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للحديث تتمة...

التصدي النقالب سعيّد

مرحلة  سعيّد،  قيس  انقالب  الجمعة،  التونسية،  الثورة  ذكرى  تظاهرات  أدخلت 
متقدمة من قمع المعارضين، كما وضعتهم في تحٍد يقتضي منهم التوحد 
لمواجهته. وكان الالفت في التحركات، أنها األولى منذ 25 يوليو الماضي، التي ينزل 

فيها طيف سياسي متنوع إلى الشارع، للغايات نفسها

تونس ـ آدم يوسف

ــمـــعـــة 14  دخــــلــــت تــــونــــس يــــــوم الـــجـ
أمــــــس(،  ــــن  مـ )أول  ــالــــي  الــــحــ يـــنـــايـــر 
مــرحــلــة جــديــدة فــي الـــصـــراع الــدائــر 
أبرز  لها،  االنقالب واملعارضني  بني سلطات 
مــالمــحــهــا تـــوســـع جــبــهــة الــطــيــف املــنــاهــض 
لخيارات الرئيس قيس سعّيد، فيما تحّولت 
ــى الــعــنــف  ــنـــع إلــ الــســلــطــة مـــن الــتــضــيــيــق واملـ
والــقــمــع املــبــاشــر ضـــد املـــعـــارضـــني. واتــهــمــت 
أحـــــــــــزاب ونــــشــــطــــاء ســــيــــاســــيــــون، الـــرئـــيـــس 
الــتــونــســي، بــاســتــحــضــار آالت قــمــع الــرئــيــس 
العابدين بن علي في مواجهة  املخلوع زيــن 
الــذيــن تمسكوا أول مــن أمس  لــه،  املعارضني 
مــن جهته،  التونسية.  الــثــورة  ذكــرى  بإحياء 
دفع سعّيد املعارضني له، إلى التجمع تحت 
ــثـــورة، فــي الــشــارع  خــيــمــة واحــــدة فــي عــيــد الـ
الــرمــز إلســقــاط ديكتاتورية بــن عــلــي، شــارع 
الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة، كـــمـــا تــســبــب فــــي شــحــذ 
عـــزائـــم رافـــضـــي االنـــقـــالب مـــع املـــدافـــعـــني عن 
للنزول  بالديمقراطية،  واملتمسكني  الــثــورة 

واالحتجاج.
وتــعــد الــتــظــاهــرة أول مــن أمـــس، األولــــى منذ 
ــرارات ســعــّيــد االنــقــالبــيــة فـــي 25 يــولــيــو/ ــ ــ قـ

ــا طــيــف  ــهـ ــيـ تــــمــــوز املــــــاضــــــي، الــــتــــي يــــنــــزل فـ
ــارع، فــــي املـــكـــان  ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ ســـيـــاســـي مـــتـــنـــوع إلـ
نفسه وللغايات واألهداف نفسها، ليتعرض 
املعارضون باختالف انتماءاتهم إلى العنف 
أثناء عملية تفريقهم والتصدي لهم من قبل 
الـــقـــوات األمـــنـــيـــة. وجــمــعــت األزقـــــة املــحــاذيــة 
لــشــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وســـط الــعــاصــمــة، 
اليمني  أقصى  من  تيارات سياسية وحزبية 
إلـــى أقــصــى الــيــســار. وعــلــى الــرغــم مــن خيار 
األحزاب واالئتالفات عدم االلتحام، والتفرقة 
اليساري من جهة،  العمال  بني أنصار حزب 
الديمقراطي  )الــتــيــار  االجتماعية  واألحــــزاب 
والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل 
والحريات( من جهة أخــرى، وحــزب النهضة 
و»مــواطــنــون ضد االنــقــالب« في مكان ثالث، 
إال أن إسقاط االنقالب كان شعارًا موحدًا بني 

املجموعات املتباعدة.
وأكد القيادي في »النهضة«، أحد املضربني 
ــام رفــــضــــا لــــالنــــقــــالب، الــعــجــمــي  ــعــ ــطــ ــن الــ ــ عـ
»االنقالب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الوريمي، 
ــــالل مــنــع  ــه الــقــمــعــي مــــن خـ ــهـ كـــشـــف عــــن وجـ
ــثــــورة، ووّرط  تـــظـــاهـــرات االحـــتـــفـــال بــعــيــد الــ
املـــفـــرط  االســــتــــخــــدام  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
لـــلـــقـــوة فــــي مـــواجـــهـــة مــتــظــاهــريــن ســلــمــيــني 
ــداف  ــأهــ بــ تـــمـــّســـكـــهـــم  ــن  ــ عـ الـــتـــعـــبـــيـــر  أرادوا 

الـــثـــورة ومــكــتــســبــاتــهــا ورفــضــهــم لــالنــقــالب 
وتداعياته«. ورأى الوريمي أن سعّيد »كشف 
عــن خــوفــه مــن الـــشـــارع ومـــن غــضــب الشعب 
الذي يريد التظاهر واالحتفال واالحتجاج«. 
ولــفــت إلــــى أن »ســعــّيــد وضــــع نــفــســه خـــارج 
وقائع الثورة ومجدها، املستمرة على الرغم 
من الخيبات«، مضيفا أن »االنقالب في عزلة 
سياسية ومــأزق حقيقي، بعدما أصبح من 
ــراءات 25  يــعــارضــه ليس فقط مــن رفــض إجــ
يوليو عند إعالنها، بل حتى األطــراف التي 
ســـانـــدت ســعــّيــد فـــي الـــبـــدايـــة ظــنــا مــنــهــا أنــه 
لها  املسار، حتى تبني  يعمل على تصحيح 
أنــه ســاع فــي إرســـاء حكم فـــردي اســتــبــدادي 
خارج األطر الدستورية«. وشّدد القيادي في 
»الــنــهــضــة«، على أن »ســعــّيــد ال يــؤمــن بــدور 
ــزاب واملــنــظــمــات واألجـــســـام الــوســيــطــة  ــ األحــ
بــصــفــة عـــامـــة، وهــــو يـــنـــزع إلــــى االســتــحــواذ 
ــاع األجــهــزة  عــلــى جــمــيــع الــســلــطــات وإخـــضـ
األمنية والعسكرية إلرادته وسلطته«. وأكد 
 »ما حصل في ذكرى الثورة من 

ّ
الوريمي أن

قــمــع لــالحــتــفــاالت بــاســتــخــدام مــفــرط للقوة 
نسفا  يعد  وعـــزل،  متظاهرين سلميني  ضــد 
ــكـــاســـب، وفــضــيــحــة أمـــــام الــشــعــوب  لــتــلــك املـ
أكد  كما  الديمقراطية«.  والبلدان  املتحضرة 
أن »املسيرة عمقت الشرخ بني قصر قرطاج 
وبني الشعب، وأعطت املبرر لقوى املعارضة 
كــي تــوحــد املــوقــف تــجــاه االنـــقـــالب وسلطة 
األمـــــر الــــواقــــع، حــتــى وإن احــتــفــلــت بــذكــرى 
الثورة تحت عناوين مختلفة وفي مربعات 

متعددة«.
ويرى مراقبون أن يوم 14 يناير 2022 تحّول 
مــن يـــوم احــتــفــال إلـــى يـــوم أســــود فــي تــاريــخ 
تونس ما بعد الثورة، إذ تم استعمال أدوات 
القمع البوليسي بمختلف أشكالها في وجه 

باسم  املتحدث  وقــال  السلميني.  املتظاهرين 
حزب »حراك تونس اإلرادة«، عمر السيفاوي، 
»العربي الجديد«، إن »سلطات  في تصريح لـ
آلة  أنيابها وكشفت عن  رت عن 

ّ
االنقالب كش

القمع، ودخــل الــصــراع طــورًا جديدًا من منع 
املعارضني من ممارسة حقوقهم في التعبير 
مرحلة  إلــى  واالحتجاج،  السلمي  والتظاهر 
القمع املمنهج والعنف املادي لكل املعارضني 
من دون استثناء حتى من رحبوا في البداية 
يناير  أن »14  السيفاوي  بـــ25 يوليو«. ورأى 

على  أطيافهم  باختالف  املــعــارضــني  وّحـــدت 
بالحكم،  لالنفراد  والتصدي  االنقالب  رفض 
الستعادة  والسعي  للثورة  الوفاء  وعلى  بل 
الــديــمــقــراطــيــة املـــســـلـــوبـــة«. وأضـــــاف أن »14 
يــنــايــر كــشــف زيـــف ســرديــة االنــقــالب والــدعــم 
الشعبي املزعوم، فالشعب يريد ما ال يريده 
ــــودة الــديــمــقــراطــيــة ورحــيــل  ســعــّيــد، يـــريـــد عـ

االنقالب«.
مـــن جــهــتــه، ســّجــل الــقــيــادي فـــي حـــزب »قــلــب 
تــونــس«، رفيق عــمــارة، »انطالقة جديدة في 
مقاومة االنقالب بعد 14 يناير، تتطلب تفكيرًا 
وتــدبــيــرًا ســيــاســيــا مــن املــعــارضــة بمستوى 
مـــا أبـــدتـــه الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة مـــن الــوعــي 
الديمقراطية«.  حــول  وااللــتــفــاف  والتضامن 
»العربي الجديد«،  ورأى عمارة، في حديث لـ
املواطنية  والــحــركــة  الــســيــاســي  »الـــشـــارع   

ّ
أن

والصالبة  بالديمقراطية  التمسك  عــن  عــّبــرا 
ــــم مــن  ــــرغـ ــى الـ ــلـ ــــي الــــتــــصــــدي لــــالنــــقــــالب، عـ فـ
الــتــخــويــن والــتــخــويــف والـــتـــرهـــيـــب«. وشـــّدد 
ــارة عـــلـــى أن »رســـــائـــــل الـــجـــمـــعـــة يــجــب  ــ ــمـ ــ عـ
ــارضـــون قــبــل املــســانــديــن،  ــعـ أن يــلــتــقــطــهــا املـ
الديمقراطية  الســتــعــادة  نــزل  الـــذي  فالشعب 
ــــزاب وحـــركـــات الــتــحــرر من  تلبية لــنــداء األحـ
ــة الــقــمــع وقـــدم  ــه آلــ ــقــــالب، صــمــد فـــي وجــ االنــ

درسا في وحدة الصف للمعارضني«. واعتبر 
الـــدرس  املــعــارضــون  لــم يستخلص  »إذا  أنـــه 
ــا بـــقـــي مــــن الــديــمــقــراطــيــة  ــول مــ ــ ويـــلـــتـــفـــوا حـ
املنتهكة، فإن الشعب الذي نزل يوم الجمعة 
سيلفظ الجميع مستقبال«. كما نّبه القيادي 
ــّبـــوا نـــداء  فـــي »قـــلـــب تـــونـــس«، إلــــى أن »مــــن لـ
الــديــمــقــراطــيــة يــــوم الــجــمــعــة يــنــتــظــرون من 

املعارضني أن يلتقوا حول برنامج سياسي 
مـــا بعد  لــفــتــرة  ــح  ومــشــتــرك مستقبلي واضــ
سعّيد«. أما ما هو أهم اآلن، فهو برأيه »إدارة 
االخـــتـــالف وحـــــوار بـــني املـــعـــارضـــة والــتــقــاط 
على سلطة  التعويل  وعــدم  الشعب،  رســائــل 
االنقالب حتى تراجع نفسها وتتلقى صدى 
لنفسه  إال  ال يصغي  االنـــقـــالب  ألن  الـــشـــارع، 

ولـــرجـــع صــــــداه، ظـــانـــا أنــــه يــمــتــلــك الــحــقــيــقــة 
الــكــامــلــة والـــحـــق فـــي تــقــريــر مــصــيــر األحــــرار 

والحرائر«.
ــقــــالب  االنــ ــات  ــطـ ــلـ  سـ

ّ
أن ــون  ــارضــ ــعــ مــ ويـــــــرى 

الثورة وتغيير مجرى  حاولت طمس ذكــرى 
الــتــاريــخ نــحــو تــزيــيــف مــســار الــديــمــقــراطــيــة، 
غــــيــــر أنـــــهـــــا أقــــــدمــــــت عــــلــــى تــــغــــذيــــة ذاكــــــــرة 
للشارع  الثوري  املــّد  واستحضرت  الثوريني 

الديمقراطي.
وفي هذا اإلطــار، أكد البرملاني والقيادي في 
حراك »توانسة من أجل الديمقراطية«، سمير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ديــلــو، فــي تــصــريــح لـــ
السلطات »فشلت في طمس عيد الثورة بمنع 
االحــتــفــاالت والــتــظــاهــرات، بــل عــلــى العكس 
ــثـــورة ولــكــن  تــمــامــا احــتــفــل الــجــمــيــع بــعــيــد الـ
املتظاهرون  عليه  اعتاد  وبما  بطريقته،   

ّ
كــل

ــم على  ــرارهــ بــشــعــاراتــهــم وأهــازيــجــهــم وإصــ
االحتجاج السلمي، والطرف املقابل بالغازات 
املسّيلة للّدموع والهراوات وخراطيم املياه«. 
التونسيني  تمّسك  »رمــزيــة   

ّ
أن ديلو  واعتبر 

بمناسبة  االحتجاج  أو  لالحتفال  بالخروج 
عيد الثورة، على الرغم من املنع والقمع، هي 
رمزية مزدوجة: إثبات قوة العزيمة واإلصرار 
منع  على  تصّر  التي  الغطرسة  تحدي  على 
ــال بــعــيــد ثــورتــهــم،  ــفـ ــتـ الــتــونــســيــني مـــن االحـ
الــواقــع كما فشلت  األمــر  أن سلطة  والتأكيد 
الجغرافيا بإغالق شارع  اليوم في مصادرة 
الــثــورة، ستفشل في مــصــادرة تاريخ الثورة 

الذي قّرر املنقلب تغييره بإرادته املنفردة«.
الدولة  ملؤسسات  التوظيف  خــطــورة  وحــول 
ــع الــجــهــاز األمــنــي  الــصــلــبــة، وخــصــوصــا دفــ
ر ديلو من أن »اعتماد 

ّ
إلــى قمع الشعب، حــذ

ســيــاســة الــقــبــضــة األمــنــيــة بـــصـــدد تــقــويــض 
ــنـــاؤه طــيــلــة الـــســـنـــوات املــاضــيــة من  ــّم بـ ــا تــ مـ
مــــحــــاوالت الســـتـــعـــادة الــثــقــة بـــني املــواطــنــني 
ــع أن »هــــــذه خــطــيــئــة  ــابــ ورجـــــــال األمــــــــن«. وتــ
فـــي حـــق الــجــهــاز األمـــنـــي يــرتــكــبــهــا مـــن يـــزّج 
بــه فــي مــعــاركــه الــســيــاســيــة لــتــوطــيــد حــكــم ال 
أمــا بالنسبة ملستقبل االنــقــالب،  دســتــوري«. 
فــاعــتــبــر ديــلــو أن »مــســيــرة الــجــمــعــة خــطــوة 
كبيرة في اتجاه هدم ما بقي من مشروعية 
مــفــتــرضــة لــســعــّيــد بــعــدمــا تـــهـــاوت الــشــرعــيــة 
املنتخبة  الــدســتــوريــة  املــؤســســات  بتعطيل 
واالنـــقـــالب عــلــى الــدســتــور الـــذي أقــســم عليه 

قيس سعّيد ولم يحترمه«.
ــة  ــيـ ــاسـ ودانــــــــــــــت أحــــــــــــــزاب وائـــــــتـــــــالفـــــــات ســـيـ
وشــخــصــيــات مــتــعــددة االعــــتــــداءات والــعــنــف 
ضد املحتجني بشكل عشوائي. ودانت حركة 
»النهضة« بشدة، منع املتظاهرين الرافضني 
ــراءات ســعــّيــد مــن »الــتــعــبــيــر بــحــريــة عن  ــ إلجــ
السياسية«.  الــرمــوز  واالعـــتـــداء على  آرائــهــم 
»تسليط أشكال متنوعة من  ونددت الحركة بـ
كالضرب  املحتجني  ضــد  البوليسي  العنف 
بالهراوات والرش بخراطيم املياه املضغوطة 
للدموع«.  املسيل  الغاز  واستعمال  وامللوثة 
وقــــال الــرئــيــس الــتــونــســي األســـبـــق املــنــصــف 
املــــرزوقــــي، إن »االحــتــجــاجــات شــهــدت عنفا 
يماثل مــا كــان يــمــارس خــالل نــظــام الرئيس 
املعزول زين العابدين بن علي«، مضيفا في 
حديث لقناة »الجزيرة«، أن ما شهدته تونس 
ــدل عــلــى »اكـــتـــمـــال الـــثـــورة املـــضـــادة  ــيـــوم يــ الـ
ــا دانــــت  ــمـ ــيـــة«. كـ ــيـــسـ ــبـــولـ وعــــــــودة الـــــدولـــــة الـ
الديمقراطية،  تنسيقية األحزاب االجتماعية 
والهمجية  الوحشية  »االعــتــداءات  بيان،  في 
ــــن وعــــمــــلــــيــــات  ــريـ ــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــت املـ ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــــي طـ ــتــ ــ الــ
التي طاولت عــددًا من  االختطاف العشوائي 
بالعنف  املــمــنــهــج  واالســتــهــداف  مناضليها 

لقياداتها ونوابها«.

عبسي سميسم

يقوم االئتالف الوطني لقوى الثورة 
واملعارضة السورية، بتغييرات على 
نظامه األساسي، وصفها بالجذرية، 
ومن املفترض أن يتم اإلعالن عنها 
ه يستعيد بعضًا 

ّ
يوم غٍد اإلثنني، عل

من دوره السياسي. 
ويأتي ذلك بعدما تّم 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. 
ع على التغييرات التي 

ّ
إال أن من يطل

يزمع االئتالف القيام بها، يجد 
أنها ال تعدو كونها محاولة إلعادة 

هيكلة لجنة العضوية، تتضمن 
بعض الجرأة في فصل أعضاء لم 

، وفتح الباب 
ً
يعد لهم ممثلون أصال

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 حّوله 

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 

رّد 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. 

يضاف إلى كل ذلك محاوالت إثبات 
 دوره، 

ّ
ما قل

ّ
الذات لدى االئتالف كل

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.

