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أدخلت تظاهرات ذكرى الثورة التونسية ،الجمعة ،انقالب قيس سعيّد ،مرحلة
تحد يقتضي منهم التوحد
متقدمة من قمع المعارضين ،كما وضعتهم في
ٍ
لمواجهته .وكان الالفت في التحركات ،أنها األولى منذ  25يوليو الماضي ،التي ينزل
فيها طيف سياسي متنوع إلى الشارع ،للغايات نفسها

وضع سعيّد األجهزة
األمنية في مواجهة
الشعب (األناضول)

التصدي النقالب سعيّد
للحديث تتمة...
االئتالف السوري
ومحاولة استعادة
دور مفقود
عبسي سميسم

يقوم االئتالف الوطني لقوى الثورة
واملعارضة السورية ،بتغييرات على
نظامه األساسي ،وصفها بالجذرية،
ومن املفترض أن ّيتم اإلعالن عنها
غد اإلثنني ،عله يستعيد بعضًا
يوم ٍ
من دوره السياسي.
ويأتي ذلك بعدما ّتم تهميش ّدور
االئتالف السياسي من قبل كل
الدول املتدخلة في الشأن السوري،
بمن فيها تركيا التي تحتضنه على
أراضيها ،والتي استبدلت دوره
السياسي بتفاهمات مباشرة مع
األطراف األخرى ،وبمسار سياسي
ً
من دون أن يكون االئتالف ممثال
فيه.
ّ
إال أن من يطلع على التغييرات التي
يزمع االئتالف القيام بها ،يجد
أنها ال تعدو كونها محاولة إلعادة
هيكلة لجنة العضوية ،تتضمن
بعض الجرأة في فصل أعضاء لم
ً
يعد لهم ممثلون أصال ،وفتح الباب
أمام تنسيب أعضاء جدد يمكن أن
يساهموا باستجالب بعض الشعبية
له.
إال أن االئتالف ،وعلى الرغم من
حفاظه على ثوابت الثورة السورية،
وعدم قبوله بتنازالت جوهرية
تعترف بنظام بشار األسد ،إال أنه لم
يبد أي فعالية سياسية.
كما اقتصرت مواقف االئتالف
السوري خالل السنوات املاضية
على التنديد ،واالستنكار ،أو اإلشادة
بمواقف اآلخرين ،األمر الذي ّ
حوله
إلى هيئة هامشية ال دور لها.
قد يكون تغير املزاج الدولي تجاه
الوضع في سورية أحد أهم أسباب
غياب دور االئتالف ،إال أن هناك
أسبابًا كثيرة تتعلق بأداء وبنية
هذا الكيان ،أدت إلى تراجع حضوره
سياسيًا وشعبيًا.
فعلى مستوى بنية االئتالف ،لعل
أهم أسباب تراجعه يعود إلى حفاظه
على شخصيات أثبتت فشلها في
العمل السياسي ،وعدم قدرته على
استبدالها بشخصيات أكثر فعالية.
إضافة إلى حالة «الشللية» داخل
االئتالف ،وعدم قدرته على إحداث
تغييرات جوهرية.
أما على مستوى األداء ،فلعل أهم
أسباب الفشل هو العمل على مبدأ
ّ
رد الفعل على أفعال اآلخرين،
خصوصًا أفعال النظام والدول
املتدخلة في سورية ،وعدم املبادرة
بأفعال أو اتخاذ مواقف تحسب
له خالل مسيرته .إضافة إلى أدائه
تجاه الشارع املعارض وفق مبدأ
برنامج ما يطلبه الجمهور ،أي
كردود فعل على مطالب بعض
ً
الحمالت والتظاهرات ،وذلك بدال
من ممارسة دور قيادي للحراك
ولجمهور املعارضة.
محاوالت إثبات
يضاف إلى كل ذلك ّ ّ
الذات لدى االئتالف كلما قل دوره،
من خالل الهروب للداخل بمشاريع
وأفكار غير ذات جدوى ،إضافة
إلى انفصاله كجسم سياسي
عن الحامل العسكري للمعارضة،
وغيرها من األسباب التي تجعل
عمليات هيكلة ترقيعية لالئتالف
من دون فائدة.

تونس ـ آدم يوسف

دخ ـ ـلـ ــت تـ ــونـ ــس يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة 14
ي ـن ــاي ــر الـ ـح ــال ــي (أول مـ ــن أمـ ـ ــس)،
مــرحـلــة جــديــدة فــي ال ـص ــراع الــدائــر
بني سلطات االنقالب واملعارضني لها ،أبرز
مــام ـح ـهــا ت ــوس ــع جـبـهــة ال ـط ـيــف املـنــاهــض
سعيد ،فيما ّ
ّ
تحولت
لخيارات الرئيس قيس
الـسـلـطــة م ــن الـتـضـيـيــق وامل ـن ــع إل ــى الـعـنــف
وال ـق ـمــع امل ـبــاشــر ض ــد امل ـع ــارض ــن .واتـهـمــت
أح ـ ـ ـ ـ ــزاب ون ـ ـش ـ ـطـ ــاء س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــون ،ال ــرئـ ـي ــس
الـتــونـســي ،بــاسـتـحـضــار آالت قـمــع الــرئـيــس
املخلوع زيــن العابدين بن علي في مواجهة
املعارضني لــه ،الــذيــن تمسكوا أول مــن أمس
بإحياء ذكــرى الـثــورة التونسية .مــن جهته،
ّ
سعيد املعارضني له ،إلى التجمع تحت
دفع
خـيـمــة واحـ ــدة فــي عـيــد ال ـث ــورة ،فــي ال ـشــارع
الــرمــز إلسـقــاط ديكتاتورية بــن عـلــي ،شــارع
ال ـح ـب ـيــب ب ــورق ـي ـب ــة ،ك ـمــا ت ـس ـبــب ف ــي شـحــذ
ع ــزائ ــم راف ـض ــي االنـ ـق ــاب م ــع امل ــداف ـع ــن عن
الـثــورة واملتمسكني بالديمقراطية ،للنزول
واالحتجاج.
وتـعــد الـتـظــاهــرة أول مــن أم ــس ،األول ــى منذ
ق ـ ــرارات س ـعـ ّـيــد االن ـقــاب ـيــة ف ــي  25يــولـيــو/
ت ـ ـمـ ــوز املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـنـ ــزل ف ـي ـه ــا ط ـيــف
س ـي ــاس ــي م ـت ـن ــوع إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ،ف ــي امل ـك ــان
نفسه وللغايات واألهداف نفسها ،ليتعرض
املعارضون باختالف انتماءاتهم إلى العنف
أثناء عملية تفريقهم والتصدي لهم من قبل
الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة .وج ـم ـعــت األزق ـ ــة امل ـحــاذيــة
ل ـشــارع الـحـبـيــب بــورقـيـبــة وس ــط الـعــاصـمــة،
تيارات سياسية وحزبية من أقصى اليمني
إل ــى أقـصــى ال ـي ـســار .وعـلــى الــرغــم مــن خيار
األحزاب واالئتالفات عدم االلتحام ،والتفرقة
بني أنصار حزب العمال اليساري من جهة،
واألح ــزاب االجتماعية (الـتـيــار الديمقراطي
والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل
والحريات) من جهة أخــرى ،وحــزب النهضة
و«مــواطـنــون ضد االنـقــاب» في مكان ثالث،
إال أن إسقاط االنقالب كان شعارًا موحدًا بني
املجموعات املتباعدة.
وأكد القيادي في «النهضة» ،أحد املضربني
عـ ــن الـ ـطـ ـع ــام رف ـ ـضـ ــا لـ ــان ـ ـقـ ــاب ،ال ـع ـج ـمــي
الوريمي ،لـ«العربي الجديد» ،أن «االنقالب
ك ـش ــف ع ــن وج ـه ــه ال ـق ـم ـعــي م ــن خـ ــال مـنــع
ت ـظ ــاه ــرات االح ـت ـف ــال بـعـيــد الـ ـث ــورةّ ،
وورط
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام امل ـف ــرط
ل ـل ـق ــوة ف ــي م ــواج ـه ــة م ـت ـظــاهــريــن سـلـمـيــن
أرادوا ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن ت ـم ـ ّـس ـك ـه ــم ب ــأه ــداف

تيارات
مختلفة
تجتمع في
شارع واحد
شكوى
ضد العنف
نددت أحزاب «التكتل من
أجل العمل والحريات»
و«الجمهوري» و«التيار
الديمقراطي» بـ«القمع
الممنهج يوم الجمعة،
وبتطويع وزارة الداخلية
لخدمة سلطة االنقالب».
وأكدت «عزمها تقديم
شكوى إلى النيابة العامة
بسبب االعتداء بالعنف
الشديد على المواطنات
والمواطنين واختطافهم
من دون وجه حق،
ضد وزير داخلية االنقالب».
كما دان «محامون
لحماية الحقوق
والحريات» في بيان «القمع
الوحشي تجاه المتظاهرين
السلميين».

الـ ـث ــورة ومـكـتـسـبــاتـهــا ورف ـض ـهــم لــانـقــاب
ّ
سعيد «كشف
وتداعياته» .ورأى الوريمي أن
عــن خــوفــه مــن ال ـشــارع وم ــن غـضــب الشعب
الذي يريد التظاهر واالحتفال واالحتجاج».
ول ـفــت إل ــى أن «س ـعـ ّـيــد وض ــع نـفـســه خ ــارج
وقائع الثورة ومجدها ،املستمرة على الرغم
من الخيبات» ،مضيفًا أن «االنقالب في عزلة
سياسية ومــأزق حقيقي ،بعدما أصبح من
يـعــارضــه ليس فقط مــن رفــض إج ــراءات 25
يوليو عند إعالنها ،بل حتى األطــراف التي
س ــان ــدت سـعـ ّـيــد ف ــي ال ـبــدايــة ظـنــا مـنـهــا أنــه
يعمل على تصحيح املسار ،حتى تبني لها
أنــه ســاع فــي إرس ــاء حكم ف ــردي اسـتـبــدادي
ّ
وشدد القيادي في
خارج األطر الدستورية».
«الـنـهـضــة» ،على أن «سـعـ ّـيــد ال يــؤمــن بــدور
األح ـ ــزاب وامل ـن ـظ ـمــات واألجـ ـس ــام الــوسـيـطــة
بـصـفــة ع ــام ــة ،وه ــو ي ـن ــزع إل ــى االس ـت ـحــواذ
ع ـلــى جـمـيــع ال ـس ـل ـطــات وإخ ـض ــاع األج ـهــزة
األمنية والعسكرية إلرادته وسلطته» .وأكد
ّ
الوريمي أن «ما حصل في ذكرى الثورة من
قـمــع لــاحـتـفــاالت بــاسـتـخــدام م ـفــرط للقوة
ضــد متظاهرين سلميني وع ــزل ،يعد نسفًا
ل ـت ـلــك امل ـك ــاس ــب ،وف ـض ـي ـحــة أم ـ ــام ال ـش ـعــوب
املتحضرة والبلدان الديمقراطية» .كما أكد
أن «املسيرة عمقت الشرخ بني قصر قرطاج
وبني الشعب ،وأعطت املبرر لقوى املعارضة
كــي تــوحــد املــوقــف ت ـجــاه االن ـق ــاب وسلطة
األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع ،ح ـتــى وإن اح ـت ـف ـلــت بــذكــرى
الثورة تحت عناوين مختلفة وفي مربعات
متعددة».
ويرى مراقبون أن يوم  14يناير ّ 2022
تحول
مــن ي ــوم احـتـفــال إل ــى ي ــوم أس ــود فــي تــاريــخ
تونس ما بعد الثورة ،إذ تم استعمال أدوات
القمع البوليسي بمختلف أشكالها في وجه

قيادي في «النهضة»:
االنقالب في عزلة سياسية
ومأزق حقيقي
المرزوقي :ما شهدته
تونس يدل على اكتمال
الثورة المضادة

املتظاهرين السلميني .وقــال املتحدث باسم
حزب «حراك تونس اإلرادة» ،عمر السيفاوي،
تصريح لـ«العربي الجديد» ،إن «سلطات
في
ّ
االنقالب كشرت عن أنيابها وكشفت عن آلة
القمع ،ودخــل الـصــراع طــورًا جديدًا من منع
املعارضني من ممارسة حقوقهم في التعبير
والتظاهر السلمي واالحتجاج ،إلــى مرحلة
القمع املمنهج والعنف املادي لكل املعارضني
من دون استثناء حتى من رحبوا في البداية
بــ 25يوليو» .ورأى السيفاوي أن « 14يناير

تحليل

أحداث ذكرى الثورة التونسية :منعرج خطير له ما بعده

صالح الدين الجورشي

ما حــدث في الذكرى ال ــ 11للثورة التونسية،
ّ
أول من أمس الجمعة ،يشكل منعرجًا خطيرًا،
ً
سـ ُـيـتـتـبــع ب ـتــداع ـيــات م ـس ـت ـق ـبــا .إذ م ــن أهــم
اإلن ـجــازات الـتــي تمتع بها التونسيون بعد
اإلطاحة بالدكتاتورية ،حصولهم على الحق
ف ــي الـتـعـبـيــر واالح ـت ـج ــاج وال ـت ـظ ــاه ــر .وهــم
ي ـمــارســون ه ــذه ال ـح ـقــوق مـنــذ ذل ــك الـتــاريــخ
حـتــى تـحـ ّـولــت إلــى ع ــادة يــومـيــة مكتسبة ،ال
يجادل فيها أحد ،واعتقدوا بأنه لم يعد واردًا
الـتـجــرؤ عـلــى سحبها أو تـغـيـيــرهــا .لـكــن ما
حدث يوم الجمعة املاضي بدا للجميع أشبه
بــاملـحــاولــة ال ـصــادمــة لـلـمــس ب ـهــذه الـحـقــوق،
والـعــودة بالتونسيني إلــى «الــدولــة ذات اليد
ال ـط ــول ــى ف ــي ت ــأدي ــب مــواط ـن ـي ـهــا» م ــن خــال
استعمال القوة املفرطة .وهو ما دفع رئيس
الحزب الجمهوري ،عصام الشابي ،إلى القول
إن «ال ـن ـظــام لــم يـبــق ل ــه س ــوى الـقـمــع لـفــرض
إرادت ـ ــه» ،ل ـهــذا «س ـن ـقــاوم مــن أج ــل اسـتـعــادة
الديمقراطية املـهــددة» .ما هي حجة السلطة
لتبرير تلك املشاهد الرهيبة التي تناقلتها
م ـخ ـت ـل ــف شـ ــاشـ ــات ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وال ـ ـتـ ــي تـظـهــر
مــواطـنــن يـتـعــرضــون ملــدافــع امل ـيــاه وقــذائــف
الغاز والرصاص الصوتي ،وإيقاف العشرات
منهم في يوم احتفالهم بعيد ثورتهم؟ تقول
األج ـه ــزة الــرسـمـيــة إن واج ــب ال ــدول ــة تنفيذ
التوصيات الـتــي أصــدرتـهــا اللجنة العلمية
بـهــدف حـمــايــة الجميع مــن مـضــاعـفــات وبــاء
كــورونــا ،بعدما أثبتت املــؤشــرات أن تونس
تشهد موجة جديدة من تفشي الوباء.
دور اللجنة العلمية

فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـن ـت ـقــد املـ ـع ــارض ــة مـ ــا تـصـفــه
ب ــ«ت ـس ـي ـي ــس» ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـم ـيــة ،وتــوظ ـيــف
اقتراحاتها لحرمان التونسيني من االحتفال

بعيد ال ـث ــورة .ه ــذا الـعـيــد ال ــذي ق ــرر الرئيس
ق ـيــس س ـعـ ّـيــد ب ـم ـف ــرده أن يـلـغـيــه ويـمـسـحــه
مــن الــذاكــرة الوطنية ،فــي محاولة منه لبناء
س ــردي ــة تــاريـخـيــة خــاصــة ب ــه ،وتـنـسـجــم مع
قناعاته السياسية .وتذكر املعارضة في هذا
السياق بأن الرئيس شخصيًا خالف الحظر
الصحي واخترق منع التجول في مناسبات
عديدة ،بدءًا من يوم  25يوليو/تموز املاضي،
الــذي أطــاح فيه بالبرملان والحكومة وأوقــف
ال ـع ـمــل ب ــال ــدس ـت ــور ،واس ـت ــول ــى ع ـلــى ال ــدول ــة
بجميع مؤسساتها .هكذا سقطت السردية
الـ ـت ــي اعـ ـتـ ـم ــد ع ـل ـي ـه ــا أن ـ ـصـ ــار سـ ـع ـ ّـي ــد مـنــذ
انفراده بالسلطة .تعتمد هذه السردية على
أن امل ـعــركــة ف ــي تــونــس ت ـجــري ب ــن الــرئـيــس

لم يعد يحق ألنصار
سعيّد اختزال المواجهة
ضد «النهضة»

واإلسـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي .وهـ ــي س ــردي ــة لـقـيــت
رواجًا واسعًا داخل تونس ،وحتى خارجها.
لكن ما حدث في عيد الثورة كشف أن السلطة
وج ــدت نـفـسـهــا ت ــواج ــه ش ــارع ــا مـعـبــأ يشمل
اإلســام ـيــن ،وأي ـضــا الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة من
أحزاب املعارضة ،إلى جانب منظمات مجتمع
مــدنــي فــاعـلــة ومـهـمــة عـلــى الـصـعـيــد الــرمــزي
مثل جمعية نساء ديمقراطيات ،واملحامون،
ورابـ ـط ــة ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان .أمـ ــام ه ــذا املـشـهــد
ّ
سعيد اختزال
املتغير لم يعد يحق ألنصار
املواجهة ضد حركة «النهضة» وحلفائها.
عزلة الرئيس وتصاعد االحتجاجات

مــا أثبتته الــوقــائــع أن عــدد الــذيــن يجاهرون
بـمـعــارضـتـهــم لـلــرئـيــس يـ ـ ــزدادون يــومــا بعد
يـ ـ ــوم ،ف ــي ح ــن أن امل ـت ـم ـس ـكــن بــان ـح ـيــازهــم
ل ــه ف ــي ت ــراج ــع م ـل ـح ــوظ .هـ ــذا م ــن ش ــأن ــه أن
يــزيــد م ــن عــزلــة ال ــرئ ـي ــس ،وي ـق ـلــل م ــن قــدرتــه
على تنفيذ األج ـنــدة الـتــي أعـلــن عنها مطلع
ش ـهــر دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول امل ــاض ــي .لكن
مــن الـصـعــب ال ـتــوقــع ب ــأن ي ـكــون ل ـهــذا الــزخــم
االحتجاجي املتصاعد تأثير ملموس على
اخـ ـتـ ـي ــارات ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـيــاس ـيــة .سيستمر
س ـع ـ ّـيــد ف ــي خ ـط ــه ال ـس ـي ــاس ــي ،ولـ ــن يـخـضــع
بسهولة لضغوط خصومه الذين يحتقرهم،
ويقلل دائمًا من أحجامهم ،ويعتبرهم مجرد
«جراثيم» يجب القضاء عليها.
م ــا ح ـص ــل ي ـ ــوم  14يـ ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـثــانــي
الحالي قـ ّـدم صــورة سيئة عــن تونس اليوم.
ه ــذه ال ـص ــورة م ــن شــأن ـهــا أن ت ـعـ ّـمــق شـكــوك
ش ــرك ــاء تــونــس االس ـتــرات ـي ـج ـيــن ح ــول مــدى
قدرة النظام على الصمود ،ومدى استعداده
ملــراجـعــة سـيــاســاتــه واخ ـت ـيــاراتــه .فالتقارير
واملــواقــف الـ ــواردة مــن ال ـخــارج ت ــزداد قتامة،
خصوصًا فــي مجالني أســاسـيــن ،هما واقــع
الحريات التي تضررت كثيرًا بعد  25يوليو

