نــهــر الــ
ثلث مساحة سورية. وهو ما يثير استياء 
الشبان من  أن غالبية  األهــالــي، خصوصًا 
وطنية.  غير  مهام  تكليفهم  ويتم  الــعــرب، 
وحــــول تـــظـــاهـــرات مــنــبــج، تــشــرح مــصــادر 
محلية في مدينة الرقة لـ »العربي الجديد« 
أنــهــا »ألـــقـــت بــظــالــهــا عــلــى عــمــوم منطقة 
الفرات«، مضيفة: توقفت الحواجز  شرقي 
التابعة لقوات »قسد« عن اعتقال الشباب 
في املدينة لسوقهم إلى التجنيد. وترى أن 
يفّجر  أن  يمكن  السياسة  هــذه  »اســتــمــرار 

رام اهلل ـ نائلة خليل، جهاد بركات

يستبق وفــد فــتــحــاوي، بــقــيــادة أمــني سر 
الــلــجــنــة املــركــزيــة لــحــركــة »فـــتـــح« جبريل 
الفصائل  بــني  الرسمي  الــحــوار  الــرجــوب، 
اجتماع  بعقد  الــقــاهــرة،  فــي  الفلسطينية 
مــــع مـــســـؤولـــني مـــصـــريـــني، ســيــتــم خــالــه 
التركيز على أربعة بنود أساسية، أبرزها 
مخاوف »فتح« من الدخول في االنفصال 
القاهرة  عملت  التي  التهدئة،  تكن  لم  إذا 
عليها مع االحتال، تشمل القدس املحتلة 

والضفة الغربية وغزة.
ــان رئـــيـــس املــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة  ــ وكـ
»حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة وصــــل، على 
رأس وفــد من حركته، أمــس الثاثاء، إلى 
القاهرة، تلبية لدعوة من القيادة املصرية، 
ــــي الـــــحـــــوار الــفــلــســطــيــنــي،  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ
الـــذي مــن املــتــوقــع أن يــبــدأ غـــدًا الخميس 
ويستمر حتى 14 الشهر الحالي. ويضم 
الـــوفـــد الــــذي يـــقـــوده هــنــيــة، نــائــب رئــيــس 
الحركة صالح العاروري، وأعضاء املكتب 
الــســيــاســي مـــوســـى أبــــو مـــــــرزوق، وعـــزت 
الــرشــق، ومحمد نـــزال، وروحـــي مشتهى، 
ــدران، وزاهــــر جــبــاريــن، أعــضــاء  وحــســام بــ
تغادر  أن  املــقــرر،  ومــن  السياسي.  املكتب 
الــيــوم  الفلسطينية  الــفــصــائــل  مــن  وفــــود 
األربعاء، قطاع غزة إلى القاهرة للمشاركة 

في جلسات الحوار الفلسطيني.
ويأتي هذا اللقاء، الذي يبدو أن القيادة 
ــه، بــعــد  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة غـــيـــر مــتــحــمــســة لـ
وقــف إطــاق الــنــار بــني فصائل املقاومة 
ــا حـــركـــة  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــاع غــــــزة وعــ ــطــ ــــي قــ فـ
حيث  اإلسرائيلي،  واالحتال  »حماس« 
خـــا بـــيـــان اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
ملنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد 
مـــســـاء اإلثـــنـــني املــــاضــــي، مـــن أي تــركــيــز 
عــلــى اجــتــمــاع الــقــاهــرة. وتــطــرق الــبــيــان 
للحوار بشكل عرضي، مؤكدًا »ضــرورة 
استمرار الحوار الوطني بني كافة القوى 
تنفيذ  أجــل  من  الفلسطينية  والفصائل 
بكل  االنقسام  بشأن  املوقعة  االتفاقيات 

تفاصيله«.
اشتراطه  الفتحاوي  الوفد  توجه  وسبق 
عــلــى الــجــانــب املــصــري عـــدم دعــــوة ثاثة 
فصائل مقاومة في غزة لحضور جلسات 
وهي  الفلسطينية،  الفصائل  مــع  الــحــوار 
»حــركــة األحـــــرار«، و«حــركــة املــجــاهــديــن«، 
املقاومة الشعبية«. وقال مصدر  و»لجان 
»الــعــربــي  ــتـــوى، لـــ فــلــســطــيــنــي رفـــيـــع املـــسـ
الجديد«، إن »هذه الفصائل تتبع لحركة 
ــقـــوم مــصــر  ــرفـــض أن تـ ــتـــح تـ حــــمــــاس، وفـ
ــــوار الــفــلــســطــيــنــي«.  ــــحـ بـــفـــرضـــهـــا عـــلـــى الـ
ــــاف: »مــصــر قــامــت بــتــوجــيــه دعـــوات  وأضـ

املــنــطــقــة بــشــكــل كــــامــــل«، مــــشــــّددة عــلــى أن 
ا كبيًرا للتجنيد في محافظتي 

ً
هناك رفض

الــرقــة وديـــر الــــزور. وتعتقد هــذه املــصــادر 
مراجعة  إجــراء  بصدد  الذاتية  »اإلدارة  أن 
التجنيد اإلجباري بعد األحداث  لسياسة 

التي عصفت بمدينة منبج ومحيطها«.
مسلم،  إبراهيم  الباحث  يشير  جهته،  مــن 
وهو مقّرب من »اإلدارة الذاتية« في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن عــلــى هــذه 
وفتح  اإلجـــبـــاري  التجنيد  »إلــغــاء  اإلدارة 
الــبــاب أمــــام تــطــويــع الــشــبــان والــشــابــات«. 
ويضيف أن هذا القرار يمكن أن يفتح الباب 
أمــام تأمني فرص عمل لكثير من الشباب. 
ويشّدد على أن التجنيد اإلجباري »يشّكل 
عبئًا على أهالي منطقة شرقي نهر الفرات 
ــــروف املــعــيــشــيــة الـــصـــعـــبـــة«،  ــظـ ــ ــل الـ ــي ظــ فــ
ــاء مـــبـــدأ الــخــدمــة  ــغــ مــعــتــبــرًا أنـــــه يـــجـــب إلــ
اإللــزامــيــة واالتــجــاه نحو الــتــطــوع. وكانت 
»اإلدارة الذاتية« قد أصدرت في عام 2014 
ــــب الـــدفـــاع  ــون أداء واجــ ــانــ ـــ »قــ ــــرف بــ مــــا ُعــ
الــذاتــي )التجنيد اإللـــزامـــي(«، الــذي ينّص 
القانون، هم  هــذا  »املكلف بأحكام  أن  على 
كـــل األشـــخـــاص الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بــني 18 و30 ســنــة مــن الـــذكـــور، أمـــا اإلنـــاث 
فـــيـــكـــون الـــتـــزامـــهـــن بــــه طـــوعـــيـــًا«. ويـــنـــّص 
ــلـــى كــــل أســـــــرة مــن  ــه »يــــتــــوجــــب عـ ــ ــلـــى أنــ عـ
مواطني املقاطعة أن تقدم فردًا من أفرادها 

للمشاركة في أداء واجب الدفاع الذاتي«.
ــزاد عمو  ــهـ ــذه الـــخـــدمـــة، يـــقـــول بـ وحـــــول هــ
ــــي فــي  ــــامـ وهـــــو مــــن أعــــضــــاء املـــكـــتـــب اإلعـ
»مــجــلــس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )مــســد(، 
املظلة السياسية لقوات »قسد«، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »خــدمــة الــدفــاع 
اإلدارة  ميثاق  مبدأ موجود ضمن  الذاتي 
املعنية  هــي  اإلدارة  أن  مضيفًا  الـــذاتـــيـــة«، 
بإعادة النظر فيه أو تركه كما هو. وسبق 
أن ذكــر قائد »قــســد« مظلوم عبدي أواخــر 
الــعــام املــاضــي، أن 200 ألــف مقاتل ســوري 
الذاتية«  »اإلدارة  مؤسسات  في  مسجلون 
املدنية والعسكرية، مشيرًا في تصريحات 

رســمــيــة لـــهـــذه الـــفـــصـــائـــل، وفـــتـــح تــرفــض 
دعــوة أي فصيل لم يكن جــزءًا من الحوار 
الفلسطيني عام 2005، ومن شأن وجوده 

أن يعوق الحوار ويعطله«.
التي وصلت »العربي  وحسب املعلومات 
الـــجـــديـــد«، فــــإن رئــيــس جــهــاز املــخــابــرات 
العامة ماجد فــرج تــحــدث، أول مــن أمــس، 
ــاز املــــخــــابــــرات املـــصـــري  ــهــ ــيــــس جــ مــــع رئــ
ــه بـــمـــوقـــف »فـــتـــح«  ــغـ ــلـ ــل، وأبـ ــامــ عـــبـــاس كــ
الرافض لدعوة هذه الفصائل، واستجاب 
كــامــل لــطــلــب فـــرج بــعــدم دعــــوة الفصائل 
الشامل.  الــحــوار  ا من  الثاثة لتكون جــزء
وحسب املعلومات، فإن فرج تطرق أيضًا 
ألهـــم املــلــفــات الــتــي ســـوف يــتــم الــتــبــاحــث 
بشأنها بني وفد »فتح« ومصر، وال سيما 
الفلسطيني  املــلــف  أن  تعتبر  األخــيــرة  أن 
بكامله من اختصاص املخابرات املصرية، 

أي أنه شأن أمني وليس سياسيًا.
ــق املـــعـــلـــومـــات فـــــإن »الـــــحـــــوار الــــذي  ــ ــ ووفـ
ســيــديــره الــرجــوب أوال مــع مــصــر، بشكل 
أساسية،  بنود  ألربــعــة  سيتطرق  ثنائي، 
دار من مصر اآلن 

ُ
هي، أواًل: التهدئة التي ت

بتفويض دولي، هل هي شاملة أم فقط بني 
غــزة وإســرائــيــل؟ فــإذا كانت بني إسرائيل 
و»حــــمــــاس« فـــقـــط، فـــهـــذا يــعــنــي الـــدخـــول 
عمليًا في االنفصال، أما إذا كانت شاملة 
للقدس والضفة الغربية وغزة، فذاك يعني 
واحـــدة.  الفلسطينية وحـــدة  األراضــــي  أن 
أما البند الثاني فهو أن »مصر تمتلك اآلن 
في  ودولــيــًا  وعــربــيــًا  فلسطينيًا  تفويضًا 
ملف االنقسام، فهل تريد إنهاء االنقسام 
أو إدارتــــــه؟«. ويــتــمــحــور الــثــالــث حـــول أن 
»إعـــادة اإلعــمــار ليست قـــرارًا مصريًا، بل 
بالدرجة  الفلسطينية  الحكومة  قــرار  هو 
األولى«، وذلك تعليقًا على دخول اآلليات 

ــكـــون  ــى أن »اإلخــــــــــوة فــــي املـ ــ صـــحـــافـــيـــة إلــ
ضمن  العظمى  الغالبية  يشكلون  العربي 

قوات سورية الديمقراطية«.
ــادر مــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــة  وتـــوضـــح مـــصـ
ــقـــع جـــلـــهـــا تـــحـــت ســيــطــرة  ــتــــي يـ الــــرقــــة الــ
قــوات »قــســد«، أن عــددًا كبيرًا مــن الشبان 
»مـــتـــوار عـــن األنـــظـــار كــيــا ال ُيـــســـاق إلــى 
الــخــدمــة اإللـــزامـــيـــة فـــي قــــوات قـــســـد«. من 
جانبه، يشير بشير العبد الله )22 عامًا( 
مــن ريـــف الــرقــة الــغــربــي، إلـــى أنـــه ال يريد 
االنـــــخـــــراط فــــي الــتــجــنــيــد لـــــدى أي جــهــة 
كانت في ســوريــة، مضيفًا في حديث مع 
ملن  »أنــا معيل ألهلي،  الجديد«:  »العربي 
أتركهم؟ قوات قسد تطّبق سياسة النظام 

بالتجنيد اإلجباري«.
ــــد« فـــحـــســـب بـــالـــتـــدريـــب  ــــسـ ــوم »قـ ــقــ وال تــ
لـ  تــكــشــف مــصــادر مطلعة  الــعــســكــري، إذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن كــــوادر مــن »حــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« تـــتـــولـــى جــانــبــًا 
مـــن الــتــدريــب فـــي مــعــســكــرات الــتــجــنــيــد«، 
املــنــتــشــرة فـــي عــمــوم مــنــطــقــة شــرقــي نهر 
ــاد  ــ ــــحـ ــنــــظــــر إلــــــى حــــــزب »االتـ ــ الــــــفــــــرات. وُي
الــديــمــقــراطــي«، الــــذي يهيمن عــلــى قــوات 
»قسد« من خال »وحدات حماية الشعب« 
الكردية، على أنه نسخة سورية من حزب 
رفض  أن  وسبق  الكردستاني«.  »العمال 
ــــال جــــــوالت الــــحــــوار مــع  ــذا الــــحــــزب خـ ــ هـ
»املــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي« الــتــي جــرت 
العام املاضي لتشكيل مرجعية سياسية 
التجنيد  واحدة لألكراد السوريني، إلغاء 
اإلجــــبــــاري. وفــــي الـــســـيـــاق، يـــنـــّوه مــصــدر 
ــــي حــــديــــث مــع  ــن »املــــجــــلــــس« فـ ــ ــّرب مـ ــ ــقـ ــ مـ
»العربي الجديد«، إلى أن »اإلدارة الذاتية« 
تهدف من وراء تطبيق التجنيد اإلجباري 
الــقــوى الشبابية  إلــى »إفــــراغ املنطقة مــن 
التي يمكن أن تقف في وجــه قــرارات هذه 
اإلدارة«. ويؤكد أن قوات »قسد« تتقاضى 
مبالغ من التحالف الدولي ملنحها رواتب 
للشبان املجندين، الفتًا إلى أن هذه القوات 
الــحــد األدنـــى من  تعطي هـــؤالء املجندين 
هذه املبالغ قسرًا. وتوضح مصادر مطلعة 
ــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« وقــوى  أن »قــ
ــــن الـــداخـــلـــي »األســــايــــش« و»وحـــــدات  األمـ
الذاتية«  »اإلدارة  ـــ لـ التابعة  املــرأة«  حماية 
»تعتمد إلى حد بعيد أيضًا على التطوع 
مقابل رواتب شهرية تتراوح ما بني 150 
إلى 200 دوالر. وتكشف أن عناصر قوات 
ــعــرف بقوات 

ُ
»الــتــدخــل الــســريــع«، أو مــا ت

ــــب  مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب »يـــتـــقـــاضـــون رواتـ
تصل إلى مليون ليرة سورية )نحو 300 
إلــى  قـــســـرًا  املـــســـاقـــني  إن  ــقـــول  وتـ دوالر(. 
التجنيد »يتقاضون رواتب متدنية ربما 

ال تعادل 20 دوالرًا«.

إزالــة  املصرية للعمل في قطاع غــزة على 
الركام  من  اإلسرائيلي  الــعــدوان  مخلفات 
الفلسطينية  الــحــكــومــة  مــع  تنسيق  دون 
في رام الله. أما البند الرابع، فقد اشترط 
على حركة »حماس« عــدم دخــول منظمة 
التحرير الفلسطينية قبل إنهاء االنقسام، 
لــن يــكــون إال بعد تشكيل حكومة  »وهـــذا 
التحرير وتبسط  ببرنامج منظمة  تلتزم 
صاحيتها على كل األراضي الفلسطينية 
ــزة، بحيث  فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـ
ال تــكــون هــنــاك حــكــومــة ظــل لــحــمــاس في 
منظمة  ببرنامج  الحكومة  وتلتزم  غـــزة، 
التحرير، وفي حال تحقق ذلك يتم الذهاب 
لــانــتــخــابــات«. وحــســب املــعــلــومــات، فقد 
أوصــل فــرج جميع هــذه البنود وضــرورة 
إلــى عباس  وجـــود ردود واضــحــة عليها 
كامل، ومــن املنتظر أن تصل هــذه الــردود 
الــذي سيجريه وفد  الثنائي  الــحــوار  عبر 
»فـــتـــح« بــقــيــادة الـــرجـــوب مـــع املــســؤولــني 
املصريني، قبل أن يتحول اللقاء إلى ثاثي 
ــيــــه، بــعــد  ــة »حــــمــــاس« إلــ ــركـ بـــانـــضـــمـــام حـ

مباحثات ثنائية للحركة مع املصريني.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــدم مــؤســس »امللتقى 
ــقـــراطـــي الــفــلــســطــيــنــي«  ــمـ الـــوطـــنـــي الـــديـ
نــــاصــــر الـــــقـــــدوة، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــــس الــــثــــاثــــاء، مــــبــــادرة  ــلــــه أمــ فــــي رام الــ
ســيــاســيــة لــلــتــغــيــيــر الــبــنــيــوي مـــن أجــل 
اإلنقاذ الوطني، تهدف إلى إطاق حوار 
فلسطيني يأخذ بعني االعتبار الخريطة 
ــة الـــجـــديـــدة  ــيـ ــرافـ ــغـ ــمـ ــديـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
الــتــي نتجت عــن املــواجــهــة األخــيــرة بني 
اإلســرائــيــلــي،  واالحـــتـــال  الفلسطينيني 
والتوصل إلى توافق على رزمة متكاملة 
تــتــضــمــن إنـــشـــاء جــســم قـــيـــادي انــتــقــالــي 

محدد العضوية والصاحيات.

