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في تونس

وائل قنديل

يقولون إّن في مصر حوارًا 
وطنيًا على وشك االنطالق، بينما 
الخطاب الصادر عن املعنيني بما 
يسمى الحوار، حتى اآلن، يتحدث 

عن صفقة بني سلطة غاصت 
في فشلها وتخبطها، ومعارضة 

شاخت فوق مقاعدها، بتعبير 
محمد حسنني هيكل حني كان 

يصف سلطة حسني مبارك في 
العشرية األولى من القرن الحالي.
النظام السياسي، برأي تلك التي 

تسمى معارضة كان قد فقد 
مشروعيته بعد سلسلة طويلة من 
التفريط في ما هو مقدس وال يقبل 

املساس به، كما في مأساة تيران 
وصنافير... وبعد سلسلة أطول 
من اإلفراط في القمع والعسف 
والعصف بالحقوق والحريات، 

واقتالع السياسة من جذورها، كما 
في ملهاة التعديالت الدستورية، 
التي فرضت من جنرال السلطة 

حاكمًا مدى الحياة، وجعلت 
املؤسسة العسكرية مصدر 

السلطات.
اآلن، ومع غمزة خفيفة من النظام 

بطرف عينه عادت تلك التي تسمى 
معارضة تموء وتتمسح به على 
ذلك النحو األليف، حني طلبها ملا 

يسميه حوارًا وطنيًا في لحظة 
بدا فيها محاصرًا، سياسيًا 

واقتصاديًا ومجتمعيًا.
هنا قررت التي تسمى معارضة 

أن تستجيب، في إطار صفقة 
سياسية مع سلطة متعثرة، تبحث 

عن طوق نجاة، وليس في إطار 
مشروع حوار حقيقي إلنقاذ وطن 

على حافة الغرق، فراحت تحدد 
أهدافها الخاصة بها، وليست تلك 
التي تتعلق بعموم مكونات الوطن، 
ومن ثم فهي تذهب إلى ما يسمى 
الحوار محملة بكل نوازع اإلقصاء 

واإلنكار الكامل لوجود عناصر 
أخرى في معادلة املجموع الوطني.

  في مجمل الصورة، ما أنت 
بصدده هو عملية جديدة، أو 
محاولة أخرى لترميم جبهة 

الثالثني من يونيو/حزيران 2013 
التي جاءت بالحكم العسكري 
على حساب أية فرصة لحياة 

حزبية ديمقراطية حقيقية، والتي 
تحولت معها ما تسمى املعارضة 

إلى وظيفة أخرى، غير مسبوقة 
في التاريخ السياسي، وهي إنقاذ 
النظام )العسكري( من احتماالت 
السقوط، ومن ثم فهي معارضة 
ضد املعارضة الجذرية للنظام، 
وليست معارضة ضد السلطة، 

، أو حتى 
ً
وال ترى في نفسها بديال

منافسًا لها، مكتفية باللعب في 
تلك املساحة التي حددها النظام في 

الفناء الخلفي.
بهذه الوظائف الجديدة، يمكن 

القول إن أصحابها ارتضوا 
االنتقال من حالة املعارضة إلى 
حالة »حمدنة سياسية« مشتقة 

من أداء حمدين صباحي أمام، أو 
خلف، أو جنبًا إلى جنب الجنرال 

عبد الفتاح السيسي، حيث يغطس 
 وعميقًا في قاع البحيرة، 

ً
طويال

وال يظهر إال في لحظات الخطر 
على جنراله املفضل، كإحدى 
األدوات املوضوعة في حقيبة 

النجاة، التي تجدها دائًما تحت 
مقاعد املسافرين. يعلم حمدين 

والذاهبون للحوار واملروجون له أن 
هذه السلطة ال تطيق الحوار، وتكره 

الجدل والنقاش كراهة التحريم، 
وليس أدل على ذلك من أن هذه 

الغابة الصحافية واإلعالمية الكثيرة 
ال يصدر منها إال صوت واحد، 
وال تنتج إال طعامًا واحدًا تقدمه 
للمتلقي كل يوم، على هيئة إله 

حاكم مصنوع من العجوة.
هل سمعت عن معركة صحافية 

بني منبرين حول قضية سياسية 
طوال األعوام التالية لالنقالب 

العسكري؟ هل قرأت افتتاحية 
لصحيفة تختلف مع افتتاحية 

صحيفة أخرى؟ بل إن العكس هو 
ما يحدث. الحاصل أننا أمام لحظة 

غير مسبوقة في تاريخ مصر، 
تضعضعت فيها السلطة على نحو 

يجعلها على وشك االنهيار، فيما 
من تسمى معارضة في الداخل 
تستكثر على نفسها أن تكون 

البديل.

الحوار الوطني: 
من المعارضة إلى 

الحمدنة

مرور
الكرام

محمود العالول: ال 
يمكن القبول إلّا بالحرية 

واالستقالل

»هآرتس«: االعتبارات 
السياسية الداخلية قد 
تدفع لمهاجمة جنين

التحرك يجري وفق 
تنسيق بين الكاظمي 

والتحالف الثالثي

للحديث تتمة...

ذكرى النكبة
رفض االحتالل اإلسرائيلي حتى أن يحتفل الفلسطينيون بالذكرى الـ74 للنكبة، إذ قام 
بقمع المشاركين في مسيرات تدعو إلى التمسك بحق العودة إلى أراضيهم التي 
هجروا منها، وسط مخاوف من شن االحتالل هجومًا واسعًا على جنين ومخيمها، 

بعد مقتل ضابط برصاص المقاومين الجمعة الماضي

غزة، رام اهلل، القدس المحتلة 
العربي الجديد

ــكــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون يـــنـــهـــون  لـــــم يــ
الــــ74 للنكبة، والتي  الــذكــرى  إحــيــاء 
أكدت على حق العودة، حتى تفّجر 
الـــوضـــع مـــع قـــــوات االحــــتــــال، الـــتـــي أطــلــقــت 
الرصاص الحي وقنابل الغاز املسيل للدموع، 
ملنعهم من مواصلة مسيراتهم،  في محاولة 
فيما توقعت صحيفة هآرتس أن تشن قوات 
االحتال اإلسرائيلي عملية عسكرية واسعة 
الضفة  شــمــالــّي  ومخيمها  جنني  مدينة  فــي 
الغربية، وذلك في أعقاب تواصل املواجهات 

مع املقاومني الفلسطينيني.
وكان جيش االحتال اإلسرائيلي قد استبق 
برفع  النكبة  فعاليات  الفلسطينيني  إحــيــاء 
ــقـــصـــوى. وذكــــرت  حـــالـــة الـــتـــأهـــب لـــلـــدرجـــة الـ
اإلذاعــة اإلسرائيلية، أمس األحد، أن الجيش 
ــدود خــط  ــ كـــثـــف مــــن انـــتـــشـــار قــــواتــــه عـــلـــى حــ
استخباراتية«  »إنــــذارات  توفر  مــع  التماس، 
الحــتــمــال تــنــفــيــذ عــمــلــيــات فــلــســطــيــنــيــة ضد 
االحــــتــــال، مـــن جـــهـــة، وفــــي ظـــل مـــا وصــفــتــه 
اإلذاعـــــة »بــالــتــحــريــض الــكــبــيــر عــلــى شبكات 

التواصل االجتماعي«.
بمواجهات  الفلسطينيني  عــشــرات  وأصــيــب 
مع قوات االحتال اإلسرائيلي عقب مسيرات 
سلمية خــرجــت إلحــيــاء الــذكــرى الــــ74 لنكبة 
ــــي واملــــعــــدنــــي  ــــحـ ــــاص الـ ــــرصـ ــالـ ــ فـــلـــســـطـــني، بـ
املــغــلــف بــاملــطــاط واالخـــتـــنـــاق بــالــغــاز الــســام 
ــان عـــشـــرات الــشــبــان قد  املــســيــل لــلــدمــوع. وكــ
اتــجــهــوا بعد مسيرة سلمية جــابــت شــوارع 
فلسطني  نكبة  لذكرى  إحياء  الله  رام  مدينة 
ــــى حـــاجـــز بـــيـــت إيــــل،  الـــرابـــعـــة والـــســـبـــعـــني إلـ
قـــوات االحــتــال، وانــدلــعــت بعدها  فقمعتهم 
مــواجــهــات أصــيــب فيها الــشــبــان. كما قمعت 
قـــوات االحــتــال اإلســرائــيــلــي مسيرة طابية 
انطلقت في مخيم العروب شمال الخليل، ما 
السام  أوقع عدة إصابات باالختناق بالغاز 
املسيل للدموع، في حني أصيب عشرات من 
»خــضــوري«  التقنية  فلسطني  جامعة  طلبة 
في طولكرم باالختناق بالغاز السام املسيل 
للدموع، خال مواجهات مع قوات االحتال 

اندلعت في محيط الجامعة.
ــان آالف الــفــلــســطــيــنــيــني قـــد شــــاركــــوا في  ــ وكـ
فــعــالــيــات إحــيــاء ذكــــرى الــنــكــبــة فــي رام الــلــه. 
وعــلــى وقــع هــتــافــات تــؤكــد على حــق الــعــودة 
ــــرى ضـــد االحـــتـــال انــطــلــقــت  ــقـــاومـــة وأخــ واملـ
ــذار ملـــدة 74 ثــانــيــة، وهـــي عــدد  ــ صـــفـــارات اإلنـ
ــام 1948.  ــ الـــســـنـــوات مـــنـــذ نــكــبــة فــلــســطــني عـ

»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقــالــت هــالــة أبـــو حـــق، لـــ
خــــال مــشــاركــتــهــا فـــي الــفــعــالــيــات املــركــزيــة 
 »العودة 

ّ
إلحياء ذكرى النكبة في رام الله، إن

الزحف  اعتبرته  ما  أن  إلــى  حتمية«، مشيرة 
الغربية  الضفة  مناطق   

ّ
كــل مــن  الجماهيري 

أكبر دليل على أن حق  ومخيماتها ومدنها 
العودة ال يسقط إال بالعودة.

من مخيم جنني،  القادمة  فريحات،  أحمد  أم 
الذي  الزبيدي،  داود  استشهاد  خبر  جاءها 
أصــيــب بـــرصـــاص االحـــتـــال فـــي بــطــنــه، يــوم 
الجمعة املاضي، وذلك خال اقتحامها مخيم 
»انتكبنا  الجديد«:  »العربي  لـ وقالت،  جنني. 
أهله  الــزبــيــدي.  أخـــرى باستشهاد داود  مــرة 
الزبيدي  زكــريــا  عــام 1948، وشقيقه  هــجــروا 

أسير، وال نعلم مصيره«. 
من جهته، قال منسق اللجنة الوطنية العليا 
»العربي  إلحياء ذكرى النكبة محمد عليان لـ
شاركت  التي  الكبيرة  »الجموع  إن  الجديد« 
فـــي إحـــيـــاء ذكــــرى الــنــكــبــة هـــذا الـــعـــام جـــاءت 
أطلقته  الذي  الشعار  برسالة واضحة، وهي 
اللجنة هذا العام، بأن كفى 74 سنة من ظلم 
االحتال الذي يمارس أبشع الجرائم اليومية 
ضد الفلسطينيني، وكفى 74 عامًا من الكيل 

بمكيالني من املجتمع الدولي«.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة فـــتـــح مــحــمــود 
العالول، في املهرجان، إن »املعارك ما زالت 
ــقــــدس، وفــــي كـــل مـــكـــان من  مــســتــمــرة فـــي الــ
فلسطني والشتات«، مؤكدًا أن »التضحيات 
لـــن تــتــوقــف، وأنــــه ال يــمــكــن الــقــبــول مــقــابــل 
الثمن الباهظ من دماء الشهداء إال بالحرية 
الفلسطيني  الــشــعــب  واالســتــقــال وحــقــوق 

غير منقوصة«.
الفلسطينيني  وفــي قطاع غــزة، شــارك مئات 
ــة أقـــامـــتـــهـــا الـــفـــصـــائـــل  ــزيــ ــركــ ــي فـــعـــالـــيـــة مــ ــ فـ
أمام مقر األمم املتحدة، إلحياء  الفلسطينية 
ــتـــب الـــســـيـــاســـي  ــكـ ــو املـ الــــــذكــــــرى. وقـــــــال عـــضـ
القيادة  فلسطني  لتحرير  الشعبية  للجبهة 

الـــعـــامـــة لـــــؤي الــــقــــريــــوتــــي، فــــي كـــلـــمـــة بــاســم 
الفصائل الفلسطينية، إنه »ليس من حق أي 
على  الفلسطيني  الشعب  يــفــاوض  أن  طــرف 
حقوقه أو يتنازل عنها«. وأضاف أن »الشعب 
التوطني  مشاريع  كــل  سيسقط  الفلسطيني 
تمريرها،  الــبــعــض  يــحــاول  الــتــي  والتهجير 
فــلــســطــيــنــي  أو  ــربـــي  عـ ــم  ــيـ زعـ يـــحـــق ألي  وال 
التاعب بمصير سبعة مايني الجئ وحقهم 
الــجــمــاعــي  الــــحــــق  الـــــعـــــودة، إذ إن هـــــذا  فــــي 
أن  إلى  بالتقادم«، مشيرًا  والفردي ال يسقط 

لوحدة  الرئيسي  العامل  هــو  املقاومة  »فعل 
الشعوب التي تعاني االحتال«.

ر القيادي في حركة حماس 
ّ
في األثناء، حــذ

إسماعيل رضوان »االحتال اإلسرائيلي من 
املساس باملقدسات أو أي من أبناء الشعب 
مزلزاًل  ردًا  سيجلب  ذلــك  كــون  الفلسطيني، 
مسبوق«.  وغــيــر  الفلسطينية  املــقــاومــة  مــن 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ وقــــــال رضـــــــــوان، لــــ
الــعــودة من  إلــى  أقــرب  »الفلسطينيني باتوا 
أي وقـــت مــضــى فــي ظــل االنـــتـــصـــارات التي 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، معتبرًا  املـــقـــاومـــة  تــحــقــقــهــا 
أن »املــقــاومــة هــي الــخــيــار األنــجــع ملــواجــهــة 

االحتال ومشاريعه«.
وأشـــــار عــضــو املــكــتــب الــســيــاســي للجبهة 
الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــني، مــحــمــود 
مــــايــــني الجـــئ   6 ــاك  ــ ــنـ ــ »هـ  

ّ
أن إلــــــى  خــــلــــف، 

فــلــســطــيــنــي يــنــتــظــرون لــحــظــة الـــعـــودة إلــى 
ــام 1948،  ــ ديــــارهــــم الـــتـــي هــــّجــــروا مــنــهــا عـ
إلــى جــانــب إصــرارهــم على مــقــاومــة إرهــاب 
ــــف، فـــــي حـــديـــثـــه  ــلـ ــ االحــــــــتــــــــال«. وشــــــــــّدد خـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، على أن »حــق الــعــودة  لـــ
مقدس، ال يمكن أن يسقط بالتقادم بالنسبة 
للفلسطينيني«، موضحًا أن »الفلسطينيني 
يــريــدون إقــامــة دولــتــهــم عــلــى كــامــل الــتــراب 

الــفــلــســطــيــنــي املــحــتــل وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشريف دون تفريط بأي شبر منها«.

وعــلــى وقـــع األهـــازيـــج املـــؤكـــدة لــحــق الــعــودة 
مخيمات  في  الفلسطينيون  الاجئون  أحيا 
لــــبــــنــــان الــــــذكــــــرى الـــــــــــ74 لـــلـــنـــكـــبـــة،  حـــامـــلـــني 
الــكــوفــيــة و»مــفــتــاح الـــعـــودة«، وســـط حضور 
ــور الــشــهــيــدة  ــفــــال، وصــ الفـــت لــلــشــبــاب واألطــ

ــلــــة. وكـــانـــت  ــاقــ الـــصـــحـــافـــيـــة شـــيـــريـــن أبــــــو عــ
ــت فــي  ــاركــ ــد شــ مـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مـــدنـــي قــ
في  اإلسرائيلي  لاحتال  مناهضة  تظاهرة 

العاصمة البريطانية لندن، أمس األول.
ــرى، تــوقــعــت صحيفة هــآرتــس،  مــن جــهــة أخــ
ــــال  ــتـ ــ قـــــــــوات االحـ  

ّ
ــن ــ ــشـ ــ أمــــــــس األحـــــــــــد، أن تـ

ــة فـــي مــديــنــة جنني  ــعـ عــمــلــيــة عــســكــريــة واسـ

ومــخــيــمــهــا شــمــالــّي الــضــفــة الــغــربــيــة، وذلـــك 
فــي أعــقــاب تــواصــل املــواجــهــات مــع املقاومني 
الــفــلــســطــيــنــيــني. وفــــي تــحــلــيــل أعــــده معلقها 
ــــري، عــــــامــــــوس هـــــارئـــــيـــــل، أشــــــــارت  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الــصــحــيــفــة إلــــى أن االعــــتــــبــــارات الــســيــاســيــة 
الداخلية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الدفع 
نحو حملة واســعــة على جنني قــد تــعــزز من 

فرص اندالع مواجهة مع قطاع غزة.
وحــــــذرت الــصــحــيــفــة مـــن إمــكــانــيــة أن تــؤثــر 
قــرارات  فــي  الداخلية  السياسية  االعــتــبــارات 
رئــيــس الــحــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت بــشــن عمل 
عــســكــري واســــع عــلــى جــنــني، مــشــيــرة إلـــى أن 
تـــدهـــور مــكــانــتــه الــســيــاســيــة الــتــي عكستها 
االســتــقــاالت مــن ديــوانــه يمكن أن يدفعه إلى 
استراتيجية«  »خــطــوات  اعتبرته  مــا  اتــخــاذ 
الداخلية.  السياسية  االعــتــبــارات  على  بــنــاًء 
وأشارت إلى أن بينت الذي يشعر بأن نهاية 
حــكــومــتــه تــقــتــرب يــمــكــن أن يــعــزز مــن مكانة 
اعـــتـــبـــارات الــســيــاســة الــداخــلــيــة فـــي قـــراراتـــه 
املــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا األمـــنـــيـــة، الفــتــة إلــــى أن 
ــادة رؤســـاء  هـــذا هــو الــتــوجــه الـــذي يسلكه عـ
ــا تـــوشـــك  ــدمـ ــنـ الــــحــــكــــومــــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عـ

حكوماتهم على السقوط.
من ناحيته، دعا املعلق العسكري لصحيفة 
مــــعــــاريــــف، طــــــال لـــــفـــــرام، إلــــــى اســـتـــخـــاص 
العبر من املواجهة األخيرة في جنني. وفي 
رأى  األحـــد،  أمــس  الصحيفة،  نشرته  تقرير 
لــفــرام أن الــتــفــوق الــنــوعــي لــضــبــاط وجــنــود 
جـــيـــش االحــــتــــال الــــذيــــن يــقــتــحــمــون جــنــني 
عــلــى املـــقـــاومـــني الــفــلــســطــيــنــيــني يــتــآكــل في 
املــواجــهــات العسكرية  كــل مــرة تــطــول فيها 
بـــني الــجــانــبــني. وتـــوقـــع أن يـــحـــرص جيش 
ــتــــال عــلــى مـــواصـــلـــة تــركــيــز عــمــلــيــاتــه  االحــ
ــم جــنــني  ــيـ ــخـ ــة فـــــي مـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة واألمـ
ومنطقة شمال الضفة الغربية. وأضاف أنه 
سيكون من السهل على إسرائيل تبرير شن 
عملية عسكرية في جنني من خال االدعــاء 
بــكــون الــعــمــلــيــة تــســتــهــدف الــبــنــيــة التحتية 
وشــدد  املنطقة.  فــي  الفلسطينية  للمقاومة 
على ضرورة أن يستخلص جيش االحتال 
الــعــبــر مــن املــعــركــة األخـــيـــرة فــي جــنــني، وأن 
إلــى مــواءمــة طــابــع عملياته، واألخــذ  يعمد 
باالعتبار التحوالت التي طرأت على قدرات 

الطرف اآلخر وإمكاناته.
 املعلق العسكري لصحيفة 

ّ
وفي السياق، حث

القرار  ليمور، صناع  يــوآف  هيوم،  يسرائيل 
ــيـــب عـــلـــى شــــن حــمــلــة واســــعــــة فــي  فــــي تــــل أبـ
مــنــطــقــة جــنــني بــســبــب تــعــاظــم الــخــطــر الـــذي 
املــكــان. وفــي تقرير  فــي  املقاومة  باتت تمثله 
أن جنود  إلى  ليمور  لفت  الصحيفة،  نشرته 
االحـــتـــال الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي املــعــركــة الــتــي 
شهدها مخيم جنني الجمعة املاضي، والتي 
قتل فيها ضابط من وحدة »يمام« الخاصة، 
يقولون إنهم »ال يذكرون مثل هذا الحجم من 
النار والعنف، وهــذا دليل ليس فقط  إطــاق 
على الكم الهائل من األسلحة في املنطقة، بل 

أيضًا على االستعداد الستخدامها«.
وعّبر املزيد من قادة االحتال العسكريني عن 
واجهتها  التي  املقاومة  حجم  من  إحباطهم 
القوات التي اقتحمت جنني الجمعة املاضي. 
ونقل موقع »والــاه« عن ضابط كبير شارك 
بمقتل  »خسارتنا  قوله:  املنطقة  اقتحام  في 
ــام تـــتـــطـــلـــب مـــنـــا إعــــــادة  ــمــ ــابــــط وحــــــــدة يــ ضــ
ه 

ّ
ألن العسكرية،  العمل  مــســارات  في  التفكير 

اآلن فصاعدًا تجاهل  من   
ً
سيكون مستحيا

حــجــم األســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر الـــتـــي يــحــوزهــا 
ما  جنني  في  شاهدت  ني 

ّ
ألن الفلسطينيون، 

لم أشاهده منذ 20 عامًا«.