وبـ ــاألخـ ــص ف ــي أعـ ـق ــاب األحـ ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة.
فــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ل ــم ي ـط ـلــق الـ ـن ــار فقط
عـلــى األح ـ ــزاب ،وإن ـمــا فـتــح جـبـهــات متعددة
فــي نـفــس الــوقــت ،مـثــل هـجــومــه املـكـثــف على
الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة وح ــرص ــه ال ــواض ــح على
إخ ـضــاع ـهــا لـلـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة ،م ـمــا جعل
م ـكــونــات األسـ ــرة الـقـضــائـيــة تـتـضــامــن فيما
بينها ،وتتهيأ لخوض معركة كسر عظام مع
رئـيــس الجمهورية .إلــى جــانــب ذل ــك ،اشتبك
الــرئ ـيــس م ــن جــديــد م ــع الـصـحــافـيــن الــذيــن
وصفهم بالكذابني.
أمـ ـ ــا امل ـ ـج ـ ــال الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،فـ ـيـ ـخ ــص األوض ـ ـ ـ ــاع
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي أصـبـحــت
تشكل الخطر الــداهــم الحقيقي على الــدولــة
واملجتمع .فــدور الحكومة بقي ضبابيًا ،ولم
تتمكن حـتــى اآلن مــن صـيــاغــة تـصــور يمكن
أن يــرتـقــي إلــى درج ــة مـشــروع مـيــزانـيــة قابل
لـلـتـطـبـيــق ،وق ـ ــادر ع ـلــى ك ـســب ث ـقــة األطـ ــراف
املعنية ،وإعــادة تنشيط الــدورة االقتصادية.
وه ــو مــا جـعــل املـنـتــدى االق ـت ـصــادي الـعــاملــي
يعتبر في تقريره األخير أن من بني األخطار
ال ـتــي سـتــواجـهـهــا تــونــس «ان ـه ـيــار ال ــدول ــة».
توقع يؤيده رئيس حلقة املاليني التونسيني
ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر ب ــودريـ ـق ــة ال ـ ــذي اع ـت ـب ــره «غ ـيــر
مفاجئ في ظل عــدم قــدرة الحكومة والدولة
ع ـلــى ت ـحــديــد م ـشــاكــل الـ ــدولـ ــة» .وأض ـ ــاف أن
تــونــس «غـيــر ق ــادرة على تحقيق إصــاحــات
وغ ـيــر قـ ــادرة عـلــى الـعـمــل امل ـش ـت ــرك» ،مشيرًا
ّ
إلى أن التراكمات السابقة إضافة إلى الحقد
االجتماعي الذي يبنى حاليا «يسير بتونس
نـحــو امل ـج ـهــول» .أم ــا ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
فقد أعاد التأكيد على لسان ممثله في تونس
جيروم فاشير استعداده لدعم تونس بشرط
«وض ـ ــع ب ــرن ــام ــج إص ـ ــاح ع ـم ـيــق مـ ــع تــوفــر
جانب املصداقية» ،و«التزام مختلف األطراف
ببرنامج اإلصالحات» الواردة فيه.

ّ
وح ــدت املـعــارضــن باختالف أطيافهم على
رفض االنقالب والتصدي لالنفراد بالحكم،
بل وعلى الوفاء للثورة والسعي الستعادة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة امل ـس ـل ــوبــة» .وأض ـ ــاف أن «14
يـنــايــر كـشــف زي ــف ســرديــة االن ـقــاب والــدعــم
الشعبي املزعوم ،فالشعب يريد ما ال يريده
س ـعـ ّـيــد ،ي ــري ــد عـ ــودة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ورح ـيــل
االنقالب».
م ــن جـهـتــه ،سـ ّـجــل ال ـق ـيــادي ف ــي ح ــزب «قـلــب
تــونــس» ،رفيق عـمــارة« ،انطالقة جديدة في
مقاومة االنقالب بعد  14يناير ،تتطلب تفكيرًا
وتــدب ـي ـرًا سـيــاسـيــا مــن امل ـعــارضــة بمستوى
م ــا أب ــدت ــه ال ـج ـمــاه ـيــر الـشـعـبـيــة م ــن الــوعــي
والتضامن وااللـتـفــاف حــول الديمقراطية».
ورأى عمارة ،في حديث لـ«العربي الجديد»،
ّ
أن «ال ـش ــارع الـسـيــاســي والـحــركــة املواطنية
ّ
عــبــرا عــن التمسك بالديمقراطية والصالبة
فـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي لـ ــانـ ـقـ ــاب ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
الـتـخــويــن وال ـت ـخــويــف وال ـتــره ـيــب» .وش ـ ّـدد
ع ـ ـمـ ــارة عـ ـل ــى أن «رس ـ ــائ ـ ــل ال ـج ـم ـع ــة يـجــب
أن يـلـتـقـطـهــا امل ـع ــارض ــون ق ـبــل امل ـســانــديــن،
فالشعب الــذي نــزل السـتـعــادة الديمقراطية
تلبية ل ـنــداء األحـ ــزاب وحــركــات الـتـحــرر من
االنـ ـق ــاب ،ص ـمــد ف ــي وج ــه آل ــة ال ـق ـمــع وق ــدم

درسًا في وحدة الصف للمعارضني» .واعتبر
أن ــه «إذا لــم يستخلص امل ـعــارضــون ال ــدرس
وي ـل ـت ـف ــوا حـ ــول م ــا ب ـق ــي م ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة
املنتهكة ،فإن الشعب الذي نزل يوم الجمعة
سيلفظ الجميع مستقبال» .كما ّ
نبه القيادي
ّ
ف ــي «ق ـل ــب ت ــون ــس» ،إل ــى أن «م ــن ل ــب ــوا ن ــداء
الــدي ـم ـقــراط ـيــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ي ـن ـت ـظــرون من

املعارضني أن يلتقوا حول برنامج سياسي
وم ـش ـتــرك مستقبلي واض ــح لـفـتــرة م ــا بعد
ّ
سعيد» .أما ما هو أهم اآلن ،فهو برأيه «إدارة
االخـ ـت ــاف وح ـ ــوار ب ــن امل ـع ــارض ــة وال ـت ـقــاط
رســائــل الشعب ،وعــدم التعويل على سلطة
االنقالب حتى تراجع نفسها وتتلقى صدى
ال ـش ــارع ،ألن االن ـق ــاب ال يصغي إال لنفسه

البحيري بخطر

أكدت المحامية سعيدة العكرمي ،زوجة نائب رئيس حركة «النهضة»
الموقوف نور الدين البحيري ،لـ«العربي الجديد» ،أنه في وضع صحي
سيئ ،مشيرة إلى أنها زارته مساء الجمعةُ ،
وطلب منها توقيع وثيقة
تخلي مسؤولية المستشفى ،األمر الذي رفضته .وأوضحت أن البحيري
يتمسك بعدم أخذ دوائه ومواصلة اإلضراب بسبب خوفه من محاولة
لتصفيته ،وهو يصر على العودة إلى بيته .وأكدت أن التهم الموجهة
إلى زوجها من قبيل المغالطات ولم يتم تقديم أي ملف ضده.

ول ــرج ــع صـ ـ ــداه ،ظ ــان ــا أنـ ــه يـمـتـلــك الـحـقـيـقــة
الـكــامـلــة وال ـح ــق ف ــي تـقــريــر مـصـيــر األحـ ــرار
والحرائر».
ّ
وي ـ ـ ــرى مـ ـع ــارض ــون أن س ـل ـط ــات االنـ ـق ــاب
حاولت طمس ذكــرى الثورة وتغيير مجرى
ال ـتــاريــخ نـحــو تــزيـيــف مـســار الــديـمـقــراطـيــة،
غ ـ ـيـ ــر أنـ ـ ـه ـ ــا أقـ ـ ــدمـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـغـ ــذيـ ــة ذاكـ ـ ـ ــرة
الثوريني واستحضرت املـ ّـد الثوري للشارع
الديمقراطي.
وفي هذا اإلطــار ،أكد البرملاني والقيادي في
حراك «توانسة من أجل الديمقراطية» ،سمير
دي ـلــو ،فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
السلطات «فشلت في طمس عيد الثورة بمنع
االح ـت ـفــاالت وال ـت ـظــاهــرات ،بــل عـلــى العكس
تـمــامــا احـتـفــل الـجـمـيــع بـعـيــد ال ـث ــورة ولـكــن
ّ
كــل بطريقته ،وبما اعتاد عليه املتظاهرون
بـشـعــاراتـهــم وأهــازي ـج ـهــم وإص ــراره ــم على
االحتجاج السلمي ،والطرف املقابل بالغازات
املسيلة ّ
ّ
للدموع والهراوات وخراطيم املياه».
ّ
ّ
واعتبر ديلو أن «رمــزيــة تمسك التونسيني
بالخروج لالحتفال أو االحتجاج بمناسبة
عيد الثورة ،على الرغم من املنع والقمع ،هي
رمزية مزدوجة :إثبات قوة العزيمة واإلصرار
ّ
تصر على منع
على تحدي الغطرسة التي
ال ـتــون ـس ـيــن م ــن االح ـت ـف ــال ب ـع ـيــد ثــورت ـهــم،
والتأكيد أن سلطة األمــر الــواقــع كما فشلت
اليوم في مصادرة الجغرافيا بإغالق شارع
الـثــورة ،ستفشل في مـصــادرة تاريخ الثورة
الذي ّقرر املنقلب تغييره بإرادته املنفردة».
وحــول خـطــورة التوظيف ملؤسسات الدولة
صــا دف ــع ال ـج ـهــاز األم ـنــي
ال ـص ـل ـبــة ،وخ ـصــو ّ
إلــى قمع الشعب ،حــذر ديلو من أن «اعتماد
س ـيــاســة الـقـبـضــة األم ـن ـيــة ب ـص ــدد تـقــويــض
م ــا ت ـ ّـم ب ـن ــاؤه طـيـلــة ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة من
مـ ـح ــاوالت الس ـت ـع ــادة ال ـث ـقــة ب ــن املــواط ـنــن
ورج ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ــن» .وت ــاب ــع أن «هـ ـ ــذه خـطـيـئــة
ف ــي ح ــق ال ـج ـهــاز األم ـن ــي يــرتـكـبـهــا م ــن ي ـ ّ
ـزج
بــه فــي مـعــاركــه الـسـيــاسـيــة لـتــوطـيــد حـكــم ال
دس ـتــوري» .أمــا بالنسبة ملستقبل االنـقــاب،
فــاعـتـبــر دي ـلــو أن «م ـس ـيــرة الـجـمـعــة خـطــوة
كبيرة في اتجاه هدم ما بقي من مشروعية
مـفـتــرضــة لـسـعـ ّـيــد بـعــدمــا ت ـه ــاوت الـشــرعـيــة
بتعطيل املــؤس ـســات الــدس ـتــوريــة املنتخبة
واالن ـق ــاب عـلــى الــدس ـتــور ال ــذي أقـســم عليه
ّ
سعيد ولم يحترمه».
قيس
ودانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب وائـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف ـ ـ ــات س ـي ــاس ـي ــة
وشـخـصـيــات مـتـعــددة االعـ ـت ــداءات والـعـنــف
ضد املحتجني بشكل عشوائي .ودانت حركة
«النهضة» بشدة ،منع املتظاهرين الرافضني
إلج ـ ــراءات سـعـ ّـيــد مــن «الـتـعـبـيــر بـحــريــة عن
آرائ ـهــم واالع ـت ــداء على الــرمــوز السياسية».
ونددت الحركة بـ«تسليط أشكال متنوعة من
العنف البوليسي ضــد املحتجني كالضرب
بالهراوات والرش بخراطيم املياه املضغوطة
وامللوثة واستعمال الغاز املسيل للدموع».
وقـ ــال الــرئ ـيــس ال ـتــون ـســي األس ـب ــق املـنـصــف
امل ــرزوق ــي ،إن «االح ـت ـجــاجــات ش ـهــدت عنفا
يماثل مــا كــان يـمــارس خــال نـظــام الرئيس
املعزول زين العابدين بن علي» ،مضيفًا في
حديث لقناة «الجزيرة» ،أن ما شهدته تونس
ال ـي ــوم ي ــدل ع ـلــى «اك ـت ـم ــال الـ ـث ــورة امل ـض ــادة
وعـ ـ ـ ــودة ال ـ ــدول ـ ــة ال ـب ــول ـي ـس ـي ــة» .ك ـم ــا دانـ ــت
تنسيقية األحزاب االجتماعية الديمقراطية،
في بيان« ،االع ـتــداءات الوحشية والهمجية
ال ـ ـت ـ ــي ط ـ ــاول ـ ــت امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
االختطاف العشوائي التي طاولت عــددًا من
مناضليها واالس ـت ـهــداف املـمـنـهــج بالعنف
لقياداتها ونوابها».

إضاءة

العراق :هجمات المسيّرات بأهداف سياسية

بغداد ـ براء الشمري

ل ــم ت ـتــوقــف ال ـه ـج ـمــات ب ــال ـط ــائ ــرات امل ـسـ ّـيــرة
وصـ ـ ــواريـ ـ ــخ «كـ ــات ـ ـيـ ــوشـ ــا» ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـهــدف
املصالح األجنبية في العراق ،على الرغم من
مــرور أكثر من أسبوعني على خــروج القوات
القتالية التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ضــد تنظيم «داعـ ــش» ،من
ّ
ال ـعــراق نـهــايــة ال ـعــام املــاضــي .وك ــان الفـتــا أن
الهجمات شملت أيضًا قواعد عسكرية عراقية
خالية من وجود القوات األجنبية ،مثل قاعدة
«ب ـل ــد» ال ـجــويــة ف ــي مـحــافـظــة ص ــاح ال ــدي ــن،
شمالي ال ـبــاد ،الـتــي تعرضت أمــس السبت،
إلى هجوم بطائرات ّ
مسيرة تمكنت الدفاعات
الـجــويــة التابعة للقاعدة مــن إحـبــاطــه .ويــوم
الخميس املاضي ،تعرضت السفارة األميركية
ف ــي الـ ـع ــراق ال ــواق ـع ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـخ ـضــراء
الـحـكــومـيــة املـحـصـنــة فــي ب ـغ ــداد ،إل ــى هجوم
بصواريخ «كاتيوشا» ،لم تصل إلى أهدافها
بـسـبــب اع ـتــراض ـهــا م ــن ق ـبــل مـنـظــومــة «س ــي.
رام» املخصصة لحماية الـسـفــارة .وقبل ذلك
تعرضت قــاعــدتــا «فـكـتــوريــا» املـحــاذيــة ملطار
بـ ـغ ــداد الـ ــدولـ ــي ،و«ع ـ ــن األس ـ ـ ــد» بـمـحــافـظــة
األنـبــار غربي الـبــاد ،التي تضم مستشارين
أميركيني ،إلى هجمات مماثلة.
ودف ـ ــع ت ـ ـكـ ــرار اسـ ـتـ ـه ــداف قـ ــواعـ ــد ع ـس ـكــريــة
ومــراكــز تابعة ملصالح أجنبية ،على الرغم
من تأكيد انسحاب القوات األجنبية القتالية،
مسؤولني عسكريني وسياسيني إلى الحديث
ّ
عن أن هذه الهجمات تحمل رسائل سياسية.
وفــي الـسـيــاق ،أش ــار مـســؤول حكومي رفيع
في حديث مع «العربي الجديد» ،إلى خطورة
هذه الهجمات التي تستهدف مواقع مدنية
وقواعد عسكرية ،أصبحت خالية من القوات
القتالية األجنبية منذ مطلع العام الحالي.
وأكــد أن السلطات ستتعامل بحزم مع هذه

جندي عراقي في شوارع بغداد (أحمد الربيعي/فرانس برس)

الهجمات التي تهدف إلى زعزعة االستقرار.
وقال قائد قاعدة «بلد» ،اللواء ضياء محسن،
إن طــائــرات مسلحة ومـسـ ّـيــرة سـتـشــارك في
تأمني أجواء القاعدة ،الفتًا في حديث لوكالة
األنـبــاء العراقية الرسمية «واع» إلــى وجود
أس ـل ـحــة دف ـ ــاع جـ ــوي س ـت ـس ـت ـخــدم ل ـصــد أي
هجوم جديد .وسبق أن تحدث وزير الدفاع
جـمـعــة ع ـنــاد س ـع ــدون ،ف ــي وق ــت ســابــق من
الـشـهــر الـحــالــي ،عــن االعـ ـت ــداءات ،معتبرًا أن
أسبابًا سياسية تقف وراء استهداف القواعد
العسكرية العراقية ،التي تضم مستشارين
تــاب ـعــن لـلـتـحــالــف ال ــدول ــي ع ـلــى ال ــرغ ــم من
انسحاب القوات القتالية للتحالف .ولفت إلى
ّ
أن «اسـتـهــداف الـقــواعــد وهجمات الطائرات
ّ
امل ـســيــرة هــي قـضـيــة سـيــاسـيــة ال عــاقــة لها
باالنسحاب من العراق» .بدوره ،أكد العضو
السابق في اللجنة األمنية البرملانية حامد
ّ
ـث مــع «العربي الجديد» أن
املطلك ،فــي حــديـ ٍ
الـســاح املنفلت مــا زال يعمل .وق ــال« :ليس
املهم اإلعالن عن خروج القوات األميركية ،بل

املهم كيف يتم التعامل مع الجانب األميركي
بعد ذلك ،وفق ما تم االتفاق عليه».
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـع ــراقـ ـي ــة ق ـ ــد أع ـل ـن ــت
انـسـحــاب جميع ال ـقــوات األجـنـبـيــة القتالية
التابعة للتحالف الــدولــي فــي  31ديسمبر/
كــانــون األول املــاضــي ،مــع اإلب ـقــاء عـلــى عــدد
محدود من املستشارين ،لتولي مهام محددة
تـتـعـلــق بـتـقــديــم ال ـن ـصــح واملـ ـش ــورة لـلـقــوات
ال ـع ــراق ـي ــة .ول ـف ــت ع ـض ــو الـ ـب ــرمل ــان ال ـع ــراق ــي
ماجد شنكالي إلى وجود اتفاق بني العراق
وأميركا على بقاء مستشارين ،موضحًا في
ّ
حديث مع «العربي الجديد» أن املستشارين
ٍ
س ـي ـب ـقــون ف ــي ق ــواع ــد مـ ـح ــددة .وأش ـ ــار إلــى
وجـ ــود حــاجــة لـلـمـسـتـشــاريــن ألن األوضـ ــاع
األمنية والسياسية في العراق واملنطقة غير
مـسـتـقــرة .وب ـشــأن اح ـت ـمــال ح ــدوث هجمات
ّ
جـ ــديـ ــدة ،قـ ــال إن «ال ـه ـج ـم ــات ب ــال ـص ــواري ــخ
واملـ ـس ـ ّـي ــرات ك ــان ــت م ــوج ــودة ح ـتــى ف ــي ظل
وجــود الـقــوات األجنبية» .واتفقت املتحدثة
بــاســم «ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي»