العراق: هجمات المسيّرات بأهداف سياسيةأحداث ذكرى الثورة التونسية: منعرج خطير له ما بعده

تيارات 
مختلفة 

تجتمع في 
شارع واحد

تقرير

صالح الدين الجورشي

الـــ11 للثورة التونسية،  ما حــدث في الذكرى 
أول من أمس الجمعة، يشّكل منعرجا خطيرًا، 
. إذ مـــن أهــم 

ً
ســُيــتــتــبــع بــتــداعــيــات مــســتــقــبــال

بعد  التونسيون  بها  تمتع  الــتــي  اإلنــجــازات 
اإلطاحة بالدكتاتورية، حصولهم على الحق 
ــاج والـــتـــظـــاهـــر. وهــم  ــتـــجـ فـــي الــتــعــبــيــر واالحـ
يــمــارســون هـــذه الــحــقــوق مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ 
حــتــى تــحــّولــت إلـــى عـــادة يــومــيــة مكتسبة، ال 
يجادل فيها أحد، واعتقدوا بأنه لم يعد واردًا 
الــتــجــرؤ عــلــى سحبها أو تــغــيــيــرهــا. لــكــن ما 
حدث يوم الجمعة املاضي بدا للجميع أشبه 
بــاملــحــاولــة الــصــادمــة لــلــمــس بــهــذه الــحــقــوق، 
والــعــودة بالتونسيني إلــى »الــدولــة ذات اليد 
ــأديـــب مــواطــنــيــهــا« مـــن خــالل  الـــطـــولـــى فـــي تـ
املفرطة. وهو ما دفع رئيس  القوة  استعمال 
الحزب الجمهوري، عصام الشابي، إلى القول 
إن »الــنــظــام لـــم يــبــق لـــه ســـوى الــقــمــع لــفــرض 
ــه«، لــهــذا »ســنــقــاوم مـــن أجـــل اســتــعــادة  ــ ــ إرادتـ
السلطة  املــهــددة«. ما هي حجة  الديمقراطية 
تناقلتها  التي  الرهيبة  املشاهد  تلك  لتبرير 
ــي تــظــهــر  ــ ــتـ ــ ــات الــــعــــالــــم، والـ ــ ــاشـ ــ مـــخـــتـــلـــف شـ
مــواطــنــني يــتــعــرضــون ملــدافــع املــيــاه وقــذائــف 
الغاز والرصاص الصوتي، وإيقاف العشرات 
منهم في يوم احتفالهم بعيد ثورتهم؟ تقول 
األجـــهـــزة الــرســمــيــة إن واجــــب الـــدولـــة تنفيذ 
العلمية  اللجنة  أصــدرتــهــا  الــتــي  التوصيات 
بــهــدف حــمــايــة الجميع مــن مــضــاعــفــات وبــاء 
تونس  أن  املــؤشــرات  أثبتت  بعدما  كــورونــا، 

تشهد موجة جديدة من تفشي الوباء.

دور اللجنة العلمية
ــا تــصــفــه  ــ ــــي املــــقــــابــــل، تـــنـــتـــقـــد املــــعــــارضــــة مـ فـ
»تـــســـيـــيـــس« الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة، وتــوظــيــف  بــــ
اقتراحاتها لحرمان التونسيني من االحتفال 

بغداد ـ براء الشمري

لـــم تــتــوقــف الــهــجــمــات بـــالـــطـــائـــرات املــســّيــرة 
وصــــــواريــــــخ »كــــاتــــيــــوشــــا« الــــتــــي تــســتــهــدف 
الرغم من  العراق، على  املصالح األجنبية في 
القوات  أكثر من أسبوعني على خــروج  مــرور 
القتالية التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده 
الـــواليـــات املــتــحــدة ضــد تنظيم »داعـــــش«، من 
 
ّ
الـــعـــراق نــهــايــة الــعــام املـــاضـــي. وكـــان الفــتــا أن

الهجمات شملت أيضا قواعد عسكرية عراقية 
خالية من وجود القوات األجنبية، مثل قاعدة 
ــلـــد« الـــجـــويـــة فـــي مــحــافــظــة صــــالح الـــديـــن،  »بـ
السبت،  أمــس  الــتــي تعرضت  الــبــالد،  شمالي 
إلى هجوم بطائرات مسّيرة تمكنت الدفاعات 
إحــبــاطــه. ويــوم  مــن  للقاعدة  التابعة  الــجــويــة 
الخميس املاضي، تعرضت السفارة األميركية 
فـــي الــــعــــراق الـــواقـــعـــة فـــي املــنــطــقــة الــخــضــراء 
الــحــكــومــيــة املــحــصــنــة فــي بـــغـــداد، إلـــى هجوم 
إلى أهدافها  لم تصل  بصواريخ »كاتيوشا«، 
بــســبــب اعــتــراضــهــا مـــن قــبــل مــنــظــومــة »ســـي. 
ذلك  وقبل  الــســفــارة.  لحماية  املخصصة  رام« 
تعرضت قــاعــدتــا »فــكــتــوريــا« املــحــاذيــة ملطار 
ــي، و»عــــــني األســـــــد« بــمــحــافــظــة  ــ ــدولـ ــ بــــغــــداد الـ
التي تضم مستشارين  الــبــالد،  األنــبــار غربي 

أميركيني، إلى هجمات مماثلة.
ــهــــداف قــــواعــــد عــســكــريــة  ــتــ ودفـــــــع تــــكــــرار اســ
الرغم  على  أجنبية،  ملصالح  تابعة  ومــراكــز 
من تأكيد انسحاب القوات األجنبية القتالية، 
مسؤولني عسكريني وسياسيني إلى الحديث 
 هذه الهجمات تحمل رسائل سياسية. 

ّ
عن أن

وفــي الــســيــاق، أشـــار مــســؤول حكومي رفيع 
في حديث مع »العربي الجديد«، إلى خطورة 
التي تستهدف مواقع مدنية  الهجمات  هذه 
وقواعد عسكرية، أصبحت خالية من القوات 
الحالي.  العام  مطلع  منذ  األجنبية  القتالية 
السلطات ستتعامل بحزم مع هذه  أن  وأكــد 

ــة لــقــيــت  ــي ســــرديــ ــ واإلســــــــالم الـــســـيـــاســـي. وهـ
رواجا واسعا داخل تونس، وحتى خارجها. 
لكن ما حدث في عيد الثورة كشف أن السلطة 
وجــــدت نــفــســهــا تـــواجـــه شـــارعـــا مــعــبــأ يشمل 
اإلســالمــيــني، وأيــضــا الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
أحزاب املعارضة، إلى جانب منظمات مجتمع 
مــدنــي فــاعــلــة ومــهــمــة عــلــى الــصــعــيــد الــرمــزي 
واملحامون،  مثل جمعية نساء ديمقراطيات، 
ورابـــطـــة حــقــوق اإلنــــســــان. أمــــام هــــذا املــشــهــد 
اختزال  سعّيد  ألنصار  يحق  يعد  لم  املتغير 

املواجهة ضد حركة »النهضة« وحلفائها.

عزلة الرئيس وتصاعد االحتجاجات
الــذيــن يجاهرون  الــوقــائــع أن عــدد  مــا أثبتته 
بــمــعــارضــتــهــم لــلــرئــيــس يــــــزدادون يــومــا بعد 
يــــــوم، فــــي حــــني أن املــتــمــســكــني بــانــحــيــازهــم 
ــه أن  ــأنـ ــذا مــــن شـ ــ ــلـــحـــوظ. هـ لــــه فــــي تــــراجــــع مـ
يـــزيـــد مـــن عـــزلـــة الـــرئـــيـــس، ويــقــلــل مـــن قــدرتــه 
أعــلــن عنها مطلع  الــتــي  على تنفيذ األجــنــدة 
لكن  املـــاضـــي.  األول  شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون 
ــأن يــكــون لــهــذا الــزخــم  مــن الــصــعــب الــتــوقــع بـ
على  ملموس  تأثير  املتصاعد  االحتجاجي 
الــســيــاســيــة. سيستمر  الـــرئـــيـــس  اخـــتـــيـــارات 
ــن يــخــضــع  ــ ســـعـــّيـــد فــــي خـــطـــه الـــســـيـــاســـي، ولـ
بسهولة لضغوط خصومه الذين يحتقرهم، 
ويقلل دائما من أحجامهم، ويعتبرهم مجرد 

»جراثيم« يجب القضاء عليها.
مــــا حـــصـــل يـــــوم 14 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
اليوم.  قــّدم صــورة سيئة عــن تونس  الحالي 
هــــذه الـــصـــورة مـــن شــأنــهــا أن تــعــّمــق شــكــوك 
شـــركـــاء تــونــس االســتــراتــيــجــيــني حــــول مــدى 
قدرة النظام على الصمود، ومدى استعداده 
فالتقارير  واخــتــيــاراتــه.  ســيــاســاتــه  ملــراجــعــة 
ــــواردة مــن الــخــارج تــــزداد قتامة،  واملـــواقـــف الـ
فــي مجالني أســاســيــني، هما واقــع  خصوصا 
الحريات التي تضررت كثيرًا بعد 25 يوليو 

املهم كيف يتم التعامل مع الجانب األميركي 
بعد ذلك، وفق ما تم االتفاق عليه«. 

ــة قـــــد أعـــلـــنـــت  ــيــ ــراقــ ــعــ ــلــــطــــات الــ وكـــــانـــــت الــــســ
القتالية  األجــنــبــيــة  الــقــوات  انــســحــاب جميع 
ديسمبر/  31 فــي  الــدولــي  للتحالف  التابعة 
كــانــون األول املــاضــي، مــع اإلبــقــاء عــلــى عــدد 
محدود من املستشارين، لتولي مهام محددة 
تــتــعــلــق بــتــقــديــم الــنــصــح واملــــشــــورة لــلــقــوات 
ــفـــت عـــضـــو الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي  ــة. ولـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
ماجد شنكالي إلى وجود اتفاق بني العراق 
وأميركا على بقاء مستشارين، موضحا في 
 املستشارين 

ّ
حديٍث مع »العربي الجديد« أن

ــار إلـــى  ــ ــ ــددة. وأشـ ــحــ ســيــبــقــون فــــي قــــواعــــد مــ
وجــــود حــاجــة لــلــمــســتــشــاريــن ألن األوضــــاع 
األمنية والسياسية في العراق واملنطقة غير 
مــســتــقــرة. وبـــشـــأن احــتــمــال حــــدوث هجمات 
 »الـــهـــجـــمـــات بـــالـــصـــواريـــخ 

ّ
ــال إن ــ جــــديــــدة، قـ

ــّيــــرات كـــانـــت مــــوجــــودة حــتــى فـــي ظل  واملــــســ
املتحدثة  واتفقت  األجنبية«.  الــقــوات  وجــود 
بــاســم »الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« 

بعيد الـــثـــورة. هـــذا الــعــيــد الـــذي قـــرر الرئيس 
قــيــس ســعــّيــد بـــمـــفـــرده أن يــلــغــيــه ويــمــســحــه 
لبناء  فــي محاولة منه  الوطنية،  الــذاكــرة  مــن 
ســـرديـــة تــاريــخــيــة خــاصــة بـــه، وتــنــســجــم مع 
قناعاته السياسية. وتذكر املعارضة في هذا 
السياق بأن الرئيس شخصيا خالف الحظر 
الصحي واخترق منع التجول في مناسبات 
عديدة، بدءًا من يوم 25 يوليو/تموز املاضي، 
أطــاح فيه بالبرملان والحكومة وأوقــف  الــذي 
الــعــمــل بـــالـــدســـتـــور، واســـتـــولـــى عــلــى الـــدولـــة 
السردية  سقطت  هكذا  مؤسساتها.  بجميع 
ــار ســـعـــّيـــد مــنــذ  ــ ــــصـ ــي اعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا أنـ ــتــ الــ
على  السردية  هذه  تعتمد  بالسلطة.  انفراده 
أن املــعــركــة فـــي تـــونـــس تـــجـــري بـــني الــرئــيــس 

الهجمات التي تهدف إلى زعزعة االستقرار. 
وقال قائد قاعدة »بلد«، اللواء ضياء محسن، 
إن طــائــرات مسلحة ومــســّيــرة ســتــشــارك في 
تأمني أجواء القاعدة، الفتا في حديث لوكالة 
إلــى وجود  »واع«  الرسمية  العراقية  األنــبــاء 
أســلــحــة دفـــــاع جــــوي ســتــســتــخــدم لــصــد أي 
هجوم جديد.  وسبق أن تحدث وزير الدفاع 
ــعـــدون، فـــي وقــــت ســابــق من  جــمــعــة عــنــاد سـ
الــشــهــر الــحــالــي، عــن االعـــتـــداءات، معتبرًا أن 
أسبابا سياسية تقف وراء استهداف القواعد 
مستشارين  تضم  التي  العراقية،  العسكرية 
ــم من  ــرغـ تــابــعــني لــلــتــحــالــف الــــدولــــي عــلــى الـ
انسحاب القوات القتالية للتحالف. ولفت إلى 
الطائرات  الــقــواعــد وهجمات  »اســتــهــداف   

ّ
أن

املــســّيــرة هــي قــضــيــة ســيــاســيــة ال عــالقــة لها 
باالنسحاب من العراق«. بدوره، أكد العضو 
حامد  البرملانية  األمنية  اللجنة  في  السابق 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  مــع  فــي حــديــٍث  املطلك، 
»ليس  وقـــال:  يعمل.  زال  مــا  املنفلت  الــســالح 
املهم اإلعالن عن خروج القوات األميركية، بل 

ــرة.  ــيــ ــاب األحــــــــداث األخــ ــقــ وبــــاألخــــص فــــي أعــ
فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة لـــم يــطــلــق الـــنـــار فقط 
عــلــى األحـــــزاب، وإنــمــا فــتــح جــبــهــات متعددة 
فــي نــفــس الـــوقـــت، مــثــل هــجــومــه املــكــثــف على 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وحـــرصـــه الـــواضـــح على 
إخــضــاعــهــا لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، مــمــا جعل 
مــكــونــات األســــرة الــقــضــائــيــة تــتــضــامــن فيما 
بينها، وتتهيأ لخوض معركة كسر عظام مع 
ذلـــك، اشتبك  إلــى جــانــب  رئــيــس الجمهورية. 
الــرئــيــس مـــن جـــديـــد مـــع الــصــحــافــيــني الــذيــن 

وصفهم بالكذابني.
أمــــــــا املــــــجــــــال الـــــثـــــانـــــي، فـــيـــخـــص األوضـــــــــاع 
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة الـــتـــي أصــبــحــت 
الــدولــة  على  الحقيقي  الــداهــم  الخطر  تشكل 
الحكومة بقي ضبابيا، ولم  فــدور  واملجتمع. 
تتمكن حــتــى اآلن مــن صــيــاغــة تــصــور يمكن 
أن يــرتــقــي إلـــى درجـــة مــشــروع مــيــزانــيــة قابل 
ــــراف  لــلــتــطــبــيــق، وقـــــادر عــلــى كــســب ثــقــة األطـ
الــدورة االقتصادية.  املعنية، وإعــادة تنشيط 
وهـــو مــا جــعــل املــنــتــدى االقــتــصــادي الــعــاملــي 
يعتبر في تقريره األخير أن من بني األخطار 
الــتــي ســتــواجــهــهــا تــونــس »انــهــيــار الـــدولـــة«. 
توقع يؤيده رئيس حلقة املاليني التونسيني 
ــذي اعـــتـــبـــره »غــيــر  ــ عـــبـــد الــــقــــادر بـــودريـــقـــة الــ
الحكومة والدولة  قــدرة  مفاجئ في ظل عــدم 
ــاف أن  ــ عــلــى تــحــديــد مــشــاكــل الــــدولــــة«. وأضــ
ــادرة على تحقيق إصــالحــات  تــونــس »غــيــر قـ
ــادرة عــلــى الــعــمــل املـــشـــتـــرك«، مشيرًا  ــ وغــيــر قـ
 التراكمات السابقة إضافة إلى الحقد 

ّ
إلى أن

االجتماعي الذي يبنى حاليا »يسير بتونس 
نــحــو املــجــهــول«. أمـــا صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
فقد أعاد التأكيد على لسان ممثله في تونس 
جيروم فاشير استعداده لدعم تونس بشرط 
ــــالح عـــمـــيـــق مــــع تــوفــر  ــ ــع بـــرنـــامـــج إصـ ــ ــ »وضـ
جانب املصداقية«، و»التزام مختلف األطراف 

ببرنامج اإلصالحات« الواردة فيه.

فيان دخيل مع هذا الرأي، إذ ذكرت في بيان، 
أن الــهــجــمــات الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــالد أخــيــرًا 
تخريبية،  وأبــعــادًا  سياسية  رســائــل  تحمل 
ــررة،  ــبـ مــضــيــفــة أن »هــــــذه الـــهـــجـــمـــات غـــيـــر مـ
والعملية  واملجتمعي  األهــلــي  السلم  وتــهــدد 
الــديــمــقــراطــيــة بــرمــتــهــا«. وخــاطــبــت مــنــفــذي 
يقف خلف  من  »على  بالقول:  الهجمات  تلك 
هذه األعمال أن يراجع نفسه ويتيقن أن هذه 
التصرفات الطائشة تسيء له قبل أن تسيء 
املختصة  األمنية  األجهزة  داعية  لآلخرين«، 
إلـــى مــالحــقــة ومــعــاقــبــة مـــن يــقــف خــلــف هــذه 
الــتــصــرفــات غــيــر املــســؤولــة والـــتـــي ســتــؤدي 

لتردي األوضاع األمنية بشكل مؤسف.
ــة عــــن هــويــة  ــيـ ــراقـ ــعـ وال تــعــلــن الـــســـلـــطـــات الـ
ــة بـــاســـتـــهـــداف املـــصـــالـــح  ــتــــورطــ الـــجـــهـــات املــ
الــعــراق، إال أن واشــنــطــن سبق  األجنبية فــي 
إيــران  مــن  مقربة  اتهمت فصائل مسلحة  أن 
السفارة  استهدفت  هجمات  وراء  بــالــوقــوف 
األميركية في بغداد، أو قواعد عسكرية كانت 
ــوات أمــيــركــيــة. مـــن جهتها،  تــتــواجــد فــيــهــا قــ
سياسية  وجهات  املسلحة  الفصائل  حاولت 
مــقــّربــة مــنــهــا، الـــنـــأي بنفسها عـــن الــهــجــمــات 
األميركية  الــســفــارة  استهدفت  الــتــي  األخــيــرة 
وقواعد عسكرية. ودان رئيس تحالف »الفتح« 
ضمن  منضوية  لفصائل  السياسي  )الجناح 
الــحــشــد الــشــعــبــي( هـــادي الــعــامــري، فــي بيان 
الــهــجــمــات األخـــيـــرة الــتــي اســتــهــدفــت املنطقة 
الخضراء ومقرات بعض األحزاب، مشيرًا إلى 
أن »هــذه األعــمــال غير مــبــررة، وعلى األجهزة 
األمنية أن تقوم بواجباتها في ضبط األمن«. 
كما قــال زعــيــم فصيل »عــصــائــب أهــل الحق« 
املــنــطــقــة   »اســــتــــهــــداف 

ّ
إن الـــخـــزعـــلـــي،  ــيـــس  قـ

الخضراء في هذا التوقيت، وبنفس األسلوب 
مضيفا:  األوراق«  لخلط  محاولة  هو  القديم، 
ــقـــاومـــة بـــعـــدم اســتــهــداف  »لـــــذا نـــؤكـــد قـــــرار املـ

السفارة األميركية حاليا«.