وليد التليلي

خرج تونسيون مرة أخرى، أمس 
األحد، إلى الشارع الرئيسي 

بالعاصمة، شارع بورقيبة، احتجاجًا 
على االنقالب وتمسكًا بالديمقراطية. 
 في الدفاع 

ً
ويمكن أن نقول استبساال

عن التجربة الديمقراطية التونسية 
الوليدة، برغم كل ما قيل عن األحزاب 
والبرملان والنخبة السياسية، وبرغم 

كل الترذيل املستمر على مدى أشهر.
، ألن كل املعاول 

ً
ونسميه استبساال

التي استعملها االنقالب لهدم أي خير 
حصل في سنوات الحرية لم تفلح، 

وكل محاوالت التخوين لم تفلح، بل 
إن العكس هو الذي يحدث، حيث 

تتسع رقعة املعارضة بشكل واضح، 
ص حزام املؤيدين يومًا بعد 

ّ
بينما يتقل

يوم. وبحسب تأكيد أعضاء املبادرة 
الديمقراطية »مواطنون ضد االنقالب«، 

فإن احتجاجات أمس األحد هي 
التحرك رقم 15 خالل شهور االنقالب 

التسعة، ما يؤكد أن هناك شارعًا 
ديمقراطيًا حقيقيًا وواقعيًا ينبض 

بالحياة، ومصّر على الدفاع عن 
مكتسبات يعتبرها مهمة، يلبي النداء 
 مرة، بينما فشل االنقالب بكل 

ّ
في كل

وضوح في تجميع شارع يدافع عنه، 
 اإلمكانات املتاحة.

ّ
رغم كل

ونجحت مبادرة »مواطنون ضد 
االنقالب« في تحويل احتجاجات 

الشارع الديمقراطي إلى مكّون 
سياسي، من خالل »جبهة الخالص 

الوطني« التي يقودها أحمد نجيب 
ها لم تكن فقط 

ّ
الشابي، ما يعني أن

تعارض، وإنما كانت أيضًا تفكر 
في بديل سياسي يمكنه أن 

يفاوض باسم الشارع الديمقراطي، 
ويفكر في الحلول ويقدم مقترحاته 

إلى التونسيني.
وبرغم االختالفات الفكرية الكبيرة 

بني مكونات »جبهة الخالص«، 
واالختالفات السياسية حول تقييم 

أسباب االنتكاسة التونسية التي 
أدت إلى هذا الوضع، فإن هناك 

اتفاقًا واضحًا على سقف االلتقاء، 
وهو استرجاع الحياة الدستورية 

الديمقراطية كمشترك أدنى يجتمع 
، ثم يتم التفكير 

ً
عليه الجميع أوال

فيما بعده.
وال يعني هذا أّن االنسجام مطلق، 

فال تزال هناك اختالفات، ومكونات 
من املعارضة لم تتوحد بعد، حيث ال 
تزال تنسيقية »األحزاب الديمقراطية 

االجتماعية« )التيار الديمقراطي 
والجمهوري والتكتل من أجل 

العمل والحريات( بعيدة عن »جبهة 
الخالص«، ولها تصور مختلف لعمل 
املعارضة، برغم التقارب الحاصل في 

الفترة األخيرة.
لكّن مكونات كثيرة في املشهد 

التونسي ال تزال تتردد، وال تعي 
خطورة الوقت الذي ينفد، وحجم 

الخسائر املمكنة إذا لم يتوحد الجميع 
إليقاف هذا القطار املجنون الذي 

 شيء في طريقه، وكأنه 
ّ

يحصد كل
ال يزال هناك وقت للمناورة ومجال 
لحسابات ضيقة، بينما البالد إلى 

االنهيار بخطى متسارعة.

بلينكن يدعم تحقيقًا ذا صدقية في اغتيال أبو عاقلةالعراق: حراك برلماني الستجواب وزراء الكاظمي

االحتالل يقمع 
الفلسطينيين... 

وترجيح مهاجمة 
جنين

الحدث

بغداد ـ عادل النواب

أدخل التحرك األخير داخل البرملان العراقي 
ــدد مـــن الــــــــوزراء، فـــي حــكــومــة  الســـتـــجـــواب عــ
تصريف األعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، 
وتسمية بدالء لوزراء بعد فوزهم بمقاعد في 

البرملان، الباد في أزمة جديدة.
وتقوم األزمــة أساسًا على انعدام الثقة بني 
املــعــســكــريــن الــســيــاســيــني الــرئــيــســيــني داخــل 
البرملان، املتمثلني في التحالف الثاثي من 
املدعومة  التنسيقي«،  »اإلطــار  وقــوى  جهة، 
من طهران، من جهة أخرى. ويعتبر »اإلطار« 
لتعزيز  خطة  على  ينطوي  التحرك  هــذا  أن 
ــه ال يــحــق  ــ ســلــطــة الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، وأنــ
لــلــبــرملــان الــبــت حــالــيــًا فــي أي إجــــراء يتعلق 
بالحكومة، كونه لم يمنحها الثقة، التي كان 

البرملان السابق منحها إياها.
ــام املــاضــيــة، بــدأ عــدد مــن ممثلي  وخـــال األيـ
وزراء  الستجواب  حراكهم  السياسية  الكتل 
ــاز، والـــنـــقـــل نــاصــر  ــبــ الـــصـــنـــاعـــة مـــنـــهـــل الــــخــ
تتعلق  بتهم  عـــاوي،  علي  واملالية  الشبلي، 
بــعــقــود  تــتــعــلــق  شــبــهــات  أو  اإلدارة،  بـــســـوء 
الكتل  ومشاريع مختلفة. كما تسعى بعض 
الهجرة  لــوزارتــي  وزيــريــن جديدين  لتسمية 
واملهجرين، والعمل والشؤون االجتماعية، إذ 
فاز وزيراهما بمقعدين في البرملان. ويقضي 
ــتـــور بــتــخــلــي الــــــــوزراء عـــن مــنــاصــبــهــم  الـــدسـ
الــحــكــومــيــة بــعــد تــرديــدهــم الــقــســم الــقــانــونــي 

لعضوية مجلس النواب.
وتخشى قوى »اإلطــار التنسيقي«، أن تكون 
الــخــطــوة الـــجـــديـــدة املـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف 
ــاذ وطـــــن«، الــــذي يــضــم الــتــيــار  ــقـ الــثــاثــي »إنـ
ــادة«، والـــحـــزب  ــيــ الــــصــــدري، وتـــحـــالـــف »الــــســ
لإلبقاء  محاولة  الكردستاني،  الديمقراطي 
عــلــى حــكــومــة الــكــاظــمــي الــحــالــيــة، ومنحها 
ــمـــارس مــهــامــهــا فــــي حـــال  ــتـ ــدًا لـ ــديــ غـــطـــاء جــ

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يواصل جيش االحتال اإلسرائيلي محاوالت 
والفلسطيني  الــعــاملــي  الــغــضــب  امــتــصــاص 
الفلسطينية  للصحافية  قواته  اغتيال  على 
شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة يــــوم األربــــعــــاء املــاضــي 
وذلــك  جنني،  مخيم  اقتحام  تغطيتها  خــال 
لتحقيق  نهائية  غير  نتائج  نشر  خــال  مــن 
قــال إنــه شــرع بــه. ويــهــدف االحــتــال مــن وراء 
الــوصــول  إمكانية  عــدم  تأكيد  إلــى  التحقيق 
ــة رفــــــض  الــســلــطــة  ــعـ ــذريـ إلـــــى »الـــحـــقـــيـــقـــة« بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة تــســلــيــم االحـــتـــال الــرصــاصــة 
ــــض إشـــــراك  ــ الــــتــــي أصــــابــــت أبـــــو عـــاقـــلـــة ورفـ
الــجــانــب اإلســرائــيــلــي بالتحقيق فــي ظــروف 
ذلك  مـــوازاة  إعدامها ميدانيًا. كما يعمل في 
على نفي نية االستهداف املسبق واملقصود 
أحــد عناصر  مــن قبل  أبــو عاقلة  للصحافية 
ــــدى  وحـــــــدة دوفــــــدفــــــان الــــخــــاصــــة )وهـــــــي إحـ
االغــتــيــاالت  تنفذ  الــتــي  املستعربني  وحــــدات 
الخاصة للجيش(، وتصويره كإطاق نيران، 

أو إصابة عن طريق الخطأ. 
ــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، أكــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  فـ
األمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أمـــس األحـــد، 
ضرورة إجراء »تحقيق فورّي وذي صدقية« 
ــادت إلـــى اســتــشــهــاد  فـــي املــابــســات الــتــي قــ
أبـــو عــاقــلــة. وأضــــاف: »تــحــدثــت إلـــى شقيق 
أبــو عاقلة )أنــطــون( وعبرت له عن  شيرين 
وتقديرنا  شيرين  لفقدان  الــحــارة  تعازينا 

للعمل الصحافي الذي قدمته«.
وفــي مــا يتعلق بــالــتــبــدالت املستمرة فــي ما 
زعم  أن  وبعد  اإلسرائيلية،  بالرواية  يتعلق 
أبــو عاقلة أصيبت  جيش االحتال بداية أن 
فلسطينيون،  مــســلــحــون  أطــلــقــهــا  بــعــيــارات 
ــيـــة فــــي مــوقــع  ــلـ ــيـ ــوة إســـرائـ ــ ــيـــًا وجـــــــود قــ ــافـ نـ
ــه بــشــكــل  ــ ــتـ ــ ــا، تــــراجــــع عــــن روايـ ــادهـ ــهـ ــتـــشـ اسـ
يــتــيــح إمــكــانــيــة »قــتــلــهــا بــطــريــق الــخــطــأ«، أو 

ــة الـــبـــرملـــان تــلــقــت طــلــبــات اســتــجــواب  »رئـــاسـ
ــدد مــــن الـــــــــوزراء فــــي حـــكـــومـــة الــكــاظــمــي،  ــعـ لـ
عــلــى رأســـهـــم الـــصـــنـــاعـــة، والـــنـــقـــل، واملـــالـــيـــة، 
ــار وزيــــريــــن لــلــهــجــرة  ــيـ ــتـ بـــاإلضـــافـــة إلـــــى اخـ
والـــعـــمـــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة، حــيــث ما 
ــان شــاغــرتــني مــنــذ نــحــو ستة  ــ ــــوزارتـ ــزال الـ ــ تـ
الوزيرين بعضوية مجلس  فــوز  بعد  أشهر، 
النواب في دورته الحالية«. وبني أن »التحرك 
الستجواب وإقالة بعض الوزراء، يجري وفق 
تنسيق وتفاهم بني رئيس الوزراء مصطفى 
وطــن(،  )إنــقــاذ  الثاثي  والتحالف  الكاظمي 
مع بعض النواب املستقلني، الذين سيتبنون 

ملفات استجواب بعض الوزراء«.
وأضاف املسؤول أن »قوى اإلطار التنسيقي 
ــرك، وطـــلـــبـــت مــــن رئـــاســـة  ــحـ ــتـ ــذا الـ ــ تـــرفـــض هـ
مجلس الــنــواب تــأجــيــل طـــرح أي اســتــجــواب 
ألي وزير في الوقت الحاضر، خصوصًا أنها 
حكومة تصريف أعمال، واالنتظار إلى حني 
الـــوزراء  ملفات  وتحويل  الحكومة،  انتخاب 
الــحــالــيــني إلـــى الــجــهــات الــرقــابــيــة املختصة، 
يدينهم بشبهات  ما  كان هناك  إذا  )لتبيان( 

فساد وغيرها«.
واعتبر النائب عن »اإلطار التنسيقي« محمد 
الصيهود، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الجديد الستجواب وزراء يهدف  التحرك  أن 
ــذه الــحــكــومــة، مـــع بــقــاء  ــاء عــلــى هـ ــقـ إلـــى »اإلبـ
االنـــســـداد الــســيــاســي، إضــافــة إلـــى اســتــحــواذ 
جهات سياسية على الحقائب الوزارية، بعد 
إقالة الوزراء املستهدفني من هذا االستجواب 
من قبل مجلس النواب«. وأضــاف الصيهود 
أن »الـــتـــحـــرك غــيــر دســــتــــوري، ويـــجـــري وفــق 
صفقات سياسية، وهناك اتفاق مع الكاظمي 
بــهــذا الــخــصــوص، فــهــذا األمـــر يــخــدمــه، كونه 
في  السلطة  رأس  على  أطـــول  لفترة  سيبقى 
ر منه«.

ّ
املرحلة املقبلة. لذا نحن نرفضه ونحذ

الجهات  بعض  »إصــــرار  أن  الصيهود  وبـــنّي 

في املختبر، ورفضت تشريح الجثمان فهناك 
شك في إمكانية معرفة الحقيقة كاملة يومًا 
مـــــًا«. وبـــــنّي الــتــحــقــيــق الـــــذي أجــــــراه الــجــيــش 
أن »جـــنـــود وحــــدة دوفــــدفــــان الـــذيـــن وصــلــوا 
ــد نـــشـــطـــاء الــجــهــاد  ــ ــقـــال أحـ ــتـ ــى جـــنـــني العـ ــ إلـ
اإلسامي أطلقوا النار على األقل ست مرات 
الــحــدوديــة ملخيم جنني مع  املنطقة  بــاتــجــاه 
وادي برقني، في الحي الشرقي للقرية. وفي 
إحدى الحاالت كان مطلق النار على مسافة 
نــحــو 190 مــتــرًا مـــن أبــــو عــاقــلــة. وقــــد جلس 
الجندي داخل مركبة جيب مسلحًا ببندقية 
مــع نــاظــور »تــيــلــســكــوبــي« وأطــلــق الــنــار من 
ثــغــرة إطــــاق الــنــيــران فــي الــجــيــب. وبحسب 
التحقيق، أطلق الجندي النار باتجاه مسلح 
ــرات مــن خــلــف ســور   ثـــاث مـ

ّ
ــل فلسطيني أطـ

مطلقًا النار باتجاه الجيب العسكري، وكان 
الصحافيون على مسافة قصيرة خلفه، علمًا 
 إطاق النار من الجيب يتيح زاوية رؤية 

ّ
بأن

محدودة. وقال الجندي خال التحقيق معه 

اســتــعــصــى حـــل األزمـــــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة 
املتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكـــان رئــيــس الــــوزراء األســبــق نـــوري املالكي 
ــــف، فـــي بـــيـــان الــجــمــعــة املـــاضـــي، تــحــرك  وصـ
ــقـــوى الــبــرملــانــيــة الــحــالــيــة بـــأنـــه »مــخــالــفــة  الـ
ــبــــر أن »اعــــــتــــــزام مــجــلــس  ــتــ ــة«. واعــ ــيــ ــونــ ــانــ قــ
الــنــواب الــحــالــي اســتــجــواب عــدد مــن الـــوزراء 
وإقالتهم،  الصاحية،  منتهية  الحكومة  في 
ومـــنـــح الـــثـــقـــة لـــــــــوزراء جــــــدد، ُيـــعـــد مــخــالــفــة 
قانونية صريحة، ألن املجلس الحالي لم يكن 
هو الــذي صــّوت على تشكيل هذه الحكومة، 

ولم يمنح الوزراء الثقة حتى يستجوبهم«.
وقـــــال مـــســـؤول فـــي الــــدائــــرة الــقــانــونــيــة في 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــــواب، لـ ــنـ ــ مــجــلــس الـ

يزعم  فلسطينيني  نــيــران مسلحني  مــن  ربما 
الصحافية  خلف  منتشرين  كانوا  أنهم  اآلن 
النار على قوة  الفلسطينية وكانوا يطلقون 
إسرائيلية، وعندما رد أحد الجنود من داخل 
الجيب املصفح »مــن زاويـــة رؤيـــة مــحــدودة« 
فقد يكون الجندي أصابها، وإن كان بحسب 
مــا أدلــــى بــه الــجــنــدي الحــقــا بــأنــه لــم يرصد 
املرحلي،  التقرير  نتائج  وبّينت  إصابتها«. 
غــيــر الــنــهــائــي لــجــيــش االحـــتـــال الـــتـــي نشر 
املتحدث بلسان جيش االحتال،  تفاصيلها 
ــد، إلــى  ــ ونــقــلــهــا مــوقــع »هـــآرتـــس« أمـــس األحـ
جــانــب نــشــر أقــــوال ضــبــاط رفــيــعــي املستوى 
فــي جيش االحــتــال، وجــود احتمال معقول 
أن تكون شيرين أبو عاقلة »أصيبت بطريق 
الــخــطــأ مـــن عـــيـــار أطــلــقــه جـــنـــدي فـــي وحـــدة 

دوفدفان الخاصة«.
»هـــآرتـــس« فـــإنـــه »بـــمـــا أن الــســلــطــة  ــًا لــــ ــقـ ووفـ
الــذي  املــقــذوف  تسليم  رفــضــت  الفلسطينية 
أبــو عاقلة للفحص الجنائي  أصــاب شيرين 

ــتـــجـــواب وإقـــالـــة  الــســيــاســيــة عــلــى حـــــراك اسـ
املحكمة  نحو  التحرك  إلــى  سيدفع  الــــوزراء، 
االتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي الـــعـــراق، إليـــقـــاف هــذا 
الحراك غير الدستوري وغير القانوني، الذي 
له أجندات سياسية ليس إال. ال يمكن جعل 
البرملان أداة بيد بعض الجهات لاستحواذ 
على مؤسسات الدولة تحت أي عنوان كان«.

فــي املــقــابــل، قـــال الــنــائــب عــن تــحــالــف »إنــقــاذ 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ ــم، لــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــبــــد الـ ــــدي عــ ــهـ ــ وطـــــــــن« مـ
البرملاني الستجواب  »الــحــراك  إن  الــجــديــد«، 
النواب من ناحية  الـــوزراء يأتي ضمن مهام 
ــاك نـــيـــة لــاســتــحــواذ  ــنـ ــابــــة، ولـــيـــســـت هـ الــــرقــ
ــذا الــطــريــق،  عــلــى الــحــقــائــب الـــوزاريـــة عــبــر هـ
ــرّوج«. وبــــنّي عبد  ــ كــمــا يــحــاول الــبــعــض أن يــ
الكريم أن »هناك ماحظات كثيرة على عمل 
ولهذا  الحالية،  الحكومة  في  الـــوزراء  بعض 
فــي حسم  للبرملان دور  يــكــون  أن  فــإنــه يجب 
الجدل حول تلك املاحظات أو الشبهات. كما 
أنـــه لــيــس كــل عملية اســتــجــواب تعني إقــالــة 
أجــوبــتــه، ويمكن  لــلــوزيــر، ألنها تعتمد على 
خــال االســتــجــواب تجديد الثقة فــي الــوزيــر، 
وهــــــذا األمــــــر حـــصـــل كـــثـــيـــرًا خـــــال الـــــــدورات 
أنــه »لــيــس هناك  الــســابــقــة«. وأكـــد  البرملانية 

سعي إلبقاء حكومة مصطفى الكاظمي«.
ــد الــخــبــيــر فــي  ــ ــد، أكـ ــول الــــجــــدل الـــجـــديـ ــ وحــ
»العربي  لـ التميمي،  علي  القانوني  الــشــأن 
البرملان  استجواب  قانونية  عــدم  الجديد«، 
ــم. واســـتـــنـــد  ــهــ ــتــ ــالــ ــن الــــــــــــوزراء وإقــ ــ ــدد مـ ــعــ لــ
التميمي على هذا التفسير إلى أن »حكومة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي لـــم تــــأت مـــن الــبــرملــان 
الــحــالــي )الـــــــدورة الـــخـــامـــســـة(، بـــل مـــن قبل 
الكاظمي  حكومة  أن  كما  السابق.  البرملان 
أصــبــحــت حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال يومية 
التوظيف  لها  يحق  وال  الــدســتــور،  بحسب 
والـــتـــعـــيـــني، لــــذا ال يــمــلــك الـــبـــرملـــان الــحــالــي 

سلطة استجواب الوزراء وإقالتهم«.

