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ــيـــــس املــــــصــــــري عـــبـــدالـــفـــتـــاح  ــ ــرئـ ــ أصــــــــــدر الـ
السيسي، أول من أمس األحد، قانونًا برقم 
73 لسنة 2021 في شأن بعض شروط شغل 
الــوظــائــف أو االســتــمــرار فــيــهــا، واملــعــروف 
»فــــصــــل املــــوظــــفــــن املــتــعــاطــن  ـــ إعــــامــــيــــًا بــ
إجــــراءات تشريعية  لــلــمــخــدرات« متضمنًا 
عــقــابــيــة تـــدخـــل لــلــمــرة األولــــــى فـــي تنظيم 
أساسي  بهدف  في مصر،  العامة  الوظيفة 
هـــو تــخــفــيــض عــــدد الــعــامــلــن فـــي الــخــدمــة 
املـــدنـــيـــة والــــــذي يــعــد أحــــد أهــــــداف الــخــطــة 
الــحــاكــم منذ عامن  الــنــظــام  الــتــي وضعها 
لتقليل اإلنفاق على العمل الحكومي. ووفقًا 
 )2030( املــســتــدامــة  التنمية  الستراتيجية 
الــتــي أعــلــنــهــا الــســيــســي عـــام 2018، تــعــّول 
باع آليات مستحدثة لفصل 

ّ
الحكومة على ات

العاملن املدنين في الدولة بغير الطريق 
أو سياسية،  الــتــأديــبــي، ألســبــاب مسلكية 
وكـــذلـــك آلــيــة الــتــقــاعــد املــبــكــر املــــذكــــورة في 
قــانــون الــخــدمــة املــدنــيــة الــجــديــد، مــع حظر 
التعيينات الجديدة نهائيًا، إال في صورة 
تعاقدات مؤقتة كالتي ترغب وزارة التعليم 
مؤقتة،  استشارية  عقود  أو  تطبيقها،  في 
االستثنائي  الــطــابــع  ذات  الــجــهــات  مـــع  أو 
الــتــابــعــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، للتخلص 
من 50 في املائة على األقــل من الرقم املــراد 
تخفيضه، وهو مليونا موظف، حتى يصل 
الحكومي لحوالي 3 ماين و900  الجهاز 
ألف موظف فقط بعد عامن. علمًا أن العدد 
الحالي للموظفن هو 5 ماين و800 ألف 
حكومية  مصادر  وكشفت  تقريبًا.  موظف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مـــا دفــــع مجلس  لــــ
القانون هو »سد  الـــوزراء الستحداث هــذا 
الحكومة  تطبيق  كشفها  الــتــي  الــثــغــرات« 
لخطة فصل أو تخفيض الــرواتــب بدعوى 
تــعــاطــي املــوظــفــن لــلــمــخــدرات واملــســكــرات، 
وهو اإلجراء الذي كانت الحكومة قد بدأت 
بتنفيذه بالفعل عام 2018، ولكنها واجهت 
مــشــاكــل قــانــونــيــة تتعلق بــإمــكــانــيــة عــودة 
هؤالء املوظفن إلى أعمالهم بواسطة رفع 
ــاوى قــضــائــيــة، مستغلن ثــغــرة غــيــاب  ــ دعـ
للحكومة  يسمح  الـــذي  التشريعي  الــنــص 
بوقف املوظف أو فصله في حالة تعاطيه 
املــخــدرات أو املــســكــرات طــاملــا لــم يــؤثــر هذا 
ســـلـــبـــًا عـــلـــى أدائــــــــه الـــوظـــيـــفـــي. وســيــلــعــب 
القانون الجديد دورًا كبيرًا في وقف تحدي 
رغـــبـــة الــحــكــومــة فـــي اســتــبــعــاد الــعــامــلــن 

القاهرة ــ العربي الجديد

علنها القاهرة 
ُ
بعد ساعات من زيــارة لم ت

ــلــــواء  ــة، الــ ــامــ ــعــ ــارات الــ ــبــ ــخــ ــتــ لـــرئـــيـــس االســ
عـــبـــاس كـــامـــل، إلــــى تـــشـــاد، تــلــت مــبــاشــرة 
حضوره لقاء الرئيس املصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي ووزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــلــيــبــيــة 
نجاء املنقوش، توجه وزير الري املصري 
الــســودان،  إلــى جنوب  العاطي  محمد عبد 
أمــــس اإلثــــنــــن، فـــي زيــــــارة تـــأتـــي فـــي إطـــار 
ــاتـــهـــا مــع  مـــــحـــــاوالت مـــصـــر تـــطـــويـــر عـــاقـ
الـــــدول األفــريــقــيــة، خــصــوصــًا فـــي شــمــالــي 
ــارة. وتـــهـــدف املــــحــــاوالت إلــى  ــقــ وشـــرقـــي الــ
للقاهرة، في  مـــواٍل  أفريقي  حشد رأي عــام 
في قضية  إثيوبيا  مع  املمتدة  مواجهتها 
الــري  النهضة. وتكتسب زيـــارة وزيـــر  ســد 
أهمية استثنائية، كونها  املصري لجوبا، 
ســتــركــز عــلــى مــلــفــن أســاســيــن: األول هو 
مواجهة  فــي  الستمالتها  الــضــغــط  زيــــادة 
التوقيع  مــن  اإلثــيــوبــيــة، ملنعها  الــضــغــوط 
على االتــفــاق اإلطــــاري لـــدول حــوض النيل 
ــــي وقـــت  ــفــــاق عـــنـــتـــيـــبـــي( فـ )املــــــعــــــروف بــــاتــ
فيه جوبا  تلعب  أن  يمكن  للغاية  حّساس 
على  توقيعها  حــال  إلثيوبيا  داعــمــًا  دورًا 
هــذا االتــفــاق. أمــا امللف الثاني، فهو زيــادة 
 املــســاعــدات املــالــيــة والــفــنــيــة املصرية 

ّ
ضـــخ

إلحداث اختراق غير مباشر في امللف األول.
ــعــــاون الــــتــــي ســيــتــم  ــتــ ومـــــن بــــن صـــــور الــ
تدشينها خال الزيارة، افتتاح العمل في 
املائية، واإلعــداد  اآلبــار واملشاريع  بعض 
العليا  للجنة  األولــى  الـــدورة  الجتماعات 
في  عقدها  املــزمــع  البلدين  بــن  املشتركة 
الــقــاهــرة فـــي شــهــر يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، 
بعد تسع سنوات تقريبًا من االتفاق على 
 عن تحديد سبل املساعدة 

ً
عقدها، فضا

الفنية من وزارة الري املصرية، لنظيرتها 
الــجــنــوب ســودانــيــة فــي مــشــاريــع تجفيف 

املستنقعات وتطهير الترع وغيرها.
التركيز  هــو  ملــصــر،  بالنسبة  ــم  األهـ أن  إال 
على امللف األول، وتجاوز ما سبق وصّرح 
به وزير الري في جنوب السودان، ماناوا 
ــال فــي اجــتــمــاع مــع السفير  بــيــتــر، الــــذي قـ
ــان  ــيـــسـ ــريـــل/نـ ــــي إبـ ــوبــــي بــــجــــوبــــا، فـ اإلثــــيــ
املــاضــي، إن بـــاده »تــدعــم حــقــوق إثيوبيا 

املــدنــيــن بــحــجــة تــعــاطــي املــــخــــدرات، فمن 
ناحية أولى يسمح بالفصل بمجرد ثبوت 
العامل  مــن  تؤخذ  التي  التوكيدية  العينة 
بعد إيجابية عينته االسترشادية املأخوذة 
مــنــه بـــصـــورة عــشــوائــيــة أو دوريـــــــة، ومــن 
الحاجة  عن  الحكومة  ُيغني  ثانية  ناحية 
إلى اللجوء للقضاء أو النيابة اإلدارية في 
ذلــك، ومــن ناحية ثالثة لن ُيسمح للعامل 
ــة اإلجــــــــــراءات أمــــام  بــالــتــشــكــيــك فــــي ســـامـ
بعد فصله رسميًا. وتبعًا  أو  قبل  القضاء 
لــذلــك؛ تــحــوم حـــول الــقــانــون عـــدة شبهات 
ــواد الــدســتــور  ــ دســـتـــوريـــة وفـــقـــًا لــتــكــامــل مـ
ــة املـــــــــواد الــــخــــاصــــة بــحــق  ــة خــــاصــ ــفـ وبـــصـ
الــخــاصــة بالوظيفة  الــتــقــاضــي واملــــادة 14 
الــعــامــة والـــتـــي تــنــص عــلــى أن »الــوظــائــف 
العامة حق للمواطنن على أساس الكفاءة، 
ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمن 
بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم 
في  واجباتهم  بــأداء  وقيامهم  وحمايتهم، 
رعاية مصالح الشعب، وال يجوز فصلهم 
بــغــيــر الــطــريــق الــتــأديــبــي، إال فــي األحــــوال 
القانون  الــقــانــون«. ومــع أن  الــتــي يحددها 
الجديد يضيف بالفعل حالة للفصل غير 
دون تحقيق ومساءلة،  مــن  أي  الــتــأديــبــي، 
فــإنــه يــتــصــادم مــع املــــادة ذاتــهــا ألنـــه يضع 
قــيــودًا عــلــى أســــاس الــكــفــاءة عــنــد التعين 
األول في الوظيفة العامة، كما أنه يستحدث 
نظامًا للتحقيق مكونًا من إجـــراءات فنية 
دون  مــن  وتحليلها  العينات  كــأخــذ  طبية 
الـــنـــظـــام ألي رقـــابـــة على  أن يــخــضــع هــــذا 
مشروعية تلك اإلجــــراءات للتأكد مــن عدم 
التاعب بها أو اتخاذها وسيلة للتنكيل. 
وبمقارنة اإلجــراءات املنصوص عليها في 
العاملن بغير  بقانون فصل  القانون  هذا 
ــارق مــهــم هو  الــطــريــق الــتــأديــبــي، يــتــبــّن فــ
عدم تنظيم قانون كشف املخدرات لطريق 
والــقــرارات  الكشوف  إجــــراءات  الطعن على 
ــقـــانـــون الـــفـــصـــل بــغــيــر  املـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــا. فـ
الرئيس  أصـــدره  والـــذي  التأديبي  الطريق 
الــراحــل محمد أنـــور الـــســـادات كـــان يهدف 
بــاألســاس إلــى تنظيم الطعن على قــرارات 
في  اإلداري،  الــقــضــاء  محاكم  أمـــام  الفصل 
إطار سعيه آنذاك إلعادة تفعيل مؤسسات 
التي كــان سلفه جمال عبدالناصر  الــدولــة 
قد تجاهلها وعمل على إضعافها، ومنها 

مجلس الدولة الذي يضم القضاء اإلداري.
بالفصل  اإلداري  القضاء  ُيلزم  اآلن  وحتى 
فـــي الـــطـــعـــون الـــتـــي يــقــيــمــهــا املـــوظـــفـــون أو 
ــد قـــــــــــرارات فـــصـــلـــهـــم بــغــيــر  ــ ــلــــون ضـ الــــعــــامــ

الطبيعية«،  مـــواردهـــا  مــن  فــي االســتــفــادة 
ــــوف تـــوقـــع عــلــى االتـــفـــاق  كــاشــفــًا أنـــهـــا »سـ
عليه  النيل، وستصدق  لــحــوض  اإلطـــاري 
ــبــــرملــــان«. وأعـــلـــن بيتر  بــمــجــرد انـــعـــقـــاد الــ
بذلك تطورًا كبيرًا، كانت إثيوبيا في أشد 
املوجهة ضد  لدعم جهودها  إليه  الحاجة 
مصر والسودان، إلدخــال االتفاق اإلطاري 
تــحــكــم دولــتــي  ليلغي  أواًل  الــتــنــفــيــذ:  حــّيــز 
املصب في نصيب األسد من املياه املتدفقة 
االتفاقيات  عمليًا  ويلغي  املنبع،  دول  مــن 
ــوام 1902 و1959  الــســابــق إبــرامــهــا فــي أعــ
الــقــيــود  مـــن  املــنــبــع  دول  ويــــحــــّرر  و1993، 
إقامة  من  املاضي  في  تمنعها  كانت  التي 
ــع.  الـــســـدود والـــخـــزانـــات عــلــى نـــطـــاق واســ
وثــانــيــًا لــتــكــون مــقــدمــة إلجـــبـــار الــدولــتــن 
ــة جـــــديـــــدة ملــــيــــاه الـــنـــيـــل  عــــلــــى مـــحـــاصـــصـ
ــــى اتــــفــــاق ســد  بــــالــــتــــوازي مــــع الـــتـــوصـــل إلـ
ــعــت جــوبــا رســمــيــًا على 

ّ
الــنــهــضــة. وإذا وق

االتـــفـــاق وصـــادقـــت عــلــيــه، فـــســـوف يــرتــفــع 
عـــــدد الــــــــدول املـــصـــدقـــة إلـــــى خــــمــــس، هـــي: 
أوغــنــدا وإثيوبيا وروانــــدا فــي عــام 2013، 
وتنزانيا في 2015، باإلضافة إلى دولتن 
برملانيًا  التصديق  أعلنتا نيتهما  أخرين 
بالفعل،  عليه  بعدما وقعتا  االتــفــاق،  على 
ــــدي. ويــحــتــاج هــذا  ــــورونـ وهـــمـــا كــيــنــيــا وبـ
االتفاق لدخوله حّيز التنفيذ وإيداعه لدى 
االتحاد األفريقي تصديق ست دول فقط، 
ولطاملا عارضت مصر والسودان التوقيع 

الطريق التأديبي خال سنة واحدة من رفع 
استثنائيًا  للقضاء  يسمح  كما  الـــدعـــاوى، 
بـــاالكـــتـــفـــاء بــالــتــعــويــض املــــالــــي لــلــمــوظــف 
املفصول بــداًل من إعادته للعمل، وذلــك في 
أوضــاع معينة هي أن يكون القرار قد مّس 
الــوظــائــف العليا أو أن يكون  أحــد شاغلي 
قــد صــدر فــي ظــل حــالــة الـــطـــوارئ، باعتبار 
أن تــنــفــيــذ حــكــم عــــودة املـــوظـــف لــعــمــلــه في 
الحالتن سيكون صعبًا بما قد ال يسمح 
بتنفيذه أبــدًا. أما القانون الجديد الخاص 
ــارة لحقوق  بــاملــخــدرات فيخلو مــن أي إشــ
لنص  في مخالفة واضحة  تلك،  التقاضي 
املـــادة 96 من الدستور »املتهم بــريء حتى 
قانونية عادلة،  فــي محاكمة  إدانــتــه  تثبت 
تكفل له فيها ضمانات الــدفــاع عن نفسه« 
واملادة 97 »التقاضي حق مصون ومكفول 
لـــلـــكـــافـــة«. وأوضــــــــح مــــصــــدر قـــضـــائـــي فــي 
محكمة النقض أن تجاهل القانون للحاالت 
التي ربما  نـــادرة،  االستثنائية، ولــو كانت 
ُيسمح فيها للمرضى بتعاطي مواد يكون 
لها نفس آثار املخدرات، أو تعاطي عقاقير 
مــدرجــة عــلــى جــــدول املــــخــــدرات، واالكــتــفــاء 
ــه »يــتــوجــب عــلــى الــعــامــل اإلبــــاغ  بـــذكـــر أنــ
بما إذا كان يعاني من أمــراض أو يتعاطى 
أدويـــــة«، هــو أمـــر يعكس رغــبــة املــشــرع في 
مــحــاصــرة الــعــامــل وتــقــلــيــل فــرصــه لــلــدفــاع 
املشروع عن نفسه، حتى في الحاالت التي 

تتطلب ذلك.
كما أن الــقــانــون يبسط رقــابــة الــدولــة على 
التعين والتشغيل على فئات من املوظفن 
لــيــســوا تــابــعــن لــلــدولــة مــن األســــاس، على 
رأســهــم الــعــامــلــون بــــدور الــرعــايــة وأمــاكــن 
اإليــــواء واملــاجــئ ودور اإليــــداع والتأهيل 
واملستشفيات،  ــدارس  واملـ الحضانة  ودور 
ليست  وهــي مؤسسات  والخاصة،  العامة 
حكومية فقط بطبيعة الحال، بل يتسع فيها 
الدولة  يدخل  مما  الخاص،  القطاع  نشاط 
املــؤســســات.  تــلــك  إدارة  فــي  عمليًا كــشــريــك 
وعلى الرغم من أن الغرض البادي للعيان 
من ذلك هو تقليل عدد املتعاطن للمخدرات 
ــذه املــــؤســــســــات الــــتــــي تـــتـــعـــامـــل مــع  ــ فــــي هــ
املرضى والــنــشء، إال أن عــدم إخضاع هذه 
الشراكة للرقابة القضائية يطرح احتماالت 
الستخدام هذا القانون كأداة تنكيل أيضًا. 
وتغذي هــذه االحتماالت تزامن بــدء فصل 
العاملن بالدولة بحجة تعاطي املخدرات 
واملــــســــكــــرات مــــع إصــــــــدار قـــــــــرارات بــفــصــل 
عــشــرات املــوظــفــن مــن الــــــوزارات الخدمية 
الدولة،  في  الحساسة  الجهات  في  وكذلك 
وزارات  إلــــــى  اآلخـــــريـــــن  ــرات  ــشــ ــعــ الــ ــقــــل  ونــ
وهيئات خدمية، بحجة انتمائهم أو انتماء 
أقاربهم من الدرجتن الثالثة والرابعة إلى 
جماعة »اإلخوان«، واستحالة إسناد مهام 
عالية املستوى لهم بسبب »حظرهم أمنيًا« 
وذلــك في مـــارس/آذار عــام 2019. وفــي ذلك 
الوقت كشفت »العربي الجديد« عن فصل 
املــئــات مــن الــعــامــلــن بــالــدولــة مــن معلمن 
لــبــرنــامــج ســـري وضعه  ومــوظــفــن تنفيذًا 
الجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة لتقليص 
أعداد العاملن في الجهاز اإلداري للدولة. 
ويهدف البرنامج لخفض هذه األعداد إلى 

نحو 4 ماين في نهاية عام 2021.

استخدام  تحديدًا  القاهرة  وتحاول  عليه. 
املساعدات بمختلف أنواعها، إلقناع الدول 
التصديق،  عــدم  أو  التوقيع  بعدم  املعنية 
بنوده،  الشامل على جميع  االتــفــاق  لحن 
وتــعــديــل الــبــنــود املـــرفـــوضـــة مـــن الــقــاهــرة 
والــخــرطــوم. ومــن أبــرز هــذه الــبــنــود، البند 
14ب الخاص باألمن املائي، حيث تطالبان 
بــتــضــمــيــنــه نــــّصــــًا صـــريـــحـــًا يـــضـــمـــن عـــدم 
املــــســــاس بــحــصــة مـــصـــر فــــي مـــيـــاه الــنــيــل 
وحقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك 
التاريخية  لاتفاقيات  ــارة  اإلشـ خــال  مــن 
املوقعة بن مصر ودول حوض النيل وبن 
مصر والسودان. وتريد مصر أن يتضمن 
البند رقم 8 من االتفاق، الخاص باإلخطار 
املــســبــق عـــن أي مــشــاريــع تـــقـــوم بــهــا دول 
أعالي النيل، اتباع إجراءات البنك الدولي 
في هذا الشأن صراحة، وأن يتم إدراج هذه 
اإلجــــراءات فــي نــّص االتــفــاقــيــة، ولــيــس في 
املــاحــق الــخــاصــة بــهــا. كــمــا تــطــالــب مصر 
والـــســـودان بـــأن يــتــم تــعــديــل الــبــنــد رقـــم 34 
الـــقـــرارات  تـــكـــون جــمــيــع  أ و34 ب، بــحــيــث 
االتفاقية  بــنــود  مــن  أي  بتعديل  الــخــاصــة 
واملاحق باإلجماع وليس باألغلبية. وفي 
تشمل  أن  فيجب  باألغلبية،  التمسك  حــال 
والــســودان،  املصب مصر  دولــتــي  األغلبية 
لــتــجــنــب عــــدم انــقــســام دول حــــوض الــنــيــل 
الــتــي تمثل األغلبية،  املــنــابــع  بــن دول  مــا 

ودولتي املصب التي تمثل األقلية.