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 الجمعة، وُطلب 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.

البحيري بخطر

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«.

شكوى 
ضد العنف

وضع سعيّد األجهزة 
األمنية في مواجهة 

الشعب )األناضول(

إضاءة تحليل

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

إيران والسعودية تعيدان 
فتح سفارتيهما قريبًا

كــشــف عــضــو لــجــنــة األمــــن الــقــومــي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي البرملان 
ــيـــمـــي جــهــان  اإليــــــرانــــــي، جـــلـــيـــل رحـ
أبــــــادي )الـــــصـــــورة(، أمــــس الــســبــت، 
ــر«، أنـــه  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــغــــريــــدة عـــبـــر »تـ ــــي تــ فـ
»يــتــم إحـــيـــاء الـــعـــالقـــات املــهــمــة بني 
إيـــــران والـــســـعـــوديـــة، وأن ســفــارتــي 
البلدين تستعدان إلعادة فتحهما«. 
وأضــــــــاف أن »هــــــذا األمــــــر ســتــكــون 
ــه تـــداعـــيـــات مــهــمــة فــــي الـــحـــد مــن  لــ
التوترات اإلقليمية، وزيادة تماسك 

العالم اإلسالمي«.
)األناضول(

االتحاد األفريقي 
مستعد لدعم التوافق 

في السودان
أعــلــن االتــحــاد األفــريــقــي اســتــعــداده 
الــتــوافــق السياسي بــني كافة  لــدعــم 
األطراف السياسية من أجل تحقيق 
االنـــتـــقـــال الــســيــاســي فـــي الـــســـودان. 
ــريــــح ملـــبـــعـــوث  ــــي تــــصــ جـــــــاء ذلـــــــك فــ
ــاد إلــــــى الـــــــســـــــودان، أديــــــوي  ــ ــحــ ــ االتــ
لقائه  السبت، عقب  أمس  بانكولي، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة، الــفــريــق 
الخرطوم.  في  البرهان  الفتاح  عبد 
البرهان رسالة من  م بانكولي 

ّ
وسل

األفريقي  االتــحــاد  مفوضية  رئيس 
مــوســى فــكــي، تتعلق بــرؤيــتــه حول 
ــتـــطـــورات الــســيــاســيــة بـــالـــســـودان  الـ

وسبل الخروج من األزمة.
)األناضول(

حماس تحيّي صمود 
أهالي النقب

رأت حركة »حماس«، أمس السبت، 
الــنــقــب، جنوبي  أهـــالـــي  أن صــمــود 
ــد نتائج  فــلــســطــني املــحــتــلــة، هـــو أحـ
التي جرت  القدس«،  معركة »سيف 
فـــــي مــــــايــــــو/أيــــــار املــــــاضــــــي. وجـــــاء 
ــان لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم  ــيــ ــــي بــ ذلــــــك فـ
ــد الـــلـــطـــيـــف الــــقــــانــــوع،  ــبـ الــــحــــركــــة عـ
متواصلة  احتجاجات  على  تعليقا 
ملـــواطـــنـــني عــــرب بــالــنــقــب مــنــذ أيـــام 
تمس  إسرائيلية  إلجــــراءات  رفــضــا 
أن »شعبنا  البيان  أراضيهم. وذكــر 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــعــركــة مــفــتــوحــة 
ــتــــالل الــصــهــيــونــي فـــي كل  مـــع االحــ

املناطق واملدن والساحات«.
)األناضول(

طائرة حفتر 
تحّط في بن غوريون

ــري لـــقـــنـــاة  ــكــ ــســ ــعــ ــل الــ ــ ــ ــراسـ ــ ــ ذكـــــــر املـ
إيتي  الرسمية  اإلسرائيلية  التلفزة 
أمـــس  مــــن  مــــســــاء أول  ــتـــال،  ــنـ ــلـــومـ بـ
الليبي  ــلـــواء  الـ طـــائـــرة  أن  الــجــمــعــة، 
املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، حــطــت في 
مطار بن غــوريــون. وذكــر أن طائرة 
ـ آر أم إيـــه«  حــفــتــر مـــن نـــوع »بـــي 4 
حطت في مطار بن غوريون آتية من 
قــبــرص. وأضـــاف أنــهــا غـــادرت بعد 
ســاعــتــني عــلــى تــوقــفــهــا، عــائــدة إلــى 
قبرص. يذكر أن صحيفة »هآرتس« 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  كشفت 
املاضي، أن طائرة أقلت صدام نجل 
حــفــتــر حــطــت أيـــضـــا فـــي مـــطـــار بن 

غوريون آتية من أبوظبي.
)العربي الجديد(

فرنسا: توبيرا 
مرشحة رئاسية

ــنـــت وزيــــــــرة الــــعــــدل الــفــرنــســيــة  ــلـ أعـ
ــة كــــريــــســــتــــيــــان تــــوبــــيــــرا  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
)الــصــورة(، أمــس السبت، ترشحها 
بشكل رسمي لالنتخابات الرئاسية 
الفرنسية املقررة في إبريل/نيسان 
السابقة  الــوزيــرة  وانضمت  املقبل. 
ــا إلـــــــى الــــســــبــــاق الــــرئــــاســــي  ــيــ ــمــ رســ
الـــفـــرنـــســـي، بــــهــــدف جـــمـــع مــعــســكــر 
 الكثير 

ً
يساري منقسم، ويضم أصال

مــن املــرشــحــني مــن جــهــات مختلفة. 
وجاء إعالن توبيرا ترشحها، خالل 
زيــارة لها إلى ليون، عاصمة إقليم 
رون )وســــط(، قبل أقــل مــن 3 أشهر 

من الجولة األولى لالنتخابات.
)األناضول(



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

املــعــارك فــي اليمن على وقــع تكثيف  تستعر 
التحالف الذي تقوده السعودية من عملياته 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــي هـ ــ ــثـــر مــــن جـــبـــهـــة. وفـ عـــلـــى أكـ
»عملية   33 تنفيذه  بيان  فــي  التحالف  أعلن 
ــــد املـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة« فــي  اســــتــــهــــداف ضـ
محافظة مــأرب وســط اليمن خــال الساعات 
 »االســتــهــدافــات 

ّ
الــــــ24 املـــاضـــيـــة. وأضـــــاف أن

وقضت  للحوثيني،  آلــيــة عسكرية   21 دّمـــرت 
ــيـــا«. كما  ــابـ عــلــى أكــثــر مـــن 190 عــنــصــرًا إرهـ
أعلن تنفيذ 27 عملية استهداف في محافظة 
البيضاء )وسط اليمن( خال الساعات الـ24 
ــيـــة، مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل 150 حــوثــيــا  املـــاضـ
وتدمير 16 آلية عسكرية، وفق البيان. وأعلن 
الــتــحــالــف أن الــطــرق الــقــادمــة مــن محافظتي 
إلــى مديريات حريب وعني  مــأرب والبيضاء 
وطلب  عمليات.  مناطق  وعسيان  وبيحان 
املتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي 
واملسافرين  اليمنيني  املــواطــنــني  مــن  املالكي 
عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي 
إلــى مديريات حريب وعني  مــأرب والبيضاء 
وبــيــحــان وعــســيــان اعـــتـــبـــارًا مـــن يــــوم أمــس 
ــر، »بــاعــتــبــارهــا  ــ ــار آخـ ــعـ الـــســـبـــت، وحـــتـــى إشـ

مــنــاطــق عــمــلــيــات يــتــم مــراقــبــتــهــا عــلــى مـــدار 
على  تحركات  أي  استهداف  وسيتم  الساعة 

هذه الطرق«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن الــتــحــالــف إحــبــاط 
ــن قــبــل الــحــوثــيــني،  مــــحــــاوالت »مـــتـــعـــّمـــدة« مـ
الستهداف مدنيني في السعودية. وفي بيان 
نــشــرتــه وكـــالـــة األنـــبـــاء الــســعــوديــة الــرســمــيــة 
)واس( قـــال الــتــحــالــف: » أحــبــطــنــا مــحــاوالت 
متعّمدة وممنهجة من قبل املليشيا الحوثية 
الســتــهــداف املــدنــيــني واألعـــيـــان املــدنــيــة )فــي 
السعودية(« من دون توضيحات حول األمر، 
ــاوالت اســتــهــداف  وحــــذر »مــــن اســـتـــمـــرار مـــحـ

املدنيني واألعيان املدنية«.
ــن ركــــــن عــمــلــيــات  ــلــ ـــــك، أعــ ــع ذلـــ ــ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
اليمني  للجيش  التابعة  املشتركة  العمليات 
املوالي للشرعية العميد الركن علي اليعيسي 
»إن قوات الجيش واملقاومة الشعبية وألوية 
الــعــمــالــقــة تــواصــل الــتــقــدم جــنــوب مــــأرب من 
الحوثي  مليشيا  فــلــول  فيما  املـــحـــاور،  كــافــة 
تعيش حالة انهيار تام«. وأضاف اليعيسي 
ــقـــوات  ــلـ ــز اإلعــــــامــــــي لـ ــركـ ــمـ ــلـ فـــــي تــــصــــريــــح لـ
واملقاومة  الجيش   »طائع 

ّ
أن أمــس  املسلحة 

في جبهة ملعا باتت على مقربة من االلتحام 
بألوية العمالقة باتجاه جبهة حريب«. وأكد 
اإلصــرار على تحرير كل شبر في الوطن من 
الجوية  التغطية  مثمنا  الحوثية،  العصابة 

للتحالف.
دعــوة  الحوثيون يرفضون  كــان  ذلــك،  مقابل 
ــراج عـــن سفينة  ــدولـــي لـــإفـ مــجــلــس األمــــن الـ
»روابـــــــــي« الـــتـــي تـــرفـــع عـــلـــم اإلمـــــــــارات الــتــي 
ــانــــون الــثــانــي  ــايـــر/ كــ ــنـ ــا مــطــلــع يـ ــ ــادروهـ ــ صـ
ــر قــبــالــة  ــمـ الــــجــــاري، فـــي جـــنـــوب الــبــحــر األحـ
مدينة الحديدة اليمنية. وكان مجلس األمن 
الــدولــي قــد دعــا الجمعة فــي بــيــان تــم تبنيه 

باإلجماع إلى »اإلفراج الفوري« عن السفينة 
ــادت مـــصـــادر  ــ ــ ــــق مــــا أفـ ــاقـــمـــهـــا«، وفـ ــــن »طـ وعـ
دبـــلـــومـــاســـيـــة. ونــــــّدد الـــبـــيـــان الـــــذي صــاغــتــه 
اململكة املتحدة، بضغط من اإلمارات العضو 
غير الدائم في مجلس األمن منذ مطلع يناير، 

باحتجاز سفينة »روابي«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة فــــي حــكــومــة  ــ ــائـــب وزيــ ــال نـ ــ وقــ
الــعــزي،  الــتــابــعــة للحوثيني، حــســني  صــنــعــاء 
إن السفينة »تتبع دولة مشاركة في العدوان 
ــرب مــــع الــيــمــن  ــ ــي حـــالـــة حـ ــ عـــلـــى شــعــبــنــا وفـ
ودخلت مياهنا اإلقليمية على نحو مخالف 
للقوانني«، حسبما نقلت عنه قناة »املسيرة« 
املتحدثة باسم الحوثيني. وأضاف العزي أن 
أو  بالتمور  محّملة  تكن  لــم  روابـــي  »سفينة 
لعب األطفال، وإنما كانت محّملة باألسلحة 

البشر«.  تهدد حياة  متطرفة  لدعم جماعات 
واعتبر العزي أن بيان مجلس األمن »محكوم 
بقوانني  لــه  عــاقــة  وال  تمويلية  بــاعــتــبــارات 
بــأخــاق أو بسامة مــاحــة وأمـــن سفن«،  أو 
عـــن أســفــه »ألن يــصــبــح دور مجلس  مــعــربــا 
األمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع 
»كــان  وأضــــاف  الــقــوانــني«.  ومنتهكي  القتلة 
استهداف  قانونيا  البحرية  الــقــوات  حق  من 
ــهــا لــم تــفــعــل«. 

ّ
السفينة املــعــاديــة روابــــي لــكــن

وكانت اإلمارات قد طالبت في رسالة موجهة 
إلــى مجلس األمـــن الــدولــي بــاإلفــراج الــفــوري 
ها 

ّ
أن األحــمــر، مؤكدة  البحر  السفينة في  عن 

مــن جنسيات  11 شخصا  متنها  على  تضم 
مختلفة.

)العربي الجديد، األناضول(

طرابلس ـ أسامة علي

يتحضر املشهد السياسي في ليبيا، ملرحلة 
جــديــدة مــن الــتــأزيــم بــني الــبــرملــان والحكومة 
إلى  الــنــواب  مجلس  فيها  يهدف  االنتقالية، 
إطاحة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، 
ــراءات  اإلجــ مــن  األخــيــر بجملة  فيما يستعد 
ليبية  املسعى. وكشفت مصادر  إلفشال هذا 
ــبـــرملـــان عقيلة  مــتــطــابــقــة عـــن عــــزم رئـــيـــس الـ
صالح، تضمني بند في جدول أعمال جلسة 
مجلس النواب املرتقبة غدًا اإلثنني، ملناقشة 
ــن عـــزمـــه عقد  ــادة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وعــ ــ إعــ

اجــتــمــاعــات مــوســعــة مــع عـــدد مــن املرشحني 
ليبيا  لم تتمكن  التي  الرئاسية  لانتخابات 
مــن إجــرائــهــا فــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون األول 

املاضي. 
وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن صـــالـــح، الـــــذي قــرر 
العودة إلى ممارسة أعماله كرئيس للبرملان 
لانتخابات  اســتــعــدادًا  قضاها  إجـــازة  بعد 
الــرئــاســيــة كــمــرشــح لــهــا، يــســعــى إلــــى حشد 
تأييد عدد من النواب ملسعاه الرامي إلعادة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل أن يـــضـــمـــن الــبــنــد 
الخاص بها في جدول أعمال جلسة اإلثنني 

التي قّرر أن يرأسها.
ــعـــرض الــلــجــنــة  ــتـ وكــــــــان مـــــن املـــــقـــــرر أن تـــسـ
الــنــيــابــيــة املــكــلــفــة بــــإعــــداد خــريــطــة الــطــريــق 
للمرحلة املقبلة بعد فشل إجراء االنتخابات 
الطريق  املــقــرر بحسب خريطة  موعدها  فــي 
 الــلــيــبــي، تــقــريــرًا لــهــا يـــوم غــد، 

ّ
األمــمــيــة لــلــحــل

يــتــضــمــن مــقــتــرحــاتــهــا بـــشـــأن شــكــل خــريــطــة 
الطريق التي ستشتمل على توضيح لوضع 
الــحــكــومــة وبــقــائــهــا مـــن عـــدمـــه. لــكــن الــنــائــب 
ــدم جـــاهـــزيـــة  ــ ــى عــ ــ ــح إلــ ــ ــبـــريـــل وحـــــيـــــدة، أملــ جـ
اللجنة النيابية، مؤكدًا أولوية إعادة تشكيل 
فــي طريق  الخطوات  أهــم  كــإحــدى  الحكومة، 
الــتــمــهــيــد لــانــتــخــابــات، مــشــيــرًا إلـــى أن هــذا 
ــنــــواب. ويـــوم  املــطــلــب هـــو مــطــلــب عــــدد مـــن الــ
الــخــمــيــس املـــاضـــي، طــالــب 15 نــائــبــا رئــاســة 
املجلس بــإدراج »بند اختيار رئيس حكومة 
املقبلة،  جديد« على جــدول أعمال الجلسات 
بهدف »تشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة 
ــددة«، مــعــلــنــني تـــبـــرؤهـــم من  ــحــ ذات مـــهـــام مــ
»الفساد«.  الحكومة ورئيسها الذي اتهموه بـ
»الــــعــــربــــي  ـــ وأكـــــــــد وحــــــيــــــدة، فـــــي تــــصــــريــــح لــ
الجديد«، أن رئيس مجلس النواب، سيترأس 
إلى  املــصــادر  النيابية. وأشـــارت  الغد  جلسة 

فــي تضمني بند  أن يستند صــالــح  إمــكــانــيــة 
إعــــادة تشكيل الــحــكــومــة عــلــى بــيــان الــنــواب 
الـــــــ15، ال ســيــمــا أن املـــوقـــع الــرســمــي ملجلس 

النواب الليبي كان بادر إلى نشر بيانهم.
وقـــبـــل الـــجـــلـــســـة، ســيــلــتــقــي صـــالـــح فــــي مــقــر 
عددًا  ليبيا،  القبة، شرقي  منطقة  في  إقامته 
مـــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الـــفـــاعـــلـــة، من 
املصادر  بحسب  للرئاسة،  مرشحون  بينهم 
نفسها. وقالت املصادر إن من بني من يعتزم 
صالح لقاءهم، نائب رئيس املجلس الرئاسي 
الــســابــقــة أحــمــد معيتيق،  ــاق  الـــوفـ لــحــكــومــة 
ــر الــداخــلــيــة األســـبـــق فــتــحــي بــاشــاغــا،  ــ ووزيــ
للنظام  املنتمني  أحــد  وهــو  عثمان  وعبدالله 
السابق وعضو في ملتقى الحوار السياسي، 
باإلضافة إلى نائب رئيس املجلس الرئاسي 
عبد الله الافي. وحول هدف اللقاء، أوضحت 
املــصــادر أنــه يــأتــي فــي إطـــار مساعي صالح 
الحكومة  ورئـــاســـة  تشكيلة  حـــول  لــلــتــشــاور 
الــبــديــلــة الــتــي يــضــغــط بــاتــجــاه فــرضــهــا من 
خال مجلس النواب، الفتة إلى أنه سيلتقي 
بــعــض هــــذه الــشــخــصــيــات بــشــكــل مــنــفــصــل. 
وأشــارت املصادر إلــى أن أغلب الشخصيات 
الفاعلة في املشهد الليبي تتفق على ضرورة 
تمكينه  وعــدم  الحكومة  مــن  الدبيبة  إقــصــاء 
من االستفادة من موارد الحكومة لاستمرار 

الــتــرويــج لنفسه، ال سيما داخـــل شرائح  فــي 
للتمهيد  الخطوات  كــأولــى  الليبي،  املجتمع 

ملوعد جديد لانتخابات. 
الدبيبة يستعد من  أن  إلــى  املــصــادر  ولفتت 
جهته هو اآلخر لسيناريو املواجهة. واتفقت 
معلوماتها على أن رئيس الحكومة يستعد 
إلــــى أمـــريـــن:  يـــهـــدف  تــعــديــل وزاري  إلجــــــراء 
إقــصــاء عــدد مــن الشخصيات الــوزاريــة التي 
أمــام خصومه  الباب  له قلقا وفتحت  سببت 
التهام حكومته بالفساد، وتعيني شخصيات 
البرملان  وزاريــة بديلة مقربة من أعضاء في 
ــلــــدولــــة، بـــهـــدف تــعــزيــز  ــى لــ ــلــ واملـــجـــلـــس األعــ
له  املجلسني وحشد مؤيدين  داخــل  وجـــوده 
فيهما لقطع الطريق أمام محاوالت إطاحته.

