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منظمات حقوقية تونسية
تنتقد القمع البوليسي

لم يحسم لقاء زعيمي تحالف الفتح هادي العامري ،والتيار الصدري مقتدى الصدر،
أول من أمس السبت ،مسألة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ،وذلك مع تعويل
على وساطة إيرانية جديدة لتقريب وجهات النظر بين األفرقاء العراقيين والتوصل
إلى صيغة توافقية

انتقدت منظمات
حقوقية تونسية
ما وصفته بـ«القمع
البوليسي» لتظاهرات
يوم الجمعة الماضي،
معتبرة أنها لن تسمح
بعودة تونس إلى زمن
االستبداد

العراق

وساطة إيرانية
مرتقبة

تونس ـ بسمة بركات

فشل اجتماع
الصدر والعامري يدفع
نحو تدخل طهران في
تشكيل الحكومة

للحديث تتمة...

رسائل  14يناير
في تونس
وليد التليلي

يتداول التونسيون حتى اليوم فيديو
ذلك الشاب الذي كان يسير بدراجته
الهوائية وسط الشارع ،يوم الجمعة
املاضي ،عندما صفعه شرطي على
وجهه .لم يكن الشاب يحمل حجرًا
وال هراوة ،لم يكن حتى يصرخ أو
يرفع شعارًا ،كان ّ
يمر بهدوء من
دون خوف من أحد ،حتى بادرته
تلك الصفعة املجانية من ذلك
الشرطي الذي لم يستوعب شيئًا
من سنوات الحرية والعدالة االنتقالية
ومفهوم األمن املحايد .كان مشهدًا
ً
ّ
لخص يومًا حافال باالعتداءات على
املتظاهرين يوم الجمعة املاضي
ّ
في ذكرى الثورة التونسية ،وصور
للعالم حقيقة ما يحدث في تونس،
وباألخص كان مؤشرًا على ما
سيحدث في قادم األيام.
ّ
لم يقل الرئيس قيس سعيد شيئًا
عن ذلك الشاب وهو يتحدث عن
استشارته اإللكترونية مع الشباب،
ّ
بل تهكم على املتظاهرين« :بضع
مئات بينهم صحافيون ّ
ومارة ،وفي
املرة املقبلة سيكونون بضع عشرات
أو شخصًا وحيدًا .»...لم يقل شيئًا
عن ضرب مواطنني ،بينهم من
انتخبه .لم يقل شيئًا عن سحل نساء
وضرب شيوخ وصحافيني ومحامني
ورؤساء أحزاب.
قال ّ
سعيد« :يتباكون على الدستور...
ومن املفارقات في الدول العربية
ّ
عمومًا أنه عندما يغيب الدستور تزيد
الحريات ...هكذا ،حالة غير طبيعية...
وباسم الدستور يبدأ االستبداد...
ونفس الشيء للمحكمة الدستورية»،
بهذه الكلمات تحدث أستاذ القانون
الدستوري عن الدستور ،فكيف
سيكون رد طلبة الحقوق بعد هذا
الكالم؟ واألهم كيف سيكون ّرد بقية
املتفرجني على املشهد من األحزاب
السياسية ،وعلى ّأي أساس يمكن
بناء بلد ،وما قواعد ذلك وترتيباته؟
يمعن الرئيس في طريقه ،يتوغل فيه
أكثر يومًا بعد يوم ،ويقترب ،أو ُيدفع
شيئًا فشيئًا إلى نقطة الالعودة ،عدا
استفاقات عابرة من حني إلى آخر
إذا ّ
أحس بأنه محاصر .ال ندري
حقيقة إن كانت دعوته األمني العام
لالتحاد العام التونسي للشغل ،نور
الدين الطبوبي ،للقاء السبت املاضي،
استفاقة عابرة أو رغبة حقيقية،
وإن متأخرة ،لالستماع إلى رأي آخر
وربما طرح فرضية حوار رفضه
أكثر من مرة ،أم لعلها محاولة جديدة
الستغالل أكبر منظمة في البالد
وأكثرها تأثيرًا في املشهد ،ومحاولة
التالعب بها لتهدئة األجواء املتوترة؟
ولكن في كل الحاالت تملك املنظمة
تاريخًا عريقًا في التفاوض وخبرة
طويلة في إدارة األزمات يمكن أن
تتيح لها إنقاذ البالد مرة أخرى ،وقد
خبرت حكامًا وأنظمة قبل ّ
ُ
سعيد،
وستفعل بعده.

بغداد ـ عادل النواب

كشفت مصادر سياسية مطلعة في
العاصمة العراقية بغداد ،لـ«العربي
الجديد» ،أن اجتماع زعيم تحالف
«الـفـتــح» ه ــادي الـعــامــري ،وهــو أحــد قـيــادات
قــوى اإلط ــار التنسيقي الحليفة إلي ــران ،مع
زع ـيــم ال ـت ـيــار ال ـص ــدري مـقـتــدى ال ـص ــدر ،في
النجف ،ليل أول مــن أمــس السبت ،لــم يسفر
عــن أي نـتــائــج واض ـحــة ،وس ــط تـعــويــل على
وساطة إيرانية جديدة لتقريب وجهات النظر
ب ــن األف ــرق ــاء ال ـعــراق ـيــن لتشكيل الـحـكــومــة
العراقية .الوساطة اإليرانية هدفها تقريب
وجـهــات النظر بــن املعسكرين السياسيني
(التيار الـصــدري واإلط ــار التنسيقي) ضمن
م ـب ــادرة قــائـمــة عـلــى أهـمـيــة إي ـج ــاد حكومة
توافقية ال تقصي أي طــرف سياسي منها،
وه ــو مــا يـعـنــي أن ط ـهــران مـنـحــازة فــي هــذا
امل ــوض ــوع إل ــى معسكر مــا ي ـعــرف ب ــ«اإلط ــار
التنسيقي».
وج ـ ّــاء اج ـت ـم ــاع الـ ـع ــام ــري م ــع الـ ـص ــدر بـعــد
ت ــدخ ــل ال ـق ـضــاء (املـح ـكـمــة االت ـح ــادي ــة) على
خ ــط أزم ـ ــة تـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،م ـت ـخ ـذًا أمـ ـرًا
«والئيًا» بتجميد رئاسة البرملان إثر شكوى
قــدمـهــا نــائـبــان مستقالن طعنا بدستورية
جلسة الـبــرملــان األول ــى فــي  9يـنــايــر/كــانــون
الـثــانــي الـحــالــي ،والـتــي انتخب فيها محمد
الـحـلـبــوســي رئ ـي ـســا ل ـل ـبــرملــان .وت ــأخ ــذ أزم ــة
تشكيل الحكومة في العراق منحى تصاعديًا
بني التيار الصدري الذي يسعى إلى تشكيل
ح ـك ــوم ــة «أغ ـل ـب ـي ــة وطـ ـنـ ـي ــة» ،وق ـ ــوى اإلطـ ــار
الـتـنـسـيـقــي الـحـلـيـفــة إلي ـ ــران ،وال ـت ــي تــرفــض
طروحات الصدر وتريد حكومة توافقية.
ويثير التقارب الواضح بني التيار الصدري
وتحالفي «عــزم» (بزعامة خميس الخنجر)

و«ت ـ ـقـ ــدم» (ب ــزع ــام ــة ال ـح ـل ـبــوس ــي) ،وال ـق ــوى
ال ـك ــردي ــة ،وتــوج ـه ـهــا ن ـحــو تـشـكـيــل حـكــومــة
أغلبية وطنية ،مخاوف لدى اإلطار التنسيقي
م ــن تـحـجـيــم خ ـيــاراتــه لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة ،ما
يدفعه إلى البحث عن مخرج لألزمة.
وجـ ّـدد الـصــدر ،أمــس األحــد ،التأكيد على أن
تـكــون الحكومة املقبلة فــي ال ـعــراق ،بصيغة
أغلبية وطنية ،في إشــارة إلــى عــدم مشاركة
كل القوى السياسية فيها .وكتب الصدر في
تغريدة على «تويتر»« :ال شرقية وال غربية...
حكومة أغلبية وطنية».
وق ــال ــت م ـص ــادر رفـيـعــة مـقــربــة م ــن الـصــدر
لـ«العربي الجديد» ،إن «العامري ذهب إلى
ً
النجف للقاء الصدر حامال ثالثة مشاريع في
يده ،وهي :املشاركة ،املعارضة ،واملقاطعة».
وأوضحت املصادر أن «زعيم تحالف الفتح،
أب ـلــغ ال ـصــدر ب ــأن اإلطـ ــار التنسيقي يؤيد
مـشــاركــة كــل ق ــواه السياسية فــي الحكومة
العراقية ضمن كتلة أكبر تجمعه مع الكتلة
ال ـصــدريــة ،مــن دون تهميش أي ط ــرف من
اإلطار ،خصوصًا أن الصدر يرفض مشاركة
(رئيس ائتالف دولة القانون) نوري املالكي
و(زعيم مليشيا عصائب أهل الحق) قيس
الخزعلي ضمن هذه الكتلة».
ّ
وبينت املـصــادر أن «العامري أبلغ الصدر
مــن جهة أخ ــرى ،أن قــوى اإلط ــار التنسيقي
ب ـح ـثــت ب ـجــديــة م ـســألــة م ـقــاط ـعــة الـعـمـلـيــة
السياسية بــرمـتـهــا ،إذا أص ــر ال ـصــدر على
تهميش األط ــراف السياسية الشيعية من
تشكيل الحكومة العراقية الـجــديــدة» .كما
أنـ ــه ،بـحـســب املـ ـص ــادر« ،أكـ ــد أي ـضــا رفـضــه
مشاركة جزء من أطراف اإلطار في الحكومة
وإقـ ـص ــاء أخـ ـ ــرى ،ب ــل ه ــو م ــع م ـش ــارك ــة كل
قــوى اإلط ــار ،وعـلــى رأسـهــم ن ــوري املالكي،
الذي يمتلك املقاعد البرملانية األكبر داخل

يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية (علي نجفي/فرانس برس)

يرفض الصدر مشاركة
ائتالف المالكي في
الحكومة الجديدة
يهدد اإلطار التنسيقي
بمقاطعة العملية
السياسية بشكل كامل

اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي» .ولـفـتــت امل ـص ــادر إلــى
أن «الـ ـص ــدر ب ـ ــدوره أب ـلــغ ال ـع ــام ــري رفـضــه
مشاركة كل األطراف السياسية الشيعية في
الحكومة املقبلة ،مع استمرار وضــع فيتو
على مـشــاركــة املــالـكــي ضمن الكتلة األكبر
ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـم ــع الـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري واإلطـ ـ ـ ــار
التنسيقي ،وكذلك معارضة مشاركة ائتالف
املالكي في الحكومة الجديدة ،إضافة إلى
اع ـت ــراض ــه ع ـلــى ض ــم األط ـ ـ ــراف الـسـيــاسـيــة

التي لديها أجنحة مسلحة إلــى الحكومة،
ومنهم حــركــة عصائب أهــل الـحــق بزعامة
الخزعلي».
ولفتت املصادر إلى أن «اجتماع العامري مع
الـصــدر لــم يصل إلــى أي نتائج وحـلــول ،في
مــا يخص أزم ــة الكتلة األك ـبــر ،وكــذلــك شكل
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة ال ـجــديــدة» ،مــوضـحــة أن
«هــدف االجـتـمــاع كــان إيـصــال رســالــة اإلطــار
إل ــى ال ـص ــدر ،مــع إع ـطــاء األخ ـيــر م ــدة زمنية
للتفكير فــي مـضـمــون الــرســالــة لـحــن حسم
املحكمة االتـحــاديــة العليا شـكــاوى الجلسة
األولى للبرملان العراقي».
من جهته ،قال القيادي في اإلطار التنسيقي
عائد الهاللي ،لـ«العربي الجديد» ،إن «قوى
اإلطار التنسيقي ال تزال مصرة على التواصل
مع التيار الصدري ،بهدف تشكيل كتلة كبرى
بني الطرفني ،ثم الذهاب إلى تشكيل حكومة
قوية تجمع كل األط ــراف السياسية الفاعلة
وامل ــؤث ــرة عـلــى الـســاحــة ال ـعــراق ـيــة» .وأوض ــح
الـهــالــي أن «اإلط ــار التنسيقي بـحــث ،خالل
ال ـيــومــن امل ــاض ـي ــن ،بـشـكــل ج ــدي وحقيقي
ال ـخ ـطــوات املـسـتـقـبـلـيــة ل ــه ،ومـنـهــا مقاطعة
العملية السياسية ،في حال تم اإلصرار على
تهميش أطراف سياسية معينة من الحكومة

املـقـبـلــة» .واعـتـبــر أن «أي حكومة تشكل من
دون مشاركة اإلطــار التنسيقي ،هي حكومة
ً
ضعيفة ،ولــن تصمد طــويــا ،وعمرها ربما
لن يتجاوز السنة واحدة ،وكذلك أي حكومة
ً
مــن دون ال ـت ـيــار ال ـص ــدري لــن ت ــدوم طــويــا،
ولهذا نحن نعمل على تشكيل حكومة تجمع
ال ـطــرفــن م ـعــا» .وب ـ ّـن أن «ال ـعــامــري اجتمع
مع الصدر بصفته مفاوضًا عن قوى اإلطار
ً
التنسيقي ،وذهب حامال رؤية كاملة للصدر،
لكن االجتماع لم يصل إلى أي نتائج حاسمة
ونهائية لحسم قضية الكتلة األكبر وشكل
ال ـح ـكــومــة الـ ـج ــدي ــدة ،ل ـكــن ت ــم االتـ ـف ــاق على
استمرار ال ـحــوارات والـتـفــاوض خــال األيــام
املقبلة».
في املقابل ،قال القيادي في التيار الصدري،
بدر الزيادي ،لـ«العربي الجديد» ،إن «الصدر
ما زال مصرًا على مشروعه بتشكيل حكومة
األغلبية بــدل حكومة التوافق واملحاصصة
ب ــن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،ال ـت ــي ك ــان ــت سببًا
رئيسيًا في ما مر به العراق من أزمــات على
مختلف األصعدة»ّ .
وبي الزيادي أن «الصدر
ال ي ــري ــد ت ـه ـم ـيــش أي طـ ـ ــرف س ـي ــاس ــي مــن
العملية السياسية ،فكل األطراف لها تمثيل
في البرملان ،وأي كتلة ال تشارك في الحكومة

يمكن لها لعب دور املعارضة بهدف تصحيح
مـســارات الحكومة» .لكنه رأى أنــه «ال يمكن
االستمرار في عملية مشاركة كل القوى في
الحكومة ،وعند كل أزمة تتبرأ هذه الكتل من
الـحـكــومــة ،على الــرغــم مــن أنـهــا مــن شكلتها
وه ــي م ــن تـسـيـطــر عـلــى الـحـقــائــب ال ــوزاري ــة
ف ـي ـهــا» .وشـ ـ ّـدد ال ــزي ــادي عـلــى أن «اس ـت ـمــرار
زع ـيــم ال ـت ـيــار ال ـص ــدري ف ــي اج ـت ـمــاعــاتــه مع
اإلطـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ،يـ ــدل ع ـلــى ح ـســن نـ ّـيـتــه
تجاه الشركاء في العملية السياسية ،لكنه
يريد تشكيل حكومة قــادرة على حل أزمــات
العراق».
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،أك ــد ال ـق ـي ــادي ف ــي ال ـحــزب
الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي مــاجــد شنكالي،
«دعم القوى السياسية الكردية والسنية ألي
تقارب بني القوى السياسية الشيعية»ّ .
وبي
شنكالي ،في حديث لـ«العربي الجديد» ،أن
«القوى السياسية الكردية والسنية ال تزال
تعمل على تقريب وجهات النظر بني التيار
الصدري واإلطــار التنسيقي ،وهي تتواصل
م ــع ال ـطــرفــن عـبــر االتـ ـص ــاالت أو االجـتـمــاع
لتوحيد املواقف ،لغرض التوجه نحو حكومة
جديدة ،مدعومة من قبل األطراف السياسية
التي لها ثقلها البرملاني والشعبي».

