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جو  األميركي  الرئيس  فرض  مع  وواشنطن،  موسكو  بين  التوتر  حدة  ارتفعت 
بايدن أقسى عقوبات على كيانات روسية، باإلضافة إلى طرد دبلوماسيين، محمًال 
االستخبارات الروسية مباشرة مسؤولية حملة التجسس اإللكترونية. وفي حين هدد 

بايدن بالمزيد من العقوبات، أعلنت موسكو أن »الرد ال مفر منه«

واشنطن، موسكو ـ العربي الجديد

بـــن  ــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــرتـ ــ املـ ــة  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ الـ أن  يــــــبــــــدو 
الــــرئــــيــــســــن الـــــــروســـــــي فـــاديـــمـــيـــر 
بـــوتـــن واألمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن قد 
ــنـــطـــن ســلــســلــة مــن  ــــرض واشـ تــــاشــــت، مــــع فـ
العقوبات على كيانات وأشخاص وشركات 
ــــرد دبــلــومــاســيــن  تــكــنــولــوجــيــا روســـيـــة، وطـ
معلوماتية  على هجمات  ردًا  أراضــيــهــا،  مــن 
والتدخل في االنتخابات الرئاسية عام 2020 
الذي نسب إلى موسكو، ومنعت املؤسسات 
املالية األميركية من الشراء املباشر لسندات 
خزينة تصدرها روسيا. كما هددت بمعاقبة 
موسكو بشكل إضــافــي فــي حــال »التصعيد 
فــي زعــزعــة االســتــقــرار« الــعــاملــي. فــي املقابل، 
لــم تــتــأخــر روســيــا فــي الــتــحــذيــر مــن أن هــذه 
الــخــطــوات تــزيــد خــطــر حــــدوث مــواجــهــة بن 

البلدين، معلنة أنها سترد على العقوبات.
ــايــــدن، أمــس  بــ الـــرئـــيـــس جـــو  وأعـــلـــنـــت إدارة 
الــخــمــيــس، ســلــســلــة عــقــوبــات ضـــد مــوســكــو، 
ردًا  روس،  ــيــــن  ــلــــومــــاســ دبــ ــــرة  ــــشـ عـ وطـــــــــرد 
ــتــــدخــــل فــي  عـــلـــى هـــجـــمـــات مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة والــ
الــذي   2020 الــعــام  فــي  الرئاسية  االنتخابات 
نسب الى موسكو. وذكر البيت األبيض، في 
يتيح معاقبة  وقــع مرسومًا  بايدن  أن  بيان، 
روســـيـــا مـــجـــددًا بــشــكــل يــــؤدي إلــــى »عــواقــب 
ــلـــت أو  اســتــراتــيــجــيــة واقـــتـــصـــاديـــة إذا واصـ
شجعت تصعيد أعمالها املزعزعة لاستقرار 
ــال بــايــدن، فــي بــيــان، إن جهود  الـــدولـــي«. وقـ
روســـيـــا لــتــقــويــض االنـــتـــخـــابـــات الـــحـــرة في 
الــواليــات املــتــحــدة وأمــاكــن أخـــرى ونشاطها 
»غير  تــهــديــدًا  يشكان  الخبيث  اإللــكــتــرونــي 

عادي« ألمن الواليات املتحدة.
وفـــي إطــــار املـــرســـوم، مــنــعــت وزارة الــخــزانــة 
من  األميركية  املــالــيــة  املــؤســســات  األميركية 

الـــشـــراء املــبــاشــر لــســنــدات خــزيــنــة تــصــدرهــا 
ــا بـــعـــد 14 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــقــبــل.  ــيــ روســ
وفــرضــت عــقــوبــات أيــضــًا على ســت شركات 
تــكــنــولــوجــيــا روســـيـــة مــتــهــمــة بــدعــم أنشطة 
ــقــــوم بـــهـــا اســـتـــخـــبـــارات  ــتــــي تــ الـــقـــرصـــنـــة الــ
ــلــــى هـــجـــوم  عــ ذلـــــــك ردًا  مــــوســــكــــو. ويـــــأتـــــي 
كناقل  استخدم   2020 فــي  كبير  معلوماتية 
أميركي  برمجيات  نــاشــر  ويــنــدز«،  »ســـوالر 
ــال ثــغــرة أمنية  ــ تــمــت قــرصــنــة مــنــتــجــه إلدخـ
ــاالت  ــدة وكــ بـــن مــســتــخــدمــيــه بــمــا يــشــمــل عــ
فيدرالية أميركية. وتتهم إدارة بايدن روسيا 
ــذا الــهــجــوم.  رســمــيــًا بــأنــهــا مــســؤولــة عـــن هــ
وأوضح البيت األبيض، في البيان، أن »هذه 
الــشــركــات مــســؤولــة عـــن الــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
الروسي. سنواصل  التكنولوجي لاقتصاد 
ــــن أنــشــطــة  ــا املــــســــؤولــــيــــة عـ ــ ــيـ ــ تـــحـــمـــيـــل روسـ
الــفــضــاء الــســيــبــرانــي الــخــبــيــثــة مــثــل حــادثــة 
ســــوالر ويــنــدز بــاســتــخــدام جــمــيــع الــتــدابــيــر 
ــاف أن »الــــواليــــات املــتــحــدة  ــ ــتـــاحـــة«. وأضــ املـ
في  متورطة  الروسية  االستخبارات  تعتبر 
النطاق  واســعــة  إلــكــتــرونــيــة  تجسس  حملة 

باستخدام سوالر ويندز«.
وفرضت الخزانة األميركية عقوبات على 32 
كيانًا وشخصًا بتهمة محاولة »التأثير على 
املتحدة  الــواليــات  في  الرئاسية  االنتخابات 
وفق  الروسية،  الحكومة  باسم   »2020 العام 
الــبــيــت األبـــيـــض. وكــانــت وكــــاالت املــخــابــرات 
املاضي،  الشهر  تقرير  فــي  ذكـــرت،  األميركية 
أن بوتن وجه على األرجــح الجهود الرامية 
لدعم وضع الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب في االنتخابات الرئاسية. وبالتنسيق 
ــدا وبــريــطــانــيــا  ــنـ ــع االتــــحــــاد األوروبــــــــي وكـ مـ
أيضًا  األميركية  اإلدارة  فرضت  وأســتــرالــيــا، 
عــقــوبــات عــلــى ثــمــانــيــة أشـــخـــاص وكــيــانــات 
»شريكة في احتال شبه جزيرة القرم والقمع 

املستمر فيها«. وذكر البيان »قررت الواليات 
املـــتـــحـــدة طـــــرد عــــشــــرة مــــن أعــــضــــاء الــبــعــثــة 
يوجد  واشنطن.  في  الروسية  الدبلوماسية 
لاستخبارات  تابعة  عناصر  املوظفن  بــن 
الــروســيــة«. وفـــي إطـــار هـــذا املـــرســـوم، منعت 
ــة  ــيـ ــالـ ــات املـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــة املـ ــيــ ــركــ ــيــ ــة األمــ ــ ــزانـ ــ ــــخـ الـ
األميركية من الشراء املباشر لسندات خزينة 
ــيــــا بـــعـــد 14 يـــونـــيـــو املــقــبــل.  تـــصـــدرهـــا روســ
أمــــا بـــشـــأن االتـــهـــامـــات بــمــكــافــآت عــرضــتــهــا 

بغداد ـ محمد علي، سالم الجاف

يــفــتــح الـــهـــجـــوم الـــجـــديـــد عــلــى مـــطـــار أربــيــل 
ــاء - الــخــمــيــس، والــــذي  ــعــ الــــدولــــي، لــيــل األربــ
تـــزامـــن مـــع هــجــوم صـــاروخـــي هـــو األول من 
نوعه على معسكر صغير )معسكر زليكان( 
للقوات التركية شمال شرقي املوصل في بلدة 
بعشيقة، صفحة مواجهة جديدة في مناطق 
شمالي العراق ضمن محافظة نينوى وإقليم 
كردستان، وتحديدًا مدينة أربيل التي تضم 
أضـــخـــم تـــواجـــد عــســكــري غـــربـــي فـــي قــاعــدة 

حرير شمالي املدينة املاصقة ملطار أربيل.
وفي تطورات الهجمات، أعلنت حكومة إقليم 
كردستان، أن طائرة مسّيرة مفخخة هاجمت 
موقعًا للتحالف الدولي في مطار أربيل، من 
دون أن يسفر ذلك عن أي خسائر بشرية. لكن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أكــدت  مــصــادر خــاصــة بـــ
نــت فيه 

ّ
ــز

ُ
مــاديــة لحقت بمبنى خ أن خسائر 

مـــعـــدات عــســكــريــة داخــــل املـــوقـــع املــســتــهــدف، 

روسيا على حركة »طالبان« ملهاجمة جنود 
أميركين أو أجانب في أفغانستان، فقد بقي 
الــبــيــت األبــيــض فــي الــوقــت الـــراهـــن متكتمًا، 
مـــؤكـــدًا أن هــــذه الــقــضــيــة »تـــــدار عــبــر قــنــوات 
دبلوماسية وعسكرية واستخبارية«. ونقلت 
صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« عـــن مــســؤول 
أميركي قوله إن »اإلعــان عن الــرد األميركي 
ــراء رغــبــة بـــايـــدن مـــن فــريــقــه اتــخــاذ  تــأجــل جــ
إجــراءات أكثر فاعلية«. وأشار إلى أن بايدن 
أبلغ بــوتــن، خــال اتــصــال الــثــاثــاء املاضي، 
ــراءات« فــي األيــام  ــ أن واشــنــطــن »ستتخذ إجـ

املقبلة.
وردًا على ذلــك، أعلنت املتحدثة باسم وزارة 
الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، أمس  الخارجية 
األميركية  العقوبات  على  الــرد  أن  الخميس، 
الجديدة »ال مفر منه«، وأن الوزارة استدعت 
ــكــــو جــــون  الـــســـفـــيـــر األمـــــيـــــركـــــي لـــــــدى مــــوســ
ســولــيــفــان. وقـــالـــت فـــي تــصــريــحــات متلفزة 
»الـــواليـــات املــتــحــدة لــيــســت مــســتــعــدة لقبول 
متعدد  عاملًا  بأن هناك  املوضوعية  الحقيقة 
الهيمنة األميركية. ال مفر  األقطاب يستبعد 
من الرد على العقوبات«. واعتبرت زاخاروفا 
اهتمام  تعكس  ال  بــايــدن  إدارة  ــراءات  ــ إجـ أن 
مــع موسكو.  الــعــاقــات  فــي تطبيع  واشنطن 

انــدلــعــت فيه الــنــيــران واســتــدعــى دخـــول فرق 
ــل  ــي لـــلـــمـــرة األولــــــــى إلـــــى داخــ ــدنــ ــاء املــ ــ ــفـ ــ اإلطـ

القاعدة للتعامل معه والسيطرة عليه.
ووفقًا ملسؤول عسكري في قوات البشمركة، 
من  الهاتف  عبر  الجديد«  »العربي  لـ تحدث 
مدينة أربــيــل، فــإن اســتــخــدام طــائــرة مسّيرة 
مفخخة في الهجوم يأتي ردًا على تفاهمات 
ــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  ــكـــومـ ــة بــــن حـ ــقـ ــابـ سـ
وأربـــيـــل بــشــأن إبــعــاد املــلــيــشــيــات عــن حــدود 
اإلقليم، ويفهم على أنه رسالة من املليشيات 
ــذا اإلجـــــراء لــن يــوقــف الــهــجــمــات على  ــأن هـ بـ
وسيلة  املسّيرة  الطائرات  واستخدام  أربيل 
بــديــلــة عـــن الــقــصــف الــــصــــاروخــــي. وأضــــاف 
املـــســـؤول أن الــطــائــرة املــســتــخــدمــة تـــّم جمع 
أجــــــزاء مــنــهــا، ويــظــهــر أنـــهـــا لــيــســت محلية 
الـــصـــنـــع، بــــل مــــن جـــيـــل مـــتـــوســـط لـــطـــائـــرات 
»الــــــــــدرون« ثـــابـــتـــة الـــجـــنـــاح، وكــــانــــت تــحــمــل 
شحنة متفجرة ال تقل عن 10 كيلوغرات من 
مــادة »تي أن تــي«، مرجحًا أن تكون الطائرة 
مــن بــن مــعــدات حــصــل عليها الــعــراق خــال 
حربه مع تنظيم »داعش« من دولة مجاورة، 
في إشارة إلى إيــران. وبحسب املسؤول، فإن 
تفاصيل جديدة حول االعتداء ستنشر خال 
الـ48 ساعة املقبلة بمشاركة التحالف الدولي 
الذي يحقق بالهجوم، ملمحًا إلى أن اإلقليم 
 الــــرد عــلــى تــلــك الهجمات 

ّ
قــد يــســتــخــدم حـــق

بـــاســـتـــهـــداف املـــنـــاطـــق الــــتــــي تــنــطــلــق مــنــهــا 
في  املليشيات  مــواقــع  االعــتــداءات، وتحديدًا 

حال لم تكن بغداد قادرة على لجمها.
وبعد ساعات من هجومي أربيل وبعشيقة، 
ــد الـــشـــعـــبـــي« فــي  »الـــحـــشـ ـــ ــّران لـ ــ ــقـ ــ تـــعـــرض مـ
منطقتي بــرطــلــة وبــارمــيــا الــحــدوديــتــن مع 
صاروخين  هجومن  إلــى  كردستان،  إقليم 
ــقـــات مــدفــعــيــة، أســـفـــرت عـــن جــــرح عــدد  ورشـ
»الحشد«.  لـ التابعة  املليشيات  عناصر  مــن 
ــراد  ــ ــد أفـ ــ ــو أحـ ــ ــهــــم جـــاســـم الـــشـــبـــكـــي، وهـ واتــ

وحملت اإلدارة األميركية مسؤولية ما يحدث 
بخصوص العاقات مع روسيا، مشيرة إلى 
أن موسكو »أكدت مرارًا أن مثل هذا النهج ال 
يستجيب ملصالح شعبي القوتن النوويتن 
الــرئــيــســيــتــن الــلــتــن تــتــحــمــان املــســؤولــيــة 
التاريخية عن مصير العالم«. وأضافت »في 
حــديــثــه مــع الــرئــيــس الـــروســـي، أعـــرب بــايــدن 
عــن اهــتــمــامــه بتطبيع الــعــاقــات الــروســيــة - 
األميركية، لكن تصرفات إدارته تظهر عكس 
ــبـــرت أن »الـــخـــطـــوات الــعــدائــيــة  ــتـ ذلــــــك«. واعـ
خطر  تزيد  املتحدة  الــواليــات  تتخذها  التي 
ــدوث مـــواجـــهـــة بـــن مــوســكــو وواشـــنـــطـــن،  ــ حـ
وإنها ستتكبد ثمن إلحاق الضرر بالعاقات 

الثنائية«.
وعلى الرغم من هذا التصعيد األكبر من إدارة 
بايدن باتجاه موسكو، أعلن مسؤول أميركي 
 مــقــتــرح 

ّ
رفـــيـــع املـــســـتـــوى لـــوســـائـــل إعـــــام أن

ــا زال قــائــمــًا لــعــقــد قــمــة مـــع بــوتــن  ــايـــدن مـ بـ
 
ً
 لقاء مماثا

ّ
»في األشهر املقبلة«، معتبرًا أن

»بــالــغ األهــمــيــة« مــن أجـــل وقـــف »التصعيد« 
قبل »تــفــاقــم« الــوضــع. وأشـــار إلــى أن بعض 
التدابير التي اتخذها الرئيس األميركي ضد 
روسيا لن تعلن. وقال إن »بعض ردودنا على 
وكــان  معلنة«.  غير  ستبقى  التحركات  هــذه 

بــــالــــوقــــوف وراء  الـــبـــشـــمـــركـــة،  ــد«،  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ »الـ
الهجومن، وقال إن »املناطق التي نفذ منها 
الــهــجــومــان خــالــيــة مـــن داعـــــش، ونــعــتــقــد أن 
البشمركة هي الجهة التي تقف وراءهما ردًا 
على قصف أربيل الذي تتهمنا فيه«، مضيفًا 
في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، أن 
لها  أي عاقة  نفت  أن  الحشد سبق  »قــيــادة 
بالهجمات على أربيل، لكن األكراد مصرون 
الحشد  األمــيــركــيــة ضــد  الحملة  تبني  عــلــى 

الشعبي«.
ــــون فـــــي قــــيــــادة  ــــؤولـ ــــسـ ــد مـ ــ ــ ــــل، أكـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
عــمــلــيــات الــجــيــش فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، أن 
الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر 
»زلــيــكــان«، واملـــعـــروف أيــضــًا بــاســم معسكر 
بعشيقة )35 كيلومترًا شمال شرقي املوصل( 
ــــوة تـــركـــيـــة صــغــيــرة  والـــــــذي تـــتـــواجـــد فـــيـــه قـ
مــنــتــصــف  مـــنـــذ  عـــنـــصـــر،   200 ــتــــجــــاوز  تــ ال 
منطقة  من  فذ 

ُ
ن  ،2015 الثاني  يناير/كانون 

الشبكي«،  »الــحــشــد  مليشيا  فيها  تــتــواجــد 
أبــــــرز الـــفـــصـــائـــل الـــتـــي تــنــتــشــر فــــي مــنــاطــق 
ســهــل نــيــنــوى ومــدعــومــة مـــن طـــهـــران. وأكـــد 
»العربي  ضابط رفيع في الجيش العراقي لـ
الجديد«، أن الهجوم الذي وقع بالتزامن مع 
أسفر  أربــيــل،  مطار  استهدف  الــذي  الهجوم 
تــركــي، كما أصيبت طفلة  عــن مقتل جــنــدي 
للمعسكر بجروح  عراقية في قرية مجاورة 
خطيرة، وجرى تنفيذه من منطقة تل عدس 
التي تخضع لسيطرة »الحشد الشبكي«، أو 

»اللواء 30«. ما يعرف بـ
الــعــراقــيــة مصطفى  الحكومة  رئــيــس  وكـــان 
بفتح  كردستان  إلقليم  تعهد  قــد  الكاظمي 
تــحــقــيــق لــكــشــف الــجــهــات الـــتـــي تــقــف وراء 
الهجوم الذي تعرض له مطار أربيل. وقال 
اللواء  الكاظمي،  باسم  العسكري  املتحدث 
يحيى رســــول، فــي بــيــان، إن األخــيــر »وّجـــه 
التي  االعـــتـــداءات  فــي  فـــوري  بفتح تحقيق 

الكرملن رأى، قبل صدور العقوبات، أنها لن 
»تساعد« خطط عقد قمة بن بوتن وبايدن 
اقــتــرحــهــا الــبــيــت األبــيــض الــثــاثــاء املــاضــي. 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــن دمــيــتــري  وقــــــال املـ
بــيــســكــوف، أمــــس الــخــمــيــس، »مــــن الـــواضـــح 
تساعد  لن  املطروحة  املرجحة  العقوبات  أن 
فــي عقد لــقــاء كــهــذا«، مــشــددًا على أنــه يعود 
»للرئيسن أن يقررا إن كان )فرض عقوبات( 

سيمنع أو ال يمنع« عقد القمة.
في السياق، عبرت الــدول األعضاء في حلف 
شـــمـــال األطـــلـــســـي، أمـــــس، عـــن دعــمــهــا لــقــرار 
روسيا  على  مالية  عقوبات  فــرض  واشنطن 
وطــــرد عــشــرة دبــلــومــاســيــن. وقــــال الــحــلــف، 
فـــي بـــيـــان، إن »دول حــلــف شــمــال األطــلــســي 
تعبر عــن دعــمــهــا وتــضــامــنــهــا مــع حليفتها 
الــواليــات املتحدة بعد اإلعـــان عــن إجـــراءات 
تهدف إلى الرد على أنشطة روسيا املزعزعة 
لاستقرار«. كما أعلن وزير خارجية االتحاد 
ــل، أمـــــــس، بــاســم  ــ ـــوريـ األوروبـــــــــــي جــــوزيــــب بــ
الـــدول الــــ27 األعــضــاء، »تــضــامــن« التكتل مع 
الواليات املتحدة، مضيفًا »نشارك شركاءنا 
مخاوفهم. على كل الاعبن االمتناع عن أي 
سلوك غير مسؤول ومــزعــزع لاستقرار في 

الفضاء اإللكتروني«.