إنـــه لـــم يـــر أبـــو عــاقــلــة وبــالــتــأكــيــد لـــم يــرصــد 
إصابته لها«. ووفقًا للتحقيق العسكري فقد 
أطلقوا  مسلحون  الصحافيني  وراء  »تواجد 
نيرانهم باتجاه القوة اإلسرائيلية، وبالتالي 
ال تمكن معرفة ما إذا كانت أصيبت من نيران 
إسرائيلية أو فلسطينية طاملا لم يتم إجراء 

فحص مختبري للمقذوف«.  
فــي مـــوازاة ذلـــك، أقـــّرت وزارة األمـــن الداخلي 
االحــتــال بتشكيل لجنة تقصي  في حكومة 
أحــداث االعــتــداءات على مشيعي أبــو عاقلة. 
أن وزير  اإلعــام اإلسرائيلية  ونقلت وسائل 
األمــن الداخلي، عومر بــار ليف، ألــزم املفتش 
العام للشرطة كوبي شبتاي، بتشكيل لجنة 
املشيعني  عــلــى  الــشــرطــة  اعـــتـــداءات  لتقصي 
فــي الــقــدس املــحــتــلــة، وتــحــديــدًا عــنــد وصــول 
الفرنسي.  املستشفى  إلــى  عاقلة  أبــو  جثمان 
مع ذلك أعلن املفتش العام للشرطة أن نتائج 
إجـــراء ضد  أســاســا ألّي  لــن تشكل  التحقيق 
عناصر الشرطة الذين هاجموا املشيعني في 

باحة املستشفى واعتدوا بالضرب عليهم.
ونقلت اإلذاعة عن قائد شرطة القدس املحتلة 
الــســابــق، أريـــه عــمــيــت، قــولــه فــي تصريحات 
ــه مـــن الــــواضــــح أن نشر  ــــس، إنــ صــحــافــيــة أمـ
ــي مــحــيــط املــســتــشــفــى  ــــوات الـــشـــرطـــيـــة فــ ــقـ ــ الـ
واقتحام املستشفى كان خطأ وما كان يجب 
ــه من الطبيعي أن 

ّ
االقــتــراب من املشيعني ألن

تقع في مثل هذه الحالة احتكاكات، وأن يتم 
 
ّ
أن عميت  وأضــــاف  الفلسطيني.  الــعــلــم  رفـــع 

سلوك الشرطة نابع من قرار خاطئ من أصله 
كــان يفترض  قــواتــهــا، حيث  فــي كيفية نشر 
ــذه الـــقـــوات بــمــا يــتــيــح حــمــايــة  فــيــهــا نــشــر هــ
االقتراب  وليس  اإلسرائيليني  حياة  وتأمني 
إلى هذا الحد من املشيعني. كما سخر عميت، 
العلني  للشرطة  الــعــام  املفتش  تصريح  مــن 
ـــه ســيــجــري تــحــقــيــقــا فـــي مـــا حــــدث لكن 

ّ
بـــأن

نتائجه لن تؤثر على عناصر الشرطة.

حّذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، أمس األحد، من 
تدهور الحالة الصحية لألسير المضرب عن الطعام رائد ريان )28 عامًا( 
من بلدة بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة. ويواصل ريان 
اعتقاله  احتجاجًا على  التوالي،  الـ39 على  لليوم  الطعام  إضرابه عن 
من  الرغم  وعلى  ريــان،  األسير  أن  إلى  األســرى  هيئة  وأشــارت  اإلداري. 
خطورة وضعه الصحي ما زال محتجزًا بزنزانة مغلقة تمامًا داخل 

معتقل عوفر.

مخاوف على صحة األسير ريان

اقتحام 
األقصى

أفاد أحد حراس المسجد 
األقصى، مفضًال عدم 

ذكر اسمه، لـ»العربي 
الجديد«، بأن العشرات من 

المستوطنين شاركوا، 
أمس األحد، في اقتحام 
المسجد األقصى بحراسة 

مشددة من قوات 
االحتالل. وتقّدم هذه 
االقتحامات وتزّعمها 
عدد من الحاخامات، 
فيما احتجزت شرطة 

االحتالل بطاقات الهوية 
الشخصية لعشرات الشبان 

الفلسطينيين وكذلك 
النساء على أبواب المسجد 

األقصى، كما منعت 
القوات اإلسرائيلية طلبة 

المدارس من الوصول إلى 
مدارسهم قرب المسجد 

األقصى.

فلسطينيتان خالل 
مواجهات مع االحتالل 

قرب رام اهلل أمس )عباس 
مومني/ فرانس برس(

متابعة تقرير

خالل وقفة في غزة أمس للتنديد باغتيال أبو عاقلة )علي جاد اهلل/األناضول(
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مساعدات من التحالف 
الدولي للعراق و»القوات 

الشريكة« بسورية
ــالـــف الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة  ــتـــحـ ــلــــن الـ أعــ
أميركا، أنه قدم مساعدات عسكرية 
»الـــقـــوات  ــا وصـــفـــهـــا بــــ ــ لـــلـــعـــراق، وملـ
بقيمة تصل  الشريكة« في سورية، 
إلى 219 مليون دوالر. ونقلت وكالة 
الــرســمــيــة )واع(،  الــعــراقــيــة  ــبـــاء  األنـ
تأكيدها  التحالف  لقيادة  بيان  عن 
تقديم »ما يعادل 219 مليون دوالر 
من املساعدات إلى القوات العراقية، 
والـــقـــوات الــشــريــكــة فــي ســوريــة، في 
الربع األول من عام 2022، من خالل 
البرنامج األميركي لتمويل التدريب 

والتجهيز ملكافحة داعش«.
)العربي الجديد(

مسؤولون دوليون 
يعزون في وفاة الشيخ 

خليفة بن زايد

ــن رؤســــــاء ورؤســـــاء  ــد عــــدد مـ ــوافـ  تـ
الـــوزراء األجــانــب والــعــرب إلــى دولة 
اإلمــارات، لتقديم التعازي في وفاة 
ــل الــشــيــخ  ــ ــراحـ ــ رئــــيــــس اإلمــــــــــارات الـ
نــهــيــان، وتهنئة  خليفة بــن زايـــد آل 
زايـــد على  بــن  الــشــيــخ محمد  خلفه 
كل  وزار  لــإمــارات.  رئيسًا  انتخابه 
من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل 
ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون )الصورة(، ورئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، أمس 
الــتــعــازي.  أبــوظــبــي، لتقديم  األحــــد، 
ومـــن املـــقـــرر أن يــــزور وفـــد أمــيــركــي 
ــيــــس كـــامـــاال  ــة نـــائـــبـــة الــــرئــ بــــرئــــاســ

هاريس اإلمارات، اليوم اإلثنني. 
)أسوشييتد برس(

اليمن: نجاة مسؤول 
عسكري من محاولة 

اغتيال في عدن 
ــيـــس الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة  نـــجـــا رئـ
الــرئــيــســيــة فـــي املــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الرابعة في عدن، اللواء صالح علي 
حـــســـن، أمـــــس األحـــــــد، مــــن مــحــاولــة 
ــداف مــوكــبــه  ــهــ ــتــ ــعـــد اســ ــال، بـ ــيــ ــتــ اغــ
الــشــوارع  فــي أحــد  بسيارة مفخخة 
الــرئــيــســيــة فـــي الــعــاصــمــة املــؤقــتــة. 
ونفى مصدران، أحدهما في املنطقة 
أمن  في  واآلخــر  الرابعة،  العسكرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، سقوط  عـــدن، لـــ

قتلى وجرحى جراء االنفجار.
)العربي الجديد(

سورية: اعتقاالت لذوي 
المعتقلين 

اعــتــقــلــت األجـــهـــزة األمــنــيــة الــتــابــعــة 
لـــلـــنـــظـــام الـــــــســـــــوري، خـــــــالل األيـــــــام 
املعتقلني  مــن ذوي  عــــددًا  املــاضــيــة، 
مــمــن كـــانـــوا يــنــتــظــرون اإلفـــــراج عن 
أبــنــائــهــم فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
الــعــاصــمــة دمــشــق. وذكــــرت شبكات 
العاصمة«،  »صــوت  ومنها  محلية 
أمــس األحـــد، أن دوريـــة تابعة لفرع 
»أمــــــــن الـــــــدولـــــــة«، داهـــــمـــــت حـــديـــقـــة 
املــنــشــيــة تــحــت جــســر الـــرئـــيـــس في 
الــعــاصــمــة حــيــث يــتــجــمــع األهـــالـــي، 
ــان بــيــنــهــم  ــ ــبـ ــ ــة شـ ــ ــالثـ ــ ــت ثـ ــلــ ــقــ ــتــ واعــ
شقيقان كانا برفقة عائلتهما. كما 
جـــــرى اعـــتـــقـــال شـــــاب مــــن الـــغـــوطـــة 

الشرقية أمام مبنى املحافظة. 
)العربي الجديد(

الجزائر: الحكم على قائد 
سابق للدرك باإلعدام

ــة فـــي  ــريــ ــكــ ــســ أصـــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة عــ
الجزائر، أمس األحد، حكمًا باإلعدام 
ــلــــدرك  فـــــي حـــــق الــــقــــائــــد الــــســــابــــق لــ
ملكتب  السابق  والسكرتير  الوطني 
قــائــد أركــــان الــجــيــش )الـــراحـــل أحمد 
قايد صالح( املالزم قرميط بونويرة. 
كــمــا أصـــدر مجلس االســتــئــنــاف في 
قــرب  بــالــبــلــيــدة،  العسكرية  املحكمة 
العاصمة الجزائرية، حكمًا بالسجن 
بلقصير،  غالي  الجنرال  ضد  املؤبد 
املــوجــود فــي حــالــة فـــرار فــي الــخــارج 
منذ مــارس 2019، بعد إدانــتــه بتهم 
الــكــشــف عــن مــعــلــومــات ســريــة تؤثر 

على مصالح الجيش والدولة.
)العربي الجديد(

طرابلس ـ أسامة علي

فــيــمــا يــتــرقــب الــلــيــبــيــون الــنــتــائــج الـــتـــي قد 
يتمخض عنها استئناف اجتماعات اللجنة 
ــنـــواب  ــة املــنــبــثــقــة مــــن مــجــلــس الـ ــتـــوريـ الـــدسـ
الــقــاهــرة، أمس  واملجلس األعــلــى للدولة، فــي 
األحد، بعد سلسلة اجتماعات أخرى عقدتها 
في  املــاضــي  إبريل/نيسان  منتصف  اللجنة 
الــعــاصــمــة املـــصـــريـــة، خـــرجـــت األنـــبـــاء خــالل 
األيــــــــام املـــاضـــيـــة عــــن اجـــتـــمـــاعـــات مــــوازيــــة، 
ــــي مــديــنــة  ــــي فـ ــــاضـ ــقــــدت يــــــوم الـــجـــمـــعـــة املـ عــ
شخصيات  بمشاركة  السويسرية،  مونترو 
أجل  مــن  وعسكرية،  وأمنية  سياسية  ليبية 
مناقشة العملية السياسية في البالد. ورأى 
قــد تكون  اجــتــمــاعــات مــونــتــرو،  أن  متابعون 
ــم املـــتـــحـــدة مـــن خلف  ــ مـــحـــاولـــة تـــقـــودهـــا األمـ
الــســتــار للضغط عــلــى اجــتــمــاعــات الــقــاهــرة، 
عبر اإليحاء بإمكانية الخروج بحلول أسرع 

لألزمة، ال سيما الدستورية منها.
وكــانــت وكــالــة »نــوفــا« اإليطالية لــألنــبــاء قد 

باريس ـ عدنان أحمد

العقوبات  فيما تئن ســوريــة تحت وابــل مــن 
 عن تداعيات 

ً
ملعاقبة نظام بشار األسد، فضال

الحرب السورية الطويلة منذ انطالق الثورة 
ضــد نــظــام األســــد فــي عـــام 2011، أعــــاد خبر 
ــاة زهـــيـــر شــالــيــش، املـــعـــروف بــــذو الــهــمــة  ــ وفـ
شاليش، مساء أول من أمس السبت، وهو ابن 
عّمة رئيس النظام، ومسؤول فريق الحراسة 
الــســابــق لــه )حــتــى عــزلــه فــي 2019(، ولــوالــده 
حـــافـــظ األســـــد مـــن قــبــلــه، الــتــذكــيــر بــالــثــروة 
سنوات  خــالل  األخــيــر  التي جمعها  الطائلة 
ــد، خصوصًا جــّراء  عمله إلــى جــانــب آل األسـ
أنشطة »البزنس« التي تقع في صلب فساد 
نظام األسد،، وسط تساؤالت حول إمكانية أن 
يكون قد تعرض للتصفية من النظام طمعًا 
بـــهـــذه األمـــــــوال. ويــتــحــدر شــالــيــش )مــوالــيــد 
1956(، من القرداحة في ريف الالذقية، والتي 
دفــن أمــس األحــد فيها، بعدما أكــدت مصادر 

أفادت بأن اجتماعات مونترو غير الرسمية 
تــنــاقــش مــقــتــرحــني، األول إعـــــالن دســـتـــوري 
جديد ومؤقت، والثاني املوافقة على مشروع 
التأسيسية  الهيئة  أصــدرتــه  الــذي  الدستور 
لــصــيــاغــة مــشــروع الــدســتــور فــي 2017، بعد 
طــرحــه لــلــشــعــب لــالســتــفــتــاء عــلــيــه. وأشــــارت 
ــتـــرو هــي  ــى أن اجـــتـــمـــاعـــات مـــونـ ــ الـــوكـــالـــة إلـ
اإلنساني  الــحــوار  مركز  من  وتنظيم  برعاية 
فــيــهــا  ــنــــيــــف، وتــــــشــــــارك  فـــــي جــ )إتــــــــش دي( 
واألعــلــى  الــنــواب  مجلسي  تمثل  شخصيات 
قــادة عسكريني وأمنيني،  إلى  للدولة إضافة 

من دون أن تسّميهم.
ولم ُيعلن بشكل رسمي عن تلك االجتماعات 
ــن نــتــائــجــهــا  ــم ُيـــعـــلـــن عــ ــي مــــونــــتــــرو، كـــمـــا لــ فــ
ـــل مـــســـؤولـــون لــيــبــيــون من 

ّ
وأعـــضـــائـــهـــا. وقـــل

أهميتها، إذ أكد النائب الصادق الكحيلي، عدم 
الجديد«  »العربي  لـ  

ً
قائال بتفاصيلها،  علمه 

اإلنساني  الــحــوار  املتحدة وملتقى  »األمــم  إن 
يريدان إدخــال ليبيا في مشاكل جديدة نحن 
في غنى عنها. ولكننا ماضون في عملنا على 
أســاس التعديل األخــيــر لــإعــالن الــدســتــوري، 
خــصــوصــًا بــعــد تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
مــن مجلسي الــنــواب والــدولــة، وذلـــك ملناقشة 

البنود الخالفية في مسودة الدستور«.
وفــــي تــصــور الــكــحــيــلــي، فــــإن االجـــتـــمـــاع يـــراد 
مــنــه »قــطــع الــطــريــق عــلــى اجــتــمــاعــات اللجنة 
الــدســتــوريــة املــشــتــركــة«. ورأى أنـــه »مـــن حق 
نــائــب أو عضو فــي مجلس دولـــة حضور  أي 
تــقــيــد والـــتـــزام املجلسني  أي اجــتــمــاع، ولــكــن 
بــمــخــرجــات االجــتــمــاع أمـــر آخـــر، أمـــا مساعي 
االجــتــمــاع فــلــن تــفــلــح مــا دام مــجــلــس الــنــواب 

وأكد حويلي أن اللجنة الدستورية املشتركة 
»هـــي الــجــســم األصـــيـــل صــاحــب األحــقــيــة في 
تحديد السيناريو املقبل للبالد، وأن أي عمل 

قد تقوم به سيكون نهائيًا وباتًا«.
ــل إعـــالم  ــائـ ــا ســربــتــه وسـ وتـــطـــرق حــويــلــي ملـ
ــتـــرو ملــســألــة  ــتـــمـــاعـــات مـــونـ عــــن مــنــاقــشــة اجـ

ــرازي  وفـــاتـــه مــســاء الــســبــت فـــي مستشفى الــ
في العاصمة السورية دمشق. وبدأ شاليش 
مسيرته إلى جانب النظام بالعمل مع رفعت 
األســـد، شقيق حافظ األســـد، قبل أن يتحول 
ــر. وفـــــي املـــعـــلـــومـــات  ــ ــيـ ــ لــلــعــمــل لـــصـــالـــح األخـ
املــتــداولــة عــنــه، أنـــه كـــان مــســؤول املــخــابــرات 
وراء  بــالــوقــوف  ويتهم  الــســوريــة،  الخارجية 
تفجيرات في عدة سورية وزعزعة االستقرار 
في دول عربية، غير أن محمد صبحي الهوى 
املقرب من شاليش والــذي كان شريكًا له في 
التجارية في دمشق، ويقيم  بعض املشاريع 
الجديد«،  »العربي  لـ أكــد  بــاريــس،  فــي  حاليًا 
أن ال عالقة لشاليش باملخابرات، إذ ال يوجد 
فـــي بــنــيــة الـــنـــظـــام ســــوى قــســم لــلــمــخــابــرات 
ــد أن  ــ ــة. وأكــ ــ ــــدولـ ــــن الـ ــــرع أمـ الـــخـــارجـــيـــة فــــي فـ
ــراض  ــ ــانـــي مــــن أي أمــ ــعـ ــكـــن يـ ــيـــش لــــم يـ ــالـ شـ
باستثناء السكري، مرجحًا أن يكون قد تّمت 
تــصــفــيــتــه مـــن قــبــل الــنــظــام بــغــيــة االســتــيــالء 
على أمــوالــه الــنــقــديــة، والــتــي قــّدرهــا املصدر 
أن شاليش  دوالر، خــصــوصــًا  مــلــيــار  بــنــحــو 
ــة. وأشـــار  لــم يــتــزوج، ولــيــس لــديــه أوالد ورثــ
صــبــحــي إلــــى أن شــقــيــق ذو الــهــمــة، ريــــاض، 
الذي عمل لفترة طويلة مسؤواًل عن مؤسسة 
اإلسكان العسكرية، مع صالحيات مطلقة له 
الــثــروة،  للسرقة ومــراكــمــة  النظام  مــن جانب 
الهمة.  عــزل ذو  بالتوازي مع  أيضًا  تــّم عزله 
لشاليش  قوية  اتهامات  وجــود  عن  وتحدث 
بــبــيــع الـــســـالح لـــلـــثـــوار فـــي حــرســتــا وعــمــوم 
منطقة الغوطة، وقد يكون أحد أسباب عزله 
ــّرر  ــان مـ ــا إذا كــ مـــن مــنــصــبــه، دون الـــتـــأكـــد مـ
بدافع  الــســوريــة  املــعــارضــة  ملقاتلي  األسلحة 

»البزنس« أم بسبب العالقات الخاصة التي 
كانت تربطه مع بعض عائالتها. وأوضح أن 
الهمة كان كارهًا شديدًا لإيرانيني، كما  ذو 
أن الروس لم يكونوا راضني عنه، ودفعوا إلى 
وضعه تحت اإلقامة الجبرية بعد عزله بتهم 

الفساد وبيع السالح.
ونقل صبحي الهوى عن محمد نعامة، أحد 
أنه  التجاريني،  الهمة وشركائه  ذو  أصــدقــاء 
رأى مـــرة بـــأم عــيــنــه غــرفــة فــي دمــشــق مليئة 
ــهــا مـــن أمـــــوال شــالــيــش، 

ّ
بــــالــــدوالرات هـــي كــل

ــع ثــــروتــــه بــشــكــل  ــمـ ــًا أن األخــــيــــر جـ مـــوضـــحـ
أســاســي مــن عالقته مــع الــعــراق، وخصوصًا 
ــدوري )نـــائـــب الــرئــيــس الــعــراقــي  ــ مـــع عـــزت الــ
الــراحــل صــدام حــســني(، والـــذي كــان يقيم في 
منزله لــدى زيارته دمشق ألنــه لم يكن يأمن 
لــلــنــظــام، وذلــــك مــقــابــل دور كــبــيــر قـــام بــه ذو 
الــهــمــة فــي إخــــراج املعتقلني اإلســالمــيــني من 
ــــى الــــعــــراق.  ــالــــهــــم إلـ ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا وإرســ
وأضاف أنه منذ تولى ذو الهمة إلشراف على 
الــرئــاســي عــام 1994، منح تفويضًا  الــحــرس 
ــلــــى عــــنــــاصــــر الــــحــــرس  بــــــإغــــــداق األمـــــــــــوال عــ
الجمهوري وذلك من »ماله الخاص« بعدما 

شــرع لــه الــنــظــام كــل أبـــواب الــفــســاد والسرقة 
 عن املصدر األول 

ً
ملراكمة ثروات طائلة، فضال

لثروته، وهو العراق.
ومن املعروف أن ذو الهمة جمع ثروة طائلة 
من صفقات البناء، ومن املقاوالت في سورية، 
وخــصــوصــًا مــشــاريــع شـــركـــات الــنــفــط الــتــي 
فــي شــرقــي وشــمــال  تــتــركــز غالبيتها  كــانــت 
شـــرقـــي ســـوريـــة وتـــعـــهـــدات الـــطـــرق الــكــبــرى. 
وهــيــمــن ذو الــهــمــة مــع شــريــكــه نـــزار األســعــد 
عــلــى مــنــاقــصــات مــشــاريــع الــنــفــط والــطــرقــات 
األغــلــى فــي ســـوريـــة. كــمــا أن شقيقه ريـــاض، 
كـــان مــديــرًا ملــؤســســة اإلنـــشـــاءات العسكرية، 
املـــســـؤولـــة عـــن أكـــبـــر املـــشـــاريـــع فـــي ســـوريـــة، 
واملتهمة بالفساد، بعدما حّولها إلى شركته 

الخاصة وذاك ألكثر من 30 عامًا.
وحـــول احــتــمــال تــعــرض شــالــيــش للتصفية، 
املعارض  السوري  األعمال  لم يستبعد رجل 
ــر الـــدفـــاع الــســوري  فــــراس طـــالس )نــجــل وزيــ
 
ً
ــال ــائــ ــفـــى طـــــــــالس( ذلـــــــــك، قــ ــق مـــصـــطـ ــ ــبــ ــ األســ

»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه ال يــســتــبــعــد شيئًا  لـــ
ــد. كما لــم يستبعد املــعــارض  عــن بــشــار األسـ
الــســوري زيـــاد الــصــوفــي املقيم فــي الــواليــات 
قــام بتصفية  األســد  أن يكون نظام  املتحدة، 

شاليش طمعًا بأمواله.
ذو  على  عقوبات  فرضت  واشنطن  وكــانــت 
الــهــمــة وابــــن أخــيــه آصــــف عــيــســى شــالــيــش 
لــشــراء سلع  الــدولــيــة«  وشركتهما »ســيــس 
لــصــدام حسني.  الــدفــاع  بأنشطة  ذات صلة 
كما شملته العقوبات األوروبية واألميركية 
ــي الـــنـــظـــام  ــ املــــفــــروضــــة عـــلـــى مــــســــؤولــــني فـ

السوري بعد 2011.