ن ـ ــددت  21ج ـم ـع ـيــة وم ـن ـظ ـمــة حـقــوقـيــة
وه ـي ـئ ــات وط ـن ـي ــة ف ــي ت ــون ــس بــالـقـمــع
البوليسي ال ــذي اسـتـهــدف املتظاهرين
في ذكرى الثورة التونسية ،يوم الجمعة
املاضي ،مؤكدة أنه سيظل وصمة عار،
وي ــؤش ــر ل ـس ـعــي ال ـس ـل ـطــة لـلـتـحـكــم فــي
تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية،
لــن ت ــؤدي إال إلــى تغذية الغضب تجاه
املؤسسة األمنية وإلى تعميق األزمة بني
املــواطـنــن وال ــدول ــة .وحـ ّـمـلــت املنظمات
والجمعيات والهيئات في بيان ،أول من
أمس السبت ،كال من رئيس الجمهورية
قـيــس سـعـ ّـيــد ووزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة توفيق
ش ــرف ال ــدي ــن م ـســؤول ـيــة م ــا ح ــدث يــوم
ال ـج ـم ـع ــة مـ ــن مـ ـن ــع ل ـل ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن مــن
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ش ـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة ،وم ــن
اس ـت ـخــدام شـتــى أش ـكــال ال ـســب والـشـتــم
واإلذالل النفسي ،إضافة إلــى استخدام
خـ ــراط ـ ـيـ ــم امل ـ ـي ـ ــاه وال ـ ـق ـ ـنـ ــابـ ــل امل ـس ـي ـل ــة
للدموع والرصاص الصوتي ملنع تقدم
املتظاهرين واالعتداء الهمجي بالضرب
واالعـ ـتـ ـق ــاالت الـتـعـسـفـيــة .وأع ـل ـن ــت عن
م ــؤت ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ،غ ـ ـدًا ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،فــي
مـ ـق ـ ّـر ال ـن ـق ــاب ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـلـصـحــافـيــن
الـتــونـسـيــن ،لتقديم معطيات إضافية
عن التعاطي األمني مع املتظاهرين يوم
عيد الثورة وطرق الرد الجماعي عليه.
وقــال عضو الجمعية التونسية للدفاع
عن الحريات الفردية أنــور الزياني ،في
ـث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «14
حــديـ ٍ
ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي ه ــو رم ــز ال ـثــورة
التونسية ،وهو التاريخ الذي من خالله
ت ــم م ـنــح ال ـح ــري ــة لـلـمـجـتـمــع الـتــونـســي
لـلـتـعـبـيــر وامل ـطــال ـبــة ب ـح ـقــوقــه» .وش ـ ّـدد
على أن الجمعية كمجتمع مدني «تندد
بــاملـمــارســات البوليسية الـتــي حصلت
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ،والـ ـت ــي ط ــاول ــت نـشـطــاء
وباحثني وحقوقيني ومتظاهرين ،ولم
يكن هناك أي مبرر للقمع الــذي حصل،
ال من الناحية السياسية وال القانونية».
وأض ـ ـ ــاف ال ــزي ــان ــي أن «م ـن ــع ال ـت ـظــاهــر
فسح املجال للقوات األمنية الستخدام
ال ـق ــوة ،ول ـكــن ال بــد مــن الـتــأكـيــد أن حق

تعقد المنظمات
مؤتمرًا صحافيًا غدًا
بشأن األحداث األخيرة

التعبير والتظاهر في تونس ال يخضع
لتراخيص مــن وزارة الــداخـلـيــة ،كما أن
حــريــة الـتـظــاهــر هــي حــريــة مـطـلـقــة ،وال
ي ـم ـكــن ت ـس ـل ـيــط رق ــاب ــة ع ـل ـي ـهــا م ــن قـبــل
السلطة السياسية» .واعتبر أن «القوات
األمنية تعاملت مــع املحتجني بطريقة
همجية ووحـشـيــة وبطريقة تـعــود إلى
س ـنــوات االس ـت ـبــداد ،وال مـجــال للعودة
إلــى هــذا املــربــع» .وأضــاف أنــه «ال بد من
الـتــذكـيــر أن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وف ــي نفس
الفترة تقريبًا ،تم رشــق الـقــوات األمنية
بــاأللــوان ،ومــع ذلــك لم تــرد الفعل ،ولكن
الـيــوم هناك عــودة للمربع القديم الــذي
ال ي ـخ ـلــو م ــن ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«السلطة السياسية اليوم عادت بتونس
إلى مربع االستبداد».
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،أكـ ـ ـ ـ ــدت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـت ــون ـس ـي ــة ل ـل ـن ـس ــاء ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــات
ـث لـ«العربي
نائلة الــزغــامــي ،فــي حــديـ ٍ
ال ـج ــدي ــد» ،أن الـجـمـعـيــة «ت ــدي ــن الـعـنــف
الــذي حصل يــوم  14يناير ،وباإلضافة
إل ــى الـبـيــان املــوقــع مــع عــديــد املنظمات
والجمعيات التي سبق أن أصدرت بيانًا
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،م ــؤك ــدة أن حق
التظاهر مكفول بالدستور وباملواثيق
الدولية ،وال يمكن العدول عن املكاسب
التي تحققت خــال الـثــورة مهما كانت
األسـ ـب ــاب» .وش ـ ـ ّـددت عـلــى أن «ق ـمــع أي
م ـت ـظــاهــر ،س ـ ــواء كـ ــان ض ــد ال ـس ـل ـطــة أو
معها غير مقبول».
ولفتت إلى أن «التعلل بالوضع الصحي
ملـنــع الـتـظــاهــر غـيــر صـحـيــح ،ألن هناك
تـجـمـعــات فــي وســائــل الـنـقــل واألس ــواق
األسبوعية وفي املــدارس العمومية ولم
يـتــم مـنـعـهــا» ،مــؤكــدة أن ــه «ال يــوجــد أي
مبرر الستخدام األمن املياه والرصاص
ال ـصــوتــي وال ـع ـنــف املـ ـف ــرط» .وأض ــاف ــت
امل ـت ـحــدثــة أن «األمـ ـ ــن م ــن املـ ـف ــروض أن
يكون جمهوريًا وال يخضع للتعليمات
وال ي ـص ـط ــف إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـسـ ـلـ ـط ــة».
وق ـ ــال ـ ــت إن «الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـنــع
التظاهر مخطئ ،ألنــه يمنح مشروعية
لـلـمـتـظــاهــريــن بــاعـتـبــار أن ـهــم عـلــى حق
وهو على باطل ،كما أن التظاهر بالفعل
حــق فلماذا يـحــرم الـنــاس مــن حقوقهم،
وك ــأن قــدر املناطق الـتــي شـهــدت ثــورات
عربية التنكر لـلـثــورة ولــدمــاء الشهداء
بدل الحوار والتشاركية».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أك ـ ــدت ال ـه ـي ـئ ــة الــوط ـن ـيــة
للوقاية من التعذيب أنها رصدت ،خالل
مراقبتها سير تـظــاهــرات يــوم الجمعة
امل ـ ــاض ـ ــي ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،إفـ ـ ــراطـ ـ ــا فــي
استخدام ّ
القوة ضد املتظاهرين وإمعانًا
ّ
في إهانة وتعنيف من تم إيقافهم ،حتى
بعد السيطرة عليهم وتقييد حركتهم.
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـه ـي ـئ ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أول مــن
أمــس السبت ،أنها عاينت استخدامًا
للقنابل املسيلة لـلــدمــوع واملفرقعات
ال ـص ــوت ـي ــة وخ ــراطـ ـي ــم املـ ـي ــاه لـتـفــريــق
امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن ،واالع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداء ال ـل ـف ـظ ــي
وال ـبــدنــي عـلــى ال ـعــديــد م ــن املــواطـنــن
واإلعـ ــام ـ ـيـ ــن وال ـح ـق ــوق ـي ــن ،م ــؤك ــدة
أن ــه ت ـ ّـم اخ ـت ــراق ص ـفــوف املـتـظــاهــريــن
بواسطة الدراجات النارية والسيارات
األمنية ،ما أسفر عن بعض اإلصابات
التي استدعت تدخل الحماية املدنية.

عودة حاسمة اليوم لمفـاوضات إيران النووية
لم تدم إقامة رؤساء
المفاوضة في
الوفود
ِ
عواصمهم طويًال،
إذ ُتستأنف اليوم اإلثنين
الجولة الثامنة من
مفاوضات فيينا للعودة
إلى االتفاق النووي
اإليراني ،والتي تبدو
حاسمة
طهران ـ صابر غل عنبري

وصف مورا طبيعة المفاوضات بالمعقدة (فرانس برس)

تـ ـسـ ـت ــأن ــف الـ ـ ـي ـ ــوم اإلثـ ـ ـن ـ ــن ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
ال ـن ـم ـس ــاوي ــة ف ـي ـي ـن ــا ،الـ ـج ــول ــة ال ـث ــام ـن ــة مــن
مفاوضات إحياء االتـفــاق الـنــووي اإليــرانــي،
والتي تجري بصورة غير املباشرة بني إيران
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ع ـلــى م ـس ـتــوى رؤس ــاء
ال ــوف ــود امل ـشــاركــة فـيـهــا ،بـعــد تعليقها يــوم
أول م ــن أم ــس الـجـمـعــة عـلــى ه ــذا املـسـتــوى،
لعودتهم إلــى بــادهــم لـلـتـشــاور .وتستأنف
املـفــاوضــات على وقــع تـفــاؤل حــذر بإمكانية
ن ـجــاح ـهــا ،وسـ ــط ت ـحــذيــر غ ــرب ــي م ــن ضيق
ال ــوق ــت ،وم ــؤش ــرات عـلــى أن ــه رغ ــم املـعــالـجــة
التي جرت للعديد من املسائل ،فإن التوصل
التفاق ال يزال أمرًا غير مؤكد.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــوق ــف املـ ـف ــاوض ــات عـلــى
م ـس ـت ــوى رؤسـ ـ ـ ــاء الـ ـ ــوفـ ـ ــود ،ف ـق ــد اس ـت ـم ــرت
خـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
لـجــان ال ـخ ـبــراء ،ومـنـهــا لجنة الـخـبــراء حــول
رف ــع الـعـقــوبــات ،فــي مـحــاولــة إلي ـجــاد حلول

للمسائل والنقاط الخالفية املتعلقة بامللفات
األربـ ـع ــة ال ـت ــي ي ـج ــري ال ـع ـمــل ع ـل ـي ـهــا ،وهــي
رفــع العقوبات والتعهدات الـنــوويــة وآليات
الـتـحـقــق وال ـض ـمــانــات .وذكـ ــرت وكــالــة «نــور
نيوز» اإليــرانـيــة ،املقربة من املجلس األعلى
ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي اإليـ ــرانـ ــي ،أمـ ــس األحـ ـ ــد ،أن
أط ـ ــراف امل ـف ــاوض ــات «ن ـج ـحــوا ف ــي الـتــوصــل
إل ــى ح ـلــول مـلـحــوظــة لــرفــع ه ــذه ال ـخــافــات،
على الــرغــم مــن وجــودهــا بكثرة فــي مختلف
القضايا» .وأكدت أنه «ما لم يتم االتفاق على
كل شيء ،فلن يحصل اتفاق على أي شيء».
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت يوم الجمعة
املاضي لـ«العربي الجديد» ،أن رؤساء الوفود
س ـي ـح ـم ـلــون م ـع ـهــم إل ـ ــى ع ــواص ـم ـه ــم ورق ــة
«تفاهمات» حــول بعض القضايا للتشاور
بشأنها ،موضحة أنهم سيتشاورون أيضًا
ب ـش ــأن «ح ـل ــول أك ـث ــر ج ــدي ــة» ط ــرح ــت خــال
األيام األخيرة املاضية بشأن القضايا األكثر
أهـمـيــة .وكــانــت مـصــادر مــواكـبــة ملفاوضات
فيينا قــد أك ــدت أيـضــا لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن «امل ـبــاح ـثــات (الـخـمـيــس امل ــاض ــي) ع ــادت
إل ــى مـســار ال ـت ـقــدم ،بـعــدمــا راوح ــت إل ــى حد
ما مكانها أليــام» ،مشيرة إلى أن الكثير من
األق ــواس (الخالفات) في املـســودات ما زالت
مفتوحة ولــم تغلق» .وأش ــارت املـصــادر إلى
«ط ـ ــرح ح ـل ــول أك ـث ــر ج ــدي ــة م ــن ق ـبــل إلغ ــاق
املــزيــد مــن ه ــذه األقـ ــواس ،لـكــن العملية تتم
بـبــطء» .وأول مــن أمــس ،نقلت وكــالــة «إرنــا»
لألنباء ،عن مراسلها في فيينا تأكيده من
«مصدر مطلع» أن «الوفود تتفاوض بشأن
آليات التنفيذ والتسلسل لالتفاق املحتمل».
وأض ـ ـ ــاف املـ ـص ــدر أن «ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـن ـقــاط
الـخــافـيــة خ ــال م ـفــاوضــات رف ــع العقوبات
ق ــد ع ــولـ ـج ــت» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن «املـ ـف ــاوض ــات
وصلت إلى مرحلة التفاوض بشأن القضايا
ال ـص ـع ـب ــة وكـ ـي ــف ي ـم ـك ــن تـ ـح ــوي ــل االتـ ـف ــاق

املـبــدئــي بشأنها إلــى كلمات وإدراج ـه ــا في
وث ـي ـقــة» .وعـلــى املـقـلــب ال ـغــربــي ،ق ــال منسق
مـفــاوضــات فيينا إلح ـيــاء االت ـفــاق ال ـنــووي،
أنــريـكــي م ــورا ،وال ــذي يشغل أيـضــا منصب
نائب مفوض السياسية الخارجية لالتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي ،أمـ ــس ،إن االج ـت ـم ــاع ــات بـغـيــاب
رؤس ـ ــاء ال ــوف ــود ل ــم ت ـتــوقــف خ ــال الـيــومــن
املــاض ـيــن ،مـتـحــدثــا ع ــن اج ـت ـمــاعــات للجنة
ال ـخ ـب ــراء ب ـشــأن ال ـع ـقــوبــات .لـكـنــه ل ـفــت عبر
«تــويـتــر» ،إلــى أن «نـجــاح مـفــاوضــات فيينا
غير مــؤكــد بـعــد» ،معتبرًا أنــه «أم ــر منطقي
في مثل هذه املفاوضات املعقدة» .وأضــاف:
«إنني كمنسق ال يمكنني أال أشيد بالتزام
األطراف بالنجاح».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ان ـش ـغــل اإلي ــرانـ ـي ــون ليل
السبت  -األحد ،مجددًا بأنباء انتشرت حول
سماع دوي انفجارات قوية في مدن إيرانية
عـ ــدة ،ف ــي غــربــي ال ـب ــاد ،م ــا أثـ ــار ذع ـ ـرًا ظهر
أيـضــا فــي تعليقات املــواطـنــن عـلــى وســائــل
التواصل االجتماعي .وتراوحت التعليقات،
ب ـ ــداي ـ ــة ،ح ـت ــى ال ــرس ـم ـي ــة م ـن ـه ــا ،بـ ــن نـســب
أسباب دوي االنفجارات إلى صواعق الرعد
والـبــرق ،أو إلــى مـنــاورات عسكرية ،في وقت
ال تــزال إسرائيل تهدد أيضًا بعمل عسكري
ّ
لـضــرب املـنـشــآت الـنــوويــة اإليــران ـيــة ،فــي ظل
تصعيد وتسريع طهران لخطواتها النووية
بعد انسحاب الــواليــات املتحدة مــن االتفاق
النووي في عام .2018
وأك ــد مــواطـنــون فــي مدينتي سنندج ،مركز
م ـح ــاف ـظ ــة كـ ــردس ـ ـتـ ــان ،وك ــرم ــانـ ـش ــاه مــركــز
محافظة كرمانشاه الواقعتني غربي البالد،
فــور انتشار أنـبــاء االنـفـجــارات على وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
سماعهم «صوتًا مهيبًا غريبًا مرتني لثوان»،
لكنهم قالوا إن األصوات لم يبد بأنها ناجمة
عن انفجارات ،كما لم يالحظوا أي شيء في

ميل للتغيير

كشف نائب وزير الداخلية اإليراني تقي رستم ونــدي ،أمس األحــد ،أن
المؤشرات االجتماعية في إيران «أصبحت مقلقة إلى حد كبير» ،مضيفًا
أنها تشير إلــى زيــادة الرغبة في
«إيجاد التغييرات األساسية» في
البالد .وقــال رستم ونــدي ،الذي
يشغل منصب رئــيــس منظمة
الشؤون االجتماعية اإليرانية ،إن
«مؤشر الرغبة في االحتجاج من
المؤشرات المهمة» ،متحدثًا أيضًا
عن مؤشر التوجه نحو نماذج
لحكم غير ديني ،وزيــادة الرغبة
في الهجرة من البالد.

س ـمــاء مـنـطـقـتـهــم .وذكـ ــر مـسـتـخــدمــون على
شـبـكــات ال ـتــواصــل أن أص ـ ــوات االن ـف ـجــارات
سمعت أيضًا في مدينة أسدأباد غربي إيران.
ونـقـلــت وك ــال ــة «ف ـ ــارس» لــأن ـبــاء ،ع ــن حــاكــم
املــديـنــة سعيد كـتــابــي ،تــأكـيــده أن األص ــوات
سمعت عـنــد منتصف الـلـيــل ،و«ك ـنــا نعتقد
أن ـهــا نــاجـمــة عــن الـصــاعـقــة بـسـبــب األح ــوال
ال ـجــويــة ،لـكـنــه اح ـت ـمــال لــم يـعــد قــائ ـمــا» .من
جهتها ،نقلت وكــالــة «رك ـنــا» اإليــران ـيــة ،عن
مصادر قولها إن الدوي يعود إلى تمرينات
ّ
ملنظومات للدفاع الجوي سلمت أخيرًا إلى
قواعد الدفاع الجوي غربي إيــران ،الفتة إلى
أن هــذه الـتـمــريـنــات املـفــاجـئــة (لـيــل الـسـبــت -
األحــد) «هــي جــزء من استراتيجية جهوزية

الــدفــاع الـجــوي اإلي ــران ــي» ،مــن دون إمكانية
تــأك ـيــدهــا ذل ـ ــك .ل ـكــن «مـ ـص ــدرًا م ـط ـل ـعــا» في
القوات املسلحة اإليرانية ،نفى أمس ،لوكالة
«تـسـنـيــم» لــأنـبــاء أن تـكــون لــأصــوات التي
رصـ ـ ــدت ع ــاق ــة بــأن ـش ـطــة ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
واختبار منظومات الدفاع الجوي .كما نفى
صحة األنـبــاء عن «وقــوع عمليات تخريبية
وه ـ ـجـ ــوم أجـ ـنـ ـب ــي» ،م ـض ـي ـفــا أن األص ـ ـ ــوات
«كانت بسبب وقوع الصاعقة غربي البالد».
ونقلت وسائل إعــام إيرانية عن مقر خاتم
األنـبـيــاء للدفاع الـجــوي املـشـتــرك ،أن الــدفــاع
الجوي اإليراني «لم ينفذ الليلة املاضية أي
تدريبات أو مناورات أو إجراءات عملياتية»،
معتبرًا أن «جميع هــذه التخمينات كاذبة».