واصفًا  أخـــرى«،  أربيل ومناطق  في  حدثت 
بــأنــه »نـــوع مــن األعــمــال اإلرهابية  الهجوم 

هدفها زعزعة األمن«.
الثاني من نوعه خال  الهجوم،  ويعد هــذا 
العام الحالي، إذ قتل متعاقد مدني أجنبي 
وجرح خمسة آخرون باإلضافة إلى جندي 
ــواريــــخ اســـتـــهـــدف  ــركــــي، بـــهـــجـــوم بــــصــ ــيــ أمــ
قاعدة للتحالف قرب مطار أربيل منتصف 
فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، ســبــقــه هــجــوم في 

أكتوبر/تشرين األول املاضي أيضًا.
وال يبدو أن اإلقليم يعّول على التحقيقات 
الــتــي تــجــريــهــا بـــغـــداد، خــصــوصــًا أن لجنة 
ســـابـــقـــة أعـــلـــنـــت بــــغــــداد عــــن تــشــكــيــلــهــا فــي 
ــلـــى أربــــيــــل مــنــتــصــف  الـــهـــجـــوم الـــســـابـــق عـ

اآلن عما توصلت  لغاية  لم تكشف  فبراير، 
إليه، على غرار نحو 20 لجنة أخرى مماثلة 
شكلتها بغداد عقب هجمات طاولت قواعد 
ومــعــســكــرات عـــراقـــيـــة. وقــــال عــضــو الــحــزب 
»الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« الــحــاكــم في 
الجديد«،  »العربي  لـ كركولي،  علي  اإلقليم، 
تشبه  بــاتــت  التحقيقية  بــغــداد  »لــجــان  إن 
إلـــى حـــد كــبــيــر لــجــان مــحــاربــة الــفــســاد في 
بــغــداد، فــا يعول عليها بــشــيء«، مبينًا أن 
»املعلومات املتوفرة لدينا هي أن مليشيات 
مرتبطة بإيران تقف وراء الهجوم، وال أحد 
وأضـــاف  غــيــرهــا«.  لتنفيذه  إمــكــانــيــة  يملك 
ه أن يطلب من الواليات 

ّ
أن »اإلقليم من حق

ــتــــحــــدة ومـــجـــلـــس األمــــــــن املــــســــاعــــدة فــي  املــ

بغداد  أن  بما  املليشيات،  تلك  مــن  حمايته 
عاجزة عن حمايته وحماية نفسها منه«.

ــار  ــراقـــي، ديـ ــعـ مـــن جــهــتــه، أوضـــــح الـــنـــائـــب الـ
ــــوات  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »قـ ـــ بـــــــــرواري، لـ
التحقيق  على خط  الــدولــي دخلت  التحالف 
الهجوم«،  وننتظر قريبًا صدور بيان بشأن 
الــهــجــوم بــطــائــرة مــســّيــرة »يعني  مضيفًا أن 
التي  تــطــورًا خطيرًا فــي سلسلة االعـــتـــداءات 
كانت تتم بالصواريخ، وتترافق مع ضغوط 
سياسية على اإلقليم في ملفات عدة«، متهمًا 
»مليشيات معروفة«، بالوقوف  من وصفهم بـ

وراء الهجوم.
ــأن الـــســـيـــاســـي واألمــــنــــي  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــيـــر فـ ــبـ الـــخـ
أن تصعيد  رأى  الــنــعــيــمــي،  أحــمــد  الــعــراقــي، 
املليشيات انتقل من بغداد إلى شمال العراق، 
التركي  املعسكر  اســتــهــداف  هــو  الــافــت  لكن 
ــاء. وأضـــــاف  ــ ــعــ ــ أيـــضـــًا فــــي هـــجـــوم لـــيـــل األربــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــنــعــيــمــي، فـــي حــديــث لـــ
ال  الــعــراق  فــي  العاملة  املسلحة  الفصائل  أن 
تتحرك بمثل هذه الهجمات بشكل انفرادي، 
التركي  اســتــهــداف معسكر بعشيقة  فــإن  لــذا 
ــة كـــبـــيـــرة فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــ ــ قــــد يــــكــــون لــــه داللـ
بــالــعــاقــات اإليـــرانـــيـــة - الــتــركــيــة فـــي الــفــتــرة 
األخــيــرة والــخــافــات حـــول عـــدد مــن املــلــفــات، 
إذ مـــن الــبــديــهــي أن أي رســـائـــل تــريــد إيـــران 
إيــصــالــهــا ألي جــهــة، ســيــكــون الــعــراق ساحة 
لــهــا مــن خـــال املــلــيــشــيــات. واعــتــبــر النعيمي 
أن اســتــمــرار نــشــاط املــلــيــشــيــات فـــي مناطق 
شمال  بعشيقة  مــثــل  مسيحية  غالبية  ذات 
البابا فرنسيس  شرقي املوصل، التي زارهــا 
الكاظمي  حكومة  أن  يعني  املــاضــي،  الشهر 
لــم تحقق أي تــقــدم بــشــأن إخــراجــهــا مــن تلك 
املناطق، كما أنه قد يفتح باب مواجهة جديد 
»جــزءًا  الكاظمي   حكومة 

ً
نينوى، محما في 

من املسؤولية بسبب ضعفها أمام املليشيات 
وتحركاتها املستمرة ضد إرادة الدولة«.

عنصر أمن روسي على مدخل السفارة في واشنطن أمس )مانديل نغان/فرانس برس(

الموقع المستهدف يقع في مطار أربيل )صافين حامد/فرانس برس(

ناصر السهلي

أحالت سياسات الدنمارك األخيرة، 
مئات الالجئني السوريني منذ عام 

2015 إلى »مقيمني غير قانونيني«، 
عبر تجميد إقاماتهم، في استمرار 
ملآس كثيرة ترافقهم. وبات عشرات 

الشباب، امللتحقني بالدراسة واألعمال، 
تحت رحمة السياسة الجديدة، مع 

انعكاس األمر على نفسية العائالت 
التي تخشى التشتت مجددًا. ينبع 

ذلك من نظرة حكومة يسار الوسط، 
برئاسة ميتا فريدركسن، التي تعتبر 

العاصمة السورية دمشق وريفها 
»آمنتني«، بناء على لقاءات سابقة 

مع أمنيي النظام لوفود زارت سورية 
ولبنان. وعندما تستطلع »العربي 

الجديد« آراء دنماركيني، وبعضهم من 
اليسار، ويسار ويمني الوسط، يعّبرون 

عن سخطهم من تحول سياسات 
بلدهم املتشددة إلى عناوين رئيسية 
في الصحافة األجنبية، رافضني كل 

املبررات املستهدفة لالجئني السوريني، 
ومحذرين من خطورة »رمي هؤالء 

في حضن ديكتاتور سورية«.
وال يتعلق األمر بـ900 إنسان فقط، 

بل بالجميع لو عاد القرار لليمني 
املتطرف، إذ تتعالى الدعاية الفاشية 

من مجموعات »جيل الهوية« املتطرفة 
بملصقات: »خبر جيد.. يمكنك 

االستمتاع بشمس سورية.. بلدك 
بحاجة إليك«. وعلى الرغم من تحذير 
تقارير حقوقية ومتخصصة، محلية 

وعاملية، وآخرها عن استخدام السالح 
الكيميائي، من خطورة الوضع، 
تستمر الحكومة بتبني ما أقره 

يمني الوسط بدعم اليمني املتطرف، 
بني عامي 2015 ومطلع 2016، مع 

السوريني والعرب. ويستند ذلك في 
األساس إلى موقف إيديولوجي عند 
معسكر التطرف والتعصب القومي 

األوروبي، يعتبر وجود مهاجرين 
عرب »مهددًا لهوية أوروبا«.

صحيح أن تجميد اإلقامات ال يعني 
بالضرورة الترحيل الفوري، لكنه في 
املقابل يفضح ثمار الخدمات األمنية 

التي راكمها نظام دمشق، بإشعال 
الحرائق والظهور كإطفائي، وتوجيه 

خاليا إرهاب )نحو العراق وغيره 
سابقًا( واإليقاع بها. كما اختطف 
أجانب للمساومة عليهم، حسبما 

شف أخيرًا في أواخر عهد الرئيس 
ُ
ك

السابق دونالد ترامب، عدا تقديمه 
خدمات في سياق »البحث عن جثث 

جنود االحتالل اإلسرائيلي«.
في نهاية املطاف، بالتأكيد أن ماليني 

املهجرين السوريني يودون العودة إلى 
الديار، لكن بوجود االحتاللني الروسي 

واإليراني، وتوابعهما، ونظام قهري 
دّمر سورية ووحدتها، تصبح الرغبة 
كابوسًا، ما لم تتحرر البالد من نظام 
جلب غزاة استباحوها، حتى يصبح 

أهلها غرباء، واملرتزقة يحلون مكانهم، 
كأنها »تغريبة فلسطينية« أخرى، 

يؤمل أال تتواصل.

تعرض موقع للتحالف 
الدولي في مطار 

أربيل لهجوم جديد، 
بطائرة مسيّرة، كما 

تعرض معسكر تركي 
في بعشيقة لهجوم 

متزامن، فيما ال تزال 
الحكومة العراقية غير 
قادرة على لجم هذه 

االعتداءات

أن  على  )الصورة(  بارزاني  مسرور  كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  شدد 
المسؤولين عن هجوم أربيل سيحاَسبون، مؤكدًا أن »هذه الهجمات 
أمننا  لتقويض  ســافــرة  محاولة 
التحالف  مع  وتعاوننا  الداخلي 
»تويتر«:  عبر  وأضــاف  ــي«.  ــدول ال
ال  مسلحة  جــمــاعــات  أي  »عــلــى 
تعمل ضمن قوات األمن العراقية 
ــســحــاب فـــورًا من  الــرســمــيــة، االن
وسأجري  كردستان،  إقليم  حدود 
مع  محادثات  المقبلة  األيام  في 
لبحث  ودوليين  عراقيين  شركاء 

سبل تحقيق ذلك«.

مطالبة بانسحاب المسلحين

  شرق
      غرب

مقتل وإصابة 18 بتفجير 
في بغداد

ــــي ســــــوق شـــرقـــي  تـــســـبـــب تـــفـــجـــيـــر فـ
بــــــغــــــداد، أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، بــمــقــتــل 
آخــــريــــن،   15 وإصــــــابــــــة  ــيــــن  مــــدنــ  3
واحتراق عدد من السيارات. وذكرت 
خلية اإلعــــام األمــنــي، فــي بــيــان، أن 
»االنـــفـــجـــار وقــــع فـــي أحــــد األســـــواق 
بــغــداد«.  شــرقــي  الحبيبية  بمنطقة 
صالح  برهم  العراقي  الرئيس  ودان 
»علينا  تــغــريــدة  فــي  وقـــال  التفجير، 
ــيـــة  ــنـ ــز أجــــهــــزتــــنــــا األمـ ــزيــ ــعــ ــم وتــ ــ ــ دعـ
ــا  املــــضــــحــــيــــة فـــــــي مــــكــــافــــحــــة خــــايــ

اإلرهاب«.

)العربي الجديد(
 

إسرائيل اعتقلت 1400 
فلسطيني هذا العام

ذكرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، 
االحــــــتــــــال  أن  الـــــخـــــمـــــيـــــس،  أمــــــــــس 
فلسطيني   1400 اعتقل  اإلسرائيلي 
منذ مطلع العام الحالي، بينهم أكثر 
مـــن 230 قـــاصـــرًا تــقــل أعـــمـــارهـــم عن 
18 عــامــًا، و39 امــــرأة. وذكــــرت هيئة 
شــــؤون األســــرى واملــحــرريــن ونـــادي 
الــدفــاع  ومــركــز  الفلسطيني  األســيــر 
ــن الــــحــــريــــات والــــحــــقــــوق املـــدنـــيـــة  ــ عـ
ــلــــوة- حــ وادي  ومـــــركـــــز  )حـــــــريـــــــات( 

الــــقــــدس، فـــي تــقــريــر بــمــنــاســبــة يــوم 
األسير الفلسطيني، أن إجمالي عدد 
املعتقلن الفلسطينين في السجون 

اإلسرائيلية بلغ 4500 معتقل.
)رويترز(

 
»حماس« تطالب 

السعودية باإلفراج عن 
المعتقلين

أكد املتحدث باسم حركة »حماس«، 
 ال 

ّ
فــوزي برهوم، أمــس الخميس، أن

ــــاق لــبــقــاء الــقــيــادي  مــبــرر عــلــى اإلطـ
في الحركة محمد الخضري ونجله، 
ــيـــن، فــي  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــلــــن الـ ــقــ ــتــ واملــــعــ
السجون السعودية. وشدد في بيان، 
على أنه »آن األوان إلطاق سراحهم 
ــة تعيش  جــمــيــعــًا، وتــحــديــدًا أن األمــ
أيام شهر رمضان، فالواجب الديني 
والـــقـــيـــمـــي واألخـــــاقـــــي يــحــتــم عــلــى 
السلطات السعودية إطاق سراحهم 

فورًا، وإعادتهم إلى أهلهم«.
)العربي الجديد(

 
شكري: ملتزمون 

التفاوض حول سد 
النهضة

ــلــــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة املــــصــــري،  أعــ
ــكــــري )الـــــــصـــــــورة(، خـــال  ــامــــح شــ ســ
الـــشـــؤون األفــريــقــيــة  اجــتــمــاع للجنة 
في مجلس الــنــواب، أمــس الخميس، 
مـــن دول صــديــقــة، مثل  أن شـــركـــات 
مــشــروع  تنفيذ  عــلــى  تعمل  الــصــن، 
ســـد الــنــهــضــة، مــدعــيــًا أنــــه ال تــوجــد 
دول صــديــقــة تــمــول الــســد اإلثــيــوبــي 
بــشــكــل مــبــاشــر، بــاعــتــبــار أن شــركــاء 
مصر الدولين يرون أن املشروع هو 
محل خاف بن الدول الثاث، مصر 
والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، بــمــا يستلزم 
ــنــــب االنــــــــخــــــــراط فــــــي عـــمـــلـــيـــات  تــــجــ
التمويل. وشدد على أن باده ال تزال 
ملتزمة باملسار التفاوضي حول سد 

النهضة.
)العربي الجديد(

 
إخالء سبيل 6 موقوفين 

بانفجار مرفأ بيروت
قّرر املحقق العدلي في انفجار مرفأ 
ــيــــروت الـــقـــاضـــي طــــــارق الــبــيــطــار،  بــ
ة 

ّ
الــخــمــيــس، إخـــاء سبيل ست أمـــس 

موقوفن في القضية، هم الرائد في 
أمن الدولة جوزيف النداف، والرائد 
في األمن العام شربل فواز، والرقيب 
الـــخـــطـــيـــب،  ــــد  ــالـ ــ خـ الــــجــــمــــركــــي  أول 
إلـــيـــاس  الـــجـــمـــركـــي  أول  والــــرقــــيــــب 
شــاهــن، واملــوظــف جــونــي جــرجــس، 
ــــدى دائــــــــرة املــانــيــفــســت  ــاتــــب لــ ــكــ والــ
واملـــســـؤول عــن الــجــردة مــخــايــل املــر، 
ــــدى الــقــلــم  ــواز ســـفـــرهـــم لـ ــ وإيــــــــداع جــ
ــه، فــيــمــا رّد طــلــبــات ســائــر  الــتــابــع لــ

املوقوفن.
)العربي الجديد(

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــلـــف الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــع  ــر مـ حـــضـ
فلسطن املحتلة في بيروت، في اليومن 
املـــاضـــيـــن، خــــال جـــولـــة مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية األميركي للشؤون السياسية 
ديفيد هيل، بهدف دفعها قدمًا. وكانت 
املفاوضات اللبنانية ـ اإلسرائيلية غير 
املباشرة قد توقفت في جولتها الرابعة 
في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، 
إثــر اتــســاع رقعة الــخــافــات والــهــّوة في 
الخطوط  صعيد  على  الطرفن  مــواقــف 
التفاوض. وزار هيل، أمس،  ومساحات 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون في 
اليوم الثاني من جوالته على املسؤولن 
اللبنانين. وأكد عون أهمّية االستمرار 
ــات تـــــرســـــيـــــم الــــــحــــــدود  ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ فـــــــي مـ
واســتــكــمــال الــــدور األمــيــركــي مــن موقع 
الــوســيــط الــنــزيــه والـــعـــادل، مــشــّددًا على 
يــطــّور موقفه وفقًا  أن  للبنان  ــه يحق 