وبعدما كان قد عّبر عن انزعاجه من قرارات 
ــام لــتــوقــيــف  ــعـ صـــــدرت عـــن مــكــتــب الـــنـــائـــب الـ
ــن فــــي حـــكـــومـــتـــه عـــلـــى ذّمــــة  ــ ــريـ ــ وحــــبــــس وزيـ
التحقيق في قضايا فساد، هما وزير التربية 
ــرة الثقافة  ــ والــتــعــلــيــم مــوســى املــقــريــف ووزيـ
مــبــروكــة تــوغــي، مــعــتــبــرًا أنـــه يــواجــه »حملة 
تـــشـــويـــه«، تـــبـــدل خـــطـــاب الــدبــيــبــة أخـــيـــرًا، إذ 
 هــجــومــا عــلــى بــعــض الـــــــوزارات، ومنها 

ّ
شـــن

األول  النائب  قــرار  الصحة. كما يشير  وزارة 
الــعــودة  الــقــطــرانــي،  الحكومة حسني  لرئيس 
إلى ممارسة أعماله في طرابلس، بعد أشهر 
 

ّ
أن األخير حل إلــى  الدبيبة،  القطيعة مع  من 

خافاته معه.
يذكر أن األزمة بني حكومة الدبيبة ومجلس 
الــــنــــواب كـــانـــت قـــد انـــدلـــعـــت بــــاكــــرًا، إذ عــرقــل 
البرملان املصادقة على موازنة الحكومة، قبل 
سبتمبر/أيلول  فــي  منها  الــثــقــة  يسحب  أن 
املـــاضـــي، وتــحــويــلــهــا إلـــى حــكــومــة تصريف 
 
ً
أعـــمـــال، وهـــو قــــرار رفــضــه الــدبــيــبــة مــواصــا
أعماله كرئيس لحكومة كاملة الصاحيات.
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املسؤولني األميركيني واألوروبيني، واصلت 
الــحــوار مفتوحا مع  بــاب  بــقــاء  التأكيد على 
موسكو، على الرغم من رفع جميع األطراف 
جديدة  مــفــاوضــات  جــولــة  أي  قبل  سقوفها، 
إنــه »مــن وجهة نظرنا، فإن  محتملة. وقالت 
الـــبـــاب لــلــحــل الــســيــاســي ال يــــزال مــفــتــوحــا«، 
ــيـــاغـــة أجـــوبـــة  ــلـــى صـ و»واشــــنــــطــــن تـــعـــمـــل عـ

مذكرة بأن »العماء الروس قد فعلوا ذلك في 
استقرار حكومات واختبار  لزعزعة  السابق 
قــدراتــهــم الــخــاصــة، لـــذا فـــإن كــل شـــيء ممكن 
هنا )فــي أوكــرانــيــا(«. يذكر أن كييف أعلنت 
ــــة« عـــلـــى تــــورط  ــيـ ــ أن لـــديـــهـــا »مـــــؤشـــــرات أولـ
في  الروسية  االستخبارات  ألجهزة  محتمل 
الهجوم اإللكتروني. لكن نوالند، كما جميع 

F F

املعلوم  ومــن  الــــروس«.  للمسؤولني  مكتوبة 
ــات املــتــحــدة عــرضــت عــلــى الـــروس  أن الـــواليـ
مناقشة الحد من األسلحة وتقييد املناورات 
لكنها صــّدت  أوروبــــا،  فــي شرقي  العسكرية 
من  باالنسحاب  موسكو  مطالب  اآلن  حتى 
بعض الــدول أو منع دول في شرقي أوروبــا 
مــن االنــضــمــام لحلف شــمــال األطــلــســي. ولــم 

تــفــصــح نـــوالنـــد عــمــا قـــد يــكــون عــلــيــه أي رد 
أمــيــركــي رســمــي ومــكــتــوب طــلــبــتــه مــوســكــو، 
لــكــنــهــا قـــالـــت: »نـــريـــد أن نـــواصـــل الــحــديــث، 
ونعتقد أن ذلك يجب أن يحصل وفق قاعدة 
الـــتـــبـــادل، ســتــكــون لــديــهــم بــعــض الــخــيــبــات، 
وأعــربــت  أيــضــا«.  لنقلق  أسبابا  لدينا  ولــكــن 
اعتقاد  عن  األميركي  الخارجية  وزيــر  نائبة 

خفض  »بـــاإلمـــكـــان  بـــأنـــه  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
التقدم حــول مسائل  التوتر وتحقيق بعض 
 أنه »مع 

ً
محددة من خال الدبلوماسية«، آملة

بــعــض األفــكــار الــتــي نضعها عــلــى الــطــاولــة، 
ــوار، لكن  ســتــبــقــى مــوســكــو عــلــى طـــاولـــة الـــحـ
فاديمير(  الــروســي  )الرئيس  لـ يعود  الــقــرار 
إن  السابقة، قالت  املحادثات  بوتني«. وحول 
مــا فعلناه هــو االستماع لبعضنا، ولم  »كــل 
نبدأ بعد هذا النوع من املحادثات التي يجب 
اتفاقات،  إلى  الوصول  إجراؤها في محاولة 
االتفاقات  لهذه  إذا كانوا يريدون  خصوصا 
فــنــحــن  ــذلــــك  ــة، ولــ ــلـــزمـ مـ قـــــوة  تـــكـــون ذات  أن 

سنحتاج للمزيد من الوقت«.
وسعت نوالند خال املقابلة إلى إزالة أي قلق 
بشأن إمكانية مقاومة بعض الدول األوروبية 
لفرض عقوبات قاسية على روسيا، في حال 
 عسكريا ضد أوكرانيا، الفتة إلى 

ً
ها عما

ّ
شن

أن »املحادثات مع الحلفاء كانت غنية جدًا«، 
وأن »لدى واشنطن صورة جّيدة عما يمكننا 

فعله«. 
وجـــــاء حـــديـــث نـــوالنـــد بــعــد يــــوم مـــن اتــهــام 
ــا بــــإرســــال عـــنـــاصـــر إلـــى  ــيـ ــنـــطـــن لـــروسـ واشـ
ــريــــب«  أوكـــــرانـــــيـــــا لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات »تــــخــ
تــهــدف إلــــى إيـــجـــاد »ذريــــعــــة« لــعــمــلــيــة غـــزو. 
ــيـــض  ــيـــت األبـ ــبـ ــم الـ ــة بــــاســ ــتـــحـــدثـ وقــــالــــت املـ
جـــــني ســـــاكـــــي، خـــــــال شــــرحــــهــــا مـــعـــلـــومـــات 
اســتــخــبــاريــة تــؤكــد واشــنــطــن أنــهــا حصلت 
ــا مـــعـــلـــومـــات تــشــيــر إلـــــى أن  ــنـ ــديـ عــلــيــهــا: »لـ
روســـيـــا جـــّهـــزت بــالــفــعــل مــجــمــوعــة عناصر 
أوكــرانــيــا«،  فــي شــرق  لتنفيذ عملية مموهة 
مضيفة أن »الــعــنــاصــر مـــدّربـــون عــلــى حــرب 
 عمليات 

ّ
املـــدن واســتــخــدام املــتــفــجــرات لــشــن

قــوات تعمل بالوكالة لصالح  تخريب« ضد 
أن االستخبارات  إلى  روسيا. ولفتت ساكي 
تبدأ  أن  يمكن  روســيــا  أن  تعتقد  األمــيــركــيــة 
ــغـــزو  ــل أســــابــــيــــع مــــن الـ ــبـ ــك الـــعـــمـــلـــيـــات قـ ــلـ تـ
العسكري الذي قد يبدأ بني منتصف يناير/

كانون الثاني الحالي وفبراير/شباط املقبل. 
وتـــزامـــنـــا قــــال مـــســـؤوالن أمــيــركــيــان لــوكــالــة 
»رويــتــرز«، إنــه إذا اخــتــارت روســيــا تصعيد 
األزمـــة فــي شــأن أوكــرانــيــا، فيمكن للواليات 
إلــى مجلس األمــن الدولي،  املتحدة أن تلجأ 
مؤكدين أن واشنطن ال تــزال تفضل تسوية 

امللف دبلوماسيا.
الــدول الغربية،  وإلى جانب أميركا، واصلت 
روسيا  إلى  االتهامات  توجيه  السبت،  أمس 
وزيــرة  واتهمت  أوكــرانــيــا.  لغزو  بالتحضير 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة إلـــيـــزابـــيـــث تــــراس، 
 حـــمـــلـــة تــضــلــيــل لـــزعـــزعـــة 

ّ
»شـــــن ــكـــو بــــــ مـــوسـ

االســتــقــرار وتبرير غــزو أوكــرانــيــا«، معتبرة 
عــــبــــر »تـــــويـــــتـــــر« أن »عـــــلـــــى روســــــيــــــا وقــــف 
في  وتــدخــل  التصعيد  وتخفيض  عــدوانــهــا 
مـــحـــادثـــات جــــــادة«. مـــن جــهــتــه، لـــم يستبعد 
بيتر هولتكفيست،  الــســويــدي  الــدفــاع  وزيـــر 
 روســـيـــا هــجــومــا عــلــى بـــــاده، على 

ّ
أن تــشــن

خلفية تزايد التصريحات الروسية املتعلقة 
بــتــعــاون اســتــوكــهــولــم وهــلــســنــكــي مــع حلف 
األطــلــســي. وشـــّدد هولتكفيست على  شــمــال 
أن الحكومة السويدية ليست ساذجة بشأن 
الوضع األمني الحالي، ولكنها ال ترغب في 

دفع األمور نحو التصعيد.
ودخـــلـــت كــنــدا أمـــس الــســبــت، بـــدورهـــا، على 
خط التضامن مع كييف، إذ أعلنت الحكومة 
الخارجية مياني جولي  وزيــرة  أن  الكندية 
ستزور كييف األسبوع املقبل لتأكيد دعمها 
لـــســـيـــادة أوكـــرانـــيـــا وتـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود لـــردع 
»األعمال العدوانية« الروسية. وقالت جولي 
إن »حشد قوات ومعدات روسية في أوكرانيا 
واملـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة حـــولـــهـــا يـــعـــرض األمــــن 
أن  إلــى  الفــتــة  للخطر«،  بأكملها  املنطقة  فــي 
بادها »ستعمل مع شركائها الدوليني لدعم 

النظام الدولي القائم على قوانني«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

متابعةخاص

سيرأس صالح جلسة 
البرلمان ويلتقي 
مرشحين للرئاسة

استنفار غربي تحّسبًا لهجوم روسي

رفضت موسكو مجددًا االتهامات األميركية الموجهة إليها بالتحضير 
أمس  بيان،  في  واشنطن،  في  الروسية  السفارة  وأشارت  أوكرانيا.  لغزو 
السبت، إلى أن السلطات األميركية لم تقدم أي دليل على »سيناريوهات« 
تقديم  أن  معتبرة  بها،  بالقيام  موسكو  تتهم  التي  االســتــفــزازات 
الموضوع بهذا الشكل »يؤكد الضغط اإلعالمي المستمر« على روسيا. 
على  األمنية  الضمانات  بشأن  المفصل  »العمل  إلى  واشنطن  ودعت 

أساس مسودة المعاهدات التي اقترحتها روسيا«.

ضغط إعالمي

الحدث

ــدة  ــحــ ــتــ اخــــتــــتــــمــــت الـــــــــواليـــــــــات املــ
وحلفاؤها، أمس السبت، أسبوعا 
 بــالــلــقــاءات مــع املــســؤولــني 

ً
حــافــا

ـــصـــت 
ّ
الـــــــــــروس، وبــــالــــتــــصــــريــــحــــات الــــتــــي قـــل

الـــتـــفـــاؤل بــإمــكــانــيــة الــــوصــــول ســـريـــعـــا إلـــى 
خلفية  على  الطرفني  بــني  االحــتــقــان  تنفيس 
ــــي، بــمــحــاولــة  ــرانـ ــ الــتــصــعــيــد فـــي املـــلـــف األوكـ
مــتــنــاغــمــة جـــديـــدة لــلــضــغــط عــلــى مــوســكــو، 
ما عمدت  إذا  للرد عليها  الجهوزية  وتأكيد 
أي خطوة عسكرية متقدمة ضد  اتخاذ  إلــى 
أوكــرانــيــا. وبـــدت التصريحات الــتــي صــدرت 
اليومني املاضيني، ومنها عــزم وزيــرة  خــال 
ــارة  الــخــارجــيــة الــكــنــديــة مــيــانــي جـــولـــي زيــ
كييف، أو حتى إعان وزير الدفاع السويدي 
تعرض  يستبعد  ال  أنـــه  هولتكفيست  بيتر 
الغربي،  بــأن الضغط  بــاده لهجوم روســـي، 
بقيادة أميركية، يريد لنفسه أن يبدو منسقا 
ومـــوحـــدًا ومــتــنــاغــمــا، وهـــو مــا شــــّددت عليه 
فيكتوريا  األمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر  نائبة 
نــــوالنــــد، فـــي حـــديـــث لــصــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 
تـــايـــمـــز«، مــتــحــدثــة عــــن 18 ســـيـــنـــاريـــو لــلــرد 
على أي عــدوان روســي. من جهتها، وضعت 
مـــوســـكـــو الـــتـــصـــريـــحـــات الـــغـــربـــيـــة فــــي إطــــار 
تأييدها  على  مــشــددة  اإلعــامــي«،  »الضغط 
للحل الدبلوماسي، وفق مسودة مقترحاتها 

للضمانات األمنية. 
وفــــي مــقــابــلــة لــهــا مـــع »فــايــنــنــشــال تــايــمــز«، 
ــشــرت أمـــس الــســبــت، رفــضــت نـــوالنـــد، التي 

ُ
ن

كانت زارت موسكو في أكتوبر/تشرين األول 
الـــ18«  »السيناريوهات  استعراض  املــاضــي، 
الجاهزة لدى اإلدارة األميركية، في حال قيام 
لكنها  أوكرانيا،  ضد  عسكري  بعمل  روسيا 
شــّددت على أن الحوار وااللتزام مع الحلفاء 
»هو حول إلحاق أكبر قدر من األلم وسريعا، 
إذا مــا أقــدمــت روســيــا عــلــى خــطــوة مــن هــذا 
النوع«. ورفضت نوالند أيضا اتهام موسكو 
مباشرة باملسؤولية عن الهجوم السيبراني 
تعرضها  األوكــرانــيــة  الحكومة  أعلنت  الـــذي 
له أول من أمــس، لكنها اعتبرت أن مثل هذا 
ــر »هـــو جـــزء مــن دفــتــر الــلــعــب الــروســي«،  األمـ

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــبـــل، وصــــــول وفــــود  ــقـ ــدأ، األســــبــــوع املـ ــبــ يــ
ــــى الـــجـــزائـــر،  الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
الرئيس  إلــيــه  دعـــا  الفلسطينية،  لــلــقــوى 
الجزائري عبد املجيد تبون. ومن املرتقب 
عقد املؤتمر في 30 يناير/كانون الثاني 
ــون، بــهــدف  ــبــ الــــحــــالــــي، تـــحـــت إشــــــــراف تــ
ــاء  ــهــ ــد الــــصــــف الــفــلــســطــيــنــي وإنــ ــيـ تـــوحـ
ــة تـــفـــاهـــمـــات  ــ ــيـ ــ االنــــقــــســــام ووضــــــــع أرضـ
لــتــحــقــيــق املــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قبل 
انعقاد القمة العربية املقررة في الجزائر 

في شهر مارس/آذار املقبل.
إلى  الجزائرية دعــوات  الرئاسة  ووّجهت 
خمسة فصائل فلسطينية للمشاركة في 
املــؤتــمــر، وهـــي فــتــح وحـــمـــاس والــجــهــاد 
الــشــعــبــيــة لتحرير  اإلســـامـــي والــجــبــهــة 
فــلــســطــني والـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
فـــلـــســـطـــني- الـــــقـــــيـــــادة الـــــعـــــامـــــة. وكـــلـــفـــت 
الــرئــاســة الــجــزائــريــة ســفــيــر الــجــزائــر في 
دمــشــق صــالــح بــوشــة، بتسليم الــدعــوات 
الرسمية إلى قادة الفصائل الفلسطينية، 
وإبـــاغـــهـــم بـــكـــافـــة الـــتـــرتـــيـــبـــات املــتــعــلــقــة 
بــوصــولــهــم واقــامــتــهــم فـــي الــجــزائــر قبل 

وخال فترة املؤتمر.
الجزائرية  السلطات  فتح  حركة  وأبلغت 
ــبــــر الـــســـفـــيـــر الـــــجـــــزائـــــري فـــــي دمـــشـــق  عــ
موافقتها على إرسال وفد يرجح أن يقوده 
جبريل الرجوب، للمشاركة في مشاورات 
علن في نفس السياق 

ُ
مؤتمر الجزائر. وأ

أن األمني العام للجبهة الشعبية - القيادة 
العامة، طال ناجي، سيصل إلى الجزائر 
فــي 20 يناير الــحــالــي، إلجـــراء مــشــاورات 
تــمــهــيــديــة لــلــمــؤتــمــر، فــيــمــا ســيــصــل وفــد 
حركة الجهاد اإلسامي في نهاية الشهر 