ولفت نائب وزير الداخلية اإليراني للشؤون
األمنية ،مجيد مير أحمدي ،لوكالة «إيسنا»،
إلى أن «األصوات في محافظة همدان نتجت
عن الصاعقة» .وقــال إنــه «بعد التواصل مع
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة والـعـسـكــريــة ذات الـصـلــة،
تبني أن األص ــوات ناجمة عــن صــواعــق برق
ولم يقع أي حادث خاص».
ي ـش ــار إلـ ــى أن م ــدن ــا إي ــران ـي ــة عـ ــدة شـهــدت
خ ـ ــال األشـ ـه ــر األخ ـ ـيـ ــرة امل ــاضـ ـي ــة ،س ـمــاع
دوي انفجارات عزتها السلطات الحقًا إلى
تمرينات عسكرية .وفــي مطلع ديسمبر/
ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ،ت ـحــدثــت حـســابــات
افتراضية عن سماع انفجار ضخم بالقرب
مــن منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة أص ـ ـف ـ ـهـ ــان ،وسـ ـ ــط ان ـت ـش ــار
رواي ــات متضاربة حــول أسـبــاب االنفجار،
حيث تحدثت وكــالــة «ف ــارس» عــن «تدمير
مسيرة مجهولة الهوية» ،ليعود التلفزيون
اإليراني وينقل عن قيادة الدفاع الجوي في
املنطقة أن االنفجار نتج عن إطالق صاروخ
فـ ــي ع ـم ـل ـيــة اخـ ـتـ ـب ــار ل ـل ــدف ــاع ــات ال ـج ــوي ــة.
ك ـمــا س ـمــع ف ــي  20ديـسـمـبــر امل ــاض ــي دوي
ان ـف ـج ــارات بــال ـقــرب م ــن مـحـطــة «بــوش ـهــر»
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة جـ ـن ــوب ــي إيـ ـ ـ ـ ــران ،وأع ـ ـلـ ــن ن ــائ ــب
م ـحــافــظ «ب ــوش ـه ــر» ل ـل ـش ــؤون الـسـيــاسـيــة
واألمنية ،محمد تقي إيراني ،إجراء القوات
املسلحة اإليــران ـيــة م ـنــاورات عسكرية في
أج ــواء امل ـن ـشــأة .وكــانــت إســرائ ـيــل صـ ّـعــدت
تـهــديــداتـهــا ضــد إي ــران بــأنـهــا أع ــدت خطة
ملهاجمة منشآتها ،فيما أكــدت إيــران أنها
سـ ـت ــرد ع ـل ــى أي هـ ـج ــوم «بـ ـق ــوة م ــدم ــرة».
وأج ــرت إي ــران م ـن ــاورات عسكرية ضخمة
أواخر الشهر املاضي في الخليج ومضيق
هرمز و 3محافظات إيرانية جنوبية .كما
أجـ ــرت م ـحــاكــاة ملـهــاجـمــة م ـفــاعــل ديـمــونــا
النووي اإلسرائيلي.
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شرق
غرب
العراق :المحكمة
االتحادية تبت األربعاء
بطع َني البرلمان
ح ـ ّـددت املحكمة االت ـحــاديــة العليا
في العراق ،بعد غد األربعاء ،موعدًا
للنظر بالطعنني النيابيني املقدمني
بشأن دستورية الجلسة البرملانية
األولــى للبرملان العراقي ( 9يناير/
كــانــون الـثــانــي ال ـحــالــي) وال ـتــي تم
خاللها انتخاب محمد الحلبوسي
رئيسًا للدورة البرملانية الجديدة،
ون ــائ ـب ــن لـ ــه .وك ــان ــت امل ـح ـك ـمــة قد
أصـ ـ ــدرت أمـ ـ ـرًا والئـ ـي ــا ب ــوق ــف عمل
رئاسة البرملان املنتخبة لحني البت
بــالـطـعـنــن .وقــالــت فــي ب ـيــان أمــس
األحد إنها حددت الساعة التاسعة
من صباح األربعاء موعدًا لذلك.
(العربي الجديد)
بينت لن يطلق
عملية سياسية مع
الفلسطينيين

أبلغ رئيس الحكومة اإلسرائيلية
نفتالي بينت (الصورة) ،األسبوع
املــاضــي ،لجنة الـخــارجـيــة واألم ــن
ال ـتــاب ـعــة لـلـكـنـيـســت أن ــه ل ــن تـكــون
ه ـ ـنـ ــاك أي ع ـم ـل ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة مــع
الفلسطينيني ،وأنــه لــم يغير رأيــه
ف ــي هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع .وذكـ ـ ــر مــوقــع
اإلذاع ــة اإلســرائـيـلـيــة الـعــامــة (كــان
 )11أم ـ ــس األح ـ ـ ــد ،أن ب ـي ـنــت ك ــرر
خ ـ ــال ج ـل ـســة ل ـل ـج ـنــة م ـعــارض ـتــه
إقامة دولــة فلسطينية ،مؤكدًا أنه
ل ــن يـلـتـقــي ال ــرئ ـي ــس الـفـلـسـطـيـنــي
مـحـمــود ع ـبــاس ،لـكـنــه ال يـعــارض
إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراز تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا
االقتصادية.
(العربي الجديد)

 131حالة اعتقال
في النقب
اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ــة االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال
اإلسرائيلي  131عربيًا في منطقة
ال ـن ـق ــب فـ ــي الـ ــداخـ ــل الـفـلـسـطـيـنــي
املحتل ،منذ بداية املواجهة األخيرة
الـ ـت ــي ان ــدل ـع ــت ب ــن أه ــال ــي الـنـقــب
واالحـ ـت ــال ف ــي  11ي ـنــايــر /كــانــون
الثاني الحالي .وقال «نادي األسير
الفلسطيني» إن  131حالة اعتقال
لعرب ُسجلت في النقب منذ بداية
املــواج ـهــة الــراه ـنــة ،بينهم سـيــدات
وأط ـفــال ،مشيرًا إلــى أن «املعتقلني
تـعــرضــوا ملـسـتــوى ع ــال مــن العنف
والعـ ـ ـت ـ ــداءات م ـخ ـت ـل ـفــة ،وأن ج ــزءًا
منهم تــم اإلف ــراج عنهم بعد املثول
أم ـ ـ ــام املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ،وج ـ ـ ــزء آخـ ـ ــر بـعــد
التحقيق معهم».
(األناضول)
األردن :مقتل ضابط
في اشتباك حدودي
مع مهربين
أعلن الجيش األردنــي ،أمس األحد،
مـقـتــل ضــابــط وإص ــاب ــة  3عـنــاصــر
م ــن ح ـ ــرس الـ ـ ـح ـ ــدود ،ع ـل ــى إح ــدى
ال ــواجـ ـه ــات الـ ـح ــدودي ــة الـشـمــالـيــة
الـ ـ ـش ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة ،خ ـ ــال
اشتباكات مع مهربني .وقال مصدر
مسؤول في القيادة العامة للقوات
املسلحة األردنـيــة إن مجموعة من
امل ـهــربــن أطـلـقــت ال ـن ــار عـلــى ق ــوات
ح ــرس الـ ـح ــدود ،ف ـتــم الـ ــرد بــاملـثــل،
مـضـيـفــا أن «االشـ ـتـ ـب ــاك أس ـف ــر عن
اس ـت ـش ـهــاد الـنـقـيــب مـحـمــد يــاســن
موسى الخضيرات وإصابة  3أفراد
تم نقلهم إلى املستشفى».
(العربي الجديد)
بوتين يستضيف
رئيسي خالل أيام

ذكرت قناة «روسيا  »1التلفزيونية،
أم ــس األحـ ــد ،أن الــرئـيــس الــروســي
ف ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــر بـ ـ ــوتـ ـ ــن (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة)
س ـي ـس ـت ـض ـي ــف نـ ـظـ ـي ــره اإلي ـ ــران ـ ــي
إبراهيم رئيسي في موسكو خالل
األي ـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة إلج ـ ـ ــراء م ـح ــادث ــات
ب ـي ـن ـه ـمــا .ولـ ــم ت ـف ـصــح ال ـق ـن ــاة عــن
الــوقــت امل ـحــدد للقمة وال القضايا
التي ستتناولها.
(رويترز)
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عاد الحديث في ليبيا عن ضرورة إجراء االنتخابات وفق دستور للبالد،
بعد تعديل مسودة الدستور التي أقرتها ما تعرف بلجنة الـ 60لصياغة
دستور البالد ،ما قد يوقظ خالفات شابت عمل اللجنة

طغيان القبلية
وغياب الخبرة

الدستور الليبي
قبل االنتخابات

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة
الدستور الليبي ،حميد الهادي ،إن
االنتماء المناطقي والقبلي طغى
على مواقف غالبية أعضاء الهيئة،
ما شكل تهديدًا لوحدة البالد ،الفتًا
إلى أن قسمًا كبيرًا منهم لم يكونوا
قانونيين ،واحتاجوا وقتًا لفهم
عملهم .من جهته ،اعتبر أستاذ
القانون الدستوري في األكاديمية
الليبية لــلــدراســات العليا ،موسى
لطيّف ،أن من العيوب التي شابت
عمل الهيئة عــدم لجوئها إلى
مستشارين إلنهاء الخالفات سريعًا.

سنوات من الخالفات السياسية واالنقسامات المناطقية
طرابلس ـ أسامة علي

تستمر بعض األطراف السياسية
ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،مـتـمـثـلــة ف ــي مجلس
ال ـنــواب واملـجـلــس األعـلــى للدولة
وال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة ل ـص ـي ــاغ ــة م ـش ــروع
الدستور ،في عقد اجتماعاتها لرسم مالمح
املرحلة املقبلة في هذا البلد ،بعد تعثر إجراء
االنـتـخــابــات الرئاسية والتشريعية فــي 24
ديسمبر /كانون األول املــاضــي ،بحسب ما
كانت تقتضي خريطة الطريق األممية للحل
السياسي .فمنذ ذلــك التاريخ ،بــدأ الحديث
في ليبيا يدور حول ضرورة تفعيل مسودة
الدستور الليبي املعدلة ألكثر من مرة ،والتي
واف ـقــت عليها الـهـيـئــة الـتــأسـيـسـيــة فــي عــام
 ،2017والذهاب إلى إجراء انتخابات وفقها
بعد االستفتاء عليها .لكن متابعني يرون أن

تفعيل املـســودة سيوقظ خــافــات سياسية
واجتماعية إضافية كانت سببًا في أن تظهر
امل ـســودة بشكل نــاقــص ،إذ لــم تـحــل مسائل
ً
جوهرية ،فضال عن شكل االستفتاء إذا ما
تـ ّـم .وكــانــت اللجنة الدستورية املنبثقة عن
ملتقى ال ـح ــوار الـسـيــاســي قــد واف ـقــت خــال
اجتماع لها عقد في مدينة الغردقة املصرية،
مطلع ال ـعــام امل ــاض ــي ،عـلــى إج ــراء استفتاء
على الدستور ،وتحصني نتائجه استعدادًا
لالنتخابات الرئاسية والبرملانية والتي كان
مقررًا إجــراؤهــا في  24ديسمبر املاضي ،إال
أن مسار أعمال اللجنة ،التي كانت تسيرها
األمم املتحدة ،توقف فجأة من دون توضيح
أسباب توقفه.
وال ـيــوم يـعــود مجلسا ال ـنــواب والــدولــة إلى
م ـن ــاق ـش ــة احـ ـتـ ـم ــال ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ــدس ـت ــور
وإمكانية أن يكون أساسًا إلجراء االنتخابات

وليامز في القاهرة

واصلت المستشارة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا،
ستيفاني وليامز (الصورة) ،زيارتها إلى القاهرة التي بدأتها أمس األول
السبت ،لبحث األوضــاع في ليبيا
مع مسؤولين مصريين وممثلي
جامعة الـــدول العربية .وقــال
المتحدث باسم البعثة األممية
في ليبيا ،جان العلمّ ،
إن لقاءات
وليامز هدفها «التباحث حول
األوضاع في ليبيا ،في إطار دعم
منسق للعملية
إقليمي ودولي
َّ
السياسية في هذا البلد ،بما فيها
العملية االنتخابية».

فــي مــوعــد الح ــق ،لكنهما ُيتهمان بالسعي
إلــى إطالة وجودهما في السلطة .ويحتاج
الـتــوافــق حــول الــدسـتــور إلــى تعديالت على
مــواده الخالفية قبل االستفتاء ،مــا يتطلب
وقتًا أطــول من عمر الفترة االنتقالية حتى
االنتخابات ،والتي حددتها خريطة الطريق
بيونيو /حزيران املقبل.
وكشف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة
م ـ ـشـ ــروع ال ــدسـ ـت ــور س ــال ــم ك ـ ـشـ ــاف ،خ ــال
ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة ،أخـ ـيـ ـرًا ،ع ــن ات ـفــاق
الهيئة مع مجلسي النواب واألعلى للدولة
عـلــى ضـ ــرورة ت ـشــارك األج ـس ــام الـثــاثــة في
رسم خريطة املرحلة املقبلة ،حتى ال ينفرد
جـسـ ٌـم سياسي بعينه بـهــذه املـهـمــة ،وحتى
ُ
تـكــون املــرحـلــة املـقـبـلــة تــوافـقـيــة وتـ ــدار وفــق
املسار الدستوري.
وعلى الرغم من االنهيار والتشظي السياسي
الذي عاشته خالل السنوات املاضية ،إال أن
ليبيا ال تــزال تحتكم إلــى دستور مؤقت تم
إعداده خالل األشهر األخيرة من عام ،2011
حني ّ
تمت اإلطاحة بنظام معمر القذافي بعد
اندالع الثورة في العام ذاته ،كإطار قانوني
ينظم الحياة السياسية بعد الثورة ،إلى أن
تـتــم صـيــاغــة دس ـتــور لـلـبــاد عـلــى يــد هيئة
منتخبة وي ـجــري االسـتـفـتــاء عليه مــن قبل
الشعب ليتحول إلى دستور دائم.
مراحل وعراقيل المسار الدستوري

وقام املسار الدستوري في ليبيا على ثالث
م ــراح ــل :املــرح ـلــة األول ـ ــى بــان ـت ـخــاب الهيئة
التأسيسية لصياغة مـشــروع الدستور في
ف ـبــرايــر /ش ـبــاط  ،2014وال ـثــان ـيــة بصياغة
م ـســودة امل ـشــروع وال ـتــي ب ــدأت فــي يونيو/
حزيران  ،2015والثالثة هي االستفتاء عليه،
وه ــي مــرح ـلــة ل ــم ت ـتــم ب ـعــد ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
تسليم الهيئة مشروع الدستور إلى مجلس
النواب في يوليو /تموز .2017
وم ـ ـ ـ ّـرت امل ــرح ـل ـت ــان األول ـ ـيـ ــان ب ــال ـع ــدي ــد مــن
ال ـص ـعــوبــات وال ـع ـق ـب ــات ،بـ ــدءًا م ــن انـتـخــاب
الـهـيـئــة الـتــأسـيـسـيــة فــي ع ــام  ،2014وال ــذي

تزامن مع إطالق اللواء املتقاعد خليفة حفتر
«عـمـلـيــة ال ـك ــرام ــة» ف ــي ب ـن ـغــازي ف ــي إبــريــل/
ن ـي ـســان م ــن الـ ـع ــام ن ـف ـســه ،ث ــم االن ـت ـخــابــات
ال ـبــرملــان ـيــة ال ـثــان ـيــة ،ال ـت ــي أن ـت ـجــت مجلس
الـ ـن ــواب ال ـحــالــي ف ــي أغ ـس ـطــس /آب ،2014
وأدت الخالفات حــول نتائجها إلــى انقسام
البالد بني برملانيني وحكومتني.
ّ
وأدت كل هذه الصعوبات إلى تأجيل أعمال
ّ
الهيئة حـتــى يــونـيــو  ،2015عـنــدمــا شكلت
لجنة عمل إلعداد مسودة الدستور ،عرضت
األولى منها في يناير /كانون الثاني ،2016
والثانية في فبراير من العام ذاتــه ،بعدما
خ ـض ـعــت ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـت ـع ــدي ــات بـسـبــب
معارضة ممثلي األقليات ،األمازيغ والتبو
والـطــوارق وأنـصــار التيار الفيدرالي ،على
بـعــض م ــواده ــا .ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،واجـهــت
أعمال الهيئة صعوبات أخــرى ،تمثلت في
اشـ ـت ــداد ال ـت ـنــافــس ال ـس ـيــاســي والـعـسـكــري
ف ــي ل ـي ـب ـيــا .ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ق ـ ــرار الـهـيـئــة
ال ـنــأي بنفسها عــن ال ـت ـجــاذبــات الحاصلة
في البالد ،إال أن اتخاذها مدينة البيضاء،
شرقي الـبــاد ،مقرًا لها ،جرفها إلــى دائــرة
التأثير.
ف ـعــاوة عـلــى أن املــديـنــة كــانــت م ـقــرا أيضًا
للحكومة املوازية (في الشرق) ،بدأت رقعة
سـيـطــرة مليشيات حفتر فــي االت ـس ــاع ،ما
ّ
حد من قدرة العديد من أعضاء الهيئة على
ال ــوص ــول إل ــى مـقــرهــا وم ـمــارســة أعـمــالـهــم،
ال سيما ممثلي مناطق غــرب ليبيا ،الذين
كــانــت تنظر إلـيـهــم مليشيات حفتر بعني
العداء .ويضاف إلى ذلك ْ
ميل ممثلي التيار
الـفـيــدرالــي للمسار الـسـيــاســي والعسكري
فــي ش ــرق ال ـب ــاد ،وه ــي ظ ــروف دع ــت األمــم
املتحدة إلــى اقـتــراح نقل أعمال الهيئة إلى
خ ـ ــارج ل ـي ـب ـيــا .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن اع ـت ــراض
بعض أعضاء الهيئة على العمل من خارج
الـ ـ ـب ـ ــاد ،ب ـح ـج ــة رفـ ـضـ ـه ــم إع ـ ـ ـ ــداد دسـ ـت ــور
ليبيا مــن خــارجـهــا ،إال أن آخــريــن تمكنوا
مـ ــن ع ـق ــد ج ـل ـس ــات ع ـم ــل ع ـ ــدة فـ ــي مــدي ـنــة
ص ــال ــة بـسـلـطـنــة ع ـم ــان ،ف ــي م ـ ــارس /آذار

ال تزال مسودة الدستور حبيسة أدراج البرلمان (حازم تركية/األناضول)

يحتاج التوافق على
مشروع الدستور تعديل
مواده الخالفية
ال يزال مشروع
الدستور الليبي يقابل
برفض األقليات

إضاءة

نتنياهو يسعى لصفقة مع النيابة العامة تجنبه وصمة العار
يحاول رئيس الحكومة
اإلسرائيلية السابق ،بنيامين
نتنياهو ،البقاء على
قيد الحياة سياسيًا ،عبر
عقده صفقة مع النيابة
العامةُ ،تتيح له النجاة من
«وصمة العار»
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ت ـت ـفــاعــل م ـســألــة ال ـك ـشــف ع ــن ت ــدخ ــل رئـيــس
املحكمة اإلسرائيلية العليا السابق أهــرون
باراك ،لصالح التوصل إلى صفقة بني النيابة
الـعــامــة وب ــن رئ ـيــس الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
السابق بنيامني نتنياهو ،في ملفات الفساد
التي تالحق األخـيــر ،وتهدد بحسبه الفعلي
وإبـعــاده عن املشهد السياسي في إسرائيل.
وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن
باراك كشف في اليومني املاضيني أن تجنده
ل ـصــالــح إب ـ ــرام الـصـفـقــة ج ــاء ب ـعــد أن تــوجــه
إليه نتنياهو بشكل شخصي للتدخل لدى
املستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية،
أفيحاي مندلبليت.
وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ذك ـ ـ ـ ــرت فـ ـي ــه ال ـص ـح ــف
اإلسرائيلية أن نتنياهو أعرب عن استعداده
لــاع ـتــراف بـبـنــود «خ ـيــانــة األم ــان ــة الـعــامــة»
و«الـ ـغ ــش» ،وت ــرك م ــوضــوع «وص ـم ــة ال ـعــار»
لقرار املحكمة ،فإن النيابة العامة واملستشار
ال ـق ـض ــائ ــي ل ـل ـح ـكــومــة يـ ـص ــران ع ـل ــى إدراج
ال ـب ـنــد األخ ـي ــر ل ـض ـمــان إب ـع ــاد نـتـنـيــاهــو عن
الحياة السياسية .وفــي حــال أقــرت املحكمة
بـنــود الـصـفـقــة مــع نـتـنـيــاهــو ،وضـمـنـهــا بند
«وصـ ـم ــة ال ـ ـعـ ــار» ،فـ ــإن ذلـ ــك ي ـع ـنــي بـمــوجــب
القانون اإلسرائيلي اعتزال نتنياهو الحياة
السياسية لسبعة أعــوام ،على غــرار ما حدث
مع الوزير السابق أرييه درعي وعدد آخر من