فيان دخيل مع هذا الرأي ،إذ ذكرت في بيان،
أن ال ـه ـج ـمــات ال ـت ــي شـهــدتـهــا ال ـب ــاد أخ ـي ـرًا
تحمل رســائــل سياسية وأب ـعــادًا تخريبية،
م ـض ـي ـفــة أن «ه ـ ــذه ال ـه ـج ـم ــات غ ـي ــر م ـب ــررة،
وتـهــدد السلم األهـلــي واملجتمعي والعملية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة بــرم ـت ـهــا» .وخــاط ـبــت مـنـفــذي
تلك الهجمات بالقول« :على من يقف خلف
هذه األعمال أن يراجع نفسه ويتيقن أن هذه
التصرفات الطائشة تسيء له قبل أن تسيء
لآلخرين» ،داعية األجهزة األمنية املختصة
إل ــى مــاحـقــة ومـعــاقـبــة مــن يـقــف خـلــف هــذه
ال ـت ـصــرفــات غـيــر امل ـســؤولــة وال ـت ــي سـتــؤدي
لتردي األوضاع األمنية بشكل مؤسف.
وال ت ـع ـلــن ال ـس ـل ـط ــات ال ـع ــراق ـي ــة ع ــن هــويــة
الـ ـجـ ـه ــات املـ ـت ــورط ــة ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف امل ـصــالــح
األجنبية فــي ال ـعــراق ،إال أن واشـنـطــن سبق
أن اتهمت فصائل مسلحة مقربة مــن إيــران
بــالــوقــوف وراء هجمات استهدفت السفارة
األميركية في بغداد ،أو قواعد عسكرية كانت
ت ـتــواجــد فـيـهــا ق ــوات أم ـيــرك ـيــة .م ــن جهتها،
حاولت الفصائل املسلحة وجهات سياسية
م ـقـ ّـربــة مـنـهــا ،ال ـن ــأي بنفسها ع ــن الـهـجـمــات
األخ ـيــرة الـتــي استهدفت الـسـفــارة األميركية
وقواعد عسكرية .ودان رئيس تحالف «الفتح»
(الجناح السياسي لفصائل منضوية ضمن
الـحـشــد الـشـعـبــي) ه ــادي ال ـعــامــري ،فــي بيان
الـهـجـمــات األخ ـي ــرة ال ـتــي اسـتـهــدفــت املنطقة
الخضراء ومقرات بعض األحزاب ،مشيرًا إلى
أن «هــذه األعـمــال غير مـبــررة ،وعلى األجهزة
األمنية أن تقوم بواجباتها في ضبط األمن».
كما قــال زعـيــم فصيل «عـصــائــب أهــل الحق»
ّ
ق ـي ــس الـ ـخ ــزعـ ـل ــي ،إن «اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف امل ـن ـط ـقــة
الخضراء في هذا التوقيت ،وبنفس األسلوب
القديم ،هو محاولة لخلط األوراق» مضيفًا:
«ل ـ ــذا ن ــؤك ــد ق ـ ــرار امل ـق ــاوم ــة ب ـع ــدم اس ـت ـهــداف
السفارة األميركية حاليًا».
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شرق
غرب
إيران والسعودية تعيدان
فتح سفارتيهما قريبًا

ك ـشــف ع ـضــو لـجـنــة األمـ ــن الـقــومــي
والـسـيــاســة الـخــارجـيــة فــي البرملان
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ج ـل ـي ــل رح ـي ـم ــي ج ـهــان
أبـ ـ ــادي (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،أمـ ــس ال ـس ـبــت،
فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـ ـب ــر «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،أن ــه
«ي ـتــم إح ـي ــاء ال ـع ــاق ــات امل ـه ـمــة بني
إي ـ ــران وال ـس ـع ــودي ــة ،وأن سـفــارتــي
البلدين تستعدان إلعادة فتحهما».
وأضـ ـ ـ ــاف أن «هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر س ـت ـكــون
ل ــه ت ــداعـ ـي ــات م ـه ـمــة ف ــي الـ ـح ــد مــن
التوترات اإلقليمية ،وزيادة تماسك
العالم اإلسالمي».
(األناضول)

االتحاد األفريقي
مستعد لدعم التوافق
في السودان
أعـلــن االت ـحــاد األفــريـقــي اسـتـعــداده
لــدعــم الـتــوافــق السياسي بــن كافة
األطراف السياسية من أجل تحقيق
االن ـت ـقــال الـسـيــاســي ف ــي ال ـس ــودان.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح مل ـب ـع ــوث
االت ـ ـح ـ ــاد إلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ،أديـ ـ ــوي
بانكولي ،أمس السبت ،عقب لقائه
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـسـ ـي ــادة ،ال ـفــريــق
عبد الفتاح البرهان في الخرطوم.
ّ
وسلم بانكولي البرهان رسالة من
رئيس مفوضية االتـحــاد األفريقي
مــوســى فـكــي ،تتعلق بــرؤيـتــه حول
ال ـت ـط ــورات ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــال ـس ــودان
وسبل الخروج من األزمة.
(األناضول)
حماس تحيّي صمود
أهالي النقب
رأت حركة «حماس» ،أمس السبت،
أن ص ـمــود أه ــال ــي ال ـن ـقــب ،جنوبي
فـلـسـطــن املـحـتـلــة ،هــو أح ــد نتائج
معركة «سيف القدس» ،التي جرت
ف ـ ــي مـ ـ ــايـ ـ ــو/أيـ ـ ــار املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وج ـ ــاء
ذلـ ـ ــك فـ ــي بـ ـي ــان ل ـل ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم
الـ ـح ــرك ــة ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف الـ ـق ــان ــوع،
تعليقًا على احتجاجات متواصلة
مل ــواط ـن ــن عـ ــرب بــال ـن ـقــب م ـنــذ أي ــام
رفـضــا إلجـ ــراءات إسرائيلية تمس
أراضيهم .وذكــر البيان أن «شعبنا
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي م ـعــركــة مـفـتــوحــة
م ــع االحـ ـت ــال ال ـص ـه ـيــونــي ف ــي كل
املناطق واملدن والساحات».
(األناضول)
طائرة حفتر
ّ
تحط في بن غوريون
ذك ـ ـ ــر امل ـ ــراس ـ ــل الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ل ـق ـن ــاة
التلفزة اإلسرائيلية الرسمية إيتي
ب ـل ــوم ـن ـت ــال ،مـ ـس ــاء أول مـ ــن أم ــس
الـجـمـعــة ،أن ط ــائ ــرة ال ـل ــواء الليبي
املـتـقــاعــد خـلـيـفــة حـفـتــر ،حـطــت في
مطار بن غــوريــون .وذكــر أن طائرة
حـفـتــر م ــن ن ــوع «ب ــي  4ـ آر أم إي ــه»
حطت في مطار بن غوريون آتية من
قـبــرص .وأض ــاف أنـهــا غ ــادرت بعد
ســاعـتــن عـلــى تــوقـفـهــا ،عــائــدة إلــى
قبرص .يذكر أن صحيفة «هآرتس»
كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني
املاضي ،أن طائرة أقلت صدام نجل
ح ـف ـتــر ح ـطــت أي ـض ــا ف ــي م ـط ــار بن
غوريون آتية من أبوظبي.
(العربي الجديد)
فرنسا :توبيرا
مرشحة رئاسية

أع ـل ـن ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ـ ـعـ ــدل ال ـفــرن ـس ـيــة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة كـ ــري ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــان ت ــوبـ ـي ــرا
(الـصــورة) ،أمــس السبت ،ترشحها
بشكل رسمي لالنتخابات الرئاسية
الفرنسية املقررة في إبريل/نيسان
املقبل .وانضمت الــوزيــرة السابقة
رسـ ـمـ ـي ــا إل ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق ال ــرئ ــاس ــي
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،بـ ـه ــدف ج ـم ــع مـعـسـكــر
ً
يساري منقسم ،ويضم أصال الكثير
مــن املــرشـحــن مــن جـهــات مختلفة.
وجاء إعالن توبيرا ترشحها ،خالل
زيــارة لها إلى ليون ،عاصمة إقليم
رون (وس ــط) ،قبل أقــل مــن  3أشهر
من الجولة األولى لالنتخابات.
(األناضول)
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ّ
تحضر ردًا مكتوبًا على مطالب
واشنطن
موسكو للضمانات األمنية

تحسبًا لهجوم روسي
استنفار غربي
ّ
واصلت الدول
الغربية ،وعلى
رأسها الواليات
المتحدة ،أمس
السبت ،محاولة
الضغط على
روسيا ،عبر توجيه
االتهامات لها
بالتحضير لغزو
أوكرانيا والتلويح
بسيناريوهات
مؤلمة للرد ،فيما
أكدت واشنطن
أنها تعد أجوبة
للرد على مطالب
موسكو بضمانات
أمنية ،مؤكدة
في الوقت ذاته
أن المباحثات
الجدية بينهما لم
تبدأ بعد

اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وحلفاؤها ،أمس السبت ،أسبوعًا
ً
حــافــا بــالـلـقــاءات مــع املـســؤولــن
ّ
ال ـ ـ ـ ـ ــروس ،وب ــالـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـ ـتـ ــي قــل ـص ــت
الـ ـتـ ـف ــاؤل بــإم ـكــان ـيــة الـ ــوصـ ــول س ــري ـع ــا إل ــى
تنفيس االحـتـقــان بــن الطرفني على خلفية
الـتـصـعـيــد ف ــي امل ـل ــف األوكـ ــرانـ ــي ،بـمـحــاولــة
م ـت ـنــاغ ـمــة ج ــدي ــدة لـلـضـغــط ع ـلــى مــوس ـكــو،
وتأكيد الجهوزية للرد عليها إذا ما عمدت
إلــى اتخاذ أي خطوة عسكرية متقدمة ضد
أوكــرانـيــا .وب ــدت التصريحات الـتــي صــدرت
خــال اليومني املاضيني ،ومنها عــزم وزيــرة
ال ـخــارج ـيــة ال ـك ـنــديــة م ـيــانــي ج ــول ــي زي ــارة
كييف ،أو حتى إعالن وزير الدفاع السويدي
بيتر هولتكفيست أن ــه ال يستبعد تعرض
بــاده لهجوم روس ــي ،بــأن الضغط الغربي،
بقيادة أميركية ،يريد لنفسه أن يبدو منسقًا
وم ــوح ـدًا ومـتـنــاغـمــا ،وه ــو مــا شـ ـ ّـددت عليه
نائبة وزيــر الخارجية األمـيــركــي ،فيكتوريا
ن ــوالن ــد ،ف ــي ح ــدي ــث لـصـحـيـفــة «فــايـنـنـشــال
ت ــايـ ـم ــز» ،م ـت ـحــدثــة ع ــن  18س ـي ـن ــاريــو ل ـلــرد
على أي عــدوان روســي .من جهتها ،وضعت
م ــوس ـك ــو ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـغ ــرب ـي ــة ف ــي إط ــار
«الضغط اإلعــامــي» ،مـشــددة على تأييدها
للحل الدبلوماسي ،وفق مسودة مقترحاتها
للضمانات األمنية.
ُوف ــي مـقــابـلــة ل ـهــا م ــع «فــاي ـن ـن ـشــال تــاي ـمــز»،
ن ـشــرت أم ــس الـسـبــت ،رفـضــت ن ــوالن ــد ،التي
كانت زارت موسكو في أكتوبر/تشرين األول
املــاضــي ،استعراض «السيناريوهات ال ــ»18
الجاهزة لدى اإلدارة األميركية ،في حال قيام
روسيا بعمل عسكري ضد أوكرانيا ،لكنها
شـ ّـددت على أن الحوار وااللتزام مع الحلفاء
«هو حول إلحاق أكبر قدر من األلم وسريعًا،
إذا مــا أقــدمــت روس ـيــا عـلــى خ ـطــوة مــن هــذا
النوع» .ورفضت نوالند أيضًا اتهام موسكو
مباشرة باملسؤولية عن الهجوم السيبراني
ال ــذي أعلنت الحكومة األوكــرانـيــة تعرضها
له أول من أمــس ،لكنها اعتبرت أن مثل هذا
األم ــر «ه ــو ج ــزء مــن دفـتــر الـلـعــب الــروســي»،

مذكرة بأن «العمالء الروس قد فعلوا ذلك في
السابق لزعزعة استقرار حكومات واختبار
قــدراتـهــم الـخــاصــة ،ل ــذا ف ــإن كــل ش ــيء ممكن
هنا (فــي أوكــرانـيــا)» .يذكر أن كييف أعلنت
أن ل ــدي ـه ــا «م ـ ــؤش ـ ــرات أول ـ ـيـ ــة» ع ـل ــى ت ــورط
محتمل ألجهزة االستخبارات الروسية في
الهجوم اإللكتروني .لكن نوالند ،كما جميع

املسؤولني األميركيني واألوروبيني ،واصلت
التأكيد على بـقــاء بــاب الـحــوار مفتوحًا مع
موسكو ،على الرغم من رفع جميع األطراف
سقوفها ،قبل أي جــولــة مـفــاوضــات جديدة
محتملة .وقالت إنــه «مــن وجهة نظرنا ،فإن
ال ـب ــاب لـلـحــل ال ـس ـيــاســي ال يـ ــزال مـفـتــوحــا»،
و«واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ت ـع ـم ــل ع ـل ــى ص ـي ــاغ ــة أج ــوب ــة

مكتوبة للمسؤولني ال ــروس» .ومــن املعلوم
أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة عــرضــت عـلــى ال ــروس
مناقشة الحد من األسلحة وتقييد املناورات
العسكرية فــي شرقي أوروب ــا ،لكنها صـ ّـدت
حتى اآلن مطالب موسكو باالنسحاب من
بعض الــدول أو منع دول في شرقي أوروبــا
مــن االنـضـمــام لحلف شـمــال األطـلـســي .ولــم

نوالند 18 :سيناريو
للرد على أي
عدوان روسي
لندن :موسكو تشنّ
حملة تضليل لتبرير
غزو أوكرانيا

تـفـصــح ن ــوالن ــد ع ـمــا ق ــد ي ـكــون عـلـيــه أي رد
أم ـيــركــي رس ـمــي وم ـك ـتــوب طـلـبـتــه مــوسـكــو،
لـكـنـهــا ق ــال ــت« :ن ــري ــد أن ن ــواص ــل ال ـحــديــث،
ونعتقد أن ذلك يجب أن يحصل وفق قاعدة
ال ـت ـب ــادل ،س ـت ـكــون لــدي ـهــم ب ـعــض الـخـيـبــات،
ولـكــن لدينا أسبابًا لنقلق أيـضــا» .وأعــربــت
نائبة وزيــر الخارجية األميركي عن اعتقاد

ضغط إعالمي
رفضت موسكو مجددًا االتهامات األميركية الموجهة إليها بالتحضير
لغزو أوكرانيا .وأشارت السفارة الروسية في واشنطن ،في بيان ،أمس
السبت ،إلى أن السلطات األميركية لم تقدم أي دليل على «سيناريوهات»
االســتــفــزازات التي تتهم موسكو بالقيام بها ،معتبرة أن تقديم
الموضوع بهذا الشكل «يؤكد الضغط اإلعالمي المستمر» على روسيا.
ودعت واشنطن إلى «العمل المفصل بشأن الضمانات األمنية على
أساس مسودة المعاهدات التي اقترحتها روسيا».
أكدت نوالند االلتزام والتنسيق مع حلفاء بالدها ()Getty

خاص

تعيد األطراف السياسية
في ليبيا استنساخ
معاركها ،على هامش
الوقت الضائع حتى
إجراء االنتخابات ،ومنها
المعركة المفتوحة
بين رئاستي البرلمان
والحكومة

طرابلس ـ أسامة علي

يتحضر املشهد السياسي في ليبيا ،ملرحلة
جــديــدة مــن الـتــأزيــم بــن الـبــرملــان والحكومة
االنتقالية ،يهدف فيها مجلس الـنــواب إلى
إطاحة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة،
فيما يستعد األخـيــر بجملة مــن اإلج ــراءات
إلفشال هذا املسعى .وكشفت مصادر ليبية
م ـت ـطــاب ـقــة ع ــن عـ ــزم رئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان عقيلة
صالح ،تضمني بند في جدول أعمال جلسة
مجلس النواب املرتقبة غدًا اإلثنني ،ملناقشة
إع ـ ــادة تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،وع ــن ع ــزم ــه عقد

يستعد الدبيبة إلجراء تعديل وزاري (محمود تركية/األناضول)

سيرأس صالح جلسة
البرلمان ويلتقي
مرشحين للرئاسة

إمـكــانـيــة أن يستند صــالــح فــي تضمني بند
إعـ ــادة تشكيل الـحـكــومــة عـلــى ب ـيــان ال ـنــواب
ال ـ ـ ــ ،15ال سـيـمــا أن امل ــوق ــع الــرس ـمــي ملجلس
النواب الليبي كان بادر إلى نشر بيانهم.
وقـ ـب ــل ال ـج ـل ـس ــة ،س ـي ـل ـت ـقــي ص ــال ــح ف ــي مـقــر
إقامته في منطقة القبة ،شرقي ليبيا ،عددًا
م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـف ــاع ـل ــة ،من
بينهم مرشحون للرئاسة ،بحسب املصادر
نفسها .وقالت املصادر إن من بني من يعتزم
صالح لقاءهم ،نائب رئيس املجلس الرئاسي
لـحـكــومــة ال ــوف ــاق الـســابـقــة أح ـمــد معيتيق،
ووزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة األس ـب ــق فـتـحــي بــاشــاغــا،
وعبدالله عثمان وهــو أحــد املنتمني للنظام
السابق وعضو في ملتقى الحوار السياسي،
باإلضافة إلى نائب رئيس املجلس الرئاسي
عبد الله الالفي .وحول هدف اللقاء ،أوضحت
امل ـصــادر أنــه يــأتــي فــي إط ــار مساعي صالح
لـلـتـشــاور ح ــول تشكيلة ورئ ــاس ــة الحكومة
الـبــديـلــة ال ـتــي يـضـغــط بــات ـجــاه فــرضـهــا من
خالل مجلس النواب ،الفتة إلى أنه سيلتقي
ب ـعــض هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــات ب ـش ـكــل مـنـفـصــل.
وأشــارت املصادر إلــى أن أغلب الشخصيات
الفاعلة في املشهد الليبي تتفق على ضرورة
إقـصــاء الدبيبة مــن الحكومة وعــدم تمكينه
من االستفادة من موارد الحكومة لالستمرار

شرق
غرب

الحدث

لقاءات مثمرة
لوليامز في تركيا

دعا تبون إلى المؤتمر الفلسطيني في  6ديسمبر الماضي (فتحي بلعيد/فرانس برس)