يبسط القانون رقابة 
الدولة على موظفين 

ليسوا تابعين لها

تعّول الحكومة على 
آليات مستحدثة لفصل 

العاملين في الدولة

اإلفراج عن يوسف 
الباز وإبعاده عن اللد 

إلى تل السبع

للحديث تتمة...

»حماس« 
تلّوح بالمقاومة 

الحدودية

الوفود  لها  تحملها  التي  اإلسرائيلية،  الشروط  فقط  »حماس«  حركة  ترفض  لم 
األسرى  بشأن  صفقة  إلى  التوصل  تتضمن  والتي  غزة،  عن  اإلنسانية  األزمة  لتخفيف 
تصاعد  عبر  لالحتالل،  تحذيرها  نسبة  من  رفعت  بل  القطاع،  إعمار  إعادة  مقابل 

عمليات إطالق البالونات الحارقة باتجاه »غالف غزة«

 القاهرة ــ العربي الجديد 
غزة ــ ضياء خليل

فــي الــوقــت الـــذي كـــان فيه وفـــد أمني 
ــع املــــســــتــــوى يــصــل  ــيــ إســــرائــــيــــلــــي رفــ
إلــــى الـــقـــاهـــرة لــبــحــث الـــتـــطـــورات في 
األراضــي الفلسطينية املحتلة، وصفقة تبادل 
األســرى مع »حماس«، رفع رئيس الحركة في 
قطاع غزة، يحيى السنوار، من نسبة الضغوط 
عـــلـــى االحـــــتـــــال، مــلــمــحــًا إلـــــى إعـــــــادة تــفــعــيــل 
خيارات املقاومة الحدودية وإطاق البالونات 
الـــحـــارقـــة واإلربـــــــاك الــلــيــلــي عــلــى الـــحـــدود مع 
األراضــي املحتلة. في املقابل، هدد وزير األمن 
ــــال اجــتــمــاع  اإلســـرائـــيـــلـــي، بــنــي غـــانـــتـــس، خـ
ــفــــان« فــــي الــكــنــيــســت، أمـــس  كــتــلــة »كــــاحــــول لــ
 االحـــتـــال »لـــن يــســمــح بتحسن 

ّ
اإلثـــنـــن، بــــأن

الوضع االقتصادي في غزة من دون استعادة 
جثتي الــجــنــديــن، واملــواطــنــن اإلســرائــيــلــيــن 
ــــن دون  ــال: »مـ ــ ــ املــحــتــجــزيــن فـــي الـــقـــطـــاع«. وقـ
 
ّ
ــرمــم اقتصاديًا«. واعتبر أن

ُ
األبــنــاء، غــزة لــن ت

»الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي عــنــصــر اعـــتـــدال، 
ــزة لــن يــتــكــرر، وإذا لــم تفهم  ــا حـــدث فــي غـ ومـ
حماس ذلك فسنهتم بأن تفهم«. ووصــل وفد 
القاهرة،  إلــى  املستوى  رفيع  إسرائيلي  أمني 
العاجلة،  املــلــفــات  مــن  مجموعة  لبحث  أمـــس، 
الخاصة باألوضاع في األراضي الفلسطينية، 
وصفقة تــبــادل األســــرى مــع حــركــة »حــمــاس«. 
وبحسب مصادر مصرية خاصة مطلعة على 
الـــوســـاطـــة املـــصـــريـــة بـــن االحــــتــــال وفــصــائــل 
 الوفد يضم قيادات 

ّ
املقاومة الفلسطينية، فإن

من مجلس األمن القومي اإلسرائيلي، وجهاز 
»املـــوســـاد«. ولفتت املــصــادر، فــي أحــاديــث مع 
الــذي يقوده  الوفد،   

ّ
أن إلــى  »العربي الجديد«، 

الرئيس السابق لشعبة التخطيط العسكرية، 
نمرود شيفر، جــاء بعد استعجال املسؤولن 
املــصــريــن لــلــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة الــجــديــدة، 
بــقــيــادة نــفــتــالــي بــيــنــت، لــتــحــريــك املــفــاوضــات 
املجمدة منذ األيــام األخيرة لحكومة بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، لـــلـــشـــروع ســريــعــًا فـــي مــفــاوضــات 
تثبيت وقــف إطــاق النار واملضي قدما نحو 
تــهــدئــة طــويــلــة املـــــدى، بـــاإلضـــافـــة إلــــى صفقة 
تبادل األسرى، التي يرى املسؤولون في مصر 
ها ستكون املحرك الرئيسي ألّي اتفاق تهدئة 

ّ
أن

طويل املدى بن فصائل املقاومة واالحتال.
وحـــــول الــتــصــعــيــد األخـــيـــر مـــن جـــانـــب قـــادة 
جيش االحتال، عبر التصريحات التي تشير 
إلى استعدادات لشن عملية عسكرية جديدة 
على قطاع غزة، وما قابله بتهديدات واضحة 
مـــن فــصــائــل املــقــاومــة بــاالســتــعــداد لــخــوض 
 
ّ
مــعــركــة مــوســعــة جـــديـــدة، قــالــت املـــصـــادر إن
الرئيسي  هدفها  اإلسرائيلية  التصريحات 
الداخل اإلسرائيلي، المتصاص الغضب، في 
أعقاب عملية الـ11 يومًا غير الناجحة، والتي 
خرجت منها املقاومة بمكاسب عدة، وكذلك 
ملواجهة تحركات املعارضة اإلسرائيلية ضد 
قبل  الضغوط  ولتعظيم  الجديدة،  الحكومة 

الذهاب ملفاوضات التهدئة وتبادل األسرى.
 تقدير املوقف املصري 

ّ
وأوضحت املصادر أن

الحكومة اإلسرائيلية   
ّ
أن الراهن، هو  للوضع 

الجديدة ليست لديها الرغبة في أّي تصعيد 
ــر   األمــ

ّ
ــة، وأن ــيـ ــالـ الـــحـ ــلـــة  املـــرحـ ــي  فــ عـــســـكـــري 

لفصائل  بالنسبة  أيضًا  متباداًل  يكون  ربما 
ــا حـــمـــاس،  ــهــ ــي غــــــزة، وعـــلـــى رأســ ــقــــاومــــة فــ املــ
أّي  الــتــي تسبق  ــام  األيــ هـــذه هــي طبيعة   

ّ
وأن

مـــفـــاوضـــات، إذ يــجــري الــتــوســع فـــي تسريب 
بــاالســتــعــدادات العسكرية  الــخــاصــة  األخــبــار 
ــك، رجــحــت  مـــن األطـــــراف كـــافـــة. فـــي مـــــوازاة ذلــ
املصادر وصــول وفــد عسكري رفيع املستوى 
ــقـــاهـــرة هــــذا األســـبـــوع،  ــمــــاس« إلــــى الـ مـــن »حــ
لــبــحــث مـــا ســيــتــم الــتــوصــل إلــيــه خـــال زيـــارة 
املصري. وكان  الجانب  اإلسرائيلي مع  الوفد 
بينت وّجه، أمس األول، رسالة تهديد لحركة 
 حكومته ستتبع سياسة 

ّ
إن  

ً
قائا »حماس«، 

الــصــواريــخ  لــن »تتحمل فيها إطـــاق  جــديــدة 
»لقد  مــهــددًا:  مــتــمــردة«  لفصائل  نسبتها  وال 
نفد صــبــرنــا«. وأضـــاف: »ســكــان )مستوطنة( 
سديروت ليسوا مواطنن من الدرجة الثانية، 

فعلى الفصائل أن تعرف القواعد الجديدة«.
وأعــلــن الــســنــوار، أمـــس، عــن عــقــد لــقــاء لقيادة 
الــفــصــائــل الــوطــنــيــة واإلســـامـــيـــة لــلــتــبــاحــث 
الوضع  أن  إلــى  املقبلة، مشيرًا  الــخــطــوات  فــي 

الشعبية  املــقــاومــة  مــمــارســة  يتطلب  الــحــالــي 
بــشــكــل واضــــــح، لــلــضــغــط عــلــى االحــــتــــال من 
 مـــحـــاولـــة إســــرائــــيــــل ابـــتـــزاز 

ّ
ــي ظـــــل ــد، فــ ــديــ جــ

في  اإلنــســانــيــة  األزمــــة  وإبـــقـــاء  الفلسطينين 
الـــقـــطـــاع. وخـــــرج الـــســـنـــوار بــحــديــث غــاضــب، 
عــقــب لــقــائــه مـــع مــبــعــوث األمــــن الـــعـــام لــأمــم 

املــتــحــدة لعملية الــســام فــي الــشــرق األوســـط، 
ــد، الــــــذي وصـــــل إلـــــى الــقــطــاع  ــنـــســـانـ تـــــور ويـ
بــرفــقــة وفـــد مــن 8 أشــخــاص عــبــر حــاجــز بيت 
 الــلــقــاء فــشــل فــي التوصل 

ّ
حــانــون. ويــبــدو أن

إلــــى حــلــول لـــأزمـــات الـــحـــادة الــتــي يعيشها 
الــقــطــاع عــقــب الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي. ويتوقع 

 الــوفــد األمــمــي حــمــل رســائــل مــن إســرائــيــل 
ّ
أن

برفع  الــخــاصــة  تــرفــض مطالبها  »حــمــاس«  لـــ
الحصار وإعــادة اإلعمار. وأرسلت »حماس«، 
في األيام املاضية، عددًا من الرسائل لاحتال 
ــن خــــال  ــ ــ اإلســــرائــــيــــلــــي عــــبــــر الـــــوســـــطـــــاء، ومـ
مسؤوليها في وسائل اإلعــام، أكدت خالها 

اإلعمار،  إعــادة  في  باملماطلة  تسمح  لن  ها 
ّ
أن

القطاع، إضافة  ها تريد رفع الحصار عن 
ّ
وأن

 ملف تبادل األسرى 
ّ
إلى موقفها الثابت من أن

منفصل تمامًا عن ملفي اإلعمار والحصار.
وأملح السنوار إلى عودة املقاومة الشعبية، من 
دون ذكــر املسلحة، فــي هــذه الــفــتــرة، مــا يعني 
 االتجاه العام يسير إلعادة تفعيل خيارات 

ّ
أن

املقاومة الحدودية وإطاق البالونات الحارقة 
واإلربــــــاك الــلــيــلــي عــلــى الـــحـــدود مـــع األراضــــي 
املحتلة. وقال للصحافين عقب اللقاء »السيئ« 
 :

ً
ــم يــســتــمــر طـــويـــا ــي الـــــذي لـ ــمـ ــد األمـ ــوفـ ــع الـ مـ

)الوفد( منا باهتمام، لكن لأسف  »استمعوا 
 

ّ
ليست هناك أي بــوادر إلــى نوايا باتجاه حل

األزمــــة اإلنــســانــيــة فــي قــطــاع غــــزة، واالحــتــال 
ممارسة سياساته ضدنا  في  املجرم مستمر 
ويحاول أن يبتزنا في موضوع التخفيف عن 
ه أخبر ممثلي األمم املتحدة 

ّ
شعبنا«. وأعلن أن

هم لن يقبلوا استمرار األزمــة اإلنسانية في 
ّ
أن

القطاع. وما زال االحتال يرفض إدخال الوقود 
الــدوحــة ملحطة توليد  املــدفــوع ثمنه مــن قبل 
الكهرباء، وذلك منذ أكثر من شهر، باإلضافة 
ــال املــنــحــة الــقــطــريــة الشهرية  إلـــى رفــضــه إدخــ
ملــســاعــدة فــقــراء الــقــطــاع، والــبــالــغــة 10 ماين 
من  الرغم  على  السنوار  تهديد  ويأتي  دوالر. 
رفع سلطات االحتال اإلسرائيلي، أمس، جزءًا 
التي فرضتها على قطاع غــزة مع  القيود  من 
بدء العدوان األخير في 10 مايو/أيار املاضي، 
فــي إشــــارة إلـــى نــجــاح الــوســطــاء فــي تخفيف 
حدة التوتر في القطاع. وسمح االحتال بنقل 
الــقــطــاع إلـــى الضفة الغربية  الــخــضــروات مــن 
والخارج، باإلضافة لنقل كميات من املابس 
الجاهزة إلى الخارج، وإدخال جزء من البريد 
العالق على حاجز بيت حانون، شمال القطاع، 
 بعض القيود 

ّ
إلى أصحابه في غزة. ورغم أن

ما زالت قائمة، كما هي الحال في معبر كرم 
إيــرز املستخدم  التجاري، وحاجز  أبــو سالم 
التضييق  واستمرار  والبريد،  األفــراد  لتنقل 
على الصيادين في البحر وتقليص مساحة 
ــه 

ّ
الــصــيــد املــســمــوح لــهــم بــالــعــمــل فــيــهــا، فــإن

ُيفهم من تخفيف القيود محاولة إسرائيلية 
الــذهــاب باألوضاع  التوتر وعــدم  لنزع فتيل 
الحراك  وكــان نشطاء  إلــى تصعيد عسكري. 
ــدة أيـــــــام إطــــاق  ــ ــبـــل عــ ــــدودي أوقـــــفـــــوا قـ ــحــ ــ الــ
البالونات الحارقة تجاه مستوطنات »غاف 
غـــــزة« بــعــدمــا طــلــب الـــوســـيـــط املـــصـــري ذلــك 

إلفساح املجال لجهوده في تخفيف التوتر.

مــاركــر«  »ذا  صحيفة  ذكـــرت 
بالشؤون  تعنى  التي  اإلسرائيلية، 
االحتالل  جيش  أن  االقتصادية، 
الحكومة  يطالب  اإلســرائــيــلــي 
بدفع 2.5 مليار شيقل )نحو 800 
تكاليف  لتغطية  دوالر(،  مليون 
عــلــى قطاع  ــر  األخــي الـــعـــدوان 
أمس  الصحيفة،  وأضافت  غزة. 
يشمل  المبلغ  هــذا  أن  االثنين، 
المباشرة،  العدوان األخير  تكاليف 
تم  التي  والذخيرة  السالح  وأيضًا 
منظومة  وتفعيل  استعمالها، 
ساعات  وثمن  الحديدية،  القبة 
الجوية،  والــطــلــعــات  الــغــارات 
ــيــف اســتــدعــاء قـــوات  وتــكــال
النظامية.  ــقــوات  وال االحتياط 
يشمل  ال  المبلغ  أن  إلى  وأشــارت 
بالسالح  للتزود  ــرى  أخ مطالب 

والذخيرة.

800 مليون دوالر 
تكاليف عسكرية

ــا جــــنــــوب مـــديـــنـــة  ــتـ ــيـ بــــعــــد بــــلــــدة بـ
ــة الــغــربــيــة  ـ

ّ
ــف ــلـــس، شـــمـــال الـــضـ ــابـ نـ

ــان املـــقـــاومـــة  املـــحـــتـــلـــة، تـــبـــنـــت لــــجــ
ــيــــت دجـــــــن شــــرق  ــــي بــ ــة فــ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
الليلي«،  »اإلربــــاك  أســلــوب  نابلس، 
التي  التجربة  في فعاليات تحاكي 
ابــتــكــرهــا أهــالــي قــطــاع غــــزة، خــال 
نظموها  الــتــي  السلمية  املــســيــرات 

على حدود القطاع، قبل أعوام.
واعـــتـــمـــد أهـــالـــي بــيــت دجــــن وبــيــتــا 
املستوطنن  األسلوب، إلشعار  هذا 
الرحيل.  إلــى  األمـــان ودفعهم  بــعــدم 
وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع 
ــن، نــصــر أبــو  ــ ــــي بــيــت دجـ عـــن أراضــ
الفلسطينية  األنباء  لوكالة  جيش، 
)وفا(، أمس االثنن، إن تجربة بيتا 
فــي مــواجــهــة االســتــيــطــان مــن خــال 
»اإلرباك الليلي«، كان لها أثر ووقع 
ومــن  الشعبية،  املــواجــهــة  فــي  كبير 
الشعبية  املقاومة  لجان  تبنت  هنا 
فــــــي بــــيــــت دجــــــــن هــــــــذا األســــــلــــــوب، 
لــيــكــون أحــــد أشـــكـــال املـــقـــاومـــة ضد 
االســــتــــيــــاء عـــلـــى أراضـــــــــي الـــبـــلـــدة 
وبناء املستوطنات فوقها. وأضاف 
ــه خــــال الــلــيــلــة املــاضــيــة )أمـــس  ــ »أنـ
الــشــبــان اإلطــــارات  األول( اســتــخــدم 

وأبــواق املركبات واإلضــاءة القوية، 
ــاج املــســتــوطــنــن  ــ فـــي مــحــاولــة إلزعــ
الـــذيـــن يــعــمــلــون جــاهــديــن مـــن أجــل 
بناء بؤرة استيطانية فوق أراضي 
البلدة«. وأشار إلى أن نتائج أسلوب 
»اإلربــــــــاك الــلــيــلــي« كـــانـــت واضــحــة 
مـــن خــــال املـــواجـــهـــة مـــع االحـــتـــال، 
ــوده بــشــكــل مــكــثــف،  ــنــ وانــــتــــشــــار جــ
وإطــاقــهــم لقنابل الــغــاز والــصــوت، 
األمر الذي شكل حالة إرباك وإرهاق 
لديهم. يشار إلى أن بيت دجن تشهد 
على  احتجاجًا  أسبوعية،  مسيرات 
املنطقة  إقامة بؤرة استيطانية في 
ــــن أراضــــــي  ــة مـ ــرقـــيـ ــشـ الـــشـــمـــالـــيـــة الـ

البلدة.
ــتــــال قمع  كــمــا واصـــلـــت قـــــوات االحــ
الفلسطينين في مناطق متفرقة من 
الضفة الغربية. وأشــارت »وفــا« إلى 

إصــابــة مــواطــنــن بــحــاالت اخــتــنــاق، 
خــــال مـــواجـــهـــات مـــع االحــــتــــال في 
ــــن بـــلـــدتـــي نــعــلــن  مـــنـــطـــقـــة الـــــــــواد بـ
ــه. كـــمـــا اعــتــقــل  ــلــ ــرب رام الــ ــ وقـــبـــيـــا غـ
10 أشـــخـــاص، بــيــنــهــم أربـــعـــة أســـرى 
ــة الـــخـــلـــيـــل،  ــافـــظـ ــن مـــــن مـــحـ ــرريــ ــحــ مــ
جنوب الضفة الغربية، وفي رام الله. 
على  التضييق  عمليات  ــار  إطـ وفـــي 
أهالي النقب، ذكر موقع »عرب 48«، 
أن قــــوات االحـــتـــال اقــتــلــعــت أشــجــار 
زيـــتـــون وهـــدمـــت حــظــيــرة أغـــنـــام في 

الجهة الغربية لرهط.
ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أطـــلـــقـــت ســلــطــات  مــ
االحــتــال، أمــس االثــنــن، ســراح إمــام 
املـــســـجـــد الـــكـــبـــيـــر فــــي الــــلــــد، الــشــيــخ 
يـــوســـف الــــبــــاز، لــكــنــهــا أبـــعـــدتـــه عــن 
املدينة إلى تل السبع حتى الخميس 
ــاز اعـــتـــقـــل فــجــر  ــ ــبـ ــ ــل. وكــــــــان الـ ــبــ ــقــ املــ
الــخــمــيــس املـــاضـــي مـــن بــيــتــه، وذلـــك 
ــلـــى الــعــنــف  بــتــهــمــة »الـــتـــحـــريـــض عـ
واإلرهــــــاب والــتــهــديــد«. فـــي املــقــابــل، 
ــزال االحـــتـــال يــعــتــقــل 15 شــابــًا  مـــا يــ
مــن الــلــد، مــنــذ »هــّبــة الــكــرامــة« التي 
شــهــدتــهــا املـــديـــنـــة الـــشـــهـــر املـــاضـــي، 

بينهم 5 بتهمة قتل مستوطن.
)العربي الجديد(

السنوار يرفض االبتزاز... ووفد أمني إسرائيلي يبحث 
في القاهرة التهدئة وصفقة األسرى

السنوار: ال بوادر لنوايا باتجاه حّل األزمة اإلنسانية )أشرف أبو عمرة/األناضول(

سيدشن عبد العاطي في جوبا عددًا من المشاريع )واندمو هايلو/األناضول(

زكريا الكمالي

ال يوجد تفسير منطقي لغضب 
الحوثيني من إدراج الجماعة 

في »قائمة العار« األممية للدول 
والجماعات املنتهكة لحقوق األطفال، 
 في أن أياديهم 

ً
فهل هم جادون فعال

غير ملطخة بدماء أطفال اليمن، أم أن 
السبب وراء ضخ سيل من البيانات 

املنددة، وتنفيذ الوقفات االحتجاجية، 
يعود إلى عدم وجود »التحالف 
العربي« وإسرائيل في الالئحة 

السوداء ذاتها، على اعتبار أّن هناك 
مجرمني مثلنا خارج الحلبة؟ 

إذا كانت الجماعة تشعر بالوحشة 
من وجودها منفردة في القائمة، فال 
مشكلة، ُستسعد بالتأكيد بمجاورة 

جيش ميانمار وجماعة »بوكو حرام«، 
كما أن قوات النظام السوري متواجدة، 

ومن املؤكد أنهما سيشكالن ثنائيًا 
متناغمًا يفوق مهارات الجميع في 

االنتهاكات، ويلعبان املباراة النهائية 
في بطولة العار. 