املسؤولني اإلسرائيليني الذين حوكموا بتهم
الفساد وتمت إدانتهم بخيانة األمانة العامة
وإلحاق وصمة العار بهم.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ك ـش ـفــت م ــواق ــع إس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن
نـتـنـيــاهــو يـ ـح ــاول ت ـج ـنــب «وصـ ـم ــة الـ ـع ــار»،
الع ـت ـق ــاده بـ ــأن ال ـح ـكــومــة ال ـحــال ـيــة بــرئــاســة
نـفـتــالــي بـيـنــت لــن تـصـمــد كـثـيـرًا ،وأن ــه حتى
لــو استكملت واليـتـهــا حتى عــام  2025فإنه
سـيـكــون ب ـم ـقــدوره حـتــى ب ـم ــوازاة محاكمته
امل ـنــاف ـســة ع ـلــى رئ ــاس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ،خـصــوصــا
أن حــزب يمينا ال ــذي يــرأســه بينت يـعــارض
مقترحات وزيــر العدل في الحكومة جدعون
ساعر الذي انشق عن الليكود ،لتشريع قانون
يمنع من توجد ضده محاكمة بتهم «خيانة
األمانة العامة» و«الـغــش» من التنافس على
عضوية الكنيست ورئاسة الحكومة.
في غضون ذلك ،تثير األحاديث عن املفاوضات
الجارية بــن نتنياهو وبــن النيابة العامة،
بـشــأن الـتــوصــل إل ــى صفقة لــوقــف املحاكمة
واعتزال نتنياهو العمل السياسي ،مخاوف
ف ــي ص ـف ــوف االئ ـ ـتـ ــاف ال ـح ـك ــوم ــي ال ـح ــال ــي.
وتكمن الخشية في أن يؤدي غياب نتنياهو
ع ــن امل ـش ـهــد إلـ ــى تـغـيـيــر ف ــي س ـيــاســة حــزب
يمينا ،لجهة إج ــراء تـغـيـيــرات فــي االئـتــاف
الـحـكــومــي ،لصالح إمكانية تشكيل ائتالف
حكومي يبعد عــن الحكومة أح ــزاب اليسار،
مثل ميرتس وحزب العمل والقائمة العربية
املوحدة ،والعودة الئتالف حكومي أوسع مع
الـلـيـكــود ،بـعــد أن يـكــون ش ــرط ع ــدم مشاركة
نتنياهو في الحكومة حقيقة بفعل الصفقة.
لكن مــوقــع صحيفة «مـعــاريــف» أش ــار ،أمس
األحد ،إلى أن بينت أكد في األيام املاضية أن
حكومته سـتــواصــل واليـتـهــا الحالية كاملة
وأن ــه ال تــوجــد نـيــة لـتـغـيـيــرات ف ــي االئ ـتــاف
الحكومي القائم.
وكـ ــان ب ـ ــاراك ق ــد أع ـل ــن أم ــس ف ــي مـقــابـلــة مع
مــوقــع «يــديـعــوت أحــرونــوت» أنــه على الرغم
م ــن ت ــأي ـي ــده وت ـج ـن ــده ل ـص ــال ــح ع ـق ــد صـفـقــة
ب ــن ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة وب ــن نـتـنـيــاهــو ،إال أن
هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة ي ـجــب أن ت ـش ـمــل ب ـنــد إل ـحــاق
«وص ـم ــة ال ـع ــار» بـنـتـنـيــاهــو ،وع ــدم الـسـمــاح

ل ــه بـمــواصـلــة نـشــاطــه الـسـيــاســي وال ـحــزبــي.
وأضاف أن الهدف من وراء فكرة إبرام صفقة
بني نتنياهو والنيابة العامة هو وقف حالة
التدهور في السياسة اإلسرائيلية.
م ــع ذل ــك ،اعـتـبــر مــوقــع اإلذاع ـ ــة اإلســرائـيـلـيــة
العامة أن نتنياهو ال يــزال مـتــرددًا في قبول
شــروط الصفقة الجديدة وأنــه سيكون عليه
أن يتخذ قرارًا نهائيًا يوم السبت املقبل ،علمًا
بــأن املـسـتـشــار الـقـضــائــي للحكومة الحالية

يعتقد نتنياهو أن
حكومة بينت لن تصمد
طويًال في الفترة المقبلة

أف ـي ـح ــاي م ـنــدل ـب ـل ـيــت س ـي ـن ـهــي مـ ـه ــام عـمـلــه
رسميًا في نهاية الشهر الحالي .وسبق له أن
أوضــح في جلسات مغلقة أن النيابة العامة
لن تتنازل عن بند فرض «وصمة العار» على
نتنياهو.
وبـحـســب مــواقــع إســرائـيـلـيــة فــإنــه فــي الــوقــت
الــذي يميل فيه نتنياهو إلــى قبول الصفقة،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك ب ـنــد «وص ـم ــة الـ ـع ــار» واع ـت ــزال
الـسـيــاســة لسبع س ـنــوات ،فــإن زوج ـتــه ســارة
ً
ونجله يئير يعارضان ذلك ،بل يقترحان بدال
مــن ذلــك مواصلة املحكمة اعتقادًا منهما أن
ذلــك سيمنح نتنياهو فرصة الـعــودة للحكم
ف ــي أي ان ـت ـخــابــات مـقـبـلــة ،سـ ــواء م ــع إت ـمــام
الحكومة الحالية واليتها أو تفككها.
ويحاكم نتنياهو في ثالثة ملفات أساسية
تتصل بتلقيه هدايا خالفًا للقانون ،وتلقيه
الرشاوى وخيانة األمانة العامة ،ال سيما في

نتنياهو وزوجته سارة في محكمة بتل أبيب (أفشالوم ساسوني /فرانس برس)

محاوالته مقايضة أخبار وتقارير صحافية
مــؤيــده لــه مــن موقع «وااله» ،فــي مقابل منح
صاحب الشركة شاؤول إيلوفيتش امتيازات
وع ـق ــودًا عـمــل بـمـئــات مــايــن ال ـشــواقــل .كما
حــاول التوصل إلــى صفقة مماثلة مع ناشر
ص ـح ـي ـف ــة «يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أحـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــوت» ،ن ــون ــي
م ــوزي ــس ،بــوقــف إصـ ــدار املـلـحــق األسـبــوعــي
امل ـ ـجـ ــانـ ــي ل ـص ـح ـي ـف ــة «ي ـ ـسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ه ـ ـيـ ــوم»،
الـ ـ ــذي أل ـح ــق أضـ ـ ـ ــرارًا بـصـحـيـفــة «ي ــدي ـع ــوت
أح ــرون ــوت» ،فــي مـقــابــل نـشــر تـقــاريــر مــؤيــدة
لنتنياهو وتغيير خط الصحيفة املعادي له.
وكتب وزيــر الصحة نيتسان هورويتز على
«تــويـتــر» أن «الــرجــل ال ــذي عـمــل عـلــى تدمير
ثقة الجمهور بأسس الديمقراطية ألسباب
شخصية غير مؤهل لعقد اتفاق» ،في إشارة
إل ــى م ـحــاوالت نتنياهو التشكيك فــي نظام
العدالة اإلسرائيلي.

 ،2016وتواصلوا مع الذين بقوا في ليبيا
للوصول إلــى توافق حــول املــواد الخالفية.
وأدى ذلك إلى صياغة مسودة دستور ثالثة
صــدرت في إبريل  .2016وبــدورهــا واجهت
املـســودة الثالثة معارضة ،وصلت إلــى حد
تقديم أنصار التيار الفيدرالي طعنًا عليها
أمــام محكمة ابتدائية في مدينة البيضاء،
ّ
تم قبوله وإبطال دستوريتها.
ّ
ونـتــج عــن ق ــرار املحكمة أن جــمــدت الهيئة
أعمالها لقرابة عام ،قبل عودتها في مارس
 2017حني بدأت مفاوضات بني أعضائها،
ب ـم ـش ــارك ــة م ـم ـث ـلــن ع ــن م ـج ـل ـســي الـ ـن ــواب
والدولة ،للتغلب على خالفاتهم والوصول

إلى أكبر قدر ممكن من التوافق حول املواد
الخالفية .وانتهت تلك الجهود بالتصويت
على املسودة الرابعة والنهائية ،في يوليو
 ،2017بأغلبية األع ـضــاء .وعـلــى الــرغــم من
أن الهيئة التأسيسية لصياغة الــدسـتــور
أحالت املسودة الرابعة إلى مجلس النواب
إلعـ ـ ــدادهـ ـ ــا ل ــاس ـت ـف ـت ــاء الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،إال أن
املسودة ال تزال في أدراج البرملان إلى اليوم،
حيث يقول املعارضون لها من النواب إنها
تشتمل على الكثير من القضايا التي لم يتم
ّ
حلها ،وإنها ال تزال غير توافقية.
وال يـ ــزال م ـش ــروع ال ــدس ـت ــور ال ـل ـي ـبــي أيـضــا
يقابل برفض األقليات (األمــازيــغ والـطــوارق

بـشـكــل خـ ــاص) ،بـسـبــب ع ــدم دس ـتــرة لغتهم
وح ـقــوق ـهــم ال ـث ـقــاف ـيــة ،مـعـتـبــريــن أن امل ـك ـ ّـون
العربي يستحوذ على الهيئة ويهيمن على
تنظيم أعـمــالـهــا وق ــرارات ـه ــا .كـمــا أن أنـصــار
ال ـت ـيــار ال ـف ـيــدرالــي أق ــدم ــوا ع ـلــى ال ـط ـعــن في
املـ ـس ــودة األخـ ـي ــرة أم ـ ــام مـحـكـمــة ال ـب ـي ـضــاء،
وبعد قبول األخيرة بالطعن ،أبطلت املحكمة
العليا (في طرابلس) قرارها.
هيئة تأسيس الدستور:
انقسام مناطقي وقلة خبرة

ويتحدث العضو في الهيئة حميد الهادي
ع ــن جـمـلــة ص ـعــوبــات أخـ ــرى اكـتـنـفــت عمل

الهيئة ،ومنها انتخاب أعضاء الهيئة الـ60
وفــق املعيار املناطقي بواقع  20عضوًا عن
ك ــل إقـلـيــم م ــن أقــال ـيــم ال ـب ــاد ال ـثــاثــة (بــرقــة
ّ
وط ــراب ـل ــس وفـ ـ ـ ـ ــزان) .ون ـت ـي ـجــة ذل ـ ــك ،يـقــول
الـ ـه ــادي إن الـهـيـئــة الـتــأسـيـسـيــة «جــاهــدت
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ت ـم ــاس ـك ـه ــا وع ـ ـ ــدم انـ ـف ــراط
عـقــدهــا» ،الفـتــا إلــى أن «الـنــزعــات املناطقية
كــانــت سببًا لظهور املـنــاديــن بشكل الحكم
ال ـف ـي ــدرال ــي ف ــي ال ــدسـ ـت ــور ،وفـ ــي ان ـس ـحــاب
أعضاء يمثلون األقليات ،كاألمازيغ والتبو
والـ ـ ـط ـ ــوارق ،وك ـل ـهــا ع ـق ـبــات ك ــان ــت تتطلب
تنازالت للوصول إلى أكبر قدر من التوافق».
ويـلـفــت الـعـضــو فــي الـهـيـئــة إل ــى أن عملها
ح ــول حــالــة ال ـص ــراع ال ـس ـيــاســي ف ــي ليبيا
والكثير مــن املسائل التي طرحت للنقاش
ف ــي املـ ـس ــودة «ك ــان ــت سـيــاسـيــة بــام ـت ـيــاز»،
ً
وي ـض ــرب م ـث ــا ح ــول ذل ــك «مـ ـ ــوارد ال ــدول ــة
ومطالب توزيعها بشكل عادل بني املناطق،
فقد كــان النفط وحقوله فــي أت ــون الـصــراع
امل ـس ـلــح ،وك ــل ط ــرف ي ـح ــاول كـسـبــه كــورقــة
لصالحه» .ويحصر الهادي الخالفات التي
رافقت صياغة مسودات الدستور األربع في
 3قضايا ،هــي :هــويــة الـبــاد وشـكــل الحكم
وموارد الدولة .وبرأيه ،فإن «هذه هي النقاط
األساسية التي شكلت محور الخالف على
طول الخط» ،مشيرًا إلى أن املسودة النهائية
التي تم التصويت عليها «صدرت من دون
توضيح هــذه املسائل تاركة أمــر تنظيمها
للسلطات التشريعية التي ستنتخب بعد
االستفتاء على الدستور».
الهوية وإدارة الحكم والموارد

ت ـت ـع ـل ــق إشـ ـك ــالـ ـي ــة مـ ـس ــأل ــة هـ ــويـ ــة ل ـي ـب ـيــا
برفض ممثلي األقليات الليبية ،وتحديدًا
األمــازيــغ والـتـبــو ،أن يـكــون االس ــم الرسمي
للبالد «دولة ليبيا العربية» ،مطالبني بأن
يكون «دول ــة ليبيا» .كما تتصل بالخالف
ب ــن أع ـض ــاء ف ــي ال ـه ـي ـئــة ي ـن ـت ـمــون لـلـنـظــام
السابق وغيرهم حــول شكل العلم الليبي
ون ـش ـيــد ال ـب ــاد ال ــوط ـن ــي ،وه ـمــا مـســألـتــان
أحالت املـســودة البت فيهما إلــى السلطات
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ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة .وف ـي ـم ــا لـ ــم ي ـت ــواف ــق
أع ـضــاء الهيئة عـلــى شـكــل الـحـكــم ،وم ــا إذا
كــان برملانيًا أم رئــاسـيــا أم مختلطًا ،ظلت
أيضًا قضية مــوارد البالد مؤجلة لتقررها
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة فـ ــي ظــل
مطالبة شديدة من أنصار التيار الفيدرالي
بضرورة اعتماد تقسيم موارد الدولة وفقًا
لـتـقـسـيــم إقـلـيـمــي مـ ــوزع ب ــن ش ــرق وغ ــرب
وجـنــوب ،وب ــإدارة محلية قائمة على نظام
املحافظات أو الواليات ،وإلغاء املركزية.
وي ـ ـقـ ــر مـ ــوسـ ــى لـ ـط ـ ّـي ــف ،أسـ ـ ـت ـ ــاذ الـ ـق ــان ــون
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري فـ ـ ــي األك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة
لـلــدراســات العليا ،بصعوبة مهمة الهيئة
بسبب تقلبات الوضع السياسي واألمني،
لكنه يرى أن خلو مشروع الدستور من أي
توضيح للمسائل الثالث «يجعل املسودة
وال ـعــدم سـ ــواء» .وب ــرأي لـطـ ّـيــف ،فــي حديث
لــ«العربي الـجــديــد» ،فــإن «حـقــوق األقليات
ال ـث ـق ــاف ـ ُي ــة جـ ـ ــاءت مـ ـ ـح ـ ــدودة ،وكـ ـ ــان يـمـكــن
فــرض نظم تعزز القيم في صميم االنتقال
الــديـمـقــراطــي مــن عــدالــة واح ـتــرام للحقوق،
ً
بدال من التماهي مع مطالب لتطاول هوية
ّ
الدولة ،عربية أم غير عربية» .ويؤكد لطيف
أن مـ ـخ ــاوف ع ـ ــدم ضـ ـم ــان ال ـح ـق ــوق كــانــت
أي ـض ــا وراء م ـســألــة ش ـكــل ال ـح ـكــم وم ـ ــوارد
ال ـب ــاد ،الف ـتــا إل ــى أن ــه «كـ ــان يـمـكــن تـجــاوز
ذل ــك بخلق عملية ت ــوازن فــي صـنــع الـقــرار
مــن خــال ترسيم طرابلس عاصمة للبالد
واعتماد بنغازي مقرًا للسلطة التشريعية،
وسبها مقرًا للمحكمة العليا ،أي السلطة
القضائية».
لكن هــذه املعالجة ،يــرى األكاديمي الليبي
وأستاذ العلوم السياسية عيسى الغزوي،
مــن جـهـتــه ،أنـهــا لــن تـتـجــاوز ح ـ ّـد الترميم،
مـنـبـهــا إلـ ــى أن تـ ــرك امل ـس ــائ ــل الـ ـث ــاث دون
ح ـســم أوق ـ ــع ال ـه ـي ـئــة ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـخــافــات
ال ـس ـيــاس ـيــة .وي ـل ـفــت ال ـ ـغـ ــزوي ،ف ــي حــديــث
لـ«العربي الجديد» ،إلى أنه «لو أضفنا إلى
هــذه الـفــراغــات فــي املـســائــل الـثــاث قضايا
أخ ــرى لــم تحسمها الهيئة ،مثل مــزدوجــي
ال ـج ـن ـس ـيــة وح ـق ـه ــم ف ــي اعـ ـت ــاء امل ـنــاصــب
ال ـع ـل ـيــا ،لـتـبــن أن الـهـيـئــة ل ــم ت ـكــن قــاصــرة
من الناحية القانونية بقدر ما عجزت عن
مواجهة الصراع السياسي».
وي ــرى ال ـغ ــزوي أن ال ـع ــودة ال ـيــوم للحديث
عن تفعيل مسودة الدستور سيفتح الباب
أم ــام أشـكــال جــديــدة مــن ال ـصــراع ،موضحًا
أن «تـ ـع ــدي ــل امل ـ ـسـ ــودة أم ـ ــر ض ـ ـ ـ ــروري ،ألن
مـسـتـجــدات األوض ـ ــاع فــي ال ـبــاد ت ـجــاوزت
م ـض ـم ــون م ــا ت ـط ــرح ــه ،ل ـك ــن ذلـ ــك سـيــوقــظ
ّ
خالفات قديمة» .ويذكر بأن اعتماد املسودة
(ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة) والـ ـتـ ـص ــوي ــت ع ـل ـي ـهــا لـ ــم يـجــر
بإجماع أعضاء الهيئة ،ما يعني فتح باب
عودة الخالفات الفيدرالية وحقوق األقاليم
ّ
وحق توزيع الثروة.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ــوافـ ــق الـ ـن ــاش ــط ال ـس ـي ــاس ــي
ال ـل ـي ـبــي الـ ـش ــاذل ــي ب ـل ـع ـيــد ع ـل ــى أن ل ـجــوء
مجلسي النواب والدولة إلى إعادة مسألة
ال ــدسـ ـت ــور ل ـل ـم ـش ـهــد «مـ ــا ه ــو إال مـ ـن ــاورة
لكسب الوقت لبقائهما في املشهد» .ويرى
بـلـعـيــد أن ت ـعــديــل املـ ـس ــودة ي ـجــب أن يتم
إمــا بإطالق حــوار سياسي جديد تنخرط
فـيــه كــافــة ال ـشــرائــح الليبية لـلــوصــول الــى
توافق سياسي ملزم» ،أو بأن توكل املهمة
إل ــى طـبـقــة سـيــاسـيــة جــديــدة ،سـتـفــرز بعد
انتخاب برملان جديد وفق قاعدة دستورية
مؤقتة.