ليس طرفًا رسميًا فيها«. وأكد أن »توصيات 
سيحال  ما  هي  املشتركة  الدستورية  اللجنة 
ــا، وأي  ــرارهــ ــنـــواب مـــن أجــــل إقــ إلــــى مــجــلــس الـ
مناقشات أو اجتماعات أخرى ال تتعدى كونها 
ســرابــا«. بــدوره، أبــدى عضو املجلس األعلى 
ــد األعــــضــــاء املــمــثــلــني ملــجــلــس  ــ لـــلـــدولـــة، وأحــ
الدولة في اللجنة الدستورية املشتركة، عبد 
الـــقـــادر حــويــلــي، مــفــاجــأتــه مــن عــقــد اجــتــمــاع 
ــي تــصــريــح  ــتــــرو، مــضــيــفــًا فــ ــي مــــونــ لــيــبــي فــ
»العربي الجديد«: »ال معلومات لدينا حول  لـ
الــشــخــصــيــات الــتــي حــضــرت االجــتــمــاع، ولــم 
أتأكد بعد من حضور أعضاء من املجلسني، 
ولــو حــضــروا سيكون وجــودهــم بشكل غير 
املجلسني«.  مــن  بذلك  تكليفهم  لعدم  رسمي 

عـــــرض مــــشــــروع الـــدســـتـــور لـــالســـتـــفـــتـــاء مــن 
عرض  فــي  نجحوا  »إذا  معلقًا:  تعديل،  دون 
ــبـــاشـــرة،  ــتــــور لـــالســـتـــفـــتـــاء مـ مــــشــــروع الــــدســ
فسيكون إنجازًا عظيمًا، ونحن نتمنى إجراء 
االستفتاء منذ أن أرسلت لنا هيئة الدستور 
مــســودتــهــا، ولــكــن االســتــفــتــاء لــم ُيــنــجــز، ومــا 
تــصــبــو إلــيــه اجــتــمــاعــات مــونــتــرو يستحيل 
تطبيقه واقعًا«. أما بخصوص املحور الثاني 
على  بالعمل  والخاص  مونترو  الجتماعات 
إعــــالن دســـتـــوري جــديــد، أوضــــح حــويــلــي أن 
»األمـــم املــتــحــدة قــد تستطيع الــحــصــول على 
إجماع دولي حول ذلك، لكن اإلجماع املحلي 
صعب للغاية«. وفي نظره قد يراد من توقيت 
اجتماعات مونترو »الضغط على املجلسني 

من أجل االتفاق في القاهرة«.
فــي غــضــون ذلـــك، ال يـــزال الــوضــع األمــنــي في 
اليومي  التهديد  معه  ويعكس  ــًا، 

ّ
هــش ليبيا، 

بـــإمـــكـــانـــيـــة انــــفــــالت األوضــــــــــاع، حـــتـــى ضــمــن 
املعسكر السياسي الــواحــد. وفــي هــذا اإلطــار، 
انــدلــعــت اشــتــبــاكــات لــيــل الــســبــت - األحـــد بني 
الليبية  الــعــاصــمــة  غـــرب  مــجــمــوعــات مسلحة 
ســـقـــوط  ــــن  عـ تـــســـفـــر  أن  دون  ــــن  مـ طــــرابــــلــــس، 
ضــحــايــا. وأوضـــح مــصــدر مــســؤول فــي وزارة 
أن  بـــرس«،  »فــرانــس  لوكالة  الليبية  الداخلية 
»االشتباكات اندلعت في املنطقة الرابطة بني 
التي تضم مقر  بلدة صياد ومدينة جنزور« 
بعثة األمم املتحدة. وأضاف أن »االشتباكات 
أسفرت عن إغالق الطريق الساحلي لساعات«، 
فــيــمــا تــحــدثــت تــقــاريــر الــصــحــافــة املــحــلــيــة أن 
االشــتــبــاكــات جــــاءت عــقــب مــقــتــل قــيــادي لــدى 

املجموعات املسلحة في بلدة صياد.

ــن انــتــفــاضــة 17 أكــتــوبــر/تــشــريــن الــثــانــي  عـ
االستحقاق،  في  بكثافة  شاركت  التي   2019
لتغيير وإسقاط  ــرت حماسة  فــسِّ فــي خطوة 
املــنــظــومــة الــســيــاســيــة. ولــكــنــهــا قـــد تنعكس 
ــــي تـــشـــتـــتـــت.  ــتـ ــ ــلــــى املــــجــــمــــوعــــات الـ ســـلـــبـــًا عــ
وتـــخـــطـــت نــســبــة الـــتـــصـــويـــت فــــي كــــل لــبــنــان 
الــــــ37.52 فــي املــائــة، حــتــى قــبــل نــصــف ساعة 
من اغــالق مراكز االقــتــراع. وتركز أدناها في 
الــثــانــيــة، حــيــث يتمتع زعيم  الــشــمــال  دائــــرة 
اختار  الــذي  الــحــريــري،  املستقبل سعد  تيار 

مقاطعة االستحقاق، بنفوذ واسع.
اللبنانية  للجمعية  الــتــنــفــيــذي  املــديــر  وأكـــد 
مـــن أجــــل ديــمــقــراطــيــة االنـــتـــخـــابـــات )الدي(، 
أكثرية  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ علي سليم، 
تعّرض  التي  بالضرب  واالعتداء  املضايقات 
ــو الــجــمــعــيــة كـــانـــت فــــي مــنــاطــق  ــبـ ــراقـ لـــهـــا مـ
ــنـــوب وبـــعـــلـــبـــك وقــــــرى صـــيـــدا )مــنــاطــق  ــجـ الـ
الله« وحركة  »حــزب  الثنائي  على  محسوبة 
»أمـــــل«( مـــا اضــطــّرنــا إلـــى ســحــب مندوبينا 
من مراكز االقــتــراع. ولفت سليم إلــى أن أبرز 

ــــى أن  االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة تــشــيــر إلـ
تونس في أزمة، وبالتالي لن يتم ترك البالد 
في يد رئيس جمع كل السلطات لديه، وهو 
ما لم يفعله أي رئيس تونسي في السابق«. 
فـــي »الــنــهــضــة«، أن »رئــيــس  الــقــيــادي  ورأى 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تــنــكــر لـــلـــدســـتـــور الــــــذي أقــســم 
كل  وأغــلــق  الدستورية  الحياة  ــل 

ّ
وعــط عليه، 

الحكومة  الشرعية،  الــدســتــوريــة  املــؤســســات 
والبرملان، ونّصب هيئة قضائية تهدف إلى 
ضـــرب مــعــارضــيــه الــســيــاســيــني، وفـــي سابقة 
هــي األولــــى مــن نــوعــهــا، قـــام بتشكيل هيئة 

لالنتخابات ليكون هو الخصم والحكم«.
مــن جــهــتــه، قـــال املــســتــشــار الــســابــق للرئيس 
قــيــس ســعــّيــد، عــبــد الــــــرؤوف بــالــطــبــيــب، في 
تصريح لوكالة »األناضول«: »وجودي اليوم 
فــي هــذه املسيرة مــع املتظاهرين هــو وجــود 

كمواطن، لنقول ال لالنحراف وال لالنقالب«.
وشّددت املواطنة التونسية فاطمة، املشاركة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، على  فـــي الـــتـــظـــاهـــرة، لــــ
وجـــوب »أال تــكــون تــونــس بعد الــثــورة تحت 

بيروت ـ ريتا الجّمال

لــم تختلف االنــتــخــابــات الــعــامــة في 
لبنان، التي أجريت أمس األحد، عن 
اقتراع املغتربني واملوظفني التي تم 
تنظيمها أواًل، إذ سجلت فيها مخالفات جّمة، 
من طرد عناصر حزبيني مراقبني من مراكز 
اقـــتـــراع، وانــقــطــاع كــهــربــاء، وخــــرق الصمت 
االنتخابي، ما يطرح عالمات استفهام كثيرة 

حول شفافية ونزاهة العملية.
واقــتــرع الــلــبــنــانــيــون، أمـــس األحــــد، النتخاب 
بـــرملـــان جــديــد مــؤلــف مـــن 128 نــائــبــًا لــواليــة 
ــك فــــي ظــــل إجـــــــراءات  ــ تـــمـــتـــّد 4 ســــنــــوات، وذلــ
اللبنانية.  أمنية مشددة على كافة األراضــي 
لــوائــح على  وتنافست فــي االنــتــخــابــات 103 
فيها  ينضوي  انتخابية،  دائــرة   15 مستوى 
لكن  منهم  قليل  عــدد  )انسحب  مرشحًا   718
ال يشطب اســمــهــم ألنــهــم لــم يــتــلــزمــوا باملهل 
الـــقـــانـــونـــيـــة(. وتــــــوزع املـــرشـــحـــون بـــني قــوى 
الــســلــطــة والـــقـــوى املــدنــيــة املــســتــقــلــة املنبثقة 

تونس ـ بسمة بركات

ــيــــني،  ــســ ــونــ ــتــ الــ مـــــــن  اآلالف  خـــــــــرج 
أمــــس األحــــــد، فـــي تـــظـــاهـــرة جــديــدة 
ــيـــس قــيــس  ــرئـ رفـــضـــًا لـــســـيـــاســـات الـ
ســعــّيــد، وذلــــك بــدعــوة مــن »جــبــهــة الــخــالص 
الـــوطـــنـــي« املـــعـــارضـــة، والـــتـــي تــمــثــل تحالفًا 
»مواطنون ضد  إلى حركة  باإلضافة  حزبيًا 
املتوالية،  قــرارات سعّيد  االنــقــالب«، ملواجهة 
واملهددة للديمقراطية التونسية، منذ إعالنه 
اتــه »االستثنائية« في 25 يوليو/ عن إجــراء

ر قــيــاديــون فــي الجبهة، 
ّ
تموز املــاضــي. وحـــذ

من الذهاب إلى حوار يستثني سعّيد، الذي 
اته في وجه أي حوار وطني  ال يزال يرفع الء

يخرج تونس من أزمتها.
ــارع الــحــبــيــب  ــ ــــس، شــ وجــــابــــت الـــتـــظـــاهـــرة أمــ
 انتشار 

ّ
بــورقــيــبــة، وســـط الــعــاصــمــة، فــي ظـــل

للعاصمة  الرئيسي  بــالــشــارع  مكثف،  أمــنــي 
إليه، وتفتيش كل  املــؤديــة  القريبة  واملــداخــل 
املحتجون شعارات  بالشارع. ورفــع  من يمر 
عــدة، منها »دســتــور، حــريــة، كــرامــة، وطنية« 
و»ارحــــــــــل« و»يـــســـقـــط االنــــــقــــــالب«. وتــتــكــون 
ــــي« مـــــن خــمــســة  ــنـ ــ ــــوطـ »جــــبــــهــــة الـــــخـــــالص الـ
أحــــــــزاب هـــــي: »الــــنــــهــــضــــة«، »قــــلــــب تــــونــــس«، 
»ائــتــالف الــكــرامــة«، »حــــراك تــونــس اإلرادة«، 
و»األمـــــل«، إضــافــة إلــى مــبــادرات »مــواطــنــون 
ضــد االنـــقـــالب«، و»الــلــقــاء مــن أجـــل تــونــس«، 
و»توانسة من أجل الديمقراطية«، وعدد من 

الشخصيات السياسية والبرملانيني.
وقـــــال رئـــيـــس »جــبــهــة الـــخـــالص الـــوطـــنـــي«، 
»العربي  أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ
الجديد«، إن »الرئيس قيس سعّيد ال يراعي 
الــتــعــدديــة وال الــديــمــقــراطــيــة، ويــحــكــم بصفة 
أحادية ووفق سياسة األمر الواقع«. وكشف 
الخالص، وبعد مشاورات   »جهود جبهة 

ّ
أن

عــــدة، ســتــبــرز خـــالل األيــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة«. 
بــــدوره، أكـــد الــقــيــادي فــي حــركــة »الــنــهــضــة«، 
»الـــعـــربـــي  ــاد الـــخـــمـــيـــري، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــمـ عـ
الــجــديــد«، أن »الــدعــوة الــيــوم موجهة لحوار 
أنه  مــن  الوطنية«، مــحــذرًا  الــقــوى  جامع لكل 
»إذا استمر الرئيس في محاولة فرض األمر 
الـــواقـــع ورفــــض الـــحـــوار والــتــنــكــر لــكــل اإلرث 
الدستوري والقانوني، فسيكون هناك حوار 
مـــن دون الـــرئـــيـــس، وســيــخــتــار الــتــونــســيــون 
املؤشرات  »كــل  إن  الخميري  وقــال  طريقهم«. 

حيث  من  وأخطرها  سّجلت  التي  املخالفات 
الــتــأثــيــر عــلــى الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة وســريــة 
للناخبني  األحــزاب  مندوبي  مرافقة  االقتراع 
إلــــى داخــــل الـــعـــازل أثـــنـــاء اإلدالء بــصــوتــهــم، 
وعــنــد تــوثــيــق املــخــالــفــات يــتــم أخـــذ الــهــواتــف 
لحذفها. وأشـــار إلــى أن أحــد مــراكــز االقــتــراع 
ــــرة جــبــل لبنان  فـــي مــنــطــقــة كـــســـروان فـــي دائـ
األولى توقف ألكثر من ساعتني لعدم وجود 
قسائم لالقتراع. كما تم تلف أوراق في مركز 
اقتراع في بعلبك من سجل 34 إلى 50 بسبب 

إشكال بني الناخبني، وفق ما وثقت »الدي«.
ــقـــت الــجــمــعــيــة الـــتـــعـــّرض ملــنــدوبــيــهــا في  ووثـ
مناطق عدة بالتهديد أو الضرب، الجزء األكبر 
ــزب الــلــه«  ــ مــنــهــا فـــي مــنــاطــق تــحــت نـــفـــوذ »حـ
ــورًا ومــقــاطــع  و»أمــــــل«. ونـــشـــرت الــجــمــعــيــة صــ
ــنـــدوبـــني لـــلـــحـــزب والـــحـــركـــة  فـــيـــديـــو تــظــهــر مـ
يــرافــقــون الــنــاخــبــني خــلــف الـــعـــازل فـــي بعض 
للقوانني.  مخالف  بشكل  االنتخابية  األقـــالم 
تـــعـــّرض  مــراقــبــيــهــا  ــــد  أحـ إن  »الدي«  وقــــالــــت 
للضرب على أيدي أنصار »حزب الله« بالقرب 
مــن صــيــدا، إال أن مــســؤواًل فــي الــحــزب أشـــار، 
لوكالة »فرانس برس«، إلى أنه ليس على علم 

ــفـــردي، بــعــدمــا نــاضــل الــتــونــســيــون  الــحــكــم الـ
مـــن أجــــل الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، مبينة 
 »االنــتــهــاكــات والــظــلــم املــســتــشــري وغـــالء 

ّ
أن

ــى أن  ــبـــواًل«. ولــفــتــت إلــ ــقـ ــم يــعــد مـ األســــعــــار لـ
»الــبــالد غارقة في أزمــة واملــواطــن يعاني من 
ــبـــة«، مــتــســائــلــة عــن  أوضـــــــاع مــعــيــشــيــة صـــعـ

 
ً
بالحادث. كما سجلت »الدي« خرقًا متواصال

ــل مـــرشـــحـــني  ــبــ ــن قــ ــ ــلـــصـــمـــت االنــــتــــخــــابــــي مــ لـ
وسياسيني، بينهم الرئيس ميشال عون، الذي 
كان أكد، بعد اإلدالء بصوته في حارة حريك 
في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن »االقتراع 
يــكــون محايدًا  واجـــب، واملــواطــن ال يمكنه أن 
فـــي قــضــيــة مــهــمــة وأســـاســـيـــة كــاالنــتــخــابــات، 
ــــوات،  ــنـ ــ ــكــــرر كـــــل 4 سـ ــتــ ــًا وأنـــــهـــــا تــ خــــصــــوصــ
ــنـــواب  وبـــإمـــكـــانـــه أن يــــراقــــب خـــاللـــهـــا عـــمـــل الـ
ويمّيز ويختار«. وأكــدت هيئة اإلشــراف على 
االنتخابات، أنه من خالل التقارير التي تردها 
مـــن غــرفــة الــعــمــلــيــات الــتــابــعــة لــهــا وبنتيجة 
رصدها املباشر ملجريات العملية االنتخابية، 
عــن خرق  ناتجة  باملئات  مخالفات  »حــصــول 
الصمت االنتخابي من مختلف وسائل اإلعالم 
واملــرشــحــني والــجــهــات الــســيــاســيــة«. وأوقــفــت 
الــقــوى األمــنــيــة مــنــدوب الئــحــة مــعــارضــة في 
بـــيـــروت، لشتمه رئيس  ــارة حــريــك جــنــوب  حــ
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون أثــنــاء خــروجــه من 
مركز االقتراع. وعرضت قنوات تلفزة لبنانية 
 من 

ً
لــقــطــات لـــقـــوات األمــــن وهــــي تــقــتــاد رجــــال

مكان الواقعة وتعتدي عليه.
كما وقعت إشكاالت بني مناصرين حزبيني 
في مناطق عدة، أبرزها في مدينة زحلة في 
الــبــقــاع بـــني مــنــاصــري »حــــزب الـــلـــه« وحـــزب 
»القوات اللبنانية«، الذي أشار، في بيان، إلى 
طرد مندوبي الئحته من تسع قرى في بعلبك 
 لــلــحــزب. وأفــــادت 

ً
الــهــرمــل الــتــي تــعــد مــعــقــال

الكهرباء  بانقطاع  لبنانية  إعالمية  تقارير 
في عدد من املراكز، رغم تأكيد وزارة الداخلية 
أن التغذية ستكون متوافرة بشكل متواصل 
طيلة اليوم االنتخابي. وشوهد ناخبون في 
طرابلس وبــيــروت وهــم يستخدمون أضــواء 
هواتفهم للتحقق من أسمائهم والقوائم قبل 

