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طلبت مفوضية 
االنتخابات من البرلمان 

تعديل المادة 12

ليبيا: جدل المادة 12 يرافق الترشح لالنتخابات

طرابلس ـ العربي الجديد

ــــي لـــيـــبـــيـــا، خـــال  ــــدل فـ ــــجـ ــفــــعــــت حــــــدة الـ ارتــ
ــدء املــفــوضــيــة  ــيــــن، مــــع بــــ ــاضــ الــــيــــومــــن املــ
ــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات اســـتـــقـــبـــال طــلــبــات  الـــعـ
في  املــقــررة  الرئاسية  لانتخابات  الترشح 
املــقــبــل، وكــذلــك  24 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
ووفقًا  منها.  بعد شهر  املــقــررة  التشريعية 
ــابــــات، فــقــد  ــتــــخــ ــا لــــانــ ــيـ ــلـ لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الـــعـ
استقبلت حتى نهاية أول من أمس اإلثنن، 
لم يستوف  للرئاسيات،  للترشح  4 طلبات 

الذي أصدره مجلس النواب، والتي تشترط 
أن يـــتـــوقـــف املــــرشــــح لـــلـــرئـــاســـة عــــن الــعــمــل 
قــبــل 3 أشــهــر مـــن تـــاريـــخ االنــتــخــابــات )24 
قد  املفوضية  كانت  فيما  املقبل(،  ديسمبر 
طلبت تعديل هذه املــادة بأن يكون متوقفًا 
عـــن عــمــلــه »عــنــد إعــــان املــفــوضــيــة عـــن بــدء 
الــذي  التعديل  وهــو  االنتخابية«،  العملية 
أعلنته تزامنًا مع إعانها فتح باب الترشح 
يرفض  قد  )البرملان  الرئاسية  لانتخابات 
الـــتـــعـــديـــل(. ويــــأتــــي ذلـــــك عــلــمــًا أن قـــانـــون 
ــدره الـــبـــرملـــان قــابــل  ــ ــــذي أصــ االنـــتـــخـــابـــات الـ
 ،12 املـــادة  أن  متابعون  يــرى  فيما  للطعن، 
تستهدف الدبيبة ملنعه من الترشح، إال إذا 
أمكنته االســتــفــادة مــن اجــتــهــادات قانونية 
لــقــرار الــنــواب الــســابــق، بسحب الــثــقــة منه، 
وتــحــويــل حــكــومــتــه إلــــى حــكــومــة تــصــريــف 
ــــال، كـــمـــا تــســتــهــدف رئـــيـــس املــجــلــس  ــمـ ــ األعـ

األعلى للدولة، خالد املشري. 
بكل األحـــوال، فقد بــدأ الجدل يتوسع، بعد 
مــراســلــة أعــلــن عــنــهــا الــنــائــب األول ملجلس 
ــــوزي الـــنـــويـــري، ووجــهــهــا أمــس  ــنــــواب، فـ الــ
الـــثـــاثـــاء إلــــى املــفــوضــيــة يــســمــح لــهــا فيها 
ــادة 12. ووفـــقـــًا لــلــنــويــري،  بــعــدم تــفــعــيــل املـــ
ــعــه 56 

ّ
اعتمدت على بيان وق فــإن مراسلته 

 12 بــاملــادة  التقيد  بعدم  فيه  طالبوا  نائبًا، 
ألنــهــا »قـــد تــعــرقــل الــســيــر الــســلــيــم للعملية 
ــام مستقبل  االنــتــخــابــيــة، وتــفــتــح الـــبـــاب أمــ
غير مــأمــون الجوانب فــي بــادنــا التي تمر 
ــــان ســبــق أن أعــلــن  بــمــرحــلــة حـــّســـاســـة«. وكـ
44 نـــائـــبـــًا، مــطــلــع شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي الـــحـــالـــي، عـــن رفــضــهــم لــلــتــعــديــات 
تعديل  ومــنــهــا  املــفــوضــيــة،  اقترحتها  الــتــي 
ع 

ّ
املادة 12، تزامنًا مع بيان مشترك آخر وق

 سياسيًا أكــدوا على 
ً
عليه 22 حزبًا وتكتا

رفضهم لتعديل هذه املادة. 
املعهد  الدستوري في  القانون  أستاذ  ولفت 
الــعــالــي لــلــقــضــاء، الــعــجــيــلــي الــعــبــدلــي، إلــى 
صعوبة تسوية اإلشكال املتعلق باملادة 12 
إذ لــم يتبق ســوى 13 يــومــًا قبل إغـــاق باب 
الـــ22 من  الرئاسية في  الترشح لانتخابات 

أّي مــنــهــا شــــروط الــتــرشــح، بــاإلضــافــة إلــى 
البرملانية،  لانتخابات  للترشح  طلبًا   46
لـــم يــســتــوف شــروطــهــا ســـوى 4 مــرشــحــن. 
وأشارت املفوضية إلى أنها ستعيد الطلبات 
إلــى أصحابها.  الــشــروط  لــم تستوف  الــتــي 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ويـــأتـــي ذلــــك مـــع الــعــلــم أن وزيـ
السابق فتحي باشاغا، يبقى حتى اللحظة 
ــن أبــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  مــ
للرئاسيات،  الترشح  أعلنت رسميًا عزمها 
ــا نــقــل األســـبـــوع املــاضــي  بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـ
عـــن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
االنتقالية، عبد الحميد الدبيبة، حول عزمه 
الترشح للرئاسيات أيضًا. وسط ذلك، يعرب 
استمرار  تطور  مــن  عــن خشيتهم  مراقبون 
الــجــدل الــقــانــونــي الـــذي تــرتــب عــلــى طريقة 
صـــدور الــقــوانــن االنــتــخــابــيــة، وعـــدم حسم 
التي  التعديات  الــنــواب ملوقفه من  مجلس 
اقــتــرحــتــهــا املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات 
ــوانــــن، فــيــمــا بــــــــادرت املــفــوضــيــة  عـــلـــى الــــقــ
لإلعان عن فتح باب الترشح لانتخابات، 
دون انــتــظــار حــســم الــبــرملــان ملــوقــفــه بشكل 

نهائي من التشريعات االنتخابية. 
ــدور الــــجــــدل بــشــكــل كــبــيــر حـــالـــيـــًا حـــول  ــ ــ ويـ
املـــــادة 12 مـــن قـــانـــون انــتــخــابــات الــرئــاســة 

وصف المشري 
قوانين 
االنتخابات 
بالمعيبة 
)األناضول(

الــشــهــر الــحــالــي. ورأى الــعــبــدلــي فــي حديث 
ــدم تــوضــيــح  ــ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »عـ ـــ لــ
املــفــوضــيــة لــشــرط تـــرك الــوظــيــفــة الــعــامــة في 
املادة 12 حتى اآلن، سيبقي عليها مادة قابلة 
لانفجار في أي وقت ويمكن أن تكون أقصر 
طريق لرفض أي طرف لنتائج االنتخابات«.

عـــنـــد  ــــي  ــونــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ الــ الـــــــجـــــــدل  يـــــتـــــوقـــــف  وال 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بـــل يـــطـــاول أيــضــًا 
هشام  ورأى  البرملانية.  االنتخابات  قانون 
خليل، أحد املرشحن لهذه االنتخابات من 
مدينة بنغازي، في شرقي ليبيا، أن استيفاء 
4 مرشحن لــشــروط الترشح مــن أصــل 46، 
يعود إلى الصعوبات التي احتواها قانون 
االنتخابات البرملانية، متحدثًا عن ضرورة 
كٍّ للمرشح في مكان واحد 

َ
حضور 100 مــز

التزكية،  بطاقة  على  للتوقيع  واحــد  وزمــن 
ــاف  ــ ــو »أمـــــــر يـــصـــعـــب تـــحـــقـــيـــقـــه«. وأضــ ــ وهــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  خــلــيــل، فــي حــديــث لـــ
»املــفــوضــيــة اشــتــرطــت ضــــرورة اعــتــمــاد أي 
مرشح ملقعد في البرملان من كل أنحاء ليبيا، 
شهادته الجامعة من مركز ضمان الجودة 
ــلـــس، عــلــمــًا أن لــلــمــركــز  ــرابـ ــود فـــي طـ املــــوجــ
فرعن فقط في طرابلس وسبها«. وبسبب 
االنقسام الحكومي الذي عانته الباد، لفت 
خليل إلــى أن أغــلــب املــرشــحــن لــم يتمكنوا 
من الحصول على شهادة البراءة الجنائية 
ــتــــرشــــح، والــــتــــي يــتــطــلــب  كــــأحــــد شـــــــروط الــ
اســتــخــراجــهــا شــهــريــن مــن الـــزمـــن. وأوضـــح 
ــه »يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا فـــي غــضــون  أنــ
أيــام إذا ما تمكن املرشح من الــوصــول إلى 
لــجــهــاز  الــرئــيــســيــة  طــرابــلــس حــيــث اإلدارة 
الــبــحــث الــجــنــائــي، وهــــو أمــــر مــتــعــذر نــظــرًا 
لتوقف الرحات الجوية الداخلية واقتصار 
الرحات البّرية عبر الطريق الساحلي على 

العائات فقط دون املسافرين األفراد«. 
إلى ذلك، دعا رئيس املجلس األعلى للدولة، 
خــالــد املـــشـــري، أمـــس الــثــاثــاء، إلـــى »حـــراك 
سلمي مدني«، و»اعتصامات سلمية« أمام 
مقرات بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا، 
ومــجــلــســي الــــدولــــة والـــــنـــــواب، والــحــكــومــة 
لانتخابات،  العليا  الــوطــنــيــة  واملــفــوضــيــة 
اعتراضًا على »قوانن االنتخابات املعيبة«، 
وحض على »عدم املشاركة« في االستحقاق 
مــرشــحــن، وذلــك  أو  املقبل ســـواء كناخبن 
في  عقد  االنتخابات،  بشأن  اجتماع  خــال 
فيه أعضاء من مجلسي  طرابلس، وشــارك 

النواب والدولة وعمداء للبلديات.

تتواصل فصول 
االعتراض في ليبيا 

على قانون االنتخابات 
الصادر عن مجلس 

النواب، على الرغم من 
فتح باب الترشح، وسط 

جدل حول المادة 12

  شرق
      غرب

غارات للجيش المصري 
في سيناء

 الطيران الحربي املصري، أمس 
ّ
شن

الثاثاء، غارات جوية على محافظة 
ــــاد.  ــبـ ــ ــي الـ ــ ــرقـ ــ ــاء، شـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــال سـ ــ ــمـ ــ شـ
وأفــــــــادت مــــصــــادر قــبــلــيــة وشـــهـــود 
عيان بأن الغارات استهدفت مواقع 
فــي جــنــوب مــديــنــتــي رفـــح والشيخ 
ــتـــشـــار أفـــــــراد مــن  زويـــــــد، يـــتـــوقـــع انـ
تــنــظــيــم »واليــــــــة ســـيـــنـــاء« املــــوالــــي 
ــــش« فــيــهــا. وأشــــارت  لــتــنــظــيــم »داعــ
غ عن وقوع إصابات 

ّ
إلى أنه لم ُيبل

أو أضرار نتيجة الغارات.
)العربي الجديد(

إيران ُتحّذر مسيّرات 
أميركية 

ــي، أمــــس  وّجــــــــه الــــجــــيــــش اإليــــــــرانــــــ
ـــاء، تـــحـــذيـــرًا إلـــــى طـــائـــرات  ــاثـ ــثــ الــ
ــة اقــــتــــربــــت مــن  ــيــ ــركــ ــيــ مــــســــّيــــرة أمــ
بــدأهــا،  عسكرية  مــنــاورات  منطقة 
يـــوم االحــــد املـــاضـــي، قـــرب مضيق 
ــيــــجــــي، ودفـــعـــهـــا  ــتــــراتــ ــز االســ هــــرمــ
مــســارهــا واالبــتــعــاد، وفق  لتغيير 
مــا أفـــادت وكــالــة األنــبــاء الرسمية 
»إرنا«. ونقلت الوكالة عن الجيش 
إعــانــه أنــه »تــم اعــتــراض وتحذير 
الــطــائــرات األمــيــركــيــة مــن طــــراز أم 
كــيــو-9 )املــعــروفــة باسم ريــبــر( وآر 
كــيــو 4 )املـــعـــروفـــة بـــاســـم غــلــوبــال 
ــوك( بــعــد اقــتــرابــهــا مـــن منطقة  ــ هـ
ــتـــركـــة ذو  تــنــفــيــذ املــــــنــــــاورات املـــشـ

الفقار 1400«.
)فرانس برس(

قلق ألماني من توترات 
المحيطين الهادئ 

والهندي
نائب  األملانية  البحرية  قائد  أعلن 
ــيـــم شـــونـــبـــاخ،  ــــاي أخـ األدمـــــيـــــرال كـ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن إرســــــال بـــاده 
ســـفـــيـــنـــة حــــربــــيــــة إلـــــــى املــحــيــطــن 
من  قلقها  يؤكد  والــهــادئ  الهندي 
ــة والـــنـــظـــام  تـــعـــرض حـــريـــة املــــاحــ
ــد  ــقــــواعــ ــلــــى الــ الــــــدولــــــي الــــقــــائــــم عــ
للتهديد في املنطقة، في إشارة إلى 
الــصــن. وقـــال فــي زيـــارة للفرقاطة 
اليابانية  الــعــاصــمــة  فــي  »بـــايـــرن« 
طــوكــيــو، إن الــخــافــات اإلقــلــيــمــيــة 
والــــتــــوازن الــعــســكــري املــتــغــيــر في 
املــنــطــقــة يــمــكــن أن يــكــون لــه تأثير 

كبير خارج آسيا.
)أسوشييتد برس(
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الجزائر... جبهة 
الداخل حكمة 

ثورية

للحديث تتمة...

في وقت تواصل فيه القوى العراقية الحليفة إليران تشكيكها في نتائج االنتخابات 
البرلمانية، على الرغم من انتهاء إعادة الفرز من دون تغيير فيها، برز مسعى إيراني 
بتشكيل  للحل  وسطي  مشروع  طرح  عبر  القائمة،  األزمة  من  الخروج  لمحاولة 

حكومة توافقية

عثمان المختار

ــراء  ــــرور شــهــر كـــامـــل عــلــى إجــ مـــع مـ
االنتخابات التشريعية في العراق، 
من  االنتخابات  مفوضية  وانــتــهــاء 
بــالــطــعــون، مــن دون تغيير مــهــم في  الــنــظــر 
الــنــتــائــج، وفــي ظــل اســتــمــرار تشكيك القوى 

ــة الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة  ــحـ ــنـ الـــســـيـــاســـيـــة وأجـ
الحليفة إليران بنزاهة العملية، بعد تراجع 
مقاعدها بشكل كبير، وفي أجواء من التوتر 
األمـــنـــي الــــذي تــبــع مــحــاولــة اغــتــيــال رئــيــس 
الــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي فــجــر األحـــد 
املاضي، دخلت إيران على الخط، في محاولة 
للخروج بحل لألزمة عبر الدفع نحو حكومة 

ل إيراني 
ّ

توافقية. وتأتي املعلومات عن تدخ
القدس«  »فيلق  لقائد  زيـــارة  بعد  للحلحلة، 
إسماعيل قــاآنــي إلــى بــغــداد األحــد واإلثنن 
املاضين، عقب استهداف مقر الكاظمي في 
ــــذي ُوجـــهـــت أصــابــع  املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، والـ

االتهام به إلى مليشيات موالية لطهران.
وبــعــد مــــرور شــهــر كــامــل عــلــى االنــتــخــابــات 
الــتــي أجــريــت فــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
الحاد  السياسي  االنقسام  يستمر  املــاضــي، 
حول النتائج األولية، على الرغم من انتهاء 
والتدقيق  النظر  مــن  االنــتــخــابــات  مفوضية 
املاضي  اإلثــنــن  وإعانها  الطعون،  بجميع 
عن انتهاء عملية فتح أكثر من 14 ألف محطة 
انتخابية وعد وفرز أصواتها يدويًا، مؤكدة 
أن النتائج كانت مطابقة لألرقام والبيانات 
اإللكترونية، وهو  العد  أجهزة  في  املعتمدة 
النتائج  فــي  ملموسًا  تغيير  ال  أن  يعني  مــا 
ــيـــة الــتــي أعــلــنــت قــبــل نــحــو 4 أســابــيــع.  األولـ
وُيــنــتــظــر إعــــان الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة املكلفة 
بالنظر في الطعون انتهاء مهمتها وتحويل 
الــنــتــائــج الــحــالــيــة إلــــى املــحــكــمــة االتــحــاديــة 

العليا للمصادقة عليها واعتبارها نافذة.
ــذه األجـــــــــــواء، كـــشـــف مـــســـؤول  ــ ــي ظــــل هــ ــ وفــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــغــــداد لــــ ــراقــــي فــــي بــ عــ
أمــــــس، أن اإليــــرانــــيــــن غـــيـــر مـــوافـــقـــن عــلــى 
بــغــداد إللــغــاء نتائج  دعــــوات حلفائهم فــي 
االنــتــخــابــات، ويــطــرحــون مــشــروعــًا وسطيًا 
لــلــخــروج مــن األزمــــة عــبــر حــكــومــة توافقية 
بغض النظر عما حققته كل كتلة من الكتل 
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة الـــتـــي جــــرى الـــُعـــرف 

األميركي  الغزو  بعد  العراق  في  السياسي 
أن يــــكــــون مـــنـــصـــب رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مــن 
غــرار  على  الشيعي  العربي  املــكــون  نصيب 
البرملان  السائد في مناصب رئيس  العرف 
ــي 

