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القانونية مستمرة

للحديث تتمة...

تسهيالت 
أميركية إليران 

تمهيدًا لالتفاق

توحيد تعيين القضاة في مصر: توسيع لسلطة االستخبارات

التي  النووي  االتفاق  حول  فيينا  محادثات  لدفع  جديدة  أميركية  محاولة  في 
استؤنفت أمس السبت، حررت واشنطن أرصدة إيرانية للسماح لألخيرة بدفع مستحقات 
المتشدد، وذلك قبيل  بموقفها  التمسك  أن طهران واصلت  المتحدة، غير  لألمم 

االنتخابات الرئاسية التي تشهدها بعد بضعة أيام

طهران، فيينا ـ العربي الجديد

انطالق  املتحدة  الواليات  استبقت 
الــجــولــة الـــســـادســـة مـــن املــحــادثــات 
إيــران،  فــي فيينا مــع  غير املباشرة 
ــعــــودة إلــــى االتـــفـــاق  أمــــس الـــســـبـــت، حــــول الــ
ــــدت أنــهــا  ــــووي، بــتــســهــيــالت لـــطـــهـــران بـ ــنـ ــ الـ
بني  التــفــاق  التمهيد  نحو  الــدفــع  تستهدف 
قريبًا، خصوصًا  يبدو  أنــه ال  البلدين، غير 
ــًا تــفــصــل عــــن إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات  ــامــ أن أيــ
يونيو/حزيران   18 في  اإليرانية  الرئاسية 
ــانـــي،  الـــحـــالـــي الخـــتـــيـــار خــلــف لــحــســن روحـ
ومــا يعنيه ذلــك مــن تأجيل أي اتــفــاق حتى 
السلطة،  الجديد  اإليــرانــي  الرئيس  اســتــالم 
ــك بـــالـــتـــوازي مـــع اســتــمــرار الــتــشــدد في  وذلــ
املواقف اإليرانية بطلب رفع »كل العقوبات 

الالإنسانية اآلن«.
ــــوة الفـــــتـــــة، ســـمـــحـــت الـــــواليـــــات  ــطـ ــ وفـــــــي خـ
مجّمدة  أرصـــدة  باستخدام  إليـــران  املتحدة 
الـــ16  يقارب  ما  الجنوبية لسداد  في كوريا 
مليون دوالر كانت طهران مدينة بها لألمم 
التصويت  حق  األخــيــرة  لتستعيد  املتحدة، 
في الجمعية العامة لألمم املتحدة. وتمّكنت 
العامة،  الجمعية  فــي  التصويت  مــن  إيـــران 
خــمــســة  ــتــــخــــاب  النــ الـــجـــمـــعـــة،  األول  أمــــــس 
أعضاء جدد غير دائمني في مجلس األمن. 
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة األميركية 
بسداد  عــادة  األميركية  الحكومة  »تــرخــص 
مستحقات األمـــم املــتــحــدة، بما فــي ذلــك من 
الــعــامــة والــخــاصــة ملكتب  التراخيص  خــالل 
إدارة األرصــــدة األجــنــبــيــة«. وفــقــدت طــهــران 
حــق الــتــصــويــت فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، 
ألن عليها مــتــأخــرات مــنــذ عــامــني. وطــهــران 
مديونة لألمم املتحدة بأكثر من 65 مليون 
دوالر، لــكــنــهــا ســــددت الــحــد األدنـــــى الــــالزم 

الســتــعــادة حــق الــتــصــويــت. وقــــال املــتــحــدث 
باسم األمم املتحدة فرحان حق »إيران دفعت 
الــحــد األدنـــى املــقــرر«، مــؤكــدًا أنــهــا يمكن أن 
تصّوت اآلن. وتقول إيران إن هناك 20 مليار 
دوالر من عائداتها النفطية مجّمدة في دول 
مثل كوريا الجنوبية والعراق والصني منذ 
عــام 2018 بموجب الــعــقــوبــات الــتــي أعــادت 
بــقــرار من  املتحدة فرضها عليها  الــواليــات 

إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. 
لــكــن الــســفــيــر اإليــــرانــــي لــــدى األمــــم املــتــحــدة 
ــي تــغــريــدة  ــــي كـــتـــب فــ ــــجـ مــجــيــد تـــخـــت راونـ
ــن الــجــهــود  »بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ســـتـــة أشـــهـــر مــ
لــتــحــقــيــق ذلــــك، أعــلــنــت األمــــم املــتــحــدة أنــهــا 
تلقت األمـــوال«. وحّمل املسؤولية في تأخر 
ــديـــون إلــــى »الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة  ســــداد الـ
 إنــهــم »لـــم يــحــرمــوا 

ً
غــيــر الــقــانــونــيــة«، قــائــال

شعبنا من الــدواء فحسب، بل حرموا إيران 
املــتــحــدة«.  لــألمــم  تــســديــد مستحقاتها  مـــن 
يجب  الالإنسانية  العقوبات  »كــل  وأضـــاف 
ــرفــع اآلن«. ولفت إلــى أن »ادعـــاء اإلدارة 

ُ
أن ت

تجاه  سياستها  تغيير  الحالية  األميركية 
االتفاق النووي هو مجرد كالم، وعمليًا فإن 
ســيــاســة الــضــغــوط الــقــصــوى الــتــي فرضها 

ترامب ضد إيران ما زالت مستمرة«.
جاء ذلك قبل يوم واحد من انطالق الجولة 
الـــســـادســـة ملــبــاحــثــات فــيــيــنــا الـــنـــوويـــة غير 
ــبــــاشــــرة بــــني طــــهــــران وواشــــنــــطــــن، أمـــس  املــ
الــســبــت، والــتــي بـــدأت بعقد اجــتــمــاع للجنة 
املشتركة لالتفاق النووي بشأن رفع الحظر 
املتحدة  الواليات  عــودة  األميركي واحتمال 
الشاملة. وترأس  املشتركة  العمل  إلى خطة 
ــاع مـــســـاعـــد األمـــــــني الــــعــــام لــجــهــاز  ــمــ ــتــ االجــ
الــخــدمــة الــخــارجــيــة فــي االتـــحـــاد األوروبــــي 
ــــي  ــرانـ ــ ــــد اإليـ ــــوفـ ــيـــــس الـ ــ إنــــريــــكــــي مـــــــورا ورئـ
لــلــمــفــاوضــات عــبــاس عــراقــجــي. وحـــث وزيــر 

ــــاس جــمــيــع  الـــخـــارجـــيـــة األملــــانــــي هـــايـــكـــو مـ
األطـــراف على إبـــداء املــرونــة فــي املــحــادثــات. 
وقــال لوكالة »رويترز« أمــس: »األمــر يتعلق 
األطــراف  جميع  مــن  والبراغماتية  باملرونة 
املـــشـــاركـــة«. وأضـــــاف »الــتــســويــف لــيــس في 

مصلحة أحد«.
وســبــق االجــتــمــاع ســجــال بــني رئــيــس الوفد 
ــركــــي روبــــــــرت مــــالــــي ورئــــيــــس الـــوفـــد  ــيــ األمــ
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ــقــــرارات  بــعــد مـــــرور 10 أيـــــام عــلــى صـــــدور الــ
ــديــــدة لـــلـــرئـــيـــس املــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  الــــجــ
الـــهـــيـــئـــات  شــــــــؤون  إدارة  ــأن  ــشــ بــ الـــســـيـــســـي 
ــر، ال يـــــــــزال الـــقـــضـــاة  ــ ــــصـ ــــي مـ الــــقــــضــــائــــيــــة فــ
ــــار على  املـــصـــريـــون ُيــحــصــون مـــا لــهــا مـــن آثـ
تــغــيــيــر شــكــل مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة فـــي الـــبـــالد، 
لتعييناتهم.  ــمــة 

ّ
املــنــظ الــجــوانــب  خــصــوصــًا 

القرارات  هذه  يستتبع  ما  القضاة  ويحصي 
من إعادة تشكيل شخصية القاضي أو عضو 
ونقل  البعيد،  املـــدى  على  القضائية  الهيئة 
ــرارات تــعــيــيــنــات الــقــضــاة  ــ مــركــز الـــقـــوة فـــي قــ
الــجــدد إلــى خــارج الهيئات ذاتــهــا، وتقليص 
دور املجالس العليا لتلك الهيئات وسلطتها 
االختبار واالخــتــيــار من  فــي تحديد معايير 
بــني الــخــّريــجــني املــتــقــدمــني لــشــغــل الــوظــائــف 

القضائية.
ــاث، الـــتـــي ال  ــ ــ فــبــعــيــدًا عـــن قــضــيــة تــعــيــني اإلنـ
تـــزال تثير جـــداًل داخـــل األوســـاط القضائية، 

اإليــرانــي عــبــاس عــراقــجــي. لكن الــســجــال لم 
بوفاة  بــل  فيينا،  بمباحثات  عــالقــة  لــه  تكن 
ــان نـــيـــك نـــفـــس،  ــ ــاسـ ــ ــاشــــط اإليــــــرانــــــي سـ ــنــ الــ
ــهــــران، قــبــل نحو  فـــي ســجــن بــالــعــاصــمــة طــ
إذ عّبر مالي عــن أسفه لوفاته في  أســبــوع، 
بأنه  سجنه  واصفًا  »تويتر«،  على  تغريدة 
»غــيــر عــــادل«، ومتهمًا الــســلــطــات اإليــرانــيــة 
ــال الــطــبــي« بــحــقــه. ودعـــا  ــمـ بــمــمــارســة »اإلهـ
ــان. لــكــن  ــ ــــسـ ــقـــوق اإلنـ ــــى احــــتــــرام حـ إيـــــــران إلـ
ســرعــان مــا رد عليه عــراقــجــي، فــي تغريدة 
عــبــر »تـــويـــتـــر«، بــالــتــركــيــز عــلــى الــعــقــوبــات 
األميركية ضد إيران والتي قال إنها »حّملت 
82 مليون إيرانيًا معاناة«. وقال عراقجي إن 
»ترامب قد رحل لكن عقوباته غير القانونية 
واإلجــــرامــــيــــة ال تـــــزال مـــســـتـــمـــرة«، مــخــاطــبــًا 
رئــيــس الــوفــد األمــيــركــي بــالــقــول »ال حاجة 
حينما  الــتــمــاســيــح،  دمـــوع  وذرف  للتباكي 
تتواصل جهود أميركا لفرض املعاناة واأللم 
على 82 مليون إيــرانــي«. وتــابــع: »اإلرهـــاب 
االقتصادي، السيما في ظل جائحة كورونا، 
جريمة ضد اإلنسانية«. وكان ساسان نيك 
نفس، قد اعتقل عام 2019 بتهمة »ممارسة 
الـــدعـــايـــة ضـــد الـــنـــظـــام« و»الـــعـــمـــل ضـــد أمــن 

املرتقب  تصرفها  الــعــامــة  النيابة  تعلن  ولــم 
اإلنــاث  عمل  سيبدأ  وكــيــف  اآلن،  حتى  فيها 
فــيــهــا ابـــتـــداء مــن األول مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول املقبل، جاء قرار السيسي بحظر قبول 
الــخــريــج الــواحــد فــي أكــثــر مــن هــيــئــة، ليمثل 
الخطوة الثانية على طريق السيطرة الكاملة 
على جميع تعيينات القضاء. وكانت الخطوة 
الهيئات  إخــضــاع جميع  فــي  تمثلت  األولـــى 
لقرار السيسي بإلحاق املّرشحني الناجحني 
لاللتحاق  تمهيدًا  الشخصية  املــقــابــالت  فــي 
الوطنية  األكاديمية  في  للدراسة  بالهيئات، 
لـــلـــتـــدريـــب، الـــتـــابـــعـــة عــمــلــيــًا لــالســتــخــبــارات 
الــعــامــة املــصــريــة، بــل واســتــخــدام األكاديمية 
ــرة ونـــهـــائـــيـــة الخــتــيــار  ــيــ كـــــــأداة تـــرشـــيـــح أخــ
ــقـــضـــاة، شــأنــهــم فـــي ذلــــك شــــأن املــتــقــدمــني  الـ
الحكومية  والــوظــائــف  الــدبــلــومــاســي  للعمل 

األخرى.
الــذي نّص  الجديد،  القرار  وبموجب تطبيق 
للتعيني  املقبولني  أســمــاء  تــكــرار  »عـــدم  على 
اعــتــبــارًا مـــن دفــعــة عـــام 2018 بــالــنــســبــة إلــى 
مجلس الدولة والنيابة العامة، ودفعة 2013 
بــالــنــســبــة لــلــنــيــابــة اإلداريـــــــة وهــيــئــة قــضــايــا 
الـــدولـــة«، على الــقــرار الــســابــق بــالــتــدريــب في 
األكاديمية، فاألقرب للتنفيذ الواقعي أن يتم 
الجهات  املقبولني في جميع  أسماء  ترشيح 
ــداء مـــن أقـــــرب دورة الخـــتـــيـــار األعـــضـــاء  ــتــ ابــ
الجدد، بواسطة األكاديمية الوطنية للتدريب 
أسماء  املنوطة بجمع  والتي ستكون  ذاتها، 
املرشحني للعمل القضائي، بغية إخضاعهم 

للدورات التدريبية.
ويدعم هذا االتجاه أن األكاديمية تملك سلطة 
اســتــبــعــاد بــعــض الــخــريــجــني الــذيــن اجــتــازوا 
ــبــــارات واملـــقـــابـــالت الــخــاصــة  ــتــ بــالــفــعــل االخــ
بــالــجــهــة الــقــضــائــيــة ذاتـــهـــا، حــيــث يــتــم إبــالغ 
االختبارات  اجــتــازوا  الذين  املقبولني  أسماء 
واملقابالت الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من 

ملــدة 8 عامًا،  الــبــالد« وحــكــم عليه بالسجن 
قــبــل اإلعـــــالن، الــســبــت مـــا قــبــل املـــاضـــي، عن 
ــه بـــعـــد تــــدهــــور وضـــعـــه الـــصـــحـــي فــي  ــاتــ وفــ

املستشفى بعد نقله إليها من السجن.
وكان عراقجي، الذي وصل أمس إلى فيينا، 
قــــال الــجــمــعــة إنــــه »مــــن املــتــوقــع أن يــواصــل 
ــاورات بــشــأن  ــ ــشــ ــ ــاركــــون فــــي فــيــيــنــا املــ ــشــ املــ
إمكانية عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق 
الــنــووي وضــمــان التنفيذ الــكــامــل والــفــعــال 
ــك بـــالـــقـــول إن  لـــهـــذه االتـــفـــاقـــيـــة«. وســـبـــق ذلــ
القضايا الرئيسية في مفاوضات فيينا »لم 
تحل بعد«. كما كشف املتحدث باسم لجنة 
ــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة في  ــ األمـ
أبــو الفضل عموئي، في  الــبــرملــان اإليــرانــي، 
الجديد«، عن وجود  »العربي  لـ وقــت سابق 
اآلن دون  ثالثة خــالفــات مهمة حالت حتى 
ــال إن »أمــيــركــا لم  الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق، وقــ
تقبل بعد برفع جميع العقوبات، وهذا أمر 
غير مقبول إليــران«، مشيرًا إلى خالف آخر 
هو »عــدم قبول أميركا بموقف إيــران حول 
التحقق من رفع العقوبات«، مشددًا على أن 
األميركي  اإلعـــالن  لــن تكتفي بمجرد  بـــالده 
عــن رفــع العقوبات وتــريــد التحقق مــن ذلك 

والرقابية،  والسيادية  األمنية  الجهات  قبل 
ــاق املـــرشـــحـــني املـــجـــازيـــن أمــنــيــًا  ــحـ ــم يــتــم إلـ ثـ
إال  تعيني  يتم  ال  النهاية  وفــي  باألكاديمية، 
من اجتازوا هذه الدورة بنجاح. وكان النظام 
قـــرار قبول  املــعــمــول بــه سابقًا يتيح صـــدور 
الــخــريــج فـــي أكــثــر مـــن هــيــئــة قــضــائــيــة، على 
قــرار جمهوري  أول  بموجب  تعيينه  يتم  أن 
يصدر بذلك، وُيسمح له بالتحويل إلى هيئة 
أخرى بحسب رغبته، طاملا تّم قبوله. أما اآلن، 
فلن ُيقبل تدريب مقبول واحد في األكاديمية 
لن  وبالتالي  قضائية،  هيئة  من  ألكثر  تبعًا 
ــد فــي أكــثــر مــن قــرار  يــتــكــرر اســـم مــقــبــول واحـ

جمهوري بالتعيني.
ــابـــل هـــــذا الــتــقــلــيــص الــــواضــــح لــســلــطــة  ــقـ ومـ
كــل الــهــيــئــات فــي اخــتــيــار أعــضــائــهــا الــجــدد، 
تدريجيًا.  اتها  إجراء في  األكاديمية  تتوسع 
وفــي هــذا اإلطـــار، باتت مــدة الـــدورة الواحدة 
أربــعــة أشــهــر ونــصــف الشهر، تــجــرى بعدها 
االختبارات النهائية في أربعة أيــام، على أن 
تــكــون مـــدة الـــدراســـة يــومــيــًا ثــمــانــي ســاعــات. 
وتــدّرس املــواد في صورة »حصص تدريبية 
متالحقة« في مجاالت اإلدارة واألمن القومي 
وحروب الجيلني الرابع والخامس ومواجهة 
الشائعات والتطرف وتنظيم الدولة )داعش( 
والنظم السياسية، وتم تخصيص مجموعة 
القانوني  املجال  في  استثنائية  محاضرات 