ّ
أن

الــقــانــون  ملصلحته وبــمــا يــتــنــاســب مــع 
الـــدولـــي ووفـــقـــًا لـــأصـــول الـــدســـتـــورّيـــة. 
وطــــالــــب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي بــاعــتــمــاد 
ــيــــن لــتــرســيــم الـــخـــط وفــقــًا  ــراء دولــ ــبــ خــ
القيام  بعدم  وااللتزام  الدولي،  للقانون 
بأعمال نفطّية أو غازّية وعدم البدء بأي 
أعمال تنقيب في حقل كاريش )في بحر 
 ،9 للبلوك  املــحــاذي  املــحــتــلــة(،  فلسطن 

جنوبي لبنان. 
ــزام إدارة  ــ ــتــ ــ ــ ال أكــــــد هـــيـــل  مـــــن جـــهـــتـــه، 
ــدن املـــســـتـــمـــر تــجــاه  ــايــ ــو بــ ــيـــس جــ ــرئـ الـ
املشتركة  و»رغبتنا  اللبناني  الشعب 
فــي االســتــقــرار واالزدهـــــار فــي لــبــنــان«. 
اللبناني يعاني ألن  وذكــر أن »الشعب 
القادة اللبنانين فشلوا في االضطاع 
بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــم فـــــي وضــــــع مــصــلــحــة 
ومـــعـــالـــجـــة  األول،  املـــــقـــــام  فـــــي  ــلــــد  ــبــ الــ
املـــشـــاكـــل االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــدوا جــنــى  ــ ــقـ ــ ــنــــاس فـ ــالــ املــــتــــصــــاعــــدة. فــ
عــمــرهــم، ولـــم يــعــد بإمكانهم الــوصــول 
وهم  األساسية،  الصحية  الرعاية  إلــى 
ــم«.  ــرهـ ــام أسـ ــعـ ــل إطـ يــكــافــحــون مـــن أجــ
ودعــــــا إلـــــى »تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة ولــيــس 
عرقلة قيامها، اآلن هو وقــت اإلصــاح 

الـــشـــامـــل. فــأمــيــركــا واملــجــتــمــع الــدولــي 
هــــم عـــلـــى اســـتـــعـــداد لـــلـــمـــســـاعـــدة. لــكــن 
ال يــمــكــن املـــســـاعـــدة مـــن دون الــشــريــك 
الــلــبــنــانــي«. وأضــــاف أن »أولــئــك الــذيــن 
يواصلون عرقلة تقّدم أجندة اإلصاح، 
ــــات  ــــواليـ ــع الـ ــ يــــغــــامــــرون بـــعـــاقـــتـــهـــم مـ
املتحدة وشركائها ويعّرضون أنفسهم 
الله،  العقابية«. وعن حزب  لــإجــراءات 
قـــال إن »تــكــديــس حـــزب الــلــه لأسلحة 
الـــخـــطـــرة والـــتـــهـــريـــب واألنـــشـــطـــة غــيــر 
املــشــروعــة والــفــاســدة األخــــرى يــقــّوض 
يسلب  إنه  الشرعية.  الدولة  مؤسسات 
مــن الــلــبــنــانــيــن الـــقـــدرة عــلــى بــنــاء بلد 
ي 

ّ
مسالم ومزدهر. وإيران هي التي تغذ

ــلـــدولـــة وهــــذا  ــتـــحـــدي لـ ــذا الـ ــ وتــــمــــّول هـ
التشويه للحياة السياسية اللبنانية«. 
»تسهيل  لـ وأبــــدى اســتــعــداد واشــنــطــن 
املـــفـــاوضـــات بـــشـــأن الـــحـــدود الــبــحــريــة 
بن لبنان وإسرائيل على األسس التي 
ــا فـــي هــــذه املـــبـــاحـــثـــات. وهـــذه  بـــدأنـــاهـ
املفاوضات لديها إمكانية فتح األبواب 

أمام فوائد اقتصادية كبيرة للبنان«.
وجــــــاءت الـــتـــطـــورات فـــي الـــوقـــت الـــذي 
رفض فيه عون توقيع تعديل املرسوم 
املــنــطــقــة  حـــــــدود  يــــحــــّدد  الـــــــذي   ،6433
االقتصادية الخالصة اللبنانية قبل أن 
القرار مجتمعًا.  الــوزراء  يتخذ مجلس 
 هذا التعديل من شأنه أن 

ّ
مع العلم أن

يصّحح حدود لبنان البحرية، فينتهي 
الــخــط الــجــنــوبــي عــنــد نــقــطــة 29 الــتــي 
ستتحول إلى نقطة التفاوض بداًل من 
الــنــقــطــة 23 قــبــل الــتــعــديــل، مـــا يضيف 
1430 كــيــلــومــتــرًا مــربــعــًا إلـــى املــســاحــة 
كــيــلــومــتــرًا مربعًا  الــســابــقــة وهـــي 860 

التي فرضتها النقطة 23.
ــع وزيــــر األشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل  ــ ـ

ّ
ووق

فــي حــكــومــة تــصــريــف األعــمــال ميشال 
نــجــار، يـــوم اإلثــنــن املــاضــي، مرسومًا 
ــــدود الـــبـــحـــريـــة.  ــــحـ يــقــضــي بـــتـــعـــديـــل الـ
ع كل من عون ورئيس 

ّ
ويفترض أن يوق

حكومة تصريف األعمال حسان دياب 
ووزيـــــرة الـــدفـــاع فــي الــحــكــومــة نفسها 
املــرســوم حتى يصبح  زيــنــة عكر على 
ــتـــال اإلســرائــيــلــي  ــًا. واتـــهـــم االحـ ــاريـ سـ
لبنان بعرقلة املفاوضات. وإثر توقيع 
املــرســوم فــي بــيــروت، قــال وزيــر الطاقة 
»يبدو  شتاينتس:  يــوفــال  اإلسرائيلي 
باملباحثات  اإلطــاحــة  يفضل  لبنان  أن 
ــلـــى مــــحــــاولــــة الــــتــــوصــــل إلــــــى حــلــول  عـ
ع لبنان في 2018 

ّ
متوافق عليها«. ووق

والــنــفــط  الـــغـــاز  عـــن  للتنقيب  عــقــد  أول 
تقع  اإلقليمية،  مياهه  مــن  رقعتن  فــي 
إحـــداهـــا، وتــعــرف بــالــبــلــوك رقـــم 9، في 

الجزء املتنازع عليه مع إسرائيل.
ــعــــديــــل املـــــرســـــوم،  كـــــذلـــــك، مـــــن شـــــــأن تــ
ــذًا وســـلـــك طـــريـــقـــه مــع  ــافــ إذا أصـــبـــح نــ
اإلحــــداثــــيــــات إلـــــى األمــــــم املــــتــــحــــدة، أن 
أيضًا  بالتفاوض  الــحــق  لبنان  يعطي 
على نسبة من حقوقه في حقل كاريش، 
الذي يستثمره العدو اإلسرائيلي. وهو 
ما يخّول الدبلوماسية اللبنانية الطلب 
مـــن الـــيـــونـــان مــنــع شـــركـــة »إنـــرجـــيـــان« 
اليونانية من الحفر في الحقل املذكور 
الــذي سيصبح عندها منطقة متنازع 
موقع  بالتالي  يــقــّوي  مــا  وهــو  عليها، 

وموقف لبنان عند التعديل.

يعود ملف ترسيم 
الحدود البحرية اللبنانية 
مع فلسطين المحتلة 

إلى الواجهة من 
جديد، بعد أكثر من 6 

أشهر على تجميده، 
على وقع جولة 
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وفد تركي يزور 
مصر في مايو

كــشــف وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي، 
ــــود جـــــــــاووش أوغـــــلـــــو، أمـــس  ــولـ ــ مـ
الــخــمــيــس، أن وفـــدًا تــركــيــا ســيــزور 
الـــقـــاهـــرة مــطــلــع شــهــر مـــايـــو/أيـــار 
الجانب  مــن  لــدعــوة  تلبية  املــقــبــل، 
ــاف لــقــنــاة »أن تي  ــ املـــصـــري. وأضــ
فــــي« الــتــركــيــة، أن الـــوفـــد ســيــكــون 
الــــوزراء، الفتًا  على مستوى نــواب 
إلى إمكانية لقائه نظيره املصري 
ســامــح شــكــري الحــقــًا. وأوضــــح أن 
البلدين اتفقا على استمرار القناة 
التي كانت مفتوحة أول األمر بني 
وزارتي  عبر  البلدين،  استخبارات 

الخارجية.
)األناضول(

لقاء قبرصي ـ يوناني ـ 
إماراتي ـ إسرائيلي

إســرائــيــل  يــلــتــقــي وزراء خــارجــيــة 
غـــــابـــــي أشــــــكــــــنــــــازي، واإلمـــــــــــــارات 
ــن زايــــــــــد، والــــيــــونــــان  ــ ــه بــ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
نـــــيـــــكـــــوس دنـــــــــديـــــــــاس وقـــــبـــــرص 
ــديــــس،  ــيــ ــتــــودولــ ــريــــســ نــــيــــكــــوس كــ
غربي  بافوس،  في  الجمعة  اليوم 
ــاء فــــي بــيــان  ــ قــــبــــرص، حــســبــمــا جـ
ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة  عــــــن  صــــــــــادر 
اإلســرائــيــلــيــة. وهـــذا أول لــقــاء بني 
الــدول األربــع للبحث في املصالح 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة عــلــى 
مــا أكــد الــبــيــان. وســيــتــنــاول وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة شــــؤونــــًا اقـــتـــصـــاديـــة 
 عن تداعيات األزمة 

ً
وأمنية، فضال

ــة وإمـــــكـــــانـــــات تــشــجــيــع  ــيــ ــائــ ــوبــ الــ
السياحة.

)فرانس برس(

مالي: انتخابات 
رئاسية وتشريعية 

العام المقبل
فــي  األراضـــــــــي  إدارة  وزيـــــــر  أعــــلــــن 
اللفتنانت كولونيل عبدالله  مالي 
مايغا، أمس الخميس، أن الحكومة 
العسكرية قررت إجراء االنتخابات 
البالد  فــي  والتشريعية  الرئاسية 
2022، مجددة  فــبــرايــر/شــبــاط  فــي 
وعـــد مــنــفــذي االنـــقـــالب الــعــســكــري 
بتسليم   2020 أغـــســـطـــس/آب  فـــي 
بعد مرحلة  املــدنــيــني  إلــى  السلطة 

انتقالية من 18 شهرًا. 
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــادر مــطــلــعــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب  قـــالـــت مـــصـ
واملـــــــوازنـــــــة  الــــخــــطــــة  »لــــجــــنــــة  إن  املــــــصــــــري 
ــة مــن  ــزمــ ــــي املـــجـــلـــس تـــتـــأهـــب ملـــنـــاقـــشـــة حــ فـ
التشريعات الــهــادفــة إلــى رفــع األســعــار على 
إلحالتها  تمهيدًا  املقبلني،  األسبوعني  مــدار 
لــلــتــصــويــت الــنــهــائــي فـــي الــجــلــســات الــعــامــة 
مها  مقدَّ وفــي  رمــضــان،  للبرملان خــالل شهر 
تــعــديــالت قـــانـــون ضــريــبــة الــقــيــمــة املــضــافــة، 
وقـــانـــون تــنــظــيــم مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 
والخدمات  األساسية  البنية  مشروعات  في 

واملرافق العامة«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  وكــشــفــت املـــصـــادر، لـــ
رئيس اللجنة النائب املعني فخري الفقي »لم 
قانون  مــشــروع  اآلن  حتى  ألعضائها  يرسل 
ربط املوازنة العامة للدولة، ومشروع اعتماد 
الــعــام املالي  خطة التنمية االقــتــصــاديــة، عــن 
إحالة  من  الرغم  على   ،)2022-2021( الجديد 

البرملان  رئــيــس  بــواســطــة  للجنة  املــشــروعــني 
حنفي جبالي يوم األحد املاضي، في مخالفة 
صــريــحــة ألحـــكـــام الــالئــحــة املــنــظــمــة ألعــمــال 
املــصــريــة عن  الحكومة  املــجــلــس«. ولــم تعلن 
الــعــديــد مــن بــنــود املـــوازنـــة الــجــديــدة، ومنها 
فـــوائـــد خـــدمـــة الـــديـــن املــطــلــوب ســـدادهـــا عن 
الــــقــــروض املــحــلــيــة واألجـــنـــبـــيـــة فـــي مــشــروع 
والبالغة   ،2022-2021 املــالــي  الــعــام  مــوازنــة 
نحو 566 مليار جنيه )نحو 36 مليار دوالر( 
املــالــي 2020-2021، وكــذا  الــعــام  مـــوازنـــة  فــي 
والكهرباء  البترولية  املـــواد  دعــم  اعــتــمــادات 
والغاز الطبيعي، واملتوقع أن تشهد تراجعًا 

كبيرًا في ضوء خطة تحرير أسعارها.
وتابعت املصادر أن »لجنة الخطة واملوازنة 
ــــداد تــقــريــرهــا الــنــهــائــي بــشــأن  انــتــهــت مـــن إعـ
ــلـــى الــقــيــمــة  ــبـــة عـ تـــعـــديـــالت قــــانــــون الـــضـــريـ
ــة، والــــــتــــــي تـــــهـــــدف إلــــــــى إخــــضــــاع  ــ ــافــ ــ ــــضــ املــ
واملقرمشات  والحلوى  واملــخــبــوزات  الــزيــوت 
واملنتجات املصنعة من الدقيق )عدا الخبز(، 
الصناعية  واملنظفات  الــصــابــون  ومنتجات 
ـــق عــلــيــهــا نـــســـبـــة 14 فــي  لـــلـــضـــريـــبـــة، لـــتـــطـــبَّ
ــداًل مـــن خــضــوعــهــا حــالــيــًا لضريبة  املـــائـــة، بــ
الجدول بنسبة 5 في املائة، ما ُينذر بارتفاع 
أســعــارهــا بــنــســبــة ال تــقــل عـــن 9 فـــي املـــائـــة«. 
أنــواع  جميع  بخضوع  التعديالت  وتقضي 
ــات اإلعــــالنــــيــــة، وأجـــــهـــــزة ووحـــــــدات  ــدمــ الــــخــ
القيمة  لضريبتي  الــهــواء  وتــبــريــد  التكييف 
املضافة والجدول معًا بإجمالي 19 في املائة، 
وحذف نصوص بيع وتأجير الوحدات غير 
السكنية من بند اإلعفاء الــوارد في القانون، 
واملنشآت  التجارية،  املحال  إخضاع  بغرض 

بــــصــــورة تـــدريـــجـــيـــة، إذ يـــقـــضـــي بــتــوســيــع 
مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي مـــشـــروعـــات 
املرافق والخدمات العامة في الدولة، ال سيما 
ــاء  ــمـــال الــتــصــمــيــم والــتــمــويــل واإلنـــشـ فـــي أعـ
والـــتـــشـــغـــيـــل واالســــتــــغــــالل والــــصــــيــــانــــة، مــع 
إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص 

السكنية  األماكن غير  الفندقية، وغيرها من 
للضريبتني معًا.

الخاص  القطاع  قانون مشاركة  أمــا مشروع 
فــي مــشــروعــات الـــدولـــة، فــأوضــحــت املــصــادر 
ــتـــراضـــات واســـعـــة مـــن أعــضــاء  ــنـــاك اعـ أن »هـ
بإرجاء  مــواده، ومطالبات  اللجنة بشأن  في 
مــنــاقــشــتــه لــحــني االنــتــهــاء مـــن مـــشـــروع ربــط 
املوازنة العامة للدولة، غير أن رئيس اللجنة 
االنعقاد  دور  فــي  التشريع  بتمرير  متمسك 
في  الحكومة  لطلب  منه  استجابة  الــحــالــي، 
هـــذا الـــصـــدد«. ويــمــهــد الــقــانــون لخصخصة 
الــخــدمــات املــقــدمــة لــلــمــواطــنــني فــي قــطــاعــات 
ــل،  ــقـ ــنـ ــاء، واملــــــيــــــاه، والـ ــربــ ــهــ ــكــ ــل الــ ــثـ هــــامــــة، مـ
والــصــحــة، والتعليم، ومــن ثــم رفــع أسعارها 

ــذه املـــشـــروعـــات أو  ــال بــعــض هــ ــمـ لــتــنــفــيــذ أعـ
جميعها. ونص مشروع القانون على إشراك 
القطاع الخاص في خدمات النقل، والكهرباء، 
واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، واملياه، 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي، والـــصـــحـــة، والــتــعــلــيــم، 
ــة األخــــــرى، عن  ــدولـ وغــيــرهــا مـــن قــطــاعــات الـ
طــريــق إعــــادة تــأهــيــل وتــشــغــيــل أو اســتــغــالل 
األعــمــال  مـــن  املـــشـــروع وصــيــانــتــه، وأداء أي 
الواردة في العقود املوقعة مع الجهة اإلدارية، 
سواء منفردة أو مجتمعة، شريطة أن تشتمل 

على بنود تمويلها وصيانتها.
وكان مصدر برملاني قد كشف اتجاه الحكومة 
لرفع أسعار بيع البنزين في السوق املحلية 
خالل األشهر الثالثة املقبلة، ارتباطًا بارتفاع 
األنـــواع  أن  لــلــوقــود، مبينًا  العاملية  األســعــار 
 25 بقيمة  ارتفاعًا  ستشهد  للبنزين  الثالثة 
وتضمن  التقديرات.  أدنــى  على  لليتر  قرشًا 
مشروع املوازنة الجديدة للدولة زيادة كذلك 
في أسعار الكهرباء، بنسبة تتراوح بني 8.4 
في املائة و26.3 في املائة، اعتبارًا من فاتورة 
أول يوليو/تموز املقبل. كما كشفت مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مجلس  لـــ بــرملــانــيــة، 
ــواب يـــــدرس إرجــــــاء مــنــاقــشــة مــشــروعــي  ــنــ الــ
قانوني التعليم الجديد واألحوال الشخصية 
املقبل،  السنوي  االنعقاد  إلــى دور  »األســـرة« 
والــلــذيــن تــقــدمــت بــهــمــا الــحــكــومــة للمجلس 
من  واسعًا  رفضًا  ويواجهان  رسمي،  بشكل 
الــــرأي الـــعـــام«، مــشــيــرة إلـــى أن نــوابــًا طالبوا 
»عدم مناقشة  رئيس البرملان حنفي جبالي بـ
ــراء جــلــســات حـــوار  ــ الــتــشــريــعــني مـــن دون إجـ

مجتمعي موسعة حول موادهما«.