ّ
والــجــمــهــوريــة لــلــمــكــونــن الـــعـــربـــي الــســن

والكردي. واعتبر املسؤول أن تصعيد قوى 
»اإلطار التنسيقي« ضد نتائج االنتخابات، 
واستمرار تظاهرات أنصارها حول املنطقة 
الــخــضــراء، »يــهــدف بــشــكــل رئــيــســي لرفض 
اإلقـــــــــرار بـــــأن هـــــذه الـــنـــتـــائـــج تــمــثــل ثــقــلــهــم 

الحقيقي بالشارع العراقي«.
وقال املسؤول إن األسبوع الحالي قد يشهد 

ــــى املــحــكــمــة  ــابـــات إلـ ــتـــخـ إرســـــــال نـــتـــائـــج االنـ
االتحادية من قبل مفوضية االنتخابات بعد 
انتهاء مرحلة الطعون والتدقيق بها، مؤكدًا 
أن خريطة توزيع مقاعد البرملان على الكتل 
السياسية لن تتغير عن وضعها األول الذي 
أعلن في 12 أكتوبر املاضي من حيث ترتيب 
الـــفـــائـــزيـــن، بــاســتــثــنــاء تــغــيــيــرات فـــي مقعد 
أو اثــنــن بــن كتلة وأخــــرى أو تــبــدل أســمــاء 
مرشحن فائزين بآخرين من الكتلة نفسها 
ــــوات مــلــغــاة أو  ــادة احــتــســاب أصـ ــ نــتــيــجــة إعـ

تطبيق آلية نظام الكوتا للنساء واألقليات.
وفي السياق، قال القيادي في »تيار الحكمة«، 

الــذي يتزعمه عمار الحكيم، حسن فدعم، إن 
ــرًا بــعــيــدًا جـــدًا في  حــكــومــة األغــلــبــيــة بــاتــت أمـ
للصحافين في  فــي تصريح  الــعــراق، مبينًا 
بــغــداد، أن »الــوضــع الــســيــاســي يــفــرض على 
الجميع الذهاب إلى حكومة توافقية مدعومة 
ــــل األطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة وبـــمـــشـــاركـــة  ــــن كـ مـ
بعيدة  أصبحت  األغلبية  وحكومة  الجميع، 
جدًا«، معتبرًا أنه »ال يمكن الي جهة سياسية 
فرض األمر الواقع من دون توافقات من أجل 

تشكيل الحكومة الجديدة«.
في غضون ذلك، يستمر عدم اعتراف القوى 
ما  وهــو  بها،  االنتخابات  لنتائج  الرافضة 

تــرجــمــه بـــيـــان »اإلطــــــار الــتــنــســيــقــي«، الـــذي 
الحليفة إليــران، عقب اجتماع  القوى  يضم 
لها فــي بــغــداد فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن ليلة 
االثــنــن، إذ تضّمن فــي أحــد بــنــوده الــدعــوة 
ألزمــة  قانونية  معالجات  عــن  »البحث  إلــى 
تعيد  املوضوعية،  غير  االنتخابات  نتائج 
لجميع األطراف الثقة بالعملية االنتخابية 
الــتــي اهــتــزت بــدرجــة كــبــيــرة، والـــدعـــوة إلــى 
اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول 

لهذه األزمة املستعصية«.
ــل الــحــق« قيس  كــمــا جـــدد زعــيــم »عــصــائــب أهـ
الخزعلي، رفضه االعتراف بنتائج االنتخابات، 

ــرة« أمــــــس، إن  ــزيــ ــجــ  فــــي حـــديـــث مــــع »الــ
ً
قــــائــــا

تدفعنا  لانتخابات  املنطقية  غير  »الــنــتــائــج 
لتغليب طــرف بفارق  ُبــرمــجــت  أنــهــا  لاعتقاد 
كبير«. وأوضح أن املطالبة بإعادة االنتخابات 

»ال تزال قائمة بسبب ما رافقها من تاعب«.
ــادي فـــــي كــتــلــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــاق، قـــــــال الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
»عصائب أهل الحق«،  »صادقون«، التابعة لـ
إنهم  الجديد«،  »العربي  لـ البلداوي،  محمد 
»مؤمنون بوجود تاعب واختراق سيبراني 
جرى من خاله تزوير النتائج«، مؤكدًا أنهم 
»لـــن يــعــتــرفــوا بــهــا«. وأضــــاف الــبــلــداوي أن 
ال  الجزئية  الــيــدوي  والــفــرز  الــعــد  »عمليات 
تلبي الــطــلــب وغــيــر مــوفــقــة ولــيــســت دقيقة، 
ــراء،  اإلجــ بــهــذا  التسليم  يمكن  ال  وبــالــتــالــي 
 لكل محطات 

ً
وطلبنا عدًا وفرزًا يدويًا كاما

ــراق مــــع مـــطـــابـــقـــة بـــصـــمـــات الــنــاخــبــن  ــ ــعـ ــ الـ
أيــضــًا«. وحــول الخطوة املقبلة، قــال »إذا لم 
الــنــتــائــج وتــصــحــح مــســار العملية  تــتــغــيــر 
االنــتــخــابــيــة كــامــلــة فـــالـــخـــيـــارات مــفــتــوحــة، 

ومنها أننا لن نشترك بالحكومة«.
الــصــدري« عصام  »التيار  في  القيادي  لكن 
حسن، اتهم أمس الثاثاء، القوى الرافضة 
ــال  لــنــتــائــج االنــتــخــابــات بــأنــهــا تــريــد »إدخــ
أزمــــات حــتــى تحصل بالنهاية  الــعــراق فــي 
عـــلـــى حــــلــــول لـــصـــالـــحـــهـــا«، مـــوضـــحـــًا فــي 
تصريحات لوسائل إعام محلية أن »قضية 
االعـــتـــراض عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات كانت 
الــبــدايــة ووصــلــت إلــى اســتــهــداف الكاظمي، 
وهذا أمر خطير جدًا«، متحدثًا عن استمرار 
»الــتــيــار الـــصـــدري« فــي مــشــاوراتــه مــع كتل 

أخرى لتشكيل الحكومة املقبلة.
وتعليقًا على هذه التطورات، اعتبر الخبير 
ــأن الـــســـيـــاســـي واألمــــنــــي الـــعـــراقـــي  ــشــ فــــي الــ
أحــمــد الــنــعــيــمــي، أن الــتــوقــعــات حــيــال أزمــة 
ــرب لــلــواقــع مـــع اســتــمــرار  ــ االنـــتـــخـــابـــات األقــ
األزمة هي توّجه القوى الرافضة إلى املحكمة 
االتحادية للطعن بشرعية االنتخابات ككل، 
وهــو مــا يعني امــتــداد األزمـــة لفترة أطــول. 
»العربي  مــع  فــي حديث  النعيمي،  وأضـــاف 
ر مهمة الوساطة اإليرانية 

ّ
الجديد«، أن تعث

ــوافــــق بــــن الـــكـــتـــل الــشــيــعــيــة  فــــي تــحــقــيــق تــ
الــشــارع فيه  واســتــمــرار حالة التصعيد فــي 

تهديد مباشر للملف األمني.
ووفـــقـــًا لــلــنــتــائــج الــحــالــيــة لــانــتــخــابــات، فقد 
ــار الــــصــــدري« فـــي املـــرتـــبـــة األولــــى  ــيـ ــتـ حـــل »الـ
بحصوله على 73 مقعدًا برملانيًا، تاه تحالف 
»تقدم« بزعامة رئيس البرملان السابق محمد 
بـــ37 مقعدًا، وحــل تحالف »دولــة  الحلبوسي، 
بواقع  ثالثا  املالكي  نــوري  بزعامة  الــقــانــون« 
34 مقعدًا، فيما حصد تحالف »الفتح«، الذي 
الشعبي«،  »الحشد  لـ السياسي  الجناح  يمثل 
17 مقعدًا، بفارق كبير عن مقاعده في البرملان 

األخير الذي كان قرابة الخمسن مقعدًا.
شارك في التغطية من بغداد: سالم الجاف  

عثمان لحياني

ثمة قيمة تاريخية اكتنزها املجتمع 
السياسي في الجزائر من حكمة 
القادة املؤسسني للحركة الثورية 

ضد االستعمار، وهي »أولوية جبهة 
الداخل«. ال يزال هذا املبدأ، من دون 

شك، صالحًا، ودائمًا، ألن يكون 
املحدد الرئيسي لخيارات الساسة 

وحكام البلد. في غمرة تدافع إقليمي 
وتهديدات متعددة الجوانب واألطراف، 

عارض الكثير من النخب 
ُ
يحدث أن ت

الجزائرية، تحت مبررات عديدة، 
الحديث عن مخاطر استدراج البلد إلى 
املواجهة واالستنزاف، وترفض إحداث 

أي مقارنات مع بلدان أخرى، لكن 
يمكن استدعاء مثال بسيط على أن 

رفض هذه املقارنات ليس هو التقدير 
الصحيح، فعندما اندلعت الثورة في 

تونس )2011(، قال الرئيس املصري 
آنذاك محمد حسني مبارك، إن مصر 

ليست تونس، لكن مصر كانت مثل 
تونس، بخالف ما كان يعتقد مبارك.

الجيش الجزائري قوي وازداد 
تسلحًا بما يفي بالحاجة الدفاعية 
والهجومية خالل السنوات األخيرة 
صونًا للبالد، لكن ذلك ليس كافيًا 

ولن يكون، ألنه ليس ممكنًا إلقاء كل 
العبء على الجيش، بينما الجزائر 

بحاجة إلى تماسك أكبر للجبهة 
الداخلية، وإلى تصحيح جّدي 

لألخطاء واملسارات التي قادت البلد 
إلى نكسات وضعت كامل الدولة 

على حافة االنهيار. الجزائر بحاجة 
إلى توسيع هامش الحريات وتحرير 

السياسة من املقبض الرسمي، 
وإطالق يد الصحافة لتعّدل نفسها 

بنفسها، والجزائر بحاجة أيضًا إلى 
إنهاء التوظيف السياسي لألفراد 

والجماعات والقضاء، وتولية املناصب 
على مسطرة الكفاءة ال الوالء، وتعديل 
املقاربات السياسية في الحكم وإدارة 

الشأن العام.
قطاع واسع من الشباب الجزائري 

يشعر باإلحباط أمام مستقبل غير 
واضح، ولذلك يغادر البلد عبر قوارب 

املوت. وكثير من الشعب غارق في 
مشكالت العيش، وهذا يجب أن يتغير، 

وجزء هام من املجتمع السياسي 
يشعر أنه ضحية لتزوير االنتخابات 
والتالعب بمجرياتها، وهذا يجب أن 

ينتهي. املجتمع املدني فرض عليه 
التحول إلى حالة وظيفية ريعية، 
وهذا وضع غير صحي، النخب 

والصحافيون يدركون كل اإلدراك أن 
الحريات اإلعالمية وحق التعبير ليسا 

بخير.
كل تلك الزوايا واملجاالت تشكل أبعادًا 

رصينة في تماسك الجبهة الداخلية، 
وهي وحدها حائط الصّد األخير 

إذا انكفأت مقومات الدفاع األخرى. 
صحيح أن املسألة برمتها تحتاج إلى 

وقت لإلصالح، لكن ال شيء يمنع 
إظهار النية، والنية في ساسة الناس، 

والسياسة فعل باألساس.

■ الحدث 

اإلرهاب  مكافحة  جهازي  من  وفرق  العراقي  الجيش  وحدات  تواصل 
قيام  مع  بالتزامن  بغداد،  في  واسعة  انتشار  عملية  الوطني  واألمــن 
نتائج  على  المعترضة  القوى  أنصار 
االنتخابات بنصب خيام جديدة ورفع 
أكياس رملية على هيئة متاريس قرب 
أظهرت  كما  الخضراء،  المنطقة 
بثتها  ــو  فــيــدي ــع  ــاط ــق وم صـــور 
خطوة  في  محلية،  إعــام  وسائل 
الحراك  لهذا  قريبة  بنهاية  توحي  ال 
قوات  مع  مناوشات  شهد  ــذي  ال
بمقتل  انتهت  الجمعة  ليلة  األمــن 

ين وجرح نحو 150 آخرين. محتجَّ

متاريس جديدة

يستمر اعتصام 
مناصري القوى 
المعترضة أمام 

المنطقة الخضراء 
)أحمد الربيعي/

فرانس برس(

اقتراح إيراني 
بحكومة توافقية

تشكيك مستمر بنتائج االنتخابات

العراق
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تغيير حجم القوات 
المصرية جعل األمر 

الواقع قانونيًا

تبحث االجتماعات 
العملية السياسية 
والخيارات المتاحة

معاهدة السالم تجّرد 
ثلثي سيناء من القوات 
المصرية إال بإذن إسرائيل

فقدت هيئة التنسيق 
خالل سنوات الكثير من 

زخمها السياسي

كامب ديفيد

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدار أربــــعــــة عــــقــــود، ومــنــذ  ــ ــلـــى مــ »عـ
توقيع معاهدة كامب ديفيد، حجر 
األســـــاس لــلــســام فـــي املــنــطــقــة، لم 
نــر الــعــاقــات بــن مــصــر وإســرائــيــل أكــثــر قــوة 
مما هي عليه اليوم، وذلك من خال الزيارات 
املتكررة، وآخرها زيارة نفتالي بينت إلى شرم 
الشيخ ولقاء الرئيس السيسي«.. هكذا تحدث 
وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن في 
مــســتــهــل مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمـــس األول 
اإلثـــنـــن فـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، مـــع نظيره 
املصري سامح شكري، عن أول معاهدة سام 
بن دولة عربية واالحتال اإلسرائيلي، وعن 
مآالتها بعد أكثر من 40 سنة على توقيعها، 

فماذا حدث خال تلك الفترة الطويلة؟
أخيرًا  مــجــددًا،  اإلسرائيلية،  الحكومة  وافقت 
عــلــى طــلــب مــصــري لـــزيـــادة الــقــوة العسكرية 
املنتشرة في محافظة شمال سيناء، ال سيما 
املــوجــودة فــي املــنــاطــق املتاخمة لــلــحــدود مع 
األراضي الفلسطينية املحتلة عام 1948. وجاء 
ذلك بعد أسابيع قليلة من لقاء جمع الرئيس 
وزراء  برئيس  السيسي  الفتاح  عبد  املــصــري 
في شرم  بينت  نفتالي  اإلسرائيلي  االحــتــال 
ض عنه لقاء للجنة 

ّ
الشيخ، جنوب سيناء، تمخ

اإلســرائــيــلــي  للجيشن  املــشــتــركــة  الــعــســكــريــة 
واملصري، كان من أبرز نتائجه املعلنة تعديل 
اتفاقية تنظيم وجود قوات حرس الحدود في 
رفح املصرية، لصالح تعزيز القبضة األمنية 
لــلــجــيــش املــــصــــري، بــمــا يــعــنــي زيــــــادة الــقــوة 

العسكرية في املنطقة الحدودية.
عها 

ّ
وكثيرًا ما أثارت معاهدة السام التي وق

الــرئــيــس املــصــري الـــراحـــل أنــــور الـــســـادات مع 
رئــيــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي مــنــاحــيــم بيغن 
بــحــضــور الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جــيــمــي كــارتــر، 
إثــارة للجدل  البنود  أكثر  الــجــدل، وكانت من 
حــتــى الـــيـــوم هـــي الـــبـــنـــود الـــخـــاصـــة بخفض 
ــكـــري لــلــجــيــش املــــصــــري فــي  الـــــوجـــــود الـــعـــسـ
الكاملة  السيادة  غياب  يعني  والــذي  سيناء، 

للدولة املصرية على جزء من أراضيها.
أستاذ القانون الدولي العام أيمن سامة قال 
فــي تــصــريــحــات خــاصــة، إن مــعــاهــدة الــســام 
عة عام 1979، حددت 

ّ
املصرية اإلسرائيلية املوق

مـــنـــاطـــق مــنــخــفــضــة الــــقــــوات والــتــســلــيــح فــي 
منزوعة  »مناطق  تحدد  ولــم  والنقب،  سيناء 
الـــســـاح«، مــوضــحــًا أن »الــتــعــديــل األخــيــر في 

األمنية والعسكرية املصرية في سيناء، تجّرد 
ثــلــثــي ســيــنــاء مـــن الـــقـــوات والـــســـاح إال بـــإذن 
املعاهدة،  مــن  األمــنــي  للملحق  وفقًا  إسرائيل 
حــتــى تــظــل رهــيــنــة الــتــهــديــدات اإلســرائــيــلــيــة 
املستمرة، بما يمثل أقوى أداة ضغط وإخضاع 
فــعــالــة ألي إرادة مــصــريــة، خــصــوصــًا فــي ظل 
العقل  على  تسيطر  تــزال  ال  التي   1967 عقدة 
وأضاف  املصرية.  الدولة  ملؤسسات  الجمعي 
إلــى »تصفية  املــعــاهــدة أدت  الــدولــة أن  سيف 
االقــتــصــاد الــوطــنــي الـــذي كــان يــدعــم املجهود 
الــحــربــي أثـــنـــاء الـــحـــرب، واســتــبــدالــه بمعونة 
تستهدف  دوالر  مليار   1.3 أميركية  عسكرية 
واحتكار  مصر  في  األميركي  النفوذ  ترسيخ 
غالبية التسليح املصري والتحكم في موازين 
االقتصاد  القوى لصالح إسرائيل مع تسليم 
ــنـــدوق الـــنـــقـــد والــبــنــك  املــــصــــري الـــجـــديـــد لـــصـ
الدولين إلدارته وتوجيهه والسيطرة عليه«. 
وتــابــع أن املــعــاهــدة أدت أيــضــًا إلــى »تأسيس 
نــظــام حــكــم ســيــاســي جــديــد تــكــون عــلــى رأس 
أولوياته حماية أمن إسرائيل والحفاظ على 

