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تستشعر مصر، التي تشرف على ملف الوساطة بين االحتالل والفصائل الفلسطينية 
تؤدي  قد  التي  نتنياهو  بنيامين  تحركات  من  قلقًا  غزة،  قطاع  في  الهدنة  لتثبيت 
التدخل،  األميركية  اإلدارة  من  للطلب  دفعها  ما  وهو  جديد،  من  الوضع  لتفجير 

وذلك فيما سمح االحتالل بتنظيم »مسيرة األعالم«

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــد املــلــف الــفــلــســطــيــنــي تــطــورات 
ــات املـــاضـــيـــة،  ــاعـ عــــديــــدة خـــــال الـــسـ
ــثــــات تــثــبــيــت  ــبــــاحــ ــد مــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
وقف إطاق النار في األراضــي الفلسطينية، 
ــادة إعــــمــــار قــطــاع  ــ ــ ــــورات مـــبـــاحـــثـــات إعـ ــــطـ وتـ
الفلسطيني.  البيت  ترتيب  غــزة، ومــحــاوالت 
»الــعــربــي  وقــالــت مــصــادر مــصــريــة خــاصــة لـــ
الــجــديــد«، إن الــقــيــادة املــصــريــة، الــتــي تشرف 
على ملف الوساطة بني االحتال اإلسرائيلي 
والــــفــــصــــائــــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــثــبــيــت وقـــف 
إطـــاق الــنــار، ومــحــاولــة الــتــوصــل إلـــى هدنة 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  طـــالـــبـــت  املـــــــدى،  طـــويـــلـــة 
املسؤولني  على  والضغط  التدخل  بــضــرورة 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــني فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، وعــلــى 
نتنياهو،  بنيامني  الحكومة  رئيس  رأســهــم 
لوقف أي محاوالت من شأنها تفجير املشهد 

في األراضي الفلسطينية مجددًا.
فــي  ــــني  ــؤولــ ــ ــســ ــ املــ أن  املـــــــصـــــــادر  وأضـــــــافـــــــت 
ــابـــرات الــعــامــة املـــصـــري، أبــلــغــوا  جـــهـــاز املـــخـ
التحركات  بخطورة  اإلسرائيليني  نظراءهم 
اإلسرائيلية التي من شأنها العودة إلى املربع 
صفر وإشعال مواجهة عسكرية مجددًا بني 
املقاومة، مشددين  جيش االحتال وفصائل 
على ضرورة منع مسيرة األعام من الدخول 
ــقـــــدس، واملـــســـاس  ــ ــي الـ لــلــمــديــنــة الـــقـــديـــمـــة فــ

بالحرم القدسي.
وتزامنت هذه االتصاالت مع إعان منظمي 
»مسيرة األعام« اإلسرائيلية، أمس، اتفاقهم 
بعد  مسارها،  على  اإلسرائيلية  الشرطة  مع 
أن سمحت الحكومة اإلسرائيلية بتنظيمها 
يـــوم الــثــاثــاء املــقــبــل. وقـــال مــوقــع »يــديــعــوت 
ــــت عــن  ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ ــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ إن  أحـــــــــرونـــــــــوت« 
معارضتها للمسار الذي اقترحته الجمعيات 
االستيطانية املنظمة للمسيرة، ووافقت على 
مرور املستوطنني من طرقات البلدة القديمة 
ــواًل إلـــى »الـــحـــي الــيــهــودي«  ــ فـــي الـــقـــدس وصـ
ومـــــن هــــنــــاك إلـــــى بــــاحــــة الـــــبـــــراق. وســمــحــت 
الــشــرطــة للمنظمني الــقــيــام »بــرقــصــة األعــام 
اإلسرائيلية« أمام ساحة باب العامود خافًا 

ملوقفها السابق املعارض ملسار املسيرة.
»العربي  التي تحدثت مع  املصادر  وكشفت 
رفيعة جرت  اتــصــاالت مصرية  أن  الجديد« 
ــيـــة، طــالــبــت اإلدارة  املـــاضـ الـــســـاعـــات  خــــال 
نتنياهو،  على  الضغط  بضرورة  األميركية 
يــرغــب  األخـــيـــر  أن  املــصــريــة  اإلدارة  وأكـــــدت 
ألهداف سياسية في تفجير املشهد ألسباب 
ــارة إلـــى عــرقــلــة الــتــصــويــت  ــ داخــلــيــة، فـــي إشـ
)غــدًا  الكنيست  فــي  الــجــديــدة  الحكومة  على 
األحـــــــد(، الفـــتـــة إلــــى أن تـــحـــركـــات نــتــنــيــاهــو 
وحلفائه، في حال نجاحهم فيها، ستنسف 
الــجــهــد املــصــري الــــذي تــحــقــق لــوقــف إطــاق 
الــنــار أخــيــرًا، خصوصًا فــي ظــل وجـــود فرق 

هندسية مصرية حاليًا في قطاع غزة.
العسكرية  األجنحة  أن  املــصــادر  وأوضــحــت 
لــلــفــصــائــل مـــا زالــــت عــلــى اســتــعــداد النـــدالع 
مــواجــهــة جـــديـــدة، فـــي ظـــل الــشــعــور بنشوة 
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ االنـــتـــصـــار عـــلـــى الـــجـــيـــش اإلسـ
قــيــادات عسكرية  األخــيــرة، وتدعو  املواجهة 
في الفصائل لضرورة مواصلة الضغط على 

الجانب اإلسرائيلي.
وإلى  املصري،  الجانب  أن  املصادر  وكشفت 
جانب قلقه بشأن جهوده التي بذلها خال 
ضخ 

ُ
الفترة املاضية، وحجم املساعدات التي ت

إلى قطاع غزة، ووجود معدات وفرق هندسة 
مصرية في القطاع حاليًا، فإن األخطر يكمن 
إليها  توصل  إنــه  يقول  التي  املعلومات  فــي 
إذ  املقبلة،  باملواجهة  متعلق  تنسيق  بشأن 
لن  بأنها  األميركي  الجانب  القاهرة  أبلغت 
تكون بني غزة وإسرائيل فقط، وأنه ستكون 
هناك ثاث جبهات في حال اندالع مواجهة 
عسكرية موسعة، الفتة إلى أن هناك تنسيقًا 
كبيرًا بــني فصائل املــقــاومــة فــي قــطــاع غــزة، 
و»حــــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي، وفــصــائــل مسلحة 
في سورية، ستنخرط جميعها في مواجهة 
مــع الجيش اإلســرائــيــلــي، وهــو مــا مــن شأنه 
األطــراف  كافة  وعلى  إقليمية،  حــرب  تفجير 
مــنــع انـــدالعـــهـــا، عــلــى حـــد تــعــبــيــر املـــصـــادر. 
ــدت أن نـــتـــائـــج املـــواجـــهـــة األخــــيــــرة بــني  ــ ــ وأكـ
فــصــائــل غـــزة واإلســرائــيــلــيــني فتحت شهية 
ــارة إلــى  ــ بــعــض األطـــــراف اإلقــلــيــمــيــة، فـــي إشـ

إيران، الستنزاف تل أبيب، وهو ما ال يدركه 
نتنياهو الساعي فقط للحفاظ على موقعه.

فـــي مــقــابــل ذلــــك، طــالــبــت تـــل أبــيــب الــقــاهــرة 
ــال مـــواد الــبــنــاء إلـــى قــطــاع غــزة،  بــوقــف إدخــ
واالكــتــفــاء بــكــمــيــات اإلســمــنــت الــتــي أدخــلــت 
إلى القطاع عقب وقف إطاق النار، إلى حني 

إعــادة  لعملية  دائــمــة  التوصل لصيغة عمل 
اإلعمار توفر الحد األدنى من الثقة للجانب 
اإلسرائيلي بشأن عدم استخدام مواد البناء 
ــد تــســلــيــح فـــي عــمــلــيــات  ــديـ ــن إســمــنــت وحـ مـ

إعادة بناء البنية التحتية للمقاومة.
»العربي  لـ التي تحدثت  املصادر  وأوضحت 

الـــجـــانـــب  أبــــلــــغــــت  ــــرة  ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ الـــــجـــــديـــــد«، أن 
اإلســرائــيــلــي بــاملــوافــقــة عــلــى الــطــلــب بشكل 
ستخصص  املقبلة  الفترة  إن  قائلة  مــؤقــت، 
إلجــــــــــراء الــــــــدراســــــــات الــــخــــاصــــة بـــمـــشـــاريـــع 
إعـــــــادة اإلعــــمــــار الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الـــقـــطـــاع، 
والــتــصــمــيــمــات الـــخـــاصـــة بــعــمــلــيــات إعــــادة 

تـــأهـــيـــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة املـــدنـــيـــة، وتــنــفــيــذ 
ــــن الـــبـــطـــالـــة  ــد مـ ــحــ ــــن شـــأنـــهـــا الــ مــــشــــاريــــع مـ
وتحسني املعيشة، وعلى رأسها إعادة إحياء 
طويلة  فــتــرة  منذ  املتوقف  الصناعي  الــحــي 

بعد استهدافه في 2014.
فــي غــضــون ذلــــك، كــشــفــت املـــصـــادر املــصــريــة 
عن سماح السلطات املصرية لزوجة رئيس 
»حــــمــــاس« إســمــاعــيــل  ـــ املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــ
ــراد أســـرتـــه، بـــاملـــرور من  هــنــيــة، وعـــدد مــن أفــ
معبر رفــح، ولــقــاء زوجــهــا فــي الــقــاهــرة، بعد 
فترة منع استمرت لنحو عام ونصف العام، 
وقالت  القطاع.  بمغادرة  لها  السماح  وعــدم 
املصادر إن هنية أبلغ الجانب املصري بأنه 
يعتزم زيارة كل من بيروت وطهران وأنقرة 
عودته  وقــبــل  للقاهرة،  زيــارتــه  انتهاء  عقب 
إلى الدوحة مجددًا، مشيرة إلى أنه ال توجد 
ــــزة خـــال  ــــى غـ ــــودة هــنــيــة إلـ خـــطـــط بـــشـــأن عــ

الفترة املقبلة.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، اســـتـــمـــرت الـــلـــقـــاءات الــتــي 
تــجــريــهــا الــــوفــــود الــفــلــســطــيــنــيــة املـــتـــواجـــدة 
فــي الــقــاهــرة عــلــى الــرغــم مــن تــأجــيــل الــحــوار 
الــفــلــســطــيــنــي. والــتــقــى األمــــني الـــعـــام لحركة 
ــاد الــنــخــالــة ووفـــد  ــ »الـــجـــهـــاد اإلســــامــــي« زيـ
ــاز  ــهـ ــــس جـ ــيـ ــ ــة، رئـ ــعــ ــمــ ــجــ ــه، أمــــــــس الــ ــ ــتـ ــ ــركـ ــ حـ
املـــخـــابـــرات الــعــامــة املــصــريــة الـــلـــواء عــبــاس 
كـــامـــل، لــبــحــث مــجــمــوعــة مـــن املـــلـــفـــات الــتــي 
ــلـــى حــالــة  يــــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــحـــفـــاظ عـ
الــهــدوء وتثبيت وقــف إطــاق النار في غزة، 
لبدء مفاوضات خاصة بتهدئة  والتأسيس 

طويلة املدى، وتخفيف الحصار. 
وكــــان الــنــخــالــة ووفــــد »الـــجـــهـــاد« قـــد التقيا 
الخميس وفد حركة »فتح« برئاسة جبريل 
اللقاء  النخالة خــال  الــرجــوب، واســتــعــرض 
دالالت االنــتــصــار الـــذي حققته املــقــاومــة في 
أن االنتصار  القدس«، مؤكدًا  معركة »سيف 
ــقـــق هـــــو انــــتــــصــــار لــــكــــل الـــشـــعـــب  الــــــــذي تـــحـ
وفد  مــغــادرة  قبل  اللقاء  وجــاء  الفلسطيني. 
عائدًا  الجمعة  أمس  القاهرة، صباح  »فتح« 
إلى رام الله. وكــان النخالة ووفــد حركته قد 
التقيا الخميس هنية وأعضاء وفد »حماس« 
فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، وجـــــــــرى بــــحــــث الــــتــــطــــورات 
السياسية في أعقاب معركة »سيف القدس« 
أن  التأكيد  اللقاء  وتداعياتها. وجــرى خال 
املشهد،  فــي  عميقة  تــحــوالت  املعركة حققت 
التحدي،  على  عالية  قــدرة  املقاومة  وأثبتت 
وكــســرت املـــعـــادالت واالســتــراتــيــجــيــات التي 

حاول العدو أن يفرضها.

أســـرى مــن مدينة  ثــالثــة  ــل  دخ
أعواما  الجمعة،  أمس  اهلل،  رام 
جديدة من االعتقال في سجون 
في  األسير  نــادي  وقــال  االحتالل. 
عامًا(   40( الــروم  جهاد  إن  بيان، 
اهلل، دخل عامه  رام  من مدينة 
العشرين في السجون اإلسرائيلية. 
كما دخل األسير سامر أبو كويك 
عامه  اهلل،  رام  مــن  عــامــًا(   43(
العشرين في األسر، وواجه خالل 
صحية  أوضاعا  اعتقاله  سنوات 
ــة، نــتــجــت عـــن ظـــروف  صــعــب
وخضع  ــقــاســيــة،  ال ــال  ــق ــت االع
األمعاء  فــي  جراحية  لعملية 
جزء  استئصال  وتم   ،2016 عام 
سجن  في  اليوم  ويقبع  منها، 
»نفحة«.  من جهته، دخل األسير 
عامه  اهلل  رام  من  ش  ــرا اب رمــزي 

الـ19 في األسر.

سنوات جديدة 
من االعتقال

القاهرة ـ العربي الجديد

ــفـــت مـــــصـــــادر مــــصــــريــــة خـــاصـــة  كـــشـ
»العربي الجديد«، عن حالة استياء  لـ
مـــصـــري مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــا ســـّمـــتـــه االلــــتــــفــــاف عــلــى  ــ بـــســـبـــب مـ
الـــجـــهـــود املـــصـــريـــة الـــرامـــيـــة لــتــهــدئــة 
األوضـــــــاع والـــســـيـــطـــرة عــلــى املــشــهــد 
ــادر إن  ــ ــــصـ الــفــلــســطــيــنــي. وقــــالــــت املـ
ــرًا  ــيــ اتــــــصــــــاالت مــــبــــاشــــرة جـــــــرت أخــ
بـــني الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــقــيــادة 
الرئيس محمود عباس، ومسؤولني 
ــداء  ــن، بـــهـــدف إبــ ــارزيــ إســرائــيــلــيــني بــ
تشدد في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، 
وفي قضية إزالة العقبات اإلسرائيلية 
بشأن القرارات الخاصة بإدخال مواد 
اإلعاشة للقطاع، وإعادة فتح املعابر 
وتــشــغــيــل مــحــطــات الــكــهــربــاء بشكل 
طبيعي، وإعادة فتح كامل مساحات 
الــصــيــد فـــي بــحــر غــــزة، بــشــكــل يعقد 
السلطة  وتمسكت  املصرية.  الجهود 
ملا  الوضع  عــودة  بربط  الفلسطينية 
اإلسرائيلي  الــعــدوان  قبل  عليه  كــان 
األخــيــرة عــلــى قــطــاع غـــزة فــي مــايــو/
املاضي، بإشراف مباشر منها،  أيــار 
وكذلك اقترحت مرور املنحة القطرية 
ــر مـــــــســـــــارات تـــشـــرف  ــبــ ــة عــ ــريــ ــهــ ــشــ الــ

عليها السلطة أيضًا، كضمانة لعدم 
املقاومة،  أعــمــال  لصالح  استغالها 
ــا رأت الـــقـــاهـــرة فـــيـــه عــرقــلــة  وهـــــو مــ
لــــجــــهــــودهــــا، ومــــســــاعــــي لــتــقــويــض 
دورها في املشهد الفلسطيني خال 

الفترة املقبلة، وفق املصادر.
وأضافت املصادر أن مساعي السلطة 
للسيطرة على حالة  األخيرة جــاءت 
ونفوذ  شعبية  في  الكبير  التصاعد 
حـــركـــة »حــــمــــاس« فـــي أعـــقـــاب جــولــة 
ــة األخـــــيـــــرة مــــع االحــــتــــال،  ــهــ ــواجــ املــ
ــرة بــني  ــ ــيــ ــ ــاالت األخــ ــ ــ ــــصـ ــ وكـــــذلـــــك االتـ
»فتح«،  أجنحة حركة  وأحــد  الحركة 
واعتزام »حماس« تقديم اسم القيادي 
ــتــــال  الـــفـــتـــحـــاوي فــــي ســــجــــون االحــ
مــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي ضــمــن قــائــمــتــهــا 
بتحريرهم  تــطــالــب  الـــذيـــن  لـــأســـرى 
خــــال صــفــقــة الـــتـــبـــادل املــرتــقــبــة مع 
الـــجـــانـــب اإلســـرائـــيـــلـــي، إضـــافـــة إلــى 

»الجبهة الشعبية  اسم األمني العام لـ
لــتــحــريــر فــلــســطــني« أحـــمـــد ســـعـــدات، 
وهو ما ترى فيه السلطة الفلسطينية 
وحركة »فتح« قوة ضخمة ستضاف 
ــاس« يـــصـــعـــب مــعــهــا  ــ ــمـ ــ ــيـــد »حـ لـــرصـ

السيطرة عليها بعد ذلك.
ــود  ــ ــ ــــب املـــــــــصـــــــــادر، فـــــــــإن وعـ ــــسـ ــــحـ وبـ
البرغوثي  اســـم  بتضمني  »حــمــاس« 
ضـــــمـــــن قـــــائـــــمـــــة صــــفــــقــــة األســــــــــــرى، 
ــل أزمــــة داخــلــيــة كــبــيــرة للسلطة 

ّ
يــمــث

الفلسطينية، في ظل حجم الشعبية 
الكبيرة للبرغوثي، والتي يرى فيها 
األول بها  الـــصـــف  ــيــــادات  وقــ عـــبـــاس 

تهديدًا مباشرًا لهم.
ــيـــاســـي  ــتــــب الـــسـ ــكــ ــــس املــ ــيـ ــ وكـــــــــان رئـ
»حماس« اسماعيل هنية قد التقى  لـ
فـــي مــقــر إقــامــتــه فـــي الـــقـــاهـــرة مــســاء 
الــخــمــيــس، فــــدوى الــبــرغــوثــي زوجـــة 
ــــي اســـتـــقـــبـــال  ــوثــــي، فـ ــرغــ ــبــ مـــــــــروان الــ
رســمــي، وأكـــد لها »االلــتــزام الوطني 
الــعــام وااللــتــزام الــخــاص مــن حماس 
وجــهــازهــا الــعــســكــري بـــأن مــوضــوع 
ــنـــضـــال  تــــحــــريــــر األســــــــــرى وقــــــــــادة الـ
الحركة  أولــويــات  الوطني على رأس 
وفـــي صــلــب املــواجــهــة مــع الــعــدو كي 
صفقة  إلــى  ومقاومته  شعبنا  يصل 

تطلق أسرانا من سجون االحتال«.