وضع أوراق االقتراع في الصندوق.
ولفت محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، في 
»العربي الجديد«، إلى أن 3 إشكاالت  تصريح لـ
سجلت في 3 بلدات، حيث منع بعض مندوبي 
إحدى اللوائح من الدخول إلى مركز االقتراع، 
وإشكال بني مندوبي الئحتني تم منعهم من 
الدخول، مشيرًا إلى أن القوى األمنية تدخلت 
إلــــى طبيعتها.  الـــفـــور وأعــــــادت األمـــــور  عــلــى 
وأشـــار خضر إلــى أن إشــكــااًل ســّجــل فــي بلدة 
القلم، وحصل  مندوبي  بــني  بعلبك  فــي  الـــرام 
تدافع طاول رئيس القلم وأغــراض الصندوق 
االنتخابية  العملية  وقــف  فتم  واملستلزمات، 
ــــوى األمـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــلــــت الـ ــــت وتــــدخــ ــوقـ ــ لـــبـــعـــض الـ
مستلزمات  بــإرســال  وقمنا  الــوضــع،  ملعالجة 
أخـــرى بــدل تلك الــتــي تــعــّرضــت لتلف جزئي. 
اللبنانية  لإعالم«  الوطنية  »الوكالة  وذكــرت 
أن عــنــاصــر مـــن الـــقـــوى األمــنــيــة أوقـــفـــت أحــد 
املــقــتــرعــني فـــي مــركــز قــلــم مـــرجـــان فـــي صــيــدا، 
بــعــدمــا اكــتــشــف رئــيــس الــقــلــم عــمــلــيــة إدخــــال 
هاتفه الخلوي وتصوير الالئحة التي منحها 
صــوتــه. وفــيــمــا تــمــّســك مــواطــنــون بحقهم في 
االقتراع اختار آخرون املقاطعة، خصوصًا في 
التي يحظى فيها الحريري بشعبية  املناطق 
لالنتخابات  مقاطعة  مواطنة  وقالت  واسعة. 
الجديد«: »من يدعونا  »العربي  لـ بيروت،  في 
ــدًا، هل  ــاذا سيتغير غــ لــالنــتــخــاب نــقــول لـــه مــ
الخضار  أسعار  وتنخفض  الكهرباء  ستأتي 
ــعـــود ســعــر الـــــــدوالر إلــــى 1500.  والــلــحــمــة ويـ
ــه مــواطــن  ــريـــري(«. ووجــ نــحــن مــع ســعــد )الـــحـ
انــتــقــادًا إلــى املــراجــع الدينية الــتــي تــدعــو إلى 
ــى كـــثـــرة لـــوائـــح املـــرشـــحـــني في  ــ االقــــتــــراع، وإلـ
بيروت، معتبرًا أن »حزب الله يستطيع إنزال 
الالئحة كما هــي، ويــفــوز«. مــن جهتها، قالت 
في  مركز  فــي  اقتراعها  بعد  عــامــًا(   28( نايلة 
»فرانس  لوكالة  بيروت،  في  الجميزة  منطقة 
الطبقة  التغيير ألننا جّربنا  »أنــا مع  بــرس«: 
السياسية من قبل وحان اآلن الوقت الختبار 
جــديــدة«. وتمنت سينتيا طوكاجيان  وجــوه 
)37 عامًا(، التي تعمل في مجال االستشارات، 
بعد اقتراعها في محلة الكرنتينا في بيروت، 
كانوا  الذين  »يشعر  أن  للوكالة،  تصريح  في 
جـــــزءًا مـــن هــــذه املــنــظــومــة املـــكـــســـورة، أن من 
واجبهم أن يكونوا جزءًا من عملية إصالحها 

عبر االنتخاب« ضدها.

البرملان وعــدم تطبيق  »سبب تواصل غياب 
الـــدســـتـــور«. واعــتــبــرت أن هـــذه املــطــالــب هي 
ــاء  ــيــــس جـ ــرئــ »الــ مــــشــــروعــــة«، وأن  »حــــقــــوق 
ــّم انــتــخــابــه لــلــقــيــام  ــ عـــن طـــريـــق الـــدســـتـــور وتـ
بـــإصـــالحـــات، ولــكــنــه خــــدع الــشــعــب بخيانة 

عظمى«، بحسب تعبيرها .
وقـــالـــت املــربــيــة أســـمـــاء الــحــطــاب، إن الــوقــفــة 
)أمـــــس( هـــي مـــن أجـــل الـــثـــورة عــلــى االنــقــالب 
والــعــودة إلــى املــؤســســات والــقــانــون«، مبينة 
ــواب الــبــرملــان مــجــددًا  ــ أنـــه »ال بـــد مـــن فــتــح أبـ
ليؤدي رسالته، كما ال بد من عودة الشرعية 
وإجراء انتخابات تحفظ كرامة التونسيني«.

في غضون ذلك، كشف مجلس الهيئة العليا 
املستقلة لالنتخابات التونسية، بتركيبتها 
الـــجـــديـــدة املــعــيــنــة مـــن الــرئــيــس الــتــونــســي، 
أمـــس، عــن مخطط االســتــعــدادات ومــشــروع 
روزنـــامـــة االســتــفــتــاء )عــلــى دســتــور جــديــد( 
املــقــرر عــقــده فــي 25 يــولــيــو املــقــبــل، مشيرة 
إلى أنه سيتم اإلعالن عن النتائج النهائية 
لــالســتــفــتــاء فـــي 28 أغـــســـطـــس/آب املــقــبــل. 
الرسمية  صفحتها  عــبــر  الــهــيــئــة،  وأعــلــنــت 
السبت، عن  على »فيسبوك«، أول من أمس 
مـــشـــروع روزنــــامــــة االســتــفــتــاء، وذلــــك على 
مشيرة  الحالي،  االنتخابي  القانون  ضــوء 
ابــتــداء  ستنطلق  التسجيل  عملية  أن  إلـــى 
مـــن 27 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، مـــع غــلــق بــاب 
يونيو/حزيران   5 في  للمشاركة  التسجيل 
على  باالعتراض  الهيئة  وستسمح  املقبل. 
ابتداء  املسجلني  للناخبني  األولية  القوائم 
مــــن 12 يــــونــــيــــو/حــــزيــــران، وســـتـــنـــظـــر فــي 
النهائية  القوائم  عــن  اإلعـــالن  قبل  الطعون 
للناخبني في 8 يوليو املقبل. وبحسب هيئة 
االنـــتـــخـــابـــات، فــــإن االســتــفــتــاء ســيــنــظــم في 
الخارج  في 23 و24 يوليو، بينما سيجرى 

داخل تونس في 25 يوليو.
وكانت الهيئة بتركيبتها الجديدة قد عقدت 
برئاسة  املــاضــي،  الجمعة  لــهــا  اجــتــمــاع  أول 
الــقــاضــي فـــــاروق بــوعــســكــر. وتــعــمــل الهيئة 
ــع الــــزمــــن، إذ بــحــســب الــقــانــون  فـــي ســـبـــاق مـ
االنتخابي الحالي يجب نشر نّص الدستور 
أو القانون الذي سيتم االستفتاء حوله، قبل 
شــهــريــن مــن مــوعــد االســتــفــتــاء، ليطلع عليه 
الــنــاخــبــون وعـــمـــوم الــتــونــســيــني قــبــل مــوعــد 
االستفتاء، أي في أقصى أجــل يــوم 27 مايو 
ــاري. ونــاقــشــت الــهــيــئــة بــحــســب محضر  ــجـ الـ
جلستها املــنــشــور، هـــذه الــضــغــوط وطــرحــت 
مقترحات من بينها تأجيل موعد االستفتاء 

املعلن من سعّيد في 25 يوليو املقبل.
وبـــــــنّي عـــضـــو الـــهـــيـــئـــة رضــــــا املــــيــــســــاوي أن 
اآللــي  بالتسجيل  يسمح  ال  الحالي  القانون 
للمقيمني  إال  الــوقــت  ضيق  لتالفي  بعد  عــن 
 
ً
تدخال األمـــر  سيتطلب  وبالتالي  بــالــخــارج، 

تــشــريــعــيــًا )عـــبـــر ســـن مـــرســـوم تــعــديــلــي من 
ــنّي رئـــيـــس الــهــيــئــة، أن  ــ الــرئــيــس ســعــيــد(. وبـ
العمل بآخر  الحالي يفرض  القانون  اعتماد 
ســّجــل لــلــنــاخــبــني بــتــاريــخ ديــســمــبــر/كــانــون 
ولكنها  متاحة  الفرضية  وهــذه   ،2021 األول 
املشاركة  من  ناخب  مليوني  نحو  ستقصي 
لضيق وقت التسجيل اإلداري، أو بفتح أجل 
مختزل في 10 أيام ما سيسمح بتسجيل 70 
الثالثة  الفرضية  أن  فــقــط. وبـــنّي  نــاخــب  ألــف 
سعّيد  الرئيس  من  القانون  تنقيح  تقتضي 
بعد  عــن  والتسجيل  اآللـــي  التسجيل  إلقـــرار 
ــاء الـــهـــيـــئـــة مــــن اإلجــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة  ــ ــفـ ــ وإعـ

املضبوطة بآجال محدودة.
وتطرح هذه الروزنامة استفسارات متعددة، 
ــه لم يعقد أي حــوار أو اجتماع 

ّ
أن خصوصًا 

حول مضمون هذا االستفتاء، وال أحد يعرف 
عــنــه شــيــئــًا إلــــى حـــد اآلن، بــاســتــثــنــاء إعـــالن 

ه سيكون جاهزًا في غضون أيام.
ّ
سعّيد أن

يترقب الليبيون ما ستتمخض عنه اجتماعات القاهرة )محمود تركية/األناضول(

رفع المشاركون في تظاهرة أمس شعارات رافضة لالنقالب )فتحي بلعيد/فرانس برس(

لبنانية تقترع في بيروت أمس )جوزيف عيد/فرانس برس(

لم يخل اليوم 
االنتخابي الطويل 

في لبنان من 
المشاهد 

المعتادة في 
مثل هكذا 

استحقاقات، 
خصوصًا لجهة 

الخروقات 
واإلشكاالت 

األمنية، فيما 
كان األبرز ترهيب 

مراقبي االنتخابات، 
خصوصًا في 

المناطق 
الخاضعة للثنائي 
حزب اهلل وحركة 

أمل، من أجل تمرير 
مخالفاتهم

سعيّد،  قيس  الرئيس  لسياسات  رفضًا  تونس  في  التظاهرات  تتواصل 
سعيّد  يمضي  فيما  الــخــالص«،  »جبهة  رايــة  تحت  زخمًا  وتكتسب 

بمشروعه مع تحديد رزنامة استفتائه على الدستور
تقريرالحدث

يوم حافل بالخروقات 
واإلشكاالت والترهيب

تقريرمتابعة

ميقاتي يرفض 
التشكيك

تفقد رئيس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي، 

أمس األحد، غرفة 
العمليات في قيادة 
الجيش، واطلع على 

اإلجراءات المتخذة في 
مواكبة سير االنتخابات. 

وتوجه إلى من أسماهم 
بالمشككين قائًال إّن 

»الدولة قادرة واألمور 
مضبوطة وكّل الفضل 

يعود للقوى األمنية 
خصوصًا الجيش«.

اتهمت القوات حزب اهلل 
بطرد مندوبيها من قرى 

في بعلبك

الخميري: إذا تمسك 
سعيّد بموقفه 

فسيحصل حوار من دونه

تعّرض مراقبو »الدي« 
لالعتداء بالضرب من قبل 

عناصر حزبية

تطرقت اجتماعات 
مونترو القتراح إعالن 

دستور جديد ومؤقت

جمع شاليش ثروة 
طائلة من صفقات البناء 

وأعماله مع العراق

الشابي: جهود 
جبهة الخالص ستبرز 

خالل األيام المقبلة

عقدت اجتماعات ليبية 
في مونترو، رأى فيها 

متابعون محاولة أممية 
للضغط على اجتماعات 
مجلسي النواب والدولة 

في القاهرة

أثار خبر وفاة 
ذو الهمة شاليش، 

رئيس حرّاس بشار األسد، 
أسئلة حول ما إذا كان 
تعرض للتصفية على 

يد النظام السوري 
طمعًا بأمواله

Monday 16 May 2022 Monday 16 May 2022
االثنين 16 مايو/ أيار 2022 م  15  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2814  السنة الثامنة االثنين 16 مايو/ أيار 2022 م  15  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2814  السنة الثامنة

انتخابات لبنان

تظاهرة 
جبهة 
الخالص

تمسك بإسقاط 
االنقالب وضرورة عقد 

الحوار الوطني



مفاوضات بين الجيش و»طالبان« وفد موحد للمعارضة التشادية
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العراق: »خريطة طريق« 
للنواب المستقلين

 فــي 
ً
ــلـــن نـــحـــو 20 نـــائـــبـــا مــســتــقــا أعـ

ــان الــــعــــراقــــي، خــــــال مــؤتــمــر  ــرملــ ــبــ الــ
ــــس األحـــــــد، عــــن تــقــديــم  صـــحـــافـــي أمـ
»خــــريــــطــــة طــــريــــق لــــحــــل االنـــــســـــداد 
الــســيــاســي«، مــتــضــمــنــة ســبــع نــقــاط 
رئــــيــــســــة، قـــــالـــــوا إنــــهــــا تــــهــــدف إلــــى 
ــل الــــحــــكــــومــــة.  ــيـ ــكـ ــاء أزمـــــــــة تـــشـ ــ ــهــ ــ إنــ
وركــزت املبادرة على ضــرورة تنفيذ 
الــدســتــوريــة، ومنها  االســتــحــقــاقــات 
مــــوضــــوع تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، إلـــى 
ــواب املــســتــقــلــن  ــنــ جـــانـــب تــشــكــيــل الــ
ــل  ــ ــا داخـ ــفـ ــالـ ــل الـــنـــاشـــئـــة تـــحـ ــتــ ــكــ والــ
ــتـــل أخــــرى  ــانــــب كـ ــى جــ ــ الــــبــــرملــــان، إلــ
ــددًا( من  ــ ــبـــر عــ لــتــكــويــن )الــكــتــلــة األكـ
لــتــتــولــى  دون اشـــتـــراطـــات مــســبــقــة، 
ــة.  ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيــ ــ ــي تــــســــمــــيــــة رئــ ــ ــ هـ
وتـــضـــمـــنـــت املـــــــبـــــــادرة حـــــق رئـــيـــس 
 في 

ً
الــحــكــومــة فــي أن يــكــون مستقا

قـــراراتـــه مــع بــرنــامــج كــامــل ملــحــاربــة 
الــفــســاد وإصــــاح الــخــدمــات، فضا 
إنهاء  يتضمن  برنامج حكومي  عن 

املظاهر املسلحة كافة.
)العربي الجديد(

الرئيس الجزائري يزور تركيا 

الــجــزائــري، عبد املجيد  بــدأ الرئيس 
تبون )الصورة(، أمس األحــد، زيارة 
رســـمـــيـــة إلـــــى تـــركـــيـــا تــســتــمــر حــتــى 
يوم غد الثاثاء. والزيارة التي تعد 
مــن نوعها لرئيس جــزائــري  األولـــى 
مــنــذ عــقــود، تــســتــهــدف تــركــيــزًا أكبر 
واالقتصادية  السياسية  للعاقات 
على وجــه خــاص بــن الــبــلــديــن. كما 
تأتي في سياق من التوترات الدولية 

واإلقليمية.
)العربي الجديد(

مقتل عنصرين 
من المجموعات 

القبلية في سيناء 
قــتــل اثــنــان مــن عــنــاصــر املجموعات 
املــصــري،  للجيش  املــســانــدة  القبلية 
لتنظيم واليــة  ــد، بهجوم  األحـ أمــس 
ســيــنــاء املـــوالـــي لــتــنــظــيــم داعــــش في 
ــاء شـــرقـــي  ــنــ ــيــ ــال ســ ــ ــمـ ــ مــــحــــافــــظــــة شـ
الباد. وقالت مصادر قبلية وشهود 
عبوة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ عيان 
مسلحة  بمجموعة  انفجرت  ناسفة 
ــقــــوم بـــمـــهـــمـــة تـــمـــشـــيـــط فــي  ــانــــت تــ كــ
نطاق مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل 
ــــن قـــبـــيـــلـــة األرمـــــيـــــات،  عـــنـــصـــريـــن مـ

 عن إصابة آخرين.
ً
فضا

)العربي الجديد(

سريالنكا ترفع 
حظر التجول

أمس  السريانكية،  السلطات  رفعت 
األحـــــــد، حـــظـــر تـــجـــول فـــرضـــتـــه بــعــد 
أعــمــال عــنــف شــهــدتــهــا الــبــاد خــال 
األيــــام املــاضــيــة. ويــأتــي رفـــع الحظر 
بمناسبة عيد »فيساك«، الذي يحيي 
ذكـــرى والدة بـــوذا وتــنــويــره ومــوتــه 
البوذي،  التقويم  ويعد أهم عيد في 
تــــواريــــخ مختلفة  فـــي  بـــه  وُيــحــتــفــل 
الحكومة  تحدد  ولــم  البلدان.  حسب 
ما إذا كانت تنوي إعادة فرض حظر 

التجول الحقا أم ال.
)فرانس برس(

لصوص يسطون 
على منزل وزيرة الدفاع 

في تشيلي 

ــرة  ــ ــزل وزيـ ــنـ ســـطـــا لـــصـــوص عـــلـــى مـ
ــاع الــتــشــيــلــيــة مـــايـــا فــرنــانــديــز  ــدفــ الــ
)الصورة(، يوم الجمعة املاضي، في 
حي نونوا في سانتياغو، وذلك بعد 
ضــرب ابنها وتــهــديــد زوجــهــا، وفق 
مـــا أعــلــنــت الــســلــطــات أول مـــن أمــس 

السبت.
وفــــرنــــانــــديــــز هـــــي حـــفـــيـــدة الـــزعـــيـــم 
ــــادور  ــفـ ــ ــلـ ــ ــي الــــــــراحــــــــل سـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االشـ
املنزل عندما  تكن في  ولــم  ألليندي، 
ــن قــائــد  ــلــ ــلــــصــــوص. وأعــ اقـــتـــحـــمـــه الــ
ــان  ــة، الـــــجـــــنـــــرال جــ ــقــ ــطــ ــنــ ــة املــ ــ ــرطـ ــ شـ
ــو، حــــــدوث »عـــمـــلـــيـــة ســـطـــو فــي  ــامــ كــ
 
ّ
ــــاع«، مــضــيــفــا أن ــــدفـ مـــنـــزل وزيــــــرة الـ

»مجهولن سرقوا نقودًا وسيارة«.
)فرانس برس(

إسالم أباد ـ العربي الجديد

ــــس األحــــــــد، فــي  ــتـــة بـــاكـــســـتـــانـــيـــن، أمــ ــتـــل سـ قـ
هجوم انتحاري وقــع فــي مدينة مــيــران شــاه، 
مركز مقاطعة شمال وزيرستان الباكستانية 
ــة، فـــيـــمـــا قــتــل  ــيــ ــانــ ــغــ ــلــــحــــدود األفــ املــــحــــاذيــــة لــ
مسلحون اثنن من السيخ في سوق بضاحية 
العاقات  مكتب  وأعلن  بيشاور.  في  ساربند 
الــعــامــة فــي الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، فــي بــيــان، 
انتحاريا يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه  أن 
ــة لــلــجــيــش فـــي ســـوق مـــيـــران شـــاه،  ــ قـــرب دوريـ
ما أدى إلى مقتل ثاثة جنود وثاثة أطفال. 
ــارات شــــرعــــت فــي  ــبــ ــتــــخــ وأشــــــــار إلـــــى أن االســ
الــتــحــقــيــق فـــي الــهــجــوم، بــيــنــمــا أطــلــقــت قـــوات 
املنطقة ملاحقة مساعدي  في  عملية  الجيش 
االنـــتـــحـــاري والــضــالــعــن فـــي الــعــمــلــيــة. وقـــال 
الــضــابــط فـــي الــشــرطــة الــبــاكــســتــانــيــة إعــجــاز 
خان، لوكالة »أسوشييتد برس«، إن مسلحن 
يستقلون دراجة نارية فتحوا النار على اثنن 
مــن الــســيــخ فــي ســـوق بــضــاحــيــة ســاربــنــد في 
أي  ولــم تعلن  إلــى مقتلهما.  أدى  بيشاور، ما 
جهة مسؤوليتها عن التفجير االنتحاري في 

ميران شاه والهجوم في ساربند.
وتشهد مناطق الشمال الغربي من باكستان 
ــنـــوب  ــمــــال وجـ بـــشـــكـــل عـــــــام، ومـــقـــاطـــعـــتـــا شــ
من  موجة  خصوصا،  القبليتان  وزيرستان 
»طالبان«  بعد وصــول حركة  العنف  أعــمــال 
ــابـــول. وفـــي 26  األفــغــانــيــة إلـــى الــحــكــم فـــي كـ
ــــي، قـــتـــل جـــنـــديـــان  ــاضــ ــ ــل/ نـــيـــســـان املــ ــ ــريــ ــ إبــ

فـــي هـــجـــوم مــســلــح فـــي مــنــطــقــة ســــره روغـــه 
بــمــقــاطــعــة جــنــوب وزيـــرســـتـــان. وقــتــل عميد 
وجندي في هجوم مماثل في مقاطعة شمال 
وزيرستان، بعد مقتل ستة جنود في هجوم 
مــســلــح فــي املــقــاطــعــة ذاتــهــا فــي 30 مـــارس/ 
آذار املاضي. وكانت شرطة بيشاور أعلنت، 
فــي بــيــان، نــهــايــة إبــريــل املــاضــي، مقتل 136 
مــن رجـــال األمـــن والــشــرطــة فــي أعــمــال عنف 
باكستان  غــرب  شــمــال  فــي  مناطق  شهدتها 

خال األشهر األربعة املاضية.
ويأتي الهجومان الجديدان، في وقت تستمر 
باكستاني  وفــد عسكري  بن  املفاوضات  فيه 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  و»طـــــالـــــبـــــان« الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فـ
األفغانية كابول منذ أيام، وذلك بوساطة من 
حكومة »طالبان« في كابول. وقال مصدر في 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ األفغانية،  »طــالــبــان« 
الطرفن كــانــا تــوصــا إلــى وقــف إطـــاق النار 
منذ بداية عيد الفطر في 2 مايو/أيار الحالي، 
وحتى أمــس األحـــد، مــؤكــدًا أن بعض فصائل 
»طالبان« الباكستانية ما زالت خارج الحوار. 
وتــعــقــد املـــفـــاوضـــات فـــي أحــــد فـــنـــادق كــابــول، 
حيث تطلب »طالبان« الباكستانية اإلفراج عن 
بعض قادتها من أجل االستمرار في الحوار. 
كــمــا بـــات خـــروج قـــوات الــجــيــش الباكستاني 
من املناطق القبلية من أهم مطالبها من أجل 
 مــع الــجــيــش. ويــقــوم وزيــر 

ّ
الـــوصـــول إلـــى حـــل

الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة »طــالــبــان«، وهـــو زعيم 
شبكة »حــقــانــي«، ســراج الــديــن حقاني، بــدور 
الوسيط بن الطرفن في املفاوضات الحالية.