مصالح الواليات املتحدة األميركية«.
وتــنــص الــفــقــرة األولــــى مــن املــــادة الــرابــعــة في 
مــعــاهــدة الــســام بــن مــصــر ودولــــة االحــتــال 
ــه »بـــغـــيـــة تـــوفـــيـــر الــحــد  ــ ــلـــي عـــلـــى أنـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
األقــــصــــى لــــألمــــن لـــكـــا الـــطـــرفـــن وذلـــــــك عــلــى 
ــبـــادل، تـــقـــام تــرتــيــبــات أمــــن متفق  ــتـ ــــاس الـ أسـ
عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح 
فــي األراضـــي املصرية واإلســرائــيــلــيــة، وقــوات 
ــم مـــتـــحـــدة ومـــراقـــبـــن مــــن األمــــــم املـــتـــحـــدة.  ــ أمـ
 من حيث 

ً
الترتيبات موضحة تفصيا وهذه 

الطبيعة والتوقيت في امللحق األول وكذلك أي 

فــي سيناء،  املــوجــودة  الــقــوات املصرية  حجم 
عّدل األمر الواقع إلى األمر القانوني«، مؤكدًا 
أن ما حدث هو »تعديل البروتوكول العسكري 
ملعاهدة السام، وليس تغييرًا للبروتوكول«. 
البروتوكول  تعديل  »يمكن  أنــه  وأكـــد ســامــة 
كل يوم وكل ساعة، شرط أال يتجاوز السياق 
املوضوعي للوثيقة املعدلة، وإال يتم التغيير 
بداًل من التعديل«، مضيفًا أن »اتفاق التعديل 
التي  األصلية  املعاهدة  يلغي  ال  املراجعة،  أو 
تبقى سارية بنصوصها املراجعة أو املعدلة، 
وذلك بعكس الحال عند إبرام معاهدة جديدة 
تــغــايــر أحــكــامــهــا أحـــكـــام املـــعـــاهـــدة الــســابــقــة، 
املعاهدة  محل  الجديدة  املعاهدة  تحل  حيث 

السابقة في مثل هذه الحالة«.
وقـــال أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي الــعــام إنــه »من 
كــل معاهدة  أن  الــفــقــهــاء  أغلبية  لـــدى  الــثــابــت 
ــــؤداه  ــــرط ضــمــنــي مـ ــيــــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى شـ دولــ
ــلـــى حـــالـــهـــا، وأن  ــاء عـ ــ ــيـ ــ ــراض بــــقــــاء األشـ ــ ــتـ ــ افـ
التغير في الظروف يؤثر في استمرار العمل 
بـــاملـــعـــاهـــدة، وقـــــد يــســتــتــبــع انـــقـــضـــاءهـــا، أو 
تعديلها، وتؤسس هذه الفكرة على اعتبارين 
الضمني  االتفاق  فكرة  األول،  مختلفن، هما: 
بــن أطـــراف املــعــاهــدة على بقاء األشــيــاء على 
حــالــهــا. والــثــانــي، هــو حــــدوث الــتــعــارض بن 
الظروف الحالية ونصوص املعاهدة، وأيًا كان 
االعتبار املأخوذ به، فإن النتيجة واحدة وهي 
منتهية،  أي  منقضية  املعاهدة  اعتبار  إمكان 
والــتــغــيــر الـــجـــوهـــري فـــي الـــظـــروف األمــنــيــة - 
تحديدًا في املنطقة )ج( في سيناء - ال يعوزه 
أي تــدلــيــل مـــن جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة أو 
تشكيك مــن إســرائــيــل، الــدولــة الــطــرف الثاني 
فــي مــعــاهــدة الــســام املــصــريــة اإلســرائــيــلــيــة«. 
وأضـــاف أن »التغير الــذي يستتبع هــذا األثــر 
ــع مــوجــود  يــجــب أن يــتــعــلــق بـــواقـــعـــة أو وضــ
لــحــظــة إبـــــرام املـــعـــاهـــدة وأن يــكــون جــوهــريــًا، 
والوقائع أو األوضاع، وبصفة عامة، الظروف 
إلـــى تطبيق شـــرط بقاء  يـــؤدي تغيرها  الــتــي 
ــة، أو  ــاديـ الــشــيء عــلــى حــالــه، هــي الـــظـــروف املـ
السياسية، أو القانونية، أو االقتصادية التي 

كانت موجودة أثناء إبرام املعاهدة«.
القومي  الشأن  في  املتخصص  الباحث  وكــان 
الصهيونية  ضد  ثــوار  حركة  رئيس  العربي، 
ــال فــي  ــ ــة، قــــد قـ ــ ــدولـ ــ مــحــمــد عــصــمــت ســـيـــف الـ
تصريحات سابقة، إن معاهدة السام املصرية 
عة في 26 مارس/ آذار 1979، 

ّ
اإلسرائيلية املوق

والــتــنــازالت  الترتيبات  بعض  شملت  والــتــي 

ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان«.
السام،  بمعاهدة  الخاصة  املــاحــق  وحـــددت 
بــالــبــروتــوكــول  املــتــعــلــق  وتــحــديــدًا ملحق )1( 
وترتيبات  اإلسرائيلي  باالنسحاب  الــخــاص 
أربــع مناطق يتم إنشاؤها وتنظيمها  األمــن، 
بغية توفير الحد األقصى ألمن كلي الطرفن 
بــعــد االنــســحــاب الــنــهــائــي، بــحــســب مــا تنص 
أواًل، املنطقة  الثانية من امللحق، وهــي:  املــادة 
الـــخـــط »أ« )الــخــط  الـــشـــرق  ــن  »أ« ويـــحـــدهـــا مـ
األحمر(، ومن الغرب قناة السويس والساحل 
الــشــرقــي لــخــلــيــج الــســويــس كــمــا هـــو مــوضــح 
على الخريطة. وتوجد في هذه املنطقة قوات 
ميكانيكية  مشاة  فرقة  مــن  مصرية  عسكرية 
واحدة ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات 
مــيــدانــيــة. ولـــم يــكــتــف املــلــحــق بــذلــك فــقــط، بل 
إنــه حــدد قــوة تلك الــفــرقــة، وجـــاء فــيــه: تتكون 
الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة لــهــذه الــفــرقــة مـــن: ثاثة 
ألــويــة مــشــاة ميكانيكية، ولـــواء مـــدرع واحــد، 
وســـبـــع كـــتـــائـــب مــدفــعــيــة مـــيـــدانـــيـــة تــتــضــمــن 
حـــتـــى 126 قــطــعــة مـــدفـــعـــيـــة، وســـبـــع كــتــائــب 
للطائرات تتضمن صواريخ  مدفعية مضادة 
فــرديــة أرض/ جــو وحتى 126 مدفعًا مضادًا 
لــلــطــائــرات عـــيـــار 37 مـــم فــأكــثــر، وحـــتـــى 230 
دبابة، وحتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة 

األنواع، وإجمالي حتى 22 ألف فرد.
أما بالنسبة للمنطقة »ب« فيحدها من الشرق 
ــن الــغــرب  ــر(، ومــ الـــخـــط »ب« )الـــخـــط األخــــضــ
الــخــط »أ« )الــخــط األحـــمـــر(، كــمــا هــو موضح 
»توفر  املعاهدة على:  الخريطة. وتنص  على 
األمن في املنطقة )ب( وحدات حدود مصرية 
مـــن أربـــــع كــتــائــب مــجــهــزة بــأســلــحــة خفيفة 

في  املدنية  الشرطة  تــعــاون  عجل  وبمركبات 
وتتكون  املنطقة،  فــي  الــنــظــام  على  املحافظة 
األربــع  الــحــدود  لكتائب  الرئيسية  العناصر 
من إجمالي حتى 4000 فــرد«. و»يمكن إقامة 
نــقــاط إنــــذار ســاحــلــيــة أرضــيــة قــصــيــرة املــدى 
ذات قـــوة مــنــخــفــضــة لـــوحـــدات الـــحـــدود على 
ســاحــل هـــذه املــنــطــقــة«. و»تــنــشــأ فــي املنطقة 
عسكرية  ومنشآت  ميدانية  تحصينات  )ب( 

لكتائب الحدود األربع«.
أمــــا املــنــطــقــة »ج« كــمــا نـــص عــلــيــهــا املــلــحــق، 
)الــــخــــط  الــــخــــط »ب«  الـــــغـــــرب  مـــــن  ــا  ــدهـ فـــيـــحـ
ــــدود الـــدولـــيـــة  ــحـ ــ األخـــــضـــــر(، ومـــــن الــــشــــرق الـ
وخليج العقبة كما هو موضح على الخريطة. 
وتتمركز في املنطقة »ج« قوات األمم املتحدة 
ــقـــط. وتــتــولــى  والـــشـــرطـــة املـــدنـــيـــة املـــصـــريـــة فـ
الــشــرطــة املــدنــيــة املــصــريــة املــســلــحــة بأسلحة 
خفيفة أداء املهام العادية للشرطة داخل هذه 
املــنــطــقــة. وتـــــوزع قــــوات األمــــم املــتــحــدة داخـــل 

املنطقة »ج« وتؤدي وظائفها املحددة.
والتي  امللحق،  فــي  »د«  املنطقة  تأتي  وأخــيــرًا 
يحدها من الشرق الخط »د« )الخط األزرق(، 
الدولية كما هو موضح  الحدود  الغرب  ومن 
على الخريطة. و»توجد في هذه املنطقة قوة 
إســرائــيــلــيــة مـــحـــدودة مــن أربـــع كــتــائــب مشاة 
ميدانية  وتحصينات  العسكرية  ومنشآتها 
الــقــوة  ومــراقــبــي األمــــم املــتــحــدة. وال تتضمن 
اإلسرائيلية في املنطقة )د( دبابات أو مدفعية 
أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/ 
لكتائب  الرئيسية  العناصر  )وتتضمن  جو«. 
املــشــاة اإلســرائــيــلــيــة األربـــع حتى 180 مركبة 
أفــراد مدرعة من كافة األنــواع وإجمالي حتى 

4000 فرد...(. وحددت املعاهدة أيضًا الطيران 
القتال  طــائــرات  إذ قصرت طلعات  العسكري، 
ــتــــطــــاع ملـــصـــر فـــــوق املــنــطــقــة  وطـــلـــعـــات االســ
املسلحة  غير  الــطــائــرات  تتمركز  أن  على  »أ«، 
تقلع  وأن  نفسها،  املنطقة  فــي  املقاتلة  وغــيــر 
املصرية  املسلحة  غير  النقل  طائرات  وتهبط 
في  االحــتــفــاظ  ويمكن  »ب«،  املنطقة  فــي  فقط 
املنطقة »ب« بـ8 طائرات منها. ويمكن تجهيز 
وحدات الحدود املصرية بطائرات هليكوبتر 
املنطقة »ب«.  غير مسلحة ألداء وظائفها في 
املصرية  املــدنــيــة  الــشــرطــة  تجهيز  يمكن  كــمــا 
بطائرات هليكوبتر غير مسلحة ألداء وظائف 
املــنــطــقــة »ج«.. ويمكن  فـــي  الــعــاديــة  الــشــرطــة 

إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه املناطق.
وأنشأت معاهدة السام بن مصر وإسرائيل 
»نظام اتصال« بن الطرفن، ونصت على أن 
إلــى توفير وسيلة فعالة  النظام يهدف  »هــذا 
لــتــقــيــيــم مــــدى الــتــقــدم فـــي تــنــفــيــذ االلـــتـــزامـــات 
وفــقــا لــهــذا املــلــحــق وحـــل أي مشكلة قــد تطرأ 
أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة املسائل التي 
لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية األعلى 
كما  فيها.  للنظر  ما يخصه  في  كل  للبلدين، 
يــهــدف أيــضــًا إلـــى مــنــع أي مـــواقـــف قـــد تنشأ 
نتيجة أخــطــاء أو ســـوء فــهــم مــن قــبــل أي من 
الــطــرفــن«. و»يــقــام مكتب اتــصــال مــصــري في 
مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في 
مدينة بئر سبع، ويرأس كل مكتب ضابط من 
البلد املعني يعاونه عدد من الضباط. ويقام 
اتــصــال تليفوني مــبــاشــر بــن املــكــتــبــن وكــذا 
خــطــوط تليفونية مــبــاشــرة بــن قــيــادة األمــم 

املتحدة وكلي املكتبن«.

تفاصيل أمنية 
تنتقص من السيادة 

المصرية

مواطن مصري يحمل وثيقة تشير إلى مركز تسّوق إسرائيلي في سيناء قبل إخالء المنطقة عام 1982 
)كريس بورنكل/فرانس برس(

يرأس أنس العبدة هيئة التفاوض )كريستوف ستاش/فرانس برس(

تعيد موافقة الحكومة اإلسرائيلية على طلب مصري لزيادة القوة 
معاهدة  إلى  األنظار  توجيه  سيناء  شمال  في  المنتشرة  العسكرية 
كامب ديفيد، وال سيما البنود الخاصة بخفض وجود الجيش المصري 
في سيناء، والتي تغيّب سيادة الدولة المصرية على جزء من أراضيها

الحدث

كانت  ودولــيــة  إقليمية  ضــغــوط  نتيجة 
إلـــى  ــكــــو«  مــــوســ »مـــنـــصـــة  دخــــــــول  وراء 
املنصة  هــذه  أن  مــن  الــرغــم  الهيئة، على 
ــرؤيــــة الـــروســـيـــة  تــتــمــاهــى تـــمـــامـــًا مــــع الــ
للحل في سورية، القائم على بقاء بشار 
األسد في السلطة، وهو ما ترفضه بقية 

مكونات الهيئة.
ل الباحث 

ّ
وحول دور هذه االجتماعات، قل

الــســيــاســي رضــــوان زيــــادة فــي حــديــث مع 
 
ً
»العربي الجديد« من أهميتها، متسائا

عن »الفائدة« من وراء ذلك: ما الذي يمكن 
أن تقدمه هيئة التنسيق، ال سيما وأنها 
الكثيرة؟  واالنشقاقات  التفكك  من  عانت 
وأبدى اعتقاده بأن على االئتاف الوطني 
الــتــركــيــز أكـــثـــر »عـــلـــى الــهــيــئــات الــثــوريــة 
الجديدة في مناطق املعارضة في شمال 
الباد، وعلى السورين في دول اللجوء«.

إلى ذلك، يبدو أن املعارضة وجدت نفسها 
ــات،  ــاعـ ــمـ ــتـ مـــضـــطـــرة لـــلـــقـــيـــام بـــهـــذه االجـ
الـــســـيـــاســـيـــة  ــارات  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ أن  خـــصـــوصـــًا 
أمامها باتت ضيقة، إن لم تكن معدومة، 
في ظل رفــض واضــح ومعلن من النظام 
االنــخــراط فــي مفاوضات جــادة مــن أجل 
تطبيق قـــرارات دولــيــة، وضــعــت خريطة 
القرار  في ســوريــة، تحديدًا  للحل  طريق 
مــن  األخــــيــــرة  الـــجـــولـــة  وأظــــهــــرت   .2254
مــبــاحــثــات الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الــشــهــر 
ــــي، أن الـــنـــظـــام غـــيـــر مــعــنــي عــلــى  ــــاضـ املـ
ــراك األمـــــمـــــي مـــــن أجــــل  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ اإلطــــــــــاق بـ
ما  املعارضة،  وبــن  بينه  الهوة  تجسير 
يمّهد الطريق أمام حلول ناجعة للقضية 
ت 

ّ
املعارضة تخل أن  العلم  مــع  الــســوريــة. 

عــن تــراتــبــيــة الــقــرار الــدولــي ودخــلــت في 
مـــفـــاوضـــات عــلــى كــتــابــة دســـتـــور جــديــد 

للباد قبل إنجاز االنتقال السياسي.
ــى مــبــاحــثــات  ــ ــد املـــعـــارضـــة إلـ ــ ــّم وفـ ويــــضــ
اللجنة الدستورية في جنيف ممثلن عن 
في  تبدو  التي  التفاوض،  هيئة  مكونات 
حال غير مرٍض للشارع السوري املعارض، 
الــــذي ال يـــرى جــــدوى مـــن االســـتـــمـــرار في 
الــــذهــــاب إلــــى جـــــوالت تـــفـــاوض مـــن دون 
نتائج. وكانت هيئة التنسيق الوطنية قد 
ظهرت في املشهد الــســوري املــعــارض في 
عــام 2011،  السوري في منتصف  الداخل 
وضّمت عددًا من أحــزاب اليسار السوري 
االتحاد  وحــزب  الشيوعي  العمل  وحــزب 
االشتراكي، وأربعة أحزاب كردية. وفقدت 
الكثير من  الــثــورة  الهيئة خــال ســنــوات 
ــيــــاســــي، بـــســـبـــب انـــســـحـــاب  زخـــمـــهـــا الــــســ

شخصيات وتيارات مؤسسة لها.