تخّوف من إشعال نتنياهو 
لألوضاع... واالحتالل يسمح بمسار 

استفزازي لـ»مسيرة األعالم«

)Getty( االحتالل طالب مصر بوقف إدخال مواد البناء إلى غزة

نضال محمد وتد

إذا لم يحدث أي تطور مفاجئ حتى 
مساء غد، األحد، ستشهد إسرائيل 
تنصيب حكومة جديدة بال بنيامني 

نتنياهو الذي يرأس حكوماتها 
منذ 2009، ليحل مكانه، ألول مرة 
في تاريخ إسرائيل، رئيس حكومة 

يقود حزبًا له سبعة مقاعد برملانية 
ال غير. ومع أن األمر الوحيد الذي 

ربط بني األحزاب الثمانية للحكومة 
الجديدة يتمثل بالرغبة بالتخلص من 
شخص نتنياهو، إال أن غياب األخير 
عن رئاسة الحكومة ال يعني تغييرًا 

جوهريًا في سياسات دولة االحتالل 
ومواقفها الجوهرية األساسية.

وسبق أن فاخر نفتالي بينت، املرشح 
لترؤس الحكومة الجديدة في أول 

عامني، بأن حكومته ستكون أكثر 
يمينية من حكومة نتنياهو، وهو 
تصريح لم يأِت فقط لرد اتهامات 

نتنياهو وفريقه بأن الحكومة الجديدة 
ستكون حكومة يسار ولن تقوى 
على مواجهة إيران وال »حماس« 
وال ضغوط اإلدارة األميركية، بل 
كان إعالن نوايا تؤكده الخطوط 

العريضة للحكومة الجديدة، 
خصوصًا ما يتعلق بتأطير وتعزيز 

البناء في القدس املحتلة لتحويلها 
إلى »متروبلني للحكم تنقل إليه كل 

الوزارات الحكومية« من جهة، وتأكيد 
مواجهة »محاوالت الفلسطينيني البناء 
بشكل غير قانوني في أراضي املنطقة 

سي«، من جهة أخرى. وإذا كان ذلك 
غير كاٍف، فقد أردف بينت أنه إذا لزم 
شّن حرب على غزة، فإن حكومته لن 

تتردد بذلك ولو كلف ذلك سقوطها.
ولعله من املفيد التذكير بأنه باستثناء 

نواب حزب العمل الحاليني وحزب 
ميرتس وقائمة الحركة اإلسالمية 

الجنوبية، فإن خمسة من أركان 
الحكومة الجديدة عملوا في السابق 

وفي فترات مختلفة وخدموا في 
حكومات نتنياهو، مطالبني دائمًا 

بسياسات متشددة، بل إن بينت كما 
أفيغدور ليبرمان شغال منصب مدير 

ديوان نتنياهو في املاضي، كما أن 
أيليت شاكيد عملت في ديوانه، وشغل 

جدعون ساعر مناصب وزارية هامة 
في حكومات سابقة لنتنياهو قبل أن 

تقع القطيعة بينهما.
يعني هذا أن األطراف املؤثرة في 

الحكومة الجديدة لن تتجه إلى 
سياسات جديدة، ولن تغّير مسار 

دولة االحتالل، بل إن غياب نتنياهو 
عن املشهد، حتى لو ظل رئيسًا 

للمعارضة ولكن ليس رئيس حكومة، 
سيتيح للحكومة الجديدة على تطرف 

أقطابها فرصة ذهبية لتحسني 
عالقاتها مع اإلدارة األميركية الجديدة 

ودول االتحاد األوروبي، وقد يجد 
بعض املتلهفني للتطبيع بهذا التغيير 

في الوجوه مبررًا إضافيًا لتسريع 
قطار التطبيع نحو تل أبيب.
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تونس: دعوات للتحرك 
ضد القمع

املــحــامــني التونسيني،  دعــت عــمــادة 
أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى تــحــرك شعبي 
للتنديد بالقمع البوليسي وحماية 
الــــحــــقــــوق والـــــحـــــريـــــات والـــتـــنـــديـــد 
باألوضاع السياسية واالقتصادية 
خلفية  على  بالباد،  واالجتماعية 
االحـــتـــقـــان الـــشـــديـــد بــســبــب حــادثــة 
االعتداء على شبان في حي شعبي 
وســــط الــعــاصــمــة تـــونـــس. وأفـــــادت 
ــديـــد« عن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ مـــصـــادر لـ
قــد تصل  مـــشـــاورات مكثفة  وجــــود 
الثقة من  إلــى محاولة سحب  حتى 
الــحــكــومــة هــشــام املشيشي.  رئــيــس 
وجـــاء ذلــك بعد انــتــشــار فيديو عن 
تعّرض شاب في حي سيدي حسني 
العــــتــــداء وســـحـــل وتـــعـــريـــة مـــن قبل 
عناصر أمنية يوم األربعاء املاضي.
)العربي الجديد(

... و»النهضة« قلقة 
من عدم توقيع قانون 

المحكمة الدستورية 

التونسية  النهضة«  »حــركــة  عــّبــرت 
ــــون  ــانـ ــ ــم قـ ــ ــتـ ــ ــدم خـ ــ ــعــ ــ ــقــــهــــا لــ ــلــ عـــــــن قــ
املحكمة الدستورية من قبل رئيس 
الــجــمــهــوريــة، ومــــا يــمــثــلــه ذلــــك من 
وتعطيل  الدستور  لخرق  استمرار 
استكمال بناء الهيئات الدستورية. 
وشـــــــّدد بـــيـــان لــلــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
ــة إثــــــر اجـــتـــمـــاعـــه الــــــــدوري  ــلـــحـــركـ لـ
برئاسة راشد الغنوشي )الصورة(، 
مساء أول من أمس الخميس، على 

ضرورة املصادقة على القانون.
)العربي الجديد(

إسرائيل: توقيع اتفاقيات 
تشكيل الحكومة

أعـــلـــن كــــل مــــن زعـــيـــم حـــــزب »يــيــش 
عـــتـــيـــد« يــئــيــر لـــبـــيـــد، وزعــــيــــم حـــزب 
»يـــــمـــــيـــــنـــــا« نــــفــــتــــالــــي بـــــيـــــنـــــت، فـــي 
إســـرائـــيـــل، أمــــس الــجــمــعــة، تــوقــيــع 
اتفاقيات تشكيل الحكومة الجديدة 
التي سيترأسها في املرحلة األولى 
بــيــنــت، والــــــذي اعــتــبــر أن الــتــوقــيــع 
في  السياسية  األزمــة  انتهاء  يعني 
عرض 

ُ
ت أن  املفترض  إسرائيل. ومن 

الحكومة، غدًا األحد على الكنيست 
ملنحها الثقة. في املقابل، أعلن عدد 
من وزراء حكومة الليكود أنه سيتم 

تسليم الحكم بشكل سلس.
)العربي الجديد(

شكوى حقوقية ضد 
مسؤول إماراتي 

عــــلــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عــــن تــقــديــم 
ُ
أ

مــنــظــمــة »مــــركــــز الـــخـــلـــيـــج لــحــقــوق 
ــة، يـــوم  ــيـ ــكـــومـ ــر الـــحـ ــيـ ــان« غـ ــ ــســ ــ اإلنــ
املــاضــي، شكوى في فرنسا  اإلثنني 
ضد املندوب اإلماراتي لدى اللجنة 
ــلـــواء  ــربــــول« الـ ــتــ »اإلنــ ـــ الــتــنــفــيــذيــة لــ
ــر الـــــريـــــســـــي، بــتــهــمــة  ــ ــاصـ ــ ــد نـ ــ ــمـ ــ أحـ
ــال تـــعـــذيـــب« ضــــد املــــعــــارض  ــ ــمـ ــ »أعـ
ت 

ّ
أحــمــد مــنــصــور. مــن جــهــتــهــا، حث

ــدة الـــخـــاصـــة  ــحــ ــتــ مـــــقـــــررة األمــــــــم املــ
املعنية بوضع املدافعني عن حقوق 
اإلنـــســـان، أمـــس الــجــمــعــة، اإلمــــارات، 
على إطاق سراح الناشطني محمد 
املــنــصــوري وحــســن مــحــمــد الــحــَمــد 
ــــد عــبــد الـــلـــه الــعــويــس  وحـــافـــظ راشـ
وعـــــلـــــي ســــعــــيــــد الـــــِكـــــنـــــدي وســــالــــم 
حـــمـــدون الــشــحــي بــعــد احــتــجــازهــم 

ثمانية أعوام في ظروف قاسية.
)فرانس برس، رويترز(

الصين تنتقد مناورات 
أستراليا وأميركا

وزارة  ـــم  ــاســ ــ بـ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ املـ ــر  ــبــ ــتــ اعــ
وانغ وينبني  الصينية،  الخارجية 
)الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
ــدة وأســــتــــرالــــيــــا  ــحــ ــتــ ــات املــ ــ ــ ــواليـ ــ ــ الـ
»تــســتــعــرضــان عــضــاتــهــمــا«، من 
البحرية األخيرة  التدريبات  خال 
في بحر الصني الجنوبي. وأضاف 
فضي 

ُ
أنه »عليهما القيام بأشياء ت

إلى السام«. وكانت البحريتان قد 
مـــنـــاورات واســعــة  أمـــس،  اختتمتا 

النطاق.
)أسوشييتد برس(

شهيد وعشرات اإلصابات بالضفة
تظاهرة رفضًا لتهجير أهالي الشيخ جراح

اليمن: تصعيد ميداني بعد التعثر السياسي

رام اهلل ـ العربي الجديد

انــفــجــر الـــوضـــع بــشــكــل كــبــيــر فـــي عـــدد من 
ــلـــة بــني  ــتـ مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـ
الــفــلــســطــيــنــيــني املــحــتــجــني عــلــى مــواصــلــة 
عــمــلــيــات االســـتـــيـــطـــان، وقــــــوات االحـــتـــال 
ــالـــرصـــاص  ــتــــي قـــمـــعـــت بـ ــي، الــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
والــقــنــابــل املــســيــلــة لــلــدمــوع املــتــظــاهــريــن، 
ما أدى إلــى سقوط شهيد، في بلدة بيتا، 

وعشرات الجرحى، بعضهم بحال خطرة.
وأعـــلـــنـــت مــــصــــادر طـــبـــيـــة فــــي مــســتــشــفــى 
شمال  نابلس  بمدينة  الحكومي  رفــيــديــا 
استشهاد  الجمعة،  أمــس  الغربية،  الضفة 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد ســعــيــد حــمــايــل )17 
سنة( برصاص االحتال خال املواجهات 
العنيفة مع القوات اإلسرائيلية قرب جبل 

صبيح، التابع لبلدة بيتا جنوب نابلس.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ــال مــســعــفــون لــــ ــ وقـ
ــي الـــصـــدر،  حـــمـــايـــل أصـــيـــب بـــرصـــاصـــة فــ
ــــي فــي  ــدانـ ــ ــيـ ــ ــفـــى املـ ــتـــشـ ووصـــــــــل إلـــــــى املـــسـ
بــيــتــا فــي حــالــة حــرجــة جــــدًا، حــيــث خضع 
ــــى مــســتــشــفــى  إلســــعــــاف أولـــــــي، ثــــم نـــقـــل إلـ
رفــيــديــا بــمــديــنــة نــابــلــس، لــكــن مـــحـــاوالت 
األطباء إلنقاذ حياته فشلت. وأشار شهود 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن جنود  عــيــان لـــ
بالرصاص  املتظاهرين  أمــطــروا  االحــتــال 
الــحــي واملــطــاطــي، عندما اقــتــربــوا مــن قمة 
جـــبـــل صـــبـــيـــح، حـــيـــث أقـــــــام مــســتــوطــنــون 
بؤرة أطلقوا عليها اسم »أفيتار«، ما أدى 
إلــى وقــوع أكثر مــن 10 إصــابــات، بعضها 
املــســتــشــفــى، بينما  إلـــى  تــم نقلها  خــطــيــر، 
ــراء االخــتــنــاق  عــولــج الــعــشــرات مــيــدانــيــًا جـ
ــلـــدمـــوع. وكـــانـــت الــقــوى  بـــالـــغـــاز املــســيــل لـ
واألهالي  والشعبية  الوطنية  والفعاليات 
دعــت إلــى فعاليات رافــضــة إلقــامــة الــبــؤرة 
»الــعــربــي  االســتــيــطــانــيــة. ووفـــق مــصــادر، لـــ
الــجــديــد«، يشتبك األهــالــي فــي بــلــدة بيتا 
ــامـــوا بــــؤرة في  مـــع املــســتــوطــنــني الـــذيـــن أقـ
جــبــل صــبــيــح بــحــمــايــة مــشــددة مــن جنود 
االحــتــال. وكـــان زكــريــا حمايل )28 سنة( 
استشهد في 28 مايو/أيار املاضي، خال 
ــتـــال عــلــى قمة  مـــواجـــهـــات مـــع قــــوات االحـ

عدن ـ العربي الجديد 

بــعــد مــؤشــرات عــلــى تــقــّدم فــي جــهــود دفــع 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي الــيــمــن، مـــع تــوّجــه 
وفــد عماني إلــى صنعاء لبحث هــذا امللف 
مــع قــيــادات الــحــوثــيــني، وإعــــان التحالف 
بــقــيــادة الــســعــوديــة عــــدم تــنــفــيــذ ضــربــات 
جــويــة فــي األيــــام األخـــيـــرة بــهــدف »تهيئة 
األجـــــــواء الــســيــاســيــة لــلــمــســار الــســلــمــي«، 
عادت األوضــاع أمس الجمعة إلى التوتر، 
ــد الـــعـــمـــانـــي الــعــاصــمــة  مــــع مــــغــــادرة الــــوفــ
اليمنية من دون إحراز تقّدم ملحوظ، وفق 
التسريبات، بالتوازي مع عودة التصعيد 

امليداني وخصوصًا في مأرب.
وغـــــادر الـــوفـــد الــعــمــانــي، أمـــــس، صــنــعــاء، 
ــــن املــــبــــاحــــثــــات مــع  ــــوع مـ ــبـ ــ ــو أسـ ــد نـــحـ ــعـ بـ
الحوثيني. ونقلت وكالة »األنــاضــول« عن 
أن  الحوثيني،  مــن  مقرب  سياسي  مصدر 
»املــبــاحــثــات املــكــثــفــة الــتــي أجـــراهـــا الــوفــد 
ــــي ســـيـــاق  ــلـــحـــوظـــًا فـ ــًا مـ ــّدمــ ــقــ ــرز تــ ــحــ ــم تــ ــ لـ
وقـــف إطـــاق الــنــار أو مــلــف افــتــتــاح مطار 
التابعة  الــحــكــومــة  أن  صــنــعــاء«. وأضــــاف 
بها  املعترف  غير  صنعاء،  في  للحوثيني 
دوليًا، »شددت على ضرورة وقف العدوان 
والحصار أواًل، قبل أي اتفاق لوقف النار«. 
ولفت إلى أن »السلطات في صنعاء أكدت 
أن إعادة فتح مطار صنعاء ينبغي أن يتم 
من دون أي مساومات كونه حقا سياديا 

مشروعا«.
الحوثيني،  باسم  املتحدث  قــال  من جهته، 
املوجود في مسقط،  الجماعة  وفــد  رئيس 
محمد عبد السام، لقناة »املسيرة«، خال 
ــــس، إن  ــد الــعــمــانــي، أمـ ــع الـــوفـ مـــغـــادرتـــه مـ
لقاءات وفد املكتب السلطاني شملت زعيم 
جــمــاعــة »أنـــصـــار الــلــه« عــبــداملــلــك الحوثي 
مهدي  األعلى  السياسي  املجلس  ورئيس 
ــة األركــــــان الــعــامــة ولــجــنــة  ــاسـ املـــشـــاط ورئـ
الــحــديــدة  التنسيق وإعــــادة االنــتــشــار فــي 
وشــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة من 
مأرب، مؤكدًا أن اللقاءات ناقشت األوضاع 
املــخــتــلــفــة فــــي الـــيـــمـــن وســـادتـــهـــا الــجــديــة 
»الجميع قدموا  أن  واملــســؤولــيــة. وأضـــاف 
لــلــوفــد الــعــمــانــي الــتــصــور املــمــكــن إلنــهــاء 
ــع الــحــصــار املـــفـــروض على  ــ ــعــــدوان ورفـ الــ
الفتًا  اإلنسانية«،  العملية  من  بــدءًا  اليمن 
العملية  اليمني ركز على  التصور  أن  إلى 
اإلنسانية وما تتطلبه من خطوات الحقة 
تــؤدي لأمن واالســتــقــرار في اليمن ودول 
الــجــوار. وأكــد أن التصور املقدم في امللف 
اإلنـــســـانـــي والــســيــاســي والــعــســكــري جــاد 
 أن تــفــضــي هــذه 

ً
ومـــســـؤول ومــبــاشــر، آمــــا

املستوطنون،  يسعى  الـــذي  صبيح،  جبل 
بغطاء من قوات االحتال، لاستياء عليه.

وقــمــع جــيــش االحــتــال مــســيــرة كــفــر قــدوم 
األسبوعية املناهضة لاستيطان واملطالبة 
بفتح شـــارع الــقــريــة املــغــلــق مــنــذ أكــثــر من 
وقــال مدير مكتب هيئة مقاومة  17 عامًا. 
الجدار واالستيطان الفلسطينية في شمال 
جنود  إن  اشتيوي،  مــراد  الغربية،  الضفة 
االحتال أطلقوا الرصاص املعدني باتجاه 
األسبوعية  املسيرة  في  املشاركني  الشبان 
فـــي كــفــر قــــدوم شــــرق مــديــنــة قــلــقــيــلــيــة، ما 
ــه عــولــج  ــلـ ــابــــة طـــفـــل فــــي رجـ ــــى إصــ أدى إلـ
مــيــدانــًيــا، فــيــمــا اســتــهــدف الــجــنــود مــنــزل 
أدى  الغاز، ما  املواطن لؤي سمير بقنابل 
إلــى إصــابــة رضيعة بــاالخــتــنــاق. وأوضــح 
اقتحام  اندلعت عقب  أن مواجهات عنيفة 
جنود االحتال البلدة، تحت غطاء كثيف 
مـــن إطــــاق الـــرصـــاص الـــحـــي، مــشــيــرًا إلــى 
قيامهم باقتحام منازل املواطنني واعتاء 
السطوح، واستخدامها كمواقع لقناصتهم.

