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تتكشف يومًا بعد آخر المعلومات عن أن رئاستي الجمهورية والحكومة في لبنان
كانتا مطلعتين على الخطر الذي مثلته نيترات األمونيوم في مرفأ بيروت ،وإمكانية
انفجارها ،في الوقت الذي لم يصل فيه التحقيق في االنفجار الذي وقع قبل أكثر
من أسبوع ألي نتيجة حتى اليوم

الخالفات الليبية تهدد وساطة
يصعد
واشنطن ...وحفتر
ّ
في الوقت الذي
تسعى فيه واشنطن
لدفع طرفي الصراع
الليبي للمضي
بالعملية السياسية،
يدفع خليفة حفتر
بفصائل جديدة إلى
الميدان

انفجار بيروت
الرئاسات واألجهزة
كانت تعلم

طرابلس ،القاهرة
العربي الجديد

تـ ــزداد وت ـي ــرة ال ـخ ـصــومــات وال ـخــافــات
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة ،فـ ــي وق ـ ــت ان ـت ـهــت
أط ــراف دول ـيــة ،فــي مقدمتها واشـنـطــن،
من التوصل إلى مراحل قريبة من فصل
الـ ـق ــوات امل ـت ـص ــارع ــة ع ـلــى ت ـخ ــوم ســرت
والـ ـجـ ـف ــرة ،وس ـ ــط ل ـي ـب ـيــا ،م ــا ق ــد ي ـهــدد
بنسف تلك الجهود الساعية للوصول
ب ـط ــرف ــي ال ـ ـصـ ــراع إل ـ ــى م ــرح ـل ــة عـمـلـيــة
سياسية جديدة .وفي وقت أنهى رئيس
مجلس الـنــواب املجتمع بطبرق ،عقيلة
صــالــح ،لـقــاءات مــع مسؤولني أميركيني
فــي الـقــاهــرة لـ«بحث تحقيق وقــف دائــم
إلط ــاق ال ـنــار فــي لـيـبـيــا» ،بحسب بيان
لـلـسـفــارة األم ـيــرك ـيــة ف ــي لـيـبـيــا ،يسعى
اللواء املتقاعد خليفة حفتر للعودة إلى
املشهد مـجـ ّـددًا ،بعد تراجع دوره بشكل
كبير في الفترة األخيرة.
ووافـ ـ ــق ص ــال ــح ،خـ ــال ل ـقــائــه بــالـسـفـيــر
األم ـيــركــي بــالـقــاهــرة جــونــاثــان كــوهــن،
اإلث ـن ــن ،عـلــى امل ـق ـتــرح األم ـيــركــي بـشــأن
خلق منطقة منزوعة الـســاح فــي سرت
والـجـفــرة ،مقترحًا أن تـكــون ســرت مقرًا
لـحـكــومــة ت ــواف ــق ج ــدي ــدة تــديــر الــوضــع
في ليبيا إلى حني إجــراء االستحقاقات
االنتخابية ،وتجميد عائدات النفط إلى
حني تشكيل هذه الحكومة .وقال صالح
إن هناك اهتمامًا أميركيًا بوقف إطالق
النار في ليبيا ،مؤكدًا خالل تصريحات
عقب اللقاء «تحفظه بشأن وجود أي من
املليشيات فــي املــواقــع النفطية» ،وربــط
إرسال عوائد النفط إلى املصرف املركزي
الليبي بتشكيل سلطة جديدة في البالد.
وكان حميد الصافي ،املستشار اإلعالمي
لــرئـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب الـلـيـبــي ق ــال إن
صــالــح ات ـفــق مــع كــوهــن عـلــى اسـتـمــرار
وقف إطالق النار واإلبقاء على مدينتي
ســرت والجفرة منزوعتي السالح لحني
اسـتـئـنــاف ال ـح ــوار الـسـيــاســي وال ـع ــودة
ل ـطــاولــة الـ ـح ــوار .فـيـمــا أوضـ ــح الـسـفـيــر
األميركي موقف بالده من ضرورة وقف
القتال في ليبياّ ،
وشدد على أنه ال وجود

ال تقدم بالتحقيقات وخبير أميركي
حذر في  2016من نيترات األمونيوم
للحديث تتمة...

الجزائر ...السلطة
تطلق النار على
رجليها
عثمان لحياني

في العام  2001اعتقلت أجهزة األمن
الجزائرية مجموعة من الطلبة كانوا
قد تهجموا على موكب الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة ،وقررت املحكمة
عقوبات بالسجن في حقهم ،لكن
بوتفليقة انتبه إلى أن هذه القضية
يمكن أن ّ
تتحول إلى فخ ،فقرر إطالق
سراحهم وقال للمقربني منه «لن
أقبل أن يوضع لي ولد في ظهري»،
وكان يقصد وضع فخ لالبتزاز ،فلم
تكن كل الجندرمة العسكرية راضية
على تسلمه السلطة .على خالف
ذاك املنحى ،وقع الرئيس الحالي عبد
املجيد تبون في الفخ ،عندما ُوضع له
«ولد في ظهره» في بداية حكمه ،وبات
عليه أن ّ
يتحمل الضغوط واإلكراهات
املتأتية من قضايا حرية الصحافة
والتعبير والحريات وحقوق اإلنسان.
ظهر ذلك جليًا عندما تمت مغالطته
في محتوى قضية الصحافي خالد
درارني ،فبادر في الخامس من
مايو /أيار املاضي لتوجيه اتهام إلى
الصحافي بالتخابر ،وهي تهمة لم
تظهر أبدًا في امللف القضائي ولم تبرز
بشأنها أي وقائع ،ثم جاءت قضية
مراسل قناة دولية ُسجن فجأة وأفرج
عنه فورًا بضغط خارجي لتكسر
ظهر القضاء أيضًا.
ظهر اآلن ،من مجموعة وقائع ،أن
السلطة السياسية الجديدة في الجزائر
تطلق الرصاص على رجليها ،ألنه
ال يوجد تفسير معقول ،بعد حراك
شعبي سلمي ،الستمرار القضايا
املتعلقة بالحريات وحرية التعبير
والصحافة ،وهي أكثر امللفات التي
تلفت نظر مجموعات الضغط في
العالم ،وترتبط في الغالب بالضغط
السياسي واالقتصادي .وال يوجد أي
مبرر ألن تضع السلطة نفسها في
مربع املساءلة واالستنطاق الدولي.
ال يمكن فصل هذه الوقائع و«الفخاخ»،
عن رصد مجموعة من التطورات
األخيرة ،واالنقالب السريع للصورة
وتساقط أحجار الدومينو ،ال سيما
تلك التي مثلت ركائز في مرحلة إدارة
قائد أركان الجيش الراحل أحمد قائد
صالح للبلد .فقبل أسابيع دين مدير
جهاز االستخبارات بالتهم نفسها
التي كان يلفقها للناشطني في الحراك،
وقبل أيام فقط أعلنت السلطات
اعتقال «عصابة» تضم قيادات في
جهاز الدرك ،كانت ثقبا للتسريبات،
وسبقتها إقاالت واعتقاالت أيضا
لقيادات عسكرية .كل هذه التفاصيل
توحي بأن هناك صراعًا في مفاصل
السلطة ،لم تظهر كل مالمحه في
الوقت الحالي وقد تتضح خالل
فترة وجيزة ،هو في الواقع استمرار
لالنقسام األفقي ،أو عدم التوافق على
األقل داخل املؤسسة الصلبة (الجيش)
الذي ظهر واضحًا عشية انتخابات
 12ديسمبر /كانون األول املاضي.

بيروت ـ العربي الجديد

أس ـ ـبـ ــوع مـ ــر ع ـل ــى ال ـت ـف ـج ـي ــر الـ ــذي
ّ
ه ــز مــرفــأ ب ـيــروت ي ــوم ال ـثــاثــاء من
ّ
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،وال ت ـ ـطـ ــورات
ملموسة فــي التحقيقات .فقط ارت ـفــاع عدد
الـضـحــايــا والـعـثــور عـلــى مـفـقــوديــن متوفني
كـ ـ ــان الـ ـخـ ـب ــر األح ـ ـ ـ ـ ــدث ،وغ ـ ـيـ ــر ذلـ ـ ــك مـ ـج ـ ّـرد
س ـي ـنــاريــو لـتــوقـيــف رؤوس أم ـن ـيــة وإداري ـ ــة
غابت عنها الرؤوس السياسية الكبيرة ّبعد
تـنـ ّـصــل الـجـمـيــع مــن امل ـســؤول ـيــة ،عـلـمــا أنـهــم
كانوا في موقع القرار ،في الوقت الذي كشفت
فيه وكالة «رويترز» عن أن رئيس الجمهورية
م ـي ـشــال ع ــون ورئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة املـسـتـقـيــل
حسان ديــاب تلقيا ،الشهر املاضي ،تحذيرًا
من مسؤولني أمنيني من الخطر األمني الذي
تمثله نيترات األمونيوم في املرفأ.
وأع ـط ــت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة ال ـت ـم ـي ـيــزيــة ،أمــس
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات ال ـ ــازم ـ ــة إلي ــداع ـه ــا
املـ ــوقـ ــوفـ ــن ،الـ ــذيـ ــن وص ـ ــل عـ ــددهـ ــم إل ـ ــى 20
ت ـقــري ـبــا ،م ــن بـيـنـهــم امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلـجـمــارك
ب ــدري ضــاهــر ،كــي تتم إحالتهم الــى قاضي
الـتـحـقـيــق الـعـسـكــري األول مــن أج ــل إص ــدار
مذكرات توقيف بانتظار تعيني محقق عدلي
يضع يده على امللف ،على أن ُيتابع من قبل
النيابة الـعــامــة التمييزية التحقيق األولــي
مع باقي األشخاص املشتبه بهم والشهود،
وإحــالــة األوراق تـبــاعــا إلــى املـحـقــق الـعــدلــي.
ووق ــع ع ــون ،أم ــس ال ـثــاثــاء ،مــرس ــوم إحــالــة
انفجار مرفأ بيروت إلى املجلس العدلي.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ذك ـ ــرت وك ــال ــة «رويـ ـت ــرز»
أنها اطلعت على وثائق تظهر أن مسؤولني
أمنيني لبنانيني حذروا عون ودياب ،الشهر
املاضي ،من أن وجود  2750طنًا من نيترات
األمــون ـي ــوم ف ــي م ـخــزن بـمــرفــأ ب ـي ــروت يمثل

خطرًا أمنيًا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت
تلك املــواد .وأكــدت مصادر أمنية ذلك أيضًا.
ّ
تضمن تقرير من املديرية
وبحسب الوكالة،
العامة ألمن الدولة عن األحداث التي أدت إلى
االنفجار إشــارة إلــى رسالة أرسلت بالبريد
ال ـخ ــاص إل ــى ع ــون ودي ـ ــاب ف ــي  20يــولـيــو/
ت ـمــوز امل ــاض ــي .ورغ ــم أن مـضـمــون الــرســالــة
ل ــم ي ـكــن ض ـمــن ال ـت ـقــريــر الـ ــذي اط ـل ـعــت عليه
«رويترز» ،فقد قال مسؤول أمني كبير إنها
تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ
فــي يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي املــاضــي ،وخلص
إل ــى ض ــرورة تــأمــن امل ــواد الكيميائية على
ال ـفــور .وق ــال امل ـســؤول األمـنــي للوكالة «كــان
هناك خطر أن تستخدم هذه املواد في هجوم
إرهابي إذا ُسرقت» .وفي إشارة إلى الرسالة
املوجهة إلى عون ودياب من املديرية العامة
ألمــن الــدولــة ،والـتــي تـشــرف على أمــن املــرفــأ،
ق ــال امل ـس ــؤول «ف ــي نـهــايــة الـتـحـقـيــق الـنــائــب
العام (التمييزي غسان) عويدات أعد تقريرًا
نهائيًا تــم إرســالــه إلــى الـسـلـطــات» .وأضــاف
امل ـس ــؤول ،ال ــذي ش ــارك فــي صـيــاغــة الــرســالــة
وط ـل ــب عـ ــدم ن ـشــر اسـ ـم ــه« :ح ــذرت ـه ــم م ــن أن
ه ــذا قــد يــدمــر ب ـيــروت إذا ان ـف ـجــر» .ول ــم تــرد
رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة عـلــى طـلـبــات للتعليق
على الــرســالــة .وقــال ممثل عــن ديــاب لوكالة
«رويـتــرز» إن رئيس ال ــوزراء املستقيل تسلم
الرسالة في  20يوليو ،وأرسلت إلى مجلس
الدفاع األعلى إلبداء املشورة خالل  48ساعة.
وأض ـ ـ ــاف «م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـح ــال ــي تـلـقــى
التقرير  14يومًا قبل االنفجار وتحرك بشأنه
في غضون أيام .اإلدارات السابقة كان أمامها
أكثر من ست سنوات ولم تفعل شيئا».
وجاءت الرسالة التي أرسلت إلى عون ودياب
فــي أع ـقــاب سـلـسـلــة مــن امل ــذك ــرات والــرســائــل
ال ـتــي ب ـعــث ب ـهــا م ـســؤولــو امل ــرف ــأ وال ـج ـمــارك

يطالب اللبنانيون بإعدام المتسببين باالنفجار (حسين بيضون)

أعلمت مديرية أمن
الدولة السلطات بخطورة
نيترات األمونيوم
كان هناك خطر أن
تستخدم المواد بهجوم
سرقت
إرهابي إذا ُ
واألم ـ ـ ــن إلـ ــى امل ـح ــاك ــم ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـس ـن ــوات
الـســت الـســابـقــة ،وح ـثــوا فيها م ــرارًا القضاة
ع ـلــى إص ـ ــدار أم ــر بـنـقــل ن ـي ـتــرات األمــون ـيــوم
من مكانها القريب جدًا من وسط العاصمة.
وقـ ــال ت ـقــريــر امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ألم ــن ال ــدول ــة،
ال ــذي اطلعت «روي ـتــرز» عليه ،إنــه تــم تقديم
العديد مــن الطلبات ،وذلــك دون ذكــر عددها
على وجه التحديد .وذكر أن إدارة املانيفست
باملرفأ أرسلت عدة طلبات كتابية إلى مديرية

الجمارك حتى عام  2016تطلب فيها مطالبة
ـاض بــإصــدار األم ــر بــإعــادة تصدير الكمية
قـ ٍ
على الـفــور .وقــال تقرير اإلدارة العامة ألمن
الــدولــة «لكن وحتى تــاريـخــه ،لــم يصدر قــرار
ب ـهــذا ال ـش ــأن .بـعــد مــراج ـعــة أح ــد املختصني
فــي الـكـيـمـيــاء ،أك ــد أن ه ــذه املـ ــواد وف ــي حــال
اشتعالها ستسبب انفجارًا ضخمًا ،وستكون
نتائجه شبه مدمرة ملرفأ بيروت».
ل ـكــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ألمـ ــن ال ــدول ــة داف ـعــت
عــن نفسها ،أم ــس ،مــوضـحــة فــي بـيــان ،أنها
قــامــت ،بـعــد إجـ ــراء تـحـقـيــق فــي ال ـعــام 2019
ب ــوج ــود امل ـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة ،ب ــإرس ــال كـتــاب
قـضــائـ ّـي إلــى رئــاســة هيئة إدارة واستثمار
ّ
الضرورية
مرفأ بـ ّيــروت للقيام بــاإلجــراءات
كافة الصعد لتالفي حصول ّ
أي حادث
على
بسبب وجود هذه املواد الخطرة ،كما أعلمت
السلطات بخطورتها بموجب تقرير ّ
مفصل.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ذك ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «نـ ـي ــوي ــورك
تايمز» األميركية ،أمــس الـثــاثــاء ،أن خبيرًا
أميركيًا في أمن املرافئ حذر في العام 2016
من وجود مواد متفجرة في املرفأ .وأوضحت
أنه ،بحسب مراسلة دبلوماسية أميركية ،فإن
«الخبير ،الــذي يعمل مع الجيش األميركي،

ح ــذر مـنــذ نـحــو أرب ــع س ـن ــوات ،مــن إمـكــانـيــة
وج ــود م ــواد كيميائية متفجرة مخزنة في
مرفأ بيروت في ظروف غير آمنة» .وأشارت
امل ــراسـ ـل ــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة إل ـ ــى أن ال ـخ ـب ـيــر
األميركي رصد املواد الكيميائية خالل عملية
تفتيش أمنية على املرفأ .ونقلت الصحيفة
عــن مسؤولني أميركيني ،حاليني وسابقني،
ع ـم ـلــوا ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط قــول ـهــم إن ــه من
املتوقع أن الخبير رفع تقريرًا باملوضوع إلى
السفارة األميركية في بيروت أو وزارة الدفاع
األمـيــركـيــة (الـبـنـتــاغــون) .ونـفــى مـســؤول في
وزارة الخارجية األميركية معرفة املسؤولني
األمـيــركـيــن بتحذير الخبير ،معتبرًا أن ما
تكشفه املــراسـلــة الدبلوماسية «يظهر أنهم
لم يكونوا يعلمون بهذا األم ــر» .وأشــار إلى
أن الخبير األميركي «قام بزيارة غير رسمية
إلى املرفأ منذ نحو  4سنوات ،وهو في ذلك
ال ــوق ــت ل ــم يـكــن مــوظـفــا حـكــومـيــا أمـيــركـيــا».
وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم يكن لديها
علم بــأي مراسلة منه ،حتى وقــوع االنفجار
األس ـب ــوع امل ــاض ــي .لـكــن «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
أشارت إلى أن السفارة األميركية في بيروت
ه ــي ال ـت ــي ن ـش ــرت امل ــراس ـل ــة الــدب ـلــومــاس ـيــة،

الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،وال ـت ــي تـحــدثــت فـيـهــا عن
املسؤولني اللبنانيني الــذيــن كــانــوا يعرفون
بوجود نيترات األمونيوم في املرفأ .وتوضح
املراسلة أن مستشارًا عسكريًا أميركيًا ،عينه
الجيش األمـيــركــي ،رصــد امل ــواد الكيميائية
خالل جولة تفتيش.
وع ــن ه ــذه ال ـت ـطــورات ،ق ــال الـنــائــب فــي تكتل
«الجمهورية القوية» (رئيسه سمير جعجع)،
القاضي السابق جــورج عقيص ،لـ«العربي
الجديد» ،إن «الجريمة التي حصلت ،وكونها
خارج دائرة االغتيال أو االستهداف لشخص،
وبـمــا أن بعض خيوطها أصبحت واضحة
فـ ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ح ـت ــى الـ ـس ــاع ــة واملـ ــراسـ ــات
التي كشفت ،فإننا مع تشكيل لجنة تقصي
ح ـقــائــق وف ــق امل ـش ــار إل ـيــه ف ــي امل ـ ــادة  34من
م ـي ـثــاق األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،ول ـي ــس ب ــال ـض ــرورة
أن تـقـتــرن حـكـمــا بمحكمة دول ـي ــة ،ألن قــرار
ّ
تشكيل لجنة تقصي الحقائق مستقل عن
ّ
قــرار تشكيل محكمة دولـيــة» .وأش ــار الــى أن
«التوليفة األص ــح قــد تـكــون بــإجــراء تحقيق
تحت إش ــراف دول ــي ،وال مــانــع مــن أن تحال
الجريمة إلــى املجلس العدلي أو أن يشترك
املحقق العدلي بالتحقيقات».