للمرشحني للهيئات القضائية.
النيابة  في  أخيرًا  املعينة  الدفعات  وشهدت 
ــة ومــجــلــس  ــ ــدولـ ــ الـــعـــامـــة وهـــيـــئـــة قـــضـــايـــا الـ
الـــدولـــة اســتــبــعــاد عـــدد مــن املــقــبــولــني بسبب 
ظهرت  التي  الشخصية  وتوجهاتهم  آرائهم 
في أدائهم خالل الــدورة، وهو ما يؤكد أنها 
وسيلة  بل  علمية،  محاضرات  مجرد  ليست 
للتصفية عن قرب بإخضاع املرشح لظروف 
دراسية ونقاشية مختلفة. وبحسب مصادر 
خـــضـــعـــت لـــبـــعـــض املــــحــــاضــــرات الــقــانــونــيــة 

عــلــى أرض الـــواقـــع. كــمــا تــحــدث عـــن خــالف 
ثـــالـــث مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة وهــــو مــرتــبــط 

»بترتيب تنفيذ الخطوات«.
ــارة أخــــرى ســلــبــيــة، نــفــى املــتــحــدث  ــ وفـــي إشـ
بــاســم الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة ســعــيــد خطيب 
زادة، أي عالقة بني رفع واشنطن عقوباتها 
عن إيرانيني ومفاوضات فيينا. وأضاف في 
العقوبات  رفــع هــذه  أن  الجمعة  تصريحات 
أن  نــّيــة، خصوصًا  »ال يحمل رســالــة حسن 
األمر رافقه تجديد اإلرهاب االقتصادي«، في 
إشارة إلى فرض اإلدارة األميركية عقوبات 
عــلــى أشـــخـــاص وكــيــانــات خــارجــيــة بتهمة 
العالقة مع »فيلق القدس« اإليراني، تزامنا 
إيرانيني.  عــن مسؤولني  العقوبات  رفــع  مــع 
ودعـــا املــســؤول األمــيــركــي، بــايــدن إلــى »رفــع 
مــؤثــر لــلــعــقــوبــات مــع إمــكــانــيــة الــتــحــقــق من 
إلــغــائــهــا، والــتــخــلــي عــن ســيــاســة الــضــغــوط 
القصوى لترامب بداًل من مواصلة طريقه«. 
رفع  أعلنت  قد  األميركية  الخارجية  وكانت 
الــعــقــوبــات عـــن ثـــالثـــة مـــســـؤولـــني إيــرانــيــني 
ســـابـــقـــني فــــي الـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي، وشــركــتــني 
األمــيــركــيــة  لــلــعــقــوبــات  تــعــرضــتــا  صينيتني 

سابقًا بتهمة االلتفاف على العقوبات.

باألكاديمية، فهي تركز على االهتمام بحجم 
ــبـــارات ذات  ــتـ ــدد الــقــضــايــا واالعـ اإلنـــجـــاز وعــ
الشباب،  القضاة  نفوس  في  الكمية  املعايير 
ما يكون له آثار بالغة السلبية على مستقبل 
جــمــيــع الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة وطــريــقــة إدارة 

مرفق العدالة.
فعلى الــرغــم مــن االعـــتـــراف الــعــام فــي جميع 
العناصر  التقاضي هو من  الهيئات أن بطء 
ــنــــني  ــواطــ ــــاس املــ ــســ ــ ــاب إحــ ــيــ ــغــ األســـــاســـــيـــــة لــ
بــإمــكــانــيــة تحقيق الــعــدالــة فــي مــصــر، إال أن 
الــحــلــول الـــتـــي ســبــق تــقــديــمــهــا فـــي مختلف 
النقاشات واملؤتمرات منذ ثمانينيات القرن 
املــاضــي وحــتــى االجــتــمــاعــات الــســابــقــة على 
تعديل الدستور العام املاضي، كانت تتعلق 

بــزيــادة أعـــداد الــقــضــاة واملــوظــفــني، وتوجيه 
إقامة  آليات  لتطوير  املخصصات  من  املزيد 
الدعاوى ومتابعتها وتسهيل عرضها على 
لــجــان الــخــبــرة والــفــحــص الــتــي تتعطل فيها 
معظم مــنــازعــات األشــخــاص، حيث ال يكون 
 األزمة بالضرورة بسرعة إغالق القضايا 

ّ
حل

ــام، مــــن دون االهـــتـــمـــام فــي  ــ ــكـ ــ وإصــــــــدار األحـ
منازعة  كل  في  العدالة  بتحقيق  األول  املقام 

معروضة على القاضي.
وكشفت املصادر عن ظهور مؤشرات سلبية 
فــي نوعية اإلنــجــاز فــي الــعــديــد مــن املحاكم، 
نتيجة تسابق القضاة، وخصوصًا الشباب، 
عــلــى إنــجــاز أكــبــر قـــدر مــن الــقــضــايــا. ومــثــال 
ذلـــك، ارتــفــاع نسبة األحــكــام الـــصـــادرة بعدم 

القبول والشطب إلى ما يتعدى 70 في املائة 
األحكام  وارتــفــاع نسبة  الهيئات،  فــي بعض 
الـــــصـــــادرة بـــرفـــض دعــــــــاوى املــــواطــــنــــني إلـــى 
الدولة  مجلس  فــي  مسبوقة  غير  مستويات 
ــن زيــــــادة نــســبــة األحـــكـــام   عـ

ً
تـــحـــديـــدًا، فـــضـــال

ــادرة بــنــمــاذج مـــوحـــدة لــلــحــيــثــيــات في  الــــصــ
ــفــــني واألحــــــــــــوال الــشــخــصــيــة  قـــضـــايـــا املــــوظــ
والنزاعات املدنية األخرى، مع ظهور أخطاء 
وضعف  التدقيق  غــيــاب  نتيجة  فيها،  فنية 
مـــســـتـــوى الـــفـــحـــص بـــعـــد كـــتـــابـــتـــهـــا. ورّســـــخ 
ألكثر  السيسي  بتكريم  االتــجــاه  هــذا  النظام 
القضاة الشباب إنجازًا، وليس األكثر تميزًا، 
في أكتوبر املاضي مع بداية السنة القضائية 

الحالية.
وســبــق ملجلسي القضاء األعــلــى والــدولــة أن 
للتعيني من  املــرشــحــني  إعــفــاء  طلبا رســمــيــًا 
دورات األكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة مــقــابــل إضــافــة 
ــاهـــج الـــخـــاصـــة بـــحـــروب  ــنـ ــواد واملـ ــ ــ بـــعـــض املـ
الــجــيــل الــخــامــس والـــعـــالقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
وغيرها  املــصــريــة،  السياسة  واستراتيجية 
ــه الـــقـــضـــاة  ــ ــدرسـ ــ ــا يـ ــ ــع، إلــــــى مـ ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ ــن املـ ــ مـ
الشباب فور التحاقهم بالعمل القضائي في 
مــعــهــد الـــدراســـات الــقــضــائــيــة الــتــابــع لــــوزارة 
العدل، خصوصًا أن هناك سوابق، بعد عام 
أمــنــيــة  طــبــيــعــة  ذات  مـــــواد  بـــتـــدريـــس   ،2013
واســتــراتــيــجــيــة فـــي املـــعـــهـــد. لــكــن الــســيــســي 
ــه جــمــيــع  ــقــــتــــرح، وخـــضـــعـــت لــ رفـــــض هـــــذا املــ
ُيذكر   .2020 فبراير/شباط  بحلول  الهيئات 
أن السيسي عّدل أخيرًا تشكيل مجلس أمناء 
األكاديمية الوطنية للتدريب، بصورة تؤكد 
ســلــطــة االســتــخــبــارات الــعــامــة عــلــيــهــا، حيث 
الــلــواء عــبــاس كــامــل مــديــر الجهاز،  استبقى 
عضوًا في مجلس أمنائها، بشخصه، بعدما 
كــــان يــشــغــل املــنــصــب مــنــذ إنــشــائــهــا كممثل 
لرئاسة الجمهورية عندما كان مديرًا ملكتب 

السيسي.

واشنطن تستبق الجولة السادسة 
من محادثات فيينا بتحرير أرصدة

سجال بين عراقجي ومالي قبل انطالق المباحثات )األناضول(

يغيب إحساس المواطنين بإمكانية تحقيق العدالة في مصر )فرانس برس(

عبسي سميسم

على الرغم من محاوالت »هيئة 
تحرير الشام« )جبهة النصرة 

سابقًا(، تسويق نفسها كفصيل 
معتدل، وكجزء من الثورة السورية، 
وعلى الرغم من كل التحوالت التي 

طرأت على هذا التنظيم، بدءًا من 
»القاعدة«،  إعالن فك ارتباطه بـ
إلى تغيير اسمه أكثر من مرة، 

ورفعه علم الثورة، وتبني جزء من 
شعاراتها، مرورًا بانفتاحه على 

اإلعالم الغربي، وتصديره خطابًا 
، ومطالبته الغرب بإزالة اسمه 

ً
معتدال

من قوائم التنظيمات اإلرهابية، 
بهدف أن يكون جزءًا من أي 

تسوية سياسية في املنطقة، إال أّن 
ممارسات الهيئة على األرض تشي 

بأّن كل ما قامت وتقومت به من 
تحوالت، ال يعدو كونه تغييرًا شكليًا 

موجهًا إلى الخارج. أما مكاتب 
»تحرير الشام« ولجانها، فما زالت 
تمارس أسوأ أنواع التعسف بحق 

السكان. فلجنة الغنائم التي يوحي 
اسمها بأنها تستطيع نزع ملكية 

أي عقار من دون وجه حق قانوني، 
ال تزال تمارس عملها بسلب بيوت 

وأراضي املواطنني الذين تركوها 
مرغمني بسبب الحرب، وتوزعها 
على األكثر والًء لها. كما ال يزال 
مكتب الفالح يمارس نفس مهام 
هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، بالتدخل في أدق تفاصيل 
خصوصيات املواطنني، بدءًا من 

طول جالبيب النساء وسماكة 
الخمار الذي ترتدينه، إلى التدخل في 
أنواع قصات الشعر التي يجب على 
الرجال اعتمادها بشكل ال يخالف 

الشرع، باإلضافة إلى منع كل أشكال 
االختالط في املدارس والجامعات، 
وغيرها من املمارسات التي تحّد 

من حرية األفراد في ممارسة 
حياتهم بشكل طبيعي. وعلى الرغم 

من تطوير الهيئة جهازها األمني، 
إال أّن حالة الفلتان األمني ال تزال 
سائدة في مناطق سيطرة الهيئة، 

التي تنتشر فيها كل أنواع الجرائم 
من قتل، وخطف، وسرقة، وغيرها. 
فمهمة هذا الجهاز األمني الضخم 

تتركز على االعتقاالت والقيام 
بحمالت هدفها املعلن مالحقة 

خاليا تنظيم »داعش« النائمة في 
مناطق سيطرة الهيئة، ومالحقة 

عمالء النظام السوري، إال أنها 
في الواقع تالحق الناشطني على 

وسائل التواصل االجتماعي الذين 
قد ينتقدون أداء الهيئة، أو بعض 

الناشطني الثوريني الذين يخالفون 
فكرها. التغيير التجميلي الذي أجرته 

»هيئة تحرير الشام« على خطابها 
وعلى شخصية زعيمها أبو محمد 

الجوالني، لم يترافق مع أي تغيير 
في أداء عناصر الهيئة وال بمواقف 
مكوناتها التي تضم متشددين ال 

يزالون يتبنون فكر »القاعدة«.

تنعكس القرارات الجديدة 
في مصر حول تنظيم 
تعيينات القضاة، مزيدًا 
من السلبية على نظام 
العدالة في هذا البلد، 
ال سيما مع تعزيز دور 

االستخبارات العامة 
وأكاديمية التدريب في 

اختيار القضاة

السبت،  أمــس  )الــصــورة(،  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  ربــط 
الجهود القضائية في بالده، بظاهرة محاربة اإلرهاب. ودعا السيسي، 
المحاكم  ــاء  رؤس استقباله  خــالل 
الدستورية والعليا األفارقة، ضمن 
ــال مــؤتــمــرهــم الــخــامــس،  ــم أع
وجود  ضــرورة  إلى  القاهرة،  في 
أفريقية  قضائية  اســتــراتــيــجــيــة 
متناغمة في هذا اإلطار، متحدثًا 
القضاء  مؤسسات  أهمية  عــن 
والفكر  اإلرهــاب  مواجهة  »فــي 
ــر  ــداث األط ــح ــت الــمــتــطــرف، واس

القانونية الالزمة للتعامل معه«.

محاربة اإلرهاب

القاهرة ــ العربي الجديد

قــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة إن 
ــل نقطة 

ّ
الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا مـــا زال يــمــث

معرقلة«  غير  ولكنها  »رئيسية،  خالف 
بــــني مـــصـــر وتـــركـــيـــا، فــــي إطــــــار عــمــلــيــة 
لتطبيع  بــيــنــهــمــا  الـــجـــاريـــة  ــتـــفـــاوض  الـ
بتبادل  والتعجيل  السياسية  العالقات 
الدبلوماسية بكامل  السفراء والبعثات 
هيئتها، األمر الذي قال وزير الخارجية 
الـــــتـــــركـــــي مــــــولــــــود جــــــــــــاووش أوغـــــلـــــو، 
الخميس املاضي، إنه أمر متوقع قريبًا.

»العربي الجديد« أن  وأضافت املصادر لـ
العسكري في  تركيا تتمسك بوجودها 
ليبيا باعتباره  القواعد غربي  عدد من 
ــات ســيــاســيــة  ــيــ ــاقــ ــفــ أثــــــــرًا طـــبـــيـــعـــيـــًا التــ
مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي طــرابــلــس، 
كــمــا بــاقــي الــنــتــائــج الــتــي تــرتــبــت على 
الوفاق  الثنائية مع حكومة  االتفاقيات 
السابقة، طاملا لم تلغها الحكومة الليبية 
التفاهم  ــا  أداؤهــ الــتــي يعكس  الــحــالــيــة، 
املـــصـــري الــتــركــي الـــحـــالـــي، عــلــى الــرغــم 
ــارات لــلــتــركــيــز على  ــ ــ مـــن مـــحـــاوالت اإلمـ
النقاط الخالفية وتأليب األوضاع بعد 
التراجع الكبير الذي ُمني به حلفاؤها، 
وعــلــى رأســهــم قــائــد قــــوات شـــرق ليبيا 
لم  والــذي  املتقاعد خليفة حفتر،  اللواء 
يــعــد فـــرس الــرهــان املــصــري فــي املشهد 
املصادر  وأوضــحــت  الليبي.  السياسي 
أن مــصــر مــن جانبها وضــعــت شــروطــًا 
التركي في  العسكري  للقبول بالوجود 
اإليجابي  التفاوض  استمرار  مع  ليبيا 
لتطبيع العالقات، منها االلتزام الكامل 
ـــع في 

ّ
بــاتــفــاق وقــــف إطــــالق الـــنـــار املـــوق

ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي، وعــدم 
ــي  ــ ــى األراضـ ــدة إلــ ــديـ إدخــــــال أســلــحــة جـ
الــلــيــبــيــة، والـــبـــدء فـــي جـــدولـــة انــســحــاب 
الحالي.  الــعــام  خــالل  التركية  العناصر 
ــذي تــتــمــســك به  ــرز الــ ــ إال أن الـــشـــرط األبـ
مصر هــو إبـــداء الجدية فــي وقــف جلب 
واملضي  »املرتزقة«  األجنبية  العناصر 
الليبيني  غير  املقاتلني  إعـــادة  فــي  قدمًا 
إلى أراضيهم »وهو ما أبدت فيه تركيا 
مرونة أكبر من باقي الشروط«، بحسب 
ــادر، ارتـــبـــاطـــًا بــســابــقــة إجــالئــهــا  ــ ــــصـ املـ
والتونسيني،  السوريني  املرتزقة  معظم 

ومدد  سابقة.  حقوقية  بيانات  بحسب 
أخــيــرًا عمل بعثة مراقبة  األمــن  مجلس 
الــســفــن قــبــالــة لــيــبــيــا، ملــراقــبــة وتفتيش 
ــي انـــتـــهـــاكـــهـــا حــظــر  الـــســـفـــن املـــشـــتـــبـــه فــ
ــــى الــــبــــالد، وصــــدر  تــــوريــــد األســـلـــحـــة إلـ
الـــقـــرار الــجــديــد الــــذي يــحــمــل رقـــم 2579 
األعــضــاء  الـــدول  بتفويض   2021 لسنة 
الــتــي تعمل عــلــى املــســتــوى الــوطــنــي أو 
بتفتيش  اإلقليمية  املنظمات  من خــالل 
السفن في أعالي البحار قبالة السواحل 
األعضاء  للدول  أيضًا  الليبية، ويسمح 
بـــمـــصـــادرة أي شــحــنــة يــتــم اكــتــشــافــهــا 
خــاضــعــة لــحــظــر األســـلـــحـــة والــتــخــلــص 
ــقــــدتــــه تـــركـــيـــا  ــتــ ــنــــهــــا، األمــــــــر الــــــــذي انــ مــ
واعــتــبــرتــه مــوجــهــًا لــهــا فــي تصريحات 
ــر دفـــاعـــهـــا خـــلـــوصـــي آكــــــار الــــذي  ــوزيــ لــ
انتقاد عناصر عملية  أيــام  واصــل منذ 
»إيريني« زاعما أنهم يسمحون بتزويد 