وأصيب عدد من الفلسطينيني بالرصاص 
الــحــي واملــطــاطــي، والــعــشــرات بــاالخــتــنــاق 
بــالــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع، جـــراء قــمــع قــوات 
املــســيــرة األســبــوعــيــة املناهضة  االحـــتـــال 
ــن شـــرق  ــ ــة بـــيـــت دجـ ــريـ لــاســتــيــطــان فــــي قـ
ــــط فــــــي مـــقـــاومـــة  ــاشـ ــ ــنـ ــ ــــس. وقـــــــــال الـ ــلـ ــ ــابـ ــ نـ
»العربي  لـ الصيفي،  محمود  االســتــيــطــان 
الجديد«، إنه أصيب بقنبلة غاز في قدمه، 
نابلس نصر  في  الفصائل  منسق  أن  كما 
أبو جيش ومعه عدد من الشبان أصيبوا 
بــجــروح مــتــفــاوتــة. ولــفــت الصيفي إلــى أن 
قــوات االحــتــال فرضت طوقًا مشددًا على 
الــتــقــدم صــوب  املــتــظــاهــريــن ومنعتهم مــن 
األراضي التي أقام عليها املستوطنون بؤرة 
القرية،  من  الشرقية  الشمالية  املنطقة  في 
تــعــود ملكيتها ملــواطــنــني مــن بــيــت دجــن.

وعلى املدخل الغربي لبلدة دير استيا في 
الغربية،  الضفة  شــمــال  سلفيت  محافظة 
اإلسرائيلي خيمة  االحــتــال  نصب جيش 
ملنع املواطنني من الدخول والخروج سيرًا 
الناشط ماهر سلمان،  األقـــدام. وقــال  على 

الجهود إلى الخير والسام. وتابع: »نعود 
الــيــوم إلـــى سلطنة عــمــان الســتــكــمــال هــذه 
ــم الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا  ــ الــنــقــاشــات ودعـ
ــد الــحــوثــيــني  الــســلــطــنــة«، مــوضــحــًا أن وفــ
الدولي  املجتمع  مــع  نقاشاته  سيستكمل 

للوصول إلى ما يمكن أن يؤدي إلى حل.
ــــي الــــســــيــــاق، اعـــتـــبـــر املــــســــاعــــد الـــخـــاص  فـ
اإليــرانــي حسني  الــشــورى  لرئيس مجلس 
ــيــــان، أن رفــــــع الـــحـــصـــار  ــلــــهــ ــر عـــبـــد الــ ــيــ أمــ
ــفــــروض عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي بــمــثــابــة  املــ
الــريــاض في إرســاء السام  اختبار لنيات 
بهذا البلد. وأشار في تغريدة كتبها على 
حسابه في موقع »تويتر« أمس، إلى لقائه 
املبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
تأكيده  موضحًا  الخميس،  أمــس  مــن  أول 
خال اللقاء أن السعودية غير قــادرة على 
الـــتـــعـــويـــض عــــن خـــســـائـــرهـــا فــــي ســـاحـــات 
القتال عبر طاولة املفاوضات. وشدد على 
ر جهدًا في إرساء السام 

ّ
أن إيران لن تدخ

باليمن.
املــواقــف بعدما كانت الحكومة  تأتي هــذه 
ــد اتـــهـــمـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي  ــ الـــيـــمـــنـــيـــة قـ
»رفض فتح مطار صنعاء إال بشروطها«.  بـ
وأكدت في بيان صدر عن وزارة الخارجية 
كافية  تنازالت  »قّدمت  أنها  الجمعة،  فجر 
وضــامــنــة للسفر اآلمــــن لــكــافــة املــواطــنــني، 
ــذا املـــطـــار ملــنــفــذ خــاص  ولــيــس لــتــحــويــل هـ
ــات األمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة  ــدمـ لــتــقــديــم الـــخـ
الــــخــــبــــراء«، وأن مــوقــفــهــا مــن  ــقــــدام  ــتــ واســ
مــوضــوع املــطــار »مــوقــف إيــجــابــي وثــابــت 
بما يخدم املواطنني بقدر ثباتها في منع 
الشعب  لقتل  عسكرية  منصة  استخدامه 
الـــيـــمـــنـــي«. وطـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة، املــجــتــمــع 
ــإدراج وقـــف إطــــاق الــنــار ضمن  ــ الـــدولـــي بـ
املـــلـــف اإلنــــســــانــــي لـــحـــل األزمـــــــة الــيــمــنــيــة، 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن جــنــود االحــتــال  لـــ
البلدة  مــدخــل  قــرب  كبيرة  وضــعــوا خيمة 
ــلـــوك املـــواطـــنـــني  املـــغـــلـــق، وحــــالــــوا دون سـ
ــدام. وكــــان جنود  ــ الــطــريــق ســيــرًا عــلــى األقــ
االحــتــال أغــلــقــوا، قبل أيـــام، مــدخــل البلدة 
مرور  ملنع  والــحــجــارة،  الترابية  بالسواتر 
الــســيــارات. ولــفــت سلمان إلــى أن االعــتــداء 
على  للتضييق  يأتي  الجديد  اإلسرائيلي 
بلدة دير استيا، بحجة قيام شبان برشق 

سيارات املستوطنني بالحجارة.
واندلعت مواجهات في بلدة سلواد شرق 
رام الـــلـــه وســــط الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بــعــدمــا 
قـــوات االحــتــال مسيرة تطالب  اعــتــرضــت 
حماد  محمد  الشهيد  جثمان  بــاســتــعــادة 
املحتجز فــي ثــاجــات االحــتــال منذ نحو 
شهر. وكان حماد نفذ، في جمعة الغضب 
فــي 14 مايو /أيـــار املــاضــي، عملية دهس 
استهدف فيها مجموعة لجنود االحتال 
ــلــــواد. وقـــــال رئـــيـــس نـــادي  قــــرب مـــدخـــل ســ
األســيــر قــــدورة فــــارس إن »دمــــاء الــشــهــداء 
لــن تــذهــب هـــدرًا، وإن شعبنا مصمم على 
تشييع شهدائه حسب األصول والتعاليم 
الدينية«، مطالبًا بالضغط على االحتال 
من أجل اإلفراج عن كافة جثامني الشهداء 

املحتجزة لديه.
ـــــون ذلـــــــــــــك، ســــــــــار املــــــــئــــــــات مـــن  ـــضــ ــ فــــــــي غــ
في  مسيرة   فــي  والنشطاء  الفلسطينيني 
محيط حي الشيخ جراح بالقدس املحتلة، 
احــتــجــاجــًا عــلــى إخــــاء عـــائـــات مقدسية 
قـــوات االحــتــال  مــن منازلهم، فيما دفــعــت 
ــــى مــوقــع  ــداد كـــبـــيـــرة مــــن جـــنـــودهـــا إلـ ــأعــ بــ
املــســيــرة. ورفـــع املــشــاركــون الفــتــات بثاث 
لغات تطالب بإنهاء االحتال واالستيطان، 
ورددوا شـــعـــارات »الـــقـــدس عــاصــمــة دولــة 
لــاحــتــال«، و»ال  األبـــديـــة«، و»ال  فلسطني 
للتهجير القسري«. ومنعت قوات االحتال 
املشاركني أمــس من الــوصــول إلــى البيوت 
املــهــددة بــاإلخــاء. يــشــار إلــى أن االحــتــال 
يــواصــل إغـــاق مــداخــل حــي الشيخ جــراح 
مــنــذ نــحــو 40 يــومــًا بــالــســواتــر الــحــديــديــة 
ــة، ويـــمـــنـــع املـــتـــضـــامـــنـــني مــن  ــيـ ــتـ ــنـ ــمـ واإلسـ

الدخول إليه. 
ــة املــــــتــــــابــــــعــــــة الــــعــــربــــيــــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وذكــــــــــــــــرت لـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــيـ ــربـ ــعـ لــلــجــمــاهــيــر الـ
الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي املـــحـــتـــل، فـــي بــيــان، 
ــراح، مــثــل حـــي ســلــوان،  ــ أن حـــي الــشــيــخ جـ
يــواجــهــان مخططات اقــتــاع، فــي إطــار كل 
املؤامرات التي تحاك على القدس املحتلة، 
ومقدساتها. وتوجه عضو األمانة العامة 
لــحــركــة أبــنــاء الــبــلــد أســعــد كــنــاعــنــة، خــال 
الـــتـــظـــاهـــرة، »إلـــــى الـــجـــنـــود الـــعـــرب الــذيــن 
يــخــدمــون فــي قـــوات االحــتــال لانسحاب 
من الخدمة في سلك تلك القوات التي تهدم 
مــنــازل ذويــهــم وتــصــادر أراضــيــهــم وتقتل 

أبناء شعبهم«.

ــك بـــعـــد رفـــــض الـــحـــوثـــيـــني الــتــعــاطــي  ــ ــ وذلـ
مــعــه فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن بــاعــتــبــاره ضمن 
اإلجراءات العسكرية لحل النزاع. واعتبرت 
استمرار الحوثيني في استهداف املدنيني، 
استهتارًا كبيرًا بالجهود التي تبذل لوقف 
الــحــرب وإحـــال الــســام فــي اليمن، مؤكدة 
أن وقـــف إطــــاق الــنــار »هـــو شـــأن ومطلب 
إنــســانــي بــاعــتــبــار أن احــتــرام حــق الحياة 
اإلنساني  العمل  أصــل  للناس جميعًا هو 
وجـــوهـــره«. وأكــــدت الــحــكــومــة أن »الــســام 
الحقيقي ال يأتي بالرغبات واألمــانــي، بل 
وتأييد  دعــم  مجددة  املسؤولة«،  باملواقف 
 ال 

ً
ــا ــ ــادرة الــســعــوديــة واعـــتـــبـــارهـــا »كـ ــبــ املــ

يتجزأ«، في إشارة إلى ضرورة اقتران فتح 
النار،  الدولي بوقف إطــاق  مطار صنعاء 
وطالبت  مــأرب.  على  الهجمات  خصوصا 
»رفع  الحكومة اليمنية، املجتمع الدولي بـ
الــحــصــار عــن املــــدن، وعــلــى رأســهــا مدينة 

تعز«.
ــًا، كـــــانـــــت األجـــــــــــــواء تـــــعـــــود إلــــى  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ مـ
الــتــوتــر، وبــعــد مــقــتــل 8 مــدنــيــني وإصــابــة 
27 آخــريــن مــســاء الــخــمــيــس بــقــصــف شنه 
ــنــــة مــــــــأرب وســــط  ــلــــى مــــديــ ــون عــ ــيــ ــوثــ ــحــ الــ
وطائرتني  بالستيني  بــصــاروخــني  الــبــاد، 
مفخختني، أفاد التلفزيون العربي أمس أن 
عنيفة  معارك  في  سقطوا  القتلى  عشرات 
بني الحوثيني والقوات الحكومية اليمنية 
قالت وكالة »سبأ«  املقابل،  في  مــأرب.  في 
ــعــــدوان  الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــني إن »قــــــوى الــ
الــحــديــدة«،  بمحافظة  خروقاتها  واصــلــت 
ــتــل مـــواطـــن وأصـــيـــب ثــاثــة آخــــرون 

ُ
كــمــا ق

بــقــصــف مـــدفـــعـــي ســــعــــودي عـــلـــى صـــعـــدة، 
وشــــن الـــطـــيـــران 14 غــــارة عــلــى املــحــافــظــة، 
فــيــمــا أصــيــب طــفــان بــانــفــجــار قــنــبــلــة من 

مخلفات العدوان في حجة.

جاب مئات الفلسطينيين 
الشوارع المحيطة 

بحي الشيخ جراح

أصيبت رضيعة 
باالختناق بقنابل الغاز 

في كفر قدوم

)Getty/خالفات حول فتح مطار صنعاء )محمد حمود

انضم الفلسطيني 
محمد سعيد حمايل 

)17 سنة( إلى قافلة 
الشهداء الذين 

يسقطون بنيران قوات 
االحتالل في مواجهات 

الضفة الغربية
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ميانمار: األمم المتحدة 
ُتحّذر من العنف 

المتصاعد

ــتــــحــــدة  أكــــــــــدت مــــفــــوضــــة األمــــــــــم املــ
الــســامــيــة لــحــقــوق اإلنــســان ميشيل 
الجمعة،  أمــس  )الـــصـــورة(،  باشليه 
أن الــعــنــف يــتــصــاعــد فـــي مــيــانــمــار، 
رة من أن البلد يشهد »كارثة« 

ّ
محذ

ــوق اإلنـــــســـــان مــنــذ  ــقــ ــال حــ ــجــ ــــي مــ فـ
انقاب الجيش في 1 فبراير/ شباط 
املــاضــي. وذكـــرت فــي بــيــان أنــه »في 
غضون أربعة أشهر ونيف، تحّولت 
إلى  ــة 

ّ
هــش ديمقراطية  مــن  ميانمار 

الــقــادة  مسؤوليتها  يتحّمل  كــارثــة 
العسكريون«.

)فرانس برس(

راب يرد على ماكرون
البريطاني  الــخــارجــيــة  وزيـــر  شـــّدد 
على  الجمعة،  أمــس  راب،  دومينيك 
ــيـــر قــابــلــة  ــدة بــريــطــانــيــا »غـ ــ أن وحــ
لــلــتــفــاوض«، ردًا عــلــى تــصــريــحــات 
ــل  ــانــــويــ ــمــ الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي إيــ
مـــاكـــرون، أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
ــد خــــروج  ــعـ ــات مــــا بـ ــبـ ــيـ ــرتـ ــأن تـ بــــشــ
ــي  ــ بــريــطــانــيــا مـــن االتــــحــــاد األوروبــ
الشمالية.  أيــرلــنــدا  فــي  )بــريــكــســت( 
ــي  ــ وتــطــالــب لــنــدن االتـــحـــاد األوروبـ
بــمــرونــة أكــبــر فــي تطبيق إجـــراءات 
ــــدا  ــنـ ــ ــرلـ ــ ــي أيـ ــ ــ ــدة فـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة جـ ــيــ ــركــ ــمــ جــ
الــشــمــالــيــة تــشــكــل مــصــدر تــوتــر في 
بــريــطــانــيــا، وهــــو مـــا دفــــع مـــاكـــرون 
لــنــدن ليست »جــديــة« في  للقول إن 
في  التي وقعت  االتــفــاقــات  مراجعة 

ديسمبر/ كانون األول املاضي.
)فرانس برس(

بايدن يستقبل ميركل 
في 15 يوليو

أعلن البيت األبيض، أمس الجمعة، 
أن الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ســيــســتــقــبــل املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة 
الشهر  أنجيا ميركل في واشنطن 
املـــقـــبـــل. وأفـــــــــادت املـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الــــبــــيــــت األبـــــيـــــض جـــــني ســــاكــــي أن 
»بايدن يتطلع الستقبال املستشارة 
األملانية في البيت األبيض بتاريخ 
15 يــولــيــو/ تــمــوز« املــقــبــل، مضيفة 
املــــنــــاخــــي  والــــتــــغــــيــــر  كـــــــورونـــــــا  أن 

سيتصدران جدول أعمال اللقاء.
)فرانس برس(

فرنسا: دول الساحل 
قادرة على المواجهة

أكــــدت وزيـــــرة الــجــيــوش الــفــرنــســيــة 
فــلــورنــس بـــارلـــي )الــــصــــورة(، أمــس 
لــدول  املسلحة  الــقــوات  أن  الجمعة، 
ــا  ــيــ ــانــ ــتــ ــوريــ مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــاحـــــل )مــ
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو ومــــالــــي وتـــشـــاد 
أكبر على  بقدرة  »تتمتع  والنيجر( 
مــواجــهــة أعـــدائـــهـــا«، بــعــد أن نــفــذت 
عمليات مشتركة واسعة في األشهر 
التي  الفرنسية  القوات  مع  األخيرة 
كبيرًا  العسكري  الــتــزامــهــا  »سيظل 
جــدًا«. وجاء كامها بعد يوم واحد 
ــيــــس إيـــمـــانـــويـــل  ــرئــ عـــلـــى إعــــــــان الــ
ماكرون عن تقليص مقبل للوجود 
الـــعـــســـكـــري الـــفـــرنـــســـي فــــي مــنــطــقــة 
ــإغــــاق قـــواعـــد  الــــســــاحــــل، يــتــمــثــل بــ
وإعادة صياغة مكافحة الجهاديني 
حـــول »تــحــالــف دولــــي« يــشــارك فيه 

األوروبيون.
)فرانس برس(

الصين تدعو أميركا 
وروسيا لخفض الترسانة 

النووية
 وزير الخارجية الصيني وانغ 

ّ
حث

يي، الواليات املتحدة وروسيا، أمس 
عــلــى خــفــض ترسانتهما  الــجــمــعــة، 
ــة قــبــل اجـــتـــمـــاع الــرئــيــســني  ــنـــوويـ الـ
ــي  ــروســ ــدن والــ ــايــ ــو بــ ــيــــركــــي جــ األمــ
فــاديــمــيــر بـــوتـــني األســـبـــوع املــقــبــل 
فـــي جــنــيــف الــســويــســريــة. وخــاطــب 
وانغ مؤتمر الحد من التسلح الذي 
ترعاه األمــم املتحدة، معتبرًا أن أي 
ــدة فــــي تــرســانــة  ــديــ تــخــفــيــضــات جــ
نزع  النووية ستساعد في  البلدين 

الساح النووي متعدد األطراف.
)رويترز(

يحق لما يزيد عن 
24 مليون مواطن االختيار 

بين 1483 قائمة

لم تشهد بعض الواليات 
مثل تيزي وزو أنشطة 

وتجمعات انتخابية

هذه أول انتخابات نيابية 
تشرف عليها بالكامل 

هيئة مستقلة

المجلس الجديد
يُنتظر أن يأخذ طابع 

برلمان التغيير

االنتخابات 
الجزائرية

الجزائر ـ عثمان لحياني

تشهد الجزائر اليوم السبت أول 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة بــعــد الــحــراك 
والــســادســة   ،2019 عـــام  الشعبي 
منذ دخول الباد عهد التعددية السياسية 
في 1989، وهي تأخذ أهمية بالغة بالنسبة 
السياسية في  املعادلة  في  ألكثر من طــرف 
ــبــــاد، أكـــــان الــســلــطــة واألحــــــــزاب والــكــتــل  الــ
املــســتــقــلــة، أو قـــوى املــعــارضــة الــتــي تــراهــن 
الذي  االستحقاق  لهذا  عالية  على مقاطعة 
الــتــوازنــات واملــشــهــد الحزبي  سيعيد رســم 
في الباد. لكن هذه االنتخابات تبقى آخر 
فـــرصـــة مــمــكــنــة لــلــســلــطــة إلثـــبـــات نــوايــاهــا 

إلحداث التغيير والقبول بضروراته.
مع فتح مكاتب االقتراع اليوم في الجزائر، 
يـــكـــون نــصــف بــــاب لـــأزمـــة الــســيــاســيــة في 
ــنـــصـــف الـــثـــانـــي  ــــح، فـــيـــمـــا الـ ــتـ ــ ـ