تقرير

عوائق أمام «تسويات» النظام في الرقة
يرفض مواطنو الرقة
السورية التسويات التي
يروج النظام لها ،في
ّ
ظل تأييد عشائري لهم.
ومع ذلك ،يعتبر النظام
أن المعارضة ضده ليست
فاعلة ،ويتهم «قسد»
بمنع الناس من إجراء
التسوية
أمين العاصي

ُجوبهت محاولة النظام السوري االقتراب
مـ ـج ــددًا م ــن م ـحــاف ـظــة ال ــرق ــة م ــن ب ــواب ــة ما
ي ـس ـ ّـم ـي ــه ب ـ ــ«ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة» ،بـ ــرفـ ــض شـعـبــي
وع ـشــائــري ،عـ ّـبــر عـنــه األه ــال ــي بـتـظــاهــرات
وب ـي ــان ــات أكـ ــدت أن امل ـصــال ـحــة م ــع الـنـظــام
تـعــد «مـهــانــة وخ ـيــانــة» ،مــا يــؤكــد صعوبة
ن ـج ــاح م ـح ــاول ــة ال ـن ـظ ــام تـ ـك ــرار سـيـنــاريــو
محافظة دير الزور .وأعلن شيوخ ووجهاء
عشائر في محافظة الرقة رفضهم عمليات
الـتـســويــة ال ـتــي يـجــريـهــا ال ـن ـظــام ملطلوبني
ألج ـهــزتــه األم ـن ـيــة أو مـنـشـقــن ع ــن ق ــوات ــه.
كما أكد الوجهاء عبر بيانات وتصريحات
إع ــام ـي ــة ت ـب ــرؤه ــم م ــن أي ش ـخــص يـجــري
تسوية مــع النظام ال ــذي يـهــدف إلــى ضرب
االس ـت ـقــرار فــي املـحــافـظــة ،ال ـتــي يـقــع جلها
تحت سيطرة «قوات سورية الديمقراطية»
(قـ ـس ــد) م ـن ــذ ع ـ ــام  .2017وح ـ ـ ــاول ال ـن ـظــام
الـتـقـلـيــل مــن ش ــأن مــوقــف ش ـيــوخ العشائر
في الرقة إزاء التسويات التي بدأها ،ونقلت
صـحـيـفــة «ال ــوط ــن» ،أم ــس األحـ ــد ،ع ــن عبد
الـ ـ ــرزاق الـخـلـيـفــة ،وه ــو م ـحــافــظ م ـعـ ّـن من
الـنـظــام عـلــى الــرقــة ،قــولــه «إن الـبـيــان الــذي
جرى تداوله ونسب لزعماء وشيوخ عشائر
ّ
وتضمن رفضهم لعمليات التسوية ،غير

مغطى من شيوخ العشائر ،وهو ال يمثلهم،
وأن مــوقـفـهــم م ـعــاكــس مل ــا ورد ف ـي ــه» .كما
ّادعــى أنه «لــوال املعوقات التي تستخدمها
مليشيات قسد ،لرأينا آالف الناس الوافدين
من أجل إجراء التسويات».
نقل التسوية من دير الزور

وكان النظام السوري قد نقل يوم األربعاء
املــاضــي ،عملية التسوية من محافظة دير
ال ـ ـ ــزور إلـ ــى م ـحــاف ـظــة الـ ــرقـ ــة ،ف ــي م ـحــاولــة
جديدة لتصدير صورة للرأي العام مغايرة
ل ـلــواقــع ،ولـلـظـهــور بمظهر املـنـتـصــر الــذي
ي ـســامــح م ـعــارض ـيــه .وب ـث ــت وس ــائ ــل إع ــام
النظام مقاطع فيديو إلظهار اإلقـبــال على
مراكز التسوية ،بينما أكدت مصادر محلية
أن النظام أجـبــر سـكــان املناطق الخاضعة
ل ـس ـي ـط ــرت ــه والـ ـخ ــالـ ـي ــة مـ ــن مـ ـع ــارض ــن أو
منشقني على التوجه إلى مراكز التسويات
لتصوير هــذه املقاطع لـخــداع ال ــرأي العام.
كما أكــدت أن اإلقبال «ضعيف» على املركز
الرئيسي الذي أقامته قوات النظام للتسوية
في بلدة السبخة في ريــف الرقة الجنوبي
الشرقي ،مشيرة إلى أن النظام «كان ّ
يعول
عـلــى ق ــدوم ع ــدد كبير مــن مـنــاطــق سيطرة
قوات سورية الديمقراطية إلى السبخة ،إال
أن ذلــك لــم يـحــدث» .وتسيطر قــوات النظام
وأجهزته األمنية على جانب من ريف الرقة
الـجـنــوبــي ال ـشــرقــي ،جـنــوبــي نـهــر ال ـف ــرات،
وت ـحــدي ـدًا بـلــدتــي الـسـبـخــة وم ـع ــدان وقــرى
في محيطهما .كما تسيطر على بادية هذه
املـحــافـظــة ال ـتــي تـضــم ق ــرى م ـت ـنــاثــرة ،نــزح
معظم أهلها إلــى مناطق سيطرة «قـســد»،
إضــافــة إل ــى بـضــع ق ــرى فــي ري ــف املحافظة
الغربي ،أبرزها قريتا دبسي فرج ودبسي
عفنان.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تـسـيـطــر «قـ ـس ــد» ع ـلــى معظم
املـحــافـظــة ،بـمــا فـيـهــا أب ــرز مــديـنـتــن فيها،
وهما الرقة والطبقة ،املدينة االستراتيجية
التي تضم ســد الـفــرات ،وهــو أكبر السدود
فــي ســوريــة وال ــذي ينتج القسم األكـبــر من
ال ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد .وخــرجــت

ال تزال آثار سيطرة «داعش» على الرقة قائمة (دليل سليمان/فرانس برس)

روسيا هي المحرك
لعمليات التسوية
في دير الزور والرقة
ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ح ـ ــاش ـ ــدة ف ـ ــي م ــدي ـن ـت ــي ال ــرق ــة
والطبقة خالل األيام املاضية لرفض عملية
الـتـســويــة مــع ال ـن ـظــام ،وح ـمــل املـتـظــاهــرون
الفـتــات ّ
تعبر عــن رفــض األهــالــي ألي شكل
من أشكال عودة النظام إلى املحافظة .وأكد
امل ـت ـظ ــاه ــرون رف ـض ـهــم لـلـمـصــالـحــة «حـتــى
يصالح الـشـهــداء» ،معتبرين التسوية مع
النظام «مهانة وخيانة» .وحملت تظاهرات
مــديـنــة ال ــرق ــة ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي شـعــار
«ال تـ ـص ــال ــح» ،ف ــي م ــؤش ــر ع ـل ــى رفـ ــض أي
محاولة من النظام التغلغل في املحافظة.
وكــانــت أكـثــر الـتـظــاهــرات حـشـدًا فــي مدينة

الطبقة (غــربــي الــرقــة بنحو  50كيلومترًا)،
وأكــد املتظاهرون ،الذين قــدروا بــاآلالف ،أن
هــدف الـنـظــام «إح ــداث بلبلة وخـلــق فجوة
ب ــن أه ــال ــي امل ـن ـط ـقــة» ،م ــن خ ــال ال ـتــرويــج
بـهــذه الـتـســويــات ،مشيرين إلــى أنــه «ليس
ل ـ ــدى الـ ـنـ ـظ ــام م ــا ي ـق ــدم ــه ل ـل ـم ـن ـط ـقــة س ــوى
الـقـتــل واالع ـت ـقــال وتـغـيـيــب امل ـعــارضــن في
سجونه».
عودة شعارات الثورة

بـ ـ ـ ــدوره ،اع ـت ـب ــر ال ـن ــاش ــط اإلعـ ــامـ ــي أح ـمــد
االبراهيم ،في حديث مع «العربي الجديد»،
أن املتظاهرين فــي مدينة الطبقة «أع ــادوا
إل ـ ــى األذهـ ـ ـ ــان الـ ـشـ ـع ــارات األول ـ ـ ــى ل ـل ـثــورة
ال ـســوريــة» ،مضيفًا :كــانــت رســالــة واضحة
عـلــى رف ــض ع ـمــوم ال ـن ــاس ألي تـســويــة مع
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري .وصـ ـ ـ ــدرت بـ ـي ــان ــات مــن
وجهاء عشائريني في التظاهرات تؤكد أنه
«ال مشكلة مــع اإلدارة الــذاتـيــة الـتــي تحكم
املنطقة» ،مؤكدة رفضها محاوالت النظام

إح ــداث انـقـســام فــي محافظة الــرقــة لضرب
اسـتـقــرارهــا األم ـنــي .ولـطــاملــا ح ــاول النظام
ال ـض ـغــط ع ـلــى «ق ـس ــد» لـتـسـلـيـمــه محافظة
ال ــرق ــة ال ـغ ـن ـيــة بـ ــاملـ ــوارد والـ ـ ـث ـ ــروات ،إال أن
الرفض الشعبي لذلك حال دون ذلك .وكانت
هـ ــذه ال ـ ـقـ ــوات اضـ ـط ــرت أواخ ـ ـ ــر عـ ــام 2019
إل ــى إبـ ـ ــرام ات ـف ــاق «ع ـس ـك ــري» م ــع الـجــانــب
الروسي إليقاف العملية العسكرية التركية
واسـ ـع ــة ال ـن ـط ــاق ض ــده ــا .وس ـم ــح االت ـف ــاق
لـقــوات النظام بإنشاء قــاعــدة لها فــي بلدة
عني عيسى في ريــف الرقة الشمالي ،إال أن
هــذه الـقــوات مــا ت ــزال املتحكمة بــالـقــرار في
املـحــافـظــة .وت ـضــم مـحــافـظــة الــرقــة عـشــرات
آالف الـ ـن ــازح ــن م ــن م ـخ ـت ـلــف امل ـحــاف ـظــات
السورية ،خصوصًا من محافظة دير الزور
التي نــزح عــدد كبير من أهلها إلــى مناطق
سيطرة «قسد» خشية من عمليات انتقامية
من قوات النظام وأجهزته األمنية.
ال ـبــاحــث الـسـيــاســي سـعــد ال ـش ــارع ق ــال في
حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «روسـيــا
ه ــي امل ـح ــرك الــرئـيـســي لـعـمـلـيــات الـتـســويــة
في محافظتي دير الــزور والــرقــة» ،مضيفًا:
ال ـ ـ ـ ــروس ي ـ ــري ـ ــدون زي ـ ـ ـ ــادة حـ ـض ــوره ــم فــي
املـنـطـقــة ع ـلــى ح ـســاب ال ـح ـضــور اإلي ــران ــي.
وأشار إلى أن موسكو «تريد تجنيد شبان
املنطقة لخدمة أهدافها ،للحد من محاوالت
إيران تشكيل مليشيات محلية تابعة لها»،
مضيفًا أن الرقة تقع في قلب الصراع حول
مـنـطـقــة شــرقــي ال ـف ــرات .وب ـ ّـن أن «الـجـيــش
الوطني» التابع للمعارضة «يسيطر على
جانب مــن ريــف الــرقــة الشمالي فــي منطقة
تـ ــل أبـ ـ ـي ـ ــض» ،فـ ــي مـ ـق ــاب ــل «ن ـ ـقـ ــاط ارتـ ـك ــاز
روس ـي ــة وأخ ـ ــرى لـلـنـظــام ف ــي ع ــدة مـنــاطــق
داخل املحافظة» .ويعتقد الشارع أن مآالت
عملية التسوية في محافظة الرقة «ستكون
مشابهة ملــا حــدث فــي محافظة ديــر ال ــزور،
أي رفض شعبي كامل لهذه املصالحة ،وقد
شهدنا الـتـظــاهــرات فــي الطبقة الـتــي أعلن
من خاللها السكان رفضهم التام للتسوية
مع النظام .هذه العملية التي بدأها النظام
مآلها الفشل بكل تأكيد».
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تتوجس األحزاب األردنية من تعديل مواد في الدستور،
ومن أن تؤدي لمنعها مستقبًال من اتخاذ قرارات في
القضايا السيادية والسياسية الخارجية ،معتبرة تلك
التعديالت ردة على اإلصالح السياسي

الحدث

طالبان تقمع تظاهرة نسائية
اسـتـخــدم مـقــاتـلــون مــن حــركــة طــالـبــان ،أم ــس األح ــد ،رذاذ الفلفل لتفرقة نـحــو 20
َ
َّ
َ
امــرأة خرجن للتظاهر ضد الحركة وطالنب باحترام حقوقهن ،وفق ما قالت ثالث
متظاهرات لــوكــالــة «فــرانــس ب ــرس» .أم ــام جامعة كــابــول ،هتفت الـنـســاء مطالبات
َ
ُ
بـ«املساواة والعدالة» ،وحملن الفتات كتب عليها «حقوق املــرأة ،حقوق اإلنسان»،
و«ما نريده هو الحقوق والحرية» .وقالت إحدى املتظاهرات ،إثر انتهاء االحتجاج
الذي دعت له مجموعة من الناشطات« :كنا أمام جامعة كابول حني وصلت ثالث
س ـيــارات لـحــركــة طــالـبــان ،وق ــام املـقــاتـلــون فــي إح ــدى ال ـس ـيــارات ب ــرش رذاذ الفلفل
نحونا» .وأضــافــت« :بقيت مكاني فـحــاول أحــد عناصر طالبان ضربي ثــم رشني
ب ــرذاذ الفلفل مـبــاشــرة فــي وجـهــي ،صــرخــت فــي وجـهــه (ع ــار عليك) فـقــام بتوجيه
سالحه نـحــوي» .وقالت متظاهرة ثانية« :حــن وصلنا إلــى جامعة كــابــول ،وصل
مقاتلو طالبان بسيارتهم وبدأوا إطالق أبواق سياراتهم والصراخ في وجهنا .ثم
بدأوا برش رذاذ الفلفل في وجهنا وأعيننا».
وأفادت متظاهرتان بأنه جرى نقل إحدى املشاركات لتلقي العالج من رذاذ الفلفل
الــذي أصــاب وجهها وعينيها .وعـمــدت املتظاهرات إلــى رش برقع أبيض باللون
ّ
األحمر ،تعبيرًا عن رفضهن لدعوة حركة طالبان للنساء الرتداء الحجاب .وأخذ أحد
َ
مقاتلي الحركة هاتفًا ذكيًا من يدي شاب كان يصور املتظاهرات .ومنذ وصولها إلى
ّ
السلطة ،منعت الحركة املوظفات في مؤسسات الدولة من العودة إلى أعمالهن ،كما
طلبت من املحطات التلفزيونية عدم بث مسلسالت تظهر ممثالت نساء ،وفرضت
على اإلعالميات ارتداء الحجاب على الشاشة .ومنعت الحركة النساء من الخروج
في رحالت طويلة من دون محرم ،كما ال تزال املدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات
في محافظات عدة.
فــي سـيــاق منفصل ،أعلنت الحركة فصل نحو ثــاثــة آالف مــن أعضائها متهمني
بـمـمــارســات مسيئة فــي عـمــوم أفـغــانـسـتــان ،بحسب إع ــام مـحـلــي .وج ــاء ذل ــك في
تصريحات لرئيس لجنة التطهير في «إمــارة أفغانستان اإلسالمية» ،لطيف الله
حكيمي ،أمس األحد ،حسبما نقلت عنه وكالة أنباء «خاما برس» األفغانية .وقال
حكيمي إنـهــم حـتــى اآلن فـصـلــوا  2840شخصًا مــن املنتسبني لـطــالـبــان متهمني
بممارسات مسيئة في عموم أفغانستان .وكان حكيمي قد اعتبر في تصريحات،
أول من أمس السبت ،أن األشخاص املفصولني يشوهون سمعة «اإلمارة اإلسالمية»،
وقد تم فصلهم في عملية التطهير من أجل بناء جيش وشرطة نظيفني في املستقبل.
وأضاف أن األعضاء الذين تم فصلهم ينحدرون من  14والية أفغانية ،الفتا إلى أن
عملية التطهير ستستمر في الواليات األخرى.
وبحسب الــوكــالــة ،فــإن لجنة التطهير الـتــي تــم تدشينها ،بعد أن سيطرت حركة
طالبان على السلطة فــي أغسطس /آب املــاضــي ،مسؤولة عــن التدقيق فــي أهلية
املنتسبني للحركة .وتعتمد اللجنة فــي الغالب على شـكــاوى املــواطـنــن واملقاطع
املـصــورة املنشورة على وســائــل التواصل االجتماعي وتقارير عامة الـنــاس حول
مخالفات أعضاء طالبان ،وانتهاكهم القانون ،وممارساتهم التعسفية .ميدانيًا،
أعلنت السلطات األمنية في كــابــول ،أمــس ،مقتل طفل وإصــابــة أربعة عناصر من
طالبان في تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية للحركة في العاصمة.
وقــال الجنرال موبني ،املتحدث باسم إدارة األمــن ،في تصريح نقلته قناة «طلوع
جانب طريق استهدفت مركبة عسكرية
نيوز» املحلية إن «عبوة ناسفة
ً ُ
مزروعة على ُ
األحد ،في كابول» .وأضاف أن «طفال قتل فيما أصيب أربعة عناصر أمن بجروح»،
من دون ذكر مدى خطورتها .ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اللغم املــزروع في
العاصمة األفغانية.
(األناضول ،فرانس برس)