منذ إعالن األمم املتحدة، يوم الجمعة 
املاضي، إدراج الحوثيني في الالئحة 

السوداء عقب اتهامهم بقتل وتشويه 
 يمنيًا خالل 

ً
أكثر من 250 طفال

2020، والجماعة تعيش في حالة 
طوارئ. خرج بيان املكتب السياسي 

للحوثيني عن الحصافة واللغة 
السياسية عندما وصف األمم املتحدة 

»بوق رخيص  »املنصة التافهة« وبـ بـ
يردد ترهات وسخافات تحالف 

العدوان«.
بالنسبة لجماعة مصابة بداء 

االضطهاد واملظلومية، من الطبيعي 
أن تصف أي قرار ال يلبي مصالحها 

»الجائر«، لكن املؤشر الخطير  بـ
كان في اتخاذ الحوثيني لهذا امللف 

اإلنساني مادة للمقايضة السياسية 
وابتزاز األمم املتحدة.

لّوح املكتب السياسي للحوثيني بعدم 
التعامل مع املبعوث األممي املرتقب. 

كما أبلغ نائب وزير خارجية الجماعة، 
حسني العّزي، منسق الشؤون 

اإلنسانية في اليمن، وليام جريسلي، 
أن السياسة األممية »ال تخدم السالم 

في اليمن وال تبني الثقة بقدر ما 
تفاقم املخاوف والشكوك حيال جدية 

املجتمع الدولي مع موضوع السالم«.
طيلة السنوات املاضية وجماعة 

الحوثيني تستخدم الورقة اإلنسانية 
مادة للمساومة مع املجتمع الدولي، 

وتحصد من ورائها مكاسب سياسية 
لتبييض سجلها املرصع باالنتهاكات. 

جميع أطراف الحرب اليمنية لديها 
بالتأكيد سجل أسود في انتهاكات 

متفاوتة لحقوق األطفال، لكن 
االنتهاكات الحوثية من عالم آخر. 

هجمات لم تتوقف على تعز ومأرب 
والحديدة، أرقام قياسية في تجنيد 

األطفال، ألغام أرضية حصدت أرواح 
عشرات األطفال. ولذلك، فإن التصنيف 

األممي يضع الجماعة املناسبة في 
القائمة األنسب.

  شرق
      غرب

األردن: محاكمة سرية 
لعوض اهلل والشريف 

حسن
األردنية،  الدولة  أمــن  أنهت محكمة 
أمـــــــــس اإلثــــــــنــــــــن، أولـــــــــــى جـــلـــســـات 
للديوان  السابق  الرئيس  محاكمة 
الله، والشريف  امللكي باسم عوض 
حسن بن زيد، في القضية املعروفة 
»قــضــيــة األمـــيـــر حــمــزة«،  إعــامــيــًا بـــ
غــيــر  واألخ  الــــســــابــــق  ــد  ــهـ ــعـ الـ ــي  ــ ولــ
الــشــقــيــق لــلــمــلــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي. 
الجلسة  تــكــون  أن  املحكمة  وقــــررت 
ُمـــنـــعـــت  أمـــــــس ســـــريـــــة، إذ  األولــــــــــى 
وســائــل اإلعـــام مــن التواجد بقاعة 

املــــحــــكــــمــــة. وقــــــــال مــــحــــامــــي عــــوض 
للصحافين  العفيفي،  محمد  الــلــه، 
أمــام  أفـــاد  موكله  إن  الجلسة،  عقب 
بــأنــه غير مــذنــب. وأضــاف  املحكمة 
إلــى شاهدين  استمعت  املحكمة  أن 
من أصل 5 في القضية، الفتًا إلى أن 

الجلسة ُرفعت إلى اليوم الثاثاء. 
)العربي الجديد(

فلسطين: عشرات 
المعتقلين خالل طوارئ 

كورونا
أعلنت مجموعة »محامون من أجل 
العدالة« الحقوقية الفلسطينية، في 
صحافي  مؤتمر  فــي  أطلقته  تقرير 
أمس اإلثنن في رام الله، أن األجهزة 
األمنية الفلسطينية اعتقلت بشكل 
تــعــســفــي 79 شــخــصــًا  أو  ســـيـــاســـي 
خال العام األول من حالة الطوارئ 
ومـــــارس   ،2020 مــــــــــــارس/آذار  بــــن 
علنت ملكافحة فيروس 

ُ
2021، التي أ

كـــورونـــا. وأوضـــحـــت املــجــمــوعــة أن 
االعـــتـــقـــاالت تــنــوعــت بـــن االعــتــقــال 
والتعبير،  الــرأي  على خلفية حرية 
ــة  ــدديــ ــعــ ــتــ ــل الــــنــــقــــابــــي، والــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ

السياسية والحزبية.
)العربي الجديد(

وزير الدفاع السوداني 
في مصر

ــي  ــودانــ ــســ ــاع الــ ــ ــدفــ ــ ــ وصــــــل وزيــــــــر ال
إبــراهــيــم، إلى  الــركــن ياسن  الفريق 
الــقــاهــرة، أمـــس اإلثـــنـــن، عــلــى رأس 
وفد رفيع ضم مسؤولن عسكرين، 
الـــعـــاصـــمـــة  إلـــــــى  ــه  ــتــــوجــ يــ ــبــــل أن  قــ
الـــروســـيـــة مــوســكــو لــلــمــشــاركــة في 
مؤتمر األمن الدولي. وعقد إبراهيم 
اجــتــمــاعــات عــــدة فـــي الـــقـــاهـــرة، وال 
ســيــمــا مــــع الـــرئـــيـــس املــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، ووزيــــــر الـــدفـــاع 

الفريق أول محمد زكي. 
)العربي الجديد(

الجزائر: حبس 35 شخصًا 
على خلفية االنتخابات

الــجــزائــريــة،  الـــعـــدل  وزارة  أعــلــنــت 
إيـــــداع 35 شخصًا  أمــــس اإلثـــنـــن، 
ــع 10 آخـــريـــن  ــ قـــيـــد الـــحـــبـــس ووضــ
تــحــت الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة بسبب 
ــر«  ــزويــ ــتــ ــة الــــتــــاعــــب والــ ــاولــ ــحــ »مــ
فــــي االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الــتــي 
ــران  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ يــ  12 فـــــي  جـــــــرت 
ــوزارة فــي بيان  ــ الــحــالــي. وقــالــت الـ
ــار تــأمــن االنــتــخــابــات  إنـــه »فـــي إطـ
التشريعية وردع املخالفن ألحكام 
أصدرت  االنتخابات،  نظام  قانون 
بحق  أحــكــامــًا  القضائية  الــجــهــات 
النافذ  الحبس  بعقوبات  املتهمن 
تـــتـــراوح مــدتــهــا بــن 6 أشــهــر و18 

شهرًا«.
)العربي الجديد(

جولة لدومينيك راب 
جنوب شرقي آسيا

بـــدأ وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
ــورة(، أمــس  ــ ــــصـ )الـ دومــيــنــيــك راب 
إلــى منطقة جنوب  اإلثــنــن، جولة 
شــــرقــــي آســــيــــا، فــــي زيــــــــارة تــشــمــل 
ثاث دول، حيث تتطلع باده إلى 
تعزيز العاقات التجارية الوثيقة 
ــــروج املــمــلــكــة  مــــع املــنــطــقــة بـــعـــد خــ
ــاد األوروبـــــــي.  ــحــ املـــتـــحـــدة مـــن االتــ
وتــشــمــل زيـــــارة راب فــيــتــنــام الــتــي 
وصل إليها مساء أمس، وكمبوديا 

وسنغافورة.
)أسوشييتد برس(

Tuesday 22 June 2021 Tuesday 22 June 2021
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في سياق سعي النظام 
المصري لتخفيض عدد 

العاملين في الخدمة 
المدنية، يأتي قانون 

»فصل الموظفين 
المتعاطين للمخدرات«، 

والذي تحوم حوله 
شبهات ومخاوف
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سفير سعودي 
لدى قطر 

تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء، 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، الشيخ  وزيـ
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي 
)الصورة(، أمس اإلثنن، نسخة من 
الــســعــودي  السفير  اعــتــمــاد  أوراق 
لدى قطر، األمير منصور بن خالد 

بن فرحان آل سعود. وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة عــبــر موقعها 
ــر الــخــارجــيــة  اإللــكــتــرونــي، إن وزيــ
الــجــديــد  للسفير  »تــمــنــى  الــقــطــري 
التوفيق والنجاح في أداء مهامه«، 
مؤكدًا له »تقديم كل الدعم لارتقاء 
البلدين  بــن  الثنائية  بــالــعــاقــات 
الــشــقــيــقــن إلــــى تـــعـــاون أوثـــــق في 

مختلف املجاالت«.
)العربي الجديد(

العراق: قتلى وجرحى 
باعتداء لـ»داعش«

 
ٌ
أربعة قتل ثاثة عراقين وأصيب 

آخــــــرون بـــجـــروح مـــتـــفـــاوتـــة، جـــراء 
هـــجـــوم شــنــه مــســلــحــون يــنــتــمــون 
قرية  اســتــهــدف  »داعــــش«،  لتنظيم 
فــي محافظة ديــالــى شــرقــي الباد 
فــــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــــن لـــيـــل أول 
من أمــس األحــد. وقــال مسؤول في 
جــهــاز الــشــرطــة بــمــديــنــة بــعــقــوبــة، 
ــافــــظــــة ديـــــــالـــــــى، أمــــس  مـــــركـــــز مــــحــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ــنـــن، لـــ اإلثـ
هجومًا  نــفــذوا  التنظيم  مسلحي 
البو بكر، شمال شرقي  قرية  على 
ديـــــالـــــى، فــــي ســــاعــــة مـــتـــأخـــرة مــن 
ليلة األحد استهدف نقطة مراقبة 
»الحشد العشائري«، ما أدى إلى  لـ
مقتل رجل وزوجته وابنهما، فيما 
 آخـــرون هــم مدنيان 

ٌ
أصــيــب أربــعــة

اثنان وعنصرا أمن.
)العربي الجديد(

مقتل 4 مدنيين بانفجار 
شرقي أفغانستان

ــتــل 4 أشــخــاص على األقـــل، أمس 
ُ
ق

اإلثــنــن، فــي انــفــجــار عــبــوة ناسفة 
أفغانستان.  شــرقــي  بكتيا  بــواليــة 
ونقلت قناة »آريانا نيوز« املحلية، 
عن شرطة الوالية، قولها إن »عبوة 
ناسفة زرعت على جانب طريق في 
بــواليــة بكتيا،  ــاد  آبـ أحــمــد  منطقة 
انفجرت في سيارة خاصة، ما أدى 
ملقتل 4 أشخاص على األقــل، فيما 
أصيب 5 آخرون بجروح«، من دون 

تفاصيل أكثر.
)األناضول(

مقتل عاملين بانفجار 
وسط سيناء

ــان، أمـــس  ــريــ ــان مــــصــ ــنــ قـــتـــل مــــواطــ
ــنــــن، بـــانـــفـــجـــار عـــبـــوة نــاســفــة  اإلثــ
فـــي مــنــطــقــة املـــغـــارة وســـط سيناء 
ــــت مـــصـــادر  ــالـ ــ ــرقــــي الـــــبـــــاد. وقـ شــ
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ قــبــلــيــة لــــ
في شاحنة  انفجرت  ناسفة  عبوة 
تــحــمــل عـــمـــااًل فـــي أحــــد املــشــاريــع 
ما  املـــغـــارة،  بمنطقة  االقــتــصــاديــة 
أدى ملقتل مواطنن وإصابة ثالث، 

 عن تدمير الشاحنة.
ً
فضا

)العربي الجديد(

توقيف باحث روسي 
في ألمانيا بتهمة 

التجسس

ــة  ــ ــيـ ــ ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـــــنـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الـ أعـــ
األملــانــيــة فــي بــيــان، أمـــس اإلثــنــن، 
عـــــــــن تــــــوقــــــيــــــف بــــــــاحــــــــث روســـــــــي 
عـــّرفـــت عــنــه بــاســم إلـــنـــور. ن، يــوم 
الــجــمــعــة املـــاضـــي، بــتــهــمــة »الــعــمــل 
الــروســيــة«.  لصالح االســتــخــبــارات 
وأوضحت النيابة أن إلنور. ن، كان 
يعمل باحثًا في إحدى الجامعات 
األملــانــيــة الــتــي لـــم يــتــم تــحــديــدهــا. 
وأضـــافـــت أن املــتــهــم الــتــقــى مـــرات 
عـــدة بــمــوظــفــن فــي االســتــخــبــارات 
الروسية منذ أكتوبر/تشرين األول 
عام 2020، وكــان يــزّود األشخاص 
ــن يـــلـــتـــقـــي بـــهـــم بــمــعــلــومــات  ــ ــذيـ ــ الـ
يعمل  التي  الجامعة  عــن  حساسة 

بها، مقابل أموال نقدية.
)األناضول(

رئيسي: ال مانع من 
إعادة فتح السفارتين 

اإليرانية والسعودية

اتهامات للدولة بالتنصل 
من مسؤولياتها 

في دعم البلديات

الرئيس المنتخب: لن 
نسمح بأن تصبح 

المفاوضات استنزافية

قيادية في »النهضة«: 
الصعوبات ال تمنع 

وجود تجارب جيدة

الءات 
إبراهيم رئيسي

طهران ــ صابر غل عنبري

بـــعـــد ثــــاثــــة أيــــــــام مـــــن فــــــــوزه فــي 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة، 
ــرائـــح  ــهــــدت مـــقـــاطـــعـــة شـ ــتــــي شــ الــ
ــى منذ  ــ إيـــرانـــيـــة ونــســبــة مـــشـــاركـــة هـــي األدنــ
في   ،1979 عــام  اإلســامــيــة  الجمهورية  قــيــام 
ظل تسجيل نسبة أصوات باطلة بشكل غير 
ّدرت بنحو 12 في املائة من إجمالي 

ُ
مسبوق ق

نسبة املشاركة البالغة 48.8 في املائة حسب 
ــــل الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي  ــــان الـــرســـمـــي، أطـ ــ اإلعـ
خطوط  لتحديد  رئــيــســي  إبــراهــيــم  املنتخب 
ســـيـــاســـاتـــه الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، مــعــلــنــًا 
عــن ثــاث الءات أســاســيــة تختصر عــهــده: ال 
تــفــاوض حــول صــواريــخ إيـــران وسياساتها 
األميركي جو  الرئيس  لقاء مع  اإلقليمية، ال 
االتــفــاق  على  استثنائيًا  تعويل  وال  بــايــدن، 
فيينا  في  املباحثات  تتواصل  الــذي  النووي 
ــه. لـــكـــن ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس  ــائــ ــيــ إلعــــــــادة إحــ
ــم مــنــصــبــه مـــن حسن 

ّ
املــنــتــخــب، الــــذي يــتــســل

املقبل، تصطدم  آب  أغسطس/  فــي  روحــانــي 
بــتــحــديــات داخــلــيــة وخــارجــيــة كــبــرى، يبقى 
نـــجـــاحـــه بــمــعــالــجــتــهــا مـــرتـــبـــطـــًا خــصــوصــًا 
بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع الـــواليـــات املتحدة 
ــيــــرة الـــعـــقـــوبـــات عـــن إيــــران  تـــرفـــع عـــبـــره األخــ
وتحرر أرصدتها في الخارج البالغة نحو 40 
مليار دوالر، بما سيسمح لرئيسي بمعالجة 
األزمات االقتصادية املتفاقمة في الداخل منذ 
خروج دونالد ترامب من االتفاق النووي عام 
2018 وفـــرض عــقــوبــات قاسية على طــهــران. 
وانــعــكــســت األزمــــات بــاحــتــجــاجــات شهدتها 
إيرانية عدة على خلفية اقتصادية في  مدن 
الثاني  2017-2018 ونوفمبر/ تشرين  شتاء 
أولـــويـــة  املــعــيــشــي  الــــوضــــع  لــيــصــبــح   ،2019
فــي حملته  رفــع  أنــه  علمًا  املنتخب،  الرئيس 
الدفاع  هما  أساسين،  شعارين  االنتخابية 
عن الطبقات املهّمشة ومكافحة الفساد. ولكن 
الكلمة  خامنئي  علي  األعــلــى  للمرشد  تبقى 

الفصل في كل القرارات السياسية الكبرى.
وفي مؤتمره الصحافي األول بعد انتخابه، 
ــل لـــلـــداخـــل  ــ ــائـ ــ ــار رئـــيـــســـي تـــوجـــيـــه رسـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــارج، فـــأشـــاد بــاملــشــاركــة الــشــعــبــيــة في  والــــخــ
»امللحمة«. وأكد  بـ إياها  االنتخابات، واصفًا 
أن أولوية حكومته في السياسة الداخلية هي 
تحسن الوضع املعيشي للمواطنن وإصاح 
النظام اإلداري والتأسيس لنظام إداري فاعل 
يكافح الفساد وينهي البيرقراطية. وأوضح 