مقترح جديد لعقيلة
صالح :سرت مقرًا
لسلطة ليبية موحدة

لحل عسكري لــأزمــة .مقابل ذلــك ،قالت
م ـصــادر بــرملــانـيــة فــي ط ـبــرق لــ«الـعــربــي
الـجــديــد» إن حفتر دف ــع بـثــاثــة فصائل
عسكرية جديدة من مليشيا «طــارق بن
زي ــاد» ،التي يترأسها نجله ص ــدام ،إلى
ميدان القتال في ســرت ،في الوقت الذي
ترتب له مليشياته املسيطرة على الجفرة
لزيارة وشيكة إلى القاعدة .وأعلن املكتب
اإلعــامــي لـقـيــادة مليشيات حـفـتــر ،ليل
اإلثنني ،عن إصــدار األخير قــرارًا بترقية
 448ضــابـطــا تــرقـيــة اسـتـثـنــائـيــة للرتب
التي تلي رتبهم الحالية لـ«إشراكهم في
عملية طــوفــان الـكــرامــة» ،فــي إش ــارة إلى
إمكانية استئناف العمليات القتالية.
وفي هذا السياق ،أعلنت عملية «بركان
الـ ـغـ ـض ــب» ال ـت ــاب ـع ــة ل ـح ـك ــوم ــة ال ــوف ــاق،
مـ ـس ــاء االث ـ ـنـ ــن ،أنـ ـه ــا رصـ ـ ــدت  70آل ـيــة
مسلحة ل ــ«مــرتــزقــة الـجـنـجــويــد» تتجه
إلـ ــى مــدي ـنــة س ـ ــرت ،ن ــاش ــرة ص ـ ــورًا لـهــا.
وأش ــارت إلــى أن «الـصــور التقطت خالل
م ــرور تـلــك املـلـيـشـيــات بمنطقة البريقة
بــاتـجــاه س ــرت» .وتــأتــي هــذه التحركات
من جانب حفتر في وقت ّ
رحبت السفارة
األم ـيــرك ـيــة بــ«تـطـلـعــات صــالــح وجميع
ّ
العناصر الليبية املـســؤولــة ،لحل ليبي
إلنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر
ومزدهر للشعب الليبي».
وفي السياق ،قالت املصادر البرملانية في
طبرق التي تحدثت لـ«العربي الجديد»
إن الخالفات املستعرة في معسكر شرق
البالد انتهت إلى انحياز حكومة مجلس
ال ـنــواب الـتــي يـتــرأسـهــا عـبــد الـلــه الثني
ملواقف حفتر ،حيث لـ ّـوح وزيــر خارجية
الحكومة ،عبد الهادي الحويج ،املعروف
بـ ـق ــرب ــه مـ ــن حـ ـفـ ـت ــر ،ب ــإم ـك ــان ـي ــة دخـ ــول
حكومته في مفاوضات مباشرة لترسيم
الحدود املائية في البحر املتوسط ،وهي
«خ ـط ــوة م ــن شــأن ـهــا ت ـقــويــض الـجـهــود
ال ــدول ـي ــة ال ــرام ـي ــة لـخـفــض ح ــدة الـتــوتــر
بـ ــن دول ال ـب ـح ــر امل ـ ـتـ ــوسـ ــط» ،بـحـســب
الـصـحــافـيــة الـلـيـبـيــة ن ـجــاح الـتــرهــونــي.
ورأت الـتــرهــونــي فــي حــديــث لــ«الـعــربــي
الجديد» أن كل الخطوات التي يشهدها
معسكر شــرق البالد تشير إلــى خالفات
عـمـيـقــة ب ــن الـ ـق ــادة وت ــؤك ــد ن ـيــة حـفـتــر
ال ـع ــودة لـلـمـشـهــد .ولـيـســت جـبـهــة شــرق
الـ ـب ــاد وح ــده ــا ال ـت ــي ت ـع ــان ــي خ ــاف ــات
متصاعدة ،بل في طرابلس أيضًا ،حيث
ه ـ ّـدد وزي ــر الــداخـلـيــة بـحـكــومــة الــوفــاق،
فتحي باشاغا« ،املليشيات التي تستغل
مؤسسات الــدولــة» ،وأمهلها ،وفق كلمة
له سربتها قناة «فبراير» الليبية ،مساء
اإلثنني ،شهرًا واح ـدًا كحد أقصى ،لترك
أعمالها واالنضمام إلى مؤسسات الدولة
لتطبيق األمن والقانون .وكشف مصدر
أمني لـ«العربي الجديد» أن كلمة باشاغا
ت ـنــدرج ضـمــن الـجـهــود املــرتـقـبــة لفرض
عقوبات على ق ــادة مجموعات مسلحة
ف ــي طــراب ـلــس .لـكـنـهــا خ ـط ــوات ،بحسب
الترهوني ،تأتي في إطار صراع داخلي
بــن ق ــادة فــي حـكــومــة الــوفــاق واملجلس
الــرئــاســي ب ـق ـيــادة فــائــز الـ ـس ــراج .وعـلــق
الباحث السياسي سعيد الجواشي ،من
جانبه على ما تشهده الحكومة واملجلس
الرئاسي في طرابلس بأنه عرقلة أخرى
ستواجه الجهود األميركية.

الحكومة اللبنانية :بحث عن تسوية لم تنضج
بدأ سريعًا الحراك السياسي
لتشكيل حكومة جديدة
في لبنان بعد استقالة
حسان دياب ،لكن ما
برز حتى الساعة أظهر
عدم االتفاق على شكل
الحكومة ومهامها،
وذلك في ظل ضغط
متصاعد من الشارع

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

يص ّر الشارع على إسقاط كل المنظومة السياسية (حسين بيضون)

بــن ضـغــط ال ـش ــارع ال ــذي لــم ي ـهــدأ مـنــذ يــوم
السبت املــاضــي ،واملــؤشــرات املتصاعدة عن
صفقة دولـيــة تـقــودهــا فرنسا عبر رئيسها
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون لـتـســويــة س ـيــاسـيــة في
ل ـب ـن ــان ،ب ـع ــد ان ـف ـج ــار بـ ـي ــروت ق ـب ــل أس ـب ــوع
وال ــذي ارتـفـعــت حصيلة ضـحــايــاه إل ــى 171
ً
قتيال وأكثر من  6آالف جريح ،تتجه األنظار
إلى تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بعد
استقالة رئيس ال ــوزراء حسان ديــاب مساء
ال ـثــاثــاء .وبـيـنـمــا ب ــدأت تـخــرج إل ــى السطح
أس ـم ــاء مــرش ـحــن ل ـتــولــي رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
جديدة ،على رأسها رئيس «تيار املستقبل»
س ـعــد الـ ـح ــري ــري ،وال ـس ـف ـيــر ال ـس ــاب ــق ن ــواف
ســام ،فــإن حسم الشخصية التي ستترأس
ال ـح ـكــومــة امل ـقـب ـلــة يـبـقــى مــرت ـبـطــا بـشـكـلـهــا،
وسط انقسام واضح حتى اآلن بني وجهتي
نـظــر ،أول ــى ت ــروج لها شخصيات مــن فريق

الثامن من آذار (الذي يضم حزب الله وحركة
أمل والتيار الوطني الحر) بضرورة تشكيل
حكومة وحدة وطنية تضم مختلف األطراف،
أمــا الثانية التي تطرحها قــوى  14آذار ،وال
س ـي ـمــا ش ـخ ـص ـي ــات مـ ــن «ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـبــل»
و«الـ ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي» ،فـتــرفــض
ح ـكــومــة ال ــوح ــدة وت ــدع ــو لـتـشـكـيــل حـكــومــة
بمهمة ترتكز على إجــراء انتخابات نيابية
مبكرة.
وستكون هذه التطورات تحت أنظار الدول
املؤثرة في الشأن اللبناني ،وال سيما فرنسا
التي ُينتظر أن يقوم رئيسها ماكرون بزيارة
جديدة إلى لبنان في سبتمبر /أيلول املقبل،
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـتــي ي ـبــدو أن ـهــا تتجه
إلع ــادة تفعيل وســاطـتـهــا لـتــرسـيــم الـحــدود
بني لبنان وإسرائيل ،وهو امللف الذي يتوقع
أن يكون املحور األساس لزيارة وكيل وزارة
الخارجية األميركية ديفيد هيل إلى بيروت
يوم الجمعة املقبل.
وبـ ـ ـ ــدأت س ــري ـع ــا م ـن ــذ مـ ـس ــاء اإلث ـ ـنـ ــن لـعـبــة
تسريب األسماء املرشحة لترؤس الحكومة
الـجــديــدة ،والـتــي تـصـ ّـدرهــا سعد الـحــريــري،
ون ـ ــواف سـ ــام ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ن ــائ ــب حــاكــم
م ـصــرف ل ـب ـنــان ال ـســابــق مـحـمــد بـعــاصـيــري
الـ ــذي ت ـعـ ّـد حـظــوظــه ضـعـيـفــة .وقـ ــال مـصــدر
م ـط ـلــع ع ـل ــى أج ـ ـ ــواء امل ـب ــاح ـث ــات ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ّ
الـجــديــد» إن اســم ســام ال ــذي سبق أن طرح
ع ـن ــد اس ـت ـق ــال ــة الـ ـح ــري ــري ف ــي  29أك ـت ــوب ــر/
ت ـش ــري ــن األول امل ــاض ــي ي ـت ـق ـ ّـدم ع ـل ــى بــاق ّــي
األسـ ـم ــاء وأي م ــرش ــح آخ ـ ــر ،خ ـصــوصــا أن ــه
متوافق عليه دوليًا وعربيًا وكذلك شعبيًا،
ولكن ّ
املمر األساسي لسالم يكون من خالل
الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر الـ ـ ــذي ي ـع ـط ـيــه ال ـح ــري ــري
وكــذلــك دار ال ـف ـتــوى ،مــع الـعـلــم أن الـحــريــري
لــديــه ال ـح ـظــوظ أي ـضــا ل ـفــرض ش ــروط ــه هــذه
املرة بحكومة من دون رئيس «التيار الوطني

الـ ـح ــر» ،ص ـهــر رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،ج ـبــران
ً
ب ــاس ـي ــل و«ح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه» م ـس ـت ـغــا اإلح ــاط ــة
والضغط الدولي ،لكن التخوف األكبر يبقى
من ردة فعل الشارع ،ومن هنا محاولة إقناع
الـحــريــري ببديل يسميه هــو تـفــاديــا لتكرار
تجربة حسان دياب.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ل ـفــت م ـص ــدر ف ــي ق ـصــر بـعـبــدا
ّ
لـ«العربي الجديد» إلى أن رئيس الجمهورية
م ـي ـش ــال ع ـ ــون ل ــن ي ـت ــأخ ــر ف ــي الـ ــدعـ ــوة إل ــى
استشارات نيابية مبكرة ،باعتبار أن لبنان
ال يعيش اليوم في ظرف يسمح له بإضاعة
الــوقــت ،ومــن هنا دعــوتــه إلــى تسريع عجلة
املباحثات واالت ـصــاالت .وكــان فريق الثامن
من آذار قد بدأ سريعًا مشاوراته حول امللف
الحكومي ،بلقاء جمع رئيس مجلس النواب
نبيه بري بباسيل والنائب في «كتلة التنمية
والـ ـتـ ـح ــري ــر» ع ـل ــي ح ـس ــن خ ـل ـي ــل وامل ـ ـعـ ــاون
الـسـيــاســي لــأمــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه حسني
خليل مساء اإلثنني.
وعن هذه التطورات ،قال نائب رئيس مجلس
ال ـنــواب ،إيـلــي الـفــرزلــي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
ّ
توحد
إن «املجتمع الــدولــي بكل تناقضاته
دعمًا للبنان ،وممثل هذا املجتمع (ماكرون)
أتى إلى لبنان وأجرى مباحثات ليقول نحن
نــريــد حكومة وح ــدة وطنية تتبنى البرامج
اإلصالحية ،وتبدأ بتنفيذها لتحصل على كل
الدعم الذي تريده» ،مضيفًا «الخيار الوحيد
يجب أن يكون بالذهاب باتجاه تنفيذ هذه
ُ
الــرغـبــة وإال تـعـتـبــر خـيــانــة وطـنـيــة ألن عــدم
تنفيذها يعني أن الـبـلــد لـيــس باستطاعته
ّ
أن يـسـتـعـيــد ال ـح ـي ــاة» .واع ـت ـبــر ال ـف ــرزل ــي أن
«مواصفات رئيس مجلس ال ــوزراء هي بيت
القصيد ،ويجب أن يأتي مــن ُيــرضــي ّ
املكون
ّ
ال ـس ــن ــي ح ـتــى ال ي ـش ـعــر ب ــال ـظ ــام ــة ،ومـمـثــل
ّ
املكون السني معروف ســواء سعد الحريري
أو م ــن يـمـثـلــه وي ــرض ــى عـ ـن ــه» .وش ـ ــدد على

فرنسا :االستماع للشعب

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (الصورة) ،إلى تشكيل
حكومة في لبنان على وجه السرعة ،عقب استقالة حكومة حسان
ديــــاب مــســاء اإلثــنــيــن .وأضـــاف
لــودريــان في بيان صــادر عنه ،أن
بالده تدرك خطورة الوضع في
لبنان وأهمية االستجابة لتطلعات
الــشــعــب الــلــبــنــانــي .ودعـــا الــوزيــر
الفرنسي إلــى ضـــرورة االستماع
إلــى مطالب اللبنانيين باإلصالح،
وتشكيل حكومة بسرعة تثبت
نفسها للشعب وتــجــد حلوًال
لمشاكل البالد األساسية.

وقت ممكن،
ضرورة تشكيل حكومة في أسرع ٍ
ّ
يتحمل نتائج عرقلة
إذ ال يجوز ألي أحد أن
تأليف حكومة تتعاطى مع الوضع اللبناني
واألزمـ ــة الـخـطـيــرة الـتــي تـعــانــي منها الـبــاد
اقتصاديًا واجتماعيًا ونقديًا ومعيشيًا.
في املقابل ،قال النائب بالل عبد الله ،عضو
«اللقاء الديمقراطي» (برئاسة النائب تيمور
نـ ّجــل ولـيــد ج ـن ـبــاط) ،ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»،
«إنـ ـن ــا م ــع تـشـكـيــل ح ـكــومــة بـمـهـمــة م ـحــددة
تــرتـكــز عـلــى إج ـ ــراء إص ــاح ــات وانـتـخــابــات
نيابية مبكرة» .ولفت إلــى أن لعبة األسماء
ليست مهمة مقابل إعـطــاء طابع للحكومة،
ّ
بمعنى أن األهم اليوم إعطاء إجابات لفرنسا
واملجتمع الدولي بعد املساعدات التي جمعت

للبنان ،وحديث ماكرون الواضح والصريح
للقوى السياسية خــال زيــارتــه لبنان حول
ال ـت ـغ ـي ـيــر امل ـط ـل ــوب واإلص ـ ــاح ـ ــات ال ــواج ــب
تحققها إلخراج البالد من أزمتها االقتصادية
الخطيرة .وأضاف «كذلك تطالب االنتفاضة
الشعبية بانتخابات نيابية مبكرة ،تدخل
دم ــاء جــديــدة إلــى الـبــرملــان ،مــن هنا ضــرورة
تلبية الطلبني املذكورين لنفتح البلد باتجاه
أشقائه الـعــرب واملجتمع الــدولــي للحصول
على الدعم وإنقاذ اقتصادنا املنهار» .وشدد
على ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة
ت ـس ـمــح ل ـل ـنــاس املـنـتـفـضــن ف ــي الـ ـش ــارع أن
يشاركوا في العملية السياسية بالبلد وعبر
املؤسسات الدستورية ال من خالل االنقالب،

ّ
مشيرًا إلى أن مواكبة االستقاالت التي قدمت
ـدد مــن ال ـن ــواب لـيـســت م ـطــروحــة اآلن،
مــن ع ـ ٍ
وهي مرتبطة بعوامل معينة.
من جهته ،لفت القيادي في «تيار املستقبل»
النائب السابق مصطفى علوش لـ«العربي
الجديد» ،إلى أنه «في حال لم تؤد التطورات
إلـ ــى إحـ ـ ــداث تـغـيـيــر ف ــي طـبـيـعــة ّال ـخ ـي ــارات
السياسية والـعــاقــات نكون نحضر لكارثة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة» ،م ـض ـي ـفــا أن ال ـح ـك ــوم ــة األن ـس ــب
ه ــي الـ ـت ــي ت ــأت ــي ب ـم ـش ــروع أمـ ـن ــي سـيــاســي
واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ي ـق ـن ــع ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن والـ ـع ــال ــم
بإمكانية إنقاذ لبنان ،أما حكومات الوحدة
الــوطـنـيــة بــالـشـكــل الـتــاريـخــي للبلد لــم تـ ّ
ـؤد
ّ
إال إلــى مزيد من اآلالم .وأشــار إلــى أن الكتل
النيابية الكبيرة ال يـبــدو أنـهــا متجهة إلى
االس ـت ـق ــال ــة م ــن م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،بــان ـت ـظــار
االستشارات النيابية امللزمة ومسار تشكيل
الحكومة التي تبعًا لنتائجها تتقرر الخطوة
الـ ـت ــالـ ـي ــة ،س ـ ـ ــواء مـ ــن «ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل» أو
ّ
حلفائه فــي خــط املـعــارضــة .ورأى علوش أن
«التسويات فــي املــاضــي أدت إلــى انفجارات
وكانت حلولها مؤقتة ،وحتى اللحظة ال علم
لي بتسوية يجرى اإلعداد لها».
وع ـل ــى صـعـيــد كـتـلــة «ال ـت ـن ـم ـيــة وال ـت ـحــريــر»
بــرئــاســة نـبـيــه ب ــري ،فـقــد أك ــدت فــي اجـتـمــاع
ط ـ ـ ــارئ ع ـق ــدت ــه أم ـ ــس وج ـ ـ ــوب اإلس ـ ـ ـ ــراع فــي
تـشـكـيــل ح ـكــومــة جــام ـعــة ق ـ ــادرة ع ـلــى إن ـقــاذ
الــوطــن واسـتـعــادة الثقة بــالــدولــة وأدواره ــا،
وجــددت تمسكها بإقرار قانون االنتخابات
على أساس لبنان دائــرة واحــدة خارج القيد
الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ.
ّ
يصر الشارع اللبناني
ومقابل هذا املشهد،
الـ ــذي يـشـهــد ت ـحــركــات يــوم ـيــة م ـنــذ الـسـبــت
املاضي على إسقاط كل املنظومة السياسية
امل ـســؤولــة عــن األزم ـ ــات املـ ــادة واالجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية والسياسية.
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شرق
غرب
تفجير رتل للتحالف
شمالي بغداد
أعلنت السلطات األمنية العراقية،
أم ـ ــس ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،عـ ــن تـ ـع ــرض رت ــل
عـ ـسـ ـك ــري ي ـت ـب ــع قـ ـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـه ـج ــوم ب ــواسـ ـط ــة ع ـبــوة
ناسفة فــي منطقة التاجي شمالي
ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـ ـغ ـ ــداد .وقـ ــالـ ــت خـلـيــة

اإلع ـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـ ـنـ ـ ــي الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة إن
«ال ـت ـف ـج ـيــر أدى إلـ ــى حـ ــرق حــاويــة
كانت محمولة على إحــدى عجالت
الــرتــل» مــن دون تفاصيل إضافية.
من جهته ،أكــد مصدر أمني عراقي
في قيادة عمليات بغداد ،لـ«العربي
الجديد» ،أن «التفجير لم يسفر عن
أي إصابات بشرية».
(العربي الجديد)