الجزائر :تحضيرات متواصلة
لمؤتمر الحوار الفلسطيني
الجزائر ـ عثمان لحياني

يـ ـب ــدأ ،األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل ،وصـ ـ ــول وف ــود
ال ـف ـص ــائ ــل الـفـلـسـطـيـنـيــة إلـ ــى ال ـج ــزائ ــر،
لـلـمـشــاركــة ف ــي مــؤتـمــر ال ـح ــوار الــوطـنــي
لـلـقــوى الفلسطينية ،دع ــا إلـيــه الرئيس
الجزائري عبد املجيد تبون .ومن املرتقب
عقد املؤتمر في  30يناير/كانون الثاني
الـ ـح ــال ــي ،ت ـح ــت إشـ ـ ــراف تـ ـب ــون ،ب ـهــدف
ت ــوح ـي ــد الـ ـص ــف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وإنـ ـه ــاء
االن ـ ـق ـ ـسـ ــام ووضـ ـ ـ ــع أرض ـ ـيـ ــة ت ـف ــاه ـم ــات
لـتـحـقـيــق امل ـصــال ـحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،قبل
انعقاد القمة العربية املقررة في الجزائر
في شهر مارس/آذار املقبل.
ّ
ووجهت الرئاسة الجزائرية دعــوات إلى
خمسة فصائل فلسطينية للمشاركة في
املــؤت ـمــر ،وه ــي فـتــح وح ـم ــاس والـجـهــاد
اإلس ــام ــي وال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة لتحرير
ف ـل ـس ـطــن وال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة لـتـحــريــر
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن -الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة .وك ـل ـف ــت
الــرئــاســة الـجــزائــريــة سـفـيــر ال ـجــزائــر في
دمـشــق صــالــح بــوشــة ،بتسليم الــدعــوات
الرسمية إلى قادة الفصائل الفلسطينية،
وإب ــاغ ـه ــم ب ـكــافــة ال ـتــرت ـي ـب ــات املـتـعـلـقــة
بــوصــولـهــم واقــام ـت ـهــم ف ــي ال ـجــزائــر قبل
وخالل فترة املؤتمر.
وأبلغت حركة فتح السلطات الجزائرية
عـ ـب ــر الـ ـسـ ـفـ ـي ــر الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ف ـ ــي دم ـش ــق
موافقتها على إرسال وفد يرجح أن يقوده
جبريل الرجوبُ ،للمشاركة في مشاورات
مؤتمر الجزائر .وأعلن في نفس السياق
أن األمني العام للجبهة الشعبية  -القيادة
العامة ،طالل ناجي ،سيصل إلى الجزائر
فــي  20يناير الـحــالــي ،إلج ــراء مـشــاورات
تـمـهـيــديــة لـلـمــؤتـمــر ،فـيـمــا سـيـصــل وفــد
حركة الجهاد اإلسالمي في نهاية الشهر
الحالي.
ّ
وســلــم سفير الجزائر فــي قطر مصطفى
ب ـ ـ ــوط ـ ـ ــورة ،دعـ ـ ـ ــوة إل ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس امل ـك ـت ــب
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـح ــرك ــة حـ ـم ــاس إس ـمــاع ـيــل

هـنـيــة ،لــزيــارة الـجــزائــر والـتـبــاحــث حــول
س ـبــل إنـ ـج ــاح مــؤت ـمــر الـ ـح ــوار الــوط ـنــي
ّ
ورحـبــت الحركة بالدعوة،
الفلسطيني.
وق ــررت تشكيل وف ــد يـضــم خليل الحية
وحـ ـ ـس ـ ــام ب ـ ـ ـ ـ ــدران ،عـ ـل ــى أن يـ ـص ــا إل ــى
ال ـج ــزائ ــر ف ــي األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة .وك ـ ــان وفــد
م ــن ح ــرك ــة ح ـم ــاس ب ـق ـي ــادة س ــام ــي أب ــو
زهــري قد استبق انعقاد املؤتمر ،وذهب
إلــى الـجــزائــر ملناقشة ترتيبات املؤتمر،
وغـ ـ ــادر ف ــي  30دي ـس ـم ـب ــر/ك ــان ــون األول
املــاضــي .وأع ــرب أب ــو زه ــري عــن ترحيب
حماس بدعوة الرئيس الجزائري ،مؤكدًا
حــرص الحركة على انعقاد اللقاء وبذل
ك ــل جـهــد لـنـجــاحــه .وأكـ ــد ال ــدع ــم الـكــامــل
ل ـلــدور ال ـجــزائــري فــي احـتـضــان القضية
الفلسطينية وإسنادها.
وفـ ــي  6دي ـس ـم ـبــر املـ ــاضـ ــي ،كـ ــان ت ـبــون
قــد أعـلــن خ ــال زي ــارة ق ــام بـهــا الرئيس
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي م ـ ـح ـ ـمـ ــود عـ ـ ـب ـ ــاس إلـ ــى
ال ـجــزائــر ،عــن ق ــرار اسـتـضــافــة اجـتـمــاع
م ــوس ــع ل ـكــافــة ال ـف ـصــائــل الفلسطينية
قــري ـبــا .وأع ـل ــن ت ـبــون ف ــي حـيـنــه تـقــديــم
م ـس ــاه ـم ــة م ــالـ ـي ــة ل ـل ـس ـل ـط ــة ال ــوط ـن ـي ــة
الفلسطينية بقيمة  100مليون دوالر.
وت ــاب ــع الــرئ ـيــس ال ـج ــزائ ــري «ال ش ــك أن
بلورة موقف موحد ومشترك حول دعم
حقوق الشعب الفلسطيني ،عبر إعــادة
ال ـت ـم ـســك ال ـج ـم ــاع ــي بـ ـمـ ـب ــادرة ال ـس ــام
العربية لـعــام  ،2002ستكون لها األثــر
البالغ في إنجاح أعمال هذه القمة».
ويعيد املؤتمر الـجــزائــر إلــى دور متقدم
في القضية الفلسطينية ،وتكرار ملحطات
مـمــاثـلــة ف ــي دع ــم ال ـن ـضــال الفلسطيني.
وس ـب ــق أن اح ـت ـض ـنــت الـ ـج ــزائ ــر ف ــي 15
نوفمبر/تشرين الـثــانــي  ،1988اجتماع
املـجـلــس الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي بــرئــاســة
الــرئ ـيــس ال ــراح ــل يــاســر ع ــرف ــات ،وال ــذي
أع ـل ــن خ ــال ــه ع ــن ق ـي ــام دولـ ـ ــة فـلـسـطــن،
وكــانــت الـجــزائــر أول دول ــة تعلن رسميًا
اعترافها بهذه الدولة.

ك ـش ـفــت م ـس ـت ـش ــارة األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
وليامز
الخاصة بليبيا ستيفاني ّ
(الـ ـ ـص ـ ــورة) ،م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة ،أن ـهــا
ع ـق ــدت «م ـب ــاح ـث ــات م ـث ـم ــرة» ح ــول
تـ ـ ـط ـ ــورات ل ـي ـب ـيــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،فــي
العاصمة التركية أنـقــرة .وأضافت
فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة ع ـل ــى ح ـس ــاب ـه ــا عـلــى
«تويتر» أنه جرى خالل املباحثات
«االتـ ـف ــاق ع ـلــى أه ـم ـيــة وجـ ــود دعــم
إقـلـيـمــي ودولـ ــي مـتـمــاســك وشــامــل
لليبيا يقوم على البناء على التقدم
املـحــرز فــي ال ـحــوار الليبي -الليبي
القائم».
(األناضول)

الجزائر :دعوات
لتعديل نظام البرلمان
طالب نــواب في البرملان الجزائري،
أم ـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،رئ ـ ــاس ـ ــة امل ـج ـل ــس
وم ـك ـت ـب ــه ب ــال ـت ـع ـج ـي ــل فـ ــي ت ـعــديــل
الـنـظــام الــداخـلــي للبرملان ،املعمول
ب ــه م ـنــذ  25ع ــام ــا ،ووصـ ـف ــوه بــأنــه
غير دسـتــوري لعدم مطابقته نص
ال ــدس ـت ــور ال ـحــالــي ف ــي صــاحـيــات
املؤسسة النيابية .وطــالــب النائب
زكـ ــريـ ــا ب ـل ـخ ـي ــر مـ ــن ك ـت ـل ــة «ح ــرك ــة
م ـج ـت ـمــع الـ ـسـ ـل ــم» ،ب ـ ـضـ ــرورة ط ــرح
ت ـع ــدي ــل ج ــدي ــد ل ـل ـن ـظ ــام ال ــداخ ـل ــي
ّ
للبرملان .وقال إن «أهم نقطة تتعلق
ب ــال ـن ـظ ــام ال ــداخـ ـل ــي ل ـل ـب ــرمل ــان ،هــي
نقطة ع ــدم إلــزامـيــة مكتب املجلس
مل ـ ــدة زمـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ـح ـ ــددة ف ـ ــي دراس ـ ــة
ً
مقترحات النواب بعد قبولها شكال
اإلحالة إلى النواب من أجل املناقشة
ً
وال ـت ـصــويــت ،وه ــذا مــا يـعـيــق مثال
قــانــون تـمــريــر تـجــريــم االسـتـعـمــار،
إذ يـعـتـبــر امل ـج ـلــس غ ـيــر م ـلــزم ملــدة
محددة لتمريره».
(العربي الجديد)
 108قتلى بضربات
ُجوية في تيغراي
ق ـ ـتـ ــل  108أشـ ـ ـخ ـ ــاص عـ ـل ــى األق ـ ــل
م ـنــذ مـطـلــع ي ـنــايــر/كــانــون الـثــانــي
جوية ُيعتقد
الّـحــالــي ،فــي ضــربــات ّ
أن ال ـقــوات اإلثـيــوبـيــة شنتها على
األمم
إقليم تيغراي ،وفق ما أعلنت
ً
امل ـت ـحــدة ،م ـســاء الـجـمـعــة ،متحدثة
عن احتمال أن تكون جرائم حرب قد
ُ
ارتـكـبــت .كما ح ــذرت األم ــم املتحدة
مــن كــارثــة إنسانية تلوح فــي األفــق
في املنطقة.
(فرانس برس)
«فارك» مطالبة بدفع
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متابعة

ليبيا :نذر مواجهة جديدة بين البرلمان والدبيبة
اجـتـمــاعــات مــوسـعــة مــع ع ــدد مــن املرشحني
لالنتخابات الرئاسية التي لم تتمكن ليبيا
مــن إجــرائـهــا فــي  24ديـسـمـبــر/كــانــون األول
املاضي.
وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن ص ــال ــح ،ال ـ ــذي قــرر
العودة إلى ممارسة أعماله كرئيس للبرملان
بعد إج ــازة قضاها اسـتـعــدادًا لالنتخابات
الــرئــاس ـيــة ك ـمــرشــح ل ـهــا ،يـسـعــى إل ــى حشد
تأييد عدد من النواب ملسعاه الرامي إلعادة
ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ق ـب ــل أن ي ـض ـم ــن ال ـب ـنــد
الخاص بها في جدول أعمال جلسة اإلثنني
التي ّقرر أن يرأسها.
وكـ ـ ـ ــان م ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر أن ت ـس ـت ـع ــرض ال ـل ـج ـنــة
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـك ـل ـفــة ب ــإع ــداد خــري ـطــة الـطــريــق
للمرحلة املقبلة بعد فشل إجراء االنتخابات
فــي موعدها املـقــرر بحسب خريطة الطريق
ّ
األمـمـيــة لـلـحــل الـلـيـبــي ،تـقــريـرًا لـهــا يــوم غــد،
يـتـضـمــن مـقـتــرحــاتـهــا ب ـشــأن ش ـكــل خــريـطــة
الطريق التي ستشتمل على توضيح لوضع
الـحـكــومــة وبـقــائـهــا م ــن ع ــدم ــه .لـكــن الـنــائــب
ج ـب ــري ــل وحـ ـ ـي ـ ــدة ،أمل ـ ــح إل ـ ــى ع ـ ــدم ج ــاه ــزي ــة
اللجنة النيابية ،مؤكدًا أولوية إعادة تشكيل
الحكومة ،كــإحــدى أهــم الخطوات فــي طريق
الـتـمـهـيــد لــان ـت ـخــابــات ،مـشـيـرًا إل ــى أن هــذا
امل ـط ـلــب ه ــو مـطـلــب ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب .وي ــوم
الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،طــالــب  15نــائـبــا رئــاســة
املجلس بــإدراج «بند اختيار رئيس حكومة
جديد» على جــدول أعمال الجلسات املقبلة،
بهدف «تشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة
ذات م ـه ــام مـ ـح ــددة» ،مـعـلـنــن ت ـب ــرؤه ــم من
الحكومة ورئيسها الذي اتهموه بـ«الفساد».
وأك ـ ـ ـ ــد وح ـ ـ ـيـ ـ ــدة ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن رئيس مجلس النواب ،سيترأس
جلسة الغد النيابية .وأش ــارت املـصــادر إلى

اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ب ــأن ــه «ب ــاإلم ـك ــان خفض
ـول مسائل
التوتر وتحقيق بعض التقدم حـ ً
محددة من خالل الدبلوماسية» ،آملة أنه «مع
بـعــض األف ـكــار الـتــي نضعها عـلــى الـطــاولــة،
سـتـبـقــى مــوسـكــو عـلــى طــاولــة ال ـح ــوار ،لكن
الـقــرار يعود لـ(الرئيس الــروســي فالديمير)
بوتني» .وحول املحادثات السابقة ،قالت إن
«كــل مــا فعلناه هــو االستماع لبعضنا ،ولم
نبدأ بعد هذا النوع من املحادثات التي يجب
إجراؤها في محاولة الوصول إلى اتفاقات،
خصوصًا إذا كانوا يريدون لهذه االتفاقات
أن تـ ـك ــون ذات قـ ــوة م ـل ــزم ــة ،ول ــذل ــك فـنـحــن
سنحتاج للمزيد من الوقت».
وسعت نوالند خالل املقابلة إلى إزالة أي قلق
بشأن إمكانية مقاومة بعض الدول األوروبية
لفرض عقوبات قاسية على روسيا ،في حال
ّ
ً
شنها عمال عسكريًا ضد أوكرانيا ،الفتة إلى
أن «املحادثات مع الحلفاء كانت غنية جدًا»،
وأن «لدى واشنطن صورة ّ
جيدة عما يمكننا
فعله».
وج ـ ــاء ح ــدي ــث ن ــوالن ــد ب ـعــد يـ ــوم م ــن ات ـهــام
واش ـن ـط ــن ل ــروس ـي ــا بـ ــإرسـ ــال ع ـن ــاص ــر إل ــى
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ل ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـمـ ـلـ ـي ــات «تـ ـخ ــري ــب»
ت ـهــدف إل ــى إي ـج ــاد «ذريـ ـع ــة» لـعـمـلـيــة غ ــزو.
وقـ ــالـ ــت امل ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
ج ـ ــن س ـ ــاك ـ ــي ،خ ـ ـ ــال ش ــرحـ ـه ــا م ـع ـل ــوم ــات
اسـتـخـبــاريــة تــؤكــد واش ـن ـطــن أن ـهــا حصلت
ع ـل ـي ـهــا« :ل ــدي ـن ــا م ـع ـل ــوم ــات ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن
روس ـي ــا ج ـ ّـه ــزت بــالـفـعــل مـجـمــوعــة عناصر
لتنفيذ عملية مموهة فــي شــرق أوكــرانـيــا»،
مضيفة أن «الـعـنــاصــر م ـ ّ
ـدرب ــون عـلــى حــرب
ّ
امل ــدن واس ـت ـخــدام املـتـفـجــرات لـشــن عمليات
تخريب» ضد قــوات تعمل بالوكالة لصالح
روسيا .ولفتت ساكي إلى أن االستخبارات
األمـيــركـيــة تعتقد أن روسـيــا يمكن أن تبدأ
ت ـل ــك ال ـع ـم ـل ـي ــات ق ـب ــل أس ــابـ ـي ــع مـ ــن ال ـغ ــزو
العسكري الذي قد يبدأ بني منتصف يناير/
كانون الثاني الحالي وفبراير/شباط املقبل.
وت ــزام ـن ــا ق ــال مـ ـس ــؤوالن أم ـيــرك ـيــان لــوكــالــة
«روي ـتــرز» ،إنــه إذا اخـتــارت روسـيــا تصعيد
األزم ــة فــي شــأن أوكــرانـيــا ،فيمكن للواليات
املتحدة أن تلجأ إلــى مجلس األمــن الدولي،
مؤكدين أن واشنطن ال تــزال تفضل تسوية
امللف دبلوماسيًا.
وإلى جانب أميركا ،واصلت الــدول الغربية،
أمس السبت ،توجيه االتهامات إلى روسيا
بالتحضير لغزو أوكــرانـيــا .واتهمت وزيــرة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة إل ـي ــزاب ـي ــث تـ ــراس،
ّ
م ــوس ـك ــو بـ ـ ــ«ش ـ ــن ح ـم ـل ــة ت ـض ـل ـيــل ل ــزع ــزع ــة
االسـتـقــرار وتبرير غــزو أوكــران ـيــا» ،معتبرة
ع ـ ـبـ ــر «ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر» أن «عـ ـ ـل ـ ــى روس ـ ـ ـيـ ـ ــا وقـ ــف
عــدوان ـهــا وتخفيض التصعيد وتــدخــل في
م ـح ــادث ــات جـ ـ ــادة» .م ــن ج ـه ـتــه ،ل ــم يستبعد
وزي ــر الــدفــاع الـســويــدي بيتر هولتكفيست،
ّ
أن ت ـشــن روس ـي ــا ه ـجــومــا ع ـلــى ب ـ ــاده ،على
خلفية تزايد التصريحات الروسية املتعلقة
ب ـت ـعــاون اسـتــوكـهــولــم وهـلـسـنـكــي مــع حلف
شـمــال األطـلـســي .وش ـ ّـدد هولتكفيست على
أن الحكومة السويدية ليست ساذجة بشأن
الوضع األمني الحالي ،ولكنها ال ترغب في
دفع األمور نحو التصعيد.
ودخ ـل ــت ك ـنــدا أم ــس ال ـس ـبــت ،ب ــدوره ــا ،على
خط التضامن مع كييف ،إذ أعلنت الحكومة
الكندية أن وزيــرة الخارجية ميالني جولي
ستزور كييف األسبوع املقبل لتأكيد دعمها
ل ـس ـي ــادة أوك ــرانـ ـي ــا وت ـع ــزي ــز ال ـج ـه ــود ل ــردع
«األعمال العدوانية» الروسية .وقالت جولي
إن «حشد قوات ومعدات روسية في أوكرانيا
واملـ ـن ــاط ــق ال ــواقـ ـع ــة ح ــول ـه ــا يـ ـع ــرض األم ــن
فــي املنطقة بأكملها للخطر» ،الفـتــة إلــى أن
بالدها «ستعمل مع شركائها الدوليني لدعم
النظام الدولي القائم على قوانني».
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)
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اليمن :التحالف السعودي يكثف عملياته في مأرب والبيضاء
فــي الـتــرويــج لنفسه ،ال سيما داخ ــل شرائح
املجتمع الليبي ،كــأولــى الخطوات للتمهيد
ملوعد جديد لالنتخابات.
ولفتت املـصــادر إلــى أن الدبيبة يستعد من
جهته هو اآلخر لسيناريو املواجهة .واتفقت
معلوماتها على أن رئيس الحكومة يستعد
إلجـ ـ ــراء ت ـعــديــل وزاري ي ـه ــدف إلـ ــى أم ــري ــن:
إقـصــاء عــدد مــن الشخصيات الــوزاريــة التي
سببت له قلقًا وفتحت الباب أمــام خصومه
التهام حكومته بالفساد ،وتعيني شخصيات
وزاريــة بديلة مقربة من أعضاء في البرملان
واملـ ـجـ ـل ــس األعـ ـل ــى لـ ـل ــدول ــة ،بـ ـه ــدف ت ـعــزيــز
وج ــوده داخــل املجلسني وحشد مؤيدين له
فيهما لقطع الطريق أمام محاوالت إطاحته.
وبعدما كان قد ّ
عبر عن انزعاجه من قرارات
صـ ــدرت ع ــن مـكـتــب ال ـن ــائ ــب ال ـع ــام لـتــوقـيــف
وحـ ـب ــس وزيـ ــريـ ــن فـ ــي ح ـك ــوم ـت ــه ع ـل ــى ّ
ذمـ ــة
التحقيق في قضايا فساد ،هما وزير التربية
والـتـعـلـيــم مــوســى املـقــريــف ووزيـ ــرة الثقافة
مـبــروكــة تــوغــي ،مـعـتـبـرًا أن ــه يــواجــه «حملة
ت ـش ــوي ــه» ،ت ـبــدل خ ـطــاب الــدب ـي ـبــة أخـ ـيـ ـرًا ،إذ
ّ
ش ــن هـجــومــا عـلــى بـعــض ال ـ ـ ــوزارات ،ومنها
وزارة الصحة .كما يشير قــرار النائب األول
لرئيس الحكومة حسني الـقـطــرانــي ،الـعــودة
إلى ممارسة أعماله في طرابلس ،بعد أشهر
ّ
من القطيعة مع الدبيبة ،إلــى أن األخير حل
خالفاته معه.
يذكر أن األزمة بني حكومة الدبيبة ومجلس
الـ ـن ــواب ك ــان ــت ق ــد انــدل ـعــت ب ــاكـ ـرًا ،إذ عــرقــل
البرملان املصادقة على موازنة الحكومة ،قبل
أن يسحب الـثـقــة منها فــي سبتمبر/أيلول
امل ــاض ــي ،وتـحــويـلـهــا إل ــى حـكــومــة تصريف
ً
أع ـم ــال ،وه ــو ق ــرار رف ـضــه الــدبـيـبــة مــواصــا
أعماله كرئيس لحكومة كاملة الصالحيات.