المكّون العربي يشكل 
الغالبية العظمى 

ضمن قوات »قسد«

توقفت الحواجز 
التابعة لقوات »قسد« 

عن اعتقال الشباب

وصل هنية إلى القاهرة أمس )إسماعيل حسونة/األناضول(
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  شرق
      غرب

المغرب: عريضة 
لمالحقة المسؤولين 

اإلسرائيليين
أطـــلـــق حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، 
قــائــد االئـــتـــاف الــحــكــومــي الــحــالــي 
الثاثاء، عريضة  املــغــرب، أمــس  في 
ــة املــــســــؤولــــني  ــقــ ــو إلـــــــى مــــاحــ ــ ــدعـ ــ تـ
الــــذيــــن كــــانــــوا وراء  اإلســـرائـــيـــلـــيـــني 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل والــــتــــدمــــيــــر الـــتـــي 
ــتـــهـــدفـــت الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  اسـ
ــعـــدوان األخـــيـــر عــلــى قــطــاع  خـــال الـ
ــقـــدس  ــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـ غــــــزة، والـــضـ
ــيـــس الــكــتــلــة  املــحــتــلــتــني. وأعــــلــــن رئـ
األولــى  الغرفة  في  للحزب  النيابية 
مــن الــبــرملــان مصطفى اإلبــراهــيــمــي 
عــن الــشــروع فــي تــوقــيــع العريضة، 
معتبرًا أن جرائم االحتال ترقى إلى 

مستوى الجرائم ضد اإلنسانية. 
)العربي الجديد(

الكنيست يصّوت 
على الحكومة 

اإلسرائيلية األحد 

مــــن املــــقــــرر أن يــــصــــّوت الــكــنــيــســت 
ــلــــي، يـــــوم األحـــــــد املـــقـــبـــل،  ــيــ ــرائــ اإلســ
على منح الثقة للحكومة الجديدة، 
فــي املــرحــلــة األخـــيـــرة قــبــل تنصيب 
ــتــــاف يــخــلــف حـــكـــومـــة بــنــيــامــني  ائــ
ــلــــن رئــيــس  نـــتـــنـــيـــاهـــو، حــســبــمــا أعــ
)الــصــورة(،  ليفني  ياريف  الكنيست 
ــــس الــــثــــاثــــاء. وذكـــــــر لـــيـــفـــني فــي  أمــ
بيان، أن »النقاش والتصويت على 
الحكومة الجديدة سيجريان األحد 
ــان«.  ــرملـ ــبـ ــلـ ــة لـ خــــــال جـــلـــســـة خــــاصــ
ورحـــب رئــيــس حــزب »يــيــش عتيد« 
يئير لبيد في تغريدة بإعان ليفني، 
ــــى أن »حـــكـــومـــة الـــوحـــدة  مـــشـــيـــرًا إلـ
ــرة لــخــدمــة مــصــالــح مــواطــنــي  ــائـ سـ

دولة إسرائيل«.
)فرانس برس(

االحتالل يُفرج عن 
معتقلين أردنيين

األردنـــيـــة  الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
وشـــؤون املــغــتــربــني، أمــس الــثــاثــاء، 
أنــــــــه تــــــم اإلفــــــــــــــراج عــــــن املـــعـــتـــقـــلـــني 
الــلــذيــن كــانــا محتجزين  األردنـــيـــني 
االحــتــال اإلسرائيلي مصعب  لــدى 
ــان  الـــدعـــجـــة وخـــلـــيـــفـــة الــــعــــنــــوز. وكــ
الشابان قد تسلا في 18 مايو/ أيار 
املـــاضـــي إلـــى إســـرائـــيـــل، فـــي أعــقــاب 
تظاهرة غاضبة في منطقة الكرامة 
الــحــدوديــة فــي األغـــــوار الــجــنــوبــيــة، 
احتجاجًا على العدوان اإلسرائيلي 

على األراضي الفلسطينية.
)العربي الجديد(

... ويُطلق سراح 
أقدم أسير أردني

وصــل األســيــر األردنــــي الــســابــق في 
ســجــون االحــتــال اإلســرائــيــلــي عبد 
الـــلـــه نـــــوح أبـــــو جـــابـــر )44 عـــامـــًا(، 
)الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس الــــثــــاثــــاء، إلـــى 
مـــن 20  أكـــثـــر  قــضــائــه  بــعــد  األردن، 
عامًا في املعتقات. وكــان االحتال 
قد عرقل، يوم األحد املاضي، اإلفراج 
أبـــو جــابــر بــذريــعــة أن األوراق  عـــن 
الخاصة بعملية إطاق سراحه غير 
مــكــتــمــلــة. واســتــقــبــل األســـيـــر املــفــرج 
عــنــه مـــن قــبــل الــعــشــرات مـــن أقــاربــه 
واألردنيني عند جسر الشيخ حسني 

في األغوار الشمالية. 
)العربي الجديد(

إيران: وفاة معتقل 
في السجن

ــــي ســـاســـان  ــرانـ ــ تـــوفـــي املــعــتــقــل اإليـ
مــن  أول  الــــســــجــــن،  فـــــي  نـــيـــكـــنـــفـــس 
ــبـــت، حـــيـــث كـــــان يــقــضــي  أمـــــس الـــسـ
عـــقـــوبـــة لـــخـــمـــس ســـــنـــــوات بــتــهــمــة 
ــة«، ويــعــانــي  ــ ــدولـ ــ »الـــدعـــايـــة ضـــد الـ
كبيرة، حسبما  من مشاكل صحية 
ــيـــر حــكــومــيــة،  أفــــــــادت مـــنـــظـــمـــات غـ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، مــتــهــمــة الــســلــطــات 
باإلهمال. وأكدت مصلحة السجون 
فــي طــهــران فــي بــيــان، أن نيكنفس، 
املــعــتــقــل مــنــذ يــولــيــو/ تــمــوز 2020، 
دخل إلى املستشفى. 

ُ
توفي بعدما أ

)فرانس برس(

تنوي »قوات سورية 
الديمقراطية« 

)قسد( مراجعة 
سياسة التجنيد 

اإلجباري، المعتمدة 
منذ عام 2014

التصّدي للمستوطنين غدًا
إخطارات جديدة بهدم بيوت في سلوان

االنتخابات الجزائرية 
فرصة أخيرة

للحديث تتمة...

تحريك 
مفاوضات 

ملف األسرى

تنطلق  القاهرة،  إلى  »حماس«  من  وعسكري  سياسي  قيادي  وفد  وصول  مع 
عمليًا عملية التفاوض مع االحتالل، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا مع الكثير من الشروط 
التي وضعتها »حماس« من أجل إتمام عملية تبادل األسرى، فيما تتمسك السلطة 

الفلسطينية بأن تكون المسؤولة عن عملية إعادة إعمار غزة

القاهرة، رام اهلل ـ العربي الجديد

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة خــاصــة 
حكومة  بني  الوساطة  على  مطلعة 
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي، وفــصــائــل  االحــ
املقاومة في قطاع غــزة، عن وصــول وفد ذي 
طــابــع عسكري مــن حــركــة »حــمــاس« بقيادة 
ــــروف بـــرئـــيـــس أركـــــان  ــعـ ــ مــــــــروان عـــيـــســـى، املـ
الــذراع العسكرية للحركة،  »كتائب القسام«، 
القاهرة صفقة تبادل األســرى،  سيبحث في 
أمني  عبر مفاوضات غير مباشرة مع وفــد 
إســرائــيــلــي، ســيــزور الــعــاصــمــة املــصــريــة في 
الوقت ذاتــه. وبحسب املصادر، التي تحدثت 
لـ«العربي الجديد«، فإن خطوة كشف »كتائب 
القسام« عن التسجيل الصوتي ألحد الجنود 
اإلســرائــيــلــيــني األســــرى لـــدى حــركــة »حــمــاس« 
ــتــــرتــــيــــب مــــــع الــــوســــيــــط  فــــــي غــــــــــزة، جــــــــــاءت بــ
املـــصـــري، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا كــانــت مطلبًا من 
ــدى مـــراحـــل  ــ ــــال إحــ ــلـــي خـ ــيـ ــرائـ الـــجـــانـــب اإلسـ
التفاوض، بهدف تحريك امللف داخل األجهزة 
اإلســرائــيــلــيــة املعنية. وأوضــحــت املــصــادر أن 
، إلقــنــاع »كتائب 

ً
األمـــر اســتــغــرق وقــتــًا طــويــا

اعتبرتها في  الــخــطــوة، حــيــث  بتلك  الــقــســام« 
الخاصة  أحــد شروطها  تتعارض مع  البداية 
االحتال  ســراح  بإطاق  واملتعلقة  بالصفقة، 
الــذيــن أعــاد اعتقالهم، مــن املحررين  األســـرى، 
في صفقة »وفاء األحــرار« عام 2011، كخطوة 
أولــيــة للكشف عــن مــصــيــر وطــبــيــعــة األســـرى 
الــذيــن فــي أيـــدي الــحــركــة. وقــالــت املــصــادر إن 
الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي الـــــذي تـــم الــكــشــف عنه 
مؤخرًا ال يعني تنازاًل عن أي شرط من شروط 

أو مطالب »حماس«. 
وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن الـــوفـــد اإلســرائــيــلــي 
الــــــذي ســيــضــم قــــيــــادات أمـــنـــيـــة فــــي جـــهـــازي 
القاهرة  إلى  و«املوساد«، سيأتي  »الشاباك« 
لبحث تصّور مصري عرض على املسؤولني 
هـــنـــاك، بــشــأن الــصــفــقــة، ومــراحــلــهــا، مــشــددة 
على أن »الفرصة الحالية هي األنسب لتمرير 
الــصــفــقــة املــعــطــلــة مــنــذ أكــثــر مــن 7 ســنــوات«. 
وكشفت املصادر عن أن الجانب اإلسرائيلي 
أبــــدى تــجــاوبــًا مـــع كــثــيــر مـــن الـــشـــروط الــتــي 
تــمــســكــت بـــهـــا الـــحـــركـــة، قـــبـــل أن يـــربـــط تــلــك 
الــتــنــازالت بــشــرط، يقضي بتعهد »حــمــاس« 
الغربيني  الوسيط املصري والضامنني  أمام 
بــعــدم تنفيذ أيــة عمليات أســر جــديــدة عقب 
ــذي رفــضــتــه  ــ ــر الـ ــ ــو األمـ تــنــفــيــذ الــصــفــقــة، وهــ
»كتائب القسام« بشكل كلي، إذ أكــدت حركة 
»حــمــاس« أن ذراعــهــا العسكري، ال يمكن أن 
ــيـــة مـــن مـــســـاراتـــه، وأدواتــــــه،  يــســقــط تــلــك اآللـ
لتحرير األســـرى. يأتي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
وصل فيه صباح أمس الثاثاء، وفد سياسي 
مــن »حــمــاس« إلـــى الــقــاهــرة، يــتــرأســه رئيس 
الــســيــاســي للحركة إســمــاعــيــل هنية.  املــكــتــب 
وذكرت حركة »حماس« أن زيارة هنية تأتي 
تــلــبــيــة لـــدعـــوة مـــن الــقــيــادة املــصــريــة إلجـــراء 
السياسية  الــتــطــورات  فــي مختلف  حــــوارات 
واملــيــدانــيــة، خــاصــة فــي ظــال معركة »سيف 
 مـــن نــائــب 

ً ّ
ــا ــد الــحــركــة كــ ــم وفـ ــقـــدس«. وضـ الـ

رئـــيـــس الـــحـــركـــة الــشــيــخ صـــالـــح الــــعــــاروري، 
ــائـــب رئـــيـــس مــكــتــب الـــخـــارج مـــوســـى أبــو  ونـ
مـــــــرزوق، واألعــــضــــاء فـــي املــكــتــب الــســيــاســي 
عزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، 
وحسام بدران، وزاهر جبارين. وقال املتحدث 
بــاســم حــركــة »حــمــاس« حـــازم قــاســم لوكالة 
مــع مسؤولني  إن هنية سيناقش  »رويــتــرز« 
ــــال  ــتـ ــ ــع االحـ ــ ــة مــ ــ ــــدنـ ــهـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ ــريــــني تــ مــــصــ

اإلسرائيلي وكذلك خطط إعادة إعمار غزة.
وكــانــت مــصــادر مصرية قــد كشفت، فــي وقت 
ســابــق لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، عــن شـــرط جديد 
لكتائب القسام«، بشأن صفقة تبادل األسرى، 
ــأن تــتــضــّمــن الــصــفــقــة اتـــفـــاقـــًا مــــع الــجــانــب  ــ بـ
املـــصـــري بــتــمــريــر مــجــمــوعــة مـــن املــســتــلــزمــات 
ــادة بــنــاء ما  الــخــاصــة بفصائل املــقــاومــة، إلعــ
بأعمال  بنية تحتية خــاصــة  مــن  تــدمــيــره  تــم 
املــقــاومــة. وأشــــارت إلـــى أن هـــذا املــطــلــب يأتي 
األمنية  الغرفة  أعــضــاء  كافة  مــع  عــام  بتوافق 
املشتركة للفصائل في قطاع غزة، التي أدارت 
املــعــركــة األخــيــرة ضــد االحــتــال اإلســرائــيــلــي. 

وتــابــعــت املـــصـــادر أن مـــا حـــددتـــه »الــكــتــائــب« 
هــو مــطــلــب أو شـــرط خـــاص بــالــوســيــط الــذي 
سيشرف على إتمام الصفقة، وهو مصر التي 
تــرغــب فــي إنــجــازهــا بــشــكــل ســريــع. وطــالــبــت 
ــواد بــنــاء ضمن  »كــتــائــب الــقــســام« بــتــمــريــر مــ
آلية بعيدة عــن آلية إعـــادة إعــمــار قطاع غــزة، 
ــراف مــصــري  ــإشــ والـــتـــي مـــن املـــقـــرر أن تــتــم بــ

ودولـــي، الفتة إلــى أن شــرط الـــذراع العسكري 
لــــ«حـــمـــاس« جـــاء لــعــدم اتـــهـــام الــحــركــة الحــقــًا 
ــــادة اإلعـــمـــار في  بــاســتــغــال مــــواد وأمـــــوال إعـ
أعمال عسكرية بشكل ُمسيء للمقاومة. كذلك 
أوضحت املصادر أن مطالب »كتائب القسام« 
مدنية  بــمــعــدات  متعلقة  تسهيات  تضّمنت 
ُيمنع تمريرها  دائــمــًا  كــان  اســتــخــدامــني،  ذات 

للقطاع في أعقاب الحروب اإلسرائيلية عليه، 
في محاولة للحد من قدرات فصائل املقاومة.