العراق قد يطلب
دعمًا دوليًا لتعزيز
حدوده مع سورية
قال مسؤول عراقي في بغداد ،أمس
ال ـث ــاث ــاء ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن
الـحـكــومــة ب ـصــدد اع ـت ـمــاد توصية
للجيش تقضي بإنشاء تحصينات
ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـل ــى ط ـ ـ ــول ح ـ ـ ـ ـ ــدوده مــع
سـ ــوريـ ــة ،وال ـب ــال ـغ ــة أك ـث ــر م ــن 620
كيلومترًا .وقال املسؤول الذي طلب
عــدم ذكــر اسـمــه ،إن الخطة تتطلب
تكاليف مالية كبيرة ال تتناسب مع
وض ــع ال ـبــاد ال ـحــالــي ،ل ــذا مــن غير
املـسـتـبـعــد أن يـطـلــب ال ـع ــراق دعـمــا
دول ـيــا مــن خ ــال الـتـحــالــف الــدولــي
إلنجاز املشروع.
(العربي الجديد)
سورية :قتيالن واعتقاالت
في عفرين
ق ــال ــت مـ ـص ــادر مـحـلـيــة ل ــ«ال ـعــربــي
ً
الجديد» إن امــرأة وطفال قتال بعد
اختفائهما يوم اإلثنني في قرية دير
صوان التابعة لناحية عفرين بريف
ح ـلــب ال ـش ـمــالــي .وذكـ ـ ــرت امل ـص ــادر
ّ
أن ال ـط ـفــل واالم ـ ـ ــرأة ك ــان ــا اخـتـطـفــا
م ـ ــن قـ ـب ــل مـ ـجـ ـه ــول ــن وع ـ ـثـ ــر ع ـلــى
جـثـتـيـهـمــا ص ـب ــاح أمـ ــس مــرمـيـتــن
بني األشجار قرب قرية دير صوان.
إلى ذلك ،تحدثت مصادر لـ«العربي
الجديد» عن اعتقال  11شخصًا في
قرية بريمجه قرب عفرين ،من قبل
فصائل «الجيش الوطني السوري»
املـ ـع ــارض ،فـيـمــا ل ــم ت ـعــرف أسـبــاب
االعتقاالت.
(العربي الجديد)
النظام و«قسد» قتال 46
مدنيًا خالل يوليو
ق ــال ــت ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة املــوقـتــة
ف ــي ت ـقــريــر ن ـشــرتــه م ـس ــاء اإلث ـن ــن،
إنـ ـ ـه ـ ــا سـ ـجـ ـل ــت مـ ـقـ ـت ــل  46م ــدن ـي ــا
وإصــابــة  190آخــريــن بـجــروح جــراء

انتهاكات مورست من قبل النظام
السوري ومليشيات «قوات سورية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» (قـ ـس ــد) ف ــي شـمــال
سورية .وأوضح التقرير أن من بني
الضحايا  10أطـفــال و 4نـســاء ،وأن
ً
الـنـظــام ال ـس ــوري ك ــان م ـس ــؤوال عن
مقتل  10مدنيني ،فيما كانت «قسد»
مسؤولة عن مقتل  36مدنيًا.
(العربي الجديد)

تكتل سياسي جديد في
الجزائر
أعـلــن ق ــادة أح ــزاب سياسية وقــوى
مدنية ونقابات مهنية وتنظيمات
ط ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات وطـ ـنـ ـي ــة
ونــاش ـطــن فــي ال ـجــزائــر عــن إنـشــاء
تكتل «الـقــوى الوطنية لــإصــاح»،
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر عـ ـق ــد ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
الـجــزائــريــة أم ــس ال ـثــاثــاءَ .
وعـ ّـرفــت
ال ــورق ــة الـسـيــاسـيــة املـ ـب ــادرة بأنها
«إطار وطني للقوى النزيهة الوفية
للثوابت الوطنية املــؤمـنــة باملسار
الــدسـتــوري والـتـحــول الديمقراطي
اآلمــن ،من أجل التنسيق والتشاور
والـتـعــاون ،لتسهم بـقــوة اقتراحها
ف ــي ال ـخ ــروج م ــن األزم ـ ــة الــراه ـنــة»،
وكـ ـ ـ ــذا «الـ ـت ــأسـ ـي ــس ل ـع ـم ــل وط ـن ــي
مشترك».
(العربي الجديد)
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الحدث
خيّم التعتيم
اإلعالمي على اليوم
األول من انتخابات
مجلس الشيوخ في
مصر ،وسط امتناع
شعبي قياسي عن
التصويت ،على
الرغم من التحشيد
االنتخابي والدعائي
لمرشحي السلطة،
ما يؤكد حالة الركود
السياسي الطاغية
في عهد عبد الفتاح
السيسي

ال يعرف المصريون الكثير عن صالحيات المجلس (محمد مصطفى)Getty/

مصر وانتخابات
«الشيوخ»
واحد
في المائة
ّ
يحق لنحو  63مليون
مصري التصويت في
انتخابات مجلس الشيوخ،
لكن مصادر في الهيئة
الوطنية لالنتخابات قالت
إن مؤشرات يوم أمس
ّ
تؤكد أن نسبة المشاركة
الحقيقية لن تتجاوز اليوم
واحدًا في المائة ،إذا لم
تشهد اللجان األكثر كثافة
عمليات حشد كبيرة
للناخبين.

تجاوزات بالجملة وتعتيم
إعالمي ممنهج
القاهرة ـ العربي الجديد

اعتمدت السلطات املصرية التعتيم
واص ـط ـنــاع اإلق ـب ــال غـيــر الحقيقي
ع ـلــى ص ـن ــادي ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع ،ع ـنــوانــا
عــري ـضــا ل ـت ـج ــاوزات ـه ــا ف ــي إدارة فـعــالـيــات
وإجراءات اليوم األول من انتخابات مجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ ،ال ـت ــي بـ ــدأ االق ـ ـتـ ــراع ف ـي ـهــا داخ ــل
مصر أمــس الـثــاثــاء ،وينتهي فــي التاسعة
من مساء اليوم .ويأتي هــذا السلوك هروبًا
مــن السخرية الحتمية مــن ضعف مشاركة
امل ــواطـ ـن ــن فـ ــي ه ـ ــذا االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ال ـ ـ ــذي ال
ي ـكــادون يـعــرفــون عنه شيئًا ،وسيسهم في
تشكيل غرفة برملانية ثانية بال سلطات أو
صالحيات .ومنذ ما قبل فتح أبواب اللجان
على مستوى الجمهورية فــي التاسعة من
صباح أمس ،بدأت وزارة الداخلية التي تدير
بصورة شبه كاملة هذا االستحقاق ،في منع

مراسلي وسائل اإلعــام املحلية واألجنبية
امل ـع ـت ـمــدة ،بـمــا ف ــي ذل ــك ح ــائ ــزو الـتـصــاريــح
الـصــادرة عن الهيئة الوطنية لالنتخابات،
مــن ال ـتــواجــد فــي مـحـيــط الـلـجــان وداخـلـهــا،
بشكل عام .كذلك ّ
تم غلق اللجان العامة على
مستوى الجمهورية بالكامل ،بعد إعدادها
لوجستيًا ملرحلة ما بعد االقـتــراع وتجميع
الـنـتــائــج ،وذل ــك ملـنــع ال ـتــواصــل بــن وســائــل
اإلعالم والقضاة املشرفني على االنتخابات،
وال ــذي ــن يتمتعون باستقاللية نسبية عن
الشرطة.
وك ـ ّـررت وزارة الداخلية بــذلــك مــا فعلته في
نهاية االستفتاء على التعديالت الدستورية
ف ــي إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان  ،2019ع ـن ــدم ــا مـنـعــت
وس ــائ ــل اإلعـ ــام م ــن تـغـطـيــة إجـ ـ ــراءات غلق
اللجان وبــدء الفرز تمهيدًا إلعــان النتيجة
ب ـن ـس ـب ــة إق ـ ـبـ ــال غـ ـي ــر واقـ ـعـ ـي ــة قـ ـي ــاس ــا بـمــا
رصده املراقبون .لكن الــوزارة أدخلت بعض

املحسنات اإلعالمية على أدائـهــا هــذه املــرة،
فأرسلت منذ الدقائق األولــى لفتح االقتراع
قائمة مـحــدودة بحوالي  30لجنة ومجمعًا
ان ـت ـخــاب ـيــا ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ــاه ــرة الـكـبــرى
وب ـعــض امل ـحــاف ـظــات ،إل ــى م ــدي ــري الـقـنــوات
الفضائية ووسائل اإلعالم املوالية للسلطة،
بـحـيــث تقتصر التغطية عـلــى تـلــك الـلـجــان
دون غيرها.
وبزيارة «العربي الجديد» لبعض تلك اللجان
وح ـصــول ـهــا ع ـلــى صـ ــور ح ـ ّـي ــة م ــن بـعـضـهــا
اآلخ ـ ــر ،ت ـبــن أن ـه ــا ل ـج ــان أول ـت ـه ــا الــداخ ـل ـيــة
عناية خــاصــة بسبب وج ــود بعض ال ــوزراء
وامل ـس ــؤول ــن ال ـس ـيــاس ـيــن ض ـمــن الـنــاخـبــن
فـيـهــا ،كـمــا ت ـ ّـم حـشــد ع ـشــرات املــواط ـنــن من
سكان املناطق املجاورة لتلك اللجان للرقص
واالحتفال على أنغام األغاني املؤيدة لرئيس
الجمهورية عبد الفتاح السيسي حولها .كما
أقدمت إدارة اإلعالم في وزارة الداخلية للمرة
األولى ،على تصوير وإعداد وإرسال مقاطع
ج ــاه ــزة مـ ـع ــدة اح ـت ــراف ـي ــا ل ـب ـعــض م ــن تـلــك
الـلـجــان للعرض املستمر على الفضائيات،
وبــال ـتــالــي أص ـب ـحــت ت ـلــك ال ـل ـجــان ف ـقــط هي
واج ـه ــة االس ـت ـح ـقــاق بــال ـكــامــل ،م ــع تـجــاهــل
مئات اللجان على مستوى الجمهورية التي
لم تشهد نسبة كبيرة منها أي مشاركة حتى
لـنــاخـ ٍـب واح ــد .وقــالــت م ـصــادر قضائية في
الهيئة الوطنية لالنتخابات ،وغرفة عمليات

تم توجيه العاملين
ّ
ونقلهم للتصويت في
المناطق الصناعية
سمحت وزارة الداخلية
بكل أنواع المخالفات
االنتخابية

نادي القضاة ،إن نحو  40في املائة من لجان
املدن في محافظات وجه بحري والصعيد ،لم
ناخبني حتى منتصف
يدخلها أكثر من ً 10
اليوم االنتخابي ،واصفة االستحقاق الحالي
ب ــأن ــه «األق ـ ــل م ــن ن ــوع ــه م ـنــذ ع ـهــد الــرئ ـيــس
املخلوع الراحل حسني مبارك».
وذكـ ــرت امل ـص ــادر أن الـهـيـئــة الــوطـنـيــة تلقت
ش ـكــاوى ع ــدة مــن املـنـظـمــات األهـلـيــة القليلة
الـتــي تـ ّـم قـبــول أوراق ـهــا ملتابعة االنتخابات
بعد إجازتها أمنيًا ،بسبب عدم سماح األمن
ملمثليها بدخول اللجان ،كما تلقت شكاوى
مماثلة مــن بعض وســائــل اإلع ــام العربية،
لكن إدارة الهيئة اكتفت بالتواصل مع األمن
ّ
لحل كل مشكلة بذاتها دون تصعيد.
وأوضحت املصادر أن  17لجنة في محافظات
الفيوم وبني سويف واملنيا لم تفتح أبوابها
حـتــى الـســاعــة  11ظ ـه ـرًا ،وأن أكـثــر مــن مائة
لـجـنــة ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـج ـم ـهــوريــة ل ــم تفتح
لجانها في املوعد بسبب مشاكل تنظيمية
وابتعاد أمــاكــن تسكني القضاة عــن اللجان،
نـظـرًا لتقليل عــددهــا وزي ــادة كثافتها خالل
االستحقاق الحالي ،بهدف خفض النفقات.
وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن الــداخ ـل ـيــة سمحت
ب ـك ــل أنـ ـ ـ ــواع املـ ـخ ــالـ ـف ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ال ـتــي
ي ـم ـثــل بـعـضـهــا ج ــرائ ــم ت ـس ـتــوجــب ال ـغــرامــة
والحبس ،مثل وجــود املرشحني وأنصارهم
وممارستهم الدعاية االنتخابية في محيط
اللجان .وحــدث هذا مع جميع قيادات حزب
«م ـس ـت ـق ـب ــل وط ـ ـ ــن» واملـ ــرش ـ ـحـ ــن الـ ـب ــارزي ــن
ضمن القائمة املوحدة ،ومنهم رجل األعمال
ً
أح ـمــد أبــوهـشـيـمــة ف ــي ب ـنــي س ــوي ــف .فـضــا
عــن السماح بتوزيع مــواد غذائية ّووجبات
بــاردة وساخنة على املواطنني لحثهم على
امل ـش ــارك ــة ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـف ـق ـيــرة والــري ـف ـيــة،
بــالـقــاهــرة الـكـبــرى والـصـعـيــد ،فــي اسـتـمــرار
مل ــا ب ــدأت ــه بــالـفـعــل ل ـج ــان ال ــدع ــاي ــة الـخــاصــة
لـ«مستقبل وط ــن» فــي كــل املـنــاطــق الريفية
باملحافظات تقريبًا قبل التصويت بيومني.
ً
كما رصدت تقارير غرف العمليات ،نقال عن
القضاة ،انتشار ظاهرة التصويت الجماعي
فــي ل ـجــان الـشـيــخ زاي ــد وامل ـطــريــة والــزيـتــون
ووســط القاهرة بالعاصمة ،وعــدد كبير من
لـجــان املـحــافـظــات ،وعـلــى الــرغــم مــن التنبيه
النظري على القضاة بعدم السماح بذلك .لكن
زيــادة عدد اللجان الفرعية عن عدد القضاة
املـشــرفــن وإي ـكــال بعضها إلدارة املــوظـفــن،
سمح بتحول تلك املحاوالت إلى ظاهرة.
وت ـم ـي ــزت ال ـل ـج ــان االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي مـحـيــط
املناطق الصناعية التي بها مصانع خاصة
أو عدد كبير من الشركات الحكومية بإقبال
ملحوظ أكبر من باقي الدوائر ،بسبب توجيه
العاملني ونقلهم بواسطة عربات وحافالت
للتصويت ،مع إعطاء املصوتني نصف يوم
إجـ ـ ــازة وال ـس ـم ــاح ل ـهــم ب ــاملـ ـغ ــادرة ملـنــازلـهــم
مبكرًا .وحدث ذلك في دوائر حلوان والتبني
والعاشر من رمضان وبني سويف ودمياط
الجديدة وبورسعيد القريبة من التجمعات
الصناعية.
ومـنــذ اقـتــراح إنـشــائــهُ ،ي ـتــداول فــي األوس ــاط
ال ـس ــاس ـي ــة امل ـص ــري ــة أن ال ـس ـب ــب األس ــاس ــي
لـ ـت ــدش ــن مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ هـ ـ ــو مـ ـك ــاف ــأة
وم ـجــام ـلــة أك ـبــر ق ــدر م ــن األشـ ـخ ــاص الــذيــن
يـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــون خـ ـ ــدمـ ـ ــات ل ـ ـل ـ ـن ـ ـظـ ــام ،الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
استمالتهم والسيطرة عليهم ،فــي محاولة
إلعـ ــادة إن ـت ــاج تـجــربــة مـجـلــس ال ـش ــورى في
عـهــد م ـبــارك .وتـخـلــو امل ــواد املنظمة ملجلس
الـشـيــوخ فــي الــدسـتــور امل ـعــدل مــن منحه أي
سلطات مؤثرة ،بل تستند إلى مجموعة من
األل ـفــاظ العمومية واإلنـشــائـيــة ال ـفــارغــة ،ما
يعني أن صالحياته ستكون أقل من مجلس
الـشــورى بعهد مـبــارك ،وتتوقف عند حدود
إبداء الرأي ال أكثر .ويعكس ذلك رغبة النظام
في تهميش دور هذا املجلس وإبقائه مجرد
«مـسـتــودع لـلـمـجــامــات» ،على الــرغــم مــن أن
ميزانيته لــن تقل بــأي حــال عــن  600مليون
جنيه (نحو  36مليون دوالر) سنويًا ،بالنظر
للميزانية الحالية ل ــ«ال ـنــواب» ،وهــي مليار
و 400مليون جنيه.

تقرير

سيناء ـ محمود خليل

ش ـه ــدت األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة م ـح ــاوالت
ح ـث ـي ـثــة ل ـل ـج ـيــش املـ ـص ــري إلنـ ـه ــاء سـيـطــرة
ت ـن ـظ ـيــم «والي ـ ـ ــة سـ ـيـ ـن ــاء» ،املـ ــوالـ ــي لـتـنـظـيــم
«داع ــش» ،على خمس قــرى في نطاق مدينة
بئر العبد في محافظة شمال سيناء شرقي
ال ـب ــاد ،بــاسـتـخــدام الـقـصــف املــدف ـعــي ،وشــن
الغارات الجوية التي استهدفت القرى وأدت
إلى تدمير عشرات املنازل واملحال التجارية
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـي ــوي ــة ،لـتـسـتـمــر سـيـطــرة
التنظيم عـلــى ال ـقــرى لــأسـبــوع الــرابــع على
التوالي ،فيما ينتظر آالف النازحني عودتهم
ّ
إلى قراهم ،في حال تمكن الجيش من بسط
سيطرته عليها خالل الفترة املقبلة.
وعن تفاصيل الوضع امليداني ،قالت مصادر
قبلية ،لـ«العربي الجديد» ،إن الجيش املصري
يـعـمــل مـنــذ أيـ ــام عـلــى مـخـطــط ال ــدخ ــول إلــى

تونس ـ وليد التليلي

ف ُــاج ــأ رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـتــونـسـيــة
ّ
امل ـ ـكـ ــلـ ــف ،هـ ـش ــام املـ ـشـ ـيـ ـش ــي ،أغ ـل ــب
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد،
بــإعــان رغـبـتــه فــي تشكيل حـكــومــة مستقلة
ت ـمــامــا ع ـن ـهــا ،ت ـت ـكـ ّـون م ــن الـ ـكـ ـف ــاءات .وفـ ّـســر
امل ـ ـش ـ ـي ـ ـشـ ــي خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاره م ـ ـس ـ ــاء اإلث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــن ،بـ ــأن
الـتـجــاذبــات بــن األفــرقــاء السياسيني كبيرة،
ما ُي ّصعب الوصول إلى اتفاق ،وبالتالي فإن
طــرحــه هــو ُاالخـتـيــار األم ـثــل .وأض ــاف رئيس
ّ
الـحـكــومــة امل ـكــلــف ،خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي لم
يتجاوز بضع دقائق ،أن املسؤولية والواجب
إنجاز اقتصادي
يفرضان املضي إلى حكومة
ٍ
واج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ال ت ـ ـكـ ــون رهـ ـيـ ـن ــة الـ ـتـ ـج ــاذب
ال ـس ـي ــاس ــي ،وت ـت ــوف ــر ف ــي أع ـضــائ ـهــا ش ــروط
النزاهة والنجاعة ،وتكون قــادرة على العمل
ف ــي ت ـنــاغــم لـتـحـقـيــق بــرنــام ـج ـهــا ،م ــؤكـ ـدًا أن
الخالفات بني األحــزاب كبيرة ،فيما الظروف
االق ـت ـصــاديــة صـعـبــة ،ونـسـبــة الـنـمــو سلبية،
واملديونية عالية ،والبطالة قد تتجاوز  19في
املائة في أفق .2020
من جهتها ،جاءت أغلب ردود الفعل الحزبية
رافـ ـض ــة لـ ـه ــذا الـ ـخـ ـي ــار ،وتـ ــوحـ ــدت األحـ ـ ــزاب
وال ـك ـتــل ،ال ـتــي كــانــت شقتها ال ـخــافــات على
مــدى أشـهــر ،على رفــض هــذا الـطــرح ،وت ــداول
مسؤولون في «النهضة» و«ائتالف الكرامة»
وحركة «الشعب» و«التيار الديمقراطي» على
اإلذاعــات مباشرة بعد ندوة املشيشي ،تأكيد
رفضهم لحكومة مستقلة.
وال يـبــدو هــذا املــوقــف مــن املشيشي مفاجئًا،
فقد أملح شكل مشاوراته على مدى أسبوعني،
بأنه يسير فــي هــذا االتـجــاه ،وتوقعت دوائــر
ع ــدة مـنــه أن ُي ـخــرج مـشــروعــه ويـطــرحــه على
الـطــاولــة فــي آخــر لحظة ،لفرض األمــر الواقع
ـزاب نهشتها وأضعفتها الـخــافــات
عـلــى أح ـ ٍ
إلى درجة كبيرة.
وقــالــت م ـصــادر حــزبـيــة لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن امل ـش ـي ـش ــي ال ـت ـق ــى ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي
رئ ـي ــس ح ــرك ــة «ال ـن ـه ـضــة» راشـ ــد الـغـنــوشــي،
ً
وعرض عليه ّ
توجهه ،محاوال إقناعه به ،لكن
رد «الـنـهـضــة» ك ــان واض ـحــا بــالــرفــض .وأكــد
رئ ـيــس مـجـلــس شـ ــورى ال ـحــركــة عـبــد الـكــريــم
الـهــارونــي ،فــي تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن «النهضة» ترفض تشكيل حكومة كفاءات

