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بغداد ـ عادل النواب

الــوزراء  لرئيس  تحذيرات  مع  بالتزامن 
الـــــعـــــراقـــــي، مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، مــن 
الديني  املرجع  فتوى  استغالل  خطورة 
تـــم بموجبها  الــتــي  الــســيــســتــانــي  عــلــي 
تــأســيــس »الــحــشــد الــشــعــبــي«، لــغــايــات 
»غـــيـــر وطـــنـــيـــة«،  ــاريـــع وصـــفـــهـــا بــــ ومـــشـ
أعــلــن مــســؤولــون فـــي فــصــائــل »الــحــشــد 
الــشــعــبــي«، أن االســـتـــعـــراض الــعــســكــري 
فـــصـــائـــل  تـــنـــظـــمـــه  املـــــقـــــرر أن  املــــرتــــقــــب 
السابعة  الـــذكـــرى  بــمــنــاســبــة  »الــحــشــد« 
لــتــأســيــس »هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، 
نــهــايــة شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الــحــالــي 
ــراق،  ــعــ ــالــــى شـــرقـــي الــ ــي مـــحـــافـــظـــة ديــ فــ
ــهــــد عـــــــــرض طــــــــائــــــــرات مـــســـيـــرة  ــيــــشــ ســ
ــد تــــــؤدي هـــذه  ــ ــــخ جــــديــــدة. وقـ ــواريـ ــ وصـ
التوتر على مستوى  الخطوة ملزيد من 
ــراق الــــذي يشهد  ــعـ املــلــف األمـــنـــي فـــي الـ
تـــزايـــدًا بــاســتــخــدام الـــطـــائـــرات املــســيــرة 
 عن قلق 

ً
لضرب مصالح أميركية، فضال

السعودية بشأن حدودها الشمالية مع 
مسلحة  فصائل  تنتشر  والــتــي  الــعــراق 
حــلــيــفــة إليـــــران عــلــى مــســاحــات واســعــة 
منها. وفي بيان صدر عن مكتبه مساء 
أول مــن أمــس اإلثــنــن، قــال الكاظمي إن 
حكومته »تعمل على تصحيح مسارات 
الـــعـــراق وضــبــط عــمــل الـــقـــوات املسلحة 
 
ّ
ــاف أن ــ وفــــق الـــقـــواعـــد الـــوطـــنـــيـــة«. وأضــ
الــحــكــومــة »تــعــمــل عــلــى تفكيك األزمـــات 
واالبتعاد عن سياسة رد الفعل«، مشيرًا 
إلى أن »تراكم السياسات الخاطئة أدى 
الكاظمي  الكوارث«. وحذر  إلى  بالعراق 
في بيانه من »استغالل الفتوى الدينية 
التي تأسس من خاللها الحشد الشعبي، 
لصالح  واقــتــصــاديــة  سياسية  لــغــايــات 
تضحيات  تفسد  وطنية  غير  مــشــاريــع 
املتطوعن األبــطــال«. فــي األثــنــاء، نقلت 
وكالة »إرنا« اإليرانية، أول من أمس، عن 
الشعبي«،  »الحشد  أركـــان  رئيس  نائب 
 »الــحــشــد 

ّ
أبــــو عــلــي الـــبـــصـــري، قــولــه إن

الشعبي سيكشف عن أسلحة وطائرات 
ــدة لـــلـــمـــرة  ــ ــديــ ــ ــرة وصـــــــواريـــــــخ جــ ــيــ ــســ مــ
األولى في االستعراض العسكري الذي 
سينظمه، وستشارك فيه جميع فصائل 

الــحــشــد مـــن دون اســتــثــنــاء«، مـــؤكـــدًا أن 
»االستعراض العسكري سيكون كبيرًا«. 
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها فصائل 
مسلحة أخيرًا، واطلعت عليها »العربي 
الجديد«، طائرات مسّيرة محمولة على 
سيارات رباعية الدفع خالل التدريبات 
ــقـــرر إقــامــتــه بعد  ــتـــعـــراض املـ عــلــى االسـ
أقــل مــن أسبوعن. ووفــقــا ملصدر مقرب 
مـــن هــيــئــة »الــحــشــد الــشــعــبــي«، تــحــدث 
 »الـــطـــائـــرات 

ّ
ــإن ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فـ لــــ

املسيرة التي سيتم الكشف عنها خالل 
االســــتــــعــــراض الـــعـــســـكـــري هــــي إيـــرانـــيـــة 
الصنع من طراز سايا، وتم استيرادها 
ــيــــس الـــــــــوزراء  خــــــالل عـــهـــد حـــكـــومـــة رئــ
السابق عادل عبد املهدي، ضمن موازنة 
تسليح الحشد«. وأوضــح أن طــراز هذه 
الطائرات »مشابه لطراز طائرات صّماد 
قــبــل جماعة  الــيــمــن مــن  فــي  املستخدمة 
أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــن(، وهـــي ثابتة 
الــجــنــاح بــمــحــرك واحــــد، وتــصــل ملــديــات 
بمعنى  باالنتحارية  وتعرف  متفاوتة، 

أنها بواقع ذهاب من دون إياب«.
من جهته، اعتبر عضو البرملان العراقي، 
بــاســم خــشــان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــــراض  ــعـ ــ ــتـ ــ االسـ ــة  ــ ــايــ ــ »غــ أن  ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
العسكري، إيصال رسائل تهديد، ولهذا 
ــن خـــــالل األســلــحــة  ســيــتــم إيـــصـــالـــهـــا مــ
 »بعث 

ّ
أن مــن  ر خــشــان 

ّ
بالتأكيد«. وحـــذ

ــراف الــخــارجــيــة؛  رســـائـــل تــهــديــد لــــأطــ
سواء للواليات املتحدة أو لدول الخليج، 
، قد 

ً
مـــن خـــالل الـــطـــائـــرات املــســيــرة مـــثـــال

ــار  ــي إطــ فــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــال دولـ ــعــ أفــ ــد ردود  ــ
ّ
ــول يــ

الخشية من استخدام هذه األسلحة ضد 
العراق  داخــل  أجنبية  أهـــداف ومصالح 
أو فــي دول مـــجـــاورة«. وأضــــاف خشان 
ببعث  مطالبة  الــعــراقــيــة،  »الحكومة   

ّ
أن

رسائل طمأنة إلى الجهات الدولية، بأن 
هــذا الــســالح هــو تحت سيطرة الــدولــة، 
الخضراء  املنطقة  أحـــداث   

ّ
أن خصوصا 

في الفترة األخيرة، أثبتت عكس ذلك«.
بــــدوره، حـــذر الــســيــاســي الــعــراقــي ناجح 
املـــيـــزان، مــن أن »وجــــود طــائــرات مسيرة 
في مثل هذا الوقت رسالة سيئة، خاصة 
 الجميع بات مدركا بأن سالح الحشد 

ّ
أن

غـــيـــر مــســيــطــر عــلــيــه مــــن قـــبـــل الــــدولــــة«. 
وأوضح في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن الــطــائــرات املــســيــرة تــحــديــدًا رسائلها 
خارجية للسعودية والواليات املتحدة«.

مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر الــخــبــيــر فـــي الــشــأن 
ــي الــــعــــراقــــي، مــؤيــد  ــ ــنـ ــ ــيـــاســـي واألمـ الـــسـ
الــجــحــيــشــي، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
 »كـــشـــف فــصــائــل الــحــشــد 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

الشعبي عن الطائرات املسيرة القاصفة، 
يزيد من احتماالت تورطها في الهجمات 

فذت سابقا داخل السعودية«.
ُ
التي ن

ــقـــيـــادي فـــي »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  لــكــن الـ
عادل الكرعاوي، قال في اتصال هاتفي 
ــد«، إن »الــحــشــد  ــديــ ــجــ ـــع »الــــعــــربــــي الــ مـ
ــن الــــدولــــة والـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة،  جـــــزء مــ
أسلحة ضمن  هــي  أسلحة تعرض  وأي 
منظومة الدولة«. وأضاف أن »األسلحة 
املــوجــودة لــدى الحشد اســتــوردت تحت 
ــا«. ونــفــى  ــهــ ــن خــــاللــ ــ غــــطــــاء الـــــدولـــــة ومــ
الكرعاوي أن يكون »استعراض الحشد 
األسلحة  بعض  عــن  والــكــشــف  الشعبي 
الجديدة، فيه رسائل ألطراف معينة، بل 

هي رسائل إلى كل أعداء العراق«.

عدد المشاركين في 
المسيرة ضئيل مقارنة 
مع السنوات الماضية

قام االحتالل بإغالق 
جميع الشوارع 

المحيطة بباب العامود

سد النهضة: اصطفاف عربـي خلف مصر والسودان

لمواجهة  وغزة،  الغربية  والضفة  المحتلة  القدس  في  الفلسطينيون،  انتفض 
المستوطنين، والذين كانت قوات االحتالل حاولت تمهيد الطريق لهم، عبر قمع 
إلى  الوصول  من   48 فلسطينيي  ومنع  الغربية،  الضفة  في  والشبان  المقدسيين 

القدس المحتلة، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية

القدس المحتلة، رام اهلل، غزة 
العربي الجديد

ــرة األعـــــــــــــالم«، الـــتـــي  ــيــ ــســ فـــــّجـــــرت »مــ
قــــام بــهــا املــســتــوطــنــون فـــي الــقــدس 
املحتلة، أمس الثالثاء بحماية قوات 
املدينة  فــي  الفلسطيني،  الــغــضــب  االحـــتـــالل، 
املــنــاطــق  ــــزة، لتستعيد  الــغــربــيــة وغـ والــضــفــة 
الفلسطينية الثالث مشهد املواجهات املتزامن 

مع االحتالل. 
ــدت قـــــــــــوات االحــــــــتــــــــالل لـــقـــمـــع  ــ ــمــ ــ وبــــيــــنــــمــــا عــ
ــي تــحــولــت  ــتــ ــــدس الــ ــقـ ــ ــــي الـ الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
ــى ثــكــنــة عـــســـكـــريـــة، ومــنــعــهــم  ــ مـــنـــذ يـــومـــن إلـ
مــن الـــوصـــول إلـــى مــكــان تــجــمــع املستوطنن 
العسكرية  الحواجز  وشــهــدت  لهم،  للتصدي 
في الضفة الغربية مواجهات، كان قطاع غزة 
البالونات  عبر  استباقية،  دعــم  رســالــة  وجــه 
الحارقة، ما أدى إلى اندالع حرائق في أحراش 

مستوطنات »غالف غزة«.
وعلى الرغم من إصرار املستوطنن على إعادة 
تنظيم »مسيرة األعالم« بعد إلغائها في شهر 
مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، إال أن عــديــد املــشــاركــن 
فــيــهــا أمـــس كـــان األقــــل مــقــارنــة مـــع الــســنــوات 
ــتــــقــــديــــرات ألعـــــداد  ــت الــ ــ ــراوحـ ــ ــة، إذ تـ ــيــ املــــاضــ
املــشــاركــن بــن ألـــف و5 آالف مــتــطــرف. وذكــر 
موقع »يديعوت أحرونوت« أن ألف مستوطن 
شاركوا فيها، فيما كانت األعــداد في السابق 
ال تقل عن 30 ألفا وتصل في بعض السنوات 
إلى ما بن 60 و70 ألفا. وتحت حماية قوات 
االحتالل، وصل عدد محدود من املستوطنن 
ــئـــات، إلــــى بــاب  فـــي مــســيــرة أمـــــس، يـــقـــدر بـــاملـ
العرب  إلــى  وقــامــوا بتوجيه شتائم  العامود، 

واملسلمن، واالعتداء على الصحافين، وسط 
تــكــبــيــر بــعــض املــقــدســيــن، فــيــمــا قــامــت قـــوات 
ــتـــالل بــمــهــاجــمــتــهــم، وقــمــع شــابــة رفــعــت  االحـ

العلم الفلسطيني بوجههم.
ــا مـــن رد املـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة على  وخـــوفـ
ــــالم  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــرة األعــــــــــــالم«، ذكــــــــرت وسـ ــيــ »مــــســ
ــلــــطــــات حــــولــــت جــمــيــع  الــــســ ــيــــة أن  ــلــ ــيــ إســــرائــ
الرحالت املتجهة إلى إسرائيل واملغادرة منها 
باتجاه »املسار الشمالي« أي بعيدًا عن مطار 
ــك بــعــد أن نــصــب الــجــيــش  ــ ــوريــــون، وذلـ بـــن غــ
ــات »الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة«  ــاريـ ــلـــي بـــطـ ــيـ اإلســـرائـ
ــــالق قــــذائــــف صـــاروخـــيـــة مــن  تــحــســبــا مــــن إطــ
قطاع غزة. وأشــارت وسائل إعالم إسرائيلية 
ــة واألمـــــــن ال  ــرطـ ــنـــاريـــوهـــات الـــشـ ــيـ إلـــــى أن سـ
تستبعد وقــــوع عــمــلــيــات طــعــن أو دهـــس من 
قــبــل الفلسطينين فــي الــقــدس، مــا قــد يــؤدي 
إلى تصعيد األوضاع األمنية وإطالق سلسلة 
مواجهات مــع قــوات االحــتــالل، خصوصا في 
وكــان  الفلسطينية.  الــفــصــائــل  تــهــديــدات  ظــل 
ــــن الـــداخـــلـــي اإلســـرائـــيـــلـــي الــجــديــد،  ــــر األمـ وزيـ
أمـــس األول، تصديقه  أعــلــن،  بــارلــيــف،  عــومــر 
الــنــهــائــي عــلــى تــنــظــيــم املــســيــرة بــعــد »تقييم 
للوضع« أجراه مع قادة الجيش وجهاز األمن 
الـــعـــام )الـــشـــابـــاك( والـــشـــرطـــة ومــجــلــس األمـــن 

القومي، وفق »يديعوت أحرونوت«.
األعــالم«  االحــتــالل »مسيرة  واستبقت شرطة 
ــــدس، فــيــمــا قـــام  ــقـ ــ ــي الـ ــا فــ ــ ــــودهـ بــتــكــثــيــف وجـ
ومالحقتهم  الفلسطينين  بإبعاد  عناصرها 
ومــنــعــهــم مـــن االقـــتـــراب مـــن مـــســـارات اقــتــحــام 
بالقوة  االحــتــالل  قـــوات  وأخــلــت  املستوطنن. 
الذين  الفلسطينين  مــن  الخليل  بــاب  محيط 
بمدينة  الــعــامــود  بــاب  قبالة ســاحــة  تجمعوا 

الـــقـــدس. كــمــا قــامــت بـــإغـــالق جــمــيــع الـــشـــوارع 
املـــحـــيـــطـــة بــمــنــطــقــة بـــــاب الــــعــــامــــود والـــبـــلـــدة 
القديمة، وقمعت املواطنن، واعتقلت عددًا من 
الشبان. وأشار الهالل األحمر الفلسطيني في 
القدس إلى وقوع 17 إصابة خالل مواجهات 
مع قــوات االحتالل في محيط البلدة القديمة 
فــي الــقــدس. وقــمــعــت قـــوات االحــتــالل الشبان 
ــرة أحـــد  ــاهـ ــــاب الـــسـ املـــقـــدســـيـــن فــــي مــنــطــقــة بـ
ــــدس، فــيــمــا  ــقـ ــ ــن الـ أبــــــــواب الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــ
ــبـــان حـــافـــلـــة لــلــمــســتــوطــنــن بـــشـــارع  حـــطـــم شـ
الفلسطينين  عشرات  وأصيب  الدين.  صالح 
بحاالت اختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل 
مــواجــهــات مــع قـــوات االحــتــالل فــي بــلــدة الــرام 
شــمــال شـــرق الــقــدس. وكــانــت قـــوات االحــتــالل 
الفلسطينين  ــداد  ــ أعـ مـــن  الــتــخــفــيــف  حـــاولـــت 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــوم طــــويــــل مـــــن املـــــــشـــــــاورات واملــــبــــاحــــثــــات  ــ ــ يـ
عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــعـــربـــي، عـــرفـــتـــه الــعــاصــمــة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة، أمـــس الـــثـــالثـــاء، إذ نــاقــش 
تتعلق  عــدة  ملفات  الــعــرب  الــخــارجــيــة  وزراء 
النهضة،  ســد  قضية  رأســهــا،  على  باملنطقة، 

وتم تبني قــرار يطالب مجلس األمــن الدولي 
السد. وشكل هذا  أزمــة  لبحث  اجتماع  بعقد 
االجتماع مناسبة إلظهار املرحلة الجديدة ما 
بعد األزمــة الخليجية التي طويت صفحتها 
في 5 يناير/كانون الثاني املاضي، بعد عقد 
مــصــالــحــة بـــن الـــدوحـــة مـــن جــهــة والـــريـــاض 
وأبوظبي واملنامة والقاهرة من جهة أخرى، 

ــــالل قـــمـــة خــلــيــجــيــة بـــمـــشـــاركـــة مـــصـــر فــي  خــ
مــديــنــة الــعــال الــســعــوديــة. وتــــرأس االجــتــمــاع 
الخارجية  وزراء  مستوى  على  االستثنائي 
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة والــــذي ُعــقــد بطلب 
من مصر، نائب رئيس مجلس الــوزراء، وزير 
الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
الــدول  الــعــام لجامعة  ثــانــي، بحضور األمـــن 

ــول عـــشـــرات  ــ املـــتـــضـــامـــنـــن، عـــبـــر مــنــعــهــا وصــ
الحافالت الوافدة من مدينة أم الفحم والداخل 
ــام 1948 مــــن الــــوصــــول إلـــى  ــعــ املـــحـــتـــل فــــي الــ
الــقــدس. كــمــا قـــام االحــتــالل بحملة اعــتــقــاالت 

واستدعاءات بحق ناشطن مقدسين.
الفلسطينين  بـــن  مـــواجـــهـــات  انــدلــعــت  كــمــا 
وقــوات االحتالل على املدخل الشمالي ملدينة 
ــيـــة، وعــلــى  بـــيـــت لـــحـــم جـــنـــوب الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
املـــدخـــل الــشــمــالــي ملــديــنــتــي رام الــلــه والــبــيــرة 
وسط الضفة، في إطار الفعاليات الفلسطينية 