في مقابل ذلــك قــال والــد الجندي اإلسرائيلي 
ــرا مــانــغــيــســتــو، فــي  ــ ــــدى حـــمـــاس أبــ األســــيــــر لـ
في  الــصــوت  أن  »أعتقد  إعــامــيــة،  تصريحات 
البني«.  هــو  للجزيرة  أعظم  مــا خفي  تحقيق 
وكان أحد الجنود اإلسرائيليني األسرى لدى 

ة قد وجه رسالة إلى سلطات 
ّ
املقاومة في غــز

اإلســرائــيــلــي، عبر تسجيل صوتي،  االحــتــال 
قـــال فــيــهــا: »إنـــنـــي أمــــوت كـــل يـــوم مـــن جــديــد، 
وآمـــــل أن أكـــــون قــريــبــًا فـــي حــضــن عــائــلــتــي«. 
 تكون )إسرائيل( تعمل على 

ّ
وأضاف »آمل أن

 كـــانـــت تـــفـــرق بني 
ّ
ــاءل إن اســتــعــادتــنــا، وأتــــســ

الجنود األسرى؟«.
من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني 
 عملية إعادة 

ّ
محمد اشتية، أمس الثاثاء، أن

الــعــدوان اإلسرائيلي  إعمار قطاع غــزة، جــراء 
األخــيــر الــذي استمر 11 يــومــًا، ســوف تتم من 
جميع  بــاتــفــاق  الفلسطينية  الــحــكــومــة  خـــال 
الـــــــدول، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه ســــوف يــتــم تشكيل 
اإلعـــمـــار. وأشـــار  ــادة  إعــ فــريــق ملتابعة عملية 
اشتية، في كلمة له خال الجلسة األسبوعية 
بمدينة  عــقــدت  الــتــي  الفلسطينية،  للحكومة 
 عــدًدا 

ّ
رام الــلــه وســط الضفة الــغــربــيــة، إلــى أن

ــبــــوع املـــاضـــي إلــى  مـــن الــــــــوزراء وصـــلـــوا األســ
قطاع غزة، للبدء بعملية حصر األضرار التي 
أصــابــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واملــبــانــي السكنية 
ــرار الــتــي  ــ واألبـــــــراج، إضـــافـــة إلـــى حــصــر األضــ
الصحة،  وخــاصــة  الــقــطــاعــات،  بجميع  لحقت 
والــكــهــربــاء، واملــرافــق االقتصادية والــزراعــيــة، 
ــات الـــحـــكـــم املـــحـــلـــي. وأوضــــــــح أنـــه  ومــــؤســــســ
ســيــتــم تــشــكــيــل فــريــق مـــن الــــــوزراء واملــجــتــمــع 
املدني والقطاع الخاص ملتابعة عملية إعادة 
اإلعمار، مؤكدًا أنه »تم االتفاق مع جميع دول 
 إعــادة اإلعمار ستتم من خال 

ّ
العالم على أن

 »األشقاء في 
ّ
الحكومة الفلسطينية«. وقال إن

الدول العربية، التي قمنا بزيارتها خال األيام 
املاضية، أكدوا ضرورة إيجاد مسار سياسي 
ينهي االحتال، وحشد الدعم من أجل القدس، 
ا أنه أجرى 

ً
وإعــادة إعمار قطاع غــزة«، مضيف

مــحــادثــات مثمرة مــع أمــيــر دولـــة قطر الشيخ 
القطرية.  والــحــكــومــة  ثــانــي  آل  بــن حمد  تميم 
ـــا مع 

ً
كــمــا أكــــد أن الـــلـــقـــاءات الــتــي جــــرت أيـــض

ُعـــمـــان كــانــت في  األردن والـــكـــويـــت وســلــطــنــة 
غـــايـــة األهـــمـــيـــة. مـــن جــهــة أخــــــرى، اســتــنــكــرت 
وزير  بيان، تصريحات  في  »حــمــاس«،  حركة 
أخيرًا،  بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية 
حـــول دعـــم بــــاده »حـــق إســرائــيــل فـــي الــدفــاع 
عـــن نــفــســهــا«. وأشـــــــارت إلــــى أنـــهـــا »تـــمـــارس 
بمقاومة  الدولي،  القانون  في  املشروع  ها 

ّ
حق

االحتال بكل السبل املتاحة بما فيها املقاومة 
حة، متابعة أن »هذا ليس إرهابًا، وإنما 

ّ
املسل

االحتال هو اإلرهاب بعينه«.

جرحى  من  فلسطينيًا   36 تمكن 
قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان 
غزة الشهر الماضي، من الوصول 
إلى المستشفيات المصرية، وذلك 
خالل الفترة الممتدة من 17 مايو 
يونيو/  7 وحتى  الماضي،  /أيـــار 
مصدر  بحسب  الــحــالــي،  ــران  حــزي
في  مسؤول  مصري  حكومي 
أن  المصدر  وأوضــح  رفــح.  معبر 
اإلسعاف  بسيارات  نُقلوا  الجرحى 
العريش  مستشفى  إلى  المصرية 
يدرس  بــدوره  كان  والــذي  العام، 
العالج  توفر  حال  ففي  الحاالت، 
يُبقى  المستشفى  ــي  ف ــالزم  ــ ال
حال  وفي  فيها،  المصاب  على 
يُنقل  أكبر  تدخالت  إلى  احتاجت 
المصاب إلى معهد ناصر للبحوث 

والعالج في القاهرة.

36 جريحًا نقلوا 
إلى مصر

القدس المحتلة، رام اهلل 
العربي الجديد

األعــام  الرغم من منع مسيرة  على 
التي كان اليمني اإلسرائيلي املتطرف 
ينوي تنفيذها، غدًا الخميس، أمام 
بـــاب الــعــامــود فــي الــقــدس املحتلة، 
يــهــوديــة مــتــطــرفــة  إال أن جــمــاعــات 
ــنـــوي اقـــتـــحـــام املـــســـجـــد األقـــصـــى،  تـ
فــي الــيــوم نــفــســه. فــي املــقــابــل، دعــت 
تـــجـــّمـــعـــات وطـــنـــيـــة وشـــبـــابـــيـــة إلـــى 
ت 

ّ
وحث االقتحامات.  لتلك  التصدي 

املقدسية،  املدينة  أبناء  التجمعات 
إلــيــهــا من  الــوصــول  ومـــن يستطيع 
الــضــواحــي الــقــريــبــة، االحــتــشــاد في 
الــعــامــود، اعــتــبــارًا من  منطقة بـــاب 
ظــهــر الـــغـــد. وأطـــلـــق مــديــر املــســجــد، 
الكسواني تحذيرًا، من  الشيخ عمر 
نــيــة املــســتــوطــنــني اقــتــحــام املــســجــد 
عــنــوة. وقــــال فــي حــديــٍث لـــ«الــعــربــي 
فــــإن  ذلـــــــــك،  حـــــــدث  »إن  الـــــجـــــديـــــد«، 
ــدًا ال يــمــكــنــه تـــوقـــع نــتــائــج هــذه  ــ أحـ
مــن  أن  ــات، خــــصــــوصــــًا  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ االقـ
إليها هم من غــاة املتطرفني  يدعو 

اليهود«. ويأتي ذلك وسط توقعات 
بــــــــــأن تــــبــــحــــث شــــــرطــــــة االحــــــتــــــال 
ــه عــــن بــــدائــــل أخــــرى  ــنــ وأجـــــهـــــزة أمــ
تــمــّكــن تــنــظــيــم املــســيــرة االحــتــالــيــة 
للمستوطنني مع تغييرات جوهرية 
في مسارها، فا ُيسمح للمشاركني 
إلــى منطقتي باب  بــالــوصــول  فيها 
الــعــامــود وبـــاب الــســاهــرة. بــدورهــا، 
جــددت سلطات االحتال إخطارات 
فلسطينية  عائلة   13 ملــنــازل  الــهــدم 
فـــي حـــي الــبــســتــان، بــبــلــدة ســـلـــوان، 
جنوبي الــقــدس، مــن بــني نحو 100 
عائلة مخطرة منازلها بالهدم منذ 
ــوات. وقـــــال رئـــيـــس لجنة  ــنــ عــــدة ســ
ــن أراضــــــي بـــلـــدة ســـلـــوان،  الــــدفــــاع عـ
فخري أبو دياب، وهو أحد أصحاب 
املنازل املهددة بالهدم منذ أكثر من 
لـ«العربي  عشر سنوات، في حديث 
ــديــــد«، إن »طــــواقــــم مــــن بــلــديــة  الــــجــ
االحتال في القدس، سلمت تجديد 
لـ13 عائلة بهدم منازلهم  إخطارات 
خــــال 21 يـــومـــًا، أو ســتــقــوم بــلــديــة 
ــــال بـــهـــدمـــهـــا بـــعـــد انـــقـــضـــاء  ــتـ ــ االحـ
ــد مـــنـــفـــصـــل،  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ ــة«. عــ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ املـ

اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي، 
أمـــس، أيــمــن هــانــي أبـــو الــهــوى )14 
عـــامـــا( خــــال تـــواجـــده فـــي الـــشـــارع 
الــجــديــد بــبــلــدة الـــطـــور فـــي الــقــدس. 
الفلسطينيني  صــيــب عــدد مــن 

ُ
أ كما 

بـــيـــنـــهـــم مــــصــــور صــــحــــافــــي، خــــال 
مواجهات اندلعت على مدخل بلدة 
بيتا، جنوبي نابلس، بينما واصل 
املــــســــتــــوطــــنــــون وقــــــــــوات االحــــتــــال 
االستيطان  لصالح  تجريف  أعمال 
في عدة مناطق من الضفة، وهدمت 
ــــال مـــنـــشـــآت زراعــــيــــة  ــتـ ــ ــوات االحـ ــ ــ قـ
الغربية. من جهته،  جنوبي الضفة 
الفلسطيني«،  »األسير  نــادي  كشف 
أمس، أن قوات القمع التابعة إلدارة 
ســـجـــون االحــــتــــال نـــفـــذت اقــتــحــامــًا 
واسعًا لقسم )7( في سجن »مجدو«، 
مساء أول من أمس اإلثنني، وأطلقت 
خــالــه الـــرصـــاص املــطــاطــي والــغــاز 
داخل غرف األسرى، واعتدت عليهم 
ــالـــضـــرب املــــبــــرح، ثــــم نــقــلــت عــــددًا  بـ
االنفرادي،  العزل  زنازين  إلى  منهم 
الضرب  نتيجة  وأصيب عدد منهم 

واالعتداء عليهم.

وفد عسكري من 
»حماس« في القاهرة... 

واالحتالل يتجاوب مع 
غالبية شروط الحركة

أكدت الحكومة الفلسطينية أن إعادة إعمار غزة ستحصل عبرها )مصطفى حسونة/األناضول(

عثمان لحياني

االنتخابات البرملانية املبكرة في الجزائر 
صارت أمرًا واقعًا، مثلها مثل الرئيس 
والدستور الجديد. وعلى هذا األساس 
يصبح النقاش حول مشروعيتها من 

عدمه مسألة جرى تجاوزها زمنيًا، في 
مقابل النقاش األخطر حول املآالت. 

ما تدركه السلطة، وما هو متفق 
عليه بني جميع املكونات السياسية 

واملدنية وتحاليل الخبراء الفاحصني 
للحالة الجزائرية املتراخية سياسيًا 

واقتصاديًا، أن هذه االنتخابات، وبما 
اعتراها من مشكالت ورفض الحراك 
لها كمسار سلطوي مفروض، تبقى 

الفرصة األخيرة للسلطة وللجزائر.
إذا كان دفع البلد إلى خيارات 

استراتيجية غير مدروسة في العقدين 
السابقني خاصة، والتالعب باملسارات 
السياسية، وتزوير نتائج االنتخابات 

واملحاصصة في السابق، قاد البالد إلى 
نكبة تتلوها نكبة، ومأزق يتبعه مأزق، 

وأزمة تلد أخرى، فإن عدم استيعاب 
هذه الدروس املؤملة، في هذه املرحلة 

الدقيقة، وفي ظل متغيرات عميقة حدثت 
في الشارع وداخل املجتمع السياسي، 

وفي ظروف بالغة التعقيد من اإلكراهات 
االجتماعية واالقتصادية املحلية، 

والتحديات اإلقليمية املتحركة، يضيف 
رصيدًا من الهشاشة والفخاخ، ويقضي 

على ما تبقى من عوامل بقاء الدولة.
ما هو ثابت بالنسبة للجميع، أن الوقت 
لم يعد مناسبًا »للفانتازيا« السياسية، 

وتجربة حلول غير مدروسة. السلطة 
نفسها تبدو في الظاهر مستوعبة 
لذلك وحذرة، إذ إن 29 مليار دوالر 

هو كل ما تبقى في الخزينة العمومية 
من احتياطي الصرف، وهو مقدار قد 
يفي بالحد األدنى من حاجات البالد 

حتى نهاية العام املقبل. لكن هذا األمر 
لن يوفر أية أريحية مالية واقتصادية 
للجزائر، وال يمنح للسلطة أية فرصة 

لشراء السلم االجتماعي، كما كان 
الوضع عليه خالل استفحال األزمة 

املالية في 2018، وال يعطي أي متنفس 
اجتماعي للجزائريني. بل على العكس 
من ذلك تمامًا، يخنق الطبقة املتوسطة 
أكثر ويطحن املستويات الفقيرة. لذلك، 

ومن دون حكومة إنقاذ وطني، وبرنامج 
يحدد األولويات املستعجلة، ورؤية 

تشترك في صياغتها الفواعل الوطنية 
بتجرد تام، سيكون من الصعب على 

الجزائر الخروج من املأزق الراهن. كما 
أن كل محاولة إلعادة إنتاج املقاربات 

الخاطئة واملضللة، وتحت أي عنوان كان، 
نزل«، و«أنا وحدي 

ُ
من قبيل »الرئيس امل

أضيء البلد«، وباقي املسميات التي 
كانت السبب الرئيس في دفع الجزائريني 

إلى الشارع، في فبراير/شباط 2019، 
ستكون الوبال الذي ال ِقبل للبلد به.



قبل أيام من االنتخابات الجزائرية، المقررة السبت المقبل، يبقى العامل 
العشائري )العرش( عنصرًا فاعًال، ترشيحًا وانتخابًا، في ظاهرة لم تنجح 

مختلف األحزاب في تجاوزها، على مدار ثالثة عقود

تظهر االشتباكات 
بين القوى األمنية 

األردنية ومناصرين 
للنائب المفصول 

من البرلمان أسامة 
العجارمة أن جميع 

االحتجاجات تأخذ 
بشكل أساسي 

منحى عشائريًا، 
خصوصًا بعد أن 
اعتبرت العشائر أن 

بيوت الشعر تمس 
»أعراًفا عشائرية 

قديمة«، وأن 
هناك قناعة لدى 

المواطنين بأن 
الدولة عاجزة

45
سياسة

لم يفكر  لذلك  فاتته،  الترشيحات كانت قد 
في الترشح خــارج إرادة العشيرة، ألن ذلك 

سيجعله على هامش النتائج.
انتهت،  التي  االنتخابية  الحملة   

ُ
تخل ولــم 

أمس الثالثاء، من لجوء عدد من املرشحني 
إلى استخدام العمل العشائري، والذي يعد 
من املحّددات األساسية لنتائج االنتخابات 
البرملانية في بعض املناطق، بسبب تحّكم 
الناخبني، خصوصًا  العشائرية في سلوك 

في الريف ومناطق الداخل بشكل جلي.
ويــبــدي املــحــلــل الــســيــاســي يحيى بــوزيــدي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، اعــتــقــاده  فـــي حـــديـــٍث لـــ
التنافس  مواسم  أحــد  »االنتخابات هي  أن 
بــني الــعــروش، مــع سعي كــل مــرشــح لكسب 
ــــروش  ــع عـ ــ ــتــــحــــالــــف مـ ــه والــ ــرشــ أصـــــــــوات عــ
أخــــرى، تــحــديــدًا تــلــك الــتــي لــم يــتــقــدم منها 
أحد لخوض املنافسة االنتخابية، أو تضّم 
ــى عــــروش  ــ الـــقـــائـــمـــة مـــرشـــحـــني يــنــتــمــون إلـ
قـــدر ممكن  أكــبــر  لــحــصــد أصــــوات  مختلفة 
مـــن الـــنـــاخـــبـــني«. ويــشــيــر إلــــى أن »الــنــجــاح 
للعرش، وأن  انتصارًا  ُيعتَبر  االنتخاب  في 
ــن الـــعـــرش إلـــى مــؤســســات صنع  وصــــول ابـ
ــًا لــلــحــصــول عــلــى  ــرار يــتــيــح لـــهـــم فـــرصـ ــقــ الــ
الــبــرامــج التنموية  مكاسب أكــبــر، فــي إطـــار 
الريفية  للمناطق  الــدولــة  تخصصها  التي 
ــراع إلـــى  ــظ انـــتـــقـــال الــــصــ ــدًا. واملــــالحــ ــديـ تـــحـ
ذاتها، وبالتالي بات هناك  العروش  داخــل 
تنافس بني العائالت التي كانت في السابق 
تتكتل داخــل عرشها في مواجهة العروش 

األخرى«.
ــم مــــن مــــــرور ثـــالثـــة عـــقـــود مــن  وعـــلـــى الــــرغــ
الجزائر،  في  السياسية  التعددية  التجربة 
وتواجد عدد كبير من األحــزاب السياسية، 

من  الرغم  على  الناخبة،  الكتلة  الختيارات 
تطور النسيج املجتمعي في الجزائر.