الحالي.
فــي قطر مصطفى  الجزائر  ــم سفير 

ّ
وســل

بـــــــوطـــــــورة، دعــــــــوة إلـــــــى رئــــيــــس املـــكـــتـــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــــمــــاس إســمــاعــيــل 

هــنــيــة، لــزيــارة الــجــزائــر والــتــبــاحــث حــول 
ــوار الــوطــنــي  ــحــ ســـبـــل إنــــجــــاح مـــؤتـــمـــر الــ
بالدعوة،  الحركة  ورّحــبــت  الفلسطيني. 
الحية  يــضــم خليل  وفـــد  وقــــررت تشكيل 
ــلــــى أن يــــصــــا إلــــى  وحـــــســـــام بـــــــــــدران، عــ
الـــجـــزائـــر فـــي األيــــــام املــقــبــلــة. وكـــــان وفــد 
ــامـــي أبـــو  ــمـــاس بـــقـــيـــادة سـ مــــن حـــركـــة حـ
زهــري قد استبق انعقاد املؤتمر، وذهب 
املؤتمر،  ترتيبات  ملناقشة  الــجــزائــر  إلــى 
األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فـــي 30  وغــــــادر 
املــاضــي. وأعــــرب أبـــو زهـــري عــن ترحيب 
حماس بدعوة الرئيس الجزائري، مؤكدًا 
وبذل  اللقاء  انعقاد  على  الحركة  حــرص 
كـــل جــهــد لــنــجــاحــه. وأكــــد الـــدعـــم الــكــامــل 
لــلــدور الــجــزائــري فــي احــتــضــان القضية 

الفلسطينية وإسنادها.
ــــان تــبــون  ــي، كـ ــاضــ ــــي 6 ديــســمــبــر املــ وفـ
قــد أعــلــن خـــال زيــــارة قـــام بــهــا الرئيس 
ــنـــي مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس إلــــى  ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
الــجــزائــر، عــن قــــرار اســتــضــافــة اجــتــمــاع 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  لــكــافــة  مـــوســـع 
قــريــبــا. وأعـــلـــن تــبــون فـــي حــيــنــه تــقــديــم 
ــمـــة مـــالـــيـــة لـــلـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة  مـــســـاهـ
دوالر.  مليون   100 بقيمة  الفلسطينية 
وتـــابـــع الــرئــيــس الـــجـــزائـــري »ال شـــك أن 
بلورة موقف موحد ومشترك حول دعم 
إعــادة  عبر  الفلسطيني،  الشعب  حقوق 
الــتــمــســك الـــجـــمـــاعـــي بـــمـــبـــادرة الـــســـام 
األثــر  لها  ستكون   ،2002 لــعــام  العربية 

البالغ في إنجاح أعمال هذه القمة«.
متقدم  دور  إلــى  الــجــزائــر  املؤتمر  ويعيد 
في القضية الفلسطينية، وتكرار ملحطات 
الفلسطيني.  الــنــضــال  دعـــم  فـــي  مــمــاثــلــة 
وســـبـــق أن احــتــضــنــت الـــجـــزائـــر فــــي 15 
اجتماع   ،1988 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
املــجــلــس الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي بــرئــاســة 
الــرئــيــس الـــراحـــل يــاســر عـــرفـــات، والــــذي 
ــام دولــــــة فــلــســطــني،  ــيـ ــه عــــن قـ ــلـــن خـــالـ أعـ
الــجــزائــر أول دولـــة تعلن رسميا  وكــانــت 

اعترافها بهذه الدولة.

الجزائر: تحضيرات متواصلة 
لمؤتمر الحوار الفلسطيني

نوالند: 18 سيناريو 
للرد على أي 

عدوان روسي

لندن: موسكو تشّن 
حملة تضليل لتبرير 

غزو أوكرانيا

في وقت كان فيه 
الحوثيون يرفضون 
اإلفراج عن السفينة 

اإلماراتية المحتجزة، 
كثف التحالف بقيادة 

السعودية عملياته في 
مأرب والبيضاء

تعيد األطراف السياسية 
في ليبيا استنساخ 

معاركها، على هامش 
الوقت الضائع حتى 

إجراء االنتخابات، ومنها 
المعركة المفتوحة 

بين رئاستي البرلمان 
والحكومة

الحدث واشنطن تحّضر ردًا مكتوبًا على مطالب 
موسكو للضمانات األمنية
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  شرق
      غرب

لقاءات مثمرة 
لوليامز في تركيا

ــم املــتــحــدة  ــ كــشــفــت مـــســـتـــشـــارة األمــ
وليامز  ستيفاني  بليبيا  الخاصة 
ــهــا 

ّ
)الـــــصـــــورة(، مـــســـاء الــجــمــعــة، أن

ــقـــدت »مـــبـــاحـــثـــات مـــثـــمـــرة« حـــول  عـ
ــة، فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ تـــــطـــــورات لـــيـــبـــيـــا الـ
وأضافت  أنــقــرة.  التركية  العاصمة 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى حـــســـابـــهـــا عــلــى 
»تويتر« أنه جرى خال املباحثات 
ــــود دعــم  ــفــــاق عــلــى أهــمــيــة وجـ »االتــ
ــــي مــتــمــاســك وشــامــل  إقــلــيــمــي ودولـ
لليبيا يقوم على البناء على التقدم 
الليبي  الليبي-  الــحــوار  فــي  املــحــرز 

القائم«.
)األناضول(

الجزائر: دعوات 
لتعديل نظام البرلمان

البرملان الجزائري،  طالب نــواب في 
ــة املـــجـــلـــس  ــ ــاســ ــ ــــت، رئــ ــبـ ــ ــــسـ أمـــــــس الـ
ــــي تــعــديــل  ومـــكـــتـــبـــه بـــالـــتـــعـــجـــيـــل فـ
املعمول  للبرملان،  الــداخــلــي  الــنــظــام 
ــا، ووصــــفــــوه بــأنــه  ــامـ ــه مــنــذ 25 عـ بـ
غير دســتــوري لعدم مطابقته نص 
الـــدســـتـــور الــحــالــي فـــي صــاحــيــات 
النائب  وطــالــب  النيابية.  املؤسسة 
ــن كـــتـــلـــة »حـــركـــة  ــ ــا بـــلـــخـــيـــر مـ ــ ــريـ ــ زكـ
مــجــتــمــع الـــســـلـــم«، بــــضــــرورة طـــرح 
ــلـــي  ــد لـــلـــنـــظـــام الـــداخـ ــديـــل جــــديــ ــعـ تـ
 »أهم نقطة تتعلق 

ّ
للبرملان. وقال إن

بـــالـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لـــلـــبـــرملـــان، هــي 
املجلس  مكتب  إلــزامــيــة  عـــدم  نقطة 
ــة  ــ ــ ــدة زمــــنــــيــــة مـــــحـــــددة فـــــي دراسـ ــ ــ ملـ
 
ً
مقترحات النواب بعد قبولها شكا
اإلحالة إلى النواب من أجل املناقشة 
 
ً
والــتــصــويــت، وهــــذا مــا يــعــيــق مثا
قــانــون تــمــريــر تــجــريــم االســتــعــمــار، 
إذ يــعــتــبــر املــجــلــس غــيــر مــلــزم ملــدة 

محددة لتمريره«.
)العربي الجديد(

108 قتلى بضربات 
جوية في تيغراي

األقـــــل  ــلــــى  عــ أشـــــخـــــاص   108 ــــل  ــتـ ــ ـ
ُ
ق

مــنــذ مــطــلــع يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
الــحــالــي، فــي ضــربــات جوية ُيعتقد 
على  تها 

ّ
شن اإلثــيــوبــيــة  الــقــوات   

ّ
أن

إقليم تيغراي، وفق ما أعلنت األمم 
 
ً
الــجــمــعــة، متحدثة املــتــحــدة، مــســاء 
عن احتمال أن تكون جرائم حرب قد 
ــكــبــت. كما حـــذرت األمـــم املتحدة 

ُ
ارت

مــن كــارثــة إنسانية تلوح فــي األفــق 
في املنطقة. 

)فرانس برس(

»فارك« مطالبة بدفع 
36 مليون دوالر لبيتانكور

ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــ ــدرال ــ ــيــ ــ ــة فــ ــمــ ــكــ ــحــ قـــــضـــــت مــ
بــنــســلــفــانــيــا ـ الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة، 
مــســاء أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، بــأن 
تدفع حركة القوات املسلحة الثورية 
تعويضا  دوالر  مليون   36 »فــــارك« 
ــــف املـــــرشـــــحـــــة الــــســــابــــقــــة  ــــطـ عـــــــن خـ
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــفـــرنـــســـيـــة إنـــغـــريـــد 
واحتجازها  )الــصــورة(،  بيتانكور 
نــص  وأكــــــــــد  و2008.   2002 بــــــني 
الــحــكــم عــلــى حـــق لـــورنـــس ديـــلـــوي، 
السابق  بيتانكور من زوجها  نجل 
ــرنـــســـي فــــابــــريــــس ديـــــلـــــوي، فــي  ــفـ الـ
الــحــصــول عــلــى تــعــويــض قــــدره 12 

مليون دوالر.
)فرانس برس(

السويد: مسيّرة مجهولة 
فوق محطة نووية

أمس  السويد،  في  الشرطة  أعلنت 
ــــهــــا أرســــلــــت دوريـــــــات 

ّ
الــــســــبــــت، أن

منطقة  إلـــى  هليكوبتر  وطـــائـــرات 
ــة،  ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــمــــــارك الـ مـــحـــطـــة فــــــورســــ
للبحث عــن طــائــرة مــســّيــرة كبيرة 
شـــوهـــدت تــحــلــق فــــوق املـــوقـــع في 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول من 
ها لم تتمكن من 

ّ
أمس الجمعة، لكن

ضبطها. ووقـــع هــذا الــحــادث بعد 
ــــدء الـــجـــيـــش الـــســـويـــدي  ــــوم مــــن بـ يـ
ــلــــدة  ــبــ الـــــقـــــيـــــام بــــــــدوريــــــــات فــــــي الــ
ــزيــــرة غــوتــانــد  الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي جــ

املطلة على بحر البلطيق.
)رويترز(

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

يستعد الدبيبة إلجراء تعديل وزاري )محمود تركية/األناضول(

تؤكد القوات الحكومية استمرار تقدمها في مأرب )فرانس برس(

)Getty( أكدت نوالند االلتزام والتنسيق مع حلفاء بالدها
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اليابان: طعن 3 أشخاص 
أمام جامعة

تـــعـــّرض 3 أشـــخـــاص لــلــطــعــن أمـــام 
مبنى جامعة طوكيو العريقة، أمس 
السبت، قبيل بدء امتحانات دخول 
ــي.  ــنـ ــلـــى املــــســــتــــوى الـــوطـ الـــكـــلـــيـــة عـ
ها أوقفت طالبًا 

ّ
وأفادت الشرطة بأن

ثـــانـــويـــًا ُمــتــهــمــًا بــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم. 
 املــصــابــن هــم شـــاب في 

ّ
ــرت أن وذكــ

ـــ17  الــــــ18 مـــن الــعــمــر، وشـــابـــة فـــي الــ
ورجل يبلغ 72 عامًا. وأكد متحدث 
باسم الشرطة توقيف طالب بتهمة 
ــة مــــن الـــخـــلـــف بــقــصــد  ــثـــاثـ طـــعـــن الـ

القتل.
)فرانس برس(

واشنطن تواجه 
التهديدات االنتخابية 

بخطوة استخباراتية

جو  األميركي  الرئيس  إدارة  عّينت 
ــدن، مـــســـاء الــجــمــعــة، املـــســـؤول  ــايــ بــ
ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ ــة املـ ــ ــ ــال ــ ــــي وكــ ــــق فــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــــي آي إيـــــــه«، جــيــفــري  املـــركـــزيـــة »سـ
ــان، لـــتـــنـــســـيـــق اســـتـــجـــابـــة  ــمــ ــتــــشــ ويــ
مــجــتــمــع االســتــخــبــارات لــتــهــديــدات 
االنــتــخــابــات املــتــوقــعــة مـــن روســيــا 
والصن والخصوم اآلخرين. وقالت 
نــيــكــول دي هــــاي، املــتــحــدثــة بــاســم 
مـــديـــرة املـــخـــابـــرات الــوطــنــيــة أفــريــل 
 ويــتــشــمــان 

ّ
إن )الـــــصـــــورة(،  هــايــنــز 

ــّن مــــديــــرًا تــنــفــيــذيــًا لــلــتــهــديــدات  ــ عـ
االنـــتـــخـــابـــيـــة، وســـبـــق أن عـــمـــل فــي 
من  ألكثر  املركزية  املخابرات  وكالة 

30 عامًا.
)أسوشييتد برس(

صدام كوسوفي ـ صربي 
بسبب استفتاء

ــــو، أمــــس  ــــوفـ ــــوسـ ــلــــنــــت شــــرطــــة كـ أعــ
ــهــا منعت دخـــول وثائق 

ّ
الــســبــت، أن

لألقلية  للسماح  صربيا  أرسلتها 
الــصــربــيــة الــعــرقــيــة بــاملــشــاركــة في 
استفتاء تجريه بلغراد. وأفاد بيان 
ــقــــاف ســـيـــارة  ــم إيــ ــه تــ ــ

ّ
ــأن لــلــشــرطــة بــ

وشاحنتن عند نقطة عبور ميردار 
الـــحـــدوديـــة مـــع صــربــيــا فـــي الــيــوم 
ــق. وصــــــــــودرت الـــشـــاحـــنـــات  ــابــ ــســ الــ
بينما أعيد ستة من ركابها. وتجري 
صربيا، اليوم األحد، استفتاء على 
القضاء،  استقال  لتعزيز  تعديات 
ــات الــــازمــــة  ــ ــ ــــاحـ ــ كــــجــــزء مـــــن اإلصـ
لــــلــــبــــاد لـــــاقـــــتـــــراب مــــــن عـــضـــويـــة 

االتحاد األوروبي. 
)أسوشييتد برس(

بريطانيا: العّمال يتقدم 
على المحافظين

بـــســـلـــوك  ــلــــق  تــــتــــعــ فــــضــــيــــحــــة  أدت 
بوريس  البريطاني  الــــوزراء  رئيس 
جــونــســون )الــــصــــورة( خـــال الــعــزل 
ــى تــقــدم  ــ ــا، إلـ ــ ــورونـ ــ ــام بــســبــب كـ ــعــ الــ
حــــزب الــعــمــال املـــعـــارض بـــفـــارق 10 
نقاط على حزب املحافظن الحاكم، 
حسبما أظهر استطاع جديد للرأي 
ــاد مــركــز  ــ ـــشـــر، مــســاء الــجــمــعــة. وأفـ

ُ
ن

الستطاعات  كومريس«  »سافانتا 
الـــــــرأي الــــعــــام، بـــــأن دراســـــــة شــمــلــت 
الخميس  يومي  البالغن  مــن   2151
لحزب  أضافت  املاضين،  والجمعة 
العمال 5 نقاط ليرتفع معدل التأييد 
ــوات،  لــه إلـــى 42 فــي املــائــة مــن األصــ
املحافظن  مــن  نقطة  خصمت  فيما 
لــيــعــود الـــحـــزب مـــزيـــدًا لـــلـــوراء عند 

معدل 32 في املائة.
)رويترز(

كوريا الشمالية: تجربة 
صاروخية جديدة

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، مــســاء  ــوريــ أطـــلـــقـــت كــ
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، صــاروخــن 
قــصــيــري املــــدى مـــن قـــطـــار، حسبما 
أفـــادت وســائــل إعــام رسمية، أمس 
الــســبــت، فـــي ثــالــث تــجــربــة أســلــحــة 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام رغــــم الــعــقــوبــات 
وكالة  وذكـــرت  الــجــديــدة.  األميركية 
الشمالية،  الكورية  الرسمية  األنباء 
»لــلــتــحــقــق  ــــت  ــريـ ــ أجـ الــــتــــجــــارب   

ّ
أن

وتقييم التحكم بإجراءات عمل فوج 
السكك الحديد«.