ملواجهة »مسيرة األعالم«.
وأطلق ناشطون فلسطينيون بالونات حارقة 
ــاه مــســتــوطــنــات »غــــــالف غـــــــزة«، مــــع بـــدء  ــجـ تـ
السلمية  املــقــاومــة  ــــأدوات  وبـ شعبي  تصعيد 
»الــخــشــنــة« عــلــى الـــحـــدود، ردًا عــلــى »مــســيــرة 
األعــــالم«. وأعــلــن االحــتــالل انـــدالع حــرائــق في 
أحراش مستوطنات الغالف نتيجة البالونات 
الــقــطــاع، ودفــــع بمزيد  مــن  املنطلقة  الــحــارقــة 
ــــى جــانــب  ــــى املـــنـــطـــقـــة، إلـ ــــرق اإلطــــفــــاء إلـ مــــن فـ
الحديدية«  »القبة  املزيد من بطاريات  تفعيل 
القطاع. كما خرجت  خشية تصعيد أكبر في 
وبالتزامن  غــزة.  قطاع  فــي  ضخمة  تظاهرات 
مع ذلك، زادت طائرات االستطالع اإلسرائيلية 
املسّيرة من تحليقها في أجواء قطاع غزة، ولم 
الــعــدوان األخــيــر. وذكــرت  تتوقف منذ انتهاء 
االحتالل  جيش   

ّ
أن اإلسرائيلية   »13« القناة 

إلى  الفتة  القتال،  استئناف  يستعد الحتمال 
 وزير األمن بني غانتس، صّدق على أهداف 

ّ
أن

العربية أحمد أبو الغيط، و17 وزير خارجية 
الــذي اعتبر  الرحمن،  عربيا، بحسب بن عبد 

هذه املشاركة تعبيرًا عن »زخم إيجابي«.
وأكـــد بــن عــبــد الــرحــمــن، عــقــب االجــتــمــاع، في 
أن  الــغــيــط،  أبــو  مــع  مؤتمر صحافي مشترك 
بالده »ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول 
الــشــقــيــقــة«. وقـــــال آل ثـــانـــي، إنــــه أكــــد أهــمــيــة 
توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ 
حـــقـــوق الـــجـــمـــيـــع. وأشـــــــار وزيــــــر الــخــارجــيــة 
القطري إلى أن املوقف العربي يحث الوسيط 
األفــريــقــي عــلــى ضــمــان عـــدم حـــدوث خــطــوات 
ــودان. وتــعــهــد  ــســ أحـــاديـــة تــضــر بــمــصــر أو الــ
بـــأن »قــطــر ســتــقــدم أي دعـــم يــطــلــب مــنــهــا من 
قال  جانبه،  مــن  والصديقة«.  الشقيقة  الـــدول 
أبـــو الــغــيــط، فــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي املشترك 
مــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، إن االجــتــمــاع 
الــوزاري العربي الــذي عقد في الدوحة تبنى 
قــــــرارًا يــطــالــب مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي بعقد 
اإلثيوبي،  النهضة  ســد  أزمــة  لبحث  اجتماع 
أنــه كلف لجنة عربية بالتنسيق  إلــى  مشيرًا 
مـــع الـــقـــوى الــكــبــرى فـــي مــجــلــس األمــــن لــدعــم 
مــوقــفــي مــصــر والـــســـودان فــي قضية الــســد«. 
وتــضــمــنــت نــصــوص الـــقـــرار »دعـــــوة مجلس 
األمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من 
خـــالل عــقــد جلسة عــاجــلــة لــلــتــشــاور واتــخــاذ 
اإلجــــراءات الــالزمــة إلطــالق عملية تفاوضية 
فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد 
التفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد 
النهضة يراعي مصالح الدول الثالث«. وأكد 
القرار أن »األمــن املائي ملصر والــســودان جزء 
ال يتجزأ من األمن القومي العربي ورفض أي 
إجراءات تمس من حقوقهما في مياه النيل«. 
كــمــا تــضــمــن الـــقـــرار إعــــراب وزراء الــخــارجــيــة 
ــن قــلــقــهــم لــتــعــثــر مــــفــــاوضــــات ســد  ــعــــرب عــ الــ
الــنــهــضــة، والــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة الــتــفــاوض 
بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل. وطالب 

ــزة. وأضــافــت أن رئيس  للهجوم فــي قــطــاع غـ
األركان اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، أبلغ قادة 
الستئناف  باالستعداد  العسكرية  الــوحــدات 

القتال في غزة على خلفية »مسيرة األعالم«.
وكــانــت حــدة التوتر قــد ارتــفــعــت، منذ صباح 
أمـــس الـــثـــالثـــاء، مـــع قــيــام الــحــاخــام املــتــطــرف 
ــتـــحـــام املـــســـجـــد األقــــصــــى،  يــــهــــودا غـــلـــيـــك بـــاقـ
ــدد مـــن أعــــوانــــه وأتـــبـــاعـــه وبــحــمــايــة  بــرفــقــة عــ
ــــوات االحـــتـــالل الـــخـــاصـــة، فـــي وقــــت فــرضــت  قـ
الفلسطينين.  املصلن  حركة  على  قيود  فيه 
ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية، اقتحم غليك 
ســاحــات املسجد األقــصــى ونفذ مــع معاونيه 
ــــوالت اســـتـــفـــزازيـــة فـــي ســـاحـــاتـــه، كــمــا أدوا  جـ
شعائر تلمودية بشكل جماعي قبالة مسجد 
قبة الــصــخــرة قبل أن يــغــادروا الــســاحــات من 
باب السلسلة. وكانت حركات شبابية وقوى 
وطنية وإسالمية أكدت عزمها على مواجهة 
املــســيــرة والــتــصــدي لــهــا. وقـــال منسق الــقــوى 
الــوطــنــيــة واإلســـالمـــيـــة فـــي مــحــافــظــة رام الــلــه 
»الــعــربــي  والــبــيــرة، عــصــام بــكــر، فــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــقـــوى الــوطــنــيــة واإلســالمــيــة 
ملدينتي  الشمالي  املدخل  على  للتجمع  دعــت 
باتجاه  بمسيرة  واالنطالق  الله،  ورام  البيرة 
ــي  ــ ــامـــة عـــلـــى أراضـ ــقـ ــل املـ ــ مــســتــوطــنــة بـــيـــت إيـ
ــــرة، وذلـــــــك رفـــضـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــه والـ ــلــ الــ مـــديـــنـــتـــي رام 
ملــســيــرة األعــــالم االســتــفــزازيــة«. وأضــــاف بكر 
تــأتــي بعد تشكيل حكومة  املــســيــرة  أن »هـــذه 
نخرج  ونحن  الجديدة،  اإلسرائيلي  االحتالل 

»باالمتناع  إثيوبيا  العرب  الخارجية  وزراء 
عن اتخاذ أي إجـــراءات أحادية توقع الضرر 

باملصالح املائية ملصر والسودان«.
ـــر الـــخـــارجـــيـــة املــــصــــري ســامــح  ــ ــان وزيــ ــ ــ وكـ
ــاء، مـــن ممثلي  ــثـــالثـ ــكـــري، طــلــب أمــــس الـ شـ
ــدول الـــعـــربـــيـــة املــجــتــمــعــن فــــي الــــدوحــــة،  ــ ــ الـ
دعــم بـــالده فــي مــواجــهــة أزمـــة ســد النهضة 
اإلثـــيـــوبـــي. وقـــــال شـــكـــري فـــي كــلــمــتــه أمـــام 
اجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة فــي الـــدوحـــة، إن 
»مـــصـــر تـــعـــرض هــــذه الــقــضــيــة الـــوجـــوديـــة 
على املجلس من منطلق تأثر األمن القومي 
العربي بها«، مضيفا أنه »ال ينبغي أن ُيفهم 
ــذا بــاعــتــبــاره مــحــاولــة لــخــلــق اصــطــفــاف  هــ
موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، لكنه طلب 
يستمد روافــده من أهمية التكاتف العربي 
لحماية مقدرات أمننا القومي«. وأشار إلى 
 »األمن املائي املصري والسوداني يرتبط 

ّ
أن

ارتــبــاطــا وثــيــقــا بـــاألمـــن الــقــومــي الــعــربــي«، 
»التأكيد على وجــود تضامن  مــشــددًا على 
عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة 
وضع إطار زمني للعملية التفاوضية حتى 

يتم التوصل إلى اتفاق متوازن«.
وقــــال شــكــري إن »مــصــر والـــســـودان انــخــرطــا 
طـــوال عــشــر ســنــوات فــي مــفــاوضــات مضنية 
ــراز أي  ــ ــيـــوبـــي، مـــن دون إحــ مـــع الـــجـــانـــب اإلثـ
تــقــدم مــلــمــوس، رغـــم مــا أبــدتــه مــصــر مــن نية 
حــســنــة إلنــجــاز اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم وعـــادل 
دون  من  التنمية  في  حقها  إلثيوبيا  يضمن 
املصب،  دولــتــي  )افــتــراء( على حقوق  افتئات 
جسيما«.  ضـــررًا  منهما  ألي  يسبب  ال  وبــمــا 
ــاف شـــكـــري أن »املــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن  ــ وأضــ
الطرف اإلثيوبي ال يريد سوى فرض رؤيته 
 في ذلك عن عمد، 

ً
قسرًا على اآلخرين، متغافال

عـــن تـــعـــارض مـــا يـــنـــادي بـــه مـــع كـــل املــواثــيــق 
واالتـــفـــاقـــيـــات الــتــي تــحــكــم األنـــهـــار الــدولــيــة، 
ساعيا بــذلــك إلــى فــرض واقـــع جــديــد تتحكم 

لــلــتــأكــيــد عــلــى رفــــض ســيــاســة تــكــريــس األمـــر 
الـــواقـــع فـــي مــديــنــة الـــقـــدس، وأنـــهـــا لـــن تــكــون 
إال عــاصــمــة لـــدولـــة فــلــســطــن، والــتــأكــيــد على 
عــروبــتــهــا ورفـــــض االســتــبــاحــة اإلســرائــيــلــيــة 
الديمقراطية لتحرير  الجبهة  فيها«. وحملت 
فلسطن، في بيان، االحتالل املسؤولية كاملة 
عــن أيــة نقطة دم قــد تسيل، ومــن الــتــغــول في 
ــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــنــ ــتـــعـــدي عـــلـــى أبــ الـ

واعتقالهم عشوائيا.
وقال عضو املكتب السياسي لحركة »الجهاد 
اإلسالمي«، خالد البطش، إن إصرار الحكومة 
الكراهية«  »مسيرة  تنفيذ  على  اإلسرائيلية 
»مسيرة األعالم« في القدس املحتلة  املسماة بـ
استفزاز جديد ملشاعر أكثر من مليار ونصف 
ــــة ســـيـــاســـيـــة رخــيــصــة  ــايـ ــ مـــلـــيـــار مـــســـلـــم، ودعـ
فــي ســيــاق الـــصـــراع بــن الــيــمــن الــــذي يــقــوده 
ــر تــطــرفــا  ــثـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، والـــيـــمـــن األكـ
البطش،  بينت. وأوضــح  نفتالي  يقوده  الــذي 
صراعا  يخوضان  وبينت  نتنياهو  أن  بــيــان، 
على حساب دمــاء األبــريــاء وحقوق املسلمن 
واملسيحين الفلسطينين بالقدس واألراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وحـــــّمـــــل حــــكــــومــــة االحــــتــــالل 
ــن تـــداعـــيـــات املــســيــرة،  املـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عـ
داعيا األمة العربية واإلسالمية وكل من بذل 
جهدًا لوقف جولة القتال السابقة إلى التحرك 
الــعــاجــل ملــنــع االحـــتـــالل مـــن الــــعــــدوان، ووقـــف 
ومقدساته  الفلسطيني  الشعب  بحق  إرهابه 

اإلسالمية واملسيحية.

فيه دول املنبع بدول املصب«. وأكد أن »مصر 
ال يــمــكــن أن تــقــبــل بــهــذا املــنــطــق بــاعــتــبــار أن 
كما  املنبع  لـــدول  مشتركة  ملكية  النيل  نهر 
ــد مــهــمــا  ــ لــــــدول املــــصــــب، حـــيـــث ال يـــجـــوز ألحـ
ــان أن يــغــيــر مـــن تــلــك الـــقـــواعـــد املــســتــقــرة«.  كــ
وأضاف الوزير املصري أنه »إزاء هذا التعنت 
اإلثــيــوبــي املــتــمــثــل فــي إصــــرار إثــيــوبــيــا على 
االســتــمــرار فــي مــلء خــزان هــذا السد الضخم 
من دون اتفاق مع دولتي املصب، وهو ما يعد 
املبرم  املبادئ  إعــالن  مخالفة جسيمة التفاق 
بن الدول الثالث في عام 2015، وأمام غياب 
أي إرادة سياسية إلنجاز اتفاق قانوني ملزم 
ــادل، فـــإن صــبــرنــا قــد تــعــرض الخــتــبــارات  ــ وعـ
عــدة، وفــي كــل مــرة أثبتت مصر أنها الطرف 

إدراك  منطلق  مــن  بمسؤولية  يتصرف  الــذي 
مــســبــق لــتــبــعــات تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر عــلــى أمــن 
املنطقة، ومن ثم فإن مصر مصرة  واستقرار 
عــلــى اســتــنــفــاد كــافــة الــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة، 
األمـــر الـــذي دعــانــا ونــحــن هنا لنعرض األمــر 
عــلــى أشــقــائــنــا الـــعـــرب، طــالــبــن مــنــهــم الــدعــم 

للمسعى املصري السوداني العادل«.
ــيــــة  ــة أخــــــــــــــــرى، حـــــــضـــــــرت الــــقــــضــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الفلسطينية على طاولة املشاورات العربية، 
 عن بحث األوضاع في ليبيا ولبنان 

ً
فضال

والسودان ومواجهة وباء كورونا، بحسب 
وزير الخارجية القطري. وكشف األخير أن 
العربية  ــة  الـــوزاريـ الــلــجــنــة  ســيــرأس  األردن 
الخاصة بفلسطن، مشيرًا إلى أن »هناك قلق 

عربي إزاء الخطوات اإلسرائيلية في القدس 
وخـــاصـــة حـــي الــشــيــخ جـــــــراح«. ولـــفـــت إلــى 
اتخاذها  يمكن  على خطوات  »توافقنا  أنــه 
االنتهاكات اإلسرائيلية في  جماعيا لوقف 
ــر الــقــطــري عــلــى أن  الــــقــــدس«. وشــــدد الـــوزيـ
العربي مهم جدًا للمضي قدما في  »الزخم 
تطبيق األجندة العربية في املنطقة«. وحول 
عالقة الدوحة بالقاهرة، أكد وزير الخارجية 
في  تسير  مع مصر  »العالقات  أن  القطري، 
اتجاه إيجابي، وتم حل الكثير من املسائل 
هناك  يكون  أن  إلــى  نتطلع  ونحن  العالقة، 
خطوات ثابتة نحو تحسن العالقات ليس 
مع مصر، بل مع جميع الدول العربية«. من 
جهته أكد أبو الغيط دعم الجامعة العربية 
ألي جهد مصري أو عربي أو دولي إلعادة 
 »هناك فهما 

ّ
إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن

باتجاه  للعمل  فلسطن  لجنة  في  وتوافقا 
للتصدي لإلجراءات حول  الدولي  املجتمع 

القدس«.
ــد الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة املــــقــــررة فــي  وبــــشــــأن مـــوعـ
الجزائر، أوضح أبو الغيط أن األخيرة »أعدت 
فيروس  في  تكمن  واملشكلة  للقمة،  كل شــيء 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــى أن وزيـ كــــورونــــا«، مــشــيــرًا إلــ
الــجــزائــري صــبــري بـــوقـــادوم »أكــــد اســتــعــداد 
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  القمة  بـــالده استضافة 

األول، أو نوفمبر/ تشرين الثاني املقبلن«.
وكــان أمير دولــة قطر، الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي، قــد استقبل قبيل االجــتــمــاع، األمــن 
الــخــارجــيــة  ووزراء  الــعــربــيــة  للجامعة  الــعــام 
ــاركـــت في  ــعـــرب ورؤســـــــاء الــــوفــــود الـــتـــي شـ الـ
االجــتــمــاع الــــــوزاري الــعــربــي، بــحــســب وكــالــة 
ــنـــا«، وجــــرى اســتــعــراض  ــبـــاء الــقــطــريــة »قـ األنـ
عدد من املوضوعات املتعلقة بمسيرة العمل 
بتعزيزه  الكفيلة  والــســبــل  املــشــتــرك  الــعــربــي 
وتــطــويــره، باإلضافة إلــى تــطــورات األوضــاع 

على الساحتن اإلقليمية والدولية.

فلسطيني خالل مواجهته شرطة االحتالل في القدس المحتلة أمس )مناحيم كهانا/فرانس برس(

وزراء الخارجية العرب في صورة جماعية قبيل بدء االجتماع )كريم جعفر/فرانس برس(

الثالثاء،  الدوحة أمس  القطرية  العاصمة  العربية في  الدول  اجتمع وزراء خارجية 
يطالب  قرار  تبني  وتم  النهضة،  سد  أزمة  خاص  بشكل  بحثت  استثنائية،  قمة  في 

مجلس األمن الدولي بعقد اجتماع لبحث أزمة السد
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي )الصورة(، أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، لزيارة مصر »في أقرب فرصة«، ردًا على دعوة تلقاها 
الدوحة.  لزيارة  سابق  وقــت  في 
الخارجية  ــُر  وزيـ ــوَة  ــدع ال وحمل 
المصري سامح شكري أمس. وقال 
المتحدث باسم الخارجية المصرية، 
شكري  إن  حافظ،  أحمد  السفير 
استهل اللقاء بنقل تحيات السيسي 
الرسالة  بتسليمه  وقام  قطر،  ألمير 
أهمية  عن  اإلعــراب  تضمنت  التي 
قدمًا  ــدفــع  ال أجــل  مــن  العمل 

بالعالقات بين البلدين.