ُ
ــد ف ــ ــــاد قـ ــبـ ــ الـ

مرتبط بما سيأتي في نتائج ومــآالت هذه 
املستقلة  الــســلــطــة  االنـــتـــخـــابـــات. وأحـــصـــت 
لانتخابات ما يزيد عن 24 مليون ناخب، 
ألف  الرحل، و980  البدو  ألفًا من  بينهم 33 
ناخب في الخارج كانوا قد بدأوا التصويت 
يــــوم الــخــمــيــس املــــاضــــي، النـــتـــخـــاب بــرملــان 
هـــو الــتــاســع فـــي تـــاريـــخ الـــجـــزائـــر، فـــي أول 
انتخابات نيابية تتم بعد الحراك الشعبي 

الذي تفّجر في فبراير/شباط 2019.
وستشارك في هذه االنتخابات 1483 قائمة، 
ـــل 30 حــزبــًا 

ّ
تـــمـــث قـــائـــمـــة حـــزبـــيـــة  مــنــهــا 646 

مستقلني.  ملرشحني  قائمة  و837  سياسيًا، 
وتـــــم إدخـــــــال تــغــيــيــر جــــــذري عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
ــي نــمــط انــتــخــاب 

ّ
االنــتــخــابــيــة مـــن خـــال تــبــن

ل فــي طــريــقــة االقـــتـــراع النسبي 
ّ
جــديــد، يتمث

من  الناخب  لتمكني  املفتوحة،  القائمة  على 
التصويت  مــع  انتخابية  لقائمة  التصويت 
الــتــي يصّوت  القائمة  أكــثــر داخـــل  ملــرشــح أو 
يــصــّوت  أن  يستطيع  ال  أنـــه  غــيــر  لصالحها. 
ألكثر من قائمة أو لقائمة معينة ومرشحني 
في قائمة أخــرى، أو أن يختار مرشحني من 
قوائم متعددة، إذ ستكون ورقة االقتراع في 
هــذه الــحــاالت ملغاة. وتــم تبني هــذا النظام 
ــركــــزي فــــي كــل  الســـتـــبـــعـــاد وجــــــود مـــرشـــح مــ
الفاسد  املـــال  قــائــمــة، وكـــان بعضهم يــوظــف 
لــــذلــــك. وتــــضــــع الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة هـــذه 

النائب السابق في البرملان فاتح قرد مسألة 
نــزاهــة االنــتــخــابــات كــرهــان رئــيــس، ويــقــول 
»العربي الجديد« إن هناك ثاثة رهانات  لـ
ــتـــخـــابـــي، األول  أســـاســـيـــة فــــي الـــســـيـــاق االنـ
الجزائري  الناخب  بــني  الثقة  استعادة  هــو 
والــــصــــنــــدوق، خـــصـــوصـــًا فــــي ظــــل إشـــــراف 
سلطة مستقلة على االنتخابات ألول مرة، 
بعد أن كانت وزارة الداخلية هي التي تدير 
االنتخابات في السابق، واستحداث النظام 
االنـــتـــخـــابـــي الـــجـــديـــد الــــــذي أنـــهـــى تــرتــيــب 
املـــرشـــحـــني فــــي الـــقـــائـــمـــة، وبـــالـــتـــالـــي أتــــاح 
 بثقتهم 

ً
للناخبني اخــتــيــار مــن يــرونــه أهـــا

وصــــوتــــهــــم مــــن ضـــمـــن مـــرشـــحـــي الــقــائــمــة 
الثاني، وفق  الرهان  أما  اقتنعوا بها.  التي 
وفي  املقبل،  بالبرملان  مرتبطًا  فيبقى  قــرد، 
عهدته تصحيح صورة املؤسسة البرملانية 
ومــنــح الــجــزائــريــني بــرملــانــًا حــقــيــقــيــًا يــقــوم 
بدوره الرقابي، وكذلك استكمال النصوص 
الــتــشــريــعــيــة لــعــمــلــيــة اإلصــــــاح الــســيــاســي 
الصلة  ذات  القوانني  ومراجعة  والقانوني 
ــقـــوانـــني  ــل قــــانــــون األحــــــــــزاب وســــائــــر الـ ــثـ مـ
الـــعـــضـــويـــة املــنــظــمــة لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة، 
تمكن  سياسية  ديناميكية  خلق  أمــل  على 
الجزائري من املشاركة في بناء املؤسسات 
ــلـــدولـــة. ويــضــيــف أن الـــرهـــان  الــســيــاســيــة لـ
الــثــالــث مــرتــبــط بــمــا بــعــد االنــتــخــابــات في 
الـــســـيـــاق الـــحـــكـــومـــي، إذا انــبــثــقــت حــكــومــة 
قوية من هذه االنتخابات يقع عليها بعث 
للتخفيف  والــتــنــمــويــة  االقـــتـــصـــاديـــة  ــة  ــ اآللـ

ُيعرف  مــا  ضمن  حلقة  كثالث  االنتخابات، 
»املسار الدستوري« إلعادة تنظيم املشهد  بـ
الجزائري عقب الحراك الشعبي، والذي بدأ 
بتنظيم االنتخابات الرئاسية في ديسمبر/
كانون األول 2019، ثم الدستور الجديد في 
ويعتبر  املــاضــي.  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
الرئيس عبد املجيد تبون هذه االنتخابات 
بــأنــهــا »انــطــاقــة جــديــدة ملــســيــرة التجديد 
والثقة  املصارحة  قيم  املبنية على  الوطني 
أشكاله،  بكل  الفساد  ومحاربة  والشفافية 
الحر  الديمقراطي  االختيار  وتثبيت أسس 
الــكــفــيــل بـــإرســـاء دولــــة املـــؤســـســـات والــحــق 
القوية«.  السيدة  الــجــزائــر  والــقــانــون وبــنــاء 
وتــبــقــى ســيــاقــات مــا بــعــد الـــحـــراك الشعبي 
مــتــحــّكــمــة بــشــكــل مــبــاشــر فـــي ظــــروف سير 
حال  وفــي  نتائجها،  وشفافية  االنتخابات 
ــتـــخـــابـــات نـــزيـــهـــة مــــن دون  ــــذه االنـ كـــانـــت هـ
تـــاعـــب، فــإنــهــا ســتــشــّكــل تـــحـــّواًل ســيــاســيــًا 
كـــبـــيـــرًا بــالــنــســبــة لـــلـــجـــزائـــر، خـــصـــوصـــًا أن 
مجموع االستحقاقات السابقة قبل الحراك 
وفــي  نتائجها  فــي  كـــان مطعونًا  الــشــعــبــي، 

مصداقية املؤسسات املنبثقة عنها.
ــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة عــن  ــــذه االنـ وتـــتـــمـــّيـــز هـ
سابقاتها بعامل تنظيمي بارز، إذ إنها أول 
بالكامل  عليها  تــشــرف  نيابية  انــتــخــابــات 
هيئة مستقلة. ورفع تبون هذه املرة السقف 
عن  وأعلن  االنتخابات،  نزاهة  بشأن  عاليًا 
ســلــســلــة الـــتـــزامـــات تــخــص حــمــايــة أصـــوات 
الـــنـــاخـــبـــني، مــتــعــهــدًا بــقــطــيــعــة نــهــائــيــة مع 
ـــدار 

ُ
كـــل املـــمـــارســـات الــســابــقــة الــتــي كــانــت ت

ــا يــتــعــلــق  ــابــــات، خـــصـــوصـــًا مــ ــتــــخــ بـــهـــا االنــ
بــاملــحــاصــصــة الــتــي كــانــت تــقــررهــا املخابر 
وغرف السلطة بعيدًا عن نتائج الصندوق. 
وقـــال تــبــون فــي زيــارتــه إلــى غــرفــة عمليات 
الــهــيــئــة املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات الــخــمــيــس 
املـــاضـــي، إن »عــهــد الــكــوتــا )املــحــاصــصــة(، 
ذلـــك كـــان فــي عــهــد الــجــاهــلــيــة، االنــتــخــابــات 
التشريعية ستكون فرصة للتمثيل الحقيقي 
ونـــجـــاح مـــن يــخــتــارهــم الـــشـــعـــب، صــنــدوق 
االقـــتـــراع ســيــكــون الــفــاصــل فــي تــحــديــد من 
لن  البرملان،  في  لتمثيله  الشعب  سيختاره 
تكون هناك )محاصصة( وال هم يحزنون، 
كل صوت له قيمته ومن لم يمنحهم الشعب 
الله غالب، هذا قرار الشعب سيادي«. يضع 

ــوارد النفطية  ــ عــن املـــواطـــن آثــــار نــضــوب املـ
وتـــراجـــع مــداخــيــل املــحــروقــات، ولـــن يتأتى 
ذلك سوى ببرنامج تنموي طموح وجريء 

يمكنه تجنيد قدرات الجزائر.
وتــكــتــســي االنـــتـــخـــابـــات أهــمــيــة بــالــغــة في 
تــحــديــد نـــظـــام الــحــكــم لــلــســنــوات الــخــمــس 
ــــذه  ــــه هـ ــنـ ــ ــا ســــتــــســــفــــر عـ ــ ــ ــًا ملـ ــ ــقــ ــ ــــة، وفــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ املـ
االنــتــخــابــات مــن خــريــطــة سياسية جــديــدة 
وتــــوازنــــات مــغــايــرة ملـــا كــانــت عــلــيــه األمـــور 
قــبــل الـــحـــراك الــشــعــبــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
هــذه الــتــوازنــات الــجــديــدة نسبيًا، لــن تقلب 
األمـــور رأســًا على عقب على صعيد إتاحة 
أغلبية  لتشكيل  املــعــارضــة  لــقــوى  الــفــرصــة 
الدستور  وينص  حكومة.  وتشكيل  نيابية 
فــي حال  أول  الحكومة وزيــر  أن يقود  على 
أغلبية  عن  التشريعية  االنتخابات  أسفرت 
رئاسية، ورئيس للحكومة في حال أسفرت 
عن أغلبية برملانية، وتبدو األمور في اتجاه 
ــود تـــفـــاهـــمـــات مــشــتــركــة عـــلـــى تــشــكــيــل  ــ وجــ
الذي  تبون،  للرئيس  تتيح  رئاسية  أغلبية 
ال يــمــلــك فــي الــوقــت الــحــالــي حــزبــًا خــاصــًا، 
تشكيل حــكــومــة مــوســعــة، وهـــو مــمــر يبدو 
إجـــبـــاريـــًا بــالــنــســبــة لــكــل األطـــــــراف، نتيجة 
ــتـــــاالت الـــداخـــلـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة ســيــاســيــًا  ــ االخـ
ــد املــشــاكــل االجــتــمــاعــيــة 

ّ
واقــتــصــاديــًا وتــعــق

فــي الــبــاد وتــراجــع مــداخــيــل الــنــفــط وتــآكــل 
احتياطي الصرف.

استحقاق  املــشــاركــة  الــقــوى  تعتبر  وفــيــمــا 
ــة ملــســار طــويــل  ــدايـ  مــهــمــًا وبـ

ً
الـــيـــوم مـــدخـــا

يــتــيــح أفــقــًا لــلــخــاص الــســيــاســي والـــحـــوار 
بــــني الـــجـــزائـــريـــني، خـــصـــوصـــًا إذا انــبــثــقــت 
سياسية  قاعدة  ذات  وحكومة  أغلبية  عنه 
الفعاليات  واســعــة، يذهب قطاع واســع من 

السياسية والقراءات للمشهد الجزائري إلى 
تبقى  النيابية  االنتخابات  هــذه  أن  اعتبار 
التوازنات  إلــى رســم  معطوبة ولــن تخلص 
الــســيــاســيــة بــصــورة كــامــلــة، بــســبــب وجــود 
تــيــار ســيــاســي مــعــني غــيــر مــشــارك )أحــــزاب 
الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة(. يــعــنــي ذلـــك بحسب 
ــقـــراءات، أن هـــذه االنــتــخــابــات وعلى  هـــذه الـ
 باإلجماع السياسي بني 

َ
أهميتها، لم تحظ

كــل الــقــوى والــتــيــارات فــي الــبــاد على أنها 
السياسية، وأنها تعد  الحل األسلم لأزمة 
مــحــطــة ضــمــن هــنــدســة الــســلــطــة بــاألســاس 
خالها  من  تستكمل  الخاصة،  لترتيباتها 
ــقــــة الــــثــــاثــــيــــة األضـــــــــــاع لـــخـــيـــارهـــا  ــلــ الــــحــ
 ،2019 عــام  منتصف  منذ  املعلن  السياسي 
بــعــد اخـــتـــيـــار رئـــيـــس فـــي املــحــطــة األولـــــى، 
املحطة  في  جديد  دستور  على  والحصول 
ل هذه اآلراء من أهمية أن تشّكل 

ّ
ثانية. وتقل

هذه االنتخابات تأسيسًا حقيقيًا للتغيير، 
االنتخابي  املــســار  كــامــل هــذا  أن  خصوصًا 
بحلقاته الثاث، لم تسبقه حوارات وطنية 
ــــى مــــن اإلجـــمـــاع  مــــن شـــأنـــهـــا خـــلـــق حــــد أدنــ
الخيارات واألدوات، ال سيما  الوطني على 
عن  بالكامل  يغيب  هامًا  تيارًا سياسيًا  أن 
الديمقراطية  الكتلة  االنتخابات، وهو  هذه 

التي تغيب أحزابها الستة عن املشاركة.
ويــذهــب الــبــاحــث األكــاديــمــي وأســتــاذ علم 
االجــتــمــاع الــســيــاســي فــي جــامــعــة سطيف 
ـــس، فـــي هــذا  ــ شـــرقـــي الـــجـــزائـــر نـــــوري إدريــ
ــاه، إذ يــعــتــبــر أن هــــذه االنــتــخــابــات  االتــــجــ
ــان لــلــســلــطــة لــتــثــبــيــت خــيــارهــا. ويــقــول  رهــ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  إدريـــس فــي تــصــريــح لـــ
»أعـــتـــقـــد أن انـــتـــخـــابـــات بـــهـــذا الـــشـــكـــل هــي 
إجراء  نظرها  ففي  الفعلية،  للسلطة  رهان 

االنــتــخــابــات بــشــكــل دوري فــي مـــوعـــده، أو 
في  والغاية  الرهان  بقليل، هو  املوعد  قبل 
حد ذاته، ألنه بإجرائها فقط يبطل مفعول 
بشكل  إقــرارهــا  تــم  التي  اللعينة  التعددية 
أن  1989«. ويــضــيــف  ــتـــور  فـــي دسـ خـــاطـــئ 
»الثقافة السياسية للسلطة ال تزال نفسها 
الحقل  تسيير  على  وتصر  التعددية،  قبل 
نفسها  بـــاألدوات   1989 بعد  ملــا  السياسي 
واملـــنـــطـــق نــفــســه ملـــا قــبــل الـــتـــعـــدديـــة، وهــو 
مـــا تـــؤكـــده مــمــارســات الــســلــطــة، وتــحــديــدًا 
تحويل التعددية إلى تسيير للرأي الواحد 
عـــبـــر أحــــــــزاب مـــتـــعـــددة ومـــنـــابـــر إعـــامـــيـــة 
متعددة، ما يعكس ندم السلطة على إقرار 
التعددية قبل ثاثني عامًا، ألن ما نشاهده 
ــن االنـــفـــتـــاح  ــــع عــ ــــراجـ ــو تـــوبـــة وتـ ــوم هــ ــيــ الــ
الــســيــاســي الـــذي تــنــظــر إلــيــه الــســلــطــة على 
ــه تــهــديــد لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيــة واإلجـــمـــاع  أنــ

الوطني«.
ويـــــــرى إدريــــــــس أن هــــنــــاك طــــرفــــني آخـــريـــن 
ــذه االنـــتـــخـــابـــات يــخــتــلــف رهــانــهــمــا،  فـــي هــ
ــزاب املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، التي  ــ »األحـ
ال تـــراهـــن عــلــى االنــتــخــابــات لــلــوصــول إلــى 
البرملان والحكم، ألنها تدرك جيدًا أن طريق 
ــــرى، والـــحـــراك  الـــبـــرملـــان يــمــر عــبــر طــــرق أخــ
فــي حد  رهــانــًا  ليست  فاملقاطعة  الــشــعــبــي، 
ذاتــه وال هو هــدف، بل هو أقصى ما يمكن 
القيام به أمام األمر الواقع«. ويضيف: »نحن 
أمام سلطة تتصرف بطريقة غير مسؤولة 
إلى املقاطعة كتعبير عن قطيعة  وال تنظر 
وعـــن عـــدم اعـــتـــراف جـــزء مــن املــجــتــمــع بها، 
بتبرير  وتنشغل  عدائيًا   

ً
فعا تعتبرها  بل 

ــم تـــتـــجـــاوز املـــوضـــوع  املـــقـــاطـــعـــة لـــفـــتـــرة، ثــ
وتنتقل لتحضير نفسها ملوعد آخر«.