قوات حفتر بالسالح.
وعن مسائل التعاون والتنسيق األمني 
ــا، قــــالــــت املــــصــــادر  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ بـــــني مــــصــــر وتـ
ــلــــت إلـــى  إن املــــحــــادثــــات بـــشـــأنـــهـــا وصــ
تــفــاهــمــات مــتــقــدمــة، مــفــادهــا بـــأن مصر 
تــتــمــســك بــشــكــل أولـــــي ومـــرحـــلـــي بــعــدم 
ــة لـــهـــا مــن  ــة أنـــشـــطـــة مــــعــــارضــ ــمــــارســ مــ
التراب التركي واالكتفاء بترحيل األفراد 
ملجموعات  انتماءات  لهم  ليست  الذين 
والتنسيق  بالتعاون  معروفة  سياسية 
مع أنقرة، أو ال يحظون بإقامة شرعية 
فيها، وبعض الحاالت التي خرجت من 
مصر في العامني املاضيني بصورة غير 
شرعية أو من خالل التالعب والتحايل 
على الــقــواعــد األمــنــيــة املــعــمــول بها في 
 مــصــر الـــطـــرف في 

ّ
مـــصـــر. فــيــمــا تـــغـــض

املــرحــلــة الــحــالــيــة عـــن قــــادة »اإلخــــــوان« 
الــبــارزيــن وعــــدم املطالبة  واملــعــارضــني 
بــاســتــردادهــم، واملـــوقـــف ذاتـــه بالنسبة 
»اإلخــوان« ومحبيهم  لـــ املنتمني  لعموم 
أو تــيــارات مــعــارضــة أخـــرى مــوجــوديــن 
منذ عدة سنوات في تركيا وأوضاعهم 

القانونية مستقرة هناك.
ــارت املــصــادر إلــى أن حــديــث وزيــر  وأشــ
ــــرب تــرفــيــع  الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي عــــن قــ
وإتــمــام الــتــبــادل الــدبــلــومــاســي يستبق 
مــبــاحــثــات بينية مــقــررة هـــذا األســبــوع 
عــن ُبــعــد بــني الــطــرفــني عــلــى املستويني 
مرجحة  والدبلوماسي،  االستخباراتي 
أن »يــتــم االتــفــاق خــالل هــذه املباحثات 
على موعد يلتقي فيه وزيرا الخارجية 
قـــريـــبـــًا« وربــــمــــا فــــي مـــوعـــد »مـــبـــكـــر عــن 
االتــفــاق عــلــى تــبــادل الــســفــراء«. واعتبر 
جـــــاووش أغــلــو فـــي تــصــريــحــاتــه لــقــنــاة 
تـــي« املحلية أخــيــرًا، أن »بـــالده  »تـــي أر 
ــــول  ــا الــــــتــــــعــــــاون حـ ــمـ ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ ــر يـ ــ ــــصــ ومــ
لــيــبــيــا حــيــث ال تــدعــمــان حــالــيــًا طــرفــني 
مفتوحة  اتــصــال  قــنــاة  وأن  منفصلني، 
ــــارات الـــتـــركـــيـــة  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــني االسـ حـــالـــيـــا بـ
واملصرية، وعاد التواصل إلى مستوى 
وزيـــري الــخــارجــيــة، وســـارت املحادثات 
أن  إلــى  ــار  اآلن«. وأشـ بشكل جيد حتى 
ــي إلــــى جــانــب  ــاضـ »مـــصـــر كـــانـــت فـــي املـ
حــفــتــر، بــيــنــمــا وقــفــت تــركــيــا إلـــى طــرف 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي بــقــيــادة فائز 
لكن  باعتبارها سلطة شرعية،  السراج 
حاليًا هناك حكومة شرعية واحدة فقط 

ونحن لسنا إلى جانبني منفصلني«.

مصر وتركيا: شروط في 
ليبيا ال تعرقل التقدم

يتواصل التفاوض بين 
مصر وتركيا لتطبيع 

العالقات السياسية 
بينهما وتبادل البعثات 

الدبلوماسية، فيما 
ال يزال الوضع الليبي 

يمثّل نقطة خالف

تركيا تتمسك بوجودها 
العسكري في قواعد 

غربي ليبيا

  شرق
      غرب

العراق: الكاظمي يفتتح 
مشاريع في الناصرية

ــرى رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  ــ أجـ
السبت،  أمـــس  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
مركز  الناصرية،  مدينة  إلــى  زيـــارة 
افــتــتــح في  محافظة ذي قـــار، حــيــث 
املـــديـــنـــة، الــتــي تــعــانــي مـــن اإلهــمــال 
 ،

ً
مــتــواصــال وتــشــهــد حــراكــًا شعبيًا 

عــددًا من املشاريع، معلنًا كذلك عن 
وقــال  التنفيذ.  قيد  أخـــرى  مشاريع 
بجد  »تعمل  حكومته  إن  الكاظمي 
مـــن أجـــل إكـــمـــال الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
ــوار«، فـــي إشـــــارة إلــى  ــجــ مـــع دول الــ
دول الخليج الــعــربــي، الفــتــًا إلــى أن 
 أزمــة 

ّ
»الــخــطــط ســتــســاعــد عــلــى حـــل

الكهرباء نهائيًا« في البالد. 
)العربي الجديد(

 
شكري في الدوحة 

لحضور اجتماع 
الوزارء العرب

يـــصـــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري 
ــــورة(، الـــيـــوم  ــــصــ ســـامـــح شـــكـــري )الــ
األحـــــــــد، إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة 
الدوحة، لتمثيل بالده في االجتماع 
ــاوري لـــــــــــــوزراء الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــــعــــرب املــــقــــرر بـــعـــد غـــــٍد الـــثـــالثـــاء، 
والــــــــــــذي ســــيــــجــــرى عــــلــــى هـــامـــشـــه 
ــادي لــبــحــث قضية  اجــتــمــاع غــيــر عــ
ــلـــب مـــــن مــصــر  ســـــد الــــنــــهــــضــــة، بـــطـ
ــنـــدة  والـــــــســـــــودان. وســـتـــتـــضـــمـــن أجـ
شـــكـــري، بــحــســب مـــا أكــــدت مــصــادر 
رسالة  تسليم  الجديد«،  »العربي  لـ
إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي مــن الــرئــيــس املــصــري عبد 
الفتاح السيسي، يؤكد فيها األخير 

استعادة العالقات بني البلدين.
)العربي الجديد(

أفغانستان: تصعيد 
جديد لـ»طالبان«

قتل 19 عنصرًا من األمــن األفغاني 
وأصــيــب 20 آخــــرون، أمــس السبت، 
ــان«  ــبـ ــالـ بـــهـــجـــوم نـــفـــذتـــه حـــركـــة »طـ
فــــي مــــديــــريــــة تــــولــــك بـــإقـــلـــيـــم غــــور، 
غــربــي أفــغــانــســتــان، فــيــمــا سيطرت 
الحركة على مديرية زارع في إقليم 
بــلــخ الــشــمــالــي. وبــالــتــزامــن، جـــّددت 
الـــحـــركـــة دعـــوتـــهـــا النـــســـحـــاب كــافــة 
القوات األجنبية من البالد، مضيفة 
أن »كل شبر من األراضي األفغانية 
يــجــب أن يـــوضـــع تــحــت مــســؤولــيــة 

األفغان«. 
)العربي الجديد(

لبنان: الحريري يتريث 
باالعتذار عن عدم تشكيل 

الحكومة

اكـــتـــفـــى الـــرئـــيـــس املـــكـــلـــف بــتــشــكــيــل 
الحريري  سعد  اللبنانية  الحكومة 
ــورة(، أمـــــس الـــســـبـــت، خـــالل  ــ ــ ــــصـ ــ )الـ
زيــارتــه إلــى دار اإلفــتــاء فــي بيروت، 
بـــــــاإلشـــــــارة إلـــــــى تـــــدهـــــور الــــوضــــع 
االقــتــصــادي فــي الــبــالد، دون كشف 
أي تــوجــه لـــه فـــي مـــا خـــّص تكليفه 
أو نيته االعــتــذار. والتقى الحريري 
مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة عبد 
ــا شـــــــارك فــي  ــمـ الـــلـــطـــيـــف دريــــــــــان، كـ
اجــتــمــاع املــجــلــس الــشــرعــي األعــلــى 
لـــبـــحـــث مـــلـــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
مؤكدًا أن »البلد يتدهور اقتصاديًا 
املجتمعون  واجتماعيًا«، فيما عّبر 
ــرار  ــن تــضــامــنــهــم مـــعـــه فــــي أي قــ عــ

يتخذه.
)العربي الجديد(

الصومال: مقتل 10 
من »الشباب«

أول  الــصــومــالــيــة،  السلطات  أعلنت 
مــا ال يقل  الجمعة، مقتل  أمــس  مــن 
عن 10 من مقاتلي حركة »الشباب«، 
ــة عــــســــكــــريــــة جــــــــرت فــي  ــيـ ــلـ ــمـ فــــــي عـ
ــبــــالد. وقـــال  إقــلــيــم هـــيـــران وســــط الــ
الجيش الــصــومــالــي، فــي بــيــان، إنه 
الحركة  »عناصر  ضد  العملية  نفذ 
ــا أســـفـــر أيـــضـــًا عــن  ــة«، مــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ
املسلحني تمكنوا  مــن  عـــدد  إصــابــة 
من الفرار، فيما لم تقع أي إصابات 

في صفوف الجيش.
)األناضول(
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هونغ كونغ: اإلفراج 
عن ناشطة من الحركة 

الديمقراطية
ــغ  أفـــــــرجـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات فـــــــي هــــونــ
كــونــغ، أمـــس الــســبــت، عــن الناشطة 
الــذكــرى الثانية  أغنيس تــشــاو، فــي 
ــبـــة  ــالـ الحــــتــــجــــاجــــات املــــديــــنــــة املـــطـ
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ووصــــفــــت تــشــاو 
ســجــنــهــا ملـــــدة ســـبـــعـــة أشــــهــــر بــأنــه 
ــقــــت الـــســـلـــطـــات  »عـــــــــــذاب«، فـــيـــمـــا أبــ
املــــوالــــيــــة لــلــصــن عـــلـــى قــــــرار حــظــر 
التجمعات. وقال القيادي املعارض 
تشان شي سام، في بيان، إن هونغ 
كونغ دخلت »حقبة غريبة«، معربًا 
عــن أمــلــه فــي أن يستمر أهــلــهــا في 
»الــتــحــدث عالنية بــداًل مــن التحمل 

ولزوم الصمت بجنب«. 
)فرانس برس(

كولومبيا: سانتوس 
يعترف بمجازر الجيش 

اعترف الرئيس الكولومبي السابق، 
خـــوان مــانــويــل ســانــتــوس، أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، بــــأن آالف املــدنــيــن 
في بــالده أعدموا من دون محاكمة 
على أيدي عسكرين تحت الضغط، 
حن  و2010،   2002 بــن  خــصــوصــًا 
نتائج  لتحقيق  للدفاع،  وزيـــرًا  كــان 
في القتال ضد حركة التمرد »فارك«. 
وقال سانتوس، أمام لجنة الحقيقة 
في بالده، إنه »ليس لدي أدنى شك 
التي سمحت  الخطيئة األصلية  أن 
أساسًا بهذه الفظائع كانت الضغط 
من أجل إسقاط ضحايا« واملكافآت 
أنها »وصمة  املرتبطة بها، معتبرًا 

ال تمحى لشرف الجيش«.
)فرانس برس(

تكساس: إصابة 13 
شخصًا بإطالق نار

أصـــيـــب 13 شـــخـــصـــًا، اثــــنــــان مــنــهــم 
فــي حــالــة خــطــرة، أمــس السبت، في 
إطــالق نــار في وســط مدينة أوسنت 
األميركية. ووقعت  تكساس  بوالية 
ولم  ترفيهية،  منطقة  فــي  الــحــادثــة 
تــتــمــكــن الــشــرطــة مـــن إلـــقـــاء القبض 
فورًا على املشتبه فيه. وأوضح قائد 
شــرطــة املــديــنــة بـــاإلنـــابـــة، جــوزيــف 
تــشــاكــون، أن »ســبــب الــواقــعــة ليس 
ــًا«، مــؤكــدًا إبــــالغ قـــوة مهام  واضـــحـ

مكافحة اإلرهاب املشتركة بها.
)رويترز(

أمين العاصي

يــتــســع نــطــاق الــتــصــعــيــد الــعــســكــري مـــن قبل 
ــــي فــي  ــروسـ ــ ــانــــب الـ ــــوري والــــجــ ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة، بعد نحو عام 
من الهدوء النسبي، مع اقتراب موعد العديد 
من االستحقاقات السياسية الخاصة بامللف 
السوري خالل الصيف الحالي. وكان الفتًا أن 
الــســوري قصفت أمــس السبت  النظام  قــوات 
بــاملــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر إحــــدى 
معرزاف  قرية  في  املتمركزة  التركية  النقاط 
في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وفق 
 قذيفتن سقطتا 

ّ
ناشطن محلين، أكدوا أن

لوقوع  أدى  مــا  الــتــركــيــة،  النقطة  على ســاتــر 
أضرار مادية من دون تسجيل إصابات.

املدفعي  القصف  النظام  قـــوات  واصــلــت  كما 
عــلــى الــعــديــد مــن الــقــرى والــبــلــدات فــي ريــف 
إدلب أمس السبت، ما أدى إلى مقتل شخص 
وإصابة آخرين بجروح في قرية كفرالته في 

منطقة جبل األربعن بريف إدلب الجنوبي. 
وطـــــاول الــقــصــف أيــضــًا بــلــدة كــفــرعــويــد في 
ــــب، بــأكــثــر مـــن 15  جــبــل الـــزاويـــة جــنــوبــي إدلـ
قــذيــفــة مــدفــعــيــة، مــا تــســبــب بـــأضـــرار مــاديــة. 
بالرشاشات  الــنــظــام  قـــوات  استهدفت  كــذلــك 
املــتــوســطــة والــثــقــيــلــة حـــرش بــيــنــن جنوبي 
إدلب. وكانت قوات النظام قد ارتكبت مجزرة 
في منطقة  إبلن  قرية  في  املاضي  الخميس 
ــرى انــشــقــاق  جــبــل الـــزاويـــة بــالــتــزامــن مـــع ذكــ
املـــقـــدم حــســن الـــهـــرمـــوش عـــن قــــوات الــنــظــام 
أول  الهرموش  ويعد  القرية.  لهذه  واملنتمي 
ضابط برتبة رفيعة ينشق عن هذه القوات، 
يــزال مصيره مجهواًل منذ اختطافه من  وال 
تركيا في عام 2011 من قبل األجهزة األمنية 

التابعة للنظام السوري.
ــرت الــــعــــادة أن يــلــجــأ الـــنـــظـــام والــجــانــب  ــ وجـ
الــــروســــي إلـــــى الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري قــبــيــل 
االســتــحــقــاقــات الــســيــاســيــة املــهــمــة فــي امللف 
ــرز  ــ الــــســــوري لــلــحــصــول عـــلـــى مـــكـــاســـب. وأبـ
سيجمع  الــذي  اللقاء  املقبلة،  االستحقاقات 
الــرئــيــســن األمــيــركــي جـــو بـــايـــدن والـــروســـي 
فالديمير بوتن في جنيف، في 16 يونيو/ 
حــزيــران الــحــالــي، ومــن املــقــرر أن يكون امللف 
السوري حاضرًا على طاولة التباحث. وخالل 
الشهر املقبل، ينظر مجلس األمن الدولي في 
تجديد آلــيــة إدخـــال املــســاعــدات الــدولــيــة إلى 
الشمال الغربي من سورية، وهو ما يرفضه 
الروس الساعون إلى إدخال هذه املساعدات 
من معابر حدودية تقع تحت سيطرة النظام 
لــبــنــان واألردن فـــي مــحــاولــة  خــصــوصــًا مـــع 
الــنــظــام إقليميًا ودولــيــًا،  إلعـــادة تأهيل هــذا 

مـــدن الــشــمــال الـــســـوري، أولــويــة لـــدى النظام 
ــيـــن. وفــشــلــت كل  ــــروس واإليـــرانـ وداعــمــيــه الـ
في  األخيرين  العامن  في  الروسية  الجهود 
استعادة الحركة التجارية على هذا الطريق 
املتكررة  االتــفــاقــات  الــرغــم مــن  الحيوي، على 
املحللون  ُيجمع  ويكاد  التركي.  الجانب  مع 