رفض
للحكومة
المستقلة

مغامرة المشيشي
مهددة بالسقوط المبكر

م ـس ـت ـق ـلــة ،وت ــدع ــو رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة املـكـلــف
إلــى تكوين حكومة وحــدة وطنية ذات حــزام
سياسي يستجيب للتوازنات البرملانيةّ .
وبي
ّ
الـهــارونــي أن الـقــاعــدة األول ــى لتجنب الفشل
السابق هي احترام نتائج االنتخابات ،مشددًا
على ضــرورة االتـعــاظ من التجارب السابقة،
ّ
وعلى وجود ميثاق سياسي يمكن األحزاب من
العمل في إطار شراكة حقيقية .ولفت املسؤول
الحزبي إلى أن التونسيني انتخبوا ،وال بد من
تصحيح األمور والعودة إلى األحزاب واحترام
نتائج االنتخابات مع االستفادة من الكفاءات
في اإلدارة ،التي لن تكون بديلة عن األحزاب،
وتحرمها من حقها في ممارسة الحكم .وكان
رد «النهضة» بأغلبية كبيرة وإجـمــاع داخل
الشورى حول هذا املوقف ،وفق ما نقله قيادي
في الحركة لـ«العربي الجديد» ،مضيفًا أن هذا
الـبـنــد لــم يـحـتــج إل ــى كـثـيــر مــن امل ـ ــداوالت في
االجتماع ،بما يؤكد أن خيار الحركة واضح
بهذا الخصوص.
وس ـي ـح ــاول املـشـيـشــي إق ـن ــاع بـقـيــة األحـ ــزاب

بـجــدوى خـيــاره ،لكن املهمة تبدو صعبة في
ّ
ُظــل الــرفــض الــواســع ،مــع أن رئـيــس الحكومة
ّ
املكلف أكد خالل مؤتمره الصحافي املختصر،
على أن خيار حكومة الـكـفــاءات هــو «الخيار
األم ـ ـثـ ــل» ولـ ـي ــس ال ـن ـه ــائ ــي ،م ــا يـ ـت ــرك ال ـب ــاب
مفتوحًا نسبيًا للتفاوض .وينطلق املشيشي

توحدت األحزاب والكتل
على رفض طرح خيار
الحكومة المستقلة
أكد المشيشي أن خيار
حكومة الكفاءات هو
األمثل وليس النهائي

يحاول المشيشي استغالل خالفات األحزاب (فتحي بلعيد/فرانس برس)

فــي موقفه مــن ق ــراءة واضـحــة لــأوضــاع ،في
ّ
ظــل ســاحــة حزبية متناحرة وبــرملــان مشتت
وان ـق ـس ــام حـ ــاد ب ــن مـخـتـلــف األف ـ ــرق ـ ــاء ،كــان
يـتــوقــع أن ــه يـمـكــن املـ ــرور ع ـبــره وال ـلـعــب على
ت ـنــاق ـضــاتــه ،وفـ ــي ظـ ــرف دسـ ـت ــوري دق ـي ــق ال
ي ـم ـنــح هـ ــذه األحـ ـ ــزاب خ ـي ــار ال ــرف ــض ،إال إن
ّ
كــانــت مـسـتـعــدة لـحــل ال ـبــرملــان وال ــذه ــاب إلــى
ان ـت ـخــابــات ج ــدي ــدة .وي ـب ــدو املـشـيـشــي كــذلــك
مستندًا إلى دعم من املنظمات املهنية الكبرى،
ومـ ــن ال ــرئ ـي ــس ق ـيــس س ـع ـ ّـي ــد ،إذ أكـ ــد رئـيــس
منظمة رج ــال األع ـم ــال ،سـمـيــر م ــاج ــول ،قبل
تصريح رئيس الحكومة املكلف ،على ضرورة
الطرح ذاتــه ،معتبرًا أنه الحل الوحيد لألزمة
االقتصادية التي تستوجب «حكومة إنقاذ»،
معتبرًا أن الكفاءات االقتصادية معروفة في
مـخـتـلــف املـ ـج ــاالت ،وه ــو م ــا كـ ــرره املشيشي
حرفيًا تقريبًا.
وفـ ــي ق ـ ـ ــراءة ل ـت ـط ــور األح ـ ـ ـ ــداث ،ل ـف ــت املـحـلــل
ال ـس ـيــاســي ع ـبــد امل ـن ـعــم املـ ـ ــؤدب ،ف ــي حــديــث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن املـشـيـشــي أدار
م ـ ـشـ ــاورات ش ـك ـل ـيــة حـ ــول ط ـب ـي ـعــة ال ـح ـكــومــة
وتــركـيـبـتـهــا ،وب ـقــي أس ـبــوعــن يـخـلــع أبــوابــا
مفتوحة على مصراعيها لتبرير إعــان قرار
ُمسبق منسق مع رئيس الجمهورية يتمثل في
«حكومة تكنوقراط» أو حكومة «مستقلني»
أو حـكــومــة «ك ـف ــاءات غـيــر حــزب ـيــة» .وأض ــاف
أنه «مهما تعددت أسماء الحكومة فالنتيجة
واح ـ ــدة ،وه ــي ح ـكــومــة مـبـنـيــة ع ـلــى أن ـقــاض
األحـ ــزاب ،تـقــوم مــن فـشــل األخ ـيــرة وضعفها،
وسـ ـق ــاه ــا ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي مـ ــن ع ـص ــارة
رفـضــه للكيانات الـحــزبـيــة» .ورأى امل ــؤدب أن
«املـشـيـشــي أط ـلــق ب ــال ــون اخ ـت ـبــار ق ــد ينفجر
فــي وجهه قريبًا ،غير أنــه يمكنه أن يتداركه
ب ـك ـف ــاءات حــزب ـيــة غ ـيــر م ـع ــروف ــة م ــن الـصــف
الثالث لضمان االستقرار والهدنة السياسية،
بعدما قضى نصف األجل املخصص لتشكيل
الحكومة في السخرية من األحــزاب العاجزة
وقتيًا عن مجابهة هذا التنمر السياسي».
وش ـ ـ ّـدد امل ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي ع ـلــى أن حـكــومــة
امل ـش ـي ـشــي «آيـ ـل ــة ل ـل ـس ـقــوط ف ــي حـ ــال أقـصــت
األحـ ـ ــزاب ،وس ـت ـكــون م ـه ــددة بـمـصـيــر مشابه
لـ ـحـ ـك ــومـ ـت ــي الـ ـحـ ـبـ ـي ــب الـ ـجـ ـمـ ـل ــي وإلـ ـ ـي ـ ــاس
الـ ـفـ ـخـ ـف ــاخ» ،م ـض ـي ـفــا أن «امل ـش ـي ـش ــي يـعـتـقــد
أن حـ ـص ــول ح ـك ــوم ـت ــه ع ـل ــى ال ـث ـق ــة س ـي ـكــون
م ـح ـتــومــا وم ـض ـم ــون ــا ،ب ـخ ـيــار الـ ـه ــروب إلــى
ّ
األمـ ــام وحـ ــل امل ـشــاكــل وف ــق طــريـقــة الـنـعــامــة،
ّ
لكن كان من األفضل في ظل خالفات األحزاب
والكتل تقريب وجهات النظر بــدل إقصائها
للتخلص من مشاكلها واختالفاتها» .ورأى
ّ
سعيد واملشيشي «يقودان السلطة
املؤدب أن
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة إلـ ــى ص ـ ــدام وم ــواج ـه ــة مـجـهــولــة
ال ـع ــواق ــب م ــع الـسـلـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة» ،مـشـيـرًا
إلــى أنهما «يسيران بثبات نحو السيناريو
الخطأ على مسار االنتقال الديمقراطي ،وهو
إنتاج حكومة حــرب على األح ــزاب والبرملان،
فــي سياق مـشــروع تغيير الشرعية املنشود،
ب ـت ـنــزيــل أسـ ــس ال ـح ـك ــم ال ــرئ ــاس ــي ف ــي ن ـظــام
برملاني معدل».
أمام هذا الوضع ،يدخل املشيشي في مغامرة
ت ـه ــدد مـسـتـقـبـلــه ال ـس ـيــاســي ال ـش ـخ ـصــي ،ألن
مواجهة األحزاب ال يمكن أن تنجح على املدى
املـتــوســط والـبـعـيــد ،فقد أك ــدت هــذه األح ــزاب،
ُ
عـلــى الــرغــم مــن كــل خــافــاتـهــا ،أنـهــا انتخبت
لتحكم ولـيــس لتزكي حكومة مستقلني ،ألن
مـصــادقـتـهــا عـلــى ذل ــك يـعـنــي إق ــراره ــا بفشل
امل ـن ـظــومــة ال ـحــزب ـيــة .ه ــذا ال ــواق ــع ي ــدع ــو إلــى
الـ ـتـ ـس ــاؤل إن ك ــان ــت األح ـ ـ ـ ــزاب س ـت ـق ـفــز ف ــوق
خــافــات التموقع غير املجدية بعد أن بــدأت
تتأكد أن السلطة تميل إلى قصر الرئاسة في
قرطاج ،وتتسرب من قصر البرملان في باردو.

تقرير

محاولة إلنهاء سيطرة «داعش» بمحيط بئر العبد
لم تؤد جهود الجيش
المصري ،عبر الغارات
الجوية والقصف
المدفعي ،إلى استرجاع
خمس قرى يسيطر
عليها «والية سيناء»
بمحيط بئر العبد

الحدث

يغامر رئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي في طرح
تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتكون من الكفاءات ،وسط رفض
األحزاب ،ما يجعله مهددًا بالخروج سريعًا من المشهد السياسي

القرى التي يسيطر عليها «داعــش» من عدة
محاور بشكل متزامن ،بغطاء جوي وقصف
م ــدف ـعــي م ـك ـثــف ع ـل ــى امل ـن ــاط ــق امل ـس ـت ـهــدفــة،
ف ــي ح ــن أن ــه ل ــم ي ـحــرز تـقــدمــا ف ــي املــواجـهــة
ال ـب ــري ــة ،ف ــي ظ ــل تـ ـع ـ ّـرض الـ ـق ــوات لـهـجـمــات
دموية من قبل مقاتلي التنظيم ،الذين بنوا
خ ــال ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة تـحـصـ ُيـنــات دفــاعـيــة
وبشرية ،برفد حــدود القرى املسيطر عليها
بعشرات املقاتلني املدججني بأسلحة خفيفة
ومـتــوسـطــة .وأض ــاف ــت امل ـص ــادر أن الـطـيــران
ّ
الـحــربــي ش ــن ع ـشــرات ال ـغ ــارات خ ــال األي ــام
املــاض ـيــة عـلــى ق ــرى راب ـع ــة وقــاط ـيــة واقـطـيــة
وال ـج ـنــايــن وامل ــري ــح وامل ـنــاطــق الـصـحــراويــة
املحيطة بها ،إال أن «واليــة سيناء» لم يعلن
عــن أي خـســائــر لــديــه ،وكــذلــك ق ــوات الجيش
املصري لم تفد بخسائر لديها أو في صفوف
ً
ال ـت ـن ـظ ـيــم ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى خ ـش ـيــة م ــن تــدمـيــر
املـنــازل والبنى التحتية بشكل كامل ،وهذه
كارثة حقيقية إن اتجه الجيش إليها ،في ظل
وجود عدد من املدنيني في القرى لم يتمكنوا
مــن مـغــادرتـهــا فــي بــدايــة األحـ ــداث ،وآخــريــن
يرفضون الخروج من منازلهم لعدم وجود
مسكن بديل خارج قراهم ،عالوة على معاناة
مئات األسر التي باتت في العراء لعدم وجود
اهـتـمــام حكومي بـهــم ،ومأساتهم املستمرة
منذ أكثر من ثالثة أسابيع على التوالي.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،وت ـخــوفــا مــن اسـتـمــرار
سيطرة «داعش» على القرى لفترة أطول ،قرر
محافظ شمال سيناء الـلــواء محمد شوشة
منح املوظفني العاملني في الوحدات املحلية
وال ـص ـح ـيــة ف ــي الـ ـق ــرى ،إجـ ـ ــازة اسـتـثـنــائـيــة

م ـف ـتــوحــة ح ـت ــى ان ـت ـه ــاء س ـي ـط ــرة «داعـ ـ ــش»
عليها ،فيما اضطر املحافظ إلى صرف 1000
جنيه (نـحــو  63دوالرا أمـيــركـيــا) لكل أســرة
ن ــازح ــة م ــن ال ـق ــرى بـشـكــل ش ـه ــري ،وتــوفـيــر
مـعــونــات عينية لـهــم ،بـعــد مــوجــة االسـتـيــاء
الـتــي شهدتها مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
وأوساط النازحني ،إثر قرار املحافظة صرف
ً
 500جنيه فقط كمساعدة للنازحني ،بدال من
توفير كافة املستلزمات التي يحتاجونها.
وتـعـقـيـبــا عـلــى ذلـ ــك ،ق ــال بــاحــث ف ــي ش ــؤون
س ـي ـن ــاء ،ط ـلــب عـ ــدم ذكـ ــر اسـ ـم ــه ،ل ــ«ال ـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،إن اسـ ـتـ ـم ــرار س ـي ـط ــرة الـتـنـظـيــم
على القرى بعد مــرور ثالثة أسابيع كاملة،
ودخ ـ ـ ــول ال ـس ـي ـط ــرة أس ـب ــوع ـه ــا ال ـ ــراب ـ ــع ،أي

ش ـهــرا كــامــا ،يـشـيــر إل ــى ع ــدة أمـ ــور ،أهمها
اع ـت ـمــاد الـتـنـظـيــم املـسـلــح عـلــى خـطــط حــرب
العصابات التي يرتكز عليها في تحركاته
وه ـج ـمــاتــه ف ــي س ـي ـنــاء م ـنــذ س ـبــع س ـن ــوات،
وثانيها اعتماد التنظيم اإلرهابي في بسط
سيطرته املـيــدانـيــة على عــدة قــرى بمساحة

الطيران الحربي
ّ
شن عشرات الغارات خالل
األيام الماضية

لم يحرز الجيش تقدمًا في المواجهة البرية (خالد دسوقي/فرانس برس)

رئيس الحكومة التونسية :لن أقوم بثورة
واسعة ،على حدود مفتوحة من كل الجهات،
لتسهل لــه إمـ ــداد مـجـمــوعــاتــه املـنـتـشــرة في
ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــرى ب ـ ــاألف ـ ــراد والـ ـ ـس ـ ــاح وال ـع ـت ــاد
والطعام طيلة الفترة املاضية ،على الرغم من
انتشار الجيش املصري على الطريق الدولي
ومحيط الـقــرى .واعتبر أن مــن شــأن ذلــك أن
ي ــزي ــد أطـ ـم ــاع ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي مــرح ـلــة الح ـقــة،
بينما لــم تستخدم ق ـيــادة عمليات الجيش
امل ـ ـصـ ــري ،ك ــاف ــة أوراق الـ ـق ــوة ف ــي مــواج ـهــة
«والي ــة سـيـنــاء» منذ اللحظة األول ــى لوقوع
هـجــوم معسكر رابـعــة وال ــذي مهد لسيطرة
التنظيم على القرى الخمس .ورأى الباحث
أن مـحــاوالت الجيش إلع ــادة السيطرة على
الـقــرى قــد تنجح فــي حــال ّ
غير مــن تكتيكات
الحرب التقليدية التي ما زال يستخدمها في
مــواجـهــة التنظيم ،وكــذلــك اسـتـخــدام أوراق ــه
العسكرية كافة في املواجهة ،ملا تمثله خطوة
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى األرض م ــن خـ ـط ــورة عـلــى
الحاضر واملستقبل فــي سيناء ومحيطها،
وذلك كله يتأتى بالتزامن مع دعم النازحني
واح ـت ـضــان ـهــم ،ف ــي ظ ــل رف ـض ـهــم لـلـبـقــاء في
مـنــازلـهــم مــع وج ــود التنظيم اإلره ــاب ــي في
قراهم ،ليفسحوا املجال أمام عمليات الجيش
املصري ،من دون إيذاء املدنيني.
يشار إلى أن التنظيم اإلرهابي سيطر على
القرى الخمس في  21يوليو/تموز املاضي،
في أعقاب هجوم دموي استهدف املعسكر
 118في قرية رابعة ،وكمائن أخرى للجيش
وال ـشــرطــة فــي املـنـطـقــة نـفـسـهــا ،أدت ملقتل
وإصــابــة الـعـشــرات مــن الـعـسـكــريــن ،وعــدد
من املدنيني.

يدرك رئيس الوزراء
التونسي المكلف ،هشام
المشيشي ،صعوبة
المسؤولية التي ألقيت
على عاتقه في ظل
الظروف التي تمر بها
البالد والتعقيدات
السياسية التي تحاصر
مهمته
صالح الدين الجورشي

فـ ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة ج ـم ـع ـت ـن ــي أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ب ــرئ ـي ــس
الحكومة التونسية املكلف هشام املشيشي،
واستمرت ساعة ،يبدو الرجل ُمدركًا تمامًا
لصعوبة املسؤولية التي ألقيت على عاتقه
في ظرف حرج ّ
تمر به البالد .وقد أشار في
ً
سياق حديثه إلى مسألتني :أكد أوال أنه ال
يـنــوي القيام بـثــورة ،وال يــدعــي أنــه يحمل
ّ
معه «مفاتيح الجنة» (الحل السحري) ،كل
ما يسعى إلى تحقيقه هو إيقاف التدهور
الــذي يهدد الـبــاد والــذي تتسارع وتيرته
بنسق مخيفّ .أمــا املالحظة الثانية التي
سجلها الرجل من خالل مشاوراته الجارية
كل األطراف تقريبًا ،والتي أثارت قلقه،
مع ّ
ّ
فتتمثل في أن جميع األحزاب والكتل التي

ّ
استمع إليها حذرته من دون استثناء ،من
ّ
إشــراك أطــراف حزبية أخــرى؛ أي أن معظم
ق ــادة األحـ ــزاب الــذيــن استقبلهم نصحوه
ب ـع ــدم إشـ ـ ــراك خ ـصــوم ـهــم ف ــي أي حـكــومــة
ائ ـت ــاف ـي ــة ،واعـ ـتـ ـب ــروا ذلـ ــك ش ــرط ــا لـقـبــول
الــدخــول فــي حـكــومـتــه املـقـبـلــة .فــالـخــافــات
التي عصفت بــاألحــزاب بعد عشر سنوات
مـ ــن ال ـت ـن ــاح ــر ج ـع ـل ـت ـهــا غ ـي ــر قـ ـ ـ ــادرة عـلــى
الـتـعــايــش داخ ــل حـكــومــة واحـ ــدة ،وه ــو ما
أوق ـعــه فــي حـيــرة ش ــدي ــدة ،وجـعـلــه يخشى
أن ي ـع ـي ــد تـ ـج ــرب ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـح ــزب ـي ــة
ال ـســاب ـقــة ،وي ـق ــدم عـلــى تـكــويــن فــريــق قــائــم
عـلــى املـحــاصـصــة ،فـيـجــد نـفـســه واق ـعــا في
سلسلة من األزمات التي سرعان ما تنتهي
بالفشل واالنهيار .ويذكر في هذا السياق،
ّ
أن الحكومة التي قــادهــا إلـيــاس الفخفاخ،
ح ـت ــى ل ــو ل ــم ي ـع ـصــف ب ـه ــا م ـل ــف ت ـض ــارب
املصالح ،فإنها ما كانت لتكون قادرة على
ً
الـصـمــود طــويــا فــي وج ــه الـخــافــات التي
كانت تتصاعد بني األحزاب املكونة لها ،إذ
كلما حصل خــاف داخــل الـبــرملــان انعكس
آليًا على العمل الحكومي.