األردن :ريبة حزبية
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

أقـ ـ ـ ّـر م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب األردن ـ ـ ـ ــي،
أخيرًا ،مشروع تعديل الدستور،
بــأغـلـبـيــة  104أص ـ ــوات م ــن أصــل
 112ن ــائـ ـب ــا ،فـ ــي إط ـ ـ ــار اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات ال ـت ــي
أوصت بها اللجنة امللكية لتحديث املنظومة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وأق ــرتـ ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة .وكـشـفــت
ن ـقــاشــات املـجـلــس أن كـثـيـرًا م ــن الـتـعــديــات
الجوهرية هــي محاولة ملنع األح ــزاب ،التي
ً
قد تصل مستقبال إلــى الحكومة ،من اتخاذ
القرارات في القضايا السيادية والسياسية
الخارجية.
وشـ ـم ــل الـ ـتـ ـع ــدي ــل  30م ـ ـ ـ ــادة ،أب ـ ــرزه ـ ــا تـلــك
املتعلقة باستحداث «مجلس األمــن القومي
والسياسة الخارجية» ،إذ يختص بالشؤون
العليا املتعلقة بــاألمــن والــدفــاع والسياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة .ك ـمــا ش ـمــل تــوس ـيــع صــاحـيــات
املـلــك املتعلقة بــالـحــاالت الـتــي يـمــارس فيها
صــاحـيــاتــه بـ ــإرادة ملكية م ـن ـفــردة .ونصت
ال ـف ـق ــرة  2م ــن املـ ـ ــادة  40م ــن ال ــدس ـت ــور بعد
ال ـت ـعــديــل ،ع ـلــى م ـم ــارس ــة امل ـل ــك صــاحـيــاتــه
بــإرادة ملكية ،دون توقيع من رئيس الوزراء
والـ ــوزيـ ــر أو ال ـ ـ ـ ــوزراء امل ـخ ـت ـص ــن .ويـسـمــح
ال ـت ـعــديــل لـلـمـلــك ب ـم ـمــارســة صــاح ـي ـتــه في
الحاالت التالية :اختيار ولي العهد ،وتعيني
نــائــب املـلــك ،وتعيني رئـيــس مجلس األعـيــان
وأعضائه ،وحل املجلس ،وقبول استقالة أو
إعفاء أي من أعضائه من العضوية ،وتعيني
رئيس املجلس القضائي وقـبــول استقالته،
وت ـ ـع ـ ـيـ ــن رئ ـ ـي ـ ــس املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة
وأعضائها وقـبــول استقاالتهم .كما ُيسمح
له بتعيني وقبول استقاالت وإنهاء خدمات
ك ــل م ــن ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ،وم ــدي ــر امل ـخ ــاب ــرات،
ومدير األمن العام ،وقاضي القضاة ،ورئيس
املجلس القضائي الـشــرعــي ،واملـفـتــي الـعــام،
ورئـ ـي ــس الـ ــديـ ــوان امل ـل ـك ــي ،ووزي ـ ـ ــر ال ـب ــاط،
ومستشاري امللك.
رئـيــس اللجنة القانونية النيابية املحامي
ع ـبــد امل ـن ـعــم الـ ـ ـع ـ ــودات ،ال ـ ــذي يـعـتـبــر ع ــراب
ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات فـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ،أشـ ـ ـ ـ ـ ــار ،خـ ــال
ال ـن ـقــاشــات ،إل ــى أن الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة
تـ ــأتـ ــي فـ ــي ظـ ــل تـ ـط ــوي ــر الـ ـحـ ـي ــاة ال ـح ــزب ـي ــة
واالنـ ـفـ ـت ــاح ع ـل ــى حـ ـي ــاة س ـيــاس ـيــة ج ــدي ــدة.
واعتبر أن التعديالت الــدسـتــوريــة ،املتعلقة

مقابلة

أجراها من القاهرة
عبدالكريم سليم

تعديالت دستورية
تثير التوجس
من تقليص الصالحيات

ب ـت ـع ـي ــن ق ــائ ــد الـ ـجـ ـي ــش واملـ ـفـ ـت ــي ورئـ ـي ــس
املجلس القضائي ،وتعيينهم من قبل امللك،
تأتي إلبعاد املؤسسات الدينية والعسكرية
عن التجاذبات السياسية والحزبية.
وهو ما ذهب إليه أيضًا النائب علي الخاليلة،
ال ــذي قــال إن تعيني قــاضــي الـقـضــاة ورئيس
املـجـلــس الـقـضــائــي الـشــرعــي واملـفـتــي ال ـعــام،
وإنهاء خدماتهم ،من دون تنسيب أي جهة،
يـنــأى بـهــم عــن الـتـجــاذبــات الـحــزبـيــة املقبلة.
في املقابل ،حذر النائب ينال فريحات من أن
«مصطلح التجاذبات الحزبية أصبح ّ
شماعة
إلقـصــاء الديمقراطية الحقيقية مــن الـبــاد».
أم ــا ال ـنــائــب صــالــح الـعــرمــوطــي فــدعــا ،خــال
النقاشات البرملانية ،األحــزاب السياسية في
األردن ،إلى حل نفسها .وأشار إلى أنه في ظل
التخوف من التجاذبات السياسية لن تكون
هناك حكومات حزبية أو برملانية ،ولن يكون
لها دور ،والتخوف من التجاذبات السياسية
شيطنة لألحزاب ،فال داعي لألحزاب ،ألنه لن
يكون لها أي دور في املستقبل.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ق ــال األمـ ــن ال ـع ــام لـحــزب

ذياب :التعديالت
الدستورية ردة على
اإلصالح السياسي
األحزاب القومية
واليسارية :التعديالت
تعرقل مسيرة التحديث

«ال ــوح ــدة الـشـعـبـيــة الــديـمـقــراطــي» األردنـ ــي،
سعيد ذياب ،لـ«العربي الجديد» ،إن املشكلة
ال تكمن فــي تشكيل الحكومات الحزبية أو
عدمها ،فالتعديالت الدستورية ومخرجات
لجنة تحديث املنظومة السياسية ردة على
اإلصــاح السياسي .واعتبر أن هذا التعديل
ي ـقــود إل ــى تـجــريــف الــدس ـتــور وتـفــريـغــه من
مضمونه ،ويضرب ركنًا أساسيًا في الدستور
يقول إن نظام الحكم برملاني وراثي ملكي ،في
تحول لنظام فردي أشبه بالنظام الرئاسي،
فيما الشعب لم يعد مصدر السلطات .واعتبر
ذيـ ــاب أن ال ـت ـعــديــات وم ـخ ــرج ــات ال ـقــوانــن
تضرب مبدأ التعددية الحزبية ،رغم الحديث
الرسمي عن الرغبة في تطويرها .وأشار إلى
أن الشروط التي فرضت في قانون األحــزاب
تتناقض مع النص الدستوري الــذي يسمح
لألردنيني بتشكيل األحزاب ما دامت غاياتها
ووســائ ـل ـهــا سـلـمـيــة ،وذل ــك عـبــر اش ـتــراطــات
صعبة تتعلق بالعضوية.
وأض ــاف ذي ــاب أن الـحــديــث عــن ع ــدم الرغبة
ب ــوج ــود األح ـ ـ ــزاب األي ــدي ــول ــوج ـي ــة ،ووض ــع
عقبات في طريق تشكيلها ،ورغبة السلطات
بأحزاب برامجية ،يعني أنهم يريدون إعادة
تشكيل الخريطة الحزبية بما ينسجم مع
رغ ـب ــات ال ـح ـكــم .وبــال ـتــالــي نـحــن لـسـنــا أم ــام
عملية إصالح أو تشكيل حكومات برملانية،
بل صورة مشوهة ألحزاب وانتخابات ،وحكم
سـلـطــوي مـسـتـتــر خــاضــع ل ـلــدولــة الـعـمـيـقــة.
وأش ــار إل ــى أن هـنــاك تــوجـســا حقيقيًا حــول
ً
أهداف التعديالت الدستورية ،وهل هي فعال
حـمــايــة م ــن ال ـت ـجــاذبــات ال ـحــزب ـيــة؟ ووص ــف
بعض التصريحات الرسمية والنقاشات في
البرملان بأنها تشكيك في انتماء الحزبيني
فــي األردن لوطنهم ،والـتـعــامــل مــع األح ــزاب
ك ـمــؤس ـســات غ ـيــر وط ـن ـي ــة ،وأع ـ ـ ــداء ل ـلــوطــن.

اتهامات للحكومة بنسف جهود تحديث المنظومة السياسية (خليل مزرعاوي/فرانس برس)

األمني العام لحزب «جبهة العمل اإلسالمي»
األردني ،مراد العضايلة ،رأى ،في حديث مع
«العربي الجديد» ،أن ما قدمته الحكومة في
التعديالت الدستورية نسف كل ما قامت به
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية.
واعتبر أن الحديث عــن الحكومة البرملانية
أص ـبــح أمـ ـرًا مـضـحـكــا .وق ــال الـعـضــايـلــة إنــه
«لــم يعد هناك دور للحكومات فــي ظــل هذه
ال ـت ـع ــدي ــات .فـمـجـلــس األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي فــوق
الـحـكــومــة ،إذ سـحــب صالحياتها الداخلية
والـخــارجـيــة» .وتـســاءل :مــاذا بقي للحكومة
م ــن واليـ ـ ــة ع ــام ــة وكـ ــل هـ ــذه املـ ـه ــام سـتـنــاط

بمجلس األم ــن ال ـقــومــي ،مــوضـحــا أن أغلب
املفاصل املهمة املتعلقة بالشؤون الخارجية
والقضايا السياسية الداخلية بيد املجلس.
وبحسب العضايلة فإن الكالم عن الحكومة
الـحــزبـيــة أص ـبــح ال قـيـمــة ل ــه ،وال ـحــديــث عن
حكومة برملانية بال جدوى.
وأكــد أن من قــدم التعديالت الدستورية نفذ
ما أراد .واعتبر أن الحديث عن تخصيص 65
في املائة من مقاعد مجلس النواب لألحزاب
لن يتم ،على أقرب تقدير ،إذا نفذت الوعود،
قبل  12سنة ،وحتى ذلــك الحني يبقى األمــر
غير موثوق به .واستهجن العضايلة تقديم

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان ،أخيرًا ،قرار وقف نشاطها في مصر ،في
ّ
ظل تزايد القمع وغياب القانون ،وهو ما يتحدث عنه مديرها جمال عيد لـ«العربي الجديد»

جمال عيد
القمع سبب إغالق الشبكة
العربية لحقوق اإلنسان
األجهزة األمنية تسيطر
على الوضع العام

عيد :ليس من
ضمن خطط
الشبكة العمل
من الخارج
(فيلكر)

■ ما أسباب إغالق املؤسسة اآلن ،على الرغم من
أنه ال جديد في ليل الحريات في مصر؟
الشبكة العربية توقفت نظرًا لتزايد وتيرة
القمع عمومًا بشكل غير مـسـبــوق ،بما لم
ّ
يوفر املؤسسات واملدافعني املستقلني عن
حقوق اإلنسان .ولقد لحق بنا بشكل خاص
أذى مـضــاعـفــا ،تمثل فــي تـهــديــد العاملني
ومحاولة إجبار بعضهم على االختيار بني
خيارين ال ثالث لهما :إمــا العمل مخبرين
ض ــد ال ـش ـب ـكــة أو ال ـق ـبــض ع ـل ـي ـهــم .ك ــل ذلــك
يجري في ظل تصاعد االستهانة بسيادة
الـ ـق ــان ــون وكـ ــأنـ ــه غ ـي ــر مـ ــوجـ ــود ،وت ـن ــام ــي
انـ ـتـ ـه ــاك ــات ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،مـ ــع ت ــزاي ــد
املالحقات البوليسية ،سواء املغلفة بغطاء

قانوني أو قضائي ،أو مالحقات مباشرة.
■ ه ــل سـعـيـتــم لـلـتـسـجـيــل ت ـحــت مـظـلــة قــانــونـيــة
رسمية لتوفيق األوضاع كما تريد السلطة؟
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن انـ ـع ــدام ق ـنــاع ـت ـنــا ب ـعــدالــة
قانون الجمعيات الجديد ،فقد شرعنا في
إجــراءات التسجيل تحت مظلته ،لنصطدم
بعقبات يستحيل معها التسجيل ،لجملة
من األسباب .من بني هذه األسباب ،استمرار
اتهامنا في القضية رقم  173منذ  11عامًا،
وهــي القضية املسماة بالتمويل األجنبي
ملنظمات الـعـمــل املــدنــي .ويمنعنا ذل ــك من
التسجيل أو التعامل مع الجهات الرسمية،
ً
فـضــا عــن اإلص ــرار على منعنا مــن العمل

املناقشات حول التعديالت الدستورية على
قانوني االنتخاب واألحــزاب .وأشــار إلى أنه
حتى في املستقبل ال أحــد يستطيع التكهن
إذا أرادت السلطات هندسة االنتخابات ،كما
تريد ،مثلما جرى في انتخابات سابقة.
في السياق ،انتقد ائتالف األحــزاب القومية
والـيـســاريــة األردن ـي ــة ،فــي بـيــان أمــس األحــد،
الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة الـتــي أقــرهــا مجلس
الـ ـن ــواب .وق ــال ــت األح ـ ـ ــزاب ،ع ـقــب اجـتـمــاعـهــا
ّ
ال ـ ـ ـ ــدوري ،إن هـ ــذه ال ـت ـع ــدي ــات «ت ـش ــك ــل فــي
ً
مـ ـض ــامـ ـيـ ـنـ ـه ــا تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاوال ع ـ ـلـ ــى ص ــاحـ ـي ــات
السلطات الـثــاث كما هــو منصوص عليها

فــي الــدسـتــور ،وتـمـ ّـس بمبدأ الفصل بينها،
إضــافــة إلــى أنـهــا تـعــارض املـبــدأ الــدسـتــوري
األهـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـنـ ـ ّـص عـ ـل ــى أن الـ ـشـ ـع ــب هــو
مصدر السلطات» .وأضافت أن إقــرار (املــواد
ذات ال ـص ـل ــة) م ــن ش ــأن ــه أن ي ـعــرقــل مـسـيــرة
التحديث واإلص ــاح الديمقراطي املنشود،
كما سينعكس بـصــورة سلبية على مجمل
ال ـقــوانــن الـنــاظـمــة لـلـحـيــاة الـسـيــاسـيــة ،في
هــذا املـجــال .ويضم االئـتــاف أح ــزاب :البعث
العربي االشتراكي ،والبعث العربي التقدمي،
وال ـحــركــة الـقــومـيــة لـلــديـمـقــراطـيــة املـبــاشــرة،
والشعب الديمقراطي ،والشيوعي ،والوحدة.

على ملفات هي من صلب العمل الحقوقي.

من هذه الظروف .ولكل من ال يــزال يعمل ،كل
الـتـقــديــر والـفـخــر ،ونــأمــل أن ينجحوا فــي ما
عجزت الشبكة العربية عنه مــن الـقــدرة على
االستمرار والبقاء ،للدفاع عن حقوق اإلنسان
وح ــري ــة الـتـعـبـيــر وبـ ـن ــاء م ـصــر ال ـخــال ـيــة من
سجناء الرأي والقهر واإلفالت من العقاب.

■ كيف جرى إبالغكم باملنع من العمل على هذه
امللفات؟
وص ـل ـت ـنــا رس ــال ــة غ ـي ــر رس ـم ـي ــة بـ ـض ــرورة
تغيير اســم الشبكة العربية ،وحظر العمل
على حرية التعبير وأوضاع السجون ،على
الــرغــم مــن أنـهـمــا ضـمــن الـنـشــاط األســاســي
للشبكة العربية منذ نشأتها .فكيف بعد
هــذا التاريخ الحقوقي الطويل الــذي نفخر
ب ــه ،يـمـكــن أن نـتـحــول إل ــى مــؤسـســة تعمل
على املواضيع غير املهمة؟ نحن بذلك نكون
قد تحولنا إلــى مؤسسة متواطئة لتلميع
ال ـق ـم ــع ،ك ـم ــا ت ـف ـعــل م ــؤس ـس ــات مـحـســوبــة
عـلــى الـع ـمــل ال ـح ـقــوقــي ،لـكـنـهــا ف ــي حقيقة
األمـ ــر ،ت ـش ــارك ف ــي االن ـت ـهــاكــات والتشهير
ّ
باملؤسسات الحقوقية املستقلة ،على قلتها.
■ كل هذه االنتهاكات ليست جديدة ،وتكيفتم معها
طوال عصري حسني مبارك وعبد الفتاح السيسي،
فهل انسدت أمامكم اليوم كل السبل لالستمرار؟
م ــع ب ــال ــغ األس ـ ــف ،ك ــان ات ـخ ــاذ قـ ــرار الـتــوقــف
قــاسـيــا عـلـيـنــا فــي امل ـقــام األول .وف ــي الــواقــع،
وعـلــى الــرغــم مــن الـيــأس املـطـبــق ،بذلنا شتى
امل ـ ـح ـ ــاوالت ال ـح ـث ـي ـث ــة ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار ضـ ــد كــل
الـظــروف املــؤملــة التي نقاسيها ضمن جموع
املصريني ،وانعدام االستقرار السياسي الذي
وظفته الحكومة للتضييق على املؤسسات
الحقوقية املستقلة ،وفي النهاية لم يكن هناك
مفر من االستسالم.

■ مــا املتغير ال ــذي يمكن أن يقع ويدفعكم التخاذ
قرار استئناف النشاط؟
الدولة
أظهرت
إذا
العمل،
يسعدنا استئناف
ّ
م ــؤش ــرات احـ ـت ــرام ل ـس ـيــادة ال ـق ــان ــون ،وكــفــت
سلطة النيابة عن املشاركة بالقمع ،وتوقفت
عن التعامل مع املجتمع املدني على أنــه أداة
ينبغي أن تنشط في تلميع صورة النظام.
■ ك ـيــف يـمـكــن ب ــرأي ــك أن ي ـع ـتــدل م ـس ــار مـنـظــومــة
العدالة؟
لــأســف ،ت ــردي منظومة الـعــدالــة هــو األخطر
واألس ـ ـ ــوأ ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق ،ألن هـ ــذه املـنـظــومــة
تحديدًا بحاجة إلــى سـنــوات إلصالحها مما
أع ـط ـب ـهــا .وأول ـ ــى خ ـط ــوات إصــاح ـهــا رحـيــل
النائب الـعــام (حـمــادة الـصــاوي) عــن منصبه
ب ـع ــد أن يـ ـق ــدم اع ـ ـت ـ ــذاره عـ ــن إه ـ ـ ـ ــدار ح ـقــوق
املصريني وتوظيف القانون بشكل متعسف
لــدعــم الـنـظــام ،وأن تـجــري مــراجـعــة للقوانني
ال ـت ــي ت ـت ـيــح ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـق ـض ــاء بشكل
شبه كامل .وكلنا أمل وثقة في أن هذه الفترة
القائمة القاتمة ،املليئة باالنتهاكات وتغييب
القانون ،ال محالة إلى زوال.
■ ألم يكن باإلمكان العمل الحقوقي من الخارج كما
فعلت مؤسسات حقوقية أخرى؟
مع احترامنا لكل صوت ومؤسسة في الخارج،
فليس ضمن خططنا العمل من الخارج أبدًا.

■ هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـع ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــي ل ـل ـت ـغ ـي ـيــب ال ـق ـس ــري
للمؤسسات الحقوقية أو دفعها للغياب ،إلى أي حال
يمكن أن يؤدي في امللف الحقوقي؟
بطبيعة ال ـحــال ،سـيـكــون ال ـحــال هــو حــال كل
مـجـتـمــع ي ـتــم حــرمــانــه م ــن مــؤس ـســات تــدافــع
ع ـنــه ،مــا يـغـلــق أبـ ــواب ال ــرج ــاء وال ـن ـجــاة أمــام
الناس من أجل سلوك سبل اإلصالح السلمي.
ولألسف سنشهد مزيدًا من القمع مع تزايد
التوقعات بغضب شعبي هائل.

■ هــل ال ت ــزال لـلـضـغــوط األمـمـيــة أهـمـيــة فــي امللف
الحقوقي في سبيل تحسينه؟
لــأســف ،األج ـهــزة األمـنـيــة هــي الـتــي تسيطر
اآلن على الــوضــع الـعــام ومــن ضمنه الوضع
الحقوقي ،وبشكل هائل.

■ هــل يعني هــذا الـقــرار تجميد كــل نـشــاط لكم في
العمل الحقوقي؟
سنبقى محامني حقوقيني ،أف ــرادًا مستقلني
أصـ ـ ـح ـ ــاب ضـ ـمـ ـي ــر ،م ــدافـ ـع ــن ع ـ ــن ال ـح ـق ــوق
والـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات ،وس ـن ـع ـم ــل مـ ــع مـ ــن ت ـب ـق ــى مــن
مــؤسـســات حقوقية مستقلة ،ومــع كــل حركة
مـطــالـبــة بــالــديـمـقــراطـيــة ،وك ــذا م ــع املــدافـعــن
املـسـتـقـلــن ع ــن ح ـقــوق االنـ ـس ــان ،ع ـلــى الــرغــم

■ هناك تجارب ألشخاص يسعون لتخفيف الوطأة
عن السياسيني وأصحاب الرأي ،ونجحت جزئيًا في
مساعيها ،مثل تجربة عضو مجلس حقوق اإلنسان
محمد أنور السادات ،كيف ّ
تقيم مثل هذه التجارب؟
أدع ــم ج ـه ــوده ،وأع ـل ــم حـســن ن ــواي ــاه ،لكنني
أخ ـش ــى عـلـيــه م ــن االن ـس ـي ــاق لـتـلـمـيــع ص ــورة
ً
النظام املستبد بدال من تحسني حالة حقوق
اإلنسان فعليًا.

متابعة

تظاهرة احتجاجية للكادر الطبي ضد اقتحام المستشفيات (فرانس برس)

السودان :مشاورات لتأمين الحوار
أك ــد م ـفــوض ال ـش ــؤون الـسـيــاسـيــة وال ـس ـلــم واألمـ ــن ف ــي االت ـح ــاد األف ــري ـق ــي ،أدي ــوي
بانكولي ،أمس األحد ،ضرورة استمرار الحوار بني مختلف األطراف للتوصل إلى
أرضية مشتركة لحل األزمة السودانية .وجاء ذلك لدى لقائه عضو مجلس السيادة
السوداني ،مالك عقار ،بحضور عضو املجلس ،الطاهر حجر ،في الخرطوم ،وفق
بيان مجلس السيادة االنتقالي .وأوضح بانكولي في تصريحات إعالمية أن «اللقاء
يــأتــي فــي إط ــار مساعي االت ـحــاد للجلوس واالسـتـمــاع ألصـحــاب املصلحة بشأن
الوضع الراهن في السودان» .وأضاف أنه من «األهمية بمكان االستمرار في الحوار
بني مختلف األطراف للتوصل إلى أرضية مشتركة تجعل من حل األزمة أمرًا ممكنًا».
ّ
وكان رئيس مجلس السيادة ،عبد الفتاح البرهان ،قد تسلم السبت رسالة خطية
مــن رئـيــس مفوضية االت ـحــاد األفــريـقــي مــوســى فـكــي ،تتعلق بــرؤيــة االت ـحــاد حول
التطورات السياسية في السودان وسبل الخروج من األزمــة التي تشهدها البالد.
ووصــل وفــد من االتـحــاد األفريقي إلــى العاصمة الخرطوم ،في زيــارة غير محددة
املدة ،لدعم التوافق بني األطراف السياسية وتحقيق االنتقال السلمي في البالد في
إطار الوساطة لحل األزمة في البالد .ويوم الثالثاء املاضي ،طرحت الهيئة الحكومية
للتنمية بشرق أفريقيا «إيغاد» مبادرة «لتسهيل الحوار بني كافة األطراف إليجاد
حل جذري لألزمة السودانية» ،وذلك غداة إعالن بعثة «يونيتامس» بدء مشاورات
«أولية» منفردة مع األطراف كافة لحل األزمة.
من جهتها ،اقترحت قوى «الحرية والتغيير»  -مجموعة املجلس املركزي ،أمس،
إنشاء آلية دولية رفيعة املستوى ،إلنجاح املبادرة األممية لحل األزمة في البالد.
وقال القيادي فيها ،وجدي صالح ،في مؤتمر صحافي« :التقينا بالبعثة األممية
ّ
(يونيتامس) وسلمناها رؤية قوى الحرية والتغيير حول مشاوراتها والدعوة
التي أطلقتها البعثة بخصوص العملية السياسية في الـبــاد» .وأشــار إلــى أن
الحرية والتغيير ّ
قررت أن «تتعاطى إيجابيًا مع دعوة املمثل املقيم لألمني العام
لألمم املتحدة بالسودان (فولكر بيرتس) ،للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى
من قوى الشعب السوداني بغية الوصول الستعادة املسار الديمقراطي» .وأضاف
أن «قــوى الحرية والتغيير تقترح على البعثة األممية توسيع املـبــادرة بإنشاء
آلية دولية رفيعة املستوى تمثل فيها األطــراف اإلقليمية والدولية بشخصيات
ً
نافذة تضم كال من الترويكا (الواليات املتحدة ،وبريطانيا ،والنرويج) واالتحاد
األوروبــي وتمثيل دول أفريقية وعربية ،على أن تتولى األمم املتحدة عبر ممثل
األمني العام تقرير اآللية».
ورأى صالح «ضــرورة تحديد سقف زمني محدود ملجمل العملية السياسية وفقًا
إلجراءات واضحة ال تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها» .وأوضح أن «أهداف
العملية السياسية يجب أن تنهي الوضع االنقالبي في السودان ،وإقامة ترتيبات
دسـتــوريــة جــديــدة تستعيد مـســار الـتـحــول املــدنــي الــديـمـقــراطــي وتــؤســس لسلطة
مدنية كاملة تقود املرحلة االنتقالية ،وترتب إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة
في نهاية املرحلة االنتقالية».
ميدانيًا ،شــارك مئات الـكــوادر الطبية الـســودانـيــة ،أمــس ،فــي تظاهرة بالخرطوم،
احتجاجًا على «االنـتـهــاكــات» بحق املتظاهرين واقـتـحــام املستشفيات واعتقال
الـجــرحــى منها .وتـجـ ّـمــع املـتـظــاهــرون أم ــام مستشفى الـخــرطــوم ،وكلية الصيدلة،
بشارع القصر وســط العاصمة ،قبل التوجه إلــى مقر النيابة العامة لتنفيذ وقفة
احتجاجية؛ تأكيدًا على «سلمية الثورة ،وانتزاع مؤسسات الدولة لصالح الشعب».
ورددوا ش ـع ــارات مـنــاهـضــة إلجـ ـ ــراءات ال ـب ــره ــان .كــذلــك حـمــل امل ـت ـظــاهــرون ص ــورًا
لضحايا لقوا حتفهم باالحتجاجات خالل الفترة املاضية ،ورفعوا الفتات مكتوبة
عليها شعارات تندد باقتحام املستشفيات ،وقذفها بعبوات الغاز املسيل للدموع،
واعتقال املصابني منها.
(العربي الجديد ،األناضول)
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شرق
غرب
الصومال :نجاة المتحدث
باسم الحكومة
نـ ـج ــا املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة
الصومالية محمد إبراهيم معلمو،
أم ــس األحـ ــد ،م ــن م ـحــاولــة اغـتـيــال
ب ـع ــد أن ف ـج ــر ان ـ ـت ـ ـحـ ــاري ي ــرت ــدي
حزامًا ناسفًا سيارة يستقلها في
شارع مكة املكرمة ،وسط العاصمة
م ـ ـقـ ــدي ـ ـشـ ــو .وقـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ــاه ـ ــد عـ ـي ــان
لــوســائــل إعـ ــام مـحـلـيــة ف ــي مــوقــع
الهجوم ،إنه رأى سيارة يتدلى من
نــافــذت ـهــا ش ـخــص ق ـبــل ّأن تنفجر
ُ
ويقتل من كان فيها .وتبنت «حركة
الشباب» الهجوم.
(العربي الجديد)
ترامب :الديمقراطيون
يجعلون أميركا شيوعية

كـ ــرر ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق
دون ــال ــد ت ــرام ــب (الـ ـص ــورة) ،خــال
تجمع ألنصاره في والية أريزونا
م ـســاء ال ـس ـبــت ،امل ــزاع ــم ب ـف ــوزه في
االنـتـخــابــات الرئاسية عــام ،2020
وق ــال« :لـقــد حققنا ف ــوزًا كـبـيـرًا .ال
يمكننا السماح لهم باإلفالت بهذه
الـ ـسـ ـه ــول ــة» .وانـ ـتـ ـق ــد «س ـيــاس ـيــي
واش ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــن» ال ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ــري ـ ـ ــدون
«الـ ـتـ ـحـ ـك ــم» ب ـح ـي ــاة األم ـي ــرك ـي ــن.
وق ــال «سئمنا سـيـطــرة سياسيي
واش ـن ـط ــن ع ـل ــى ح ـيــات ـن ــا .سـئـمـنــا
الــواجـبــات» املـفــروضــة ،مضيفًا أن
«الديمقراطيني املتطرفني يريدون
جـ ـعـ ــل الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ب ـل ـدًا
شيوعيًا».
(فرانس برس)

كوسوفو تمنع
االستفتاء الصربي
م ـن ـعــت س ـل ـط ــات ك ــوف ــوس ــو ،أم ــس
األحـ ـ ـ ـ ـ ــد ،إقـ ـ ــامـ ـ ــة اس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء حـ ــول
ال ـق ـضــاء تـنـظـمــه صــرب ـيــا ،وأرادت
أن تشرك فيه الصرب املقيمني في
اإلقليم الــذي كــان تابعًا لها ،وهو
ق ــرار يـمـكــن أن يــؤجــج ال ـتــوتــر بني
الطرفنيُ .
ودعي الصرب للتصويت
ع ـلــى ت ـغ ـي ـيــرات دس ـت ــوري ــة هــدفـهــا
إرس ــاء املــزيــد مــن االسـتـقــالـيــة في
القضاء ،وهــو إصــاح مطلوب في
إط ــار م ـحــادثــات ان ـض ـمــام صربيا
إلــى االت ـحــاد األوروبـ ــي .وأك ــد قــرار
ص ـ ـ ــادر عـ ــن بـ ــرملـ ــان ك ــوس ــوف ــو أن
إقامة استفتاء من قبل دولة أخرى
ه ــو «ان ـت ـه ــاك ل ــدس ـت ــور كــوســوفــو
وسـيــادتـهــا» ،فــي حــن قاطع نــواب
املجموعة الصربية التصويت على
هذا القرار.
(فرانس برس)
مالي :وفاة الرئيس
السابق كيتا

ُ
توفي رئيس مالي السابق إبراهيم
بوبكر كيتا (الصورة) ،أمس األحد،
الذي حكم الدولة الواقعة في غرب
أفــري ـق ـيــا ب ــن عــامــي  2013و2020
عن عمر ناهز  76عامًا في باماكو،
ح ـس ــب م ــا أف ـ ـ ــادت ع ــائ ـل ـت ــه .وك ــان
كيتا قــد أمـضــى عــامــن مــن واليته
الثانية التي تستمر خمس سنوات
عندما واجه عام  2020احتجاجات
واسعة في الشوارع ضد حكومته،
وأطاحه الجيش الذي يخضع اآلن
لعقوبات إقليمية بعد نكثه بتعهد
إعادة البالد إلى الحكم املدني .ولم
يتم الكشف عن سبب الوفاة.
(فرانس برس)

نيجيريا :مسلّحون
يقتلون  50شخصًا
كـ ـش ــف سـ ـ ـك ـ ــان ،أم ـ ـ ــس األحـ ـ ـ ـ ــد ،أن
ع ـش ــرات امل ـس ـل ـحــن ع ـلــى دراج ـ ــات
ن ــاري ــة نـهـبــوا قــريــة ف ــي نـيـجـيــريــا،
وقـتـلــوا أكـثــر مــن  50مــن سكانها،
فـ ــي أح ـ ـ ــدث أع ـ ـمـ ــال ع ـن ــف ب ـش ـمــال
غربي البالد .وقــال عبدالله كرمان
أونـ ــاشـ ــي ،وهـ ــو زع ـي ــم م ـح ـلــي ،إن
ع ـ ـشـ ــرات امل ـس ـل ـح ــن دخ ـ ـلـ ــوا قــريــة
دن ـ ـ ـكـ ـ ــادي ف ـ ــي والي ـ ـ ـ ــة كـ ـيـ ـب ــي ل ـيــل
الجمعة ،وتبادلوا إطالق النار مع
جنود ورجال الشرطة.
(رويترز)
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روسيا :التفاهم ممكن مع الغرب

ألمانيا تبدأ
وساطتها اليوم
تحاول ألمانيا تضييق
الخالفات بين روسيا
والغرب ،في وساطة
تقودها وزيرة خارجيتها
أنالينا باربوك ،وسط إيحاء
روسي بإمكانية التفاهم
مع الغرب
تحدث مسؤولون روس عن نيتهم
ال ـت ـفــاهــم م ــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة،
رغ ـ ــم ت ــأك ـي ــده ــم وج ـ ـ ــود خ ــاف ــات
ج ــوه ــري ــة ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ع ـلــى وق ــع وســاطــة
أملــان ـيــة مــرت ـق ـبــة ،ت ـب ــدأ ال ـي ــوم اإلثـ ـن ــن .وق ــال
املـتـحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروس ـيــة دميتري
بيسكوف ،فــي مقابلة مــع قـنــاة «ســي أن أن»
األم ـيــرك ـيــة ،م ـســاء أول مــن أم ــس ال ـس ـبــت ،إن
هناك «بعض التفاهم» في عالقات روسيا مع
الــواليــات املتحدة وحلف األطلسي .وأضــاف
ممثل الكرملني ،معلقًا على املفاوضات التي
جـ ــرت األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي« :ل ـك ــن ع ـلــى الــرغــم
م ــن ذلـ ــك ،يـسـيــر ال ـجــان ـبــان بـشـكــل ع ــام على
مسارين مختلفني تمامًا ،وهــذا ليس باألمر
ً
فعال»ّ .
وشدد على أن
الجيد ،وهو يثير القلق
بالده ال تزال تنتظر ردًا مباشرًا من الواليات
املتحدة على الضمانات األمنية التي كانت
قد طلبتها ،والتي تتعلق أساسًا بعدم توسع
حلف األطلسي شرقًا عبر ضم أوكرانيا ودول
أخرى باملنطقة.
وشهد األسبوع املاضي ثالث جوالت تفاوض،
بدأت يوم اإلثنني بني الروس واألميركيني في
جنيف ،ثم ُعقد لقاء ضمن مجلس «روسيا ـ
ُ
األطلسي» في بروكسل يوم األربعاء ،واختتم
بلقاء ثالث في فيينا ،يوم الخميس املاضي،
جمع الروس مع منظمة «األمن والتعاون في
أوروبـ ــا» .وتــم التركيز بشكل أســاســي خالل

هذه املناقشات ،على املقترحات األمنية التي
قدمها الجانب الروسي إلى الواليات املتحدة
وحلف شمال األطلسي نهاية العام املاضي،
على خلفية تصاعد األزمة في أوكرانيا.
ومن املقرر أن تبدأ أملانيا حراكًا دبلوماسيًا
ال ـ ـيـ ــوم اإلث ـ ـن ـ ــن ،ب ـ ــزي ـ ــارة م ــرت ـق ـب ــة لـ ــوزيـ ــرة
الخارجية األملانية أنالينا باربوك إلى كييف
ومــوس ـكــو .وح ــول احـتـمــال نـجــاح بــرلــن في
وضع ّ
حد للتدهور ،قال رئيس لجنة الشؤون
الـخــارجـيــة املـنـتـمــي إل ــى ال ـحــزب االش ـتــراكــي
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي م ـي ـشــائ ـيــل روث ،ف ــي حــديــث
مــع شبكة الـتـحــريــر األملــان ـيــة ،مـســاء أول من
أمــس الـسـبــت ،إنــه مــن املـهــم أن نتبنى لهجة
تصالحية ،وعـلــى امل ــرء أن يبقى هــادئــا عند
االستفزاز .ورأى أنه من غير املفيد االنجرار
إلى دوامة من الحدية في الجوهر أو التعبير.
مــع ذل ــك ،اعـتـبــر أن ــه ال ينبغي رف ــع تــوقـعــات
الـ ــزيـ ــارة ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنـ ــه أول
لـقــاء شخصي مـهــم وقــد يـضــع أســاســا ملزيد
م ــن امل ـنــاق ـشــات وال ـت ـع ــاون .واع ـت ـبــر روث أن
السياسة الخارجية األملانية تتميز بالرغبة
امل ـس ـت ـمــرة ف ــي الـ ـح ــوار والـ ــدفـ ــاع ،ألن بــرلــن
تشعر بأنها ملتزمة بسياسة أمنية أوروبية
مشتركة ،وتأخذ بعني االعتبار مصالح الدول
الشريكة ،تحديدًا فــي وســط وش ــرق أوروب ــا.
وأش ــار إلــى أنــه وفـقــا ل ــدور بــرلــن التقليدي،
يـ ـج ــب أن ن ـع ـم ــل لـ ـبـ ـن ــاء جـ ـس ــر بـ ــن الـ ـش ــرق
والغرب ،مؤكدًا أنه من الجيد تحديد أجندة
للتعاون مع روسيا.
بـ ــدورهـ ــا ،أك ـ ــدت أوك ــرانـ ـي ــا ،أمـ ــس األحـ ـ ــد ،أن
لديها «أدلة» على ضلوع موسكو في الهجوم
اإللـكـتــرونــي الــواســع الـنـطــاق ال ــذي استهدف
مــواقــع إلـكـتــرونـيــة حـكــومـيــة أوكــران ـيــة عــدة،
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،فــي س ـيــاق مــن ال ـتــوتــرات
الشديدة بني كييف وموسكو .وأفــادت وزارة
ال ـت ـح ـ ّـول الــرق ـمــي ف ــي ب ـي ــان ب ــأن «ك ــل األدل ــة
ت ـش ـيــر إلـ ــى أن روسـ ـي ــا ت ـقــف خ ـلــف ال ـه ـجــوم
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي» .وأكـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ــوزارة أن عـمـلـيــة
ً
ال ـت ـخــريــب ه ــذه تـشـكــل دل ـي ــا ع ـلــى «ال ـح ــرب
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أوكرانيا :أدلّة على
تورّط روسيا بهجمات
إلكترونية ضدنا
الهجينة التي تشنها روسـيــا ضــد أوكرانيا
م ـنــذ عـ ــام  .»2014واع ـت ـب ــرت أن الـ ـه ــدف «ال
ّ
يتعداه إلى
يقتصر على ترهيب» املجتمع بل
«زعــزعــة االس ـت ـقــرار فــي أوكــران ـيــا» مــن خــال
«تقويض ثقة األوكرانيني بسلطاتهم».
وك ـ ــان ال ـه ـج ــوم اإلل ـك ـت ــرون ــي ق ــد ح ـصــل ليل