)فرانس برس(

موسكو ـ رامي القليوبي

الرتفاع  الرافضة  االحتجاجات  احتواء  بعد 
أســـعـــار الـــغـــاز ومــــا تــرتــب عــلــيــهــا مـــن أعــمــال 
الشغب، تواجه الحكومة الكازاخية الجديدة 
ــان، قــــاســــم جــــومــــارت  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ ورئـــــيـــــس كـ
التحديات الصعبة،  توكاييف، مجموعة من 
بــدءًا من منع تجدد الغضب الشعبي، وبناء 
نــظــام ســيــاســي جــديــد بــعــد إبـــعـــاد الــرئــيــس 
املشهد  عــن  نــزاربــايــيــف  نورسلطان  السابق 
الــســيــاســي، وإثـــبـــات عـــدم الــتــبــعــيــة ملــوســكــو، 
املــحــوري ملنظمة معاهدة  الـــدور  على ضــوء 
األمـــن الــجــمــاعــي فــي اســتــعــادة الــنــظــام. ومــن 
الافت أن الحكومة الجديدة ال تختلف كثيرًا 
عــن سابقتها، مــن جهة اإلبــقــاء على الـــوزراء 
املـــســـؤولـــن عـــن »الــحــقــائــب الـــســـيـــاديـــة«، أي 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع والــداخــلــيــة والـــطـــوارئ، 
أو تــعــيــن نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء، عــلــيــخــان 
ــــوزراء خــلــفــًا لــســلــفــه  ــلـ ــ ســـمـــايـــلـــوف، رئـــيـــســـًا لـ
املــقــال عسكر مــامــن. وفــي أول كلمة لــه أمــام 
املــاضــي،  الخميس  يــوم  الــجــديــدة،  الحكومة 
الــبــاد من  حــدد سمايلوف مهامها بــإخــراج 
السكان  معيشة  بمستوى  واالرتــقــاء  أزمتها 
ومواصلة النمو االقتصادي ومواجهة وباء 

كورونا.
ــع ذلـــــــك، ال تـــخـــلـــو الــتــشــكــيــلــة الـــجـــديـــدة  ــ ومــ
لــلــحــكــومــة مـــن بــعــض املــفــاجــآت مــثــل تعين 
املدون، الصحافي القومي املناهض لروسيا، 
ــار  عــســكــر عــــمــــروف، وزيــــــرًا لــــإعــــام، مــمــا أثـ
حفيظة موسكو التي كان لقواتها ولدعمها 
ــة األخــيــرة.  الــــدور الــحــاســم فــي احــتــواء األزمــ
وعلى مدى السنوات املاضية، ُعرف عمروف 
بدعواته إلــى إغــاق وسائل اإلعــام الناطقة 
عدم  وإلــى  كازاخستان،  في  الروسية  باللغة 
االحـــتـــفـــال بـــذكـــرى الــنــصــر عــلــى الـــنـــازيـــة )9 

تستمّر مــفــاوضــات املــلــف الــنــووي اإليــرانــي 
ـــب حــول 

ّ
ــرق ــتـ فـــي فــيــيــنــا وســــط حـــالـــة مـــن الـ

مصير االتفاق بحّد ذاته أو إمكانية الخروج 
بــاتــفــاق مــؤقــت. وحـــول الــتــطــورات األخــيــرة، 
ــا«، عن  ــ نــقــلــت وكــالــة األنـــبـــاء اإليــرانــيــة »إرنــ
مــصــدر إيــرانــي مــطــلــع، أن الكثير مــن نقاط 
بفيينا  الحظر  رفــع  مفاوضات  في  الخاف 
حاليًا  الــوفــود  تتباحث  فيما  عــولــجــت،  قــد 
حول سبل تنفيذ االتفاق املحتمل. وأضاف 
املــصــدر أن املــفــاوضــات جــاريــة حاليًا حول 
القضايا الصعبة، وكيفية صياغة القضايا 
إلــى عبارات  تــم االتــفــاق على مبادئها  التي 
وإدراجــهــا في الوثيقة. وقــال: تمت معالجة 
الــصــلــة بالحظر  ــــواس ذات  األقــ مـــن  الــكــثــيــر 
ــاٍر حــالــيــًا  ــ ــنـــوويـــة، والــعــمــل جـ والــقــضــايــا الـ
بــشــكــل مـــتـــزايـــد عــلــى املــلــحــق الـــثـــالـــث حــول 

التنفيذ والتسلسل لاتفاق املحتمل.
وبشأن »التسلسل«، أوضح املصدر أن هذه 
أن  ينبغي  الــتــي  بالخطوات  تتمثل  املسألة 
إيــران والــواليــات املتحدة من أجل  تتخذها 
معتبرًا   ،2015 عــام  التــفــاق  الــكــامــل  التنفيذ 
»هذه اإلجراءات بحاجة إلى التحقق منها«. 
وأضــــــاف: نــحــن نــنــاقــش الــتــفــاصــيــل، وهـــذا 
الجزء هو األصعب واألطول في املفاوضات، 

لكنه ضروري تمامًا للوصول إلى هدفنا.
مــن جهته، أكــد عضو هيئة رئــاســة مجلس 
ــا سليمي أن  الـــشـــورى اإلســـامـــي عــلــي رضـ
إيران ال تسعى التفاق مؤقت مع الغرب في 
األمــر غير مطروح  فيينا، وهــذا  مفاوضات 
على جدول أعمالها. وفي تصريحات لوكالة 
ــارس«، أشــــار ســلــيــمــي إلــــى بعض  ــ ــ أنـــبـــاء »فـ
الشائعات التي تحدثت عن أن إيران تسعى 
 :

ً
إلى اتفاق مؤقت في مفاوضات فيينا، قائا

املفاوضات هو خدعة،  املؤقت في  »االتــفــاق 
اإليرانية ال تسعى  اإلسامية  والجمهورية 
إلى اتفاق مؤقت في مفاوضاتها مع الدول 

مايو/أيار من كل عام(، املنبثقة عن انتصار 
الحرب  في  أملانيا  على  السوفييتي  االتــحــاد 
العاملية الثانية )1939-1945(، ومناهضة كل 

ما هو يتعلق بروسيا.
وفــــي هــــذا اإلطــــــار، أرجــــع مــديــر »مــجــمــوعــة 
الخبراء السياسين« )منظمة روسية تضم 
واملستشارين  واملحللن  الخبراء  مــن  عــددًا 
قــرار  كــاالتــشــوف،  قسطنطن  السياسين(، 
توكاييف، تعين عمروف وزيرًا لإعام، إلى 
سعيه إلثبات عدم تبعيته ملوسكو، من دون 
القومي  الــوزيــر  إبــعــاد  احتمال  أن يستبعد 
عـــن املــشــهــد فــيــمــا بــعــد. وقــــال كــاالتــشــوف، 
فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »يسعى 
ائــتــاف واســع حوله،  اآلن لخلق  توكاييف 
يــضــّم مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة، خشية 
تــأنــيــبــه بــســبــب االســـتـــنـــجـــاد بمنظمة  مـــن 
معاهدة األمن الجماعي، وتجنبًا النتقادات 
الـــقـــومـــيـــن لـــحـــصـــولـــه عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة مــن 
منظمة مــعــاهــدة األمـــن والــرئــيــس الــروســي 
فاديمير بوتن، ال من سكان كازاخستان«. 
ورأى أن »تعين عمروف سيمنع االنتقادات 
ــار كــاالتــشــوف  ــ خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة«. وأشـ
ــار االســتــقــالــيــة  ــهـ إلــــى أن األمــــر يــعــنــي »إظـ
عن روسيا وعــدم الرضوخ ملوسكو وإعاء 
كازاخستان فوق كل شيء. ليس في متناول 
تــوكــايــيــف أال يــنــصــت فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
أعمال  نظموا  الــذيــن  فخصومه  للقومين، 
الــشــغــب اســتــنــدوا بــشــكــل واضــــح إلـــى قسم 
القومية.  التوجهات  أصــحــاب  مــن  املجتمع 
ويبدو أن توكاييف يعتبر أن الخيار األكثر 
إلــى صــفــه، ولو  القومين  عقانية هــو جــر 
كــرفــاق طريق على األقـــل«. ومــع ذلــك، شكك 
أمد بقاء عمروف في  كاالتشوف في إطالة 
منصبه بعد تعزيز توكاييف مواقفه داخل 

الباد.
بدورهما، اعتبر الخبيران بمركز »كارنيغي« 
ــمــــروف وألــكــســنــدر  ــكـــو، تـــيـــمـــور عــ فــــي مـــوسـ
غــابــويــف، أنـــه ال تــنــتــظــر تــوكــايــيــف ســنــوات 
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 
عــلــى الــنــفــوذ وعــــدم جــمــعــه نــخــبــا مــوالــيــة له 
وانـــعـــدام ثقته فــي والء األجـــهـــزة األمــنــيــة له 
حــتــى اآلن. وفــــي مــقــال بــعــنــوان »تــوكــايــيــف 
واألسرة وأفراد القوة. كيف سيصبح النظام 
شر في موقع 

ُ
في كازاخستان بعد األزمــة؟« ن

الــغــربــيــة«. وأضـــــاف: فـــي االتـــفـــاق املـــؤقـــت ال 
يمكن أخــذ أي ضــمــانــات مــن الــطــرف اآلخــر، 
ــاق ال يــمــكــنــه أن  ــفــ ــمـــوذج مـــن االتــ ــنـ وهـــــذا الـ

يضمن تحقيق مطالبنا.
»العربي  وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ
الوفود  أن رؤســاء  الجمعة،  الجديد«، مساء 
عــادوا إلى بادهم للتشاور، مشيرة إلى أن 
الوفود ستعود إلى فيينا بعد أيام. وأكدت 
املصادر أن املباحثات لن تتوقف وستستمر 
أن يعود  الخبراء، على  لجان  على مستوى 
ــام«  ــ ــــى فــيــيــنــا »بـــعـــد أيـ ــبـــار املـــفـــاوضـــن إلـ كـ
رؤساء  أن  وأضافت  املفاوضات.  الستكمال 
الوفود سيحملون معهم إلى العواصم ورقة 
للتشاور  القضايا  بعض  حــول  »تفاهمات« 
هذه  طبيعة  عــن  الكشف  دون  مــن  بشأنها، 
التفاهم  جــرى  الــتــي  والــقــضــايــا  التفاهمات 
ــادر أن رؤســــاء  ــحــــت املــــصــ بــشــأنــهــا. وأوضــ
الــوفــود ســيــتــشــاورون أيــضــًا بــشــأن »حــلــول 
ــرحــت خــال األيـــام األخــيــرة، 

ُ
أكثر جــديــة«، ط

بشأن القضايا األكثر أهمية. 
أن رؤساء  اإليراني  التلفزيون  أعلن  بــدوره، 
للتشاور  الــعــواصــم  فــي  الــوفــود سيمكثون 
»يــومــن« فــقــط. وأضـــاف املــصــدر أن رؤســاء 
الــوفــود اإليــرانــيــة واألوروبــيــة يــعــودون إلى 
بلدانهم. ويشار إلى أن املفاوضن الصيني 

آل رومـــانـــوف فـــي عـــام 1917، وإنـــمـــا أيــضــًا 
على غـــرار ثـــورة عــام 1905، حــن لــم تتغير 
الروسية،  اإلمبراطورية  في  العليا  السلطة 
ولـــكـــنـــهـــا قــــدمــــت تـــــنـــــازالت مـــهـــمـــة لـــلـــشـــارع 
املنتفض. واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم 
مـــن إمــكــانــيــة اإلقــــــرار بــصــمــود الــســلــطــة في 
كازاخستان، إال أن كازاخستان ليست نفسها 
قبل االحتجاجات، إذ نفذ توكاييف عددًا من 
مطالب املحتجن، مثل خفض أسعار الغاز 
بصورة حادة، عن طريق فرض حظر مؤقت 
ــادة أســـعـــار عــــدد مـــن فـــئـــات الــســلــع  ــ عــلــى زيــ
وأعمال  االحتجاجات  أن  يذكر  والــخــدمــات. 
الشغب التي اندلعت في كازاخستان مطلع 
ــادة أســعــار  ــ الـــعـــام الــجــديــد، عــلــى خــلــفــيــة زيـ
الــغــاز للسائقن، أســفــرت عــن ســقــوط مئات 
ونهب  اآلالف،  واعــتــقــال  والــجــرحــى  القتلى 
املتاجر واملصارف ومكاتب البريد، واقتحام 
مؤسسات الدولة ومديريات الشرطة. وعلى 

 باده »مستعّدة« 
ّ
االتفاق النووي، مؤكدًا أن

لــلــجــوء إلــــى »خــــيــــارات أخـــــرى« بــحــال فشل 
املفاوضات في فيينا.

من جهتها، أكدت الصن مجددًا معارضتها 
على  الجانب  أحــاديــة  األميركية  العقوبات 
إيـــــران، وذلــــك مــع إعــــان وزيــــري الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــي وانــــغ يــي واإليـــرانـــي حــســن أمير 
مدتها  تعاون  اتفاقية  تدشن  اللهيان  عبد 
25 عامًا، تهدف لتعزيز الروابط االقتصادية 
والسياسية بن البلدين. وفي اجتماع ُعقد 
ــــس الــجــمــعــة فــــي مــديــنــة  ــاء أول مــــن أمـ مـــسـ
ــــي بــإقــلــيــم جــيــانــغــســو بــالــصــن، دعــم  ووشـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني وانـــغ يــي جهود 
إحياء االتــفــاق الــنــووي املبرم في 2015 بن 
إيران والقوى العاملية. ويقضي هذا االتفاق 
بـــرفـــع الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة املـــفـــروضـــة على 
طــهــران مــقــابــل الــحــد مــن أنــشــطــة تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم، األمـــــر الـــــذي يــصــّعــب تــطــويــر 
ــانـــت طــــهــــران تــنــفــي  أســـلـــحـــة نــــوويــــة وإن كـ
عـــزمـــهـــا فـــعـــل ذلــــــك. وقــــــال وانــــــغ إن الــصــن 
املتعلقة  املــفــاوضــات  استئناف  بــقــوة  تــدعــم 
بــاالتــفــاق الـــنـــووي. لــكــنــه أوضــــح أن الصن 
تــعــارض بــشــدة الــعــقــوبــات أحــاديــة الجانب 
إيــــران، والــتــاعــب السياسي مــن خال  على 
اإلنــســان والتدخل  مــواضــيــع تشمل حــقــوق 
في الشؤون الداخلية إليران والدول األخرى 

باملنطقة. 
ــران، وتــخــضــع كاهما  ــ وأبــرمــت الــصــن وإيـ
لعقوبات أميركية، اتفاقية تعاون مدتها 25 
عامًا في مــارس/آذار املاضي، لتنضم إيران 
إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي 
الـــدوالرات، من  خطة بنية تحتية بمليارات 
املقرر أن تمتد من شرق آسيا حتى أوروبا. 
إلــى توسيع نفوذ الصن  املــشــروع  ويهدف 
مخاوف  أثــار  وقــد  والسياسي،  االقتصادي 
البيان  املتحدة وغيرها. وذكر  الواليات  في 
املوجز لوزارة الخارجية أن االتفاق سيعمق 
ــتـــعـــاون الــصــيــنــي اإليــــرانــــي فـــي مــجــاالت  الـ
والرعاية  والزراعة  التحتية  والبنية  الطاقة 
 
ً
الصحية والثقافة واألمن اإللكتروني، فضا
والتقى وانغ  أخــرى.  بلدان  التعاون مع  عن 
فــي األســـبـــوع املــاضــي مــع عـــدد مــن نــظــرائــه 
في بلدان خليجية عربية تشعر بالقلق من 
إيـــران، وقــال أيضا إن  التهديد املحتمل مــن 
آلية حــوار مــع دول  بلده يأمل فــي تأسيس 

الخليج ملناقشة قضايا األمن اإلقليمي.
)العربي الجديد، رويترز(

مركز »كارنيغي«، أول من أمس الجمعة، رأى 
بداية  الحالية هي مجرد  التهدئة  أن  كاتباه 
للتنبؤ  قــابــلــة  وغــيــر  ــل  األجــ طــويــلــة  لعملية 
لتغيير السلطة في كازاخستان، إذ »ال يمكن 
السياسية  املنظومة  مــن  نــزاربــايــيــف  سحب 

الكازاخية التي بناها، بهذه السهولة«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، لــفــتــت صــحــيــفــة »فـــزغـــلـــيـــاد«  مــ
اإللكترونية الروسية املوالية للكرملن، إلى 
الـــثـــورات ال تنتصر دائــمــًا وفـــق نــمــوذج  أن 
ثــــورة الــبــاشــفــة الــتــي أنــهــت حــكــم قــيــاصــرة 

والـــروســـي هــمــا مــنــدوبــا بلديهما الــدائــمــن 
لدى املنظمات الدولية في فيينا.

وأتــــى اإلعـــــان عـــن عــــودة املـــفـــاوضـــن غـــداة 
ــــي  ــر خــارجــيــة االتـــحـــاد األوروبــ ــ تــأكــيــد وزيـ
جــوزيــب بــوريــل أن أجـــواء املــبــاحــثــات باتت 
نهاية 2021،  قبل  كانت عليه  »أفــضــل« مما 
تفاهم  إلــى  التوصل  »احتمال«  متحدثًا عن 
ــي األســـابـــيـــع املـــقـــبـــلـــة«. وكــــــان املــتــحــدث  ــ »فـ
بــاســم الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة ســعــيــد خطيب 
التقدم  املــاضــي، أن  زاده اعتبر، يــوم االثنن 
يعود لجهود »من كل األطراف«. كما عكست 
الفرنسي جان  الخارجية  وزيــر  تصريحات 
إيــف لــودريــان، فــي اآلونـــة األخــيــرة، تحقيق 
املــبــاحــثــات تبقى  أن هــذه  اعتبر  تــقــدم، وإن 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ر وزيـ

ّ
»بـــطـــيـــئـــة جــــــــدًا«. وحــــــــذ

الخميس  يـــوم  بلينكن،  أنــتــونــي  األمــيــركــي 
إلنقاذ  أسابيع«  »بضعة  تبقي  من  املاضي، 

الصعيد السياسي، أدت األزمة األخيرة إلى 
امللقب  نــزاربــايــيــف،  إقــالــة الحكومة وإبــعــاد 
»زعـــيـــم األمـــــة« والـــــذي اســتــمــر فـــي الــحــكــم  بــــ
حتى عام 2019، عن السلطة بشكل نهائي، 
األمــن  رئــاســة مجلس  توكاييف  تــولــي  بعد 

خلفًا له.
الــثــروة السيادية  أعــلــن صــنــدوق  مــن جهته، 
فـــي كـــازاخـــســـتـــان، أمـــــس، اســتــقــالــة صــهــري 
نزارباييف من إدارة شركتن تابعتن للدولة 
لــشــحــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز. ونـــشـــر الـــصـــنـــدوق 
فيه  بيانًا جــاء  )ســامــروك-كــازيــنــا(  السيادي 
الكبرى  االبــنــة  زوج  شاريباييف،  خــيــرت   

ّ
أن

ــا، تــــرك مــنــصــب املــديــر  لــنــزاربــايــيــف، داريــــجــ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة خـــطـــوط أنـــابـــيـــب الــنــفــط 
ــاز تـــرانـــس أويــــــل(، كــمــا اســتــقــال ديــمــاش  ــ )كـ
الصغرى، علية، من  االبنة  دوســانــوف، زوج 
نــفــس املــنــصــب بــالــشــركــة املــشــغــلــة لــخــطــوط 

أنابيب الغاز الطبيعي )كازاك غاز(.