مـــعـــارضـــن لـــلـــثـــورة فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
 إن »أولــئــك 

ً
املـــاضـــي، رفــضــهــا رئــيــســي قــائــا

ــات هـــم  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــن يـــــوجـــــهـــــون هـــــــــذه االتـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
املتهمون«، معتبرًا أنه يولي »اهتمامًا كبيرًا 
ــان«. وأضـــــاف »أفـــخـــر بأنني  بــحــقــوق االنــــســ
ــعــــت عــن  ــران ودافــ ــ ــ ــًا فــــي إيـ كـــنـــت مـــدعـــيـــًا عـــامـ
ــان«. وكــانــت  حــقــوق الــشــعــب وحـــقـــوق اإلنــــســ
منظمة العفو الدولية قد دعت للتحقيق مع 
اإلنسانية«.  ضد  جرائم  »ارتكابه  لـ رئيسي، 
وقالت إنها وثقت عام 2018، أن »رئيسي كان 
عضوًا في )لجنة املــوت(، التي أخفت قسريًا 
وأعــدمــت خـــارج نــطــاق الــقــضــاء بشكل سري 

آالف املعارضن السياسين عام 1988«.
الــخــطــوط الــتــي حــددهــا رئــيــســي ستصطدم 
ــر، وفــــي ظـــل أزمــــات 

ّ
بـــواقـــع اقـــتـــصـــادي مــتــعــث

أنــه يصعب حلها  مــراقــبــون  يــرى  متشابكة، 
ــة فــــي الـــعـــاقـــات  ــفــــراجــ مــــن دون تــحــقــيــق انــ
ــذات مـــع الـــغـــرب.  ــالــ ــيـــة وبــ الــخــارجــيــة اإليـــرانـ
في  األولــويــات  االقتصادية  األزمـــة  وتتصدر 
إيــــران، والــتــي فاقمها تفشي وبـــاء كــورونــا. 
وســـتـــكـــون مـــعـــالـــجـــة هـــــذا الــــوضــــع مــنــطــلــقــًا 
الناس والسلطات، بعد  الثقة بن  الستعادة 
رجمت في مقاطعة االنتخابات 

ُ
أزمة عميقة ت

فيينا  مفاوضات  نتائج  فإن  كذلك،  األخيرة. 
سيكون لها تأثير كبير على حكومة رئيسي، 
مه الحكم 

ّ
ففي حال التوصل التفاق قبل تسل

يمكنه االستفادة من رفع العقوبات وتحرير 
األمـــــــوال اإليـــرانـــيـــة فـــي الــــخــــارج، أمــــا إذا لم 
يحصل ذلك، فسيواجه تحديًا كبيرًا في ظل 
مواقف تياره املتشدد من التفاوض واالتفاق 
النووي. لكن مراقبن يتوقعون أن رئيسي لن 
التفاوضي  إيـــران  األرجـــح موقف  على  يغير 

ــرانـــي هي  اإليـ أن »رســالــتــه للشعب  رئــيــســي 
رســـالـــة الــتــغــيــيــر ومــكــافــحــة الــفــســاد والــفــقــر 
والتمييز وتطبيق العدالة«. وحول العاقات 
التعامل  مع  أن حكومته  أكــد  السعودية،  مع 
الــعــالــم و»أولــويــتــنــا ستكون تعزيز  مــع دول 
الـــعـــاقـــات مـــع الـــــدول الــــجــــارة، وال مــانــع من 
والسعودية  اإليرانية  السفارتن  فتح  إعــادة 

في البلدين والعاقات الدبلوماسية«.
وعـــــن ســـيـــاســـتـــه الــــخــــارجــــيــــة، أكـــــد الـــرئـــيـــس 
الخارجية  »سياستنا  أن  املنتخب  اإليــرانــي 
ــخــتــزل في 

ُ
لــن تــبــدأ بــاالتــفــاق الـــنـــووي ولـــن ت

ذلــك ولــن نــربــط معيشة املــواطــنــن باالتفاق 
واملــفــاوضــات«. وشــدد على أن حكومته »لن 
فيينا(  )فــي  املــفــاوضــات  بــأن تصبح  تسمح 
استنزافية ومضيعة للوقت«، داعيًا الواليات 
املتحدة إلى العودة لاتفاق النووي وتنفيذ 
ــــن إلـــى عـــدم الــتــأثــر  ــيـ ــ تــعــهــداتــهــا، و»األوروبـ
وتــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــم«. وأشــــار إلـــى أن فريق 
إيران املفاوض يتابع املفاوضات النووية في 
يدرس  الخارجية  للسياسة  و»فريقنا  فيينا 
الفريق املفاوض«، مؤكدًا أن  حاليًا إجــراءات 
»عــلــى أمــيــركــا تــحــّمــل مــســؤولــيــة عـــدم تنفيذ 
ــنـــووي، وعــلــيــهــا رفــع  تــعــهــداتــهــا بــاالتــفــاق الـ
العقوبات ونحن يجب أن نتحقق من رفعها«.
ــران  ــ ــ وشــــــــدد رئــــيــــســــي عــــلــــى أن بــــرنــــامــــج إيـ
ــيــــة  ــمــ ــيــ ــلــ الـــــــصـــــــاروخـــــــي و»الــــــقــــــضــــــايــــــا اإلقــ
ــة غــــيــــر قــــابــــلــــة لــــلــــتــــفــــاوض«،  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ والـ
 »هــــم لـــم يــنــفــذوا االتـــفـــاق الــســابــق 

ً
مــتــســائــا

بالتفاوض حول  يطالبون  فكيف  )الــنــووي( 
قــضــايــا جـــديـــدة؟«، مــشــددًا عــلــى أن بــرنــامــج 
ــــداف عــلــمــيــة«.  ــران الـــنـــووي »ســلــمــي لـــه أهـ ــ إيـ
إذا كــان مستعدًا للقاء  وردًا على ســؤال عما 
الرئيس األميركي جو بايدن إذا ما عاد إلى 

االتفاق النووي ورفع العقوبات، قال »ال«.
حـــــول  ســـــــــــــؤال  عـــــلـــــى  رده  ــــرض  ــ ــعـ ــ ــ مـ وفــــــــــي 
الــتــصــريــحــات اإلســرائــيــلــيــة ضـــده واعــتــبــاره 
ــال  ــلـــى األمـــــــن اإلســــرائــــيــــلــــي، قـ ــر« عـ ــ ــطــ ــ »األخــ
رئيسي إن »الكيان الصهيوني عليه أن يكون 
مرعوبًا أواًل من الشعب الفلسطيني وفصائل 
املـــقـــاومـــة«، مــضــيــفــًا أن »الــفــلــســطــيــنــيــن هم 
أصــحــاب فلسطن والــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة 
ــلــــومــــن«.  ــا لـــــهـــــؤالء املــــظــ ســــتــــواصــــل دعــــمــــهــ
ــة اليمنية  وبــشــأن الــيــمــن، دعــا إلــى حــل األزمـ
أنفسهم، و»وقــف تدخات  اليمنين  ِقبل  من 

السعودين وحماتهم في اليمن«.
وردًا على اتهامات وجهتها دول ومؤسسات 
ــه بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إعـــــــدام ضــد  حــقــوقــيــة لــ

قال  السياق،  هــذا  فيينا. وفــي  فــي محادثات 
املــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة 
ســعــيــد خــطــيــب زادة، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
أمــس اإلثــنــن، ردًا على ســؤال عما إذا كانت 
ــران الــخــارجــيــة ســتــتــغــيــر بعد  ــ ســيــاســات إيــ
السياسات  الــرئــاســة، إن هــذه  تــولــي رئيسي 
رسم على املستويات 

ُ
في مختلف املجاالت »ت

العليا، ما يعني أنها ستستمر«.
رئيسي،  أطلقها  التي  الــاءات  على  وتعليقًا 
ــــي عــــمــــاد أبـــشـــنـــاســـان  ــرانــ ــ ــال الـــخـــبـــيـــر اإليــ ــ قــ
»العربي الجديد«، إن »هذه هي السياسات  لـ
عّبر عن 

ُ
األساسية للجمهورية اإلسامية وت

مــواقــفــهــا الــحــقــيــقــيــة«، مــضــيــفــًا أن »الــبــعــض 
كـــانـــت لـــديـــه تــوقــعــات بــــأن يــتــعــامــل رئــيــســي 
أطلق هذه  لكنه  القضايا،  بمجاملة مع هذه 
الــــاءات بــصــراحــة وشــفــافــيــة«. ولــفــت إلــى أن 
تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــســـي »أوضــــحــــت الــــصــــورة، 
ــــام ومـــراقـــبـــن في  خــصــوصــًا أن وســـائـــل إعـ
كانت  إذا  مــا  ينتظرون ملعرفة  كــانــوا  الــغــرب 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا قـــد أحـــدثـــت تـــأثـــيـــرًا على 
سياسات ومواقف إيران، أم ال«، مشيرًا إلى أن 
رئيسي »استخدم لغة حازمة في التعبير عن 
هذه املواقف، ما يعني أن ال مجال للمجاملة 

في هذه الشؤون«.
ولـــفـــت إلــــى أن الـــرئـــيـــس املــنــتــخــب »قـــصـــد أن 
يبعث من خال هذه الصراحة البالغة رسائل 
ـــأطــــراف الـــغـــربـــيـــة قـــبـــل أن يــبــاشــر  حــــازمــــة لـ
التي  الــحــاســمــة«  »الــلــغــة  أن  عــمــلــه«، مضيفًا 
استخدمها في رفض إجراء أي لقاء مع بايدن 
تشير إلى وجود فوارق في األدبيات واللهجة 
بن الرئيس اإليــرانــي الجديد وروحــانــي في 
التعبير عن السياسات اإليرانية. وأوضح أن 

روحاني »كان يستخدم لغة دبلوماسية، لكن 
الحزم  قــاضــيــًا، يستخدم لغة  كــونــه  رئــيــســي، 
ــر للجميع بــأنــه ال  والــقــطــع، وهـــو حــســم األمــ
ليس مستعدًا  وأنـــه  الــقــضــايــا،  هــذه  تتابعوا 
عــلــى اإلطـــــاق لــهــذا الــلــقــاء وال يـــرى ضـــرورة 
لذلك«. وأشــار إلى أن روحاني كان قد رفض 
أيضًا لقاء الرئيس األميركي السابق دونالد 
ــرامــــب، عـــازيـــًا ســبــب رفــــض لـــقـــاء الـــرؤســـاء  تــ
الطرفن،  بن  الثقة«  »انعدام  إلى  األميركين 
ــى »مـــســـتـــوى من  ــاءات بــحــاجــة إلــ ــقـ ــلـ فـــهـــذه الـ
الــثــقــة املــفــقــودة فــي الــوقــت الـــراهـــن«، لكنه لم 
 
ً
يستبعد أن تحصل هذه اللقاءات »مستقبا

إذا بنيت هذه الثقة وأثبتت أميركا التزامها 
بالعهود، سواء خال والية رئيسي أو بعده«. 
اإليراني  الخبير  قــال  فيينا،  وعــن مفاوضات 
إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خال 
الفترة املتبقية من والية روحاني، »فالفريق 
عمله  سيباشر  الجديد  اإليــرانــي  التفاوضي 
ــاك تــلــك  ــنـ ــكـــون هـ ــن تـ ــ بـــســـيـــاســـات جــــديــــدة ولـ
الـــســـابـــقـــة«، مــســتــبــعــدًا أن تصل  ــامـــات  املـــجـ
الـــواليـــات املــتــحــدة إلـــى اتـــفـــاق مـــع الــحــكــومــة 
اإليرانية املقبلة خال مباحثات فيينا إن لم 
يحصل في الوقت الراهن، معتبرًا أن »مصلحة 

واشنطن االتفاق مع حكومة روحاني«.
وعـــن الــســيــاســات الــجــديــدة الــتــي ستتبعها 
الــحــكــومــة املــقــبــلــة فـــي املــــفــــاوضــــات، أوضـــح 
أبــشــنــاســان أنــهــا »لــن تجامل الــطــرف اآلخــر، 
وســتــتــعــامــل بــحــزم وســتــنــفــذ الــقــانــون الـــذي 
أقـــــره الـــبـــرملـــان اإليــــرانــــي )مــطــلــع ديــســمــبــر/ 
إجـــــــراءات  ــــي(، التــــخــــاذ  ــــاضـ املـ كــــانــــون األول 
إلى وجود  العقوبات، مشيرًا  نووية« إللغاء 
ــم تــنــفــذ بـــعـــد، فـــي حن  بـــنـــود فـــي الـــقـــانـــون لـ

إنشاء  حــان موعد تنفيذها قبل فترة، »مثل 
مصنع الــيــورانــيــوم املــعــدنــي فــي أصــفــهــان«. 
وأشار إلى أن اتفاق إيران مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بعد وقف العمل بالبروتوكول 
ــامــــات ولـــن  ــلـــك املــــجــ اإلضـــــافـــــي »كـــــــان مــــن تـ

تتعامل الحكومة الجديدة بهذا املنطق«.
ــات الــشــرق  ــ ــدراسـ ــ مـــن جــهــتــه، رأى أســـتـــاذ الـ
أوسطية في جامعة طهران هادي برهان، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن رحيل ترامب 
وبنيامن نتنياهو عن الحكم ومجيء بايدن 
للجمهورية  فــرصــة  ــّدم  ــقـ »ُيـ األبــيــض  للبيت 
العربية واإلسامية لحل  اإلسامية والــدول 
خــافــاتــهــا والـــدخـــول فـــي عــهــد جــديــد يــعــود 
بالنفع على املنطقة ويضر بإسرائيل«. لكنه 
اســتــدرك بــأن »اغــتــنــام هــذه الــفــرصــة يتوقف 
على أن يكون لحكومة رئيسي فهم صحيح 
ــطــــورات«، مـــحـــذرًا مـــن إهــــــدار هــذه  ــتــ لـــهـــذه الــ
بِد الحكومة املقبلة تعاونًا 

ُ
الفرصة »إذا لم ت

ولم تدرك أهمية هذه التطورات«.
وأضــاف األكاديمي اإليراني أن »تصريحات 
رئــيــســي ال تبعث كــثــيــرًا عــلــى األمــــل، وإذا لم 
رحيل  عــن  الناتجة  الــفــرص  حكومته  تغتنم 
تـــرامـــب ونــتــنــيــاهــو لــتــســويــة الـــخـــافـــات في 
املنطقة، سيطيح ذلك بإنجازات إيران«، داعيًا 
بايدن  سياسة  مــع  بإيجابية  »التعامل  إلــى 
الشرق أوسطية، لكن ذلك ال يعني بالضرورة 
إجراء لقاء معه«. ولفت إلى أن »رئيسي أرسل 
إشارة سلبية صريحة إلدارة بايدن، وهذا ال 
يبعث على األمل، وال شك أن هناك فرقًا كبيرًا 
األخير خلقت  وبايدن، وسياسة  ترامب  بن 
لــنــا فــرصــًا كــثــيــرة يــجــب اغــتــنــامــهــا لخفض 

التوترات في املنطقة وتسوية الخافات«.

خطوط حمراء تختصر سياسات 
الرئيس الجديد

تحسين الوضع االقتصادي أبرز التحديات أمام رئيسي )فاطمة بهرامي/األناضول(

فشلت بعض البلديات بمهام أساسية كإزالة النفايات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يومًا  أربعين  نحو  قبل  رئيسي،  إبراهيم  المنتخب  اإليراني  الرئيس  حدد 
بأن ال تفاوض حول  الحمراء لعهده  الخطوط  السلطة،  من استالمه 
سياسات طهران اإلقليمية وال لقاء مع جو بايدن وال تعويل كبيرًا على 

العودة إلى االتفاق النووي مع اإلدارة األميركية

تقرير

واالفتقار إلى املعدات، إضافة إلى اإلطار 
القانوني الذي ال يمّكنها من العمل الحر 

لتحقيق مبدأ التنمية املحلية.
التونسية  الــكــونــفــدرالــيــة  رئــيــس  ــال  وقــ
لــــرؤســــاء الـــبـــلـــديـــات، فــيــصــل الــــدريــــدي، 
 
ّ
ــديـــد«، إن »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي تــصــريــح لــــ
الــبــلــديــات تــعــانــي مـــن إشــكــالــيــات عـــّدة 
ونـــقـــص اإلمـــكـــانـــيـــات املـــاديـــة واملـــعـــدات 
ــوارد الــبــشــريــة، وهـــذا  ــ ــ الــلــوجــســتــيــة واملـ
مــن دون  البلديات  مــن  العديد  مــا جعل 
عــــقــــارات، فــهــنــاك 86 بــلــديــة بـــا مــقــّرات 
مـــوّســـعـــة  بـــلـــديـــة  ــوم، و187  ــ ــيـ ــ الـ لـــغـــايـــة 
تــفــتــقــر إلـــى إمــكــانــيــة إيـــصـــال الــخــدمــات 
إلــــى عــمــق األريــــــــاف. ودعـــــا إلــــى تــقــديــم 
مـــقـــتـــرحـــات عــمــلــيــة لــتــحــســن خـــدمـــات 
لــلــذهــاب إلى  ــوارد  الــبــلــديــات وتنمية املــ
إلى  مشيرًا  العادلة،  والتنمية  املشاريع 
 الـــدولـــة عــلــى إدراج 

ّ
ــه ال بـــد مـــن حــــث أنــ

العامة  امليزانية  ضمن  إضــافــيــة  مـــوارد 
 هــنــاك 

ّ
الــــدريــــدي »أن لــلــبــلــديــات. وأكـــــد 

العديد من الصعوبات التي تعيق عمل 
الـــبـــلـــديـــات، فـــا يــمــكــنــهــا الـــتـــصـــّرف في 
امليزانية من دون رقابة أربع مؤسسات 
على الرغم من ضعف هذه امليزانيات«. 
والامركزية  »االستقالية   

ّ
أن وأضـــاف 

تفرضان التدبير الحّر وتمكن البلديات 
 رئيس 

ّ
من هامش للتصرف«، مضيفًا أن

ــادر الــيــوم عــلــى اقتناء  أي بــلــديــة غــيــر قـ
استقبال  بحفل  الــقــيــام  أو  مـــاء  ــارورة  ــ قـ
صــغــيــر، »فــعــن أّي تــدبــيــر حـــّر وعـــن أي 
استقالية نتكلم؟ فاالستقالية ال تزال 
 هناك 

ّ
حــبــرًا عــلــى ورق«. وأشــــار إلـــى أن

 للدولة من جميع مسؤولياتها 
ً
»تنّصا

فــي دعــم الــبــلــديــات، والــتــفــاوت بــن هذه 
األخيرة سببه نمط التنمية الذي يعود 
للستينيات، وهو نمط غير عادل، وقاد 
إلى عدم تقسيم الثروات بطريقة عادلة«.
التسيير  أن صعوبات  مراقبون  ويعتبر 
وإشكاليات  تونس  بلديات  في  واإلدارة 
مجالسها  داخــل  الديمقراطية  املمارسة 
ــــى أن الـــتـــجـــربـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــعـــود إلـ تـ
منتخبة  مجالس  أول  باعتبارها  فتية، 
سياسية  وبتركيبة   2014 دســتــور  مــنــذ 
متنوعة ناتجة عن انتخابات ديمقراطية. 
لكن تبقى التجربة التونسية على الرغم 
مــــن حـــداثـــتـــهـــا وصـــعـــوبـــاتـــهـــا، نــمــوذجــًا 
فـــي مــمــارســة الــحــكــم املــحــلــي وتــأســيــس 
المــركــزيــة الــســلــطــة وتــفــويــض الــتــصــرف 
بعد  املنتخبن  الشعب  ملمثلي  واإلدارة 

عقود من مركزية القرار والتسيير.