املتحدث  أعــلــن  وبينما  تهريبه.  أو  اختفائه 
اســتــقــبــال  ــــس األول  أمـ املــــصــــري  الـــعـــســـكـــري 
مــيــنــاء اإلســكــنــدريــة لــلــفــرقــاطــة الــثــانــيــة التي 
ــا خـــالل عـــام واحـــد،  تشتريها مــصــر مــن رومـ
بـــقـــيـــمـــة إجـــمـــالـــيـــة لـــالثـــنـــتـــني تـــبـــلـــغ مـــلـــيـــارًا 
من  صريحة  رسالة  في  دوالر،  مليون  و100 
العسكرية  العالقات  لتأكيد مضي  الجانبني 
بينهما دون تأثر بالسلبيات، قالت مصادر 
دبلوماسية مصرية مطلعة على االتصاالت 
بإيطاليا، إن واقعة االتهام بالتحرش سيتم 
وإنها ظهرت في وسائل  احتواؤها سريعًا، 
اإلعـــــالم بــقــصــد الــتــأثــيــر عــلــى صــانــع الــقــرار 
في رومــا، من قبل الدوائر والقوى اليسارية 
املـــعـــارضـــة لــتــطــويــر الـــعـــالقـــات مـــع الــقــاهــرة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأضــافــت املـــصـــادر، لـــ
األعـــني حــالــيــًا مــركــزة عــلــى جلسة االســتــمــاع 
بــلــغــت 

ُ
املــقــبــلــة فـــي قــضــيــة ريــجــيــنــي، والـــتـــي أ

السفارة املصرية في رومــا، ألنه  بها رسميًا 

الخاضعني  لــحــث  الــرئــاســيــة،  االنــتــخــابــات 
ــة فـــي الــتــصــويــت  لــســيــطــرتــه عــلــى املـــشـــاركـ
إلقناع املجتمع الدولي للقبول بنتائج هذه 

االنتخابات.
الباحث االقتصادي في  في السياق، اعتبر 
التركاوي،  للدراسات خالد  مركز »جسور« 
فــي حــديــٍث لـــ »العربي الــجــديــد«، أن النظام 
»يـــحـــاول تــخــلــيــص الــســوريــني الــخــاضــعــني 
إجـــراء  املــشــاكــل قبيل  بــعــض  مــن  لسيطرته 
االنــتــخــابــات الرئاسية املــقــررة هــذا الــعــام«، 
تــأمــني كمية من  الــنــظــام  اســتــطــاع  مضيفًا: 
املــحــروقــات ربــمــا تكفي االســتــهــالك املحلي 
ملــدة أسبوعني. ولفت إلــى أنــه »الحظنا في 
ــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة تــحــّســنــا فـــي سعر  ــ األيـ
ــــدوالر، ما  صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة مــقــابــل الـ
يــعــنــي أن الــنــظــام ضـــخ كــمــيــات كــبــيــرة من 
الـــــــدوالرات فـــي الـــســـوق، إلنـــعـــاش األســــواق 
ــام  ــهــ ــــي شـــهـــر رمـــــضـــــان، وإليــ خـــصـــوصـــًا فـ
ــوالـــــي أن الـــنـــظـــام يـــعـــمـــل عــلــى  ــشـــــارع املـــ الـــ

تحسني املعيشة«.
ــار الــتــركــاوي إلـــى أن الــنــظــام »يــحــاول  وأشــ
إصــالح مــا خــّربــه، ولكنه إصــالح مؤقت لن 
يــدوم«. ورأى أن »ليس من أولويات النظام 
أمــام  الــســوريــة  الليرة  تحسني سعر صــرف 
الـــــدوالر وغـــيـــره مـــن الـــعـــمـــالت«، مــعــتــبــرًا أن 
الــنــظــام األســاســي جمع قطع أجنبي،  »هـــّم 
ــًا الــــــــــدوالر والــــــيــــــورو، مــــن خـــالل  خـــصـــوصـ

القاهرة ـ العربي الجديد

وإيطاليا  العالقات بني مصر  قبل 
ُ
ت

ــرة مـــشـــحـــونـــة، إذ حــفــلــت  ــتــ عـــلـــى فــ
الــــــســــــاعــــــات األخــــــــيــــــــرة بــــــعــــــدد مـــن 
املستجدات في امللفات املأزومة بني البلدين، 
الحالي  الشهر  مع تحديد جلسة في 29 من 
إلى ثالثة شهود جدد في قضية  لالستماع 
مــقــتــل جــولــيــو ريــجــيــنــي، ومـــوافـــقـــة مجلس 
الـــشـــيـــوخ اإليـــطـــالـــي بــأغــلــبــيــة كـــبـــيـــرة، أمــس 
األول، عــلــى مــقــتــرح بــمــنــح الــطــالــب املــصــري 
إلنــقــاذه  اإليطالية  الجنسية  جـــورج  باتريك 
مـــن االعـــتـــقـــال املــســتــمــر فـــي ســجــن طــــرة منذ 
14 شــــهــــرًا. كـــمـــا طـــفـــت عـــلـــى الـــســـطـــح واقـــعـــة 
ــد الـــضـــبـــاط املـــصـــريـــني -الــــذيــــن  ــ تــــحــــرش أحــ
سافروا إلى إيطاليا لتسلم الفرقاطة برنيس 
ــراز فــــريــــم- بـــفـــتـــاة إيـــطـــالـــيـــة، وتــقــديــم  ــ مــــن طــ
مالبسات  عــن  تــســاؤالت  السياسيني  بــعــض 

أمين العاصي

تشير الــوقــائــع واملــعــطــيــات إلــى أن 
النظام السوري حسم قراره بإجراء 
منتصف  الــرئــاســيــة  االنـــتـــخـــابـــات 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، وفــــق دســـتـــور وضـــعـــه عــام 
السياسية  العملية  انتهاء  يعني  ما   ،2012
ــي لــم  ــتــ ــا األمــــــم املــــتــــحــــدة، والــ ــاهـ ــرعـ الـــتـــي تـ
ــــع الـــنـــظـــام إلـــى  تــســتــطــع حـــتـــى الــلــحــظــة دفـ
مفاوضات ذات مغزى، بسبب رفض النظام 
أي حلول سياسية يمكن أن تقّوض وجوده 
أو ال تسمح ببقاء بشار األسد في السلطة. 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــــادر مـــطـــلـــعـــة فـ وذكـــــــــرت مـــــصـ
ــلـــس الـــشـــعـــب«  ــة دمــــشــــق أن »مـــجـ ــوريــ ــســ الــ
)البرملان( التابع للنظام سيعقد يوم األحد 
ــح أن تــخــصــص  ــرجــ ــن املــ املـــقـــبـــل جـــلـــســـة، مــ
ــابـــات رئــاســيــة  ــتـــخـ ــلـــدعـــوة إلـــــى إجـــــــراء انـ لـ
ــد فـــي الــســلــطــة لــــدورة  ــ لــتــثــبــيــت بـــشـــار األسـ
جديدة، مدتها 7 سنوات وفق دستور 2012، 
الــذي ينّص على أن »يــدعــو رئيس مجلس 
قبل  للجمهورية  رئــيــس  النــتــخــاب  الشعب 
انتهاء والية الرئيس القائم في مدة ال تقل 

عن 60 يومًا وال تزيد عن 90 يومًا«.
وقبيل نحو شهرين من إجــراء االنتخابات 
املــتــوقــعــة فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــقــبــل، بــدأ 
االقتصادية  ــراءات  اإلجــ مــن  سلسلة  النظام 
لتخفيف األزمة املعيشية التي تضغط منذ 
أشــهــر عــلــى الــســوريــني فــي مــنــاطــق سيطرة 
الــحــواالت  أيـــام بتسليم  األســـد، فسمح منذ 
الخارجية )الدوالر( بسعر 3175 ليرة، إضافة 
ــر يــتــعــلــق بــتــمــويــل مـــســـتـــوردات  إلجــــــراء آخــ
الــصــنــاعــيــني والــتــجــار عــبــر بــعــض شــركــات 
الصرافة بــدوالر بسعر 3375 ليرة. ويسعى 
لتحقيق  يــن  اإلجــراء وراء هذين  مــن  النظام 
مكاسب اقتصادية تتجلى بالحصول على 
ــبـــي، وأخــــرى  ــنـ كــمــيــة أكـــبـــر مـــن الــقــطــع األجـ
الــشــعــبــي في  ســيــاســيــة لتخفيف االحــتــقــان 
مــنــاطــق سيطرته والــــذي كـــاد أن يــصــل إلــى 
حافة االنفجار خالل الشهر املاضي نتيجة 
وصلت  فقد  الصعبة.  االقتصادية  الظروف 
أسعار املواد الغذائية إلى مستويات يعجز 
عنها أغلب السوريني، في ظل انقطاع التيار 

الكهربائي، وندرة املحروقات.
كما أعفى األســد منذ أيــام حــازم قرفول من 
منصبه حاكمًا ملصرف سورية املركزي، في 
محاولة لتحميله تراجع سعر صرف الليرة 
في  إلــى مستويات غير مسبوقة  الــســوريــة 
تاريخ سورية، مع اقتراب الدوالر من حاجز 
5000 لــيــرة ســـوريـــة الــشــهــر املـــاضـــي. ومــن 
املرجح أن يتخذ النظام خطوات اقتصادية 
ــتـــرة الـــتـــي تــســبــق إجـــــراء  ــفـ أخــــــرى خـــــالل الـ

قـــد يــتــرتــب عــلــيــهــا تــوســيــع قــائــمــة االتـــهـــام 
التي تشمل حاليًا أربعة من ضباط الشرطة 
ــدأ بـــعـــدهـــا مــبــاشــرة  ــبـ املـــصـــريـــني، كـــمـــا قــــد تـ

املحاكمة الغيابية لهم.
وكشفت املصادر أن مصر تبحث حاليًا الفرص 
القانونية لتقديم ملف جديد لالدعاء وقاضي 
مغايرة  فيه ســرديــة  تتبنى  الــدعــوى،  تحريك 
ــتـــي تــســتــقــر عــلــيــهــا الــتــحــقــيــقــات  لـــلـــوقـــائـــع الـ
اإليــطــالــيــة، وتتبنى فــكــرة املـــؤامـــرة، وتــعــّرض 
مجموعة  يــد  عــلــى  والــقــتــل  للخطف  ريجيني 
مـــن مــعــارضــي الــنــظــام املـــصـــري املــحــلــيــني، أو 
التابعني لجهات أجنبية، بالتزامن مع زيارة 
ــرة  ــ ــقــــاء وزيـ ــد إيـــطـــالـــي كــبــيــر لـــلـــقـــاهـــرة ولــ ــ وفـ
الصناعة اإليطالية فيديريكا جويدي برئيس 
الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وكان النائب 
العام املصري عبر عن هذا األمر في بيان غلق 
املجني  »سلوك  بقوله:  مجهول  ضد  القضية 
تكن خافية  لــم  املــألــوفــة  غير  وتحركاته  عليه 
على أحــد من عــوام الــنــاس، بل باتت معلومة 
للكافة، وذاع نبأ البالغ املقدم ضده، ما يكون 
قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب ُجرمه 
قــبــل املــجــنــي عــلــيــه، مــتــخــيــرا يــــوم الــخــامــس 
والــعــشــريــن مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2016 
الرتـــكـــاب جــرمــه فــيــه، لعلمه بــانــشــغــال األمــن 

ترهيب وترغيب التجار، لذا يتحّكم بسعر 
الصرف بناء على هذه األولــويــة«. وأوضح 
أن لـــدى الــنــظــام أولـــويـــة أخــــرى »وهــــي دفــع 
الرواتب للموظفني«، مشّددًا على أن النظام 
ال يهمه على اإلطـــالق تدني هــذه الــرواتــب، 
فـــأي تــراجــع فــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة يصب 

لصالحه في النهاية.
في غضون ذلك، ال تزال العملية السياسية 
بشكل  مجّمدة  املتحدة  األمــم  ترعاها  التي 
كامل، وكان واضحًا أن النظام يماطل بدعم 
من الروس واإليرانيني وصواًل إلى منتصف 
العام الحالي، لدفع املجتمع الدولي للقبول 
بــنــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ولـــم يعد 

املـــصـــري يــومــئــذ بــتــأمــني املــنــشــآت الــحــيــويــة. 
ا  فخطف املجني عليه واحتجزه وعذبه بدنّيً
املــصــري.  األمـــن  مــن  بعناصر  التهمة  لُيلصق 
لزيارة  اقــتــصــادي  وفــد  مــع مجيء  وبالتزامن 
البالد قتل املجني عليه وألقى جثمانه بموقع 
حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها 
جهات شرطية، كأنما أراد إعالم الكافة بقتله 
العامة  أكـــد للنيابة  مــا  إلــيــه،  االنــتــبــاه  ولــفــت 
وجود أطراف معادية ملصر وإيطاليا تسعى 
الستغالل الحادث للوقيعة بينهما في ضوء 
التطور اإليجابي في عالقاتهما خالل الفترة 
األخيرة. ويسايرها في ذلك بعض من وسائل 
ــداث تلك  ــ ــإثـــارة الــفــن إلحـ ــــالم املــعــروفــة بـ اإلعـ
إلى  العامة  النيابة  انتهت معه  مما  الوقيعة، 
أن ظروف ومالبسات الواقعة على هذا النحو 
لها صــورة أخــرى لم تكشف التحقيقات بعُد 

عنها، أو عن هوية مرتكبها«.
وأضـــــــافـــــــت املـــــــصـــــــادر أنــــــــه بـــيـــنـــمـــا يــتــشــبــث 
فــي إجـــراءات  االدعـــاء اإليطالي باملضي قدمًا 
ــقــــوى الـــيـــســـاريـــة،  ــًا مــــن الــ املـــحـــاكـــمـــة، مـــدعـــومـ
فـــإن مــصــر تــوثــق اتــصــاالتــهــا حــالــيــًا باليمني 
املـــتـــطـــرف وشــخــصــيــات حــكــومــيــة وبــرملــانــيــة 
ــة »املــؤامــرة«،  مــن يــســار الــوســط لــتــرويــج روايـ
ــرة لــديــهــا دالئـــــل دامــغــة  ــاهـ ــقـ والـــتـــأكـــيـــد أن الـ
قد  غيابية-  كانت  -وإن  املحاكمة  وأن  عليها، 
تــضــر بــالــعــالقــات االقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة 
ــلـــديـــن. والـــضـــبـــاط  ــبـ واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــني الـ
ــــارق صــابــر،  األربـــعـــة املــتــهــمــون هـــم الـــلـــواء طـ
والــعــقــيــد آســـر كــمــال، والــعــقــيــد هــشــام حلمي، 

واملقدم مجدي عبدالعال شريف.
وبــالــتــزامــن مــع هــذه الــتــطــورات الــتــي ستعيد 
قضية ريجيني للواجهة، وستتصاعد معها 
مــطــالــبــات وقـــف بــيــع األســلــحــة ملــصــر، جــاءت 
مــوافــقــة مــجــلــس الــشــيــوخ عــلــى مــنــح بــاتــريــك 
أكثر  لتثبت  اإليطالية،  الجنسية  جــورج زكي 
مــن أي شــيء آخـــر، قـــدرة املــعــارضــة الحقوقية 
املــصــريــة عــلــى تشكيل رأي عـــام ســيــاســي في 
السيسي،  نظام  للضغط على  الــدوائــر  بعض 
كــمــا حــــدث مـــن قــبــل بــــإصــــدار بـــيـــان الــبــرملــان 
ــــدى والـــثـــالثـــني دولـــة  ــيـــان اإلحــ األوروبــــــــي، وبـ
فـــي مــجــلــس األمــــم املــتــحــدة لــحــقــوق اإلنــســان 
ــن هـــذا  ــادر عــ ــ ــــصـ ــت املـ ــالــ ــــي. وقــ ــــاضـ الـــشـــهـــر املـ
الــتــطــور إن »مــلــف بــاتــريــك جـــورج معقد، ألنه 
أصبح مرتبطًا في نظر االستخبارات واألمن 
ــنــــاك اتـــجـــاه  املـــصـــريـــني بــمــلــف ريـــجـــيـــنـــي، وهــ
تنازالت  إيطاليا  قدمت  إذا  إال  تحريكه  لعدم 
فـــي مــلــف ريــجــيــنــي«، حــيــث يــســتــغــل الــنــظــام 
والطالبية  اليسارية  الــقــوى  اهتمام  املــصــري 
اإليــطــالــيــة بــوضــع بــاتــريــك كــورقــة تفاوضية 
كمواطن   حقيقة وضــعــه 

ً
متجاهال رومـــا،  مــع 

مصري. وأضــافــت املــصــادر، في هــذا السياق، 
الجنسية  على  جـــورج  باتريك  إذا حصل  أنــه 
وتــنــازل  استثنائي  حكومي  بــقــرار  اإليطالية 
عن الجنسية املصرية، فلن تتردد القاهرة في 
النموذج كان  اإلفــراج عنه وترحيله، ألن هــذا 
النظام  لعمل  املفضلة  األساليب  مــن  زال  ومــا 
مــع الــقــضــايــا الــحــســاســة، واســتــخــدمــه سابقًا 
ــــرات، كـــان أبـــرزهـــا مـــع الــنــاشــط محمد  عـــدة مـ
 عن حرصه على توجيه رسالة 

ً
سلطان، فضال

للمعارضة الحقوقية اليسارية املصرية بأنه 
، إال 

ً
ال مــكــان لــهــم عــلــى أرض مــصــر مــســتــقــبــال

بالشروط التي تضعها الدولة وداخل حدود 
صارمة ترسمها.

لــكــن فــي املــقــابــل، كشفت املـــصـــادر أن قــيــادات 
بـــــــارزة فــــي الـــحـــكـــومـــة ووزارتــــــــــي الــخــارجــيــة 
والداخلية اإليطاليتني تتبنى اتجاهًا برفض 
مــقــتــرح مــجــلــس الـــشـــيـــوخ -وهـــــو غــيــر مــلــزم- 
بــاعــتــبــار أن مــنــح الــجــنــســيــة لــبــاتــريــك جــورج 
ســيــؤثــر بالسلب عــلــى الــتــعــاون الــثــنــائــي بني 
الــبــلــديــن فـــي عــــدد مـــن املـــلـــفـــات، كــمــا سيغلق 
 في 

ً
تــمــامــًا إمــكــانــيــة الــتــعــاون ولـــو مــســتــقــبــال

السياسي  الــقــرار  يتأثر  وال  ريجيني.  قضية 
اإليطالي تجاه مصر فقط بصفقات التسليح 
والتعاون في ليبيا والتنسيق في منتدى غاز 
الــدور املؤثر األكبر  شــرق املتوسط، بل تلعب 
»إيني«  العمالقة  اإليطالية  الــغــاز  شركة  فيه 
التي رسخت أعمالها في مصر خالل السنوات 

الخمس األخيرة في مجال حقول الغاز.