فرصة للتغيير في ظروف 
معقدة

ترقب لنسبة المشاركة في هذا االستحقاق )رياض كرامدي/فرانس برس(

من االحتجاجات في تيزي وزو خالل رئاسيات 2019 )رياض كرامدي/فرانس برس(

التي  البرلمانية  االنتخابات  على  الجزائرية  ــراف  األط رهانات  تختلف 
عقب  الدستوري«  »المسار  لتثبيت  السلطة  سعي  بين  اليوم،  تجري 
هذا  يبقى  لكن  كبيرة،  بمقاطعة  المعارضة  وآمال  الشعبي،  الحراك 

االستحقاق فرصة للسلطة إلثبات نواياها إلحداث التغيير

إضاءة

ــا »أعــــطــــت مــــؤشــــرات طــيــبــة،  ــهـ ــم إنـ ــديـ خـ
وهــنــاك عــامــل آخـــر يــســاعــد عــلــى ارتــفــاع 
نــســبــة الــتــصــويــت، وهــــو ضــعــف جبهة 
املــقــاطــعــة أكــثــر هـــذه املــــرة«. كــمــا ياحظ 
بـــــروز عـــامـــل قـــد يــشــجــع عــلــى االرتـــفـــاع 
تراجع  وهــو  التصويت،  ملؤشر  النسبي 
الناخبني  على  الشعبي  الــحــراك  ضغط 
ــه الــســلــطــة مــــع أي  ــدتــ والــــحــــزم الــــــذي أبــ
تشويش أو مشاهد تعطيل االستحقاق 
االنـــتـــخـــابـــي، مـــقـــارنـــة مـــع مــشــاهــد منع 
في  االقــتــراع  مكاتب  الناخبني وتخريب 
استحقاقي الرئاسيات واالستفتاء على 

الدستور.
وإذا كانت مشاهد الحملة االنتخابية قد 
إمكانية تحقيق نسبة  فــي   

ً
أمـــا أظــهــرت 

االستفتاء  مــع  مقارنة  مقبولة،  تصويت 
ــإن مــنــطــقــة الــقــبــائــل  ــ ــلـــى الــــدســــتــــور، فــ عـ
)غالبية سكانها من األمازيغ(، تبدو أكثر 
تشهد  ولــم  االنــتــخــابــات.  ملقاطعة  تحفزًا 
واليـــــات تــيــزي وزو وبــجــايــة والــبــويــرة، 
بدرجة أقل، أنشطة وتجمعات انتخابية 
ــلـــني. وأحـــجـــم  ــقـ ــتـ لــــقــــادة األحـــــــــزاب واملـــسـ
املرشحون في هذه الواليات عن تنشيط 
اللقاءات الحوارية أو تعليق ملصقاتهم 
الدعائية حتى. وتعّرض بعض املرشحني 
إلى حملة ترهيب وضغوط محلية كبيرة 
حالت دون تنظيم لقاءات، بسبب املوقف 
الــشــعــبــي الـــرافـــض لــلــمــســار االنــتــخــابــي. 
لت عدة أحزاب سياسية عدم تقديم 

ّ
وفض

قوائم مرشحني في والية مثل تيزي وزو، 
تجنبًا للوقوع في مشاكل ملناضليها في 

املنطقة.
وفــــي مـــوضـــوع مــقــاطــعــة هــــذه الـــواليـــات، 
يــشــرح الــنــاشــط فــي الــحــراك الشعبي في 
»العربي  لـ مرسالي  سعيد  بجاية  مدينة 
الجديد«، أن »مدن والية بجاية وبلداتها 
ــم يــزر  لـــم تــشــهــد أي حــمــلــة انــتــخــابــيــة، ولـ
الوالية قادة األحزاب ولم تعقد التجمعات 
االنــتــخــابــيــة كــتــلــك الـــتـــي شــهــدتــهــا بــاقــي 
ــعــــزو ذلـــــك إلـــــى »املـــوقـــف  الــــــواليــــــات«. ويــ
منع  عبر  لانتخابات،  الــرافــض  الشعبي 
ورفــض أي مظاهر لها. وهــذا املوقف يتم 
قبل  حتى  أسبوعي،  بشكل  عنه  التعبير 
تظاهرات  خــال  مــن  االنتخابية،  الحملة 
الـــحـــراك الــشــعــبــي. ويــمــكــن مــاحــظــة منع 
التظاهرات بالكامل منذ شهر في العاصمة 
ومـــخـــتـــلـــف املــــــــدن، مــــا عـــــدا مـــــدن مــنــطــقــة 
الــتــظــاهــرات  فيها  الــتــي تستمر  الــقــبــائــل، 
كل يوم جمعة«. ويــرى أن هذا االستثناء 
ــدام  الــــصــ تـــتـــجـــنـــب  الـــســـلـــطـــة  »أن  يـــعـــنـــي 
مـــع ســكــان املــنــطــقــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي«.
ع.ل.

يــحــدد عتبة تــصــويــت دنــيــا يــتــحــدد على 
أســاســهــا اعــتــمــاد نتيجة االنــتــخــابــات أو 
إلغاؤها. بيد أن الظروف السياسية التي 
بعد  االنتخابات،  هــذه  في سياقها  تأتي 
الحراك الشعبي واملتغيرات الكبيرة التي 
أحـــدثـــهـــا عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، تجعل 
املقبل  البرملان  على  التصويت  نسبة  من 
ينتظر  البرملان  هــذا  أن  خصوصًا  مهمة، 
أن يـــأخـــذ بــشــكــل أو بـــآخـــر طـــابـــع بــرملــان 
التغيير والتأسيس ملرحلة انطاق حقبة 
اإلصاح السياسي، ضمن مشروع يطلق 
عليه تبون اسم »الجزائر الجديدة«. وهو 
ــف 

ّ
مـــا يــجــعــل مـــن إقـــبـــال الــنــاخــبــني املــكــث

ــر قـــدر  ــبــ ــاء أكــ ــ ــفـ ــ ضـــــــــرورة ســـيـــاســـيـــة إلضـ
مـــن الــشــرعــيــة الــتــمــثــيــلــيــة عــلــى الــبــرملــان، 
التي  والشرعية«  »التمثيل  أزمــة  وتفادي 
منذ  السابقة  البرملانات  كل  تاحق  ظلت 

استقال الباد في عام 1962.
لكن الكثير من املراقبني يعتقدون أن لهذه 
االنتخابات خصوصية مختلفة مقارنة 
مع  االنتخابية،  االستحقاقات  باقي  مع 
املشاركة  لرفع نسبة  تداخل عوامل عدة 
وتصويت الناخبني. في السياق، يعتبر 
ــــم أن  ــــديـ ــد خـ ــمـ ــيــــاســــي مـــحـ ــلــــل الــــســ املــــحــ
الشعبي  العمق  مــن  »مــشــاركــة مرشحني 
من الشباب، وانخراط األحزاب السياسية 
الــكــبــيــرة الــتــي قــاطــعــت رئــاســيــات 2019 
واالســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور، مــثــل حركة 
والتنمية  العدالة  السلم وجبهة  مجتمع 
وجــيــل جــديــد وغــيــرهــا فــي االنــتــخــابــات، 
يعزز التوقعات بارتفاع نسبة املشاركة«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ويــــرى فـــي حــديــث لـــ
ــــود هــيــئــة مــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات  أن وجـ
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــعــهــدات الــتــي أطلقها 
تبون، أول من أمس الخميس، بالقطيعة 
مــع املــحــاصــصــة، يضمن احــتــرام صــوت 

الشعب. 
يقول  االنتخابية،  الحملة  مسار  وحــول 

يقلق هاجس املقاطعة االنتخابية السلطة 
في الجزائر، عشية االنتخابات التشريعية 
املــبــكــرة املــقــررة الــيــوم الــســبــت، بعد نسب 
التصويت التي شهدها آخر استحقاقني 
فبراير/  فــي  الشعبي  الــحــراك  تفّجر  منذ 
التي  الرئاسية  االنتخابات   :2019 شباط 
األول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/  فــــي 12  جـــــرت 
فيها  التصويت  نسبة  بلغت  التي   ،2019
الدستور  واالستفتاء على  املــائــة،  فــي   38
فــي 1 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
الـــــذي تـــدنـــت نــســبــة الــتــصــويــت فــيــه إلــى 
ــن تــجــاوز  ــم مـ ــرغـ ــي املــــائــــة. وعـــلـــى الـ 23 فـ
الــســلــطــة الـــعـــقـــدة الـــتـــي كـــانـــت تـــربـــط بني 
وبني  ومصداقيتها  االنتخابات  شرعية 
ــاع نسب  ــفـ مـــدى مــشــاركــة الــنــاخــبــني وارتـ
فــي أن تحدث  تــرغــب  أنــهــا  التصويت، إال 
ــلـــق رغـــبـــة  ــطـ ــنـ ــيـــة جــــــديــــــدة. وتـ ــكـ ــيـ ــامـ ــنـ ديـ
الــســلــطــة مــن الـــحـــراك االنــتــخــابــي املــواكــب 
لــــانــــتــــخــــابــــات، مـــنـــذ بــــــدء الـــتـــرشـــيـــحـــات 
 
ً
االنــتــخــابــيــة، فضا الحملة  إلـــى  ــواًل  وصــ

عــن كــثــافــة مــشــاركــة األحـــــزاب السياسية 
ونشاطهم  االنــتــخــابــات،  فــي  واملستقلني 
ــوعــــني املـــاضـــيـــني  ــبــ الـــحـــثـــيـــث خــــــال األســ
إلقــنــاع الــنــاخــبــني بـــضـــرورة الــتــوجــه إلــى 
ــراع. وتـــــرى الــســلــطــة في  ــ ــتـ ــ صـــنـــاديـــق االقـ
ذلـــك تــحــواًل إيــجــابــيــًا يــرفــع مــن مــؤشــرات 
الشعبية  الشرعية  يضفي  بما  املشاركة، 

الضرورية على البرملان املقبل.
ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ املـ ــــب  ــــسـ نـ ــت  ــ ــرحــ ــ طــ أن  ــق  ــ ــبــ ــ وســ
ــر املـــاضـــيـــة،  ــ ــهـ ــ ــــي األشـ تـــــســـــاؤالت عــــــدة فـ
املجيد  عبد  الرئيس  ُسئل  شهرين  فقبل 
ــول مـــدى  ــ ــافـــي حــ ــبــــون فــــي حـــــــوار صـــحـ تــ
ــيـــة الــــدســــتــــور، الـــــــذي ُعــــرض  ــأثــــر شـــرعـ تــ
املاضي،  نوفمبر  في  الشعبي  لاستفتاء 
بــنــســبــة الــتــصــويــت املــتــدنــيــة واملــقــاطــعــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، وجـــــاء رده بما  الــشــعــبــيــة 
يفيد بأن السلطة لم تعد منشغلة بنسبة 
إن تدني  تــبــون،  قـــال  الــتــصــويــت. حينها 
ظاهرة  االنتخابات  في  التصويت  نسبة 
وأنــه  الديمقراطيات،  كبرى  فــي  مــوجــودة 
ال يــوجــد نــص فــي الــدســتــور أو الــقــانــون 

منطقة القبائل تتمسك بالمقاطعة
نسب التصويت تؤرق السلطات

تنتظر السلطات 
الجزائرية االنتخابات 

التشريعية، لمعرفة 
نسبة المشاركة وما إذا 
كانت مقاطعة بعض 

المناطق ستؤثر سلبًا
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اعتقاالت عشية فتح صناديق االقتراعالجيش يترقب النتائج... من بعيد 
للرئيس  املستمرة  التأكيدات  من  الرغم  على 
الجزائري عبد املجيد تبون ولقيادة املؤسسة 
الــعــســكــريــة بــانــســحــاب الــجــيــش الــكــامــل من 
بمهامه  أساسًا  وانشغاله  السياسي  املشهد 
الدستورية في حماية الباد وتطوير قدراته، 
إال أن مــثــل هــــذه الـــتـــأكـــيـــدات تــحــتــاج ملــزيــد 
قطاعات  لــدى  كقناعة  لتعزيزها  الــوقــت  مــن 
التي  املحطات  تلك  وأبـــرز  واســعــة.  سياسية 
ُيــمــكــن لــهــا املــســاهــمــة فـــي تــطــبــيــق تــأكــيــدات 
ــقـــررة  ــابـــات الــنــيــابــيــة املـ ــتـــخـ تــــبــــون، هــــي االنـ
اليوم، السبت، والتي ينتظر أن تفرز برملانًا 
قد تسمح  تمامًا،  جديدًا في ظــروف مغايرة 
النقاش حول قضايا تتصل بالجيش  بفتح 

.
ً
وسياسات الدفاع والتسلح مستقبا

بــالــنــســبــة لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة الـــتـــي كــان 
ــارز في  لــجــهــاز املــخــابــرات الــتــابــع لــهــا دور بـ
تبدي  ال  سابقًا،  االنــتــخــابــات  نتائج  تحديد 
تركيزًا كبيرًا على مآالت االنتخابات النيابية، 
مـــقـــارنـــة بــاهــتــمــامــهــا الـــبـــالـــغ بــاالنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة. ويــعــود ذلـــك إلـــى طبيعة الــنــظــام 
الدفاعية  السياسات  يضع  الـــذي  السياسي 
وقـــــضـــــايـــــا الــــجــــيــــش واألمــــــــــــن بــــيــــد رئـــيـــس 
فــي النص  تــحــواًل طفيفًا  لــكــن  الــجــمــهــوريــة. 
النيابية  لأغلبية  يمنح  والــذي  الدستوري، 
برنامجها  وتطبيق  الــحــكــومــة  تشكيل  حــق 
ــال لــــم تـــكـــن األغـــلـــبـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة هــي  ــ فــــي حـ
الفائزة في االنتخابات، قد يدفع الجيش إلى 
تسفر  أن  وإمكانية  واملــــآالت،  النتائج  ترقب 
االنــتــخــابــات عـــن خــريــطــة ســيــاســيــة جــديــدة 

وموازين قوى مغايرة ملا سبق.
فـــي الـــســـيـــاق، يــضــع الــجــيــش فـــي حــســابــاتــه 

الجزائر ـ العربي الجديد

عشية االنــتــخــابــات الــجــزائــريــة املــقــررة الــيــوم 
السبت، استمرت السلطات بحملة االعتقاالت 
الــتــي طــاولــت نــاشــطــني وصــحــافــيــني. ومــســاء 
أول من أمس الخميس، أعادت مصالح األمن 
واقتادته  طابو،  كريم  البارز  الناشط  اعتقال 
إلى مركز لأمن، وأوقفت الصحافيني إحسان 
القاضي وخالد درارني. وأعلنت عائلة طابو 
ــام مــنــزلــه فـــي الــعــاصــمــة، بعد  تــوقــيــفــه مـــن أمــ
الرقابة القضائية، في  فترة من وضعه تحت 
الوطني  »املجلس  قضية رفعها ضده رئيس 
ــاري، يتهمه  ــزهــ ــد لــ ــان« بـــوزيـ ــســ لــحــقــوق اإلنــ
فــيــهــا بــــاالعــــتــــداء عــلــيــه خـــــال جــــنــــازة عــمــيــد 
الحركة الحقوقية علي يحيى عبد النور قبل 
في  قل 

ُ
اعت أن طابو  العلم  مــع  مــن شهر.  أكثر 

املاضي وأفــرج عنه بعد ثاثة  إبريل/نيسان 
أيام، وقبل ذلك أمضى فترة سنة في السجن، 
بسبب مواقفه السياسية ونشاطه في الحراك 
الشعبي. في املقابل، جاء اعتقال القاضي بعد 

إمــكــانــيــة كــبــيــرة ألن يــشــهــد الـــبـــرملـــان املــقــبــل 
طرح عدد من القضايا وامللفات املرتبطة به 
أي مشاركة  احــتــمــاالت  وبــمــوازنــتــه، تحديدًا 
عسكرية في عمليات خارجية، بعد تضمني 
الدستور الجديد بندًا يسمح بذلك العتبارات 
األمـــــن الـــقـــومـــي. ويـــعـــد هــــذا املــــوضــــوع بــالــغ 
في  الــجــاريــة  الــنــقــاشــات  الحساسية بحسب 
الباد، على خلفية تصريحات أخيرة لتبون 
كشف فيها أن الجزائر كانت بصدد التدخل 
في ليبيا ملنع سقوط طرابلس بيد »املرتزقة« 
)مــلــيــشــيــات الـــلـــواء املــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر(، 
وأيضًا على خلفية إعان فرنسا أخيرًا إنهاء 
عملية »بـــرخـــان« فــي شــمــال مــالــي، وسحب 
ــو مـــا يــطــرح  ــزء مـــن قــواتــهــا مـــن هـــنـــاك. وهـ جـ
تـــســـاؤالت حــــول إمــكــانــيــة أن تــمــأ الــجــزائــر 
الـــفـــراغ الــعــســكــري الــــذي يــخــلــفــه االنــســحــاب 
فترة  منذ  طالبت  أنها  خصوصًا  الفرنسي، 
بــســحــب الـــقـــوات األجــنــبــيــة مـــن هـــنـــاك. وهــنــا 
تبرز أهمية البرملان الجديد في الجزائر، ألن 
عتبر إجبارية، في 

ُ
موافقته بثلثي األعضاء ت

حال قرر رئيس الجمهورية إرسال قوات إلى 
الجديد.  الــجــزائــري  للدستور  وفقًا  الــخــارج، 
مع العلم أن بعض القوى السياسية البارزة 
املـــشـــاركـــة فـــي االنـــتـــخـــابـــات، تـــعـــارض بــشــدة 
فــي عمليات  الــجــزائــري  للجيش  أي مشاركة 

خارج الباد.
الجديدة،  السياسية  الــتــحــوالت  سياق  وفــي 
تبرز مسألة أخــرى بالغة األهمية في عاقة 
التشريعي،  الصعيد  على  بالبرملان  الجيش 
ــة الـــجـــيـــش، الـــتـــي ال تـــطـــرح في  وهــــي مــــوازنــ
املناقشة  الــبــرملــان خــال  فــي  للنقاش  الغالب 

ــــي حـــديـــٍث  الـــقـــضـــايـــا املـــتـــصـــلـــة. ويـــعـــتـــبـــر فـ
ــيـــش مــهــتــم  ــجـ ــد«، أن »الـ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
البرملانية،  االنتخابات  بهذه  الحال  بطبيعة 
مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــشـــكـــلـــيـــة فــــقــــط، بـــحـــكـــم أنـــه 
ــع خـــريـــطـــة طـــريـــق مــــا تــصــفــه الــســلــطــة  ــ واضــ
باإلصاحات السياسية أو الجزائر الجديدة 

ماحقته من قبل السلطات، في قضية متعلقة 
بنشره ملقال على موقع »راديــو أم«، دافع فيه 
ــــاد« الــتــي تتهمها الــســلــطــات  عـــن »حـــركـــة رشـ
ــتـــطـــرف، وقــــــــررت تــصــنــيــفــهــا  ــالـ الـــجـــزائـــريـــة بـ
قــبــل أســبــوعــني »حــركــة إرهـــابـــيـــة«. وســبــق أن 
األمــن قبل أسبوعني، وتّمت  استدعته أجهزة 
إحالته إلى قاضي التحقيق الذي قرر إبقاءه 

تحت الرقابة القضائية. 
وحول وضع املوقوفني الثاثة، كشف الناشط 
الشعبي فوضيل بومالة،  الــحــراك  فــي  الــبــارز 
فـــي مــنــشــور لـــه عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، أن زوجـــة 
طابو أبلغته أن زوجها اتصل بها، فجر أمس، 
وأبلغها أنه موقوف في مركز التحقيق التابع 
لــجــهــاز املـــخـــابـــرات فـــي مــنــطــقــة بـــن عــكــنــون. 
ــا مــعــتــقــل مـــن قــبــل نفس  ــال لــهــا طـــابـــو: »أنــ وقــ
ــا مـــوجـــود بــنــفــس املــكــان  الــجــهــة األمــنــيــة، وأنــ
الــذي اعتقلت فيه املــرة املاضية« )يقصد مقر 
األمن الداخلي التابع للمخابرات(. وهو األمر 
نفسه الذي أكدته والدة درارني، التي أكدت أن 
نجلها اتصل بها في وقت متأخر وأبلغها أنه 
مــوقــوف بمركز األمــن الــداخــلــي، وأنــه ال يعلم 
سبب اعتقاله. كما أبلغ القاضي عائلته بأنه 

رهن التوقيف في نفس املقر األمني.
ــع الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري  ــ ــ

ّ
ــاء، وق ــ ــنـ ــ ــــذه األثـ فــــي هـ

بتكييف  يقضي  مــرســومــًا  تــبــون  املجيد  عبد 
تخريبية  اعتبارها  يمكن  الــتــي  األنــشــطــة  كــل 
ــكـــل كـــــــان، كــأنــشــطــة  ــة، وبـــــــأي شـ ــيـ وتـــحـــريـــضـ
محاولة  أية  الجديد  القانون  وأدرج  إرهابية. 
لقلب نظام الحكم »والوصول إلى السلطة أو 
الدستورية  الــطــرق  بغير  الحكم  نظام  تغيير 
بأنها فعل إرهابي أو تخريبي«، واألمر نفسه 