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة القاهرة
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من المنتظر أن تكشف 
فصائل »الحشد 

الشعبي« عن أسلحة 
وطائرات مسيرة 

وصواريخ جديدة في 
االستعراض العسكري 
الذي ستنظمه نهاية 

الشهر الحالي

الميزان: المسيرات 
رسائلها خارجية 

للسعودية وأميركا

  شرق
      غرب
غريفيث: الحوار حّل 

وحيد ألزمة اليمن
رأى املــبــعــوث األمــمــي إلـــى الــيــمــن، 
)الـــصـــورة(، أمــس  مــارتــن غريفيث 
ــيـــد  الـــوحـ ــيـــل  ــبـ ــسـ الـ أن  الـــــثـــــالثـــــاء، 
لــلــخــروج مـــن األزمـــــة الــيــمــنــيــة هو 
 خــالفــاتــهــا 

ّ
ــزام الـــقـــيـــادات بــحــل الـــتـ

عبر الــحــوار واملــفــاوضــات، معتبرًا 
فـــي آخــــر إحـــاطـــة لـــه أمـــــام مجلس 
األمن الدولي قبل مغادرته منصبه 
أن وقف النار على مستوى اليمن 
ــه قـــيـــمـــة إنـــســـانـــيـــة »ال  ــ ســـتـــكـــون لـ
غريفيث  إنكارها«. ووصــف  يمكن 
ــرار إغـــــــالق مــــطــــار صــنــعــاء  ــمــ ــتــ اســ
ــــي مــيــنــاء  والــــقــــيــــود املــــفــــروضــــة فـ
ــررة«،  ــبــ الــــحــــديــــدة بـــأنـــهـــا »غـــيـــر مــ
في  ُعــمــان  سلطنة  بجهود  مشيدًا 

هذا اإلطار.
)العربي الجديد(

تونس: اإلفراج 
عن القروي

ــات الـــتـــونـــســـيـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــرجــــــت الــ أفــــ
رئيس  عن  الثالثاء،  أمــس  املعنية، 
حزب »قلب تونس« نبيل القروي، 
بــعــد إيــقــافــه ملـــدة تــفــوق الــــ6 أشهر 
فـــي قــضــايــا مـــالـــيـــة. وذكــــــرت قــنــاة 
»نــســمــة« املــمــلــوكــة مــن الـــقـــروي أن 
ــدى مــحــكــمــة  ــ ــرة الـــجـــزائـــيـــة لـ ــ ــدائـ ــ الـ
بالنقض  ــرارًا  قــ أصــــدرت  التعقيب 
دون إحالة، مع إبطال قرار التمديد 

في إيقاف القروي، واإلفراج عنه.
)العربي الجديد(

تهدئة المعارضة 
الكويتية 

أمس  الكويتية،  املــعــارضــة  أعلنت 
الـــثـــالثـــاء، تــراجــعــهــا عـــن الــجــلــوس 
عــلــى مــقــاعــد الـــــــوزراء فـــي مجلس 
ــة )الــــبــــرملــــان(، ومـــنـــح الــفــرصــة  ــ األمـ
الثالثاء  يــوم  املجلس  لعقد جلسة 
التعطيل.  من  أسابيع  بعد  املقبل، 
واجتمع نواب »كتلة 31« في مكتب 
النائب املعارض جمعان الحربش، 
وخــلــصــوا إلــى حــضــور الجلسات، 
أكــد أن  النائب عبيد الوسمي  لكن 
االجتماع لم يصدر مثل هذا القرار، 

بل طرح »الخيارات النيابية«.
)العربي الجديد(

ساركوزي يحضر 
استجوابه بقضية 

تمويل حملته
مــثــل الــرئــيــس الــفــرنــســي األســبــق، 
ــكـــوال ســــــاركــــــوزي )الــــــصــــــورة(،  ــيـ نـ
أمام  األولـــى،  للمرة  الثالثاء،  أمــس 
املـــحـــكـــمـــة الســـتـــجـــوابـــه فــــي إطــــار 
قضية حول التجاوزات في نفقات 
عــــــام 2012  ــيـــة  ــابـ ــتـــخـ االنـ حـــمـــلـــتـــه 
الــتــي بــوشــر الــنــظــر فــيــهــا. ويمثل 
ســـــاركـــــوزي فــــي الـــقـــضـــيـــة بــتــهــمــة 
الـــقـــانـــونـــي لحملة  غــيــر  الــتــمــويــل 
انــتــخــابــيــة فــقــط، ويــواجــه احتمال 
الـــحـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن ســـنـــة مــع 
دفــع غــرامــة، وذلـــك بعد إدانــتــه في 
ــــي بــالــســجــن  ــاضـ ــ مـــــــــــــــارس/آذار املـ
الــنــافــذ 3 ســـنـــوات بــتــهــمــة الــفــســاد 

واستخدام النفوذ. 
)فرانس برس(

مطالبة بتحقيق دولي 
في انفجار مرفأ بيروت 

بينها  50 منظمة،  مــن  أكــثــر  دعـــت 
»العفو الدولية« و»هيومن رايتس 
ــــس الــــثــــالثــــاء، األمــــم  ووتــــــــــش«، أمــ
بعثة تحقيق  إنــشــاء  إلــى  املتحدة، 
ــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــيــروت  ــة فـ ــيـ دولـ
الــــــذي وقـــــع فــــي 4 أغـــســـطـــس/ آب 
املاضي، بعدما لم يحرز التحقيق 
الــلــبــنــانــي أي تــقــّدم. وتــوّجــهــت 53 
 عن 

ً
منظمة حقوقية دولية، فضال

الـــنـــاجـــن وذوي  مــــن  62 شــخــصــا 
الـــضـــحـــايـــا، بـــرســـالـــة إلــــى مجلس 
حــــقــــوق اإلنــــــســــــان الــــتــــابــــع لـــأمـــم 
ــبـــروا فــيــهــا أنــــه »آن  ــتـ املـــتـــحـــدة، اعـ
األوان للمجلس أن يتدخل«، داعن 
إلـــى »إنـــشـــاء بــعــثــة تحقيق دولــيــة 
ومستقلة ومحايدة من قبيل بعثة 

لتقصي الحقائق ملدة سنة«.
)فرانس برس(

االنتخابات الجزائرية 
سؤال النتائج

للحديث تتمة...

مسيرة 
المستوطنين 

تحيي 
المواجهات

االحتالل يقمع 
المحتجين في القدس...

بالونات حارقة من غزة 
واشتباكات في الضفة

عثمان لحياني

هناك الكثير مما يبرر عدم ذهاب 
الجزائريني إلى مكاتب التصويت. لكن 

السؤال الذي ُيبحث له عن إجابة، هو 
ملاذا انتهت االنتخابات إلى هذه النتائج 
واملخرجات التي خالفت كل التوقعات، 

وأتاحت بقاء األحزاب التقليدية في 
الواجهة، بعد حراك مبهر تطلع فيه 

الجزائريون إلى التغيير واستبعاد ما 
يعتبرونها »أحزاب النكبة«؟ وماذا تعني 
هذه النتائج في السياق الجزائري على 

مستويني، بالنسبة للرئيس عبد املجيد 
تبون ومشروعه السياسي، وبالنسبة 

لسقف التطلعات العالي في الحراك 
الشعبي للتغيير.

يبدو االستغراب من طبيعة هذه النتائج 
مبالغًا فيه نوعًا ما، بالنظر إلى الظروف 
التي جرت فيها االنتخابات. لم تسعف 
الذاكرة املثقوبة الجزائريني الستدعاء 

وضع مشابه تمامًا، كان سيتيح توقع 
هذه النتائج بشكل ال يترك للمفاجأة 

مكانًا. في انتخابات 2012، كان مناخ 
الربيع العربي وانهيار أحزاب الدولة في 
عدد من دول الجوار، كتونس ومصر، 
ذا تأثير مباشر في املشهد الجزائري، 

سواء من حيث تنامي االحتجاجات في 
الشارع أو بروز دعوات للتغيير. نشوة 

انتصار األحزاب الثورية واملعارضة 
في عدد من الدول العربية، قدمت وجبة 

وهمية للشارع وقوى املعارضة في 
الجزائر، والتي دخلت تلك االنتخابات 

بزخم وتضخم في األنا السياسي، 
قبل أن تستفيق على فوز »جبهة 

التحرير« بنصف عدد مقاعد البرملان 
)220 مقعدًا(، حتى وإن كان هذا الرقم 
نتاج تزوير فادح. يبدو أن نفس املناخ 
ده الحراك الشعبي ضد أحزاب 

ّ
الذي ول

السلطة، واملرتبطة عضويًا بالدولة، 
والهزة العنيفة التي تعرضت لها هذه 

األحزاب منذ تظاهرات الحراك، قدم 
أيضًا مجموعة وهمية من التوقعات 

بضعف نتائجها في االنتخابات. 
لكن نفس االنتخابات تحترم املنطق 

كثيرًا والطبيعة ال تحب الفراغ، واملنطق 
يقول إنه طاملا أن نفس الكتلة الناخبة 

التي تعودت على التصويت، بنفس 
القناعات والخيارات، هي من تصوت، 

بة« 
َ
ن
َ
وطاملا الكتلة الصامتة و«حزب الك
هو األكبر في الجزائر، فإن نتائج 

االنتخابات ستبقى هي نفسها.
في منحى آخر تعطي النتائج مؤشرًا 

واضحًا على أن هناك قوة ضاغطة 
ومؤثرة في صناعة القرار، لم تكن 

توافق خيار تبون ورهانه على كتلة 
املستقلني واملجتمع املدني. وقد ظهر 

أخيرًا أنه كان رهانًا خاسرًا تمامًا ولم 
يقدم أي قيمة مضافة لالنتخابات، ال 
على صعيد التعبئة وحشد الناخبني 

للتصويت، وال على صعيد تغيير 
النتائج وخلق كتلة مستقلة موالية 

للرئيس. 



الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في  زادة،  تاج  مصطفى  اإلصالحي،  اإليراني  السياسي  يفنّد 
يونيو/حزيران   18 في  المقررة  الرئاسية  باالنتخابات  يتعلق  ما  في  سيما  وال  إيران،  في  الوضع 

الحالي والتي أقصي منها، متحدثًا عن فرض إرادة األقلية على األكثرية

تونس ـ العربي الجديد

»العربي  أكد مصدر من الرئاسة التونسية، لـ
الجديد«، أن رئيس الجمهورية قيس سعّيد 
عقد، أمس الثالثاء، اجتماعا خاصا مع عدد 
بحضور  السابقن،  الحكومات  رؤســاء  من 
املشيشي.  هشام  الحالية  الحكومة  رئيس 
ــدر، الــــذي اشـــتـــرط عــــدم ذكــر  وأوضـــــح املـــصـ
اســمــه، أن االجــتــمــاع جــاء فــي إطـــار الــحــوار، 
ــاع والـــتـــشـــاور حــــول األزمــــة  ــمـ ــتـ بــغــيــة االسـ
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة وبــحــث ســبــل الــخــروج 
منها. ويجري الحديث منذ أيام في تونس 
عن وجود بوادر لحلحلة األزمة السياسية 
البالد منذ أشهر، من خالل  املستفحلة في 
االتحاد  مــبــادرة  سعّيد  قبول  على  التأكيد 
ــارزًا من  ــ الــتــونــســي لــلــشــغــل، لــكــن قــيــاديــا بــ
الجديد«،  »العربي  لـ قــال،  »النهضة«  حركة 
إن هــذه املــبــادرة لــم تتضح بعد، ولــم تصل 
إليهم تفاصيل بشأنها. وأكد القيادي، الذي 
اشترط كذلك عدم ذكر اسمه، مشاركة رئيس 
ــيـــس حــركــة  الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ونــــائــــب رئـ
االجتماع مع  العريض في  »النهضة« علي 
العام  العام لالتحاد  األمــن  الرئاسة. وكــان 
التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أعلن، 
في مارس/ آذار املاضي، أن مبادرة االتحاد 
الـــداعـــيـــة إلــــى إجـــــراء حــــوار وطــنــي »لــيــســت 
لــهــا أي قــيــمــة فـــي حــــال عــــدم تــطــرقــهــا إلــى 
وحل  السياسي  بالتغيير  املتعلق  املــحــور 
األزمة السياسية«، معتبرًا أنه »تم تضييع 

الوطني«.  الحوار  املناسبة إلطالق  اللحظة 
ة 

ّ
وأضاف الطبوبي أن االتحاد »ال ينتظر من

الحوار«، في إشارة  من أحد باملوافقة على 
إلــــى تــصــريــح الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة وقــتــهــا 
بقبولها فكرة الحوار بشروط. وشدد على 
أنـــه »مـــن غــيــر املــمــكــن الــتــطــرق إلـــى املشاكل 
األزمــة  حــل  دون  واالجتماعية  االقتصادية 
أكثر  منذ  الــبــالد  تعيشها  الــتــي  السياسية 
 »الــحــل 

ّ
مـــن 10 ســــنــــوات«. وشـــــدد عــلــى أن

النطالق حوار وطني ليس باستقالة رئيس 
ــرار ما  الــحــكــومــة هــشــام املــشــيــشــي«، عــلــى غـ
طــالــب بـــه ســعــّيــد. وكــــان الــنــائــب عـــن حــزب 
»قلب تونس« محمد السخيري قد أكد في 
»العربي الجديد«، وجود  لـ تصريح سابق، 
مؤشرات جدية بخصوص إمكانية الشروع 
ــال انـــتـــظـــاره، مــتــحــدثــا  ــــوار وطـــنـــي طــ فـــي حـ
الرئاسات  الجليد بن  لكسر  عن مشاورات 
والبرملان(،  والحكومة  )الجمهورية  الثالث 
وذلك »حفاظا على مؤسسات الدولة« على 
حــد تعبيره. وأضـــاف أن »الــهــدف هــو بناء 
تونس جديدة والدفع نحو الحوار الوطني«، 

مبينا أن هناك »مساعي من قبل نواب، ومن 
النظر  حــزب قلب تــونــس، لتقريب وجــهــات 
والــــــــرؤى، وبـــحـــث هـــدنـــة ســيــاســيــة ووضـــع 
مصلحة الشعب التونسي فوق كل اعتبار«. 
وكشف عن وجــود »مــشــاورات لفتح قنوات 
والتباحث  الجمهورية،  رئيس  مــع  اتــصــال 
حول املشاكل العالقة، وهناك دفع وتنسيق 

للذهاب نحو الحوار الوطني«.
القطيعة  كبير  بقلق  الــتــونــســيــون  ويــتــابــع 
ورئيس  الجمهورية  رئــيــس  بــن  الحاصلة 
البرملان راشد الغنوشي واملشيشي، ودخول 
ــرت  ــي أزمــــــة ســـيـــاســـيـــة عــمــيــقــة أثــ ــبــــالد فــ الــ
ــــاع االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة  عــلــى األوضـ
ــدد مــســتــقــبــل  ــهــ ــبــــحــــت تــ والــــصــــحــــيــــة، وأصــ
الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي تـــونـــس. ومــنــذ 
الــذي أعلنه املشيشي في  الـــوزاري  التعديل 
16 يناير/ كانون الثاني املاضي، ومصادقة 
ــــوة  ــيــــس دعـ ــرفــــض الــــرئــ الــــبــــرملــــان عـــلـــيـــه، يــ
الـــجـــدد ألداء الــيــمــن الــدســتــوريــة  الـــــــوزراء 
فساد  مــا وصفها بشبهات  بذريعة  أمــامــه، 
وتضارب مصالح بشأن عدد منهم، وهو ما 
وجــود  ال  أنــه  املشيشي، خصوصا  يرفضه 
اتــــهــــامــــات رســمــيــة  أو  قـــضـــائـــي  دلـــيـــل  ألي 
بــحــقــهــم. كــمــا تــشــهــد تـــونـــس مــنــذ أســبــوع 
مــوجــة احــتــجــاجــات شعبية بـــدأت فــي حي 
ــيـــدي حـــســـن الـــشـــعـــبـــي، بــســبــب تــعــنــيــف  سـ
قــــوات األمــــن لــشــاب تــونــســي، لــتــتــوســع إلــى 
التضامن بالضواحي  االنطالقة وحي  حي 

الغربية للعاصمة.

■ هــنــاك مـــن يــتــهــم بــعــض املــســؤولــني 
في الحكومة، بأنهم ال يرون أخطاءهم، 
يــقــومــون  للمنصب  مــغــادرتــهــم  ــور  وفــ
بدور املعارضة، فتاج زادة الذي نراه اليوم، يختلف 
عــن الــذي كــان قبل نحو 20 عــامــًا، عندما كــان في 
فتغّيرت  لــلــوزيــر،  نائبًا  أو  بــاإلنــابــة  وزيـــرًا  الداخلية 
مواقفك السياسية وأفكارك وتطرح نقيضها اليوم. 

ملاذا هذا التناقض؟ هل تاج زادة تغّير؟ أو ماذا؟
ال، مواقفي لم تتغّير كثيرًا باملقارنة مع ما 
مقارنة  لكن  عاما،  قبل عشرين  عليه  كانت 
مع أربعن عاما مضت، تغّيرت كثيرًا. نحن 
في العقد األول من الثورة، كنا نفكر بطريقة 
أخــــرى. كــانــت لــديــنــا قــضــايــا وحــســاســيــات، 
الثاني،  العقد  منذ  بالتدرج  تغّيرت  لكنها 
إلــى اليوم. الثورة انتصرت  إلــى أن وصلنا 
النظام  الــبــاردة بن قطبي  الحرب  في عهد 
قضيتها  كــانــت  الــحــال  وبطبيعة  الـــدولـــي، 
ــة  ــهــــوريــ ــمــ ــال ضــــــد أمـــــيـــــركـــــا. والــــجــ ــ ــــضـ ــنـ ــ الـ
تعتمد  كانت  تغّيرت. هي  أيضا  اإلسالمية 
عــلــى أصـــــوات أغــلــبــيــة الـــشـــارع فـــي عــقــدهــا 
األول على الرغم من ظروف الحرب، ومعظم 
الشعب كــان وراءهـــا. لكن خــالل تلك الفترة 
أيضا، كانت هناك انتهاكات كثيرة لحقوق 
ــلـــى أي حـــــال، كــــان الــحــكــم  املـــعـــارضـــن، وعـ
األقلية.  على  والــيــوم  األغلبية،  على  متكئا 
 العالم تغّير والجمهورية 

ّ
خالصة القول، إن

اإلســـالمـــيـــة تــغــّيــرت ونـــحـــن تــغــّيــرنــا. نحن 
تــجــارب، وعلينا  وأمــامــنــا  أخــطــاء،  ارتكبنا 
إصــالح تلك األخطاء وإجــراء مراجعات في 

بعض األفكار والتوجهات.