وهو ما يلقى رفضًا غربيًا حتى اللحظة. كما 
من املقرر عقد الجولة 16 من محادثات مسار 
العاصمة  في  الحالي  الصيف  أستانة خالل 

الكازاخية.
وطــفــت عــلــى الــســطــح أخـــيـــرًا مـــخـــاوف جــديــة 
فـــي الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســـوريـــة، مـــن تــقــّدم 
ــي بــريــًا في  ــوات الــنــظــام بــدعــم جـــوي روســ قــ
عمق محافظة إدلـــب، فــي حــال عــدم حصول 
الــطــرفــن عــلــى مــكــاســب ســيــاســيــة، ال سيما 
تربط  التي  الداخلية  املعابر  لجهة موضوع 
بــن مــنــاطــق الــنــظــام ومــنــاطــق املــعــارضــة في 
عموم الشمال السوري. ولطاملا كان الوصول 
إلى الطريق الدولي »أم 4« الواصل بن مدينة 
الالذقية في غربي البالد، ومدينة حلب كبرى 

العسكريون وقياديون في فصائل املعارضة 
الرئيسي  الهدف  »أم 4« هو  الطريق  أن  على 
لقوات النظام واملليشيات اإليرانية واملحلية 
املــســانــدة لــهــا، والــجــانــب الـــروســـي، وهـــو ما 
يــتــطــلــب مـــن هــــذه الـــقـــوات انـــتـــزاع الــســيــطــرة 
لفصائل  يمكن  ال  مهمة  ومـــدن  مناطق  على 
املــعــارضــة الــســوريــة التخلي عنها بــأي حال 
ــوال. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال املحلل  ــ مــن األحــ
الــعــســكــري، الــعــمــيــد مــصــطــفــى فــــرحــــات، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــن ناحية 
ــبـــري، فــإنــه يــكــون بــاتــجــاه املــحــور  الــتــقــدم الـ
ــًا بــالــقــصــف املــدفــعــي  ــاريـ ــّهـــد عــلــيــه نـ ــذي ُمـ ــ الـ
ــي واســـتـــطـــالعـــه عـــبـــر الـــطـــيـــران  ــاروخــ والــــصــ
فتح  يمكنه  »ال  الــنــظــام  أن  مضيفًا  أخـــيـــرًا«، 
السيطرة على منطقة  4 من دون  أم  الطريق 
جــبــل الــــزاويــــة«، مــضــيــفــًا: »ال تــتــم الــســيــطــرة 
على هذا الطريق إال بالسيطرة على مدينتي 
جسر الشغور في ريف إدلب الغربي وأريحا 
الواصلة  واملنطقة  الجنوبي  إدلــب  ريــف  فــي 
بينهما«. كما أشــار إلــى أنــه »فــي حــال تقدم 
ــوات الــنــظــام، ال بـــد مـــن مــحــاولــة اســتــعــادة  قــ

منطقة الكبينة في ريف الالذقية الشمالي«.
وفي السياق، أشــار النقيب عبد السالم عبد 
الرزاق، وهو قيادي في فصائل املعارضة في 
الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة، فــي حــديــث مع 
 جبل الزاوية »هدف 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن

الــروســي«، موضحًا  قـــوات النظام والــجــانــب 
 »اهتمام هذه القوات منصّب على الطريق 

ّ
أن

الشغور، ولكن  أريحا وجسر  أم 4 ومدينتي 
الجيش التركي قــادر على منعها من التقدم 

إذا أراد ذلك«.

االنتخابات 
الجزائرية

مكافأة 
لقاء 

المعلومات

وفــي حــن لــم ُيــعــرف للبرملان فــي الــســابــق أي 
للبرملان  أكبر تحٍد بالنسبة  فــإن  رقــابــي،  دور 
املــنــتــخــب ونـــوابـــه يــتــعــلــق بــاســتــعــادة الهيبة 

الكاملة للسلطة التشريعية.
أبوابها  الجزائر  في  االقتراع  مكاتب  وفتحت 
فـــي الــثــامــنــة مـــن صــبــاح أمــــس الــســبــت، وبـــدأ 
االنتخابات  في  بأصواتهم  اإلدالء  الناخبون 
الــنــيــابــيــة املـــبـــكـــرة والـــتـــي تــعــد الــتــاســعــة من 
منذ  والسادسة  البالد،  التي تشهدها  نوعها 
السياسية عام 1989، واألولــى بعد  التعددية 
الحراك الشعبي في فبراير 2019. وبدأ توافد 
مبكر للناخبن إلى مراكز االقتراع، خاصة في 
املناطق الداخلية كاألغواط والجلفة واملسلية 
ــد بــلــغــت نــســبــة الــتــصــويــت 3.7  وغـــيـــرهـــا، وقــ
ــدود الــعــاشــرة صــبــاحــًا، أي  فـــي املـــائـــة، فـــي حــ
االقــتــراع، وهي  بعد ساعتن من فتح مكاتب 
نسبة أفــضــل مــقــارنــة مــع نسبة املــشــاركــة في 
االستفتاء على الدستور في نوفمبر املاضي.

مــــا ســـيـــتـــرتـــب فــــي حـــــال حـــصـــلـــت واشـــنـــطـــن 
بعثاتها  بمهاجمي  تتعلق  معلومات  على 
ومصالحها في الــعــراق، وهــل سيكون هناك 
أم تترك  الــعــراق  عمل عسكري مباشر داخــل 
التصرف للقوات العراقية؟ كما يبرز تساؤل 
 الجهات 

ً
عما إذا كانت واشنطن ال تعرف فعال

الــتــحــديــد حتى  الــتــي تستهدفها عــلــى وجـــه 
مــكــافــآت مالية،  تطلب مــســاعــدة وتــخــصــص 
أم أن األمــــر ال يــعــدو كــونــه مــجــرد فــصــل من 
حملة تصعيد أميركية مرتقبة ضد الفصائل 

املسلحة الحليفة إليران في العراق؟
الـــالفـــت أيــضــًا أن املـــكـــافـــأة جــــاءت مـــن خــالل 
بــرنــامــج »املــكــافــآت مــن أجـــل الــعــدالــة«، الــذي 
لقانون مكافحة  عــام 1984، وفقًا  إنشاؤه  تم 
ــبـــط بــمــكــتــب األمــــن  ــرتـ ــي واملـ ــدولــ اإلرهــــــــاب الــ
الدبلوماسي في وزارة الخارجية األميركية، 
البرنامج على  بحسب ما يظهر من تعريف 
والــذي  اإلنترنت،  في شبكة  الرسمي  موقعه 
ــداف الــبــرنــامــج »مــنــع  ــ أوضــــح أن مـــن بـــن أهـ
ــد مـــواطـــنـــي أو  ــال اإلرهـــــــاب الـــدولـــيـــة ضـ ــمـ أعـ
ممتلكات الواليات املتحدة«. مسؤول عسكري 
»العربي الجديد«، طالبًا عدم  في بغداد قال لـ
ذكر اسمه، إن فريق تحقيق مشترك من قوات 
التحالف الدولي يتعاون مع جهاز املخابرات 
ــتـــركـــة  ــلــــيــــات املـــشـ الـــــعـــــراقـــــي وقــــــيــــــادة الــــعــــمــ
بالتحقيق في الهجمات الست األخيرة التي 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــن املــــــســــــارات الـــتـــي  ــ ــد مـ ــديــ ــار جــ ــســ مــ
حــددهــا الــرئــيــس عــبــد املــجــيــد تبون 
»الـــجـــزائـــر الـــجـــديـــدة«، أنــجــز أمــس  لــــ
ــبـــت، بــــإجــــراء االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  الـــسـ
الختيار 407 نــواب فــي الــبــرملــان، وذلــك وسط 
مـــقـــاطـــعـــة أحــــــــزاب ســـيـــاســـة ومــــعــــارضــــة عـــدة 
ــطــالــب 

ُ
ــراك الــشــعــبــي امل ورفـــــض مـــن قــبــل الــــحــ

بتغيير النظام لهذا االستحقاق. وبينما كانت 
الــتــصــويــت، بعدما  إلـــى نسبة  األنــظــار تتجه 
شــهــد االســتــحــقــاقــان االنــتــخــابــيــان األخـــيـــران 
واالستفتاء   2019 نهاية  الــرئــاســي  )االقــتــراع 
عــلــى الــدســتــور فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
2020( نــســبــة مــقــاطــعــة غــيــر مــســبــوقــة، كــان 
بينما  تــهــم«،  »ال  النسبة  هــذه  أن  تبون يؤكد 
كانت أحزاب ومكونات الحراك الشعبي تجدد 
رفضها لالنتخابات التي »ال تحقق التغيير«. 

عثمان المختار

ــدة  ــحـ ــتـ ــتـــح إعـــــــــالن الـــــــواليـــــــات املـ ــفـ يـ
األمــيــركــيــة عـــن مــكــافــأة مــالــيــة، هي 
ــا، لــــقــــاء تــقــديــم  ــهــ ــوعــ األولـــــــــى مـــــن نــ
معلومات تتعلق بالجماعات التي تستهدف 
واسعًا  الباب  العراق،  في  األميركية  املصالح 
الـــخـــطـــوة األمـــيـــركـــيـــة وطــبــيــعــة  ــام دالالت  ــ أمــ
في  عليها،  ومــا سيترتب  املقبلة  االحتماالت 
وقـــت يــؤكــد فــيــه مــســؤولــون عــراقــيــون وجــود 
لجنة تحقيقات مشتركة من التحالف الدولي 
بــقــيــادة الـــواليـــات املــتــحــدة وضــبــاط عراقين 
بشأن الهجمات األخيرة التي طاولت منشآت 
حــســاســة تــســتــضــيــف قــــوات أمــيــركــيــة شــمــال 
وغــرب الــعــراق، إضــافــة إلــى العاصمة بغداد. 
وبــحــســب بــيــان الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة الـــذي 
أنه  هــاتــف، يتبّن ببحث ســريــع  بــرقــم  ذيلته 
ذاتـــــه املــخــصــص لـــإبـــالغ عـــن زعـــيـــم تنظيم 
»داعش« امللقب حجي عبد الله، والذي رفعت 
اإلبــالغ عن معلومات  واشنطن قيمة مكافأة 
إلــى 10 مالين دوالر نهاية ديسمبر/  حوله 
قّدم مكافأة بقيمة 

ُ
كانون األول املاضي، فيما ت

3 مالين دوالر ملن يقوم باإلبالغ عن هجمات 
مخطط لها أو معلومات عن هجمات سابقة 
اســتــهــدفــت املــنــشــآت األمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق. 
ــيـــون  ــابـ ووصـــــف الـــبـــيـــان هـــــؤالء بــأنــهــم »إرهـ
جــبــنــاء يــهــاجــمــون الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
لالختباء  يهرعون  ثــم  الــعــراق  فــي  األميركية 
بــــن الـــســـكـــان املــــدنــــيــــن«. اإلعــــــــالن عــــن هـــذه 
املكافأة جاء بعد سلسلة هجمات بصواريخ 
كاتيوشا وطائرات مسّيرة مفخخة شهدتها 
قواعد ومعسكرات عدة منذ منتصف فبراير/

شباط املاضي، استهدفت قواعد »حرير« في 
أربيل، و»بلد« في صالح الدين، و»عن األسد« 
إلــى معسكر »فيكتوريا«  األنــبــار، إضافة  في 
املجاور ملطار بغداد الدولي غربي العاصمة. 
وهـــــذا اإلعــــــالن هـــو األول مـــن نـــوعـــه بــعــد أن 
كــانــت اإلعـــالنـــات املــتــعــلــقــة بــاملــكــافــآت املــالــيــة 
مــحــصــورة بــأنــشــطــة الــجــمــاعــات األصــولــيــة، 

كتنظيم »القاعدة« ومن بعده »داعش«.
اإلعــــــالن الـــجـــديـــد يـــدفـــع مـــراقـــبـــن ومــهــتــمــن 
ــاؤالت، من  ــسـ ــتـ عــراقــيــن لـــطـــرح جــمــلــة مـــن الـ
أبرزها، هل إن الواليات املتحدة في إعالنها 
املوّجه بشكل مباشر للعراقين بشأن تقديم 
ــارة السلطات  ــ لــهــا مــن دون اإلشـ املــعــلــومــات 
ــــن ســلــطــة  ــوانـ ــ ــنــــدت إلــــــى قـ ــتــ الــــعــــراقــــيــــة، اســ
االئتالف املؤقتة نهاية عام 2003 فيما يتعلق 
العراقيون  يمتلكها  التي  املعلومات  بتقديم 
بشكل مباشر للقوات األميركية، أم أن هناك 
تــنــســيــقــًا مـــا فـــي هــــذا اإلطــــــار مـــع الــســلــطــات 
إلــى ســؤال حول  إضــافــة  العراقية؟  الرسمية 

ومباشرة بعد تصويته، أكد تبون أن الجزائر 
التغيير،  نحو  الصحيح  الــطــريــق  فــي  تسير 
مــوضــحــًا أن »الــكــلــمــة الـــيـــوم لــلــشــعــب«، وأن 
مــا يهمه هــو »شــرعــيــة ونــزاهــة االنــتــخــابــات 
التصويت«. وقــال تبون بعد  أكثر من نسبة 
ــة فـــي الــعــاصــمــة  اإلدالء بــصــوتــه فـــي مـــدرسـ
الــجــزائــريــة: »نــحــن عــلــى الــطــريــق الصحيح، 
أن  بدليل تعرضنا لهجوم ممن ال يرضيهم 
الــديــمــقــراطــيــة، الشعب  الــجــزائــر نــحــو  تسير 
يمارس حقه في اختيار من يمثله«. وأضاف: 
»حــضــوركــم دلــيــل عــلــى االهــتــمــام بالتغيير 
التشريعية  واالنتخابات  بالبالد،  الحاصل 
هي اللبنة الثانية في التغيير وبناء الجزائر 
الـــجـــديـــدة، واملـــوعـــد عـــن قــريــب لــبــنــاء اللبنة 
في  واملتمثلة  الــجــديــدة،  الجزائر  فــي  الثالثة 
تبون،  وقال  والوالئية«.  البلدية  االنتخابات 
ردًا على ســؤال حــول موقفه مــن الــقــوى التي 
قــــررت مــقــاطــعــة االنـــتـــخـــابـــات: »أقـــــول لــلــذيــن 
اختاروا املقاطعة إنهم يمارسون حقهم، لكن 
شــريــطــة أال يــفــرضــوا املــقــاطــعــة عــلــى الــغــيــر«. 
وبـــدا الــرئــيــس الــجــزائــري غــيــر مهتم بــدرجــة 
كـــبـــيـــرة بــنــســبــة الـــتـــصـــويـــت فــــي انــتــخــابــات 
أمــس، وقــال »قلت وأعــيــد إن نسبة املشاركة 
ــّم، املـــهـــم أن يـــخـــرج املــنــتــخــبــون الــذيــن  ــهـ ال تـ
ينتخبهم الشعب في شفافية«. وأوضــح أنه 

نفذتها جماعات مسلحة حليفة إليران على 
أهـــداف عـــدة، منها مــطــار »حــريــر« فــي أربيل 
وقاعدة »عن األسد« في األنبار، إضافة إلى 
املــوقــع املــجــاور ملــطــار بــغــداد، فــي إشـــارة إلى 
معسكر »فيكتوريا«، الذي يضم وحدة مهام 
أميركية خاصة تعمل ضمن قوات التحالف 
ــــاف أن  الـــدولـــي لــلــحــرب عــلــى اإلرهــــــاب. وأضـ
»اإلعــالن األميركي حــول املكافأة ال عالقة له 
الفتًا  أســابــيــع«،  مــنــذ  الــجــاريــة  بالتحقيقات 
في  بــهــا  املشتبه  الرئيسية  الــجــهــات  أن  إلـــى 
األميركية  للمصالح  املــتــكــررة  االســتــهــدافــات 
لم تتغير أو تبرز غيرها، وهي »كتائب حزب 

النتيجة«.  هو  فاألهم  النسبة،  كانت  »مهما 
وكانت نسبة التصويت في آخر استحقاقن 
انتخابين في الجزائر بعد الحراك الشعبي، 
قد شهدتا نسبة مشاركة متدنية مقارنة مع 
ما كانت تطمح له السلطة. فقد بلغت النسبة 
بينما  باملائة،   38 الرئاسية  االنتخابات  في 
تــدنــت إلـــى حـــدود 23 بــاملــائــة فــي االستفتاء 

على الدستور.
وكـــانـــت الــســلــطــة املــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات قد 
اقــتــراع،  ألــف مــركــز  أعلنت عــن تخصيص 13 
وأكــثــر مــن 61 ألــف مكتب، فيما انــتــدبــت 589 
ألــف مــراقــب، لــإشــراف على املــراكــز واملكاتب 
االنتخابية. وحسب الالئحة الوطنية للهيئة 
الناخبة، فإن هناك 24 مليون ناخب. وتنافس 
في هذه االنتخابات 30 حزبًا سياسيًا وكتلة 
واسعة من املستقلن، وبلغ عدد القوائم 1483 
قائمة  و837  حزبية  قائمة   646 منها  قائمة، 

للمترشحن املستقلن.
وأشرفت السلطة املستقلة لالنتخابات للمرة 
األولى في الجزائر على االنتخابات النيابية 
ــة.  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  إشـــــــــراف  ــــن  مـ ــقــــود  عــ ــد  ــعـ بـ
ــًا لـــلـــقـــانـــون  ــ ــقـ ــ ــة، وفـ ــلــــطــ ــمــــحــــت هـــــــذه الــــســ وســ
ــبــــن الــتــابــعــن  االنــــتــــخــــابــــي، بـــحـــضـــور املــــراقــ
لــــأحــــزاب الــســيــاســيــة واملـــســـتـــقـــلـــن، ضــمــانــًا 
لــنــزاهــة االنــتــخــابــات. وأجـــريـــت االنــتــخــابــات، 
وسط تدابير أمنية مشددة، إذ تم نشر ما يزيد 
على 120 ألف شرطي لتوفير األمن، إضافة إلى 
تولي الجيش املساعدة في تأمن االنتخابات 
فــي املــنــاطــق الــنــائــيــة. وبــســبــب ظـــروف األزمـــة 
ترتيبات  االنتخابات  لجنة  الوبائية، فرضت 

صحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
في املقابل، قاطعت هذه االنتخابات مكونات 
ــزاب ســيــاســيــة من  ــ مـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي وأحــ
»الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة«، وهـــي »جــبــهــة الــقــوى 
ــن أجــــل الــثــقــافــة  ــة«، و»الـــتـــجـــمـــع مـ ــيـ ــراكـ ــتـ االشـ
و»الحركة  »العمال«،  وحــزب  والديمقراطية«، 
»االتــحــاد  وحــزب  االجتماعية«،  الديمقراطية 
من أجل التغيير«، وحزب »العمال االشتراكي«، 
والتي تعتبر أن هذه االنتخابات تمثل التفافًا 
ضد مطالب الحراك الشعب والثورة السلمية.