الدولة  أمــن  إلــى »كــل فعل يستهدف  بالنسبة 
ــقــــرار املـــؤســـســـات  ــتــ ــدة الـــوطـــنـــيـــة واســ ــ ــــوحـ والـ

وسيرها العادي«.
وأقــر التعديل رسميًا بــأن يتم »إنــشــاء قائمة 
وطــنــيــة لـــأشـــخـــاص والـــكـــيـــانـــات اإلرهـــابـــيـــة 
الــتــي ترتكب أحــد األفــعــال املــنــصــوص عليها 
الــقــانــون، والــذيــن يتم تصنيفهم شخصًا  فــي 
قــبــل لجنة  إرهــابــيــًا أو تنظيمًا إرهــابــيــا، مــن 

تصنيف األشخاص والكيانات اإلرهابية«.
ويلزم القانون السلطات بنشر قائمة املصنفني 
كإرهابيني او تنظيمات ارهابية، في الجريدة 
الــرســمــيــة، ويــعــد هــــذا الــنــشــر بــمــثــابــة تبليغ 
للمعنيني الــذيــن يــحــق لــهــم تــقــديــم طــلــب إلــى 
اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية، في أجل 
التصنيف،  قــرار  ثاثني يومًا من تاريخ نشر 
بالتصنيف،  املكلفة  للجنة  الــقــانــون  ويــمــنــح 
شطب أي شخص أو كيان من هذه القائمة في 
حال ثبت لديها ما يخالف مبررات التصنيف 
غير  تسجيله  أسباب  أصبحت  وإذا  السابق، 

مبررة.
ويترتب على التصنيف حظر نشاط الشخص 
الــكــيــان املــعــنــي وحــجــز أو تجميد أمــوالــه.  أو 

كما يترتب على ذلك منع املعنيني من السفر 
بموجب قرار قضائي، بناء على طلب اللجنة.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الجزائرية أن املصالح 
املركزية ملكافحة الجريمة املعلوماتية، نجحت 
كــانــت تتولى تمويل  نــشــاط شبكة  فــي كشف 
التظاهرات غير املرخصة والتحريض عليها، 
تضم 22 شخصًا، وأوقفت 10 منهم، فيما ستة 

آخرون موجودون خارج الباد.
لــدى محكمة سيدي  الجمهورية  وذكــر وكيل 
أمحمد وسط العاصمة، جمال خوجة، مساء 
أول من أمس الخميس، أن أجهزة األمن قامت 
ــى اكـــتـــشـــاف مــجــمــوعــة  ــ بـــتـــحـــريـــات أفـــضـــت إلـ
أشــــخــــاص يـــســـتـــخـــدمـــون أســــمــــاء مــســتــعــارة 
فـــي حــســابــات إلــكــتــرونــيــة بــمــواقــع الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي، لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال تـــحـــرض على 
التجمهر واإلخال بالنظام العام في الجزائر، 

وكذلك نشر وترويج أخبار كاذبة.
وذكر املسؤول القضائي أن الشبكة كانت تقوم 
بعمليات التحريض بالتنسيق مع أشخاص 
موجودين في دول أجنبية، بينهم عبد الله بن 
محمد، وهو دركي منشق يعيش في إسبانيا، 
وأمــيــر بـــوخـــرص، وهـــو نــاشــط مــعــروف على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مــعــروف باسم 
»أمير دي زاد« ويقيم في فرنسا، والدبلوماسي 
السابق محمد العربي زيتوت املقيم في لندن، 

وناشط آخر يدعى بن معمر فاروق.
وسبق أن أصــدرت السلطات مذكرات توقيف 
دولية في حق هؤالء، وتسعى إلى استعادتهم 
من دول إقامتهم، لكنها تواجه مشكات جدية 
تتعلق بكونهم يحملون جنسيات الدول التي 

يقيمون فيها.

حساسية  بسبب  املــوازنــة،  لقانون  السنوية 
املـــلـــف ورغـــبـــة الــجــيــش فـــي عــــدم كــشــف هــذه 
الــتــفــاصــيــل. وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود إجــمــاع 
ســيــاســي نسبي فــي الــجــزائــر بــشــأن احــتــرام 
الــجــيــش وإســنــاد ســيــاســات الــدفــاع وتعزيز 
الـــقـــدرات الــعــســكــريــة، إال أن قــضــايــا الــفــســاد 
الــتــي تـــورط فيها عــدد مــن كــبــار العسكريني 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، دفـــعـــت أكـــثـــر مـــن مــرة 
املسلحة  الــقــوات  على  الرقابة  حــول  للنقاش 
ومــوازنــاتــهــا فــي إطـــار الــشــفــافــيــة فــي صــرف 

املال العام.
ل 

ّ
السياسي حكيم مسعودي يقل لكن املحلل 

مـــن إمــكــانــيــة أن تــشــكــل نــتــائــج االنــتــخــابــات 
والــــبــــرملــــان املـــقـــبـــل أي إزعــــــــاج لــلــجــيــش فــي 

ــم واجــــهــــة الـــنـــظـــام  ــيـ ــرمـ ــى تـ ــ ــهــــدف إلــ ــتــــي تــ الــ
الــســيــاســي بـــالـــجـــزائـــر. وفــــي املـــضـــمـــون، فــإن 
الــجــيــش غــيــر قــلــق لــكــونــه يــــدرك أن األحــــزاب 
واألفــراد الذين انخرطوا في خريطة الطريق 
الـــتـــي وضـــعـــهـــا، لـــن يـــحـــيـــدوا عـــن أي تــوجــه 
يــرســمــه فـــي الــســيــاســات الـــعـــامـــة، بــمــا فيها 
ميزانية الــدفــاع«. وبــرأيــه، فــإن »هــذا الوضع 
والــتــوازنــات  الحقيقية  التجاذبات  أن  يعني 
مــــوجــــودة خــــــارج الــلــعــبــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، ألن 
وردت صراحة  الخصوص  بهذا  التطمينات 
ــــي مـــضـــمـــون الــــخــــطــــابــــات والـــــغـــــزل لـــقـــادة  فـ
الجيش خال الحملة االنتخابية، ســواء من 

قبل األحزاب أو القوائم املستقلة«.
ــيــــات،  ــلــ ــتــــحــ ــر عـــــــن هـــــــــذه الــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــض الـ ــغــ ــ وبــ
املـــواكـــب  الــلــوجــســتــي  الــجــيــش دوره  يـــــؤدي 
لانتخابات، سواء ملساعدة اللجنة املستقلة 
لــانــتــخــابــات عــلــى نــقــل املــــــواد االنــتــخــابــيــة 
املناطق  إلى  التصويت  وأوراق  واملطبوعات 
البعيدة، تحديدًا في الجنوب، أو في مسألة 
ــــادة الــجــيــش  ــيـ ــ ــــدي قـ ــبـ ــ ــراع. وتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــأمــــني االقـ تــ
اهــتــمــامــًا الفــتــًا بــهــذه االنــتــخــابــات عــلــى هــذا 
الصعيد، وتعتبرها رهانًا خاصًا بها. وهو 
مــا تــفــســره املـــداخـــات األخـــيـــرة لــقــائــد أركـــان 
الــجــيــش، الــفــريــق الــســعــيــد شــنــقــريــحــة، الــذي 
العسكرية  املنطقة  قيادات  لقائه  خــال  أعلن 
ــنــــني املــــاضــــي، عــــن إســـــداء  األولــــــــى، يـــــوم اإلثــ
امليدانية  للقيادات  تعليمات مشددة  القيادة 
»بغرض التأمني الكامل لانتخابات والسهر 
على إفشال أي مخطط أو عمل قد يستهدف 
التشويش عليها أو التأثير على مجرياتها«.
عثمان ... باتت مشاركة الجيش في عمليات خارجية دستورية )العربي الجديد( 

يعتبر مراقبون أن خطابات 
المرشحين تضمنت غزًال 

بقادة الجيش

أعلنت السلطات عن 
كشفها شبكة »مّولت 

التظاهرات غير المرخصة«

تكثفت عمليات 
االعتقال التي تقوم بها 

السلطات األمنية الجزائرية 
بحق معارضين، قبل 

فتح صناديق االقتراع 
لالنتخابات، اليوم السبت
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سياسة

  شرق
      غرب
المغرب ينتقد أوروبا 

بسبب المهاجرين
أعــلــنــت الــخــارجــيــة املــغــربــيــة، أمــس 
الــجــمــعــة، رفــضــهــا الـــقـــرار الـــصـــادر 
عــن الــبــرملــان األوروبــــي بــشــأن أزمــة 
الــهــجــرة فــي جــيــب ســبــتــة، معتبرة 
ــان األوروبــــــــــي فــي  ــرملــ ــبــ تـــوظـــيـــف الــ
ــة بـــني املـــغـــرب وإســبــانــيــا »لــه  ــ األزمـ
سياسية  ومـــزايـــدة  عكسية  نــتــائــج 
ــنــــظــــر«. وكــــــان الـــبـــرملـــان  قـــصـــيـــرة الــ
مــن  أول  صــــــــــادق  قــــــد  األوروبــــــــــــــــي 
ــرار متعلق  أمـــس الــخــمــيــس، عــلــى قـ
ــوم  ــ ــزعــ ــ ــــف مــ ــيــ ــ ــوظــ ــ »حـــــــصـــــــول تــ بــــــــ
لـــلـــقـــاصـــريـــن مــــن طـــــرف الــســلــطــات 
ــة الــهــجــرة التي  املــغــربــيــة«، فــي أزمــ

شهدتها سبتة الشهر املاضي.
)العربي الجديد(

لبنان: 4 أغسطس يوم 
حداد وطني

أعــــطــــى رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
ــان  ــ ــسـ ــ األعــــــــــمــــــــــال فـــــــــي لــــــبــــــنــــــان حـ
ديــــــــاب، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــوافــقــتــه 
على مشروع مرسوم  االستثنائية 
ــبــــار 4 أغـــســـطـــس/ ــتــ ــاعــ ــقـــضـــي بــ يـ

آب يــوم حـــداد وطــنــي، قبل أقــل من 
الــذكــرى السنوية األولــى  عــام على 
أودى  الـــذي  بــيــروت  مــرفــأ  لتفجير 
بحياة أكثر من 200 شخص وجرح 
استقباله  وخــــال  آخـــريـــن.  آالف   6
أهــالــي ضحايا االنفجار  وفـــدًا مــن 
قــــــــال ديــــــــــــاب: »هــــــنــــــاك مـــــحـــــاوالت 

حصلت لتضييع القضية«.
)العربي الجديد(

العراق: ال تأثير للسالح 
على االنتخابات

أعـــــلـــــن املـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــلـــجـــنـــة 
تنظيم  على  املشرفة  العليا  األمنية 
االنـــتـــخـــابـــات فـــي الــــعــــراق، الــعــمــيــد 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن  ــيـــة، أمــ ــالــــب عـــطـ غــ
الساح املنفلت لن يكون مؤثرًا على 
االنـــتـــخـــابـــات املــبــكــرة فـــي أكــتــوبــر/
تشرين األول املقبل. وأكد في إيجاز 
»االســـــتـــــعـــــدادات  أن  لـــلـــصـــحـــافـــيـــني 
جارية من أجل منع حــوادث إحراق 
الــتــي شهدتها  صــنــاديــق االقـــتـــراع 
ــة  ــافــ إضــ  ،2018 عـــــــام  انــــتــــخــــابــــات 
التــخــاذ عـــدد مــن اإلجـــــراءات املهمة 
االنتخابية، وحماية  املراكز  لتأمني 

الناخبني واملرشحني«.
)العربي الجديد(

بغداد ــ محمد الباسم

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــصــعــود الـــواضـــح لغالبية 
منذ  الــعــراق،  في  املدنية  والكيانات  التّيارات 
انـــدالع الــحــراك واالحــتــجــاجــات الشعبية في 
الباد، مطلع أكتوبر/ تشرين األول 2019، ال 
يزال الحزب الشيوعي العراقي، أقدم األحزاب 
ــيـــة، يـــواجـــه  ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــســـاحـــة املـــحـ
يربط  الشارع،  على مستوى  كبيرة  تحديات 
أعــضــاء فــيــه ومــراقــبــون أســبــابــهــا بمغامرته 
الــصــدري«  األخــيــرة فــي التحالف مــع »التيار 
 2018 انتخابات  فــي  الــصــدر  مقتدى  بزعامة 
الــحــزب  فيها  يحصل  لــم  والــتــي  التشريعية، 
إلى  البرملان، إضافة  ســوى على مقعدين في 
العراقيني خال  فــي دعــم احتجاجات  تـــردده 
أيامها األولـــى. وأكــدت مصادر قيادية داخل 
الحزب الشيوعي العراقي في بغداد، أن الحزب 
بخصوص  ثابت  تصور  أي  حاليًا  يملك  »ال 
املبكرة  التشريعية  االنتخابات  في  املشاركة 
املقرر إجراؤها في 10 أكتوبر املقبل«. ولفتت 

إلى  الجديد«،  »العربي  لـ املصادر، في حديث 
أن »خــيــار تعليق املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، 
الذي أعلن عنه الحزب في مايو/أيار املاضي، 
عقب اغتيال ناشط مدني في كرباء )إيهاب 
ــا أعـــقـــبـــه مــــن احـــتـــجـــاجـــات، قــد  ــ ــــي( ومـ ــوزنـ ــ الـ
الـــقـــوى  لـــحـــظـــة«، مــضــيــفــة أن  أّي  فــــي  ُيـــلـــغـــى 
ــن ســـاحـــات  الـــســـيـــاســـيـــة املـــدنـــيـــة املــنــبــثــقــة مــ
التظاهر، طرحت على الحزب الشيوعي فكرة 
اللجوء إلى املعارضة السياسية، إال أن قادة 
ــرار حــتــى اآلن في  ــ ــم يـــتـــخـــذوا أي قـ الـــحـــزب لـ
التنظيمي  املستوى  وعلى  الخصوص«.  هذا 
ــارت املــــصــــادر إلــــى أن  ــ وتـــعـــزيـــز الــــكــــوادر، أشــ
لــم يحصل منذ  الــعــراقــي  الشيوعي  »الــحــزب 
أّي مكاسب جديدة  ثــاث ســنــوات على  نحو 
يات 

ّ
لتعزيز صفوفه، عدا )انضمام( طاب كل

سرعان ما تركوا الحزب مع خروج تظاهرات 
الـــحـــزب ضــّدهــا  الــتــي وقــــف  أكــتــوبــر )2019( 

خال األيام األولى من اندالعها«.
مــــن جـــهـــتـــهـــم، كـــشـــف أعــــضــــاء مــــن الـــحـــزب 
باريس،  فــي  مستقرون  الــعــراقــي  الشيوعي 
عــن وجـــود طــروحــات حالية داخـــل الــحــزب، 
حـــول »ضـــــرورة تــقــديــم وجــــوه جـــديـــدة إلــى 
ــارع خــــال املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة، وتـــذويـــب  الــــشــ

الوجوه القديمة«. 
ــة  ــزيـ ــركـ ــــي الـــلـــجـــنـــة املـ ــًا فـ ــقـ ــابـ ــوًا سـ ــن عــــضــ ــكـ لـ
للحزب، كان انسحب منه بعد إعان تحالف 
»الــشــيــوعــي الــعــراقــي« مــع كــتــلــة »ســـائـــرون«، 
يمنح  »الحزب ال  أن  الجديد«،  »العربي  لـ أكد 
املحاربني   

ّ
خــط إن  للشباب، حيث  فــرصــة  أي 

القدامى ال يزال هو املتصدر للمشهد القيادي 
ل 

ّ
ــاف املـــصـــدر، الـــذي فض والــســيــاســي«. وأضــ

الــحــزب الشيوعي من  تــراجــع جماهيرية  عــن 
دون التطرق إلــى أوضــاع األحـــزاب األخــرى«، 
مـــعـــتـــبـــرًا أن »جـــمـــيـــع األحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
فـــي الـــعـــراق، تـــراجـــع رصــيــدهــا الــجــمــاهــيــري، 
والعصبية  املزاجية  الشعبية  الحالة  بسبب 

العراق  عدم ذكر اسمه، أن »التيار املدني في 
كان قريبًا من جهود وأدوار الحزب الشيوعي، 
إال أن تذبذب مواقف األخير دفعت الكثير من 
املحتجني  وحــتــى  بــل  واملــدنــيــني،  العلمانيني 
بصورة عامة، إلى االبتعاد عن الحزب«. وقال 
 »غالبية متظاهري أكتوبر، 

ّ
في هذا اإلطار إن

أنه  الــعــراقــي، على  الشيوعي  الــحــزب  فوا 
ّ
صن

أحد أحزاب السلطة، ما حال دون تثبيته ألي 
لــه فــي ســاحــة التحرير فــي العاصمة  وجـــود 
بغداد، وهي الخيمة العراقية، على الرغم من 
أنه قّدم قتلى وجرحى خال االحتجاجات«. 

في  الشيوعي  الــحــزب  رأى عضو  مــن جهته، 
بغداد، أيهم رشاد، أنه »ال يمكن الحديث فقط 

ــــي حـــديـــث  والــــغــــاضــــبــــة«. ورفــــــــض رشـــــــــاد، فـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، الــحــديــث عـــن »تــذبــذب  لـــ
البعض«،  يــرى  كما  الشيوعي  الــحــزب  منهج 
مــعــتــبــرًا أن حـــزبـــه »يــتــعــامــل مـــع املــتــغــيــرات 
بــحــكــمــة، ولـــذلـــك خـــرج مــوقــفــه مـــن تــظــاهــرات 
أكــتــوبــر حـــذرًا فــي الــبــدايــة، لــكــن حــني تــأكــدت 
اتجهت  االحتجاج،  عفوية  من  الحزب  قيادة 
 إلى دعم املتظاهرين«. ورأى أن »أكثر 

ً
مباشرة

ما دّمر الحزب هو تحالفه مع الصدريني، ما 
الشعبي، حيث  رصــيــده  معظم  يخسر  جعله 
ــزال االنــســحــابــات مـــن الـــحـــزب مــتــواصــلــة  ال تــ

بسبب هذه الغلطة«.
بــــــــدوره، رســـــم ســكــرتــيــر الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
ــد فــهــمــي، صـــورة أفــضــل لوضع  الــعــراقــي، رائـ
الــحــزب حــالــيــًا. وقــــال فــهــمــي، فــي اتـــصـــاٍل مع 
»العربي الجديد«، إن »الفترة األخيرة املاضية 
شــهــدت تــطــورًا فــي عــاقــات الــحــزب بــأطــراف 
الحركة التشرينية )الحراك الشعبي( والقوى 
االحتجاجية، كما أنها تعززت مع الناشطني 
املدني  الــتــيــار  فــي صــفــوف  العراقيني عمومًا 
والقريبني من الحزب في املحافظات العراقية 
كـــافـــة«. وبــــنّي أن حــزبــه »حــصــل عــلــى مكسب 
جديد خال الفترة املاضية، وهناك من يشترك 
معه في حراكه االحتجاجي ونشاطاته، ومن 
واالنتساب«،  التسجيل  أجــل  من  إليه  ينضم 
مؤكدًا أن »عدد الشباب امللتفني حول الحزب 
فــي تــزايــد«. وأضـــاف أن »تأثير الــحــزب تعزز 
خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة إلـــى جــانــب الــحــركــات 
ــم أي جــهــد  ــدعــ األخــــــــــرى، ونـــســـعـــى حـــالـــيـــًا لــ
احتجاجي وسياسي ُيبذل من أجل االبتعاد 

عن صراعات الزعامات«.