■ عن أي أخطاء تتحدث؟
وخصومنا،  اإلسالمية  والجمهورية  نحن 
كلنا أخــطــأنــا. خـــالل تــلــك األجـــــواء، لــم تكن 
القوى  والحرية قضية جميع  الديمقراطية 
ــــع اســــتــــثــــنــــاءات. قــضــيــتــنــا  الـــســـيـــاســـيـــة، مـ
كانت  فقط.  األغلبية  حكومة  تشكيل  كانت 
كان  متكاملة.  تكن  ولــم  ناقصة  ديمقراطية 
)السياسية(  األقــلــيــة  حــقــوق  احــتــرام  علينا 
وأحزابها. خالل السنوات الثالث األولى من 
الثورة، كان الوضع جيدًا على هذا الصعيد، 
لكن بعدما أطلقت منظمة »مجاهدي خلق« 
ــــى نــشــوء  ــك إلـ ــ ــيــــال، أدى ذلـ ــتــ عــمــلــيــات االغــ
فــضــاء أمــنــي وشــرطــي فــي الــبــالد، فلأسف 
ســــاء الـــوضـــع ولــــم يــتــم االهـــتـــمـــام بــحــقــوق 
املـــعـــارضـــن. كــمــا أشــــرت آنـــفـــا، املــعــارضــون 
كــانــوا أقــلــيــة خـــالل تــلــك الــفــتــرة، لــكــن الــيــوم 

هناك فارق، هناك انقالب انتخابي.
أدى  ــتــــور،  الــــدســ فــــي  الــفــقــيــه  واليــــــة  إدراج 
إلــــــى تـــحـــويـــل حـــكـــومـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــى 
حكومة رجــال الــديــن، وهــذا كــان أكبر خطأ 
فــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة، كـــان علينا اتــبــاع 
ــنـــمـــوذج الـــعـــراقـــي، والـــــــدور الـــــذي يلعبه  الـ
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ــع الــعــربــي  ــيـ ــربـ ــا، شـــهـــدنـــا الـ املــنــطــقــة أيــــضــ
الـــذي أخــفــق مــا عـــدا فــي الــحــالــة التونسية. 
الــــضــــرورة إجــــراء  لـــذلـــك، كــنــت أرى أن مـــن 
ــع  ــي اإلصـــــالحـــــات ورفــ ــة فــ ــذريــ مـــراجـــعـــة جــ
والسلوكية،  البنيوية  اإلصالحيات  شعار 
أي إصـــالح هــيــاكــل الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة 
بفترة  القيادة  منصب  وتحديد  والدستور 

زمنية محددة، ملنع التفرد بالسياسة.
البالد  استراتيجية  ترتكز  أن  ينبغي  كما 
على التنمية، ال أن تصبح إيران القوة األولى 
نعم،  الــتــوتــرات.  لــتــزداد  عسكريا،  باملنطقة 
االقتصادية  الــقــوة  لنكون  نسعى  أن  يجب 

الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة لــيــس مــن صــالحــيــات 
الحكومة ورئيس الجمهورية، بل يرسمها 
مــجــلــس األمـــــن الـــقـــومـــي الـــــذي يــمــتــلــك فيه 
أربعة أصــوات مقابل 8  الرئيس وحكومته 

أصوات للمؤسسات األخرى؟
ــغــــاء  ــــت إلــ ــانـ ــ ــه كـ ــ ــــالمـ ــكــــن نـــتـــيـــجـــة كـ ــم، لــ ــ ــعـ ــ نـ
ــة الــــخــــارجــــيــــة مــن  ــاســ ــيــ ــســ ــون الــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
املناظرات. رئيس الجمهورية له دور مؤثر 
الخارجية، فعلى سبيل  السياسة  في رسم 
املثال لو لم يكن السيد روحاني رئيسا، ملا 
حــصــل االتـــفـــاق الـــنـــووي، تــركــيــبــة روحــانــي 
)الــرئــيــس األمــيــركــي األسبق  ظــريــف مقابل 
بــــاراك( أوبــامــا - )وزيـــر الــخــارجــيــة األسبق 
جــون( كيري أفضت إلــى التوصل إلــى هذا 
االتــفــاق. فلو كــان السيد )املــرشــح الرئاسي 
حصل  ملــا  رئيسا،  جليلي  سعيد(  املحافظ 
االتـــفـــاق الـــنـــووي بــتــاتــا. نــعــم الـــرؤســـاء لهم 
دورهم. لكن يتم توجيه الوضع إلى مرحلة 
ال يبقى للرئيس ووزير الخارجية أي دور، 
فهذا  فــقــط،  للتعليمات  منفذين  ويــكــونــان 

يتعارض مع القانون وواجبات الحكومة. 

استبعادهم من  إلى  ينظر اإلصالحيون  ■ كيف 
السباق الرئاسي؟

ــي الـــســـبـــاق،  هــــم قـــلـــقـــون مــــن مـــشـــاركـــتـــنـــا فــ
عــلــى الــرغــم مــن حــديــثــهــم عــن أن الحكومة 
وقاعدتها  املجتمع،  في  مصداقيتها  فقدت 
 7 فقدت  الوطنية  العملة  ألن  الجماهيرية، 
املاضية.  الــســنــوات  أضــعــاف قيمتها خــالل 

الله علي السيستاني،  )املرجع الديني( آية 
أي أن يحظى آية الله الخميني بنفوذه في 
املجتمع من دون أن يكون له وضع دستوري 
خاص كمؤسسة. آية الله الخميني لم يكن 
بــحــاجــة إلـــى أن يــكــون لــه وضـــع دســتــوري. 
نفوذه في املجتمع كان يفوق نفوذ آية الله 
السيستاني حاليا في العراق بكثير، فكان 
الحاجة  مــن دون  أي شــيء  مــن فعل  يمّكنه 

إلى نصوص دستورية.
ــــي ســيــاســتــنــا  ــأ الــــثــــانــــي، حــــــدث فـ ــطــ والــــخــ
السفارة  احتالل  مواصلة  وهــو  الخارجية، 
األميركية )في طهران عام 1979(. فاستمرت 
األزمة )أزمة الرهائن األميركين( ألكثر من 
عـــام، وتسبب اســتــمــرارهــا بــوقــوع انــحــراف 
فــي الــثــورة، أدركــنــاه الحــقــا. هــذا االنــحــراف 
تمثل في تحّول الخطاب من الكل معا إلى 
الكل ضــد أمــيــركــا، وهــذا أصبح كلمة السر 
إلقصاء كل املعارضن. في خطاب الكل معا، 
الجميع يحضر ويشارك؛ املوافق واملعارض 
والــشــعــب. لكن عندما تــحــول الــخــطــاب إلى 
الكل ضد أميركا، أصبح كل من كان ينتقد 
ُيتهم بالتعاون مع أميركا وحينئذ حقوقه 

تنتهك؛ حق الترشح وحق امتالك حزب.

ــى اســـتـــبـــعـــادك مــــن الـــتـــرشـــح  ــ ــ ــيـــف تـــنـــظـــر إل ■ كـ
لالنتخابات الرئاسية، وما الذي دفعك للترشح؟

ــو ضـــــــــــرورة مـــراجـــعـــة  ــ ــي هــ ــحــ ــرشــ ــب تــ ــبــ ســ
لــيــكــون متناسبا مع  الــخــطــاب اإلصـــالحـــي 
ــظــــروف الــزمــنــيــة الـــراهـــنـــة. مــــّر 24 عــامــا  الــ

ــــات بــقــيــادة  ــــالحـ ــــرح مــــشــــروع اإلصـ عـــلـــى طـ
)الــرئــيــس األســبــق( محمد خاتمي،  الــســيــد 
وخــالل هــذه السنوات، حدثت تــطــورات في 
الــعــالــم واملــنــطــقــة والــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة 
أفكارنا أيضا. هــذا يستدعي مراجعة  وفــي 
ــات، فـــالـــحـــرس  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الــــبــــرامــــج واالســ
الفضاء،  مــن  كثير  على  يسيطر  )الـــثـــوري( 
وتــحــّولــت مــؤســســات الــقــيــادة إلـــى حزبية، 
 
ً
وتــدخــالتــهــا تـــطـــاول كـــل األصــــعــــدة. فــضــال
املنتخبة  املــؤســســات  لتسليم  الــســعــي  عــن 
السياسية  األقلية  إلى  والبرملان(  )الرئاسة 
ــــض أهـــلـــيـــة املـــنـــافـــســـن. وفـــي  ــــالل رفـ مــــن خـ

األولـــــى فـــي املــنــطــقــة، وهــــذا يــخــلــق تنافسا 
إيجابيا بن الــدول، وبــداًل من وجــود حرب 
عسكرية باردة، تتشكل منافسة اقتصادية 
مهمة لتعود على الشعوب واملنطقة بالنفع.
لـــذلـــك االســتــراتــيــجــيــة املــتــبــعــة خــــالل الــعــقــد 
األخير لتحويل إيران إلى قوة عسكرية أولى 
كثيرًا.  التنمية  يكلف  هــذا  خاطئة.  باملنطقة 
البنيوية  إحياء اإلصالحات  ترشحت ألعلن 

وأؤكد أن لها متحدثا ومكونات وبرامج.

■ هل تجاوب التيار اإلصالحي مع برنامجك؟
ملـــرشـــحـــي  األول  ــة  ــالثــ ــثــ الــ بـــــن  ــــاري  ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــد قـــبـــولـــهـــم بـــأفـــكـــاري  ــؤكــ ــــن، يــ ــيـ ــ ــــالحـ اإلصـ
واســتــراتــيــجــيــتــي وإعــجــابــهــم بــهــا. رفــضــوا 
ترشحي ألنهم ال يريدون أن ُيسمع صوتي. 
حتى التلفزيون اإليــرانــي الــذي كــان يغطي 
تسجيل املواطنن في السباق الرئاسي، لم 
يبث تسجيلي. لكنني كنت أحظى بجميع 
املـــؤهـــالت املــــذكــــورة فـــي الـــدســـتـــور لــرئــيــس 

الجمهورية.

■ لــكــنــك انــتــقــدت الــدســتــور وأعــلــنــت مــعــارضــتــك 
لـــواليـــة الــفــقــيــه املــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــدســتــور 
لاللتزام بها. فتساءلت أوساط محافظة عن سبب 
ترشحك لالنتخابات وأنت ترفض الدستور. كيف 

تعلق؟
انتقاد الدستور في أي دولــة ال يعني عدم 
ــتـــزام مــعــنــاه عـــدم ارتــكــاب  االلـــتـــزام بـــه، وااللـ
عــمــل غــيــر قـــانـــونـــي. أنــــا قــمــت بــالــتــســجــيــل 

الذي يمنحني  الدستور  لالنتخابات، وفق 
ــــدت مـــــرارًا أنــنــي  ــا أكـ الـــحـــق فـــي انـــتـــقـــاده. أنــ
)محمد(  السيد  مــن  أكثر  بالدستور  ملتزم 
جــنــتــي، )أمــــن مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور(. 
هــو يــرفــض الــجــمــهــوريــة )ســـيـــادة الــشــعــب( 
كما  الــدســتــور.  يقبل بنصف  ال  أي  كــامــلــة، 
أن الـــدســـتـــور لــيــس وحـــيـــا مــــنــــزاًل. فــعــنــدمــا 
تــحــدث الــقــائــد )عــلــي خــامــنــئــي( عـــن إلــغــاء 
سنوات(  )قبل  الجمهورية  رئــاســة  منصب 
فهل  الــــوزراء،  رئيس  بمنصب  واستبدالها 
يعني ذلــك عــدم االلــتــزام بالدستور؟ فلماذا 

لم يقولوا إنه لم يلتزم به.
السباق  خــوضــي  على  بــاملــوافــقــة  توقعاتي 
الرئاسي كانت ضئيلة جدًا، ما كان يهمني 
صفراء،  ستكون  االنتخابات  إن  الــقــول  هــو 
تشارك،  ال  واألغلبية  الشعب غاضب،  فيما 
اقترحنا  األكثرية.  وهم ال يريدون مشاركة 
على القائد )علي خامنئي( لعبة ربح ربح، 
أي أن تــكــون االنــتــخــابــات نــشــيــطــة، بشرط 
أن تــكــون حــرة حسب تــوجــه األكــثــريــة. لكن 
ُرفـــضـــت هــــذه الــلــعــبــة وتــنــظــيــم انــتــخــابــات 
ــيـــوم هـــي انــتــخــابــات  بــمــشــاركــة واســــعــــة. الـ
ــى تــشــكــيــل حــكــومــة  األقـــلـــيـــة، وســتــفــضــي إلــ
مشاكل  ستحدث  حينئذ  وفاشلة،  ضعيفة 
في الداخل، وعلى الساحة الدولية أيضا ال 

يمكننا الدفاع عن حقوقنا كما ينبغي.

■ »جبهة اإلصالحات« قدمت 9 مرشحني للسباق 
الـــرئـــاســـي، فــرفــضــهــم مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 

جميعهم، لكنه استثنى مرشحني إصالحيني )من 
علي  مهر  ومحسن  همتي  الناصر  عبد  املــحــرر: 
يــرون  املحافظون  بعد.  الجبهة  هما 

ّ
تتبن لــم  زادة( 

االنتخابات.  في  تنافس  لوجود  مسوغًا  ذلــك  في 
ماذا تقول؟

بالديمقراطية.  لكي يتظاهروا  استثنوهما 
املجتمع ال يقبل أن يكون جميع املرشحن 
ــرة، ارتــكــبــوا  مــن املــحــافــظــن، لكنهم هـــذه املــ
ــة أن أيــــــا مــن  ــ ــراحـ ــ ــــن صـ ــلـ ــ عـ

ُ
 ســـيـــئـــا. أ

ً
ــال ــمــ عــ

املــرشــحــن الــســبــعــة ال يــحــظــون بــمــؤهــالت 
ــوا جــمــيــع  ــم رفــــضــ رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. هــ
البالد. في  إدارة  الــقــادرة على  الشخصيات 
الــســابــق، كــان عــدد املــرشــحــن مــن التيارين 
اإلصــالحــي واملــحــافــظ مــتــســاويــا، لــكــن هــذه 
املرة، 5 مرشحن محافظن مقابل مرشحْن 
مهاجمة  من  جيدًا  ليتمكنوا  )إصالحين(، 
الحكومة. والخطأ اآلخر أنهم ألغوا السياسة 
القائد  الرئاسية.  املــنــاظــرات  مــن  الخارجية 
)خـــامـــنـــئـــي( قــــال إن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ليست قضية الشعب، وبعد ذلك لم تطرحها 
الجميع  املناظرات.  في  والتلفزيون  اإلذاعــة 
يعلم أن معظم مشاكلنا االقتصادية ترتبط 
بــالــعــقــوبــات والــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة. مـــاذا 
يــعــنــي أال يــتــحــدث رئــيــس الــجــمــهــوريــة عن 
يكون  أن  يمكن  كيف  الــخــارجــيــة.  السياسة 

بال رؤية حول هذه السياسة؟

لكن املرشد قال فقط إن السياسة الخارجية 
ــم الــســيــاســة  ــة. كــمــا أن رســ ال تــشــكــل أولــــويــ
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مـــع ذلــــك، يــــرى املــحــافــظــون أنــــه حــتــى على 
ضـــوء هـــذا الـــوضـــع، ســيــكــســب مــنــافــســوهــم 
بــمــرشــحــيــهــم  إذا خـــاضـــوهـــا  ــتـــخـــابـــات  االنـ
ه سيئ 

ّ
اآلخــر سجل الطرف  الرئيسين، ألن 

للغاية، لذلك في أي انتخابات حرة، سيفوز 
ــيـــــون، ولــــذلــــك يــتــم  مـــنـــافـــســـوهـــم اإلصـــــالحـــ

إقصاؤهم.

الدستور أصبح  أن مجلس صيانة  تعتقد  ■ هل 
ويتحكم  مسبق  بشكل  االنتخابات  اتجاه  يحدد 

ضمنًا بالنتائج؟
وكذلك  االنتخابات،  يهندس  املجلس  نعم، 
املــــنــــاظــــرات. مـــا حــــدث مــعــنــاه فــــرض إرادة 
األقـــلـــيـــة عــلــى األكـــثـــريـــة. هــــذا انـــقـــالب على 
الــجــمــهــوريــة. بــعــض اإلصــالحــيــن يــدعــون 
إلى املشاركة في االنتخابات بكثافة )لدعم 
ــاك  ــنـ ــذا االنــــــقــــــالب، وهـ ــتـــي( إلفــــشــــال هــــ ــمـ هـ
آخرون يرون أن االنتخابات تمت هندستها 
بطريقة ال يمكن إفشالها على املدى القصير 

ويجب فضحها.