ال ــرئ ـي ــس ق ـيــس س ـعـ ّـيــد ل ـيــس م ـح ــاي ـدًا فــي
هــذه املـســألــة ولـيــس مهيأ لكي يلعب دور
ال ــوس ـي ــط اإلي ـج ــاب ــي ،إذ إن ــه أع ـل ــن ع ــداء ه
لألحزاب ،وهو يسعى لتهميشها.
ُ
ويـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــد أن يـ ـتـ ـج ــه املـ ـشـ ـيـ ـش ــي ن ـحــو
االصـطــدام بــاألحــزاب ،وال سيما تلك التي
تشكل أغلبية نسبية داخــل البرملان .لكنه
يعمل فــي الــوقــت نفسه على إقـنــاع الـقــادة
ب ــأن ت ـكــون أحــزاب ـهــم مـمـثـلــة بـطــريـقــة غير
مباشرة في الحكومة ،أي ال تكون موجودة
بـ ـ ـك ـ ــوادر ح ــزبـ ـي ــة .وقـ ـ ــد ح ـ ـ ــاول امل ـش ـي ـشــي
أن يـقـنــع رئ ـي ــس ح ــرك ــة «ال ـن ـه ـضــة» راش ــد
الـغـنــوشــي بــذلــك عـنــد االجـتـمــاع بــه عشية
ان ـع ـق ــاد م ـج ـلــس شـ ـ ــورى ال ـح ــرك ــة أخـ ـيـ ـرًا.
ّ
لـكــن ق ــرار املـجـلــس أك ــد تـمـ ّـســك «الـنـهـضــة»
بحكومة سياسية لها حزام برملاني واسع.
وهـ ــو امل ــوق ــف ذات ـ ــه ال ـ ــذي ع ـ ّـب ــر ع ـنــه حــزب
«ق ـل ــب ت ــون ــس» و«ائ ـ ـتـ ــاف الـ ـك ــرام ــة» .أمــا
«الـتـيــار الــديـمـقــراطــي» وحــركــة «الـشـعــب»،
فقد تمسكا بأن تكون الحكومة ذات صبغة
سياسية شريطة إبـعــاد حركة «النهضة»
والدفع بها نحو االنتقال إلى املعارضة.

وب ـ ـصـ ــرف الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن ش ـخ ـص ـي ــة امل ـك ـلــف
بتشكيل الحكومة ،سواء رضي بأن يكون
وزيرًا أول خاضعًا لرئيس الدولة أو رئيس
ّ
ح ـكــومــة فـعـلـيــا ي ـت ـمـ ّـســك ب ـك ــل صــاحـيــاتــه
ال ــدس ـت ــوري ــة ،ف ــإن ــه ف ــي ال ـحــال ـتــن سـيـجــد
ن ـف ـســه م ـط ـحــونــا ب ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـك ـيــانــات
ّ
ال ـحــزب ـيــة .وم ـمــا يــزيــد الــوضــع تـعـقـيـدًا أن

معظم قادة األحزاب
نصحوا بعدم إشراك
خصومهم في الحكومة

استبعاد الصدام

ضغوط متوقعة

ّ ّ
يتبي أن الرغبة ّ في اإلمساك بمفاصل
هكذا
الـسـلـطــة ال تـ ــزال ت ـمــثــل عـقـبــة أمـ ــام صيغة
ّ
حكومة تكنوقراط مدعومة سياسيًا ،وأن
األي ـ ـ ــام امل ـت ـب ـق ـيــة أمـ ـ ــام امل ـش ـي ـشــي سـتـشـهــد
الـعــديــد مــن الـضـغــوط وامل ـن ــاورات مــن أجــل
جره إلى هذا املربع أو ذاك .وإذا ما استمر
ّ
هذا الحال على ما هو عليه ،فــإن الحكومة
املـقـبـلــة سـتــولــد ضـعـيـفــة .يستبعد أن يتم
إس ـقــاط ـهــا ع ـنــد عــرض ـهــا ع ـلــى الـتـصــويــت،
لكنها ستواجه صعوبات جمة ،وستبقى
تحت قصف األحــزاب خالل األشهر املقبلة،
فــي انـتـظــار الــوقــت املـنــاســب لـسـحــب الثقة
مـنـهــا ،وه ــو مــا مــن شــأنــه أن يـعـ ّـمــق األزم ــة
السياسية في البالد.
ل ـه ــذا ال ـس ـب ــب ،ت ـت ـع ــدد الـ ــدعـ ــوات م ــن أج ــل
ُ
ت ـن ـظ ـيــم حـ ـ ــوار وط ـن ــي ت ــدع ــى إل ـي ــه جـمـيــع
األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة مــن
أج ــل تقييم تـجــربــة االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي،
والتوقف عند األسباب العميقة التي حالت
وال ت ـ ــزال ت ـح ــول دون تـحـقـيــق ك ــل أهـ ــداف
ال ـثــورة .هــذا مــا نصح بــه الــرئـيــس السابق
للبرملان محمد الناصر ،وهــذا ما بدأ يفكر
ف ـي ــه امل ـش ـي ـش ــي ،الـ ـ ــذي ي ـخ ـشــى أن يـخـطــئ
الطريق ،ويبدأ بداية متعثرة .فالرجل ليس
متحمسًا لحل البرملان ،والعودة إلى نقطة
ّ
الصفر ،وهو يعتقد أن البالد منهكة ،وهي
غـيــر ق ــادرة عـلــى تنظيم انـتـخــابــات سابقة
ألوانها .يتمنى أن يراجع البرملان أداءه ،وأن
يكون شريكًا معه في تحمل املسؤولية ،وأن
يساعد في بناء الثقة وحماية املؤسسات.
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شرق
غرب
الضم ليس
نتنياهو:
ّ
من أولويات واشنطن
أقـ ّـر رئيس الحكومة اإلسرائيلية،
بنيامني نتنياهو (الـ ـص ــورة) ،أن
م ـشــروع ض ـ ّـم االح ـت ــال أجـ ــزاء من
ّ
الـضـفــة الـغــربـيــة ،لـيــس عـلــى ســلــم
أولويات الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،وذلــك في معرض تفسيره
لـعــدم تـنـفـيــذه .وق ــال نتنياهو في
مقابلة مــع القناة  ،20إن املشروع
«سـيـنـفــذ بـمــوافـقــة أم ـيــرك ـيــة ،لكن
ت ـ ــرام ـ ــب مـ ـشـ ـغ ــول ح ــالـ ـي ــا ب ــأم ــور
ً
أخـ ــرى» ،آم ــا أن يتمكن «م ــن دفــع
االعتراف بسيادتنا قريبا».
(العربي الجديد)

االحتالل يغلق «كرم أبو
سالم»
ّ
قررت دولة االحتالل ،أمس الثالثاء،
إغ ــاق معبر ك ــرم أب ــو ســالــم ،على
إث ــر إطـ ــاق امل ـق ــاوم ــة ف ــي الـيــومــن
املــاض ـيــن سـلـسـلــة مــن الـبــالــونــات
ال ـ ـحـ ــارقـ ــة ب ــاتـ ـج ــاه م ـس ـتــوط ـنــات
غ ــزة .وج ــاء ق ــرار اإلغـ ــاق ،بحسب
«هـ ــآرتـ ــس» ،ب ـعــد مـ ـش ــاورات بـنــاء
ع ـلــى تـعـلـيـمــات وزي ـ ــر األم ـ ــن بني
غ ــانـ ـت ــس ،ف ـي ـم ــا وص ـف ـت ــه حــرك ـتــه
«حماس» بـ«السلوك العدواني».
(العربي الجديد)
حظر تجول
في بورتسودان
أعـ ـلـ ـن ــت سـ ـلـ ـط ــات والي ـ ـ ـ ــة ال ـب ـح ــر
األحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،أمـ ـ ــس
ال ـث ــاث ــاء ،ح ـظــر ال ـت ـجــول بـمــديـنــة
بـ ــورت ـ ـسـ ــودان ،امل ـي ـن ــاء الــرئ ـي ـســي
لـ ـلـ ـب ــاد ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد يـ ــومـ ــن مــن
الـنــزاع املتفاقم فيها بــن قبيلتي
النوبة والبني عــامــر ،والــذي أدى
ملقتل  13شخصًا .ويشمل الحظر
الـ ــذي أص ـ ــدره والـ ــي ال ــوالي ــة عبد
ال ـلــه ش ـن ـقــراي أوهـ ــاج ك ــل محلية
ب ــورتـ ـس ــودان ،وال ـق ـط ــاع ــن ال ـعــام
وال ـخــاص والـهـيـئــات املحلية ،مع
اس ـت ـث ـنــاء ال ـعــام ـلــن ف ــي قـطــاعــات
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة وامل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاه والـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء
واإلعالم.
(العربي الجديد)

تركيا :حملة لتوقيف
 50شخصًا من «الخدمة»
أطـلـقــت الـسـلـطــات ال ـتــرك ـيــة ،أمــس
الثالثاء ،حملة أمنية إللقاء القبض
ع ـلــى  50مـشـتـبـهــا ف ــي انـتـمــائـهــم
لجماعة «الخدمة» التي يتزعمها
ال ــداع ـي ــة ف ـتــح ال ـل ــه غ ــول ــن ،وال ـتــي
تصنفها أنقرة إرهابية .وأصدرت
ن ـيــابــة إس ـط ـن ـبــول ق ـ ــرارًا بـتــوقـيــف
 40مــن املـشـتـبــه بـهــم ،حـيــث نفذت
ع ـم ـل ـيــات أم ـن ـيــة م ـتــزام ـنــة ف ــي 12
والي ــة ،أدت لتوقيف  34شخصًا،
فيما أص ــدرت الـنـيــابــة الـعــامــة في
أنقرة قرارًا بتوقيف  10آخرين ،ما
أدى لتوقيف  6منهم.
(العربي الجديد)
ترامب يقترح تأجيل
قمة السبع
اقـتــرح الرئيس األمـيــركــي دونــالــد
تــرامــب ،استضافة قمة مجموعة
ال ـس ـبــع ب ـعــد ان ـت ـخــابــات الــرئــاســة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر امل ـق ـب ــل،
ً
ً
قـ ــائـ ــا إن ـ ــه س ـي ــدع ــو إل ـي ـه ــا دوال
تـسـتـثـنــى ع ـمــومــا م ــن امل ــؤت ـم ــرات
الدولية .وقال ترامب أول من أمس
«أميل أكثر لتنظيمه في وقــت ما
ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات .ك ـنــا سـنـجــريــه
في سبتمبر ،وبإمكاننا عقده عبر
اإلن ـت ــرن ــت أو م ــن خـ ــال اج ـت ـمــاع
مـبــاشــر ،لكنني أق ـتــرح أن نعقده
فـ ــي وقـ ـ ــت مـ ــا بـ ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك مـ ــزيـ ــد مــن
الــوقــت للتفكير بــه ،ألنــه غــايــة في
األهمية» .وأكد الرئيس األميركي
عــزمــه «دع ـ ــوة أش ـخ ــاص مـعـ ّـيـنــن
لـ ـيـ ـس ــوا ضـ ـم ــن امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة» ،فــي
إشــارة قــد تعني رغبته فــي دعــوة
نظيره الروسي فالديمير بوتني.
(فرانس برس)
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بوادر انتفاضة بوجه «قسد» والنظام يدخل على
الخط لتأجيج الخالفات

حراك عشائري شرقي سورية
تواصل قبائل في
شرقي سورية
تحركاتها بوجه
«قسد» ،وخصوصًا
قبيلة العقيدات
بعد مقتل أحد
أبرز شيوخها،
حملت أخيرًا
وقد
ّ
التحالف الدولي
مسؤولية ما
يجري في دير
الزور الشرقي
الخاضع لـ«قسد»،
في الوقت الذي
يحاول فيه النظام
استغالل ما يجري،
ليحتدم التنافس
على القبائل
العربية ،مع السعي
الكتساب والء
شيوخها

أمين العاصي

فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة تـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــة مـ ـ ــن ق ـبــل
القبائل العربية في شرقي سورية،
حـ ّـم ـلــت قـبـيـلــة ال ـع ـق ـيــدات الـتـحــالــف
الدولي بقيادة الواليات املتحدة مسؤولية ما
يجري فــي ريــف ديــر ال ــزور الشرقي الخاضع
لسلطة «ق ــوات ســوريــة الديمقراطية» (قسد)
مــن فــوضــى أمنية وت ـج ــاوزات بحق ً املدنيني
وت ـ ـ ــردي الـ ــواقـ ــع امل ـع ـي ـش ــي ،م ـط ــال ـب ــة بـلـجـنــة
تـحـقـيــق مـخـتـصــة مل ـعــرفــة مــاب ـســات اغـتـيــال
أح ــد أب ــرز وجـهــائـهــا أخ ـي ـرًا .فــي حــن يـحــاول
النظام الـســوري والجانب اإليــرانــي استغالل
ه ــذه ال ـحــادثــة مــن أج ــل ض ــرب االس ـت ـقــرار في
منطقة شــرقــي نـهــر ال ـف ــرات مــن خ ــال تأليب
القبائل العربية على «قـســد» ،وشــق صفوف
هــذه القبائل مــن داخـلـهــا عبر إنـشــاء هيئات
ومـ ـج ــال ــس ي ــرأسـ ـه ــا وج ـ ـهـ ــاء «مـ ـ ــن ال ــدرج ــة
ال ـثــان ـيــة» مــرتـبـطــن بــأج ـهــزة األمـ ــن الـتــابـعــة
للنظام .واجتمع عــدد مــن شـيــوخ ووجـهــاء
قبائل وعشائر عربية فــي ريــف ديــر الــزور
فــي بـلــدة ذي ـبــان الـخــاضـعــة ل ــ«ق ـســد» أمــس
الثالثاء ،تحت عنوان «ملتقى أبناء قبائل
زبـيــد فــي ديــر الـ ــزور» ،ل ــ«ت ــدارس األوض ــاع
ّ
ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي تمر
فيها املنطقة» ،عقب دعوة من شيوخ قبيلة
العقيدات ،كبرى قبائل محافظة دير الزور.
وتواصل قبيلة العقيدات حراكها الشعبي
بعد محاولة اغتيال شيخها إبراهيم خليل
عبود الجدعان الهفل ،منذ أيــام عــدة ،وهي
املحاولة التي أدت إلى مقتل أحد وجهائها
البارزين وهو الشيخ مطشر حمود الجدعان
الهفل .وتتهم القبيلة «قـســد» التي يتولى
األك ــراد السوريون قيادتها على الرغم من
كون أكثرية مقاتليها من العرب ،بـ«اإلهمال
األمني والفشل في إدارة املنطقة» ما تسبب
ً
باغتيال عدد من الشيوخ والوجهاء ،فضال
عن تدهور األوض ــاع املعيشية في املنطقة
التي تحتوي على أهــم حقول البترول في
سورية .وعقب االجتماعّ ،
حمل املجتمعون

في بيان التحالف الــدولــي الــداعــم لـ«قسد»
مسؤولية مــا يجري فــي املنطقة ،مطالبني
ب ـل ـج ـنــة ت ـح ـق ـيــق «مـ ــن م ـخ ـت ـصــن» ملـعــرفــة
مالبسات اغتيال الهفل .كما طالبوا بدور
ك ــام ــل ل ـل ـعــرب ف ــي إدارة امل ـن ـط ـقــة الـخــالـيــة
مـ ــن أي وجـ ـ ـ ــود كـ ـ ـ ــردي ل ــ«ت ـح ـق ـي ــق األمـ ــن
واألمــان واالستقرار والسالم ،واإلفــراج عن

املعتقلني ،وإيجاد حلول جذرية وإنسانية
ّ
املخيمات ،وإعــادة النساء واألطفال
ملشكلة
إلــى أهـلـهــم» .وأمـهــل املجتمعون التحالف
ال ــدول ــي ش ـه ـرًا ل ـ ــ«إعـ ــادة ال ـح ـقــوق ألهـلـهــا،
وت ـس ـل ـيــم امل ـج ــرم ــن ل ـل ـع ــدال ــة ،وامل ـســاه ـمــة
ال ـف ـ ّـعــال ــة ف ــي اس ـت ـق ــرار ال ـب ـن ـيــة املـجـتـمـعـيــة
للمنطقة» ،وفق البيان .في السياق ،أشارت

ّ
مـصــادر محلية إلــى أن األوض ــاع فــي ريف
ديـ ــر الـ ـ ــزور ال ـش ــرق ــي ل ــن ت ـش ـهــد اس ـت ـق ــرارًا
«إذا لــم ّ
تغير قسد قادتها العسكريني في
املنطقة ،وإذا لــم تكف عــن اعـتـقــال مدنيني
تحت ذريـعــة االنتماء إلــى تنظيم داعــش»،
ً
مؤكدة كذلك أنه «يجب تخصيص جزء من
الثروة النفطية لتنمية املنطقة اقتصاديًا».