إضافة إلى العديد من املنصات املعارضة 
ومـــســـتـــقـــلـــن. وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة تــعــرضــت 
لـ«أزمة تمثيل« مطلع العام الحالي كادت 
أن تعصف بها، إذ اتهمت هيئة التنسيق 
ــنــــصــــة مــــوســــكــــو ومـــنـــصـــة  ــيــــة ومــ ــنــ الــــوطــ
 من االئتاف، وكتلة العسكر، 

ً
القاهرة، كا

وكــتــلــة املــســتــقــلــن، بـــــأداء دور »املــعــطــل« 
الهيئة. ووصــل الخاف بن مكونات  في 
ــتـــحـــدة  ــــاوض إلـــــــى األمــــــــم املـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــئـ ــيـ هـ
السوري.  امللف  في  اإلقليمين  والاعبن 
وأوضـــــــح الـــقـــيـــادي فــــي هــيــئــة الــتــنــســيــق 
العسراوي في حديث مع  أحمد  الوطنية 
»العربي الجديد« أن الهدف من مباحثات 
وهيئة  الوطني  االئــتــاف  بــن  إسطنبول 
هيئة  دور  تفعيل  ــادة  ــ »إعـ هــو  التنسيق 
الــــتــــفــــاوض الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة ضــمــن 
ــاعــــدة املـــتـــفـــق عــلــيــهــا واملـــتـــســـقـــة بــن  ــقــ الــ
موقف  مــن  واملعلن  التنسيق  هيئة  رؤيـــة 
االئـــتـــاف«. وأشــــار إلـــى أن هــنــاك »بعض 
الـــنـــواحـــي الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي لـــم يــأخــذهــا 
ــبــــار، مــــا أدى إلـــى  ــتــ االئــــتــــاف بـــعـــن االعــ
بروز قرارات معطلة في هيئة التفاوض«، 
األمــور بقلب  مضيفًا: علينا تجاوز هــذه 
نا نستطيع تفعيل دور هيئة 

ّ
عل مفتوح، 

التفاوض بشكل موضوعي.
مــن جــانــبــه، ذكــر املسلط فــي تــغــريــدة له 
على »تويتر«، أمس، أن االئتاف وهيئة 
وتجمعنا  واحـــد  جــانــب  »فـــي  التنسيق 
الــكــثــيــر مــن الـــقـــواســـم«، مــضــيــفــًا: نطمح 
إلـــى وحــــدة الـــرؤيـــة والــكــلــمــة والــجــهــود، 
ولــديــنــا مـــســـار ســيــاســي مــلــتــزمــون بــه. 
ــلـــى إنــــجــــاح هـــذه  ونــــحــــن حـــريـــصـــون عـ
موحدة  برسالة  والخروج  االجتماعات 

للشعب السوري.
وتتباين الرؤى السياسية بن مكونات 
هيئة التفاوض التي أخــذت هــذا الشكل 

أمين العاصي

تــحــاول املــعــارضــة الــســوريــة مللمة شتات 
نفسها، تحديدًا الكتل الوازنة في الداخل 
والخارج، الباحثة عن صيغ تضمن عدم 
أغلب  التي تضم  التفاوض  انفجار هيئة 
ــى اإلشـــراف 

ّ
الــتــيــارات الــســيــاســيــة، وتــتــول

ــلـــى املـــبـــاحـــثـــات مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري  عـ
بــرعــايــة األمــــم املــتــحــدة. وبـــاشـــرت قــيــادة 
االئــتــاف الوطني الــســوري املــعــارض في 
ــاء، اجــتــمــاعــات  ــثـــاثـ إســطــنــبــول، أمــــس الـ
مـــع وفــــد مـــن هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة، 
ــي ُيـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــمــثــل  ــتــ الــ
ــل فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــداخــ مـــعـــارضـــة الــ
ـــ«بــــحــــث الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة  ــنــــظــــام لــ الــ
املــتــاحــة«. وذكــرت  وتقييمها والــخــيــارات 
مــصــادر إعامية فــي االئــتــاف أن الهدف 
ــات هــــو »زيــــــــادة مــســتــوى  ــاعـ ــمـ ــتـ مــــن االجـ
والثورية  السياسية  القوى  بن  التعاون 
الــــســــوريــــة«، مــشــيــرة إلــــى أن اجــتــمــاعــات 
إسطنبول تأتي »ضمن برنامج االئتاف 
الــوطــنــي فــي تكثيف الــلــقــاءات مــع القوى 
ــة  ــوريــ ــثــ ــة والــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة واالجــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
السورية وتعزيزها، ومن مبدأ التشاركية 
والـــــتـــــشـــــاور فـــــي مـــســـتـــجـــدات األوضــــــــاع 
التنسيق  ويــرأس وفد هيئة  السياسية«. 
الوطنية رئيسها حسن عبد العظيم، وهو 
مــن أبـــرز وجـــوه املــعــارضــة التقليدية في 
دمشق، بينما يرأس وفد االئتاف رئيسه 
ســالــم املــســلــط، إلــــى جــانــب رئــيــس هيئة 
الــتــفــاوض أنــس الــعــبــدة، ورئــيــس اللجنة 
الدستورية املشترك هادي البحرة. وقالت 
ــــاف الـــوطـــنـــي ربـــى  ــتـ ــ نـــائـــبـــة رئــــيــــس االئـ
حبوش في حديٍث مع »العربي الجديد«، 

إن االجتماعات بن الطرفن »مستمرة«.
ــتــــاف  ــات، االئــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ وتـــجـــمـــع هـــيـــئـــة املـ
ــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــوطـــنـــيـــة،  ــئـ ــيـ الــــوطــــنــــي وهـ

مباحثات إلنقاذ هيئة التفاوض السورية
معارضو الخارج والداخل يجتمعون في إسطنبول

بدأت في إسطنبول 
أمس، اجتماعات 
االئتاف الوطني 
السوري وهيئة 

التنسيق، في خطوة 
ُتظهر ضيق خيارات 
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قيادي حمساوي يلّمح لمفاجأة بشأن األسرى اإلسرائيليين»الشارع األميركي« يهدد عائالت مقدسية بالتهجير
القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ــا فـــي انـــتـــظـــار مــصــيــرهــا  بـــن قــلــق يـــســـاورهـ
ومصير أبنائها، وترقب بشأن ما سيفضي 
ــرار بــلــديــة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي في  إلــيــه قــ
الــطــور إلى  الــقــدس بهدم مساكنها فــي بلدة 
تؤكد  القدس،  من  القديمة  البلدة  من  الشرق 
عشر عائات مقدسية رفضها لقرار املحكمة 
ــلـــيـــة الـــتـــي أمــهــلــتــهــا حـــتـــى نــهــايــة  اإلســـرائـــيـ
أمــس الــثــاثــاء، إليـــداع مبلغ 200 ألــف شيكل 
ألــف دوالر أميركي( في  إسرائيلي )نحو 65 
ــرار الــهــدم،  صـــنـــدوق املــحــكــمــة االحــتــالــيــة. قــ
البناية، والــتــي رفضت  الــذي يستهدف هــذه 
الــقــدس ترخيصها على  بلدية االحــتــال فــي 
ضمن  يأتي  املاضية،  العشر  السنوات  مــدى 
مخطط مصادرة 45 دونمًا من أراضــي بلدة 
الـــطـــور لــصــالــح اســتــكــمــال تــنــفــيــذ مـــا يسمى 
بـــ«الــشــارع األمــيــركــي«، الـــذي شــرع االحــتــال 
ــار  ــ إطـ ــي  ــ فـ عــــــام 2018،  ــة  ــنــ ــديــ املــ ــي  ــ فـ بـــشـــقـــه 
مــخــطــط »الـــطـــوق الــشــرقــي«. ويــعــد »مخطط 
ــروع اســتــيــطــانــي يــهــدف  ــشـ الــــطــــوق« أكـــبـــر مـ
لـــربـــط املــســتــوطــنــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــواقــعــة 
شــمــال وجــنــوب وشـــرق الــقــدس املــقــامــة على 
أراضــي الفلسطينين ببعضها البعض، من 
مستوطنة جبل أبو غنيم جنوب القدس إلى 

مستوطنة معاليه أدوميم شرق املدينة.
ــــاوة، مــــن املـــهـــدديـــن  ــحـ ــ ــو الـ ــ ــالــــت مــيــســر أبـ وقــ
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  بالتهجير، 
إن »العائات العشر تلقت إخطارًا من املحكمة 
املــذكــور في صندوقها،  املبلغ  بــإيــداع  يبلغها 
ــك فــســتــصــدر قـــرارهـــا  ــم تــفــعــل ذلــ ــال لـ ــي حــ وفــ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاومــ ــقــ ــنـــذ إعـــــــان حــــركــــة املــ مـ
»حماس« للمرة األولى بشكل رسمي في إبريل/

نــيــســان 2016، عــن احــتــجــازهــا أربــعــة أســرى 
إسرائيلين، تدفع الحكومات اإلسرائيلية، في 
الحركة، والقول  للتقليل مما حققته  محاولة 
إن األسرى عبارة عن مدنين دخا قطاع غزة 
عسكرين،  جثماني  إلــى  بــاإلضــافــة  بالخطأ، 
ورون 

ٔ
هــمــا الــضــابــط هـــدار غــولــدن، واملــجــنــد ا

شــأول، سحبهما مقاتلو »حماس« من أرض 
املعركة خال العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
غزة في عام 2014. وطيلة السنوات التي تلت 
اإلعان الرسمي من جانب كتائب »عز الدين 
»حــمــاس« على  لـــ العسكرية  الــــذراع  الــقــســام« 

بتنفيذ عملية الهدم وتدفيعها مبلغ مليوني 
شــيــكــل كــغــرامــة ورســـــوم عــمــلــيــة الـــهـــدم فيما 
العائات  رفــض  وأكـــدت  البلدية«.  نفذتها  لــو 
التعاطي مع قرار املحكمة اإلسرائيلية، والذي 
العائات  أن  إلــى  مشيرة  بـ«الجائر«،  وصفته 
املـــقـــيـــمـــة فــــي الـــبـــنـــايـــة حــــاولــــت دون جــــدوى 
الحصول على ترخيص للبناية، بيد أن بلدية 
القدس كانت ترفض دومــًا. بيد  االحتال في 
أن ما تبديه عائلة أبو الحاوة من إصرار على 
التحضير  لم يمنعها من  البقاء في مسكنها 
االحتال  ويدمر  بالقوة،  منها  ُينتزع  لوضع 
انتقالها  بعد  وغــيــره،  األثـــاث  مــن  محتوياته 
إليه قبل سنوات، إذ كانت من أولى العائات 
ــقــــرت بــهــا. ــتــ ــنـــايـــة واســ ــبـ الــــتــــي أقــــامــــت فــــي الـ

املاضية غرامات ومخالفات مالية بقيمة 75 
ألف شيكل، إضافة إلى ضريبة أماك بقيمة 

82 ألف شيكل فرضت على كل عائلة«.
بالنسبة لرانيا الغوج، التي تقيم في البناية 
مــع أفــــراد عائلتها الــبــالــغ عــددهــم 10 أفـــراد، 
الحصول  فـــإن  األطـــفـــال،  مــن  تقريبًا  نصفهم 
على مسكن في القدس ليس باألمر الهّن، بل 
إنه من املستحيات. وقالت الغوج، لـ«لعربي 
الجديد«: »لقد استنزفنا الحصول على بيت 
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن ســـنـــة، ووضـــعـــنـــا فــيــه كل 
مدخراتنا، واليوم وبجرة قلم يريد االحتال 

هدمه وتشريدنا، وهدم ذكرياتنا«.
املشهد في مجمله للعائات العشر يكاد يكون 
والشعور  الــواحــدة  املــأســاة  واحــــدًا، تجمعهم 
الكبير بالفقد، ولكل من هذه العائات حكاية 
تروى، بعضها بدأ قبل اكتمال املسكن واإلقامة 
فيه، والبعض اآلخر في هذه األيــام، حيث كل 
عــائــلــة تــتــهــيــأ لــتــلــك الــلــحــظــة عــلــى طــريــقــتــهــا، 
وبعضها  بــيــتــه،  ــراض  أغــ يلملم  بـــدأ  بعضها 
األخــيــرة طمعًا  اللحظة  ينتظر حتى  يـــزال  ال 
 في أال يحدث الهدم والتشريد، حتى مع 

ً
وأما

استمرار االحتال في شق »الشارع األميركي« 
الذي جلب لعائات وبلدات بأكملها مصائب 

ال تعد وال تحصى.
وفـــي شـــأن »الـــشـــارع األمــيــركــي«، قـــال خبير 
ــــي حـــديـــث  االســــتــــيــــطــــان خـــلـــيـــل تـــفـــكـــجـــي، فـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هـــذا الـــشـــارع يمر 
عــلــى امـــتـــداد أحــيــاء الــصــلــعــة، وجــعــابــيــص، 
وبشير، وشقيرات، والقنبر، وحي املدارس، 
وأم لــيــســون، وصــــور بـــاهـــر، وجــبــل املــكــبــر، 
باإلضافة إلى مناطق شرق القدس، مثل أبو 

لــســان املــتــحــدث باسمها أبـــو عــبــيــدة، ترفض 
»حماس« الكشف عن أية معلومات تفصيلية 
بشأن حالة األســرى األربــعــة، معتبرة أن ذلك 
جزء من الصفقة، بل أولى مراحلها. وتمسكت 
لديها  املحتجزين  طبيعة  عــن  الكشف  بمبدأ 
بعد أن تقوم حكومة االحتال بإطاق سراح 
األســـرى املحررين فــي صفقة »وفـــاء األحـــرار« 
ــتــــال  ــلـــطـــات االحــ األولــــــــــى، الــــذيــــن أعــــــــادت سـ
ــهـــم. وأضــــفــــت »حـــــمـــــاس« مــــزيــــدًا مــن  ــالـ ــقـ ــتـ اعـ
ــرى  الـــغـــمـــوض والـــحـــيـــرة بـــشـــأن طــبــيــعــة األســ
اإلسرائيلين، عندما كشفت للمرة األولى عن 
الذين تصفهم  تسجيل صوتي ألحد الجنود 
إسرائيل بـ«املدنين«، خال حلقة بثتها قناة 
»الــجــزيــرة« تضمنت حـــوارًا مــع رئــيــس أركــان 
يونيو/حزيران  في  عيسى،  مــروان  »القسام« 
العسكرين  بشأن  التساؤالت  لتزيد  املاضي، 

غولدن، وشأول. 
في غضون ذلك، اعتبر مصدر قيادي في حركة 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  حماس، في حديٍث 
هناك تسليمًا من جانب حكومة االحتال بأن 
األسرى عبارة عن جثمانن وأسيرين مدنين، 
ــذا الــتــســلــيــم تـــقـــوم بــتــصــديــره  ــ مــعــتــبــرًا أن »هـ
حــكــومــة االحـــتـــال لتخفيف وطــــأة الــضــغــوط 
السياسية عن كاهلها، والتي تشعلها من وقت 
آلخر عائات األسرى اإلسرائيلين«. وأضاف 
أنه »ربما تكون هناك مفاجأة عظيمة ستظهر 
حينما يتم الشروع في تنفيذ الصفقة املعطلة 
حتى اآلن، رغم تدخل عدد من األطراف، وعلى 
ــال إن »الــجــانــب  ــ رأســـهـــا مــصــر وأملـــانـــيـــا«. وقـ
الحركة  أن يضغط على  يــحــاول  اإلســرائــيــلــي 
األسرى  ليعرف مصير جنوده  الطرق  بشتى 

لدينا«، مضيفًا أنه »استخدم تقارير إعامية 
ليدفع  كثيرة  خاطئة  معلومات  خالها  رّوج 
الــحــركــة لــلــرد عــلــيــهــا، ولــكــن حــمــاس تــعــي كل 
تلك األساليب، وقيادة القسام لن تتزحزح عن 

موقفها أو تمكن االحتال من أهدافه«.
وســــــأل الـــقـــيـــادي فــــي الـــحـــركـــة »كـــيـــف عــلــمــت 
إســرائــيــل أن غــولــدن وشـــأول مــجــرد جثامن؟ 
أريد أن أقول ألسر الجندين: إذا كانت أجهزة 
مــعــلــومــات ســلــطــاتــكــم اســتــطــاعــت أن تــجــزم 
ــتــا وأن مـــا بـــحـــوزة حــمــاس مــجــرد 

ُ
بــأنــهــمــا ق

ــذه األجـــهـــزة  ــم تــســتــطــع هــ جـــثـــامـــن، فـــلـــمـــاذا لـ
الوصول إلى مكانهما خال سبع سنوات؟«. 
وكـــشـــف أن الـــحـــركـــة »تــمــلــك مـــن اإلمــكــانــيــات 
الطبية التي تمّكنها من عاج مقاتليها، فهل 
سيكون من الصعب عليها عاج أسير بهذه 
األهــمــيــة، إذا كـــان مــصــابــًا؟«. وشــــّدد عــلــى أنــه 
»منذ اللحظات األولى ألسر الجنود األربعة، 
وعــنــاصــر حــمــاس والــقــســام يـــدركـــون أهمية 
الــصــيــد الــثــمــن الــــذي بــن أيــديــهــم، لــذلــك يتم 
أن  إلــى  فائقًا«، مشيرًا  اهتمامًا  بهم  االهتمام 
»اهــتــمــام الــقــســام بـــاألســـرى لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة ربما يفوق االهتمام بتأمن املستويات 

القيادية في الحركة«. وأكد أنه »لن يجبر أحد 
حـــمـــاس عــلــى تــغــيــيــر خــريــطــة الـــطـــريـــق الــتــي 
حددتها وتوافقت عليها مع الوسيط املصري 
بـــشـــأن تــنــفــيــذ الــصــفــقــة، فـــي انـــتـــظـــار املــوقــف 

األخير لحكومة االحتال«.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أكـــد فــيــه رئــيــس مــكــتــب الــعــاقــات الــعــربــيــة 
ــة »حــــمــــاس« خــلــيــل  ــركـ ــيــــة فــــي حـ واإلســــامــ
الــحــيــة، أن الــحــركــة عــرضــت خــريــطــة طريق 
إلنــجــاز صــفــقــة تـــبـــادل، و«نــحــن مصممون 
إعامية،  تصريحات  فــي  وأوضـــح  عليها«. 
أن حركته طرحت مبادرة إنسانية لإلفراج 
عــن األســــرى املــرضــى وكــبــار الــســن، مقابل 
اإلفـــــــراج عـــن مــعــلــومــات عـــن الـــجـــنـــود، لكن 
االحتال رفضها. وجّدد الحية التأكيد على 
وعد حركته بأن يكون أسرى سجن جلبوع 

الستة في طليعة أسماء صفقة التبادل.
وكــــان أســــرى ســجــن جــلــبــوع الــســتــة: مناضل 
نــفــيــعــات، أيـــهـــم كــمــمــجــي، مــحــمــد الـــعـــارضـــة، 
مــحــمــود الـــعـــارضـــة، يــعــقــوب قـــــــادري، زكــريــا 
ــــي 6  ــن الـــســـجـــن فـ ــ ــد تـــــحـــــرروا مـ ــ ــــدي، قـ ــيـ ــ ــزبـ ــ الـ
البقاء  من  وتمكنوا  املــاضــي.  سبتمبر/أيلول 
أن تعتقلهم  قــبــل  ــن  ــزمـ الـ ــن  مـ لــفــتــرة  أحــــــــرارًا، 