العقوبات 
على إيران

سورية 
بين بوتين 

وبايدن

أنــشــطــة نـــوويـــة غــيــر مــعــلــن فــيــهــا، مـــن جـــراء 
اليورانيوم  آثــار  على  الوكالة  مفتشي  عثور 
ــواد نــوويــة أخـــرى فيها، حسب  املخصب ومـ
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعلن 
أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 
كذلك  الـــنـــووي.  الــســاح  تمتلك  دول  تفعلها 
ــركـــي أنــتــونــي  ــيـ ر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـ

ّ
حـــــذ

الكونغرس، اإلثنني  أمــام  بلينكن، في جلسة 
املاضي، من أن الوقت الذي ستحتاجه طهران 
إلــــى صــنــع مـــــادة انـــشـــطـــاريـــة كــافــيــة لصنع 
إلــى أسابيع  ص 

ّ
نـــووي واحـــد ستتقل ســاح 

وأصـــدرت  لــاتــفــاق.  انتهاكاتها  واصــلــت  إذا 
)فــرنــســا وبريطانيا  األوروبـــيـــة  »الــتــرويــكــا« 
وأملانيا( بيانًا، دعت فيه طهران إلى االمتثال 
ســريــعــًا لــتــعــهــداتــهــا الــنــوويــة والـــتـــعـــاون مع 

الوكالة الذرية.
فــي املــقــابــل، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الصيني 
التنمر  أمــس الجمعة، إن »أفــعــال  يــي،  وانـــغ 
ــن جـــانـــب الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة«  األحـــــاديـــــة مــ

لتحقيق هذا الهدف، في حني يكون التخوف 
التنازالت سياسية  األكبر من أن تكون هــذه 
املؤشرات  لكن  إنسانية.  وليست  وعسكرية، 
تذهب إلى أن موسكو قد تطلب من واشنطن 
الــضــغــط عــلــى املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة وأنـــقـــرة، 
سيطرة  مناطق  بني  داخلية  معابر  الفتتاح 
املدنيني  استفادة  والنظام، بحجة  املعارضة 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام مــن املــســاعــدات 
األمــمــيــة الــتــي تــدخــل إلـــى ســـوريـــة عــبــر بــاب 
ــــذي بــــات املــعــبــر الــوحــيــد لــدخــول  الـــهـــوى، الـ
املــســاعــدات األمــمــيــة، بعد أن نجحت روسيا 
فــي األعـــوام السابقة فــي إيــقــاف إدخالها من 
ثاثة معابر أخــرى. لكن الهدف الروسي من 
الداخلية يكمن في محاولة حل  هذه املعابر 
مــشــكــات الــنــظــام االقــتــصــاديــة الــتــي يعاني 
منها نتيجة العقوبات الغربية، وقلة التبادل 
التجاري مع املحيط، في حني تشهد مناطق 
سيطرة املعارضة حركة تجارية ال بأس بها. 
ويطمع النظام في فتح التبادل التجاري مع 
تلك املناطق لرفد مناطق سيطرته بالعمات 
من  للحد  الــــدوالر،  مقدمتها  وفــي  األجنبية، 
املشكات االقتصادية واملالية، وفي مقدمتها 
انــهــيــار ســعــر صــــرف الــلــيــرة الـــســـوريـــة أمـــام 

العمات األجنبية.
واعتبرت مجلة »فورين بوليسي« األميركية، 
فــي تقرير األربــعــاء املــاضــي، أن بــايــدن يجب 

طهران ــ صابر غل عنبري

قــبــل انــطــاق الــجــولــة الــســادســة من 
مباحثات فيينا بشأن امللف النووي 
األميركية  اإلدارة  وجهت  اإليــرانــي، 
إذ رفعت  إلــى طــهــران،  رسالتني متناقضتني 
عقوبات عن مسؤولني سابقني، وفي املقابل 
وضــعــت عــقــوبــات عــلــى أشـــخـــاص وكــيــانــات 
ــــوري«  ــثـ ــ ــــع »الـــــحـــــرس الـ بـــحـــجـــة الــــتــــعــــاون مـ
اإليراني وجماعة »أنصار الله« )الحوثيني(، 
قــد تتبعه إدارة  قــد يمثل مــســارًا جــديــدًا  مــا 

الرئيس األميركي جو بايدن مع إيران.
ــام األخــــيــــرة قـــد شـــهـــدت ســجــااًل  ــ ــانـــت األيــ وكـ
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليــ ــ ــن جـــهـــة، والــ بــــني إيـــــــران مــ
وأوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية من 
العام  املــديــر  اتــهــام  ثــانــيــة، على خلفية  جهة 
لــلــوكــالــة رافــايــيــل غـــروســـي، أخـــيـــرًا، لــطــهــران 
بعدم التعاون وعدم الرد على أسئلة الوكالة 
ــــع مــشــتــبــهــة بـــمـــمـــارســـة  ــــواقـ ــة مـ ــ ــعـ ــ حــــــول أربـ

عماد كركص

ــذي يــحــيــط بــالــقــضــيــة  ــ الـــجـــمـــود الــ
فــي طريق  اإلكــمــال  السورية لجهة 
ــاســـي، ال ســيــمــا بــعــد  ــيـ ــسـ الـــحـــل الـ
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتـــخـ إنــــجــــاز الــــنــــظــــام لـــانـ
ــة رئــاســيــة  والـــتـــمـــديـــد لــبــشــار األســـــد لـــواليـ
جــــــديــــــدة مــــدتــــهــــا ســـبـــعـــة أعـــــــــــــوام، يــجــعــل 
الــســوريــني، واملــعــارضــة تــحــديــدًا، يــنــظــرون 
إلى أي فرصة، محلية أو إقليمية أو دولية، 
من شأنها إيجاد مخرج، ولو بشكل جزئي، 
أعــوام   10 الباد منذ  التي تعيشها  لأزمة 

بفعل الحرب التي دمرتها.
وعلى ذلك، ينظر إلى قمة الرئيسني األميركي 
جــو بــايــدن والـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــني في 
جنيف، في 16 يونيو/ حزيران الحالي، التي 
السوري على جدول أعمالها،  امللف  سيكون 
بحسب مسؤولني أميركيني، على أنها إحدى 
تلك الفرص إليجاد حلول، كاملة أو جزئية، 
أرهقتها صــراعــات  الــتــي  الــســوريــة،  للقضية 
بني  ال سيما  والــدولــيــة،  اإلقليمية  املــصــالــح 
مــا حــال دون  الــعــالــم،  فــي  الكبيرين  القطبني 
التوصل إلى تسوية للقضية بني املتدخلني 
اإلقــلــيــمــيــني والــدولــيــني، بــعــد خـــروج النظام 
ليكونا  الحل،  إيجاد  معادلة  من  واملعارضة 

أدوات في الصراع أكثر من طرفني فيه.
وقبل أيــام، أعلن مستشار األمــن القومي في 
ــيـــض جــيــك ســولــيــفــان أن األزمــــة  الــبــيــت األبـ
السورية ستكون على جدول أعمال قمة بايدن 
وبـــوتـــني. وقــــال »مــوقــفــنــا مــن قــضــيــة وصــول 
ــدًا«، معبرًا  املــســاعــدات اإلنــســانــيــة واضـــح جــ
عن اعتقاده بضرورة أن »تكون هناك ممرات 
إنــســانــيــة فـــي ســـوريـــة، لـــوصـــول املــســاعــدات 
سيناقشه  بــالــتــأكــيــد  وهـــذا  األرواح،  وإنــقــاذ 
ــوتــــني«. وانـــطـــاقـــًا من  ــايـــدن وبــ الــرئــيــســان بـ
هذا التصريح، يفهم بأن تركيز إدارة بايدن 
فــي األزمـــة الــســوريــة، سينحصر على إنجاز 
ــر مــنــهــا ســيــاســيــة أو  ــثـ مـــلـــفـــات إنـــســـانـــيـــة أكـ
عــســكــريــة، إذ أبــــدت واشــنــطــن اهــتــمــامــًا غير 
ــال  مــســبــوق بــالــعــمــل عــلــى تــمــديــد آلـــيـــة إدخــ
املعابر،  عبر  إلــى سورية  األممية  املساعدات 
والتي ستنتهي في العاشر من الشهر املقبل. 
وحاولت، بالتنسيق مع حلفائها والفاعلني 
اإلقليميني، حشد دعــم في مجلس األمــن، إذ 
أرسلت قبل أيام سفيرتها لدى األمم املتحدة 
ليندا توماس غرينفيلد إلى أنقرة والحدود 
التركية فــي إطـــار الحملة، فــي ظل  الــســوريــة 
تــوقــعــات بــأن تلجأ موسكو الســتــخــدام حق 
النقض »الفيتو« في مجلس األمن للحيلولة 

دون تمرير قرار التمديد.
ورأى محللون أن واشنطن قد تلجأ لتمديد 
تــنــازالت ملوسكو  إلــى تقديم  املساعدات  آلية 

ــة الـــنـــوويـــة مع  هـــي الــســبــب الــــجــــذري لـــأزمـ
ــران، مــشــيــرًا إلــــى أن املـــحـــادثـــات الــنــوويــة  ــ إيــ
غــيــر املـــبـــاشـــرة بـــني واشـــنـــطـــن وطــــهــــران في 
فــيــيــنــا، والـــتـــي ســتــســتــأنــف مــطــلــع األســبــوع 
املقبل، »في مرحلتها األخــيــرة«، مضيفًا أنه 
الــنــووي، املبرم  يتعني على أطـــراف االتــفــاق 
الدبلوماسية  الــجــهــود  مضاعفة   ،2015 فــي 
»إلعادة االتفاق إلى مساره«. وأعلن املندوب 
أوليانوف،  ميخائيل  الوكالة  لــدى  الــروســي 
يــدعــو  ــــن  ــــراهـ الـ ــع  الــــوضــ أن  أمــــــس،  ــن  مــ أول 
 إن ذلك جاء نتيجة وقف 

ً
»قلق جاد«، قائا لـ

واشنطن   
ً
ومحّما النووي،  باالتفاق  العمل 

مسؤولية ذلك.
وفــي خضم السجال الــحــاد، أقــدمــت اإلدارة 
األمـــيـــركـــيـــة، أول مـــن أمـــــس، عــلــى خــطــوتــني 
ــاؤالت مــتــعــددة  ــســ تـــجـــاه إيـــــــران، تـــثـــيـــران تــ
ــا لـــكـــونـــهـــمـــا مــتــنــاقــضــتــني.  ــمــ ــهــ ــن أهــــدافــ ــ عـ
ــــى، تتمثل بــرفــع الــعــقــوبــات عــن ثاثة  األولـ
مـــســـؤولـــني إيـــرانـــيـــني فـــي الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي 
وشــركــتــني تــعــرضــتــا لــلــعــقــوبــات األمــيــركــيــة 
ســابــقــًا، بــتــهــمــة االلــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات. 
أشخاص   7 على  عقوبات  فــرض  والثانية، 
على  االلتفاف  بتهمة  شــركــات وسفينة  و4 
الــعــقــوبــات، والــتــعــاون مــع »فــيــلــق الــقــدس« 
يشار  )الحوثيني(.  الــلــه«  »أنــصــار  وجماعة 

أن يستغل الفرصة عند لقائه بوتني لتحقيق 
ــة، مــشــيــرة إلـــى أن  صــفــقــة شــامــلــة فـــي ســـوريـ
الــقــمــة »يــمــكــن أن تــمــهــد الــطــريــق لــانــخــراط 
بما   

ً
الروسي في سورية مستقبا األميركي 

الـــوزاري،  املستوى  على  املــحــادثــات  يتجاوز 
الــتــي كــانــت تــجــرى خــلــف األبـــــواب املــغــلــقــة«. 
وأشارت إلى أن »واشنطن وحدها تستطيع 
توجيه الصراع السوري نحو الحل، إذا عززت 
املــحــادثــات الثنائية مــع مــوســكــو«. وأشـــارت 
إلــى أن »روســيــا لــم تــأخــذ عملية الــســام في 
ســـوريـــة، الــتــي تــقــودهــا األمــــم املــتــحــدة، على 
محمل الــجــد أبـــدًا، ألنــه لــم يكن هــنــاك ضغط 

إلــــى أنــــه ال يـــوجـــد بـــني هـــــؤالء األشـــخـــاص 
ــيـــون، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن  ــرانـ والــكــيــانــات إيـ
العقوبات فرضت عليهم بتهمة العاقة مع 
»الــحــرس الــثــوري« اإليـــرانـــي. وقــالــت وزارة 
ها »فرضت عقوبات على كيانات 

ّ
الخزانة إن

ــخــــاص، بــيــنــهــم ســعــيــد الـــجـــمـــال الـــذي  وأشــ
إيـــران شبكة لبيع النفط بطريقة  ُيــديــر مــن 
والحرس  الحوثّيني  لتمويل  مشروعة  غير 

الثوري« اإليراني.
رفـــع  األمـــيـــركـــيـــة  ــة  ــزانــ ــخــ الــ وزارة  وبــــــــررت 
العقوبات عن األشخاص الثاثة والشركتني 
بــتــغــيــيــر ســلــوكــهــم ووضــعــيــتــهــم، وهـــو أمــر 
املــســؤولــني اإليــرانــيــني  يــبــدو منطقيًا، إذ إن 
ــة غـــــــــادروا مـــنـــاصـــبـــهـــم. وهـــــم املـــديـــر  ــثـــاثـ الـ
ــابــــق لـــشـــركـــة نـــفـــط إيــــــران  ــيـــذي الــــســ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الوطنية أحمد قلعه باني، ومحمد معيني، 
من املديرين السابقني في شركة »نفتيران« 
ــان مـــن املــديــريــن  ــازرغــ اإليـــرانـــيـــة، وفــــــرزاد بــ
إنترتريد«  كنغ  »هــنــغ  شــركــة  فــي  السابقني 
للتجارة  إيـــران  نفط  شــركــة  لشركة  التابعة 
الــدولــيــة. وعــنــدمــا ســئــل عــن هـــذا املــوضــوع 
املتحّدث  لم يوضح  خال مؤتمر صحافي، 
باسم الخارجّية األميركّية نيد برايس كيف 
غّير األشخاص والشركات املعنّية »سلوكهم 
ه »ال توجد أّي صلة 

ّ
أو وضعهم«، لكنه أّكد أن

ه 
ّ
إطــاقــًا« بــني هــذا الــقــرار، الـــذي وصــفــه بأن

أن  املحادثات في فيينا. كما  »تقنّي«، وبني 
القائمة  من  أيضًا  خرجتا  اللتني  الشركتني 
هما صينيتان، وفرضت عليهما العقوبات 
ــام 2020 بــتــهــمــة مــســاعــدة إيـــــران في  فـــي عــ

االلتفاف على إجراءات الحظر.  
وعلى الرغم من أن رفع العقوبات عن أشخاص 
إلى  يــؤدي  لــن  إيرانيني وشركتني صينيتني 
على  القصوى  االقتصادية  الضغوط  تراجع 
طهران، فإن هذا اإلجراء قد يترك آثارًا نفسية 
اإليراني  الريال  قيمة  من   

ً
قليا ترفع  مؤقتة، 

مـــقـــابـــل الـــعـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة. لـــكـــن لــــو كــانــت 
إحدى الشركات النفطية اإليرانية قد خرجت 
الحديث  كــان  فحينها  الــعــقــوبــات،  قائمة  مــن 
الــخــطــوة، وكـــان يمكن  مختلفًا عــن تــأثــيــرات 
الــحــديــث عـــن تـــداعـــيـــات إيــجــابــيــة مــهــمــة. مع 
النظر عن املسوغات األميركية  ذلــك، وبغض 
لهما  الخطوتني  فإن  املتناقضني،  لإلجراءين 
النووية،  باملفاوضات  ترتبط  دالالت محددة 
إذ إن رفــع عــدد مــن العقوبات وفـــرض أخــرى 
جــديــدة يــأتــي فــي صلب املــســار الـــذي تتخذه 
اإلدارة األميركية في فيينا. ويمكن القول إن 
العقوبات  رفــع تلك  واشنطن تريد من خــال 
ــران وشـــركـــاء االتــفــاق  ــ إيـــصـــال رســـالـــة إلـــى إيـ
الــنــووي املــشــاركــني فــي املــفــاوضــات، مفادها 
عـــدم وجـــود مشكلة فــي رفـــع الــعــقــوبــات غير 
املنسجمة مع االتفاق النووي، وهو ما كانت 
الجديد«، مصادر  »العربي  لـ إليه،  قد أشــارت 
مــواكــبــة لــهــذه املـــفـــاوضـــات. أمـــا وضـــع أفـــراد 
وكيانات جديدة على قائمة العقوبات بتهمة 
العاقة مع »فيلق القدس«، الذراع الخارجية 
»الحرس الثوري«، فيبعث برسالة مناقضة،  لـ
تشير إلى أن إدارة بايدن لن ترفع العقوبات 
ــــرس الــــــثــــــوري«. وكــــانــــت املــــصــــادر  ــحـ ــ عــــن »الـ
املواكبة ملفاوضات فيينا قد أوضحت أن أحد 
وواشنطن  طــهــران  بــني  الرئيسية  الــخــافــات 
يعود إلى معارضة األخيرة شطب »الحرس« 
من على قائمة العقوبات، فيما تتمسك طهران 
بهذا األمر، مشيرة إلى أن بقاء هذه العقوبات 
ــررًا لــــــــإلدارة األمــيــركــيــة  ــبــ يــمــنــح مـــســـوغـــًا ومــ
إلعادة فرض العقوبات التي قد ترفعها خال 
العاقة  بذريعة  تشاء  وقتما  املباحثات  تلك 

مع »الحرس الثوري«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، ذكــــرت صحيفة »واشــنــطــن 
بوست« األميركية، أمس الجمعة، أن موسكو 
ســتــقــدم قــمــرًا اصــطــنــاعــيــًا مــتــطــورا لــطــهــران، 
»األمر الذي سيحسن بشكل كبير من قدرات 
ــران الــتــجــســســيــة«. ونــقــلــت عـــن مــســؤولــني  ــ إيـ
ــي الـــــواليـــــات املــتــحــدة  ــقـــني فــ ــابـ حـــالـــيـــني وسـ
والشرق األوسط قولهم إن القمر االصطناعي 
»كانوبوس-في«، املجهز بكاميرا عالية الدقة، 
بمراقبة منشآت خصومها  إليــران  سيسمح 

في كل أنحاء الشرق األوسط.