■ هناك انقسامات حادة بني التيارات اإلصالحية 
حــول املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، فالبعض يدعو 
إلى دعم همتي وآخرون إلى مقاطعة االنتخابات، 
ــة مــثــل  ــيـ ــيــــادات اإلصـــالحـ ــــقــ ــًا مــــن ال وهــــنــــاك أيـــضـ
الــرئــيــس مــحــمــد خــاتــمــي، مــن دعـــا إلـــى املــشــاركــة 
ــم املــرشــح  فـــي االنـــتـــخـــابـــات مـــن دون تــحــديــد اســ
الـــذي يــصــوت لــه أنــصــار اإلصــالحــيــني. ملـــاذا هــذا 

التناقض؟
أن االنتخابات  كــل هــذه األطــيــاف تتفق على 
تــتــم هندستها مــســبــقــا، وهــــذا يــتــعــارض مع 
الــدســتــور ومــطــلــب الـــشـــارع والــســنــة املــألــوفــة 
فــي االنــتــخــابــات، لــكــن الــخــالف يــعــود إلـــى أن 
الــبــعــض مــثــل الــســيــد خـــاتـــمـــي، عــلــى قــنــاعــة 
بـــجـــدوى االســتــعــانــة بــالــشــعــب إلحـــبـــاط هــذا 
االنـــقـــالب االنــتــخــابــي، كــمــا فعلنا عـــام 1997 
)فوز خاتمي( وعام 2013 )فوز روحاني(. لكن 
موسوي  حسن(  )مير  املهندس  مثل  آخرين 
)زعيم الحركة الخضراء القابع تحت اإلقامة 
الجبرية منذ 2010( يرون أن األفضل فضحهم 
من خــالل عــدم التصويت. أي أن الخالف هو 

حول طريقة مواجهة هذا األسلوب.

اإلصالحيين  »بعض  إن  زادة،  تاج  مصطفى  اإلصالحي،  السياسي  قال 
قضيتهم اختزلت في المشاركة بالسلطة، وهذا خطأ. الشعب يشكل 
أكبر رصيدنا، فمن يتخلى عن الشعب، يفقد رصيده. لكن الطرف اآلخر، 
إذا تخلى عن الشعب، لن يكون قلقًا كثيرًا، حتى وإن لم تدعمه األغلبية، 
فاألقلية تكفيه ألنه صاحب السلطة ولديه كل اإلمكانات«. وأضاف أن 
»مشروع اإلصالحات ما زال حيًا، لكن يجب أن يعود اإلصالحيون لتمثيل 

مطالب الشارع ليستعيدوا مكانتهم«.

اإلصالحيون والشعب

اعتبر السياسي اإلصالحي، مصطفى 
)الرئيس  أن  في  شك  »ال  أنه  زادة،  تاج 
ــب أخــطــاء،  ــك ــي ارت ــان حــســن( روح
وكــانــت لــه َمــواطــن ضــعــف، لكن 
دعمناه  عندما  صائبًا  كان  موقفنا 
عن  وتحدث  و2017«.   2013 عامي 
»ثالثة عوامل كانت وراء عدم نجاح 
روحاني في واليته الثانية؛ أوًال بسبب 
السابق  األميركي  )الرئيس  سياسات 
تدخالت  بسبب  ثانيًا  ترامب.  دونالد( 
المدعوم  المحافظ  التيار  وعقبات 
من القيادة. وثالثًا ضعف الحكومة 
الشعب  تــصــارح  لــم  إذ  نــفــســهــا، 

بصدق«.

أخطاء 
روحاني

أجراها في طهرانمقابلة
صابر غل عنبري
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

واشنطن تضغط على أكراد سورية لتشكيل مرجعية موحدة
أمين العاصي

لــدفــع  األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  تــنــشــط وزارة 
أحزاب »اإلدارة الذاتية« الكردية في الشمال 
الــــشــــرقــــي مــــن ســــوريــــة وأحــــــــــزاب »املـــجـــلـــس 
الوطني الكردي« للعودة مجددًا إلى طاولة 
الحوار، الذي يرقى إلى مستوى املفاوضات، 
العالقة  القضايا  مــن  العديد  أجــل حسم  مــن 
بينهما، وتشكيل مرجعية سياسية لأكراد 
الحل  اســتــحــقــاقــات  فــي  الــســوريــن، تمثلهم 

السياسي للقضية السورية.
وذكـــرت مــصــادر مطلعة مــن »حــزب االتحاد 
الديمقراطي« أن املشرفن على امللف الكردي 
»يــبــذلــون  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  فـــي  الــــســــوري 
الديمقراطية  قــوات سورية  قائد  مع  جهودًا 
ــة  ــيـ ــبــــدي، لــتــهــيــئــة األرضـ )قــــســــد( مـــظـــلـــوم عــ
أو  الذاتية،  اإلدارة  أحــزاب  لعودة  السياسية 
ما ُيسّمى بأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، 
بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي واملجلس 

الوطني، إلى الحوار في أقرب فرصة«.
ــر الــعــام املــاضــي  وكـــان الــحــوار تــوقــف أواخــ
بــعــد جــــوالت عــــدة، بــســبــب رفـــض »االتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي«، املــهــيــمــن عــلــى »قـــســـد«، عن 
طــريــق »الــــوحــــدات« الــكــرديــة، فــك االرتــبــاط 
ــتـــانـــي«، فيما  مـــع »حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردسـ
يدعو »املجلس الوطني« إلى »تعديل العقد 
اإلجــبــاري،  التجنيد  االجــتــمــاعــي«، وإلــغــاء 
الــســوريــة«  »البيشمركة  بــدخــول  والــســمــاح 
إلى الشمال الشرقي من سورية، إضافة إلى 

 عملي 
ّ

بحث »الوضع التعليمي وإيجاد حل
معترف  بشهادات  الطلبة  مستقبل  يضمن 
بها، وإدخال التعليم باللغة الكردية بشكل 
يــنــاســب ذلــــــك«، وحـــســـم مــصــيــر املــعــتــقــلــن 

واملختطفن. 
»حركة اإلصالح الكردي«،  وأكد املنسق العام لـ
الوطني  للمجلس  الرئاسية  »الهيئة  عضو 
»العربي الجديد«  الكردي« فيصل يوسف، لـ
لتجاوز  جــديــة  أميركية  مساعي  »هــنــاك  أن 
ــفـــاوضـــات  ــــالل املـ الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي حـــدثـــت خـ
فـــي األشـــهـــر املـــاضـــيـــة، والــتــأكــيــد عــلــى منع 
أيـــة انــتــهــاكــات بــحــق املــجــلــس«. وأوضــــح أن 
»املجلس لــم يضع أيــة عقبة، بــل أصــر دومــا 
على مفاوضات بمرتكزات قوية، مبنية على 
الرؤية السياسية املشتركة واتفاقية دهوك«. 
بــإمــكــانــيــة عقد  ــــاف: يعتقد »املــجــلــس«  وأضـ
جلسات التفاوض بضمانة ورعاية أميركية 
وتعهد مظلوم عبدي بتنفيذ ما نتفق عليه 
مع الجانب اآلخر، ولكن لم يتحدد حتى اآلن 
أي موعد للمرحلة الجديدة من املفاوضات. 
وحـــول شـــروط »املــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي«، 
املــنــضــوي فـــي االئـــتـــالف الــوطــنــي الـــســـوري، 
لــلــعــودة إلـــى طــاولــة املــفــاوضــات مــع أحـــزاب 
»االتــحــاد  مقدمتها  وفــي  الــذاتــيــة«،  »اإلدارة 
الــــديــــمــــقــــراطــــي«، قـــــال يـــوســـف إن الـــشـــروط 
تتضمن مزاولة »املجلس« لنشاطه السياسي 
الـــتـــعـــرض  دون  واالجــــتــــمــــاعــــي  واإلعـــــالمـــــي 
لـــه، وحــصــول مــكــاتــبــه عــلــى حــصــانــة، وعــدم 
اعتقال أعضائه بناء على خلفيات سياسية، 

الحر«،  الكردستاني  )اليكيتي(، و»اليكيتي 
مــنــذ يـــومـــن، اتـــحـــادهـــمـــا فـــي حــــزب واحـــد 
سكرتير  وبــّن  الكردستاني«.  »الشعب  هو 
الحزب الجديد عبد الصمد برو، في حديث 

وذلـــك بضمان مــن الــراعــي األمــيــركــي وقائد 
التطورات في  »قسد«. ومن املرجح أن تدفع 
املشهد السوري األكراد إلى التفاوض مجددًا 
واحــدة  سياسية  مرجعية  تشكيل  أجــل  مــن 
تــمــثــلــهــم فـــي اســتــحــقــاقــات الــحــل الــســيــاســي 
لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة. ويــتــلــقــى األكــــــراد دعــمــا 
عسكريا وسياسيا من دول التحالف الدولي 
ضد اإلرهاب، وخاصة أميركا وفرنسا التي 
استقبلت أخيرًا وفدًا يمثل »اإلدارة الذاتية« 

في شمال شرقي سورية. 
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن حزبان كرديان 
ســـــوريـــــان، هـــمـــا »الـــــوحـــــدة الـــديـــمـــقـــراطـــي« 

مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الـــوحـــدة تأتي 
في  التشتت  بعد  جماهيرية،  لرغبة  تلبية 
العام 2011«،  منذ  السورية  الكردية  الحالة 
ــة يــعــمــالن  ــارضــ ــعــ ــام واملــ ــظـ ــنـ مــضــيــفــا أن الـ
املطالب  فــإن  لــذا  الكردية،  االنقسامات  على 
الكردية تكون في الحد األدنى في الحوارات 
مـــعـــهـــمـــا. وأشــــــــار إلـــــى أن املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة 
»تتطلب وجـــود أحـــزاب كــرديــة قــويــة قــادرة 
العادلة«،  الكردية  القضية  عن  الــدفــاع  على 
ونتمنى  للجميع،  مـــمـــدودة  يــدنــا  مــضــيــفــا: 
للحركة الكردية أن تحقق وحدة اندماجية، 
تستوعب  ال  السياسية  الساحة  أن  معتبرًا 

كل هذا العدد من األحزاب.
ووضــع برو الحزب الجديد ضمن األحــزاب 
الــكــردي«،  الوطني  »املجلس  فــي  املنضوية 
ــدة  ــ ــــون إلــــــى وحـ ــدعـ ــ مـــعـــتـــبـــرًا أن األكــــــــــراد يـ
ســوريــة، مــن خـــالل دولـــة اتــحــاديــة برملانية 
حقوقها  املكونات  كــل  فيها  تنال  علمانية، 
ضمن دســتــور عــصــري. وحـــول الــحــوار بن 
أحزاب »اإلدارة الذاتية« و»املجلس الوطني 
الكردي«، أشار برو إلى أنه »كان وصل إلى 
مــراحــل مــتــقــدمــة«، مضيفا أن »األمــيــركــيــن 
ليسوا رعاة فقط للحوار، بل باتوا ضامنن 
له«. وأشار إلى أن واشنطن جادة في تحقيق 
ــــح أن  الـــوحـــدة الــكــرديــة فـــي ســـوريـــة. وأوضـ
الـــحـــوار هـــو بـــن األكــــــراد الـــســـوريـــن »ومـــن 
ثم ال نقبل أي تدخل من قــوى خارجية في 
الـــحـــوار، منها حـــزب العمال  مــجــريــات هـــذا 

الكردستاني«. يتلقى األكراد دعمًا عسكريًا وسياسيًا من أميركا )دليل سليمان/فرانس برس(

تقرير
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بين  معقدة  ملفات  اليوم،  األميركي،  ونظيره  الروسي  الرئيس  يبحث 
البلدين، لكن كالهما يأمالن بضبط قواعد اللعبة، مع سعي واشنطن 
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بلينكن.   واستبعد ريابكوف، أمس، أن تسفر 
القمة عن أي اختراق واســع في العالقات بن 
البلدين، مرجحا أن تؤدي إلى عودة السفيرين 
ــي، أنـــاتـــولـــي أنـــطـــونـــوف  ــركــ ــيــ الــــروســــي واألمــ
وجــــون ســالــيــفــان، إلــــى واشــنــطــن ومــوســكــو، 
إلى بلديهما تباعا،  بعدما كانا قد استدعيا 
إثــر وصــف بــايــدن لبوتن بـــ«الــقــاتــل«. ورّجــح 
الــروســيــة،  ريــابــكــوف، لصحيفة »إزفــيــســتــيــا« 
أن »تكون إحــدى نتائج القمة قــرار الرئيسن 
إعــــادة الــســفــيــريــن ومــبــاشــرتــهــمــا الــعــمــل على 
الــتــي سيتم  الــتــفــاهــمــات واالتــفــاقــات  تحقيق 
الــتــوصــل إلــيــهــا خـــالل الــقــمــة«. ورأى أن ذلــك 
أنــه »من  »سيكون إشـــارة هــامــة«، لكنه اعتبر 
السذاجة أن نتوقع اختراقات واسعة النطاق 
وبعيدة املدى، نظرا للوضع الذي وصلت إليه 
وأوضح  املتحدة«.  الواليات  بسبب  العالقات 
أنه »إذا لم يتم وضع قاعدة للمضي قدما، فإن 
هذه االختراقات لن تحدث أبدًا، وهذا أمر غير 

مسموح به أيضا، على األرجح«.
وكان بوتن قد أعرب، األحد املاضي، عن أمله 
بأن تسفر القمة عن وضع آليات للتعاون على 
مختلف االتــجــاهــات. وقـــال بــوتــن فــي حديث 
ــا 1«، إنــــه يــشــاطــر األمــيــركــيــن  ــيـ لــقــنــاة »روسـ
ــأن هــنــاك عــــددًا مــن الــقــضــايــا موضع  الــــرأي بـ
ــادل، ومــــن بــيــنــهــا االســـتـــقـــرار  ــبـ ــتـ االهـــتـــمـــام املـ
اإلقليمية  الــنــزاعــات  وقــضــيــة  االســتــراتــيــجــي 
وحماية البيئة والتعاون في مجال االقتصاد. 
وأضاف: »هناك قضايا يمكننا أن نعمل فيها 

بفاعلية«.  
أول من  األمــيــركــي،  الرئيس  تعّهد  مــن جهته، 
أمس، بأن يحّدد لنظيره الروسي، في قمتهما، 
الــحــمــراء«، مضيفا فــي خــتــام قّمة  »خــطــوطــه 
األطــلــســي فــي بــروكــســل: »إنــنــا ال نسعى إلــى 
ــا، لــكــنــنــا ســنــرد إذا واصــلــت  ــيـ نــــزاع مـــع روسـ
أنشطتها«. واعتمد بايدن لهجة حازمة حيال 
بوتن، لكنه وصفه بـ«الرجل الذكي والصلب«. 
كما أبدى قلقه على مصير املعارض الروسي 
املـــســـجـــون ألـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي، مــــحــــذرًا مــــن أن 
وفــاتــه إذا حــصــلــت »ســتــكــون مــؤشــرًا جــديــدًا 

بالتدخل  املتهم  بوتن،  من  األميركي  النفور 
 حـــرب 

ّ
ــن ــشــ فــــي االنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة، وبــ

سيبرانية على واشنطن.
بناء على ذلك، وعلى الرغم من تعبير الطرفن 
ــّرة عـــن أمــلــهــمــا فـــي إيـــجـــاد نــقــاط  ــ أكـــثـــر مـــن مـ
التصريحات  مــن  أيــا  فــإن  لــلــتــعــاون،  مشتركة 
العالقة  حــول  املتوالية  والــروســيــة  األميركية 
ــي رفــــــع ســقــف  ــ ــم تـــســـاهـــم فـ ــ ــلــــديــــن، لـ ــبــ ــــن الــ بـ
 من 

ّ
الــتــوقــعــات املــنــخــفــض مـــن الــقــمــة، فـــي كـــل

واشــنــطــن ومــوســكــو. ووصـــف بــايــدن بــوتــن، 
بــــ«الـــقـــاتـــل«، لكنه  املـــاضـــي،  مـــــارس/ آذار  فـــي 
عاد ووصفه، أول من أمس الثالثاء، بـ«الذكي 
ــلــــب«، فــيــمــا قــــــارن بـــوتـــن بــــن بـــايـــدن  والــــصــ
وتـــرامـــب بـــإبـــرازه لــخــبــرة األول الــطــويــلــة في 
الــعــمــل الــســيــاســي. ويــراهــن بــايــدن خصوصا 
فــي روسيا  الــداخــلــي  السياسي  الــوضــع  على 
املثقل باملشاكل، والــذي قد يهدد رغبة بوتن 
بــالــبــقــاء فـــي املــشــهــد الــســيــاســي حــتــى الــعــقــد 
املقبل، فيما يريد األخير تخفيف وطأة توتر 
عالقته بالغرب عموما، على خلفية سياساته 
املتابعون  إليها  بات ينظر  والتي  الخارجية، 
لها على أنــهــا »مــحــاولــة لــم تعد تــجــدي نفعا 
فــي صــرف النظر عــن األزمـــات الداخلية التي 

يعيشها املجتمع الروسي«. 
وتنعقد القمة في فيال »ال غرانج« التاريخية 
ـــ18.  فــي جــنــيــف، الــتــي يــعــود بــنــاؤهــا لــلــقــرن الـ
الخارجية  املرافق لبوتن وزيــر  الوفد  ويضم 
الكرملن  بــاســم  سيرغي الفـــروف، واملــتــحــدث 
ــيــــر الــــروســــي  ــفــ ــيــــســــكــــوف، والــــســ دمــــيــــتــــري بــ
لـــدى الـــواليـــات املــتــحــدة أنــاتــولــي أنــطــونــوف، 
بــاإلضــافــة إلـــى رئــيــس هــيــئــة األركـــــان الــعــامــة 
فاليري غيراسيموف، ونائب وزير الخارجية 
سيرغي ريابكوف، ونائب مدير ديوان الرئاسة 
الروسي  واملبعوث  كــوزاك،  دميتري  الروسية 
لــلــتــســويــة الـــســـوريـــة ألــكــســنــدر الفــريــنــتــيــيــف. 
ــي يــــوري  ــروســ وبـــحـــســـب مــــعــــاون الـــرئـــيـــس الــ
ــــوف، الــــــذي ســيــحــضــر الـــقـــمـــة أيـــضـــا،  ــاكــ ــ أوشــ
ــإن الفـــــــروف ســـيـــشـــارك فــــي الــــجــــزء الــضــيــق  ــ فـ
مــن املــحــادثــات مــع نظيره األمــيــركــي أنتوني 

إلــى عــدم وجــود أي نية لــدى روسيا الحترام 
حــقــوق اإلنــســان األســاســيــة«. وشـــدد عــلــى أن 
ذلــــك »ســيــلــحــق ضـــــررًا بـــالـــعـــالقـــات مـــع بقية 
دول الــعــالــم ومــعــي«. ودان بــايــدن »األنــشــطــة 
نية  على وجــود  وشــّدد  لروسيا«،  العدوانية 
لــديــه ولـــدى الـــ«نــاتــو« بــــ«دعـــم وحـــدة أراضـــي 

أوكرانيا وسيادتها«.