كــــذلــــك، أصـــــــدرت مـــكـــونـــات مـــدنـــيـــة وأحــــــزاب 
وصحافيون  وأكــاديــمــيــون  ونــخــب  سياسية 
الجزائر  في  الشعبي  الــحــراك  في  وناشطون 
الرافض  املــوقــف  أمــس، يجدد  بيانًا مشتركًا 
املــبــكــرة. وقــال  النيابية  إلجــــراء االنــتــخــابــات 
ــابــــات األمـــــــر الـــــواقـــــع لــن  ــتــــخــ الــــبــــيــــان إن »انــ
تــكــســب الـــنـــظـــام الـــشـــرعـــيـــة«، مــشــيــرًا إلــــى أن 
ــق الــتــغــيــيــر الــذي 

ّ
»هــــذه االنــتــخــابــات ال تــحــق

الثورة السلمية من حيث املسار  إليه  تهدف 
والـــظـــروف«. وشـــددت األطــــراف املــوقــعــة على 

البيان على تمسكها باملقاومة السلمية.
وعلى مدى العقود والتجارب النيابية التسع 
دور  أي  الجزائري  للبرملان  يكن  لم  السابقة، 
السياسية واالقتصادية  الخيارات  إقــرار  في 
واالجــتــمــاعــيــة لــلــبــالد، إذ لـــم يــصــدر أي من 
أو  تشريعية  مــبــادرة  أي  السابقة  البرملانات 
قــانــون مــن تــلــقــاء نــفــســه، بينما كـــان ينتظر 
الــقــوانــن مــن الحكومة  فــقــط ورود مــشــاريــع 
لتسجيلها واملصادقة عليها، وهو ما جعله 
يوصف إعالميا بأنه مجرد »غرفة تسجيل«. 
رقابي  السابق دور  فــي  للبرملان  ُيــعــرف  ولــم 
ملفات  في  للتحقيق  نيابية  لجان  إنشاء  أو 
التنفيذية  الــســلــطــة  تــغــول  بسبب  وقــضــايــا، 
وعــــدم اســتــقــاللــيــة الــبــرملــان وتــحــكــم السلطة 
الــســيــاســيــة واألجــــهــــزة فـــي الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
أكبر  فــإن  ولــذلــك،  للسلطة.  املوالية  لأغلبية 
تـــحـــٍد بــالــنــســبــة لــلــبــرملــان املــنــتــخــب ونـــوابـــه 
يــتــعــلــق بــمــحــو الـــصـــورة املــشــوشــة لــلــبــرملــان 
الكاملة  الهيبة  واستعادة  الجزائرين،  لــدى 
للسلطة التشريعية كسلطة مستقلة تمارس 
الحكومة  على  والــرقــابــي  التشريعي  دورهـــا 
الوسائل  باستخدام  التنفيذية،  واملؤسسات 
الــقــانــونــيــة والــصــالحــيــات الــدســتــوريــة التي 
ــواب. ومــــن ضمن  ــنــ يــتــمــتــع بــهــا الـــبـــرملـــان والــ
تعزيز  البرملان  سيواجهها  التي  التحديات 
استقالليته عن السلطة التنفيذية والحكومة 
يحدث  كــان  مــا  بخالف  لرقابته  وخضوعها 

في السابق.

الــشــهــداء«، و»عصائب  الــلــه«، و»كتائب سيد 
أهل الحق«.

وأقــــر املـــســـؤول فــي الــوقــت ذاتــــه أن »اإلعــــالن 
أن  يعتبر تطورًا جديدًا، ومن غير املستبعد 
تتخذ واشنطن إجــراءات عسكرية بناء على 
 أو أنها قررت 

ً
أي معلومات تتلقاها مستقبال

أن تستخدم هـــذا اإلعــــالن لــشــن ضــربــات في 
الــفــتــرة املــقــبــلــة«، مــعــربــًا فــي الــوقــت ذاتـــه عن 
أن »اإلعــــــالن ســيــعــزز مـــن وتـــيـــرة اســتــهــداف 
من  للكثير  املسلحة(  )املليشيات  الجماعات 
األشــخــاص بتهمة الــعــمــالــة والــتــخــابــر، مثل 
وحتى  والناشطن  والصحافين  املترجمن 

على مستوى ضباط املخابرات«.
ومـــا تـــزال بــغــداد تشهد مــنــذ فــجــر الخميس 
املــــاضــــي إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة تــحــســبــًا 
استهدفا  هــجــومــن  عــقــب  جــديــدة،  لهجمات 
األربعاء،  قاعدتي »بلد« و»فيكتوريا« مساء 
إذ تنتشر قـــوات أمــنــيــة وأخــــرى مــن الجيش 
العاصمة،  العراقي في مناطق وســط وغــرب 

 عن تحليق للطائرات املسيرة.
ً
فضال

وحــــول ذلــــك، اعــتــبــر أســـتـــاذ قــســم الـــدراســـات 
العليا  للدراسات  الــدوحــة  معهد  في  األمنية 
ملن  مــكــافــأة  مسألة تخصيص  ســلــوم،  مهند 
يدلي بمعلومات عن املليشيات التي تهاجم 
»تطور  بــأنــه  الــعــراق  فــي  األميركية  املصالح 
الفــــــــت«، مــضــيــفــًا فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الجديد«، أن »الخطوة قرار أميركي بالتعامل 
بالحرس  املــرتــبــطــة  الــعــراقــيــة  املليشيات  مــع 
الثوري اإليراني على أنها تنظيمات إرهابية 
يجب تصفية قياداتها إلضعافها وتفكيكها، 
بــاإلضــافــة إلـــى أن ســعــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
بشكل  املليشيات  هــذه  عــن  معلومات  لجمع 
أن  يعني  العراقي  املجتمع  أفــراد  مباشر من 
الـــواليـــات املــتــحــدة تــوصــلــت إلـــى قــنــاعــة بــأن 
الحكومة العراقية غير قــادرة على إيقاف أو 
»أن  ولــم يستبعد  الــهــجــمــات«.  هــذه  تحجيم 
طلبت  قــد  الكاظمي  مصطفى  حكومة  تكون 
من الواليات املتحدة معالجة هذه املجموعات 
املــســلــحــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر بــســبــب تــعــقــيــدات 
التنظيمات املسلحة مع  عالقة عدد من هذه 
أطراف سياسية مؤثرة في الحكومة واملشهد 
أنــه »مع  الــعــراقــي«. واعتبر سلوم  السياسي 
تزايد حدة الخالف األميركي/اإلسرائيلي مع 
العسكري  الــنــووي  برنامجها  بسبب  إيـــران 
ودورهــا في عدد من الصراعات املسلحة في 
الثاني من  املنطقة، أتوقع أن يشهد النصف 
واعتقاالت  اغتيال  عمليات  بداية  العام  هــذا 
أميركية مباشرة لعدد من القيادات امليدانية 
تستهدف  مسلحة  ملجموعات  تنتمي  الــتــي 
مــصــالــح الــــواليــــات املــتــحــدة وحــلــفــاءهــا في 

العراق«.

واصل النظام قصف قرى وبلدات بريف إدلب أمس )عال محمد/األناضول(

أشرفت السلطة المستقلة لالنتخابات للمرة األولى على االنتخابات النيابية )رياض كرامدي/فرانس برس(

توجه الجزائريون 
أمس السبت إلى 

مراكز االقتراع الختيار 
407 نواب في إطار 

أول انتخابات تشريعية 
بعد الحراك الشعبي، 

قاطعتها مكونات 
عديدة، بينما يبقى 

التحدي األكبر هو 
ما بعد صدور النتائج 
وما إذا كان البرلمان 

سيستعيد دوره

يطرح تخصيص الواليات المتحدة مكافأة مالية لقاء معلومات عن 
الجماعات التي تستهدف مصالحها في العراق، جملة من التساؤالت 

حول هدف واشنطن، وهل تنوي التحرك ضد هذه الجماعات؟
تقريرالحدث

السلطة تهّمها الشرعية 
ال نسبة المشاركة

هل تمهد واشنطن 
لتحرك منفرد ضد 
مليشيات عراقية؟

إضاءة

إغالق مكاتب 
اقتراع

تعذر فتح مراكز انتخاب 
عديدة في منطقة 
القبائل، بسبب رفض 

السكان إجراء االنتخابات. 
ففي والية تيزي وزو لم 
تفتح 86 مركز تصويت 

من مجموع  704 مراكز 
أبوابها. كذلك شهدت 

بعض بلدات والية بجاية 
توترات أدت إلغالق 

مكاتب اقتراع، فضًال عن 
إغالق مكتبين في البويرة.

مكونات في الحراك 
ترفض االنتخابات: 

ال تحقق التغيير

ال يُستبعد اتخاذ واشنطن 
إجراءات عسكرية بناء 

على المعلومات

تبون: الجزائر تسير 
في الطريق الصحيح 

نحو التغيير

الطريق الدولي »أم 4« 
هو الهدف الرئيسي 

لقوات النظام

تحقيق مشترك بين 
التحالف والعراقيين في 

الهجمات األخيرة

تسود مخاوف في 
شمال غربي سورية من 

مساٍع للنظام وداعميه، 
للتقدم في محافظة 

إدلب، مع مواصلته 
التصعيد، واستباقًا 

الستحقاقات مهمة
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مع  جديدة  مواجهة  توقيفه،  بعد  تونسي  شاب  وفاة  فّجرت 
للعاصمة  المتاخم  حسين،  سيدي  حي  في  المرة  هذه  الشرطة، 
التونسية، لتتكشف مجددًا معاناة األحياء الفقيرة والتنابذ بين األهالي 

والسلطة الغارقة بخالفاتها

تختبر قمة السبع 
خروج الواليات 

المتحدة من عباءة 
دونالد ترامب، 

وعودة التنسيق 
األميركي األوروبي، 

لمواجهة تداعيات 
كورونا وقيادة 

االقتصاد العالمي 
للتعافي، لكن 
شكوكًا كثيرة 

تظلل العالقات بين 
ضفتي األطلسي، 

ال سيما أن كلتيهما 
تواجه مشاكل 

داخلية، فيما 
تختلفان على 

مقاربة ملف الصين

67
سياسة

فــظــيــعــة، إال أن وضــعــه الــنــفــســي ســيــئ جـــدًا، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد مـــشـــاهـــدتـــه الـــفـــيـــديـــو الــــذي 
يوثق االعتداء عليه. ويوضح علي، لـ«العربي 
الجديد«، أنه كان يومها وشقيقه في جنازة 
وعند الــعــودة افترقا، وصــادف مــرور دوريــة 
شرطة بالقرب من فادي الذي حاول االبتعاد 
عــنــهــا، ولــكــن بــعــض رجــــال الــشــرطــة انــهــالــوا 
عــلــيــه بــالــضــرب املــبــرح وتــمــت تــعــريــتــه وهــو 
طريح األرض. ويلفت إلى أنه شاهد الفيديو 
على شبكات التواصل االجتماعي وتعاطف 
مـــع الـــشـــاب الــــذي ظــهــر ولــــم يــكــن يــعــرف أنــه 
شقيقه فادي، مبينا أنهم افتقدوا شقيقه في 
البيت بعد ذلك وخرجوا للبحث عنه، إلى أن 
وصلتهم مــكــاملــة مــن مــركــز األمـــن تطلب من 
والدته الحضور، ولكنهم وجدوا شقيقه في 
وضــع سيئ ومالبسه ممزقة، وإلــى اليوم ال 

يصدقون ما حصل.

خوف وغضب
في سيدي حسني يظهر الخوف على وجوه 
الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــبـــان وحــــتــــى الـــبـــاعـــة مــمــن 
يــخــشــون مــالحــقــات قـــوات األمـــن لــهــم بسبب 
تصريحاتهم لوسائل اإلعالم أو تدويناتهم 
على مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مؤكدين 
أن العالقة مع عناصر األمــن في املنطقة جد 
ــر يـــؤكـــده الـــشـــاب مــحــمــد،  ــ مـــتـــوتـــرة. هــــذا األمـ
مشيرًا إلى أن االحتجاجات تتجدد ليليا بني 
الشباب ورجال األمن، ولكنهم قد يتعرضون 
التعبير عن  األمــنــيــة بمجرد  املــالحــقــات  إلــى 

غضبهم أو االحتجاج ضد عناصر األمن.
ــا حــســني فــيــقــول لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  أمــ
ــاز تـــجـــاه  ــ ــغـ ــ ــــرط لـــقـــنـــابـــل الـ ــفـ ــ االســــتــــعــــمــــال املـ
املحتجني كاد أن يتسّبب في كارثة، مؤكدًا أن 
احتجاجات ليلية اندلعت في حيه وأن أحد 
الــفــرار  الشباب قفز مــن ســور منزله مــحــاواًل 
مـــن الـــشـــرطـــة، فـــكـــان الـــغـــاز فـــي كـــل مـــكـــان ما 
تسّبب في اختناق رضيعته التي لم تتجاوز 
األســــبــــوعــــني وتــــــم نـــقـــلـــهـــا إلــــــى املــســتــشــفــى 
إلسعافها، مشيرًا إلى أنهم تعرضوا لضغوط 
مـــن أجـــل طــمــس املــلــف وتــغــيــيــر أحـــداثـــه. وال 

الذي شّكل صدمة لدى الرأي العام في تونس. 
وظهرت آثار قنابل الغاز املسيل للدموع في 
كل مكان، والعربات املحروقة وسط الطريق، 

وبقايا النيران الليلية في كل مكان.
أصل الحكاية في سيدي حسني، وفاة الشاب 
أحمد بن عمار، التي أثارت غضب أبناء حيه 
فخرجوا لالحتجاج. لم تتضح بعد مالبسات 
مــوت أحمد على الرغم من أن روايـــات الحي 
تتحدث عن توقيفه من ِقبل دورية للشرطة، 
وموته بعد ساعات من إيقافه، ولكن ظروف 
مـــوتـــه تــبــقــى غــامــضــة ومـــريـــبـــة، واعــتــبــرتــهــا 
ــيــــان لــهــا  جــمــعــيــة املـــحـــامـــني الـــشـــبـــان فــــي بــ
ــد اإلنــســانــيــة وتــكــريــســا لــدولــة  »جـــريـــمـــة ضـ

البوليس«.
في زيارة »العربي الجديد« إلى بيت الشاب 
الثالثيني بــن عــمــار، ال يــزال األهــل يتقبلون 
ــزن وغـــضـــب كــبــيــر يــعــّمــان  ــزاء، وســــط حــ ــعــ الــ
لـ«العربي  تقول  مبروكة،  أبيه  زوجــه  املــكــان. 
الــجــديــد« إنــهــا حتى اآلن ال تـــزال تحت وقع 
أنها  الصدمة وال تصدق ما حصل. وتــروي 
كــانــت قـــد تــواصــلــت مـــع أحــمــد واتــفــقــا على 
ــوالـــي الـــســـادســـة مــســاًء  ــرج حـ ــم خــ الـــعـــشـــاء ثـ
أن  قبل  للقاء خطيبته،  النارية  دراجته  على 
يهاتفها أحد أصدقائه ليخبرها أن مكروها 
أصــــاب أحــمــد. وتــوضــح أنــهــا لــم تتمكن من 
رؤيــة ابنها فــي بيت األمـــوات فــي املستشفى 
الــرغــم مــن توسلها رجـــال األمـــن هناك،  على 
ولــكــنــهــا الحــظــت أثــنــاء تغسيله كــســورًا في 
يــديــه ورقبته ورأســـه، وكـــان يــنــزف مــن أنفه، 
ــان الــتــصــرف أو الــجــرم  ــه مــهــمــا كـ مضيفة أنـ
فــال مبرر لضربه  قــد يقترفه الشخص  الــذي 
وفــاة  حقيقة  تظهر  أن  آمــلــة  الــطــريــقــة،  بتلك 