وحـــول الــــدور الــعــشــائــري فــي االنــتــخــابــات، 
اعتبر رئيس حــزب »جيل جــديــد« جياللي 
سفيان، في ندوة ُعقدت يوم األحد املاضي، 
الـــعـــشـــائـــريـــة  ــــرات  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ والـ ــغــــوط  الــــضــ أن 
ــات، هــــي حــقــيــقــة ســيــاســيــة  ــابــ ــتــــخــ فــــي االنــ
ورأى  إنكار وجودها.  يمكن  ال  ومجتمعية 
يميل  مجتمعنا  أن  ننكر  أن  يمكن  »ال  أنـــه 
فـــي مــثــل هــــذه املـــنـــاســـبـــات إلــــى الــجــهــويــة، 
الــعــروشــيــة )الــعــشــائــريــة( واتــبــاع املصالح 
ــًا فـــي الــوقــت  ــيـ الــشــخــصــيــة واملـــحـــلـــيـــة«، داعـ
ــى »تــــجــــاوز الــتــقــالــيــد واألعـــــــراف  ــ نــفــســه إلـ
املعمول بها، إلحقاق وضع سياسي واضح 
ــم، تــتــحــكــم فـــيـــه املـــعـــايـــيـــر والـــبـــرامـــج  ــالـ ــعـ املـ
واألفــكــار، أكثر مــن أيــة ارتــبــاطــات قبلية أو 

عروشية«.
لــكــن الــعــشــائــر فــي بــعــض مــنــاطــق الــجــزائــر، 
ــة، شـــرقـــي  ــلـ ــشـ ــنـ ــــي تـــبـــســـة وخـ خـــصـــوصـــًا فـ
الـــبـــالد، والــجــلــفــة واملــســيــلــة وغــــردايــــة، في 
وسطها، والشلف وعني الدفلى، في غربها، 
وبــدرجــة أقـــل فــي مــنــاطــق الــجــنــوب، تسبق 
تــفــكــيــر األحـــــــزاب الــســيــاســيــة مـــن الــنــاحــيــة 
الــبــراغــمــاتــيــة. وتــلــجــأ الــعــشــائــر غــالــبــًا إلــى 
وضــــع مــرشــح مـــن أبــنــائــهــا فـــي كـــل قــائــمــة، 
فتضمن العشيرة الفوز في أي الئحة. وفي 
اجتماعات  العشائر  جري 

ُ
ت املناطق  بعض 

ــــني هــــــؤالء،  ــا. ومــــــن بـ ــيـــهـ لــتــســمــيــة مـــرشـــحـ
الطالب الجامعي حسني بزينة، الذي يعمل 
فــــي قـــطـــاع اإلعــــــــالم، وكــــــان مــــن بــــني الـــذيـــن 
منطقة  فــي  لعشيرته  بترشيحهم  تــقــدمــوا 
النفوذ فيها عرشان  تبسة، والتي يتقاسم 
كبيران، أوالد سيدي عبيد والنمامشة، لكن 

لــم تنجح فــي تحقيق  إال أن هـــذه األحــــزاب 
العشائري،  النسيج  داخــل  اختراقات كبرى 
في  مهم  مجتمعي  كمحدد  عليه  القفز  وال 
أدوات  نمو  أن  كما  االنتخابية.  املناسبات 
يلِغ  لم  الجزائر،  في  الديمقراطية  املمارسة 
بــالــكــامــل دور الــعــشــيــرة فـــي االنــتــخــابــات، 
بسبب ارتــبــاط الـــوالء بــني الــفــرد والعشيرة 
في بعض مدن البالد كتبسة وخنشلة وأم 
ــراس شــرقــي الــجــزائــر،  ــ الــبــواقــي وســــوق أهـ
ــلــــة والــــجــــلــــفــــة، فـــــي وســــطــــهــــا. فــي  ــيــ واملــــســ
املدن  في  العشائري  العامل  يخفت  املقابل، 
والـــحـــواضـــر الــكــبــرى كــالــعــاصــمــة ووهــــران 
ــا. وهــــي  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــيــــف وقـــســـنـــطـــيـــنـــة وغـ وســــطــ

حــواضــر قــد يــعــّوض فيها عــامــل العالقات 
الــعــائــلــيــة واملــنــاطــقــيــة الــعــامــل الــعــشــائــري 

كمحدد انتخابي.
ــلــــوم  ــاق، يـــــوضـــــح أســــــتــــــاذ الــــعــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
السياسية عــبــد املــالــك نــاصــري فــي حــديــٍث 
للقبيلة  »الــــــوالء  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
قــائــمــًا  يـــــــزال  ال  ــــرش،  ــعـ ــ الـ أو  الـــعـــشـــيـــرة  أو 
بعض  فــي  ومجتمعية  ســيــاســيــة  كحقيقة 
املشاركة  مع  عالقة  في  الجزائرية،  املناطق 
االنــتــخــابــيــة والــســيــاســيــة أيـــضـــًا. وتــــؤدي 
في  سياسيًا  دورًا  العروشية،  أو  العشيرة 
تحديد بعض معالم التشكيالت السياسية 
الــتــي تــحــظــى بـــاإلجـــمـــاع«. ويــشــيــر إلـــى أنــه 

الديمقراطية،  اآلليات  نمو  من  الرغم  »على 
الـــعـــشـــائـــري عــلــى خـــيـــارات  الــتــأثــيــر  إال أن 
ــالـــس املــحــلــيــة يــبــدو  ــبـــرملـــان واملـــجـ نـــــواب الـ
واضــحــًا، خــصــوصــًا فــي عـــدد مــن الــواليــات 
السياسي  التحديث  إن  بالتالي،  الداخلية. 
في امليكانيزمات التي تدير االنتخابات لم 
الــقــرارات، التي ال تزال  يغير في الكثير من 
تخذ مــن خــالل االحــتــكــام لــقــرار املجموعة 

ُ
ت

أو العرش، الذي يرفع من شأن مرشح على 
حساب آخر«.

ويـــؤكـــد أن »بــعــض األحـــــزاب الــســيــاســيــة ال 
تــزال تفكر داخــل أطــر اجتماعية في تقديم 
مــرشــحــيــهــا وفــــي الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة من 

أجل تحقيق مكسب سياسي، خصوصًا أن 
حــدود  فــي  التضامن  أو  القبلية،  العصبية 
عالقات القرابة والعشيرة، أحد الدوافع في 
االخــتــيــارات  السياسية وتــحــديــد  املــشــاركــة 
واملــحــلــيــة بشكل  النيابية  االنــتــخــابــات  فــي 
خـــاص«. ويعتبر نــاصــري أنــه »عــلــى الرغم 
للتحديات  السياسية  املكونات  مواكبة  من 
ــة، بــفــعــل نـــشـــوء جـــيـــل جـــديـــد مــن  ــداثــ والــــحــ
ــبـــاب املــتــشــبــع  ــيــــادات املــحــلــيــة مــــن الـــشـ ــقــ الــ
بوسائل التواصل االجتماعي، الذي ال يقبل 
فرض قرارات معينة، إال أن ذهنية االنتماء 
استغاللها  يتم  القبلية  والــحــزبــيــة  القبلي 
ــــراض شــخــصــيــة، تــحــديــدًا في  لــتــحــقــيــق أغــ
إلى  ويشير  الــكــبــرى«.  السياسية  املــواعــيــد 
أن »الـــعـــامـــل الــعــشــائــري ســيــبــرز أكـــثـــر في 

انتخابات املجالس البلدية«.
ويــبــرز فــي هـــذا اإلطــــار تــســاؤل عــن اآللــيــات 
العشائرية  عــبــرهــا  تتحكم  أن  يــمــكــن  الــتــي 
فــي االنــتــخــابــات فــي الــجــزائــر، فــي املناطق 
الــتــي مـــا زالــــت االرتـــبـــاطـــات الــقــبــلــيــة بـــارزة 
فـــيـــهـــا، خـــصـــوصـــًا فــــي ظــــل وجــــــود أجـــيـــال 
جـــديـــدة، تــبــدو ظــاهــريــًا مــنــفــلــتــة مـــن قــيــود 
 إلــى 

ً
املــؤســســات االجــتــمــاعــيــة، وأكـــثـــر مــيــال

كما  الفردية.  السياسية  االخــتــيــارات  حرية 
أن تمدد هيمنة الدولة ظاهر على النسيج 
ــــدور االجــتــمــاعــي  املــجــتــمــعــي مـــع تـــراجـــع الــ
الــداخــلــيــة،  املــنــاطــق  فـــي  للقبيلة واألعـــيـــان 
ــتـــوى الـــتـــعـــلـــم لــــــدى الــنــخــب  وارتــــــفــــــاع مـــسـ
الجديدة، ووجــود أحــزاب سياسية وكوادر 
وقيادات محلية، يفترض أن تكون تجاوزت 
السياسية  املمارسة  في  العشائري  العامل 
ــــع يـــخـــالـــف ذلـــك  ــــواقـ واالنـــتـــخـــابـــيـــة. لـــكـــن الـ
تمامًا، إذ ال تصمد االختيارات الفردية أمام 

اجتماعية  سيرورة  بسبب  العشيرة،  رغبة 
تــجــعــل مــن الــعــشــيــرة اإلطــــار الــــذي يحتمي 
املصالح  األفـــراد ويحققون عبره بعض  به 
الوظيفي  التضامن  فيها  بما  والحاجيات، 
واالجــتــمــاعــي. ويــبــرز ذلـــك مــن خـــالل عــودة 
ــوادر الـــجـــامـــعـــيـــة إلـــى  ــ ــكــ ــ ــ ــدد كـــبـــيـــر مــــن ال ــ عــ
حواضنها االجتماعية ومناطقها األصلية 
للترشح فيها، بداًل من الترشح في مناطق 

إقامتها الحالية.
ومــن هــؤالء، املحلل رضــوان بوهيدل، الذي 
ــل الــتــرشــح 

ّ
يــقــيــم فـــي الــعــاصــمــة، لــكــنــه فــض

ــنـــة، شــرقــي  ــاتـ ــتــــه األصـــلـــيـــة، فــــي بـ فــــي واليــ
الــجــزائــر، وكــذلــك رئــيــس »املــجــلــس الوطني 
الذي يعمل  للصحافيني« رياض بوخدشة 
ويقيم في العاصمة، لكنه عاد للترشح في 
واليته األصلية ميلة، شرقي البالد، بسبب 

اعتبارات االستقواء بالحاضنة.
ــاع  ــمــ ــتــ ــم االجــ ــلــ ــي عــ ــ ــة فــ ــثــ ــاحــ ــبــ وتـــعـــتـــقـــد الــ
آلــيــات  الــســيــاســي فهيمة ضــيــف، أن هــنــاك 
 أســــاســــيــــًا فــي 

ً
تـــجـــعـــل مــــن الـــقـــبـــيـــلـــة فــــاعــــال

االنتخابات، لكونها توفر ما يمكن وصفه 
وتــرى في حديٍث  االجتماعي«.  املــال  »رأس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »شــبــكــة الــعــالقــات  لـــ
ـــت حــســب آلــيــة 

ُ
ــر وتـــخـــف

ُ
الــعــشــائــريــة تــحــض

مــصــلــحــيــة، يــســتــثــمــرهــا املــرشــحــون حسب 
خالل  من  وأيضًا  القائم،  السياسي  النسق 
الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة املــحــيــطــة«. وتــشــرح 
أنه »كمالحظة أولى يمكن االلتفات إلى أن 
بعض الكوادر مّمن انتقلوا للعمل واإلقامة 
ــات كــبــرى كــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة،  فــي واليــ
االنتخابات  في  السياسية  مشاركتهم  لكن 
البرملانية الحالية تمت في مسقط رأسهم، 
أي فــي األمــاكــن الــتــي ولــــدوا فيها أو مكان 
الــــعــــشــــائــــري. كـــمـــا أن عـــشـــرات  تـــجـــمـــعـــهـــم 
املــرشــحــني تــنــقــلــوا ظــرفــيــًا لــلــتــرشــح بــاســم 
أحـــزاب أو قــوائــم حــرة فــي مدنهم األصلية. 
وهــذا يؤكد وجــود والء عشائري يتم وفق 

شبكة عالقات مصلحية«.
وتــوضــح أن »هــنــاك مــالحــظــة ثــانــيــة بــرزت 
فـــي الــتــرشــيــحــات النــتــخــابــات 12 يــونــيــو، 
الجزائر  فــي  العشائرية  الــــوالءات  أن  وهــي 
الحزبية  االنشقاقات  من  مزيد  في  تسببت 
وبروز القوائم الحرة التي تمثل القبيلة، من 
حتى،  التقليدية  صورتها  تتضح  أن  دون 
لكنها بــرزت من خــالل الكم الهائل من تلك 
الــقــوائــم الــتــي بــنــت تــرشــحــهــا عــلــى أســـاس 
الـــقـــرب الــعــشــائــري والـــعـــالقـــات الــعــائــلــيــة«. 
وتــقــول ضــيــف إن »لــهــذا الــوضــع تــداعــيــات 
ســلــبــيــة، ألن اســـتـــدعـــاء الــعــشــائــريــة يــكــون 
على حــســاب قيم املــواطــنــة. وهـــذا مــا يمكن 
أن يــؤثــر عــلــى الــديــمــقــراطــيــة. وبــــداًل مــن أن 
يصبح الصراع أو التجاذب السياسي بني 
أفكار وأيديولوجيات ومشاريع مجتمعية، 
ــرة.  ــيـ ــشـ ــعـ ــبــــح الـــــصـــــراع بـــــني الــــحــــي والـ أصــ
وفـــي الــنــهــايــة، فـــإن الــفــائــز فــي االنــتــخــابــات 
بفضل هذه النزعة، يسعى إلى رد الجميل 
لــحــاضــنــتــه الــشــعــبــيــة، فـــي إطــــار ضــيــق، ما 
يضّر بالصالح العام، ولألسف هذه الثقافة 
ه للسلوك السياسي واالنتخابي  هي املوجِّ

في بعض املناطق«.

االنتخابات الجزائرية

ناعور األردنية... العشيرة تنافـس الدولة

االنتخابية  الحملة  أمـــس  انــتــهــت 
الخاصة باالنتخابات التي ستُجرى يوم 
السبت الختيار أعضاء البرلمان الجزائري 
ــاســعــة. وجـــرت  ــت فـــي عــهــدتــه ال
يوم  انطلقت  التي  االنتخابية  الحملة 
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ينص  الذي  القانون  إطار  في  يومًا، 
أيام من  ثالثة  تنتهي قبل  أنها  على 
غدًا  يبدأ  أن  وينتظر  االقتراع.   تاريخ 
إلى  الرّحل  البدو  تصويت  الخميس 
وسط  الخارج  في  الجزائريين  جانب 
في  المشاركة  بشأن  بينهم  انقسام 
أو  االنتخابات على أمل إحداث تغيير 

المقاطعة.

صمت تمهيدًا 
لبدء االقتراع

قضية

إضاءة

الجزائر ـ عثمان لحياني

مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد االنــتــخــابــات 
الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة فــي الــجــزائــر، 
ــت املـــقـــبـــل،  ــبــ ــســ املـــــــقـــــــررة يــــــــوم الــ
ــلــــدعــــايــــة  ــة لــ ــ ــــوحـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــة املـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ وانــــــتــــــهــــــاء املـ
االنتخابية األسبوع املاضي، تتحرك أدوات 
الناخبة  الكتلة  لتوجيه  أخـــرى  انــتــخــابــيــة 
املتبقية  األيــام  املحلية في  املستويات  على 

توفر القبيلة 
رأس المال االجتماعي 

في االنتخابات

الوالءات العشائرية 
تسببت في مزيد من 

االنشقاقات الحزبية

سلطة »العرش« عصيّة 
على التجاهل

تعاظم دورها انتخابيًا وسط عجز 
السلطات عن توفير المتطلبات األساسية

الــتــي تــفــصــل عــن يـــوم االقـــتـــراع. ويــبــرز في 
عامل  الجزائر  في  الداخلية  املناطق  بعض 
ــذه  ــــدى هـ ــإحـ ــ ــة(، كـ ــريــ ــائــ ــشــ ــعــ »الــــــعــــــرش« )الــ
األحــزاب  تــدافــع  مــع  التأثير،  بالغة  األدوات 
والقوائم للفوز بثقة و»وعد« أعيان العشائر 
ويقّر  االنــتــخــابــات.  فــي  بدعمهم  وعقالئها 
قادة أحزاب عدة بالتأثيرات العشائرية على 
توجهات الناخبني، ويعّبرون عن مخاوفهم 
مــن اســتــمــرار تأثير ذلــك فــي تحديد نسبي 

أمس  )الصورة(،  بعيبش  بن  الطاهر  الجديد«،  »الفجر  حزب  رئيس  أبدى 
من  لها  لما  االنتقالية،  المرحلة  من  »مخاوفه«  تيبازة،  في  الثالثاء 
الجزائر  ــدة  وحـ على  ــورة  ــط »خ
وأمنها«. وقال في تجمع شعبي 
إن  تيبازة،  وسط  العامة،  بالمكتبة 
حزبه »متخوف من طرح المجلس 
رافضو  به  يطالب  الذي  التأسيسي 
أن  معتبرًا  التشريعية«،  االنتخابات 
يسمح  ال  للبالد  الحالي  »الــوضــع 
وخطرة  حساسة  قضايا  بمناقشة 
عــلــى غـــرار عــنــاصــر ومــقــومــات 

الهوية الوطنية واألمة«.