بايدن مقابل بوتين
وكانت سياسة ترامب تجاه موسكو قد شّكلت 
الـــفـــرصـــة الــذهــبــيــة لــهــا لــتــرســيــخ حــضــورهــا 
الــدولــي، من خــالل سياسات خارجية حملت 
عـــنـــوان الــلــعــب عــلــى مــتــنــاقــضــات الــحــلــيــفــن 

الغربين. لكن على الرغم من لغة »الغزل« التي 
استخدمها ترامب تجاه بوتن، فإن األخير لم 
واالستفادة  األرض،  على  ترجمتها  يستطع 
مــنــهــا فـــي ســيــاســتــه وعـــالقـــتـــه ومــكــانــتــه في 
ــادة بــالده  الــغــرب، خــصــوصــا فــي مــســعــاه إلعــ
إلى اجتماعات قادة الدول الصناعية الثماني 
»جـــــي 8« )اجـــتـــمـــاعـــات مـــجـــمـــوعـــة الــثــمــانــي 
الكبرى التي تمنع روسيا من حضورها منذ 
القرم،  جــزيــرة  2014 بسبب ضّمها شبه  عــام 
ــك الـــحـــن بــصــيــغــة مــجــمــوعــة  وتــعــقــد مــنــذ ذلــ
الــســبــع(. كــذلــك لـــم يــتــمــّكــن بــوتــن مـــن تغيير 
ــه فــــي املــجــتــمــعــن  ــاهـ الــــنــــظــــرة الـــســـلـــبـــيـــة تـــجـ
أخيرًا،  الكرملن  وأكــد  واألوروبــــي.  األميركي 

أن عـــالقـــة الـــطـــرفـــن فـــي أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا. 
الكرملن  وحاشية  الــروســي  الرئيس  ويـــدرك 
 في 

ً
ــن يـــكـــون ســـهـــال أن االجـــتـــمـــاع الــثــنــائــي لـ

يتبناها  التي  الجديدة  االستراتيجية  سياق 
ز ذلك أن سمعة بوتن، 

ّ
البيت األبيض. ويعز

الـــــذي عـــاصـــر خــــالل وجــــــوده فـــي الــســلــطــة 4 
رؤســـاء أميركين )جـــورج بــوش االبـــن وبيل 
ــرامــــب(، ليست  كــلــيــنــتــون وبــــــاراك أوبـــامـــا وتــ
فــي واشنطن وفي  أفضل حاالتها حاليا  فــي 
عــواصــم أوروبــيــة عــديــدة. ويــريــد بــوتــن، بعد 
الــقــرم وارتــفــاع التوتر عسكريا  ضّمه جــزيــرة 
وأمـــنـــيـــا مـــع دول األطـــلـــســـي، أن يــقــيــم عــالقــة 
لــروســيــا مــع واشــنــطــن والـــغـــرب، عــلــى أســاس 

ما  على  خصوصا  متكئا  القطبية،  التعددية 
بنته موسكو خــالل ســنــوات حكمه، مــن لعب 
على وتر تناقض املصالح الغربية. لكن رغبة 
مــوســكــو هـــذه تــصــطــدم بــبــعــض الــتــعــقــيــدات: 
فــتــبــنــي ســيــاســيــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي في 
واشنطن مسارًا مختلفا في العالقات الدولية 
ــى رؤيــــــة لـــنـــظـــام عـــاملـــي لــيــبــرالــي،  ــ يــســتــنــد إلـ
ــرامـــب، كــأحــد عــنــاويــن  ومــتــخــلــص مـــن إرث تـ
الكرملن يشعر بأن  التصدي للصن، يجعل 

الدائرة تضيق على تكتيكاته.
العاملية«  السياسة  »دائــرة  مدير  نائبة  ورأت 
ــــي جـــامـــعـــة ســــــان بـــطـــرســـبـــرغ الـــحـــكـــومـــيـــة  فـ
ــريـــح لــصــحــيــفــة  مــــاريــــا الغـــوتـــيـــنـــا، فــــي تـــصـ
»إنـــفـــورمـــاســـيـــون« الـــدنـــمـــاركـــيـــة، أن »اتـــهـــام 
مــوســكــو بــالــتــدخــل فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
األميركية قد كّبل جموح ترامب نحو بوتن، 
الــــــذي لــــم يــحــصــل فــــي الـــنـــهـــايـــة ســـــوى عــلــى 
خفض التوتر والتوازن على جبهة العالقات 
بواشنطن، وهو يعتقد أن القمة مع بايدن ربما 
تــكــون مفتاحا ملــواصــلــة الــتــبــريــد«. وأضــافــت 
الغوتينا أن اللقاء »مسعى فقط لكي يتجنب 
بوتن التصعيد ومخاطره، ألنه لم يعد قادرًا 
عــلــى بــيــع انــتــصــارات الــســيــاســات الخارجية 
واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  للمشاكل  كبديل 
الروسي  داخــل روســيــا«. لكن مدير »املجلس 
اعتبر  كورتونوف  أنــدريــه  الدولية«  للشؤون 
أن خــلــق كــيــمــيــاء بـــن الــرئــيــســن »لـــيـــس هو 
ــم«، بــل »إظــهــار االحــتــرام املــتــبــادل وليس  األهـ
التقارب«، مضيفا أن ترامب »لم يف بما قاله«.

المسائل الشائكة
وتــــبــــدو مـــســـألـــة الــــتــــوتــــرات الـــعـــســـكـــريـــة بــن 
إليه  يسعى  الــذي  التخفيض  الطرفن محور 
موسكو،  انسحاب  بعد  خصوصا  الكرملن، 
فـــي مــايــو املـــاضـــي، مـــن اتــفــاقــيــة »الــســمــاوات 
ــاتــــو« وحــلــف  ـــ«نــ املـــفـــتـــوحـــة«، املـــوقـــعـــة بـــن الــ
وارسو السابق عام 1992، والتي لم تجددها 
واشنطن بعد رحيل ترامب. لكن حتى في هذه 
املسألة، فإن التوقعات تبدو منخفضة، بحيث 
ها لخبراء من الجانبن. ومن 

ّ
تترك مسألة بت

مسألة  أيــضــا،  الطرفن  تشغل  التي  القضايا 
األمـــن الــســيــبــرانــي، كــواحــدة مــن الــنــقــاط التي 
بشأنها.  الـــروس  مفاتحة  لأميركين  يمكن 
ــذه الـــقـــضـــيـــة لــوضــعــهــا  ــ ويـــســـتـــغـــل بــــوتــــن هــ
ــــاوض، كـــمـــفـــتـــاح ملــقــتــرح  ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاولـ ــ عـــلـــى طـ
تــعــاون روســـي - أمــيــركــي. ورأى مــراقــبــون أن 
قراصنة  هجمات  مسألة  سيقايض  »بــوتــن 
وأوروبـــا  واشنطن  دعــم  بمسألة  املعلوماتية 
لــلــحــركــات املــنــاهــضــة لـــــه«. واعـــتـــبـــر الــخــبــيــر 
»الــروس بهذه  أن  أندريه كوتونوف  الروسي 
األميركي«،  امللعب  فــي  الــكــرة  يلقون  الطريقة 
مــعــربــا عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن مــوســكــو لـــن تــقــدم 

تنازالت كبيرة في القمة. 

احتقار في واشنطن
ــيـــة فــي  ــبــــدو واشـــنـــطـــن مـــاضـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ
ــا، ومــحــاولــة  ــيــ ســيــاســة تــجــاهــل مـــوقـــع روســ
مــوســكــو اســتــثــمــار تــدخــالتــهــا الــخــارجــيــة في 
أوكرانيا  إلــى  بيالورسيا  من  املمتدة  العالم، 
إلـــى ســوريــة. ويــعــزز ذلـــك الــنــفــور الــعــالــي في 
واشنطن تجاه بوتن. وقال الخبير األميركي 
ــالــــب إنـــه  ــــن كــ ــارفـ ــ ــــي الـــــشـــــؤون الــــروســــيــــة مـ فـ
لقمة  واشنطن شعبية  فــي  تجد  أن  »يصعب 
جنيف. بل يصعب أن تجد سياسيا أو خبيرًا 
أميركيا ال يحتقر بوتن بعد التدخل السافر 
األمــيــركــي  السفير  ديــمــقــراطــيــتــنــا«. ورأى  فــي 
السوفييتي  االتحاد  في جمهوريات  السابق 
تقرير  في  سيستانوفيتش،  ستيفن  السابقة 
في »مجلس العالقات الخارجية«، أنه ال يجب 
أن تــتــكــرر كـــارثـــة قــّمــة هــلــســنــكــي بـــن تــرامــب 
يــواظــب  بــوتــن  أن  مــعــتــبــرًا   ،)2017( وبـــوتـــن 
أميركا والديمقراطيات  على »ضرب مصالح 
الغربية«، وأن بايدن »لن يتردد في قول هذه 

الحقيقة له«.
ويرى بعض الجمهورين أيضا في واشنطن 
لبوتن.  »مكافأة«  تكون  أن  القمة ال يجب  أن 
واعــتــبــر الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري املــعــتــدل بن 
ســاســي أنـــه كـــان مــن الــخــطــأ أن يــبــادر بــايــدن 
من األســاس إلــى عقد مثل هــذه القمة. وكتب 
نافالني،  بــوتــن  يسجن  »بينما  أنـــه  ســاســي 
ــيـــالروســـي  ــبـ ــيــــس الـ ــرئــ ــمـــح لـــدمـــيـــتـــه )الــ ويـــسـ
ألـــكـــســـنـــدر( لــوكــاشــيــنــكــو بــاخــتــطــاف طــائــرة 
)إللـــقـــاء الــقــبــض عــلــى مــــعــــارض(، ويــتــصــرف 
كرجل عصابات مع شعبه، فإننا نمنحه اإلذن 
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ّ
لخط

أملــانــيــا(، ونــمــنــح أفــعــالــه الــشــرعــيــة مــن خــالل 
القمة«. 

واعــتــبــر أســتــاذ الــعــلــوم السياسية فــي معهد 
كيريل  الدولية  للعالقات  الحكومي  موسكو 
تحديد  فــي  تكمن  القمة  أهمية  أن  كوكتيش 
قواعد اللعبة على الساحة الدولية الستبعاد 
أي تصعيد محتمل بن أكبر قوتن نوويتن. 
وقال كوكتيش لـ«العربي الجديد«: »يبدو أن 
الـــواليـــات املــتــحــدة ستسعى لــوضــع الــقــواعــد 
التي ستؤدي روسيا فيها دور الفتى السيئ، 
لــتــبــريــر االســـتـــثـــمـــارات فـــي مــجــال األمـــــن. أمــا 
روســيــا، فترى أن وضــع أي قواعد أفضل من 
ــع الخبير فــي الشأن 

ّ
انــعــدامــهــا«. بــــدوره، تــوق

األمـــيـــركـــي فـــي »املـــجـــلـــس الــــروســــي لــلــشــؤون 
ــيــــة(، ألــكــســي  ــة« )مـــنـــظـــمـــة غـــيـــر ربــــحــ ــيــ ــدولــ الــ
ناوموف، أن تركز القمة على قضايا التطبيع 
الــدبــلــومــاســي وعــــودة الــســفــيــريــن واألســلــحــة 
االســتــراتــيــجــيــة، وتــحــديــد مـــالمـــح املــواجــهــة 
»املتحضرة«، على غرار الوضع أثناء الحرب 
لـ«العربي  الــبــاردة. وقــال ناوموف في حديث 
الجديد«: »هناك إدراك أن القمة لن تسفر عن 

أي اختراق أو تحسن سريع في العالقات«.

قمة بايدن ـ بوتين 
آمال منخفضة

تعد القمة المرتقبة اليوم األربعاء 
بايدن،  وجــو  بوتين  فالديمير  بين 
التي  في جنيف، األولى من نوعها 
السويسرية  المدينة  تستضيفها 
السوفييتية.  الحقبة  نهاية  منذ 
بين  لقاء  استضافت  جنيف  وكانت 
أيزنهاور  ــت  دواي األميركي  الرئيس 
نيكيتا  الــســوفــيــيــتــيــي  والــزعــيــم 
وعقدت   ،1955 فــي  خروتشيف 
قمة ثانية بعد ذلك بـ30 عامًا، في 
رونالد  األميركي  الرئيس  بين   ،1985
السوفييتي ميخائيل  ريغان والزعيم 
تخفيض  لبحث  ــوف،  ــش ــات ــورب غ

سباق التسلح النووي.

جنيف... 
للمرة الثالثة

الغالف

ناصر السهلي 
موسكو ـ رامي القليوبي

ــيــــف  ــنــ تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف مـــــــديـــــــنـــــــة جــ
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــوم األربــ ــ ــيـ ــ ــة، الـ الــــســــويــــســــريــ
ــيـــركـــي والــــروســــي،  الــرئــيــســن األمـ
جو بايدن وفالديمير بوتن، في القّمة األولى 
كــثــب، ال  بــعــدمــا عــرفــا بعضهما عــن  بينهما، 
سيما خــالل عمل بــايــدن إلــى جــانــب الرئيس 
األمــيــركــي األســبــق بــــاراك أوبـــامـــا، كــنــائــب لــه، 
واطـــالعـــه عـــن كــثــب عــلــى مــلــف الــعــالقــات بن 
الــبــلــديــن، والــتــي شــهــدت خـــالل فــتــرة أوبــامــا، 
انــدالع األزمــة األوكــرانــيــة وضــّم روسيا لشبه 
جــزيــرة الــقــرم، ثــم التدخل الــروســي العسكري 
فــي ســوريــة. وتنعقد الــقــّمــة الــيــوم، فــي أجــواء 

وصف بايدن بوتين 
بالذكي فيما أشاد األخير 

بخبرة نظيره

ستبحث القمة 
التوترات العسكرية واألمن 

السيبراني

رسم قواعد اللعبة والخطوط الحمراء 
وإعادة السفيرين أقصى المتوقع

تـــوتـــر عـــــاٍل بـــن الـــبـــلـــديـــن، قـــد تـــوصـــف بغير 
ويأتي  الــبــاردة.  الــحــرب  نهاية  منذ  املسبوقة 
ذلــــك بــســبــب عـــوامـــل ّعــــــدة، يـــعـــززهـــا الــتــشــدد 
ــاه مـــوســـكـــو، وتــعــزيــز  ــبـــايـــدن تـــجـ املــــعــــروف لـ
روســيــا لــتــحــركــاتــهــا الــتــي تصفها واشــنــطــن 
بـــ«االســتــفــزازيــة والــعــدائــيــة«، ليس فقط على 
ــة، وفــــي املـــســـاحـــات الــتــي  ــ ــيـ ــ حـــدودهـــا األوروبـ
ضمن  األطلسي،  شمال  حلف  تحالف  يعدها 
نطاق أمنه اإلقليمي، بل في القارتن األفريقية 
واآلســيــويــة أيــضــا. وتــرتــفــع حـــّدة التعقيدات 
بـــن الـــبـــلـــديـــن، وســــط ضـــغـــوط فـــي واشــنــطــن 
لــتــشــديــد الــلــهــجــة مــع مــوســكــو، ال سيما بعد 
سنوات دونالد ترامب، الذي يعتبر معارضوه 
الــديــمــقــراطــيــون أنـــه تــمــادى فــي الــتــراخــي مع 
الخصم الروسي. ويأتي ذلك على وقع ازدياد 

قال معاون الرئيس الروسي يوري أوشاكوف )الصورة(، أمس الثالثاء، إن 
بايدن ستشمل وضع وآفاق  بوتين وجو  الرئيسين فالديمير  محادثات 
وقضايا  الثنائية،  بالعالقات  الدفع 
ومكافحة  االستراتيجي  االستقرار 
الــجــرائــم اإللــكــتــرونــيــة والــتــعــاون 
والقطب  والــمــنــاخ  االقــتــصــادي 
ــط  ــ ــي، والـــشـــرق األوس ــال ــم ــش ال
وسورية وليبيا وإيران. ولم يستبعد 
بيالروسيا  في  الوضع  إلى  التطرق 
مضيفًا  الــروســيــة،  والــمــعــارضــة 
ذلك  ــر  إث سيعقدان  الرئيسين  أن 

مؤتمرين صحافيين منفصلين. 