سلطات االحتال مجددًا.
كما شدد الحية على سعي »حماس« ألن يكون 
القائد مروان البرغوثي والقائد أحمد سعدات 
ضمن أسماء صفقة التبادل. وأشار إلى أنه من 
املبكر القول إن »إنجاز صفقة التبادل بات قاب 
قوسن أو أدنى، ألن االحتال غير جاهز لدفع 
الثمن«، مشيرًا إلى أنه »إذا لم يدفع االحتال 

ثمن صفقة التبادل، فلن يرى جنوده النور«

قرار الهدم هذه املرة لم تصدره بلدية االحتال 
في القدس كما جرت العادة، لكنه صدر عن 
وزارة الداخلية اإلسرائيلية التي تتشارك مع 
بلدية االحتال في تنفيذ عمليات هدم منازل 
املقدسين. ويقول قاطنو البناية إن »داخلية 
العشر  السنوات  في  كانت فرضت  االحــتــال 

والشيخ سعد«.  الشرقية  والسواحرة  ديس 
ووفق تفكجي، فقد كانت سلطات االحتال 
أراضــــــي  ــن  ــ مـ نـــحـــو 1200 دونــــــــم  صـــــــــادرت 
اخترقها،  التي  املناطق  تلك  فــي  املقدسين 
كــافــة  ــاء  ــغـ إلـ إلــــى  اآلن  تــنــفــيــذه حــتــى  وأدى 
الــشــوارع الــتــي تــربــط األحــيــاء الفلسطينية 
بـــبـــعـــضـــهـــا لــــتــــصــــبــــح مــــــعــــــزولــــــة، وأوجـــــــــد 
املقدسين  تنقل  حــركــة  فــي  جمة  صعوبات 
ووصــولــهــم إلــى مــراكــز الــخــدمــات املختلفة، 
ســــواء الــتــعــلــيــمــيــة أو الــصــحــيــة، بــاإلضــافــة 
ــي الــزراعــيــة  إلــى عــزلــه ملــســاحــات مــن األراضــ
وحرمان أصحابها من االستفادة منها. كما 
تفكجي،  األميركي«، وفق  »الشارع  سيؤدي 
إلـــى تــمــزيــق أراضــــي قـــرى صـــور بــاهــر، وأم 
لــيــســون، وجــبــل املــكــبــر، ويــحــد مــن تطورها 
كل  لتتحول  السكاني،  العمراني وتوسعها 
قرية منها إلى وحــدات اجتماعية مستقلة، 
بينما سيقيم االحتال على أطراف الشارع 
التي  الفلسطينية  للقرى  ومــخــارج  مــداخــل 
السيطرة والتحكم  يمر منها، بحيث يمكن 
فــي حــركــة األهــالــي دخــــواًل وخـــروجـــًا. إال أن 
تــحــركــات وتنقات  الــشــارع ستسهل  إقــامــة 
ــتـــال فـــي محيط  املــســتــوطــنــن وقـــــوات االحـ
ــنـــاطـــق الــضــفــة  الــــقــــدس املـــحـــتـــلـــة وبــــاقــــي مـ
الــــغــــربــــيــــة، بـــحـــيـــث يـــحـــتـــاج الـــــوصـــــول بــن 
التجمع االستيطاني )كفار عتصيون( املقام 
عــلــى أراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــجــنــوب، 
إلى التجمع االستيطاني »معاليه أدوميم« 
ــام عـــلـــى أراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــن شـــرق  ــقــ املــ
القدس، إلى 20 دقيقة فقط، بعدما كان ذلك 

يستغرق أكثر من ساعة. المبنى المهدد بالهدم في بلدة الطور )العربي الجديد(

خاصتقرير

لّمحت حركة »حماس« 
إلى احتمال حصول 
مفاجأة بشأن مصير 

األسرى اإلسرائيليين األربعة 
لديها، وسط استمرار 

تمّسكها بخريطة 
الطريق التي توافقت 
عليها مع مصر بشأن 

تنفيذ أي صفقة تبادل

رفضت بلدية االحتالل 
ترخيص البناية على مدى  

10 سنوات 

تصّر حماس على 
تضمين أي صفقة تبادل 

أسرى جلبوع

وائل قنديل

في مثل هذا الوقت بالضبط، في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2014 قررت 

السيدة مليس الحديدي، زوجة 
السيد عمرو أديب، أن تمنح نفسها 

 من السلطات والصالحيات، 
ً
كوكتيال

التي هي شأن أصيل لوزارتي 
الداخلية والخارجية، وتقدم الئحة 
بأسماء معارضني، وتخاطب أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
مباشرة، لتسليمهم لها شخصيًا: 

»أنا عاوزة الناس دي وما بطلبهمش 
لحالوتهم«.

في ذلك الوقت تساءلُت: مليس هي 
السلطة األولى أم السلطة الرابعة 

في مصر؟ وهل هي جزء من نظام 
الحكم بنص الدستور أو بقرار 

جمهوري أو حتى بانقالب؟ كان 
ذلك ملناسبة ما تردد عن سحب 

الحكومة القطرية وديعتها في 
املصرف املركزي املصري، األمر 

الذي تسبب في اندالع موجات من 
اللوثة اإلعالمية لم تترك مفردة 

في قواميس الفاشية والبذاءة إال 
واستعملتها.

بعد سبع سنوات بالتمام والكمال 
يمارس املذيع عمرو أديب، زوج 

السيدة مليس، اللوثة الفاشية ذاتها 
ويطلب من النائب العام املصري، 

مباشرة وعلى الهواء، محاكمة 
النادي األهلي املصري بتهمة ارتكاب 
جريمة تهنئة أحد أساطير ومفاخر 

النادي وكرة القدم املصرية والعربية، 
الالعب محمد أبو تريكة بعيد 

ميالده. فاشية مليس كانت نتيجة 
أنباء عن سحب الوديعة القطرية، أما 

فاشية عمرو فهي فاشية من أجل 
الفاشية، بالنظر إلى أنها تتزامن مع 
اإلعالن عن ضخ الشركات القطرية 

مليار دوالر، استثمارًا عقاريًا 
في العاصمة اإلدارية ملا تسمى 

الجمهورية الجديدة.
ربما يكون عمرو أديب وهو يطلب 

رأس أبو تريكة، ويصفه باإلرهابي، 
مدفوعًا بلوثة تعّصب كروي مقيت 

للنادي املنافس، الزمالك، وربما 
تكون املسألة كراهية شخصية 

لنجم اجتمعت على محبته القلوب، 
بصرف النظر عن انتمائها لهذا 

الفريق أو ذاك. وربما يكون األمر 
غير كل ما سبق، إال أننا في 

املحصلة بصدد تيار جارف من 
ط ينحدر من األعلى إلى 

ّ
التسل

األسفل، وتتحول معه الصحافة من 
مهنة محترمة وراقية وإنسانية إلى 

وسيلة إبالغ وتحريض وإشاعة الغل 
والكراهية، وأسوأ من ذلك يتصور 

من يمارسها على نحو يرضي 
السلطة أنه جزء من هذه السلطة، 

وصاحب قرار فيها.
ال يحتاج محمد أبو تريكة بالطبع 
إلى دفاع عنه، فمثل هذا النوع من 

العبوات اإلعالمية السامة ينفجر في 
وجه حامليها ومفجريها، ويرفع 

من أسهم الشخص املستهدف بها 
في بورصة االحترام والتقدير. لكن 

األمر يطرح مجموعة من عالمات 
االستفهام في هذا التوقيت الذي 

تبدو معه العالقات بني القاهرة 
والدوحة في مرحلة متقدمة 

من التفاهمات، تعلن معها قناة 
»الجزيرة« عن استئناف نشاطها 

من القاهرة، بعد أيام من لقطات 
مصافحة حارة بني الرئيس املصري 

عبد الفتاح السيسي وأمير قطر 
في مؤتمر املناخ في غالسكو ـ 

اسكتلندا.
وما يلفت النظر أكثر هو أن هذه 

الفاشية تندلع بالتزامن مع محاولة 
السلطات املصرية تصدير بورتريه 
جديد لها، ترسم معامله ما تسمى 

االستراتيجية الجديدة لحقوق 
اإلنسان، مع تسريب رسائل خادعة 

عن انفراجة على صعيد الحريات 
السياسية واالجتماعية، فما الذي 

يدفع بعض األصوات املحسوبة على 
هذه السلطة للعودة إلى فاشية ما 

بعد مجازر 2013؟.
أغلب الظن أن الفاشية ال تشبع وال 

ترتوي أبدًا، وكلما وجدت حولها 
مساحات من القبول، أو الصمت، 
أو حتى التعاطي معها استجابة 

لألمر الواقع، فإنها تتمدد وتتوسع 
في التوحش والغطرسة، وتتعاظم 

شهيتها الفتراس املزيد. وهل هناك 
مناخ أفضل مما يلف املنطقة كي 

تشعر الفاشية بأنها في أمان؟

الفاشية تتدلل: 
مطلوب رأس 

أبو تريكة

مرور
الكرام
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السودان وإثيوبيا: جزرات بايدن بال عصا

واشنطن ـ العربي الجديد

فــيــمــا تـــقـــف إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى حـــافـــة الـــحـــرب 
األهـــلـــيـــة بــعــد أكـــثـــر مـــن عــــام عــلــى الــحــمــلــة 
أبي  الــــوزراء  رئــيــس  ها 

ّ
الــتــي شن العسكرية 

الشمالي، ويغرق  إقليم تيغراي  أحمد ضد 
ــــودان بـــعـــد عـــامـــن ونـــصـــف الــــعــــام مــن  ــــسـ الـ
سقوط نظام عمر البشير، في أزمة سياسية 
الحكومة  العسكري ضد  االنقاب  عنوانها 
املتحدة  الــواليــات  تقف  االنتقالية،  املــدنــيــة 
عـــاجـــزة عـــن أن تـــكـــون لــهــا الــكــلــمــة الــفــصــل 
أكثر ملآالت  أو  في نسج تصورين نهائين 
القرن  منطقة  فــي  املتفاقمة  الــتــوتــرات  هــذه 
األفريقي، وحيث كان قبلها قد تبدى أيضًا 
الـــخـــاف بـــن مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا 
الحدودية  املشاكل  كما  النهضة،  حــول سد 
بن إثيوبيا والسودان. ومع عودة جيفري 
إلــى  الــخــاص  املــبــعــوث األمــيــركــي  فيلتمان، 
ــــي، وهــــــو مــنــصــب  ــقـ ــ ــريـ ــ ــــرن األفـ ــقـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـ
األمــيــركــي جو  الــرئــيــس  إدارة  اســتــحــدثــتــه 
بايدن، إلى أديس أبابا، أول من أمس اإلثنن، 
في مسعى للتوصل إلى وقف إلطاق النار، 
حيث يتقدم مقاتلو »جبهة تحرير تيغراي« 
اإلثيوبية،  العاصمة  نحو  كبير،  بتحالف 
ــة  ــاطــ ــدو وســ ــ ــبـ ــ ــة أبـــــــــي، تـ ــومــ ــكــ ــاط حــ ــ ــقــ ــ إلســ
األخير  ويبدو  ثانوية،  وجهوده،  فيلتمان، 
 وساطة أخرى، تقودها 

ّ
وكأنه يسير في ظل

الرجل  كان  فيما  األفريقي،  االتحاد  منظمة 
السيادة  من مجلس  قوية  تلقى صفعة  قد 
البرهان،  الفتاح  عبد  ورئيسه  الــســودانــي، 
أكتوبر /تشرين األول املاضي، حن  نهاية 

اجـــتـــمـــع مـــعـــه عــشــيــة انــــقــــاب األخــــيــــر عــلــى 
أكتوبر،  فــي 25  الــلــه حــمــدوك،  حكومة عبد 
من دون أن يتمكن من رصد أي مؤشر على 
ــدوث االنـــقـــاب، وحــيــث ارتـــكـــن إلــى  قـــرب حــ
التزامه  بشأن  الخادعة  البرهان  تطمينات 

بمسار املرحلة االنتقالية.
الرئاسة  بانتخابات  فــوزه  على  عــام  وبعد 
األمــيــركــيــة فـــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــر عــلــى  ــهــ ــن تـــســـعـــة أشــ ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ املـــــاضـــــي، وأكـ
ــــدرك الــديــمــقــراطــي جو  تــســلــمــه مــنــصــبــه، يـ
بــايــدن، أنــه يقف وفريقه »املــتــمــرس« اليوم 
أمــــام طــريــق طــويــل مــن الــتــفــاوض املضني 
والــتــلــويــح بــالــعــقــوبــات وقــطــع املــســاعــدات، 
ــمـــة« هــــــذه، أو  ــاعـ ــنـ ــــوة الـ ــقـ ــ ــل »الـ ــائــ لـــكـــن وســ
األميركين،  يد  في  دبلوماسيًا«،  »الخشنة 
 
ً
ــا تــخــيــف كـــا ــهـ ــبـــدو حـــتـــى الــلــحــظــة أنـ ال يـ

ــان فــــي حــالــتــي  ــرهــ ــبــ ــمــــد أو الــ ــي أحــ ــ مــــن أبــ
ــاألول كـــان قـــد بعث  ــ ــودان. فـ ــســ إثــيــوبــيــا والــ
بـــرســـالـــة إلــــى بــــايــــدن، يــنــتــقــد فــيــهــا مــوقــف 
واشــنــطــن مــن أزمـــة تــيــغــراي، بــعــدمــا ضــرب 
عــــرض الــحــائــط الــتــصــور األمـــيـــركـــي ألزمـــة 
الــثــانــي، أكثر  ســّد النهضة، فيما قــد يــكــون 
إدراكًا للتراجع األميركي، أمام تقدم العبن 
منطقة  فــي  يتنافسون  ودولــيــن،  إقليمين 
استراتيجية، يعد فيها السودان، ثالث أكبر 
الــدول األفريقية، حلقة الوصل بن أفريقيا 
وتضع  الكبير.  بفضائه  األوســـط  والــشــرق 
أفريقيان مهمان  اختباران  األزمتان، وهما 
الــخــارجــيــة، باإلضافة  بــايــدن  لسياسة جــو 
ــي تـــونـــس مـــنـــذ إجـــــــراءات  إلـــــى األحـــــــــداث فــ
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــّيــد االنـــقـــابـــيـــة فـــي 25 
يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، الـــواليـــات املــتــحــدة، 
في موقع محرج، مع كثرة املتنافسن على 
لعب دور مؤثر وقيادي في أزمتي السودان 
ــيــــا  ــنــــهــــم روســ وإثــــيــــوبــــيــــا خــــصــــوصــــًا، ومــ
واإلمارات وإسرائيل ومصر )التي اختبرت 
فــي محطات  األمــيــركــي  الــتــراجــع  جميعها 
وكلمة  قــدم  لهم موطئ  يكون  وأن  سابقة(، 

في سياسة منطقة القرن األفريقي. 
وال يتفق املــتــابــعــون ملــا يــجــري فــي كــل من 
للتراجع  تفسيرهم  في  وإثيوبيا،  السودان 
ــــة الــحــيــلــة األمـــيـــركـــيـــة أمــــام 

ّ
ــل ــركـــي وقــ ــيـ األمـ

فــرض عقوبات  املدنين، عبر  أقـــدام  تثبيت 
الحالين  املــســؤولــن  موجهة ضــّد شبكات 
ــفــــســــاد، مــع  ــالــ ــقــــن املــــوصــــومــــن بــ ــابــ والــــســ
والدولين،  املحلين  وشركائهم  شركاتهم 
والــــذيــــن يــصــنــفــون جــمــيــعــهــم ضــمــن خــانــة 
»املــفــســديــن لــجــهــود اإلصــــــاح«، خصوصًا 
السريع،  الدعم  وقــوات  بالعسكر  املرتبطن 
ــرة تــنــبــيــه  ــ ــذكــ ــ بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى إصـــــــــــدار مــ
لــلــمــؤســســات الــدولــيــة املــالــيــة مـــن عمليات 
املرتبطة باملشبوهن، مع  األمــوال  تبييض 
عبر  واملحاسبة  الــازمــة  التحقيقات  إجــراء 
آلــيــات مــتــعــددة لــكــل مــن تـــورط فــي الفساد 
وانتهاك حقوق اإلنسان وعمليات تجارية 
مــبــاشــرة مــع الــعــســكــر. وبــمــا أن كــل ذلـــك لم 
ــركــت حملة أبي 

ُ
يحدث فــي الــســودان، كما ت

في تيغراي، تسير ألكثر من عام، على الرغم 
الــضــغــوط على بــايــدن مــن الكونغرس،  مــن 
فإنه يأتي متأخرًا تهديد إدارة بايدن اليوم 
علمًا  بــإثــيــوبــيــا،  متعلقة  عــقــوبــات  بــفــرض 
األميركي قد ظهر أخيرًا مع  أن االستسام 
الــحــديــث عــن »نـــافـــذة أمـــل صــغــيــرة« لوقف 

الحرب األهلية على نطاق شامل.
بــعــد حـــوالـــي عـــام عــلــى وجـــــوده فـــي البيت 
األبـــيـــض، أصــبــح واضـــحـــًا، بــحــســب تعبير 
مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــيــســي« فـــي تــقــريــر لــهــا، 
أن »كــل الــجــزرات مــن دون أي عصا، ليست 
كافية لواشنطن من أجل محاولة منع قوى 
من مواصلة إحكام قبضتها على السلطة«. 
وبحسب املجلة، فإن ال مكان أكثر وضوحًا 
ــار، كمنطقة الــقــرن األفــريــقــي،  ــ فــي هـــذا اإلطـ
ــًا لــلــغــة  ــاتـ ــكـــام أكـــثـــر إنـــصـ حـــيـــث يـــبـــدو الـــحـ
الــســاح، مــن لــغــة الــشــارع ومــطــالــبــه. وعلى 
الرغم من أن إدارة بايدن حافظت على نغمة 
الدعوة لوقف النار في إثيوبيا واملحاسبة 
القليل  فعلت  لكنها  واســــع،  حـــوار  وإجــــراء 
التقارير  من  الرغم  على  »أنيابها«،  إلظهار 
ــول مـــجـــاعـــة  ــ ــــصـ ــن حـ ــ ــة مــ ــقــ ــلــ ــقــ ــة والــ ــ ــقـ ــ ــــوثـ املـ
وعمليات تطهير عرقي في هذا البلد. األمر 
نفسه، يسري بحسب املجلة، على السودان، 
حــيــث لـــم تــســم واشــنــطــن انـــقـــاب الــبــرهــان 
اليوم  تقف  مساعداتها  وحــيــث  »انــقــابــًا«، 

في مهب الريح.