في وقت كان فيه
الحوثيون يرفضون
اإلفراج عن السفينة
اإلماراتية المحتجزة،
كثف التحالف بقيادة
السعودية عملياته في
مأرب والبيضاء
تستعر املـعــارك فــي اليمن على وقــع تكثيف
التحالف الذي تقوده السعودية من عملياته
ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن ج ـب ـه ــة .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
أعلن التحالف فــي بيان تنفيذه « 33عملية
اسـ ـتـ ـه ــداف ضـ ــد امل ـل ـي ـش ـي ــا الـ ـح ــوثـ ـي ــة» فــي
محافظة مــأرب وســط اليمن خــال الساعات
ّ
الـ ـ ــ 24املــاض ـيــة .وأض ـ ــاف أن «االس ـت ـهــدافــات
ّ
دم ــرت  21آلـيــة عسكرية للحوثيني ،وقضت
ع ـلــى أك ـثــر م ــن  190ع ـن ـصـرًا إره ــاب ـي ــا» .كما
أعلن تنفيذ  27عملية استهداف في محافظة
البيضاء (وسط اليمن) خالل الساعات الـ24
امل ــاض ـي ــة ،م ــا أس ـف ــر ع ــن م ـق ـتــل  150حــوثـيــا
وتدمير  16آلية عسكرية ،وفق البيان .وأعلن
الـتـحــالــف أن الـطــرق الـقــادمــة مــن محافظتي
مــأرب والبيضاء إلــى مديريات حريب وعني
وبيحان وعسيالن مناطق عمليات .وطلب
املتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي
املالكي مــن املــواطـنــن اليمنيني واملسافرين
عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي
مــأرب والبيضاء إلــى مديريات حريب وعني
وب ـي ـحــان وع ـس ـيــان اع ـت ـب ــارًا م ــن ي ــوم أمــس
ال ـس ـبــت ،وح ـت ــى إش ـع ــار آخـ ــر« ،بــاع ـت ـبــارهــا

م ـنــاطــق عـمـلـيــات ي ـتــم مــراقـبـتـهــا ع ـلــى م ــدار
الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على
هذه الطرق».
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،أعـلــن الـتـحــالــف إحـبــاط
مـ ـح ــاوالت «م ـت ـع ـ ّـم ــدة» م ــن ق ـبــل ال ـحــوث ـيــن،
الستهداف مدنيني في السعودية .وفي بيان
نـشــرتــه وكــالــة األن ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة الــرسـمـيــة
(واس) ق ــال ال ـت ـحــالــف« :أحـبـطـنــا م ـحــاوالت
ّ
متعمدة وممنهجة من قبل املليشيا الحوثية
الس ـت ـهــداف املــدن ـيــن واألعـ ـي ــان املــدن ـيــة (فــي
السعودية)» من دون توضيحات حول األمر،
وحـ ــذر «م ــن اس ـت ـم ــرار م ـح ــاوالت اس ـت ـهــداف
املدنيني واألعيان املدنية».
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ذلـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن ركـ ـ ــن ع ـم ـل ـيــات
العمليات املشتركة التابعة للجيش اليمني
املوالي للشرعية العميد الركن علي اليعيسي
«إن قوات الجيش واملقاومة الشعبية وألوية
الـعـمــالـقــة تــواصــل الـتـقــدم ج ـنــوب م ــأرب من
كــافــة امل ـح ــاور ،فيما فـلــول مليشيا الحوثي
تعيش حالة انهيار تام» .وأضاف اليعيسي
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـل ـم ــرك ــز اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ل ـل ـق ــوات
ّ
املسلحة أمــس أن «طالئع الجيش واملقاومة
في جبهة ملعا باتت على مقربة من االلتحام
بألوية العمالقة باتجاه جبهة حريب» .وأكد
اإلصــرار على تحرير كل شبر في الوطن من
العصابة الحوثية ،مثمنًا التغطية الجوية
للتحالف.
مقابل ذلــك ،كــان الحوثيون يرفضون دعــوة
مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ل ــإف ــراج ع ــن سفينة
«رواب ـ ـ ـ ــي» الـ ـت ــي ت ــرف ــع ع ـل ــم اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـتــي
صـ ــادروهـ ــا م ـط ـلــع ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي
ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــي ج ـن ــوب ال ـب ـحــر األح ـم ــر قـبــالــة
مدينة الحديدة اليمنية .وكان مجلس األمن
الــدولــي قــد دعــا الجمعة فــي بـيــان تــم تبنيه

قـ ـ ـض ـ ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ـ ـي ـ ــدرال ـ ـي ـ ــة ف ــي
ب ـن ـس ـل ـفــان ـيــا ـ ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة،
م ـســاء أول م ــن أم ــس الـجـمـعــة ،بــأن
تدفع حركة القوات املسلحة الثورية
«ف ــارك»  36مليون دوالر تعويضًا
ع ـ ــن خ ـ ـطـ ــف امل ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـف ــرن ـس ـي ــة إن ـغ ــري ــد
بيتانكور (ال ـصــورة) ،واحتجازها
بـ ـ ــن  2002و .2008وأكـ ـ ـ ـ ــد نــص
ال ـح ـكــم ع ـلــى ح ــق ل ــورن ــس دي ـلــوي،
نجل بيتانكور من زوجها السابق
ال ـف ــرن ـس ــي ف ــاب ــري ــس ديـ ـ ـل ـ ــوي ،فــي
ال ـح ـصــول عـلــى تـعــويــض قـ ــدره 12
مليون دوالر.
(فرانس برس)
تؤكد القوات الحكومية استمرار تقدمها في مأرب (فرانس برس)

باإلجماع إلى «اإلفراج الفوري» عن السفينة
وعـ ــن «ط ــاق ـم ـه ــا» ،وفـ ــق م ــا أف ـ ــادت م ـصــادر
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة .ونـ ـ ـ ّـدد ال ـب ـي ــان ال ـ ــذي صــاغـتــه
اململكة املتحدة ،بضغط من اإلمارات العضو
غير الدائم في مجلس األمن منذ مطلع يناير،
باحتجاز سفينة «روابي».
وق ـ ــال ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي حـكــومــة
صـنـعــاء الـتــابـعــة للحوثيني ،حـســن الـعــزي،
إن السفينة «تتبع دولة مشاركة في العدوان
ع ـل ــى ش ـع ـب ـنــا وفـ ــي ح ــال ــة حـ ــرب م ــع الـيـمــن
ودخلت مياهنا اإلقليمية على نحو مخالف
للقوانني» ،حسبما نقلت عنه قناة «املسيرة»
املتحدثة باسم الحوثيني .وأضاف العزي أن
ّ
محملة بالتمور أو
«سفينة رواب ــي لــم تكن
ّ
لعب األطفال ،وإنما كانت محملة باألسلحة

لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر».
واعتبر العزي أن بيان مجلس األمن «محكوم
بــاعـتـبــارات تمويلية وال عــاقــة لــه بقوانني
أو بــأخــاق أو بسالمة مــاحــة وأم ــن سفن»،
مـعــربــا ع ــن أس ـفــه «ألن يـصـبــح دور مجلس
األمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع
القتلة ومنتهكي ال ـقــوانــن» .وأض ــاف «كــان
قانونيًا استهداف
من حق الـقــوات البحرية ّ
السفينة امل ـعــاديــة روابـ ــي لـكــنـهــا لــم تـفـعــل».
وكانت اإلمارات قد طالبت في رسالة موجهة
ـوري
إلــى مجلس األم ــن الــدولــي بــاإلفــراج الـفـ ّ
عن السفينة في البحر األحـمــر ،مؤكدة أنها
تضم على متنها  11شخصًا مــن جنسيات
مختلفة.
(العربي الجديد ،األناضول)

السويد :مسيّرة مجهولة
فوق محطة نووية
الشرطة في السويد ،أمس
أعلنت
ّ
الـ ـسـ ـب ــت ،أن ـ ـهـ ــا أرس ـ ـلـ ــت دوري ـ ـ ــات
وط ــائ ــرات هليكوبتر إل ــى منطقة
مـ ـحـ ـط ــة فـ ـ ــورس ـ ـ ـمـ ـ ــارك ال ـ ـنـ ــوويـ ــة،
للبحث عــن طــائــرة مـسـ ّـيــرة كبيرة
ش ــوه ــدت ت ـح ـلــق فـ ــوق امل ــوق ــع في
ســاعــة مـتــأخــرة ّمــن مـســاء أول من
أمس الجمعة ،لكنها لم تتمكن من
ضبطها .ووق ــع هــذا ال ـحــادث بعد
يـ ــوم م ــن بـ ــدء ال ـج ـي ــش ال ـس ــويــدي
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام بـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ج ــزي ــرة غــوتــانــد
املطلة على بحر البلطيق.
(رويترز)
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يتحدث مواطنون في أفغانستان عن فرض حركة طالبان قيودًا جديدة عليهم ،ويبدون
خشيتهم من أن تكون عملية خنق حياتهم بمثابة تكرار لمرحلة التسعينيات ،حين حكمت
الحركة البالد خمس سنوات .مع ذلك ،تؤكد الحركة أن ما يحصل ال ينبع من قرار من القيادة،

بل هو نتاج أعمال فردية لعناصر غير منضبطة .وتص ّر على حاجتها لبعض الوقت من أجل
ّ
لكن غالبية المواطنين ال يثقون بـ«طالبان»
ضبط األفراد غير المنضبطين واإلمساك باألوضاع،
بل يعتبرون ّ
أن ما يحصل هو نتيجة طبيعية للعيش تحت ظالل حكمها

األفغان تحت حكم طالبان

تؤكد طالبان أنها
تقدم توصيات وال تفرض
أي قيود

قيود جديدة تثير المخاوف
من تكرار الماضي

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تـصـ ّـر ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة لحركة
طــال ـبــان وم ــراس ـي ــم زعـي ـمـهــا املــا
هيبت الـلــه أخــونــد زاده املـتـكــررة
على ضرورة التعامل املرن مع أبناء الشعب
األفغاني ،إال أن ما يحدث في العاصمة كابول
مــن قـبــل وزارة األم ــر بــاملـعــروف والـنـهــي عن
املنكر ،ومن قبل القادة املحليني في الحركة
فــي بعض املناطق النائية عبر فــرض قيود
تخنق املــواط ـنــن ،يـطــرح عــامــات استفهام
حــول مــا تــريــده الـحــركــة بالفعل وب ـشــأن من
ي ــدي ــره ــا .ك ـمــا أن ت ـعــامــل مـسـلـحــي ال ـحــركــة
بــات محط قلق للكثير من األفـغــان ،الذين ال
يزالون يتذكرون جيدًا تعامل الحركة خالل
حكمها األول ألفـغــانـسـتــان فــي تسعينيات
القرن املاضي .ويــرى البعض أن تلك القيود
وال ـت ـعــامــل ال ـخ ـشــن يـعـكـســان رؤيـ ــة ال ـق ـيــادة
امليدانية وليس سياسة الحركة ّ
برمتها ،وأن
الـقـيــادة السياسية فــي الـحــركــة تحتاج إلى
بـعــض الــوقــت لضبط األوضـ ــاع .لـكــن ذلــك ال
يبدو كافيًا لتبديد مخاوف املواطنني.
توصية أو إلزام؟

وأحــدث ما فعلته طالبان هو توزيع الفتات
فــي العاصمة األفغانية كــابــول تحمل صور
البرقع (الحجاب التقليدي) ،لتأكيد ارتــداء
ال ـن ـســاء ال ـح ـجــاب ،وأرف ـق ــت الــاف ـتــات بنص
قصير م ـفــاده أن ــه بحسب م ـبــادئ الشريعة
اإلسالمية يجب أن ترتدي النساء الحجاب.
وسبق أن طلبت الحركة من سائقي السيارات
عـ ــدم ن ـق ــل الـ ـنـ ـس ــاء ،إن ل ــم ي ـك ــن ه ـن ــاك رج ــل
ّ
برفقتهن ،أو إن كن غير محجبات .ويترافق
ّ
ُ
ـرض
ذلــك مع سلوكات ملسلحي الحركة لم تـ ِ

املواطن األفغاني ،الخائف من تكرار ما حدث
فــي ظــل نـظــام طالبان ( ،)2001 1996ومنها
ً
تفتيش الهواتف املحمولة وفحصها ،فضال
ع ــن وض ــع س ـجــات ال ـح ـضــور وال ـغ ـيــاب في
املساجد في بعض املناطق النائية .وكل تلك
النقاط لن تؤدي فقط لتدهور نفوذ طالبان
داخليًا ،بل ُت ّ
عد عقبة في وجه سعي الحركة
النتزاع االعتراف الدولي ،بحسب مراقبني.
لـكــن امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة األم ــر بــاملـعــروف
والـنـهــي عــن املـنـكــر ص ــادق عــاكــف يــؤكــد ،في
حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن مــا ّ
روجـتــه
ٍ
ال ـ ـ ــوزارة م ــن ف ــرض ق ـي ــود ،وم ـن ـهــا ال ـح ـجــاب،
ليست أمــورًا إلزامية ،ما يعني أن املــرأة التي
ُ
ال ت ـل ـتــزم بـ ــاألوامـ ــر ال ت ـع ــاق ــب .وي ــوض ــح أن
الخطوة تهدف إلى تشجيع النساء املسلمات
عـلــى االل ـت ــزام بــالـشــريـعــة اإلســام ـيــة .ويشير
عاكف إلــى أن الحركة لم تعد كالسابق ،وكل
ما تفرضه من قيود يأتي في إطار التوصية
وال ـت ـش ـج ـيــع ،وه ــي لـيـســت إل ــزام ـي ــة ،وي ـشـ ّـدد
على أن أفغانستان دولة إسالمية« ،ولنا حق
بالدعوة إلى ديننا وثقافتنا» .أما عن سلوك
طــالـبــان وتــأثـيــره عـلــى عالقتها مــع املجتمع
ال ـ ــدول ـ ــي ،فـ ـي ــرى ع ــاك ــف أن أبـ ـ ـ ــواب ال ـح ــرك ــة
مفتوحة أمام جميع الدول ،وهي تتفاوض مع
الـعــالــم عبر الـقـنــوات الدبلوماسية .ويرفض
ع ــاك ــف قـ ـي ــام ط ــالـ ـب ــان ب ــوض ــع سـ ـج ــات فــي
املساجد في أي منطقة ،مؤكدًا أنه ّ
تم توجيه
أوام ــر صــارمــة لـكــل اإلدارات الـتــابـعــة ل ــوزارة
األمر باملعروف والنهي عن املنكر في مختلف
ال ــوالي ــات ب ـض ــرورة الـتـعــامــل بـشـكــل م ــرن مع
أبناء الشعب ،وأن ال ُيلزم أحد على فعل شيء.
سجالت في المساجد

لكن سـكــان املـنــاطــق النائية فــي أفغانستان

توقعات بانضمام الشباب
للجبهة المواجهة
للحركة في أي حرب

فشل لقاء إيران

فشل االجتماع الذي عقد يوم األحد الماضي ،في إيــران بين حركة
طالبان والجبهة الوطنية للمقاومة بقيادة أحمد مسعود (الصورة)،
أي نتائج ملموسة
في التوصل إلى ّ
بسبب الــخــافــات الــتــي ال يمكن
التوفيق بينها ،كما قال مسؤول
العالقات الخارجية في الجبهة
علي ميسم نظاري ،في مقابلة
مع وكالة «فرانس برس» في باريس،
مساء الجمعة .وأوضح أنّه كان
هناك لقاء قصير بين وزير الخارجية
أمير خان متّقي ومسعود ،لكنّه
«لم يسفر عن نتائج».
نساء يتجولن في العاصمة األفغانية كابول (مهد رصفان/فرانس برس)

ي ـت ـحــدثــون ع ــن إرغ ـ ــام طــال ـبــان ال ـن ــاس على
االلتزام بما تأمر به ،وأبــرز هذه األوامــر هي
وضــع السجالت في بعض املناطق النائية.
وحــول ذلــك ،يقول أحد سكان مدينة تالقان،
عاصمة والي ــة تـخــار ،شمالي الـبــاد ،يدعى
أبو نصر سيد ،إن طالبان وضعت السجالت
فــي مساجد عــدة فــي بعض مناطق الــواليــة،
مثل منطقة أهندره ونمك فروشي ونوا أباد،
وفــي معظم مديريات واليــة تخار .ويضيف
ـث م ــع «الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
س ـي ــد ف ــي ح ــدي ـ ٍ