األفغان تحت حكم طالبان 

املواطن األفغاني، الخائف من تكرار ما حدث 
2001(، ومنها   1996( نــظــام طالبان  ظــل  فــي 
 
ً
تفتيش الهواتف املحمولة وفحصها، فضا
عـــن وضـــع ســجــات الــحــضــور والــغــيــاب في 
املساجد في بعض املناطق النائية. وكل تلك 
النقاط لن تؤدي فقط لتدهور نفوذ طالبان 
عّد عقبة في وجه سعي الحركة 

ُ
داخليًا، بل ت

النتزاع االعتراف الدولي، بحسب مراقبن.
لــكــن املــتــحــدث بــاســم وزارة األمــــر بــاملــعــروف 
والــنــهــي عــن املــنــكــر صــــادق عــاكــف يــؤكــد، في 
حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا رّوجــتــه 
الـــــــوزارة مـــن فــــرض قـــيـــود، ومــنــهــا الــحــجــاب، 
ليست أمــورًا إلزامية، ما يعني أن املــرأة التي 
ـــعـــاقـــب. ويــــوضــــح أن 

ُ
ــــر ال ت ــــاألوامـ ال تـــلـــتـــزم بـ

الخطوة تهدف إلى تشجيع النساء املسلمات 
عــلــى االلـــتـــزام بــالــشــريــعــة اإلســامــيــة. ويشير 
لم تعد كالسابق، وكل  الحركة  أن  إلــى  عاكف 
ما تفرضه من قيود يأتي في إطار التوصية 
والــتــشــجــيــع، وهــــي لــيــســت إلـــزامـــيـــة، ويـــشـــّدد 
على أن أفغانستان دولة إسامية، »ولنا حق 
بالدعوة إلى ديننا وثقافتنا«. أما عن سلوك 
طــالــبــان وتــأثــيــره عــلــى عاقتها مــع املجتمع 
ــاكــــف أن أبــــــــواب الـــحـــركـــة  ــيــــرى عــ الــــــدولــــــي، فــ
مفتوحة أمام جميع الدول، وهي تتفاوض مع 
ويرفض  الدبلوماسية.  الــقــنــوات  عبر  الــعــالــم 
ــيــــام طـــالـــبـــان بــــوضــــع ســــجــــات فــي  عــــاكــــف قــ
املساجد في أي منطقة، مؤكدًا أنه تّم توجيه 
أوامــــر صــارمــة لــكــل اإلدارات الــتــابــعــة لـــوزارة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر في مختلف 
الـــواليـــات بـــضـــرورة الــتــعــامــل بــشــكــل مـــرن مع 
أبناء الشعب، وأن ال ُيلزم أحد على فعل شيء.

سجالت في المساجد
أفغانستان  فــي  النائية  املــنــاطــق  ســكــان  لكن 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تــصــّر الــقــيــادة الــســيــاســيــة لحركة 
طـــالـــبـــان ومـــراســـيـــم زعــيــمــهــا املــا 
املــتــكــررة  زاده  أخــونــد  الــلــه  هيبت 
على ضرورة التعامل املرن مع أبناء الشعب 
األفغاني، إال أن ما يحدث في العاصمة كابول 
مــن قــبــل وزارة األمـــر بــاملــعــروف والــنــهــي عن 
الحركة  في  املحلين  القادة  قبل  املنكر، ومن 
قيود  فــرض  النائية عبر  املناطق  فــي بعض 
استفهام  عــامــات  يــطــرح  املــواطــنــن،  تخنق 
حـــول مــا تــريــده الــحــركــة بالفعل وبــشــأن من 
يـــديـــرهـــا. كــمــا أن تــعــامــل مــســلــحــي الــحــركــة 
بــات محط قلق للكثير من األفــغــان، الذين ال 
الحركة خال  تعامل  يتذكرون جيدًا  يزالون 
تسعينيات  فــي  ألفــغــانــســتــان  األول  حكمها 
القرن املاضي. ويــرى البعض أن تلك القيود 
والــتــعــامــل الــخــشــن يــعــكــســان رؤيــــة الــقــيــادة 
امليدانية وليس سياسة الحركة برّمتها، وأن 
إلى  تحتاج  الــحــركــة  فــي  السياسية  الــقــيــادة 
ــاع. لــكــن ذلـــك ال  ــ بــعــض الــوقــت لضبط األوضـ

يبدو كافيًا لتبديد مخاوف املواطنن.

توصية أو إلزام؟ 
وأحــدث ما فعلته طالبان هو توزيع الفتات 
كــابــول تحمل صور  األفغانية  العاصمة  فــي 
ارتــداء  لتأكيد  التقليدي(،  )الحجاب  البرقع 
الــنــســاء الــحــجــاب، وأرفـــقـــت الــافــتــات بنص 
الشريعة  مــبــادئ  بحسب  أنـــه  مــفــاده  قصير 
النساء الحجاب.  أن ترتدي  اإلسامية يجب 
وسبق أن طلبت الحركة من سائقي السيارات 
ــنـــاك رجـــل  ــدم نـــقـــل الـــنـــســـاء، إن لــــم يـــكـــن هـ ــ عـ
 غير محجبات. ويترافق 

ّ
برفقتهن، أو إن كن

ــرِض 
ُ
ت لم  الحركة  حي 

ّ
ذلــك مع سلوكات ملسل

يــتــحــدثــون عـــن إرغـــــام طــالــبــان الـــنـــاس على 
االلتزام بما تأمر به، وأبــرز هذه األوامــر هي 
النائية.  املناطق  في بعض  السجات  وضــع 
وحــول ذلــك، يقول أحد سكان مدينة تالقان، 
الــبــاد، يدعى  تــخــار، شمالي  عاصمة واليـــة 
أبو نصر سيد، إن طالبان وضعت السجات 
فــي مساجد عــدة فــي بعض مناطق الــواليــة، 
مثل منطقة أهندره ونمك فروشي ونوا أباد، 
وفــي معظم مديريات واليــة تخار. ويضيف 
ــع »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«،  ــٍث مــ ــديــ ســـيـــد فــــي حــ

أن الــحــركــة ألــزمــت أئــمــة املــســاجــد بتسجيل 
الــحــضــور والــغــيــاب بــعــد كــل صــــاة، مــا أثــار 
حالة قلق عند البعض. ويؤكد أن طالبان لم 
تعاقب أحدًا بعد، ولكنها تتحدث عن فرض 
ف عن الصاة 

ّ
غرامة مالية على كل من يتخل

إلــى أن  فــي املسجد بشكل مــتــواصــل، مشيرًا 
الخوف في تزايد لدى سكان تلك املناطق، في 
 خشيتهم من عودة طالبان إلى ما كانت 

ّ
ظل

عليه في التسعينيات.
حي 

ّ
ولم تقتصر هذه اإلجراءات وتعامل مسل

طالبان غير املــرغــوب به في أوســاط الشعب 
عــلــى الـــــواليـــــات، بـــل طـــاولـــت أيـــضـــًا كـــابـــول. 
ــــد وجــــهــــاء مـــديـــريـــة شـــكـــر دره،  ويـــكـــشـــف أحـ
ــٍث مع  ــديـ يـــدعـــى ذبـــيـــح الـــلـــه شـــريـــفـــي، فـــي حـ
أن املضايقات مــوجــودة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
قيام  كثيرة عن  وثّمة قصص  العاصمة،  في 
املواطنن  مسلحي طالبان بتفتيش هواتف 
أبــنــاء الشعب،  فــي تضييق عــلــى  املــحــمــولــة، 
وهــــو مـــا قـــد يــــــؤدي، وفـــقـــًا لــــه، إلــــى احــتــمــال 
االنتفاضة ضد طالبان، تحديدًا في العاصمة 

التي يعيش فيها ستة ماين شخص، ويرى 
أن تطبيق مثل هذه القرارات غير ممكن، بل 
وإذا  ودولــيــًا،  محليًا  طالبان  لسمعة  يــســيء 
تـــم فــتــح أي جــبــهــة قـــويـــة فـــي وجــــه الــحــركــة 
فــي الــصــيــف املــقــبــل، فـــإن الكثير مــن الشبان 

سينضّمون إلى الجبهة املواجهة لطالبان.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــشـــيـــر تـــمـــنـــا حـــــيـــــدري، وهـــي 
فــي منطقة شهر  للتجميل  صاحبة صــالــون 
نـــو، فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى 
للمضايقات،  تــعــّرضــوا  مــعــارفــهــا  بــعــض  أن 

ومــنــهــم ســيــدة طــلــبــت مــنــهــا طــالــبــان تــقــديــم 
وثيقة الزواج بعد خروجها مع زوجها.

الله  إنعام  املتحدث باسم طالبان  لكن نائب 
ســمــنــغــانــي يـــؤكـــد، فـــي حـــديـــٍث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن ســيــاســات الــحــركــة مــغــايــرة ملا 
الوقت  البعض، ولكنه ال ينفي في  له  يــرّوج 
نفسه وقوع بعض املخالفات، مشيرًا إلى أن 
هناك لجنة تصفية وضبط في الحركة تعمل 
بشكل متواصل، ويكشف أنه تّم طرد أكثر من 
الحركة، بسبب  اآلن من  2500 شخص حتى 

طالبان  أن  على  املخالفات، مشّددًا  ارتكابهم 
ــــؤون الــشــخــصــيــة ألي  ــشـ ــ لــــن تـــتـــدخـــل فــــي الـ
مواطن، بل تعاقب كل من يفعل ذلــك، ويذّكر 
جميع  يمنع  طالبان  لزعيم  مرسوم  بوجود 
املسلحن من التدخل في الشؤون الشخصية 

للمواطنن.

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

مفقود بن رؤية القيادة السياسية لطالبان 
حن على األرض، مؤكدًا أن الحركة في 

ّ
واملسل

م صفوفها، 
ّ
حاجة إلى بعض الوقت كي تنظ

كـــونـــهـــا كـــحـــكـــومـــة تــــريــــد أن تـــثـــبـــت نــفــســهــا 
وتــــفــــرض كــلــمــتــهــا وتـــثـــبـــت أن لـــهـــا ســطــوة 
فــي الــبــاد، عــلــى الــرغــم مــن أن األمـــر سيضّر 
الحركة والباد على املدى الطويل. ويضيف 
نيازي: نشاهد هروب الناس من أفغانستان، 
إن  بــالــتــالــي  التعليمية،  الـــكـــوادر  خــصــوصــًا 
على طالبان أن تتماشى مع متطلبات الزمن، 
ــاء، الفــتــًا إلـــى أنـــه تــّم 

ّ
وتــصــغــي لــانــتــقــاد الــبــن

اعــتــقــال أحـــد أســاتــذة جــامــعــة كــابــول، يدعى 
فيض الله جــال، يــوم السبت املــاضــي، وهو 
مـــن أشــــّد مــنــتــقــدي طـــالـــبـــان. وبــــرر املــتــحــدث 
بــاســم الــحــركــة ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد الــخــطــوة 
ــم يــتــم اعـــتـــقـــال الـــرجـــل بسبب  بـــالـــقـــول إنــــه لـ
انــتــقــاده ســيــاســات طــالــبــان، بــل لــدفــع الناس 
العلم  الحركة. مع  للوقوف في وجــه حكومة 
من  أول  تظاهرة نسائية،  كــابــول شــهــدت  أن 

أمس األحد، تنديدًا باعتقال جال.
من جانبه، يرى املحلل السياسي عتيق الله 
زمــن، أن قضية قيود طالبان تم تضخيمها 
بشكل كبير من قبل بعض املعارضن للحركة، 
مشيرًا في حديٍث مع »العربي الجديد«، إلى 
يــعــرف طبيعة  أن  األفــغــانــي  الشعب  على  أن 
طالبان، تحديدًا كونها حركة عسكرية قاتلت 
عــلــى مـــدى الــعــقــديــن املــاضــيــن، لــذلــك هــنــاك 
يتماشى سلوكهم  ال  األرض  على  مسلحون 
مــع طبيعة الــشــعــب وأعـــرافـــه، والــحــركــة تعد 
بن الحن واآلخــر بأنها تعمل على تصفية 
صفوفها. وفي ما يتعلق بأعمال وزارة األمر 
املـــعـــروف والــنــهــي عـــن املــنــكــر، يــــرى زمــــن أن 
كانت  التسعينيات  ففي  كبيرًا،  فــارقــًا  هناك 
الوزارة تنفذ كل شيء بقوة، لكنها اآلن تقوم 
باألمور بالترغيب، غير أن اإلعام املعارض 
م القضايا، فيما إعام الحركة 

ّ
لطالبان ُيضخ

ضعيف جدًا في الرّد.

جندي كازاخي في ألماتا )بافل بافلوف/األناضول(

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

نساء يتجولن في العاصمة األفغانية كابول )مهد رصفان/فرانس برس(

ويبدون  عليهم،  جديدة  قيودًا  طالبان  حركة  فرض  عن  أفغانستان  في  مواطنون  يتحدث 
حكمت  حين  التسعينيات،  لمرحلة  تكرار  بمثابة  حياتهم  خنق  عملية  تكون  أن  من  خشيتهم 
الحركة البالد خمس سنوات. مع ذلك، تؤكد الحركة أن ما يحصل ال ينبع من قرار من القيادة، 

الوقت من أجل  نتاج أعمال فردية لعناصر غير منضبطة. وتصّر على حاجتها لبعض  بل هو 
ضبط األفراد غير المنضبطين واإلمساك باألوضاع، لكّن غالبية المواطنين ال يثقون بـ»طالبان« 

بل يعتبرون أّن ما يحصل هو نتيجة طبيعية للعيش تحت ظالل حكمها
الغالف

قيود جديدة تثير المخاوف 
من تكرار الماضي

توقعات بانضمام الشباب 
للجبهة المواجهة 

للحركة في أي حرب

تؤكد طالبان أنها 
تقدم توصيات وال تفرض 

أي قيود

يسعى توكاييف لخلق 
ائتالف واسع حوله يضّم 

مختلف القوى 

مصدر إيراني: عولج 
الكثير من نقاط الخالف 

حول رفع الحظر

يحاول الرئيس الكازاخي 
قاسم جومارت توكاييف 
الخروج من عباءة الرئيس 

السابق، نور سلطان 
نزارباييف، لكنه يرغب 

في التمسك بالقوميين 
المعادين لروسيا حاليًا

تحّدثت إيران عن حصول 
»تقدم« في مفاوضات 

فيينا، وسط حالة من 
الترّقب للمرحلة المقبلة 

من التفاوض ومصير 
االتفاق بحّد ذاته

حركة  بين  إيــران  في  الماضي،  األحد  يوم  عقد  الذي  االجتماع  فشل 
طالبان والجبهة الوطنية للمقاومة بقيادة أحمد مسعود )الصورة(، 
في التوصل إلى أّي نتائج ملموسة 
يمكن  ال  ــتــي  ال ــخــافــات  ال بسبب 
مسؤول  قال  كما  بينها،  التوفيق 
الجبهة  في  الخارجية  العاقات 
مقابلة  في  نظاري،  ميسم  علي 
مع وكالة »فرانس برس« في باريس، 
كان  أنّه  وأوضح  الجمعة.  مساء 
هناك لقاء قصير بين وزير الخارجية 
لكنّه  ومسعود،  متّقي  خان  أمير 

»لم يسفر عن نتائج«.

فشل لقاء إيران

متابعة تقرير

Sunday 16 January 2022 Sunday 16 January 2022
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تظاهرات في شرق الفرات

دير الزور تتحرك ضد اإليرانيين 

اتهامات جديدة للرئيسة المسجونة

»قسد« ال تمنع 
النازحين من التظاهر ضد 

الوجود اإليراني

أمين العاصي

ــــف نــــازح  ــر مــــن 50 ألـ ــثـ يــــحــــاول أكـ
سوري استعادة قراهم ومنازلهم 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا مــلــيــشــيــات 
إيــرانــيــة فــي ريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي، شمال 
ــعــرف 

ُ
نــهــر الـــفـــرات، فــي املنطقة الــتــي بــاتــت ت

»قــوات  بــشــرق الـــفـــرات، وتــخــضــع معظمها لـــ
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( املــدعــومــة من 
ــد اإلرهــــــــــاب. وخـــــرج،  ــــي ضــ ــــدولـ الـــتـــحـــالـــف الـ
أمــــس الــســبــت، أبـــنـــاء ســبــع قــــرى قـــد ُهــجــروا 
مــن بــيــوتــهــم، فــي تــظــاهــرة حــاشــدة فــي بلدة 
العزبة، في ريف دير الزور الشرقي، للمطالبة 
بــــخــــروج املــلــيــشــيــات اإليــــرانــــيــــة مــــن قـــراهـــم، 
ــاع فـــي هـــذه الــقــرى  ــ فـــي خــطــوة تــعــيــد األوضــ
الــتــي تتقاسم  إلـــى واجــهــة مشهد املــحــافــظــة 
السيطرة عليها العديد من األطــراف الفاعلة 

في امللف السوري.
ونـــشـــرت شــبــكــات إخـــبـــاريـــة مــحــلــيــة مــقــاطــع 
التي  التظاهرة  فيديو تظهر جانبًا من هذه 
توجهت إلى قاعدة التحالف الدولي بقيادة 
للغاز،  فــي حــقــل كونيكو  املــتــحــدة  الـــواليـــات 
ملــطــالــبــة الــتــحــالــف بــمــســانــدة األهـــالـــي لطرد 
إلى  املهجرين  وإعـــادة  اإليــرانــيــة،  املليشيات 
نشرت  كما  النازحني.  معاناة  وإنــهــاء  قراهم 
مــقــاطــع أظــهــرت عــربــات عــســكــريــة للتحالف 
ــريــــن. وأوضــــحــــت  ــاهــ ــتــــظــ ــي وســــــط املــ ــ ــدولــ ــ الــ
»العربي الجديد«، أن القرى  مصادر محلية لـ
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا املــلــيــشــيــات اإليــرانــيــة 
شمال نهر الفرات، هي: حطلة، الزغّير، مّراط، 

الحسينية، مظلوم، طابية جزيرة، وخشام.
 ســكــان هــذه القرى 

ّ
وأشـــارت املــصــادر إلــى أن

نـــزحـــوا إلـــى مــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة »قــســد«، 
خشية قــيــام قـــوات الــنــظــام الــســوري بتنفيذ 
عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة بــحــقــهــم، بــعــد اســتــعــادة 
القرى السبع من تنظيم »داعش« أواخر عام 
 الشعارات التي 

ّ
2017. ولفتت املصادر إلى أن

ها إلى خروج 
ّ
رفعت في التظاهرة »تدعو كل

ــقـــرى فــحــســب،  ــذه الـ اإليـــرانـــيـــني، لــيــس مـــن هــ
 
ّ
ــادر إن ـــهـــا«. وقـــالـــت املـــصـ

ّ
بـــل مـــن ســـوريـــة كـــل

محافظة  بهوية  »تعبث  اإليرانية  املليشيات 
ــلــــهــــا«، مـــضـــيـــفـــة: »إنــــهــــم  ديـــــــر الــــــــــزور بــــأكــــمــ
ــيـــني( يـــحـــاولـــون، تــرهــيــبــًا وتــرغــيــبــًا،  ــرانـ )اإليـ

فرض عقيدة دينية طارئة على الناس«.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى هــــذا الــــحــــراك، لــفــت الــبــاحــث 
الـــســـيـــاســـي فــــــراس عـــــــاوي، فــــي حـــديـــث مــع 
 لــلــقــرى الــســبــع 

ّ
ــى أن ــد«، إلــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ

ــبـــيـــرة، كـــونـــهـــا تـــقـــع عـــلـــى املـــدخـــل  »أهـــمـــيـــة كـ
ــة ديـــــــر الـــــــــــزور مـــركـــز  ــنــ ــديــ ــن مــ ــ ــالــــي مــ ــمــ الــــشــ
املحافظة«، مشيرًا أيضًا إلى قربها من حقل 
كــونــيــكــو لــلــغــاز الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه قـــوات 
 قــوات »قسد«، وإن 

ّ
أميركية. ورأى عــاوي أن

ــنـــازحـــني عـــن هــــذه الــقــرى  كـــانـــت ال تـــحـــرك الـ
لــلــخــروج بــتــظــاهــرات مــطــالــبــة بــطــرد النظام 
ــيــــني مــنــهــا، لــكــنــهــا ال تــمــنــعــهــم من  ــرانــ واإليــ
القرى »تعتبر رأس   هــذه 

ّ
أن التظاهر، مبينًا 

حربة ألي محاولة تقدم مستقبلية للسيطرة 
على املنطقة، سواء من قبل الروس أو النظام 

الــفــرات  للنظام فــي بعض املناطق فــي شــرق 
للضغط على »قسد«.