خلّفت حرب تيغراي أزمة إنسانية حادة )أمانويل سيليشي/فرانس برس(

ــم وجــهــاتــهــا لــلــمــســاعــدات  جــعــلــتــهــا مـــن أهــ
ــا أشــــــار إلــيــه  ــكـــري، وهـــــو مــ ــعـــسـ ــم الـ ــ ــــدعـ والـ
فيلتمان في األول من نوفمبر الحالي، حن 
تــحــدث عــن خيبة أمــل مــن حكومة أبـــي. أما 
ت متأرجحة 

ّ
السودان، الذي عرف عاقة ظل

مع األميركين منذ استقاله، فقد استعاد 
الـــــــدفء مــــع واشـــنـــطـــن فــــي عـــهـــد الــحــكــومــة 
الله  عبد  التكنوقراطي  برئاسة  االنتقالية 
استعادة  ملحاولة  خــطــوات  وبعد  حــمــدوك، 
بتطبيع  أيضًا  مدفوعة  البلدين،  بن  الثقة 

الخرطوم مع تل أبيب.
متابعون  ينتقد  الــســودانــيــة،  الــحــالــة  وفـــي 
ــنـــطـــن،  »قـــصـــر نــــظــــر« واشـ مــــا يـــصـــفـــونـــه بــــ
وقــوع  إمكانية  على  املــؤشــرات  كانت  حيث 
ــيـــرة، فــيــمــا تــجــاهــلــت  ــثـ ــقــــاب الــعــســكــر كـ انــ
عــنــد  الـــضـــعـــف  مـــكـــامـــن  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
الــحــكــومــة املــدنــيــة الــتــي كــــّررت اإلعــــان عن 
دعمها لها، دون أن يجد ذلــك صــدى فعليا 
لــهــؤالء، كــان يجدر  على األرض. وبالنسبة 
االنتقالية،  العملية  لدعم مسار  بواشنطن، 

ــنـــاك مــــن يــتــحــدث  ــهـ تـــــطـــــورات األحـــــــــــداث. فـ
ــزال قيد  عـــن ســيــاســة أمــيــركــيــة جـــديـــدة ال تــ
الصياغة ملنطقة أفريقيا، بعد مرحلة الحرب 
الـــبـــاردة، وســنــوات مــحــاربــة اإلرهــــاب، التي 
شّكلت بوصلة االستراتيجية األميركية في 
املصالح   عن حماية 

ً
السمراء )فضا القارة 

االســتــثــمــاريــة واالقـــتـــصـــاديـــة(، وحـــيـــث إن 
األحـــــــداث املـــتـــســـارعـــة واالنــــقــــابــــات تــغــافــل 
ــا فــــي مــنــطــقــة تـــتـــحـــول أكـــثـــر فــأكــثــر  ــيـــركـ أمـ
إلــــى ســـاحـــة تــنــافــس مـــع روســـيـــا والــصــن 
خــصــوصــًا. ويـــأتـــي ذلــــك عــلــمــًا أن إثــيــوبــيــا 
تــعــد حليفًا قــويــًا لــلــواليــات املــتــحــدة، التي 

سياسة أميركية جديدة ال 
تزال قيد الصياغة لمنطقة 

أفريقيا

تكشف أحداث السودان 
وإثيوبيا عجزًا أميركيًا 

دبلوماسيًا وسياسيًا، 
لمجاراة العبين متنافسين، 

في منطقة القرن 
األفريقي

في  العسكرية  المسيّرات  دور  تطور  يسمح 
العقد األخير، بتخيّل احتماالت استخدامها في 
مختلف ساحات الحروب في العالم مستقبًال، 
لكلفتها الزهيدة، وإلمكانية حصول أي جيٍش 

أو مليشيا عليها

املـــســـّيـــرات عــلــى يـــد الــجــيــش الـــعـــراقـــي، أثــنــاء 
حربه ضد »داعش«، بن عامي 2014 و2018. 
بـــعـــدهـــا، بـــــدأت فــصــائــل »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
فـــي اســتــخــدامــهــا ملــهــاجــمــة قـــواعـــد الــجــيــش 
الــســفــارة األميركية في   عــن 

ً
األمــيــركــي، فضا

املنطقة الخضراء في بغداد، ومطار أربيل في 
كردستان العراق.

ــّدد الــهــجــمــات  ــــال تــــعــ ــًا مــــن خـ وكــــــان واضــــحــ
حرٍب  ملجرى  املسّيرات  تغيير  أن  ونوعّيتها، 

مـــحـــددة. وبــعــد ذلــــك، بــوشــر اســـتـــخـــدام هــذه 
طلق 

ُ
التقنية كمسّيرات مفخخة أو انتحارية، أ

بالطيارين  تيّمنًا  »كــامــيــكــازي«،  اســم  عليها 
ــهــــروا فــــي الـــحـــرب  ــتــ الـــيـــابـــانـــيـــن، الــــذيــــن اشــ
بالعمليات   )1945 ـ   1939( الــثــانــيــة  الــعــاملــيــة 
االنــتــحــاريــة ضــد املــواقــع األمــيــركــيــة، تحديدًا 
في بيرل هاربرـ  هاواي في 7 ديسمبر/كانون 

األول 1941.
وفي السنوات األخيرة، برز دور املسّيرات في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، خصوصًا في 
سورية والعراق واليمن وليبيا، مع اعتمادها 
من قبل الجماعات املسلحة، سواء مليشيات 
الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن، أو عــنــاصــر »داعــــش« 
ــحــة فـــي ســـوريـــة والـــعـــراق، 

ّ
والــفــصــائــل املــســل

 الــحــوثــيــون 
ّ
أو املــلــيــشــيــات فـــي لــيــبــيــا. وشــــن

مسّيرات  بــاســتــخــدام  مسبوقة  غير  هجمات 
ضد منشأة »أرامكو« النفطية السعودية في 
14 سبتمبر/أيلول 2019، في أبقيق وخريص. 
حينها، هاجم سربان من 25 مسّيرة مدججة 
 

ّ
باملتفجرات، وعلى دفعتن، املنشأة. وفي ظل
مقارنة  أن  إال  الخسائر،  حــول  صمت رسمي 
الصور قبل الهجوم وبعده، أظهرت تسجيل 
اتــهــم التحالف  املــنــشــأة، فيما  19 ضــربــة فــي 
العربي يومها إيران بتزويد الحوثين بهذه 
التقنية وتــحــويــلــهــا إلـــى ســـاح أســاســي في 
هجماتهم داخل اليمن أو تلك التي يتم شنها 

باتجاه األراضي السعودية. 
ــــي ســـــوريـــــة، تــــعــــّرضــــت قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم  وفــ
يناير/ فــي  مــن 13 مسّيرة  الــروســيــة لهجوم 

ــــروس سبع  الــ أســـقـــط  الـــثـــانـــي 2018.  ــانـــون  كـ
التشويش على ست  مــن  مــســّيــرات، وتمكنوا 
أخــــريــــات. لــكــنــه عــمــلــيــًا، كــــان أول هــجــوم من 
حة، ال دولــة، وهو تنظيم 

ّ
نوعه لجماعة مسل

ــراق، بـــوشـــر اســـتـــخـــدام  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ »داعـــــــــش«. وفـ

األذريــــون طــائــرات مسّيرة مــن طـــراز »تــي بي 
نوعية  مــن  الصنع، وهــي  إسرائيلية  أس«،   2
 عن 106 

ّ
يقل ما ال  دّمــرت  التي  »كاميكازي«، 

قــطــعــة  األرمـــيـــنـــيـــة، و146  ــوات  ــلـــقـ لـ ــــات  ــابـ ــ دبـ
مدفعية، وعشرات املركبات العسكرية. وأمام 
هذه التطورات، قبلت أرمينيا وساطة روسيا 
ــعــت على اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار، تقّر 

ّ
ووق

فيه بهزيمتها في ناغورنو كاراباخ.
الــحــســم الــعــســكــري الــــذي شــّكــلــت املــســّيــرات 
عــــــمــــــاده األســـــــاســـــــي فــــــي الــــــقــــــوقــــــاز، دفــــع 
وزيــــرة الــدفــاع األملــانــيــة، أنــيــغــريــت كــرامــب ـ 
كــاريــنــبــاور، إلـــى الــقــول فــي نــوفــمــبــر 2020 
ــيـــــص وســـهـــل  ــ إن »املــــــســــــّيــــــرات ســـــــاح رخـ
ــشــّكــل الــعــمــود األســاســي 

ُ
االســتــخــدام، وســت

ــــص املـــحـــلـــل فــي 
ّ

فــــي أي صـــــــــراع«. كـــمـــا لــــخ
املــعــهــد األســتــرالــي االســتــراتــيــجــي، مالكوم 
ديفيز نتائج حرب ناغورنو كاراباخ بأنها 
»أسست لقواعد متغّيرة في أي حرٍب برّية«.
وفـــي لــيــبــيــا، تــمــكــنــت الـــطـــائـــرات املــســّيــرة من 
ــارك، خـــصـــوصـــًا بــعــد  ــ ــعـ ــ تــغــيــيــر مـــجـــريـــات املـ
ــــان الـــلـــواء املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر حــربــًا  إعـ
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة فــــي طـــرابـــلـــس، فــــي إبـــريـــل/

نيسان 2019، وبــدأ زحفه من الشرق باتجاه 

العاصمة. لكن في مـــارس/آذار 2020، تبدلت 
ــرات املـــســـّيـــرة  ــائــ ــطــ ــيـــات، مــــع دخــــــول الــ املـــعـــطـ
التركية دعمًا لحكومة الوفاق. وكشفت األمم 
ــراك اســتــخــدمــوا مــســّيــرة لها  املــتــحــدة، أن األتــ
 7 نحو  وتــزن  )كوادكوبتر(،  »أجنحة«  أربعة 
ــت هجومًا انــتــحــاريــًا على 

ّ
كــيــلــوغــرامــات، شــن

مــلــيــشــيــات حــفــتــر املـــتـــراجـــعـــة. وهــــو مـــا دفــع 
املستشار األمني األميركي زاكاري كالينبورن 
ـــتـــل شــخــص فـــي هــذا 

ُ
ــال ق ــه »فــــي حــ لــلــقــول إنــ

الــهــجــوم، فــإنــهــا ســتــكــون أول حــالــة مــعــروفــة 
الستخدام الذكاء االصطناعي أسلحة للقتل«.
ــّور االســــتــــخــــدامــــات الــعــســكــريــة  ــ ــطـ ــ ومــــــع تـ
لــلــطــائــرات املـــســـّيـــرة، تـــزايـــد الــطــلــب عليها. 
ثماني دول فحسب  كــانــت   ،2015 عــام  ففي 
تــعــتــمــدهــا فــي تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة، لكن 
الـــعـــدد ارتـــفـــع إلــــى 20 فـــي الـــعـــام الــحــالــي. 
وتــــعــــمــــل الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا 
وإيــران  والهند  وإسرائيل  وتركيا  والصن 
على  حثيث،  بشكل  خصوصًا،  وبريطانيا 
املسّيرات.  من  العسكرية  ترسانتها  تطوير 
وتـــتـــقـــّدم تــركــيــا عــلــى الــجــمــيــع حــتــى اآلن، 
تحديدًا  مسّيراتها،  استخدام  تعدد  بسبب 
مــن نــوع »بــيــرقــدار«، فــي نــاغــورنــو كــارابــاخ 

الرغم من  وأوكرانيا وسورية وليبيا، على 
أن الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة عــلــى صــنــاعــتــهــا 
الــعــســكــريــة عــرقــلــت حــصــولــهــا عــلــى تقنية 

عالية من الغرب.
 تــزايــد الــتــنــافــس بــن الــــدول تحول 

ّ
وفـــي ظـــل

يشبه  ما  إلــى  املسّيرات  تطوير  على  السباق 
الــفــضــاء، إذ بــــرزت مستويات  الــســبــاق نــحــو 
جديدة من مراحل التطوير. وعملت الواليات 
وهي  ــــراب«،  األسـ »تكنولوجيا  على  املــتــحــدة 
الطائرات  من  مجموعات  تحشيد  عن  عبارة 
وفي  بالذخائر.  محّملة  معًا  لتطير  املــســّيــرة 
األمــيــركــيــون 103 طــائــرات  اختبر  عــام 2017، 
مــن نـــوع »بــيــرديــكــس« فــي ســـرب واحــــد، بعد 
إطــاقــهــا مـــن ثــــاث طـــائـــرات مـــن نــــوع »أف/
إيــه ـ ســوبــرهــورنــيــت«. تشكلت الــطــائــرات في 
أربــع  ثــم توجهت ألداء  مــحــددة مسبقًا  نقطة 
مـــهـــمـــات مــخــتــلــفــة. تــضــمــنــت ثـــــاث مــــن هـــذه 
بينما تضمنت  هـــدف،  فــوق  التحليق  املــهــام 
املــهــمــة الـــرابـــعـــة تــشــكــيــل دائـــــرة بـــعـــرض 100 
متر فــي الــجــو. وأظــهــر الــعــرض تــنــّوع الــذكــاء 
ــراف الـــســـرب.  ــ االصــطــنــاعــي وتـــوزعـــه بـــن أطــ
ويــمــكــن لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن تــشــكــيــل املـــســـّيـــرات 
فــي ســـرٍب واحــــد، تــوفــيــر االســتــطــاع للقوات 

املــيــدانــيــة، ومــــطــــاردة قــــوات الـــعـــدو واإلبــــاغ 
ــــذه املـــســـّيـــرات  عــــن مـــواقـــعـــهـــا. كـــذلـــك تــمــلــك هـ
الـــقـــدرة عــلــى تــشــويــش اتـــصـــاالت الـــعـــدو، أو 
ــاالت، أو تــوفــيــر مــراقــبــة  تــشــكــيــل شــبــكــة اتـــصـ
مــســتــمــرة ملــنــطــقــة مــعــيــنــة. ويــمــكــن تحميلها 
بــعــبــوات نــاســفــة صــغــيــرة ومــهــاجــمــة جــنــود 
نفسها  إظــهــار  أيــضــًا  وباستطاعتها  الــعــدو. 
بصورة أكبر من حجمها على رادارات العدو، 
واإليحاء بأنها طائرات عسكرية تقليدية أو 

حتى صواريخ تتجه نحو أهداف ما.
كما عرضت وكالة مشاريع األبحاث الدفاعية 
مسّيرة  طــائــرات  »داربــــا«  املتقدمة  األميركية 
من نوع »أكس ـ 61 إيه غريملن«، التي يمكن 
وضعها في طائرات الشحن مثل »سي 130«، 
العدو. وسيؤّمن مشروع  أجــواء  لنشرها في 
»داربــا« العديد من االحتماالت للجيش، مما 
الصغيرة  املسّيرات  أســراب من  يسمح بنشر 
املكلفة والقابلة إلعــادة االستخدام مع  وغير 

أجهزة استشعار.
ــديـــدة من  ويــــواجــــه األمـــيـــركـــيـــون مــنــافــســة شـ
ــروا عـــــن طـــريـــق  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــن، الـــــذيـــــن اخـ
ــيــــات  ــتــــرونــ ــكــ ــنــــيــــة لــــإللــ ــيــ األكـــــاديـــــمـــــيـــــة الــــصــ
ــه إي آي  وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات »ســــي إيــ
تي« سربًا من املسّيرات من طــراز »سي أتش 
901« في عام 2017. كما استعرضت الشركات 
ألــف طــائــرة في  الصينية أســرابــًا مكونة مــن 
وقٍت واحٍد. ويقوم الصينيون حاليًا بتطوير 
مسّيرات من نوع »أنجيان إيه في آي سي 601 
ـ أس«، الذي سُيدمج في الساح الجوي ضمن 
برنامج تطوير الجيلن الرابع والخامس من 

الطائرات العسكرية التقليدية.
املسّيرات  على  العمل  فيتّم  إسرائيل،  في  أمــا 
اعتقادهم  يبدون  املحللن  لكن  تاّمة،  بسرّية 
اإلسرائيلية  املسّيرات  استخدام  طبيعة  بــأن 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، تمنح أســبــابــًا كافية 
نشرها  وتــم  تــطــورًا،  ازدادت  بأنها  لاعتقاد 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف طــــــائــــــرات األســــــطــــــول الــــجــــوي 

اإلسرائيلي.
ــرات،  ــ ــّيـ ــ ــسـ ــ ــتــــخــــدمــــت إيــــــــــران املـ بـــــــدورهـــــــا، اســ
وضــمــنــهــا »كـــامـــيـــكـــازي« ضـــمـــن ســيــاســتــهــا 
ــإدراج هـــذا الــنــوع من  ــ الــعــســكــريــة الــقــاضــيــة بـ
الــــســــاح فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا. وتــســتــخــدم 

القوات اإليرانية املسّيرات لغرضن رئيسين: 
املراقبة والهجوم. وتمتلك طهران القدرة على 
تشغيل مسّيراتها في مهمات عدة وفي معظم 
اإليرانية  املسّيرات  وتعمل  الجوية.  الظروف 
عــلــى إســـقـــاط الــقــنــابــل أو إطــــاق الــصــواريــخ 
والـــعـــودة إلـــى الـــقـــاعـــدة. ويــمــتــلــكــهــا »الــحــشــد 
اليمن  فــي  والحوثيون  الــعــراق  فــي  الشعبي« 
ومليشيات إيرانية في العراق، كما لدى حزب 
الــلــه فـــي لــبــنــان مــخــزونــه مـــن هـــذه املــســّيــرات 
أكثر من واحــدة  خصوصًا بعدما تم إسقاط 

في األراضي الفلسطينية املحتلة.
في الهند، كان ساح الجو الهندي رائــدًا في 
برنامج  خــال  من  املسّيرات  وتطوير  أبحاث 
ــام 2019، واملــــوّجــــه  ــ عـ مـــنـــذ  بــــابــــا«،  »مــيــهــيــر 
أســاســًا لــلــمــســاعــدة فــي عــمــلــيــات اإلغـــاثـــة في 
أظهر  الهندي  الجيش  لكن  الــكــوارث.  حـــاالت 
استعرض سربًا  حــن  كبيرة  قــدرة هجومية 
الــقــيــادة، معززة  مكونًا مــن 75 مسّيرة ذاتــيــة 
املاضي.  يناير  في  استخباراتية  بمعلومات 
وخــــــــال الــــــعــــــرض، تـــحـــقـــقـــت املـــــســـــّيـــــرات مــن 
 منها بأهداف محددة، 

ٌّ
األهداف، ثم انطلق كل

ــر  ــبـــعـــض اآلخــ بــعــضــهــا قـــصـــف األهــــــــداف والـ
هاجمها بطريقة انتحارية. والحظ املعلقون 
أسلوبي  بــن  التشابه  مــن  العديد  الغربيون 
الهنود  أن  إال  واألمــيــركــي،  الهندي  الجيشن 
تــمــيــزوا بــإرســالــهــم ســربــًا غير متجانس، أي 
متعدد املهام، في عرض يناير، في مؤشر إلى 
نية نيودلهي تطوير مفهوم »تعدد املهام في 

سرب املسّيرات الواحد«.
وحيال تطّور دور املسّيرات الهجومية، طرح 
محللون مسألة »كيفية الدفاع عن النفس إزاء 
املــســّيــرات؟«. حتى اآلن، تفوقت روســيــا على 
الــجــمــيــع، بــطــائــرتــهــا مــن نـــوع »كــارنــيــفــورا«، 
ــيــــات الــــلــــواحــــم الـــتـــي  ــثــــديــ ويـــعـــنـــي االســــــــم الــ
الوسائل  مــن  املسّيرة  هــذه  عتبر 

ُ
وت تصطاد. 