أمهلت القبائل
التحالف الدولي شهرًا
إلعادة الحقوق ألهلها
تتهم «قسد» النظام
و«داعش» بالوقوف
وراء ما يجري

وحـ ـ ــاول ال ـن ـظ ــام اس ـت ـغ ــال م ــا ي ـج ــري في
ريــف ديــر ال ــزور ،مــن خــال إجـبــار عــدد من
أبـنــاء قبيلة العقيدات املقيمني فــي مدينة
ديــر ال ــزور الخاضعة لــه ،لالجتماع األحــد
املاضي إلعالن تأسيس ما أسموه بـ«هيئة
س ـي ــاس ـي ــة خـ ــاصـ ــة ب ـق ـب ـي ـل ــة الـ ـعـ ـقـ ـي ــدات»،
وجسم عسكري تابع للقبيلة بقيادة أحد

تعزيزات تركية في إدلب
قالت مصادر محلية لـ«العربي الجديد»ّ ،
إن الجيش التركي أدخل مساء
أول من أمس االثنين ،مزيدًا من التعزيزات إلى منطقة إدلب .ودخلت
التعزيزات من معبر كفرلوسين الحدودي في ريف إدلب الشمالي،
وتوجهت نحو النقاط التركية في محيط الطريق الدولي جنوب إدلب.
إلى ذلك ،أصيب عنصران على األقل من «الجيش الوطني السوري»،
جراء انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب من مدرسة حويش النعيم
في أطراف رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.
ُتتهم «قسد» باإلهمال األمني والفشل في إدارة المنطقة (دليل سليمان/فرانس برس)

خاص

الكاظمي يلوح بورقة اإلرهاب بوجه «خاليا الكاتيوشا»
لوح رئيس الحكومة
العراقية مصطفى
الكاظمي بتصنيف
مهاجمي القواعد التي
تستضيف قوات أميركية
بأنها جماعات إرهابية،
على الرغم من صعوبة
تطبيق هذا األمر

بغداد ـ عادل النواب

ك ـشــف مـ ـس ــؤول ع ــراق ــي رف ـي ــع امل ـس ـت ــوى في
بغداد ،لـ«العربي الجديد» ،عن ّ
توجه حكومة
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي إل ــى اع ـت ـبــار الـهـجـمــات
الصاروخية التي تـطــاول املنطقة الخضراء
ومـ ـنـ ـش ــآت ع ـس ـك ــري ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،تـسـتـضـيــف
القوات األميركية ،شمال وغربي بغداد ،على
ُ
أنـهــا اع ـتــداءات إرهــابـيــة ،ت ــدرج ضمن املــادة
الــراب ـعــة مــن قــانــون مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب ،الــذي
ي ـفــوض ال ـق ــوات الـعــراقـيــة سلسلة إجـ ــراءات
استثنائية في التعامل مع املتورطني بها.
وم ـ ـنـ ــذ م ـن ـت ـص ــف يـ ــول ـ ـيـ ــو/ت ـ ـمـ ــوز امل ــاض ــي

تعمل خاليا الكاتيوشا باحترافية عالية (حسين فالح/فرانس برس)

ت ـصــاعــدت ح ــدة ال ـه ـج ـمــات ال ـتــي تـسـتـهــدف
م ـق ــرات عـسـكــريــة عــراق ـيــة تـسـتـضـيــف ق ــوات
أمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وأخـ ـ ـ ــرى ت ـع ـم ــل ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج
ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ل ـل ـح ــرب ع ـل ــى اإلره ـ ـ ــاب،
بلغت ذروت ـهــا مـنــذ التفجير ال ــذي وق ــع في
قاعدة «الصقر» جنوبي بغداد في السادس
وال ـع ـش ــري ــن م ــن ي ــول ـي ــو ،وأت ـ ــى ع ـلــى مـخــزن
ص ــواري ــخ وأس ـل ـح ــة ل ــ«ك ـت ــائ ــب حـ ــزب ال ـلــه»
و«النجباء» ،أبرز املليشيات املرتبطة بإيران
في العراق .وأعقب الحادث ،الذي اتهمت فيه
زعامات مسلحة الواليات املتحدة بالوقوف
خلفه ،سلسلة هجمات على املنطقة الخضراء
وم ـط ــار ب ـغ ــداد وق ــاع ــدة ال ـت ــاج ــي ،بــواسـطــة
ص ــواري ــخ «كــات ـيــوشــا» ،أس ـف ــرت ع ــن أض ــرار
مــاديــة فـقــط ،بينها مــروحـيــة عــراقـيــة قتالية
تعرضت ألضــرار بالغة بحسب بيان لوزارة
الــدفــاع العراقية .كما أعلنت قـيــادة عمليات
ب ـغ ــداد ع ــن ض ـبــط  7ص ــواري ــخ «كــات ـيــوشــا»
األسبوع املاضي كانت موجهة نحو املنطقة
الخضراء.
وكـ ـش ــف م ـ ـسـ ــؤول عـ ــراقـ ــي رفـ ـي ــع امل ـس ـت ــوى،
طـلــب ع ــدم ذك ــر اس ـمــه ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن رئـيــس ال ـ ــوزراء مصطفى الـكــاظـمــي أبلغ
ق ــوى سياسية وق ـي ــادات فــي فـصــائــل ضمن
«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي» نـ ّـي ـتــه ال ـت ـعــامــل م ــع ما
يـ ـع ــرف بـ ــ«خ ــاي ــا ال ـك ــات ـي ــوش ــا» ع ـل ــى أن ـهــا
جماعات إرهابية وفقًا للمادة  4مــن قانون
مكافحة اإلرهــاب النافذ في البالد ،موضحًا
أن ذلــك جــاء عقب اجتماع مع قـيــادات أمنية
وعسكرية أطلعوا رئيس الوزراء على تنفيذ
خ ـطــة ج ــدي ــدة مل ــواج ـه ــة ت ـه ــدي ــدات هـجـمــات
ً
«الكاتيوشا» التي دخلت فعال حيز التنفيذ
األسبوع املاضي .وأكد املسؤول أن «الكاظمي
ّ
وجــه جهاز مكافحة اإلره ــاب بتشكيل فرقة

وجه
الكاظمي ّ
بتشكيل فرقة خاصة
للتعامل مع خاليا
الكاتيوشا
خاصة للتعامل مع خاليا الكاتيوشا ،وفقًا
لـقــانــون مكافحة اإلره ــاب ال ــذي يمنح قــوات
األم ــن سقفًا عاليًا فــي مــواجـهـتـهــا» ،معتبرًا
ً
أن «تنفيذ هذا التوجه فعال ،على الرغم مما
فيه من مخاطر ،من املمكن أن يفتح مواجهة
ب ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ـع ــراق ـي ــة وت ـل ــك الـ ـخ ــاي ــا ،فــي
حــال مداهمة املناطق وامل ـقــرات املشتبه بها
للفصائل املسلحة املرتبطة بإيران ،وهو ما
قد يفسر تحفظ قوى سياسية عدة على هذا
التوجه ،لكنه في الوقت نفسه قد يكون آخر
املعالجات لدى الكاظمي ،بعد فشل الجهود
السياسية في وقف هجمات الصواريخ».
وحــول ذلــك ،قــال عضو لجنة األمــن والــدفــاع
فــي البرملان العراقي كاطع الــركــابــي ،إنــه «ال
يمكن إطــاق وصف اإلرهابي على جهات ال
تستهدف املدنيني العراقيني بل هي مقاومة
ضد الوجود األميركي واألجنبي في العراق،
لذا ال يمكن القبول بهذه الخطوة» .وأضاف،
ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أنـ ــه «مــن
الصعوبة جدًا تسمية ما يطلق عليهم اليوم
بخاليا الكاتيوشا على أنها جماعة إرهابية،
فهي تـقــوم بأعمال ضــد تــواجــد أجنبي غير
مرغوب فيه سياسيًا وشعبيًا ،لكن في الوقت
نفسه عـمـلـيــات الـقـصــف واالس ـت ـهــداف التي
ت ـقــوم بـهــا ه ــذه الـخــايــا تــؤثــر عـلــى الــوضــع

الـعــام ووضــع األمــن فــي عموم الـبــاد وتؤثر
عـلــى عــاقــة ال ـعــراق بــالــدول األخـ ــرى» .ورأى
أن «استمرار عمليات القصف واالستهداف
م ـ ــن قـ ـب ــل خـ ــايـ ــا الـ ـك ــاتـ ـي ــوش ــا ف ـ ــي بـ ـغ ــداد
وامل ـحــاف ـظــات ،ل ــن يــدفــع الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
إل ــى إط ــاق مصطلح اإلرهــاب ـيــة عـلــى بعض
الفصائل املسلحة في الوقت الحاضر ،فهذا
صـعــب وبـعـيــد جـ ـدًا ،إذ سيفتح ال ـبــاب أمــام
أزم ــات جــديــدة ،حـكــومــة مصطفى الكاظمي
في غنى عنها».
فــي املقابل ،اعتبر الخبير األمـنــي املـقــرب من
أج ـه ــزة االس ـت ـخ ـبــارات ال ـعــراق ـيــة فــاضــل أبــو
رغـ ـي ــف ،إقـ ـ ــدام ال ـح ـكــومــة ع ـلــى إط ـ ــاق صفة
اإلرهاب على «خاليا الكاتيوشا» بأنه «صعب
جدًا» ،مضيفًا ،في حديث لـ«العربي الجديد»،
أن «خ ــاي ــا ال ـك ــات ـي ــوش ــا ت ـع ـمــل ع ـل ــى إربـ ــاك
الوضع في العراق ،لكن إطالق تسمية جماعة
إره ــاب ـي ــة ع ـلــى هـ ــذه ال ـخ ــاي ــا حــال ـيــا صـعــب
جـدًا ،فالبعض يقول إذا أطلقنا هذا الوصف
يجب أن تصنف الحكومة العراقية الضربات
األمـيــركـيــة ضــد مــواقــع الـحـشــد الـشـعـبــي أو
الفصائل على أنها أيضا عمليات إرهابية».
ولفت أبو رغيف إلى أن «خاليا الكاتيوشا
ُ
ح ـتــى اآلن تـعـتـبــر م ـج ـمــوعــات شـبـحـيــة ،ال
أحــد يـعــرف عناصرها أو قـيــاداتـهــا ،بينما
تـصـنـيــف أي تـنـظـيــم أو جـمــاعــة عـلــى أنـهــا
إرهــابـيــة ال يمكن إال بعد كشف عناصرها
وقـ ـي ــاداتـ ـه ــا» ،م ـض ـي ـفــا «ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة لــم
تـتــوصــل ال ـج ـهــات ال ـعــراق ـيــة املـخـتـصــة إلــى
أي معلومات بـشــأن تلك الـجـمــاعــات ،فهذه
الخاليا تعمل وفــق احترافية عالية تخفي
هويتها ،وال تترك أي دليل عليها بعد تنفيذ
أي عملية قـصــف صــاروخــي فــي العاصمة
بغداد أو املحافظات األخرى».

ال ـش ـي ــوخ امل ـق ـي ـمــن ف ــي ال ـعــاص ـمــة دم ـشــق.
ّ
غير أن مصادر محلية أوضحت لـ«العربي
ّ
الجديد» ،أن أبناء قبيلة العقيدات املقيمني
في مناطق النظام ال يشكلون ســوى  5في
املائة من مجموع املنتسبني لهذه القبيلة
ال ـت ــي ت ـعــد م ــن ك ـب ــري ــات ال ـق ـبــائــل الـعــربـيــة
ً
ّ
فــي ســوريــة ،مشيرة إلــى أن اجتماع األحــد
ان ـع ـقــد «ت ـحــت ال ـتــره ـيــب» م ــن ق ـبــل أج ـهــزة
ّ
ال ـن ـظــام األم ـن ـيــة .وأوض ـح ــت أن «املشيخة
الرئيسية لهذه القبيلة موجودة في املنطقة
الخاضعة لقسد ،ومن ّ
ثم ال قيمة سياسية
ألي نـشــاط يـقــوم بــه الـنـظــام اع ـت ـمــادًا على
وجهاء من الدرجتني الثانية والثالثة ،علمًا
ّ
بــأن هــؤالء مدفوعون دفعًا تحت الترهيب
املباشر».
وع ـل ــى ال ـصـع ـيــد ذات ـ ــه ،ك ــان ــت الف ـت ــة دع ــوة
أطلقها شيخ عشيرة البكارة ،نواف البشير،
امل ــوال ــي لـلـنـظــام واإلي ــران ـي ــن ،إل ــى تشكيل
ق ــوات وهيئة سياسية للقبائل الـســوريــة،
ودعمها بالسالح من قبل النظام ملواجهة
«قـســد» فــي منطقة شرقي نهر الـفــرات ،وال
سـيـمــا ف ــي ال ـشــق ال ـتــابــع ل ـهــذه ال ـق ــوات في
ري ــف دي ــر ال ــزور ال ـشــرقــي .وف ــي حــديــث مع
وســائــل إع ــام تابعة للنظام ،دعــا البشير
إل ــى مــا أسـمــاهــا ب ــ«ح ــرب تـحــريــر» منطقة
شــرقــي ال ـفــرات مــن خ ــال التنسيق مــا بني
القبائل العربية الـســوريــة وق ــوات النظام.
والـبـشـيــر م ــن أبـ ــرز ش ـيــوخ الـقـبــائــل الــذيــن
ان ـح ــازوا لـلـثــورة فــي ع ــام  ،2011وتـعــرض
لــاعـتـقــال ألشـهــر ع ــدة فــي سـجــون النظام
ليغادر بعدها البالد إلى تركيا ،ولكنه عاد
ب ـعــد س ـن ــوات ف ــي ظـ ــروف ال تـ ــزال غــامـضــة
لينشئ مليشيا من أبناء قبيلته في شرقي
سورية ومدينة حلب حملت اسم «الباقر»
ً
تتلقى تمويال وتدريبًا من اإليرانيني الذين
يسيطرون على الـشــق الجنوبي مــن ريف
دير الزور الشرقي.
وي ـح ـتــدم ال ـت ـنــافــس ع ـلــى ال ـق ـبــائــل الـعــربـيــة
فــي شــرقــي ســوريــة ،حـيــث ي ـحــاول كــل طــرف
اكـ ـتـ ـس ــاب والء ش ـي ــوخ ـه ــا ووج ـه ــائ ـه ــا فــي
املـنــاطــق الـتــي يسيطر عليها إلدراك أهمية
ه ــذه الـقـبــائــل الـتــي تـمـتــاز ببنية متماسكة
ً
حتى اللحظة ،فضال عن امتالكها قوة عددية
ّ
يمكن أن تقلب م ـعــادالت الـسـيـطــرة .وتفجر
ه ــذا الـتـنــافــس عـلــى خـلـفـيــة اس ـت ـهــداف عــدد
مــن شـيــوخ الـعـشــائــر والــوج ـهــاء فــي منطقة
شرقي الفرات ،إذ يحاول النظام تأليب أبناء
هذه القبائل لصالحه من خالل اتهام «قسد»
ب ـم ـحــاولــة ال ـق ـض ــاء ع ـلــى مــرج ـع ـيــات قبلية
يمكن أن يـكــون لـهــا دور فــي رس ــم مستقبل
املنطقة.
فــي امل ـقــابــل ،تـتـهــم «ق ـســد» ال ـن ـظــام ال ـســوري
وتنظيم «داع ــش» بالوقوف وراء مــا يجري
ّ
ف ــي ري ــف دي ــر الـ ــزور ال ـشــرقــي ،غـيــر أن هــذه
القوات تسهم في دفع املنطقة وبقية املناطق
العربية الخاضعة لها إلى االنفجار من خالل
إجراءات ال تأخذ باالعتبار الطبيعة العربية
لـلـمـنـطـقــة ،ك ـف ــرض م ـنــاهــج تـعـلـيـمـيــة «غـيــر
عــربـيــة ودخ ـي ـلــة تـنــافــي مـعـتـقــدات وعـ ــادات
وتقاليد منطقة شرق الفرات» ،وفق مصادر
محلية .كما لم تقم «اإلدارة الذاتية» الكردية
املــرتـبـطــة ب ــ«ق ـســد» بـمـشــروعــات مــن شأنها
الـنـهــوض بــالــواقــع املـعـيـشــي واالق ـت ـصــادي،
على الرغم من كون منطقة شرقي نهر الفرات
أغنى املناطق السورية ،حيث تضم ثروتني
نـفـطـيــة وزراعـ ـي ــة ،وه ــو م ــا يــدفــع االس ـت ـيــاء
ال ـش ـع ـب ــي إلـ ـ ــى ح ــاف ــة االن ـ ـف ـ ـجـ ــار .وي ــرف ــض
مجمل سكان منطقة شرقي نهر الـفــرات أي
عــودة للنظام السوري إلى املنطقة ،وهو ما
ّ
عبر عنه متظاهرون في مدينة الطبقة (50
كيلومترًا غربي الرقة) أخيرًا ،بعدما خرجوا
لـلـتـضــامــن م ــع مـحــافـظــة دي ــر الـ ــزور رافـعــن
شعارات تنادي بإسقاط النظام.

شرق
غرب

متابعة

سيتم إخراج المليشيات من عدن (صالح العبيدي /فرانس برس)

عدن تحت سيطرة
االنفصاليين

عدن ـ العربي الجديد

أصبحت العاصمة اليمنية املؤقتة عدن
رسميًا تحت سيطرة «املجلس االنتقالي
الجنوبي» االنفصالي ،املدعوم إماراتيًا،
مــع تــأديــة عضو هيئة رئــاســة «املجلس
االنـ ـتـ ـق ــال ــي» أحـ ـم ــد ح ــام ــد ملـ ـل ــس ،أم ــس
الـثــاثــاء ،اليمني كمحافظ للمدينة أمــام
ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور هـ ـ ــادي ،في
الــريــاض ،فيما شهدت محافظة أرخبيل
س ـق ـط ــرى تـ ـظ ــاه ــرة مـ ــؤيـ ــدة ل ـل ـشــرع ـيــة،
هـ ــي األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ن ــوع ـه ــا م ـن ــذ س ـي ـطــرة
االنفصاليني على سقطرى مطلع يونيو/
حزيران املاضي.
وأدى مل ـ ـلـ ــس ،ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،أم ـ ـ ـ ــس ،ال ـي ـم ــن
كمحافظ ملحافظة عــدن ،وذلــك بعد نحو
أسـبــوعــن مــن تعيينه ب ـنــاء عـلــى اتـفــاق
الــريــاض ال ــذي رعـتــه الـسـعــوديــة ،وال ــذي
م ـن ــح «امل ـج ـل ــس االن ـت ـق ــال ــي ال ـج ـن ــوب ــي»
إدارة كاملة لعاصمة اليمن املــؤقـتــة ،إذ
آل م ـن ـصــب م ــدي ــر األم ـ ــن أي ـض ــا لـحـلـفــاء
اإلمارات .وذكرت وكالة «سبأ» بنسختها
التابعة إلى الحكومة أن هادي شدد ،عقب
ان ـت ـهــاء م ــراس ــم ال ـق ـســم« ،ع ـلــى مضاعفة
الـجـهــود فــي هــذه املــرحـلــة املهمة لخدمة
حاضر عدن ومستقبلها وبذل مزيد من
الجهود النتشال املحافظة مــن وضعها
الحالي».
ومع تردي الخدمات خالل الفترة املاضية
ال ـت ــي ش ـه ــدت تـطـبـيــق االن ـف ـصــال ـيــن ملا
يسمى بـ ــ«اإلدارة الــذاتـيــة» ،طالب هادي
م ــن امل ـحــافــظ ال ـجــديــد «تـفـعـيــل مستوى
الخدمات ووقــف االختالالت واستتباب
األمــن ،وتطبيع األوضــاع بصورة عامة،
والـحـفــاظ عـلــى املـصــالــح الـعــامــة لخدمة
أب ـنــاء ع ــدن وال ــوط ــن بشكل عـ ــام» .ودعــا
املـحــافــظ الـجــديــد إلــى «االهـتـمــام بأبناء
عـ ـ ـ ــدن ،وعـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـحـ ـي ــاة امل ــدنـ ـي ــة ال ـت ــي
اتسمت وعــرفــت بها عــدن على ال ــدوام»،
فــي إش ــارة إلــى املـجــامـيــع املسلحة التي
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ب ــات ــت ت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى املـ ــدي ـ ـنـ ــة .وق ــال ــت
مـصــادر حكومية ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن مللس سيسارع لالنتقال من الرياض
إلــى عــدن ملمارسة مهامه .وأوضـحــت أن
تــأخـيــر م ــراس ــم أداء الـقـســم ك ــان بسبب
إجازة عيد األضحى ،التي انتهت األحد
املاضي ،مشيرة إلى أن اجتماعًا سيعقد
قريبًا للجنة العسكرية الخاصة بإعادة
تموضع املليشيات املوجودة في املدينة
ف ــي مـعـسـكــرات خــارج ـهــا ،وك ــذل ــك فصل
ال ـقــوات بمحافظة أب ــن ،عـلــى الــرغــم من
اش ـت ـب ــاك ــات م ـ ـحـ ــدودة خـ ــال ال ـس ــاع ــات
امل ــاض ـي ــة .ب ــال ـت ــزام ــن ،ش ـه ــدت مـحــافـظــة
أرخبيل سقطرى تظاهرة حاشدة مؤيدة
للحكومة الشرعية ،وذلــك للمرة األولــى
م ـنــذ ال ـت ـم ــرد امل ـس ـلــح ل ـح ـل ـفــاء اإلمـ ـ ــارات
فــي يونيو املــاضــي .وطــالــب املحتجون،
ف ــي ال ـت ـظــاهــرة ال ـتــي نـظـمـهــا «االئ ـت ــاف
الــوطـنــي الـجـنــوبــي» ،املــوالــي للشرعية،
«بسرعة تطبيق اتفاق الــريــاض وعــودة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة وحـ ـ ـ ــل امل ـل ـي ـش ـي ــات
امل ـس ـل ـحــة ،وال ـت ــأك ـي ــد أن س ـق ـطــرى تقف
دومـ ــا م ــع ال ــدول ــة» .وردًا عـلــى ش ـعــارات
س ــاب ـق ــة لــان ـف ـصــال ـيــن ب ـ ــأن «س ـق ـطــرى
جـنــوبـيــة» ،أي أنـهــا تــؤيــد االنفصاليني،
رف ــع امل ـت ـظــاهــرون الف ـت ــات تــؤكــد يمنية
سقطرى ،مشددين على أن «الجزيرة رمز
للسالم» .وطالب املتظاهرون ،في بيان،
«االلـتــزام باتفاق الــريــاض وتسريع آلية
تنفيذ كافة بنوده ،بما يضمن استعادة
مــؤسـســات الــدولــة وسلطتها الشرعية،
وع ـ ـ ــودة وق ـ ـيـ ــادة ال ـس ـل ـطــة امل ـح ـل ـيــة إل ــى
م ـحــاف ـظــة أرخ ـب ـي ــل س ـق ـطــرى ع ـلــى وجــه
الـســرعــة» .كما طالب البيان بــأن «تكون
كافة املعسكرات تحت تصرف مؤسسات
الدولة ،وإخــراج العناصر املسلحة التي
تم جلبها أخيرًا من خارج الجزيرة» ،في
إش ــارة إلــى املجموعات التي استقدمها
االنفصاليون في يونيو املاضي من عدن
والضالع القتحام املؤسسات.