أن الـحــركــة ألــزمــت أئ ـمــة املـســاجــد بتسجيل
الـحـضــور وال ـغ ـيــاب بـعــد كــل ص ــاة ،مــا أثــار
حالة قلق عند البعض .ويؤكد أن طالبان لم
تعاقب أحدًا بعد ،ولكنها تتحدث عن فرض
ّ
غرامة مالية على كل من يتخلف عن الصالة
فــي املسجد بشكل مـتــواصــل ،مشيرًا إلــى أن
الخوف في تزايد لدى سكان تلك املناطق ،في
ّ
ظل خشيتهم من عودة طالبان إلى ما كانت
عليه في التسعينيات.
ّ
ولم تقتصر هذه اإلجراءات وتعامل مسلحي

طالبان غير املــرغــوب به في أوســاط الشعب
ع ـلــى ال ـ ــوالي ـ ــات ،ب ــل ط ــاول ــت أي ـض ــا ك ــاب ــول.
وي ـك ـش ــف أحـ ــد وجـ ـه ــاء م ــدي ــري ــة ش ـك ــر دره،
ـث مع
ي ــدع ــى ذب ـي ــح ال ـل ــه ش ــري ـف ــي ،ف ــي ح ــدي ـ ٍ
«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن املضايقات مــوجــودة
في العاصمةّ ،
وثمة قصص كثيرة عن قيام
مسلحي طالبان بتفتيش هواتف املواطنني
املـحـمــولــة ،فــي تضييق عـلــى أب ـنــاء الشعب،
وهـ ــو م ــا ق ــد يـ ـ ــؤدي ،وف ـق ــا لـ ــه ،إلـ ــى اح ـت ـمــال
االنتفاضة ضد طالبان ،تحديدًا في العاصمة

تقرير

الحكومة الكازاخية الجديدة :مغازلة القوميين
يحاول الرئيس الكازاخي
قاسم جومارت توكاييف
الخروج من عباءة الرئيس
السابق ،نور سلطان
نزارباييف ،لكنه يرغب
في التمسك بالقوميين
المعادين لروسيا حاليًا
موسكو ـ رامي القليوبي

بعد احتواء االحتجاجات الرافضة الرتفاع
أس ـع ــار ال ـغ ــاز وم ــا تــرتــب عـلـيـهــا م ــن أعـمــال
الشغب ،تواجه الحكومة الكازاخية الجديدة
ورئـ ـ ـي ـ ــس كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ،قـ ــاسـ ــم جـ ــومـ ــارت
توكاييف ،مجموعة من التحديات الصعبة،
بــدءًا من منع تجدد الغضب الشعبي ،وبناء
ن ـظــام س ـيــاســي جــديــد ب ـعــد إب ـع ــاد الــرئـيــس
السابق نورسلطان نــزاربــايـيــف عــن املشهد
الـسـيــاســي ،وإث ـب ــات ع ــدم الـتـبـعـيــة ملــوسـكــو،
على ضــوء ال ــدور امل ـحــوري ملنظمة معاهدة
األم ــن الـجـمــاعــي فــي اسـتـعــادة الـنـظــام .ومــن
الالفت أن الحكومة الجديدة ال تختلف كثيرًا
عــن سابقتها ،مــن جهة اإلبـقــاء على ال ــوزراء
امل ـس ــؤول ــن ع ــن «ال ـح ـقــائــب ال ـس ـي ــادي ــة» ،أي
الـخــارجـيــة وال ــدف ــاع والــداخـلـيــة وال ـط ــوارئ،
أو ت ـع ـيــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،عـلـيـخــان
س ـم ــاي ـل ــوف ،رئ ـي ـســا ل ـ ـلـ ــوزراء خ ـل ـفــا لـسـلـفــه
املـقــال عسكر مــامــن .وفــي أول كلمة لــه أمــام
الحكومة الـجــديــدة ،يــوم الخميس املــاضــي،
حــدد سمايلوف مهامها بــإخــراج الـبــاد من
أزمتها واالرتـقــاء بمستوى معيشة السكان
ومواصلة النمو االقتصادي ومواجهة وباء
كورونا.
وم ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ال ت ـخ ـل ــو ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـج ــدي ــدة
لـلـحـكــومــة م ــن بـعــض امل ـفــاجــآت مـثــل تعيني
املدون ،الصحافي القومي املناهض لروسيا،
عـسـكــر عـ ـم ــروف ،وزي ـ ـ ـرًا ل ــإع ــام ،م ـمــا أث ــار
حفيظة موسكو التي كان لقواتها ولدعمها
ال ــدور الـحــاســم فــي اح ـتــواء األزم ــة األخ ـيــرة.
وعلى مدى السنوات املاضيةُ ،عرف عمروف
بدعواته إلــى إغــاق وسائل اإلعــام الناطقة
باللغة الروسية في كازاخستان ،وإلــى عدم
االح ـت ـف ــال ب ــذك ــرى ال ـن ـصــر ع ـلــى ال ـن ــازي ــة (9

مايو/أيار من كل عام) ،املنبثقة عن انتصار
االتـحــاد السوفييتي على أملانيا في الحرب
العاملية الثانية ( ،)1945-1939ومناهضة كل
ما هو يتعلق بروسيا.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،أرجـ ــع مــديــر «مـجـمــوعــة
الخبراء السياسيني» (منظمة روسية تضم
عــددًا مــن الخبراء واملحللني واملستشارين
السياسيني) ،قسطنطني كــاالتـشــوف ،قــرار
توكاييف ،تعيني عمروف وزيرًا لإلعالم ،إلى
سعيه إلثبات عدم تبعيته ملوسكو ،من دون
أن يستبعد احتمال إبـعــاد الــوزيــر القومي
ع ــن امل ـش ـهــد فـيـمــا ب ـعــد .وقـ ــال كــاالت ـشــوف،
ـث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»« :يسعى
فــي حــديـ ٍ
توكاييف اآلن لخلق ائـتــاف واســع حوله،
ي ـضـ ّـم مـخـتـلــف ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ،خشية
م ــن تــأن ـي ـبــه ب ـس ـبــب االس ـت ـن ـج ــاد بمنظمة
معاهدة األمن الجماعي ،وتجنبًا النتقادات
ال ـق ــوم ـي ــن ل ـح ـص ــول ــه ع ـل ــى ال ـش ــرع ـي ــة مــن
منظمة مـعــاهــدة األم ــن والــرئـيــس الــروســي
فالديمير بوتني ،ال من سكان كازاخستان».
ورأى أن «تعيني عمروف سيمنع االنتقادات
خ ــال ال ـف ـتــرة امل ـق ـب ـلــة» .وأشـ ــار كــاالتـشــوف
إل ــى أن األمـ ــر يـعـنــي «إظـ ـه ــار االسـتـقــالـيــة
عن روسيا وعــدم الرضوخ ملوسكو وإعالء
كازاخستان فوق كل شيء .ليس في متناول
تــوكــاي ـيــف أال يـنـصــت ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
للقوميني ،فخصومه الــذيــن نظموا أعمال
الـشـغــب اس ـت ـنــدوا بـشـكــل واض ــح إل ــى قسم
املجتمع مــن أصـحــاب التوجهات القومية.
ويبدو أن توكاييف يعتبر أن الخيار األكثر
عقالنية هــو جــر القوميني إلــى صـفــه ،ولو
كــرفــاق طريق على األق ــل» .ومــع ذلــك ،شكك
كاالتشوف في إطالة أمد بقاء عمروف في
منصبه بعد تعزيز توكاييف مواقفه داخل
البالد.
بدورهما ،اعتبر الخبيران بمركز «كارنيغي»
ف ــي م ــوس ـك ــو ،ت ـي ـم ــور عـ ـم ــروف وأل ـك ـس ـنــدر
غــابــويــف ،أن ــه ال تـنـتـظــر تــوكــايـيــف سـنــوات
هادئة في حكمه ،بعد شطبه نزارباييف من
السياسة وهدمه نظام الحكم السابق وبدئه
بناء آخر خاص به .ووصفا ذلك بأنه مهمة
صعبة ،بسبب عدم حصول الرئيس الجديد
عـلــى الـنـفــوذ وع ــدم جـمـعــه نـخـبــا مــوالـيــة له
وان ـع ــدام ثقته فــي والء األج ـه ــزة األمـنـيــة له
ح ـتــى اآلن .وف ــي م ـقــال ب ـع ـنــوان «تــوكــايـيــف
سيصبح النظام
واألسرة وأفراد القوة .كيف ُ
في كازاخستان بعد األزمــة؟» نشر في موقع

جندي كازاخي في ألماتا (بافل بافلوف/األناضول)

مركز «كارنيغي» ،أول من أمس الجمعة ،رأى
كاتباه أن التهدئة الحالية هي مجرد بداية
لعملية طــويـلــة األج ــل وغ ـيــر قــابـلــة للتنبؤ
لتغيير السلطة في كازاخستان ،إذ «ال يمكن
سحب نــزاربــايـيــف مــن املنظومة السياسية
الكازاخية التي بناها ،بهذه السهولة».
م ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ل ـف ـتــت ص ـح ـي ـفــة «ف ــزغ ـل ـي ــاد»
اإللكترونية الروسية املوالية للكرملني ،إلى
أن ال ـث ــورات ال تنتصر دائ ـمــا وف ــق نـمــوذج
ث ــورة الـبــاشـفــة ال ـتــي أن ـهــت حـكــم قـيــاصــرة

يسعى توكاييف لخلق
يضم
ائتالف واسع حوله
ّ
مختلف القوى

آل روم ــان ــوف ف ــي ع ــام  ،1917وإن ـم ــا أيـضــا
على غ ــرار ث ــورة عــام  ،1905حــن لــم تتغير
السلطة العليا في اإلمبراطورية الروسية،
ول ـك ـن ـه ــا ق ــدم ــت تـ ـ ـن ـ ــازالت م ـه ـم ــة ل ـل ـش ــارع
املنتفض .واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم
م ــن إمـكــان ـيــة اإلقـ ـ ــرار بـصـمــود الـسـلـطــة في
كازاخستان ،إال أن كازاخستان ليست نفسها
قبل االحتجاجات ،إذ نفذ توكاييف عددًا من
مطالب املحتجني ،مثل خفض أسعار الغاز
بصورة حادة ،عن طريق فرض حظر مؤقت
ع ـلــى زي ـ ــادة أس ـع ــار ع ــدد م ــن ف ـئ ــات الـسـلــع
والـخــدمــات .يذكر أن االحتجاجات وأعمال
الشغب التي اندلعت في كازاخستان مطلع
ال ـع ــام ال ـجــديــد ،عـلــى خـلـفـيــة زيـ ــادة أسـعــار
الـغــاز للسائقني ،أسـفــرت عــن سـقــوط مئات
القتلى والـجــرحــى واعـتـقــال اآلالف ،ونهب
املتاجر واملصارف ومكاتب البريد ،واقتحام
مؤسسات الدولة ومديريات الشرطة .وعلى

الصعيد السياسي ،أدت األزمة األخيرة إلى
إقــالــة الحكومة وإب ـعــاد نــزاربــايـيــف ،امللقب
ب ــ«زع ـي ــم األم ـ ــة» وال ـ ــذي اس ـت ـمــر ف ــي الـحـكــم
حتى عام  ،2019عن السلطة بشكل نهائي،
بعد تــولــي توكاييف رئــاســة مجلس األمــن
خلفًا له.
مــن جهته ،أعـلــن صـنــدوق ال ـثــروة السيادية
ف ــي ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ،أم ـ ــس ،اس ـت ـقــالــة صـهــري
نزارباييف من إدارة شركتني تابعتني للدولة
ل ـش ـحــن ال ـن ـف ــط والـ ـ ـغ ـ ــاز .ونـ ـش ــر ال ـص ـن ــدوق
السيادي (ســامــروك-كــازيـنــا) بيانًا جــاء فيه
ّ
أن خـيــرت شاريباييف ،زوج االبـنــة الكبرى
ل ـنــزاربــاي ـيــف ،داريـ ـج ــا ،ت ــرك مـنـصــب املــديــر
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة خ ـط ــوط أن ــاب ـي ــب الـنـفــط
(كـ ــاز ت ــران ــس أويـ ـ ــل) ،ك ـمــا اس ـت ـقــال دي ـمــاش
دوســانــوف ،زوج االبنة الصغرى ،علية ،من
ن ـفــس امل ـن ـصــب بــال ـشــركــة املـشـغـلــة لـخـطــوط
أنابيب الغاز الطبيعي (كازاك غاز).

التي يعيش فيها ستة ماليني شخص ،ويرى
أن تطبيق مثل هذه القرارات غير ممكن ،بل
يـســيء لسمعة طالبان محليًا ودول ـيــا ،وإذا
ت ــم ف ـتــح أي جـبـهــة ق ــوي ــة ف ــي وجـ ــه الـحــركــة
فــي الـصـيــف املـقـبــل ،ف ــإن الكثير مــن الشبان
ّ
سينضمون إلى الجبهة املواجهة لطالبان.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ت ـش ـي ــر ت ـم ـن ــا حـ ـ ـي ـ ــدري ،وه ــي
صاحبة صــالــون للتجميل فــي منطقة شهر
ـث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إلــى
ن ــو ،فــي حــديـ ٍ
أن بـعــض مـعــارفـهــا ت ـعـ ّـرضــوا للمضايقات،

وم ـن ـهــم س ـيــدة طـلـبــت مـنـهــا طــال ـبــان تـقــديــم
وثيقة الزواج بعد خروجها مع زوجها.
لكن نائب املتحدث باسم طالبان إنعام الله
ـث م ــع «الـعــربــي
سـمـنـغــانــي ي ــؤك ــد ،ف ــي ح ــدي ـ ٍ
ال ـجــديــد» ،أن سـيــاســات الـحــركــة مـغــايــرة ملا
يـ ّ
ـروج له البعض ،ولكنه ال ينفي في الوقت
نفسه وقوع بعض املخالفات ،مشيرًا إلى أن
هناك لجنة تصفية وضبط في الحركة تعمل
بشكل متواصل ،ويكشف أنه ّ
تم طرد أكثر من
 2500شخص حتى اآلن من الحركة ،بسبب

ّ
مشددًا على أن طالبان
ارتكابهم املخالفات،
لـ ــن ت ـت ــدخ ــل فـ ــي ال ـ ـشـ ــؤون ال ـش ـخ ـص ـيــة ألي
ّ
مواطن ،بل تعاقب كل من يفعل ذلــك ،ويذكر
بوجود مرسوم لزعيم طالبان يمنع جميع
املسلحني من التدخل في الشؤون الشخصية
للمواطنني.
تباين القيادة والمسلحين

ويرى املحلل السياسي عبد الواسع نيازي،
في حديث مع «العربي الجديد» ،أن التناغم

مفقود بني رؤية القيادة السياسية لطالبان
ّ
واملسلحني على األرض ،مؤكدًا أن الحركة في
ّ
حاجة إلى بعض الوقت كي تنظم صفوفها،
ك ــون ـه ــا ك ـح ـك ــوم ــة ت ــري ــد أن ت ـث ـب ــت نـفـسـهــا
وت ـ ـفـ ــرض ك ـل ـم ـت ـهــا وت ـث ـب ــت أن ل ـه ــا س ـطــوة
ّ
سيضر
فــي ال ـبــاد ،عـلــى الــرغــم مــن أن األم ــر
الحركة والبالد على املدى الطويل .ويضيف
نيازي :نشاهد هروب الناس من أفغانستان،
خـصــوصــا ال ـك ــوادر التعليمية ،بــالـتــالــي إن
تتماشى مع متطلبات الزمن،
على طالبان أن
ّ
وتـصـغــي لــانـتـقــاد الـبــنــاء ،الفـتــا إلــى أنــه تـ ّـم
اعـتـقــال أح ــد أســاتــذة جــامـعــة كــابــول ،يدعى
فيض الله جــال ،يــوم السبت املــاضــي ،وهو
م ــن أشـ ـ ّـد مـنـتـقــدي ط ــال ـب ــان .وبـ ــرر املـتـحــدث
بــاســم ال ـحــركــة ذب ـيــح ال ـلــه مـجــاهــد الـخـطــوة
ب ــال ـق ــول إن ــه ل ــم ي ـتــم اع ـت ـق ــال ال ــرج ــل بسبب
انـتـقــاده سـيــاســات طــالـبــان ،بــل لــدفــع الناس
للوقوف في وجــه حكومة الحركة .مع العلم
أن كــابــول شـهــدت تظاهرة نسائية ،أول من
أمس األحد ،تنديدًا باعتقال جالل.
من جانبه ،يرى املحلل السياسي عتيق الله
زمــن ،أن قضية قيود طالبان تم تضخيمها
بشكل كبير من قبل بعض املعارضني للحركة،
حديث مع «العربي الجديد» ،إلى
مشيرًا في
ٍ
أن على الشعب األفـغــانــي أن يـعــرف طبيعة
طالبان ،تحديدًا كونها حركة عسكرية قاتلت
عـلــى م ــدى الـعـقــديــن املــاض ـيــن ،لــذلــك هـنــاك
مسلحون على األرض ال يتماشى سلوكهم
مــع طبيعة الـشـعــب وأع ــراف ــه ،والـحــركــة تعد
بني الحني واآلخــر بأنها تعمل على تصفية
صفوفها .وفي ما يتعلق بأعمال وزارة األمر
املـ ـع ــروف وال ـن ـهــي ع ــن امل ـن ـكــر ،ي ــرى زم ــن أن
هناك فــارقــا كبيرًا ،ففي التسعينيات كانت
الوزارة تنفذ كل شيء بقوة ،لكنها اآلن تقوم
بالترغيب ،غير أن اإلعالم املعارض
باألمور
ّ
لطالبان ُيضخم القضايا ،فيما إعالم الحركة
ضعيف جدًا في ّ
الرد.