الدوحة ـ أنور الخطيب

لحوار  موّحد  وفد  على تشكيل  التشادية  والعسكرية  السياسية  الحركات  فقت 
ّ
ات

أن يتضمن 15 عضوًا يمثلون  التشادية«، على  وفد املجلس االنتقالي »الحكومة 
الــذي يجري في الدوحة،  الـــ52 املشاركة في الحوار التشادي التمهيدي،  الحركات 
وذلك بداًل من املجموعات الثاث، التي كانت تمثل املعارضة، وهي »روما والدوحة 
وقــطــر«. ووفـــق مــصــدريــن فــي املــعــارضــة الــتــشــاديــة مــشــاركــن فــي الــحــوار، تحدثا، 
الوسيط  مت 

ّ
التشادية سل الجديد«، فإن حركات املعارضة  لـ«العربي  أمس األحــد، 

القطري، نهاية األسبوع املاضي، وثيقة تضمنت رؤية املعارضة لتحقيق السام 
في تشاد، وهي بمثابة رد املعارضة على رؤية الحكومة التشادية والتي سبق أن 
 رؤية املعارضة التشادية 

ّ
متها إلى الوسيط القطري. ووفق أحد املصدرين، فإن

ّ
سل

تتحدث عن قضايا سياسية وأمنية وعسكرية واجتماعية واقتصادية، وتحوي 
أثــاره الوفد لحكومي في رده على مطالب املعارضة. ويأتي اتفاق  ردودًا على ما 
علمت  كما  واحـــدة،  ورؤيـــة مشتركة  وفــد موحد  تشكيل  على  التشادية  املعارضة 
»العربي الجديد«، بناء على اقتراح الوسيط القطري، وهو االقتراح الذي درسته 
املعارضة التشادية ووافقت عليه. ومن املتوقع أن تشهد األيام القليلة املقبلة أول 
جلسة حوار مباشر بن وفدي الحكومة التشادية وحركات املعارضة، لاتفاق على 

جدول أعمال الحوار التمهيدي والبدء في املفاوضات.

بلينكن واثق من 
حصول إجماع حول 

ترشح السويد وفنلندا

سيقدم الحلف ضمانات 
أمنية للبلدين قبل 

انضمامهما رسميًا

تجمع كيشيناو 
وتيراسبول على حل 

قضية ترانسنيستريا سلميًا

روسيا غير قادرة 
على غزو مولدوفا حتى 

لو رغبت بذلك

إقليم 
ترانسنيستريا

موسكو ـ رامي القليوبي

»واقـــــع شــيــزوفــريــنــي مــتــشــعــب«، 
الصحافية،  الكاتبة  هكذا تصف 
املتحدرة  بوليبوبوفا،  يكاترينا 
مـــن إقــلــيــم تــرانــســنــيــســتــريــا فـــي مـــولـــدوفـــا، 
حالة سكان املنطقة املنفصلة عن كيشيناو 
وغير  بريدنيستروفيه«  »جمهورية  باسم 
ــدء الـــغـــزو الـــروســـي  املــعــتــرف بـــهـــا. ومـــنـــذ بــ
ألوكــرانــيــا فــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، 
تــتــزايــد املـــخـــاوف مـــن تــوســع رقــعــة أعــمــال 
الــقــتــال إلــــى األراضــــــي املـــولـــدوفـــيـــة. وتــقــول 
ــربـــي  ــعـ ــــع »الـ ــديــــث مـ ــــي حــ ــا، فـ ــوفـ ــوبـ ــبـ ــيـ ــولـ بـ
الـــجـــديـــد« مـــن مــديــنــة تــيــراســبــول عــاصــمــة 
اإلقــلــيــم: »يــســتــعــد الــســكــان ملــوســم الـــزراعـــة 
مـــن جـــهـــة، ويـــحـــضـــرون حــقــائــبــهــم تحسبا 
لتصاعد النزاع من جهة أخــرى«. وتضيف 
العمل   واقعن: 

ّ
أن »الناس يعملون في ظــل

واألفكار  نهارًا،  املنزلية  والهموم  واألطفال 
ــــاوالت تــحــلــيــل  ــــحـ الــقــلــقــة الــامــتــنــاهــيــة ومـ
«. إال 

ً
مــا خــرج عــن إطـــار العقل السليم لــيــا

أن بــولــيــبــوبــوفــا تـــقـــر بـــإجـــمـــاع كــيــشــيــنــاو 
وتـــيـــراســـبـــول عـــلـــى الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
للخافات، قائلة: »منذ األيام األولى للحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، تــطــابــقــت املـــواقـــف الــرســمــيــة 
والترانسنيسترية  املــولــدوفــيــة  للقيادتن 
التسوية  وأولــويــة  العسكري  الــحــيــاد  على 
السلمية لقضية ترانسنيستريا، واستقبال 
ــم الــشــامــل  ــ ــدعـ ــ الـــاجـــئـــن األوكــــرانــــيــــن والـ
املولدوفية  السلطات  وعقدت  للمتضررين. 
عن  أســفــرت  مفاوضات  والترانسنيسترية 

اإلقرار بهذه املسائل«.

توترات أمنية وحوادث عسكرية
ومـــا يــعــزز املـــخـــاوف مــن الــتــوتــرات األمــنــيــة 
هــو مــا يــتــردد بــن الــحــن واآلخــــر مــن أنــبــاء 
ــة مــتــفــرقــة  ــريـ ــكـ حــــــول وقــــــــوع حـــــــــوادث عـــسـ
ــا، تــمــثــلــت  ــتـــريـ ــيـــسـ ــنـ ــي تـــرانـــسـ ــ ــدودة فـ ــ ــحــ ــ مــ
ــفــــجــــارات فــــي مــحــيــط  ــة انــ ــعــ ــا فــــي أربــ آخــــرهــ
قــريــة فــورونــكــوفــو، وفـــق مــا أعلنته »وزارة 
داخــلــيــة« اإلقــلــيــم فــي 7 مــايــو/أيــار الحالي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن نــفــيــهــا حـــصـــول »تــعــبــئــة 
عامة«، إال أن سلطات ترانسنيستريا أعلنت 
اليوم ذاتــه،  عن إسقاط مسيرة مفخخة في 
سقطتا على األرجح بواسطة 

ُ
وأن قنبلتن أ

ــئ أوكـــــرانـــــي، يــعــيــش الــعــديــد  ــ ــــف الجـ 30 ألـ
ترانسنيستريا.  مــيــزانــيــة  نفقة  عــلــى  منهم 
نــعــلــم حــجــم مــصــيــبــتــهــم، ونـــقـــدم لــهــم دعــمــا 
ــد أونـــوفـــريـــيـــنـــكـــو عــلــى  مــــن الـــقـــلـــب«. ويــــؤكــ
إجــمــاع كيشيناو وتــيــراســبــول عــلــى رفــض 
خــيــار الـــحـــرب، مــعــتــبــرًا أنـــه »بــالــنــســبــة إلــى 
الحرب هي ما قد عاشه  إن  ترانسنيستريا 
سكان اإلقليم، ولذلك ال يتمنى أحد تكرارها. 
وبالنسبة إلى مولدوفا فقد ال تسفر الحرب 
عن خسائر بشرية وتدمير البنية التحتية 
الــدولــة في  فحسب، وإنــمــا أيضا عــن نهاية 
ــقـــول: »إن الـــنـــزاع، فـــي حــال  حـــد ذاتـــهـــا«. ويـ
انـــدالعـــه، سيلفت حــتــمــا نــظــر روســيــا التي 
التابعة لها في  الــســام  قـــوات حفظ  ــرابــط 

ُ
ت

ترانسنيستريا، ويبدو أن القيادة السياسية 
املولدوفية تدرك ذلك جيدًا«.

ــذور الـــتـــوتـــر فــــي مـــولـــدوفـــا إلـــى  ــ وتــــعــــود جــ
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ »جــ ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ ــــن  ــ حـ  ،1990 عـــــــــام 
بريدنيستروفيه« استقالها عن جمهورية 
آنــــذاك، مــا أســفــر عن  مــولــدوفــا السوفييتية 
نوفمبر/  2 بــن  استمر  نـــزاع مسلح  وقـــوع 

تشرين الثاني 1990 و21 يوليو/تموز 1992، 
وأدى إلى مقتل نحو ألفي شخص. بعدها، 
تجّمد النزاع بعد تحرك موسكو والتوقيع 
الــنــزاع املسلح  اتــفــاق »مــبــادئ تسوية  على 
جمهورية  فــي  ترانسنيستريا  منطقة  فــي 
مولدوفا«، وإرسال جنود حفظ سام روس 
إلى منطقة القتال، وال تزال مجموعة للقوات 
الروسية مرابطة هناك، ويقدر عدد أفرادها 
بما بن 1500 و1700 عنصر. في كيشيناو، 

طائرة مسيرة ثم تكرر الهجوم بعد ساعة. 
فت حفرًا 

ّ
ــارت إلــى أن هــذه الــقــذائــف خل وأشـ

عــمــقــهــا نــحــو مــتــر وقــطــرهــا الــــدائــــري نحو 
25 ســنــتــيــمــتــرًا، مــضــيــفــة أن فــريــق الــخــبــراء 
الحادث. ولم تشر »وزارة  يعمل على موقع 
إلى  داخلية« اإلقليم االنفصالي في بيانها 
الجهة التي تعتبرها مسؤولة عن الهجوم. 
وفــي نهاية إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، أعلنت 
هجمات  ثــاث  عن  ترانسنيستريا  سلطات 
أســفــرت عــن إلــحــاق أضـــرار بثكنة عسكرية 
في قرية باركاني ومبنى وزارة أمن الدولة 
في العاصمة تيراسبول وبرج ملركز اإلذاعة 
والتلفزيون في محيط بلدة ماياك، ساهمت 
جميعا في تنامي التوتر بن سكان اإلقليم.

ومع إطالة أمد العملية العسكرية الروسية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــا وقـــف ألعـــمـــال الــقــتــال في 
األفــــق، تــتــخــّوف مــولــدوفــا مــن تــوســع رقعة 

الحرب، لتشمل إقليم ترانسنيستريا. 
ــر الــخــارجــيــة املـــولـــدوفـــي نيشو  ر وزيــ

ّ
ــذ ــ وحـ

بوبيسكو، يوم الجمعة املاضي، من أن هناك 
املــنــطــقــة االنفصالية  »عــنــاصــر داخــلــيــة فــي 
مــوالــون لروسيا يــحــاولــون زعــزعــة املنطقة 

وإثارة التوتر«.
ــزة االســــتــــخــــبــــارات  ــ ــهــ ــ ــرة أجــ ــ ــديــ ــ وأكـــــــــــدت مــ
األميركية أفريل هينز، يوم الثاثاء املاضي، 
أن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن لن 
ينهي حــرب أوكــرانــيــا بعملية دونــبــاس، إذ 
إنه عازم على »إقامة جسر بّري إلى منطقة 
ترانسنيستريا«، فيما أبدى وزراء خارجية 
من  الجمعة،  الكبرى  السبع  مجموعة  دول 
ــيـــرة  ــا، قــلــقــهــم، مــــن »املـــــحـــــاوالت األخـ ــيـ ــانـ أملـ
أبدوا  ترانسنيستريا«، كما  لزعزعة منطقة 

دعمهم ملولدوفا.
لإلقليم،  األعلى  املجلس  في  النائب  ويشير 
السكان  تــخــوف  إلــى  أونوفريينكو،  أنــطــون 
املحلين مــن انـــدالع الــقــتــال، على الــرغــم من 
أنــه  تــرانــســنــيــســتــريــا  قــضــيــة  إدراك طـــرفـــي 
لـــن يـــكـــون هـــنـــاك طــــرف رابـــــح فـــي أي حــرب 
الــســام.  محتملة وإجــمــاعــهــمــا عــلــى خــيــار 
ويقول أونوفريينكو في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«: »يــتــابــع الـــنـــاس مـــا يــجــري بقلق 
بــالــغ، ألن إقــلــيــم تــرانــســنــيــســتــريــا شــهــد في 
عــام 1992 حــربــا ال تـــزال حــاضــرة فــي ذاكــرة 
السكان، بمشاهد الجثث امللقاة في الشوارع 
نحو  واستقبلنا  املدمرة.  السكنية  واملباني 

يوضح املعلق السياسي املولدوفي، أندريه 
أندرييفسكي، أن سكان مولدوفا منقسمون 
فـــي مــواقــفــهــم حــيــال روســـيـــا وحــربــهــا على 
أوكرانيا، مستبعدًا في الوقت نفسه إمكانية 
اليوم.  مولدوفا  غــزو  على  وقدرتها  روسيا 
إن  الجديد«  »العربي  ويقول في حديث مع 
مــن جهة  بــلــدًا متجانسا  ليست  »مــولــدوفــا 
استيعاب العمليات السياسية، وهناك قسم 
من السكان متعاطفون مع الرئيس الروسي 

فاديمير بوتن. 
ويسعون حتى فــي ظــروف الــحــرب، إليجاد 
مــبــررات لــه، على الــرغــم مــن أنــهــم فــي موقع 
الروسي،  الــعــدوان  تبرير  ضعيف لصعوبة 
أننا نــرى ما يجري في أوكرانيا  خصوصا 
»هناك  أن  إلــى  ويشير  الـــواقـــع«.  أرض  على 
ــالـــعـــدوان،  قــســمــا آخــــر مـــن الـــســـكـــان يـــنـــدد بـ
وأغــــلــــب هـــــــؤالء مــــن أصــــحــــاب الـــتـــوجـــهـــات 
املـــوالـــيـــة لــلــغــرب وأوروبــــــــا، ويـــدعـــون لــدعــم 
أوكرانيا ويتعاطفون معها مثلما هو حال 

باقي أوروبا«.

حجج بوتين غير مقنعة
أغــــلــــب  أن  إلـــــــــى  أنــــدريــــيــــفــــســــكــــي  ــــت  ــفـ ــ ــلـ ــ ويـ
ــــون نـــطـــاق الــتــضــخــيــم  ــــدركـ املـــولـــدوفـــيـــن يـ
»الــنــازيــن  الكرملن  يسميهم  ملــن  الــروســي 
الجدد« في أوكرانيا. ويشير إلى أن »ألغلب 
ــع أوكــــرانــــيــــا،  ــ ــان مــــولــــدوفــــا صــــــات مـ ــكــ ســ
ولــنــا هــنــاك أصــدقــاء أو زمـــاء سابقون في 
الـــدراســـة أو حــتــى أقـــربـــاء. كــمــا نــســافــر إلــى 
هناك كثيرًا سواء بهدف السياحة أو العمل، 

ونعلم أنه ال وجود للفاشين الذين يتحدث 
الحرب  بــأن  الكرملن  بوتن، فحجج  عنهم 
بـــــدأت بــســبــب وجـــــود فــاشــيــن أو نـــازيـــن، 
ــلـــمـــواطـــن املــــولــــدوفــــي«.  ال تــــبــــدو مــقــنــعــة لـ
وحـــول املــخــاوف مــن إمكانية انــتــقــال رقعة 
أعـــمـــال الــقــتــال إلــــى تــرانــســنــيــســتــريــا، يــرى 
مــبــررات،  املــخــاوف  »لــهــذه  أن  أندرييفسكي 
ألن هــنــاك تــصــريــحــات صــريــحــة مـــن نــائــب 
ــرة الــعــســكــريــة الــوســطــى  ــدائــ ــوات الــ ــ قـــائـــد قـ
الــــروســــيــــة، رســــتــــم مـــيـــنـــيـــكـــايـــف، بـــــأن أحـــد 
أهداف العملية العسكرية هو الوصول إلى 
التضييق  فيها  يــتــم  الــتــي  ترانسنيستريا 
على الروس، على حد زعمه. لكن من جانب 
آخر، هناك إدراك بأن روسيا غير قادرة على 
غزونا اليوم، حتى لو كانت راغبة في ذلك، 
بــل هــدفــهــا هــو إنــشــاء بــــؤرة تــوتــر مستمر 
يحتضن  الــذي  ترانسنيستريا  إقليم  حــول 
 أوكرانيا على 

ّ
قاعدة عسكرية روسية، وحث

اإلبــقــاء على جــزء مــن قواتها على الحدود 
مع مولدوفا خشية من الهجوم من اإلقليم«.
ــــك، يــقــلــل أنــدريــيــفــســكــي مـــن أهــمــيــة  ومــــع ذلـ
االدعـــــــاءات بــإمــكــانــيــة انـــــدالع حــــرب كــبــرى، 
: »عـــدد الــقــوات الــروســيــة املــرابــطــة في 

ً
قــائــا

ترانسنيستريا قليل جدًا وحتى لو انضمت 
فذلك  لانفصالين،  املحلية  الــقــوات  إليها 
لن يشكل قوة كبيرة، وليس من مصلحتهم 
بــــدء حــــرب واســـعـــة الـــنـــطـــاق فـــي املــنــطــقــة«. 
ويـــســـتـــدرك: »لــكــن مـــحـــاوالت االســـتـــفـــزاز قد 
تــســتــمــر وتــســفــر فـــي نــهــايــة األمــــر عـــن نــفــاد 
املنطقة  هــذه  تحرير  لتقرر  أوكــرانــيــا  صبر 

الروسي بشكل كامل، وفــي هذه  النفوذ  من 
الرغم  وعلى  مكثف«.  نــزاع  يبدأ  قد  الحالة، 
من إعان مينيكايف أن موسكو تسعى من 
خال املرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، 
دونباس  على  الكاملة  السيطرة  بسط  إلــى 
ومناطق جنوب أوكرانيا، وإقامة ممر بّري 
إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 
2014، والوصول إلى ترانسنيستريا، إال أن 
مدينة أوديسا املطلة على البحر األسود ال 

تزال تقف عائقا في هذا املسار. 
ويــســتــبــعــد اإلعــــامــــي األوكـــــرانـــــي، فــيــتــالــي 
بورتنيكوف، احتمال توجه القوات الروسية 
نــحــو مــولــدوفــا إال فـــي حـــال ســيــطــرت على 
مناطق جنوب أوكرانيا، بما فيها أوديسا، 
مما قد يشق لها طريقا إلى ترانسنيستريا. 
ويقول بورتنيكوف في حديث مع »العربي 
القتال  أعــمــال  الــجــديــد«: »لــن يصبح انتقال 
من أوكرانيا إلى مولدوفا واقعيا إال في حال 
خسرت القوات األوكرانية أمام الروسية في 
الروسية  القوات  وتمكنت  أوكرانيا،  جنوب 
من احتال أوديسا واملناطق املجاورة. وفي 
هــذه الحالة فــقــط، يمكن لــشــرارة الــحــرب أن 
تنتقل من أوكرانيا إلى مولدوفا«. ولعل هذا 
ما دفع بالقوات الروسية لتكثيف ضرباتها 
في محيط أوديسا في األيام القليلة املاضية، 
مــع بــقــاء عــقــبــات أمـــام الــســيــطــرة عــلــى ثالث 
أكبر مدينة أوكرانية، بما فيها قيام القوات 
األوكــرانــيــة بـــزرع ألــغــام فــي الــبــحــر األســـود 
وشــواطــئــه، مما يمنع الجيش الــروســي من 

تنفيذ عمليات إنزال من البحر.