هناك حديث عــن جولة جــديــدة مــن اللجنة 
إجــراء  النظام على  الدستورية، ألن إصــرار 
عــام 2012  انتخابات رئاسية وفــق دستور 
أفــقــد هـــذه الــلــجــنــة أي أهــمــيــة ســيــاســيــة، إذ 
كـــانـــت املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة تـــأمـــل إنـــجـــاز 
ــه  ــ ــاسـ ــ ــى أسـ ــ ــلـ ــ دســـــــتـــــــور جــــــديــــــد تــــــجــــــري عـ
ــابـــات ألنـــهـــا ال تـــعـــتـــرف بـــالـــدســـتـــور  ــتـــخـ انـ
الـــذي وضــعــه الــنــظــام. وعــقــدت هــذه اللجنة 
عــدة جــوالت خــالل عامي 2019 و2020، إال 
أنها لم تحقق أي تقدم يذكر، ألنــه كــان من 
من  ليست  السياسية  العملية  أن  الــواضــح 
ــــذي ال يــعــتــرف  األولــــويــــات لــــدى الـــنـــظـــام، الـ
حتى اللحظة بوجود معارضة له سواء في 
الدولي  املبعوث  الداخل والخارج. واختفى 
إلى سورية غير بيدرسن عن املشهد خالل 
الــشــهــر الــحــالــي، فــي ظــل أنــبــاء عــن ترحيل 
النظام أي نشاط يخص العملية السياسية 

إلى ما بعد االنتخابات الرئاسية.
وأشار املحلل السياسي رضوان زيادة إلى 
أنـــه »كـــان جليًا مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أن بشار 
األســـــد ســيــتــرشــح لــالنــتــخــابــات وســيــفــوز 
»العربي الجديد«:  بها«، مضيفًا في حديث لـ
»يجب أال يكون هناك شك حول نوايا األسد 
فقد باتت معروفة للجميع«. وتابع بالقول: 
ــم يـــأخـــذ يـــومـــًا مــفــاوضــات  ــد لـ ــ ــار األسـ »بـــشـ
ــتـــي تـــرعـــاهـــا األمــــــم املـــتـــحـــدة، أو  جــنــيــف الـ
القرار 2254 على محمل الجد، واملفاوضات 
الــوقــت مــن أجل  لــه فــرصــة لكسب  بالنسبة 
تغيير الوقائع على األرض وقتل أو تصفية 
أو تــهــجــيــر مـــن بــقــي مـــن املـــعـــارضـــة داخـــل 
ســــوريــــة«. وعــــن تــوقــعــاتــه ملـــوقـــف املــجــتــمــع 
الرئاسية،  االنــتــخــابــات  نتائج  مــن  الــدولــي 
رأى أنه لن يختلف عن االنتخابات السابقة، 
التي جرت عام 2014. روسيا ستدعم األسد 
ــذه هــــي نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات،  ــ وســـتـــقـــول هـ
والــبــلــدان األوروبــيــة والــواليــات املتحدة لن 

تعترف بالنتيجة.
وفي مقابل الجمود في العملية السياسية 
الــتــي تــرعــاهــا األمــــم املــتــحــدة، بــــرزت أخــيــرًا 
ــيــــة لــتــعــويــم  مــــــحــــــاوالت مـــــن أطــــــــــراف عــــربــ
النظام مــرة أخــرى قبيل إجــراء االنتخابات 
الرئاسية، فظهرت دعوات من هذه األطراف 
التي  العربية  الجامعة  إلــى  النظام  إلعـــادة 
كــانــت جــّمــدت عــضــويــتــه أواخــــر عـــام 2011 
التجاوب مع مساعيها لحل  بسبب رفضه 
الــقــضــيــة الــــســــوريــــة. ولـــكـــن مــــن املــــرجــــح أن 
تفشل هذه املحاوالت بسبب رفض الواليات 
املتحدة اتخاذ أي خطوات من شأنها تأهيل 
النظام، مع استمرار رفضه للقرارات الدولية 
التي رسمت الطريق أمام حل سياسي يبدو 

بعيد املنال في املدى املنظور.

يمهد مشروع قانون لخصخصة الكهرباء )خالد دسوقي/فرانس برس(

يستعّد النظام السوري لإلعالن عن عملية االنتخابات الرئاسية المتوقعة 
في يونيو المقبل، عبر عقد جلسة برلمانية له يوم األحد المقبل في 

هذا اإلطار، مطيحًا مفاوضات اللجنة الدستورية
الحدثتقرير

خاص

وصلت أسعار المواد 
الغذائية لمستويات يعجز 

عنها السوريون

لم تعلن الحكومة 
المصرية عن العديد من 

بنود الموازنة الجديدة

يسعى النظام 
للحصول على كمية أكبر 

من القطع األجنبي

يستعد البرلمان المصري 
لتمرير تشريعات تمهد 

لخصخصة الخدمات 
المقدمة للمواطنين 
في قطاعات هامة، 

ومن ثم رفع أسعارها 
بصورة تدريجية
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العالقات
المصرية اإليطالية

نظام األسد 
يستعد 

النتخاباته

)Getty( تستغل القاهرة االهتمام بوضع باتريك كورقة تفاوضية مع روما

تبدو العالقات 
المصرية اإليطالية 

متجهة إلى توتر 
جديد، مع تشبث 
االدعاء اإليطالي 

بالمضي قدمًا في 
إجراءات محاكمة 

قتلة جوليو 
ريجيني، مقابل 

مساعي القاهرة 
لترويج رواية 

»المؤامرة«، في 
وقت تستعد فيه 

روما لمنح باتريك 
جورج الجنسية 

اإليطالية

ربيع متوتر بين قضية 
ريجيني وملف باتريك جورج

إجراءات لتخفيف 
االحتقان الشعبي

صفقات 
ضخمة

بلغت قيمة صفقات 
التسليح اإليطالية لمصر 

في العام 2019 ثالثة أمثال 
قيمتها في 2018، لتكون 
األعلى في تاريخ العالقات 

بين البلدين، وتجاوزت 
بعشرات الماليين القيمة 

اإلجمالية للمشتريات خالل 
العقد األخير كامًال، بواقع 

إجمالي بلغ 238 مليونا 
و55 ألفا و472 يورو.

وافق مجلس الشيوخ 
على منح باتريك جورج 

الجنسية اإليطالية

مصر قد تتبنى فكرة 
تعّرض ريجيني للقتل على 

يد معارضين
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سياسة

  شرق
      غرب

البرلمان الفرنسي يقر 
قانون »األمن الشامل«

أقر البرملان الفرنسي بشكل نهائي، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــــشــــروع قـــانـــون 
»األمن الشامل«، بعد أشهر طويلة 
ومعارضة  االحتجاجات ضــده  من 
ــدد مــــن األحـــــــــزاب، ملــــا اعـــتـــبـــر أنـــه  ــ عـ
ــة الـــتـــعـــبـــيـــر، بــســبــب  ــريـ تــقــيــيــد لـــحـ
املــــادة 24 مــنــه والــتــي تــعــاقــب على 
وأيد  الشرطة.  لعناصر  نشر صور 
املشروع أمس، 75 برملانيًا وعارضه 
33 آخرون، على أن يصبح القانون 
ــه شـــكـــلـــيـــًا عــلــى  ــذًا بـــعـــد عــــرضــ ــ ــافـ ــ نـ

املجلس الدستوري.
)العربي الجديد(

الدنمارك: اتهام 3 
معارضين إيرانيين 

بـ»الترويج لإلرهاب«
أحـــيـــل 3 مـــســـؤولـــن مـــن مــجــمــوعــة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــة إيـ انـــفـــصـــالـــيـــة عــــربــ
ــــى  ــــس، إلـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ املـــــنـــــفـــــى، أمـــــــــس الـ
القضاء الدنماركي، بتهمة »تمويل 
ــران  ــه« فـــي إيـ اإلرهـــــاب والـــتـــرويـــج لـ
النيابة  بمساعدة سعودية. وقالت 
إن »3 أعضاء قيادين  الدنماركية، 
لتحرير  العربي  النضال  في حركة 
األحــواز متهمون بتمويل اإلرهــاب 
ــران بــالــتــعــاون  والــتــرويــج لــه فــي إيــ
مـــع جــهــاز اســتــخــبــاري ســـعـــودي«، 
موضحة أن املخالفات ارتكبت بن 

2012 و2020. 
)فرانس برس(

جنود إريتريون قتلوا 
مدنيين في تيغراي

ــة،  ــيــ أكــــــــدت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الــــدولــ
ــاء، مــقــتــل 3  ــ ــعـ ــ أول مـــن أمــــس األربـ
أشــخــاص وجــــرح 19 آخــريــن على 
ذه جنود 

ّ
األقل، أثناء إطالق نار نف

إريـــتـــريـــون اإلثـــنـــن املـــاضـــي، على 
مدنين عــزل فــي مدينة عـــدوة في 
ــراي شـــمـــال إثــيــوبــيــا.  ــغـ ــيـ إقـــلـــيـــم تـ
رت نــائــبــة املـــديـــر اإلقــلــيــمــي 

ّ
وحـــــــذ

ــقـــرن األفــريــقــي  لــشــرق أفــريــقــيــا والـ
املنظمة،  فــي  العظمى  والبحيرات 
سارة جاكسون، من أن »الهجمات 
املــتــعــمــدة ضــد املــدنــيــن مــحــظــورة 
بموجب القانون الدولي«، مطالبة 

بفتح تحقيق دولي حول الواقعة.
)فرانس برس(

ميانمار: قتيل جديد 
بقمع الجيش للتظاهرات

ــــخـــــص أمـــــــــس الــــخــــمــــيــــس،  ــــل شـ ــتـ ــ قـ
ــإطـــالق  وأصــــيــــب اثــــنــــان آخــــــــــران، بـ
ــــذه الـــجـــيـــش فــــي مــيــانــمــار 

ّ
نـــــار نــــف

باتجاه تظاهرة للطاقم الطبي في 
مدينة مــانــداالي، وســط الــبــالد، في 
املؤيدة  الحركة  ضد  حملته  سياق 
الجيش  واســتــهــدف  للديمقراطية. 
فيها  املشاركن  أجبر  ما  التظاهرة 
عـــلـــى الـــلـــجـــوء إلـــــى مــســجــد قــريــب 
لــالحــتــمــاء. وبــحــســب أحـــد األطــبــاء، 
ــان يــعــيــش قـــرب  ــ ــاب كـ ــ فـــقـــد قـــتـــل شـ
فيما  املسجد برصاصة في ظهره، 
ــّم تــوقــيــف 6  أكـــد طبيب آخـــر أنـــه »تـ

ممرضن وأطباء«.
)فرانس برس(

الصين تحذر الغرب 
من التدخل بأمن

هونغ كونغ
الحكومة  اتصال  حذر مدير مكتب 
املركزية الصينية في هونغ كونغ، 
لـــوه هـــوي نــيــنــغ )الــــصــــورة(، أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، الــــقــــوات األجـــنـــبـــيـــة مــن 
التدخل في األمن القومي للمدينة، 
مهددًا بالرد. وقال نينغ إنه »عندما 

يحن الوقت، يجب اتخاذ إجراءات 
في ما يتعلق بأي قوى خارجية قد 
تتدخل فــي شــؤون هونغ كونغ أو 
كذريعة«،  املدينة  استخدام  تحاول 
ــهــــم درســـــــــــًا«.  ــمــ ــلــ ــعــ ــنــ ــًا »ســ ــفــ ــيــ مــــضــ
يــريــد  أن »أي شـــخـــص  مــــن  ر 

ّ
ــذ ــ ــ وحـ

تجاوز الحد األدنــى لألمن القومي 
لن  السلطات  فــإن  الناس،  ومعيشة 

تسمح« بذلك أبدًا.
)أسوشييتد برس(

أكد بلينكن 
االلتزام األميركي الدائم 

حيال أفغانستان

دبلوماسي أوروبي: 
الضغوط تصعب إحراز 

تقدم قبل يونيو

إسماعيل وزيري: األفغان 
لن يقبلوا »طالبان« 

كما في السابق

روحاني: سنعود 
للتخصيب بنسبة %3.67 

مع رفع العقوبات

كابول ـ صبغة اهلل صابر

بعد قــرابــة ثالثة أشهر مــن إعــالن 
النظر  إعـــادة  األميركية  الحكومة 
فـــي ســيــاســاتــهــا فـــي أفــغــانــســتــان، 
ــــول ســـحـــب قـــواتـــهـــا مــنــهــا فــــي 1  تـــحـــديـــدًا حـ
مايو/ أيار املقبل، وفق اتفاقية الدوحة، جاء 
الرئيس األميركي جو بايدن ليعلن في كلمة 
لــه، مساء األربــعــاء املــاضــي، انسحاب جميع 
القوات األميركية من أفغانستان قبل حلول 
الذكرى السنوية ألحداث 11 سبتمبر/ أيلول، 
مــمــهــدًا بــذلــك إلنـــهـــاء أطــــول حـــرب خاضتها 
الواليات املتحدة األميركية، وخسرت خاللها 
2400 جــنــدي. وتــخــرج الــواليــات املتحدة من 
 في 

ً
أفــغــانــســتــان تـــاركـــة وراءهــــــا إرثــــًا ثــقــيــال

بلد غــارق في األزمــات، تتقاطع فيه مصالح 
الــجــوار، وال توجد  الداخلية ودول  األطـــراف 
الصف،  الشمل وتوحيد  بلّم  تقوم  فيه جهة 
خصوصًا أن املوقع الجغرافي، والحرب التي 
استمرت ألربعة عقود، سمحت لدول الجوار 
األنـــواع،  الــدولــيــة أن تتدخل بشتى  والــقــوى 
يـــهـــدد مستقبل  ُعــمــقــًا  لــنــفــســهــا  تــشــكــل  وأن 

أفغانستان.
ولــــم يــكــن قــــرار االنـــســـحـــاب الــكــامــل لــبــايــدن، 
بــل كـــان سلفه دونــالــد تــرامــب قــد اتــخــذ هــذا 
القرار، لكن إعالن بايدن إعادة النظر بتوافق 
ــؤول قــد  ــســ ــاب بــشــكــل مــ ــحــ ــســ ــة واالنــ ــ ــــدوحـ الـ
أعطى بعض األمل في بقاء القوات األميركية 
لــلــحــكــومــة األفــغــانــيــة وقــواتــهــا الــهــشــة الــتــي 
تـــواجـــه مــعــركــة مـــع أكـــثـــر مـــن جـــهـــة، أبـــرزهـــا 
ــرب، قـــبـــل أن  ــحــ حـــركـــة »طــــالــــبــــان« وأمــــــــراء الــ
يعلن بــايــدن فــي خــطــاب، مساء األربــعــاء، أن 
»الوقت قد حان إلنهاء أطول حرب خاضتها 
الواليات املتحدة« بسحب جميع قوات بالده 
مـــن أفــغــانــســتــان بــحــلــول الـــذكـــرى الــعــشــريــن 
لهجمات 11 سبتمبر 2001. وأضاف »ستبدأ 
الـــواليـــات املــتــحــدة انــســحــابــهــا الــنــهــائــي في 
األول مـــن مـــايـــو/ أيــــــار«، لــكــنــهــا »لــــن تــغــادر 

بشكل متسرع«.
ــايــــدن، قــــام وزيـــر  وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن قـــــرار بــ
بزيارة  بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية 
كابول، أمس الخميس، حيث التقى الرئيس 
ــيــــس املــجــلــس  األفــــغــــانــــي أشــــــرف غـــنـــي، ورئــ

ــيـــة فــي  ــيـــركـ أنـــــه فــــي حـــــال بـــقـــاء الــــقــــوات األمـ
أفــغــانــســتــان بــعــد شــهــر مـــايـــو، املـــوعـــد الـــذي 
اتــفــق عليه الــطــرفــان لــالنــســحــاب فــي تــوافــق 
الــدوحــة، ســوف تلجأ الحركة إلــى استئناف 
عملياتها. لكنها هذه املرة اكتفت بتأكيد أن 
للقوات  الكامل  االنسحاب  »طــالــبــان«  مطلب 
األميركية والدولية وفق توافق الدوحة، وأن 
الجانب األميركي إذا التزم بالتوافق حينها 
ال بد من إيجاد حل للقضايا املتبقية، مؤكدة 
أن عــدم االلــتــزام بتوافق الــدوحــة ستكون له 
آثار سلبية، وستكون املسؤولية على عاتق 

من ينقض العهد.
أنها راضية  إلى  إيحاءات »طالبان«  وتشير 
إلى حد ما عن قــرار بايدن، مع نقض توافق 
الــدوحــة، والتأخير فــي االنــســحــاب وأنــهــا لم 
تــعــد تــنــوي اســتــهــداف الـــقـــوات الــدولــيــة، وال 
سيما أن الــجــانــب األمــيــركــي قــد وعـــد بــالــرد 
القاسي في حالة حدوث ذلك. ورحب الكثير 
ــادات مــيــدانــيــة  ــ ــيـ ــ مــــن مـــنـــاصـــري الـــحـــركـــة وقـ
انــتــصــارًا  ذلـــك  بــايــدن، معتبرين  بــقــرار  فيها 
كبيرًا لهم. وفــي هــذا الخصوص، قــال القائد 
»العربي  لـ الحركة شابور خــان،  امليداني في 
الدوحة  لتوافق  انتهاكها  رغم  إنه  الجديد«، 
إال أن انسحاب القوات األميركية والدولية من 
»طالبان«، معتبرًا ذلك  أفغانستان انتصار لـ

هزيمة ملا يصفه باإلمبراطورية األميركية.
لــيــس مــنــاصــري الــحــركــة وحـــدهـــم، بـــل حتى 
بــعــض عــامــة األفـــغـــان واملــعــارضــون للحركة 