أنها  ناعور  منطقة  اسم  ورود  عند  األردنيين  بال  في  يخطر  ما  جّل  كان 
منطقة جذب سياحي، بسبب موقعها المميز، لكونها نافذة على البحر 
كونها  عن  فضًال  واألغــوار،  الميت 
ُتطل على مرتفعات مدينة القدس 
فلسطين.  ومرتفعات  المحتلة 
المنطقة  سكان  عــدد  كــان  وإذا 
فإن  نسمة،  ألف   130 يقارب  اليوم 
عمرانها بشكل واضح ومنظم بدأ 
بها  حلت  أن  بعد   ،1901 العام  في 
مهجرة  شركسية  عائلة   50 نحو 
من شمال القوقاز. وبعد ازدهارها 

أصبحت منطقة جذب سكاني.

خشية من المجلس التأسيسي

130 ألف نسمة

استخدم األمن قنابل الغاز ضد مناصري العجارمة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

خالل الحملة االنتخابية الرئاسية في عام 2014 )فاروق بطيش/فرانس برس(

إصابات، يوم األحد املاضي، يؤكد أنه ال نية 
من قبل األجهزة األمنية أو الطرف العشائري 
ــذاء  ــد يــريــد إيـ ــر، فـــال أحـ ــ إصـــابـــة الـــطـــرف اآلخـ
التهدئة.  الى  الطرف اآلخــر، والجميع يذهب 
أنــه ال يمكن السيطرة  إلــى  وفــي حــني يشير 
ال  أنــه  يعتبر  فإنه  الكبيرة،  التجمعات  على 
لــإصــالح، في ظل اتخاذ أساليب غير  قيمة 
ــوار، مــشــددًا  ــحــ ديــمــقــراطــيــة ال تـــقـــوم عــلــى الــ
ــرار بـــاإلصـــالح  ــمــ ــتــ ــو االســ عـــلـــى أن األهــــــم هــ
ــــن خـــالل  الـــســـيـــاســـي لـــحـــفـــظ االســـــتـــــقـــــرار، مـ
ــع قـــوانـــني تــلــبــي طـــمـــوحـــات املـــواطـــنـــني،  وضــ
قــوانــني  عــبــر  السياسية  توجهاتهم  وتــؤطــر 
ديمقراطية تليق باملواطنني. ويشير إلى أنه 
لم يحدث من قبل في ناعور واملناطق القريبة 
منها أحــداث مشابهة، ولم يكن هناك صدام 
بــني األمـــن واملــواطــنــني فــي األردن ســـوى في 
العام 1989، وقد تم تجاوزها في ذلك الوقت.

تأخذ  االحتجاجات  أن جميع  املــالحــظ  ومــن 
بشكل أساسي منحى عشائريًا، حيث تؤدي 
إضافية  أدورًا  اليوم،  األردن،  في  العشائرية 
إلى جانب أدوارها الرئيسية اجتماعيًا، فهي 
تفرض نفسها بقوة على الساحة السياسية، 
األحــزاب والقوى  وتعزز حضورها، لتهمش 
الــســيــاســيــة، وتــفــرض نفسها بــوضــوح على 
مـــســـرح اإلعــــــــداد والـــتـــقـــديـــم والــــفــــرز األولـــــي 
الحزبيني،  وحــتــى  لالنتخابات.  للمرشحني 
أو أصــــحــــاب الـــتـــاريـــخ الـــحـــزبـــي، يـــهـــرولـــون 
نــحــو عــشــائــرهــم، ويــــعــــودون إلــــى قــواعــدهــم 
والترشح  والتأييد  للدعم  طلبًا  االنتخابية، 
باسمها، وهم بذلك يرضخون لعمليات الفرز 

عّمان ـ أنور الزيادات

لــطــاملــا كــانــت مــنــطــقــة نـــاعـــور، جــنــوب غــربــي 
العاصمة األردنية، منطقة هادئة. إذ لم تشهد 
الــدولــة، ومعظم ما كان  سابقًا عصيانًا على 
يــســّجــل فــيــهــا أحــيــانــًا مـــشـــاجـــرات عــشــائــريــة 
بــســيــطــة، كــمــا بــاقــي مــنــاطــق األردن ســرعــان 
مـــا تــنــتــهــي، لــكــنــهــا ال تــحــمــل بـــعـــدًا أمــنــيــًا أو 
ســيــاســيــًا، بــاســتــثــنــاء مــقــتــل الــشــيــخ صــايــل 
العام 1923، بعد هجومه على  في  الشهوان، 
مدرعة لإنكليز بحربة وبندقية قديمة، وقد 
قتل معه الكثير من الفرسان في هذه املعركة، 
وذلك بعد تأسيس إمارة شرق األردن بعامني.

لكن منذ األســبــوع املــاضــي، حــضــرت ناعور 
بقوة في املشهد السياسي واألمني األردني، 
املنطقة بني  الــتــي شهدتها  املــواجــهــات  بــعــد 
ــار الــنــائــب املــفــصــول  ــقـــوات األمــنــيــة وأنـــصـ الـ
أصــوات  خاللها  وسمعت  العجارمة،  أسامة 
الــعــيــارات الــنــاريــة، واســتــخــدمــت قـــوى األمــن 
خاللها قنابل الغاز املسيل للدموع. وسجلت 
ــاء الـــســـبـــت املـــاضـــي،  ــــالل مــــواجــــهــــات، مـــسـ خـ
إصابة 4 عناصر من ضمن قوة أمنية كانت 
ــن الــعــام  ــ تــتــعــامــل مـــع مـــا قـــالـــت مــديــريــة األمـ
ــال شــــغــــب«. وبــيــنــمــا  ــمــ إنـــهـــا »أعــ فــــي األردن 
لــم تــحــدد طبيعة إصــابــاتــهــم أظــهــرت صــور 
ــابــــات أنـــهـــا طــفــيــفــة. وفــيــمــا اســتــعــادت  اإلصــ
املاضي،  األحــد  الحذر منذ  املنطقة هــدوءهــا 
فــإن ذلــك لــم يمنع اســتــمــرار الــوجــود األمني 
ف، الذي يمكن مالحظته على مقربة من 

ّ
املكث

كما  نــاعــور.  تتبع  الــتــي  البساتني  أم  منطقة 
ــادت األحـــــداث طـــرح تـــســـاؤالت عـــدة حــول  ــ أعـ
إدارة األزمة، من جهة النائب املفصول، الذي 
يعرف بخطابه الشعبوي، والدولة على حد 
سواء، فيما تجددت االنتقادات لتنامي دور 
الــعــشــائــر لتتحول طــرفــًا حــاســمــًا فــي أزمـــات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، بـــل حــتــى وتــضــرب 

أسس الدولة املدنية.
وكــانــت األزمــــة بــــدأت عــنــدمــا صــــّوت مجلس 
الـــنـــواب األردنــــــي، فـــي جــلــســة مــغــلــقــة عقدها 
أواخـــــــر مــــايــــو/أيــــار املــــاضــــي، عـــلـــى تــجــمــيــد 
عامًا  وقطع مخصصاته  العجارمة  عضوية 
القانونية  اللجنة  اعتبرته  واحــدًا، بسبب ما 
ــلـــبـــرملـــان وهــيــبــتــه  فــــي املـــجـــلـــس »إســــــــــاءة« لـ
وكان  الداخلي.  والنظام  وأعضائه  وسمعته 
الــعــجــارمــة قــد أكــــد، خـــالل جــلــســة للمجلس، 
الــتــزامــه بــمــا تــفــرضــه مـــواد الــنــظــام الــداخــلــي 

وليس الدولة، وأن الهوية الجامعة هي الهوية 
الــوطــنــيــة املــرتــبــطــة بــالــدولــة ولــيــس الــروابــط 
العشائرية، معتبرًا أن قوانني االنتخاب هي 
الــتــي رّســخــت مــفــهــوم الــعــشــائــريــة فــي عقول 
ر من أن العشائرية تحاول، في 

ّ
الشباب. ويحذ

العاطلني عن  الشباب  األخيرة، حشد  الفترة 
لم تعمل  العمل واملهمشني والفقراء، والذين 
على  فهناك  لهم،  حلول  خلق  على  الحكومة 
سبيل املثال 423 ألف طلب وظيفة مقدم من 
اإلحــصــاءات  تشير  فيما  جامعات،  خريجي 
عـــام بلغت 25  الــبــطــالــة بشكل  أن نسبة  إلـــى 
في املائة، وبني الشباب 50 في املائة، وهؤالء 

أشخاص يسهل استقطابهم.
السياسي،  واملحلل  الكاتب  يــرى  جهته،  مــن 
أنــيــس الــخــصــاونــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
وإغــالق  العشائرية  التجمعات  أن  الجديد«، 
القوى األمنية تحت  الطرق، واملواجهات مع 
غـــطـــاء عـــشـــائـــري فــيــهــا تــنــمــر عـــلـــى الـــدولـــة 
وقوانينها وسلطاتها. ويعتبر أن السلطات 
أعادت املجتمع إلى عقود، عبر قانون الصوت 
الواحد الذي يرسخ العشائرية في املجتمع، 
ــزاب في  فــي وقــت يجرى فيه إنــهــاء دور األحـ
الحياة السياسية، ليصبح التعصب للقبيلة 
ــاســـب. ويـــوضـــح  ــكـ هــــو الـــطـــريـــق لــتــحــقــيــق املـ
ــه مــن  ــ ــاربـ ــ أن »الــــعــــجــــارمــــة نـــجـــح بــــصــــوت أقـ
عــشــيــرة الــعــجــارمــة«، ولــذلــك ســيــعــود إليهم 
أن اإلصــالح  القبلية، معتبرًا  وإلــى عصبيته 
الــســيــاســي ال يــتــم عــبــر تــجــمــعــات عــشــائــريــة 
الــدولــة، وتــفــرض على  تأخذ دور مؤسسات 
الــــدولــــة مــنــطــقــهــا وقـــانـــونـــهـــا وعــنــجــهــيــتــهــا، 
كله  الــوطــن  بنيان  يهز  أن  يــريــد  فالعجارمة 
من أجل االنتقام من السلطة التشريعية التي 

فصلته لفجاجة أسلوبه.
وبحسب الخصاونة فإنه ال يمكن املطالبة 
بـــاإلصـــالح عـــن طــريــق الـــزحـــف الــعــشــائــري 
 :

ً
ــبــــات، مــتــســائــال والـــتـــخـــريـــب وحــــــرق املــــركــ

مـــا مــعــنــى الــــدعــــوات املـــوجـــهـــة لــلــمــنــاصــرة 
الــعــشــائــريــة، ومـــا معنى إغـــالق طـــرق تمثل 
شــريــانــًا حــيــويــًا فـــي املــمــلــكــة، واالســـتـــقـــواء 
ــلــــى الــــــوطــــــن؟ وتـــــابـــــع »مــــن  بـــالـــعـــشـــيـــرة عــ
يــقــول إن الــعــشــائــر ستسعى إلـــى اإلصـــالح 
الــديــمــقــراطــي، فــي الــوقــت الـــذي تتمتع فيه 
في  املــعــدل  إلــى  بمقاعد جامعية ال تستند 
أبنائها  لتعيني  وتضغط  العامة،  الثانوية 
سفراء ووزراء ومحافظني على أسس أبعد 

ما تكون عن اإلصالح«.

التي تجريها العشيرة، تحت نظر السلطات، 
ــتـــي ال يــســتــطــيــعــون فـــي مــعــظــم األحـــيـــان  والـ

تجاوزها أو التعدي على مخرجاتها.
وفـــي الــســيــاق، يــقــول أســـتـــاذ عــلــم االجــتــمــاع 
»العربي الجديد«، إن دور  حسني الخزاعي، لـ
العشيرة تعاظم، بعد أن أصبح هناك قناعة 
لدى املواطنني بأن الدولة عاجزة عن توفير 
ــة، وحــل  ــة والــــضــــروريــ ــيـ املــتــطــلــبــات األســـاسـ
مشاكلهم، مثل توفير فرص العمل ومحاربة 
الفقر، إضافة إلى تراجع الخدمات الصحية 
ــــرى أن  ــار. ويـ ــعــ ــاع األســ ــفــ والــتــعــلــيــمــيــة، وارتــ
مــا يــتــم هــو عملية تــفــريــغ لــالحــتــقــان، فعند 
حدوث أية مشكلة تتم العودة إلى العشيرة، 
عــلــى الضغط  قــــادرة  أنــهــا  الــنــاس  إذ يعتقد 
في  املطالب،  الحكومة، وتحقيق بعض  على 
ظــل غــيــاب األحــــزاب والــنــقــابــات. ويــوضــح أن 
غــيــاب الــعــدالــة واملـــســـاواة يــزيــد مــن اللحمة 
النفوذ  العشائر صاحبة  أن  القبلية، خاصة 
ولهذا  العليا،  الوظائف  من  بالكثير  تحظى 
يتم االســتــقــواء مــن قبل األفـــراد فــي العشائر 
لــلــحــصــول عـــلـــى املـــكـــاســـب، خـــاصـــة فــــي ظــل 
الدولة  قبل  مــن  تحيزًا  مواطنون  يعتبره  مــا 

لعشائر على حساب أخرى.
ويــعــتــبــر الــخــزاعــي أن الــعــشــائــر هــي حشود 
مشكلة  حصول  عند  تجتمع  مؤقتة  منظمة 
محددة، ولها قائد معروف، وبعدها تتفرق، 
لــكــن الــخــطــورة كــبــرى إذا أصــبــحــت حــشــودًا 
منظمة دائــمــة. ويشير إلــى أنــه خــالل الفترة 
املاضية، فشلنا في التربية الوطنية، وإقناع 
الناس أن الشارع والخدمات ملك للمواطنني 

واحترامه لها، فيما حاول زمالء له مقاطعته، 
رافعًا  الــنــواب،  ليقدم تحية ألعــضــاء مجلس 
ــه فــــي تــقــلــيــد لــلــتــحــيــة  ــ ــانـــب رأســ ــــى جـ ــده إلـ ــ يـ
الــعــســكــريــة. وعـــنـــد مــطــالــبــة رئـــيـــس مجلس 
الــــنــــواب عـــبـــد املـــنـــعـــم الـــــعـــــودات، لــــه بــتــقــديــم 
اعــــتــــذار، رد الــعــجــارمــة بــقــولــه: »افــصــلــنــي«، 

ليرفع الرئيس الجلسة.
وقبل ذلك عّبر العجارمة عن غضبه من قطع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن كــافــة أنــحــاء اململكة، 
 
ّ
يـــوم الــجــمــعــة 21 مــايــو املـــاضـــي، مــعــتــبــرًا أن
ذلــــك مــرتــبــط بــالــفــعــالــيــات الــتــضــامــنــيــة مع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني. وأجــــــــج تـــصـــويـــت مــجــلــس 
النواب، األحد املاضي، باملوافقة على مذكرة، 
العجارمة،  نــواب، تطالب بفصل  قّدمها 108 
وهــو املجمدة عضويته باألصل والــذي قدم 
ــاء املـــاضـــي، غــضــب أقــاربــه  ــعـ اســتــقــالــتــه األربـ
الشعر  بيوت  بعد هدم  ومؤيديه، خصوصًا 
بالعشيرة،  الخاصة  تقليدية(،  بدوية  )خيم 
النائب  داعمي  معدة الستقبال  كانت  والتي 
املــفــصــول. ورأى الــعــديــد مــن شــبــاب املنطقة، 
وفــــــــق تـــعـــلـــيـــقـــات عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
وقد  تمسهم،  النائب  عقوبة  أن  االجتماعي، 
أساءهم هدم بيوت الشعر التي كانت معدة 
املــتــضــامــنــني، باعتبار  الســتــقــبــال ضــيــوفــهــم 
أن ما جرى »يمس أعرافًا عشائرية عميقة«، 
فــيــمــا اعــتــبــر بــعــضــهــم أن الــســبــب الــرئــيــســي 
لعقوبة العجارمة يعود ألنه يطالب بتطهير 
ــقـــابـــل، رفــضــت  الــبــلــد مـــن الـــفـــاســـديـــن. فـــي املـ
الــدولــة مــا ســّمــتــه »اســتــقــواء عليها مــن قبل 
فئة خارجة على القانون«، خصوصًا بعدما 
على  األخير  مع حــرص  االشتباكات  ترافقت 
أنــصــاره بالسيف  مــن  العشرات  بــني  الظهور 
واملـــســـدس، وســـط دعــــوات للعنف تــجــاه من 