ــلــــديــــات تـــونـــس،  ــــي بــ  فـ
ً
ــر تـــمـــثـــيـــا ــ ــثـ ــ األكـ

يــمــيــنــة الـــزغـــامـــي، أن »تــقــيــيــم الــتــجــربــة 
ــنـــص الــتــشــريــعــي،  ــــال الـ يــنــطــلــق مــــن خـ
من  إذ  املحلية،  الجماعات  مجلة  يعني 
ــدة فـــصـــول مــنــهــا  ــ ــــروري تــنــقــيــح عـ ــــضـ الـ
وأهــمــهــا فـــي املـــحـــاور املــتــعــلــقــة بسحب 
الــثــقــة مــن رئــيــس املــجــلــس الــبــلــدي وحــل 
»أدت  البنود  هــذه  أن  املجلس«، معتبرة 
إلـــى عـــدم االســتــقــرار والــضــرر بمصالح 
املواطنن«. ولفتت الزغامي، في حديث 
ــرورة  ــ ــديـــد«، إلــــى »ضـ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
ــعـــديـــل الــــفــــصــــول املـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــفـــرغ،  تـ
خــصــوصــًا لـــرؤســـاء الــــدوائــــر، وضــــرورة 
التنصيص على ِمنٍح لأعضاء في إطار 
اســتــرجــاع مــصــاريــف الــتــنــقــل«، مشيرة 
إلى أن »التطوع ال يمكن أن يفرض على 
الــعــضــو املــنــتــخــب، خــصــوصــًا الــشــبــاب 
منهم، تحّمل مصاريف تنقله ومتابعته 
ــال  لـــبـــعـــض املــــشــــاريــــع أو االتــــصــ  

ً
ــا ــثــ مــ

الكبرى  املعضلة  ثــم  املعنية،  ــاإلدارات  ــ بـ
والبيئية  البلدية  الــشــرطــة  تجعل  الــتــي 
البلدي«.  املجلس  لسلطة  خاضعة  غير 
وشددت على أن »الصعوبات املسجلة ال 
تمنع وجود تجارب جيدة، حيث يتولى 
الــــوالــــي واملـــجـــلـــس الـــجـــهـــوي مــعــاضــدة 
ذلــك ما يجري  البلدية، ومثال  املجالس 
في محافظة تونس من خــال معاضدة 
الــبــلــديــات بــاإلمــكــانــيــات املــالــيــة، إذ يتم 
ــن مــيــزانــيــة املــحــافــظــة أو  دعــمــهــا إمــــا مـ
باملعدات والكفاءات املتخصصة كذلك«.

وتــــقــــف عــــشــــرات الـــبـــلـــديـــات فــــي تــونــس 
ــن تــوفــيــر مــســتــلــزمــات الــعــمــل  ــزة عـ ــاجـ عـ
ــع الـــفـــضـــات أو  ــ ــرار رفـ ــ الـــبـــلـــدي، عـــلـــى غــ
ــة املـــنـــاطـــق الـــخـــضـــراء  ــ ــايـ ــ اإلضـــــــــاءة ورعـ
وغيرها. وتعزو غالبية املجالس البلدية 
ــات املـــالـــيـــة  ــيــ ــانــ ــكــ ذلــــــك إلــــــى ضـــعـــف اإلمــ

تونس ــ آدم يوسف

ــلــــى أول  ــعــــد مـــــــــرور ثـــــــاث ســـــنـــــوات عــ بــ
انتخابات بلدية في تونس منذ الثورة، 
والــتــي أشـــاد مــراقــبــون مــن داخـــل الــبــاد 
وخــــارجــــهــــا بـــنـــجـــاحـــهـــا، عـــانـــت الــعــديــد 
مــــن املـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة مـــنـــذ اخــتــيــارهــا 
مــن عــثــرات وهــــزات تــســّبــبــت فــي حــل 30 
مجلسًا بلديًا وإعــادة االنتخابات فيها، 
ــقــــاالت المــســت  ــتــ إلـــــى جــــانــــب نــــزيــــف اســ
ــرابــــة 750 عــضــوًا.  بــلــديــة وقــ رئـــيـــس   70
التي  والصعوبات  اإلشكاليات  وطرحت 
عانت منها بلديات عديدة وحالت دون 
نــجــاح الــتــجــربــة املحلية فــي الــعــديــد من 
املــنــاطــق، تــســاؤالت حــول نجاعة تجربة 
ــدادات الـــبـــاد  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الـــحـــكـــم املـــحـــلـــي واســ
من  ســنــوات   3 بعد  الامركزية  للتجربة 

االنتخابات.
وتــــــواصــــــل الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا املــســتــقــلــة 
ــادة ترميم  ــ لــانــتــخــابــات مــســاعــيــهــا إلعـ
التي  البلديات  وإقامة  البلدية  املجالس 
تم حلها منذ أشهر، وأنــجــزت األسبوع 
الصخيرة  انتخابات في مدينة  املاضي 
مدينة ساقية  في  وقبلها  في صفاقس، 
الــــدايــــر بـــاملـــحـــافـــظـــة نــفــســهــا الـــتـــي تــقــع 
جــنــوب شـــرق الــبــاد. كــمــا أعــيــدت خــال 
ــابـــات فــــي بــلــديــة  ــتـــخـ الـــشـــهـــر نــفــســه االنـ
طبرقة  مدينة  في  الناظور  الصبح  عن 
الــتــابــعــة ملحافظة جــنــدوبــة شــمــال غــرب 
ــبــــاد. فــيــمــا أعــلــنــت الــهــيــئــة، أول من  الــ
انتخابات  رزنــامــة  تعليق  األحــــد،  أمـــس 
القيروان  محافظة  فــي  السبيخة  بلدية 
وســط غــرب الــبــاد، والــتــي كــانــت مقررة 
فــي 14 و15 أغــســطــس/آب املــقــبــل، وذلــك 
ملوجبات الصحة العامة، في ظل تفشي 
وبــــاء كـــورونـــا وإعــــان الــحــجــر الصحي 
الـــشـــامـــل فـــي املـــحـــافـــظـــة. وتــعــلــيــقــًا على 
ذلك، رأت القيادية في حركة »النهضة«، 

عقبات تعيق نجاح بلديات تونس
تساؤالت حول جدوى الحكم المحلي

تطرح الصعوبات التي 
عانت منها بلديات 

عديدة في تونس، 
تساؤالت حول نجاعة 
تجربة الحكم المحلي 

واستعداد البالد للتجربة 
الالمركزية

Tuesday 22 June 2021 Tuesday 22 June 2021
الثالثاء 22 يونيو/ حزيران 2021 م  12  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2486  السنة السابعة الثالثاء 22 يونيو/ حزيران 2021 م  12  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2486  السنة السابعة

ليبيا: حفتر يضاعف عرقلة الحلولأسبوع ثالث من قصف النظام السوري وروسيا جبل الزاوية
جالل بكور

على الرغم من سريان وقف إطــاق النار في 
ريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سورية، إال 
أن قــوات النظام تــواصــل بدعم روســي خرق 
آذار 2020 في  مـــــارس/  فـــي  املـــوقـــع  االتـــفـــاق 
موسكو، موقعة مزيدًا من الضحايا، بينهم 
أطــفــال ونـــســـاء، فــي اســتــمــرار للتصعيد، ما 
يفتح الــســؤال دومـــًا عــن جـــدوى اتــفــاق وقــف 
ــداف روســيــا مــن خـــرق هــذا  إطـــاق الــنــار وأهــ
ــــوات الــنــظــام الـــســـوري،  ــاق. وقــصــفــت قـ ــفــ االتــ
صــبــاح أمـــس اإلثــنــن، منطقة جــبــل الــزاويــة، 
جنوب إدلب، وتحديدًا بلدات البارة واحسم 
والصواريخ،  الثقيلة  باملدفعية  واملسطومة، 
 سبعة قتلى، بينهم امرأتان، وعشرة 

ً
موقعة

ــرأة، بــحــســب بيان  ــ جــرحــى، بينهم طــفــل وامــ
للدفاع املدني السوري. وقال الدفاع املدني في 
قوات  تواصل  الثالث،  »لأسبوع  إنــه  بيانه، 
الــنــظــام وحــلــيــفــهــا الـــروســـي حــمــلــة تصعيد 
ــــف إدلــــــب الــجــنــوبــي  ــرى ريـ ــ عـــســـكـــري عـــلـــى قـ
وسهل الغاب، راح ضحيتها حتى األحد، 20 
بينهم طفان  يونيو/ حزيران، 24 شخصًا، 
املدني  بالدفاع  ومتطوع  وامــرأتــان،  وجنن، 
الــســوري، وأصــيــب 52 آخـــرون، بينهم أطفال 

 عن ضحايا أمس.
ً
ونساء«، فضا

النظام فــي خــرق وقف  قــوات  وأدى استمرار 
إطــــاق الـــنـــار إلــــى حــركــة نــــزوح فـــي املنطقة 
خــال األســبــوعــن املــاضــيــن، وهــو مــا يشير 
إلــى رغــبــة الــنــظــام بــإبــقــاء املنطقة فــارغــة من 
السكان، ما يثير مخاوف من وجود نية لدى 

النظام ومن خلفه روسيا لشن عملية برية.

طرابلس ــ العربي الجديد

لم تنجح جهود الحكومة االنتقالية الليبية، 
ــة، فــــي فــتــح  ــبـ ــيـ ــة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـ ــاسـ ــرئـ بـ
الــطــريــق الــســاحــلــي، الــرابــط بــن شـــرق ليبيا 
وغــربــهــا، وفـــق الــســيــنــاريــو املــخــطــط لـــه، أول 
من أمس األحد. وإذا كانت العملية محكومًا 
لها بأن تحصل وسط الضغوط الدولية، فإن 
مليشيات اللواء املتقاعد خليفة حفتر سعت، 
خال اليومن املاضين، لجعل نفسها العبًا 
أساسيًا في ذلك، ولكن أيضًا وسط استمرار 
املرتزقة األجــانــب، وضــرورة إخراجهم  عقدة 
مــن املنطقة. وانــعــقــد، أمــس اإلثــنــن، اجتماع 
لــبــحــث  املـــشـــتـــركـــة 5+5،  الــعــســكــريــة  لــلــجــنــة 
املوضوع، فيما تحضر برلن لعقد مؤتمرها 
ـــاء، والــــذي  ـــعــ الـــثـــانـــي حــــول لــيــبــيــا غــــدًا األربــ
سيخرج على األرجــح بتشديد على ضرورة 
والــرئــاســيــة  التشريعية  االنــتــخــابــات  ـــراء  إجـ

الليبية، في ديسمبر/كانون األول املقبل.

»العربي الجديد«،  في املقابل، ذكرت مصادر لـ
أن فــصــائــل املـــعـــارضـــة املــنــضــويــة فـــي غــرفــة 
عمليات »الفتح املبن«، قصفت مواقع لقوات 
النظام في محوري ميزناز وكفر حلب بريف 
حلب الغربي، ردًا على استهداف املدنين في 

جبل الزاوية.
في السياق، رأى الباحث السوري في »مركز 
 »القصف 

ّ
جسور للدراسات« وائل علوان أن

والتصعيد فــي إدلــب يأتي فــي إطــار تنفيذ 
الضغط  في  روسية  لرغبة  السوري  النظام 
ــة عــمــومــًا،  ــعـــارضـ عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة املـ
 الــتــخــوفــات الــروســيــة مــن تفاهمات 

ّ
فــي ظــل

إقليمية ودولية، وتحديدًا تفاهمات أميركية 
ليس  الــروســيــة،  املصالح  تناسب  ال  تركية، 
فـــي مــلــف إدلــــب فــقــط، وإنـــمـــا عــلــى مستوى 
الــســوريــة«. وأضـــاف علوان  الخريطة  كــامــل 
 »الــتــزام 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــي حــديــث لـــ

ــا ســابــقــًا بـــاتـــفـــاق مــوســكــو ال يعني  روســـيـ
ــقـــرار املـــنـــطـــقـــة، ألن روســـيـــا  ــتـ قــبــولــهــا بـــاسـ
تعاملت دائــمــًا مــع وقـــف إطـــاق الــنــار على 
قابلة للخرق في أي وقت،  أنــه حالة مؤقتة 
بــــذرائــــع مــخــتــلــفــة، كــمــا حـــرصـــت عــلــى منع 
عودة النازحن إلى جنوب إدلب ومنع حالة 
فــي مختلف  االســتــقــرار األمــنــي واملجتمعي 
املــنــاطــق الــخــارجــة عــن سيطرة قـــوات بشار 

األسد، ال سيما في إدلب«.
وعــن احــتــمــاالت شــن الــنــظــام عملية بــريــة، ال 
 نــــزوح املــدنــيــن ومــنــع عـــودة 

ّ
ســيــمــا فـــي ظـــل

 »الـــرغـــبـــة الــروســيــة 
ّ
آخــــريــــن، قــــال عـــلـــوان إن

بــالــتــقــدم الــعــســكــري ال تــتــوقــف عــلــى مسألة 
عــــودة الــســكــان، بــمــقــدار مــا تــرتــبــط بــاملــوقــف 

الـــبـــيـــان، فــــإن »عــــدد الـــخـــروقـــات التـــفـــاق وقــف 
ــة بــلــغ  ــرب ســــوريــ ــ ــار فــــي شـــمـــال غـ ــنــ إطــــــاق الــ
)أمس  اليوم  تاريخ  يونيو وحتى  منذ مطلع 
اإلثنن(، 308 خروقات«. وبحسب البيان، فقد 
أكثر من  إلــى وفــاة  الخروقات املستمرة  »أدت 
نساء  أطــفــال وســت  بينهم خمسة  مدنيًا،   37

ــال االجـــتـــمـــاع الــخــامــس  ــمـ وبـــــــدأت، أمـــــس، أعـ
ممثلي  )من   5+5 املشتركة  العسكرية  للجنة 
الليبية  ــقــــوات  مــلــيــشــيــات خــلــيــفــة حــفــتــر والــ
التابعة لحكومة الوفاق السابقة(، في سرت، 
فيما  األمــمــيــة،  البعثة  مــن  ممثلن  بمشاركة 
واجـــهـــت جــهــود الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة لفتح 
الــطــريــق الــســاحــلــي الــرابــط بــن شـــرق الــبــاد 
وغربها، تعثرًا، بعدما أعلن رئيس الحكومة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة عـــن فــتــحــهــا، أول من 
أمــــس األحـــــد. ونـــاقـــش اجــتــمــاع الــلــجــنــة بند 
إجاء املقاتلن املرتزقة األجانب املتواجدين 
في ليبيا، كأحد أهم بنود االتفاق العسكري 
ع في أكتوبر/تشرين األول املاضي بن 

ّ
املوق

فتح  إلــى  باإلضافة  أممية،  برعاية  الطرفن، 
الــطــريــق الــســاحــلــي. وقــبــيــل الــجــلــســة، طــالــب 
»تولي  بـ اللجنة،  الليبي،  الــرئــاســي  املجلس 
مــســؤولــيــة الــتــنــســيــق بـــن األطـــــراف املــعــنــيــة، 
ــامــــل لـــفـــتـــح الـــطـــريـــق  ــكــ لـــضـــمـــان اإلنـــــجـــــاز الــ

ومتابعة الترتيبات األمنية الخاصة بذلك«.
ــان الــدبــيــبــة قـــد أعـــلـــن، أول مـــن أمــــس، عن  وكــ
مكتبه صورًا  ونشر  الساحلي،  الطريق  فتح 
الترابية  الــســواتــر  إزالـــة  فــي  تظهر مشاركته 
ــرت ومـــصـــراتـــة،  فـــي الـــطـــريـــق الــــرابــــط بـــن ســ
لكن رئيس الوفد املمثل ملليشيات حفتر في 
لجنة 5+5، امراجع العمامي، أبدى اعتراضه 
 إن »مــا 

ً
ــه عــلــى الــخــطــوة، قــائــا فــي الــيــوم ذاتـ

يتم تداوله غير صحيح«. وأضــاف العمامي 
أن »مـــن يــقــرر فــتــح الــطــريــق هــي لــجــنــة 5+5، 
وسنعطيكم التوقيت لذلك«. واتهم املتحدث 
باسم قيادة حفتر، أحمد املسماري، الدبيبة، 
»االتـــفـــاق« مــع قـــوات غــرفــة تــحــريــر ســـرت -  بــــ

»فــتــح الــطــريــق  ــوات »الــــوفــــاق«( لـــ ــ الــجــفــرة )قـ
الثمن«،  احتفالية مدفوعة  في  لساعات عدة 
الحكومة  رئــيــس  أن  أمـــس،  مــن  أول  مضيفًا، 
االنـــتـــقـــالـــيـــة »حـــــــاول ســـرقـــة جـــهـــود الــلــجــنــة 

العسكرية«.
ودفعت تصريحات معسكر حفتر، آمر غرفة 
تحرير سرت - الجفرة، إبراهيم بيت املال، إلى 
اإلعــان عن شــروط لفتح الطريق الساحلي، 
باسم  املتحدث  وأكــد  للحكومة.  مراسلة  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــغــرفــة، الـــهـــادي دراه، لـــ
مــضــمــون املــراســلــة حـــول صـــرف مستحقات 
منتسبي الغرفة، وفتح الطريق ملدة 15 يومًا 
فقط لتمكن لجنة 5+5 من تنفيذ كامل بنود 
االتــفــاق الــعــســكــري، وأولــهــا إخـــراج املــرتــزقــة، 
ــــارج  وانــــســــحــــاب مـــلـــيـــشـــيـــات حـــفـــتـــر إلــــــى خـ

الحدود اإلدارية في املنطقتن.
وفي سياق آخر، خرجت قيادة حفتر، أول من 
أمس، بقرار يتعلق بمنطقة الجنوب الغربي، 
صدر  الليبي،  الرئاسي  للمجلس  إجــراء  بعد 
السبت املــاضــي، بــشــأن إنــشــاء »قـــوة مكافحة 
ــاب والــجــريــمــة املــنــظــمــة فـــي الــجــنــوب«،  ــ اإلرهــ
الجنوب«.  لتأمن  مشتركة  عمليات  و»غــرفــة 
املــركــبــات  ــرت قــيــادة حفتر بحظر تــجــول  وأمــ

ذات الــدفــع الــربــاعــي فــي املــنــطــقــة واعــتــبــارهــا 
رفضًا  يحمل  تصعيد  وفــي  عسكرية.  منطقة 
ضمنيًا لـــقـــرارات »الــرئــاســي«، قـــال املــســمــاري 
إن »تهديدات أمنية حقيقية استدعت إرسال 
وحـــــــدات لــلــجــيــش )مـــلـــيـــشـــيـــات حـــفـــتـــر( عــلــى 
»للجيش  أن  مــضــيــفــًا  الـــجـــزائـــريـــة«،  الـــحـــدود 
الــــحــــق فــــي تـــحـــريـــك قــــواتــــه أيـــنـــمـــا اســـتـــدعـــت 
الـــحـــاجـــة«. وتــعــلــيــقــًا عــلــى ذلــــك، رأى الــبــاحــث 
قــرار  أن  الــرابــطــي،  خميس  الليبي  السياسي 
توحيد  لفرض  »خطوة  يكون  قد  »الرئاسي« 
موقفه  أعلن  حفتر  لكن  العسكرية،  املؤسسة 
أهــداف عملية  لذلك«. وبشأن  الرافض ضمنا 
حــفــتــر نــحــو الــجــنــوب، الــتــي أعــلــن عــنــهــا يــوم 
»العربي  لـ الــرابــطــي،  املــاضــي، رّجــح  الخميس 
مجموعات  على  »القضاء  تكون  أن  الجديد«، 
ــة الـــخـــارجـــن عـــن ســيــطــرتــه،  ــارقــ املـــرتـــزقـــة األفــ
استباقًا  رقعة جغرافية  أكبر  على  وسيطرته 
لــانــتــخــابــات املــقــبــلــة، وكــذلــك إيــصــال رســالــة 
برلن  مؤتمر  في  الدولين  للشركاء  واضحة 
الثاني، مفادها أنه ال يزال قويًا على األرض«.