األعلى الوطني للمصالحة عبد الله عبد الله، 
وشخصيات مدنية. وسعى بلينكن لطمأنة 
الــقــيــادة األفــغــانــيــة بـــأن االنــســحــاب ال يعني 
»نهاية العالقة األميركية - األفغانية«. وقال 
لــغــنــي، أثــنــاء لقائهما فــي الــقــصــر الــرئــاســي 
ــتـــزام  الـ بـــزيـــارتـــي  ــّن  ــ أبــ أن  »أردت  بـــكـــابـــول: 
أفغانستان  تجاه  املستمر  املتحدة  الواليات 
وشـــعـــبـــهـــا. الـــشـــراكـــة تــتــغــيــر، لـــكـــن الـــشـــراكـــة 
نفسها باقية«. من جهته، قال غني لبلينكن 
الــقــرار، ونــعــدل أولــويــاتــنــا«، مشددًا  »نحترم 
على ضــرورة التعاون بن الدولتن من أجل 
محاربة اإلرهاب. وكرر بلينكن خالل لقاء مع 
 »لدينا فصل جديد، 

ً
الله رسالته، قائال عبد 

لكنه فصل جديد نكتبه معًا«. 
وتفاوتت آراء األفغان عند إعالن األميركين 
االنسحاب بشكل مسؤول. فتوقعت الحكومة 
األفغانية أن واشنطن لن تتركها وحدها في 
وجه زحف »طالبان«، بينما يعتقد مراقبون 
لــألوضــاع أن االنــســحــاب املــســؤول يعني أن 
بعد  أفغانستان  ستغادر  املتحدة  الــواليــات 
أن تصل جهود السالم إلى بر األمــان، وبعد 
أن تصل األطراف األفغانية إلى حل ما حول 
إنــهــاء األزمــــة. كــمــا كــانــت بــعــض التفسيرات 
تــعــتــبــر أن الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة قـــبـــل ســحــب 
الــدول  إلــى نقطة تفاهم مــع  قــواتــهــا ستصل 
املــتــدخــلــة فـــي الــقــضــيــة األفـــغـــانـــيـــة، تــحــديــدًا 
الجيران، كباكستان وروسيا. ولكن يبدو أن 
هــو مراجعة حساباتها  أميركا  يهم  كــان  مــا 
الداخلية، وهذا ما بدا جليًا في كلمة بايدن، 
الذي أوضح فيه أن القوات األميركية ذهبت 
زعيم  على  للقضاء  لهدفن:  أفغانستان  إلــى 
»القاعدة« أسامة بن الدن ومواجهة اإلرهاب 
ــد وصـــلـــت إلـــى  وتـــهـــديـــد الـــتـــنـــظـــيـــم، وهـــــي قــ
مبتغاها بهذا الخصوص، فزعيم »القاعدة« 
قضي عليه في عــام 2011 والتنظيم لم يعد 
يشكل خطرًا على املصالح األميركية، بل لم 

يعد موجودًا في أفغانستان.
ــة األمـــيـــركـــيـــة ومـــآالتـــهـــا،  ــرؤيــ وبـــعـــيـــدًا عـــن الــ
تــنــوعــت آراء األفـــغـــان حــيــال قــــرار واشــنــطــن، 
وتحديدًا حول كلمة بايدن. وتعاملت حركة 
ــة مــــع الــقــضــيــة،  ــ ــرونـ ــ »طــــالــــبــــان« بــــهــــدوء ومـ
ــلـــيـــات ضــد  فـــلـــم تـــتـــوعـــد بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـ
وأكــدت  فعلت سابقًا،  كما  األميركية  الــقــوات 

في  مهمًا  الحدث  اعتبروا  أيضًا  السابق  في 
تـــاريـــخ فـــي أفــغــانــســتــان. عــلــى ســبــيــل املــثــال 
في  الثقافة  وزيــر  الشهير،  األفغاني  الشاعر 
جهاني،  الــبــاري  عبد  السابقة  غني  حكومة 
نشر أبيات شعر على صفحته في »فيسبوك« 
أكـــد فيها نــصــر األفـــغـــان، متوقعًا عـــودة من 
وصــفــهــم بــنــســور الـــبـــالد، مــا أثــــار ضــجــة في 

أوساط رواد وسائل التواصل االجتماعي. 
ــــدت عــلــى  ــة، فـــقـــد أكــ ــيـ ــانـ ــا الـــحـــكـــومـــة األفـــغـ ــ أمـ
ــدءًا بغني،  لــســان أكــثــر مـــن مـــســـؤول فــيــهــا، بــ
ــرورًا بــمــســتــشــار األمــــن الــقــومــي حــمــد الــلــه  ــ مـ
مـــحـــب، وانــــتــــهــــاء بـــرئـــيـــس املـــجـــلـــس األعـــلـــى 
أنها  الله،  الله عبد  للمصالحة عبد  الوطني 
األميركي. لكن هؤالء وغيرهم  القرار  تحترم 
مــن املــســتــشــاريــن للرئيس األفــغــانــي شـــددوا 
على نقطة أخـــرى أيــضــًا، وهــي قـــدرة الــقــوات 
ــنـــي، وأنــهــا  ــفـــراغ األمـ األفــغــانــيــة عــلــى مـــلء الـ
ــان«  ــبـ ــالـ ــة »طـ ــهـ ــا عـــلـــى مـــواجـ ــهـ ــدرتـ أثـــبـــتـــت قـ
ودافـــعـــت عـــن ســـيـــادة الـــدولـــة وأمــنــهــا، وهــي 

مستعدة ألن تفعل ذلك في املستقبل.
ــدرة الـــقـــوات األمــنــيــة  تــشــديــد هــــؤالء عــلــى قــ
على الدفاع عن أفغانستان، وأنها لن تترك 
»طالبان« فرصة االستيالء على البالد مرة  لـ
أخرى، يشير إلى مدى أهمية هذه القضية. 
وهو سؤال مطروح من جميع األفغان، ألن 
القوات األفغانية، مع كثرة  قــدرات  هشاشة 
املصالح بن  وتقاطع  األمــنــيــة،  الــتــهــديــدات 
األطــراف الداخلية ال يخفى على أحد. بهذا 
الخصوص، قال غني، في سلسلة تغريدات 
»تــويــتــر«، بعد اتصال  فــي  لــه على حسابه 
هاتفي له مع نظيره األميركي، أمس األول 
األربـــعـــاء، إن الــقــوات األفــغــانــيــة قـــادرة على 
الــدفــاع عــن أراضـــي بـــالده وســيــادة الــدولــة، 
وهـــــي فـــعـــلـــت ذلـــــك فــــي املــــاضــــي وســتــفــعــل 

ــًا. والـــحـــقـــيـــقـــة أن  ذلـــــك فــــي املــســتــقــبــل أيــــضــ
القوات  فيها  تشارك  التي  العمليات  نسبة 
األمــيــركــيــة والـــدولـــيـــة لـــم تــعــد كــبــيــرة، لكن 
والــتــدريــب  التجهيز  هــو  الـــفـــارق  مــا يشكل 
وســــالح الــجــو. فــخــروج الـــقـــوات األمــيــركــيــة 
الــبــالد يعني توقف تدريبها  والــدولــيــة مــن 
للقوات األفغانية، مــع حــرمــان األخــيــرة من 
دعـــم الــطــيــران األمــيــركــي الــــذي كـــان يقصم 
ظهر »طالبان« في املعارك، وذلك على الرغم 
من وعد واشنطن والدول الحليفة للحكومة 
باستمرار الدعم اللوجستي واملالي للقوات 

األفغانية. 
ــان« على  ــبـ ــالـ ــــطــــرح ســـــؤال عـــن قـــــدرة »طـ وُي
االســتــيــالء مــرة أخــرى على الحكم فــي حال 
مــواصــلــة الـــواليـــات املــتــحــدة دعــمــهــا املــالــي 
ــــاذا  والـــلـــوجـــســـتـــي لـــلـــقـــوات األفـــغـــانـــيـــة؟ ومـ
ســيــكــون مــصــيــر املـــفـــاوضـــات الــجــاريــة بن 
الــحــكــومــة و»طـــالـــبـــان«؟ ويــــرى الــكــثــيــر من 
املراقبن أنه على الرغم من هشاشة قدرات 
ــدًا  ــمـــن املـــســـتـــبـــعـــد جـ الـــــقـــــوات األفـــغـــانـــيـــة فـ
أن تــســتــولــي »طـــالـــبـــان« عــلــى ســــدة الــحــكــم 
بــالــقــوة، وذلــــك ألســبــاب عـــديـــدة، أوضــحــهــا 
»العربي  لـ وزيــري  إسماعيل  األمني  املحلل 
 إن أفـــغـــانـــســـتـــان تــغــيــرت 

ً
الــــجــــديــــد«، قــــائــــال

لــم تعد  كثيرًا خــالل عقدين ماضين، فهي 
أفــغــانــســتــان عـــام 2001 وهــنــاك الــكــثــيــر من 
املــتــغــيــرات، وعــلــى »طــالــبــان« أن تــذعــن لها. 
وأضاف أن الشعب األفغاني تغير ولن يقبل 
»طالبان« كما في السابق، وكذا دول الجوار 
كباكستان  الحركة،  مــع  املتعاطفن  وحتى 
وإيــران وروســيــا، لن يقبلوا بوصولها إلى 
سدة الحكم بالقوة. ولفت إلى أن »طالبان« 
لــــدول في  تــغــيــرت أيــضــًا، فــهــي اآلن حليفة 
املــنــطــقــة، كــروســيــا وإيـــــران، ولـــن تقبل هــذه 

الــنــســخــة مـــن الــحــركــة أن تــكــون فـــي الحكم 
فــي أفــغــانــســتــان بــمــفــردهــا. كــمــا أن للحرب 
القوات  األهلية، بحال وقوعها بعد خــروج 
األجنبية تأثيرات كبيرة على دول الجوار، 
وبالتالي لن تقبل تلك الدول أن يحدث ذلك.

األفغانية  الــســالم  عملية  مستقبل  عــن  أمـــا 
فـــي ظـــل الـــقـــرار األمـــيـــركـــي األخـــيـــر، فتتجه 
األنــظــار نــحــو تــركــيــا، حــيــث يــتــوقــع انعقاد 
في  األفغانية  الــســالم  عملية  بــشــأن  مؤتمر 
24 مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. لــكــن ذلــــك املــؤتــمــر 
يــواجــه عــقــبــات قــد تــقــضــي عــلــى مــا يتطلع 
إليه، مع إعــالن »طالبان«  الشعب األفغاني 
السالم  أي مؤتمر بشأن  فــي  املشاركة  عــدم 
األفغاني إلى حن خروج القوات األميركية 
بكاملها من البالد. وُيطرح سؤال عن قدرة 
كتركيا  إسطنبول،  بمؤتمر  املعنية  الـــدول 
والـــواليـــات املــتــحــدة، على إقــنــاع »طــالــبــان« 
املؤتمر؟ وإذا حصل ذلــك قد  باملشاركة في 
يكون املؤتمر مثمرًا إلى حد ما، وسيشكل 
دفعة قوية لعملية السالم األفغانية. أما إذا 
لم تشارك »طالبان« فيه، فحينها ستطرح 
أسئلة كثيرة حــول مــدى نجاعته، بل حول 
هــــدف انـــعـــقـــاده، ألن الـــجـــزء األهــــم ســيــكــون 
ــه مـــؤتـــمـــر إســطــنــبــول  ــًا. كـــذلـــك يــــواجــ ــبـ ــائـ غـ
األفغانية  الحكومة  في  التصدعات  مشكلة 
بشأن املقترح الذي سيقدمه املجلس األعلى 
الوطني في املؤتمر، والــذي عمل عليه ملدة 
أسابيع، إذ دار جدل كبير بن املجلس وبن 
الــنــائــب الــثــانــي لــلــرئــيــس األفــغــانــي ســـرور 
دانــــش، الــــذي اعــتــبــر املــقــتــرح رؤيــــة جماعة 
واحــــدة، ولــيــس رؤيـــة شعب لحل املعضلة، 
مــا يعني عــدم وجـــود تــوافــق فــي الحكومة 
األفــغــانــيــة حـــول أجــنــدة املــؤتــمــر، والــحــلــول 

املقترحة فيه لحل املعضلة.

)Getty( أكد مسؤولون قدرة القوات األفغانية على ملء الفراغ األمني

وصفت موسكو أجواء االجتماع باإليجابية )جو كالمار/فرانس برس(

المقبل،  أيلول  سبتمبر/  في  أفغانستان  من  المتحدة  الواليات  تخرج 
ظل  وفي  حل،  بال  بقيت  التي  والمشاكل  األزمات  من  ثقيًال  إرثًا  تاركة 
الوضع األمني واستغالل حركة »طالبان« األجواء  انهيار  مخاوف من 

لمحاولة ملء الفراغ وإعادة السيطرة على البالد

الحدث

باسم البيت األبيض جن ساكي، عشية 
إن واشـــنـــطـــن  املـــــحـــــادثـــــات،  ــاف  ــنـ ــئـ ــتـ اسـ
»تركز على املسار الدبلوماسي للمضي 
ــا ســتــكــون  ــهـ قــــدمــــًا«، مــضــيــفــة »نـــعـــلـــم أنـ
عملية طويلة لكننا نرى هذه املناقشات 
إشـــارة إيــجــابــيــة«. وحـــول دور الــواليــات 
املــتــحــدة فــي املـــحـــادثـــات، أعــربــت ساكي 
عن اعتقادها بأنه »يمكننا دفــع األمــور 
إلــــى األمـــــام بــطــريــقــة بـــنـــاءة، وإن كــانــت 

مفاوضات غير مباشرة«.
مـــن جــهــتــهــا، وبــعــد تــحــذيــرهــا، أول من 
ــا إلـــــــى ضــــــــــرورة رفــــع  ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ أمـــــــــس، ودعـ
الــدوامــة  هــذه  لـــ«إيــقــاف  العقوبات عنها 
ــران، أمـــس، إرســال  الــخــطــرة«، حــاولــت إيــ
إشـــــــارات تــطــمــيــنــيــة لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
بشأن برنامجها النووي. ورأى الرئيس 
اإليــرانــي حسن روحــانــي أن »املــخــاوف« 
التي أعربت عنها برلن ولندن وباريس 
بشأن القرار »ال أساس لها«، مضيفًا في 
كلمة نقلها التلفزيون الرسمي اإليراني، 
أنه »تّم التعبير عن مخاوف في أوروبا 
والــــواليــــات املــتــحــدة مـــن أنــنــا فـــي إيـــران 
املــائــة،  فــي   60 بنسبة  التخصيب  بــدأنــا 
ما يعني أن نكون قادرين على الوصول 
ــائــــة )عـــتـــبـــة االســـتـــخـــدام  ــــى 90 فــــي املــ إلـ
إلــى أن  العسكري( دفعة واحـــدة«. ولفت 
هذا األمر »خطأ«، مؤكدًا أن أنشطة بالده 
للحصول  نسعى  وال  »سلمية،  النووية 
ــال روحـــانـــي:  عــلــى الــقــنــبــلــة الــــذريــــة«. وقــ
 90 بنسبة  الــتــخــصــيــب  يمكننا  »الـــيـــوم 
في املائة إذا أردنــا ذلــك، لكننا قلنا ذلك 
مــنــذ الــيــوم األول، ونــحــن نــفــي بــوعــدنــا: 
الــنــوويــة ســلــمــيــة وال نسعى  أنــشــطــتــنــا 
لــلــحــصــول عــلــى قــنــبــلــة ذريـــــة«. وأضـــاف 
متوجهًا إلى الدول التي أبدت قلقها: »ال 
تقلقوا من إيران. فقد حافظنا دومًا على 
إذا  أن »في وسعنا  التزاماتنا«، مضيفًا 
رغبنا، بل اليوم، أن نخصب اليورانيوم 
بدرجة نقاء 90 في املائة. لكننا إذا عاد 
الكامل باالتفاق،  االلــتــزام  إلــى  اآلخـــرون 
فسنتوقف عن التخصيب بنسبة 60 في 
املــائــة وبنسبة 20 فــي املـــائـــة«. وأوضـــح 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــعــــاود حـــيـــنـــئـــذ االلـ ــتــ أن بـــــــالده ســ
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة 3.67  بــتــخــصــيــب 
االتفاق  في  عليها  املنصوص  املائة  في 
الــــنــــووي. وكـــــان املـــرشـــد اإليــــرانــــي علي 
خامنئي قــد أكـــد، أول مــن أمـــس، أنـــه لن 

يسمح للمناقشات النووية بأن تطول.
)رويترز، فرانس برس(

ــي عـــلـــى الـــرغـــم  ــروســ ــاؤل الــ ــفـ ــتـ ويــــأتــــي الـ
ــاه قــــــرار إيـــــران  ــفــ ــر الــــــذي أضــ ــن الـــتـــوتـ مــ
مــرة  الــيــورانــيــوم  بــرفــع نسبة تخصيب 
جـــديـــدة. رأى دبــلــومــاســي أوروبــــــي، في 
ــة »فــــرانــــس بـــــــرس«، أن  ــالـ تـــصـــريـــح لـــوكـ
إيران »تضغط على الجميع« باقترابها 
اليورانيوم بنسبة 90 في  من تخصيب 
العسكري،  لالستخدام  الضرورية  املائة 
مــضــيــفــًا أنـــــه »بـــعـــد بــــدايــــة جــــيــــدة« فــي 
املــــــحــــــادثــــــات، فـــــــإن »هـــــــــذا األمـــــــــر يــعــقــد 
األمور«. وتأكيدًا للمخاوف الغربية، قال 
دبلوماسي رفيع آخر لوكالة »رويترز«، 
إنــه »على الــرغــم مــن الرغبة فــي تحقيق 
تـــقـــدم، فـــال يــمــكــن تــجــاهــل أحـــــدث خــرق 
من جانب إيــران«، معتبرًا أنه »يزيد من 
انتخابات  قبل  انفراجة  إحـــراز  صعوبة 
ــــي 18 يـــونـــيـــو/  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــرئــــاســــة اإليـ
ر الــدبــلــومــاســي 

ّ
ــران املـــقـــبـــل«. وحـــــذ ــزيـ حـ

ــن »الـــــضـــــرر« الــــــذي أحــدثــتــه  ــربـــي مــ ــغـ الـ
الــقــرارات اإليــرانــيــة األخــيــرة، ومــا أثارته 

من توتر. 
وكانت برلن وباريس ولندن قد حذرت 
من التصعيد »من قبل أي بلد«، ردًا على 
اإلعــالن اإليــرانــي، الــذي رأت فيه »تطورًا 
ــروح الـــبـــنـــاءة«  ــ ــ خـــطـــرًا يـــتـــعـــارض مــــع الـ
ــلـــت مــوســكــو  ـ