الخشية من تمدد الحرب 
األوكرانية تتحكم بإيقاع الحياة

حركة مغادرين من ترانسنيستريا عبر معبر فارنيتا المولدوفي، إبريل الماضي )دانيال ميخايلسكو/فرانس برس(

قال نينيستو إنه لم يلمس تهديدًا من بوتين )فرانس برس(

يتوقع أن تشهد األيام المقبلة أول جلسة حوار مباشر )كريم جعفر/فرانس برس(

تمدد  من  المولدوفي  االنفصالي  ترانسنيستريا  إقليم  سكان  يخشى 
التي  التفجيرات  من  سلسلة  بعد  إليه  أوكرانيا  على  الروسية  الحرب 
كيشيناو  مع  متفقة  سلطاته  أن  غير  األخيرة،  األسابيع  في  طاولته 

على عدم التورّط في أي نزاع، وحل قضية اإلقليم سلميًا

الحدث

رصدمتابعة

إلــى إجماع« وســط مــشــاورات مع تركيا. 
ــلــــديــــن، وخـــصـــوصـــا  وتـــتـــهـــم تـــركـــيـــا الــــبــ
ــــن حـــزب  الــــســــويــــد، بـــــإيـــــواء نـــاشـــطـــن مـ
أنقرة  تعتبره  الذي  الكردستاني  العمال 
ومــعــهــا االتــــحــــاد األوروبــــــــي والــــواليــــات 

املتحدة منظمة إرهابية.
وأعــــادت تــركــيــا أمـــس وضـــع تحفظاتها 
ــر خــارجــيــتــهــا،  ــال وزيــ عــلــى الـــطـــاولـــة. وقــ
ــو، إن الــســويــد  ــ ــلـ ــ مــــولــــود جــــــــاووش أوغـ
ــنـــدا »يــــجــــب أن تـــتـــوقـــفـــا عــــن دعـــم  ــلـ ــنـ وفـ
»تقديم  عليهما  يتعن  كما  اإلرهابين« 
ضـــمـــانـــات أمــنــيــة واضـــحـــة ورفـــــع حظر 
الــــصــــادرات املـــفـــروض عــلــى تــركــيــا« مع 
وأضاف  للحلف.  االنضمام  محاولتهما 
في  الحلف  خارجية  وزراء  اجتماع  بعد 
ــه الــتــقــى بــنــظــيــريــه الــســويــدي  بـــرلـــن، أنــ
هافيستو،  وبيكا  ليندي  آن  والفنلندي، 
الجميع كانوا  السبت وأن  أول من أمس 
وأكد  التركية.  املــخــاوف  بحث  يحاولون 
أن بـــاده ال تــوجــه الــتــهــديــدات ألحـــد وال 
تحديدًا  تــتــطــرق  لكنها  للضغط  تسعى 
لدعم السويد لحزب العمال الكردستاني. 
هــنــاك حــاجــة لضمانات  »بالقطع  وقـــال: 
أمنية في هذا الشأن. ينبغي لهم التوقف 

عن دعم املنظمات اإلرهابية«.
الجدير ذكره أنه خال الفترة االنتقالية 
املــمــتــدة بـــن طــلــب الــتــرشــح واالنــضــمــام 
إلى »الناتو«، والتي تستمر أشهرًا، أبدى 
الــحــلــف اســتــعــداده لتعزيز »الــضــمــانــات 
ــلـــديـــن. وال يـــنـــطـــبـــق بــنــد  ــلـــبـ لـ األمــــنــــيــــة« 
الـــحـــمـــايـــة املـــتـــبـــادلـــة املــــــــدرج فــــي املـــــادة 
الخامسة من معاهدة الحلف سوى على 
ــــدول األعـــضـــاء، مـــا حــمــل اســتــوكــهــولــم  الـ
حماية  ضــمــانــات  طلب  على  وهلسنكي 
خــــــال األســــابــــيــــع املــــاضــــيــــة. وســيــنــظــر 
الـــبـــرملـــان الــفــنــلــنــدي الــــيــــوم اإلثــــنــــن فــي 
مــشــروع االنــضــمــام. وفــي الــســويــد، أعلن 
املهيمن  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب 
موافقته  السياسية  الــحــيــاة  على  حاليا 
عــلــى الـــتـــرشـــح، بــعــد اتـــبـــاع الـــبـــاد خط 
ــثــــر مــــن قــــرنــــن ثــــم اعـــتـــمـــاد  الــــحــــيــــاد ألكــ
سياسة عدم االنحياز العسكري اعتبارًا 
مــــن الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات. وبــــعــــد قــطــيــعــة مــع 
انــتــهــاء  مــع  التسعينيات  فــي  حــيــادهــمــا 
الــحــرب الـــبـــاردة عــبــر إبــرامــهــمــا اتــفــاقــات 
شـــراكـــة مـــع الـــنـــاتـــو وانــضــمــامــهــمــا إلــى 
االتـــحـــاد األوروبــــــــي، ســتــكــرس عــضــويــة 
اندماجهما  الحلف  في  والسويد  فنلندا 

الكامل ضمن الكتلة الغربية.
)فرانس برس، رويترز(

ــان الـــرئـــيـــس الــفــنــلــنــدي قد  ــ ــا. وكـ ــيـ ــابـ إرهـ
ــن أمـــــس الـــســـبـــت اتـــصـــااًل  أجــــــرى أول مــ
هاتفيا بنظيره الروسي فاديمير بوتن 
ــتـــرشـــح. ورأى بــوتــن  الـ إلبـــاغـــه بــطــلــب 
خـــال املــكــاملــة أن االنــضــمــام إلـــى الحلف 
أنه »ليس هناك  »سيكون خطأ«، مؤكدًا 
ــلـــنـــدا«، بــحــســب مــا  ــن فـــنـ ــ أي تـــهـــديـــد ألمـ
ردًا  هلسنكي  وتــتــرقــب  الــكــرمــلــن.  أورد 
روسيا، لكنها تستبعد عملية عسكرية. 
وقــال نينيستو أمــس: »تــرســخ لــدّي هذا 
االقتناع بعد اتصالي مع بوتن«، مشيرًا 

إلى أن املكاملة لم تتضمن أي »تهديد«.
وتعليقا على الخطوة، رأى األمن العام 
لــحــلــف األطـــلـــســـي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
إلى  والــســويــد  فنلندا  انضمام  أن  أمـــس، 
الــروســي  »الـــعـــدوان  الــحــلــف، سيثبت أن 
ــلــــى أوكـــــرانـــــيـــــا غــــيــــر مـــــجـــــد«. وأعـــــــرب  عــ
إلى  بالتوصل  »ثــقــتــه«  عــن  ستولتنبرغ 
تسوية مع تركيا حول انضمام الدولتن، 
رجب  التركي  الرئيس  أعــلــن  كــان  بعدما 
طيب أردوغان معارضته للمسألة. وأكد 
ستولتنبرغ أن أنقرة »أوضحت أنه ليس 
البلدين. كما  في نيتها عرقلة« انضمام 
أكد ستولتنبرغ استعداد التكتل لتعزيز 
ــة« لـــلـــبـــلـــديـــن قــبــل  ــيــ ــنــ ــانــــات األمــ »الــــضــــمــ
انضمامهما، وال سيما من خال ترسيخ 
ختام  فــي  فيهما، مضيفا  الناتو  وجــود 
اجـــتـــمـــاع غــيــر رســـمـــي لـــــــوزراء خــارجــيــة 
الــحــلــف فــي بــرلــن أن »فــنــلــنــدا والــســويــد 
تبديان مخاوف حيال الفترة االنتقالية، 

سنحاول تسريع العملية«.
كــمــا أبـــــدى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمــيــركــي 
بانضمام  ثــقــتــه  أمــــس،  بلينكن  أنــتــونــي 
الــبــلــديــن إلـــى الــحــلــف، مـــؤكـــدًا مـــن بــرلــن 
أن »الــــواليــــات املـــتـــحـــدة ســتــدعــم بــقــوة« 
الطلب، معربا عن ثقته »بشدة بالتوصل 

ــا بـــشـــدة،  ــيــ ــطـــوة تـــعـــارضـــهـــا روســ فــــي خـ
ــتــــوتــــر  وقــــــــد تــــــــــؤدي إلــــــــى مـــــزيـــــد مــــــن الــ
السياسي، والعسكري ربما، في أوروبا، 
أعــلــنــت فــنــلــنــدا، أمــــس األحـــــد، ترشحها 
األطلسي  الحلف  لعضوية  »التاريخي« 
)الناتو(، قبل اجتماع حاسم في السويد 
لــــــــدرس تــــقــــديــــم طــــلــــب مــــمــــاثــــل تــمــهــيــدًا 
النــضــمــام الــبــلــديــن بــشــكــل مــتــزامــن إلــى 
»الناتو«، في خطوة تعد نتيجة مباشرة 
الــروســي ألوكــرانــيــا. وفيما أكــدت  للغزو 
ــتــــحــــدة واألمــــــانــــــة الـــعـــامـــة  الــــــواليــــــات املــ
لــلــحــلــف، ثــقــتــهــمــا بــــأن عــضــويــة كـــل من 
تركيا  وأن  ستحصل،  والــســويــد  فنلندا 
العضو في الحلف لن تعرقل ذلك، طالبت 
البلدين ملنح  أنقرة بضمانات أمنية من 
موافقتها في ارتباط مع تحركات لحزب 
العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة 
الكرملن  بـــّرر  وبــعــدمــا  إرهــابــيــا، فيهما. 
توسيع  بمخاطر  أوكــرانــيــا  غــزو  عملية 
»األطلسي« وجــوده على أبــواب روسيا، 
ــدود  ــحــ ــد الــ ــزيــ ــلـــنـــدا يــ ــنـ ــام فـ ــمــ فــــــإن انــــضــ
املشتركة بن روسيا والتكتل العسكري 
بحوالي 1300 كيلومتر، ويحمل البلدين 
إلى قلب املحور الغربي نهائيا بعد عقود 
من »الحياد«. وأبدى »الناتو« عزمه على 
بعد  للبلدين،  األمنية  الضمانات  تعزيز 

فترة الترشح مباشرة.
ــاولــــي  وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــلـــنـــدي ســ
ــــس، فــــي هــلــســنــكــي، قــــرار  نــيــنــيــســتــو، أمــ
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــفـــنـــلـــنـــديـــة طــلــب 
الوضع  واصفا  »الناتو«،  إلى  االنضمام 
أمــس بــأنــه »يـــوم تــاريــخــي وبــدايــة حقبة 
جديدة«. وأعــرب نينيستو عن استعداد 
ــــاده »إلجــــــــراء مـــنـــاقـــشـــات جــــديــــدة مــع  بــ
ــان«،  الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغــ
الذي كان أبدى معارضته لهذا االنضمام 
تتعلق  ألنــقــرة  »أمنية«  تخوفات  بسبب 
بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه 

فنلندا: ترشح تاريخي إلى »الناتو«
الحزب االشتراكي السويدي يرفع الفيتو

أعلنت فنلندا ترشحها 
لعضوية »الناتو«، 

وهو ما ستلحقها 
به سريعًا السويد، 

في تحول تاريخي 
وعسكري كبير يّضر 

بروسيا
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روسيا تتقدم شرقًا... والقوات األوكرانية تهاجم قرب إزيوم
ــة فـــــي الــــحــــرب  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ تــــغــــيــــرت الــــخــــطــــوط األمـ
ــراز الــقــوات  ــد، مــع إحــ األوكـــرانـــيـــة، أمـــس األحــ
دونباس  منطقة  في  التقدم  بعض  الروسية 
شــــرق الـــبـــاد، الـــتـــي تــشــهــد مـــعـــارك طــاحــنــة، 
 الجيش األوكراني هجوما مضادًا 

ّ
فيما شن

بالقرب من مدينة إزيوم االستراتيجية التي 
تسيطر عليها روسيا. ومنذ منتصف إبريل/ 
ــزت الــــقــــوات الـــروســـيـــة  ــ نـــيـــســـان املــــاضــــي، ركــ
الكثير من قوة نيرانها على دونباس، بعدما 
كييف،  العاصمة  على  السيطرة  فــي  أخفقت 
خال غزوها الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 
املاضي. ورجح تقييم للمخابرات العسكرية 
ــد، أن تــكــون روســيــا  الــبــريــطــانــيــة، أمـــس األحــ
التي  البرية  القتالية  الــقــوة  ثلث  نحو  فقدت 
نشرتها في فبراير. وقال التقييم إن »القوات 
كبيرة  مكاسب  فــي تحقيق  فشلت  الــروســيــة 
على األرض، ما جعل خطة معركتها متأخرة 
بــشــكــل كــبــيــر عـــن الـــجـــدول الــزمــنــي املـــحـــدد«. 
الــظــروف الحالية، من  وتابعت أنــه »فــي ظــل 
غير املرجح أن تسّرع روسيا وتيرة تقدمها 

بشكل ملحوظ خال الثاثن يوما املقبلة«.
ووفــــق مـــســـؤول دفـــاعـــي أمــيــركــي، طــلــب عــدم 
كــشــف هــويــتــه لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«، فــإن 
ــــن تـــحـــقـــيـــق »ســـيـــطـــرة  الـــــــــروس يــــعــــجــــزون عـ
كبيرة« في الشرق. وأعلن نائب األمن العام 
لــحــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي مــيــرتــشــا جــيــوانــا، 
فــي بــرلــن، أن التقدم العسكري الــروســي في 
أوكرانيا يتعثر على ما يبدو، معبرًا عن أمله 
في أن تتمكن كييف من االنتصار في الحرب. 
وقـــال، فــي بــرلــن، إن »الــغــزو الــوحــشــي الــذي 
تشنه روسيا يفقد الزخم. نعلم أنه بشجاعة 

وبمساعدتنا،  األوكرانين  والجيش  الشعب 
الحرب«.  في هذه  االنتصار  يمكن ألوكرانيا 
وأضاف أن »أنصار أوكرانيا ونحن متحدون 
وأقـــويـــاء، ســنــواصــل مــســاعــدة أوكــرانــيــا في 

كسب هذه الحرب«. 
 الــجــيــش األوكــــرانــــي هــجــومــا مــضــادًا 

ّ
ــن ــ وشـ

بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة إزيــــــوم االســتــراتــيــجــيــة 
ــا، الــتــي تسعى  ــيـ الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا روسـ
قــواتــهــا لــلــتــقــدم مــن إزيــــوم جــنــوب خاركيف 
بن  األوكرانية  القوات  لتطويق  محاولة  في 
حول  روســيــا  عليها  تسيطر  وأراٍض  إزيـــوم 
مدينة دونيتسك. وُيصّعب استمرار الضغط 
على إزيــوم، وخطوط اإلمــداد الروسية، على 
األوكرانية  القوات  تطويق  الروسية،  القوات 

أمــس األحـــد: »تــظــل أســخــن نقطة هــي اتجاه 
إزيــــوم«. وأضـــاف: »قــواتــنــا املسلحة تحولت 
إلى هجوم مضاد هناك. العدو يتراجع على 
بعض الجبهات، وهذا نتيجة لطبيعة قواتنا 

املسلحة«.
ــــي أقـــــر، أمــــس األحــــد،  ــرانـ ــ لــكــن الــجــيــش األوكـ
بــحــدوث انــتــكــاســات. وقــــال، فــي بــيــان: »على 
الرغم من الخسائر ما زالت القوات الروسية 
تتقدم في مناطق اليمان وسيفيرودونيتسك 
دونباس  منطقة  في  وكوراخيف  وأفديفيكا 
األوســـــع«. وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة، 
ــد، أن صـــواريـــخ روســيــة  فــي بــيــان أمـــس األحــ
األول،  أمس  استهدفت، مساء  الدقة«  »عالية 
مركزي قيادة أوكرانين وأربعة مستودعات 
ــقـــرب مــــن زابـــوريـــجـــيـــا  ــالـ ــيــــرة مــدفــعــيــة بـ ذخــ
ــا وكـــونـــســـتـــانـــتـــيـــنـــوفـــكـــا  ــكــ ــفــ ــيــ ــوفــ ــكــ ــاراســ وبــ
ونوفوميكايلوفكا في »جمهورية دونيتسك 
ودمـــرت  واحــــد.  طـــرف  مــن  املعلنة  الشعبية« 
الــقــوات الــجــويــة الــروســيــة قــاذفــتــي صــواريــخ 
من طراز »إس 300« ونظام رادار في منطقة 
سومي، وفق الوزارة، التي أضافت أن أنظمة 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الــروســيــة دمــــرت 15 طــائــرة 
مــســيــرة أوكـــرانـــيـــة فـــي مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك 

ولوغانسك.
الـــقـــصـــف  ــيــــش األوكــــــــرانــــــــي أن  الــــجــ وأعـــــلـــــن 
آزوفــســتــال  لــم يتوقف على مصنع  الــروســي 
الجنوبية،  الساحلية  مــاريــوبــول  مدينة  فــي 
حــيــث يــتــحــصــن بــضــع مـــئـــات مـــن املــقــاتــلــن 
املدينة  سقوط  من  أسابيع  بعد  األوكرانين 
في يد الروس. وفي غرب أوكرانيا بالقرب من 
الحدود البولندية، قال مسؤولون أوكرانيون 

ــبـــاس. وتقع  عــلــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة فــي دونـ
إزيــــــوم عــلــى نــهــر دونـــيـــتـــس عــلــى ُبـــعـــد 120 
ــى الـــطـــريـــق  ــلــ ــــف عــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــن خـ ــ ــتــــرًا مــ ــلــــومــ ــيــ كــ
الــرئــيــســي املــتــجــه إلـــى جــنــوب شـــرق الــبــاد. 
وقــــال حــاكــم إزيــــوم أولــيــه ســيــنــغــوبــوف، في 
تصريحات على مواقع التواصل االجتماعي 

إن صواريخ دمرت البنية التحتية العسكرية، 
فــيــمــا اســتــهــدفــت منطقة لــفــيــف انــطــاقــا من 
ــم بــأن  ــزاعـ ــا مـ ــيـ الــبــحــر األســـــــود. ونـــفـــت روسـ
ــدادات  ــرارًا بسفينة إمــ ــ أوكــرانــيــا ألــحــقــت أضـ
البحر األســود،  الروسية في  للبحرية  تابعة 
وعــــرضــــت صــــــورًا ملــــا قـــالـــت إنـــهـــا الــســفــيــنــة 
دون أي عــامــات على وقــوع أضـــرار. وكانت 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة أوديـــســـا 
بجنوب أوكرانيا ذكرت، الخميس املاضي، أن 
السفينة  قصفت  األوكرانية  البحرية  القوات 
»فسيفولود بوبروف« ما تسبب في اشتعال 
ــيـــة، ذكــــــرت وزارة  ــا. مــــن جـــهـــة ثـــانـ ــهـ ــنــــار بـ الــ
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، فــي بــيــان، أن الــوزيــر 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن الــتــقــى، فـــي بـــرلـــن، نظيره 
األوكــــرانــــي دمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا، ونـــاقـــشـــا آخــر 
املتحدث  وأكد  األميركية.  األمنية  املساعدات 
بــاســم الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس أن 
الــواليــات املتحدة  التزام  بلينكن »شــّدد على 
الــراســخ بسيادة أوكــرانــيــا ووحـــدة أراضيها 
فــي مــواجــهــة الــحــرب الــروســيــة الــعــدوانــيــة«. 
وقــــــال كـــولـــيـــبـــا، مــــن جـــهـــتـــه، إن »املــــزيــــد مــن 
ــرى فــي طريقها  األســلــحــة واملــســاعــدات األخــ
إلـــى أوكـــرانـــيـــا«. وكــتــب كــولــيــبــا، فــي تغريدة 
بــعــد اجــتــمــاعــه مـــع بــلــيــنــكــن: »اتــفــقــنــا على 
العمل معا عن كثب لضمان وصول صادرات 
الغذائية إلى املستهلكن  املــواد  أوكرانيا من 
للوزير  باالمتنان  أشعر  وآسيا.  أفريقيا  في 
املــتــحــدة عــلــى ريــادتــهــا  بلينكن ولـــلـــواليـــات 

ودعمها الذي ال يتزعزع«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس( )Getty /جنود أوكرانيون يُحضرون ألغامًا لزرعها قرب الخطوط األمامية في خاركيف )جون موري
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محاكمات ما بعد االنقالب

قد يكون التأجيل 
تمهيدًا لقمة مرتقبة 

بين بايدن والسيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

للنظام  تــوجــهــا  هــنــاك   
ّ
أن يــبــدو 

املـــــصـــــري فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــالـــي، 
التي  بعدم تنفيذ أحكام اإلعــدام 
ــيــــة« ضــد  ــيــــاســ ــي قـــضـــايـــا »ســ ــ صــــــــدرت فـ
مــعــارضــن فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، ال سيما 
ــتـــي يــعــيــشــهــا الـــنـــظـــام،  ــة الـ ــ ــ فــــي ظــــل األزمـ
بـــســـبـــب الــــوضــــع االقــــتــــصــــادي املــــتــــردي، 
ومـــع تــصــاعــد الــضــغــوط الــدولــيــة. وقــالــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــصــادر خــاصــة لـــ
ــى أخـــيـــرًا نــصــائــح 

ّ
الــنــظــام املـــصـــري »تــلــق

ــيـــن وبــــرملــــانــــيــــن، بــــضــــرورة  ــقـــوقـ مـــــن حـ
ــدام الـــصـــادرة  ــ تــأجــيــل تــنــفــيــذ أحـــكـــام اإلعــ
بـــحـــق مـــعـــارضـــن ســـيـــاســـيـــن، ال ســيــمــا 
مــع إطـــاق الــســيــســي الـــدعـــوة إلـــى »حـــوار 
ــــك، بحسب  ســيــاســي وطـــنـــي«. ويـــأتـــي ذلـ
املــصــادر، »فــي ظــل مــا يعانيه النظام من 
ــراء تبعات  ضــغــوط ســيــاســيــة داخــلــيــا جــ
الـــحـــرب الــروســيــة األوكـــرانـــيـــة وتــأثــيــرهــا 
الشعب،  لعموم  االقتصادي  الوضع  على 
وخـــارجـــيـــا بــســبــب مـــوقـــف مــصــر املـــوالـــي 
لــروســيــا، إضـــافـــة إلـــى مــلــفــهــا الــســيــئ في 

مجال حقوق اإلنسان«.