»العمالء والجواسيس«.  وصفهم بـ
ــمـــد املـــنـــاعـــســـة، وهـــو  ويــــقــــول الــثــالثــيــنــي أحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــن ســكــان املــنــطــقــة، لـــ
األزمـــــة الــتــي تــفــجــّرت يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا 
بشكل  لكن  والعجارمة،  السلطات  الــطــرفــان، 
أساسي السلطات التي كان من املفترض، من 
البداية  القضية منذ  أن تعالج  وجهة نظره، 
أن هــدم بيوت  إلــى  بطريقة مختلفة. ويشير 
ــتـــي كــانــت  الــشــعــر الـــخـــاصـــة بــالــعــشــيــرة، والـ
املفصول،  للنائب  املــؤازريــن  معدة الستقبال 
العشيرة بال استثناء،  أبناء  استفزت جميع 
وكـــانـــت نــقــطــة تــصــعــيــد كــبــيــرة. ويــعــتــبــر أن 
عـــدم الــســمــاح بــبــنــاء بــيــوت الــشــعــر سيبقي 

األوضاع متوترة، وعلى سخط الناس حيال 
ــه كــان  ــى أنــ ــــرارات الــحــكــومــيــة، مــشــيــرًا إلــ ــقـ ــ الـ
ــؤازريـــن من  بــإمــكــان الــســلــطــات مــنــع قــــدوم املـ
الــخــارج، كما تفعل فــي كــل مــرة عندما تريد 
إغالق أي منطقة وتسمح ببناء البيوت. من 
جهة ثانية، يرى املناعسة أن بعض تصرفات 
العجارمة غير مقبولة، لكنه يحمل السلطات 
مــســؤولــيــة الــتــصــعــيــد، وهــــي الــتــي يــجــب أن 
تــكــون أكــثــر قــربــًا وتفهمًا ملــواقــف املــواطــنــني، 

من وجهة نظره. 
»العربي  من جهته، يقول حسن العجارمة، لـ
الجديد«، إن أساس املشكلة يكمن في مجلس 
النواب الذي ال يمتلك قراره، وضعف أعضائه 
فــاقــم مــنــهــا، وجــعــلــهــا تــصــل إلـــى مــا وصلت 
العجارمة من  أن مــن يقف مــع  إلــيــه. ويعتبر 
العشيرة،  مــن  ألنــه  فقط  ليس  املنطقة  أبــنــاء 
لكن ألدائه في الفترة القصيرة املاضية، وله 
مواقف مقدرة، وربما استفز املجلس عندما 
وجــه ســؤااًل نيابيًا عن مكان وجــود )رئيس 
الـــديـــوان املــلــكــي األســبــق( بــاســم عـــوض الــلــه، 
وانــتــقــاده ألداء  املعلمني،  نقابة  مــن  ومــوقــفــه 
املــجــلــس ورئــيــســه والــحــكــومــة. ويــــرى حسن 
الــعــجــارمــة أن الــحــل األمــنــي الـــذي اتجهت له 
الــحــكــومــة، ســلــبــيــاتــه أكـــبـــر مـــن إيــجــابــيــاتــه، 
خاصة في ما يتعلق بثقة الناس بمؤسسات 
ــقــــرارات الــحــكــومــيــة. ومـــن وجهة  ــة، والــ الـــدولـ
نظره فإن األمــور ستتجه الى التهدئة خالل 
األيــام املقبلة، لكن آثار هذه القضية ستبقى 

عالقة في األذهان.
ويـــقـــول الــخــبــيــر األمـــنـــي والـــعـــســـكـــري جــالل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــهــدوء  الـــعـــبـــادي، لـــ
ــاع املــســتــقــرة عــــادت ملنطقة نــاعــور،  ــ واألوضــ
ــــن والـــقـــوى  ــــوى األمــ ــرفـــني، قـ ــطـ مــضــيــفــًا أن الـ
العشائرية، ال عداء بينهم، وتربطهم مصلحة 
معتبرًا  وتقدمه،  الوطن  استقرار  في  واحــدة 
أن ما حدث أقرب ما يكون إلى سحابة صيف، 
وجـــرى تــجــاوزهــا بــأقــل الــخــســائــر. ويــوضــح 
ــرصــــاص، وعـــــدم وجـــود  ــوت الــ أن ســـمـــاع صــ
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سياسة

  شرق
      غرب
تونس: نقل القروي 

إلى المستشفى
قل رئيس حزب »قلب تونس«، نبيل 

ُ
ن

القروي، املوقوف على ذمة القضاء، 
مساء أول من أمس اإلثنني، إلى أحد 
تدهور  بعد  العاصمة،  مستشفيات 
حـــالـــتـــه الـــصـــحـــيـــة. وأكــــــد املــتــحــدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الــــــحــــــزب، مــحــمــد 
الــصــادق جــبــنــون، أن الــقــروي تحت 
املراقبة الطبية. وأوضــح أن القروي 
ــاول الـــصـــمـــود عـــقـــب دخــــولــــه فــي  ــ حــ
اعتصام داخل مقر القطب القضائي 
املــالــي رفــضــا إلعــادتــه للسجن بعد 
صدور قرار بتمديد توقيفه أول من 
أمس، لكن حالته الصحية تدهورت 
ــا عـــن الــطــعــام  ــرابـ جــــراء خــوضــه إضـ

منذ السبت املاضي.
)العربي الجديد(

إيران ترفض 
تصريحات غروسي

رفـــض املــنــدوب اإليـــرانـــي الــدائــم في 
املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بــفــيــيــنــا، كــاظــم 
الثالثاء، أحدث  أبـــادي، أمــس  غريب 
تقارير املدير العام للوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة إيــمــانــويــل غــروســي 
حول أنشطة بــالده النووية، متهما 
التلفزيون  ونــقــل  بالتحيز.  األخــيــر 
اإليراني عن أبادي قوله إن »مواقف 
ــن تـــوجـــه الـــوكـــالـــة  غــــروســــي تـــنـــّم عــ
األحـــادي في تعامالتها مع إيــران«. 
وكان غروسي عّبر أول من أمس عن 
ــادة صــعــوبــة« تمديد  ــ قــلــقــه مـــن »زيــ
مع  املوقت  التفتيش  اتفاق عمليات 

إيران. 
)العربي الجديد(

كردستان: فقدان 
ضابطين من »البشمركة«

ــي إقــلــيــم  ــ ــادر أمـــنـــيـــة فـ ــ ــــصـ أكــــــــدت مـ
كـــردســـتـــان الــــعــــراق، أمــــس الــثــالثــاء، 
ــيـــم تــــواصــــل مــنــذ  ــلـ أن ســـلـــطـــات اإلقـ
املــاضــي، عمليات بحث عن  اإلثــنــني 
ــوات »الــبــشــمــركــة«  ــ ضـــابـــطـــني فــــي قــ
ـــقـــدا قــــرب مــديــنــة ســـنـــجـــار، غــربــي 

ُ
ف

مــحــافــظــة نــيــنــوى، شــمــالــي الـــعـــراق. 
الكردستاني«  »العمال  حزب  هم 

ُ
وات

بـــاخـــتـــطـــافـــهـــمـــا، وذلـــــــك بـــعـــد ثــالثــة 
أيــام على مقتل خمسة عناصر من 
»البشمركة« بكمني نصبه »العمال« 

في محافظة دهوك.
)العربي الجديد(

بغداد ـ زيد سالم

تــشــهــد مـــديـــنـــة أربــــيــــل، الـــعـــاصـــمـــة املــحــلــيــة 
إلقليم كردستان العراق، زيارات متتالية من 
سياسية  كيانات  وممثلي  كتل  زعــمــاء  قبل 
للقاء  بــغــداد، منذ أسابيع عــدة  فــي  مختلفة 
ــم »الــــحــــزب  ــيــ ــق، زعــ ــابــ ــســ ــلــــيــــم الــ ــيــــس اإلقــ رئــ

مسعود  الحاكم  الكردستاني«  الديمقراطي 
ــــي. وجــــــرت اجـــتـــمـــاعـــات مــخــتــلــفــة،  ــارزانـ ــ ــبـ ــ الـ
العالقات  تعزيز  فــي  »تــصــّب  بأنها  ُوصــفــت 
وتــقــويــة الــصــف الــوطــنــي«. لــكــن مــســؤولــون 
الــجــديــد«، عن  »العربي  لـ أربــيــل تحدثوا  فــي 
ــداد، تـــحـــديـــدًا بني  ــغــ مـــســـاع ســيــاســيــة فـــي بــ
الــــقــــوى الـــعـــربـــيـــة الــشــيــعــيــة فــــي الــعــاصــمــة، 
في  الرئيسية  الكردية  الــقــوى  موقف  لكسب 
املستقبلي  بالتحالف  يتعلق  فيما  اإلقليم، 
داخل البرملان، ثم تشكيل الحكومة الجديدة. 
ــك بــعــد قـــــرار انــــخــــراط تــلــك الــقــوى  وجـــــاء ذلــ
بشكل متفرق في االنتخابات املقبلة، املقررة 
في 10 أكتوبر/تشرين األول املقبل. وتتمثل 
هذه القوى بتحالف »الفتح«، بزعامة هادي 
العامري، وتحالف »قوى الدولة«، بقيادة كل 
مــن عــمــار الحكيم وحــيــدر الــعــبــادي. بـــدوره، 
يــدخــل »الــتــيــار الـــصـــدري«، بــرئــاســة مقتدى 
الصدر منفردًا أيضا، وكذلك »دولة القانون«، 
بقيادة رئيس الوزراء األسبق نوري املالكي.

تـــيـــار  ــيــــم  الــــزائــــريــــن ألربـــــيـــــل، زعــ وكـــــــان أول 

ســيــاســيــة بــــني الـــجـــانـــبـــني، فــــي وقــــت كــشــفــت 
 عن 

ً
فــيــه وســائــل إعـــالم محلية عــراقــيــة، نــقــال

املالكي  اســتــعــداد  مطلعة،  سياسية  مــصــادر 
للتوجه إلى أربيل ولقاء املسؤولني هناك.

ــارة أربــيــل  ــ ووفـــقـــا لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا، فـــإن زيـ
مـــن قــبــل املـــالـــكـــي تـــأتـــي لــتــحــقــيــق »حــكــومــة 
األغـــلـــبـــيـــة«، كــمــا نــقــلــت عـــن عــضــو ائــتــالفــه 
عبود العيساوي معلومات عن هذه الزيارة. 
وقال العيساوي إن »الكتل تتسابق من أجل 
إبرام اتفاقيات أولية قبل نتائج االنتخابات 
والتنافس  الحكومة،  تشكيل  خارطة  لرسم 
لثقلها،  اعتبارًا  الــكــرديــة،  الكتل  لكسب  اآلن 
كما أنها بعيدة عن املنصبني املهمني، وهما 

رئاستا الوزراء والبرملان«.
وحـــول هـــذه الــتــطــورات، يكشف قــيــادي في 
»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي«، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وجــــود حـــراك  حـــديـــٍث لـــ
موقف  لحسم  بغداد،  في  السياسية  للقوى 
ــأن الـــتـــحـــالـــف املــقــبــل  ــشــ الـــكـــتـــل الــــكــــرديــــة بــ
ــا الــــحــــراك بــأنــه  ــفـ لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، واصـ
ــقـــوى الــشــيــعــيــة الــرئــيــســيــة  »تـــنـــافـــس بـــني الـ
أن  إلــى  الكردية«. ويشير  بــاألصــوات  للظفر 
ــارات »مــرتــبــطــة بــاالنــتــخــابــات املــبــكــرة  ــزيــ الــ
والبحث عن تحالفات تضعهم بمكان أقوى 
الكردية  القوى  أن  معتبرًا  منافسيهم«،  من 
منقسمة هــي األخـــرى، ولــن تدخل بتحالف 
واحـــد فــي االنــتــخــابــات كما كــان سابقا، من 
»الــحــزب  كـــردي يجمع  خــالل بيت سياسي 
ــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« و»االتــــحــــاد  الـــديـــمـ
»التغيير«  الــكــردســتــانــي« وحـــزب  الــوطــنــي 
لذلك  الكردستانية«،  اإلسالمية  و»الجماعة 
فـــإن الــذيــن يــصــلــون إلـــى أربـــيـــل، يتوجهون 
ــّر االتـــحـــاد  ــقــ بـــعـــدهـــا إلـــــى الــســلــيــمــانــيــة )مــ

الوطني الكردستاني( بطبيعة الحال.
ــقــــوى  الــ أن »مــــعــــظــــم  ــادي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ويــــضــــيــــف 
الــســيــاســيــة فــي بــغــداد تــــدرك أن الــحــكــومــة 
التي  الــكــرديــة،  األحـــزاب  إال عبر  ال تتشكل 
الكفة  هــذه  تغليب  في  القبان  بيضة  تمثل 
ــارات لــعــقــد تــحــالــفــات  ــ ــزيــ ــ أو تـــلـــك لـــهـــذا الــ
مــبــدئــيــة«. ويــتــحــدث عــن تــقــارب كــبــيــر بني 
الديمقراطي  و»الــحــزب  الــصــدري«  »التيار 
الكردستاني«، يقابله تقارب بني »االتحاد 
الفتح«،  و»تحالف  الكردستاني«  الوطني 
ــدى الـــقـــوى  ــ ــة الـــتـــشـــرذم لـ ــالــ مــــؤكــــدًا أن »حــ
الـــكـــرديـــة داخــــل كـــردســـتـــان، مــكــنــت أحــــزاب 
بــغــداد مــن اقــتــحــام اإلقــلــيــم وبـــدء حــالــة من 
الـــتـــداخـــل الــســيــاســي، بـــنـــاًء عــلــى املــصــالــح 

العامة، ال الفئوية والحزبية«.
ــــن تـــحـــالـــفـــات  ــــن املـــبـــكـــر الــــحــــديــــث عـ لـــكـــن مـ

ــر شــهــر  ــ ــار الــحــكــيــم فـــي أواخــ ــّمـ »الـــحـــكـــمـــة« عـ
ــــي، الــــــذي ســــــارع فــي  ــــاضـ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـ
العرب  بني  املصطنعة  الفجوات  عن  الحديث 
واألكـــــــراد بــســبــب الــضــغــوطــات والــتــحــديــات 
ــــزول«. وبــعــد ذلــك،  الــتــي »يــجــب أن تــتــبــدد وتـ
البرملان محمد الحلبوسي أربيل،  زار رئيس 
ــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، بــعــدهــا زار وفــد  فـــي 3 مـ
نصار  برئاسة  الــصــدري«،  »التيار  مــن  كبير 
الــربــيــعــي، املــديــنــة األســبــوع املــاضــي، مجريا 
ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات ســيــاســيــة مــــع مــمــثــلــي 
الحزب الديمقراطي، والتقى البارزاني أيضا. 
إقــرار تفاهمات  وأفــادت بيانات مشتركة عن 

مــســتــقــبــلــيــة، إذ يــعــتــبــر الـــقـــيـــادي فـــي حــزب 
»االتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« غــيــاث 
الـــســـورجـــي، أنـــه »مــهــمــا كــانــت الــتــفــاهــمــات 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة عــلــى درجـــة عــالــيــة من 
ــة بــــني األحــــــــــزاب، فـــهـــي ال تــعــنــي  ــيـ ــابـ اإليـــجـ
ــا«، مـــوضـــحـــا فــي  ــ االتــــفــــاق عـــلـــى تـــحـــالـــف مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »نــتــائــج  حـــديـــٍث لــــ
حدد شكل 

ُ
االنتخابات املقبلة هي التي ست

الــســيــاســيــة للمرحلة  الــتــحــالــفــات  وطــبــيــعــة 
املـــقـــبـــلـــة، ســـــــــواًء عـــلـــى مـــســـتـــوى األحــــــــزاب 
الكردستانية أو األحزاب في بغداد، أو حتى 

الكيانات السياسية الجديدة«.
بدوره، يضع عضو »التيار املدني العراقي« 
املتكررة  الــزيــارات  العبيدي،  فــرحــان  أحــمــد 
ــات احـــتـــدام  ــالمــ ــي ســـيـــاق عــ ــل، فــ ــ ــيـ ــ إلـــــى أربـ
الرئيسية.  القوى  بني  االنتخابي  التنافس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ويــقــول فــي حــديــٍث لـــ
من  متفرقة  التقليدية ستدخل  الــقــوى  »كــل 
دون تحالفات موّحدة لدى األكراد والشيعة 
والــســنــة. ويــمــكــن اعــتــبــار ذلـــك مــؤشــرا على 
مشهد ســيــاســي جــديــد فــي الـــعـــراق، فرضه 
قــانــون االنــتــخــابــات الــجــديــد، وأيــضــا على 
تراجع شعبية معظم تلك القوى في الشارع 