متابعة

«تقدم»
مفاوضات فيينا :إيران تتحدث عن
ّ
تحدثت إيران عن حصول
ّ
«تقدم» في مفاوضات
فيينا ،وسط حالة من
ّ
الترقب للمرحلة المقبلة
من التفاوض ومصير
بحد ذاته
االتفاق
ّ

ّ
تستمر مـفــاوضــات املـلــف الـنــووي ّ اإليــرانــي
ف ــي فـيـيـنــا وسـ ــط ح ــال ــة م ــن ال ـت ــرق ــب حــول
مصير االتفاق ّ
بحد ذاته أو إمكانية الخروج
بــاتـفــاق مــؤقــت .وح ــول الـتـطــورات األخـيــرة،
نـقـلــت وكــالــة األن ـب ــاء اإليــران ـيــة «إرن ـ ــا» ،عن
مـصــدر إيــرانــي مـطـلــع ،أن الكثير مــن نقاط
الخالف في مفاوضات رفــع الحظر بفيينا
قــد عــولـجــت ،فيما تتباحث الــوفــود حاليًا
حول سبل تنفيذ االتفاق املحتمل .وأضاف
املـصــدر أن املـفــاوضــات جــاريــة حاليًا حول
القضايا الصعبة ،وكيفية صياغة القضايا
التي تــم االتـفــاق على مبادئها إلــى عبارات
وإدراجـهــا في الوثيقة .وقــال :تمت معالجة
الـكـثـيــر م ــن األق ـ ــواس ذات الـصـلــة بالحظر
ـار حــالـيــا
وال ـق ـضــايــا ال ـن ــووي ــة ،وال ـع ـمــل جـ ـ ٍ
بـشـكــل م ـت ــزاي ــد ع ـلــى امل ـل ـحــق ال ـث ــال ــث حــول
التنفيذ والتسلسل لالتفاق املحتمل.
وبشأن «التسلسل» ،أوضح املصدر أن هذه
املسألة تتمثل بالخطوات الـتــي ينبغي أن
تتخذها إيــران والــواليــات املتحدة من أجل
التنفيذ الـكــامــل التـفــاق عــام  ،2015معتبرًا
«هذه اإلجراءات بحاجة إلى التحقق منها».
وأضـ ـ ــاف :ن ـحــن ن ـنــاقــش ال ـت ـفــاص ـيــل ،وه ــذا
الجزء هو األصعب واألطول في املفاوضات،
لكنه ضروري تمامًا للوصول إلى هدفنا.
مــن جهته ،أكــد عضو هيئة رئــاســة مجلس
ال ـش ــورى اإلس ــام ــي عـلــي رض ــا سليمي أن
إيران ال تسعى التفاق مؤقت مع الغرب في
مفاوضات فيينا ،وهــذا األمــر غير مطروح
على جدول أعمالها .وفي تصريحات لوكالة
أن ـب ــاء «ف ـ ــارس» ،أشـ ــار سـلـيـمــي إل ــى بعض
الشائعات التي تحدثت عن أن إيران تسعى
ً
إلى اتفاق مؤقت في مفاوضات فيينا ،قائال:
«االتـفــاق املؤقت في املفاوضات هو خدعة،
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ال تسعى
إلى اتفاق مؤقت في مفاوضاتها مع الدول

ال ـغــرب ـيــة» .وأض ـ ــاف :ف ــي االت ـف ــاق امل ــؤق ــت ال
يمكن أخــذ أي ضـمــانــات مــن الـطــرف اآلخــر،
وه ـ ــذا ال ـن ـم ــوذج م ــن االتـ ـف ــاق ال يـمـكـنــه أن
يضمن تحقيق مطالبنا.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ«العربي
الجديد» ،مساء الجمعة ،أن رؤســاء الوفود
عــادوا إلى بالدهم للتشاور ،مشيرة إلى أن
الوفود ستعود إلى فيينا بعد أيام .وأكدت
املصادر أن املباحثات لن تتوقف وستستمر
على مستوى لجان الخبراء ،على أن يعود
ك ـب ــار املـ ـف ــاوض ــن إلـ ــى ف ـي ـي ـنــا «ب ـع ــد أيـ ــام»
الستكمال املفاوضات .وأضافت أن رؤساء
الوفود سيحملون معهم إلى العواصم ورقة
«تفاهمات» حــول بعض القضايا للتشاور
بشأنها ،مــن دون الكشف عــن طبيعة هذه
التفاهمات والـقـضــايــا الـتــي جــرى التفاهم
ب ـشــأن ـهــا .وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن رؤسـ ــاء
الــوفــود سـيـتـشــاورون أيـضــا بـشــأن «حـلــول
ُ
أكثر جــديــة» ،طــرحــت خــال األي ــام األخـيــرة،
بشأن القضايا األكثر أهمية.
بــدوره ،أعلن التلفزيون اإليراني أن رؤساء
الــوفــود سيمكثون فــي الـعــواصــم للتشاور
«يــومــن» فـقــط .وأض ــاف املـصــدر أن رؤســاء
الــوفــود اإليــرانـيــة واألوروب ـيــة يـعــودون إلى
بلدانهم .ويشار إلى أن املفاوضني الصيني

مصدر إيراني :عولج
الكثير من نقاط الخالف
حول رفع الحظر
وال ــروســي هـمــا مـنــدوبــا بلديهما الــدائـمــن
لدى املنظمات الدولية في فيينا.
وأتـ ــى اإلع ـ ــان ع ــن عـ ــودة امل ـف ــاوض ــن غ ــداة
تــأك ـيــد وزيـ ــر خــارج ـيــة االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
جــوزيــب بــوريــل أن أج ــواء املـبــاحـثــات باتت
«أفـضــل» مما كانت عليه قبل نهاية ،2021
متحدثًا عن «احتمال» التوصل إلــى تفاهم
«فـ ــي األس ــابـ ـي ــع امل ـق ـب ـل ــة» .وكـ ـ ــان امل ـت ـحــدث
بــاســم الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة سـعـيــد خطيب
زاده اعتبر ،يــوم االثنني املــاضــي ،أن التقدم
يعود لجهود «من كل األطراف» .كما عكست
تصريحات وزيــر الخارجية الفرنسي جان
إيــف لــودريــان ،فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،تحقيق
تـقــدم ،وإن اعتبر أن ه ّــذه املـبــاحـثــات تبقى
«ب ـط ـي ـئ ــة ج ـ ـ ـ ـدًا» .وحـ ـ ـ ــذر وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـيــركــي أنـتــونــي بلينكن ،ي ــوم الخميس
املاضي ،من تبقي «بضعة أسابيع» إلنقاذ

كبير المفاوضين اإليرانيين علي باقري كني في فيينا (أليكس هاالدا/فرانس برس)

ّ
ّ
«مستعدة»
االتفاق النووي ،مؤكدًا أن بالده
لـلـجــوء إل ــى «خـ ـي ــارات أخ ـ ــرى» ب ـحــال فشل
املفاوضات في فيينا.
من جهتها ،أكدت الصني مجددًا معارضتها
العقوبات األميركية أحــاديــة الجانب على
إي ـ ــران ،وذل ــك مــع إع ــان وزيـ ــري الـخــارجـيــة
الـصـيـنــي وان ــغ يــي واإلي ــران ــي حـســن أمير
عبد اللهيان تدشني اتفاقية تعاون مدتها
 25عامًا ،تهدف لتعزيز الروابط االقتصادية
والسياسية بني البلدين .وفي اجتماع ُعقد
م ـس ــاء أول م ــن أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ف ــي مــديـنــة
ووشـ ــي بــإقـلـيــم جـيــانـغـســو بــال ـصــن ،دعــم
وزي ــر الـخــارجـيــة الصيني وان ــغ يــي جهود
إحياء االتـفــاق الـنــووي املبرم في  2015بني
إيران والقوى العاملية .ويقضي هذا االتفاق
ب ــرف ــع ال ـع ـقــوبــات ال ــدول ـي ــة امل ـف ــروض ــة على
ط ـهــران مـقــابــل ال ـحــد مــن أنـشـطــة تخصيب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـصـ ّـعــب تـطــويــر
أس ـل ـح ــة ن ــووي ــة وإن ك ــان ــت طـ ـه ــران تـنـفــي
ع ــزم ـه ــا ف ـع ــل ذلـ ـ ــك .وقـ ـ ــال وانـ ـ ــغ إن ال ـصــن
تــدعــم بـقــوة استئناف املـفــاوضــات املتعلقة
بــاالت ـفــاق ال ـن ــووي .لـكـنــه أوض ــح أن الصني
تـعــارض بـشــدة الـعـقــوبــات أحــاديــة الجانب
على إي ــران ،والـتــاعــب السياسي مــن خالل
مــواضـيــع تشمل حـقــوق اإلن ـســان والتدخل
في الشؤون الداخلية إليران والدول األخرى
باملنطقة.
وأبــرمــت الـصــن وإيـ ــران ،وتـخـضــع كالهما
لعقوبات أميركية ،اتفاقية تعاون مدتها 25
عامًا في مــارس/آذار املاضي ،لتنضم إيران
إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية ،وهي
خطة بنية تحتية بمليارات ال ــدوالرات ،من
املقرر أن تمتد من شرق آسيا حتى أوروبا.
ويهدف املـشــروع إلــى توسيع نفوذ الصني
االقتصادي والسياسي ،وقــد أثــار مخاوف
في الواليات املتحدة وغيرها .وذكر البيان
املوجز لوزارة الخارجية أن االتفاق سيعمق
ال ـت ـع ــاون ال ـص ـي ـنــي اإليـ ــرانـ ــي ف ــي م ـجــاالت
الطاقة والبنية التحتية والزراعة والرعاية
ً
الصحية والثقافة واألمن اإللكتروني ،فضال
عن التعاون مع بلدان أخــرى .والتقى وانغ
فــي األس ـب ــوع املــاضــي مــع ع ــدد مــن نـظــرائــه
في بلدان خليجية عربية تشعر بالقلق من
التهديد املحتمل مــن إي ــران ،وقــال أيضا إن
بلده يأمل فــي تأسيس آلية حــوار مــع دول
الخليج ملناقشة قضايا األمن اإلقليمي.
(العربي الجديد ،رويترز)
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شرق
غرب
اليابان :طعن  3أشخاص
أمام جامعة
تـ ـع ـ ّـرض  3أشـ ـخ ــاص لـلـطـعــن أم ــام
مبنى جامعة طوكيو العريقة ،أمس
السبت ،قبيل بدء امتحانات دخول
ال ـك ـل ـي ــة ع ـل ــى املـ ـسـّ ـت ــوى ال ــوط ـن ــي.
وأفادت الشرطة بأنها أوقفت طالبًا
ث ــان ــوي ــا ُم ـت ـه ـمــا بـتـنـفـيــذ ال ـه ـجــوم.
ّ
وذك ــرت أن املـصــابــن هــم ش ــاب في
الـ ـ ــ 18م ــن ال ـع ـمــر ،وش ــاب ــة ف ــي الـ ــ17
ورجل يبلغ  72عامًا .وأكد متحدث
باسم الشرطة توقيف طالب بتهمة
ط ـع ــن ال ـث ــاث ــة م ــن ال ـخ ـل ــف بـقـصــد
القتل.
(فرانس برس)
واشنطن تواجه
التهديدات االنتخابية
بخطوة استخباراتية

ّ
عينت إدارة الرئيس األميركي جو
ب ــاي ــدن ،م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة ،امل ـس ــؤول
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ــي وك ـ ــال ـ ــة امل ـ ـخـ ــابـ ــرات
امل ــرك ــزي ــة «سـ ــي آي إي ـ ـ ــه» ،جـيـفــري
ويـ ـتـ ـشـ ـم ــان ،ل ـت ـن ـس ـي ــق اس ـت ـج ــاب ــة
مـجـتـمــع االس ـت ـخ ـبــارات لـتـهــديــدات
االن ـت ـخــابــات امل ـتــوق ـعــة م ــن روس ـيــا
والصني والخصوم اآلخرين .وقالت
ن ـي ـكــول دي هـ ــاي ،امل ـت ـحــدثــة بــاســم
م ــدي ــرة امل ـخ ــاب ــرات الــوطـنـيــة أفــريــل
ّ
هــاي ـنــز (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،إن ويـتـشـمــان
عـ ـ ّـن م ــديـ ـرًا ت ـن ـف ـيــذيــا ل ـل ـت ـهــديــدات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وسـ ـب ــق أن ع ـم ــل فــي
وكالة املخابرات املركزية ألكثر من
 30عامًا.
(أسوشييتد برس)

صدام كوسوفي ـ صربي
بسبب استفتاء
شـ ــرطـ ــة كـ ــوسـ ــوفـ ــو ،أم ــس
أعـ ـلـ ـن ــت ّ
الـسـبــت ،أنـهــا منعت دخ ــول وثائق
أرسلتها صربيا للسماح لألقلية
ال ـصــرب ـيــة ال ـعــرق ـيــة بــامل ـشــاركــة في
تجريه بلغراد .وأفاد بيان
استفتاء
ّ
ل ـل ـشــرطــة ب ــأن ــه ت ــم إيـ ـق ــاف س ـي ــارة
وشاحنتني عند نقطة عبور ميردار
الـ ـح ــدودي ــة م ــع صــرب ـيــا ف ــي ال ـيــوم
الـ ـس ــاب ــق .وصـ ـ ـ ـ ــودرت ال ـش ــاح ـن ــات
بينما أعيد ستة من ركابها .وتجري
صربيا ،اليوم األحد ،استفتاء على
تعديالت لتعزيز استقالل القضاء،
ك ـ ـجـ ــزء م ـ ــن اإلص ـ ــاح ـ ــات الـ ــازمـ ــة
ل ـ ـل ـ ـبـ ــاد ل ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــراب مـ ـ ــن ع ـض ــوي ــة
االتحاد األوروبي.
(أسوشييتد برس)
العمال يتقدم
بريطانيا:
ّ
على المحافظين

أدت فـ ـضـ ـيـ ـح ــة تـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـسـ ـل ــوك
رئيس ال ــوزراء البريطاني بوريس
جــون ـســون (الـ ـص ــورة) خ ــال الـعــزل
الـ ـع ــام ب ـس ـبــب كـ ــورونـ ــا ،إلـ ــى ت ـقــدم
ح ــزب ال ـع ـمــال امل ـع ــارض ب ـف ــارق 10
نقاط على حزب املحافظني الحاكم،
ُحسبما أظهر استطالع جديد للرأي
ن ـش ــر ،م ـســاء الـجـمـعــة .وأفـ ــاد مــركــز
«سافانتا كومريس» الستطالعات
ال ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ،ب ـ ــأن دراس ـ ـ ــة شـمـلــت
 2151مــن البالغني يومي الخميس
والجمعة املاضيني ،أضافت لحزب
العمال  5نقاط ليرتفع معدل التأييد
لــه إل ــى  42فــي املــائــة مــن األص ــوات،
فيما خصمت نقطة مــن املحافظني
ل ـي ـعــود ال ـح ــزب م ــزي ـدًا لـ ـل ــوراء عند
معدل  32في املائة.
(رويترز)

كوريا الشمالية :تجربة
صاروخية جديدة
أط ـل ـق ــت ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،م ـســاء
أول مــن أم ــس الـجـمـعــة ،صــاروخــن
قـصـيــري امل ــدى مــن ق ـطــار ،حسبما
أفــادت وســائــل إعــام رسمية ،أمس
ال ـس ـبــت ،ف ــي ثــالــث ت ـجــربــة أسـلـحــة
م ـنــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــام رغـ ــم ال ـع ـقــوبــات
األميركية الـجــديــدة .وذك ــرت وكالة
األنباء الرسمية الكورية الشمالية،
ّ
أن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب أجـ ــريـ ــت «ل ـل ـت ـح ـقــق
وتقييم التحكم بإجراءات عمل فوج
السكك الحديد».
(فرانس برس)
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ّ
مذكرة بخطر
شهد ريف دير الزور الشرقي تظاهرات شعبية أمس السبت طالبت بخروج المليشيات اإليرانية من سبع قرى تحتلها،
ّ
لكن األهمية االستراتيجية لهذه القرى بالنسبة لطهران تجعل من الصعب توقع خروج اإليرانيين منها
هذا الوجود.

تظاهرات في شرق الفرات

دير الزور تتحرك ضد اإليرانيين
أمين العاصي

يـ ـح ــاول أك ـث ــر م ــن  50ألـ ــف ن ــازح
سوري استعادة قراهم ومنازلهم
ال ـت ــي تـسـيـطــر عـلـيـهــا مـلـيـشـيــات
إيــرانـيــة فــي ريــف ديــر ال ــزور الـشــرقــي ،شمال
ُ
نـهــر ال ـف ــرات ،فــي املنطقة الـتــي بــاتــت تـعــرف
بـشــرق ال ـف ــرات ،وتـخـضــع معظمها ل ــ«قــوات
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» (قـســد) املــدعــومــة من
ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ض ــد اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب .وخ ـ ــرج،
ُ
أم ــس ال ـس ـبــت ،أب ـن ــاء سـبــع ق ــرى ق ــد ه ـجــروا
مــن بـيــوتـهــم ،فــي تـظــاهــرة حــاشــدة فــي بلدة
العزبة ،في ريف دير الزور الشرقي ،للمطالبة
بـ ـخ ــروج امل ـل ـي ـش ـيــات اإلي ــرانـ ـي ــة م ــن ق ــراه ــم،
ف ــي خ ـطــوة تـعـيــد األوض ـ ــاع ف ــي ه ــذه الـقــرى
إل ــى واج ـهــة مشهد املـحــافـظــة الـتــي تتقاسم
السيطرة عليها العديد من األطــراف الفاعلة
في امللف السوري.
ون ـش ــرت ش ـب ـكــات إخ ـب ــاري ــة مـحـلـيــة مـقــاطــع
فيديو تظهر جانبًا من هذه التظاهرة التي
توجهت إلى قاعدة التحالف الدولي بقيادة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي حـقــل كونيكو للغاز،
ملـطــالـبــة الـتـحــالــف بـمـســانــدة األه ــال ــي لطرد
املليشيات اإليــرانـيــة ،وإع ــادة املهجرين إلى
قراهم وإنـهــاء معاناة النازحني .كما نشرت
مـقــاطــع أظ ـهــرت عــربــات عـسـكــريــة للتحالف
ال ـ ــدول ـ ــي وسـ ـ ــط املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن .وأوض ـ ـحـ ــت
مصادر محلية لـ«العربي الجديد» ،أن القرى
ال ـت ــي تـسـيـطــر عـلـيـهــا املـلـيـشـيــات اإليــران ـيــة
ّ
الزغيرّ ،
مراط،
شمال نهر الفرات ،هي :حطلة،
الحسينية ،مظلوم ،طابية جزيرة ،وخشام.
ّ
وأش ــارت املـصــادر إلــى أن سـكــان هــذه القرى
نــزحــوا إل ــى مـنــاطــق تـحــت سـيـطــرة «ق ـســد»،
خشية قـيــام ق ــوات الـنـظــام ال ـســوري بتنفيذ
عـمـلـيــات انـتـقــامـيــة بـحـقـهــم ،ب ـعــد اس ـت ـعــادة
القرى السبع من تنظيم «داعش» أواخر عام
ّ
 .2017ولفتت املصادر إلى أن الشعارات التي
ّ
رفعت في التظاهرة «تدعو كلها إلى خروج
اإلي ــرانـ ـي ــن ،ل ـيــس م ــن ه ــذه ال ـق ــرى فـحـســب،
ّ
ّ
ب ــل م ــن س ــوري ــة كــل ـهــا» .وق ــال ــت امل ـص ــادر إن
املليشيات اإليرانية «تعبث بهوية محافظة
دي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ب ــأكـ ـمـ ـلـ ـه ــا» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــة« :إنـ ـه ــم
(اإلي ــران ـي ــن) ي ـح ــاول ــون ،تــرهـيـبــا وتــرغـيـبــا،
فرض عقيدة دينية طارئة على الناس».
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـلــى هـ ــذا ال ـ ـحـ ــراك ،ل ـفــت ال ـبــاحــث
ال ـس ـي ــاس ــي فـ ـ ــراس ع ـ ـ ــاوي ،ف ــي ح ــدي ــث مــع
ّ
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن ل ـل ـقــرى الـسـبــع
«أه ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة ،ك ــون ـه ــا ت ـق ــع ع ـل ــى امل ــدخ ــل
الـ ـشـ ـم ــال ــي م ـ ــن م ــديـ ـن ــة دي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــزور م ــرك ــز
املحافظة» ،مشيرًا أيضًا إلى قربها من حقل
كــون ـي ـكــو ل ـل ـغــاز ال ـ ــذي تـسـيـطــر ع ـل ـيــه ق ــوات
ّ
أميركية .ورأى عــاوي أن قــوات «قسد» ،وإن
ك ــان ــت ال ت ـح ــرك ال ـن ــازح ــن ع ــن هـ ــذه ال ـقــرى
لـلـخــروج بـتـظــاهــرات مـطــالـبــة بـطــرد النظام
واإلي ــرانـ ـي ــن م ـن ـهــا ،لـكـنـهــا ال تـمـنـعـهــم من
ّ
التظاهر ،مبينًا أن هــذه القرى «تعتبر رأس
حربة ألي محاولة تقدم مستقبلية للسيطرة
على املنطقة ،سواء من قبل الروس أو النظام