إيران تنفي وجود
مفاوضات سرية
مع أميركا
أفـ ـ ـ ــادت وكـ ــالـ ــة «إيـ ـلـ ـن ــا» اإلي ــرانـ ـي ــة
ً
اإلص ــاحـ ـي ــة ،أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،نـقــا
عــن «م ـصــدر» إيــرانــي وصـفـتــه بأنه
«مـ ـطـ ـل ــع» ،ب ـ ــأن مـ ـف ــاوض ــات ســريــة
بــواسـطــة بــرلــن تـجــري بــن طـهــران
وواشنطن ،مشيرة إلى وجود مقترح
أمل ــان ــي بــإل ـغــاء أم ـيــركــا «ال ـع ـقــوبــات
غير الهادفة» ،مقابل مراجعة إيران
خـطــواتـهــا ال ـتــي قـلـصــت بموجبها
تـعـهــداتـهــا ال ـن ــووي ــة ،خ ــال الـفـتــرة
املاضية ،إال أن املتحدث باسم وزارة
الخارجية اإليرانية عباس موسوي
نفى صحة هــذا األم ــر ،معتبرًا أنها
«أنباء مزورة غير حقيقية ،وأهداف
نشرها ليست واضحة».
(العربي الجديد)
ماكرون :سنشدد األمن
في الساحل األفريقي

أعـلــن الــرئـيــس الـفــرنـســي إيمانويل
مــاكــرون (ال ـص ــورة) ،أمــس الـثــاثــاء،
أن فــرنـســا سـتـشــدد إجـ ــراءات األمــن
ل ـح ـم ــاي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــن فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل األف ـ ــري ـ ـق ـ ــي ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـعــد
يومني من مقتل ستة موظفي إغاثة
فــرنـسـيــن بــالــرصــاص فــي النيجر.
وق ــال ،فــي تـغــريــدة« :سنفعل كــل ما
بــوس ـع ـنــا مل ـس ــان ــدة أس ــر الـضـحــايــا
والـ ـ ـ ـ ــرد عـ ـل ــى الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم» .وأض ـ ــاف
«ل ـقــد ق ــررت تـعــزيــز إج ـ ــراءات األمــن
ملــواط ـن ـي ـنــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة .سنمضي
قـ ــدمـ ــا ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء ع ـلــى
الجماعات اإلرهابية بدعم أكبر من
شركائنا».
(رويترز)

الصومال 19 :قتيًال داخل
السجن المركزي
أع ـلــن املـتـحــدث بــاســم ق ــوة الـشــرطــة
الصومالية املسؤولة عــن السجون
ع ـب ــد ال ـخ ــال ــق م ـح ـمــد قـ ـ ــاف ،أم ــس
الثالثاء ،أن ما ال يقل عن  19شخصًا
قتلوا خالل أعمال شغب في السجن
املـ ــركـ ــزي ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة م ـقــدي ـشــو،
مـ ـس ــاء االث ـ ـنـ ــن امل ـ ــاض ـ ــي .وأوض ـ ــح
أن الـقـتـلــى ه ــم  15سـجـيـنــا وأرب ـعــة
حـ ـ ـ ـ ـ ــراس .ويـ ـ ـض ـ ــم ال ـ ـس ـ ـجـ ــن ب ـعــض
أعضاء جماعة «الشباب» املرتبطة
بتنظيم «القاعدة» .وتعد هذه أولى
أعمال شغب من هذا النوع في سجن
صومالي في التاريخ الحديث.
(أسوشييتد برس)
تايوان تخشى «هونغ
كونغ ثانية»

تقرير

«عمالء» في إيران ...ابحث عن االنفجارات الغامضة؟
أعلنت إيران عن اعتقاالت
وإدانة «عمالء» لبريطانيا
وألمانيا وإسرائيل ،عملوا
حساسة،
في مواقع
ّ
من دون ربطها
بتفجيراتها الغامضة،
ال سيما في «نطنز»
طهران ـ العربي الجديد

عادت حادثة انفجار منشأة «نطنز» النووية
ف ــي إي ـ ـ ــران ،ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،إل ــى ال ــواج ـه ــة،
أم ـ ــس ،مـ ــع ك ـش ــف ال ـس ـل ـط ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة فــي
البالد ،عن القبض خالل األيام األخيرة على
« 5جــواسـيــس فــي وزارة الـخــارجـيــة ووزارة
الــدفــاع وهـيـئــة الـطــاقــة الــذريــة والـصـنــاعــات
وشركات إنتاج القطع املستخدمة في مجال
ال ـط ــاق ــة» ،ف ــي وق ــت ن ـفــت ط ـه ــران وجـ ــود أي
محادثات سـ ّـريــة غير مباشرة مــع واشنطن
ً
بوساطة أملانية إللغاء عقوبات .وفضال عن
اعتقال «الجواسيس» ،تحدث الناطق باسم
الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة فــي إي ـ ــران ،غ ــام حسني
إسماعيلي ،عن إدانــة «عميلني» اثنني .وقال
إن «ال ـع ـم ـيــل» األول ،ش ـه ــرام ش ـيــرخــوانــي،
«حـكــم عليه بالسجن  10سـنــوات لتسليمه
م ـع ـلــومــات ح ـ ّـس ــاس ــة ل ــأج ــان ــب وم ـحــاول ـتــه
تــوريــط بعض امل ــدراء الجتذابهم للعمالة»،
ً
موضحًا أن األخير كان «عميال لبريطانيا».
أم ـ ـ ــا «ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــل» ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،فـ ـه ــو «م ـس ـع ــود
مصاحب ،وتجسس لصالح أملانيا والكيان

الصهيوني» ،وأديــن بـ«بيع معلومات طبية
لألجانب».
ومـ ـص ــاح ــب ( 72ع ـ ــام ـ ــا) ،هـ ــو رجـ ـ ــل أع ـم ــال
نمساوي من أصل إيراني ،اعتقلته السلطات
األمنية اإليــرانـيــة فــي يناير /كــانــون الثاني
 ،2019وكـ ــان ي ـت ــرأس جـمـعـيــة الـنـمـســاويــن
اإليـ ــران ـ ـيـ ــن فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران .ودع ـ ـ ــت ال ـخ ــارج ـي ــة
النمساوية الحقًا طهران لإلفراج عنه.
ولم يشر املتحدث إلى ما إذا كان العميل أو
العمالء املعتقلون بتهمة التجسس في هيئة
الـطــاقــة الــذريــة اإليــرانـيــة لهم عــاقــة بحادثة
ان ـف ـج ــار ف ــي م ـن ـشــأة «ن ـط ـن ــز» ال ـن ــووي ــة ،في
الثاني من يوليو /تموز املاضي ،إال أن ّ
ثمة
مؤشرات تعزز ذلك .ومن بني هذه املؤشرات
ً
أن إسماعيلي ،فضال عن إشارته إلى اعتقال
ج ــاس ــوس أو جــواس ـيــس ف ــي هـيـئــة الـطــاقــة
ال ــذري ــة الــوطـنـيــة ،تـحــدث عــن شــركــات تنتج
الـقـطــع وت ـق ــدم ال ـخــدمــات ف ــي م ـجــال الـطــاقــة
أي ـض ــا .وك ــان ــت ق ــد راجـ ــت أخ ـي ـرًا أن ـب ــاء على
ً
شبكات التواصل االجتماعي ،نقال عن قناة
«الحرس اإللكتروني» على منصة «تليغرام»،
أن صاحب شركة مقاوالت عملت منذ سنوات
مع مفاعل «نطنز» ،يقف خلف تفجير صالة
تجميع أجهزة الطرد املركزي .وذكرت القناة
أن ص ــاح ــب ال ـش ــرك ــة ،وه ــو إرش ـ ــاد كــريـمــي،
تمكن عبر فريقه من تفجير الصالة حديثة
اإلنشاء ،ما «ألحق خسارة كبيرة بالصناعة
النووية اإليرانية» .وبحسب مواقع إيرانية،
فقد كان كريمي مقاول بناء مختبر املفاعل،
وعملت شركته في تخصيب اليورانيوم .إال
أنه لم يصدر تعليق رسمي إيراني على هذه
األنباء.
وش ـهــد مـفــاعــل «ن ـط ـنــز» الـ ـن ــووي ،وه ــو أهــم
م ـن ـشــأة لـتـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم ف ــي إي ـ ــران،

اتهم وزير خارجية تايوان جوزيف
وو (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،أم ـ ـ ــس ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء،
ال ـص ــن بــالـسـعــي لـتـحــويــل ت ــاي ــوان
إلـ ــى «ه ــون ــغ ك ــون ــغ ث ــانـ ـي ــة» .وق ــال
وو ،خــال لقاء في تايبيه مع وزير
الصحة األميركي أليكس عــازار ،إن
«تايوان تعيش تحت التهديد الدائم
ل ـحــريــات ـهــا م ــن ال ـ ـصـ ــن» .وأضـ ــاف
«حـيــاتـنــا الـيــومـيــة تـ ــزداد صـعــوبــة،
فيما تــواصــل الـصــن الضغط على
تايوان لقبول شروطها السياسية.
ش ــروط ستجعل مــن تــايــوان هونغ
كونغ ثانية».
(فرانس برس)
لم تكشف إيران عن أسباب انفجار نطنز (بهروز مهري/فرانس برس)

فجر  2يوليو املاضي ،انفجارًا طــاول إحدى
ص ــاالت ــه ل ـت ـج ـم ـيــع أجـ ـه ــزة الـ ـط ــرد امل ــرك ــزي
املتطور ،وسط تلميحات إسرائيلية وتقارير
غربية عن ضلوع تل أبيب في الحادث.
وذكر املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني
أن ال ـس ـل ـط ــات األمـ ـنـ ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة وص ـلــت
إل ــى سـبــب وق ــوع ال ـح ــادث ،مــن دون كشفها
لـ«اعتبارات أمنية» ،إال أن طهران لم تستبعد
وقـ ــوف ج ـهــة أج ـن ـب ـيــة وراءه ،ل ـت ـهــدد بـ ــ«رد
حاسم في حال ثبت تورط أي دولة أو كيان»
فيه .وكــان خطيب صــاة الجمعة في مدينة
أصـفـهــان ،يــوســف طباطبائي نـجــاد ،قــد أكد
أيـضــا فــي  10يــولـيــو ،أن «أداوت اس ـتــوردت
مــن ال ـخــارج الخـتـبــار أجـهــزة الـطــرد املــركــزي
ال ـجــديــدة ،تــم إصــاحـهــا قـبــل عــامــن تقريبا

مــن قـبــل مـقــاول خــارجــي» ،معتبرًا أن «أكـبــر
احـتـمــال أنـهــم زرع ــوا قنبلة مــوقــوتــة طويلة
األجل أو ما يشبه ذلك في الصالة».
إلى ذلك ،نفى املتحدث باسم وزارة الخارجية
اإليرانية عباس موسوي ،أمــس ،ما تداولته
وكالة «إيلنا» اإلصالحية عن أن مفاوضات
ســريــة بــواس ـطــة أملــان ـيــا ت ـجــري ب ــن ط ـهــران
وواش ـن ـط ــن ،ووج ـ ــود م ـقـتــرح أمل ــان ــي بــإلـغــاء
واشـنـطــن «الـعـقــوبــات غير ال ـهــادفــة» ،مقابل
م ــراجـ ـع ــة إيـ ـ ـ ــران خ ـط ــوات ـه ــا ال ـ ـنـ ــوويـ ــة .ول ــم
يستبعد مــوســوي «أن يـكــون فـشــل سياسة
العقوبات األميركية محل نقاش بني أوروبا
وأميركا ،لكن في ما يتعلق بإيران ،فإن هذه
العقوبات األحــاديــة غير قــانــونـيــة» ،مطالبًا
بإلغائها.

فرار مرشحة المعارضة
في انتخابات بيالروسيا
إلى ليتوانيا
أع ـل ــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـلـيـتــوانــي
ل ـ ـي ـ ـنـ ــاس لـ ـيـ ـنـ ـكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـشـ ـي ــوس ،ف ــي
تغريدة ،أمــس الثالثاء ،أن مرشحة
املعارضة في االنتخابات الرئاسية
ف ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــاروسـ ـ ـي ـ ــا س ـ ـف ـ ـيـ ــاتـ ــانـ ــا
تـسـيـخــانــوسـكــايــا ف ــرت م ــن بــادهــا
وه ـ ــي اآلن «آمـ ـن ــة ف ــي ل ـي ـت ــوان ـي ــا».
وكانت تسيخانوسكايا قد رفضت
االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ــالـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـن ـه ــائ ـي ــة
الن ـت ـخــابــات األح ــد امل ــاض ــي ،والـتــي
تـظـهــر ان ـت ـصــار الــرئ ـيــس ألـكـسـنــدر
ل ــوك ــاشـ ـيـ ـنـ ـك ــو ب ـ ـ ــوالي ـ ـ ــة رئ ــاسـ ـي ــة
سادسة.
(أسوشييتد برس)
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يواصل دونالد ترامب الركون إلى حدسه األول بأهمية البقاء تحت األضواء الستعادة شعبيته ،معوًال ّ
حدث ما
كل مرة على
ٍ
ّ
ظل فقدان االستراتيجيا
لجذب االنتباه ،وهو ما بات مفقودًا لديه ،بعد  4سنوات من احتالله العناوين ،في

«الوجبات السريعة» لم تعد تُشبِع

انقالب السحر على دونالد ترامب
ف ــي م ـ ـ ــارس /آذار  ،2017وب ـعــد
وقـ ـ ـ ــت قـ ـصـ ـي ــر مـ ـ ــن تـ ـسـ ـل ــم رجـ ــل
األعمال النيويوركي ،الجمهوري
دونــالــد تــرامــب ،مفاتيح البيت األبيض من
سـلـفــه الــديـمـقــراطــي بـ ــاراك أوب ــام ــا ،خرجت
م ـج ـل ــة «ف ـ ــوري ـ ــن أفـ ـ ـي ـ ــرز» بـ ـع ــدد مـخـصــص
لـ ـ ــ«زم ـ ــن ت ـ ــرام ـ ــب» ،حـ ــاولـ ــت ف ـي ــه ال ـت ــوص ــل
إلـ ـ ــى أس ـ ـبـ ــاب خ ــارجـ ـي ــة وداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة مـقـنـعــة
لــوصــول نـجــم تـلـفــزيــون ال ــواق ــع إل ــى قـيــادة
الــواليــات املتحدة .وتحت عناوين عــدة ،من
االق ـت ـصــاد إل ــى س ـطــوع الـشـعـبــويــة وبــدائــل
النظام العاملي الجديد ،إلى إعــادة االعتبار
لهوية األمـيــركـيــن البيض غير املتعلمني،
منذ مـجــيء أول رئـيــس شعبوي هــو أنــدرو
ّ
جــاكـســون للسلطة ،ســلـطــت املـجـلــة الـضــوء
ع ـلــى ظ ــاه ــرة ت ــرام ــب بــاع ـت ـبــارهــا مــؤسـســة
لحقبة أميركية جــديــدة ،عنوانها «أميركا
ً
أوال» ،سيكون محلها في االعتبار مربوطًا
لـيــس فـقــط بــالـسـيــاســة الـخــارجـيــة لـتــرامــب،
ولـكــن فــي كيفية مصالحة األمـيــركـيــن في
ال ـ ــداخ ـ ــل ،م ــع اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى م ـف ـهــوم ـهــم فــي
«الـ ــدولـ ــة  -ال ـه ــوي ــة» ال ـت ــي ت ـم ـجــد مـفــاهـيــم
ال ـ ـحـ ــريـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة وحـ ـ ــريـ ـ ــة ال ـت ـع ـب ـي ــر
والديمقراطية .اليوم ،وعلى بعد أقــل من 3
أشهر من «يوم االنتخاب» ،يتسارع االنهيار
فــي شعبية الرئيس الطامح لــواليــة ثانية،
لتبدو عناوين «فورين أفيرز» ّ
البراقة وقد
تخطاها الــزمــن .وقــد يـكــون االنـهـيــار مــرده
بــالــدرجــة األول ــى إلــى تفشي وب ــاء كــورونــا،
وال ـ ـضـ ــرر امل ـب ــاش ــر الـ ـ ــذي أل ـح ـق ــه بـمـعـيـشــة
األم ـي ــرك ـي ــن واقـ ـتـ ـص ــاده ــم ،وأص ــاب ـه ــم في
صميم تغنيهم بتفوقهم العلمي .لكن ذلك
ال يـمـحــو ان ـف ـض ــاح ت ــرام ــب ،ك ــرج ــل تكتيك
وليس استراتيجيا ،لم يتمكن مع دنو يوم
االقـ ـت ــراع ،مــن ال ـخ ــروج مــن زه ــو تـبـ ّـوئــه في
العام  ،2016معدالت املشاهدة العالية على
الـتـلـفــاز ،وال ي ــزال مقتنعًا ب ــأن نـجــاحــه في
استقطاب املتابعة واملشاهدة ،وخطابه غير
الـكــاسـيـكــي ،ووه ـج ــه اإلع ــام ــي ،حـتــى مع
تراكم الهفوات ،هي ّ
سر نجاحه ،الذي يقوده
حدسه إلى استمرار التمسك بها.
وال يخفى أن تــراكــم املـشــاكــل فــي الــواليــات
املـتـحــدة ،بــات أق ــوى مــن أن يتمكن الرئيس
ّ
م ــن ح ــل ـه ــا ،ح ـتــى م ــع تــوق ـي ـعــه أخـ ـيـ ـرًا أمـ ـرًا
ت ـن ـف ـي ــذي ــا ب ـت ــأج ـي ــل دفـ ـ ــع ال ـ ـضـ ــرائـ ــب عـلــى
ال ــروات ــب ،ال ــذي ي ـهــدف إل ــى دف ــع االقـتـصــاد
على املــدى القصير ،لكنه مــن جهة مقابلة،
يــؤخــر دف ــع مـسـتـحـقــات ص ـن ــدوق الـضـمــان
االجتماعي .ويــرى املـعــارضــون أن الخطوة
من شأنها اإلضرار كثيرًا بنظام «ميديكير»
الـصـحــي والـضـمــان االجـتـمــاعــي ال ــذي وعــد
ترامب خالل حملته السابقة بعدم املساس
به .وفيما ال تزال التظاهرات ضد العنصرية
مندلعة فــي الـبــاد ،وهــي أزمــة أضيفت إلى
سلسلة أزمــات تــرامــب مــع بــدايــة عــام ،2020
ويـتــوقــع اسـتـمــرارهــا ط ــوال الـصـيــف ،يبدو
أن ال عصا سحرية فــي يــد الــرئـيــس إلنقاذ
شـعـبـيـتــه امل ـت ـهــال ـكــة ،وس ــط ت ــاش ــي قــدرتــه