أجندة اللقاء

)Getty/تنعقد القمة في مدينة جنيف السويسرية )سيرغي بوبيليف
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يعقد الــرئــيــســان األمــيــركــي والـــروســـي، جو 
األولــى،  قّمتهما  بــوتــن،  وفالديمير  بــايــدن 
الــيــوم األربــعــاء، فــي جنيف، وســط رهانات 
 مــــن الـــطـــرفـــن عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة إيـــجـــاد 

ّ
لــــكــــل

لــلــحــوار، وربــمــا للمقايضة،  مــســائــل قــابــلــة 
ــــرى قـــد تـــبـــدو أكـــثـــر تــعــقــيــدًا،  فـــي مــقــابــل أخـ
نظرًا ملا ترى فيه واشنطن سلوكا ملوسكو 
لم يكن هو املأمول منها. وتبرز في خلفية 
ــقـــاءات عــالــيــة  ــلـ الــقــّمــة املــرتــقــبــة الــجــولــة والـ
ــايـــدن مــنــذ يــوم  املـــســـتـــوى، الـــتـــي أجــــراهــــا بـ
البريطانين  الحلفاء،  مع  املاضي،  الجمعة 
واألوروبـــيـــن وفـــي حــلــف شــمــال األطــلــســي، 
بـــن بــريــطــانــيــا وبـــروكـــســـل، والـــتـــي أفــضــت 
ــتـــحـــدي  ــلـــى »الـ جــمــيــعــهــا إلــــــى الــــتــــوافــــق عـ
الــصــيــنــي لــلــنــظــام الـــدولـــي الـــقـــائـــم«. وهـــذه 
النقطة هــي مــثــار تــســاؤالت عـــدة، حـــول ما 
إذا كان بوتن يستطيع التسلل من خاللها، 

لترطيب األجواء مع الغرب.
وكـــانـــت الــتــصــريــحــات الــروســيــة قـــد أوحـــت 
ــة  خــــالل الــفــتــرة الــســابــقــة بــمــا يــمــكــنــه إراحــ
واشنطن على هذا الصدد. لكن بوتن عاد 
ورفـــع الــســقــف أول مــن أمـــس اإلثـــنـــن، وهــو 
مــا يمكن وضــعــه فــي إطـــار الضغط، مؤكدًا 
الشراكة االستراتيجية بن موسكو وبكن، 
والـــتـــي »يـــحـــاول الـــغـــرب هــدمــهــا«. ووصـــف 
الرئيس الــروســي، فــي حــوار مــع شبكة »أن 
الــتــعــاون بن  األميركية مستوى  بــي ســي« 
مــوســكــو وبــكــن بـــ«غــيــر املــســبــوق«. وتــبــدو 
ــدم الــعــالقــة  ــى مـــحـــاولـــة هــ ــارة بـــوتـــن إلــ ــ إشــ
الـــروســـيـــة - الــصــيــنــيــة، فـــي وقــــت لـــم تخف 
إلى  ميلها  الديمقراطية  األميركية  اإلدارة 

سامر إلياس

ــــس الـــثـــالثـــاء،  ــا، أمـ ــيـ ــن الـــكـــرمـــلـــن رســـمـ ــلـ أعـ
أســـمـــاء الـــوفـــد املـــرافـــق لــلــرئــيــس فــالديــمــيــر 
ــــذي سيجمعه  بـــوتـــن خــــالل لـــقـــاء الــقــمــة الـ
بــايــدن فــي جنيف،  بنظيره األمــيــركــي جــو 
الالئحة  األربـــعـــاء. وتــشــي  الــيــوم  بعد ظهر 
إدارة  بــوتــن على  بــعــزم  لــأســمــاء  الطويلة 
ــــع واشــــنــــطــــن، ومـــتـــعـــدد  حـــــــوار »جـــــــــدي« مـ
الــتــي عقدها  ات  الــلــقــاء أن  الــجــوانــب، علما 
مع نظيره األميركي السابق دونالد ترامب 
لــم تحمل هــذا الــعــدد مــن األســمــاء الرفيعة 
الــتــي رافــقــتــه إلــيــهــا. مــن الــجــهــة األمــيــركــيــة، 
الــثــالثــاء، تفاصيل كثيرة  لــم تــخــرج، أمــس 
عــن أســمــاء املــســؤولــن الــذيــن سيحضرون 
اجــتــمــاع بــوتــن - بــايــدن، علما أن الرجلن 
بينهما،  انــفــراد  على  قمة  مطلقا  يعقدا  لــن 
إذ إنه حتى الساعة األولى من القمة، التي 
ســتــتــضــمــن لـــقـــاءهـــمـــا، ســـتـــكـــون بــحــضــور 
بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزيــر 
الــروســي سيرغي الفــروف. وليس  ونظيره 
كــان جيك سوليفان،  إذا  مــا  واضــحــا أيضا 
سيحضر  لبايدن،  القومي  األمــن  مستشار 
إلــــى جــنــيــف، وهــــو أمــــر مـــرجـــح، عــلــمــا أنــه 
في  السويسرية  املدينة  إلــى  قد توجه  كــان 
للقمة،  املــاضــي، تمهيدًا  أيـــار  مــايــو/  شــهــر 
والتقى مع سكرتير مجلس األمن الروسي 
ــان بــلــيــنــكــن قد  ــ نــيــكــوالي بـــاتـــروشـــيـــف. وكـ
ــــروف، لـــلـــمـــرة األولــــــــى، فــــي 20  ــــالفـ الـــتـــقـــى بـ

الصن،  ملواجهة  الــدولــي  التحالف  توسيع 
ــان الــشــعــار املـــرفـــوع رســمــيــا  وحـــتـــى وإن كــ
ــم«، مــع  ــالــ ــعــ ــيـــات الــ ــقـــراطـ ــمـ ــاد ديـ ــ ــــحـ ــو »اتـ هــ
العودة األميركية إلى التعاون مع الشركاء 
الدولين، والتي كانت قد وصلت إلى أدنى 
بــايــدن، دونالد  مستوياتها في عهد سلف 
تـــرامـــب. ومـــن كـــورنـــوال فـــي أقــصــى جــنــوب 
غـــربـــي إنـــكـــلـــتـــرا، حــيــث حــضــر بـــايـــدن قمة 
يومي  الكبرى، بن  السبع  الــدول  مجموعة 
ــد املــاضــيــن، إلـــى بــروكــســل  ــ الــجــمــعــة واألحـ
التقى بالحلفاء في قمة حلف شمال  حيث 
األطــلــســي أول مــن أمــس اإلثــنــن، والــزعــمــاء 
واملــــســــؤولــــن األوروبـــــيـــــن أمـــــس الـــثـــالثـــاء، 
حضرت الصن كبند أساسي، على طاوالت 
الحوار، وفي بيانات رسمية، وهي مرشحة 

أن تكون كذلك اليوم في جنيف.
وتــمــكــن بــايــدن مــن تــبــديــد بــعــض املــخــاوف 
لــدى األوروبـــيـــن، والــتــي كــانــت قــد زرعتها 
سنوات ترامب األربع في البيت األبيض، ال 
سيما منذ زيارته األولى إلى القارة العجوز 
عام 2017، حن أشاد بـ«بريكست«، وباشر 
التي  الكتلة األوروبية،  »حربا تجارية« مع 
ــداء، وقــولــه إنها  ــ وضــعــهــا فــي مــصــاف األعــ
ــن الــــصــــن«. ورفــــــع بـــايـــدن  ــثــــر ضــــــررًا مــ »أكــ
فــي جولته شــعــار »عـــودة أمــيــركــا«، متخذًا 
العالم تقف مع  أيضا شعار »ديمقراطيات 
الظاهر،  في  الشعار،  هذا  ويبدو  بعضها«. 
بيد  األطلسي،  ولحلف  لأوروبين  مريحا 
أن »تــوحــيــد الــديــمــقــراطــيــات« فــي الــجــوهــر 
لــيــس ســـوى تعبير عــن رغــبــة أمــيــركــيــة في 
مــحــاصــرة الــصــن، وهـــو مــا تــؤكــده قـــراءات 
ــيـــن لــتــحــركــات واشــنــطــن في  خـــبـــراء أوروبـ
أوروبا، بما في ذلك القمة املرتقبة اليوم في 

جنيف بن بايدن وبوتن. 
ويعكس بايدن في جولته خصوصا رؤية 
الــديــمــقــراطــيــن فــي واشــنــطــن، وإلـــى حـــّد ما 
أيضا بعض الجمهورين املعتدلن، والتي 
ــات املـــتـــحـــدة ال يــمــكــنــهــا  ــ ــــواليـ الـ تــعــتــبــر أن 
وحــدهــا مــواجــهــة الــتــحــدي الــصــيــنــي، وهــي 
تحتاج بشدة إلى حلفاء أقوياء، وخصوصا 
في أوروبا. هذا ما يطرحه كبير املحللن في 
مــركــز األبــحــاث األملــانــي »جــيــرمــان مــارشــال 

مجلس  انعقاد  هامش  على  املاضي،  مايو 
ريكيافيك  فــي  الشمالية  القطبية  املنطقة 
في أيسلندا. ويعد بلينكن، كما بايدن، من 
مواقفه  واتسمت  املتشددين،  »األطلسين« 
امللف  في  بالتشدد حيال روسيا، ال سيما 
األوكراني، إال أن تصريحاته األخيرة تشي 
ــتـــن بـــاعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة حــيــال  بـــإيـــمـــانـــه املـ
موسكو قريبة من تلك التي حاول الرئيس 
اعتمادها،  أوباما  بــاراك  األسبق  األميركي 
عــبــر مــحــاولــة »تــصــفــيــر« املــشــاكــل، وإعــطــاء 

األولوية للحوار، دون تقديم تنازالت.
وكـــان مــوقــع »أكــســيــوس« قــد ذكـــر أن فريق 
من  الخبراء،  من  استعان بمجموعة  بايدن 
السابق  الرئيس  إدارة  ضمن مسؤولن في 
دونالد ترامب، لالستفادة من آرائهم بشأن 
القمة مع بوتن. وقالت شبكة »سي أن أن« 
ر معظم أوقـــات فــراغــه خالل 

ّ
إن بــايــدن سخ

جولته األوروبــيــة، التي بــدأت يــوم الجمعة 
املاضي، للبحث مع بلينكن وسوليفان في 

املسائل التي يجب فتحها مع بوتن.
من جهته، يرافق الرئيس الروسي مساعده 
يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي 
ــروف. كــمــا يــضــم الــوفــد املــتــحــدث باسم  ــ الفـ
الـــكـــرمـــلـــن ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، والــســفــيــر 
ــات املــتــحــدة أنــاتــولــي  الـــروســـي لـــدى الـــواليـ
أنــتــونــوف، ورئــيــس األركـــان العامة للقوات 
املــســلــحــة الــروســيــة فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، 
الخارجية سيرغي ريابكوف،  ونائب وزير 
دمــيــتــري  الــرئــاســيــة  اإلدارة  مـــديـــر  ونـــائـــب 
كوزاك، واملبعوث الخاص للرئيس الروسي 

إلى سورية ألكسندر الفرنتييف.
ويدل حضور كوزاك على أن القمة ستشهد 
بــحــثــا تــفــصــيــلــيــا بـــشـــأن أوكــــرانــــيــــا، فــيــمــا 
ــود ريـــابـــكـــوف والفــرنــتــيــيــف أن  ــ يــعــنــي وجـ
إيـــران وســوريــة ستكونان أيــضــا فــي صلب 
ــدة الــــلــــقــــاء. وتـــكـــشـــف عـــضـــويـــة الـــوفـــد  ــنــ أجــ
الروسي أن األزمــة األوكرانية ســوف تحتل 
ــبـــحـــث، مـــــع مـــشـــاركـــة  ــلـ ــعـــــة لـ مـــســـاحـــة واســـ
كــــــوزاك، وهــــو املـــســـؤول املــبــاشــر عـــن إدارة 
ــة. وتــكــشــف تــصــريــحــات  ــيــ ــرانــ األزمــــــة األوكــ
املــســؤولــن مــن الطرفن خــالفــات جدية في 
املتحدة كييف،  الواليات  امللف. وتدعم  هذا 

إلـــــى أن مـــوســـكـــو تــســعــى إلـــــى طـــــرح خــطــة 
القمة  تفصيلية للتفاهمات حول امللف في 
املــنــتــظــرة. وقــبــل أقـــل مــن شــهــر عــلــى انتهاء 
ــال املـــســـاعـــدات  ــ ــإدخـ ــ ــتـــفـــويـــض األمــــمــــي بـ الـ
إلـــى ســوريــة، تــركــز الـــواليـــات املــتــحــدة على 
الــجــانــب اإلنـــســـانـــي وتـــشـــدد عــلــى ضــــرورة 
ــة لـــلـــمـــســـاعـــدات فــي  ــيــ ــافــ فـــتـــح مـــعـــابـــر إضــ
املــنــاطــق الــخــارجــة عــن سيطرة الــنــظــام. في 
املقابل، تريد موسكو استغالل هذه النقطة 
للحصول  األميركي  الجانب  على  للضغط 
على تنازالت، من ضمنها تخفيف »قانون 
قيصر« )العقوبات األميركية(، الذي يعطل 
 استثمارات 

ّ
مشروعات إعادة اإلعمار وضخ

إلــى فــّك عزلة  في سورية. وتسعى موسكو 
الــنــظــام الــســوري عــربــيــا ودولـــيـــا، وتحسن 
الظروف املعيشية واالقتصادية في مناطق 
 
ّ
ــار، وضــخ ــمـ ســيــطــرتــه، والـــبـــدء بـــإعـــادة اإلعـ

االستثمارات وعودة الالجئن. أكد بوتين الشراكة االستراتيجية بين موسكو وبكين )بافل غولوفكين/ فرانس برس(

)Getty/دعا بلينكن إلى ضرورة الحوار مع روسيا )ألكس وونغ

فــي مواجهة  أوروبـــا كعبء على سياساته 
الحالي يرى  الرئيس األميركي  بكن«، وأن 
»أهمية أكبر ألوروبــا في تصاعد املواجهة 

)مع بكن(«. 
بــايــدن عــلــى جــمــع جبهة  ويـــراهـــن معسكر 
مـــن الــســيــاســات الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة 
ــة بـــكـــن. وبـــنـــاء  ــهـ ــواجـ ــم فــــي مـ ــالـ ــعـ حـــــول الـ
قّمة  عقد  حــول  مقترحه  أيضا  يأتي  عليه، 
الديمقراطيات في واشنطن الخريف املقبل. 
فــالــتــنــافــس وتــوتــر الــعــالقــة والــخــطــاب بن 
الواليات املتحدة والصن، على املستويات 
ــة والــتــقــنــيــة  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ الـــســـيـــاســـيـــة واأليــ
والـــعـــســـكـــريـــة، تـــضـــع واشـــنـــطـــن فــــي مــوقــع 
الباحث عن حشد تحالف أوســع من داخل 
ــا مـــن خــارجــهــا.  ــة، وأيـــضـ ــ ــيـ ــ الـــقـــارة األوروبـ
ويــضــع ذلـــك مـــشـــروع بـــايـــدن فـــي حــالــة من 
لقّمة  املــدعــوة  لأنظمة  التصنيف  ســجــال 
يــســتــطــيــع تجنب  كــــان  إذا  الـــخـــريـــف، ومــــا 
ــيــــس الـــــــــــوزراء املــــجــــري فــيــكــتــور  دعـــــــوة رئــ
، األقرب نظامه إلى الشعبوية، 

ً
أوربان، مثال

فــاونــد« يــاكــوب فــونــك. ومثله يــذهــب أيضا 
مـــديـــر قــســم الــــدراســــات الـــدولـــيـــة فـــي مــركــز 
الدراسات الدولية اإليطالي، ريكاردو أكارو، 
إذ يعتبر أنه »من األهمية بمكان لسياسات 
كنقطة  بكن  استحضار  الخارجية  بــايــدن 
مــركــزيــة فــي الــعــالقــة مــع أوروبــــــا«، بحسب 
ــيــــة عــلــى جــولــة  تــعــلــيــقــه لــلــصــحــافــة األوروبــ
بــايــدن. الـــقـــراءة ذاتــهــا تــذهــب إلــيــهــا مــديــرة 
املــجــلــس األوروبــــــــي لــلــعــالقــات الــخــارجــيــة 
ــرلـــن، يـــانـــا بــوغــلــيــريــن، مــعــتــبــرة في  فـــي بـ
تصريحات للصحافة األملانية والدنماركية 
ــايـــدن يــســيــر عــكــس تـــرامـــب الــــذي قــرأ  أن »بـ

املتطرف  اليميني  الــهــنــد  وزراء  رئــيــس  أو 
ناريندرا مودي.

وكان بايدن قد عّبر عن رغبته في توسيع 
التحالف، في فبراير/ شباط املاضي، حن 
قــال إن الــواليــات املــتــحــدة وأوروبــــا وآســيــا 
مضطرة ملواجهة حكومة بكن. وفي مقال 
رأي لـــه فـــي »واشــنــطــن بـــوســـت«، نــشــر في 
ــران الـــحـــالـــي، كــتــب بــايــدن  ــزيـ 6 يــونــيــو/ حـ
 عــن رغــبــة بـــالده فــي »الــتــركــيــز عــلــى كيفية 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــات الـ ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــام الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ  قـ
بــوضــع  ــر،  ــ ــ آخـ ــلـــد  بـ أو أي  الــــصــــن  ولــــيــــس 
قواعد القرن الـ21 للتجارة والتكنولوجيا«، 
مـــشـــددًا عــلــى أن أكـــبـــر الــديــمــقــراطــيــات في 
الـــعـــالـــم »ســـتـــقـــدم حـــلـــواًل عـــالـــيـــة املــســتــوى 
البنية  لتطوير  الصينية،  للحلول  كبديل 
ــة  ــايــ ــرعــ ــة والــ ــيــ ــمــ ــرقــ ــة والــ ــ ــاديــ ــ الـــتـــحـــتـــيـــة املــ
الــصــحــيــة، والــتــي تــكــون أكــثــر اســتــدامــة مع 

دعم التنمية العاملية«.
وفي ما يشبه مالقاة واشنطن في منتصف 
الطريق، خطا حلف الـ«ناتو« أول من أمس 
خطوة إضافية في إطار سياسة »اليقظة« 
عامليا.  الطموحة  الصينية  السياسات  إزاء 
الختامية  األطــلــســي  بــيــان قمة  مــن  إذ ظهر 
ــاء، بــن  ــفــ ــلــ أن تـــســـويـــة حــــضــــرت بـــــن الــــحــ
و«تحديا  لأميركين  »عــدوًا«  بكن  اعتبار 
ومنافسا« لأوروبين، وهو ما يعد تقدما 
لــبــايــدن. ومــقــابــل أال تصل لغة أوروبــــا إلى 
ــح بــايــدن 

ّ
ــّد تصنيف الــصــن عـــــدّوًا، تــســل حـ

ــمـــوقـــف غــربــي  ــه مــــع بــــوتــــن بـ ـ
ّ
ــت ــمـ عـــشـــيـــة قـ

ت روسيا 
ّ
بعدما ظل متشدد تجاه روســيــا، 

األطلسي.  لحلف  األكــبــر«  »الــتــهــديــد  تشكل 
األميركية  القمة  تعقد  الخلفية،  هــذه  وفــق 
واشنطن  تصبو  ففيما  الـــيـــوم.  الــروســيــة  ـــ  ـ
إلــى شــّد عضد تحالف أوســع من التحالف 
ــربـــي، ملـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــصــيــنــيــة،  ــغـ الـ
ــات عـــاملـــيـــة فــي  ــديـ واعــــتــــبــــارهــــا هـــــذه الـــتـــحـ
مــواجــهــة »الــديــمــقــراطــيــات الــلــيــبــرالــيــة«، قد 
ــأمــــل فــــي اســــتــــغــــالل هـــذه  ــكــــون روســــيــــا تــ تــ
األعباء  بعض  لتخفيف  بالتحديد  النقطة 
عـــن كــاهــلــهــا، والـــتـــي تــجــعــل أزمـــــات بــوتــن 

متضخمة جدًا.
ناصر...