متابعة

الخميس ـ الجمعة ،واستهدف مواقع وزارات
أوكرانية عدة بقيت لساعات خــارج الخدمة.
وجاء ذلك في سياق من التوترات املتصاعدة
ّ
بـ ــن روس ـ ـيـ ــا وأوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،إذ ت ــت ـه ــم كـيـيــف
وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد قــوات
عند حدودها بهدف اجتياح أراضيها.
وكـشــف أن ــدري يــرمــاك مــديــر مكتب الرئيس
األوكراني فولوديمير زيلينكسي ،أن األخير
اق ـت ــرح عـلــى الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ج ــو بــايــدن،
عـقــد اجـتـمــاع ثــاثــي مــع نظيرهما الــروســي
فالديمير بوتني .وذكر يرماك ،مساء الجمعة،
أن زي ـل ـي ـن ـس ـكــي ال ي ـت ـس ـب ـعــد إم ـك ــان ـي ــة عـقــد
ه ــذه امل ـح ــادث ــات بـشـكــل م ــرئ ــي ،وذلـ ــك خــال
ح ــدي ــث م ــع ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي األمـ ـي ــرك ــي ،مــديــر

مــركــز «أتــانـتـيــك كــاونـســل» جــون هيربست.
وأضــاف« :ننتظر ردة فعل الجانب الروسي،
ام ــا شــركــاؤنــا األم ـيــرك ـيــون ف ــأب ــدوا اهتمامًا
بــاقـتــراحـنــا» .وأم ــس األح ــد ،ج ــددت الــواليــات
املتحدة التزامها بمواصلة تقديم املساعدات
الدفاعية للجيش األوكراني ،في إطار دعمها
«الـثــابــت لسيادة ووح ــدة أراض ــي اوكــرانـيــا».
وأص ـ ــدرت وزارة ال ــدف ــاع «ب ـن ـتــاغــون» بـيــانــا
ح ــول ه ــذا الـ ـش ــأن ،ب ـعــد ات ـص ــال هــات ـفــي بني
وزيــر الدفاع األميركي لويد أوســن ونظيره
األوك ــران ــي أول ـي ـك ـســي ريــزن ـي ـكــوف ،ملناقشة
ال ـح ـشــد ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي امل ـس ـت ـمــر على
الحدود األوكرانية.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

رصد

مهدد من معسكره
جونسون
َّ
ت ـت ـفــاعــل ق ـض ـيــة م ـش ــارك ــة رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
البريطاني بــوريــس جــونـســون فــي حفالت
أس ـب ــوع ـي ــة ،خ ـ ــال ت ـف ـشــي وب ـ ــاء ك ــورون ــا،
مهددة مستقبله السياسي في  10داونينغ
ستريت .وفــي السياق ،اعتبر رئيس حزب
امل ـح ــاف ـظ ــن ال ـب ــري ـط ــان ــي ،أول ـي ـف ــر داودن،
أم ــس األحـ ــد ،أن ــه مــن ال ـض ــروري أن يعالج
رئيس الــوزراء ثقافة حكومته ،التي نتجت
عنها إقــامــة حفالت عــدة للعاملني فــي مقر
إقامته خــال فترات اإلغــاق العام ملكافحة
فيروس كورونا .وقال داودن لهيئة اإلذاعة
البريطانية (بــي بي ســي)« :نحتاج إلــى أن
نـصــل إل ــى الـحـقــائــق ،وعـنــدهــا عـلــى رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ــرد ب ـف ـعــال ـيــة وم ـع ــال ـج ــة ثـقــافــة
داونينغ ستريت» .من جهته ،واصــل زعيم
ح ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال امل ـ ـع ـ ــارض ،ك ـي ــر س ـت ــارم ــر،
ه ـجــومــه ع ـلــى ج ــون ـس ــون ،ع ـلــى وق ــع ت ـقـ ّـدم
املعارضني في االستفتاءات األخيرة ،بنسب
كبيرة .واعتبر ستارمر أن رئـيــس ال ــوزراء
خالف القانون وكــذب بشأن الحفالت التي
أقيمت في داونينغ ستريت خــال اإلغــاق
العام ملكافحة فيروس كورونا .وقال لهيئة
اإلذاع ــة البريطانية (بــي بــي ســي)« :أعتقد
أنــه اقـتــرب كثيرًا مــن االع ـتــراف بأنه خالف
القانون» ،بعد تقديم جونسون اعتذاره في
هــذا الـصــدد .وأض ــاف ستارمر« :أعتقد أنه
كذب بعد ذلك بشأن ما حدث».
وكان جونسون قد حضر حفالت أسبوعية
اإلغــاق الـعــام ،وفق
نظمها موظفوه خــال ُ
مــا ذكــر تقرير صحافي نشر أول مــن أمس

السبت ،واعتذر عن حفلة واحدة على األقل
نظمها موظفوه وحضرها فــي مايو/أيار
 ،2020فيما كــان ُالبريطانيون يخضعون
ل ـتــداب ـيــر إغ ـ ــاق .ون ـظ ــم ح ـفــان آخ ـ ــران في

إنقاذ الكلب الكبير
ّ
تــكــشــف فضيحة
مــنــذ بــــدء
الــحــفــات ،روى الــعــديــد من
البريطانيين تجاربهم المروعة
عن عــدم تمكنهم من وداع
أحباء على فــراش الموت خالل
تدابير اإلغالق .وسترخي الفضائح
المتكررة بظاللها على خطة
سميت ،بحسب
لداونينغ ستريت
ّ
تقارير« ،عملية إنقاذ الكلب الكبير»
إلنقاذ قيادة بوريس جونسون.
وذكـــرت صحيفة «إندبندنت»
أن الخطة ستشهد إزاحــة كبار
المساعدين في الحكومة ،فيما
يحرص حلفاء جونسون على
الترويج إلنجازاته خالل عهده.

محتجون في لندن ينددون بـ«كذب» جونسون (فوك فالسيتش)Getty/

إبــريــل/نـيـســان  2021عشية ج ـنــازة األمـيــر
فيليب زوج املـلـكــة إلـيــزابـيــث الـثــانـيــة .لكن
الـحـفــات امل ــذك ــورة لــم تـكــن مـعــزولــة ،فوفق
ت ـقــريــر لـصـحـيـفــة «دي ـل ــي مـ ـي ــرور» ،ظـهــرت
صـ ــورة ي ـتــم فـيـهــا تـسـلـيــم بـ ــراد نـبـيــذ عند
الباب الخلفي ملقر الحكومة في ديسمبر/
كــانــون األول امل ــاض ــي .وكـشـفــت الصحيفة
أن املوظفني كــانــوا يـمــأون الـبــراد بكميات
ك ـب ـيــرة م ــن زج ــاج ــات ال ـك ـحــول ال ـتــي كــانــت
ُ
ت ـن ـق ــل فـ ــي حـ ـق ــائ ــب ،وأن ج ــونـ ـس ــون ك ــان
يــأتــي أحـيــانــا إلــى «جمعة النبيذ» .ونقلت
الصحيفة عن موظف قوله« :الفكرة القائلة
إن ــه ل ــم ي ـكــن م ــدرك ــا ل ــوج ــود ك ـح ــول مـجــرد
ك ــام ف ـ ــارغ» .وأض ـ ــاف «إذا ق ــال ل ــك رئـيــس
الحكومة (تخلص من الضغط) فهذا يعني
أن ال مشكلة» .وردًا على ذلــك ،قــال متحدث
ب ــاس ــم داونـ ـيـ ـن ــغ سـ ـت ــري ــت ،إن ال ـح ـكــومــة
تنتظر نـتــائــج الـتـحـقـيــق الــداخ ـلــي بـقـيــادة
امل ـســؤولــة ف ــي ال ـخــدمــة املــدن ـيــة س ــو غ ــراي،
مل ـعــرفــة م ــا إذا كـ ــان ج ــون ـس ــون ومــوظ ـفــوه
انتهكوا القانون مع علمهم بتدابير اإلغالق
املرتبطة بالحد من كورونا .وأثــارت أفعال
جونسون دعوات جديدة في صفوف حزب
امل ـحــاف ـظــن ت ـطــال ـبــه ب ــاالس ـت ـق ــال ــة .وي ـقــول
نــواب محافظون ،يمضي كثر منهم عطلة
ً
األسبوع في دوائرهم االنتخابية ،إن سيال
من الرسائل تصلهم من ناخبني غاضبني
إثــر األنـبــاء عــن خــرق القواعد الصحية في
مقر الحكومة فــي داونـيـنــغ سـتــريــت .وقــال
ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق ،ال ـن ــائ ــب امل ـن ـت ـمــي لـحــزب
املـ ـح ــافـ ـظ ــن ت ــوبـ ـي ــاس إي ـ ـ ـلـ ـ ــوود ،إن عـلــى
جونسون «القيادة أو التنحي» .لكن خمسة
نــواب محافظني على األقــل صرحوا بأنهم
ّ
وجهوا بالفعل رسائل تطلب طرح الثقة في
رئـيــس الحكومة .ويحتاج طــرح الثقة إلى
ما مجموعه  54رسالة على األقل من نواب
حزب املحافظني .وذكرت «ديلي تلغراف» إن
 20رسالة ُوجهت حتى اآلن .واعتبر النائب
املحافظ أنــدرو بريدجن أن جونسون «فقد
السلطة األخالقية للقيادة» .والتف معظم
وزراء الحكومة حول جونسون ،لكن تأييد
البعض وبينهم وزيــر املــال ريكي سوناك،
بدا فاترًا جدًا .كما شق الوزير املكلف مسائل
التقاعد غــاي أوبــرمــان الصفوف ليقول إن
جونسون «بحاجة ألن يغير طــرقــه» ،الفتًا
إلــى الكلفة الـتــي كبدتها إج ــراءات اإلغــاق
ل ـعــائ ـل ـتــه .وقـ ـ ــال لـ ــ«ب ــي ب ــي سـ ــي» إن ذل ــك
ّ
«يولد لدي شعورًا بالغضب ألنه في مايو
 2020ش ـع ــرت زوج ـت ــي وال ـط ـف ــان بـتــوعــك
ودخلوا املستشفى .ولم أتمكن من زيارتهم
لدعمهم» .وتوفي توأماهما الرضيعان في
يونيو/حزيران  .2020فــي املقابل ،يمضي
ج ــونـ ـس ــون ع ـط ـل ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع فـ ــي ال ـح ـجــر
الـصـحــي بـعــدمــا أظ ـهــر فـحــص أجـ ــراه أحــد
أفراد العائلة إصابته بالفيروس.
(رويترز ،فرانس برس)

جنديان سويديان في شوارع جزيرة غوتالند (كارل ميالندر/فرانس برس)

السويد تزداد شعورًا بتهديد روسي
ناصر السهلي

ك ـش ـفــت ال ـس ــوي ــد ،أول م ــن أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،أن
مـ ـف ــاع ــاتـ ـه ــا ال ـ ـنـ ــوويـ ــة تـ ـع ــرض ــت الخ ـ ـتـ ــراق
أج ــوائ ـه ــا م ــن ق ـبــل «ط ــائ ــرات م ــن دون طـيــار
مـجـهــولــة ال ـهــويــة» ،وبـشـكــل ي ـبــدو «مـنـسـقــا».
وأشـ ــارت الـتـقــاريــر األمـنـيــة إل ــى أن «طــائــرات
م ــن دون ط ـي ــار حـجـمـهــا ك ـب ـيــر ،قـ ـ ــادرة على
مقاومة الرياح العاصفة ليل الجمعة املاضية،
ح ــام ــت ف ــي وق ــت واحـ ــد ف ــوق ث ــاث مـحـطــات
نـ ــوويـ ــة سـ ــويـ ــديـ ــة» ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي ج ـنــوب
غ ــرب ــي ال ـب ـل ــد ،م ــا أدى إل ـ ــى ح ــال ــة اس ـت ـن ـفــار
أمني وعسكري .وعلى الرغم من أن محطتي
رينغهالس وبيرسباك النوويتني مغلقتان،
إال أن الحراس أفادوا برؤيتهم «أجسامًا تطير
ف ــوق وقـ ــرب امل ـح ـط ـتــن» .وف ــي أجـ ــواء محطة
أوسكارسهامن للطاقة النووية ،أمكن رصد
«طــائــرة من دون طيار كبيرة الحجم وقــادرة
عـلــى امل ـن ــاورة بــوجــه ال ــري ــاح ال ـش ــدي ــدة» .ولــم
تفلح محاوالت حوامة للشرطة السيطرة على
الـطــائــرات الـتــي استطاعت اإلف ــات ومـغــادرة
األجـ ـ ــواء ال ـســويــديــة .امل ـت ـحــدث بــاســم شــرطــة
البالد ،بيتر إيلومكفيست ،اعتبر خرق أجواء
امل ـف ــاعــات بـمـثــابــة «أع ـم ــال خ ـط ــرة» ،م ـشـ ّـددًا
عـلــى أن الـتـحـقـيــق فـيـمــا ج ــرى يـتــم مــن خــال
«التنسيق الوطني» ،وسط استنفار عسكري
وأمني في البلد .وتشهد األجــواء السياسية
واألمـنـيــة حــالــة تــوتــر دفـعــت بالسلطات إلى
نشر علني للجيش ،إذ أمكن للمواطنني في
مـيـنــاء جــزيــرة غــوتــانــد مـشــاهــدة الــدبــابــات
واملدرعات .واعتبرت وزارة الدفاع السويدية
إقدامها على تلك الخطوات بمثابة «رسالة
واضحة عن أننا نمارس سيادتنا بالكامل».
ويــأتــي ذلــك فــي سياق غربي ـ روس ــي ،وبعد
إشـ ـ ـ ـ ــارات مـ ــن م ــوس ـك ــو ت ـت ـع ـلــق ب ـم ـعــارضــة
ك ـب ـي ــرة الن ـض ـم ــام اس ـت ــوك ـه ــول ــم إل ـ ــى حـلــف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي .ومـ ــن امل ــاح ــظ أن تـعــزيــز

ال ــدف ــاع ــات ال ـســويــديــة لــوجــودهــا الـعـسـكــري
ف ــي غــوتــانــد وأرخ ـب ـي ــل اس ـتــوك ـهــولــم ج ــاء،
بحسب تقارير سويدية محلية ،فــي أعقاب
مـ ــا ي ـط ـل ـق ــون ع ـل ـي ــه «ت ـ ــزاي ـ ــد االس ـ ـت ـ ـفـ ــزازات
ال ــروس ـي ــة ف ــي األجـ ـ ــواء وق ـب ــال ــة غ ــوت ــان ــد».
وتحولت تلك «االس ـت ـفــزازات» فــي األسابيع
األخيرة إلى مــادة شبه يومية في الصحافة
السويدية ،وخصوصا مع تكثف رصد حركة
ال ـغ ــواص ــات وال ـس ـفــن وال ـط ــائ ــرات الــروس ـيــة
قربها .وغوتالند تكتسب أهمية في البلطيق
مثلما هي جزيرة بورنهولم الدنماركية ،ملا
تشكالنه من إطاللة على جيب كالينينغراد
الروسي ،بني بولندا ودول بحر البلطيق.
وكــانــت وثــائــق ســريــة كشفت عنها الدنمارك
أكدت وجود خطط سوفييتية سابقة وضعت
الـ ـج ــزي ــرة والـ ــدن ـ ـمـ ــارك فـ ــي م ــرم ــى اج ـت ـي ــاح
ع ـس ـكــري حـ ــال وق ـع ــت حـ ــرب م ــع الـ ـغ ــرب ،بل
أشارت الوثائق إلى أن حلف «وارسو» سابقًا
كان يتدرب على محاكاة هجوم تستخدم فيه
قنابل نووية تكتيكية ،تستهدف قطع أوصال
الـشـمــال عــن الحلف الـغــربــي .وعليه يـبــدو أن
تــوتــر األجـ ــواء يستند إل ــى تــاريــخ طــويــل من
املـعــرفــة بتكتيكات عسكرية روس ـيــة ،سابقة
للتوتر الــذي فجره تضارب الغرب وموسكو
حول أوكرانيا ،وغيرها.
وأشارت وزارة الدفاع أخيرًا إلى أنها بصدد
ال ـق ـيــام ب ـمــزيــد م ــن االن ـت ـش ــار ال ـع ـس ـكــري في
ّ
وشدد
سياق «تعديل االستعداد للطوارئ».
وزيــر الدفاع ،بيتر هولتكفيست؛ في سابقة
ت ـص ــدر ع ــن ي ـس ــار ال ــوس ــط ال ـس ــوي ــدي على
أن ب ـ ـ ــاده ،ال ـت ــي ان ـت ـه ـجــت ل ـع ـق ــود سـيــاســة
حـيــاديــة بــن املـعـسـكــريــن الـغــربــي والـشــرقــي
ســاب ـقــا ،س ـت ـجــري ت ـعــديــات ج ــدي ــدة بسبب
الوضع الحالي املتعلق بالسياسة األمنية.
ولــم يستبعد «وجــود خطر تعرض السويد
ل ـه ـجــوم ع ـس ـكــري ،فـنـحــن ف ــي وض ــع مـتــوتــر
وهذا األمر غير جيد».