إلجبارها  عليها  كبير  عسكري  أو  سياسي 
»موسكو  أن  مضيفة  تــنــازالت«،  تقديم  على 
تواصل املماطلة في محادثات جنيف وتتبع 
بشأن  املغلقة  اجتماعاتها  فــي   

ً
مماثا خطًا 

ســوريــة مــع واشــنــطــن، وهـــدف الــكــرمــلــني هو 
دفع املجتمع الدولي لقبول األسد في نهاية 
املطاف كفائز بحكم األمر الواقع في الصراع 
الــــســــوري وتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع نــظــامــه«. 
التضحية  روســيــا  »تــقــبــل  أن  رجــحــت  لكنها 
ــد، مــقــابــل الــحــفــاظ عــلــى درجــة  بــرئــاســة األســ
مـــن الــنــفــوذ لــنــفــســهــا فـــي ســـوريـــة. وبــمــجــرد 
اتفاق واشنطن وموسكو على مكونات هذا 
الــحــل الـــوســـط، يــجــب إعــــادة صــيــاغــة عملية 
لتصبح  املتحدة  األمــم  تقودها  التي  الــســام 
آلية لتنفيذ اتفاق السام الذي توسطت فيه 

الواليات املتحدة وروسيا«.
ــوان  لــكــن املــــعــــارض والـــبـــاحـــث الــــســــوري رضــ
زيادة، املقيم في واشنطن، رجح أال تخرج قمة 
بايدن - بوتني باتفاق كلي على حل القضية 
السورية وفق القرار 2254. واعتبر، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــهــوة بــني الطرفني  لـــ
الروسي واألميركي شاسعة جدًا في سورية، 

وقضايا أخرى كذلك. 
لكنه توقع إمكانية التوصل التفاقات صغيرة 
ومـــحـــدودة، مــن قبيل عــدم اســتــخــدام روسيا 
»الــفــيــتــو« فــيــمــا يــتــعــلــق بــاملــعــابــر، وبــالــتــالــي 
استمرار السماح بمرور املساعدات اإلنسانية 
عبر معبر باب الهوى. واعتبر زيادة أن »اللقاء 
األهم بشأن امللف السوري خال جولة بايدن 
األوروبية، ربما يكون لقاءه بالرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان )على هامش قمة حلف 
 ،

ً
شمال األطلسي( الذي يتوقع أن يكون شاما

قوات  اإلشكالية مع  العاقة  وخاصة طبيعة 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«. وأشــــار إلـــى أنـــه »مــن 
التفاهم بني  أو  الصفقة  الصعب توقع حجم 
أردوغــان وبايدن، فليس هناك أية تسريبات 
تدل على املوقف األميركي الجديد، سوى أن 
في  قواتها  بقاء  على  بــايــدن ستحافظ  إدارة 

سورية«.
السابق في  السوري  السفير  رأى  من جهته، 
ــاروق طـــه، أن »املــلــف الــســوري  بــيــاروســيــا فــ
ــايـــدن ســيــطــرح ليس  عــلــى طـــاولـــة بــوتــني وبـ
بـــغـــايـــة الــــخــــروج بـــحـــل نـــهـــائـــي«، مــوضــحــًا، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــبـــحـــث ســيــكــون  لــــ
اســتــكــشــافــيــًا بــالــنــســبــة لـــبـــايـــدن، وســيــطــلــب 
الروس مقابل الحل أثمانًا باهظة وتنازالت 
واضحة في امللفات األخــرى، وأميركا ليست 
جاهزة لذلك«. وأعرب عن اعتقاده أنه »يمكن 
الصفقة بحالة واحــــدة، وهــي شعور  إنــجــاز 
الــروس بحجم الورطة التي أدخلوا أنفسهم 
فيها بسورية، وفي كل األحوال، سيكون رأس 

األسد على الطاولة«.

لم تنضم كوادر جديدة للحزب منذ سنوات )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( »تظهر العقوبات الجديدة مواصلة واشنطن مالحقة »الحرس الثوري

يشير فرض اإلدارة 
األميركية، قبل 

انطالق الجولة 
السادسة من 

مفاوضات فيينا 
بشأن الملف النووي 

اإليراني األسبوع 
المقبل، عقوبات 

على أشخاص 
بحجة التعاون مع 

»الحرس الثوري« 
اإليراني إلى أن 

واشنطن ترفض 
إخراج »الحرس« من 

دائرة االستهداف

تتجه األنظار إلى قمة الرئيسين األميركي والروسي، لمعرفة السياسة 
التي ستنتهجها واشنطن بشأن سورية، وما إذا كان األمر سيقتصر على 

الحصول على تنازل من موسكو في موضوع إدخال المساعدات
قضيةالحدث

رسائل أميركية متناقضة 
والمفاوضات بـ»مراحلها األخيرة«

تنازالت جزئية أم 
صفقة كاملة؟

تقرير

أوستن 
قلق

أقرّ وزير الدفاع األميركي 
لويد أوستن، أول من أمس، 

بقلقه لوجود سفينَتين 
إيرانيَّتين في المحيط 

األطلسي، يبدو أنّهما 
تحمالن أسلحة موّجهة 

لفنزويال، فيما أّكد 
المتحّدث باسم الخارجيّة 

نيد برايس أنّه »إذا كان األمر 
يتعلّق بنقل أسلحة فنحن 

مستعّدون للرّد«. 

»واشنطن بوست«: 
موسكو ستقدم قمرًا 

اصطناعيًا لطهران

فاروق طه: أميركا ليست 
جاهزة لتقديم أثمان 

لروسيا مقابل حل

الصين: التنمر 
األميركي السبب الجذري 

لألزمة النووية

ال يملك الحزب أي 
تصور ثابت للمشاركة 

بانتخابات أكتوبر

رضوان زيادة: الهوة بين 
روسيا وأميركا شاسعة 

جدًا في سورية

يواجه الحزب الشيوعي 
العراقي تحديات عدة، 

تعود خصوصًا لتحالفه 
مع التيار الصدري في 

انتخابات 2018، فيما فشل 
في استثمار الحراك
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تستبعد تقديرات 
مصرية أن يبلغ النقص 
500 مليون متر مكعب

القاهرة ــ العربي الجديد

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة 
»الـــعـــربـــي  وحـــكـــومـــيـــة مـــصـــريـــة، لــــ
عبدالفتاح  الرئيس  إن  الــجــديــد«، 
وزارة  فريق  مــن  فنيًا  تقريرًا  تلقى  السيسي 
ــــن مـــتـــابـــعـــة مـــســـتـــجـــدات  الـــــــــري، املـــــســـــؤول عـ
حاسم  بشكل  يستبعد  النهضة،  سد  قضية 
أن يــتــســبــب املــــلء الــثــانــي لــلــســد، املـــقـــرر هــذا 
الــصــيــف، فـــي أي ضـــرر ملــصــر، ســــواء اكتمل 
بكميته املـــرجـــوة مــن الــجــانــب اإلثــيــوبــي، أو 
حاليًا  القائمة  الفنية  املشاكل  نتيجة  تعثر 

في عملية تعلية الجزء األوسط من السد.
ــيـــســـي، ومـــديـــر  ــادر أن الـــسـ ــــصـــ ــت املـ ــ ــافـ ــ وأضـ
املـــخـــابـــرات الــعــامــة عـــبـــاس كـــامـــل، طــلــبــا من 
الفريق الفني، برئاسة وزير الري محمد عبد 
»الضرر غير  لعبارة  العاطي، ترجمة عملية 
املحتمل«، التي أصبحت بالفعل هي »الخط 
األحمر« الجديد للقاهرة في القضية، بحيث 
املائية  بـــالـــواردات  يتم تحديد جـــدول رقــمــي 
املــتــوقــعــة مـــن الــنــيــل ملـــصـــر، خــــال الــعــامــن 
الحالي واملقبل بفتراتهما املختلفة، وحساب 
حجم الضرر الذي يمكن استيعابه وتعويضه 
باألدوات الفنية املتاحة، مثل مشاريع تبطن 
الترع، وتحلية املياه، والسياسات والقرارات 
املــزروعــات  مساحات  تقليص  بشأن  القائمة 

الشرهة للمياه.
وكــشــفــت املـــصـــادر أن الــفــريــق الــفــنــي أكـــد أن 
مــصــر يــمــكــنــهــا بــســهــولــة تــعــويــض الــنــقــص، 
حتى خمسة مليارات متر مكعب في حصتها 
الواردة إلى بحيرة ناصر، لكن نقص أي كمية 
حَمد 

ُ
أكبر مــن ذلــك ســيــؤدي إلــى مشاكل ال ت

الــجــفــاف املمتد.  فــتــرات  فــي  عقباها، خــاصــة 
النقص  يبلغ  أن  الفني  الفريق  استبعد  كما 
500 مليون متر مكعب، خال العامن الحالي 
لفيضان  املمتازة  التوقعات  بسبب  واملقبل، 
الــنــيــل واألمـــطـــار الــغــزيــرة املــتــوقــع هطولها 

ــرات املــنــاخــيــة مـــؤاتـــيـــة لـــبـــدء عملية  ــؤشــ املــ
خال  اإلثيوبي  النهضة  لسد  الثاني  املــلء 
مــايــو/أيــار املــاضــي، مــا يعني وقــف عملية 
تــصــريــف املـــيـــاه مـــن بــحــيــرة الـــســـد ملــجــرى 
النيل األزرق، والبدء في التخزين، استعدادًا 
لتنفيذ التعلية املطلوبة في جسم السد من 
إلــى 13 مليار  جهة، وحجز كمية قد تصل 
متر مكعب من املياه. وفي وقت سابق هذا 
الــري اإلثيوبي سيليشي  الشهر، قال وزيــر 
بيكيلي إن »املــلء الثاني سيتم إنجازه في 
22 يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، وســيــبــدأ تــولــيــد 
الكهرباء في 22 أغسطس/آب«. وأشيع في 
اإلعـــام املــصــري أنــه »اعــتــرف بفشل املــلء«، 
وأنه »ستتم تعلية القطاع األوسط من السد 
إلــى 573 مترًا فقط بــداًل مــن 595 مــتــرًا«، ما 

يعني عــجــز بـــاده عــن إنــجــاز املـــلء الثاني 
ــان مـــقـــررًا، بــحــجــز 13.5 مــلــيــار متر  كــمــا كــ
املــيــاه، واالكتفاء بحجز كمية ال  مكعب من 
تزيد عما تم حجزه العام املاضي، بن 7 و9 
مليارات متر مكعب، وهو ما يكفي بالفعل 
الــجــديــدة  الــتــوربــيــنــات  اثــنــن مــن  لتشغيل 

الخاصة بتوليد الكهرباء.
وبحسب املخطط اإلثيوبي، سوف يتم توليد 
مكتملتن  وحــدتــن  مــن  ميغاواتًا   750 نحو 
اآلن إلنتاج الكهرباء، بحيث تولد كل وحدة 
اإلجمالي  املــعــدل  يبلغ  حيث  ميغاواتًا،   375
إلنــجــاز املـــشـــروع حــالــًيــا نــحــو 80 فــي املــائــة. 
ففي األسبوع األول من مــارس/آذار املاضي، 
تم تركيب أول أنبوبن ضخمن من األنابيب 
التخزين  بحيرة  مــن  املــيــاه  لنقل  املخصصة 
إلنتاج  الكهرومائية  املحطة  إلــى  الرئيسية 
الطاقة، وذلك بالتعاون مع شركتن إيطالية 
الــنــشــاط.  وفــرنــســيــة، متخصصتن فــي هـــذا 
ومن املقرر تركيب أربعة أنابيب أخــرى بعد 
الــكــهــربــاء.  الــتــجــريــبــي إلنــتــاج  بـــدء التشغيل 
للسد  الوسطى  التعلية  اإلثيوبيون  وأنــجــز 
تتبقى  مـــتـــرًا   29 أن  كــمــا  مـــتـــرًا،   566 بــنــحــو 
لــتــحــقــيــق االرتـــــفـــــاع املـــســـتـــهـــدف، عــلــمــًا بـــأن 
ــنـــاســـب لــتــحــقــيــق ذلــــك،  ــنـــي املـ الــــجــــدول الـــزمـ

واالستفادة منه لحجز الكمية املطلوبة، هو 
أن يتم االنتهاء من اإلنشاءات خال 25 يومًا 
على األكثر، لكن هذا األمر يعني أنه في خال 
ــــلء ذاتـــهـــا ســيــتــم الــحــجــز بــصــورة  عــمــلــيــة املـ
تعسفية دون السماح بتمرير أي كميات من 
املــيــاه لــســد الــروصــيــرص لتعويض مــا فــات 

اإلثيوبين من وقت.
ــلـــبـــات املـــصـــريـــة  وهــــنــــا تـــتـــضـــح أهـــمـــيـــة الـــطـ
ــيـــة الــســابــقــة بــــــــاإلدارة املــشــتــركــة  والـــســـودانـ
لفترات امللء والتشغيل، ألن غياب املعلومات، 
وانعدام الشفافية من قبل الجانب اإلثيوبي، 
والترصد املتبادل، كل ذلك يعرقل االستجابة 
املشتركة للتغيرات الفنية واملناخية الطارئة، 
كما يحيط اإلجــراءات بالغموض وصعوبة 
وإلــى جانب  الـــوارد حدوثها.  املشاكل  توقع 
هذه املسألة، فإن حجز أي كمية دون اإلخطار 
بها سلفًا، وبدون منح دولتي املصب الوقت 
الكافي لتدبير احتياجاتهما، ُيصّعب قبول 
اتفاق  إلــى  املفتقر  الحالي  الــوضــع  استمرار 
شــامــل ومــلــزم على قــواعــد املـــلء والتشغيل، 
ألنـــه يــهــدد بــتــكــرار حــالــة الــغــمــوض هـــذه كل 
صـــيـــف، بــمــا فـــي ذلــــك الـــســـنـــوات الـــتـــي ربــمــا 
تــشــهــد انـــخـــفـــاضـــًا فــــي كـــمـــيـــات األمــــطــــار أو 

فترات الجفاف املمتد.
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وضعت مصر خطًا أحمر 
جديدًا في ملف سد 

النهضة اإلثيوبي يتمثل 
في حدوث »ضرر غير 

محتمل« يستحيل معه 
تعويض النقص في 

منسوب مياه النيل

توقعات مصرية بزيادة »كبيرة« في مياه النيل )محمد الشاهد/فرانس برس(

خال هذه الفترة على هضبة الحبشة، والتي 
وربــمــا  »كــبــيــرة«،  متوقعة   

ً
زيــــادة ستنعكس 

التي  املياه  املاضي، في كمية  العام  أكبر من 
ستخزن في بحيرة ناصر، وكذلك في مفيض 

توشكى جنوب غربي نيل مصر.
ــذه  ــي هــ ــ ــرف الــــســــلــــطــــة فــ ــ ــــصـ ــة تـ ــيـ ــفـ ــيـ وعـــــــن كـ
البيانات، وما ستفضي إليه املتابعة الدائمة 
والــدقــيــقــة مــن قــبــل الــفــريــق الــفــنــي لــتــطــورات 
اإلنـــــــشـــــــاءات اإلثــــيــــوبــــيــــة املـــتـــبـــاطـــئـــة، قـــالـــت 
املصادر إن جميع االتصاالت املصرية حاليًا 
تــركــز عــلــى اســتــكــشــاف إمــكــانــيــة عــقــد جلسة 
تــفــاوض جــديــدة خــال فــتــرة املـــلء أو قبلها، 
فـــي الــشــهــر الــحــالــي أو املــقــبــل، تــحــت رعــايــة 
أمــمــيــة أو أفــريــقــيــة، وبــالــتــالــي الــتــأكــيــد على 
تبديد مخاوف، واشنطن تحديدًا، والعواصم 
الـــغـــربـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، وبــــكــــن، بـــعـــدم تــفــكــيــر 
القاهرة في اللجوء لحل عسكري لألزمة في 
املرحلة الحالية، طاملا أن األمــر لم يصل إلى 
مــرحــلــة »الـــضـــرر غــيــر املــحــتــمــل«. وأوضــحــت 
املقبلة ستكون  الفترة  فــي  الــرســائــل  هــذه  أن 
جميع  تتمكن  كي  فنية،  ببيانات  مصحوبة 
العامة  املهتمة، ومــن بينها األمانة  األطــراف 
لألمم املتحدة، ورئاسة مجلس األمن، من أن 

تكون على دراية باملوقف من جوانبه كافة.
ــادر أن الــــجــــدل حـــــول حـــدة  ــ ــــصـ ــــت املـ ــافـ ــ وأضـ
شــغــل حيزًا  املحتمل  وغــيــر  املحتمل  الــضــرر 
ــيــــة والــــــري  ــقــــاشــــات وزيـــــــــري الــــخــــارجــ ــن نــ ــ مـ
املصرين في السودان، األربعاء املاضي، مع 
رئيس مجلس السيادة االنتقالي عبدالفتاح 
الـــبـــرهـــان، وكـــذلـــك نــظــيــريــهــمــا الــســودانــيــن، 
الصلة  ذات  البيانات  االطـــاع على  تــم  حيث 
املــســجــلــة فـــي ســـد الـــروصـــيـــرص حــتــى اآلن، 
ــر الــفــنــيــة  ــاريـ ــقـ ــتـ ــــت مــــقــــارنــــات بــــن الـ ــريـ ــ وأجـ
املصرية والسودانية بشأن توقعات الفيضان 
هــذا العام، وحجم الضرر الــوارد حدوثه في 

سيناريوهات امللء الثاني املختلفة.
وشـــــددت املـــصـــادر عــلــى أن املــنــاســيــب الــتــي 
سجلت حتى أمس األول، في جميع السدود 
تعّبر  وال  للغاية،  آمنة  واملصرية  السودانية 
ــحــــت أنــــه على  عـــن بــــدء املـــــلء فــعــلــيــًا. وأوضــ
امللء  لبدء  املائية  املتطلبات  توافر  الرغم من 
مــع تــصــريــف كــمــيــات كــافــيــة إلـــى بــحــيــرة سد 
الفنية فــي السد،  فــإن املشاكل  الــروصــيــرص، 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــتــعــلــيــة الــوســطــى تــحــديــدًا، 
»ربــمــا ال تمكن اإلثــيــوبــيــن مــن املـــلء املبكر، 
أو قد تسمح بذلك، مع عدم وصول امللء إلى 

املعدالت املرجوة سريعًا«.
الـــجـــديـــد«  ـــق أن حـــصـــلـــت »الــــعــــربــــي  ــبـ وســ
أن جميع  أوضـــح  مــصــري  فني  تقرير  على 

اتصاالت لعقد جولة تفاوض بشأن سد النهضة

»الضرر غير المحتمل«... خط أحمر لمصر
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