لعقد  األملــانــيــة  العاصمة  ذلـــك، تستعد  إلــى 
مـــؤتـــمـــر بـــرلـــن الـــثـــانـــي حـــــول لـــيـــبـــيـــا، غـــدًا 
األملانية،  الخارجية  وزارة  وقالت  الجمعة. 
العملية  برلن  فــي  االجــتــمــاع »سيبحث  إن 
االنــتــقــالــيــة الــلــيــبــيــة مــنــذ املـــؤتـــمـــر األخــيــر 
)الذي عقد في يناير/كانون الثاني 2019(، 
و»املــــراحــــل املــقــبــلــة لــفــرض اســتــقــرار دائـــم« 
لــلــوضــع. ومــن املــقــرر أن يــقــوم األمـــن العام 
لأمم املتحدة أنطونيو غوتيريس بمداخلة 
الخارجية  وزيــر  حضور  مــع  الفيديو،  عبر 

األميركي أنتوني بلينكن.

التركي املتقدم، الذي تدخل بشكل مباشر في 
مطلع عــام 2020«. وتــابــع: »لكن مــن الجانب 
السياسي، تــحــرص روســيــا دائــمــًا على منع 
األســد  عــن سيطرة  الخارجة  املناطق  إظــهــار 
بــمــظــهــر املـــعـــافـــاة تـــمـــامـــًا، األمـــــر الـــــذي يــزيــد 
يزيد  كذلك  األســد سياسيًا،  تعويم  صعوبة 
مناخ االمتعاض والقلق الداخلي في مناطق 

سيطرة النظام«.
ــــدوره، قـــال فــريــق »مــنــســقــو االســتــجــابــة في  بــ
ســـوريـــة« فـــي بـــيـــان، أمـــس اإلثـــنـــن: »مـــا زالـــت 
حــمــلــة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري لـــقـــوات الــنــظــام 
ــة خــفــض  ــقـ ــطـ ــنـ ــى مـ ــلــ الـــــــســـــــوري وروســـــــيـــــــا عــ
التصعيد الرابعة )إدلب وما حولها( مستمرة 
مــنــذ بــدايــة شــهــر يــونــيــو الــحــالــي«. وبحسب 

 عــن إصــابــة أكثر من 
ً
وكـــوادر إنسانية، فضا

أطــفــال وســت نساء،  مــدنــيــًا، بينهم تسعة   52
أكثر من ثمانية مراكز  إلــى استهداف  إضافة 
ومنشآت حيوية في املنطقة«. وطالب البيان 
ــافـــة بــالــعــمــل بــشــكــل  »الـــفـــعـــالـــيـــات الـــدولـــيـــة كـ
فّعال على وقف إطاق النار في شمال غربي 
سورية وإيقاف استهداف البنى التحتية في 
املنطقة، والتوقف عن استهداف املدنين بغية 
إرغــامــهــم على الــنــزوح مــن املــنــطــقــة«. وتــزامــن 
التصعيد في إدلب أمس، مع قصف مكثف من 
»قــوات سورية  لـــ مــواقــع  التركي على  الجيش 
الديمقراطية« )قسد(، في ريف حلب الشمالي، 
وتحديدًا في ناحية تل رفعت وعفرين. وقالت 
ــادر مــــن املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املــســلــحــة  مــــصــ
مواقع  طــاول  القصف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
»قسد« أيضًا في محاور قرى كور  وتحركات لـ
حسن وصوان وعريضة ولقاقو وخربة بقر 
وزنوبيا وبير زنار بناحية تل أبيض، شمال 

غربي محافظة الرقة.
»العربي  وفي البادية السورية، قالت مصادر لـ
الــجــديــد«، إن الــطــيــران الحربي الــروســي شن 
ــد اإلثـــنـــن، على  ــ عـــشـــرات الــــغــــارات، لــيــل األحـ
 عدد 

ّ
محاور مختلفة. وأشارت املصادر إلى أن

الغارات تجاوز 60 غــارة، شملت محور جبل 
الـــزور، ومحمور  ديــر  البشري، جنوب غربي 
السخنة، شمال شرقي حمص، ومحور أثريا 
خناصر، شمالي حــمــاة، وامــتــداده فــي ريفي 
حــلــب والـــرقـــة. ولـــم تــتــبــّن، بحسب املــصــادر، 
نتائج تلك الــغــارات الــتــي مــن املــفــتــرض أنها 
تــســتــهــدف كــهــوفــًا وأوكــــــــارًا لــخــايــا تنظيم 

»داعش«، وفق إعام النظام السوري. قتل سبعة مدنيين بقصف النظام على منطقة جبل الزاوية أمس )عبد العزيز كتاز/فرانس برس(

متابعةرصد

خرق النظام اتفاق 
وقف النار 308 مرات منذ 

مطلع يونيو

أرسلت مليشيات 
حفتر وحدات لها إلى 

الحدود الجزائرية

يسعى اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر إلى محاولة 
فرض نفسه على أجندة 

أي تحرك عسكري في 
ليبيا، تمهيدًا لمعركة 

االنتخابات المنتظرة في 
ديسمبر
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      غرب

واشنطن تقترح على 
بيونغ يانغ عقد لقاء

الخاص  األمــيــركــي  املبعوث  اقــتــرح 
إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة ســونــغ كيم، 
مـــــن ســــيــــول أمـــــــس االثــــــنــــــن، لـــقـــاء 
مــمــثــلــن عـــن بــيــونــغ يــانــغ »فـــي أي 
مكان وأي وقــت«. وحث كيم، أثناء 
زيارة إلى كوريا الجنوبية، أعضاء 
ــلــــس األمــــــــــن عــــلــــى الـــتـــطـــبـــيـــق  مــــجــ
ــتـــخـــذة ضــد  ــرارات املـ ــقــ ــلــ الــــصــــارم لــ
ــتــــي تــنــّص  ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، والــ كــــوريــ
الحّد من عمليات استيرادها  على 
الـــنـــفـــط، وكـــذلـــك عــمــلــيــات تــصــديــر 

الفحم وغيرها من البضائع.
)فرانس برس(

 
أوروبا تعاقب 86 
مسؤوًال وشركة 

بيالروسية
الخارجية  السياسة  مسؤول  أعلن 
ــاد األوروبــــــــــي جـــوزيـــب  ــ ــحـ ــ فــــي االتـ
بــــــــوريــــــــل، أمـــــــــس اإلثــــــــنــــــــن، فـــــرض 
ــر الـــســـفـــر  ــظــ عـــــقـــــوبـــــات، تـــشـــمـــل حــ
وتجميد األصول، على 86 مسؤواًل 
ــال  ــ ــن بــــيــــاروســــيــــا. وقـ ــ ــة مـ ــ ــركـ ــ وشـ
تهدف  العقوبات  إن  دبلوماسيون 
لــــــزيــــــادة الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــرئـــيـــس 
ألكسندر لوكاشينكو بسبب إجبار 
طائرة على الهبوط في مينسك في 
23 مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، واعــتــقــال 

املعارض رومان بروتاسيفيتش. 
)رويترز(

 
تركيا: »الدستورية« 
تقبل دعوى إغالق 

»الشعوب«
العليا  الــدســتــوريــة  املحكمة  قبلت 
فـــي تــركــيــا، أمــــس اإلثـــنـــن، مــذكــرة 
االدعـــــــــاء الــــعــــام املـــطـــالـــبـــة بـــإغـــاق 
ــقـــراطـــي«  ــمـ ــعــــوب الـــديـ ــشــ ــزب »الــ ــ حــ
ــررت النظر  ــ ــكـــردي املـــعـــارض. وقـ الـ
ــة  ــ الحــقــًا فـــي طــلــب املــحــكــمــة اإلداريـ
الدولة  خزينة  دعــم  تجميد  العليا 
لــلــحــزب، وتــجــمــيــد أصـــولـــه املــالــيــة 
وحـــســـابـــاتـــه املـــصـــرفـــيـــة. وبــحــســب 
خـــبـــراء قــانــونــيــن فــإنــه يــتــوقــع أن 
إلى  أشــهــر   8 مــن  املحاكمة  تستمر 
نــحــو الــعــام، بسبب كــثــرة »األدلــــة« 
املـــذكـــرة، والــتــي تتضمن تهمًا  فــي 
االرتباط  نتيجة  بــاإلرهــاب  تتعلق 

بحزب »العمال الكردستاني«.
)العربي الجديد(

ــيــــنــــي نــيــكــول  ــاز رئـــيـــس الــــــــــوزراء األرمــ ــتــ اجــ
التشريعية  االنتخابات  اختبار  باشينيان 
ــتـــه، بــعــدمــا  ــيـ املـــبـــكـــرة بـــنـــجـــاح وعـــــــزز شـــرعـ
تدهور  إثــر  باملخاطر  محفوفًا  وضــعــه  كــان 
شعبيته بعد الهزيمة العسكرية األخيرة في 
الــنــزاع مــع أذربــيــجــان حــول إقليم ناغورنو 
كــارابــاخ فــي الخريف املــاضــي. وحقق حزب 
بــاشــيــنــيــان »الـــعـــقـــد املــــدنــــي«، فـــــوزًا مــريــحــًا 
أمس،  من  أول  أجريت  التي  االنتخابات  في 
األحـــــــد، مــــا ســيــســمــح لــــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
ــرده وإعـــــــــــادة تـــعـــيـــن رئـــيـــس  ــفــ ــمــ جـــــديـــــدة بــ
الــحــكــومــة الــحــالــي، فــي حــن ســـارع منافسه 
ــــرت كــوتــشــاريــان لــاحــتــجــاج  الــرئــيــســي روبـ
منددًا بوجود »تزوير«، ما يثير مخاوف من 
أزمة سياسية وتجدد التوترات في الساحة 

األرمينية.
وبحسب النتائج الكاملة التي نشرتها أمس 
اإلثنن لجنة االنتخابات املركزية، فقد حصل 
حـــزب بــاشــيــنــيــان عــلــى 53.92 فـــي املـــائـــة من 
»كتلة  األصوات، مقابل 21.04 في املائة فقط لـ

أرمــيــنــيــا« بــزعــامــة الــرئــيــس األســبــق روبـــرت 
كـــوتـــشـــاريـــان. وجـــــــاءت فــــي املـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
السابق  الرئيس  بزعامة  الــشــرف«  »لــي  كتلة 
سيرج ساركسيان، بحصولها على 5.23 في 
ــوات، ويليها حــزب »أرمينيا  املــائــة مــن األصــ
ــل األعــــمــــال الــشــهــيــر  ــ ــيـــادة رجـ ــقـ املـــــزدهـــــرة« بـ
الـــذي حصل على 3.96  تــســاروكــيــان،  غاغيك 
فــي املــائــة مــن األصـــوات، مــن دون أن يتجاوز 

نسبة األصوات املطلوبة لدخول البرملان.
ويخشى مراقبون كثر من اندالع احتجاجات 
وحــتــى أعــمــال شــغــب بــعــد حــمــلــة انتخابية 
فـــي املجتمع  إلـــى اســتــقــطــاب  مــحــتــدمــة أدت 
ــن تــكــبــد  ــ األرمــــيــــنــــي بـــعـــد بـــضـــعـــة أشــــهــــر مـ
مواجهة  في  كبيرة  هزيمة عسكرية  يريفان 

أذربيجان.
ــن إعــــــــان الـــنـــتـــائـــج  ــ ــات عــــــدة مـ ــ ــاعـ ــ وقــــبــــل سـ
أننا حققنا  »نعلم  باشينيان  قال  الرسمية، 
نصرًا ُمقنعًا في االنتخابات وأننا سنحظى 
بغالبية مقنعة في البرملان«. ولدى وصوله 
إلـــــى مـــقـــر حــمــلــتــه الحــــقــــًا، قـــــال بــاشــيــنــيــان 
»لــقــد حققنا ثـــورة ثــانــيــة فــي غــضــون ثــاث 
ســـنـــوات. مــنــحــنــا الــشــعــب تــفــويــضــًا جــديــدًا 
مــن أجــل إحـــال الــحــقــوق والــقــانــون، وعلينا 
أن نستخدمه فـــورًا«، واعــدًا ببدء املــشــاورات 
»فـــهـــم تــصــوراتــهــا  ــقـــوى الــســيــاســيــة لــــ ــع الـ مـ
حـــول تــعــزيــز الــحــيــاة الــســيــاســيــة والـــقـــدرات 

االجتماعية«.
في املقابل، ومن دون انتظار صدور النتائج 
ــــاف كـــوتـــشـــاريـــان  ــتـ ــ ــــرض ائـ ــتـ ــ ــلــــة، اعـ ــكــــامــ الــ
االنــــتــــخــــابــــي عـــلـــى وجـــــــود »تـــــزويـــــر ُمــنــظــم 
ــة عــمــلــيــات  ــعـ ــراجـ ــلـــب »مـ ــه«، وطـ ــ وُمـــخـــطـــط لــ

تـــراجـــعـــًا كــبــيــرًا بــعــد هــزيــمــة يـــريـــفـــان خــال 
الـــحـــرب األخـــيـــرة ضـــد أذربـــيـــجـــان فـــي إقليم 
نــاغــورنــو كـــارابـــاخ فــي خــريــف الــعــام 2020. 
الهزيمة  أرمينيا هــذه  فــي  كــثــيــرون  واعــتــبــر 
ما  الباد  في  بأزمة  إهانة وطنية وتسببت 
اضطر باشينيان إلى الدعوة إلى انتخابات 

الـــتـــزويـــر املــفــتــرضــة املــبــلــغ عــنــهــا بــعــنــايــة«، 
مشددًا على أنه لن »يعترف« بالنتائج حتى 
يــتــم الــنــظــر فــي »االنــتــهــاكــات«. وقــالــت كتلة 
كوتشاريان في بيان، إن نتائج االنتخابات 
»تــتــعــارض بشكل حــاد مــع مختلف مظاهر 
الــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة الــتــي شــهــدنــاهــا خــال 
ــرة وكــــافــــة نــتــائــج  ــيــ األشــــهــــر الــثــمــانــيــة األخــ
اســتــطــاعــات الــــــرأي، بــمــا فـــي ذلــــك الــدولــيــة 
منها، وأخيرًا مع العقل السليم«. وقد يبدو 
مـــا تــحــدثــت عــنــه »كــتــلــة أرمــيــنــيــا« منطقيًا 
بالنسبة لكثيرين، خصوصًا بعدما شهدت 
الذي  شعبية باشينيان، الصحافي السابق 
فــــي 2018 بــعــد  لــلــحــكــومــة  أصــــبــــح رئـــيـــســـًا 
القديمة،  الفاسدة  النخب  ثــورة سلمية ضد 

 بــتــعــزيــز شــرعــيــتــه. ويــتــهــم 
ً
تــشــريــعــيــة أمـــــا

أنصار سابقون كثر لباشينيان هذا األخير 
بأنه »خــائــن« لقبوله وقــف إطــاق الــنــار في 
كـــارابـــاخ وبـــاتـــوا يــدعــمــون خــصــومــه. وبعد 
ــثـــر مــــن 70 فــــي املــــائــــة مــن  حـــصـــولـــه عـــلـــى أكـ
األصـــــوات فـــي االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة في 
املرة  هــذه  يأمل  كــان باشينيان  العام 2018، 
بــالــحــصــول عــلــى نسبة 60 فــي املــائــة. إال أن 
حزبه  نيل  تتوقع  كانت  الـــرأي  استطاعات 
بـــحـــدود 25 فـــي املـــائـــة مـــن األصـــــــوات فــقــط، 

مقابل 29 في املائة لكتلة كوتشاريان.
ولطاملا ندد كوتشاريان، املقرب من الرئيس 
ــوتــــن، بـــعـــدم كـــفـــاءة  الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــ
ــًا نــفــســه عــلــى أنــــه قــيــادي  ــارحـ الـــحـــكـــومـــة، طـ
رئيسًا  كوتشاريان  كــان  فقد  بخبرة.  يتمتع 
لـــهـــذه الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة 
 ،2008 ــــى  إلـ  1998 مــــن  والـــفـــقـــيـــرة  الــجــبــلــيــة 
إال أنـــه اتــهــم فـــي الــســابــق بــعــمــلــيــات تــزويــر 
انتخابية ويستهدفه تحقيق بتهمة الفساد. 
وعــلــى الــرغــم مــن اتــهــامــات املــعــارضــة، أكــدت 
أن »االنتخابات  املركزية  االنتخابية  اللجنة 
جـــرت وفــقــًا لــلــقــانــون عــمــومــًا«. وأكــــد رئيس 
لــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات تـــيـــغـــران مــوكــوتــشــيــان، 
ــــس، أن حــزب  فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـ
»الـــعـــقـــد املــــدنــــي« يــمــكــنــه تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ــفــــرده. وأوضــــــــح أن الـــنـــتـــائـــج الــرســمــيــة  بــــمــ
النهائية ستعلن بعد 7 أيام من يوم تنظيم 
األحــد، بمشاركة 21  التي جرت  االنتخابات 
حزبًا وأربع كتل، وسط حالة من االستقطاب 

غير املسبوق.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

فرنسا تعاقب 
الماكرونية

إسقاط 
الحكومة 
السويدية

ــّكــــام مــنــاطــقــهــم  ــلـــدعـــوة الخـــتـــيـــار حــ ــقـــط، لـ فـ
ــّد مـــن قــبــل مــعــظــم املــحــلــلــن،  الــــــ13، فـــي مـــا عـ
السياسين  للقطيعة مع  تعبيرًا عن ميلهم 
املوجودين في الساحة، وليس مع السياسة 
بشكل عام. وأكد رئيس معهد االستطاعات 
الــفــرنــســي، »فــيــا فـــويـــس«، فـــرانـــســـوا ميكي 
مارتي، لصحيفة »ليبراسيون«، أن االمتناع 
القياسي يجد جذوره في دينامية فرنسية 
انطلقت منذ بداية 2000، ما يعني أن وباء 
العام، ليس بمقدوره  لعام ونصف  كورونا 
الــعــزوف.  الــســلــطــة لتفسير  يــكــون حــّجــة  أن 
اإللــيــزيــه،  على  كــارثــيــة  النتيجة  كــانــت  وإذا 
وسعي مــاكــرون لــواليــة ثانية، فــإن الجميع 
املعهد. وكــان »فيا  يتحمل املسؤولية، وفــق 
ــار فــــي دراســــــــة األســــبــــوع  ــ ــ ــــس«، قــــد أشـ ــويـ ــ فـ
ــزوف كـــــان مــتــوقــعــًا،  ــعــ ــــي، تـــفـــســـيـــرًا لــ ــــاضـ املـ
ــزالــــون مــســّيــســن،  إلــــى أن الــفــرنــســيــن ال يــ
لــكــنــهــم يـــفـــتـــقـــدون إلـــــى عــــــروض ســيــاســيــة 

تهديد »اليسار« مع اليمن بإسقاط حكومته.
رئيسة حزب  تزعمت  املــاضــيــة  ــام  األيـ وطيلة 
»اليسار« نوشي دادغوستار حملة سياسية 
وإعامية للضغط على لوفن من أجل القبول 
ــيـــده املـــســـاس  ــأيـ ــن تـ ــع عــ ــراجــ ــتــ بـــتـــســـويـــة، والــ
املساكن  إيــجــارات  سقف  فــي  ثابتة  بسياسة 
الشعبية. وكان أمام رئيس الحكومة مخرجان 
لــم يقبل بالتسوية:  لــهــمــا، فــي حـــال  ثــالــث  ال 
االســتــقــالــة أو اإلعـــان عــن انــتــخــابــات مبكرة. 
السويد  تعيش   2018 أيلول  ومنذ سبتمبر/ 
عــمــلــيــة تـــجـــاذب غــيــر مــســبــوق عــلــى مستوى 
البرملان. فبعدما تعهدت األحزاب السياسية، 
من اليسار واليمن، بعدم منح اليمن القومي 
أي  السويد«  »ديمقراطيو  حــزب  في  املتشدد 
نــفــوذ ســيــاســي، بــعــد حــصــولــه عــلــى نــحــو 17 
في املائة من أصوات الناخبن، اضطر لوفن 
الليبرالي لتشكيل  »الــوســط«  إلــى قبول دعــم 
حكومته في يناير/ كانون الثاني 2019. ويبدو 
أن ذهاب مختلف األحزاب في معسكر اليمن، 
ــتـــراكـــي«، إلـــى املــوافــقــة  وبـــدعـــم »الــيــســار االشـ
عــلــى مــقــتــرح زعـــيـــم »ديــمــقــراطــيــو الــســويــد« 
جــيــمــي أوكـــســـون، لــحــجــب الــثــقــة عــن حكومة 
يسار الوسط، يعد لحظة فارقة في سياسات 
األحــــزاب، بما يشكله مــن تــراجــع عــن التعهد 
السابق بمنعه من التأثير في السياسات، رغم 
أنه يحتل املرتبة الثالثة في البرملان السويدي.