واتساع الخالفات بينها«.
ــيـــاســـي مــحــمــد  ــلـــل الـــسـ بـــــــــدوره، يـــــرى املـــحـ
الجديد«،  »العربي  لـ حــديــٍث  فــي  التميمي، 
ــواًء  ــارات الـــتـــي تـــجـــري حــالــيــا ســ ــ ــزيـ ــ أن »الـ
ــل، أو وفــــود  ــ ــيـ ــ مــــن وفـــــــود بــــغــــداد إلـــــى أربـ
حـــزب االتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي في 
الــســلــيــمــانــيــة إلـــى بـــغـــداد، لــيــســت أكــثــر من 
زيـــــــارات ســيــاســيــة تـــهـــدف إلــــى إبــــــداء نــيــة 
ــلـــطـــة فــيــمــا  إيـــجـــابـــيـــة تــــجــــاه أحـــــــــزاب الـــسـ
التي وقعت  العالقات  بينهما، بعد تدهور 
خـــالل الــســنــوات املـــاضـــيـــة«. ويــضــعــهــا في 
ســيــاق »املــحــاوالت اإلعــالمــيــة لتقوية هذه 
ــام مــــا تــبــقــى مــن  ــ ــات أمــ ــانـ ــيـ ــكـ األحــــــــزاب والـ
بها  أضــرت  التي  ات 

ّ
الــهــز بعد  جماهيرها، 

أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  تـــظـــاهـــرات  بــفــعــل 
الــتــي عــّبــرت عــن عـــدم رضـــا شعبي   ،2019
ــذه األحــــــــــزاب«. ويــــشــــّدد عـــلـــى أن  ــهـ كــبــيــر لـ
»األكـــــــراد هـــم بــيــضــة الـــقـــبـــان فـــي الــعــمــلــيــة 
ــا، وبــالــتــالــي ال  الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة دائـــمـ
ــوافـــق  ــر تـ ــبـ ــة إال عـ ــومـ ــكـ يـــمـــكـــن تـــشـــكـــيـــل حـ
شيعي كردي. وبما أن الشيعة بعد انهيار 
التحالف الوطني باتوا بال خيمة جامعة، 
فــقــد أصــبــحــوا يــــــزورون أربـــيـــل لــلــحــصــول 
عــلــى الـــدعـــم، مــقــابــل الــتــنــازالت الــتــي عــادة 
مـــا تــكــون بــاملــنــاصــب الــــوزاريــــة والــهــيــئــات 

وغيرها«.

متعاونو أفغانستان

املعيشية  الحالة  األجنبية، ولكن  القوات  مع 
ــــون عــلــيــنــا،  ــديـ ــ ــم الـ ــ ــراكـ ــ ــــي وتـ ــرتـ ــ ألهــــلــــي وأسـ
أجــبــرانــي عــلــى الــعــمــل مــع الـــقـــوات األجنبية 
ــذا الـــيـــوم. اآلن  ألنـــي كــنــت أخــشــى مــن مــثــل هـ
واألميركية  األجنبية  الــقــوات  تــخــرج  عندما 
من أفغانستان سنصبح في حالة مأساوية، 
ويشير  الــخــطــر«.  ونــواجــه  العمل  وسنخسر 
إلى أن »املشكلة األساسية في أفغانستان أن 
القتيل لن يعرف بأي ذنب ُيقتل، واالغتياالت 
متواصلة في كابول وفي األقاليم، فــأول من 
أمــس اإلثــنــني، اغتيل ثالثة أشــخــاص، اثنان 

منهما موظفان في األمن«.
أنه إلى جانب جميع  ويضيف عبد املحسن 
العاملني في املؤسسة تحدثوا مع املسؤولني 
من  وهــنــاك  املجهول،  حــول مستقبلهم  فيها 
أقرانه من عمل معهم لثماني سنوات أو أكثر. 
واملسؤولون األميركيون أوصوهم باالنتظار 
حتى يــخــرج الــقــرار فــي شأنهم، إنــه وجميع 
أقــرانــه يرغبون فــي الــخــروج مــن أفغانستان 

إلى مكان آمن.
وترتفع وتيرة التصعيد بشكل غير مسبوق 
فـــي أفــغــانــســتــان عــلــى وقــــع خـــــروج الـــقـــوات 
األجــنــبــيــة مــن أفــغــانــســتــان، فــال يــمــر يـــوم إال 
ــنـــاصـــر األمــــن  ــه عــــشــــرات مــــن عـ ــيـ ــقـــط فـ ويـــسـ
أن  قتيل وجريح. كما  وحركة »طالبان« بني 
الحركة توسع رقعة نفوذها بشكل يومي، إذ 
سيطرت خــالل شهر واحــد على 20 مديرية 
فـــي أفــغــانــســتــان. وكــــل ذلــــك يــحــصــل فـــي ظل 
استمرار عمليات اغتيال العاملني واملوظفني 
ــة واملــؤســســة  ــزة الــــدولــ ــهــ فـــي الــحــكــومــة وأجــ

األجنبية.
أهلية،  باندالع حرب  السائدة  الحالة  وتنذر 
ــبــــان«  ــالــ ــيــــالء »طــ ــتــ ــن فــــــرص اســ ــ ــد مـ ــزيــ ــل تــ ــ بـ

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــــي عــبــد  ــانـ ــ ــغـ ــ تـــــخـــــّرج الـــــشـــــاب األفـ
املــــــحــــــســــــن مـــــــــن كـــــلـــــيـــــة هــــنــــدســــة 
الــحــاســوب بــجــامــعــة كـــــاردان قبل 
أربــع ســنــوات، طامحا إلــى مواصلة الدراسة 
وإكـــمـــال املــاجــســتــيــر فـــي الــتــخــصــص نفسه، 
ولـــكـــن حـــالـــة أســـرتـــه املــعــيــشــيــة حـــالـــت دون 
ــدأ يــبــحــث عــن عــمــل. وبــعــد جولة  ــذا بـ ذلــــك، لـ
عــلــى مــؤســســات حــكــومــيــة أفــغــانــيــة مــن أجــل 
الحصول على العمل بال جــدوى، وجــد عبد 
املــحــســن وظــيــفــة فــي مــؤســســة تــوفــر الــوقــود 
منذ  فيها  العمل  وبــاشــر  األميركية،  للقوات 
ثــالث سنوات، مقابل راتــب قــدره 800 دوالر، 
بما يكفي الحتياجات منزله ال أكثر وال أقل، 
خصوصا أن والــده مصاب بــأمــراض مزمنة 
ويــحــتــاج إلــــى عــنــايــة فــائــقــة وأدويــــــة بشكل 

متواصل.
اآلن وبعد أن قــررت الواليات املتحدة سحب 
قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ 
املحسن  عبد  املؤسسة  أبلغت  املقبل،  أيــلــول 
وأقرانه، البالغ عددهم أكثر من 20 شخصا، 
أن عملهم قد ينتهي آخر شهر يوليو/ تموز 
املقبل، ما يعني أنه سيبقى بال عمل. غير أن 
أكثر ما يشغل باله هو العيش في أفغانستان 
في ظل األجواء السائدة، إذ إن جميع أقاربه 
بإقليم  مــديــريــة خوجياني  فــي  قريته  وأهـــل 
ــه كـــان يعمل  نــنــجــرهــار الــشــرقــي يــعــرفــون أنـ
مع األميركيني وكثير من هؤالء عناصر في 
فإن حياته وحياة  بالتالي  حركة »طالبان«، 

عائلته باتت في خطر.
يــــقــــول عـــبـــد املـــحـــســـن فــــي حــــديــــث »الـــعـــربـــي 
الجديد«: »لم أكن أرغب منذ البداية أن أعمل 

عـــلـــى ســـــدة الـــحـــكـــم مـــــرة أخـــــــرى، أو ســقــوط 
ــي قــبــضــتــهــا عـــلـــى أقـــل  ــن األقــــالــــيــــم فــ عـــــدد مــ
تــقــديــر، كما يتوقع مــراقــبــون. وفــي ظــل هذه 
عموما  األفغان  يخشى  والتكهنات،  األجــواء 
الــقــوات األجنبية خصوصا  مــع  والــعــامــلــون 
من مصير قاتم، ال سيما إذا ما دخلت البالد 
في أتــون حرب أهلية، أو استولت »طالبان« 

على سدة الحكم مرة أخرى.
وينقسم املتعاونون مع القوات األجنبية إلى 

قسمني، فمنهم من عملوا في الجانب املدني 
مثل املوظفني في املؤسسات الداعمة أو التي 
تــقــدم خــدمــات لــلــقــوات األجــنــبــيــة. وتــراوحــت 
 
ً
وظائف هؤالء بني سائقني أو طباخني، فضال
عن توظيف البعض في دوائر مثل املحاسبة 
الثاني  القسم  لكن  الــوقــود.  على  واإلشــــراف 
من املتعاونني عملوا في الجانب العسكري. 
ومعظم هؤالء هم مترجمون وحضروا على 
ــــارك وغــــرف  ــعـ ــ ــات املـ ــاحــ نـــحـــو خـــــاص فــــي ســ

بشكل  املترجمون  يخشى  ولــذلــك  التحقيق. 
خاص على حياتهم، ال سيما أنهم كانوا على 
تماس مباشر مــع األفــغــان، ســواء عند تنقل 
القوات األجنبية بني القرى والبلدات أو خالل 
وفيما  املعتقلني.  مع  التحقيقات  حضورهم 
يــقــّدر عــددهــم بـــاآلالف يبقى مــن غير املمكن 

الوصول إلى رقم دقيق بشأنهم.  
وحول هذه املحطات الجديدة، يقول الخبير 
الــقــانــونــي عــبــد الــكــريــم حــفــيــظ، الــعــامــل في 

املــعــنــيــة  ــاكــــس«،  ــتــ ســ ــنــــد  إيــ »روز  ــة  مـــؤســـسـ
ــع الــــقــــوات األمــيــركــيــة،  بــقــضــايــا الــعــامــلــني مـ
»العربي الجديد«، إن محسن ليس الوحيد  لـ
الذي يواجه هذا املصير، بل هناك آالف غيره. 
ويــؤكــد أنـــه ال يــوجــد عـــدد دقــيــق لــكــل هــؤالء 
املــاضــيــة، ولكن  الــســنــوات  مــر  العاملني على 
مـــا هـــو مــعــلــوم هـــو أنــهــم جــمــيــعــا يــواجــهــون 
استقبال  أن  األســاســيــة  املــشــكــلــة  وأن  خــطــر، 
ــؤالء مـــن قــبــل الــجــهــات األمــيــركــيــة  قــضــايــا هــ

. ويضيف حفيظ أن قضايا 
ً
يأخذ وقتا طويال

من  تتفاوت  األميركية  الــقــوات  مــع  العاملني 
ناحية املــدة التي تستغرقها، إذ ثمة قضايا 
ــقــبــل فــي خمسة أشــهــر، ولــكــن أخـــرى تأخذ 

ُ
ت

فـــتـــرة أطـــــول كــخــمــســة أعــــــوام ومــــا يــقــاربــهــا. 
العاملني  جميع  إن  الــقــول  يمكن  ال  بالتالي، 
قـــادرون على الخروج  الــقــوات األميركية  مــع 

من أفغانستان، ما يجعل حياتهم في خطر.
من جهتها، تحاول »طالبان« تهدئة الوضع، 

القوات األميركية  مع دعوتها املتعاملني مع 
أفغانستان، وعدم  في  البقاء  إلى  واألجنبية 
مغادرة البالد خوفا من االستهداف. وذكرت 
ــنــــني، أنـــهـــا لن  فـــي بـــيـــان، أول مـــن أمــــس اإلثــ
تــتــعــرض لـــهـــؤالء ولـــن تــســتــهــدفــهــم، مطالبة 
ــعــــودة إلـــــى الـــعـــمـــل إلـــــى الـــحـــيـــاة  ــالــ إيــــاهــــم بــ
الــعــاديــة والعمل مــن أجــل خدمة الــبــالد وفق 
تخصصاتهم. في الوقت نفسه دعتهم إلبداء 
»ال يختاروا في  وأن  فعلوا«  »مــا  الندم على 

املــســتــقــبــل طــريــقــا مــعــاديــا لــلــديــن والـــوطـــن«. 
ــبــــواًل لـــدى  ــبــــان« ال تـــجـــد قــ ــالــ تــطــمــيــنــات »طــ
املتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الجنرال 
املتقاعد دولت وزيري، الذي يعتبر في حديٍث 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه ال يــمــكــن االعــتــمــاد  لـــ
ــــذه الــتــطــمــيــنــات، وبــــيــــان »طـــالـــبـــان«  عـــلـــى هـ
في  الــحــرب مشتعلة  هــــؤالء، ألن  لــن يطمئن 
البالد. ويشير إلى أنه معروف أن أفغانستان 
ميدان عراك بني القوى املحلية والدولية، وأن 
»طالبان« ليست الجهة الوحيدة التي يمكن 
ــــؤالء املــتــعــامــلــني، بـــل هــنــاك  أن تــســتــهــدف هـ
الحركة مثل  مــن  تــشــددًا  أكثر  تنظيمات هــي 
»داعش«. وكما تقول االستخبارات األفغانية، 
ــذهــا الــتــنــظــيــم. 

ّ
فــــإن بــعــض االغـــتـــيـــاالت يــنــف

للقوات  املترجمني  إن  القول  يمكن  ومــن هنا 
األجــنــبــيــة والـــعـــامـــلـــني مــعــهــا هـــم الــشــريــحــة 

املعّرضة للخطر مقارنة بأي شريحة أخرى.
ــة  املـــيـــدانـــيـ ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ويـــــوضـــــح وزيــــــــــري أن 
»طالبان« ليست موّحدة، وكثير من األعمال  لـ
ذ في امليدان من دون علم قيادة الحركة، 

ّ
نف

ُ
ت

إذ نرى بشكل يومي عمليات اغتيال تنفذها 
أي جهة. وهي  تتبناها  جهات مجهولة وال 
في  امليدانية  القيادة  بها  تقوم  إمــا  عمليات 
الــحــركــة، أو جــهــات أخـــرى، مــا يشير إلــى أنه 
ال جـــدوى مما أصــدرتــه الــحــركــة مــن بيانات 

تطمينية.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة قــــد أعــلــنــت 
العاملني  األفــغــان  من   1358 استقبال  عزمها 
أن  يفترض  كما  أفغانستان،  فــي  قواتها  مــع 
الــبــرنــامــج أكــثــر مــن ثالثة  ــذا  يستفيد مــن هـ
الــقــوات  أالف شــخــص. ويــمــكــن للعاملني مــع 
الــبــريــطــانــيــة فـــي فـــتـــرة مـــا بـــني عـــامـــي 2006 
و2014 أن يستفيدوا من هذا البرنامج، شرط 
 مدة عملهم عن 18 شهرًا. كما أعلنت 

ّ
أال تقل

قواتها  مع  خرج 
ُ
ست أنها  األملانية  الحكومة 

من أفغانستان العاملني معها من األفغان.

تحّول البارزاني إلى ناخٍب رئيسي في التحالفات العراقية )فرانس برس(

يخشى المترجمون بشكل خاص على حياتهم )طوني كارومبا/فرانس برس(

موعد  اقتراب  مع  أفغانستان  في  األجنبية  القوات  مع  المتعاملين  على  المخاوف  تهيمن 
إتمام االنسحاب وتصاعد العنف واالغتياالت من دون حسم مصيرهم، تحديدًا لجهة تأمين 
وتبدو  أفغانستان.  في  البقاء  أو  أخرى  دول  أو  المتحدة  الواليات  إلى  لهم  هجرة  تأشيرات 

تطمينات حركة »طالبان« للمتعاونين بال طائل بعدما طالبتهم  بـ»إبداء الندم  على ما فعلوا« 
وأن »ال يختاروا في المستقبل طريقًا معاديًا للدين والوطن« بحسب توصيفها، فيما تسود 

الخشية من دخول تنظيمات أخرى متطرفة على الخط
الغالف

مصير مجهول بعد 
انسحاب القوات األجنبية

أوصى األميركيون 
العديد من المتعاملين 

باالنتظار معهم

البعض يشكك في 
التطمينات التي قدمتها 

»طالبان« للمتعاونين

زيارة أربيل من قبل 
المالكي تأتي لتحقيق 

»حكومة األغلبية«

تتسابق مختلف القوى 
السياسية في بغداد، 

إلرساء تفاهم جديد مع 
القوى الكردية،  لصياغة 

تحالفات، تلي انتخابات 10 
أكتوبر المقبل، وتمّهد 

لتشكيل حكومة ائتالفية

حركة  بيانات  إن  الجديد«،  لـ»العربي  رحماني  اهلل  إنعام  الناشط  يقول 
طالبان ليست في صالح العاملين مع القوات األجنبية، ألنها قد تضرّ 
بقضاياهم في الخارج، وتعطي 
لــلــقــوات األجــنــبــيــة لكي  الــمــبــرر 
ويشير  أفغانستان.  في  تتركهم 
البيانات  هذه  لمثل  تأثير  ال  أنه  إلى 
الخروج  بشأن  العاملين  قرار  على 
ليسوا  هـــؤالء  ألن  الـــبـــالد،  ــن  م
هذا  إلى  يلجأون  الذين  وحدهم 
الخيار، بل كل من بوسعه الخروج 
وفنانين  تجار  مــن  ــك  ذل يفعل 

وغيرهم.