ّ
لـــلـــمـــنـــاقـــشـــات، فـــيـــمـــا فـــض

اعتبار ذلــك إشــارة إلــى ضــرورة التحرك 
ــاذ االتــــفــــاق الـــــنـــــووي. مــن  ــقــ بـــســـرعـــة إلنــ
جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
بروكسل،  في  املوجود  بلينكن،  أنتوني 
هـــذا  ــذ  ــأخــ »تــ بــــــالده  إن  أمــــــس،  ــن  مــ أول 
اإلعــــــالن االســـتـــفـــزازي بــجــديــة كــبــيــرة«، 
مضيفًا أن »هــذا اإلجــراء يثير تساؤالت 
ــــات  ــادثـ ــ ــــحـ حــــــــول جــــــّديــــــة إيـــــــــــران فــــــي املـ
الـــنـــوويـــة«. مــن جــهــتــهــا، قــالــت املتحدثة 

استأنفت أمس، الخميس، في العاصمة 
الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، املـــحـــادثـــات إلنــقــاذ 
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي، وســط أجــواء 
ــرار طـــهـــران تخصيب  مــتــوتــرة بــســبــب قــ
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة تــصــل إلــــى 60 في 
ــة، مـــا يــقــربــهــا مـــن عــتــبــة الـــــــ90 في  ــائــ املــ
العسكري.  لالستخدام  الضرورية  املائة 
وفــيــمــا ســعــى الــرئــيــس اإليــــرانــــي حسن 
روحـــانـــي إلـــى طــمــأنــة املــجــتــمــع الــدولــي 
حول »سلمية« األنشطة النووية لبالده، 
وتـــأكـــيـــده أن إيـــــران ســتــعــود إلــــى نسبة 
العقوبات  رفع  فور  تخصيب منخفضة 
الدولية عنها، وضع دبلوماسي أوروبي 
ــنـــووي اإليـــرانـــي فـــي خــانــة  الــتــصــعــيــد الـ
الــضــغــط اإليـــرانـــي املــكــثــف. مــن جهتها، 
تحدثت الدبلوماسية الروسية من فيينا 
عـــن »انــطــبــاع إيــجــابــي« إثـــر االجــتــمــاع، 
وذلــك غــداة تأكيد واشنطن أنــه يمكنها 

لعب دور بناء.
وعقدت مجموعة 4+1، في إطار االتفاق 
الـــنـــووي الــــذي انــســحــبــت مــنــه الــواليــات 
املتحدة عام 2018، وهي أملانيا وفرنسا 
وإيـــران،  والــصــن،  وبريطانيا وروســيــا 
فيينا إلنقاذ  اجتماعًا جديدًا في  أمــس، 
االتفاق، بمشاركة غير مباشرة من وفد 
أميركي موجود في فندق آخر، وذلك على 
املتمثل بإعالن  اإليراني،  التصعيد  وقع 
األسبوع  ستتجاوز،  أنها  أخيرًا  طهران 
املــقــبــل، الــعــتــبــة غــيــر املــســبــوقــة املتمثلة 
الــيــورانــيــوم،  املــائــة لتخصيب  ـــ60 فــي  بــ
»اإلرهاب النووي«  ردًا على ما وصفته بـ
املاضي  األحــد  انفجار  بعد  اإلسرائيلي 
في محطة التخصيب في منشأة نطنز. 
لــدى املنظمات  الــروســي  وأشـــار السفير 
أوليانوف،  ميخائيل  فيينا  في  الدولية 
ــــاع  ــبـ ــ ــــطـ أن »االنـ إلـــــــى  ــاع،  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ إثـــــــر االجــ
»سلسلة  عــن  متحدثًا  إيــجــابــي«،  الــعــام 

اجتماعات غير رسمية« ستليه. 

مفاوضات نووية »إيجابية« في فيينا
مخاوف أوروبية من ضغوط طهران

عقد أطراف االتفاق 
النووي اإليراني اجتماعًا 
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تصويت تاريخي في الكونغرس لتعويضات مرحلة العبوديةمؤتمر الحزب الشيوعي الكوبي: تقاعد راوول كاسترو
مؤتمره  الــكــوبــي،  الشيوعي  الــحــزب  يدشن 
أيــام،  أربعة  الــذي سيستمّر  الجمعة،  اليوم 
 تـــحـــّوالت أســاســيــة عــلــى رأس هــرم 

ّ
فــي ظـــل

الجزيرة، مع تقاعد راوول كاسترو، شقيق 
الــرئــيــس الــراحــل فــيــدل كــاســتــرو. وستكون 
املرة األولى منذ الثورة الكوبية عام 1959، 
التي لن يتبوأ فيها شخص من آل كاسترو 
مـــركـــزًا فـــي الــســلــطــة. ويـــأتـــي تــقــاعــد راوول 
كــاســتــرو بــعــد ثــــالث ســـنـــوات عــلــى تخليه 
كانيل،  ـ  ديــاز  الرئاسة ملصلحة ميغيل  عن 
ــــن الـــعـــام لــلــحــزب  ــمــه مــنــصــب األمـ

ّ
وســيــســل

الوحيد في الجزيرة. ودياز ـ كانيل هو أول 
م أرفــع 

ّ
مــســؤول مــولــود بــعــد الـــثـــورة، يتسل

مناصب كوبا. وقرر راوول كاسترو التقاعد 
من أجــل »رعــايــة األحــفــاد« و»قـــراءة الكتب« 
)الذين صنعوا  التاريخي  الجيل  مثل بقية 
املؤتمر  فــي  قــال ممازحًا  كما  ثـــورة 1959(، 
األخير للحزب الذي ُعقد عام 2016. وبذلك، 
ســتــمــنــح مـــســـاحـــة أكـــبـــر لـــتـــحـــركـــات ديـــــاز- 
كــانــيــل، الــــذي ســيــكــون »جـــهـــاز الـــحـــزب بن 
السابق  الدبلوماسي  يديه«، وفق تقديرات 
»راوول سيكون  لكن  ألـــزوغـــاراي.  كــارلــوس 
ــاراي،  ــزوغــ دائـــمـــًا مــــوجــــودًا« كــمــا أوضــــح ألــ
ملا  مشابه  نــمــوذج  رؤيـــة  »تمكننا  مضيفًا: 
حدث في الصن عندما لم يعد دينغ شياو 
بينغ يتولى أي منصب لكنه كان على قيد 
الحياة، لذلك كان ال بد من استشارته في كل 

شيء، كانت لديه الكلمة األخيرة«.
لــكــن العملية االنــتــقــالــيــة يــســودهــا قــلــق من 
أسوأ أزمة اقتصادية تضرب منذ حوالى 30 
عامًا، ففي عام 2020، انخفض الناتج املحلي 

فيما تسعى واليــات ومــدن وبــلــدات أميركية، 
إلـــــى االعـــــتـــــراف تـــدريـــجـــيـــًا بـــأخـــطـــاء مــاضــي 
ــــي الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، خــطــت  الــــعــــبــــوديــــة فـ
الــســلــطــات األمــيــركــيــة األربـــعـــاء، خــطــوة مهمة 
إلـــى األمــــام فــي هـــذا اإلطــــار، إذ صــّوتــت لجنة 
فــي مجلس الــنــواب فــي الــكــونــغــرس، لصالح 
الــعــبــوديــة في  تــعــويــضــات لتصحيح جــرائــم 
البالد. وعلى الرغم من أن التصويت النهائي 
ــــى دعـــم  ــانــــون، ال يــــــزال يـــحـــتـــاج إلـ ــقــ إلقـــــــرار الــ
جمهوري، قد يكون صعبًا، إال أن أهمية الخطة 
تكمن في البعد الذي بدأ يتخذه هذا النقاش 
أن صياغة  علمًا  الرسمية،  املــؤســســات  داخــل 
عامًا.   30 قبل  حصلت  كانت  للمشروع  أولــى 
وفي تصويت تاريخي هو األول في الواليات 
املتحدة، التي ال تزال تشهد تمييزًا عنصريًا، 
مجلس  فــي  القضائية  الــشــؤون  لجنة  تبنت 
النواب، أول من أمس األربعاء، مشروع قانون 
لتصحيح  مالية  تعويضات  بتقديم  يتعلق 
جــرائــم الــعــبــوديــة فــي هــذا الــبــلــد، بأغلبية 25 

اإلجمالي بنسبة 11 في املائة بعدما قضى 
الرئيسي:  نشاطها  عــلــى  كــورونــا  فــيــروس 
السياحة. وفــي كــل أنــحــاء الــجــزيــرة، يتعن 
على الكوبين االنتظار لساعات طويلة أمام 
الفارغة. وحول  األرفــف نصف  املتاجر ذات 
ذلــك، اعتبر االقــتــصــادي مــن جامعة هافان 
ريــكــاردو تــوريــس، أن على املــؤتــمــر الثامن 
الــتــركــيــز »عــلــى تــحــديــد أهـــــداف إصــالحــيــة 
ذات صدقية«، وأنه »يجب أن يكون تحويل 
نظام امللكية هو الهدف الرئيسي« لتسريع 

انفتاح االقتصاد على القطاع الخاص.
وُيعّد اإلنترنت هو التغيير الكبير في كوبا 
أدى وصوله  األخــيــرة، بعدما  السنوات  في 
الــهــواتــف املحمولة )شبكة 3 جــي( في  إلــى 
نهاية عام 2018 إلى وضع حد لهذا االنطباع 
بــالــعــزلــة، الـــذي كـــان ســائــدًا بــن ســكــان هــذا 
على صعيد  تقدمًا  البلدان  أقــل  أحــد  البلد، 
االتــصــاالت. وحــررت شبكة اإلنترنت حرية 
عن  بالتحدث  للكوبين  سمح  ما  التعبير، 
حياتهم اليومية وطرح مطالبهم والتنديد 
بــالــقــمــع، وصــــواًل إلـــى تنظيم الــتــظــاهــرات، 

وهو أمر لم يحدث مطلقًا من قبل.
ووضع املؤتمر هدفًا ضمن برنامجه يتمثل 
في تعلم كيف يكون أكثر فعالية في مواجهة 
ــولــــوجــــي«  ــديــ ــتــــخــــريــــب الـــســـيـــاســـي األيــ »الــ
املوضوع،  االجتماعية. وعن هذا  للشبكات 
األميركي  االجــتــمــاع  عــالــم  تيد هينكن  قــال 
ومــؤلــف كــتــاب »الــثــورة الرقمية فــي كوبا« 
اإلنترنت  كانت  »لقد  قريبًا:  الــذي سيصدر 
املــدنــي«، محدثًا  املجتمع   سّهل نمو 

ً
عــامــال

»ثغرات كبيرة في احتكار الحكومة«.

كــثــيــرًا وانـــغـــلـــق الـــفـــضـــاء الــســيــاســي كــثــيــرًا 
ألن الــحــكــومــة الــكــوبــيــة لـــم تــســتــجــب على 
الـــذي يــمــارس  ــــالق«، مستنكرًا »الــقــمــع  اإلطـ
ضــد الــكــوبــيــن«. أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى املحلل 
السياسي هــارولــد كــارديــنــاس، فــإن »هناك 
كوبا  فــي  املــخــّربــة،  العناصر  مــن  مجموعة 

صوتًا مقابل 17 صوتًا. وبعد تصويت جميع 
الديمقراطين في اللجنة ملصلحة النّص الذي 
عارضه الجمهوريون، يفترض أن يوافق عليه 
مــجــلــس الـــنـــواب الــــذي يــشــكــل الــديــمــقــراطــيــون 
أغلبية فــيــه، فــي جلسة عــامــة فــي مــوعــد غير 
محدد. لكن مصير القانون ال يزال غير مؤكد 
الحزب  على  الــشــيــوخ، وسيتعن  فــي مجلس 
األزرق الحصول على أصــوات 10 جمهورين 

على األقل، ليتم اعتماده نهائيًا. 
ويــنــص مـــشـــروع الــقــانــون عــلــى إنـــشـــاء لجنة 
ــم مــــقــــتــــرحــــات بـــشـــأن  ــديـ ــقـ ــتـ ــــف بـ

ّ
ــل خـــــبـــــراء تــــكــ

دفــــع الــحــكــومــة تــعــويــضــات ألحـــفـــاد حــوالــي 
أربـــعـــة مــاليــن أفــريــقــي تـــم جــلــبــهــم قــســرًا إلــى 
و1865،   1619 العامن  بــن  املتحدة  الــواليــات 
ــهـــدف الـــقـــانـــون،  ــاء الـــعـــبـــوديـــة. ويـ ــغـ ــخ إلـ تـــاريـ
والقسوة  »الظلم  معالجة  إلــى  نــّصــه،  بحسب 
أساس  التي شّكلت  والالإنسانية  والوحشية 
الــعــبــوديــة«، وكــذلــك الــالمــســاواة الــتــي ال تــزال 
تعاني  أفريقية  أصــول  مــن  األميركية  األقلية 

منها اليوم.
ــال رئــيــس الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فـــي مجلس  وقــ
ــر، قــبــل  ــ ــادلـ ــ ــقـــراطـــي جـــيـــري نـ ــمـ ــديـ الـــــنـــــواب، الـ
اقــتــراع اللجنة عــلــى املـــشـــروع، إن الــهــدف من 
»الــتــاريــخــي«  هـــذا الــتــصــويــت الــــذي وصــفــه بـــ
ــة الـــــنـــــقـــــاش الـــــوطـــــنـــــي حــــول  ــ ــلــ ــ ــواصــ ــ هــــــو »مــ
الــتــي عاناها  املــعــامــلــة  طــريــقــة مكافحة ســـوء 
األميركيون من أصل أفريقي أثناء العبودية، 
والــفــصــل الــعــنــصــري والــعــنــصــريــة الــبــنــيــويــة 
الــيــوم«.  فــي مجتمعنا  تـــزال متفشية  الــتــي ال 
من  الديمقراطية  النائبة  ناشدت  من جهتها، 
أصـــل أفــريــقــي، شــيــال جــاكــســون لـــي، زمــالءهــا 

لهذه  والحكمة  والتاريخ  األلــم  »تجاهل  لعدم 
األميركي جو  الرئيس  أن  إلــى  اللجنة«، الفتة 
بـــايـــدن الــــذي كـــان الــتــقــى بــرملــانــيــن مـــن أصــل 
املاضي،  الثالثاء  يــوم  الكونغرس  في  أفريقي 
اللجنة  النص. لكن أعضاء  »تعهد« دعــم هــذا 
الــجــمــهــوريــن عــارضــوا الــتــشــريــع عــلــى الــرغــم 
من اعترافهم بوحشية العبودية. وقال النائب 
»يبعدنا  الــنــص  إن  روي،  تشيب  الــجــمــهــوري 
عن الحلم املهم املتمثل في الحكم على شخص 

ما بناء على شخصيته، وليس لون بشرته«.
تّمت صياغة نسخة  الــذي  التشريع،  وأصبح 
أولــى منه قبل نحو 30 عامًا، مهمًا جــدًا، بعد 
موت العديد من األميركين من أصول أفريقية 
فــي إجــــراءات تــدخــل وعــنــف مــن قبل الشرطة، 
ــة مينيستوتا،  آخــرهــم داونــــت رايـــت فــي واليـ
التدقيق بشكل  إلى  املتحدة  الواليات  ما دفع 
املتعددة  واألشــكــال  العبيد  ماضي  فــي  أعمق 
الــســوداء  األقــلــيــة  منها  تعاني  الـــذي  للتمييز 

التي تشكل نحو 13 في املائة من السكان.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــقـــدم فــــي الـــنـــضـــال مــن 
أجــــل حــقــوقــهــم املــدنــيــة فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
ــــون مـــــن أصــــل  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ املــــــاضــــــي، ال يـــــــــزال األمـ

أفـــريـــقـــي يــتــمــتــعــون بــتــعــلــيــم أدنـــــى وتــغــطــيــة 
ــاعـــي، ويــعــيــشــون  ــمـ ــتـ ــعـــف لــلــضــمــان االجـ أضـ
أن شــروط  البيض. كما  مــدة أقصر مــن حياة 
سجنهم ال تتناسب مع تلك التي يخضع لها 
األمــيــركــيــون اآلخــــرون. وفــي الــعــام 2019، بلغ 
ــــوداء 43  ــرة سـ مــتــوســط الـــدخـــل الــســنــوي ألســ
ألفًا و664 دوالرًا  ألفًا و771 دوالرًا، مقابل 71 
لــألســرة الــبــيــضــاء، وفــقــًا إلحــصــاءات رسمية. 
خبيرًا   13 مــن  مجموعة  عــلــى  سيتعن  لــذلــك 
»ملؤسسة  تعويضات  حــول  مقترحات  تقديم 
واالقــتــصــادي ضد  العنصري  والتمييز   

ّ
الـــرق

ــقــــي«. وســيــكــون  ــريــ األمـــيـــركـــيـــن مــــن أصـــــل أفــ
عليهم تقديم توصيات حول طريقة احتساب 
هذا التعويض والشكل الذي يجب أن يتخذه، 

 للحصول عليه. 
ً
ومن سيكون مؤهال

وكــــــان الـــعـــديـــد مــــن املـــرشـــحـــن لــالنــتــخــابــات 
التمهيدية للحزب الديمقراطي قد أثاروا عام 
2020 مسألة التعويض، في نقاش أوسع حول 
الدخول.  في  والتفاوت  العرقية  املساواة  عدم 
ــرار عــلــى املــســتــوى الــفــيــدرالــي، كــانــت  وقــبــل قــ
مــســألــة الــتــعــويــضــات طـــرحـــت عــلــى مــســتــوى 
الواقعة  إيفانستون  بلدة  إذ أصبحت  محلي، 
قــرب شيكاغو، فــي مـــــارس/آذار املــاضــي، أول 
ــع تــعــويــض لــســكــانــهــا الــســود  بـــلـــدة تـــقـــرر دفــ
تصل إلى 10 مالين دوالر على مدى السنوات 
العشر املقبلة. وكان الطالب في جامعة جورج 
تاون في واشنطن، قد وافقوا عام 2019، بشكل 
رمــــزي، عــلــى إنــشــاء صــنــدوق لــصــالــح أحــفــاد 
العبيد الذين تّم بيعهم في القرن التاسع عشر 