باريس ـ العربي الجديد

أمس  فــرنــســا،  فــي  السياسيون   
ّ

دق
اإلثــنــن، نــاقــوس الــخــطــر، محذرين 
من »أزمة ديمقراطية« في هذا البلد، 
عن  الشعبية  االمتناع  نسبة  شّكلت  بعدما 
التصويت في الــدورة األولــى من انتخابات 
املناطق واملقاطعات الفرنسية، صفعة قوية، 
لــــأحــــزاب »الـــتـــقـــلـــيـــديـــة« ولــــحــــزب الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــنــاشــئ، »الــجــمــهــوريــة 
إلــى األمــــام«، ولليمن املــتــطــرف الـــذي شّكل 
الـــوطـــنـــيـــة  االقــــــتــــــراع  دورات  ــــي  فـ ــــوده  ــعـ ــ صـ
واملناطقية، منذ بداية األلفية الثالثة، إنذارًا 
شديدًا للجمهورية الخامسة. وصّوت ناخٌب 
 ثاثة ناخبن، في الدورة األولى 

ّ
من أصل كل

لــهــذه االنــتــخــابــات املــحــلــيــة الــتــي جـــرت أول 
من أمــس األحــد. وبعدما دعــي 47.7 ماين 
فرنسي لاقتراع، استجاب 15 مليون ناخب 

ناصر السهلي

البرملان،  إسقاط  مع  السويد،  دخلت 
ــــن، فــــي جــلــســة طـــارئـــة،  ــنـ ــ أمـــــس اإلثـ
ــتـــوافـــق  حــــكــــومــــة يــــســــار الــــــوســــــط، بـ
ــزاب يــمــن الـــوســـط والـــيـــمـــن املـــتـــشـــدد مع  ــ أحــ
حــــزب »الـــيـــســـار االشـــتـــراكـــي«، فـــي أزمــــة حكم 
الثقة«،  »حجب  بـ التصويت  ويعتبر  جــديــدة. 
بأغلبية  لوفن  ستيفان  حكومة  أسقط  الــذي 
181 صوتًا )من أصل 349 برملانيًا( تاريخيًا، 
إذ إنها املرة األولى منذ 1980 التي يجري فيه 

اقتراح حجب ثقة حظي بأغلبية كافية.
وبات لوفن في وضع تصريف أعمال، إلى أن 
يقرر خال أسبوع ما إذا كانت الباد ستذهب 
نحو مــداوالت لتكليف رئيس حكومة جديد، 
من  شهرًا   15 نحو  قبل  مبكرة،  انتخابات  أو 
مــوعــدهــا الــرســمــي. وســيــســعــى يــمــن الــوســط 
لــه لتشكيل  الــبــرملــان  عــلــى تكليف  لــلــحــصــول 
حكومة بديلة، وسط خافات عميقة على دور 
يمن متشدد، بات يؤثر على السياسة، على 
عكس تعهد األحــزاب بعدم التعاون معه بعد 

انتخابات 2018.
اليميني  السويد«  »ديمقراطيو  حــزب  وشكل 
املتشدد دافعًا قويًا لحصول حجب الثقة على 
اليسار  بتوافق  غريبة،  بــدت  برملانية  أغلبية 
واليمن على إسقاط حكومة مرضي عنها من 
اليسار الــســويــدي. وكــانــت األزمـــة قــد تفجرت 
على خلفية قضية اإلسكان، والخشية من عدم 
كشف  بعدما   ،

ً
مستقبا للمواطنن  تأمينها 

لــوفــن عــن تــوافــق مــع حــزب »الــوســط« )يمن 
وســـط(، لترك الــســوق يحدد أســعــار إيــجــارات 
، أي دون سقف كما هو معمول 

ً
املنازل مستقبا

بــه الــيــوم. وأثــــار ذلـــك املــوقــف مــعــارضــة حــزب 
»اليسار االشتراكي« )28 مقعدًا(، الذي يشكل 
مــع آخــريــن أرضــيــة برملانية للوفن، مــا دفعه 
خال األيام املاضية لتأييد مقترح حجب الثقة 
باتفاق غير مباشر مع »ديمقراطيو السويد« 
اليميني القومي املتشدد، ودعم يمن الوسط.  
وللمرة األولــى منذ تشكيل الحكومة، بدعم 
من حزب البيئة )أقرب إلى اليسار(، وحزب 
»الوسط« )ليبرالي(، في 2018، واجه لوفن 
مقترح حجب ثقة توافقي في البرملان، بدعم 
ــراكــــي«، ألقــصــى  ــتــ ــيـــســـار االشــ مـــن حــــزب »الـ
الــيــمــن فـــي »ديــمــقــراطــيــو الــســويــد« ويــمــن 
الوسط »موداراتا« )االعتدال(، إلجباره على 
عدم املوافقة على مقترح الليبرالين بتبني 
. ووجــد 

ً
ــارات املـــنـــازل مــســتــقــبــا قــانــون إيـــجـ

لوفن نفسه في معضلة حقيقية بن املوافقة 
على مقترح »الوسط« القاضي بترك السوق 
ــارات املـــســـاكـــن، املــبــنــيــة  ــجــ ــار إيــ ــعـ يـــحـــدد أسـ
، وليس بسقف كما هو املعتاد، وبن 

ً
مستقبا

تلبي طــمــوحــاتــهــم. ومـــن جملة مــا خـــرج به 
االكتراث باالنتخابات  ة 

ّ
قل أن  أيضًا،  املعهد 

أكثر بأي  الفرنسين  اهتمام  املناطقية، هو 
الرئاسة،  أي  الوطني،  الصعيد  على  اقتراع 
التي  الشخصية  هــويــة  حـــول  قلقهم  وســـط 
إلدارة  املــقــبــل،  الــعــام  يــخــتــاروهــا  أن  عليهم 

بادهم.
مـــن دون شـــــّك، تــظــّهــر نــســبــة االمـــتـــنـــاع في 
القلق،  هــذا  الفرنسية،  املحلية  االنتخابات 
يًا، إذ لم ينفع إقحام املتنافسن جميعهم، 

ّ
جل

لـــقـــضـــايـــا األمـــــــن واإلســـــــــام واإلرهـــــــــــاب فــي 
مركزية«،  ال  »إداريـــة  النتخابات  حماتهم، 
تــــدور فــي األصــــل فــي فــلــك تــأمــن الــخــدمــات 
ــقـــل والـــطـــبـــابـــة، ومـــــا يــعــنــى بــتــحــســن  ــنـ والـ

مستوى العيش في املناطق. 
ووّجهت نتائج الدورة األولى من انتخابات 
 6 ســـنـــوات(، الصفعة 

ّ
املــنــاطــق )تـــجـــري كـــل

»الجمهورية  الفتي،  ماكرون  لحزب  األقــوى 
إلـــى االمـــــام«، الــــذي حـــرم حــتــى فــي عـــدد من 
املـــنـــاطـــق مـــن خــــوض املــنــافــســة فـــي الـــــدورة 
الثانية، بعدما لم يحصل فيها على العتبة 
الازمة )10 في املائة(، وحلوله خلف الحزب 
الــذي عمل ماكرون جاهدًا على  االشتراكي، 
تشتيته. وكــان يفترض أن يكون استحقاق 
ــاكـــرون وحــزبــه،  املــنــاطــق، الــتــمــريــن األول ملـ

وإذا كــــان جــوهــر الـــخـــاف األخـــيـــر تــمــثــل في 
استجابة لوفن لضغوط الليبرالين، كشرط 
رئيس لتقديم الحزب في 2019 دعما برملانيا 
لــحــكــومــتــه، فــقــد حــــاول الـــحـــزب »االجــتــمــاعــي 
الــديــمــقــراطــي« الــحــاكــم تــأخــيــر حــجــب الــثــقــة، 
بــتــقــديــمــه مــقــتــرحــًا لــتــأخــيــر مــنــاقــشــة قــانــون 
اإليــــجــــارات الــجــديــد حــتــى ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
املقترح،  اليسار االشتراكي  املقبل. لكن رفض 
فـــتـــح الـــــبـــــاب أمــــــــام الـــيـــمـــن ويــــمــــن الـــوســـط 
استقرار  لزعزعة  فرصة  القتناص  السويدي 

تحالف الحكم في استوكهولم.
وال تــتــوقــف مشكلة الــحــكــم فــي الــســويــد عند 

ــابــــات لــلــمــرة  ــتــــخــ الـــــــذي يــــخــــوض هــــــذه االنــ
األولــــــــى، عـــلـــى إعـــــــادة تــجــمــيــع الــفــرنــســيــن 
الــذيــن صــّوتــوا لــه فــي 2017 للرئاسة، حول 
ــات كثيرة منذ 

ّ
الـــذي مني بــخــض بــرنــامــجــه، 

دخول هذا االشتراكي السابق إلى اإلليزيه. 
ــان يــفــتــرض أن يــكــون اخــتــبــارًا إلمكانية  وكـ
ــى مــــؤســــســــات املـــجـــالـــس  ــ ولـــــــوج الــــحــــزب إلــ
الفشل  اإلقليمية للمرة األولـــى. ويــأتــي هــذا 
الـــذريـــع لــلــمــاكــرونــيــة، مــؤشــرًا إلـــى إمكانية 
»أفولها« سريعًا، وهو ما سُيختبر جّديًا في 
د 

ّ
الرئاسيات. لكن بإمكان ماكرون، الذي جن

أنفاسه  يلتقط  أن  الــســبــاق،  لــهــذا  13 وزيــــرًا 
. فذكرى خروج اليمن وفرانسوا فيون 

ً
قليا

مــن ســبــاق الــرئــاســة املـــاضـــي، بفضيحة، ال 
تزال ماثلة في األذهان. كما أن استطاعات 
الــــرأي تــشــيــر إلـــى اســتــمــرار الــثــقــة الشعبية 
بــالــرئــيــس، بــحــدود 40 فــي املـــائـــة، مــا يبقي 
هــو منافس زعيمة   

ّ
بــأن يظل على توقعات 

الــيــمــن املــتــطــرف مــاريــن لــوبــان، فــي الـــدورة 
الثانية من رئاسيات 2022. 

 قويًا لحزبي 
ً
أمــا االنتخابات  ومنحت هــذه 

الجمهوريون  الكاسيكين،  واليسار  اليمن 
ــودة إلـــــــى مــوقــعــهــمــا  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ واالشــــــتــــــراكــــــي، بـ
انتخابي  تــوجــه  وإلـــى  التقليدي،  التنافسي 
ــائـــدًا فـــي فــرنــســا مــنــذ نــهــايــة الــحــرب   سـ

ّ
ــل ظــ

اليمن  وحظي   .2017 حتى  الثانية  العاملية 
 مــحــافــظــًا عــلــى مواقعه 

ّ
بــدفــعــة قــويــة، إذ ظـــل

املنتهية واليتهم  عــودة وجــوهــه  مــع  عمومًا 
كزافييه  الــوســطــي  ولليميني  املــنــاطــق،  فــي 
بــرتــران، رئــيــس منطقة أو دو فــرانــس، الــذي 
املـــنـــاطـــق وحــمــلــة  بــــن حـــمـــلـــة  زاوج أخــــيــــرًا 
ــو يــــعــــد أحــــد  ــ ــ ــل، وهـ ــبــ ــقــ ــة لــــلــــعــــام املــ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
املنافسن الشرسن املحتملن ملاكرون. وإذا 
كان الجميع يتحملون املسؤولية حول نسبة 
االمتناع القياسية، فإن األحزاب التقليدية، ال 
سيما في اليمن، قد نجحت في التخلص من 
ابتزاز »الجمهورية إلى األمــام«، الذي حاول 
ــــدورة  تــصــديــر نــفــســه »صـــانـــع مـــلـــوك« فـــي الـ
الــثــانــيــة املــنــتــظــرة لــهــذه االنــتــخــابــات، األحــد 

املقبل.
الــتــقــلــيــديــة قــد فوجئت  ــزاب  ــ وإذا كــانــت األحـ
بــمــا حــقــقــتــه، وال ســيــمــا »االشـــتـــراكـــي« الــذي 
أكـــد قــدرتــه عــلــى الــصــمــود، وكــذلــك الــخــضــر، 
مــقــارنــة بــمــا كـــانـــت أظــهــرتــه االســتــطــاعــات 
مــن إمــكــانــيــة اخـــتـــراق مــهــم لليمن املــتــطــرف 
)بحدود 6 مناطق(، فإن ما تأكد هو أن حزب 
ــادر عــلــى الـــخـــروج من  ــ لـــوبـــان، يــبــقــى غــيــر قـ
وتراجعت  املحللن.  الــكــأس«، بحسب  »كعب 
»التجمع الوطني«، من 28  نسبة التصويت لـ
املناطق عــام 2015،  انتخابات  فــي  املــائــة  فــي 
إلــى 18 في املائة هــذا الــعــام، ما دفــع قياديي 
الــحــزب إلـــى اعــتــبــار أن »االنــتــفــاضــة ال تــزال 
 ناخبيهم 

ّ
الثانية، وحــث الــدورة  ممكنة« في 

على التحرك. وعلى الرغم من تحميل لوبان، 
السلطة، املسؤولية حول نسبة االمتناع، إال 
أن النتائج تؤكد أنها لم تستفد من إخفاقات 

ماكرون، ال سيما أزمة السترات الصفراء.
وجــــاءت نــتــائــج الــيــمــن املــتــطــرف أقـــل بكثير 
)املنشق  إذ كان تييري مارنييه  املتوقع،  من 
»التجّمع  ح الوحيد لـ

ّ
عن الجمهورين(، املرش

الــوطــنــي« الــقــادر على تــصــّدر الـــدورة األولــى 
في منطقة وحيدة، هي بروفانس- آلب -كوت 
املنطقة  رئيس  مقابل  املــائــة(،  في   36( دازور 
موزولييه  رونـــو  اليميني  واليــتــه،  املنتهية 
)31 فــي املـــائـــة(. ودعـــا االخــيــر إلـــى االنــقــاب 
على النتيجة في الدورة الثانية، فيما رفض 
الخضر األوروبيون دعم الئحة »االشتراكي - 
ت ثالثة، لقطع الطريق على 

ّ
الخضر« التي حل

فوز اليمن املتطرف. 
واعــتــبــرت صــحــيــفــة »لــوفــيــغــارو« أمــــس، أنــه 
بــداًل من رصــد مــوازيــن الــقــوى، وتحية الفوز 
الهائلة  االمتناع  فإن نسبة  لليمن،  املفاجئ 
املدنية«.  الحياة  على  الخطر  ناقوس  ــت 

ّ
»دق

الخطأ اإلســراع  أنه من  واعتبرت »لوموند«، 
ــتـــطـــرف،  ــمـــن املـ ــيـ إلــــــى الـــتـــهـــنـــئـــة بــــتــــراجــــع الـ
متسائلة عن »القيمة التي يمكن أن يمنحها 
الفوز، وسط نسبة العزوف هذه؟«. وتحدثت 

عن »تخٍل ديمقراطي مقلق«.

قانون اإليجارات، بل تتجاوز ذلك إلى امتعاض 
واللجوء، وهي  الهجرة  واضــح من سياسات 
قضية يلعب على وترها »ديمقراطيو السويد«، 
ويـــتـــســـاوق مــعــهــا يــمــن الـــوســـط، وبــاألخــص 
إيبا  بزعامة  املسيحي«  »الديمقراطي  الحزب 
بـــوســـك، الـــذيـــن يـــتـــخـــذون مــوقــفــًا ســلــبــيــًا من 
الاجئن كقضية مركزية، و»االعتدال« بزعامة 
أولف كريسترسون، الساعي لترؤس حكومة 
املتشدد.  اليمن  يمن وســط، دون تعاون مع 
وتتعرض الحكومة النتقادات مستمرة بشأن 
سياسة الهجرة، رغم محاوالت يسار الوسط 
الـــظـــهـــور بــمــظــهــر املـــتـــشـــدد فــيــهــا مــنــذ 2016. 
ويـــطـــالـــب الــيــمــن بــتــبــنــي ســـيـــاســـات تــرحــيــل 
األصلية،  دولهم  إلــى  مؤقتة  بصفة  الاجئن 
فيما يذهب القوميون املتشددون إلى ضرورة 
تبني بادهم النموذج الدنماركي مع الاجئن 
وريفها  دمشق  منطقتي  باعتبار  السورين، 

»آمنتن« لترحيل اآلتن منهما.
تدفق  ذروة  في  استقبلت  قد  السويد  وكانت 
مــنــهــم،  ــًا  ــفـ ألـ  163 نـــحـــو   2015 فــــي  الـــاجـــئـــن 
ــا دفـــــع الــحــكــومــة  أغــلــبــهــم مــــن الــــســــوريــــن، مــ
النتهاج سياسة متشددة في األعوام التالية، 
ــا مـــع الـــدنـــمـــارك، منعًا  حــيــث أغــلــقــت حـــدودهـ
لــوصــول املــزيــد مــن الــاجــئــن. واســتــغــل حزب 
»ديــمــقــراطــيــو الــســويــد« الــجــلــســة الــبــرملــانــيــة، 
أمس اإلثنن، ملهاجمة سياسات الحكومة في 
واألزمـــات  والبطالة  الجريمة  انتشار  قضايا 
االقتصادية واالجتماعية، مركزًا على »غياب 
ســيــاســات هــجــرة ودمــــج واضـــحـــة، مــا يجعل 
ــه أزمـــــة وجــــوديــــة تــاريــخــيــة«،  ــواجـ الـــســـويـــد تـ

بحسب أوكسون.
بداية  منذ  ممتدة  السويد  فــي  الحكم  وأزمـــة 
ــتــــراكــــي«  االشــ ــيــــســــار  »الــ وجـــــد  حـــيـــث   ،2019
بعدما  الــحــكــومــة،  على  التأثير  خـــارج  نفسه 
دخــل لوفن )وهــو شخصية نقابية سابقًا(، 
»اتــفــاق يــنــايــر«، مــع حزب  فــي اتــفــاق، سمي بـــ
البرملان، بعد 4  »الــوســط« لتأمن أغلبية في 
السياسين بتشكيل حكومة  أشهر من فشل 
أن  ــبــــدو  ويــ انـــتـــخـــابـــات 2018.  خــلــفــيــة  عـــلـــى 
اليسار حاول من خال اقتناص فرصة أزمة 
ــارات« أن يــثــبــت مـــرة أخــــرى أن دعمه  »اإليــــجــ
الثقة عن  التصويت لحجب  البرملاني، وعــدم 
رئيس حكومة يسار وسط، ليس أمرًا مسلمًا 
به. ويبدو غريبًا أن يتوافق حزبان متنافران 
في اليسار واليمن القومي املتشدد إلسقاط 
ــأزق حــقــيــقــي  ــ ــــى مــ ــو مــــا يــشــيــر إلـ ــ لــــوفــــن، وهـ
هذا  بــدأ  أن  منذ  السويدية  السياسة  تعيشه 
اليمن يفرض نفسه على الساحة السياسية، 
بعد تزايد شعبيته على خلفية خطاب ينتقد 
باألساس سياسة وجود الجئن ومهاجرين 

وإبراز مشاكل الدمج في املجتمع.