تريد واشنطن شّد 
عضد تحالف أوسع من 
الغرب لمواجهة الصين

زيلينسكي  فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس 
مجموعة  املتحدة  الــواليــات  مشاركة  حــول 
»نـــورمـــانـــدي« )أملــانــيــا وفــرنــســا وأوكــرانــيــا 
ــــاس، وتـــؤكـــد  ــبـ ــ ــة دونـ ــ وروســـــيـــــا(، بـــحـــل أزمــ
أنــهــا ليست طــرفــا فــي الــحــرب الـــدائـــرة بن 
االنــفــصــالــيــن فـــي جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك 
ولوغانسك غير املعترف بهما دوليا، وبن 
ــرفـــض مـــوســـكـــو بـــشـــدة ضــم  كـــيـــيـــف. كـــمـــا تـ
الـــ«نــاتــو«، وتعتبره »تهديدا  إلــى  أوكــرانــيــا 

وجوديا«.
وفـــــي مـــلـــف إقـــلـــيـــمـــي آخــــــر، تـــبـــرز مــشــاركــة 
ألــكــســنــدر الفــرنــتــيــيــف، املـــبـــعـــوث الــخــاص 
ــة، ورئــيــس  لــلــرئــيــس الــــروســــي إلــــى ســــوريــ
ــان الــروســيــة الــعــامــة لــلــقــوات املسلحة  األركــ
جال  الــذي  غيراسيموف،  فاليري  الروسية 
مع الفروف في منتصف 2018 على باريس 
وبــرلــن وبــعــض الــعــواصــم الــعــربــيــة لبحث 
ــا يشير  مـــوضـــوع الـــالجـــئـــن الـــســـوريـــن، مـ

وهي أعلنت عن تزويدها بأسلحة إضافية 
ملــواجــهــة الــحــركــات االنــفــصــالــيــة والــوقــوف 
كما تشدد  الروسية«،  »التدخالت  في وجه 
على دعمها لوحدة األراضي األوكرانية وال 
تــعــتــرف بــضــم روســيــا لشبه جــزيــرة الــقــرم. 
أمـــا مــا يثير حفيظة مــوســكــو، فــهــو إعــالن 
بايدن أخيرًا، أن »استمرار النزاع في منطقة 
عائقا  يكون  لن  أوكرانيا،  دونباس، شرقي 
أمــــام انــضــمــام أوكـــرانـــيـــا إلــــى حــلــف شــمــال 
األطــلــســي«. لكن روســيــا تــرفــض اقــتــراحــات 

حضور دميتري كوزاك 
يعني البحث تفصيليًا بشأن 

أوكرانيا

ال شّك في أن الصين 
ستكون حاضرة في قمة 

جو بايدن وفالديمير 
بوتين، في وقت تسعى 

فيه واشنطن إلى فّك 
ارتباطات دول كثيرة ببكين

تدّل أسماء الوفد 
المرافق لفالديمير بوتين 

في قمته مع جو بايدن، 
على أن مروحة واسعة 

من المسائل الدولية 
ستكون حاضرة على 

طاولة الحوار

Wednesday 16 June 2021 Wednesday 16 June 2021
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سياسة

مصدر دبلوماسي: 
هذه األحكام تزيد أوراق 
المساومة لدى السيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

ــائــــل  وجـــــــه الــــنــــظــــام املـــــصـــــري رســ
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ألطـــــــــــــــراف مــــخــــتــــلــــفــــة، خـ
وداخـــلـــيـــة، بـــإصـــراره عــلــى إصـــدار 
الحكم بإعدام 12 من قيادات جماعة اإلخوان 
املسلمن، هم كل السجناء من املحكوم عليهم 
»اعــتــصــام  فـــي الــقــضــيــة املـــعـــروفـــة إعــالمــيــا بـــ
إقامة  فــتــرة  فــي  الــتــي دارت وقائعها  رابــعــة«، 
االعتصام حتى فضه بالقوة املفرطة بمذبحة 
اكتفت  إذ  آب 2013،  فــي 14 أغسطس/  رابــعــة 
أول من  الــصــادر  النقض، في حكمها  محكمة 
أمـــس، بتخفيف بــعــض أحــكــام الــســجــن، التي 
كان أقصاها 10 سنوات، وأبقت أحكام اإلعدام 

واملؤبد كما هي.
ــذا الــحــكــم ســابــقــة تــاريــخــيــة تعبر  ويــمــثــل هــ
عــن الــوضــع القانوني الهش الــذي بــات يهدد 
مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة بــشــكــل عــــام في 
ــاء الـــجـــمـــاعـــة، املــحــكــوم  مـــصـــر. فـــقـــادة وأعــــضــ
عليهم بــاإلعــدام، لم يــدانــوا بقتل أي شخص، 
نظرًا لعدم معرفة طبيعة الجناية في حاالت 
بالفض،  القائمة  الشرطة  فــي صفوف  الــوفــاة 
بمساعدة الجيش، ما يخرج الحكم عن إطار 
املصرية،  النقض  ملحكمة  املــعــروفــة  الــســوابــق 
صارمة  شروطا  بوضعها  ُعرفت  لطاملا  التي 

لتأييد أحكام اإلعدام.
النظام  أدخله  الــذي  القانوني  التعديل  أن  إال 
على قانون محكمة النقض عام 2017 بحجة 
املحكمة  العدالة« جعل  تحقيق  في  »اإلســـراع 
تــمــضــي مــســرعــة فـــي الــنــظــر بــالــطــعــون على 
أن  كــاٍف، ودون  تدقيق  الجنايات دون  أحكام 
املوضوعية  للدراسة  بإعادتها  ملزمة  تكون 
فـــي مــحــاكــم الــجــنــايــات مـــرة أخـــــرى، مـــا حقق 
بالفعل سرعة في النظر بالقضايا، وبخاصة 
املتهم  »الــعــنــف واإلرهـــــاب«،  بــوقــائــع  املتعلقة 
النظر   

ّ
بغض السياسيون،  املــعــارضــون  فيها 

 عــن ذلــك 
ً
عــن تحقيق الــعــدالــة بــذاتــهــا. فــضــال

فإن القضية، منذ تحريكها، مضت في اتجاه 

ــنـــهـــم مــحــكــومــون  ــاء »اإلخـــــــــــــوان«، ومـ ــ ــــضـ وأعـ
غيابيا فــي قضية رابــعــة ذاتــهــا، وكــذلــك بعيد 
األميركية  اإلدارة  مــع  متقدمة  اتــصــاالت  فتح 
الـــجـــديـــدة، يــعــبــر عـــن الــتــوجــه الــقــائــم للنظام 
حتى اآلن، وهو املضي قدما في التأكيد على 
غــلــق أي احـــتـــمـــاالت لــلــمــصــالــحــة مـــع جــمــاعــة 
»اإلخوان« بصفة خاصة، واإلسالم السياسي 

واملعارضة غير املستأنسة بشكل عام.
ووصـــــــف مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي مــــصــــري، فــي 
بأنه  السلوك  الجديد«، هذا  »العربي  لـ حديث 
»تكتيك خاص برئيس الجمهورية عبد الفتاح 
الــســيــســي، والــجــمــيــع يــنــفــذه وفــقــا لتعليماته 
فاملفاوضات واالتصاالت بشأن  الشخصية«، 
واملحاكمات  واالعتقاالت  املعارضن  أوضــاع 
في رأيه يجب أن تكون بمنأى تام عن السياسة 
املصرية املحلية حيالهم، بما في ذلك األحكام 
القضائية ضدهم، وقــرارات سحب الجنسية، 
ــن اإلجــــــــراءات،  وتـــجـــديـــد الــحــبــس وغـــيـــرهـــا مـ
اعتقادًا من السيسي بأن إظهار هذه املواقف 

يكسب مصر احتراما أكبر لدى اآلخرين. 
وأضاف املصدر أنه في الوقت ذاته تؤدي مثل 
هـــذه األحــكــام إلـــى زيــــادة األوراق الــتــي يمكن 
إذ   ،

ً
املساومة عليها مستقبال قبول  للسيسي 

يسمح له القانون بالتدخل في أي وقت للعفو 
ــدام،  ــاإلعـ االســتــثــنــائــي عـــن املــحــكــوم عــلــيــهــم بـ
املتاحة  القانونية  الفترة  انقضاء  بعد  حتى 
بأسبوعن  واملــقــدرة  العقوبة،  لتغيير  أمــامــه 
ــراءات الجنائية. كما  ــ اثــنــن وفــق قــانــون اإلجـ
أن هــنــاك عـــشـــرات الــســوابــق خـــالل الــســنــوات 
ــمـــال تــنــفــيــذ أحـــكـــام  ــإهـ ــة بـ ــيـ الـــعـــشـــريـــن املـــاضـ
اإلعـــــدام لــســنــوات طــويــلــة، أو الــتــبــاطــؤ فيها، 
على الرغم من مسارعة الدولة بتنفيذ األحكام 
في قضايا العنف ذات الطابع السياسي خالل 

السنوات الخمس األخيرة.
لكن مصدرًا أمنيا مطلعا رّجــح أال تحدث أي 
استثناءات إلنقاذ »اإلخــوان« املحكوم عليهم 
السياسية  إذا تغيرت األوضــاع  باإلعدام »إال 
إحــراز  فقط  وليس  وخــارجــيــا،  داخليا  تماما، 
تقدم في املحادثات مع قطر وتركيا«. وأشار 
إلــــى أن الــنــظــام »ال يـــرغـــب عــلــى اإلطـــــالق في 
توجيه رسالة إيجابية من أي نوع لإلخوان. 
وإلــــى جــانــب املــحــكــوم عــلــيــهــم بــــاإلعــــدام، فــإن 
بالوفاة  مــهــددون  املحبوسن  الجماعة  قـــادة 
داخل السجن، والنظام ال يكترث إطالقا بهذه 
املــســألــة«. وأوضــــح املــصــدر أن مــســألــة موعد 
ـــدرس بواسطة وزارة 

ُ
ت اإلعـــدام  أحــكــام  تنفيذ 

الــداخــلــيــة ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة واملــخــابــرات 

ــة، عــلــى ضــــوء األوضـــــــاع االجــتــمــاعــيــة  ــامـ ــعـ الـ
إعــدام  مواعيد  فاختيار  القائمة،  والسياسية 
ــاء خـــاليـــا »أنـــصـــار  هـــشـــام عـــشـــمـــاوي وأعــــضــ
منذ  أخـــرى  تكفيرية  وعناصر  املــقــدس«  بيت 
2017 وحتى اآلن يتم بترتيب دقيق، وتتحّن 
أحـــوااًل معينة تكون فيها  ذلــك  فــي  السلطات 
شــعــبــيــة الــنــظــام مــرتــفــعــة، أو لــالســتــفــادة من 
ــع لـــســـيـــاســـات الــــدولــــة،  ــ تــــرويــــج إعــــالمــــي واســ
كـــاألعـــمـــال الــفــنــيــة عـــن مــحــاربــة اإلرهــــــاب في 
لتوجيه رسائل معينة  أو  املاضين،  العامن 
ــدد املـــصـــدر عــلــى أن الــحــكــم في  لــلــخــارج. وشــ
حــالــة قــيــادات »اإلخــــوان« فــي رابــعــة، وإن كان 
الناحية  من  للطعن  قابل  وغير  ونهائيا  باتا 
ــقــــرار يـــضـــع فــي  الـــقـــانـــونـــيـــة، فـــلـــن يــنــفــذ إال بــ
داخليا  للتنفيذ،  املختلفة  األبــعــاد  الحسبان 
وخارجيا، من األجهزة الرسمية للدولة، وعلى 

رأسها رئيس الجمهورية.
املاضي  نيسان  إبريل/  في  السلطات  ونفذت 
أحكام اإلعدام بحق 16 من املدانن في أحداث 
ــة، الـــتـــي تــلــت فـــض اعــتــصــامــي رابــعــة  كــــرداســ
والنهضة، وذلك بالتزامن مع عرض مسلسل 
»االختيار 2«. واعتبرت منظمات حقوقية ذلك 
إشارة إلى تسارع وتيرة تنفيذ أحكام اإلعدام 
ــان عــلــيــه الــحــال  ــا كــ فـــي مـــصـــر، عــلــى عــكــس مـ
سابقا، ال سيما وأنها جاءت في املركز الثالث 
عامليا في تنفيذ أحكام اإلعدام في عام 2020، 
ــران، بحسب تــقــاريــر منظمة  ــ بــعــد الــصــن وإيـ

العفو الدولية.

يؤكد إصدار محكمة 
النقض حكمًا بإعدام 

12 من قيادات جماعة 
اإلخوان المسلمين أن 

السلطات المصرية أغلقت 
أي احتماالت للمصالحة 

مع »اإلخوان«

لم يدن قادة »اإلخوان« بقتل أي شخص )محمد الشاهد/فرانس برس(

الجناة  الـــدم والــضــحــايــا، ال  محاسبة شــهــود 
ـــتـــل عــلــى أيـــديـــهـــم مـــئـــات املـــواطـــنـــن، 

ُ
الـــذيـــن ق

وحــتــى إن تعبير »فـــض اعــتــصــام رابـــعـــة« لم 
التي  القضية،  هــذه  لُيطلق على  يعد مناسبا 
وحسب.  املعتصمن  ملحاسبة  موجهة  باتت 
وتــــجــــاهــــل الــــقــــضــــاء املـــــصـــــري كـــــل الـــــدالئـــــل، 
املــوثــقــة فــي الــتــقــاريــر الــدولــيــة وحــتــى املحلية 
والــحــكــومــيــة، الـــتـــي تــنــســف مــحــاولــة الــنــظــام 
تصدير ما حدث وكأنه كان معركة وجود بن 
تيار إرهابي وقــوات الدولة، وأن كال الطرفن 
كانا مسلحن، وأن االعتصام كان خطرًا على 
األمن القومي، وأنه كان ساحة الرتكاب جرائم 
قتل وتعذيب ملعارضي الرئيس الراحل محمد 
مرسي ومؤيدي الرئيس املصري عبد الفتاح 
املقتولون  ومنهم  املعتصمن،  وأن  السيسي، 
واملــتــهــمــون الــذيــن قــدمــوا للمحكمة وأديــنــوا، 
ــراد الــجــيــش والــشــرطــة  ــ حـــرضـــوا عــلــى قــتــل أفـ
ــا تـــاله مــن أحـــداث  خـــالل فــض االعــتــصــام، ومـ
ــام فـــي كـــرداســـة  شــغــب انــتــقــامــيــة ضـــد األقــــســ
وهــذا  الصعيد.  محافظات  وبــعــض  بالجيزة 
األمر ال يستوي مع أبسط األدلة، وعلى رأسها 
ما أعلنه وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم 
مــن أن الــشــرطــة وجـــدت فــي اعــتــصــام رابــعــة 9 
أســلــحــة آلــيــة وطــبــنــجــة )مـــســـدس قــديــم جـــدًا( 
واحــدة و5 فــرد خــرطــوش، بعدما كــان ُيصور 
في وسائل اإلعالم، وحتى اآلن، بأن االعتصام 

كان به أسلحة ثقيلة.
القضاء  تناسى  الحقيقة،  محو  فــي  وإمــعــانــا 
املـــصـــري، خـــالل التحقيق واملــحــاكــمــة، واقــعــة 
العزل،  املواطنن  600 و700 من  ما بن  مقتل 
حـــســـب بـــيـــانـــات مــنــظــمــات حــقــوقــيــة رســمــيــة 
حكومية. فلم يتم استدعاء أي من املسؤولن 
عـــــن الـــــفـــــض، بـــيـــنـــمـــا وجــــهــــت لــلــمــعــتــصــمــن 
الــســجــنــاء اتــهــامــات بــالــنــســبــة لــســفــك الـــدمـــاء، 
وتعطيل  تصريح  دون  اعــتــصــامــات  كتنظيم 
الـــطـــرق واملـــــواصـــــالت. بــــل، واكـــتـــفـــت الــنــيــابــة 
بــنــدب قــــاٍض مــن محكمة اســتــئــنــاف الــقــاهــرة 
ــمـــن، كـــواقـــعـــة  ــتـــصـ ــعـ ــي قـــتـــل املـ ــ لــلــتــحــقــيــق فـ
مستقلة بــذاتــهــا عــن جــريــمــة االعــتــصــام. لكن 
مــا حصل فعليا فــي ذلــك التحقيق، مــن واقــع 
أوراق حصل عليها »العربي الجديد«، اقتصر 
الــوفــاة وبعض  إثــبــات  على تجميع محاضر 
ــر الـــشـــرطـــيـــة اإلداريــــــــــة، الـــتـــي وثــقــت  املـــحـــاضـ
خــــالل ســـاعـــات الـــفـــض، وأثـــبـــت فــيــهــا جميعا 
أن الــفــض تـــم بــواســطــة قــــوات الـــشـــرطـــة، بعد 
بركات،  هشام  الراحل  العام  النائب  استئذان 
في محاولة لقوننة إجراءات الفض وما ترتب 
ــزامـــن هــذا  عــلــيــهــا مـــن ســفــك لـــلـــدمـــاء. إال أن تـ
وتركيا،  قطر  مع  املصري  التقارب  مع  الحكم 
الدولتن اللتن استضافتا اآلالف من قيادات 

رسالة للخارج وتمسك برفض المصالحة داخليًا

أحكام اإلعدام في قضية رابعة
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