من قبل اليسوعين الذين أنشأوا املؤسسة.
)فرانس برس(

ـــي الـــنـــفـــس بـــــأن يــــؤدي 
ّ
وكــــانــــت كـــوبـــا تـــمـــن

انتخاب جو بايدن رئيسًا للواليات املتحدة 
إلـــى حــصــول انــفــراجــة فــي مــلــف الــعــقــوبــات 
ــبــــق دونـــالـــد  ــرئـــيـــس األســ الـــتـــي فـــرضـــهـــا الـ
ــــوات، خــصــوصــًا  ــنــ ــ ــــب، مـــنـــذ أربــــــــع ســ ــرامــ ــ تــ
أن بــــايــــدن وعـــــد فــــي حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة 
بالتراجع جزئيًا عن تلك الخطوة. لكن بعد 
يتفّوه  لــم  توليه منصبه،  مــن  أشــهــر  ثــالثــة 
الرئيس األميركي بكلمة بعد عن الجزيرة. 
وقـــــــال مـــســـتـــشـــار بــــايــــدن لــــشــــؤون أمـــيـــركـــا 
القومي، خوان  األمــن  الالتينية في مجلس 
)الرئيس  ليس  بايدن  »جــو  إن  غونزاليس، 
األســبــق( بـــاراك أوبــامــا فــي السياسة تجاه 
كوبا«. وأوضح: »لقد تغير الزمن السياسي 

كــمــا فــي فــلــوريــدا، تــفــعــل كــل شـــيء حــتــى ال 
يــحــدث )الـــتـــقـــارب(«، متحدثا عــن »الــقــطــاع 
األكــثــر تــطــرفــًا فــي الــيــمــن الــكــوبــي« املنفي 
في  راديكالية  األكثر  و»القطاع  ميامي،  في 

الحزب الشيوعي«، في هافانا.
ويحتفظ الحزب الشيوعي بورقة هامة، إذ 
ســمــح اكــتــشــاف أولـــى اإلصـــابـــات بفيروس 
ــا فـــي كــوبــا فـــي مــــــــارس/آذار 2020،  كـــورونـ
لــكــوبــا فـــي إثـــبـــات أهــمــيــة نــمــوذجــهــا الـــذي 
يــركــز بــشــدة عــلــى الــصــحــة، ووفـــقـــًا ملنظمة 
الصحة العاملية، فإن هناك 82 طبيبًا لكل 10 
فرنسا و26  فــي   32 مقابل  فــي  آالف نسمة، 
في الواليات املتحدة. وكان الرهان ناجحا. 
فقد سجلت البالد التي يبلغ عدد سكانها 
11.2 مليون نسمة، 88445 إصابة فقط من 
أن رهانها  أيــضــًا  ــاة. ويــبــدو  بينها 476 وفـ
ــاح مــحــلــي،  ــقـ اآلخــــــر املــتــمــثــل فــــي تـــطـــويـــر لـ
له بداية جيدة مع لقاحن مرشحن  كانت 
الــتــجــارب. بالتالي  الثالثة مــن  املــرحــلــة  فــي 
ــمـــر مــنــاســبــة لــــإعــــالن عــن  ــد يـــكـــون املـــؤتـ قــ
يونيو/ في  املتوقعة  التحصن  بــدء حملة 

»أول  كوبا  ستكون  عندها  املقبل.  حــزيــران 
دولة في أميركا الالتينية ومنطقة الكاريبي 
تــنــتــج لــقــاحــهــا الـــخـــاص« املــضــاد لــفــيــروس 
كورونا، وفقًا ملمثل منظمة الصحة العاملية 

في كوبا، خوسيه مويا.
وحـــول مــرحــلــة مــا بــعــد آل كــاســتــرو، اعتبر 
ــورة،  املـــــــــــزارع الــــــــذي كــــــان جـــنـــديـــًا فـــــي الـــــثـــ
يقلقني، هو  »ما  أن  ريغوبيرتو سيلوريو، 

أنه لم يولد بعد فيدل آخر«.
)فرانس برس( تمّر كوبا بأسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عامًا )فرانس برس(

إضاءةالحدث

أدى انتشار اإلنترنت 
إلى تحرير حرية التعبير 

في هافانا

يحتاج التصويت 
النهائي في مجلس 

الشيوخ لدعم 10 
جمهوريين

يتسع النقاش في 
الواليات المتحدة حول 

مسألة تعويضات 
مرحلة العبودية، التي 

تبنتها أخيرًا لجنة في 
الكونغرس، بدعم 

ديمقراطي

أفغانستان 
بعد االنسحاب األميركي

إرث ثقيل من 
األزمات والمخاوف
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محاولة لملء الفراغ

عودة شخصيات تونسية للواجهة

الوجوه الجديدة 
لم تتمكن من ملء 

المشهد السياسي

تونس ـ بسمة بركات

ــة الــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ ــز الــ ــيــ ــمــ ــتــ تــ
ــة أحــــزابــــهــــا  ــافــ ــثــ ــكــ ــة بــ ــيــ ــونــــســ ــتــ الــ
يندثر  السياسية،  وشخصياتها 
بــعــضــهــا أو يــنــســحــب بــعــد األزمــــــات لــيــعــود 
مـــجـــددًا حـــاملـــا يــــرى الــفــرصــة مــتــاحــة. وبــعــد 
قرر   ،2019 في  الرئاسية  االنتخابات  نتائج 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــد املــنــصــف املــرزوقــي 
االنــســحــاب مــن رئــاســة حـــزب »حــــراك تونس 
الوطنية  السياسية  الــســاحــة  ومــن  اإلرادة«، 
ــتــــائــــج ضـــعـــيـــفـــة واضــــطــــر  بــــعــــدمــــا حــــصــــد نــ
للمغادرة منذ الدور األول، مؤكدًا أنه سيظل 
وسيواصل  واألمـــة  الشعب  بقضايا  ملتزمًا 
خدمتها من مجاالت أخــرى. ولكنه عــاد إلى 
األيـــام األخــيــرة بسبب استفحال  فــي  املشهد 
ــــاد، مــــؤكــــدًا أن  ــبـ ــ األزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـ
»االنتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة 
ألوانها قد تكون مغامرة، ولكن في املغامرة 
ثمة على األقل بعض األمل«. واعتبر أنه »في 
الــوضــع الحالي ال أفــق إال املــزيــد مــن تعطيل 
الدولة وتفككها في ظل تفاقم األزمة الصحية 
وانهيار الطبقة الوسطى وتفاقم فقر الفقراء، 
فكل مقومات االنفجار قد تذهب بما تحقق 
املــرزوقــي في  نأمل تحقيقه«. وأضـــاف  وبما 
تغريدات متعددة على »تويتر«، جرى تبادلها 
ــرورة  ــ ــع إعـــامـــيـــًا، أن هـــنـــاك »ضـ ــ بــشــكــل واسـ
للحوار الوطني، فهو ليس حوارًا للصفقات 
والترضيات والتسميات بني أطــراف األزمــة، 
وإنــمــا هــو حــــوار بــني كــل الــقــوى السياسية 
ومــنــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي والــشــخــصــيــات 
االعتبارية، إلنهاء هذا الوضع العبثي وعودة 

الباد ملسار حل املشاكل ال الغرق فيها«.
ويرى مراقبون أن مواقف املرزوقي تؤشر إلى 
الفعلية للعمل السياسي،  العودة  رغبته في 
وأن الــســنــة الــتــي قــضــاهــا بــعــيــدًا عــن املشهد 

نجيب الشابي، وهو من الشخصيات الفاعلة 
ويرى أنه ال يزال له دور حزبي، ولكن بالنسبة 
إليه شخصيًا فهو أقرب للجانب األكاديمي 

من الحزبي.
مـــن جــهــتــه، رأى عــضــو الــهــيــئــة الــســيــاســيــة، 
ــداء  ــ املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي الـــســـابـــق بــــاســــم »نــ
تـــونـــس« بــوجــمــعــة الــرمــيــلــي، أن خــســارتــهــم 
فـــي انــتــخــابــات 2019 وانــقــســام الـــحـــزب هي 
الــتــي فــرضــت عــلــى الــعــديــد مــن الشخصيات 
الــوطــنــيــة االنــســحــاب مـــن املــشــهــد. وقــــال في 
»العربي الجديد«، إن هناك من هم في  حديٍث لـ
السلطة يسّيرون الدولة، وهناك من يتابعون 
من بعيد، وهذا ما فرضته نتائج االنتخابات 
األخيرة، مشيرًا إلى أنه يقوم من حني إلى آخر 
الهزيمة  ولكن  اإلعامية،  التدخات  ببعض 
في 2019 لم تكن سهلة، فاإلنهيار كان قويًا 
البناء صعبة وتأخذ وقتًا. وأضــاف  وإعــادة 
أنهم ليسوا في وضعية تسمح لهم بالبروز 
مــجــددًا، ولــيــس وراءهــــم أحــــزاب قــويــة قـــادرة 

على التدخل والتأثير والتغيير، الفتًا إلى أن 
فا  الكثيرين،  تغري  سحرية  حالة  السلطة 
يستطيعون االبتعاد عنها، ولكن فيها أيضًا 
العديد من األوهام، وواقعها صعب، والبعض 
لألسف  الديمقراطية  اللعبة  قواعد  يجيد  ال 

وال يقبل الخسارة.
ــــك، أكــــد املــحــلــل الــســيــاســي  وتــعــلــيــقــًا عــلــى ذلـ
»الــعــربــي  الجمعي الــقــاســمــي، فــي تــصــريــح لـــ
الــــجــــديــــد«، أن عـــــــودة بـــعـــض الــشــخــصــيــات 
الــرغــم من  للمشهد الــســيــاســي مــجــددًا عــلــى 
أو تجميد نشاطها، سببه  االعتزال  إعانها 
طبيعة النشاط السياسي الذي يبقى بشكل 
التي  املــغــنــاطــســيــة  بــالــقــوة  بــآخــر شبيهًا  أو 
تجذب كل من انخرط فيها ولو لفترة قصيرة 
فيبتعد بعضهم ثم يعودون، وهذه الجاذبية 
يعرفها الجميع منذ بدئهم العمل السياسي.

وأضــاف أن السبب الثاني للعودة هو حالة 
انتخابات  منذ  الــبــاد  التي تعيشها  الــفــراغ 
2014، مبينًا أن الوجوه الجديدة لم تتمكن من 
ملء املشهد السياسي، لذلك فإن املنسحبني 
أو املعتزلني يعودون مجددًا بحثًا عن مكان 
وموقع في ظل حالة الفراغ الحاصلة. ورأى 
أن هــنــاك أيــضــًا مــســألــة تكتيكية فــي إعــان 
ــاد يــكــون  ــعــ ــتــ ــزال، فـــاالنـــســـحـــاب واالبــ ــ ــتــ ــ االعــ
ملراجعة الذات وإعادة تقييم املشهد من زاوية 
الــعــودة بفكرة أو مقاربة جديدة،  أخــرى، ثم 
وهــــذا ينطبق عــلــى املـــرزوقـــي وعــــدة أســمــاء 

أخرى. ولفت إلى أن أحمد نجيب الشابي لم 
اعتزاله وإنما استقال من حزبه وظل  يعلن 
يتحرك خارج املشهد الحزبي، ثم عاد للعمل 
الحزبي محاواًل تشكيل الحركة الديمقراطية، 
التي لم تصل إلى ما رسمه، فانضم إلى حزب 

»األمل«.
وتـــابـــع املــحــلــل الــســيــاســي أن األمـــــني الــعــام 
عبو  محمد  الديمقراطي«  »التيار  لـ السابق 
اعتزل العمل الحزبي ولكنه أعلن أنه سيبقى 
إلى  ينضم  أن  دون  من  العام  بالشأن  معنيًا 
حزب أو إطار تنظيمي جديد، ويمكن تفسير 
إلعــادة  والهدنة  املغناطيسي  بالبعد  حالته 
لتفكيك  مــحــاولــة  وهـــي  واملـــراجـــعـــة،  التفكير 

أسباب الفشل والتموضع من جديد.
ــا الــبــاحــث فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة مــاجــد  أمــ
الــــبــــرهــــومــــي، فــــــــرأى أن مـــــا يــــجــــذب هـــــؤالء 
الــســيــاســيــني لــلــعــودة ليست الــســيــاســة بحد 
ذاتــهــا، بــل حــب الــكــراســي واملــنــاصــب، وهــذه 
بطبعه  فالتونسي  اعتباطية،  ليست  الرغبة 
متعطش للسلطة، ففي االنتخابات الرئاسية 
تم تحطيم أرقام قياسية بمشاركة 96 مرشحًا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن رفــــض الــعــديــد مـــن املــلــفــات، 
وبالتالي هناك ميل للسلطة، ولألسف هناك 

أيضًا سوء استخدام للسلطة.
»الــعــربــي  وتـــابـــع الــبــرهــومــي فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، أن ما يؤكد التعطش الكبير للسلطة 
هـــو تــقــســيــم الــحــقــائــب الــــوزاريــــة، فــكــل طــرف 
الداخلية  السيادتني،  الــوزارتــني  إلــى  يسعى 
ــعـــدل، ولــيــس إلـــى الــــــوزارات الــتــي تمّكنه  والـ
من خدمة الصالح العام، كالصحة والتربية 
والتعليم. وأكد أنه ال يمكن تصديق شعارات 
بــعــض الــســيــاســيــني، مــثــل محمد عــبــو، الــذي 
د 

ّ
رفع شعار محاربة الفساد، ولكن عندما تقل

امللفات،  لم يتحرك في عديد  منصبًا وزاريـــًا 
مشيرًا إلــى أن املــرزوقــي أطلق بــدوره وعــودًا 
النهاية أخل بالعديد منها عندما  ولكن في 

م السلطة.
ّ
تسل

ــًا بــأنــه  ــان واضــــحــ ــ ــــى أن الـــشـــابـــي كـ ــفـــت إلـ ولـ
يسعى لرئاسة الجمهورية، ويعتبره منصبًا 
لــإصــاح ولــم يخف ذلــك، مــؤكــدًا أن الشابي 
اخــتــفــى لــفــتــرة مـــن املــشــهــد الــســيــاســي بعد 
نكسة سباق الرئاسة ولكنه لم يغادر املشهد 
تمامًا، وهو لم يأخذ فرصته في الحكم ولم 
يمارس السلطة. وهو ما يجعل الحكم عليه 
السياسية  تحالفاته  ربما  ولكن  ممكن،  غير 
لم تكن موفقة وهي التي قادته للفشل. وشّدد 
البرهومي على أن التعطش للكرسي وسوء 
استعماله في حاالت كثيرة جعل الديمقراطية 

التونسية تتحول إلى ديمقراطية امللفات.

تشهد الساحة التونسية 
عودة شخصيات اعتزلت 

العمل السياسي إلى 
الواجهة، ويعلّل 

البعض ذلك بالحاجة إلى 
ملء فراغ سببته نتائج 

انتخابات 2019

مواقف المرزوقي تؤشر إلى رغبته العودة للعمل السياسي )األناضول(

كانت مجرد مسافة اتخذها لتقويم املسار. 
التي اختارت االستقالة أيضًا،  ومن الوجوه 
مــؤســس الـــحـــزب الــجــمــهــوري الــعــريــق، أبـــرز 
املــنــافــســني الــســابــقــني فـــي رئــاســيــات تــونــس 
أحـــمـــد نــجــيــب الـــشـــابـــي، والـــــذي كــــان قـــد أكــد 
التخلي عن الحياة الحزبية. وقال: »قّررت أال 
تصبح لي حياة حزبية فقد أعطيت من عمري 
الحزبية  والــحــيــاة  حـــزب،  لتأسيس  50 سنة 
الكثير من الوقت«. وأوضــح الشابي  تتطلب 
أنه سيتولى تأسيس منتدى للفكر السياسي 
 
ً
تحت اسم »سياقات«، إال أن ذلك لم يدم طويا

ثم  الديمقراطية«،  »الــحــركــة  تأسيس  ليعلن 
االنضمام لحزب »األمل« ليكون رئيس هيئته 

السياسية.
ــر الــســابــق مــحــمــد عــبــو قـــد أعــلــن  وكــــان الـــوزيـ
عــن اســتــقــالــتــه مــن األمـــانـــة الــعــامــة وعــضــويــة 
حزب »التيار الديمقراطي« ومغادرته للحياة 
الــســيــاســيــة، والـــتـــي قــــال إنــهــا قـــد أضــــرت بــه. 
وأضاف عبو )وزير في حكومة الياس الفخفاخ 
املستقيلة(، في مؤتمر صحافي: »لم تعد لي أي 
رغبة في أي مسؤولية سياسية ولم تعد لدي 
أي قناعة وثقة في قدرتي على تغيير الوضع 
في الباد، والذي تبني أن إصاحه أصعب مما 
توقعت«. ولكن عبو عاد في األشهر األخيرة 
بقوة على إيقاع األزمــة السياسية، وكانت له 
مواقف مثيرة للجدل، ويقول مراقبون إنه لم 
يبتعد كثيرًا عن حزبه الذي أسسه، وابتعاده 

عن الشأن السياسي مستبعد.
السياسي  املــشــهــد  مــن  املنسحبني  بــني  ومـــن 
ــراك تــونــس« اإلرادة  أيــضــًا، الــقــيــادي فــي »حــ
عــدنــان مــنــصــر، الــــذي اخــتــار تــأســيــس مركز 
الدراسات االستراتيجية حول املغرب العربي. 
»العربي الجديد«،  وأكد منصر، في تصريح لـ
السياسية  الحياة  من  االنسحاب  اختار  أنــه 
ألنــه وجــد الــفــضــاء الـــذي سينشط فيه وهو 
األنسب  الفضاء  أنــه  الــدراســات، مبينًا  مركز 
الذي يمكنه من إبداء رأيه في عدة مواضيع، 
بعيدًا عن العودة ملا يصطلح عليه بالساحة 

السياسية التي ال تخلو من إضاعة الوقت.
وتابع منصر أنه انسحب بعد إعان استقالته 
من الحياة الحزبية، مشيرًا إلى أنه يتمتع اآلن 
فالساحة  يناسبه،  الجديد  والوضع  بوقته، 
ــفـــاف  ال تــشــجــع عـــلـــى الـــجـــديـــة فــــي ظــــل اإلسـ
الحاصل، مؤكدًا »أننا جميعًا منخرطون في 
السياسة حتى مــن خــال إبـــداء الـــرأي، ولكن 
هناك من يريدون ممارسة السياسة من خال 
وأنا  الحزبي،  والعمل  واالنتخابات  الترشح 
اآلن ال أجد نفسي في كل هذا«. وأشار إلى أن 
بعض الشخصيات تغيب وتعود مثل أحمد 