املـــــضـــــادة لـــلـــمـــســـّيـــرات، وتـــســـتـــطـــيـــع تــجــنــب 
ــــاد، وتـــحـــلـــق بـــســـرعـــة 150  الـــتـــشـــويـــش املـــــضـ
خصوصيتها  وتكمن  الساعة.  في  كيلومترًا 
فـــي وظــيــفــتــهــا الـــتـــي تــتــلــخــص فـــي اصــطــيــاد 
ــر تــــزويــــدهــــا بــشــبــكــة  مــــســــّيــــرات الـــــعـــــدو، عـــبـ
ــرر إيــقــافــهــا  ــقـ تــســمــح بــاصــطــيــاد املـــســـّيـــرة املـ
واحــتــجــازهــا. ويــســمــح أســلــوب الــقــبــض على 
مــســّيــرات الـــعـــدو بــاســتــخــدام شــبــكــة الــصــيــد، 
بتجنب الــتــفــجــيــرات املـــدمـــرة الــتــي يــمــكــن أن 
األرض.  باملنشآت على  كبيرة  أضـــرارًا  تلحق 
ويمكن إسناد مهمة أخرى إلى »كارنيفورا«، 
تتعلق بمكافحة العدو من خال قصف قواته 
ومــدرعــاتــه بالقنابل. وتـــزن »كــارنــيــفــورا« 40 
أماكن غير  أن تقلع من  كيلوغرامًا، ويمكنها 
مجهزة إلقاع الطائرات، وتستطيع التحليق 

في الجو ملدة تصل إلى 15 ساعة. 
ــــســــاع حــجــم اســـتـــخـــدام املـــســـّيـــرات 

ّ
ويــعــنــي ات

ــرٍب  ــ ــي أي حـ ــ ــة فـ ــيــ ــاســ ــا، أنــــهــــا أســ ــ ــورهـ ــ ــطـ ــ وتـ
مــســتــقــبــلــيــة، انـــطـــاقـــًا مــــن حـــــرب أرمـــيـــنـــيـــا ـ 
أذربــيــجــان. وُيمكن تــصــّور ســاحــات الحروب 
والصن،  تــايــوان  مثل  الساخنة،  املناطق  في 
املسّيرات حاسمًا  دور  يكون  أن  ُيرّجح  حيث 
فـــي حــــال انـــــدالع الـــحـــرب. كــمــا أنــهــا ســتــكــون 
ــــا أســــاســــيــــا فـــــي أي نـــــــــزاع فـــــي جـــبـــال  ــامـ ــ عـ
الهيمايا بــن الــصــن والــهــنــد، فــي ظــل عجز 
مواقع  في  التحليق  عن  التقليدية  الطائرات 
جبلية، وهي معاناة أسقطت جيش االتحاد 
الــســوفــيــيــتــي أثـــنـــاء غـــزو أفــغــانــســتــان )1979 
ــدا الــحــروب بــن بــلــديــن أو أكــثــر،  ـ 1989(. وعـ
ــإن قــــــدرة الــجــمــاعــات  ــ ــرب الـــجـــيـــوش، فـ ــ أو حـ
واملنظمات على استخدام مثل هذه املسّيرات، 

ز من املخاطر األمنية في العالم.
ّ
تعز

عصر حروب 
المسيّرات

حدث   ،1914 آب  أغسطس/   15 في 
طائرة  بين  النار  إلطــاق  تبادل  أول 
الحرب  فــي  ــة،  ّ ــري ب وقـــوات  حربية 
غير   ،)1918 ـ   1914( األولى  العالمية 
فعالية  األكثر  ظّل  الدبابات  ساح  أن 
العالمية  الحرب  في  فيها.  ميدانيًا 
الثانية )1939 ـ 1945(، استخدم األلمان 
يتمحور  الذي  »الصاعقة«،  أسلوب 
ــول تــمــهــيــد الــقــصــف الــجــوي  حـ
الكثيف لتقدم المشاة، وهو أسلوب 
مفهومًا  وبات  الوقت،  مع  تطّور 
أميركيًا، استُخدم في أفغانستان في 

عام 2001 والعراق في عام 2003.

تطّور جوي
الغالف

إعداد بيار عقيقي 

يعيد تعّرض مسكن رئيس الوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
مفخخة،  مــســّيــرات  بثاث  لهجوم 
يــوم األحــد املــاضــي، فــي أول محاولة اغتيال 
من هذا النوع ملسؤول كبير في العراق، إحياء 
النقاش بشأن مدى تعاظم دور هذه الطائرات 
العسكرية، خصوصًا  الــحــروب واألعــمــال  في 
ــرات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــكــــس الــ ــلــــى عــ ــا عــ ــ ــهـ ــ أنـ
الجيوش  على  توفرها  يقتصر  ال  التقليدية، 

نجح الروس في ابتكار 
منظومة »كارنيفورا« 

الدفاعية ضد المسيّرات

يتفّوق األتراك والهنود 
والصينيون واألميركيون 

في هذه الصناعة

ذلك الساح اآلتي 
من المستقبل

ستخَدم من قبل املليشيات وبكثرة 
ُ
فقط بل ت

أيــضــًا، وهـــو مــا يــجــعــل الــعــديــد مــن املحللن 
الــعــســكــريــن فــي الــعــالــم يــعــتــبــرون املــســّيــرات 

»ساحًا آتيًا من املستقبل«. 
وتــبــّدلــت اســتــراتــيــجــيــات الــحــروب فــي العقد 
األخير من القرن الحالي، خصوصًا مع توّجه 
املتقاتلن في مختلف مناطق الصراعات إلى 
اســتــخــدام الــطــائــرات املــســّيــرة، الــتــي تنّوعت 
ــتــــطــــاع واملـــراقـــبـــة  اســـتـــعـــمـــاالتـــهـــا، مــــن االســ
وتــحــديــد األهــــداف لعناصر أخــــرى، إلـــى حــّد 
حها بصواريخ واليزر الستهداف مواقع 

ّ
تسل

المسيّرات ذات  أن  إال  الكثيف لها عسكريًا،  الرغم من االستخدام  على 
واإلنقاذ،  اإلغاثة  عمليات  في  فعاليتها  أثبتت  المدني،  االستخدام 
الغابات في  لدى حصول حرائق 
و2020،   2019 عامي  في  أستراليا 
سكان  إجــاء  في  ساعدت  كما 
البركان  انفجار  بعد  بالما،  ال  جزر 
ــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــمــاضــي.  ف
ــرة، بــاشــرت  ــيـ ــي اآلونــــة األخـ وفـ
لزراعة  المسيّرات  استخدام  إسبانيا 
الباد،  جنوبي  القاحلة،  األراضــي 
المسيّرات  اختبار  فيما بدأت التفيا 

في إطفاء الحرائق.

استخدامات مدنية

)Getty/حسمت المسيّرات نزاع ناغورنو كاراباخ لمصلحة أذربيجان )فاليري شاريفولين

اقتحام الكابيتول: استدعاء 6 مقربين من ترامب

واشنطن ـ العربي الجديد

ــهـــر عـــلـــى هـــجـــوم أنـــصـــار  ــرور 10 أشـ ــ بـــعـــد مــ
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
في  الكونغرس،  مقر  الكابيتول،  مبنى  على 
املــاضــي،  الثاني  يناير/كانون  مــن  الــســادس 
ــايــــدن فــي  ــو بــ ملـــنـــع الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى فـــــوز جــ
الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة، تتعّمق  االنــتــخــابــات 
الــتــحــقــيــقــات فـــي مـــحـــاولـــة كــشــف مـــا حصل 
ــذه األحـــــــداث  ــ فــــي هــ تــــرامــــب  يــــومــــهــــا، ودور 
الـــدامـــيـــة، لــتــصــل فـــي جــولــتــهــا الــجــديــدة إلــى 
ــتــــدعــــاء مـــســـتـــشـــاريـــن لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  اســ
متهمن بالتآمر لتغيير نتيجة االنتخابات.

ــارة لــلــتــحــقــيــق  ــتــ ــخــ ــة املــ ــيـ ــانـ ــبـــرملـ الـــلـــجـــنـــة الـ
فـــي دور تـــرامـــب فـــي هـــجـــوم أنـــصـــاره على 
الكابيتول، تسعى لتوسيع التدقيق ليشمل 
حكومته  تجنيد  السابق  الرئيس  محاولة 
ومشّرعي الواليات في جميع أنحاء الباد 
والكونغرس في مساعيه إللغاء االنتخابات. 
وتعكس مذكرات االستدعاء الجديدة بحق 
محاولة  تــرامــب،  محيط  مــن  شخصيات   6
والتعّمق  الكابيتول  أحــداث  تجاوز  اللجنة 
في ما يعتقد محققوها أنه أدى إلى حدوثه، 
ترامب وشبكة  ِقبل  من  املنّسقة  الحملة  أي 
مــن مــســتــشــاريــه لــتــرويــج مــزاعــم كــاذبــة عن 
إلســقــاط  كوسيلة  تــزويــر  عمليات  حــصــول 

نتائج االنتخابات.
التحقيقات خصوصًا على االجتماع  وتركز 
الذي عقده عدد من مستشاري ترامب عشية 
الــهــجــوم فــي الــخــامــس مــن يــنــايــر، فــي إحــدى 
في  إنتركونتيننتال«  »ويــــارد  فــنــدق  غـــرف 

ــم تــحــويــلــهــا آنــــــذاك إلــى  ــتـــي تـ واشـــنـــطـــن، والـ
مـــا يــشــبــه مــركــز قـــيـــادة عــمــلــيــات. ومــــن أبـــرز 
الشخصيات التي استدعتها اللجنة، املحامي 
جون إيستمان، الذي ساعد في صياغة حجة 
تــرامــب بـــأن االنــتــخــابــات مــســروقــة. وُيعتقد 
بــأنــه شـــارك فــي اجــتــمــاع »غــرفــة العمليات« 
هـــذه، وألــقــى كلمة أثــنــاء تــجــّمــع قـــرب البيت 
األبـــيـــض قــبــيــل الـــهـــجـــوم. وأرســـــل إيــســتــمــان 
بــعــد ذلــــك بـــريـــدًا إلــكــتــرونــيــًا ملــحــامــي نــائــب 
الرئيس مايك بنس أثناء اقتحام الكابيتول، 
مــؤكــدًا أن ذلــك حصل »ألنــك أنــت وموكلك لم 
تفعا ما كــان يلزم للسماح بنشر ذلــك على 
مذكرة  في  إليستمان  اللجنة  وقالت  العلن«. 
إن »وثائقك وشهادتك على صلة  استدعائه 
مباشرة بتحقيق اللجنة، إذ يبدو أنك لعبت 
دورًا أساسيًا في إخطار الرئيس ترامب بأن 

)Getty( جون إيستمان من أبرز الشخصيات المستدعاة للتحقيق

طوارئ وطنية، والتذرع بصاحيات طوارئ 
معينة لألمن الــقــومــي، واالســتــمــرار فــي نشر 
انتخابات نوفمبر/ أن  رسالة كاذبة مفادها 
تشرين الثاني 2020 شابتها عمليات تزوير 
واسعة النطاق«. كما ألقى فلن خطابًا مليئًا 
ــام  بــــــاالدعــــــاءات حـــــول حـــصـــول احــــتــــيــــال، أمــ
أنصار ترامب في واشنطن في اليوم السابق 
ترامب  وكــان  الكابيتول.  للهجوم على مبنى 

نائب الرئيس بنس يمكنه تحديد الناخبن 
ــذ بــهــم فـــي 6 يـــنـــايـــر«. وّجـــه  ــ الـــذيـــن يــتــم األخـ
إيستمان مذكرة لترامب يدعي فيها أن بنس 
في  االنتخابات  نتائج  لديه صاحية رفض 
بعض الواليات، ما سيحرم بايدن من الفوز.

فريق حملة  مــن  ــرادًا  أفـ اللجنة  استدعت  كما 
تــرامــب االنــتــخــابــيــة تــؤكــد أنــهــم ســاهــمــوا في 
الترويج لفكرة أن االنتخابات »ُسرقت«. ومن 
بن هــؤالء األشخاص قائد شرطة نيويورك 
السابق برنارد كيريك، الذي ُيعتقد أنه شارك 
ــــارد. كــذلــك اســتــدعــت  فـــي اجــتــمــاع فــنــدق ويــ
في  القومي  لألمن  السابق  املستشار  اللجنة 
عــهــد تــرامــب، مــايــك فــلــن، املــتــهــم بــأنــه حضر 
اجتماعًا في املكتب البيضاوي في ديسمبر/
املشاركون  ناقش  »حيث   2020 األول  كــانــون 
الـــتـــصـــويـــت، وإعــــــــان حــالــة  ــادرة آالت  ــ ــــصـ مـ

قـــد أصــــدر عــفــوًا عـــن فــلــن قــبــل أســابــيــع فقط 
الشخصيات  ومــن بن  السلطة.  من مغادرته 
الــتــي اســتــدعــيــت أيـــضـــًا، مــديــر حــمــلــة تــرامــب 
الــذي  ستيبن،  ولــيــام   2020 عــام  االنتخابية 
اعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة فـــي خـــطـــاب اســتــدعــائــه أن 
رئيسيًا  العــبــًا  يجعله  للحملة  كــمــديــر  دوره 
لفهم جهود حملة ترامب إللغاء االنتخابات 
والترويج لرواية »أوقفوا السرقة«، إضافة إلى 
كبير مستشاري الحملة جايسون ميلر، الذي 
ُيعتقد أيضًا أنه شارك في اجتماع الخامس 
مــن يناير. ويــضــاف إلــى هــؤالء اســم ســادس، 
هـــي أنــجــيــا مـــكـــالـــوم، املـــســـاعـــدة الــتــنــفــيــذيــة 
الوطنية لحملة إعادة انتخاب ترامب، والتي 
اعتبرت اللجنة أن دورهــا جعلها على دراية 
كــاذبــة عن  مــعــلــومــات  الحملة لنشر  بــجــهــود 

تزوير في االنتخابات الرئاسية.
وطلبت اللجنة من الشخصيات الست تقديم 
املستندات بحلول 23 نوفمبر/تشرين الثاني 
الحالي، واملثول للشهادة بن 30 نوفمبر و13 
بيني  اللجنة،  رئــيــس  وقـــال  املقبل.  ديسمبر 
طومسون، في بيان، إن »أقرب حلفاء الرئيس 
ــام التي  ــادوا فــي األيـ قـ الــســابــق ومستشاريه 
حول  تضليل  حملة  يناير،   6 هجوم  سبقت 
االنــتــخــابــات وخــطــطــوا إليــقــاف فـــرز أصـــوات 
الهيئة االنتخابية«، مضيفًا »تحتاج اللجنة 
إلــــى مــعــرفــة كـــل الــتــفــاصــيــل حــــول جــهــودهــم 
إللــغــاء االنــتــخــابــات، بــمــا فــي ذلـــك مــن كــانــوا 
والكونغرس،  األبــيــض  البيت  فــي  يتحدثون 
الــتــي تربطهم باملسيرات  الــصــات  ومــا هــي 
التي تصاعدت إلــى أعــمــال شــغــب«. وأضــاف 
طومسون: »تتوقع اللجنة أن يتعاون جميع 
الشهود مع تحقيقنا بينما نعمل للحصول 
واملساعدة  األمــيــركــي،  للشعب  إجــابــات  على 
في ضمان عدم حدوث أي شيء مثل السادس 