العفو عن المحكومين 
باإلعدام في الدستور

وتنص املادة 155 من الدستور املصري 
على أنه »لرئيس الجمهورية، بعد أخذ 
رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة 
الشامل  العفو  يــكــون  وال  تخفيفها.  أو 
أعــــضــــاء  بــــمــــوافــــقــــة  يــــقــــر  ــــون،  ــانـ ــ ــقـ ــ بـ إال 
أغـــلـــبـــيـــة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب«، مــــا يــمــنــح 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ســلــطــة الــعــفــو عن 

املحكومن باإلعدام.
م هذا 

ّ
لكن قانون اإلجــراءات الجنائية نظ

الحق، حيث نّصت املادة 470 من القانون 
على: »متى صار الحكم باإلعدام نهائيا، 
وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس 
العدل. وينفذ  الجمهورية بواسطة وزيــر 
الحكم إذا لم يصدر األمر بالعفو أو بإبدال 
ــا«. ويــجــعــل  الــعــقــوبــة فـــي ظــــرف 14 يــــومــ
املــحــكــوم عليهم بعقوبة  املــئــات مــن  ذلـــك 
اإلعدام والتي لم تنفذ، »في وضع قانوني 

ملتبس«، كما أكدته مصادر قانونية.
وقال مصدر قانوني، إنه بعد مرور املهلة 
عن  للعفو  الجمهورية  لرئيس  املمنوحة 
 للتنفيذ 

ً
املحكومن، يصبح الحكم »قابا

 »مــوعــد تنفيذه 
ّ
أن مــلــزم«، مضيفا  وغــيــر 

ــامـــة ومــصــلــحــة  ــعـ يـــرجـــع إلـــــى الـــنـــيـــابـــة الـ
نـــّص   

ّ
أن املــــصــــدر  الــــســــجــــون«. وأوضــــــــح 

املادة 470 من قانون اإلجراءات الجنائية 
 بــصــاحــيــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
»ال يــخــل

بالعفو الشرطي أو تنزيل العقوبة، كما ال 
يخل بسلطته باقتراح العفو الشامل على 

مجلس النواب، واستصدار قانون به«.
 »املهلة املوجودة 

ّ
أن إلــى  وأشــار املصدر 

سيف مسلّط على رقاب المعارضين
لــكــن مـــصـــادر حــقــوقــيــة وقــانــونــيــة قــالــت 
في أحــاديــث خاصة، إنــه »على الرغم من 
ذلـــك، تظل أحــكــام اإلعـــدام الــتــي يصدرها 
بشهادة  املستقل(  )غير  املصري  القضاء 
املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، ســيــفــا مــســلــطــا على 
رقاب املعارضن، حيث إنه من املمكن أن 
ــدام، مــن أجــل  ــاإلعـ تــصــدر أحــكــام أخــــرى بـ
أن تــكــون ورقــــة ضــغــط ســيــاســيــة فـــي يد 
نــظــام الــرئــيــس الــســيــســي، تــكــون صالحة 
للمناورة في الداخل وفي الخارج عندما 

يثور الحديث عن املقايضات«.
 »تــأجــيــل 

ّ
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة إن

فــــــي قــــــانــــــون اإلجــــــــــــــــــــراءات، هــــــي مــهــلــة 
اإلعــــــدام، وهــي  بــتــنــفــيــذ حــكــم  تنظيمية 
مــــن الـــضـــوابـــط الـــتـــي وضـــعـــهـــا املـــشـــرع 
ــــي تــطــبــيــق  لـــضـــمـــان عــــــدم الـــتـــســـاهـــل فـ
الـــعـــقـــوبـــة، الـــتـــي يــقــف ضـــدهـــا املــجــتــمــع 
الحقوقي ونحن منهم«. وقالت مصادر 
ه »بمناسبة دعوة 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

الرئيس  أطلقها  الــتــي  الــوطــنــي  الــحــوار 
عبد الفتاح السيسي، في إفطار األسرة 
)من  املاضي  املصرية في شهر رمضان 
2 إبــريــل/نــيــســان إلـــى األول مــن مــايــو/

أن يؤجل تنفيذ  املــاضــيــن(، يمكن  أيــار 
أحكام اإلعــدام في القضايا السياسية«.

تــنــفــيــذ أحـــكـــام اإلعــــــدام الــــصــــادرة بحق 
ــعـــارضـــن مـــصـــريـــن يــمــكــن أن يــكــون  مـ
ات قضائية وسياسية،  إجــراء جــزءًا من 
يحضرها  الــتــي  املرتقبة  للقمة  تمهيدًا 
ــي جـــــو بـــــايـــــدن فــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس األمـ
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة قــريــبــا  ــ األراضــ
ــيـــو/ )مــــرتــــقــــبــــة فـــــي أواخـــــــــر شــــهــــر يـــونـ
حــــزيــــران املـــقـــبـــل(، والـــتـــي ســتــتــم دعـــوة 
الرئيس  إلــيــهــا، مــن بينهم  زعــمــاء عــرب 
املــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ولــذلــك 
فإن النظام املصري يحاول تهدئة الرأي 
الداخلي والعاملي، وعدم استفزاز  العام 
املــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة فـــــي الـــــواليـــــات 

املتحدة وأوروبا«.
ــادرة املـــصـــريـــة لــلــحــقــوق  ــ ــبـ ــ ورصـــــــدت املـ
الشخصية، صدور أحكام باإلعدام على 
46 مــتــهــمــا فـــي 21 قــضــيــة فـــي إبـــريـــل/

 16 إلــى  باإلضافة  فقط،  املاضي  نيسان 
متهما آخرين أحيلت أوراقهم إلى املفتي 
في 11 قضية. وفي مارس/آذار املاضي، 
رصــــــدت »املــــــبــــــادرة« صــــــدور 67 حــكــمــا 
باإلعدام، باإلضافة إلى 84 متهما تّمت 
إحالة أوراقهم إلى املفتي في 44 قضية. 
ــــدت 71 حــكــمــا  ــادرة« رصــ ــ ــبــ ــ وكــــانــــت »املــ
ــدام فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـــاضـــي،  ــاإلعــ بــ
تّمت  آخــريــن  إلـــى 58 متهما  بــاإلضــافــة 
إحالة أوراقهم إلى املفتي في 30 قضية. 
الثاني  يناير/كانون  في  بينما رصــدت 
ــدور 52 حــكــمــا بــــاإلعــــدام،  ــ املــــاضــــي، صــ
باإلضافة إلى 77 متهما أحيلت أوراقهم 

إلى املفتي في 29 قضية.
اإلعـــدام  املــصــري عقوبة  الــقــانــون  ويجيز 
ــم نـــّصـــت عــلــيــهــا عـــدد  ــرائــ بـــشـــأن 105 جــ
مـــن الــتــشــريــعــات املـــصـــريـــة، مــثــل قــانــون 
العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعدياته، 
وقـــــانـــــون األحـــــكـــــام الـــعـــســـكـــريـــة رقــــــم 25 
والذخائر  األسلحة  وقانون   ،1966 لسنة 
قـــانـــون  وحــــتــــى   ،1954 لـــســـنـــة   394 رقـــــم 
رقــم 182 لسنة 1960.  املــخــدرات  مكافحة 
املدنية  املــصــريــة، ســـواء  املــحــاكــم  وتشهد 
في  مسبوق  غير  ارتــفــاعــا  العسكرية،  أو 
ــا جــعــل مصر  ــام اإلعــــــــدام، مـ ــكـ ــدار أحـ ــ إصــ
ــن أكـــثـــر دول الـــعـــالـــم إصــــــدارًا  واحــــــــدة مــ

وتنفيذًا ألحكام اإلعدام.
ــت مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة مــصــريــة،  ــهــ ووجــ
العدالة  منظومة  لتوسع  حــادة  انتقادات 
اســتــخــدام عقوبة  فــي  املــصــريــة  الجنائية 
وقالت   .2013 يوليو/تموز  منذ  اإلعــــدام 
استمرار  إن  مــصــريــة،  حقوقية  منظمات 

ينذر  الحال  هــذه  املصرية على  الحكومة 
بأن مصر سوف تكون منافسا قويا على 
عقوبة  تطبيق  فــي  عامليا  األول  الترتيب 
اإلعدام في عام 2021، بعدما جاءت مصر 
الثالث عامليا في 2020 بعد  الترتيب  في 
السنوي  التقرير  وإيـــران، بحسب  الصن 

األخير ملنظمة العفو الدولية.

بين الجريمة السياسية واإلرهابية
بــارز إن »الجريمة  وقــال قانوني مصري 
»البغي«  عليها  يطلق  والــتــي  السياسية 
تحديد  يصعب  اإلسامية،  الشريعة  في 
مــفــهــومــهــا، فــهــي الــتــي تــقــع عــبــر انــتــهــاك 
النظام السياسي للدولة، أو هي الجرائم 
الدولة  ضد  مباشرة  موجهة  تكون  التي 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا هــيــئــة ســـيـــاســـيـــة، وبـــعـــبـــارة 
أخـــرى هــي الــجــرائــم الــتــي تــكــون موجهة 
ضد التنظيم السياسي للدولة«. وأوضح 
ــرم الــســيــاســي لــيــس كــغــيــره من  ــجـ أن »املـ
ــه شـــخـــص ذو عــقــيــدة،  ــ املـــجـــرمـــن، بــــل إنـ
على  العاملي مستقر  االتجاه  فــإن  ولذلك، 
اســـتـــثـــنـــاء عـــقـــوبـــة اإلعــــــــدام فــــي الـــجـــرائـــم 
الـــســـيـــاســـيـــة، وكـــــذلـــــك عــــــدم تــعــريــضــهــم 
للعقوبات التي تترافق مع أشغال شاقة، 
الــســيــاســيــن يشملهم  املــجــرمــن  أن  كــمــا 
ــيــــرهــــم )فـــــــي الـــــــدول  ــــر مـــــن غــ ــثـ ــ ــفــــو أكـ ــعــ الــ

الديمقراطية طبعا(«.
التشريعات  »أكــثــر  أن  املــصــدر  وأضـــاف 
تــمــنــع تــســلــيــم املـــجـــرمـــن الــســيــاســيــن، 
وقد اضطر املشرع األوروبي أمام كثرة 
الـــــثـــــورات، وبـــفـــضـــل جـــهـــود الــفــاســفــة 
والــفــقــهــاء، لــاعــتــراف بــوجــود الجريمة 
الجريمة  عــن  تختلف  التي  السياسية، 
الــعــاديــة، فــوضــع لــهــا نــصــوصــا خاصة 
وعــقــوبــات مــتــمــيــزة، مــعــتــبــرًا أن املــجــرم 
ــــل ذو  ــــاضـ الـــســـيـــاســـي رجــــــل نـــبـــيـــل، وفـ
ــادئ، يـــنـــاضـــل مــــن أجــلــهــا  ــ ــبـ ــ ــــاق ومـ أخــ
أجل  من  الخاصة  بمصلحته  ويضحي 
مصلحة وطنه وشعبه، حتى وإن أخطأ 

في الوسائل«.
ــه »يــمــكــن الــتــمــيــيــز بن  ــال املـــصـــدر إنــ ــ وقـ
السياسية  والجريمة  اإلرهابية  الجريمة 
 الضحايا في حالة الجريمة 

ّ
من خال أن

اإلرهـــابـــيـــة غــيــر مـــحـــدديـــن بـــذواتـــهـــم في 
أحيان كثيرة، ما يساهم في خلق شعور 
عـــام بالخطر يـــؤدي إلـــى إثــــارة حــالــة من 
الجريمة  فــي  بينما  املجتمع،  فــي  الــرعــب 
السياسية ال يقع ضــرر مــادي على ناس 
الجريمة  فــي  »ينعدم  كما  املجتمع«.  مــن 
الــســيــاســيــة اإلحــــســــاس بــالــخــطــر الـــعـــام، 
ولــيــس لها ضــحــايــا، ألنــهــا تتعلق غالبا 
بإبداء رأي مخالف ملا هو منصوص عليه 
فــي الــقــوانــن الــداخــلــيــة لـــلـــدول«، بحسب 
املــصــدر. وأضــــاف املــصــدر أنـــه »عــلــى هــذا 
األساس منح القانون الدولي من يرتكب 
هذه األفعال ويكون مطاردًا من السلطات 
املــحــلــيــة، حــق الــلــجــوء الــســيــاســي، بينما 

حرم هذا الحق على املجرم اإلرهابي«.

سياسة
تلّقى النظام المصري أخيرًا نصائح من حقوقيين وبرلمانيين، بضرورة تأجيل تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة بحق معارضين سياسيين، 
وذلك في ظّل ما يعانيه من ضغوط داخلية وخارجية، ومع دعوته للحوار، من دون أن يمنع ذلك عودته لإلعدامات السياسية 

الحقًا، فيما قد تبدو الخطوة استباقًا لقمة أميركية - مصرية قريبة

يجيز القانون المصري اإلعدام بشأن 105 جرائم )خالد دسوقي/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــراب الـــســـيـــاســـي فــي  ــ ــطـ ــ فــــي خـــضـــم االضـ
ــام 2013 )ضــد  مــصــر مـــا بــعــد انـــقـــاب عـ
حــكــم الــرئــيــس الـــراحـــل املـــعـــزول محمد 
مــــرســــي(، ُحـــكـــم فـــي 24 إبــريــل/نــيــســان 
بـــاإلعـــدام في  عــلــى 683 شــخــصــا   ،2014
قــضــيــة زعـــمـــت انـــتـــمـــاءهـــم إلــــى جــمــاعــة 
»اإلخــــــــــوان املـــســـلـــمـــن«، ومـــــن ضــمــنــهــم 

املرشد العام للجماعة، محمد بديع.
كـــدت أحــكــام اإلعـــدام على 37 مــن 529 

ُ
وأ

مــن املــنــاصــريــن املــزعــومــن الــذيــن سبق 
إدانتهم في قضية أخــرى، وجهت فيها 
إلــيــهــم اتــهــامــات بــارتــكــاب أعـــمـــال عنف 
الـــقـــاهـــرة نظمهما  فـــي  فـــي اعــتــصــامــن 
املــعــزول، والتي  الــراحــل  الرئيس  أنصار 
ت بعنف ُمميت على يد الشرطة في 

ّ
ض

ُ
ف

الباحث  وكـــان   .2013 أغــســطــس/آب   14
املسيري  الدولية محمد  العفو  بمنظمة 
قد وصف تلك املحاكمات بأنها »افتقرت 
ألســاســيــات املــحــاكــمــة الــعــادلــة«، وُحــكــم 
عــلــى ُكـــل املــتــهــمــن الــذيــن لــم يــتــم تأييد 
أحكام اإلعدام عليهم في القضية األولى 
بــالــســجــن ملـــدة 25 عــامــا. وكــانــت أحــكــام 
الـــقـــاضـــي ســعــيــد يـــوســـف فــــي الــقــضــيــة 
ــة دولــيــة،  األولـــى أثـــارت اســتــنــكــارًا وإدانــ
ــان من  ــسـ ودفـــعـــت جــمــاعــات حــقــوق اإلنـ
ــن غــضــبــهــا،  ــبــــاد لــلــتــعــبــيــر عــ خــــــارج الــ
الـــحـــكـــم عـــلـــى 529 مــن  بـــعـــدمـــا أصــــــــدر 
دعى عليهم في 24 مـــارس/آذار 2014 

ُ
امل

مقتضبة  فــي محاكمة  وذلـــك  بـــاإلعـــدام، 
اتـــســـمـــت بـــحـــصـــول مـــخـــالـــفـــات. ونــقــض 
اإلعــدام على 429 منهم، واستبدل  حكم 

مــعــظــمــهــا بــالــســجــن املــــؤبــــد. ويــشــتــرط 
ــــري أن تـــتـــم املـــصـــادقـــة  ــــصـ الــــقــــانــــون املـ
عـــلـــى أحــــكــــام اإلعـــــــــدام مــــن قـــبـــل رئــيــس 
الديار  رأي مفتي  بعد مراجعة  املحكمة 
غير  للقاضي  املفتي  رأي   

ّ
وأن املصرية، 

الدولي  للقانون  أســتــاذ  مــلــزم. وبحسب 
الـــعـــام، فــقــد ألــغــت أكــثــر مـــن نــصــف دول 
القانون  فــي  اإلعــــدام  اآلن عقوبة  الــعــالــم 
العفو  آخر معلومات  واملمارسة. وتبن 
الدولية أن 89 دولة ومنطقة ألغت عقوبة 
وأن  الــجــرائــم،  لجميع  بالنسبة  اإلعــــدام 
ــدام بالنسبة  ألــغــت عــقــوبــة اإلعــ 10 دول 
لجميع الجرائم، باستثناء الجرائم غير 
الـــعـــاديـــة مــثــل جـــرائـــم الــــحــــرب.  ويــمــكــن 
ــة بــأنــهــا ألــغــت الــعــقــوبــة  اعــتــبــار 30 دولــ
عــمــلــيــا، فــهــي تــحــتــفــظ بــعــقــوبــة اإلعــــدام 

عمليات  أي  تنفذ  لم  لكنها  القانون  في 
إعــــدام طــــوال الــســنــوات الــعــشــر املــاضــيــة 
أنــهــا تنتهج سياسة  أكــثــر، وُيــعــتــقــد  أو 
تنفيذ  بــعــدم  تقضي  ممارسة  لديها  أو 
الــدول  عمليات إعـــدام، ما يرفع مجموع 
ــدام فــي القانون  ألــغــت عقوبة اإلعــ الــتــي 
واملمارسة إلى 129 دولة. وألغت أكثر من 
40 دولة عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع 
الجرائم منذ عام 1990، وتشمل دواًل في 
والسنغال،  الــعــاج  ســاحــل  مثل  أفريقيا 
وفـــي األمــيــركــيــتــن؛ كــنــدا والـــبـــاراغـــواي، 
الهادئ؛ بوتان،  وآسيا ومنطقة املحيط 
وســــــامــــــوا، وتـــركـــمـــانـــســـتـــان، وأوروبــــــــا 
أرمــيــنــيــا، والبوسنة  الــقــوقــاز؛  وجــنــوب 
والهرسك، وقبرص، واليونان، وصربيا، 

والجبل األسود، وتركيا.

صدرت أحكام باإلعدام بحق مئات األشخاص في مصر في خضم مرحلة االضطراب 
السياسي ما بعد انقالب 2013، والتي ُخّفف بعضها إلى المؤبد أو السجن طويل األمد، 

لكنّها امتازت بعدم الشفافية
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صدرت األحكام بعد عزل الرئيس الراحل محمد مرسي )فرانس برس(