أحمد ويحاسب من اعتدى عليه.
ومــــا أدى إلــــى تــصــاعــد الــغــضــب ضـــد رجـــال 
الشرطة، انتشار فيديو العتداء بعضهم على 
فــادي )15 عــامــا( وسحله وتجريده  املــراهــق 
من ثيابه، في صور اهتزت لها البالد كلها. 
ــادي، واســمــه عــلــي، أنـــه على  يـــروي شقيق فــ
الــــرغــــم مــــن تـــعـــاطـــف ومـــســـانـــدة الـــعـــديـــد مــن 
املنظمات مع شقيقه الذي تعرض النتهاكات 

تــخــتــلــف قـــصـــة ســـيـــدي حـــســـني عــــن قــصــص 
ــــرى شـــهـــدت احــتــجــاحــات  أحـــيـــاء شــعــبــيــة أخـ
مماثلة، حي املنيهلة والتضامن وغيرها من 
املناطق املتاخمة للعاصمة تونس. ويوضح 
الجويلي،  محمد  االجتماع  علم  في  الباحث 
أن »الــســلــطــة فـــي تـــونـــس فــشــلــت عــلــى مــدى 
60 عــامــا فـــي احـــتـــواء األحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، ما 
سبب ضــررًا هيكليا لهذه األحياء وسكانها 
الذين وجــدوا أنفسهم خــارج منوال التنمية 
ــد الـــجـــويـــلـــي فــي  ــؤكــ ــة«. ويــ ــ ــدولــ ــ واهــــتــــمــــام الــ
تــصــريــح لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الــســلــطــة 
تعاملت بطريقة سيئة مع األحياء التي تشّكل 
أحزمة للمدن الكبرى التي نتجت أساسا عن 

ن 
ّ
وتوط والــنــزوح  الداخلية  الهجرة  موجات 

والنقل  التعليم  الفقر وضعف خدمات  فيها 
والــصــحــة«، الفــتــا إلـــى أن »فــشــل السلطة في 
احتواء هذه األحياء تسّبب في خلق شعور 
بالالانتماء لسكان األحياء املفقرة، وال سيما 
الــشــبــاب مــنــهــم مــمــن يــعــتــبــرون أن الـــدولـــة ال 
تحتقرهم«. ويضيف  إنها  بــل  ألمــرهــم  تهتم 
»التجاهل ينّمي في الشباب اإلحساس بأنه 
منبوذ، وهــو مــا يفسر وجـــوده فــي مواجهة 
كــل مــا يمثل السلطة خـــالل االحــتــجــاجــات«، 
معتبرًا أن األمن والشرطة هم ممثلو السلطة 
فــي منظور هــذا الشباب فــي أغــلــب األحــيــان. 
ــبـــاحـــث االجـــتـــمـــاعـــي أن »الــعــقــيــدة  ويــــــرى الـ

األمني  للتعامل  اهتماما  تعطي  ال  األمــنــيــة 
مع سكان األحياء الشعبية واملفقرة، وغالبا 
ما يكون تدخل األمــن عنيفا ويــواجــه بعنف 
مــمــاثــل مـــن الــســكــان عــمــومــا والـــشـــبـــان على 
وجه الخصوص«، مطالبا بـ«ضرورة اعتماد 
شرطة  عــلــى  تعتمد  مختلفة  أمــنــيــة  مــقــاربــة 
الـــجـــوار الــتــي تــنــصــهــر داخــــل هـــذه األحـــيـــاء، 
ــــواء نــســب  ــتـ ــ وتــــتــــحــــّول إلـــــى جـــــزء مــنــهــا الحـ
الجريمة داخلها من دون مصادمات«، مشيرا 
ــذه الــتــجــربــة أثــبــتــت نــجــاحــا في  ــ إلــــى أن »هـ
كانت  التي  واملجتمعات  البلدان  من  العديد 
تــشــكــو انــفــالت األحـــيـــاء الــشــعــبــيــة وتــمــردهــا 

على السلطة بسبب الفقر«.

ال حلول سياسية
ســيــاســيــا، لــم تــخــرج تــداعــيــات الــحــادثــة عن 
املــــألــــوف، فــالــرئــيــس قــيــس ســعــّيــد غــاضــب 
بشدة ويوّبخ الحكومة وحزامها السياسي، 
ــالـــب بــــإســــقــــاط الــحــكــومــة  ــطـ واملــــعــــارضــــة تـ
الــفــاشــلــة. ويـــتـــســـاءل مـــراقـــبـــون عــمــا إذا ما 
كانت أحداث سيدي حسني ستعجل برحيل 
املشيشي هــذه املــرة، ولكن شــروط ذلــك غير 
ــا فـــي املـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة، إال  مـــتـــوفـــرة إطـــالقـ
بتوافقات كبيرة ومفاجئة ستتبني إمكانية 
الــســاعــات واأليـــام  تحقيقها فــي مـــشـــاورات 

املقبلة.
ورد املــشــيــشــي، فــي تــصــريــح صــحــافــي، أنــه 
استغلوا  الــذيــن  األشــخــاص  إلــى  »بالنسبة 
هـــــذه الـــحـــادثـــة لــتــســجــيــل نـــقـــاط ســيــاســيــة 
فهي ال تفيد في شيء وإنما ينبغي عليهم 
»أبــنــاء  مضيفا  الحقيقية«،  الــحــلــول  إعــطــاء 
املناطق املهمشة، ال ينبغي أن يكونوا محل 
واعتبر  الرخيصة«.  السياسية  الحسابات 
أن »حــادثــة ســيــدي حــســني كانت  املشيشي 
منذ  تعمل  التي  األمنية  للمؤسسة  صادمة 
ــن الــجــمــهــوري وعــلــى  ــاء األمــ ــ مـــدة عــلــى إرسـ
صـــورة جــديــدة لــأمــن الـــذي يــحــتــرم حقوق 
اإلنـــســـان والـــقـــانـــون«. وشــــدد عــلــى أن هــذه 
الحادثة »ال تمثل األمنيني وال تمثل سوى 
األشـــخـــاص الـــذيـــن قـــامـــوا بـــهـــا«، مـــؤكـــدًا أنــه 
»تــم إيــقــاف األعـــوان املــتــورطــني فــي الحادثة 
كما تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في شأنهم 

وإحالتهم إلى القضاء«.
ــدوره، شــــّدد ســعــّيــد عــلــى أن »الــتــجــاوزات  ــ بـ
ليس  بأن  املسّجلة معزولة وفردية«، مذّكرًا 

هناك عالقة عداء بني األمن والشعب.
ولــــكــــن املــــنــــظــــمــــات الـــتـــونـــســـيـــة تـــعـــتـــبـــر أن 
ــيــــارة وســــيــــدي حــســني  »مـــــا حـــــدث فــــي الــــجــ
السيجومي ليست أحداثا فردية أو معزولة 
ــادت طيلة  ــ بـــل هـــي مــواصــلــة ملـــمـــارســـات سـ
ــثــــورة، وعـــرفـــت شــيــوعــا  ــا بــعــد الــ ــنـــوات مـ سـ
األخــيــرتــني، فضحها  السنتني  فــي  ملحوظا 
التحركات االجتماعية  التعاطي األمني مع 
 2020 األول  ديسمبر/كانون  شــهــري  خــالل 

تمت  الـــتـــي   2021 الـــثـــانـــي  ويـــنـــايـــر/كـــانـــون 
الــتــغــطــيــة عــلــيــهــا مـــن أعـــلـــى هــــرم الــســلــطــة، 
على الرغم من تقارير وتوصيات املنظمات 
الــحــقــوقــيــة الــوطــنــيــة والــــدولــــيــــة«. وذّكـــــرت 
املــنــظــمــات فــي بــيــان لــهــا بـــ«جــرائــم مشابهة 
على غــرار ما حصل مع أنــور السكرافي في 
عــثــمــانــي في  وأيـــمـــن  مـــايـــو/أيـــار 2017،   22
وخميس   ،2018 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   24
اليفرني في 8 يونيو/حزيران 2018، وعمر 
وأيمن   ،2018 إبريل/نيسان   2 في  العبيدي 
ميلودي في 30 أكتوبر/تشرين األول 2019، 

وهيكل الراشدي في 25 يناير 2021«.
اعــتــبــر املحلل  الــســجــال،  عــلــى هـــذا  وتعليقا 
الــســيــاســي مــاجــد الــبــرهــومــي، أن »الــوضــع 
الـــســـيـــاســـي مــتــعــفــن، وأن بـــعـــض األطــــــراف 
تــقــوم بــاســتــغــالل بــعــض األحـــــداث مـــن أجــل 
لـ«العربي  تصريح  في  وأضــاف  الشيطنة«. 
ــبــــالد »بـــلـــغـــت قـــمـــة الـــنـــذالـــة  الـــجـــديـــد« أن الــ
الـــســـيـــاســـيـــة«، مــتــابــعــا »دخـــلـــنـــا فـــي صـــراع 
وحــــــــروب املـــلـــفـــات الـــقـــضـــائـــيـــة، فـــكـــل طـــرف 
ــر من  اآلخـ الــطــرف  ســيــاســي يمكنه شيطنة 
خالل تلفيق ملف قضائي وهتك األعراض«، 
معتبرًا أن »الطبقة السياسية التي تتصارع 
بامللفات وتقوم بتوظيفها تتسبب بانتشار 
االنــتــهــاكــات«. ولــفــت املــحــلــل الــســيــاســي إلــى 
تـــشـــّوه بعضها  مـــن األحـــــــزاب  »الـــعـــديـــد  أن 
الــبــعــض، ومـــن الــطــبــيــعــي أنـــه كــلــمــا تحصل 
ــهـــا ســيــاســيــا  ــتـــغـــاللـ ــتــــجــــاجــــات يـــتـــم اسـ احــ
وتــتــحــول إلـــى ســـجـــاالت، كــمــا أن الــســيــاســة 
واألخــــالق«.  املــبــادئ  عنها  تغيب  املنتهجة 
ــول مــوقــفــه مـــن األحـــــداث املــســتــجــدة في  وحــ
مطالبة  األمنية  »املؤسسة  أن  رأى  املنطقة، 
اليوم بمراجعة نفسها، ال سيما أمــام تكرر 
االنـــتـــهـــاكـــات فـــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة«. وتــابــع 
»يوجد خيط رفيع بني هيبة الدولة وحقوق 
اإلنسان، وأمام الجرائم املنتشرة في البالد 
ال يمكن التساهل مع املجرمني ويجب فرض 
األمن، وفي املقابل هناك حقوق للمواطنني، 
وبالتالي هناك خيط رفيع بني املسألتني«، 
مــؤكــدًا أن »هـــذا األمـــر مــن شــأنــه أن يضرب 
عملية االستقرار السياسي بالبالد ويؤدي 
إلى  األمنية  املؤسسة  الفوضى«. ودعــا  إلــى 
»الــرســكــلــة )إعـــــادة الــتــكــويــن( حــتــى تتمكن 
أمــام مثل هذه  والجيد  السليم  التعامل  من 

الوضعيات«.
وبـــــدا الفـــتـــا اســتــقــبــال ســـعـــّيـــد، عــشــّيــة يــوم 
ــاد الـــعـــام  ــحــ الـــجـــمـــعـــة، األمــــــــني الـــــعـــــام لــــالتــ
ــن الــطــبــوبــي،  ــديـ ــور الـ الــتــونــســي لــلــشــغــل، نــ
خصوصا أن االتحاد غير راٍض عن تعطيل 
ــي. وقـــــــال بــيــان  ــنــ ــوطــ ــلــــحــــوار الــ ــه لــ ــادرتــ ــبــ مــ
لــلــرئــاســة إن الــرئــيــس جـــدد »الــتــأكــيــد على 
إلى  التوّصل  انفتاحه على الحوار من أجل 
ــّدد، فــي الــســيــاق  ــ  لــأزمــة الـــراهـــنـــة«. وشـ

ّ
حـــل

قت به 
ّ
نفسه، على أنــه »ال حــوار مع من تعل

شبهات فساد، وبأنه ال مجال للتفريط في 
الــتــونــســي«. وال  أّي مليم مــن أمـــوال الشعب 
إلــى حلحلة في موقف  البيان حرفيا  يشير 
ســعــّيــد »الـــرافـــض لــلــتــحــاور مــع الــفــاســديــن« 
ــن يــمــكــن  ــكـ ــقـــديـــم نـــفـــســـه، ولـ ــو مـــوقـــفـــه الـ ــ وهـ
اعــتــمــاد بــعــض تـــأويـــالت قــريــبــة تــفــيــد بــأن 
سعّيد قد يكون وافق على بحث صيغ حوار 
ال تحرجه شخصيا، وهــو ما يؤكده تفاؤل 
اللقاء بأن »هناك  الــذي صرح إثر  الطبوبي 
بوادر انفراج على مستوى األزمة السياسية 
ى 

ّ
: »بدأنا نتخط

ً
الحاصلة في البالد« ، قائال

ــان إيــجــابــيــا،  ــة الــســيــاســيــة والـــلـــقـــاء كــ ــ األزمــ
وتونس ستتعافى قريبا«.

مواجهات 
سيدي حسين

قمة السبع تختبر لّم الشمل

مطعم  صاحب  نذير،  الشاب  يقول 
التكسير  آثار  بقايا  يزيل  كان  الحي،  في 
خلفته  ما  وتنظيف  محله  أمام  من 
يأمل  إنه  الجديد«  لـ«العربي  الحرائق، 
منطقته  إلـــى  ــدوء  ــه ال يــعــود  أن 
مما  متضررون  المحال  أصحاب  ألن 
إلغالق  مضطرون  وأنهم  يحصل، 
مساًء،  السادسة  حوالي  محالهم 
منذ  تــراجــع  قــد  نشاطهم  أن  كما 
بدء األحداث. ويشير إلى أنه في اليوم 
األول من االحتجاجات اضطر إلى إلقاء 
 360 )حوالي  دينار  ألف  بنحو  بضاعة 

دوالرًا( فسدت جراء إغالق المحل.

آمال بالتهدئة
قضية

تقرير

تونس ـ وليد التليلي، بسمة بركات

تــروي شــوارع حي سيدي حسني 
للعاصمة  املــتــاخــم  الــســيــجــومــي، 
ــة، قــــصــــة جـــــديـــــدة مــن  ــيــ ــتــــونــــســ الــ
مــعــانــاة األحـــيـــاء الــتــي تــشــّكــل أحــزمــة للمدن 
ــــن فــيــهــا 

ّ
الـــكـــبـــرى فــــي تــــونــــس، والــــتــــي تــــوط

ــيـــاب الـــخـــدمـــات، في  ــنـــوات الــفــقــر وغـ مــنــذ سـ
ظــل فــشــل الــســلــطــة فــي احـــتـــواء هـــذه األحــيــاء 
حالة  بخلق  تسّبب  مــا  مشاكلها،  ومعالجة 
تفّجرت  والسلطة،  األهــالــي  بــني  التنابذ  مــن 
واملواجهات  االحتجاجات  في  صورها  آخــر 
مــع عــنــاصــر األمـــن مــنــذ خمسة أيـــام فــي هــذا 
الــحــي. فــي ظــل هـــذا الــوضــع، ال يــعــود غريبا 
األمن  لرجال  انتهاك  أي  إزاء  الشارع  انفجار 
ما  عنيف  بشكل  األهــالــي  بمعاملة  املتهمني 

انتشار فيديو العتداء 
على مراهق أدى لتصاعد 

الغضب في الحي

االحتجاجات تتجدد 
ليليًا بين الشباب 

ورجال األمن

صورة عن استفحال األزمة التونسية

كورونا وترامب والصين... حضور »افتراضي« 
يفرض نفسه في لقاء بايدن والحلفاء

ــاب مـــن الـــحـــي، وأدى إلــى  تــســبــب بــمــقــتــل شــ
مـــواجـــهـــات مــســتــمــرة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــذا 
السياسية  السلطة  فــإن  الشعبي،  االحــتــقــان 
ال تزال غارقة في مناكفاتها، فالرئيس قيس 
سعّيد على موقفه بمهاجمة رئيس الحكومة 
»التحاور  برفض  متمسكا  املشيشي،  هشام 
مــع الــفــاســديــن«، بما يــنــذر بمزيد مــن املــآزق 

التونسية.
وبــدا سيدي حسني هــادئــا على غير عادته، 
املواجهات  ليال من  أربــع  السبت، بعد  أمــس 
ــغــــاضــــب، ورجـــــال  بــــني عـــــدد مــــن الـــشـــبـــاب الــ
الشرطة، والتي تأتي بعد وفاة الشاب أحمد 
بــن عــمــار قبل أيـــام، وتشير بعض الــروايــات 
إلى تعرضه للتعنيف من قبل عناصر أمنية، 
إلــى جانب تعرض قاصر يبلغ 15 عاما إلى 
التعنيف وتجريده من مالبسه، وهو الفيديو 

المكي،  هيكل  النائب  المعارضة،  »الشعب«  حركة  في  القيادي  أكد 
بالنيابة  الداخلية  وزير  من  الثقة  لسحب  عريضة  صياغة  »بصدد  أنهم 
)رئيس الحكومة( هشام المشيشي 
تدوينة  )الــصــورة(«. وأوضــح في 
العريضة  فــي  سيتم  أنّـــه  نشرها 
تعداد ما سماها »جرائم المشيشي 
فـــي حـــق شــعــبــنــا والــمــطــالــبــة 
بمحاسبته حسابًا عسيرًا وإقالته من 
لمشغله  »نقول  وتابع:  منصبه«. 
سنعطل  وزبانيته  الغنوشي  راشد 
إلى  النواب  لمجلس  العادي  السير 

حين محاسبة المجرمين«.