هروب إلى الخارج 

تقرير
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لم تسمح السلطات 
بتقييد األحكام الدولية إال 

بحاالت معدودة

القاهرة ـ العربي الجديد

طــرحــت الــحــكــومــة املــصــريــة، أمــس 
األول، للمرة األولى، مشروع تعديل 
عــلــى قــانــون املــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
ــكـــام  ــــف تــنــفــيــذ األحـ الـــعـــلـــيـــا، ُيــمــكــنــهــا مــــن وقـ
ــرارات الـــصـــادرة عـــن مــحــاكــم ومــنــظــمــات  ــقــ والــ
ــيــــة ذات طــبــيــعــة ســيــاســيــة أو  ــئـــات دولــ ــيـ وهـ
قضائية في مواجهة الدولة املصرية، أو التي 
ترتأي السلطة الحاكمة في مصر أنها تخالف 

الدستور أو التشريعات املحلية.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة، في أحاديث 
»العربي الجديد«، أن السبب الرئيس  خاصة لـ
لتقديم هـــذا املــشــروع هــو تــخــوف الــدولــة من 
صدور أحكام وقــرارات تنفيذية عن منظمات 
دولـــيـــة ودول أجــنــبــيــة ضـــد مــصــر فـــي الــفــتــرة 
املقبلة، على خلفية بعض الدعاوى القضائية 
املـــرفـــوعـــة ضـــد الــحــكــومــة املـــصـــريـــة، وبــعــض 
الوقت  فــي  وأشخاصهم  بصفاتهم  قياداتها 
الــحــالــي، وكــذلــك تــخــوفــهــا مــن صــــدور أحــكــام 
ضد مصر عن هيئات تحكيم دولية مخالفة 
ملــا تــرنــو إلــيــه الــدولــة فــي عـــدد مــن املــنــازعــات 
ما  إلــى  باإلضافة  االقتصادية،  الطبيعة  ذات 
ــــدوره مـــن أحـــكـــام وقـــــــرارات خــاصــة  يــمــكــن صــ
الــحــقــوقــيــة، في  الــتــزامــاتــهــا  الــقــاهــرة  بتنفيذ 
بموجب  والعامة،  الشخصية  الحريات  إطــار 
املـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة الـــتـــي وقـــعـــت عــلــيــهــا في 

فترات سابقة.
ــد عـــلـــى أن تــتــولــى  ــديـ ــجـ ــــروع الـ ــــشـ ويـــنـــص املـ
املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا »الـــرقـــابـــة على 
دستورية قرارات املنظمات والهيئات الدولية، 
األجنبية  التحكيم  وهيئات  املحاكم  وأحــكــام 
املطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة«. ويجيز 
ــــوزراء أن يطلب  الـ املــشــروع »لــرئــيــس مجلس 
بعدم  الحكم  العليا  الــدســتــوريــة  املحكمة  مــن 
االعتداد بالقرارات واألحكام املشار إليها في 

التجاري الدولي، إال في حاالت معدودة كانت 
الدولة تلجأ فيها للقضاء للتعبير عن وجود 
تنازع أو تضارب في تنفيذ القوانني املحلية 
ذات الـــصـــلـــة بــــني الـــقـــضـــاء املـــحـــلـــي وهــيــئــات 
ــدث فــــي قــضــيــة  ــ ــا حــ ــمـ الـــتـــحـــكـــيـــم الــــدولــــيــــة، كـ
اللبناني وجيه سياج، التي انتهت  املستثمر 
بــالــتــصــالــح، أو قــضــيــة شـــركـــة »مــالــيــكــورب« 

البريطانية التي انتهت لصالح مصر.
وفــي كل األحــوال كانت مصر تتعمد الحفاظ 
عــلــى املــســار الــقــانــونــي الـــدولـــي، بــهــدف جــذب 
ــارات بـــنـــاء عــلــى إعــطــاء  ــمـ ــثـ ــتـ املـــزيـــد مـــن االسـ
من   جيدًا 

ً
تملك سجال القاهرة  بــأن  ضمانات 

يتعلق  ما  الدولية، خاصة  باألحكام  االلــتــزام 
بــاملــنــازعــات مـــع املــســتــثــمــريــن املــنــتــمــني لـــدول 
مــوقــعــة عــلــى اتــفــاقــيــة حــمــايــة االســتــثــمــارات، 
االستثمار  منازعات  لتسوية  الدولي  واملركز 
ــيــــد(. وأوضــــحــــت املــــصــــادر الــحــكــومــيــة  )إكــــســ
أن األســـبـــاب الــســابــقــة كــانــت مـــن املــالحــظــات 
األســاســيــة الــتــي أثــيــرت داخـــل الــحــكــومــة لــدى 
مناقشة املقترح التشريعي الجديد، مصحوبة 
مصر  عالقات  على  تأثيراتها  من  بتحذيرات 

االستثمارية وجاذبيتها لرؤوس األموال، في 
ظــل الخشية مــن عــدم الــتــزام الــقــاهــرة بتنفيذ 
الصادرة  التحكيمية،  أو  القضائية،  األحــكــام 
ملصلحة املستثمرين. وأضافت أنه من الصعب 
الــدول  إقــنــاع هـــؤالء املستثمرين، خــاصــة مــن 
الــتــي تــربــطــهــا بــمــصــر تــشــريــعــات تحكيمية، 
بأن القاهرة ال تخطط الستخدام هذا التعديل 
التشريعي في منازعات االستثمار، أو التركيز 
والحريات  بالحقوق  الخاصة  القضايا  على 
فقط، وخاصة أن النص يتحدث بشكل صريح 

عن »هيئات التحكيم«.
وعن نوعيات املنازعات التي تخشاها الدولة، 
ــى مــنــهــا  ــ ــ ــادر إن املـــجـــمـــوعـــة األولـ قـــالـــت املــــصــ
حاليًا ضد مصر  املرفوعة  بالدعاوى  خاصة 
كسلطة، أو ضــد أشــخــاص، ولــكــن قــد تترتب 
عــلــيــهــا مــقــاضــاة مــصــر كــســلــطــة، مــثــل قضية 
مقتل الشاب اإليطالي جوليو ريجيني، والتي 
ســتــبــدأ املــحــاكــمــة الــغــيــابــيــة ألربـــعـــة ضــبــاط 
املقبل. ألن  الخريف  مصريني على ذمتها في 
الحكم الصادر ضد هؤالء - وإن كان شخصيًا 
- فــهــو يــمــكــن اســتــغــاللــه فـــي دعـــــاوى جــديــدة 
تطالب السلطة بالتعويض، أو فرض عقوبات 
معينة، األمـــر الـــذي تــرى الــدولــة أنــه يتصادم 
مــع الــدســتــور املــصــري فــي قــواعــد اختصاص 
ــه ال يـــجـــوز الــقــبــول  ــ املـــحـــاكـــم الـــجـــنـــائـــيـــة، وأنــ
بأحكام جنائية صادرة بشأن قضايا محلية 
مـــن مــحــاكــم أجــنــبــيــة. وتــضــم هـــذه املــجــمــوعــة 
أيضًا الدعاوى التي حــاول عدد من النشطاء 
رفعها ضد الدولة، وضد شخصيات بعينها 

مـــن املـــســـؤولـــني املـــصـــريـــني بـــني عـــامـــي 2013 
و2015، سواء في قضية فض اعتصامي رابعة 
أميركية  محاكم  أمــام  التعذيب،  أو  والنهضة 
ــم تعثر اإلجــــراءات  وبــريــطــانــيــة ودولـــيـــة. ورغـ
الخاصة بتلك الدعاوى، إال أنها تبقى مصدر 

قلق للنظام املصري.
ومن امللفات املؤرقة بشأن الحقوق والحريات 
أيـــضـــًا الــــدعــــاوى الـــتـــي قـــد تـــرفـــع فـــي مــحــاكــم 
أجــنــبــيــة، مـــن نــشــطــاء أو الجـــئـــني مــصــريــني، 
بحجة االضطهاد على خلفية النوع والجنس 
ــدم اســـتـــعـــداد مصر  ــع عــ أو الــــديــــن، خـــاصـــة مـ
لالعتراف بحقوق وحريات املثليني واملتحولني 
الثانية من  املـــادة  لــتــضــارب هــذا مــع  جنسيًا، 
ــتـــور الـــخـــاصـــة بــالــشــريــعــة اإلســـالمـــيـــة،  الـــدسـ
واعــتــبــار تــلــك املــمــارســات مــن ضـــروب الفسق 
 عـــن أن الــطــوائــف الــديــنــيــة، 

ً
والـــفـــجـــور. فــضــال

من غير املسلمني واملسيحيني واليهود، مثل 
مقاضاة  سابقًا  حــاولــوا  وغيرهم،  البهائيني 
القاهرة في الخارج أيضًا، ولن تعترف الدولة 
الثانية  املـــادة  بناء على  فــي شــيء  بأحقيتهم 
من الدستور أيضًا، وكذلك املادة الثالثة التي 
حــددت الطوائف غير اإلسالمية التي تحظى 
بــالــحــقــوق، وهــي املسيحية والــيــهــوديــة فقط. 
ولــطــاملــا كــانــت اتــهــامــات االضــطــهــاد الــديــنــي 
مــن الـــدوافـــع األســاســيــة لــالنــتــقــادات األمــمــيــة 
بما  املــصــريــة،  للسلطة  تــحــديــدًا  واألمــيــركــيــة 
املــراجــعــة األخــيــرة  فــي ذلـــك التعليقات خـــالل 

ألوضاع حقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة.
ــفــــات الـــتـــي  ــلــ ــــن املــ ــة مـ ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــوعـ ــمـ ــجـ أمــــــا املـ
ــة بــمــنــازعــات  تــقــلــق الـــســـلـــطـــة، فـــهـــي الـــخـــاصـ
االستثمار، خاصة بعد األحكام املختلفة التي 
استصدرتها جــهــات عــدة ضــد مــصــر، بسبب 
اإلخالل بالتعاقدات في سنوات ما بعد ثورة 
2011، بــمــا فـــي ذلــــك مـــا حــصــلــت عــلــيــه دولـــة 
إلى  انتهت  أحــكــام،  مــن  االحــتــالل اإلسرائيلي 
استخدمت  ضخمة،  مالية  لتسوية  التوصل 
الحقًا لتدشني تعاون متعدد الصور في مجال 
الطاقة. واملستجد البارز في هذا امللف أن عددًا 
كبيرًا من املستثمرين األوروبيني الصغار قد 
انــســحــبــوا مـــن الـــســـوق املــصــريــة فـــي الــشــهــور 
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، بـــعـــد فــشــلــهــم فــــي تــوفــيــق 
أوضــاعــهــم وفـــق قــانــون االســتــثــمــار الــجــديــد، 
لــعــدد من  الــدولــة  أو اعتراضهم على احــتــكــار 
األنــشــطــة االقـــتـــصـــاديـــة وصــعــوبــة املــنــافــســة. 
يذكر أن النظام في مصر، بعد 2013، كان قد 
ــدة قــوانــني تــمــنــع الــطــعــن بــتــعــاقــدات  أصــــدر عـ
واألجــانــب،  املحليني  املستثمرين  مــع  الــدولــة 
خشية صدور أحكام قضائية ببطالنها، تدفع 
املستثمرين للجوء إلى التحكيم ضد القاهرة، 

على غرار ما حدث بني 2010 و2013.

تحاول السلطات 
المصرية، عبر مشروع 

لتعديل قانون المحكمة 
الدستورية العليا، حماية 

نفسها من إمكانية 
صدور أحكام دولية 

ضدها أو ضد مسؤولين 
فيها

يمكن الطلب من المحكمة وقف تنفيذ القرارات )خالد دسوقي/فرانس برس(

املترتبة على  االلــتــزامــات  أو  مــكــرر،  املـــادة 37 
كــل ذي شــأن،  الطلب  فــي  تنفيذها. ويختصم 
ــورة مــبــلــغــة لـــلـــقـــرار أو الــحــكــم  ــ وُيــــرفــــق بـــه صـ
بــه، وترجمة معتمدة  االعــتــداد  عــدم  املطلوب 
له. ويجب أن يبني في الطلب النص أو الحكم 
الدستوري املدعى بمخالفته، ووجه املخالفة، 
وتفصل املحكمة في الطلب على وجه السرعة، 

فيما تعلقت املادة الثانية بالنشر«.
والترجمة العملية لهذه النصوص هي أنه في 
حــال صـــدور حــكــم  ضــد مــصــر،  أو قـــرار ملزم 
مالية،  تــعــويــضــات  أو  بــــأداء مستحقات،  لــهــا 
ــيـــة، أو االلـــتـــزام بــنــصــوص مــعــيــنــة من  أو أدبـ
تتطلب  عقوبات،  توقيع  أو  دولية،  معاهدات 
رفع الضرر الواقع على أشخاص، أو أطراف أو 
الـــوزراء يمكنه التقدم إلى  جهات، فــإن رئيس 
املحكمة الدستورية العليا طالبًا وقف تنفيذ 
ــقـــرارات، بحجة مخالفتها  الـ أو  األحــكــام  تــلــك 

للدستور املصري.
صريح  بشكل  مخالفًا  االتــجــاه  هـــذا  ويعتبر 
عليها،  الــقــاهــرة  وقــعــت  الــتــي  فيينا،  التفاقية 
بــشــأن املـــعـــاهـــدات الــدبــلــومــاســيــة، والــحــاكــمــة 
لجميع اتــفــاقــيــات األمـــم املــتــحــدة واملــنــظــمــات 
التابعة لها. إذ إن هذه االتفاقية تسمح للدول 
بالتحفظ على بعض مواد أو بنود االتفاقيات 
الـــتـــي تـــوقـــع عــلــيــهــا، لــيــكــون تــنــفــيــذهــا مــقــيــدًا 
بالنصوص الدستورية املحلية، لكنها تحظر 
وقف تنفيذ القرارات واألحكام الخاصة بتلك 
االتفاقيات، أو املترتبة عليها بأحكام قضائية 
االتفاقية هي  تكون  الحالة  ففي هذه  محلية. 

الشريعة األعلى التي يجب االلتزام بها.
ــفــــذت الــــشــــروط  ــر بـــالـــفـــعـــل أن نــ ــبــــق ملـــصـ وســ
الـــخـــاصـــة بـــاالتـــفـــاقـــيـــة، عــنــدمــا صـــدقـــت على 
والسياسية  املــدنــيــة  للحقوق  الــدولــي  الــعــهــد 
الراحل  الرئيس  الــصــادر عــام 1966 بقرار من 
الــســادات فــي 1981، مــع التحفظ، شرط  أنـــور 
الــدســتــور  مــن  الــثــانــيــة  املــــادة  التقيد بتطبيق 
التي تنص على أن مبادئ الشريعة اإلسالمية 
ــا سمح  ــدر الــرئــيــســي لــلــتــشــريــع، مـ هـــي املـــصـ
الخاصة  االلــتــزامــات  بعض  بتالفي  للقاهرة 
التالية،  الــســنــوات  فــي  الشخصية  بالحريات 
بــحــجــة مــخــالــفــتــهــا لــلــشــريــعــة. كــمــا صــادقــت 
القضاء  اتفاقية  ذاتـــه، على  اإلطـــار  فــي  مصر، 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، والعهد 
واالجتماعية،  االقــتــصــاديــة  للحقوق  الــدولــي 
واتفاقيات مناهضة التعذيب وحقوق الطفل 
وحظر التمييز العنصري، خالل عهد الرئيس 

املخلوع الراحل حسني مبارك.
لكن السلطات املصرية لم تسمح للمحاكم على 
اإلطالق بتقييد األحكام الدولية الصادرة ضد 
القاهرة في هذه الشؤون، أو قضايا التحكيم 

مشروع وقف األحكام والقرارات الدولية

3 ملفات ُتقلق القاهرة