يتمسك الرئيس بأهمية احتالل العناوين وإشغال مواقع التواصل (ألكس وونغ)Getty/

أثارت قرارات ترامب
لمعالجة تراجع
االقتصاد السجال
على جــذب االنـتـبــاه الـتــي كــانــت فــي أوجها
قبل أعوام .ورأى تقرير ،نشر أمس الثالثاء،
ل ــوك ــال ــة «أس ــوش ـي ـي ـت ــد بـ ـ ـ ــرس» ،أن ح ـلــول
ترامب على طريقة «الوجبات السريعة» لم
يـعــد نــافـعــا ،فـغـيــاب االسـتــراتـيـجـيــة طويلة
األمد ملعالجة األزمــات ،ال يزال ّ
سيد املوقف
ف ــي ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،ح ـيــث يـجـلــس رئـيــس
يــؤمــن ب ــأن م ـصــدر قــوتــه ه ــو ب ـقــاء اح ـتــال
اسمه للعناوين ،وذلــك من خالل استعادته
للمؤتمرات الصحافية منفردًا حول كورونا،
ً
ّ
مهمشًا املسؤولني الصحيني ،ومعوال على
مـ ـن ــاظ ــرات م ــع خ ـص ـمــه ال ــدي ـم ـق ــراط ــي جــو
بايدن ،لتغطية عجزه في استطالعات الرأي.
واعـتـبــر الـتـقــريــر أن تــوقـيــع أوام ــر تنفيذية
ملعالجة تداعيات كورونا ،ال يصب سوى في

إطار محاولة الرئيس إظهار نفسه كصاحب
قرارات ،على الرغم من قصر مدى فعاليتها،
وإثارتها السجال .ورأى  3مسؤولني سابقني
وحاليني في حملة الرئيس ،لم يفصحوا عن
أسمائهم ،للوكالة ،أنــه «بـخــاف أي رئيس
أم ـيــركــي آخـ ــر ،يــركــز ت ــرام ــب عـلــى التغطية
اإلعالمية ،بهدف ليس فقط الفوز بعناوين
األخبار ،بل بأي لحظة على مواقع التواصل
االجتماعي وفي محطات التلفزة ،ما يجعله
يشدد على التكتيك وليس االستراتيجيا،
والـ ـف ــوز بــان ـت ـصــار ق ـص ـيــر األمـ ـ ــد ،م ــن دون
إيالء االعتبار إلى أن ذلك سوف يقوده إلى
مـشــاكــل طــويـلــة األمـ ــد» .واع ـت ـبــرت املـصــادر
أن هذا السلوك «سمح للرئيس الجمهوري
حـ ـت ــى اآلن ب ــالـ ـتـ ـغـ ـل ــب عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـتـهــديــدات الـتــي أحــاطــت بــرئــاسـتــه ،لكنها
أيضًا قد تكون هي التي ساهمت في انهيار
شعبيته فور وصول كورونا إلى السواحل
األميركية».
وق ـ ــال مــاي ـكــل س ـت ـيــل ،وهـ ــو رئ ـي ــس املــؤت ـمــر
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق لـ ـلـ ـح ــزب الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري،
ومعارض لترامب ،إن «جزءًا من استراتيجية
األخير يكمن في امتصاص كل األوكسجني

فــي ال ـغــرفــة» ،مــا يـعـنــي أن «مــاهـيــة األش ـيــاء
ليست دائمًا مهمة ،بقدر كمية األضواء التي
ستسلط على جبينه» .ومؤمنًا بأنه أفضل
متحدث عن نفسه ،وعد ترامب ،بعد استعادة
مؤتمراته الصحافية حول كورونا ،حتى مع

تولي املتحدثة باسمه كايلي ماكاني إنجاز
م ــؤت ـم ــرات ص ـحــاف ـيــة يــوم ـيــة حـ ــول ال ــوب ــاء،
ب ــأن إي ـج ــازه سـيـكــون مـخـتـصـرًا ،وسيمتثل
لنصائح بااللتزام باملسألة األساسية ،وعدم
إثــارة مواضيع جانبية ،كما أنــه يعول على
خـطــابــه ملــؤتـمــر ال ـح ــزب ال ـه ــادف إل ــى إع ــادة
تــرشـيـحــه وع ـلــى م ـنــاظــرات م ــع ب ــاي ــدن ،لكن
الـتـقــريــر اعـتـبــر أن ــه بـعــدمــا كــانــت تـغــريــدات
ترامب تقلب الدنيا في واشنطن رأســا على
عقب ،فإنها تمر الـيــوم مــن دون أن تثير أي
انـتـبــاه ،فيما لــم تعد محطات التلفزة تنقل
مؤتمراته الصحافية .ورأى املتحدث باسم
خصمه ،جو بايدن ،تي جي دوكلو ،في حديث
لـ«أسوشييتد بــرس» ،أن «رئــاســة ترامب لم
تكن يومًا حول جعل أميركا عظيمة مجددًا،
وه ــي حقيقة ُمـ ـ ّـرة أثـبـتـهــا م ـجــددًا األس ـبــوع
املاضي ،عبر توقيعه قرارات من شأنها إثارة
املــزيــد مــن الفوضى ،وستخفق فــي املعالجة
الجدية لألزمة الصحية واالقتصادية التي
ت ـع ـصــف ب ــال ـع ــائ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة» .واع ـت ـبــر
دوكـ ـل ــو أن «ال ــرئ ـي ــس ي ـق ــوم ب ـه ـنــدســة طــرق
ً
ـدال مــن ف ــرض ّ
رد وطني
لكسب اإلع ـج ــاب ،ب ـ
حقيقي عـلــى ال ــوب ــاء» .وتـعـتـبــر الـتـظــاهــرات
امل ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـع ـن ـصــريــة ،امل ـع ـض ـلــة ال ـثــان ـيــة
الــداخـلـيــة ال ـتــي جـعـلــت مــن ع ــام  2020نــذيــر
ش ـ ـ ــؤم عـ ـل ــى تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،وسـ ـعـ ـي ــه لـ ـلـ ـبـ ـق ــاء فــي
ال ـب ـيــت األب ـي ــض  4أع ـ ــوام إض ــاف ـي ــة .ف ــي هــذا
ّ
اإلطــار ،وضــع الرئيس مجددًا ،الحل للعنف
ال ــذي ال ي ــزال ي ــدور خـصــوصــا بــن الـشــرطــة
واملتظاهرين في بورتالند وشيكاغو ،على
طــريـقــة الــوج ـبــات ال ـســري ـعــة ،عـبــر اسـتـعــادة
التشديد على أن «إرس ــال الحرس الوطني»
هـ ــو األنـ ـ ـس ـ ــب .ورأت ص ـح ـي ـف ــة «واشـ ـنـ ـط ــن
بــوســت» أن صيف الــواليــات املتحدة الحار،
ال سيما فــي املدينتني املشتعلتني ،ال يبدو
في طريقه لالنتهاء ،فيما يتمسك الرئيس،
الــذي بنى حملته على فزاعة العنف وعــودة
املـ ـج ــرم ــن ،وإثـ ـ ـ ــارة ال ـه ـل ــع م ــن م ــد ال ـي ـس ــار،
باستثمار األزمة لصالحه.
(العربي الجديد ،أسوشييتد برس)

تجهيز ليوم االقتراع
يحاول الحزب الجمهوري تكثيف مراقبته لمراكز االقــتــراع خالل
التصويت الرئاسي في نوفمبر ،ما يعتبره حقوقيون محاولة للتأثير
ّ
ووظف الحزب  50ألف مراقب في االنتخابات بالواليات
على الناخبين.
التي تعتبر «ساحات معارك» ،بفضل قرار قضائي فدرالي خفف قيود
«مراقبة مراكز االقتراع» ،فيما رفع دعاوى أو تدخل في أخرى لمنع
ّ
ظل كورونا ،ما يراه الديمقراطيون محاولة
التصويت عبر البريد في
لتحجيم إقبال مؤيديهم ،خصوصًا من األقليات.

متابعة

واع يؤمن بنفسه وبقدراته و يطالب بحقوقه و
■ كم نحن بحاجة لشعب
يقوم بواجباته دون الحاجة ٍإلى راع أو ّ
ولي ألمره .الثورة هي الفرصة
ٍ
الوحيدة و قد ّ
ضيعناها !!! #لبنان
■ حيطان بيوتنا ما بقا تساع صور شهداء# .لبنان_ينهار #بيروت_
مدينة_منكوبة
■ ب #لبنان ال وجود لحكومة وحدة وطنية هاي كذبة الحقيقة هي
حكومة وحدة الحرمية للنهب والسرقة واملحاصصة وكلو من رقاب
الشعب والعباد # ...لبنان_ينهار #لبنان_منكوب
■ املطلوب حكومة بصالحيات استثنائية تقرر قانون انتخاب خارج القيد
الطائفي وإجراء انتخابات خالل ستة أشهر .العودة إلى حكومة الوحدة
الوطنية هي العودة إلى املحاصصة والهدر واملوت باالنفجارات #لبنان
■ إذا لم تخرج في ثورة سلمية حتى تحقيق التغيير ،لن يكون ملقاطعة
االنتخابات معنى ،ألن تزويرها ونسبة املشاركة ستحدث على أية حال.
حراك الشارع وليس حجم الشكوى هو من يحدد مستقبل #العراق
■ #تشريع_قانون_العنف_األسري_ 114رئيس كتلة النهج الوطني يصرح
بأن تشريع القانون في #العراق يعارض ثوابت اإلسالم والدستور .يعني
القانون يعارض اإلسالم ،بس من األب أو األم يحرقون أو يقتلون أوالدهم
أو األب يرتكب جريمة أو األم هذا ميعارض اإلسالم.
■ #اليمن اذا عادت األحزاب للواجهة في الحكم بعد كل ما حصل في اليمن
فانتظروا مزيدًا من الخراب والدمار والضياع للشعب الجنوبي والشعب
الشمالي .ال تنفع سلطة لليمن اال واحدة بدون احزاب مرتزقة.
■ انتفاضة حاشدة وغاضبة في محافظة #سقطرى تهتف ضد مليشيات
االنتقالي ومن يدعمه وتطالب بعودة الشرعية رافعني صور رئيس
الجمهورية واعالم #اليمن .رسالة واضحة قوية املعالم واالهداف أن هناك
شعبًا حيًا ملقاومة االجنبي ومرتزقته.
■ الحل الوحيد ملواجهة املليشيات في شمال اليمن وجنوبه هو التظاهر
السلمي ضدها .هذه املليشيات تتناسل في ظل استمرار الحرب .العمل
املدني هو الذي يرعبها ويبعث األمل في استعادة الدولة# .اليمن

ألغاز «كورسك» بعد  20عامًا

بعد مرور عشرين عامًا
على غرق الغواصة
الروسية «كورسك» ووفاة
 118بحارًا كانوا على
متنها ،ال تزال الحادثة
واألسئلة الكثيرة المتعلقة
بها بال أجوبة
موسكو ـ رامي القليوبي

تحيي روسيا ،اليوم األربـعــاء ،ذكــرى مرور
 20عامًا على كارثة غرق الغواصة النووية
«كورسك» في بحر بارنتس الشمالي في 12
أغسطس/آب  ،2000وعلى متنها  118بحارًا
لقوا جميعًا مصرعهم ،في أسوأ حادثة في
تاريخ أسطول الغواصات الــروســي ،والتي
ّ
شكلت محطة فاصلة في تاريخ البالد في
بداية عهد الرئيس فالديمير بوتني.
ووقـ ـع ــت ال ـح ــادث ــة أثـ ـن ــاء ت ــدري ـب ــات ل ـقــوات
أس ـ ـطـ ــول الـ ـشـ ـم ــال الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،وت ـ ـ ـ ّـم فـ ـق ــدان
الـ ـغ ــواص ــة خ ـ ــال أدائ ـ ـهـ ــا ق ـص ـفــا تــدري ـب ـيــا
ب ــالـ ـط ــوربـ ـي ــد (ص ـ ــواري ـ ــخ ت ـس ـت ـخ ــدم ض ـ ّـد
الـغــواصــات والـسـفــن) ،لتبدأ عمليات بحث
مكثفة مــن الجو والبحر إلــى أن تـ ّـم العثور
في صباح اليوم التالي على «كورسك» في
قاع البحر على عمق  108أمتار .وعلى مدى
األيام التالية للحادث ،تابع الروس حابسني
األنـ ـف ــاس ع ـبــر ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــزة ،ت ـط ــورات
عملية إغاثة طاقم الغواصة التي لم تتوج
بالنجاح ،ليتم التأكيد في  21أغسطس/آب
مقتل جميع أفــراد الطاقم .وبحسب الرواية
ّ
الرسمية ،ف ــإن الـحــادثــة ناجمة عــن انفجار

فــي موقع طوربيد تدريبي نتيجة لتسرب
مــزيــج الـهـيــدروجــن عـبــر ش ــروخ فــي هيكل
ال ـطــورب ـيــد ،مـمــا أس ـفــر ع ــن تــدمـيــر الـجـهــاز
ال ـط ــورب ـي ــدي رقـ ــم  4ورقـ ـ ــم  2امل ـ ـجـ ــاور ،ث ـ ّـم
الطوربيدات األخرى.
أسئلة كثيرة ُوجهت إلى السلطات الروسية
حــول كيفية تعاطيها مــع أزم ــة «كــورســك»،
ب ــدءًا مــن مــواصـلــة بــوتــن قـضــاء عطلته في
منتجع سوتشي جنوب البالد ،وعزوفه عن
العودة إلى موسكو ملتابعة الوضع إال بعد
مرور خمسة أيام ،والتصريحات املتناقضة
الـصــادرة عــن قـيــادات الــدولــة فــي تلك األيــام
العصيبةّ .أما ّ
رد بوتني على سؤال اإلعالمي
األمـيــركــي ،الري كينغ ،فــي حــوار سابق مع
ق ـن ــاة «سـ ــي أن أن» ع ـمــا حـ ــدث ل ـل ـغــواصــة،
ً
بالقول «هي غرقت» ،فال يزال متداوال مجازًا
ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ا ُل ــروس ـي ــة واألج ـن ـب ـيــة
تعبيرًا عن السخرية امل ّرة إلى اليوم.
ولــم ّ
تمر واقعة غــرق «كــورســك» من دون أن
تترك آثــارًا في املشهد السياسي واإلعالمي
وال ـعــاقــات داخ ــل الـنـخـبــة الــروس ـيــة آن ــذاك،
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــده ـ ــور الـ ـنـ ـه ــائ ــي
ل ـل ـعــاقــة ب ــن ب ــوت ــن وامل ـل ـي ــاردي ــر بــوريــس
ب ـيــريــزوف ـس ـكــي ،الـ ــذي ك ــان ف ــي ذل ــك الــوقــت
مالكًا لقناة «أو أر تــي» («األولـ ــى» حاليًا)،
وواح ـ ـ ـدًا م ــن أك ـثــر الـشـخـصـيــات ن ـف ــوذًا في
ال ـب ــاد ف ــي عـهــد الــرئ ـيــس األس ـب ــق بــوريــس
يلتسني.
وتعقيبًا على الواقعة ،بثت قناة «أو أر تي»
مطلع سـبـتـمـبــر/أيـلــول  2000حلقة خاصة
من تقديم اإلعالمي سيرغي دورينكو الذي
اس ـت ـع ــرض ل ـق ـط ــات ت ـظ ـهــر س ـ ــوء الـ ـظ ــروف
املعيشية لبحارة أسطول الشمال الروسي
ـان متهالكة ،وق ـســوة ظ ــروف عملهم
فــي م ـبـ ٍ
م ـث ــل قـ ـض ــاء ش ـه ــري ــن أو ث ــاث ــة م ـتــواص ـلــة
ع ـلــى م ــن ال ـغ ــواص ــات وتـحـ ّـمـلـهــم األخ ـط ــار

ال ـنــوويــة .كـمــا كـشــف مـقــدم الحلقة عــن أبــرز
الـتـنــاقـضــات فــي تـصــريـحــات بــوتــن وســوء
اطالعه على مالبسات الفاجعة ،خالصًا في
ّ
ختام برنامجه إلى أن «السلطة ال تحترمنا
ّ
جميعًا ،ولذلك تكذب ،واألهم هو أن السلطة
تتعامل معنا بهذا الشكل ،ملجرد أننا نسمح
بذلك» .وإثر هذه الحلقةّ ،
تم تسريح دورينكو
ووقــف برنامجه ،بينما قبل بيريزوفسكي
تحت ضغوط من الكرملني ببيع «أو أر تي»،
وغــادر إلــى لندن حيث أقــام حتى وفاته في
ظروف غامضة في عام .2013
وبعد مرور  20عامًا على حادثة «كورسك»،
ال تزال مختلف الروايات ونظريات املؤامرة
تـخـ ّـيــم عـلــى الــواقـعــة ويـتــم تــداولـهــا سنويًا
ع ـش ـي ــة ذكـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة .وم ـ ـ ــن ب ـ ــن ه ــذه
ال ــرواي ــات غ ـيــر امل ــؤك ــدة ،إغ ـ ــراق «ك ــورس ــك»
بطلقة أو جراء اصطدام مع غواصة أميركية.
مع ذلك ،أكد رئيس نادي بحارة الغواصات
ف ــي س ــان ــت ب ـط ــرس ـب ــورغ ،إي ـغ ــور ك ــوردي ــن،
للصحافيني عشية الــذكــرى ال ــ 20للحادثة،
أنه لم تظهر خالل السنوات املاضية حقائق
ج ــدي ــدة م ــن شــأن ـهــا تـسـلـيــط الـ ـض ــوء على
األسـبــاب الحقيقية لـغــرق «كــورســك» ،الفتًا
إل ــى ان ـع ــدام األدلـ ــة عـلــى إغــراق ـهــا بــواسـطــة
غواصة أجنبية ،ومعتبرًا في الوقت نفسه
أنه ال يجوز استبعاد هذه الرواية تمامًا.
وكــان بوتني قد أرجــع في حــوار تلفزيوني
ع ــام  ،2018وقـ ــوع ح ــادث ــة «ك ــورس ــك» إلــى
الصعوبات الكبيرة في املجال االقتصادي
واالجتماعي والعسكري بعد تفكك االتحاد
ّ
الـســوفـيـيـتــي ،مـعـتـبـرًا أن ال ـفــاج ـعــة ج ــاءت
كـ«مظهر للوضع العام» بالجيش الروسي
في ذلك الوقت .كما قال بوتني إنه كان تولى
حينها زم ــام منصبه لـلـتــو ،ول ــم يـكــن على
عـلــم ب ــإج ــراء تــدري ـبــات واس ـعــة الـنـطــاق في
بحر بارنتس.