قمة  لدفع  تخطط  واشنطن  أن  األميركية  اإلدارة  في  مسؤوالن  أكد 
السبع إلى انتقاد الصين علنًا في بيانها الختامي، بسبب ممارسات العمل 
وتقديم  بها،  تقوم  التي  الجبري 
جبهة موحدة للتنافس اقتصاديًا 
الخارجية  وزيــر  كان  فيما  معها، 
)الصورة(  بلينكن  أنتوني  األميركي 
قد عّدد في اتصال أول من أمس 
أرفع  جيشي،  يانغ  مع  الجمعة، 
الحزب  في  دبلوماسي  مسؤول 
بالده  شكاوى  الصيني،  الشيوعي 
للتعاون  إيــاهــا  داعــيــًا  بكين،  مــن 

الشفاف حول مصدر كورونا.

محاولة لسحب الثقة من المشيشي

انتقاد الصين

اجتمع قادة القمة حضوريًا في مقاطعة كورنوال اإلنكليزية )باتريك سيمانسكي/فرانس برس(

)Getty( غضب من تعامل القوى األمنية مع المحتجين

صلب مواضيع البحث املطروحة وال سيما 
الـــوقـــايـــة مــــن األزمــــــــات الــصــحــيــة والــــدفــــاع 
عــــن نـــهـــج مـــتـــعـــدد األطـــــــــراف، مــــع انــضــمــام 
ــنـــوب أفــريــقــيــا  ــا الــجــنــوبــيــة وجـ ــادة كـــوريـ ــ قـ
 عــن األمـــني الــعــام 

ً
وأســتــرالــيــا إلــيــهــم، فــضــال

املــتــحــدة أنطونيو غــوتــيــريــس، فيما  لــأمــم 
ــــت مـــشـــاركـــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي 

ّ
ــل ظــ

ــنــــدرا مـــــــودي، افـــتـــراضـــيـــة، نـــظـــرًا إلـــى  ــاريــ نــ
الـــوضـــع الــصــحــي الــخــطــر فـــي بـــــالده. ومــن 
»إعــالن  السبع  أن توقع مجموعة  املفترض 
كاربيس بــاي« )في كــورنــوال(، الــذي قدمته 
»تاريخي«،  أنــه  على  البريطانية  الحكومة 
للحؤول  االلــتــزامــات  مــن  ويتضمن سلسلة 
دون وقـــوع كــارثــة صحية جــديــدة. ويشمل 
اإلعــــــالن خــفــض املـــهـــل لــتــطــويــر الــلــقــاحــات 
الرقابة  وتعزيز  والتشخيص،  والعالجات 
الــصــحــيــة، وبـــــدء إصـــــالح ملــنــظــمــة الــصــحــة 
العاملية بغية تعزيزها. وقد يشمل النقاش 
للقاحات،  االخــتــراع  بـــراءات  تعليق  مسألة 
ــا، وهـــــو مـــوضـــوع  ــهـ ــاجـ ــتـ بــغــيــة تـــســـريـــع إنـ
شائك، تؤيده باريس وواشنطن وتعارضه 
بـــرلـــني. وطـــغـــت الــدبــلــومــاســيــة أيـــضـــا على 
ــــع الــــتــــطــــرق إلـــى  ــات يــــــوم أمـــــــس، مـ ــثـ ــاحـ ــبـ مـ

لندن ـ العربي الجديد

لوال دونالد ترامب، ووباء كورونا، الذي لم 
يسمح حتى للدولة املستضيفة، بريطانيا، 
باتخاذ قــرار نهائي بعد حول موعد إعادة 
فتح البالد بالكامل، ملا حظيت قمة مجموعة 
الجمعة  أول من أمس  انطلقت  التي  السبع، 
فــي أقــصــى جــنــوب غــربــي إنــكــلــتــرا، وتختتم 
املقام  فــي  تــعــود  األحـــد، باستثنائية  الــيــوم 
املجتمعني،  الــــدول  قـــادة  تــشــديــد  إلـــى  األول 
األميركي  الرئيس  بإمكان  إذ  إبــرازهــا.  على 
ــايــــدن، أن يـــمـــارس فـــي أوروبـــــــا الــتــي  جـــو بــ
زيــارة خارجية  أول  وجهة  لتكون  اختارها 
لــه مــنــذ تــولــيــه منصبه رســمــيــا فــي يناير/
كــانــون الــثــانــي املــاضــي، اســتــعــراض قــدراتــه 
فــي واحـــدة مــن أهــم مــّيــزاتــه كالرئيس الـــ46 
للواليات املتحدة، وهي أنه يأتي إلى حلفاء 
زت 

ّ
تعز الــذي بفضله،  لترامب،  بــالده، خلفا 

التساؤالت حول جدوى استمرار انعقاد هذه 
القمة سنويا، والتي تجمع أكبر اقتصادات 
الـــعـــالـــم، لــكــنــهــا اقـــتـــصـــادات لـــم تــعــد تغطي 
ســوى 40 فــي املــائــة مــن الــثــروة االقتصادية 
الــعــاملــيــة. وبــفــضــل تــرامــب والـــوبـــاء، بإمكان 
اللقاحات«،  »قمة  اســم  حملت  والتي  القمة، 
أن تـــروّج لشعار مـــزدوج بـــ«الــعــودة«: عــودة 
أمــيــركــا إلثـــبـــات قــدرتــهــا عــلــى لــعــب دورهــــا 
القيادي في العالم، وقيادة مرحلة التعافي 
االقتصادي ما بعد كورونا، وعودة اللقاءات 
والــقــمــم الــعــاملــيــة والـــدولـــيـــة والــثــنــائــيــة إلــى 
طبيعتها »املباشرة«، ما يضفي ملسة تفاؤل 
بشأن الحوارات الجارية في أوروبــا حاليا. 
على الرغم من ذلك، فإن القمة التي تعهدت 
ــا، ال تــبــدو  ــ ــورونـ ــ ــالـــم ضــــد كـ بــتــحــصــني الـــعـ
التعهد، نظرًا  الوفاء حتى بهذا  قــادرة على 
إلـــى الــصــعــوبــة الــتــاريــخــيــة لــهــا فــي متابعة 
ــإن مــــا ســــيــــدور عــلــى  ــ ــك، فـ ــذلــ تـــعـــهـــداتـــهـــا. ولــ
هامش قمة مجموعة السبع، هذه املــرة، من 
أكثر أهمية  لقاءات وقمم، قد يحمل أجوبة 
ملـــن يــنــتــظــر مــخــرجــات مـــن أصـــحـــاب الـــقـــرار. 

املصابني  األوروبــيــني  لطمأنة  دبلوماسي، 
بصدمة سياسة ترامب »أميركا أوال«، لكنه 
عندما  الحــقــا،  للخيبة  بــقــيــادتــهــم  مــحــكــوم 
سيدركون أن بايدن ال يزال يسير في طريقه 
الخاص؟ وردًا على ذلك، اعتبر رئيس لجنة 
العالقات الخارجية في البرملان البريطاني، 
»الــســيــاســة  أن  للصحيفة،  تــوغــنــدات،  تـــوم 
ــيـــة لــــم تـــتـــبـــدل بــشــكــل  ــركـ ــيـ ــيـــة األمـ ــارجـ ــخـ الـ
جوهري«، مضيفا أنها اليوم »أكثر تعاونا، 
لكن ككل الزعماء، فإن بايدن يضع مصلحة 
بالده في الصدارة. لكن كيف يفعل ذلك، هو 
بإلهاء اآلخــريــن«. ويـــرى خبراء  مــا سيقوم 
أنـــه بينما وضـــع بــايــدن الــصــني عــلــى رأس 
أجــنــدتــه املـــتـــشـــددة، وفــيــمــا تــريــد الـــواليـــات 
ــا أوروبـــــيـــــا فــــي ذلــــــك، فـــإن  ــاونـ ــعـ ــدة تـ ــتـــحـ املـ
نــظــرًا ألهمية  تــكــون ضئيلة،  قــد  توقعاتها 
الصني  بني  املشتركة  االقتصادية  املصالح 
ودول أوروبــيــة عـــدة، وعــلــى رأســهــا أملانيا. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أنــه 
على الــرغــم مــن كــل »الــخــالفــات الحقوقية«، 
وداعية  زيــارة  فــإن  املتبادلة«،  و«العقوبات 
الحالي،  الصيف  الــصــني خــالل  إلــى  مليركل 
أعمالها، وقد  تــزال محتملة على جــدول  ال 
يرافقها فيها ماكرون، حيث ال شهية كبيرة 
لهما فــي انـــدالع »حـــرب بـــاردة« جــديــدة مع 

بكني.
أوروبــا  وفيما يشكك األميركيون في رغبة 
بالتعاون معهم في ملفي روسيا والصني، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن بــــــوادر حــســن نــيــة قــّدمــهــا 
أو تعليق  التجارية  الــحــرب  كــوقــف  بــايــدن، 
فرض الضرائب على بعض املواد األساسية 
كالصلب، فإن األوروبيني يشككون أيضا في 
عهد بايدن، الذي تطغى عليه صفة الرئيس 
الــذي  الديمقراطي،  فالرئيس  »االنــتــقــالــي«. 
يسعى إلـــى إحــــداث »انـــقـــالب« داخــلــي على 
 مــا أحــدثــه تــرامــب، ال يــبــدو فــي الــخــارج 

ّ
كــل

 لــلــتــعــاون املـــتـــني، فــيــمــا يــذهــب 
ً
مــســتــعــجــال

إلى اعتبار سياسته بأنها  بعض املحللني 
»ال تزال من تركة القرن العشرين«.

مــســألــة الـــدفـــاع مــتــعــدد األطــــــراف وقــضــايــا 
الــتــي ستفرد  الــدولــيــة األســاســيــة  السياسة 
قادة  حيزًا كبيرًا للصني وروســيــا. ويعتزم 
الـــســـبـــع، تـــأكـــيـــد »قــيــمــهــم«  دول مــجــمــوعــة 
أن  مــع  الليبرالية،  بالديمقراطية  املتمثلة 
ذلـــك »ســـيـــؤدي بــالــتــأكــيــد إلـــى مــواجــهــة مع 
روســيــا ومــع الــصــني فــي بعض الــجــوانــب«، 
ــذرت مـــيـــركـــل قــبــيــل افــتــتــاح  ــ بــحــســب مــــا حــ
القمة. وفي هذا اإلطار، يدفع بايدن باتجاه 
ــة لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة واملــنــشــآت  ــعـ خــطــة واسـ
»طرق  مبادرة  ملواجهة  وآسيا،  أفريقيا  في 
الــحــريــر الــجــديــدة« الــتــي طــرحــتــهــا الــصــني، 
ــهــــدف إلـــــى تـــمـــويـــل ضــخــمــة كـــبـــيـــرة فــي  وتــ

الخارج لزيادة نفوذها.
وفــي هــذا الــصــدد، رأت صحيفة »نيويورك 
تايمز«، أنه »مع حلول الصني مكان االتحاد 
لــلــواليــات  األول  كــاملــنــافــس  الــســوفــيــيــتــي، 
املتحدة، فإن األخيرة وأوروبــا، تبدوان أقل 
اتــحــادًا مقارنة بما كــان عليه خــالل مرحلة 
الـــبـــاردة، وهــو تغير جيوسياسي،  الــحــرب 
يــخــلــق الــكــثــيــر مـــن الــتــوتــر بـــني الــطــرفــني«، 
متسائلة ما إذا كان استعراض الوحدة في 
القمة حقيقيا، أو هو مجرد تمثيل إيمائي 

وتنتظر بايدن، الذي قد يكون آخر الرؤساء 
األمــيــركــيــني املــتــشــدديــن فـــي »أطــلــســيــتــهــم«، 
والذي اختبر العالقات األميركية ـ األوروبية 
املقبل، ثالث قمم  عن كثب لعقود، األسبوع 
أكثر تحديدًا للسياسة الخارجية األميركية 
مع الحلفاء والخصوم على حّد سواء، وهي 
قمة حلف شمال األطلسي والقمة األميركية 
ـ األوروبية، في بروكسل، والقمة التي تجمع 
بــايــدن بــنــظــيــره الـــروســـي فــالديــمــيــر بوتني 
ــاء املـــقـــبـــل. وتــبــقــى  ــ ــعـ ــ ــــوم األربـ فــــي جــنــيــف يـ
الصني، الغائب الحاضر، في جولة الرئاسة 
األميركية، على الرغم من عدم كونها عنوانا 
ــقــــاءات، إذ قـــد يــتــوحــد  ــلــ رســمــيــا ألي مـــن الــ
في  تحقيق  إطـــالق  فــي  املجتمعون  حــولــهــا 
أصــــل مــنــشــأ كــــورونــــا، فــيــمــا تــعــد ســيــاســة 
االستراتيجية  مــن  الــلــقــاحــات جـــزءًا  تــوفــيــر 

الحتواء نفوذها.
انــقــطــاع دام ســنــتــني تــقــريــبــا بسبب  وبـــعـــد 
جــــائــــحــــة كــــــــورونــــــــا، واصـــــــــل قـــــــــادة الــــــــدول 
الصناعية الكبرى السبع، الواليات املتحدة 
وكندا وبريطانيا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا 
ــا، فــي  ــــس، قــمــتــهــم حــــضــــوريــ ــ ــان، أمـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
ــان رئــيــس  كــــورنــــوال فـــي إنــكــلــتــرا، والـــتـــي كــ
ــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون قد  ــ الـ
افتتحها الجمعة، بالتبشير بتوفير ماليني 
الـــلـــقـــاحـــات لـــفـــقـــراء الـــعـــالـــم مــــع نـــهـــايـــة هـــذا 
الـــعـــام، بــدعــم ســخــي مــن الـــواليـــات املــتــحــدة. 
وتــحــمــل الــقــمــة، عــنــاويــن عــــدة، عــلــى رأســهــا 
إلــى دول  اللقاحات  تأمني وتسهيل وصــول 
لكارثة  جــاهــزًا  يــكــون  أال  وتجنيبه  الــعــالــم، 
ــــاص ملــكــافــحــة  ــّيـــز خـ ــرى، مــــع حـ ــ ــ صــحــيــة أخـ
التغير املناخي، الذي قد يكون سببا لتمدد 
وانتشار األوبئة. ويتطلب العمل على ذلك، 
لــيــس فــقــط »اتـــحـــاد الــديــمــقــراطــيــات«، وهــو 
شعار العودة األميركية، بل التأكد أن النزعة 
األحــاديــة والحمائية التي بــرزت مع وجود 
ترامب طوال أربع سنوات في البيت األبيض، 
ـــت دون رجــعــة. وإذا كــان هــذا األمـــر ال 

ّ
قــد ول

يــــزال مــوضــوع تشكيك فــي أوروبـــــا، إال أنــه 

موضع ارتياح أيضا. فوفق نظرية الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يلتقي مع 
بــايــدن حـــول أهــمــيــة الــتــعــدديــة واألطــلــســيــة، 
فقد أدى ترامب دورًا هاما بالسماح ألوروبا 
بإعادة تقييم سياساتها وخياراتها بمعزل 

نسبي عن الحليف األميركي.
وال يبدو بايدن حتى اآلن، بالنسبة للحلفاء 
ــه 

ّ
األوروبــــيــــني، مــخــتــلــفــا عـــن ســلــفــه. هـــذا أقــل

أصـــبـــح مـــحـــور جــــدل أوروبــــــــي، عــلــى الــرغــم 
لّم الشمل في  من الطابع االحتفالي بإعادة 
القمة،  د ذلــك، أن دولتني في 