وشرح الناشط اإلعامي أبو عمر البوكمالي، 
ــي ريــــــف ديــــــر الـــــــــزور الـــشـــرقـــي،  ــ ــود فـ ــ ــوجــ ــ املــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن تــنــظــيــم »داعـــــش«  لــــ
ــد ســيــطــر عــلــى أغـــلـــب مــحــافــظــة  الـــــذي كــــان قـ
دير الــزور في عام 2014 »قام بتسليم القرى 
اإليرانية  واملليشيات  النظام  لــقــوات  السبع 
قـــبـــل أن تـــصـــل قـــســـد إلـــيـــهـــا«، مــــؤكــــدًا »عــــدم 
حصول مواجهات )بني داعش وقوات النظام 
واملليشيات الداعمة لها(، بل تسليم واضح«. 
اإليرانية  املليشيات   

ّ
أن البوكمالي  وأوضـــح 

تسيطر على كامل ريف دير الزور جنوب نهر 
»الشامية«، مشيرًا  الفرات، أو ُيعرف محليًا بـ
ــقـــرى تــقــع تحت  الـ ــئـــات  بـــلـــدة ومـ  40 

ّ
ــى أن إلــ

تابعة  مليشيات  أو  املليشيات  هــذه  سيطرة 
للنظام، من البوكمال على الحدود السورية 
العراقية شرقًا، إلى منطقة التبني غربًا عند 

الحدود اإلدارية بني دير الزور والرقة.
 السيطرة اإليرانية 

ّ
وأكد الناشط اإلعامي أن

جنوب  وريفها  البوكمال  مدينة  على  كاملة 
النهر، بــدءًا من بلدة الصالحية غربًا وحتى 
 هذه 

ّ
الــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة، معتبرًا أن

املــنــطــقــة الــتــي تــضــم 11 قــريــة كــبــيــرة وقـــرى 
صــغــيــرة »هــــي مــعــقــل املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة 
 
ّ
األبرز واألهم« في املنطقة. وبنّي البوكمالي أن

هناك نفوذًا مختلطًا بني الروس واإليرانيني 
في ريف دير الزور الغربي، في بلدات املسرب 

 
ّ
أن إلــى  مشيرًا  والبغيلية،  وعــيــاش  والتبني 
ومـــزارع عني  الرحبة  وقلعة  املــيــاديــن  مدينة 
عــلــي والــبــوكــمــال هـــي مــنــطــقــة نــفــوذ إيــرانــي 
ــرز املــلــيــشــيــات  ــ  أبـ

ّ
بـــا مــنــافــس، مــوضــحــًا أن

اإليـــرانـــيـــة املــــوجــــودة فـــي هــــذه املــنــطــقــة هــي: 
ــيــــون« و»أبـــــو  ــبــ ــنــ ألــــويــــة »فــــاطــــمــــيــــون« و»زيــ
الفضل العباس«. أما عن عدد السّكان الذين 
ال يزالون يعيشون في ريف دير الزور، فأشار 
أكثر من  أنهم كانوا يبلغون  إلى  البوكمالي 
 
ّ
مــلــيــون نــســمــة قــبــل عـــام 2011، مــوضــحــًا أن
ألــــف نسمة  يــتــجــاوز 200  ــيـــوم ال  الـ عـــددهـــم 
تقع تحت سيطرة  التي  والبلدات  القرى  في 

املليشيات اإليرانية.
ــانــــي أكــبــر  ــم مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــــــزور، ثــ وتــــضــ
ألـــف   33( مـــســـاحـــة  الــــســــوريــــة  ــات  ــظــ ــافــ املــــحــ
كــيــلــومــتــر مـــربـــع(، أغــلــب الــفــاعــلــني فـــي املــلــف 
واألميركيني  والـــروس  كاإليرانيني  الــســوري، 
والــنــظــام وقــــوات »قــســد« وتــنــظــيــم »داعــــش«. 
وتخوض هذه األطراف صراعًا على املحافظة 
التي تضم كبريات حقول وآبار النفط والغاز 
فــــي ســــوريــــة. وتـــتـــواجـــد الــــقــــوات األمــيــركــيــة 
فــي ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، حــيــث تحرس 
حــقــول الــنــفــط مــن قــواعــد لــهــا، خــصــوصــًا في 
حقل العمر، وهو أكبر وأهم حقول النفط في 
التنك،  وحقل  للغاز،  كونيكو  وحقل  سورية، 
فيما يــتــواجــد الــــروس فــي مــديــنــة ديـــر الـــزور 
وفي مطارها العسكري، وفي بعض املناطق 
فـــي ريــفــهــا الـــغـــربـــي. ولــلــنــظــام وجــــود رمـــزي 
وخدمي في مدينة دير الزور، بينما الحضور 
اإليراني طاٍغ في املنطقة املمتدة من مدينتي 
في  ينشط  ثقافيًا  مركزًا  تضم  التي  امليادين 
نشر التشّيع بني السكان، إلى مدينة البوكمال 

على الحدود السورية العراقية.
من جهته، ينشط تنظيم »داعــش« في بادية 
عمليات  وينفذ  األطـــراف،  مترامية  املحافظة 
تــصــل أحــيــانــًا إلـــى عــمــق املــنــاطــق الخاضعة 
للمليشيات اإليــرانــيــة. أمــا »قــســد«، فتسيطر 
 ريف دير الــزور شرقي نهر الفرات، 

ّ
على جل

ــــع ريــــــف الـــرقـــة  والـــــــــذي يـــتـــصـــل جـــغـــرافـــيـــًا مـ
الشرقي.

8
سياسة

وّجه انقالبيو ميانمار 
تهمًا قضائية جديدة، 

ضد الزعيمة المدنية 
أونغ سان سو تشي، 

في سياق المحاكمات 
المستمرة ضدها، والتي 

قد تسجن بسببها 
عقودًا طويلة

شهد ريف دير الزور الشرقي تظاهرات شعبية أمس السبت طالبت بخروج المليشيات اإليرانية من سبع قرى تحتلها، مذّكرة بخطر 
هذا الوجود. لكّن األهمية االستراتيجية لهذه القرى بالنسبة لطهران تجعل من الصعب توقع خروج اإليرانيين منها

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

وّجهت محكمة عسكرية في ميانمار، أمس 
للزعيمة  بالفساد  جديدة  اتهامات  السبت، 
السابقة أونغ سان سو تشي، املحكوم عليها 
 بالسجن ست سنوات، حسب ما كشفت 

ً
أصا

اتهامات  خمسة  وُوّجــهــت  لعة. 
ّ
مط مــصــادر 

جـــديـــدة بــالــفــســاد، أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 
ــو تـــشـــي الــــحــــائــــزة جـــائـــزة  ــ ألونــــــــغ ســــــان سـ
نوبل للسام فــي عــام 1991، وفــق املــصــادر. 
وبحسب وسائل اإلعام التي يسيطر عليها 
ــإن الــزعــيــمــة الــســابــقــة  الــنــظــام الــعــســكــري، فــ
مالية  خــســارة  فــي  بالتسبب  همة 

ّ
مت للباد 

مليانمار، من خال انتهاك الشروط الخاصة 
ُوجهت  كما  مــروحــيــات.  وشـــراء  باستئجار 
ــــن مــيــنــت االتـــهـــامـــات  لــلــرئــيــس الـــســـابـــق ويـ
نفسها، حسب املــصــادر. ولــم تــرد املجموعة 
الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة عــلــى الــفــور عــلــى طلب 

للتعليق على املعلومات.
ــو تـــشـــي لــإقــامــة  وتـــخـــضـــع أونــــــغ ســـــان ســ
الجبرّية منذ انقاب األول من فبراير/شباط 
2021، الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية 
اســـتـــمـــرت عـــشـــر ســــنــــوات تـــلـــت نـــصـــف قـــرن 
مــن حكم عسكري. ووجــهــت إلــى أونــغ سان 

والفساد  الفتنة  تهمة  عامًا(   76( تشي  سو 
ــــات الـــعـــامـــة  ــرابـ ــ ــــطـ ــريـــض عـــلـــى االضـ ــحـ ــتـ والـ
وتزوير االنتخابات، مــرات عدة في األشهر 
األخيرة. وُحكم عليها بالسجن سّت سنوات 
ــيــــع األخـــــيـــــرة فــــي إطـــــــار إحــــدى  ــابــ فــــي األســ
وقد  إطارها،  في  املاحقة  الكثيرة  القضايا 
تتعّرض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
وتمضي أونغ سان سو تشي العقوبة األولى 
فـــي مـــكـــان احـــتـــجـــازهـــا مـــن دون أي اتــصــال 
الــخــارجــي مــنــذ توقيفها قــبــل سنة  بــالــعــالــم 
على  بالخارج  اتصاالتها  وتقتصر  تقريبًا. 
الــذيــن  اجــتــمــاعــات مقتضبة مـــع مــحــامــيــهــا، 
ُيحظر عليهم التحدث إلى اإلعام واملنظمات 

الدولية.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  املـــتـــحـــدث  ــال  ــ ــ وقـ
أخيرًا،  للصحافيني  بــرايــس  نيد  األميركية 
أونــغ ســان سو تشي واتهامها  إن »اعتقال 
وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام 
العسكري في ميانمار يشّكل إهانة للعدالة 
ولدولة القانون«. وأعربت اللجنة النرويجية 
»قلق  نوبل من جهتها عن  لجوائز  املانحة 
عميق إزاء وضع« الزعيمة السابقة. وسبق 
أن صــدرت أحــكــام طويلة على مقربني عدة 
فحكم  للباد.  السابقة  املدنية  الزعيمة  مــن 
على وزيـــر ســابــق بالسجن 75 عــامــًا وعلى 
أحد معاونيها 20 عامًا، فيما انتقل آخرون 
أو باتوا  الــبــاد بعد نفيهم  لــإقــامــة خـــارج 

يعيشون في الخفاء.
وأغرق االنقاب الباد في الفوضى. وقتلت 
قــوات األمــن منذ ذلــك الحني أكثر من 1400 
مدني، فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحًا 
حًا فــي أرجـــاء مــيــانــمــار. وأطــيــح حزب 

ّ
مسل

سو تشي في انقاب عسكري بعد اتهامات 
تزوير في انتخابات 2020، التي ُهزم فيها 
حـــزب ســيــاســي مــقــرب مــن الــجــنــراالت وفــاز 
فيها بــفــارق كبير حــزب »الــرابــطــة الوطنية 

تشي.  ســو  بزعامة  الديمقراطية«  اجــل  مــن 
املــــاضــــي،  ــــس/آب  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ ـــن  مــ األول  وفــــــي 
ــغ هــايــنــغ بـــإجـــراء  ــ ــد الـــجـــنـــرال مـــني أونـ وعــ

االنتخابات بحلول أغسطس/آب 2023.
من جهته، قال رئيس وزراء سنغافورة لي 
هــســني لـــونـــغ، إنــــه ال بـــد أن تــســتــمــر رابــطــة 
ــان( فــي  ــ ــيــ ــ ــيــــا )آســ دول جــــنــــوب شــــرقــــي آســ
اســتــبــعــاد املــجــلــس الــعــســكــري فــي ميانمار 
ــى أن يـــتـــعـــاون بــشــأن  مـــن اجــتــمــاعــاتــهــا، إلــ
ــــرت وزارة  خــطــط ســـام مــتــفــق عــلــيــهــا. وذكـ
أن  السبت،  أمــس  السنغافورية،  الخارجية 
لـــي حـــث فـــي مــكــاملــة فــيــديــو، أول مـــن أمــس 
الجمعة، كمبوديا، الرئيس الجديد آلسيان، 
على التواصل مع جميع األطــراف في نزاع 
الكمبودي هون  ميانمار. وقــال لي لنظيره 
ــه ال بـــد أن تـــواصـــل آســـيـــان دعـــوة  ســــني، إنــ
لحضور  ميانمار  مــن  سياسي  غير  ممثل 
ذلــك  لــتــغــيــيــر  قـــــرار  أي  اجــتــمــاعــاتــهــا، وأن 

»يجب أن يستند إلى حقائق جديدة«.
وتأتي تصريحاته في أعقاب زيــارة مثيرة 
للجدل قام بها هون سني األسبوع املاضي 
إلــــــى مـــيـــانـــمـــار، مــلــتــقــيــًا هــــايــــنــــغ، رئــيــس 
الحكومة العسكرية الذي استبعدته آسيان 
مــــن قـــمـــة زعـــمـــائـــهـــا، لــتــقــاعــســه عــــن تــنــفــيــذ 
ــة مــــن خـــمـــس نـــقـــاط إلنـــهـــاء  ــفـ ــؤلـ الـــخـــطـــة املـ
حوار  بإجراء  والسماح  العدائية  العمليات 
بعد انــقــاب الــعــام املــاضــي. وقـــال لــي لهون 
ســني إن أي تــواصــل مــع مــيــانــمــار يــجــب أن 
ــراف املــعــنــيــة«، بــمــا في  ــ يــضــم »جــمــيــع األطــ
أونــغ  بزعامة  املخلوع  الحاكم  الــحــزب  ذلــك 
ــلــــت كـــمـــبـــوديـــا، يـــوم  ــان ســــو تـــشـــي. وأجــ ــ سـ
ــتـــمـــاع االفــتــتــاحــي  األربــــعــــاء املــــاضــــي، االجـ
لــرئــاســتــهــا آلســـيـــان، املــقــرر عــقــده االســبــوع 
 بعض وزراء الخارجية أبلغوا عن 

ّ
املقبل ألن

»صعوبات« في الحضور.
)رويترز، فرانس برس(

واإليـــرانـــيـــني، وقـــد حــدثــت مـــحـــاوالت سابقة 
للتقدم لكنها فشلت جميعها بسبب الوجود 
 هـــذه الــقــرى 

ّ
األمـــيـــركـــي«. وذّكــــر الــبــاحــث بــــأن

»لن  الذين  لإيرانيني«  »استراتيجية  السبع 
الرغم  على  تظاهرات،  منها بسبب  يخرجوا 
من أهمية ما يقوم به األهالي للتذكير بحقهم 

في العودة إلى منازلهم« بحسب رأيه.
ــــزور  ــر الـ ــ ــتـــظـــاهـــرات فــــي ريـــــف ديـ وســـبـــقـــت الـ
ــــرى كـــانـــت خـــرجـــت فـــي بــلــدات  تـــظـــاهـــرات أخـ
تــحــت ســيــطــرة »قـــســـد« فـــي مــحــافــظــة الــرقــة 
غــربــي ديــــر الــــــزور، ألســـبـــاب تــتــعــلــق بــتــرّدي 
 مــصــادر مطلعة في 

ّ
الــحــالــة املــعــيــشــيــة. لــكــن

 األجهزة 
ّ
»العربي الجديد« أن دمشق، أكدت لـ

األمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام طــلــبــت مــن وجــهــاء 
عشائر مقيمني في العاصمة تحريك املوالني 

ميانمار

■ بعد 2003 زادت هجرة الشباب من العراق، وكأن النظام يدفعهم 
دفعًا إلى الخروج من الباد. ومن لم يهاجر عمد النظام إلى إفساده 
باملخدرات واملوبقات أو الذهاب لانتماء إلى املليشيات أو املجاميع 
 مجتمع هم الشريحة التي تبني األوطان، 

ّ
اإلرهابية. الشباب في كل

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 

 
ّ
 من يخسر هو الليرة اللبنانية صعودًا ونزواًل، ويبقى أن

ّ
الواقع، إن

 على كل 
ً
التران ماشي والتدهور مستمر ما دام األفق السياسي مقفا

املعالجات.

■ اثنان لم يعد لهما قيمة، الليرة اللبنانية واملواطن… مجرد أرقام! 
هنيئًا لكم يا أصحاب الفخامة السعادة ويا سادة… جهنم!

■ الحرب اإلعامية أخطر حرب، وعي الجيل هاد بتتخيلوش قديش 
ه تنتشر قضية النقب مثل قضية 

ّ
خطير وبأثر على إسرائيل، خوفها إن

حّي الشيخ جّراح وحرب غزة، فازم نضل ننشر ونعرف الجميع شو 
بصير للنقب، إلنه حرفيًا اللي بصير خطير جدًا جدًا، النقب بشّكل 

مساحة كثير كبيرة من فلسطني #انقذوا_النقب

■ حراك حّي الشيخ جراح هّبة فلسطينيي 1948 خال 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 17 ديسمبر حرق #البوعزيزي نفسه، في 4 يناير توفي البوعزيزي 
متأثرًا بإصابته، في 14 يناير #بن_علي_هرب لكن #تونس بقيت 

لَيت بقيس سعيد. هل يليق بثورة الياسمني أن ينتهي بها 
ُ
قاتل… وابت

ُ
ت

ة!! #قيس_سعيد_إرحل
َ
املطاف بشعبوي، انقابي، مهووس ُسلط

 
ّ
■ هذا كان في عهد الديمقراطية، وكيف األمن يسيطر على أعصابه. لكن

القوات األمنية اليوم تقمع من كانوا يدافعون عن كرامتهم قبل انقاب 
25 يوليو. يجب على كل أمني أن يفهم أنه جزء من املجتمع كمواطن، 

وأنه ليس عبدًا للدكتاتور، وأن مستقبل الباد مع األحرار ودولة 
املؤسسات. #يسقط_قيس_سعيد

سورية،  غربي  شمال  عفرين  مدينة  السبت  أمس  ظهر  عنيف  انفجار  هزّ 
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.

انفجار يهز عفرين
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