من يناير على اإلطاق«.
ــذه هــــي الـــجـــولـــة األولــــــــى مــــن مــــذكــــرات  ــ ــ وهـ
االســـتـــدعـــاء الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا الــلــجــنــة منذ 
أن طــلــب مــجــلــس الـــنـــواب مـــن وزارة الــعــدل 
الجنائية ضد ستيف  متابعة تهم االزدراء 
ــر الـــكـــونـــغـــرس بــاملــثــول  ــ بــــانــــون لـــرفـــضـــه أمـ

واإلدالء بشهادته.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تركز التحقيقات على 
اجتماع لمستشاري ترامب 

عشية الهجوم

تتعّمق التحقيقات 
حول أحداث اقتحام 

الكابيتول في 6 يناير 
الماضي، لتصل هذه المرة 

إلى مستشارين ومقربين 
من دونالد ترامب

ما مسألة وقــت ليس إال، وهــو ما ظهر العام 
املتنازع  كــارابــاخ  ناغورنو  إقليم  املاضي في 
هزم  عمليًا،  وأذربــيــجــان.  أرمينيا  بــن  عليه 
 ،)1994 ـ   1988( حــــرب  فـــي  األذريــــــن  ــن  ــ األرمــ
اإلقليم  على  سيطرتهم  إحــكــام  مــن  وتمكنوا 
ألكثر من 26 عامًا، لكن األذريـــن نجحوا في 
الـــحـــرب األخـــيـــرة الــتــي دارت رحـــاهـــا بـــن 27 
نوفمبر/تشرين  و10   2020 سبتمبر/أيلول 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام عــيــنــه، فـــي إبـــعـــاد الـــقـــوات 
األرمينية والسيطرة على ناغورنو كاراباخ. 
في السياق التقليدي عسكريًا، كانت يريفان 
مــتــفــوقــة عــلــى بـــاكـــو طــيــلــة عــقــديــن ونــصــف، 
املسّيرة  الطائرات  األخيرة  استخدام  أن  غير 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة والـــتـــركـــيـــة الــصــنــع فـــي أحـــدث 
 بــتــحــويــل 

ً
املــــعــــارك بـــن الـــطـــرفـــن كــــان كــفــيــا

الوضع لصالحها.
الـــحـــرب لصالحها  بـــــوادر حــســم أذربـــيـــجـــان 
بــــدأت تــظــهــر مــبــكــرًا مـــع إرســـالـــهـــا فـــي األيــــام 
لــلــمــعــارك طـــائـــرات بــطــيــئــة التحليق  األولـــــى 
تعود إلى الحقبة السوفييتية، بعد تحويلها 
إلــى طــائــرات من دون طيار، بهدف استدراج 
ــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي األرمــيــنــيــة لــضــربــهــا.  ــ قـ
أدى ذلــك إلــى انكشاف مواقع األرمــن، فأرسل 
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سياسة

قام مواطنون في 
عقارب بإحراق مركز 

للحرس الوطني

تونس ـ العربي الجديد

ــل الــجــيــش الــتــونــســي، أمــس  دخــ
 أزمة النفايات 

ّ
الثاثاء، على خط

صفاقس  محافظة  فــي  املتفاقمة 
ت أول اختبار لحكومة 

ّ
)جنوب(، والتي شكل

الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس ســعــّيــد بــقــيــادة 
ت بعد اإلجراءات 

ّ
نجاء بودن، والتي تشكل

االنقابية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 
املـــاضـــي. فــبــعــد 40 يــومــًا مــن غـــزو القمامة 
شوارع املحافظة، التي تعد الرئة الصناعية 
يجد سعّيد وحكومته  لــم  تــونــس،  لجنوب 
بّدًا لحل املعضلة البيئية، سوى فرض إعادة 
فتح مكب نفايات »القنة« في مدينة عقارب، 
والـــــذي كــــان أغــلــق نــهــايــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
املــاضــي بعد حكم قضائي، مــا أّجــج موجة 
احتجاجات عارمة من سّكان املدينة، طوال 
األمنية  القوات  قابلتها  املاضين،  اليومن 
إلى  للدموع، وصل  املسيل  والغاز  بالعنف 
نقابات  قبل  »الوحشية« من  بـ اتهامها  حد 
عّمالية، مع تسجيل وفــاة شاب من عقارب 
الغاز  الــثــاثــاء جـــراء تنشقه  اإلثــنــن –  ليل 
لــلــدمــوع، بحسب مــا أكـــدت عائلته  املــســيــل 

فيما أنكرت وزارة الداخلية صحة األمر. 
وإذ تعكس أحداث صفاقس، حالة التهميش 
أنها  إال  املنطقة،  منها  تعاني  الــتــي  املــزمــن 
تعاني  الـــذي  التخبط  على  الــضــوء  طت 

ّ
سل

منه حكومة ســعــّيــد، وهــو مــا ظهر فــي أول 
لــهــا، مــع فشلها فــي اجــتــراح حلول  اختبار 
ز مــواجــهــة 

ّ
ــة، فــيــمــا تـــعـــز مــســتــديــمــة لــــألزمــ

االحـــتـــقـــان الــشــعــبــي، بــالــعــنــف األمـــنـــي، مع 
للرئاسة  السلطوية  النزعة  الجيش،  تدخل 
التونسية، التي أعــادت مرة جديدة تفسير 
ــه 

ّ
األحـــــداث وفـــق نــظــريــة »املــــؤامــــرة«، أو أقــل

الفوري للحصار األمني املضروب على البلدة 
وتــفــعــيــل الـــقـــرار الــقــاضــي بـــاإلغـــاق الــنــهــائــي 
الن«. وطالب 

ّ
للمصب مع ضمان حقوق الشغ

»فــتــح تــحــقــيــق جـــدي فـــي مــابــســات  الــبــيــان بـــ
مرتكبيها«.  ومحاسبة  العمد  القتل  جريمة 
وقال املوقعون إنه »بقدر حرصنا على السلم 
ــداد لــلــدفــاع  ــعـ ــتـ االجـــتـــمـــاعـــي، فــإنــنــا عــلــى اسـ
عـــن جــهــتــنــا بــكــل أشـــكـــال الــنــضــال املــشــروعــة، 
واإلعـــــــان عـــن الـــجـــاهـــزيـــة لــلــتــصــعــيــد بشتى 
الطرق النضالية السلمية في صورة تواصل 
ــاد حــــل جــــذري  ــالـــي وعــــــدم إيــــجــ ــع الـــحـ الــــوضــ

للمشكل البيئي في عقارب«.
للحقوق  التونسي  املنتدى  أكــد  جهته،  مــن 
صدر  بيان  فــي  واالجتماعية،  االقتصادية 
 
ً
عــنــه أمــــس، أن مــديــنــة عــقــارب شــهــدت ليا

ــفـــرض فـــتـــح مــكــب   أمـــنـــيـــًا عــنــيــفــًا لـ
ً
»تــــدخــــا

يوليو/  11 في  بقرار قضائي  املغلق  القنة 
نـــضـــاالت مــدنــيــة سلمية  بــعــد  تــمــوز 2019 

لــحــراك »مــانــيــش مــصــب« وأهـــالـــي املــديــنــة، 
ــغــــازات«، الفــتــًا  ــلــ مـــع االســـتـــعـــمـــال املــكــثــف لــ
إلــى أن هــذه األحــداث »تأتي إثــر قــرار وزارة 
ــقـــنـــة وفــقــًا  ــادة فـــتـــح مـــصـــب الـ ــ ــإعـ ــ الـــبـــيـــئـــة بـ
الجـــتـــمـــاع رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بــرئــيــســة 
ــر الــداخــلــيــة تــوفــيــق شــرف  ــ الــحــكــومــة ووزيـ
الدين )اإلثنن(«. وحذر املنتدى من »عودة 
ــة لــلــتــصــدي لــلــمــطــالــب  ــيـ ــنـ املـــعـــالـــجـــات األمـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة املــــشــــروعــــة، والــــتــــي لــــن تــزيــد 
الوضع االجتماعي والسياسي إال تعقيدًا«، 
تعهداتها  »بــاحــتــرام  البيئة  وزارة  مطالبًا 
على  والعمل  القضائية  الــقــرارات  واحــتــرام 
إيـــجـــاد حــلــول عــاجــلــة لــلــنــفــايــات املــتــراكــمــة 
فــي واليــــة صــفــاقــس، وإدارة حــــوار جهوي 
حقوق  تحترم  حلول  إلــى  يفضي  تشاركي 
كــافــة األهـــالـــي فــي بــيــئــة ســلــيــمــة«. وبــــّن أن 
ــة الــتــعــامــل مـــع الــنــفــايــات فـــي صفاقس  أزمــ
»ال تعكس العجز اإلداري واملؤسساتي عن 
إيجاد حلول للمشاكل البيئية فحسب، بل 
السياسي مع  التعامل  قــصــور  أيــضــًا  ــبــرز 

ُ
ت

سياسات  ومــواصــلــة  االجتماعية  ــات  األزمــ
الــتــعــامــل األمــنــي مــع املــطــالــب االجــتــمــاعــيــة 
والــبــيــئــيــة وتـــؤبـــد لـــصـــورة الــــدولــــة املــخــلــة 
بتعهداتها وغير امللتزمة بقرارات القضاء«، 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى »الــقــطــع  ــاســ ــًا رئــ ــيــ داعــ
مـــع الــســيــاســات الــســابــقــة فـــي الــتــعــامــل مع 

االحــتــجــاجــات االجــتــمــاعــيــة وفــــرض حلول 
بإيجاد  وعــودهــا  وتجسيم  فشلها  أثــبــتــت 
حلول وبدائل وتصورات حقيقية للمشاكل 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــة الــتــي 

طاملا تكررت في خطاباتها«.
وتــبــريــرًا لــخــطــوة إعــــادة فــتــح املــكــب، نقلت 
ــرة الــعــامــة  ــديـ وســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة عـــن املـ
الــهــالــي،  زهــــور متهمم  الــبــيــئــة،  وزارة  فــي 
اعتمدت حلواًل تشاركية  الــوزارة  إن  قولها 
مـــع الــســلــطــات الــجــهــويــة واملــجــتــمــع املــدنــي 
في عقارب وصفاقس، مضيفة في تصريح 
أن »املشكلة في صفاقس تستوجب  إذاعــي 
 فوريًا، ووزارة البيئة ال يمكنها تجاوز 

ً ّ
حا

الـــقـــانـــون ووضــــــع الـــنـــفـــايـــات فــــي مــصــبــات 
)مــكــبــات( عشوائية وغــيــر مــراقــبــة«. وقالت 
ــة مـــراقـــب، ولــيــس عــشــوائــيــًا، 

ّ
إن »مــكــب الــقــن

لــــذا تـــم الــلــجــوء الســتــغــالــه كــحــل عـــاجـــل«، 
ــم بـــصـــدد »درس الــســبــل  ــهـ ــى أنـ ــ مـــشـــيـــرة إلـ
املــتــاحــة قــانــونــيــًا الخــتــيــار الــحــل األنــجــع«. 
ــرار إغـــاق  ولــفــتــت إلـــى أن »الــبــنــد 11 مـــن قــ
تاريخ  في  بغلقه  التعّهد  على  ينص  املكب 
ال يتجاوز ديسمبر/كانون األول 2021 مع 
القانونية خصوصًا في  مراعاة اإلجــراءات 
وبالتالي  العمومية،  بالصفقات  يتعلق  ما 

ال يمكن إيقاف التعاقد بطريقة تعّسفية«.
مـــن جــهــتــهــا، لــفــتــت الــنــاشــطــة فـــي املجتمع 
»العربي  املدني، عايدة الكشو، في تصريح لـ
الجديد«، إلى أن »املحكمة كانت قد أنصفت 
ســكــان املــنــطــقــة بــحــكــمــهــا الــقــاضــي بــوضــع 
 هــذا اإلشــكــال 

ّ
حــّد للمصب«، مبينة أن حــل

»ال يكون بمثل هذه الحلول الترقيعية، بل 
بــمــشــاريــع نــمــوذجــيــة تعتمد إعــــادة تــدويــر 

النفايات وفرزها«. 
وكــــان الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــّيــد، قد 
طالب أول من أمس اإلثنن، وزير الداخلية، 
بـــالـــتـــدخـــل الــــفــــوري لـــوضـــع حــــد لـــألوضـــاع 
السائدة في صفاقس، وفق منشور للرئاسة 
عبر حسابها على »فيسبوك«، وذلــك خال 
اجــتــمــاع مــعــه بــحــضــور رئــيــســة الــحــكــومــة. 
وقــال سعّيد خــال االجتماع إن »هــنــاك من 
يــعــد الــعــدة الــيــوم لــكــيــا تــرفــع الــقــمــامــة في 
مدينة تونس«، معتبرًا أن »هؤالء لألسف ال 
يعيشون إال في األزمات، يختلقون األزمات، 
ــن نــتــركــهــم  ــم تـــبـــدأ االفــــــــتــــــــراءات... نـــحـــن لــ ثــ
يعبثون بالدولة التونسية«. ومساء اإلثنن، 
قـــــرارًا رســمــيــًا، عبر  الــبــيــئــة  أصـــــدرت وزارة 
»القنة«  مكب  نــشــاط  باستئناف  لــهــا،  بــاغ 
للنفايات بهدف »الحد من املخاطر الصحية 
والبيئية واالقتصادية في والية صفاقس«.

لم تحد حكومة الرئيس 
التونسي قيس سعيّد 

عن النمط التقليدي في 
مواجهات الحراكات 

المطلبية، وهو ما ظهر 
في معالجتها الترقيعية 

واألمنية ألزمة نفايات 
صفاقس

تعيش صفاقس على وقع أزمة النفايات منذ أكثر من شهر )حسام زواري/فرانس برس(

كانت  »تقليدية«  مــمــارســات  إلــى  بلجوئها 
أكدت عزمها النأي بنفسها عنها.

ــــدأت األحـــــداث فـــي مــديــنــة عـــقـــارب تــأخــذ  وبـ
ــن أمـــس  ــًا، مـــنـــذ يـــــوم أول مــ ــعـ ــريـ مــنــحــى سـ
اإلثنن، مع خروج األهالي في احتجاجات 
رفــــضــــًا إلعــــــــادة فـــتـــح مـــكـــب »الــــقــــنــــة«، بــعــد 
إغــــاقــــه مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــر ونـــصـــف بــســبــب 
شـــكـــاوى الــســكــان مـــن تـــلـــوث الــبــيــئــة، وهــو 
قـــوات األمـــن بــاســتــخــدام العنف.  مــا قابلته 
أمس،  صباح  منذ  االحتجاجات،  وتجددت 
ــقــــارب، بــعــد تــســجــيــل مــقــتــل املـــواطـــن  فـــي عــ
. ووصــــف شهود 

ً
ــرزاق لــشــهــب، لــيــا ــ عــبــد الـ

ــديــــد«، الــــوضــــع فــي  »الـــعـــربـــي الــــجــ عـــيـــان لــــ
عـــقـــارب أمــــس، بــاملــحــتــقــن، مــؤكــديــن إطـــاق 
على  للدموع  املسيل  الــغــاز  األمنية  الــقــوات 
منطقة  عن  آخــرون  فيما تحدث  املحتجن، 
أصابها الشلل والدمار بعد مواجهات ليل 
اإلثنن - الثاثاء. وأكــدت عائلة لشهب أنه 
للدموع  املسيل  الغاز  قه 

ّ
تنش نتيجة  توفي 

ــقـــوات األمـــنـــيـــة، فــيــمــا نفت  الــــذي أطــلــقــتــه الـ
ــاة لشهيب  الــداخــلــيــة ذلـــك، متحدثة عــن وفـ
نتيجة عارض صحي. وبحسب التلفزيون 
الرسمي التونسي، فإن النيابة العامة أمرت 

بفتح تحقيق في حادثة وفاة الشاب.
وأخذ الوضع في عقارب، منحى تصعيديًا، 
ــــس، مـــع قـــيـــام املـــواطـــنـــن بـــإحـــراق  عــصــر أمـ
مركز للحرس الوطني )الــدرك( على خلفية 
وفاة الشاب، ما دفع قوات األمن لانسحاب 
من املنطقة، وتدخل الجيش الذي وصل مع 
عدد  لتأمن  املــديــنــة  إلــى  العسكرية  آلــيــاتــه 
الجيش  وعــمــل  فيها.  الحكومية  املــقــار  مــن 
ــيـــط مــكــب  ــلــــى تــــأمــــن مـــحـ عــــصــــر أمــــــــس، عــ
القمامة  الـــذي وصلته شــاحــنــات  الــنــفــايــات 
لتفريغ حمولتها فيه، كما تمركزت فرق من 
الجيش في محيط السوق التجارية، ومقر 

املعتمدية والبريد. 
وردًا على أحداث عقارب، أعلن »االتحاد العام 
التونسي للشغل« )فرعه املحلي في عقارب(، 
أمس الثاثاء، عزمه تنفيذ إضراب عام اليوم 
األربعاء في عقارب. ونّدد عدد من النقابات في 
يستثن  لــم  الــذي  الوحشي  »التدخل  بـ املدينة 
األطـــفـــال والــنــســاء واملــســتــشــفــى«. وذكـــر بيان 
صدر عنها أن »املدينة تشهد مواجهات دامية 
بــن قـــوات األمـــن املدججة بكل أنـــواع الساح 
واألهالي العزل، ما أدى إلى وفاة الشاب عبد 
الــــرزاق لشهب إثـــر إصــابــتــه مــبــاشــرة بقذيفة 
غـــاز مسيل لــلــدمــوع، خــافــا ملــا ورد فــي بــاغ 
مغالطات  مــن  تضمنه  ومـــا  الــداخــلــيــة،  وزارة 
»الــرفــع  تــدعــي وفــاتــه فــي املـــنـــزل«. وطــالــبــت بـــ
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