ُتتهم إيران بمحاولة العبث بهوية دير الزور (لؤي بشارة/فرانس برس)

«قسد» ال تمنع
النازحين من التظاهر ضد
الوجود اإليراني
واإلي ــران ـي ــن ،وق ــد حــدثــت م ـح ــاوالت سابقة
للتقدم لكنها فشلت جميعها بسبب الوجود
ّ
ّ
األم ـي ــرك ــي» .وذكـ ــر الـبــاحــث ب ــأن ه ــذه الـقــرى
السبع «استراتيجية لإليرانيني» الذين «لن
يخرجوا منها بسبب تظاهرات ،على الرغم
من أهمية ما يقوم به األهالي للتذكير بحقهم
في العودة إلى منازلهم» بحسب رأيه.
وس ـب ـقــت ال ـت ـظ ــاه ــرات ف ــي ريـ ــف ديـ ــر الـ ــزور
ت ـظ ــاه ــرات أخـ ــرى كــانــت خــرجــت ف ــي ب ـلــدات
ت ـحــت س ـي ـطــرة «قـ ـس ــد» ف ــي م ـحــاف ـظــة الــرقــة
غــربــي دي ــر الـ ـ ــزور ،ألس ـب ــاب تـتـعـلــق ب ـتـ ّ
ـردي
ّ
الـحــالــة املـعـيـشـيــة .ل ـكــن م ـصــادر مطلعة في
ّ
دمشق ،أكدت لـ«العربي الجديد» أن األجهزة
األمـنـيــة الـتــابـعــة لـلـنـظــام طـلـبــت مــن وجـهــاء
عشائر مقيمني في العاصمة تحريك املوالني

للنظام فــي بعض املناطق فــي شــرق الـفــرات
للضغط على «قسد».
وشرح الناشط اإلعالمي أبو عمر البوكمالي،
امل ـ ــوج ـ ــود فـ ــي ريـ ـ ــف ديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور الـ ـش ــرق ــي،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد سـيـطــر ع ـلــى أغ ـل ــب مـحــافـظــة
دير الــزور في عام « 2014قام بتسليم القرى
السبع لـقــوات النظام واملليشيات اإليرانية
ق ـب ــل أن ت ـص ــل ق ـس ــد إلـ ـيـ ـه ــا» ،م ــؤكـ ـدًا «ع ــدم
حصول مواجهات (بني داعش وقوات النظام
واملليشيات الداعمة لها) ،بل تسليم واضح».
ّ
وأوض ــح البوكمالي أن املليشيات اإليرانية
تسيطر على كامل ريف دير الزور جنوب نهر
الفرات ،أو ُيعرف محليًا بـ«الشامية» ،مشيرًا
ّ
إل ــى أن  40ب ـل ــدة وم ـئ ــات ال ـق ــرى ت ـقــع تحت
سيطرة هــذه املليشيات أو مليشيات تابعة
للنظام ،من البوكمال على الحدود السورية
العراقية شرقًا ،إلى منطقة التبني غربًا عند
الحدود اإلدارية بني دير الزور والرقة.
ّ
وأكد الناشط اإلعالمي أن السيطرة اإليرانية
كاملة على مدينة البوكمال وريفها جنوب
النهر ،بــدءًا من بلدة الصالحية غربًا وحتى
ّ
الـحــدود الـســوريــة الـعــراقـيــة ،معتبرًا أن هذه

املـنـطـقــة ال ـتــي ت ـضــم  11قــريــة ك ـب ـيــرة وق ــرى
ص ـغ ـيــرة «ه ــي مـعـقــل امل ـل ـي ـش ـيــات اإلي ــران ـي ــة
ّ
األبرز واألهم» في املنطقةّ .
وبي البوكمالي أن
هناك نفوذًا مختلطًا بني الروس واإليرانيني
في ريف دير الزور الغربي ،في بلدات املسرب

ّ
والتبني وعـيــاش والبغيلية ،مشيرًا إلــى أن
مدينة املـيــاديــن وقلعة الرحبة وم ــزارع عني
عـلــي وال ـبــوك ـمــال ه ــي مـنـطـقــة ن ـفــوذ إيــرانــي
ّ
ب ــا م ـنــافــس ،مــوض ـحــا أن أبـ ــرز املـلـيـشـيــات
اإلي ــران ـي ــة امل ــوج ــودة ف ــي ه ــذه املـنـطـقــة هــي:
ألـ ــويـ ــة «ف ــاطـ ـمـ ـي ــون» و«زيـ ـنـ ـبـ ـي ــون» و«أب ـ ــو
ّ
الفضل العباس» .أما عن عدد السكان الذين
ال يزالون يعيشون في ريف دير الزور ،فأشار
البوكمالي إلى أنهم كانوا يبلغون أكثر من
ّ
مـلـيــون نـسـمــة قـبــل ع ــام  ،2011مــوضـحــا أن
ع ــدده ــم ال ـي ــوم ال ي ـت ـجــاوز  200أل ــف نسمة
في القرى والبلدات التي تقع تحت سيطرة
املليشيات اإليرانية.
وتـ ـض ــم م ـح ــاف ـظ ــة دي ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ،ث ــان ــي أك ـبــر
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة مـ ـس ــاح ــة ( 33أل ــف
كـيـلــومـتــر م ــرب ــع) ،أغ ـلــب الـفــاعـلــن ف ــي املـلــف
الـســوري ،كاإليرانيني وال ــروس واألميركيني
وال ـن ـظــام وق ــوات «ق ـســد» وتـنـظـيــم «داع ــش».
وتخوض هذه األطراف صراعًا على املحافظة
التي تضم كبريات حقول وآبار النفط والغاز
ف ــي سـ ــوريـ ــة .وتـ ـت ــواج ــد ال ـ ـقـ ــوات األم ـيــرك ـيــة
فــي ري ــف دي ــر الـ ــزور ال ـشــرقــي ،حـيــث تحرس
حـقــول الـنـفــط مــن قــواعــد لـهــا ،خـصــوصــا في
حقل العمر ،وهو أكبر وأهم حقول النفط في
سورية ،وحقل كونيكو للغاز ،وحقل التنك،
فيما يـتــواجــد ال ــروس فــي مــديـنــة دي ــر ال ــزور
وفي مطارها العسكري ،وفي بعض املناطق
ف ــي ري ـف ـهــا ال ـغ ــرب ــي .ول ـل ـن ـظــام وجـ ــود رم ــزي
وخدمي في مدينة دير الزور ،بينما الحضور
طاغ في املنطقة املمتدة من مدينتي
اإليراني ٍ
امليادين التي تضم مركزًا ثقافيًا ينشط في
ّ
التشيع بني السكان ،إلى مدينة البوكمال
نشر
على الحدود السورية العراقية.
من جهته ،ينشط تنظيم «داعــش» في بادية
املحافظة مترامية األط ــراف ،وينفذ عمليات
تـصــل أحـيــانــا إل ــى عـمــق املـنــاطــق الخاضعة
للمليشيات اإليــرانـيــة .أمــا «قـســد» ،فتسيطر
ّ
على جل ريف دير الــزور شرقي نهر الفرات،
وال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـص ــل ج ـغ ــراف ـي ــا مـ ــع ريـ ـ ــف ال ــرق ــة
الشرقي.

انفجار يهز عفرين
هزّ انفجار عنيف ظهر أمس السبت مدينة عفرين شمال غربي سورية،
ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى .وذكر مراسل «العربي الجديد» أن
االنفجار وقع داخل أحد مقرات فصائل المعارضة في ناحية جنديرس
الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني» المعارض ،ما تسبب بوقوع ضحايا،
بينهم مدنيون ،فضًال عن تضرر عدد من المنازل في المنطقة .وجاء
ذلك بعد يومين من سلسلة تفجيرات شهدتها مناطق سيطرة «الجيش
الوطني» في شمالي سورية ،طاول أحدها عفرين الخميس الماضي.

ميانمار

■ بعد  2003زادت هجرة الشباب من العراق ،وكأن النظام يدفعهم
دفعًا إلى الخروج من البالد .ومن لم يهاجر عمد النظام إلى إفساده
باملخدرات واملوبقات أو الذهاب لالنتماء إلى املليشيات أو املجاميع
ّ
اإلرهابية .الشباب في كل مجتمع هم الشريحة التي تبني األوطان،
وحينما تخسرها تتخلف تلك األوطان كثيرًا.
■ باملفهوم املالي املنطقي ،تدخل مصرف لبنان وباع الدوالر على
سعر حدده ،وهو وإن عاد بعد حني ليشتريه على سعر مرتفع… في
ّ
ّ
ً
الواقع ،إن من يخسر هو الليرة اللبنانية صعودًا ونزوال ،ويبقى أن
ً
التران ماشي والتدهور مستمر ما دام األفق السياسي مقفال على كل
املعالجات.
■ اثنان لم يعد لهما قيمة ،الليرة اللبنانية واملواطن… مجرد أرقام!
هنيئًا لكم يا أصحاب الفخامة السعادة ويا سادة… جهنم!
وعي الجيل هاد بتتخيلوش قديش
■ الحرب اإلعالمية أخطر حرب،
ّ
خطير وبأثر على إسرائيل ،خوفها إنه تنتشر قضية النقب مثل قضية
حي الشيخ ّ
ّ
جراح وحرب غزة ،فالزم نضل ننشر ونعرف الجميع شو
ّ
بصير للنقب ،إلنه حرفيًا اللي بصير خطير جدًا جدًا ،النقب بشكل
مساحة كثير كبيرة من فلسطني #انقذوا_النقب
حي الشيخ جراح ّ
■ حراك ّ
هبة فلسطينيي  1948خالل معركة #سيف_
القدس واآلن النقب ،مؤشرات مخيفة للكيان الصهيوني .وبشائر أمل
ألصحاب األرض والحق .األرض تعرف أهلها ،وأهلها يعرفونها ،وال
مكان للمحتلني الغرباء ولو طال الزمن .ملن يقرأ املؤشرات استراتيجيًا!!..
■ في  17ديسمبر حرق #البوعزيزي نفسه ،في  4يناير توفي البوعزيزي
متأثرًا بإصابته ،في  14يناير #بن_علي_هرب لكن #تونس بقيت
ُ
ُ
تقاتل… وابت َليت بقيس سعيد .هل يليق بثورة الياسمني أن ينتهي بها
ُ َ
املطاف بشعبوي ،انقالبي ،مهووس سلطة!! #قيس_سعيد_إرحل
ّ
■ هذا كان في عهد الديمقراطية ،وكيف األمن يسيطر على أعصابه .لكن
القوات األمنية اليوم تقمع من كانوا يدافعون عن كرامتهم قبل انقالب
 25يوليو .يجب على كل أمني أن يفهم أنه جزء من املجتمع كمواطن،
وأنه ليس عبدًا للدكتاتور ،وأن مستقبل البالد مع األحرار ودولة
املؤسسات# .يسقط_قيس_سعيد

اتهامات جديدة للرئيسة المسجونة
وجه انقالبيو ميانمار
ّ
تهمًا قضائية جديدة،
ضد الزعيمة المدنية
أونغ سان سو تشي،
في سياق المحاكمات
المستمرة ضدها ،والتي
قد تسجن بسببها
عقودًا طويلة
ّ
وجهت محكمة عسكرية في ميانمار ،أمس
السبت ،اتهامات جديدة بالفساد للزعيمة
السابقة أونغ سان سو تشي ،املحكوم عليها
ً
أصال بالسجن ست سنوات ،حسب ما كشفت
ّ
ُ
ّ
مـصــادر مطلعة .ووج ـهــت خمسة اتهامات
ج ــدي ــدة بــال ـف ـســاد ،أول م ــن أم ــس الـجـمـعــة،
ألونـ ـ ـ ــغ سـ ـ ــان سـ ــو تـ ـش ــي ال ـ ـحـ ــائـ ــزة ج ــائ ــزة
نوبل للسالم فــي عــام  ،1991وفــق املـصــادر.
وبحسب وسائل اإلعالم التي يسيطر عليها
ال ـن ـظــام ال ـع ـس ـكــري ،ف ــإن الــزع ـي ـمــة الـســابـقــة
ّ
للبالد متهمة بالتسبب فــي خـســارة مالية
مليانمار ،من خالل انتهاك الشروط الخاصة
باستئجار وش ــراء مــروحـيــات .كما ُوجهت
ل ـلــرئ ـيــس ال ـس ــاب ــق ويـ ــن م ـي ـنــت االت ـه ــام ــات
نفسها ،حسب املـصــادر .ولــم تــرد املجموعة
الـعـسـكــريــة الـحــاكـمــة عـلــى ال ـفــور عـلــى طلب
للتعليق على املعلومات.
وت ـخ ـض ــع أونـ ـ ــغ س ـ ــان س ــو ت ـش ــي لــإقــامــة
ّ
الجبرية منذ انقالب األول من فبراير/شباط
 ،2021الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية
اس ـت ـم ــرت ع ـش ــر سـ ـن ــوات ت ـل ــت ن ـص ــف ق ــرن
مــن حكم عسكري .ووجـهــت إلــى أونــغ سان

سو تشي ( 76عامًا) تهمة الفتنة والفساد
والـ ـتـ ـح ــري ــض ع ـل ــى االض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـعــامــة
وتزوير االنتخابات ،مــرات عدة في األشهر
وحكم عليها بالسجن ّ
األخيرةُ .
ست سنوات
فـ ــي األس ــابـ ـي ــع األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي إط ـ ـ ــار إحـ ــدى
القضايا الكثيرة املالحقة في إطارها ،وقد
ّ
تتعرض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
وتمضي أونغ سان سو تشي العقوبة األولى
ف ــي م ـك ــان اح ـت ـج ــازه ــا م ــن دون أي ات ـصــال
بــالـعــالــم ال ـخــارجــي مـنــذ توقيفها قـبــل سنة
تقريبًا .وتقتصر اتصاالتها بالخارج على
اج ـت ـمــاعــات مقتضبة م ــع مـحــامـيـهــا ،الــذيــن
ُيحظر عليهم التحدث إلى اإلعالم واملنظمات
الدولية.
وق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية نيد بــرايــس للصحافيني أخيرًا،
إن «اعتقال أونــغ ســان سو تشي واتهامها
وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام
ّ
العسكري في ميانمار يشكل إهانة للعدالة
ولدولة القانون» .وأعربت اللجنة النرويجية
املانحة لجوائز نوبل من جهتها عن «قلق
عميق إزاء وضع» الزعيمة السابقة .وسبق
أن صــدرت أحـكــام طويلة على مقربني عدة
مــن الزعيمة املدنية السابقة للبالد .فحكم
على وزي ــر ســابــق بالسجن  75عــامــا وعلى
أحد معاونيها  20عامًا ،فيما انتقل آخرون
لــإقــامــة خ ــارج الـبــاد بعد نفيهم أو باتوا
يعيشون في الخفاء.
وأغرق االنقالب البالد في الفوضى .وقتلت
قــوات األمــن منذ ذلــك الحني أكثر من 1400
مدني ،فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحًا
ّ
مسلحًا فــي أرج ــاء مـيــانـمــار .وأطـيــح حزب
سو تشي في انقالب عسكري بعد اتهامات
ُ
تزوير في انتخابات  ،2020التي هزم فيها
ح ــزب سـيــاســي مـقــرب مــن ال ـج ـنــراالت وفــاز
فيها بـفــارق كبير حــزب «الــرابـطــة الوطنية

مــن اجــل الديمقراطية» بزعامة ســو تشي.
وفـ ـ ــي األول م ـ ــن أغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس/آب املـ ــاضـ ــي،
وع ــد ال ـج ـن ــرال م ــن أونـ ــغ هــاي ـنــغ ب ــإج ــراء
االنتخابات بحلول أغسطس/آب .2023
من جهته ،قال رئيس وزراء سنغافورة لي
ه ـســن ل ــون ــغ ،إن ــه ال ب ــد أن تـسـتـمــر راب ـطــة
دول جـ ـن ــوب ش ــرق ــي آسـ ـي ــا (آس ـ ـي ـ ــان) فــي
اسـتـبـعــاد املـجـلــس الـعـسـكــري فــي ميانمار
م ــن اج ـت ـمــاعــات ـهــا ،إل ــى أن ي ـت ـع ــاون بـشــأن
خـطــط س ــام مـتـفــق عـلـيـهــا .وذكـ ــرت وزارة
الخارجية السنغافورية ،أمــس السبت ،أن
ل ــي ح ــث ف ــي م ـكــاملــة ف ـيــديــو ،أول م ــن أمــس
الجمعة ،كمبوديا ،الرئيس الجديد آلسيان،
على التواصل مع جميع األطــراف في نزاع
ميانمار .وقــال لي لنظيره الكمبودي هون
س ــن ،إن ــه ال ب ــد أن ت ــواص ــل آس ـي ــان دع ــوة
ممثل غير سياسي مــن ميانمار لحضور
اج ـت ـمــاعــات ـهــا ،وأن أي ق ـ ــرار لـتـغـيـيــر ذلــك
«يجب أن يستند إلى حقائق جديدة».
وتأتي تصريحاته في أعقاب زيــارة مثيرة
للجدل قام بها هون سني األسبوع املاضي
إلـ ـ ــى مـ ـي ــانـ ـم ــار ،م ـل ـت ـق ـيــا ه ــايـ ـن ــغ ،رئ ـيــس
الحكومة العسكرية الذي استبعدته آسيان
م ــن ق ـم ــة زع ـم ــائ ـه ــا ،ل ـت ـقــاع ـســه ع ــن تـنـفـيــذ
ال ـخ ـط ــة امل ــؤل ـف ــة م ــن خ ـم ــس نـ ـق ــاط إلن ـه ــاء
العمليات العدائية والسماح بإجراء حوار
بعد انـقــاب الـعــام املــاضــي .وقــال لــي لهون
ســن إن أي تــواصــل مــع مـيــانـمــار يـجــب أن
يـضــم «جـمـيــع األط ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة» ،بـمــا في
ذلــك الـحــزب الحاكم املخلوع بزعامة أونــغ
سـ ــان س ــو ت ـش ــي .وأجـ ـل ــت ك ـم ـب ــودي ــا ،ي ــوم
األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي ،االج ـت ـم ــاع االف ـت ـتــاحــي
لــرئــاسـتـهــا آلس ـي ــان ،امل ـقــرر عـقــده االسـبــوع
ّ
املقبل ألن بعض وزراء الخارجية أبلغوا عن
«صعوبات» في الحضور.
(رويترز ،فرانس برس)