)Getty/حزب باشينيان يمكنه تشكيل الحكومة بمفرده )سيليستينو آرس

فشل ماكرون في إعادة تجميع الفرنسيين حول برنامجه )كريستيان هارتمان/فرانس برس(

أسقطت نتائج 
االنتخابات المحلية 

في فرنسا، مرة 
جديدة، أحالم اليمين 

المتطرف، فيما 
وّجهت صفعة 

قوية لحزب الرئيس 
إيمانويل ماكرون، 

الجمهورية إلى 
األمام، بعد الهزيمة 

االنتخابية التي لحقت 
به. أما نسبة العزوف 

التاريخية، فكانت سببًا 
لبروز أصوات عبّرت 

عن قلقها

المتشدد  القومي  واليمين  اليسار  في  متنافرين  حزبين  توافق  يشير 
سياسي  مــأزق  إلى  لوفين  ستيفان  حكومة  إلسقاط  السويد  في 
حقيقي في البلد، خصوصًا مع تزايد شعبية »ديمقراطيي السويد«

الحدثقضية

صفعة سياسية بعد الهزيمة 
في االنتخابات المحلية

توافق يساري ويميني 
للمرة األولى منذ 1980

متابعة

أمل لليسار
رأى السكرتير األول للحزب 

االشتراكي الفرنسي، 
أوليفييه فور، أن كتلة 
الحزب و»الخضر«، قد 

تفوز بـ7 مناطق األحد 
المقبل. وقال فور إن 
5 مناطق بيد اليسار 

)فاز رؤساؤها من اليساريين 
المنتهية واليتهم 

بالدورة األولى(، إضافة 
إلى بايي دو ال لوار، وإيل 

دو فرانس، »اللتين بإمكاننا 
الفوز بهما«.

أبدت الصحف قلقًا 
على الديمقراطية 

الفرنسية

ال تتوقف مشكلة الحكم 
بالسويد عند قانون 

إيجارات المنازل

خسر ماكرون فرصة 
ابتزاز اليمين في الدورة 

الثانية

اعترض ائتالف كوتشاريان 
على وجود »تزوير منظم 

ومخطط له«

سيسعى يمين الوسط 
للحصول على التكليف 

لتشكيل حكومة

حقق رئيس الوزراء 
األرميني نيكول باشينيان 

فوزًا مريحًا في االنتخابات 
التشريعية، وسط احتجاج 

منافسه الرئيسي روبرت 
كوتشاريان

Tuesday 22 June 2021 Tuesday 22 June 2021
الثالثاء 22 يونيو/ حزيران 2021 م  12  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2486  السنة السابعة الثالثاء 22 يونيو/ حزيران 2021 م  12  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2486  السنة السابعة
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سياسة

تناوب بوتين ومدفيديف 
على تصدر القائمة 

منذ 2007

سامر إلياس

انتخابات  على  أشــهــر  ثــاثــة  قبل 
ــا« الـــروســـي  ــ ــدومـ ــ »الـ ـــ ــ مـــصـــيـــريـــة لـ
)البرملان(، استبعد حزب »روسيا 
املوحدة« الحاكم، رئيسه ديمتري مدفيديف، 
الــقــائــمــة االنــتــخــابــيــة الفيدرالية  عــن صــــدارة 
ــلـــحـــزب الـــــــذي تــــراجــــعــــت شــعــبــيــتــه كـــثـــيـــرًا،  لـ
ألسباب كثيرة، أبرزها تراجع دخل املواطنني، 
ــرات وبــــــاء كـــــورونـــــا، وتـــــــورط بــعــض  ــيــ ــأثــ وتــ
املــســؤولــني فــي قــضــايــا فــســاد. وفـــي مفاجأة 
مــن الــعــيــار الثقيل، عــرض الــرئــيــس الــروســي 
فاديمير بــوتــني، خــال مؤتمر الــحــزب، يوم 
الــســبــت املـــاضـــي، أســمــاء الــشــخــصــيــات التي 
ســتــتــصــدر قــائــمــة الـــحـــزب فـــي االنــتــخــابــات 

املقررة في 19 سبتمبر/أيلول املقبل.
انـــتـــخـــابـــات 2007، ال  مـــنـــذ  ــلـــمـــرة األولـــــــى  ولـ
يــقــود قــائــمــة الــحــزب شــخــص واحــــد، بعدما 
ــوتــــني ومــــدفــــيــــديــــف عـــلـــى تـــصـــّدر  ــــاوب بــ ــنـ ــ تـ
ــارك الـــحـــزب فـــي االنــتــخــابــات  الــقــائــمــة. ويـــشـ
ــخــــاص، مــنــهــم  بــقــائــمــة يـــقـــودهـــا خــمــســة أشــ
بوتني  ثــقــيــان«، بحسب وصــف  »سياسيان 
ــة، ســـيـــرغـــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ لــــــوزيــــــري الــــــدفــــــاع والـ
ــة إلـــى  شـــويـــغـــو وســـيـــرغـــي الفـــــــــروف، إضــــافــ
ثـــــاث شــخــصــيــات »تــــكــــنــــوقــــراط« ســاهــمــوا 
بــشــكــل الفــــت فـــي تــطــور روســـيـــا وحــمــايــتــهــا 
األطباء  كبير  وهــم  املاضيني،  العامني  خــال 
بــلــدة كوموناركا  فــي  رقــم 40  فــي املستشفى 
بروتسينكوف،  دينيس  موسكو،  بضواحي 
الـــــذي كــــان رافـــــق بـــوتـــني فـــي جـــولـــة تــفــقــديــة 

ــقــــل مــوقــع  الـــطـــاقـــم الـــقـــريـــب مــــن بــــوتــــني. ونــ
ــاري عـــن مــصــدر مــقــرب من  ــبـ »مــــيــــدوزا« اإلخـ
 األخير »كان متأكدًا حتى بداية 

ّ
مدفيديف، أن

ه سوف يتصدر القائمة 
ّ
األسبوع املاضي، أن

األخير   
ّ
أن إلــى  مشيرًا  لــلــحــزب«،  االنتخابية 

»عــرف بموضوع استبعاده من القائمة قبل 
يومني أو ثاثة أيام فقط من انعقاد املؤتمر«. 
 
ّ
ــر قـــولـــه إن ونـــقـــل »مــــيــــدوزا« عـــن مـــصـــدر آخــ
بوتني »وضــع مدفيديف أمــام األمــر الواقع«، 
ما يفسر املزاج السيئ لألخير أثناء املؤتمر، 

والذي انعكس على تعابير وجهه.
وبدأ الحديث عن إمكانية استبعاد مدفيديف 
عن رأس القائمة منذ أشهر. وفي 8 يونيو/

حــزيــران الــحــالــي، نقل مــوقــع »إر بــي كــا« عن 
 »السيناريو 

ّ
الــرئــاســة، أن مــصــدر فــي ديـــوان 

روسيا  لحزب  االنتخابية  للقائمة  الرئيسي 
ــن عــــــدم حـــصـــرهـــا فــي  ــ املــــــوحــــــدة، يـــنـــطـــلـــق مـ
شخصية واحـــدة فــي حــال عــدم رغبة بوتني 

في ذلك، بل إدراج عدد من الشخصيات«.

وإضافة إلى رئاسة الحزب، يشغل مدفيديف 
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس األمــــــن، وهــو 
مــنــصــب أقــــرب إلـــى الــفــخــري، ابــتــكــره بــوتــني 
لــصــديــقــه بــعــد اســتــقــالــة األخـــيـــر مـــن رئــاســة 
مدفيديف  2020. وشغل  في مطلع  الحكومة 
الــروســي بني 2008 و2012،  الرئيس  منصب 
ضمن عملية تبادل املناصب قبل عودة بوتني 
الــرئــاســة. وتــراجــعــت شعبية مدفيديف  إلــى 
بشكل كبير منذ تبني حكومته في عام 2018 
قــانــون رفــع الــســن الــتــقــاعــدي، والحــقــا غيابه 
أحــدث  وفـــي  عمليا.  السياسية  الــســاحــة  عــن 
اســـتـــطـــاعـــات رأي نــظــمــهــا املـــركـــز الـــروســـي 
الحكومي،  »فينسوم«  الــعــام،  الـــرأي  لــدراســة 
ــهــم ال يثقون في 

ّ
فــإن 66.6 فــي املــائــة قــالــوا إن

مدفيديف. وأظهرت نتائج االستطاع ذاتها 
 الثقة في رئيس الحزب الشيوعي الروسي، 

ّ
أن

غينادي زوغانوف، ورئيس الحزب الليبرالي 
أكبر  جيرينوفسكي،  فاديمير  الديمقراطي، 
الثقة بمدفيديف وبقادة »روسيا  بكثير من 
املوحدة«، ما يمكن أن يفسر إبعاد مدفيديف 

وقادة الحزب اآلخرين عن القائمة.
اختار بعناية  الكرملني   

ّ
أن املقابل، يبدو  في 

»روسيا  قائمة  لتصدر  الــقــائــد«  »الخماسي 
ــع أهــــــــداف كــســب  املـــــوحـــــدة« بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــ
أكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن الــجــمــهــور االنــتــخــابــي. 
قــوة روسيا الصاعدة،  ففي ظل الحديث عن 
واإلنــــجــــازات الــعــســكــريــة، وتــحــديــث الجيش 

زادت شعبية  تقهر«،  ال  »أسلحة  بـ وتــزويــده 
شويغو كمدافع عن قوة البلد في وجه حلف 
شــمــال األطــلــســي »نـــاتـــو«. ومـــع الــحــديــث في 
»بـــروبـــاغـــانـــدا« الــكــرمــلــني عـــن عــــودة روســيــا 
عـــاملـــيـــا كـــقـــوة عـــظـــمـــى، وتــعــطــيــل مـــحـــاوالت 
الــغــرب لــلــحــّد مــن تــطــورهــا، يــبــرز بــقــوة اســم 
الوطنية والقيم  الــوزيــر الفــروف كمدافع عن 
الــروســيــة ومــصــالــح روســيــا فــي الــعــالــم على 
رأس دبلوماسية نشطة. وعلى الرغم من عدم 
بالسياسة،  األخــرى  الثاثة  األسماء  ارتباط 
 االختيار يصب في دعم حديث الكرملني 

ّ
فإن

عــن تــركــيــزه عــلــى قــضــايــا تحسني الــخــدمــات 
ــادة  الــطــبــيــة، وأوضــــاع األطــفــال واألســــر، وزيـ
ــار فــــي قــــطــــاع الــتــعــلــيــم وتــحــســني  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ

نوعيته.

أغلبية دستورية
»الـــتـــضـــحـــيـــة«  ــرر  ــ قــ ــلـــني  ــكـــرمـ الـ  

ّ
أن وواضــــــــح 

بــصــديــق بــوتــني الــوفــي مــدفــيــديــف، مــن أجــل 
ضـــمـــان أغــلــبــيــة دســـتـــوريـــة فــــي انــتــخــابــات 
الخريف املقبل، واختار شخصيات يمكن أن 
ترفع أسهم الحزب لدى الجمهور االنتخابي 
املـــتـــردد، بــعــدمــا تــعــرضــت شــعــبــيــة »روســيــا 

املوحدة« لهزات بسبب فضائح الفساد.
 الــحــزب قـــادر على كسب 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

أكثر من نصف مقاعد »الــدومــا« وتمرير أّي 
قوانني تحتاج إلى ثلثي األصــوات بتحالفه 
مع أحزاب »املعارضة النظامية« )الشيوعي، 
الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي، وروســيــا الــعــادلــة(، 
وإقــــــــرار قــــوانــــني تــحــظــر تـــرشـــح املـــعـــارضـــني 
الــلــيــبــرالــيــني، يـــبـــدو أن أهــمــيــة االنــتــخــابــات 
ال   ،2024 فــي  السلطة  انتقال  آلــيــات  لتحديد 
تسمح بأي خطأ، ما دفع بوتني إلى التدخل 
الحصول  أجـــل  مــن  املــوقــف  لحسم  شخصيا 
الــدومــا  أكــثــر مــن ثلثي أعــضــاء مجلس  على 
املــقــبــل، أي أكــثــر مــن 300 عــضــو. ويبلغ عدد 
أعــضــاء كتلة »روســيــا املــوحــدة« فــي مجلس 
»الــدومــا« الــحــالــي، 335 عــضــوًا، ولــم يترشح 
نحو نصفهم لانتخابات املقبلة. وفي حني 
تبلغ نسبة تأييد »روسيا املوحدة« نحو 30 
في املائة، بحسب استطاعات نهاية إبريل/
 الــكــرمــلــني حــــّدد هــدفــا 

ّ
نــيــســان املـــاضـــي، فــــإن

 45 بالحصول على  املاضي  العام  نهاية  في 
في املائة من األصــوات عبر القائمة، على أن 
يستكمل ما يريد عبر املرشحني في الدوائر. 
 »الدوما« يتألف من 450 عضوًا، 

ّ
ومعلوم أن

ــرة  ــ ُيــنــتــخــب نــصــفــهــم عـــبـــر الـــقـــوائـــم فــــي دائـ
انتخابية واحــدة على صعيد روســيــا، فيما 

ُينتخب النصف اآلخر في الدوائر املحلية.

يسعى الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين إلى 

ضمان أغلبية دستورية 
في انتخابات الدوما في 

سبتمبر، وسط تراجع 
شعبية حزب »روسيا 

الموحدة«، ما دفعه 
إلى التضحية بصديقه 

ديمتري مدفيديف، 
وفرض أسماء يعتبرها 

أكثر قبوًال

)Getty( 2018 غاب مدفيديف عن الساحة السياسية عمليًا منذ

فــي مـــــــارس/آذار 2020 لــقــســم الــعــزل ملرضى 
كوزنيتسوفا،  وآنـــا  املستشفى،  فــي  كــورونــا 
والتي  الــرئــيــس،  لــدى  الطفل  مفوضة حقوق 
وجوب  حــول  بتصريحاتها  أخيرًا  اشتهرت 
عدم مشاركة األطفال القاصرين في تظاهرات 
»الــدواعــش«  أطفال  وإعـــادة مئات  املعارضة، 
ــة والــــــعــــــراق. كـــمـــا تــضــّم  ــوريــ ــن ســ الــــــــروس مــ
»الجبهة  ملنظمة  املشاركة  الرئيسة  الائحة، 
الــشــعــبــيــة الــــروســــيــــة«، يــلــيــنــا شــمــيــلــيــوفــا، 
ــة  ــبـ واملــــعــــروفــــة بــــإدارتــــهــــا صــــنــــدوق »املـــوهـ
والنجاح« الذي يطور مركز »سيريوس« في 

مدينة سوتشي لألطفال املتفوقني.
 الشخصيات التي تتصدر القائمة 

ّ
والافت أن

ليسوا أعضاء في الحزب، باستثناء شويغو 
الذي يشارك للمرة األولى منذ 2003 في قائمة 
الــذي أسسه مع عدد من السياسيني  الحزب 
الروس، بعد دمج عدد من األحزاب والحركات 
ليتحول إلى حزب السلطة. ويرجح أاّل يشارك 
ــا«  املـــرشـــحـــون الــخــمــســة فـــي أعـــمـــال »الــــدومــ
حاليا.  إليهم  املوكلة  للمهمات  نظرًا  املقبلة، 
ومــعــلــوم أن الــطــبــيــب بــروتــســيــنــكــوف، أعــلــن 
ه كان ال ينوي الترشح لانتخابات، نظرًا 

ّ
أن

ــــه يــفــضــل الــتــفــرغ لــعــمــلــه فـــي املــســتــشــفــى، 
ّ
ألن

وليست لديه القدرة في مجال صوغ القوانني 
 الــطــبــيــب الـــروســـي غــّيــر 

ّ
والــتــشــريــعــات. لــكــن

رأيــــــه، بــعــدمــا تـــحـــدث إلـــيـــه بـــوتـــني، وأقــنــعــه 
بأهمية تعميم تجربة محاربة كورونا على 
ــــان عن  جــمــيــع املــنــاطــق الـــروســـيـــة، قــبــل اإلعـ
الــقــائــمــة، بــحــســب مـــا صــــّرح بــروتــســيــنــكــوف 
جهتها،  مــن  الحكومية.   »1 »روســيــا  ملحطة 
ها فوجئت باختيارها في 

ّ
قالت شميليوفا إن

 الرئيس أخبرها باختياره قبل 
ّ
القائمة، وإن

 من املبكر 
ّ
يوم فقط من املؤتمر. وأضافت أن

وفــي  املستقبلية،  مخططاتها  عــن  الــحــديــث 
كما  البرملاني.  للعمل  ستتفرغ  كانت  إذا  مــا 
فريق  ــهــا تعمل ضمن 

ّ
أن أكــدت كوزنيتسوفا 

بقراراته.  مرتبط  فمصيرها  ولذلك  الرئيس، 
ــه أرســل 

ّ
وذكــر موقع »إر بــي كــا« الــروســي، أن

طــلــبــني لــــوزارتــــي الـــدفـــاع والــخــارجــيــة حــول 
املستقبلية،  والفــــــروف  شــويــغــو  مــخــطــطــات 
ه لم يحصل على جواب بخصوص العمل 

ّ
لكن

في الدوما.

أمام األمر الواقع
الروسية،  ونقل موقع »بــي بي ســي« باللغة 
 
ّ
عــن مــصــدر فــي قــيــادة »روســيــا املــوحــدة« أن
99 فــي املــائــة مــن أعــضــاء الــحــزب لــم يعلموا 
فــي صبيحة يــوم  إاّل  بــاســتــبــعــاد مــدفــيــديــف 
 الـــقـــرار اتــخــذ بــســّريــة مـــن قبل 

ّ
املــؤتــمــر، وأن

استنجاد بالفروف وشويغو إلنقاذ »روسيا الموحدة«
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