ّ
كورنوال. وُيعق

استحقاقني  تواجهان  وفرنسا،  أملانيا  هما 
قــريــبــني، مـــع قـــرب انــتــهــاء عــهــد املــســتــشــارة 
ــول فــرنــســا  ــ األملـــانـــيـــة أنــجــيــال مـــيـــركـــل، ودخــ
فـــي مــرحــلــة الــرئــاســيــات الــصــعــبــة ملـــاكـــرون. 
وتـــواجـــه أوروبـــــا، بـــدورهـــا، تـــســـاؤالت حــول 
يــمــيــنــهــا املـــتـــطـــرف، الــــــذي يــبــقــى قـــويـــا فــي 
بتصدير  يتهمها  ترامب  كــان  فيما  املشهد، 
ــات  بــعــض الـــيـــســـار الـــراديـــكـــالـــي إلــــى الـــواليـ
املتحدة. وتدور القمة في أجواء العام األول 
لبريطانيا ما بعد »بريكست«، حيث يحاول 
جونسون إدارة »بريطانيا العاملية«، بنظرة 
أكــثــر شــمــولــيــة، مــع اســتــمــرار الــتــأكــيــد على 
ــات املــتــحــدة.  الــتــحــالــف الــعــمــيــق مـــع الــــواليــ
وعلى أبواب قمة أطلسية أيضا، تدور الكثير 
من التساؤالت في أوروبا، حول ما إذا كانت 
ــلــــورت نـــهـــائـــيـــا ســيــاســتــهــا  ــد بــ ــن قــ ــطـ ــنـ واشـ
ملواجهة الصني، وهي مسألة خالفية حادة، 
ال ترغب الدول األوروبية أن تنضم فيها إلى 

أحد محوري »الحرب الباردة« الجديدة. 
ودخـــلـــت أمــــس، قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع، في 

قد يكون بايدن آخر 
رؤساء أميركا المتشددين 

في أطلسيتهم
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موافقة نتنياهو 
على مسيرة األعالم تحّد 

كبير للحكومة

صالح النعامي

تسدل إسرائيل اليوم األحد الستار 
عـــلـــى فـــتـــرة حـــكـــم رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بنيامني نتنياهو لدولة االحتالل، 
التي سيقودها  الجديدة  الحكومة  مع عرض 
نفتالي  اليميني  »يمينا«  حــزب  زعــيــم  بــدايــة 
بــيــنــت، ثـــم رئــيــس حـــزب »يــيــش عــتــيــد« يئير 
لبيد، أمام الكنيست اليوم األحد لنيل اليمني 
الـــدســـتـــوريـــة، مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك نــهــايــة 
الـــتـــطـــرف الــيــمــيــنــي فـــي الــحــكــم اإلســرائــيــلــي، 
فــبــيــنــت نــفــســه قـــــال قـــبـــل أيــــــام إن الــحــكــومــة 
الحالية  مــن  أكثر  »يمينية  ستكون  الــجــديــدة 
)بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو(«، ولــبــيــد أطــلــق مــواقــف 
عدائية ضد حركة »حماس«، كما أن العديد من 
أركان األحزاب التي تشكل االئتالف الحكومي 
الجديد سبق أن عملوا مع نتنياهو، ما يعني 
أن األطراف املؤثرة في الحكومة الجديدة، لن 
تــتــجــه إلـــى ســيــاســات جـــديـــدة، بـــل ســتــواصــل 
ــــي األراضـــــــي  ــع االســــتــــيــــطــــان فـ ــيـ ــار تـــوسـ مــــســ
القدس  الفلسطينية، وحماية االعــتــداءات في 
التطبيع  توسيع  سياسة  وانــتــهــاج  املحتلة، 
مع دول عربية كان نتنياهو بدعم من الرئيس 

األميركي السابق دونالد ترامب قد أطلقها.
ــكـــومـــة ســـتـــواجـــه الـــكـــثـــيـــر مــن  ــذه الـــحـ ــ لـــكـــن هــ
الـــعـــوائـــق الـــتـــي ســتــمــثــل تـــهـــديـــدًا لــتــمــاســكــهــا 
وبقائها، خصوصًا بعدما عمد نتنياهو إلى 
مسؤوليات  تحملها  حساسة  قـــرارات  تمرير 
كبيرة منذ األيام األولى لوصولها. وحتى وإن 
نجحت الــحــكــومــة الــجــديــدة بــالــحــصــول على 
ثقة الكنيست اليوم، يبقى استقرار عملها غير 

عن   
ً
فــضــال الــداخــل،  فلسطينيي  هبة  ويحيي 

إمكانية أن يمّهد هذا األمر ملواجهة عسكرية 
بـــني إســـرائـــيـــل وحـــركـــات املـــقـــاومـــة فـــي قــطــاع 
 الطرف عن 

ّ
غــزة، التي هــددت بأنها لن تغض

االعتداءات اإلسرائيلية في القدس املحتلة.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أقـــدمـــت حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
ــلـــى خــــطــــوة أخـــــــرى مــن  ــوع املــــاضــــي عـ ــ ــبـ ــ األسـ
ــر بيئة إلشــعــال األوضــــاع في 

ّ
شــأنــهــا أن تــوف

القدس، عندما قررت عدم الطلب من املحكمة 
العليا اإلسرائيلية تأجيل قرارها املتوقع في 
املنازل  مصير  بشأن  املقبل،  يوليو/تموز   20
والــتــي  ــراح،  ــ جـ الــشــيــخ  حـــي  فـــي  الفلسطينية 
صدر قرار قضائي سابق بطرد مالكيها منها. 
وإن كان هذا القرار القضائي قد أشعل »هبة 
القدس« التي قــادت إلى العدوان األخير على 
بطلب  بتأجيله  العليا  املحكمة  وقــامــت  غــزة، 
مــن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، فـــإن تــراجــع الحكومة 
عن الطلب مجددًا بتأجيل صدور القرار بشأن 

هذه املنازل، سيصب الزيت على النار.
كذلك، حرص نتنياهو على توريث الحكومة 
 خــــطــــورة عــن 

ّ
الـــجـــديـــدة تـــحـــديـــًا آخـــــر ال يـــقـــل

ــل فـــي تــأجــيــل اتـــخـــاذ قـــرار 
ّ
ســابــقــيــه، ويــتــمــث

بـــإخـــالء مــســتــوطــنــة »أفـــيـــتـــار« الـــتـــي دشــنــهــا 
الــيــهــودي »فــتــيــة الــتــالل«  التشكيل اإلرهـــابـــي 
جبل  عــلــى  ســيــمــا  وال  فلسطينية  أرض  عــلــى 
صبيح جنوب نابلس، من دون الحصول على 
إذن الــجــيــش والــحــكــومــة. وقـــد ســقــط عــشــرات 
التي  الــتــظــاهــرات  فــي  جــرحــى  الفلسطينيني 
على  احتجاجًا  مــتــواصــل،  بشكل  ينظمونها 

تدشني هذه املستوطنة.
وإلــــى جــانــب الــتــحــديــات األمــنــيــة الــتــي يمكن 
ــتـــي تــركــهــا  أن تــنــجــم عــــن األلــــغــــام الـــثـــالثـــة الـ
 مــعــالــجــتــهــا يــمــكــن أن تــهــدد 

ّ
نــتــنــيــاهــو، فـــــإن

التباين  بسبب  الــجــديــدة،  الحكومة  اســتــقــرار 
التهويد في  املــوقــف مــن مــشــاريــع  فــي  الكبير 
الـــقـــدس واالســـتـــيـــطـــان فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
يـــرأس حزبًا  بــني أحــزابــهــا. فبينت ليس فقط 
املتشدد،  القومي  الديني  التيار  يمثل  يمينيًا 
بل سبق أن عمل شخصيًا كمدير عام ملجلس 
التزامه  يجعل  مما  الضفة،  فــي  املستوطنات 
بــاملــشــاريــع االســتــيــطــانــيــة كــبــيــرًا جــــدًا. وهـــذا 
يــنــطــبــق أيـــضـــًا عــلــى حــــزب »تــكــفــاه حـــدشـــاه« 
جدعون  السابق  الليكودي  برئاسة  اليميني 
القضاء  الــذي سيتولى منصب وزيــر  ســاعــر، 
ــديـــدة، وحـــــزب »يــســرائــيــل  فـــي الــحــكــومــة الـــجـ
بيتنا« بقيادة أفيغدور ليبرمان. وفي املقابل، 
ــزب »الـــعـــمـــل«  ــ ــه يـــفـــتـــرض أن يـــعـــتـــرض حـ ــإنـ فـ
ــيـــســـاريـــان والــقــائــمــة  وحــــركــــة »مـــيـــريـــتـــس« الـ
الــعــربــيــة املــــوحــــدة بـــقـــيـــادة مــنــصــور عــبــاس، 
على هذه املشاريع. وكانت األحزاب اليمينية 

منذ مشاورات تشكيل الحكومة قد اشترطت 
مواقف  الجديد  االئــتــالف  يتبنى  أن  لدعمها، 
يمينية إزاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. 
و»تكفاه حدشاه«،  »يمينا«  وقــد طالب حزبا 
ــأن تــوافــق الــحــكــومــة الــجــديــدة عــلــى إضــفــاء  بـ
شــرعــيــة عــلــى عـــشـــرات الــنــقــاط االســتــيــطــانــيــة 
أرجــاء  فــي  اليهود  املستوطنون  أقامها  الــتــي 
إذن من  الحصول على  بــدون  الغربية  الضفة 

الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة.
 مواقف األحزاب املشاركة 

ّ
من ناحية ثانية، فإن

القضايا  تتباين حول  الجديدة  الحكومة  في 
االجــتــمــاعــيــة االقـــتـــصـــاديـــة. فــلــيــبــرمــان، الـــذي 
بنيته  املالية، يجاهر  وزيــر  سيتولى منصب 
تــقــلــيــص املـــزايـــا املـــاديـــة واالقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
الحريدي، ويعتبر  الديني  التيار  بها  يحظى 
أن ذلك أهم االلتزامات التي وعد بها قاعدته 
العلمانية. لكن سلوك ليبرمان هذا لن يكون 
مقبواًل بالنسبة لبينت وساعر، اللذين يريان 
أنـــهـــمـــا مـــضـــطـــران لــلــتــحــالــف مــــع الــحــريــديــم 
فــي حـــال انــهــيــار الــحــكــومــة، مــمــا سيجعلهما 

يبديان ممانعة لتوجهات ليبرمان املعلنة.
إلــى جانب ذلــك، فــإن هناك خــالفــات جوهرية 
بــني األحــــزاب بــشــأن الــجــهــاز الــقــضــائــي، إذ إن 
دور  بإضعاف  تحديدًا، معني  »يمينا«  حزب 
املــحــكــمــة الــعــلــيــا، الـــتـــي تــلــعــب دور املــحــكــمــة 
الدستورية في الــدول األخــرى، وهــو ما يلقى 
معارضة معظم األحزاب األخرى في الحكومة.

االستفهام حول  من عالمات  الكثير  وترتسم 
قــــدرة الــقــائــمــة الــعــربــيــة املـــوحـــدة عــلــى الــبــقــاء 
ــد، بــســبــب  ــديــ ــجــ ضـــمـــن االئـــــتـــــالف الـــحـــاكـــم الــ
التي حققتها لجماهير  اإلنجازات  محدودية 
ذلـــك بنود  عــكــســت  كــمــا  الـــداخـــل،  فلسطينيي 
االتـــفـــاق بــيــنــهــا وبــــني »يــيــش عــتــيــد« بــقــيــادة 
القائمة،  عليه  حصلت  مــا  فأكثر  لبيد.  يئير 
فلسطينية  قــرى  بثالث  باالعتراف  تعّهد  هو 
فــي صــحــراء الــنــقــب، فــي حــني أنــه ال يــوجــد ما 
بها  ستعترف  الــجــديــدة  الحكومة  أن  يضمن 
 تفجر 

ّ
فـــي الـــنـــهـــايـــة. مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، فـــــإن

ــل  ــداخــ ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة والــ مــــواجــــهــــات فــــي الــ
ل 

ّ
الفلسطيني أو انــدالع حرب مع غــزة، سيمث

مواصلة  على  القائمة  لــقــدرة  صعبًا  اخــتــبــارًا 
البقاء في االئتالف الجديد.

إلى  الجديدة تستند  الحكومة  أن  إلــى  ونظرًا 
نائبًا   61 بدعم  أغلبية ضيقة، بحيث تحظى 
 مــرهــونــًا 

ّ
 بــقــاءهــا ســيــظــل

ّ
مــن أصـــل 120، فــــإن

بــتــوّجــه أي نــائــب مــن الــكــتــل الــبــرملــانــيــة التي 
ــال تــمــّكــن الــلــيــكــود وأحــــزاب  تــدعــمــهــا. فــفــي حـ
ــد فقط  ــــرى مـــن إقـــنـــاع نــائــب واحــ الــيــمــني األخـ
بالتصويت ضد الحكومة في مشاريع حجب 

الثقة، تسقط الحكومة فورًا.

تدخل إسرائيل اليوم األحد 
عهدًا سياسيًا جديدًا، 

بتولي حكومة جديدة 
الحكم الذي سيغيب 
عنه بنيامين نتنياهو 

هذه المرة، غير أن هذه 
الحكومة، التي تواجه 

تحديات صعبة وتباينات، 
لن تبتعد عن مسار 

التطرف الذي انتهجه 
نتنياهو

تعترض حكومة »بينت ـ لبيد« عوائق كثيرة )غالي تيبون/فرانس برس(

مضمون، وسط توقعات العديد من املراقبني 
ع 

ّ
يتوق ال  بينما   عمرها سيكون قصيرًا، 

ّ
بــأن

أن يهدأ نتنياهو لناحية مواصلة التصويب 
على فترة الحكم الجديدة والتحول السياسي 
الـــذي شــهــدتــه إســرائــيــل مــع مــجــيء الحكومة 
الــجــديــدة، على الــرغــم مــن أنها ال تختلف في 
نتنياهو،  حكومات  توجهات  عن  توجهاتها 
وال ســـيـــمـــا لـــنـــاحـــيـــة الـــعـــنـــصـــريـــة والـــتـــطـــرف 

والتفاخر بقتل العرب وسياسة االستيطان.
ــأتــــي الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة لــتــنــهــي وجــــود  وتــ
نتنياهو فــي الــســلــطــة، وهـــو الــــذي قــضــى 15 
عـــامـــًا فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة عــلــى مــرحــلــتــني 
و2021-2009(،   ،1999-1996 )بــني  منفصلتني 
ــر رؤســـــــاء الــحــكــومــات  ــثـ ـــان واحـــــــدًا مــــن أكـ وكـــ
 ثــالث حــروب على غــزة خالل 

ّ
دمــويــة، مــع شــن

فترات حكمه، وتمّكن من إطالق مسار تطبيع 
مــع عــدد مــن الـــدول العربية، إضــافــة إلــى دفع 
األخــيــر لــطــرح مــشــروع »صفقة الــقــرن«، الــذي 
الفلسطينية،  القضية  لتصفية  وصفة  ل 

ّ
يمث

 عـــن ســيــاســات الــتــوســع االســتــيــطــانــي 
ً
فــضــال

التي تبناها بقوة.
بالحكم  للتشبث  سعى  الـــذي  نتنياهو،  لكن 
الرغم من توجيه لوائح اتهام ضــده في  على 
قضايا فساد، جــّر إسرائيل إلــى أربــع جوالت 
انتخابية في غضون عامني، ليطيحه بينت، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع لــبــيــد، ويــقــضــيــا عــلــى أحـــالم 
نــتــنــيــاهــو بــالــبــقــاء فـــي الــحــكــم. لــكــن يــبــدو أن 
األخـــيـــر أبــــى املــــغــــادرة قــبــل »الــتــنــكــيــد« على 
أنــه دفــع بينت، لدعوة  خلفيه. وهــو مــا يبدو 
نــتــنــيــاهــو، األحــــد املـــاضـــي، إلــــى أن »ال يــتــرك 
وراءه أرضــــًا مــحــروقــة«. وقــــال بــيــنــت: »أدعـــو 
قدمًا،  لتمضي  الدولة  أن يحرر  إلــى  نتنياهو 
ــيــــل اخـــتـــيـــار حــكــومــة  يـــحـــق ملـــواطـــنـــي إســــرائــ
جـــديـــدة«. وأضــــاف: »هـــذه الــحــكــومــة )املقبلة( 
يمينية أكثر من الحالية )برئاسة نتنياهو(، 

ال تترك وراءك أرضًا محروقة«.
وتعد موافقة نتنياهو على »مسيرة األعالم« 
االستفزازية التي تخطط الجماعات اليهودية 
الثالثاء  يــوم  الــقــدس  فــي  لتنظيمها  املتطرفة 
املــقــبــل، والــســمــاح بها بعد أقــل مــن 48 ساعة 
ــطــــالع  ــة الــــجــــديــــدة االضــ ــومـ ــكـ ــحـ ــى بــــــدء الـ ــلـ عـ
بمهامها، تــحــديــًا كــبــيــرا لــأخــيــرة. فــفــي حــال 
أسفر تنظيم املسيرة عن مواجهات كبيرة بني 
اليهودية  التنظيمات  وأعضاء  الفلسطينيني 
املتطرفة بشكل يفضي إلى اشتعال األوضاع 
 الــحــكــومــة الــجــديــدة 

ّ
فــي املــديــنــة املــقــدســة، فـــإن

ــة تـــحـــد أمـــنـــي  ــهــ ــواجــ ســـتـــجـــد نـــفـــســـهـــا فـــــي مــ
وسياسي كبير. فانفجار األوضاع في القدس 
يمكن أن يقود إلى اندالع مواجهات في الضفة 
الــغــربــيــة الـــتـــي تـــتـــواصـــل فــيــهــا الـــتـــظـــاهـــرات، 

إطاحة نتنياهو وتمسك بتطرفه

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة


