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وزير اإلعالم: غالبية 
الموقوفين ينتمون 

للنظام البائد

ألقي القبض على 
المجموعة االنقالبية 

ومنها 18 ضابطًا

اعتبر مجاهد أن 
خطر »داعش« في 

أفغانستان ليس كبيرًا

للحديث تتمة...

لم يكن اإلعالن أمس الثالثاء عن إحباط محاولة انقالبية في السودان، مفاجئًا، بعد 
مناطق  شهدتها  التي  االحتجاجية  التحركات  أحدثها  كان  المؤشرات  من  سلسلة 

شرق البالد، غير أن تطور يوم أمس زاد المخاوف على المرحلة االنتقالية في البالد

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بــعــد أيـــام مــن الـــحـــراك االحــتــجــاجــي 
ــــودان، وإغـــــــاق املـــوانـــئ  ــســ ــ شـــــرق الــ
األحمر،  البحر  الواقعة على ساحل 
ــل  ــى داخـ ــطـــرق الـــبـــّريـــة الـــواصـــلـــة إلــ وقـــطـــع الـ
الـــبـــاد، وتــكــاثــر الــحــديــث عــن انــقــاب جديد 
ــيــــون،  ــودانــ ــســ ــفــــاق الــ ــتــ يـــقـــتـــرب مـــــوعـــــده، اســ
فــجــر أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى إعـــان عــن إفــشــال 
االنتقالية،  السلطة  عــلــى  انــقــابــيــة  مــحــاولــة 
نفذها ضباط من ساح املدرعات في منطقة 
الــشــجــرة جــنــوبــي الــخــرطــوم، لــيــزيــد ذلـــك من 
املــــخــــاوف عــلــى مــصــيــر املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة 
آخــر.  بــعــد  يــومــا  الــتــي تتضاعف هشاشتها 
ــة الــــتــــي كــــانــــت مـــتـــوقـــعـــة بــعــد  ــاولــ هـــــذه املــــحــ
الــتــطــورات األخــيــرة، والــتــي وضعتها بعض 
الــقــوى فــي ســيــاق محاولة االنــقــضــاض على 
عنها،  املنبثقة  والسلطة  ونتائجها  الــثــورة 
وإفشال املرحلة االنتقالية، ُوّجهت االتهامات 
ــام الـــرئـــيـــس  ــلـــول نــــظــ ــفـ ــوقــــوف خــلــفــهــا لـ ــالــ بــ
املخلوع عمر البشير، ووسط مخاوف من أن 
قــد تستمر.  مــن تحركات  تكون مجرد فصل 
ــتـــطـــور الـــــدعـــــوات لــهــيــكــلــة  كـــمـــا جـــــدد هـــــذا الـ
النظام  القوات املسلحة من فلول  و»تطهير« 
املخلوع، علما أن بعض املصادر تحدثت عن 
أن أحـــد املــســؤولــن عــن املــحــاولــة االنــقــابــيــة 
أعــيــد إلـــى الــخــدمــة فـــي فــتــرة ســابــقــة بعدما 
كــان البشير قــد أحــالــه إلــى التقاعد. وأثــارت 
عــدة،  استفهام  عــامــات  االنقابية  املــحــاولــة 
ــا إذا كـــانـــت الــســلــطــات  خـــصـــوصـــا بـــشـــأن مــ
قــد تمكنت مــن رصـــد الــتــحــضــيــرات لــهــا قبل 
أن  خصوصا  فيها،  الضالعن  ومراقبة  مــدة 
حديث »االنقاب« كان قد تزايد في السودان 
ــوازاة ذلــــك، كــان  ــ خـــال األيــــام املــاضــيــة. فــي مـ
املــدنــي للحديث  املــكــون  تــصــّدر وزراء  الفــتــا 
عــن املــحــاولــة االنــقــابــيــة وإعــطــاء التفاصيل 

بشأنها عوضا عن العسكر. 
وكانت أولى املعلومات عن املحاولة االنقابية 
بدأت بالظهور صباحا بعد دخول ضباط إلى 
مدينة  في  الــواقــع  الحكومي،  التلفزيون  مقر 
ــرطـــوم، لــلــمــطــالــبــة ببث  ــرب الـــخـ أم درمــــــان غــ
موسيقى عسكرية تمهيدًا إلذاعة البيان األول 
لــانــقــاب، فــرفــض الــعــامــلــون فــي التلفزيون، 
وبـــــــادروا إلــــى نــشــر شـــريـــط إخــــبــــاري قصير 
انقابية حاصلة، داعن الشعب  عن محاولة 
للتصدي. بعد ذلك انتشرت املعلومات عن أن 
املحاولة االنقابية بدأت في ساح املدرعات، 
جنوب الخرطوم، وأن االنقابين نجحوا في 
تماما  السيطرة  في  األولــى  الصباح  ساعات 
على ســاح املــدرعــات، الــذي يعد حاسما في 

كــل املـــحـــاوالت االنــقــابــيــة فــي الـــســـودان، كما 
ســيــطــروا عــلــى جــســر الــنــيــل األبــيــض الــرابــط 
الخرطوم وأم درمـــان، بالقرب مــن مبنى  بــن 
الـــبـــرملـــان ومـــقـــر الـــســـاح الـــطـــبـــي. لــكــن الــقــوة 
االنقابية لم تتمكن من التقدم أكثر من ذلك، 
ولم تستطع الوصول إلى مقر القيادة العامة 
لـــقـــيـــادة الــجــيــش الـــســـودانـــي فـــي الـــخـــرطـــوم، 
وإن كــانــت مــعــلــومــات تــحــدثــت عــن تــحــركــات 
القيادة  ملجموعات موالية لانقابين داخل 
نــفــســهــا، أخـــمـــدت فـــي الــســاعــة الــثــالــثــة فــجــرًا 

بالتوقيت املحلي.
ــرج املـــتـــحـــدث  ــ ــ ــزيــــون، خـ ــفــ ــلــ ــتــ بــــعــــد إعــــــــان الــ
ــادة مــحــمــد  ــيــ الـــرســـمـــي بــــاســــم مـــجـــلـــس الــــســ
الفكي سليمان، بمنشور على صفحته على 
الــســودانــي ألن  الشعب  فيه  دعــا  »فيسبوك«، 
يهّب للدفاع عن الباد وحماية االنتقال، قبل 
أن يتبعه بمنشور آخر بعد ساعة، أكد فيه أن 
األمــور تحت السيطرة وأن الثورة منتصرة. 
الحقا  الجديد«  »العربي  لـ سليمان  أكــد  كما 
املسلحة  ــقـــوات  الـ وأن  أحــبــطــت  املــحــاولــة  أن 
استعادت كل املناطق العسكرية التي سيطر 
عليها االنقابيون، وألقت القبض على عدد 
معهم.  التحقيق  يجري  الضباط  صغار  مــن 
بــعــد ذلـــك، خـــرج العميد الــطــاهــر أبـــو هــاجــة، 
املــســتــشــار اإلعـــامـــي لــلــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
املسلحة، بتصريح مقتضب، عبر التلفزيون 
الحكومي ووكالة السودان لألنباء، أعلن فيه 

إحباط املحاولة االنقابية.
ولـــم تــتــأخــر الــســلــطــات التــهــام نــظــام البشير 
بالوقوف وراء املحاولة، وقــال وزيــر اإلعــام، 
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة حــــمــــزة بـــلـــول،  املــ
ــه بــمــراجــعــة قــوائــم  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ لــــ
الــضــبــاط املــشــاركــن فـــإن غــالــبــيــة املــوقــوفــن 
يـــنـــتـــمـــون بــشــكــل أو بـــآخـــر لـــلـــنـــظـــام الــبــائــد 
وتنظيماته السرية التي تعمل السلطات منذ 

فترة على تفكيكها.
كما أكد بلول، في بيان أذاعه اإلعام الرسمي 

الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف صــبــاحــا، 
إنهاء املحاولة االنقابية والقضاء على آخر 
جــيــوبــهــا، بــالــقــبــض عــلــى آخـــر مــجــمــوعــة من 
الــضــبــاط فــي معسكر الــشــجــرة. والــافــت في 
حديث الوزير هو الكشف عن مشاركة مدنين 
ودعا  أيضا.  عليهم  القبض  تم  املحاولة،  في 
الشعب السوداني والقوى السياسية وأطراف 
الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة ولــجــان املــقــاومــة لتوخي 
الــيــقــظــة تــجــاه تـــكـــرار املـــحـــاوالت االنــقــابــيــة، 
الثورة، وتعهد بعدم تفريط  من أجل حماية 
ــم املــــدنــــي فــــي مــكــتــســبــات  ــكـ مــــؤســــســــات الـــحـ
ــه، وأنـــهـــا ســتــكــون عــلــى خط  الــشــعــب وثــــورتــ

الدفاع األول لحماية االنتقال من قوى الظام 
املــتــربــصــة بــالــثــورة. مــن جــهــتــه، زار الــبــرهــان 
ــات فـــي منطقة  ــدرعـ فـــي وقـــت الحـــق ســـاح املـ
وشكرهم  والجنود  الضباط  وحيا  الشجرة، 
على حكمتهم في التعامل مع األحــداث، وفق 

وكالة األنباء السودانية »سونا«.
االنقابية  املجموعة  على  القبض  إلقاء  وتــم 
ومنها 18 ضابطا من الرتب العليا والوسطى. 
وتــضــاربــت املــعــلــومــات حـــول الــقــائــد الفعلي 
لــانــقــاب، مــا بــن الـــلـــواء مصطفى بــكــراوي 
الحسن. وبكراوي واحد  الباقي  واللواء عبد 
للتقاعد،  البشير  أحالهم  الذين  الضباط  من 
نتيجة مــواقــفــه مــن قـــوات الــدعــم الــســريــع في 
ذلــك الــوقــت، وأعـــاده رئيس مجلس السيادة 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان فـــي الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 
بالكلية   39 الدفعة  الخدمة. وهو خريج  إلى 
الـــحـــربـــيـــة الــــــســــــودان، وعـــمـــل نـــائـــبـــا لــســاح 
قل 

ُ
املــدرعــات في عــام 2019، وسبق له أن اعت

الــضــبــاط لكن السلطات  سابقا مــع عــدد مــن 
العسكرية أطــلــقــت ســراحــهــم، وقـــد أحــيــل في 
مــــرة مـــن املــــــرات لــلــتــحــقــيــق بــتــهــمــة اإلســـــاءة 
لــنــائــب رئــيــس مجلس الــســيــادة، قــائــد قــوات 
الدعم السريع، محمد حمدان دقلو )املعروف 
بــحــمــيــدتــي(. فــيــمــا لــم تــتــوفــر مــعــلــومــات عن 

اللواء عبد الباقي الحسن.
وفي أول تعليق له على املحاولة االنقابية، 

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، 
إن مــا حـــدث انــقــاب مــدبــر مــن جــهــات داخــل 
وخارج القوات املسلحة وهو امتداد ملحاوالت 
إلجهاض  البائد  النظام  سقوط  منذ  الفلول 
ــراطــــي. وأضــــــاف  ــقــ ــمــ ــديــ ــــي الــ ــدنـ ــ االنــــتــــقــــال املـ
حمدوك خال ترؤسه اجتماعا طارئا ملجلس 
الــوزراء أمس، أن املحاولة الفاشلة تستهدف 
الـــثـــورة وكــــل مـــا حــقــقــه الــشــعــب الــعــظــيــم من 
إنــجــازات لتقويض االنــتــقــال املــدنــي وإغــاق 

الباب أمام حركة التاريخ، لكن عزيمة الشعب 
كانت أقوى. وذكر أن محاولة االنقاب مظهر 
مـــن مــظــاهــر األزمــــــة الــوطــنــيــة الـــتـــي أشــــارت 
إلى  بــوضــوح  وتــؤشــر  السابقة  مبادرته  لها 
ضرورة إصاح األجهزة األمنية والعسكرية 
ــال بــكــل  ــقــ ــتــ ــة لـــتـــجـــربـــة االنــ ــلـ ــامـ ــة كـ ــعــ ــراجــ ومــ
والــوصــول لشراكة مبنية  شفافية ووضــوح 
على شعارات ومبادئ الثورة وطريق يؤدي 
وتابع  غيره.  ال  الديمقراطي  املدني  االنتقال 

تحضيرات  سبقتها  االنقابية  املــحــاولــة  أن 
واسعة تمثلت في االنفات األمني من املدن 
ــودان  ــســ واســــتــــغــــال األوضـــــــــاع فــــي شـــــرق الــ
ومــــحــــاوالت قــطــع الـــطـــرق الــقــومــيــة وإغــــاق 
والتحريض  النفط  إنــتــاج  وتعطيل  املــوانــئ 
املستمر ضد الحكومة املدنية. وقال »سنتخذ 
إجراءات فورية لتحصن االنتقال ومواصلة 
يـــزال يشكل  »ال  الـــذي  البشير  نــظــام  تفكيك« 

خطرًا على االنتقال«.
في املقابل، تعامل الشارع السوداني بصورة 
ــاولـــة  طــبــيــعــيــة مــــع اإلعــــــــان عــــن فـــشـــل املـــحـ
االنــقــابــيــة، واســتــمــرت الــحــيــاة كعادتها في 
الــخــرطــوم، وحــتــى فــي املــنــاطــق الــقــريــبــة من 
الــشــجــرة. أما  املــحــاولــة، تحديدًا منطقة  بــؤر 
على وسائل التواصل االجتماعي، فقد أثارت 
الـــحـــادثـــة جــــداًل كــثــيــفــا بـــن مــصــدق لــلــروايــة 
ومــكــذب، وآخــــرون اتــهــمــوا املــكــون العسكري 
بإطاق محاولة االنقاب لقياس درجة تقبل 

الرأي العام لفكرة االنقاب.
السياسية،  على صعيد األحـــزاب والــتــيــارات 
سارع حزب »األمة القومي«، الشريك الرئيس 
في الحكم، إلى إصدار بيان، دان فيه التحرك 
الـــعـــســـكـــري، وأكـــــد أن الــجــمــاهــيــر الــصــامــدة 
ســتــقــف ســد منيعا لــحــمــايــة مــشــاريــع الحق 
ودحر املتربصن بأمن وسامة الوطن، ودعا 
مكتسبات  أجــل حماية  مــن  لانتفاض  الــكــل 
الـــثـــورة. كــمــا أعــلــنــت لجنة املــقــاومــة، أيقونة 
الــحــراك الــثــوري، فــي بــيــان، كامل جاهزيتها 
لــلــتــصــدي ألي مـــحـــاوالت إلعــاقــة الــتــقــدم في 
بناء الدولة السودانية، مهما كان الثمن الذي 
ستدفعه. وأوضحت أن املبدأ األساسي الذي 
خــرج املواطنون من أجله في ثــورة ديسمبر 
هـــو الـــرفـــض الـــتـــام ألي انـــقـــاب عــســكــري أو 
ــان عــلــى رأس الــدولــة  صــعــود أي عــســكــري كـ
بحكم شمولي، وأن لجان املقاومة ثابتة على 

تلك املبادئ. 
السودانين  املهنين  تجمع  قــال  جهته،  مــن 
إن الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي تـــابـــع خـــــال األيـــــام 
الفوضى  لصناعة  املحكم  الترتيب  املاضية 
مــن الــجــهــات الــتــي تــتــربــص بــثــورة ديسمبر 
فشلت  أن  بعد  عليها  االنقضاض  ومحاولة 
وخنقها  االنتقالية  الفترة  فشل  تسويق  في 
اقـــتـــصـــاديـــا، مــتــحــدثــا فـــي بـــيـــان عـــن حــلــقــات 
مــؤامــرة تـــدور فــي شــرق الــبــاد بقيادة فلول 
ــدث مــن  ــ ــا حـ ــنـــظـــام الـــبـــائـــد. وأضـــــــاف أن مــ الـ
مــحــاولــة انــقــابــيــة فــاشــلــة، يــفــضــح املخطط 
الذي كانت تدور حلقاته في األيــام املاضية، 
محذرًا من أن ما حدث أمس قد ال يكون نهاية 
فـــصـــول املــــؤامــــرة الـــتـــي تـــحـــاك ضـــد الـــثـــورة، 
مــشــيــرًا إلــــى أن مــحــاولــة تــقــويــض االنــتــقــال 
التي حدثت أمس أوضحت با لبس ضرورة 
املسلحة  الــقــوات  وتنظيف  هيكلة  استعجال 

من الفلول واالنقابين.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة، واملــمــلــكــة 
ــج، رفـــضـــهـــا أي مــحــاولــة  ــرويــ ــنــ املـــتـــحـــدة والــ
السوداني  الشعب  جهود  تعطيل  أو  لعرقلة 
إلنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر. 
وقــالــت الــــدول الــثــاث فــي بــيــان مــشــتــرك، إنــه 
والعسكري،  املــدنــي  املكونان  يعمل  أن  يجب 
وجميع الفاعلن السياسين، ملنع التهديدات 
الــتــي تــواجــه االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي، وإنــشــاء 
في  التوترات  ومعالجة  انتقالية،  مؤسسات 
الشرق واملناطق األخرى. وأضافت أنه يجب 
عملية  لتقويض  الــذيــن يسعون  أولــئــك  على 
االنــتــقــال الــتــي يــقــودهــا املــدنــيــون أن يفهموا 
أن شــركــاء الـــســـودان الــدولــيــن يــقــفــون بحزم 
االنتقالية،  وحكومته  الــســودان  شعب  خلف 
ويدعمون بقوة عملية االنتقال الديمقراطي.

عثمان لحياني

كيف سيكون موقف اللبنانيني إذا 
طلبت منهم إسرائيل العفو عن 

أنطوان لحد وضباط جيشه العميل 
الذي ساعد االحتالل، وهو من 

صلب لبناني، في قهر الجنوبيني 
 لسنوات خنجرًا مسمومًا 

ّ
وظل

في الظهر اللبناني؟ وهل يمكن أن 
يكون لحد قصة عفو؟

لم ُيطرح هذا املوقف بعد على 
اللبنانيني، لكنه ُيطرح على 

الجزائريني بإلحاح في السنوات 
األخيرة بشأن الحركي )عمالء 

الجيش الفرنسي زمن االستعمار(، 
من قبل فرنسا التي تريد 

معالجات سريعة ملخلفات الذاكرة 
االستعمارية. وتسعى إلى جر 

النقاشات بشأنها مع الجزائر نحو 
إضفاء أبعاد انسانية ليست بريئة 
بالضرورة، ألنها ستتيح فتح ملف 

األقدام السوداء )املعّمرين الذين 
ولدوا في الجزائر( وأمالكهم، ثم 

باقي امللفات األخرى وأمالك اليهود 
الفرنسيني.

الغريب أن الفرنسيني ما زالوا 
ُيَدّرسون أطفالهم قصة نابليون 

بونابرت مع العميل النمساوي 
الذي تعاون مع جيش نابليون 

مه 
ّ
الحتالل النمسا، وبعد أن سل

 مقابل خيانته، 
ً
الفرنسي أمواال

: »خذ أجرك، 
ً
رفض مصافحته قائال

لكني ال أصافح خائنًا لبالده«. 
والفرنسيون أنفسهم أعدموا، من 

دون محاكمات في الغالب، أكثر 
من عشرة آالف مما يسمونهم 

»املتعاونني« الذين عملوا مع الجيش 
النازي األملاني خالل احتالله 

باريس عام 1940. ومع ذلك تريد 
باريس للجزائريني إجراء مصالحة، 

تّدعي أنها بدوافع إنسانية، مع 
عمالء اختاروا ألنفسهم مصيرًا 

خاصًا، أو ما يسوقها الرئيس 
إيمانويل ماكرون تحت عنوان 

»الصفح واعتراف كل طرف 
بالحقيقة«.

النقاشات السياسية في الجزائر 
حول قضية الحركي نجحت 

في صياغة محدد رئيسي لهذه 
القضية، وخلصت إلى أن الحركي 

قضية فرنسية بحتة تخص 
الفرنسيني والدولة الفرنسية، 

وهؤالء فرنسيون وقد صاروا 
كذلك بخيارهم، وال عالقة للجزائر 

بهذه القضية. أما إثارتها في 
الظرف الراهن، فهي ليست سوى 

جزء من سياق فرنسي يتعّمد، 
لدوافع سياسية، استفزاز الشعور 

العام في الجزائر، ضمن حرب 
الذاكرة، وبعضها ضمن سياق 

االنتخابات الفرنسية، لرغبة 
ماكرون في استمالة مزيدًا من 

اليمينيني الذين يحنون إلى الزمن 
الكولونيالي.

باريس تعتذر لعمالء اختاروا 
أن يكونوا ضد وطنهم في لحظة 

تاريخية فارقة، وتقر بسوء التعامل 
معهم وإساءة تقدير عطائهم 

لفرنسا، لكنها ترفض في املقابل 
تقديم االعتذار ملاليني الجزائريني 
لت بهم لقرن ونيف وفي 

ّ
الذين نك

أبشع استعمار استيطاني شهدته 
أفريقيا والعالم.

العراق: ترحيل قوانين خالفية إلى البرلمان المقبل»طالبان« تستكمل حكومتها لرأب الخالفات داخلها
كابول ـ العربي الجديد

أفغانستان،  في  »طالبان«  حركة  استكملت 
ــي حــكــومــة  ــ ــــن، تـــعـــيـــيـــنـــاتـــهـــا فـ ــنــ ــ أمــــــس اإلثــ
تــصــريــف األعــــمــــال الـــتـــي كـــانـــت أعــلــنــت عن 
ــلـــول الــحــالــي،  والدتـــهـــا فـــي 7 ســبــتــمــبــر/ أيـ
بعد سيطرتها بالكامل على الباد، مؤكدة 
عدم وجود تنظيم »داعــش« في أفغانستان 
بــالــشــكــل الــــذي كـــان يــوجــد فــيــه عــلــى نــطــاق 
واســــع فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق لــســنــوات قبل 
من  التقليل  إلــى  الــحــركــة  وتسعى  هزيمته. 
أهمية ملف »داعــش«، الذي يعتبر أحد أهم 

تحدياتها لفرض األمن في الباد.
وعــلــى الــرغــم مــن تطعيم حــكــومــتــهــا أخــيــرًا 
»املتخصصن«،  ومن  األقليات،  من  بوجوه 
ومـــن واليـــة بــانــشــيــر، شــمــال شــرقــي الــبــاد، 
ــات بــــدايــــة الــشــهــر  ــهــ ــواجــ ــيـــث خــــاضــــت مــ حـ
الـــحـــالـــي مـــع املـــعـــارضـــن واملـــتـــمـــرديـــن على 
حكمها، إال أن األسماء التي خرجت أمس من 
التعيينات الجديدة تؤكد السيطرة الكاملة 
ــــروز أســمــاء  لــلــحــركــة عــلــى الــحــكــومــة، مـــع بـ
بداية  شــاب  بعدما  حديثا،  دخلت  متشددة 
انطاقة حكم »طالبان« حديث عن خافات 
بن أجنحتها. وتأكد أمس استبعاد الحركة 
ــيــا لــلــنــســاء، مـــن تــركــيــبــتــهــا الــحــكــومــيــة، 

ّ
كــل

وتشديدها على أنها تعتزم تشكيل حكومة 
شاملة، وهو أمر »يحتاج إلى وقت« على حد 

قولها، مثله مثل دفع الرواتب للموظفن.  
نائب  و11  وزيرين  أمــس  »طالبان«  وعّينت 
الحكومية.  اإلدارات  فــي  ومــســؤولــن  وزيـــر، 
التاجر من بانشير،  وأعلنت الحركة تعين 
حــاجــي نـــور الــديــن عـــزيـــزي، قــائــمــا بــأعــمــال 
قلندر عباد وزيرًا  التجارة، والدكتور  وزير 
ــا تــــم تـــعـــيـــن كــــل مــــن حــاجــي  لـــلـــصـــحـــة. كـــمـ
إقــلــيــم  ــن  ــ مـ زاده،  ســـلـــطـــان  عـــظـــيـــم  مـــحـــمـــد 
الشمالي، وحاجي محمد بشير، من  سربل 

بغداد ـ زيد سالم

ــــون ونــــــــــواب فــي  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــــون عـ ــــؤولـ ــــسـ كــــشــــف مـ
إلى  أفضت  سياسية  تفاهمات  عن  البرملان، 
ــرار بــتــرحــيــل عـــدد غــيــر قــلــيــل مـــن الــقــوانــن  قــ
الــتــي ينتظر الــشــارع الــعــراقــي إقـــرارهـــا، إلــى 
ــــدورة الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة لـــوجـــود خــافــات  الــ
ملــدة زمنية  أخـــرى  على كثير منها، وحــاجــة 
يــتــوفــر حاليا،  مــا ال  أطـــول ملناقشتها، وهـــو 
البرملان،  ُعمر  املتبقية من  الفترة  خاصة مع 
إذ ســيــحــل نــفــســه فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/
ــام مــن  ــ تـــشـــريـــن األول املـــقـــبـــل، قـــبـــل ثـــاثـــة أيــ
موعد االنتخابات التشريعية في 10 أكتوبر، 
األمــيــركــي  الــغــزو  مــنــذ  الــخــامــســة  بنسختها 

للباد عام 2003.
التي سيجري ترحيلها  الــقــوانــن  أبــرز  ومــن 
إلـــى الــبــرملــان املــقــبــل، قـــانـــون الــنــفــط والـــغـــاز، 
وقـــانـــون مــكــافــحــة الــعــنــف األســـــري، وقــانــون 
حماية الــطــفــل، وقــانــون الــخــدمــة االتــحــاديــة، 
ــوال املــدنــيــة، وقــانــون اســتــرداد  وقــانــون األحــ
األمـــــوال املــنــهــوبــة، وأخـــيـــرًا قــانــون التجنيد 
الحكومة مطلع شهر  أقــرتــه  الـــذي  اإللــزامــي، 
ــه إلـــى  ــتــ ــلــ ــالــــي، وأرســ ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول الــــحــ

البرملان لغرض التصويت عليه.
ــر الـــعـــطـــل الــتــشــريــعــيــة ملــجــلــس  ــ وانـــتـــهـــت آخـ
الــــنــــواب الــــعــــراقــــي، فــــي 4 ســبــتــمــبــر، وأعـــلـــن 
التشريعي  النشاط  استئناف  عن  برملانيون 
ــي الــــجــــديــــد، فــــي ســبــيــل اســتــكــمــال  ــابــ ــرقــ والــ
قـــــراءة وإقــــــرار بــعــض الـــقـــوانـــن املــهــمــة. لكن 
»العربي  لـ النائب املستقل باسم خشان، أكد 
الــجــديــد«، أن »الــشــهــر الــحــالــي لــن يشهد أي 
جلسات برملانية، وإن شهد، فإنها ستنتهي 
بــعــد أقــــل مـــن ســاعــة ألن مــعــظــم الــبــرملــانــيــن 
والترويج  السياسي  الــحــراك  فــي  منشغلون 
االنــتــخــابــي لــصــالــحــهــم وصـــالـــح أحــزابــهــم«. 
وأوضح أن »معظم القوانن املهمة، وتحديدًا 

الحركة، بسبب عدم تعيينهما في الحكومة. 
وأكـــــدت تــقــاريــر أمــمــيــة ســابــقــا أن الــرجــلــن 
هما من بن القادة امليدانين املوالن لزعيم 
الذين  منصور  أختر  املا  الراحل  »طالبان« 
ضغطوا على قيادة الحركة لتصعيد الحرب 
تــقــريــر  وأورد  األفـــغـــانـــيـــة.  الـــحـــكـــومـــة  ــد  ضــ
ملجلس األمن الدولي أن كا من ذاكر وصدر 
قاد قوات ضخمة اعتادت العمل في عدد من 
ومستقلة  قــويــة  قواتهما  وتعتبر  األقــالــيــم. 
أن  القيادة من  لدرجة أن هناك مخاوف في 
يتسبب ذلك في إثارة التوتر بسبب والءات 
مــجــمــوعــات مــعــيــنــة، خــصــوصــا فـــي جــنــوب 
وجــنــوب غــربــي الــبــاد. وكـــان ذاكـــر مرشحا 
ــر الـــدفـــاع فــي الحكومة  لــشــغــل مــنــصــب وزيــ
الجديدة، قبل أن يشغله املا محمد يعقوب، 
نجل املا عمر، مؤسس »طالبان«. أما صدر 
)من إقليم هلمند الجنوبي( فسيكون نائبا 
لسراج الدين حقاني، زعيم شبكة »حقاني«.

وجــــــرى أمـــــس تــعــيــن الـــدكـــتـــور لـــطـــف الــلــه 
خــيــرخــواه نــائــبــا لـــوزيـــر الــتــعــلــيــم الــتــعــالــي، 
واملهندس مجيب الرحمن عمر نائبا لوزير 
الـــطـــاقـــة، واملـــهـــنـــدس نــظــر مــحــمــد مطمئن 
عّن  كما  الــوطــنــيــة.  األوملــبــيــة  للجنة  رئيسا 
ــــول مــحــمــد  ــاجـــي غـ الـــزعـــيـــمـــان الــقــبــلــيــان حـ
وزريـــــــن كـــوتـــشـــي نـــائـــبـــن لــــوزيــــر الــــحــــدود، 
ــابـــق أرســــــا خـــان  ــسـ والــــقــــائــــد الــــجــــهــــادي الـ

خروتي نائبا لوزير املهاجرين.
ــبــــان« ووكـــيـــل  ــالــ ــم »طــ ــاسـ وقــــــال املـــتـــحـــدث بـ
مجاهد  الــلــه  ذبــيــح  واإلعــــام  الثقافة  وزارة 
إلــــى  تـــــهـــــدف  ــدة  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ ــنــــات  ــيــ ــيــ ــتــــعــ الــ إن 
جــعــل الــحــكــومــة أكـــثـــر شـــمـــواًل، مـــع مـــراعـــاة 
التخصصات العلمية. وأكد مجاهد تصميم 
تضم  شاملة  حكومة  تشكيل  على  الــحــركــة 
جــمــيــع اإلثــنــيــات واألطـــيـــاف األفــغــانــيــة، مع 
مراعاة التخصصات العملية واملهنية، وأن 
الــحــكــومــة قـــد تــضــم نــســاء فـــي وقــــت الحـــق. 

ــه »يــتــطــلــب  الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة، الفـــتـــا إلــــى أنــ
سيحتاج  تطبيقه  ألن  مــســتــفــيــضــة،  ــة  ــ دراسـ
ــــاف الـــعـــزاوي في  فــتــرة لــيــســت قــلــيــلــة«. وأضـ
ــرار  ــ ــال إقـ ــ ــه فــــي حـ ــ تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة أنـ
ــام  ــ ــدد املـــجـــنـــديـــن ألرقـ ــ الـــقـــانـــون »ســـيـــصـــل عـ
قياسية تفوق املليون مجند«. ومن القوانن 
رحل أيضا إلى البرملان املقبل، قانون 

ُ
التي ست

النفط والغاز، الذي من املفترض أن يؤسس 
العراق،  في  النفطية  العمليات  إلدارة  نظاما 
كما يهدف إلى تعويض املحافظات املنتجة 
تتعرض  الــتــي  البيئية  ــرار  ــ األضـ عــن  للنفط 
لـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى تــشــكــيــل مــجــلــس اتـــحـــادي 
للطاقة بإدارة رئيس الوزراء التخاذ القرارات 

املتعلقة بالسياسة النفطية في الدولة.
وتواصلت »العربي الجديد«، مع عضو لجنة 
النفط والــطــاقــة فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، ستار 
ــا تــبــقــى مــن عمر  الــجــابــري، الــــذي قـــال إن »مـ
الفترة التشريعية الحالية، قد ال يكون كافيا 
إلقـــرار قــانــون النفط والــغــاز، الـــذي ُيــعــد أهم 
الــقــوانــن االســتــراتــيــجــيــة، وهــنــاك احتمالية 

لوزير  نائبن  أيضا،  الشمالي  بغان  إقليم 
الــتــجــارة بــالــوكــالــة، ذلــك عـــاوة على تعين 
الباري عمر ومحمد حسن  الدكتورين عبد 
غــيــاثــي )األخــيــر مــن أقــلــيــة الـــهـــزارة( نائبن 
التعيينات األخرى  الصحة. وشملت  لوزير 
الحركة،  في  البارز  العسكري  القائد  تعين 
الداخلية  لــوزيــر  إبــراهــيــم، نائبا  املــا صــدر 
للشؤون األمنية، ورئيس اللجنة العسكرية 
فــي »طــالــبــان« املـــا عــبــد الــقــيــوم ذاكـــر نائبا 
الدفاع في حكومة تصريف األعمال.  لوزير 
وكانت مصادر في الحركة قد أكدت في وقت 
 من صدر 

ً
كــا أن  الجديد«  »العربي  لـ سابق 

إبراهيم وقيوم ذاكر كانا مستاءين من قيادة 

الجماهيرية والخدمية، سيتم ترحيلها إلى 
الدورة املقبلة«.

من جهته، أبلغ موظف في الدائرة القانونية 
بــالــبــرملــان الــعــراقــي، »الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن 
»هناك ما ال يقل عن 10 قوانن مهمة، سترحل 
 إلى الــدورة البرملانية املقبلة«. وأوضح 

ً
فعا

 هــنــاك تفاهم 
ْ
أنــه »ال يــوجــد قـــرار بــذلــك، لــكــن

بن الكتل الرئيسة على األمــر، خصوصا أن 
أغلب تلك القوانن عليها خافات سياسية، 
مثل قــانــون النفط والــغــاز، وقــانــون مكافحة 
القوى  تعتبره بعض  الــذي  األســـري،  العنف 
السياسية اإلسامية بأنه استنساخ لقوانن 
غــربــيــة الحــتــوائــه عــلــى بــنــود تــســمــح للفتاة 
وتوفير  الحماية  بطلب  عنفة 

ُ
امل الــزوجــة  أو 

مسكن بديل لها وصــرف مستحقات تعليم، 
ــقـــوى بـــأنـــه يــســاهــم  ــا تــعــتــبــره تــلــك الـ ــو مـ وهــ

بتفكيك األسر«. 
ومطلع الشهر الحالي، أكد عضو لجنة األمن 
الــعــزاوي،  الخالق  البرملان، عبد  والــدفــاع في 
الــدورة  إلــى  اإللزامية  الخدمة  قانون  ترحيل 

كما أعرب عن استيائه من الشروط الدولية 
 إنــه 

ً
ــبـــان«، قـــائـــا ــالـ لـــاعـــتـــراف بــحــكــومــة »طـ

ال يـــوجـــد ســبــب لــنــبــذهــا. واعــتــبــر أنــــه »مــن 
مــســؤولــيــة األمــــم املــتــحــدة والــــــدول األخــــرى 
االعـــتـــراف بــحــكــومــتــنــا، ويــشــمــل ذلـــك الـــدول 
أجل  من  واإلسامية  واآلسيوية  األوروبــيــة 

إقامة عاقات دبلوماسية معنا«.
وفي ما خّص ملف »داعش«، اعتبر مجاهد 
ــذا الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــ أن خـــطـــر هــ
في  أن يحصل  يمكن  ال  كبيرًا، حيث  »ليس 
أفغانستان ما حصل في العراق وسورية«، 
مــعــتــبــرًا أن مـــن يـــدعـــون أنــهــم مــنــتــمــون إلــى 
ــعـــــض األفــــــغــــــان ويـــمـــكـــن  ــ ــم »بـ ــ »داعــــــــــــش« هــ

احتواؤهم«. 
ــــدت الــحــركــة امــتــاكــهــا األمـــــوال الــازمــة  وأكـ
لــدفــع رواتــــب املــوظــفــن الــحــكــومــيــن، لكنها 
تحتاج »إلى الوقت«، كما أكدت أنه سُيسمح 
املــدارس  الــى  بالعودة  األفغانيات  للفتيات 
ــــت مـــمـــكـــن«. وكــــانــــت وزارة  ــــي أقـــــــرب وقــ »فــ
التعليم فــي حكومة »طــالــبــان« قــد أصــدرت 
ــرًا يـــأمـــر املــعــلــمــن والـــطـــاب  ــيــ تــعــمــيــمــا أخــ
الــــذكــــور بـــالـــعـــودة الــــى املـــــــدارس الــثــانــويــة، 
لــكــن مــن دون أي ذكـــر لــلــنــســاء املــعــلــمــات أو 
أمــس:  قــال مجاهد  ذلـــك،  التلميذات. وحـــول 
اللمسات األخيرة على األمور،  »نحن نضع 
ــت مــمــكــن«،  ــ ســيــحــصــل األمــــــر فــــي أقــــــرب وقـ
متحدثا عن ضــرورة تأمن »بيئة تعليمية 

آمنة« لذلك.
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمــن  وكــان 
أمــــــس أن  ــــن  ــد اعـــتـــبـــر أول مـ ــ قـ غـــوتـــيـــريـــس 
ــتــــحــــدة فــي  ــم املــ ــة األولـــــــــى لــــألمــ ــيــ »املــــســــؤولــ
أفغانستان هي التعامل مع طالبان وااللتزام 
ــيـــة«،  ــانـ ــاعــــدات اإلنـــسـ ــقــــوي بــتــقــديــم املــــســ الــ
معتبرًا أن ذلك »هو بالضبط ما سيمنحنا 
إيجابا«  التأثير  على  قادرين  لنكون  نفوذًا 

في أفغانستان.

كبيرة لترحيله إلى الدورة البرملانية املقبلة«.
لكن عضوًا آخر من اللجنة نفسها، أشار إلى 
 »الــضــغــوط الــســيــاســيــة مــن قــبــل األحـــزاب 

ّ
أن

القانون،  التصويت على هذا  الكردية منعت 
ــه عــلــى مــســتــوى الـــقـــراءة في  أو حــتــى تـــداولـ
الجديد«،  »العربي  لـ مبينا  الــنــواب«،  مجلس 
بشرط عدم ذكر اسمه، أن »القانون يتضمن 
بـــنـــودًا تــتــعــلــق بــتــنــظــيــم عــمــلــيــة بــيــع الــنــفــط، 
ــوال إلـــى بـــغـــداد، وهـــو مـــا ال  ــ ــودة كـــل األمــ ــ وعـ
تقبله حكومة إقليم كردستان في أربيل، التي 
تتاجر بالنفط بطرق غير شرعية، وتتعاون 
مع جملة من الــدول، بينها خليجية وأخرى 
ــــوار«. مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــقــيــاديــة  ــــجـ فـــي الـ
فــي »ائــتــاف الــنــصــر«، نــدى شــاكــر، إن »عــدم 
ــفــــاق الــســيــاســي عــلــى تــمــريــر جــمــلــة من  االتــ
الــعــراقــي،  للشعب  بالنسبة  املــهــمــة  الــقــوانــن 
هو ما يؤخر التصويت عليها، وليس هناك 
أي أسباب أخـــرى«. وأضــافــت في اتصال مع 
الحديث  من  الرغم  »على  الجديد«:  »العربي 
عن قلة التخصيصات املالية بسبب الضائقة 
الــعــراق منذ  الــتــي يعاني منها  االقــتــصــاديــة 
لــعــدد مــن املحافظات  احــتــال تنظيم داعـــش 
عام 2014، لكن بعض القوانن ال تحتاج إلى 
باإلمكانات  للتنفيذ  قابلة  وهــي  أمــــوال،  أي 
املـــتـــوفـــرة، مـــن بــيــنــهــا قـــانـــون الــنــفــط والـــغـــاز، 
اعتبارية، وهي  قوانن  إلــى مشاريع  إضافة 
مهمة أيــضــا، مــثــل حــضــانــة األطــفــال والعيد 
الــثــقــافــة،  ــانـــون وزارة  الـــعـــراقـــي، وقـ الــوطــنــي 

وغيرها«.
ومـــن املــلــفــات الــحــكــومــيــة الــتــي تــم ترحيلها 
التحقيق  ملف  وسياسية،  حزبية  باتفاقات 
أكتوبر  في  خرجوا  الذين  املتظاهرين  بقتل 
التي تلته إلى الساحات،  2019 وفي األشهر 
ولـــكـــن تـــم قــمــعــهــم بــعــنــف، إلــــى حـــد تصفية 
بعضهم واغتيالهم، حتى بلغ عدد الناشطن 

واملحتجن الضحايا، أكثر من 700 قتيل. 

الحاكم،  االئتالف  المشارك في  االشتراكي«،  العربي  »البعث  استنكر حزب 
إقحام اسمه في المحاولة االنقالبية. ودعا في بيان »جماهير الشعب 
البالد  وحدة  تستهدف  التي  المؤامرات،  مواجهة  في  اليقظة  إلى 
التحقيق  نتائج  على  العام  الرأي  إطالع  بـ»ضرورة  مطالبًا  وسيادتها«، 
وكان  الفورية«.  المحاكمة  إلى  االنقالب  في  المتورطين  وتقديم 
عن  تتحدث  أخبارًا  تناولوا  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشطاء 

انتماء ضباط المحاولة االنقالبية إلى »البعث«.

»البعث« ينفي عالقته

دانت نقابة المحامين 
السودانيين محاولة 
االنقالب، ودعت إلى 

تقديم منفذيها 
وداعميها 

ومخططيها 
لمحاكمات »عادلة 
ورادعة وعلنية«. 

واعتبرت في بيان، أن 
هذه المحاولة »تشكل 
سلسلًة في مسار التآمر 

الذي ظل يتخلق 
طوال األيام الماضية«. 

ودعت الشعب إلى 
»اليقظة لحماية الثورة 

ومكتسباتها«. كما 
طالبت القيادة السياسية 

والعسكرية بـ«ضرورة 
العمل الجاد لبناء 

جيش وطني واحد 
بعقيدة واحدة، إنفاذًا 
للتعهدات الدستورية 
واالتفاقيات السياسية«.

جيش واحد

أكد حمدوك ضرورة 
إصالح األجهزة األمنية 

)فرانس برس(

تقرير متابعة

البرلمان سيحل نفسه في السابع من أكتوبر )صباح عرار/فرانس برس(

Wednesday 22 September 2021 Wednesday 22 September 2021
األربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021 م  15  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2578  السنة الثامنة األربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021 م  15  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2578  السنة الثامنة

  شرق
      غرب

مشعل: األسرى سُيحّررون 
بصفقة مشّرفة

أكد رئيس املكتب السياسي لحركة 
»حماس« في الخارج خالد مشعل، 
ــاالت  ــاء، خــــــال اتــــصــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ أمــــــس الـ
هـــاتـــفـــيـــة بـــــــــذوي األســـــــــــرى الـــســـتـــة 
ــفـــق ســجــن  ــر نـ ــبـ الــــذيــــن تـــــحـــــرروا عـ
جلبوع اإلسرائيلي وأعاد االحتال 
بصفقة  سُيحررون  أنهم  اعتقالهم، 
ــة. وأشـــــــــــاد مــشــعــل  ــ ــرفـ ــ ــــشـ ــادل مـ ــ ــبــ ــ تــ
ــا األســـــرى  ــ ــداهـ ــ بـــالـــبـــطـــولـــة الـــتـــي أبـ
العارضة، ويعقوب  الستة: محمود 
قــــادري، وزكــريــا الــزبــيــدي، ومحمد 
ــيـــعـــات،  ــفـ ــل انـ ــنــــاضــ ــة، ومــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الـ
وأيهم كممجي، بالخروج من سجن 

جلبوع عبر النفق.
)العربي الجديد(

انتهاكات االحتالل: 
اقتحام األقصى 
ومصادرة أراض

اقتحم مستوطنون متطرفون، أمس 
الــثــاثــاء، بــاحــات املــســجــد األقــصــى 
بحماية قوات االحتال اإلسرائيلي، 
وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، 
وحـــــاولـــــوا إدخـــــــال ســـعـــف الــنــخــيــل 
لاحتفال بما يسمى »عيد العرش«. 
وأصـــدرت سلطات االحــتــال، أمس، 
ــم  ــإعـــان نــحــو 49 ألــــف دونـ قــــــرارًا بـ
لحم،  بيت  قرية كيسان، شرقي  في 
أراضـــــــي ضـــمـــن مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة. 
ويــمــتــلــك مــواطــنــون مــن محافظتي 

بيت لحم والخليل هذه األراضي.
)العربي الجديد(

طهران: مفاوضات 
فيينا ُتستأنف قريبًا

ــيـــة  ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـ أكــــــد املــ
زاده  خـــطـــيـــب  ســـعـــيـــد  اإليــــــرانــــــيــــــة 
)الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن 
ستأنف قريبا 

ُ
»مفاوضات فيينا ست

خــــال األســـابـــيـــع املــقــبــلــة، وأبــلــغــنــا 
)تــــضــــّم   1+4 مــــجــــمــــوعــــة  أعــــــضــــــاء 
فرنسا  بريطانيا،  الــصــن،  روســيــا، 
وأملـــانـــيـــا( بــــذلــــك«، فـــي إشــــــارة غير 
مباشرة إلى أن إيــران حاليا ليست 
املفاوضات،  هــذه  لخوض  مستعدة 
ــا األطـــــــــــراف األخــــــــــرى تـــطـــالـــب  ــمـ ــيـ فـ

باستئنافها سريعا. 
)العربي الجديد(

لبنان: مواعيد الستجواب 
وزراء سابقين 

العدلي بانفجار مرفأ  املحقق  حّدد 
بـــيـــروت الـــقـــاضـــي طـــــارق الــبــيــطــار، 
ــــس الــــثــــاثــــاء، مـــواعـــيـــد جــلــســات  أمـ
استجواب الوزراء السابقن، النواب 
الــحــالــيــن نــهــاد املـــشـــنـــوق، وغــــازي 
زعيتر وعلي حسن خليل املرتبطن 
بحركة »أمل«. وعلى صعيٍد متصل، 
نــــشــــر اإلعــــــامــــــي إدمــــــــــون ســـاســـن 
تغريدة على »تويتر«، جاء فيها أن 
مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق 
ــزب الـــلـــه« وفــيــق صــفــا هـــّدد  فـــي »حــ

البيطار إذا تابع التحقيقات.
)العربي الجديد(

االنتخابات البلدية 
الجزائرية: مشاركة شاملة 

لستة أحزاب 

أظهرت ستة أحزاب سياسية فقط 
أكثر من  الجزائر، من مجموع  في 
أمــس  64 حــزبــا سياسيا مــعــتــمــدًا، 
ــة لــتــقــديــم  ــديــ ــا جــ ــ ــــوايـ ــاء، نـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
قــوائــم مــرشــحــن فــي 56 واليـــة من 
أصـــل 58 واليــــة فــي الـــبـــاد، وأكــثــر 
مــن 1300 بــلــديــة، فــي االنــتــخــابــات 
املــحــلــيــة املـــقـــررة فـــي 27 نــوفــمــبــر/

تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل. وكــشــفــت 
الوطنية  السلطة  قدمتها  بيانات 
لـــانـــتـــخـــابـــات أن ســتــة  املــســتــقــلــة 
ــــزاب قــامــت بــســحــب اســتــمــارات  أحـ
الــتــرشــح فـــي أكــثــر مـــن ألـــف بلدية 
بـــلـــديـــة، وهــي  مـــن مــجــمــوع 1541 
جبهة التحرير الوطني، والتجمع 
الـــوطـــنـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، وحـــركـــة 
املستقبل،  وجبهة  الوطني،  البناء 
ــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم، وصـــوت  ــركـ وحـ

الشعب.
)العربي الجديد(
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وّجــهــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
إلــى عنصر  التهمة رسميا  الثاثاء، 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــزة االســ ــ ــهـ ــ ــي أجـ ــ ثــــالــــث فـ
فيدوتوف  سيرغي  وهــو  الــروســيــة، 
ــنـــيـــس  املـــــــعـــــــروف أيـــــضـــــا بـــــاســـــم ديـ
ســـيـــرغـــيـــيـــف، بـــالـــتـــآمـــر بـــهـــدف قــتــل 
الجاسوس الروسي السابق سيرغي 
ســكــريــبــال وابــنــتــه يــولــيــا والــشــرطــي 
في  »نوفيتشوك«  بمادة  بايلي  نيك 
سالزبري، جنوبي غرب إنكلترا عام 

.2018
)فرانس برس(

أوروبا تتهم موسكو 
باغتيال ليتفننكو

لــحــقــوق  األوروبــــــيــــــة  املـــحـــكـــمـــة  رأت 
اإلنــســان، أمــس الــثــاثــاء، أن روسيا 
السابق  العميل  قتل  عن  »مسؤولة« 
تعرض  الـــذي  ليتفيننكو،  ألكسندر 
»بــولــونــيــوم  بــمــادة  تسميم  لعملية 
 .2006 عــــــام  فـــــي  لـــــنـــــدن،  فـــــي   »210
أن »ثــمــة قرينة  املــحــكــمــة  واعــتــبــرت 
التسميم  قوية« بأن مرتكبي عملية 
الــــذيــــن حــــددهــــم تــحــقــيــق بــريــطــانــي 
ــمــــاء لـــلـــدولـــة  »تــــصــــرفــــوا بـــصـــفـــة عــ
بإعانها  موسكو  ورّدت  الروسية«. 
عدم اعترافها بالحكم. وقال املتحدث 
بيسكوف  دمــيــتــري  الكرملن  بــاســم 
يـــأت  لــــم  لــلــصــحــافــيــن »حــــتــــى اآلن 
التحقيق بنتائج، لذا فإن إطاق مثل 

هذه املزاعم ال أساس له«.
)فرانس برس(

... وتحّذر مالي من 
االستعانة بـ»فاغنر«

ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ـ
ّ
ر وزيـــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة االت

ّ
حـــــــــــذ

األوروبي جوزيب بوريل، مساء أول 
ها في 

ّ
من أمــس اإلثــنــن، مالي من أن

حـــال اســتــعــانــت بــخــدمــات مجموعة 
 هذا 

ّ
»فاغنر« الروسية الخاصة، فإن

ر جّديا« على العاقات 
ّ
األمر »سيؤث

بن بروكسل وباماكو. وقــال بوريل 
للصحافين على هامش اجتماعات 
في  ــحــدة 

ّ
املــت لألمم  العامة  الجمعية 

نــيــويــورك: »نــحــن نــعــلــم جــّيــدًا كيف 
تــتــصــّرف هـــذه املــجــمــوعــة فــي أجـــزاء 

مختلفة من العالم«.
)فرانس برس(

حسين طنطاوي

ســريــة أمــــام مــحــكــمــة جــنــايــات الـــقـــاهـــرة، في 
على  حكمت  التي   ،2011 سبتمبر/أيلول   24
ضوئها وبــنــاء على شــهــادات أخــرى مماثلة 
مـــن شــخــصــيــات عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة، بـــبـــراءة 
ــارك ووزيـــــر  ــبــ الـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع حــســنــي مــ
داخليته حبيب العادلي ومساعديه من تهم 

قتل املتظاهرين.
أدى طنطاوي دور قائد الثورة املضادة، ابتداء 
مـــن مـــمـــارســـات عـــديـــدة ســيــاســيــة ومــيــدانــيــة 
إلجهاض املسار الديمقراطي وااللتفاف على 
منجزات الثورة وتأمن مصالح نظام مبارك 
كبيرًا  دورًا  أدى  ثــم  و2012،   2011 عامي  بــن 
يــولــيــو/تــمــوز 2013   3 التمهيد النــقــاب  فــي 
على الرئيس املنتخب محمد مرسي انتقاما 
منه إلبعاده عن السلطة صوريا بإزاحته من 
منصب وزير الدفاع، وبعد ذلك كانت له أدوار 
أخرى سواء بتقديم االستشارات والخدمات 
عــلــى صعيد  السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  للرئيس 
في  بشهاداته  أو  العسكرية،  املنظومة  إدارة 

املحاكم لتدليس تاريخ الثورة.
كـــان طــنــطــاوي قــبــل الـــثـــورة مــعــروفــا للعامة 
ــعــــاد عــن  ــتــ ــدوء واالبــ ــ ــهـ ــ بـــالـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والـ
السياسة، لكنه في الواقع كان يؤسس دولته 
الخاصة داخل الجيش، بالتوازي مع ابتعاد 
مبارك النسبي عن العسكر، وتسليم مقاليد 
الــحــكــم فـــي الـــبـــاد تــدريــجــيــا لــنــجــلــه جــمــال 
ورجــال األعــمــال املقربن منه ومجموعة من 
النيوليبرالية.  التكنوقراطية  الشخصيات 
ــدام بـــصـــمـــت مـــعـــلـــن،  ــ ــ ــــصـ ــ ــــاوي الـ ــــطـ ــنـ ــ بـــــــدأ طـ

القاهرة ـ العربي الجديد

»القوات املسلحة أّيدت الثورة منذ 
الشعب في  اندالعها، وســارت مع 
طــريــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«... »ســتــظــل 
ذكـــــرى ثـــــورة 25 يــنــايــر عـــيـــدًا لــلــتــاحــم بن 
يناير  »ثــورة 25  املسلحة«...  الشعب وقــواتــه 
فّجرها شباب مصر وحمل لواءها وحمتها 
»أحــداث  املسلحة«...  القوات  عليها  وتحافظ 
 2011 يناير  و28   25 في  والقاهرة  السويس 
يجمعها رابــط واحـــد، مــؤامــرة تــم التخطيط 
لها من مــدة بعيدة«... »مبارك لم يأمر بقتل 
املتظاهرين، والعادلي أمر بانسحاب الشرطة 
التي لم تطلق الرصاص الحي«... »ربنا ستر 
على البلد في 30 يونيو وتم إحباط املخطط 

املمول من الخارج«.
أرض  على  أجيال ستعيش  لن تصدق  ربما 
الــعــبــارات  مصر بعد عــقــود، أن صــاحــب تلك 
ــد، املــشــيــر حسن  ــ جــمــيــعــا، هـــو شــخــص واحـ
طـــنـــطـــاوي، رئـــيـــس املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــوات 
املسلحة ووزيــر الــدفــاع األســبــق، الــذي وافته 
الثاثاء عن عمر ناهز 86 عاما.  أمــس  املنية 
ــوال مـــأخـــوذة من  ــ ــى مـــن األقــ ــ املــجــمــوعــة األولـ
خــطــابــيــه بــمــنــاســبــة ذكـــــرى نــصــر أكــتــوبــر/
تشرين األول 2011، وانعقاد مجلس الشعب 
املــنــتــخــب فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي 2012 
»كـــأول بــرملــان حــر نــزيــه« حسب تعبيره. أما 
مأخوذة  فهي  األقـــوال  مــن  الثانية  املجموعة 
ــــي جــلــســة  ــا فـ ــهـ ــتــــي أدلـــــــى بـ ــــن شــــهــــادتــــه الــ مـ

ومــشــاحــنــات خــفــيــة، حــفــلــت بــهــا اجــتــمــاعــات 
و2010،   2007 عـــامـــي  بـــن  الــــــــوزراء  مــجــلــس 
خــصــوصــا بــعــد الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الـــذي 
الحاكم  الوطني  للحزب  الفرصة  يمنح  كــان 
لترشيح جــمــال مــبــارك، بــا مــنــافــس داخــلــي 
أو خارجي، للرئاسة خلفا لوالده في خريف 

.2011
وفي شهادته أمام املحكمة في قضية مبارك، 
اعترف طنطاوي بأنه »كان يكلف املخابرات 
الحربية -في بعض األحيان- إلعــداد تقارير 
عن املــزاج العام في الشارع املــصــري«. واحد 
إبان  السيسي  أعدها  التي  التقارير  تلك  من 
إدارته للمخابرات الحربية، أكد تزايد التوتر 
القمعية  األمنية  السياسات  إزاء  الشارع  في 
واتساع سلطة الشرطة مقابل الجيش وباقي 

مــؤســســات الــدولــة، وظــهــور مــؤشــرات لتآكل 
شعبية الــنــظــام. وكـــان هــذا دافــعــا لطنطاوي 
لــلــوقــوف عــلــى مــســافــة بـــن مـــبـــارك والـــحـــراك 
ــيـــار  ــبـــي ضــــــــده، خــــصــــوصــــا بــــعــــد انـــهـ ــعـ الـــشـ
يناير/  28 الغضب  يــوم جمعة  فــي  الشرطة 
كانون الثاني 2011. وكان إدخال مبارك ملدير 
الصورة  في  عمر سليمان  العامة  املخابرات 
الــنــظــام، ثــم تعيينه نائبا له،  كــمــفــاوض عــن 
بحجم  التامة  ملعرفته  ومناقضا  غريبا  أمــرًا 
الــحــســاســيــات وعــمــق الــخــاف بــن سليمان 
وطـــنـــطـــاوي، وبــعــد ســـاعـــات مـــعـــدودة تـــرأس 
البيان  مصدرًا  العسكري  املجلس  طنطاوي 
ــد، مــســاء 10 فــبــرايــر/شــبــاط 2011،  رقـــم واحــ
انــطــوى ضمنيا على تحذير »أخير«  والـــذي 
ملبارك الذي لم يرد بأي حراك، لتغرب شمس 

الـــيـــوم الــتــالــي بــإجــبــار الــجــيــش مـــبـــارك على 
صيغة تنّح وإعانها على عجالة.

عــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــخــاف الــتــاريــخــي، إال 
لــم يــشــأ، ولــم يستطع، صناعة  أن طــنــطــاوي 
تــاريــخ جــديــد ملــصــر بتلبية مــطــالــب الــثــورة 
وإعـــادة هيكلته  مــبــارك  نظام  والقضاء على 
بكل مكوناته، بل إنه انغمس في سلسلة من 
القرارات التي ال ينتج عنها إال حماية النظام 
نفسه، مــع اســتــبــدال قــيــادتــه، بــإحــال املكون 
العسكري ومنحه األولــويــة مــرة أخــرى بــداًل 
 في مجموعة جمال 

ً
املدني ممثا املكون  من 

مبارك.
قـــامـــت ســـيـــاســـات طـــنـــطـــاوي عـــلـــى الــتــفــرقــة 
املــيــدان، بداية  الخافات بن رفقاء  وإشــعــال 
ــــي أتـــــــون خــــــاف ســيــاســي  ــم فـ ــهـ ــــن الـــــــزج بـ مـ

عــاجــل حـــول الــتــعــديــات الــدســتــوريــة وعـــدم 
تطبيق روح تلك التعديات بأمانة، ثم عقد 
ـــبـــاع 

ّ
اجـــتـــمـــاعـــات مــتــفــرقــة مـــع كـــل مــنــهــم وات

ــيـــب الـــتـــرغـــيـــب والـــتـــرهـــيـــب والــتــقــريــب  ــالـ أسـ
واإلبعاد، والتي كان من مهندسيها السيسي 
وصهره اللواء محمود حجازي. بعد تصاعد 
مبارك  رمـــوز  بمحاكمة  الشعبية  املــطــالــبــات 
املــيــدان،  فــي  االعــتــصــام  باستمرار  والتهديد 
في صيف عام الثورة، رضخ طنطاوي وأمر 
بــمــثــول مــبــارك ونــجــلــيــه أمــــام الــقــضــاء، على 
أعـــدت عــلــى عــجــالــة وبــصــورة  خلفية قضية 
ــغــلــت 

ُ
مــلــيــئــة بــالــثــغــرات والــعــيــوب الــتــي اســت

الحديث عن  لتبرئتهم. وعند تصاعد  الحقا 
ضـــــرورة إجـــــراء انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، حـــاول 
ــه،  ــاهـ طــــنــــطــــاوي جـــــس نــــبــــض الــــشــــعــــب تـــجـ

حينما ظهر للمرة األولــى مرتديا زيا مدنيا 
وتــجــّول فــي شـــوارع منطقة وســط البلد في 
التي  الخطة  26 سبتمبر/أيلول 2011، وهي 
بهجوم  والسياسيون  الثورة  شباب  قابلها 
حــــاد وعــنــيــف وتــصــعــيــد املــطــالــبــة بتشكيل 
برملان حر. وخال األشهر الاحقة تلّوثت يد 
طنطاوي بدماء املئات من شباب الثورة في 
عدد من األحــداث التي شهدتها الثورة، بدءًا 
قوات  فيها  قتلت  التي  من موقعة ماسبيرو 
الــجــيــش 27 مـــن األقـــبـــاط املــتــظــاهــريــن أمـــام 
األول  أكتوبر/تشرين  فــي  التلفزيون  مبنى 
2011، ثـــم جــــاءت بــعــد ذلــــك مــذبــحــة أحــــداث 
مجلس الوزراء، ومحمد محمود األولى، وراح 
ضحيتها نحو 41 من شباب الثورة على يد 
العسكر. ثم شهدت مدينة بورسعيد مذبحة 

كبيرة راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي 
أهــاوي«. وفي مايو/أيار  »أولتراس  األهلي 
الغليظة  الجيش  عصا  طنطاوي  رفــع   2012
ضـــد الـــشـــبـــاب اإلســـامـــيـــن، إذ قــتــلــت قـــوات 
الــجــيــش عـــددًا مــن شــبــاب حــركــة »حـــازمـــون« 
اعتصاما في محيط  قد نظموا  كانوا  الذين 
وزارة الدفاع للضغط على املجلس العسكري 
الــصــدام األول بن  لــيــكــون  الــســلــطــة،  لتسليم 

املجلس العسكري واإلسامين.
ســـيـــاســـيـــا، عـــمـــل طـــنـــطـــاوي إلبــــقــــاء املــجــلــس 
التنفيذية  السلطتن  على  قابضا  العسكري 
والــتــشــريــعــيــة، فــحــتــى بــعــد انــتــخــاب مجلس 
الشعب جاء التهديد الصريح بحله إذا خاض 
»اإلخوان املسلمون« انتخابات الرئاسة، كما 
روى رئيس املجلس األسبق سعد الكتاتني 
وغيره من املصادر. وما إن أصبح »اإلخوان« 
على ُبــعــد أمــتــار مــن دخـــول قصر االتــحــاديــة 
الـــرئـــاســـي، جـــــاءت الـــضـــربـــة الـــتـــي هــــدد بها 
طــنــطــاوي مـــزدوجـــة، فــصــدر الــحــكــم الشهير 
من املحكمة الدستورية العليا بحل البرملان. 
وعلى الرغم من تسليمه للسلطة التنفيذية، 
أصــــدر طــنــطــاوي اإلعــــان الــدســتــوري سيئ 
الــذي  السمعة فــي 17 يــونــيــو/حــزيــران 2012 
يمكن وصــفــه بــانــقــاب صــريــح على الــثــورة، 
للسلطة  حائزًا  العسكري  املجلس  بتنصيب 
ورقيبا  التنفيذية،  في  وشريكا  التشريعية، 
على الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.

وبعدما أدى التحية العسكرية -على مضض 
السلطة  تسليم  خــال حفل  ملرسي  وعجالة- 
الـــصـــدام بــعــدمــا  بــــدأ  فـــي 30 يــونــيــو 2012،  
ــــرداد ســلــطــة الــتــشــريــع،  ــتـ ــ ــاول مـــرســـي اسـ ــ حــ
عندما دعا مجلس الشعب املنحل لانعقاد، 
وهنا طفت الخافات الحقيقية على السطح، 
لــتــصــل إلـــى ذروتـــهـــا عــنــدمــا أبــلــغ طــنــطــاوي 

الــرئــيــس املــنــتــخــب بــصــعــوبــة تــأمــيــنــه خــال 
حضور جــنــازة جنود مــجــزرة رفــح، ووقــوف 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة تــشــاهــد بــعــض األهــالــي 
الــوزراء هشام قنديل  وهم يهاجمون رئيس 
الـــجـــنـــازة فـــي 7 أغـــســـطـــس/آب 2012.  خــــال 
ــذا الــــحــــدث، خــصــوصــا مـــع انــهــيــار  ســـاهـــم هــ
اتــخــاذ مرسي خطوة  فــي  شعبية طنطاوي، 
كانت منتظرة بإصدار إعان دستوري جديد 
إعــان املجلس  في 12 أغسطس 2012 يلغي 
العسكري، ويعزل كا من طنطاوي ورئيس 

األركان سامي عنان.
ــادر عـــــدة إلـــــى قــلــق  ــــث مــــصــ ــاديـ ــ وتـــشـــيـــر أحـ
»اإلخــوان« من سامي عنان تحديدًا، والذي 
كـــان يــنــوي سلفا الــتــرشــح لــلــرئــاســة إال أنــه 
أن  علم  بعدما  إمكانية سقوطه  من  تخّوف 
الــتــرشــح يــقــتــضــي االســتــقــالــة مـــن الــجــيــش، 
ولكونه  العسكري،  منصبه  في  البقاء  فآثر 
ــا بـــعـــاقـــاتـــه واتــــصــــاالتــــه بــعــواصــم  مـــعـــروفـ
ــنـــطـــن، ونـــقـــده الــعــلــنــي  مــخــتــلــفــة مــنــهــا واشـ
ــافـــل بــالــفــســاد  »اإلخـــــــوان«، وســـجـــلـــه الـــحـ لــــــــ
إلــى تــخــّوف الجماعة منه أكثر  املــالــي، أدى 
زّكـــى السيسي ليكون  الـــذي  مــن طــنــطــاوي، 
الــذي بدأ  التنسيق  وزيــرًا للدفاع من بعده. 
ــك الــيــوم،  بــن الــســيــســي وطــنــطــاوي مــنــذ ذلـ
حّول إعان مرسي من انتصار على الثورة 
املضادة إلى حلقة جديدة من سلسلة نفذها 
ــثـــورة املـــضـــادة.  الـــرجـــان لــتــرســيــخ نــفــوذ الـ
وكان لطنطاوي ظل في كل أزمة داخل نظام 
ــــذي كــثــف تــحــركــاتــه لتحجيم  الـ الــســيــســي، 
أنــــصــــار مـــــبـــــارك. وحـــــــرص الـــســـيـــســـي عــلــى 
اصــطــحــاب طــنــطــاوي وإجــاســه إلــى جانبه 
عديدة،  مناسبات  فــي  الحضور  مقدمة  فــي 
ــه بـــه مـــــرارًا وتــــكــــرارًا، بـــل وتــســمــيــة  ــادتــ وإشــ

العديد من املنشآت واملرافق باسمه.

أشاد السيسي بطنطاوي مرارًا وسمى منشآت باسمه )خليل حمرا/ فرانس برس(

حسين  األسبق  المصري  الدفاع  وزيــر  يُعتبر 
عن  الثالثاء  أمــس  توفي  ــذي  ال طنطاوي، 
الثورة  بنظر كثيرين، قائد  يناهز 86 عامًا،  عمر 
لرئاسة  الطريق  المضادة في مصر، وممهد 
حكم  خالل  له  ليكون  السيسي،  الفتاح  عبد 

األخير ظل في كل أزمة داخل النظام الحاكم

سيرة

رحيل قائد الثورة 
المضادة في مصر

عمل طنطاوي إلبقاء 
المجلس العسكري قابضًا 

على السلطة

قامت سياسات 
طنطاوي على التفرقة 

بين رفقاء الميدان

المصري  الرئيس  استعان   ،2019 سبتمبر/أيلول   20 تظاهرات  أعقاب  في 
عبد الفتاح السيسي بحسين طنطاوي، بحسب مصادر مطلعة، بهدف 
في  المستمرة  التدخالت  بسبب  الجيش  قيادة  داخل  الغضب  تهدئة 
عمله من قبل المخابرات العامة. 
في  كبير  دور  لطنطاوي  ــان  وك
حلحلة المشكلة، من خالل إدارته 
غرفة مركزية عملت ألسابيع على 
القرارات  واتخاذ  المشاكل  رصــد 
في  السر  كلمة  أنــه  كما  بشأنها. 
عنان  ســامــي  عــن  اإلفـــراج  حسم 
)الصورة( في ديسمبر/كانون األول 

الماضي.
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ال يتوقف النظام عن استهداف إدلب )عز الدين قاسم/األناضول(

رغبة النظام بإخضاع إدلب دونها عقبات

أمين العاصي

قــفــزت مــحــافــظــة إدلــــب فـــي الــشــمــال الــغــربــي 
مــن ســوريــة إلــى واجــهــة األحـــداث منذ مطلع 
السوري  النظام  فــرض  عقب  الحالي  الشهر 
بــلــدات محافظة درعـــا، وبــات  تسويات على 
يشعر بأن »الظرف مناسب« ملحاولة إجبار 

فــصــائــل املـــعـــارضـــة عــلــى تــوقــيــع تــســويــات 
تــهــديــدهــا بعمل عــســكــري. وفــي  مــع  مماثلة 
األيــــام القليلة املــاضــيــة، تــحــّولــت إدلــــب إلــى 
»الــوطــن«  الــرئــيــســي لصحيفة  »املــانــشــيــت« 
الثاثاء  أمــس  ذكــرت  والتي  للنظام،  املوالية 
أن »إدلب على خطى درعا«، مضيفة: »حسم 
عــســكــري أو تــســويــة شــامــلــة عــلــى مـــراحـــل«. 
وتوقعت الصحيفة أن تخرج القمة املرتقبة 
ــيـــر بــوتــن  ــي فـــاديـــمـ ــ ــروسـ ــ بــــن الـــرئـــيـــس الـ
ونظيره التركي رجب طيب أردوغــان نهاية 
الشهر الحالي في مدينة سوتشي الروسية، 
والـــتـــي قـــد يــنــضــم إلــيــهــا الــرئــيــس اإليـــرانـــي 
»صــفــقــة« حـــول مجمل  إبــراهــيــم رئــيــســي، بـــ
األوضـــــاع فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة. 
لــدى روسيا  ونقلت عــن مــصــادر قولها »إن 
ــســــوري مــــا يــكــفــي مــن  والـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــ
أوراق قوة قادرة على إرغام نظام رجب طيب 
أردوغــان على مراجعة حساباته الخاطئة«، 
أن »الظرف مناسب اآلن لفرض  إلى  مشيرة 
تــســويــة شــامــلــة فـــي إدلـــــب، وعــلــى األقــــل في 

في محافظة إدلب مخالف تماما للوضع في 
محافظة درعا، فالشمال الغربي من سورية 
»غابة بنادق«، ومن ثم ال يمكن لقوات النظام 
الــتــقــّدم فــي عمقه مــن دون دفـــع أثــمــان ربما 
هي فوق طاقة هذه القوات املتهالكة التي ال 
وإيرانية.  روســيــة  مساندة  دون  مــن  تتحرك 
كــمــا تــضــم مــحــافــظــة إدلــــب ومــحــيــطــهــا أكثر 
من 4 ماين مدني هم بمثابة قنبلة بشرية 
االقتراب  الدولي على عدم  املجتمع  يحرص 
منها ألن تداعيات انفجارها لن تبقى ضمن 
ــاول تــركــيــا  ــطـ ــتـ ــل سـ ــة، بــ ــوريــ األراضـــــــــي الــــســ
وتاليا القارة األوروبية، إذ من املتوقع ظهور 
موجات هجرة أكبر من تلك التي حدثت في 
عام 2015، وهو ما تحاول البلدان األوروبية 
ــه مــــن خـــــال الـــضـــغـــط عـــلـــى الــجــانــب  ــاديـ ــفـ تـ
الروسي للحيلولة دون وقــوع صــدام واسع 

النطاق.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، لــفــت املــحــلــل الــعــســكــري 
فــي حــديــث مع  الــفــرحــات،  العميد مصطفى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن النظام »مــا فتئ 
يــكــرر أنـــه سيستعيد الــســيــطــرة عــلــى كــامــل 
الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة«، مــضــيــفــا: »الــشــمــال 
الـــغـــربـــي مــــن ســــوريــــة مــخــتــلــف تـــمـــامـــا عــن 
ــبــــاد، فــفــي شـــمـــال ســـوريـــة هــنــاك  جـــنـــوب الــ
ــل املــــعــــارضــــة هــو  ــائـ ــــن فـــصـ ــل مـ ــامــ ــيـــش كــ جـ
كــامــل ألي  الــوطــنــي« مجهز بشكل  »الجيش 
ــاع عـــن األرض  ــدفــ مـــواجـــهـــة، وقــــــادر عــلــى الــ
التي تقع تحت سيطرته على طــول الشمال 
الـــســـوري«. وأشــــار الــفــرحــات إلـــى أن »تركيا 
رقـــم صــعــب فــي مــعــادلــة الـــصـــراع فــي شمال 
ــا خـــصـــوصـــا  ــ ــــاوزهـ ــــجـ ســــــوريــــــة، ال يـــمـــكـــن تـ
مـــن الــجــانــب الــــروســــي«، مــضــيــفــا: »مــوســكــو 
 تــــدرك أن ألنــقــرة وجــــودًا فــي شــمــال ســوريــة 
بــحــكــم األمــــر الـــواقـــع. وتــركــيــا صــمــام األمـــان 
الــيــوم ملنطقة تــضــم 4 مــايــن مــدنــي جلهم 

مهجر«. 
مــن  بــــه  »مـــعـــتـــرف  الـــتـــركـــي  الـــــــدور  أن  ورأى 
واشنطن والغرب عموما، باعتبار أن أي عمل 
عــســكــري ســيــؤدي إلـــى خــلــل ســكــانــي، إذ من 
الحدود  السورين  ماين  يعبر  أن  املتوقع 
السورية التركية ويتجهوا إلى أوروبــا عبر 
كــارثــة إنسانية«. وبــّن  مــا يعد  البحر وهــو 
أن هــنــاك تــقــاطــعــا فــي املــصــالــح بــن الـــروس 
واألتـــــراك »ال يــمــكــن ملــوســكــو الــقــفــز فــوقــه أو 
»لـــذا ال يمكن أن يتخذ  تـــجـــاوزه«، مــضــيــفــا: 
الروس قرارًا غبيا باجتياح الشمال الغربي 
من سورية في ظل وجود تركي في املنطقة«.

ولـــفـــت الـــفـــرحـــات إلــــى أن الــجــانــب الـــروســـي 
الطريق  على  الحركة  استعادة  إلــى  »يطمح 
الدولي )أم 4( أو السيطرة على منطقة جبل 
الزاوية في ريف إدلب الجنوبي«، مضيفا أن 

املنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي حلب- 
الاذقية«. كما أشارت إلى أن الصفقة تقضي 
بانسحاب فصائل املعارضة إلى الشمال من 
»أم 4« والذي يربط غربي  الطريق املعروف بـ
الـــبـــاد بــشــمــالــهــا، بــعــمــق ســتــة كــيــلــومــتــرات 
تمهيدًا لفتحه أمام حركة املرور والترانزيت.

ويـــبـــدو أن الــجــانــب الـــروســـي يــضــغــط على 
الجانب التركي لتنفيذ بنود اتفاق موسكو 
املــبــرم فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة فــي مـــارس/

املـــاضـــي، وخــصــوصــا لجهة  الـــعـــام  آذار مـــن 
اســتــعــادة الــحــركــة على الــطــريــق الــدولــي »أم 
4«. ولكن الوقائع امليدانية تؤكد أن الوضع 

 عمل عسكري منفردًا 
ّ
»النظام ال يمكنه شن

ــي، وهـــو لــم يعد  مــن دون غــطــاء جـــوي روســ
يــمــلــك جــيــشــا، والــــوحــــدات الــتــي بــقــيــت لــديــه 
مــهــتــرئــة ومـــنـــهـــارة تــمــامــا، وشـــاهـــدنـــا كيف 
أمـــام مقاتلي محافظة  الــقــوات  هــذه  سقطت 
درعــا خــال وقــت وجيز قبل إقـــرار التسوية 
واملسلحون  الــحــالــي.  الشهر  مطلع  األخــيــرة 
إرادة  الــنــظــام ال يمتلكون  لـــدى  بــقــوا  الــذيــن 
ــــاق، أمـــا مــن يــســانــد النظام  قــتــال عــلــى اإلطـ
على األرض فهو حزب الله وبقية املليشيات 
اإليــرانــيــة«. وأعـــرب عــن اعــتــقــاده أن الجانب 
ــــوأ حـــاالتـــه فـــي ســـوريـــة«،  الـــروســـي »فــــي أسـ
مــاذا  تــعــرف  وال  تتخّبط  »مــوســكــو  مضيفا: 
التي  فــي ســوريــة  الكبرى  العقبة  أمــام  تفعل 
تقف في وجهها وهي إيران. النظام ال حول 
لـــه وال قـــوة ويــفــعــل مـــا ُيــطــلــب مــنــه مـــن قبل 

موسكو وطهران«.
قـــوة  األتــــــــراك أوراق  يــمــلــك  الـــســـيـــاق،  ــــي  وفـ
فــي شــمــال غــربــي ســـوريـــة، إذ ينتشر آالف 
ــقـــاط وقــــواعــــد لــعــل  الـــجـــنـــود األتــــــــراك فــــي نـ
القريب من قرية  أبرزها معسكر املسطومة 
)مدينة  املحافظة  مركز  املسطومة، جنوبي 
إدلــب(. كما اتخذ الجنود األتــراك من مطار 
تفتناز شمال شرقي إدلب قاعدة كبرى لهم، 
إضافة إلى نقاط ارتكاز أخرى. ومن املرجح 
أن مهمة هؤالء الجنود ليست املراقبة فقط 
فـــي حــــال تــقــدمــت قـــــوات الـــنـــظـــام فـــي عمق 

محافظة إدلب.
مـــن جــهــتــه، رأى املــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي 
فراس رضوان أوغلو، في حديث مع »العربي 
الجديد«، أنه »ال يمكن لقوات النظام التقدم 
في إدلــب«، مضيفا: »يجب أن ننتظر نتائج 
لقاء القمة بن أردوغان وبوتن«. وأشار إلى 
أن النظام »يهدد دائما باستعادة السيطرة 
على محافظة إدلــب بالقوة، ولكن هذا األمر 
إلى  ولفت  يتوقعها«.  التي  بالسهولة  ليس 
»أن تــصــريــح الــرئــيــس الـــروســـي أخـــيـــرًا بــأن 
قـــوات األســـد تسيطر على 90 فــي املــائــة من 
الــجــغــرافــيــا مــلــفــت لــلــنــظــر«، مــضــيــفــا: »يــبــدو 
املتبقية هي  باملائة  العشرة  أن  إلــى  ــح 

ّ
مل أنــه 

تحت السيطرة التركية في الشمال«. وأشار 
رضــوان أوغلو إلــى أن »أمــام األتـــراك العديد 
من الخيارات منها تزويد فصائل املعارضة 
السورية بساح نوعي في حال عدم االتفاق 
مع موسكو«، مضيفا: »قمة سوتشي تحدد 
املـــســـار، فــإمــا الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق أو صــدام 
بـــالـــوكـــالـــة، وفـــــي حـــــال حـــصـــل الــــصــــدام مــن 
الــنــظــام فسيكون  ـــوات  قـ الــصــعــب أن تــتــقــدم 
 
ً
آمــا املــعــارضــة«،  هــنــاك دعـــم كبير لفصائل 

»الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي فــهــو األفــضــل 
للشمال السوري«.

يضغط الروس 
الستعادة الحركة على 
الطريق الدولي »أم 4«

بعد فرض تسويات على 
درعا، تتجه أنظار النظام 

السوري إلى إدلب، لكن 
مصير المحافظة يبقى 

رهن نتائج قمة سوتشي 
المرتقبة نهاية شهر 
سبتمبر/أيلول الحالي

الحدث



على نحو مفاجئ، 
أعلن مجلس 
النواب الليبي، 
أمس الثالثاء، 

سحب الثقة من 
حكومة  عبد 

الحميد الدبيبة، 
وسط تشكيك 
برلماني واسع 

بقانونية الجلسة 
وأعداد المصوتين 

فضًال عن شرعية 
المجلس بسحب 

الثقة

تونس ـ العربي الجديد

لـــم يــتــضــح شــــيء بــعــد مـــن خــريــطــة الــطــريــق 
ــــس الــــتــــونــــســــي قــيــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــتـــــي يـــــنـــــوي الـ
اتــه  الــبــاد، بعد إجــراء ســعــّيــد، تنفيذها فــي 
االستثنائية التي أعلن عنها في 25 يوليو/

تـــمـــوز املــــاضــــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اعــتــمــاده 
ــه ونــوايــاه  اتـ ــراء إطـــاع الــتــونــســيــن عــلــى إجـ
 

ّ
ـــات، إال أن كـــل ــــك الـــحـــن عـــلـــى جــــرعـ مـــنـــذ ذلـ

تصريحاته تزيد املشهد التونسي غموضا، 
وهـــو مـــا أكــــده آخـــر إعــــان لـــه أول مـــن أمــس 
انتقالية وقانون  اإلثنن، عن »وضــع أحكام 
الــتــســاؤالت حول  انتخابي جــديــد«، مــا فتح 
فرض الرئيس تعليق العمل بدستور 2014، 
وهو أحد أهدافه، وذلك بطريقة غير مباشرة. 
ــده عــــــــدم رغــــبــــتــــه بــــاملــــّس  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ وبــــــخــــــاف تـ
الخارج،  إلــى  رسالة موجهة  في  بالحريات، 
فإن جميع إعانات الرئيس التونسي، تؤكد 
عـــدم اســتــعــجــالــه لتشكيل حــكــومــة جــديــدة، 

وسط غموض يلف أيضا أي تعديل انتخابي 
 تعطيله عمل البرملان.

ّ
في ظل

وأكد الرئيس التونسي، مساء أول من أمس، 
التلفزيون الرسمي  في كلمة مباشرة نقلها 
ــن مـــديـــنـــة ســـيـــدي بــــوزيــــد، أن »الـــتـــدابـــيـــر  مــ
ــــارة إلــى  االســتــثــنــائــيــة ســتــتــواصــل«، فـــي إشـ
الحكومة،  إقــالــة  بــعــد  الــبــرملــان  تجميد عــمــل 
ــام انـــتـــقـــالـــيـــة  ــ ــكـ ــ ــدًا أنــــــه »تــــــم وضــــــع أحـ ــ ــؤكـ ــ مـ
تــســتــجــيــب ملــطــالــب الـــشـــعـــب«. ولــفــت ســعــّيــد 
أن  »التدابير االستثنائية كان يمكن  أن  إلى 
تــكــون أشــــد«، منتقدًا مــن اتــهــمــه بــاالنــقــاب، 
 »كــيــف يــكــون انــقــابــا، وهـــو من 

ً
ومــتــســائــا

ــه ›‹ســيــتــم  ــ داخــــــل الــــدســــتــــور؟«. وأضـــــــاف أنـ
وضـــع قـــانـــون انــتــخــابــي جــديــد حــتــى يــكــون 
أمام ناخبيه«، وأن األحكام  النائب مسؤواًل 
املــتــعــلــقــة بــالــحــقــوق والـــحـــّريـــات الـــتـــي نــّص 
وشـــّدد  ســـاريـــة«.  »ستبقى  الــدســتــور  عليها 
الرئيس التونسي على أن »السيادة للشعب 
وأن  واالنــتــخــاب«،  االستفتاء  عبر  يمارسها 

قضية  بــل  حــكــومــة،  قضية  ليست  »القضية 
منظومة كاملة«، وأنه لم يلجأ إلى التدابير 
االســتــثــنــائــيــة »إال لــلــحــفــاظ عــلــى الـــوطـــن«، 
من  يمنعانه  واألخــــاق  »الــحــيــاء  أن  مضيفا 
بــاعــوا وطنهم«،  الــذيــن  الخونة  الحديث عــن 
عــلــى حـــّد تــعــبــيــره. وقـــال إن »هــنــاك مــن دفــع 
املــــلــــيــــارات فــــي الـــــخـــــارج لـــلـــتـــشـــويـــه وحــتــى 
كان،  أيا  »لن يمس  بأنه  لاغتيال«، متعهدًا 
ولــن يرفع أي قضية ضد أي كــان«. وأضــاف 
أنه »أخذ كل هذا الوقت منذ إعان اإلجراءات 
االســتــثــنــائــيــة لــلــفــرز بــن الــوطــنــيــن األحـــرار 
وغيرهم، حتى تسقط عن البعض آخر ورقة 
ــوا 

ّ
تــــوت كـــانـــوا يـــحـــاولـــون يــائــســن أن يــغــط

بــهــا عــــوراتــــهــــم‹‹، مــضــيــفــا أن »صــواريــخــنــا 
القانونية على منصاتها وجاهزة اإلطاق«. 
أنــه ال  وشــدد على تمسكه بالتحدي، مؤكدًا 

مجال »للتراجع أو الحيرة أو االرتباك«.
وتطرح قرارات سعّيد األخيرة أسئلة كثيرة، 
أبـــرزهـــا مـــا إذا كــــان الــرئــيــس الــتــونــســي قد 
قـــــّرر فــعــلــيــا تــعــلــيــق الــعــمــل بـــدســـتـــور 2014 
مــن دون اإلعــــان عــن ذلـــك صـــراحـــة. وأثـــارت 
ــرارات جــــداًل كــبــيــرًا بـــن الــنــاشــطــن  ــقــ هــــذه الــ
أستاذ  واعتبر  تأويلها.  حــول  والقانونين، 
نوفل  الجمهورية،  رئــيــس  وشقيق  الــقــانــون 
ســـعـــّيـــد، فـــي تـــدويـــنـــة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، أن 
يتطلب  االستثنائية،  ــراءات  اإلجــ »اســتــمــرار 
ــن ال يــعــنــي  ــكــ ــام انـــتـــقـــالـــيـــة، ولــ ــ ــكـ ــ وضــــــع أحـ
اعتبر  فيما  الــدســتــور‹‹،  تعليق  بــالــضــرورة 
مــقــرر دســتــور عـــام 2014، الحبيب خـــذر، أن 
الدستور  تعليق  تساوي  انتقالية  »أحكاما 

كليا أو جزئيا، وهي إيغال في االنقاب«.
ــك، رأت أســــتــــاذة الـــقـــانـــون  ــ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى ذلــ
الــدريــدي، في تصريح  الدستوري، منى كريم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن سعّيد نــاقــض نفسه  لـــ
في كلمته األخيرة، من حيث تجديده التزامه 
بــالــدســتــور والــبــقــاء فــي إطــــاره، واتـــخـــاذه في 
ــارج الــدســتــور.  ــ ــه إجـــــــراءات مـــن خـ ــ الـــوقـــت ذاتـ
ــى أن »إصــــــــــدار أحــــكــــام انــتــقــالــيــة  ــ ــتـــت إلــ ــفـ ولـ
يــعــنــي بــالــضــرورة تعليق الــعــمــل بــالــدســتــور 
ــيــا أو جــزئــيــا، فــلــو كـــان الــقــصــد الــبــقــاء في 

ّ
كــل

إطـــار الــدســتــور، فيجب االعــتــمــاد على أحكام 
اســتــثــنــائــيــة ولـــيـــس انــتــقــالــيــة«، مــشــيــرة إلــى 
فــي حالة  أن »إصـــدار األحــكــام االنتقالية يتم 
ــقـــال مـــن دســـتـــور إلــــى دســـتـــور جـــديـــد«.  ــتـ االنـ
رت كريم من أن »الوضع في تونس يزداد 

ّ
وحذ

غموضا«، متسائلة عن »الجهة التي ستضع 
األحكام االنتقالية، وبأي صيغة وكيف سيتم 
إقـــرارهـــا وكــيــفــيــة تنفيذها وتــطــبــيــقــهــا، وعــن 
محتوى مــشــروع الــدســتــور الــجــديــد«. وحــول 
تعديل القانون االنتخابي، أكدت أنه »من غير 
السلطة  قبل  مــن  إال  تعديله  دستوريا  املمكن 
التشريعية التي تتداول فيه وتصادق عليه«، 
الفتة إلى أن »الدستور يستثني تعديل النظام 
الرئيس(،  )يصدرها  مراسيم  عبر  االنتخابي 
وأي آلـــيـــة أخـــــرى تــعــتــبــر مــخــالــفــة لــلــدســتــور 
الــحــالــي«. وتــواتــرت الـــردود السياسية أمس 
الثاثاء على كام سعّيد. واعتبر النائب عن 
التيار الديمقراطي، نبيل حجي، في تصريح 
»العربي الجديد«، أن خطاب سعّيد »انتهى  لـ
ولم يتم اإلعان عن شيء«، مضيفا أن »كلمة 
الـــرئـــيـــس لــــم تـــخـــل مــــن تـــخـــويـــن واتـــهـــامـــات 
لــلــتــونــســيــن«. ورأى  مــع تقسيم  لــلــخــصــوم، 
أن »سعّيد كان شّدد على أنه سيعن رئيس 
حـــكـــومـــة، لــكــن يـــبـــدو أنــــه غــيــر مــســتــعــجــل«. 
والحظ أن »الجديد هو إعانه تمديد العمل 
بالتدابير االستثنائية، وأال رجوع للبرملان«.

مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الـــنـــائـــب املــســتــقــل حــاتــم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــلــيــكــي، فــي تــصــريــح لـــ
لــن  ــّيــــد  مــــقــــاربــــة ســــعــ أن  هـــــو  ــم  ــهـ ــفـ يـ مـــــا  أن 
تــتــضــمــن حــــــوارات مـــع األطــــــراف الــســيــاســيــة 
الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة«. ورأى 
»العربي  النهضة، سمير ديلو، في تصريح لـ
الجديد«، أن كلمة سعيد »هي إعان رسمي 
ذلك  تــّم  بعدما  بالدستور  العمل  تعليق  عن 
يــولــيــو«، مبينا أن »األهـــم هو  فعليا فــي 25 

كيف سيتم تنقيح القانون االنتخابي«.
وشــهــدت تــونــس منذ االســتــقــال 3 محطات 
ــــى مـــن الــنــظــام امللكي  انــتــقــالــيــة مــهــمــة، األولـ
إلــــى الــجــمــهــوريــة األولـــــى بــمــفــعــول دســتــور 
1959، والثانية خال الفترة االنتقالية غداة 
الـــثـــورة، ثــم بــاالنــتــقــال مــن الــنــظــام الــرئــاســي 
املــعــدل بفضل دســتــور 2014.  البرملاني  إلــى 
وانتقلت تونس من النظام املجلسي املؤقت 
أسسه  الـــذي  املختلط  البرملاني  الــنــظــام  إلــى 
التنوع  دستور 2014 بشكل تعددي يضمن 
واالخـــــتـــــاف ومـــراقـــبـــة الـــســـلـــطـــات بــعــضــهــا 
حينها  االنتقالية  األحكام  وضمنت  بعضا. 
العبور نحو الجمهورية الثانية، كما وصفت 

من قبل املؤرخن والخبراء.
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وأدرجــت  التحقيق،  نتائج  املجلس  رئــاســة 
بند التصويت على سحب الثقة في جدول 
أعمال جلسة أمس، بعدما فشلت اإلثنن في 
طرحه للتصويت لغياب النصاب القانوني. 
 ومــنــذ الــلــحــظــة األولـــــى لـــإعـــان عـــن سحب 

قد ناقش طلبا مقدما من 45 نائبا لسحب 
الــثــقــة مـــن الــحــكــومــة، وأعـــلـــن أول مـــن أمــس 
اإلثنن عن تشكيل لجنة برملانية للتحقيق 
مـــع الــحــكــومــة فـــي أعــمــالــهــا عــلــى أن تنجز 
اللجنة مهمتها خال أسبوعن. ولم تنتظر 

ــــول قــانــونــيــة  ــقـــة أمـــــــس، دار الــــجــــدل حــ ــثـ الـ
ــة، ومـــرجـــعـــيـــة  ــقــ ــثــ ــتــــصــــويــــت، وســــحــــب الــ الــ
املجلس لشرعنة التصويت، والعدد الفعلي 
علما  الثقة،  لسحب  الــذيــن صــّوتــوا  للنواب 
أن املتحدث باسم املجلس عبد الله بليحق 

أعلن أن املصّوتن لسحب الثقة هم 89 نائبا 
من أصل 113 شاركوا في الجلسة من أصل 
200 نائب. لكن النائب عبد املنعم بلكور قال 
إن عدد املصوتن على حجب الثقة كان 68 
نائبا فقط، وأضــاف »يبدو أن الورقة قلبت 
فـــقـــرأهـــا رئـــيـــس املــجــلــس رقـــمـــا مــعــكــوســا«، 
الــقــرار بأنه »رصــاصــة الرحمة على  واصفا 
مــجــلــس الــــنــــواب وانـــكـــشـــاف الـــعـــبـــث الــــذي 
تــمــارســه رئــاســة املــجــلــس بــأغــلــب الـــقـــرارات 
التي أصدرتها وليس فقط قرار سحب الثقة 
من الحكومة أو قرار إصدار قانون انتخاب 

رئيس الدولة لانتخابات املقبلة«. 
النائب جال الشويهدي إن  من جهته، قال 
عدد املصوتن على القرار 78 عضوًا، مشيرًا 
إلى أن الخاف يطاول أيضا آلية التصويت، 
الذي كان يجب أن يكون سريا. كذلك صدر 
بيان موقع من 38 نائبا، أعلنوا فيه رفضهم 
لــطــريــقــة الـــتـــصـــويـــت، وأنــــهــــم لــــم يــصــوتــوا 
لصالح القرار. وقال النائب محمد آدم، أحد 
املوقعن على البيان، إنهم »بانتظار املزيد 

من التواقيع«.
فــي املــقــابــل، أكـــدت الــنــائــبــة هــنــاء أبـــو ذيــب، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، قــانــونــيــة الــتــصــويــت،  لـــ
ــلـــس لــتــشــكــيــل حــكــومــة  ــيـــة ســـعـــي املـــجـ ــافـ نـ
 ،

ً
جـــديـــدة. وقــالــت »الـــقـــرار ســيــصــدر مفصا

وســيــتــضــمــن تـــوضـــيـــحـــا بــــشــــأن اســـتـــمـــرار 
الحكومة كحكومة تصريف أعمال، لصرف 
املرتبات وما يتعلق باالحتياجات اليومية 
للمواطن دون ممارستها أي أعمال سياسية 

أو تنفيذية في الداخل أو الخارج«.
كذلك قال النائب جبريل أوحيدة إن قضية 
لم  الفصل في وضعها  الحكومة وضـــرورة 
تغادرا جدول أعمال مجلس النواب، مضيفا 
أن مناقشتها مجددًا )أمس( جاء بطلب من 
أغلبية النواب. وحول تبعات القرار، أوضح 
»العربي الجديد« أن  أوحيدة في تصريح لـ
الحكومة  تحويل  ستطرح  املجلس  رئــاســة 
إلى حكومة تصريف أعمال بناء على املادة 
194 في الائحة الداخلية للمجلس. وتنص 
املــــادة، الــخــاصــة بتنظيم صـــدور الـــقـــرارات، 
الثقة من  البرملان سحب  قــّرر  »إذا  أنــه  على 
أعضائه، عّدت مستقيلة  بأغلبية  الحكومة 
ــال إلـــــى حــن  ــ ــمـ ــ وتـــســـتـــمـــر فــــي تــســيــيــر األعـ
تشكيل حكومة جديدة«.  واستند املجلس 

ــار دســـتـــوري  ــإطــ ــلـــيـــة كــ ـــى الئـــحـــتـــه الـــداخـ إلــ
لــســحــب الــثــقــة مـــن الــحــكــومــة، ولـــيـــس على 
ــتـــوري الــلــيــبــي، الـــصـــادر في  ــــان الـــدسـ اإلعــ
عـــاد وتضمن  أغــســطــس/ آب 2011، والــــذي 
في  املوقع  الليبي،  السياسي  االتفاق  أيضا 
ــام 2015. وتــنــص  عــ املــغــربــيــة  الــصــخــيــرات 
املادة السادسة من التعديل السابع لإعان 
الــــدســــتــــوري عـــلـــى أن تـــصـــدر الــتــشــريــعــات 
ــام« )الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة  ــعـ عـــن »املـــؤتـــمـــر الـ
األقــل  عــلــى  بأغلبية 120 عــضــوًا  الــســابــقــة( 
الحكومة  مــن  الــثــقــة  يتعلق بسحب  مــا  فــي 
وإقــرار املوازنة العامة ومسائل عدة أخرى. 
فكان  السياسي،  االتــفــاق  إلــى  بالنسبة  أمــا 
ألغى في يناير/ كانون  الــنــواب قد  مجلس 

الثاني 2020 املصادقة عليه.
انتقائية  القانوني  النصاب  مسألة  ــت 

ّ
وظــل

بالنسبة ملجلس نــواب طــبــرق، إذ كــان عقد 
داعمة  قـــرارات  لتمرير  املاضي  في  جلسات 
لــلــواء املــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر بــحــضــور 30 
ــنــــواب في  نـــائـــبـــا، وســــط انـــقـــســـامـــات بـــن الــ
الـــشـــرق والــــغــــرب. وعـــرقـــل املــجــلــس تــمــريــر 
تمر  لن  أنها  مــرارًا، معتبرًا  الدبيبة  موازنة 
إال بقانون يصدره ويحتاج إلى موافقة 120 

نائبا.
ومــــن املـــغـــرب، أكــــد رئـــيـــس املــجــلــس األعــلــى 
لــلــدولــة خــالــد املـــشـــري أن حــكــومــة الــدبــيــبــة 
مستمرة في عملها حتى موعد االنتخابات، 
مشيرًا إلى أن لديه مخاوف تتعلق بالعملية 
االنـــتـــخـــابـــيـــة نــفــســهــا، وبـــقـــبـــول نــتــائــجــهــا. 
وقال املشري في مؤتمر صحافي عقده مع 
الخارجية املغربي ناصر بوريطة إن  وزيــر 
مجلس الدولة يعمل على إجراء االنتخابات 
الرئاسية والبرملانية في موعدها، الفتا إلى 
ــرورة تــوفــيــر املـــنـــاخ الــصــالــح للحكومة  ــ ضـ
لتنظيم االنتخابات. وقال: »نريد ضمانات 
في ما يخص نتائج االنتخابات، وال سيما 
الرئاسية، مضيفا أن املجلس األعلى يسعى 
إليـــجـــاد تــوافــقــات مـــع مــجــلــس الـــنـــواب. من 
جهته، اعتبر بوريطة أن تنظيم االنتخابات 
فـــي لــيــبــيــا بــمــوعــدهــا هـــو املـــخـــرج الــوحــيــد 
لألزمة. وأكد املتحدث باسم املجلس األعلى 
للدولة، محمد عبد الناصر، أن قرار مجلس 
الـــنـــواب بــاطــل ألنـــه لــم يستند إلـــى اإلعـــان 

الدستوري واالتفاق السياسي.
ــى لـــلـــدولـــة فــي  ــلــ ومـــــع رفـــــض املـــجـــلـــس األعــ
لــيــبــيــا ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة تــبــرز 
ســيــنــاريــوهــات أمــــام هــــذه الــحــكــومــة، الــتــي 
انــتــقــالــيــة، ويسعى  بمهمة  أســاســا  شــّكــلــت 
معسكر شرقي ليبيا إلى الحّد من نفوذها 
ــا قـــبـــيـــل االنــــتــــخــــابــــات. ومــــــن هـــذه  ــهــ وقــــوتــ
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، رفــــض الــدبــيــبــة لــلــقــرار، 
أو اســتــكــمــال مــهــام الــحــكــومــة فــي تصريف 
ــد مــــن صــاحــيــاتــهــا  ــال، مــــع مــــا يـــحـ ــ ــمــ ــ األعــ
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى تـــوقـــيـــع االتــــفــــاقــــات، فــيــمــا 
يحتاج بــحــال عــدم إجـــراء االنــتــخــابــات إلى 
تــجــديــد ســلــطــتــه مـــن املــلــتــقــى الــســيــاســي أو 
وفــق  عــنــه،  بــديــل  التنحي تمهيدًا الخــتــيــار 
نظام اللوائح الذي اعتمد النتخابه واملنفي 

في فبراير/ شباط املاضي.

تقرير

واصل سعيّد تقسيم 
التونسيين وحديثه عن 

المؤامرات

سحب الثقة من الحكومة الليبية

يعقد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، جان إيف لودريان وهايكو 
ماس ولويجي دي مايو، اليوم األربعاء، اجتماعًا حول ليبيا في نيويورك، 
ليبيا في 12  للتحضير لمؤتمر دولي يفترض أن تستضيفه فرنسا حول 
يأتي في  المؤتمر  أن  إلى  لودريان  المقبل. وأشار  الثاني  نوفمبر/ تشرين 
ظّل غياب توافق في ليبيا حول قانون االنتخابات، مذكرًا بتمسك فرنسا 
القوات  ورحيل  المقبل  األول  كانون  ديسمبر/  في  االنتخابات  بموعد 

األجنبية والمرتزقة من ليبيا.

مؤتمر دولي في فرنسا

الحدث

طرابلس ـ العربي الجديد

دخلت ليبيا، أمس الثاثاء، مرحلة 
الــصــراعــات السياسية،  جــديــدة مــن 
الــتــي مـــن شــأنــهــا إضـــفـــاء مــزيــد من 
الــشــكــوك حـــول إمــكــانــيــة إجــــراء االنــتــخــابــات 
خريطة  وفق  املقررة  والرئاسية،  التشريعية 
الــطــريــق األمــمــيــة، فــي 24 ديــســمــبــر/ كــانــون 
ــيـــس املــجــلــس  ــان رئـ ــ األول املـــقـــبـــل. وفـــيـــمـــا كـ
الرئاسي الليبي، محمد املنفي، شريك رئيس 
الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة عــبــد الــحــمــيــد الدبيبة 
امللتقى  أنتجها  التي  االنتقالية  السلطة  في 
أعمال  افتتاح  في  يشارك  الليبي،  السياسي 
الجمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك، 
ــتـــي تــحــظــى  تـــعـــّرضـــت الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة الـ
بــدعــم دولــــي كــبــيــر النــتــكــاســة قـــويـــة، يــهــدف 
معّدوها الذين يعملون بنهج ثابت إلى خلط 
األوراق مجددًا، تمهيدًا لانتخابات، أو حتى 
لتأجيلها. إذ على نحو مفاجئ أعلنت رئاسة 
ــبـــرق، شــرق  ــنــــواب، املــنــعــقــد فـــي طـ مــجــلــس الــ
الباد، أنــه تم خــال جلسة أمــس، وبحضور 
رئــيــس املــجــلــس عقيلة صــالــح، ســحــب الثقة 
من حكومة الدبيبة، بناء على آلية تصويت 
الــداخــلــيــة، مــا يــحــّول الحكومة  وفــق الئحته 
ــال، لــحــن إجــــراء  ــمـ إلــــى حــكــومــة تــصــريــف أعـ

االنتخابات.
وجـــاء ذلــك بشكل مــفــاجــئ، إذ كــان املجلس 

سحبت الثقة غداة 
تشكيل المجلس لجنة 

تحقيق بأعمال الحكومة

استند المجلس إلى 
الئحته الداخلية في 

عملية التصويت

يواصل الرئيس 
التونسي قيس سعيّد 

الكشف بالتقسيط عن 
خططه بعد إجراءات 

25 يوليو/تموز الماضي، 
بدون استعجال تشكيل 
الحكومة، فيما يتقدم 

لديه »هّم« تعديل 
الدستور، وسط حديثه 

عن »أحكام انتقالية 

عقيلة صالح يستبق انتخابات ديسمبر بمحاولة 
إطاحة المرحلة االنتقالية

انتخابات كندا: 
فوز مّر لجاستن ترودو

ــات الــتــشــريــعــيــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــرت نـــتـــائـــج االنــ ــ ــهـ ــ أظـ
الــكــنــديــة، الــتــي جــــرت أول مـــن أمــــس اإلثــنــن، 
احتفاظ رئيس الوزراء جاسنت ترودو بموقعه 
رئيسا للحكومة العتيدة لوالية ثالثة متتالية 
ــانـــه على  أن رهـ ــدا  ــ ــام 2015. وبـ عــ مــنــذ  ــدأت  ــ بـ
إجــراء انتخابات مبكرة قبل موعدها بعامن 
لكسب أكثرية برملانية ساحقة، لتمرير قراراته 
وبات  فشل.  قد  الكندي،  البرملان  في  بسهولة 
مــضــطــرًا إمـــا لتشكيل حــكــومــة ائــتــافــيــة وإمــا 
الـــقـــبـــول بــحــكــومــة أقـــلـــيـــة، تــعــانــي فـــي تنفيذ 
أجــنــدتــهــا، حــتــى مــوعــد االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، 
املقررة في عام 2025.   وبعد فرز نحو 99 في 
املائة من األصوات، حتى مساء أمس الثاثاء، 
 32.2 على  تـــرودو  بقيادة  الليبراليون  حصل 
فــي املــائــة مــن نــوايــا املــقــتــرعــن، ليرفعوا عدد 
مــقــاعــدهــم الــنــيــابــيــة مـــن 157 فـــي انــتــخــابــات 
2019 إلــى 158 في البرملان العتيد املــكــّون من 
338 نــائــبــا. فــي املــقــابــل، تــراجــع »املــحــافــظــون« 
بـــقـــيـــادة إريـــــن أوتــــــول مــقــعــديــن مـــن 121 إلــى 
119. ونجحت »الكتلة الكيبيكية« التي تدعو 
لاستقال عــن كــنــدا، فــي رفـــع عـــدد مقاعدها 
من 32 إلــى 34 نائبا. أمــا حــزب »الديمقراطية 
الـــجـــديـــدة« بــقــيــادة جــاغــمــيــت ســيــنــغ، فكسب 
عــام 2019، بحصوله على  مقعدًا إضافيا عن 
25 نائبا. وأقّر أوتول بالهزيمة، وفي كلمة إلى 
مؤيديه في دائرته االنتخابية خارج تورنتو، 
قـــــال إنـــــه اتـــصـــل بــــتــــرودو لــتــهــنــئــتــه. ونــقــلــت 
قــنــاة »ســـي بــي ســـي« األمــيــركــيــة عــنــه تــعــّهــده 
بمواصلة نقل الحزب، املعروف بانتمائه إلى 
يمن الوسط، أكثر إلى الوسطية، رغم إدراكه 
 تشّدد قوة الجناح 

ّ
صعوبة هذه املهمة، في ظل

اليميني املتطرف داخل صفوف »املحافظون«. 
وأكد أن »علينا إكمال رحلتنا في نقل الحزب 

إلى الوسطية وجذب املزيد من الكندين إليه«. 
ــــرودو والـــحـــزب »الــلــيــبــرالــي« وعـــدا  ومـــع أن تـ
بإقرار سياسات تقدمية في موضوع الرعاية 
الصحية، خصوصا لألطفال، وفــي دعــم بناء 
أ ترودو 

ّ
املنازل الجديدة، إال أن سينغ، الذي هن

أن معركته تتمحور حول  بــفــوزه، شــّدد على 
الفيدرالية  الحكومة  تمويل  توسيع  ضــرورة 
إلـــى نــحــو 200 مــلــيــار دوالر، مــن أجـــل تأمن 
الرعاية الصحية الشاملة. لكن سينغ تعرض 
النـــتـــقـــادات واســـعـــة، بــســبــب عـــدم تــطــرقــه إلــى 
تفاصيل حول كيفية تنفيذ مثل هذه الخطة. 
مع ذلك، فقد قرر، مثل أوتول، عدم التخلي عن 
رئاسة حزبه. وكــان تــرودو دعــا في منتصف 
أغسطس/آب املاضي إلجراء هذه االنتخابات 
املــبــكــرة فــي مــحــاولــة منه الســتــعــادة الغالبية 
ــســمــت الحملة 

ّ
الــتــي خــســرهــا قــبــل عــامــن. وات

لرئيس  بالنسبة  بالغة  بصعوبة  االنتخابية 
ــــوزراء الــــذي كــانــت نــســبــة الــتــأيــيــد الشعبي  الــ
املــائــة مــن نوايا  لــه عشية االنتخابات 31 فــي 
الـــتـــصـــويـــت، أي تــقــريــبــا نــفــس الــنــســبــة الــتــي 
منافسه  »املــحــافــظــون«،  حـــزب  عليها  حــصــل 
ه 

ّ
الرئيسي. وإثر إدالئه بصوته أّكد ترودو أن

«. وقال لوكالة »فرانس برس«: »لقد 
ّ
»مطمئن

ــذه الــحــمــلــة والــكــنــديــون  عملنا بــجــّد خـــال هـ
االنتخابية  والحملة  مهّما«.  خيارًا  خذون 

ّ
يت

فت كندا 
ّ
الخاطفة التي استمرت 36 يوما، وكل

بــدأت بخطاب  انتهت كما  600 مليون دوالر، 
واليــة  مواطنيه منحه  مــن  فيه  لــتــرودو طلب 
جــديــدة لــقــيــادة الــبــاد واإلشـــــراف عــلــى سبل 
الخروج من أزمة وباء كورونا.  وكان ترودو 
قـــد دخــــل االنــتــخــابــات كــزعــيــم حــكــومــة أقــلــيــة 
مــســتــقــرة غــيــر مـــهـــددة بـــاإلطـــاحـــة، لــكــنــه كــان 
األغلبية  بمنحه  الــكــنــديــون  يكافئه  أن  يــأمــل 
لتجاوزه الوباء بصورة أفضل من العديد من 
القادة اآلخرين. وسعى جاهدًا لتبرير دعوته 
واتهامات  الــفــيــروس  رغــم  مبكرة  النتخابات 
ــات قــبــل  ــابــ ــخــ ــتــ ــــوة النــ ــــدعـ ــالـ ــ ــة لـــــه بـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ املـ
لتحقيق طموحه  النهائي  املــوعــد  مــن  عــامــن 
ــه لم  ــبـــراء أشــــــاروا إلــــى أنــ الــشــخــصــي. لــكــن خـ
يكن الــفــوز الــذي كــان يطمح بــه تـــرودو. وقــال 
ماكجيل  بجامعة  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ 
تــرودو  بياند: »خسر  دانــيــال  في مونتريال، 
رهــانــه فــي الــحــصــول عــلــى األغــلــبــيــة، لـــذا أود 

القول إن هذا انتصار حلو ومر بالنسبة له«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

متابعة

لم يتمكن رئيس الوزراء 
الكندي جاستن ترودو 

من إحكام سيطرته 
على البرلمان، رغم فوز 

حزبه باالنتخابات، وبات 
لزامًا عليه التعامل مع 

المعارضة في الحكومة 
المقبلة
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ألقى سعيّد كلمة متلفزة من سيدي بوزيد )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ُمنحت حكومة الدبيبة الثقة من مجلس النواب في مارس الماضي )األناضول(

متابعة

لــاتــحــاد األوروبــــي على ضـــرورة تعزيز 
قــــدراتــــه عـــلـــى الـــتـــحـــّرك بــشــكــل مــســتــقــل. 
ــر الـــدولـــة األملـــانـــي لــلــشــؤون  واعــتــبــر وزيــ
لـــــدى وصـــولـــه  ــة مـــايـــكـــل روث  ــ ــيــ ــ األوروبــ
لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاع لـــــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة 
األوروبــــيــــن: »عــلــيــنــا أن نــطــرح الــســؤال 
حول سبل تعزيز سيادتنا، كيف يمكننا 
إظهار املزيد من وحدة الصف في مسائل 

السياسة الخارجية واألمن«.
وأكــــدت املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة أنــهــا تفكر 
الدبلوماسية  الــعــاصــفــة  كــانــت  إذا  فيما 
ســــتــــؤثــــر عــــلــــى اجـــــتـــــمـــــاع مــــرتــــقــــب فــي 
بــيــتــســبــرغ ـ بــنــســلــفــانــيــا، فـــي الـــواليـــات 
ملجلس جديد  29 سبتمبر،  في  املتحدة، 
مشترك بن االتحاد األوروبي والواليات 
املتحدة للتجارة والتكنولوجيا، من أجل 
مناقشة سبل التعاون في مجال التجارة 
الكبرى.  التكنولوجيا  شــركــات  وتنظيم 
وقـــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم املــفــوضــيــة إريـــك 
مــامــر: »نــحــلــل الــتــداعــيــات الــتــي ستكون 
إلعـــان االتــفــاق األســتــرالــي-الــبــريــطــانــي-

األميركي على هذا املوعد«.
ــحــاد األوروبـــي 

ّ
وكـــان وزيـــر خــارجــيــة االت

ــل، قـــد أكــــد مــســاء أول من  جـــوزيـــب بـــوريـ
الــــــ27  ـــــحـــــاد 

ّ
االت دول   

ّ
أن ــــن،  ــنـ ــ اإلثـ أمـــــس 

أعــربــت عــن »تــضــامــنــهــا« مــع فــرنــســا في 
وزراء خارجية   

ّ
إن بــوريــل  وقـــال  ــة.  ــ األزمـ

ــل الــذيــن عــقــدوا اجــتــمــاعــا في 
ّ
دول الــتــكــت

نــيــويــورك عــلــى هــامــش أعــمــال الجمعية 
بوضوح  »أعــربــوا  حدة 

ّ
املت لألمم  العامة 

 
ّ
عــن تضامنهم مــع فــرنــســا«. وأضــــاف أن

 الخاف 
ّ
وزراء الخارجية الـ27 اعتبروا أن

الــــذي نــشــب بــن بــاريــس وواشــنــطــن إثــر 
حدة تشكيل تحالف 

ّ
املت الــواليــات  إعــان 

ــادئ  ــهـ أمـــنـــي فـــي املــحــيــطــن الـــهـــنـــدي والـ
 من بريطانيا وأستراليا، 

ً
يضّم إليها كا

ــرت« 
ّ
ليس »مسألة ثنائية« بل قضّية »أث

ــــي بــأســره. وأعـــرب  عــلــى االتــحــاد األوروبـ
 هـــذا الــتــحــالــف »ال 

ّ
بــوريــل عــن أســفــه ألن

ــاون في  ــعـ ــتـ يــســيــر بـــاتـــجـــاه مـــزيـــد مـــن الـ
مــنــطــقــة املــحــيــطــن الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ«. 
الــخــارجــيــة  وزارة  أفـــــــادت  جــهــتــهــا،  مــــن 
ــرة لـــيـــز تــــروس  ــ ــــوزيـ ــأن الـ ــ الــبــريــطــانــيــة بـ
التقت نظيرها األميركي أنتوني بلينكن 
لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  خال 
نــيــويــورك، وعــقــدا مباحثات  املتحدة فــي 
ــة  ــراكـ بـــشـــأن إيـــــــران وأفـــغـــانـــســـتـــان والـــشـ
األمنية الثاثية »أوكــوس« بن الواليات 

املتحدة وأستراليا وبريطانيا.
)فرانس برس، رويترز(

الفرنسي عن أسفه لـ »التوّجه التصادمي 
حدة 

ّ
املت الواليات   

ّ
أن الــذي يبدو  للغاية« 

 على 
ّ
تــســلــكــه تـــجـــاه الـــصـــن، مــعــتــبــرًا أن

ــيـــن الـــدفـــاع عــن »نـــمـــوذج بــديــل«  األوروبـ
ــافــــســــة« ال  ــنــ ــي »مــ ــ ــــوض فـ ــخـ ــ ــن الـ ــ بــــــــداًل مـ
تخلو أحيانا من استخدام »العضات«. 
وأبدى لودريان أسفه إلقصاء أوروبا عن 
املحيطن  ملنطقة  واشنطن  استراتيجية 
ــادئ. ولــــم يــشــأ اإلفـــصـــاح  ــ ــهـ ــ الـــهـــنـــدي والـ
ــّدد لــلــمــكــاملــة الــهــاتــفــيــة  ــحــ عـــن املـــوعـــد املــ
املرتقبة بن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــهــا 

ّ
إن ــايـــدن، مكتفيا بــالــقــول  مـــاكـــرون وبـ

ستجري »فــي األيـــام املقبلة«. أمــا فــي ما 
اته في نيويورك فأّكد  خّص برنامج لقاء
ه ال يعتزم لقاء نظيره 

ّ
الوزير الفرنسي أن

األميركي أنتوني بلينكن. من جهته، قال 
وزير الدولة الفرنسي للشؤون األوروبية 
كليمون بون، أمس الثاثاء، إن باده لن 
تنحي جانبا نزاعها مع أستراليا بشأن 
تخليها عن عقد الغواصات سريعا وإنها 
للرد على  املتاحة  الخيارات  تقّيم جميع 
اجتماع  قبل  للصحافين  وأضـــاف  ذلــك. 
مــقــرر مــع نــظــرائــه فــي االتــحــاد األوروبـــي 
في بروكسل »عاقاتنا صعبة للغاية، ال 
يمكننا التصرف وكأنه لم يحدث شيء. 

ينبغي لنا بحث جميع الخيارات«.
الـــوزراء األسترالي  من جهته، أكــد رئيس 
سكوت موريسون، أمــس، أنه لن يتحدث 
ــلــــى هـــامـــش  ــفــــرنــــســــي عــ مـــــع الــــرئــــيــــس الــ
اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة 
 للصحافين: »ليست 

ً
هذا األسبوع، قائا

أنا  الــراهــن.  الوقت  هناك فرصة لذلك في 
متأكد من أن الفرصة ستحن في الوقت 
مناسب«. مع العلم أن ماكرون كان قد قرر 
السنة،  نيويورك هذه  إلى  الحضور  عدم 
قبل أن يتخلى في نهاية األسبوع املاضي 
بالفيديو  مسجلة  كلمة  إلــقــاء  عــن  حــتــى 
على أن يلقي لودريان كلمة باسم فرنسا.
الـــواليـــات  ــرار  ــ قـ أن  ــــس،  أمـ أملـــانـــيـــا،  ورأت 
ــدة وأســـــتـــــرالـــــيـــــا ســــحــــب صــفــقــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
غواصات من فرنسا يعد بمثابة »تنبيه« 

ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ واصــــــلــــــت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـ
هجومها على اتفاقية »أوكوس« األمنية 
بـــن أســتــرالــيــا والــــواليــــات وبــريــطــانــيــا، 
الـــتـــي دفـــعـــت كــانــبــيــرا إلــــى إلـــغـــاء صفقة 
غـــــــواصـــــــات فــــرنــــســــيــــة، اتــــفــــقــــت عــلــيــهــا 
مـــع مــجــمــوعــة »نــــافــــال« فـــي عــــام 2016، 
بتقنية  نووية  غــواصــات  ثماني  لصالح 
بـــريـــطـــانـــيـــة وأمــــيــــركــــيــــة. وفـــــي الـــســـيـــاق، 
 وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي جـــان-

ّ
شــــن

إيـــف لـــودريـــان فــي نــيــويــورك، مــســاء أول 
ــنـــن، هــجــومــا جـــديـــدًا على  مـــن أمـــس اإلثـ
ـــحـــدة، مــعــربــا عـــن األســـف 

ّ
الــــواليــــات املـــت

لعدم تشاور واشنطن مع باريس وداعيا 
ــلـــّيـــا« فــي  ــــن إلـــــى »الـــتـــفـــكـــيـــر مـ ــيــ ــ األوروبــ
التحالفات. وخال مؤتمر صحافي عقده 
العامة  على هامش اجتماعات الجمعية 
 »املوضوع 

ّ
حدة قال لودريان إن

ّ
لألمم املت

ــق فـــي املـــقـــام األول بــانــهــيــار الــثــقــة 
ّ
يــتــعــل

بــن حــلــفــاء« وهــــذا األمــــر »يــســتــدعــي من 
األوروبين التفكير ملّيا«. وشّدد الوزير 
 »املــــوضــــوع املــطــروح 

ّ
الــفــرنــســي عــلــى أن

 عـــن فــســخ عــقــد صــنــاعــي، 
ً
الــــيــــوم، فـــضـــا

وغير  ع 
ّ
املتوق وغير  القاسي  الفسخ  هــو 

 »ما يهّم اآلن هو أواًل 
ّ
املــبــّرر«، معتبرًا أن

الثقة بن  انهيار   شــيء مسألة 
ّ

كــل وقبل 
الفرنسي مجّددًا  الــوزيــر  شــركــاء«. ونـــّدد 
بـ«قسوة اإلعــان« الــذي أدلــى به الرئيس 
األمــيــركــي جــو بــايــدن فــي 15 سبتمبر/

النقاب  فيه  والــذي كشف  الحالي،  أيلول 
عـــن والدة تــحــالــف »أوكــــــــوس«. واعــتــبــر 
 مــــا قـــــام بــــه بــــايــــدن يـــؤّكـــد 

ّ
لـــــودريـــــان أن

استمرار حصول »ردود فعل تنتمي لزمن 
ا نأمل أن يكون قد انتهى«، في إشارة 

ّ
كن

ــــى عـــهـــد الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي  واضــــحــــة إلـ
السابق دونالد ترامب. كما أعرب الوزير 

فرنسا: الثقة انهارت بين الشركاء
أزمة الغواصات تنتقل إلى نيويورك

تستمرّ أزمة الغواصات 
التي نشبت األسبوع 

الماضي بين فرنسا من 
جهة وكّل من أستراليا 

والواليات المتحدة 
وبريطانيا، لتنتقل إلى 

نيويورك على هامش 
اجتماعات األمم 

المتحدة

ألمانيا تحّث على 
وحدة الصف في 
السياسة الخارجية 

واألمن



أمير قطر: ال حل 
للخالفات مع إيران إال 

بالحوار العقالني

نيويورك ـ العربي الجديد

انطلقت جلسات املناقشة العامة 
ــدورة الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــألمــم  ــ لــ
املتحدة الـ76، أمس الثاثاء، على 
املقبل، وسط  اإلثــنــن  يــوم  أن تستمر حتى 
طــغــيــان األزمـــــــات اإلنـــســـانـــيـــة والــســيــاســيــة 
 
ً
األســاســيــة عــلــى كــلــمــات املــشــاركــن، فضا

عــن احــتــال وبـــاء كــورونــا حــيــزًا واســعــا من 
ـــراءات  كــلــمــات املــشــاركــن، فيما فــرضــت إجـ
ــاء عــقــد املـــنـــاقـــشـــات هــذا  ــايـــة مـــن الــــوبــ الـــوقـ
الــــعــــام بــتــرتــيــبــات هــجــيــنــة تــجــمــع مــــا بــن 
إتاحة الفرصة لرؤساء الدول أو الحكومات 
لإدالء ببياناتهم مباشرة من منصة قاعة 
من  برسائلهم  اإلدالء  أو  العامة،  الجمعية 
تقديم  أو  بعد،  عــن  املشاركة  تقنيات  خــال 
العام  دورة  وتأتي  مسبقا.  املسجل  بيانهم 
منها  تعاني  تحّديات جّمة  الحالي، وســط 
األمـــم املــتــحــدة فــي املــلــفــات السياسية، مثل 
الـــصـــدام الــصــيــنــي ـ األمـــيـــركـــي، الــــذي طغى 
ــة  ــوريـ ــاقــــي املــــلــــفــــات، خـــصـــوصـــا سـ ــلـــى بــ عـ
والـــعـــراق وفــلــســطــن والــيــمــن وأفــغــانــســتــان 
ولــيــبــيــا، وأيـــضـــا عــلــى مـــوضـــوع االتــفــاقــيــة 
األمــنــيــة الــثــاثــيــة »أوكـــــوس« بــن الــواليــات 
عة في 

ّ
املوق املتحدة وأستراليا وبريطانيا، 

15 سبتمبر/ أيلول الحالي، والتي أدت إلى 
تخلي كانبيرا عن صفقة غواصات فرنسية 
»نــافــال«،  مجموعة  مــع   2016 عـــام  عقدتها 
واستعاضت عنها باالتفاق على الحصول 
ــة، بــتــقــنــيــة  ــ ــوويـ ــ ــات نـ ــ ــواصـ ــ عـــلـــى ثـــمـــانـــي غـ
ــا دفـــــع الــرئــيــس  ــة، مــ ــيـ ــانـ أمـــيـــركـــيـــة وبـــريـــطـ
التراجع  إلــى  مــاكــرون  إيــمــانــويــل  الفرنسي 
عــن قــــرار حــضــور أعــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

وحتى إلقاء كلمة. 
الــذي خاطب الجمعية  وبــدت كلمة بــايــدن، 
ــل الـــقـــاعـــة، بــمــثــابــة تـــأكـــيـــد جــديــد  ــ مــــن داخــ

إيـــران من  املتحدة ملتزمة بمنع  »الــواليــات 
الحصول على ســاح نـــووي«. أمــا فــي شأن 
إدارتــــه  إيــمــان  فــأكــد  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
 الــدولــتــن كــأفــضــل سبيل لــحــل أزمــة 

ّ
»بــحــل

الشرق األوسط«.
من جهته، أكد أمير دولــة قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، »حــرص قطر الــدائــم على 
إحال مناخ السام واالستقرار في املنطقة، 
ــرارًا أهــمــيــة مجلس  ــ ــا مــ فــفــي الــخــلــيــج أكـــدنـ
التعاون والتزامنا بتسوية أي خافات عن 
أن إعان  إلى  البناء«، مشيرًا  الحوار  طريق 
العا في يناير/ كانون الثاني املاضي »أتى 
تــجــســيــدًا ملــبــدأ حــل الــخــافــات عــبــر الــحــوار 
ووفق املصالح املشتركة، ونحن واثقون من 
ترسيخ هذا التوافق بن األشقاء«. في سياق 
آخــر، رأى أن »ال حل للخافات مع إيــران إال 
بالحوار العقاني، وينطبق ذلك على مسألة 
العودة لاتفاق النووي، وال أعتقد أن هناك 

 لدى أحد لهذه املقاربة«.
ً
بديا

وتـــحـــدث أمـــيـــر قــطــر عـــن الـــشـــأن األفـــغـــانـــي، 

ــاب األمــــيــــركــــي مــن  الفـــتـــا إلـــــى أن »االنــــســــحــ
البلد،  لهذا  هاما  منعطفا  أفغانستان شكل 
الــدولــي  واملجتمع  األفــغــانــي  الشعب  وعــلــى 
ــو مــنــهــجــي  ــحــ ــى نــ ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
أمــام  الــطــريــق  الــشــامــلــة وتــحــقــيــق  للتسوية 
االســـتـــقـــرار«. ولــفــت إلـــى أن قــطــر »لـــم تدخر 
جهدًا إلجــاء آالف األفـــراد والعائات وكان 
هـــذا واجــبــا إنــســانــيــا، لــكــن األمـــر األهـــم أننا 
 وأنــه 

ً
كــنــا واثــقــن أن الــحــرب لــن تشكل حـــا

سيكون هناك في النهاية حــوار، وتصرفنا 
عــلــى هـــذا األســـــاس حـــن اســتــضــفــنــا مكتب 
طالبان حن طلب منا أصدقاؤنا الدوليون 
استضافة حوار«، مؤكدًا أن باده ستواصل 
تحقق  ما  على  للحفاظ  بوسعها  ما  العمل 
فــي مسار الــدوحــة. وشــدد على موقف قطر 
الـــثـــابـــت بـــشـــأن ضــــــــرورة حـــمـــايـــة املــدنــيــن 
ــان وضـــمـــان الــحــل  ــســ واحــــتــــرام حـــقـــوق اإلنــ
الــشــامــل فـــي أفــغــانــســتــان، كــمــا عــلــى أهمية 
اســـتـــمـــرار املــجــتــمــع الـــدولـــي بــتــقــديــم الــدعــم 
اإلنسانية  املــســاعــدات  وفــصــل  ألفغانستان 
عن الخافات السياسية، وضرورة استمرار 
الــحــوار مــع »طــالــبــان« الـــذي يمكن أن يأتي 

بنتائج إيجابية.
إلى  أمير قطر  لفت  الفلسطيني،  امللف  وفي 
إسرائيلية  انتهاكات  األخير شهد  العام  أن 
عـــديـــدة فـــي الـــقـــدس واعــــتــــداءات واســتــيــاء 
عــلــى مــمــتــلــكــات الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــبــع ذلــك 

ــات من  ــئـ تــصــعــيــد خــطــيــر فـــي غــــزة أوقـــــع املـ
الضحايا من املدنين العزل، مشددًا على أن 
تحقيق  مسؤولية  يتحمل  الدولي  املجتمع 
تسوية سلمية وعادلة للصراع الفلسطيني 
اإلســرائــيــلــي وإقــامــة دولـــة فلسطينية وفق 
الــقــرارات الــدولــيــة وإنــهــاء احــتــال األراضـــي 
العربية وإنهاء أزمة الاجئن. وأضاف أنه 
»نتيجة للتسويف املتواصل يظهر من حن 
آلخر من يعتقد أنه يمكن تهميش القضية 
الفلسطينية أو االلتفاف على قضية عميقة 
الجذور بطرح أفكار مثل تحسن األوضاع 
االقتصادية للشعب تحت االحتال«، مشيرًا 
الشيخ جــراح  أهــالــي  أن قضية ترحيل  إلــى 
ــاءت لــتــؤكــد من  ــ ــرًا والـــــــردود عــلــيــهــا جـ ــيـ أخـ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــركــزيــة  عــلــى  جــديــد 

وأن ال سبيل لالتفاف عليها.
وعــــن األزمــــــة الـــســـوريـــة، قــــال الــشــيــخ تميم 
إن اســتــمــرارهــا يشكل مــخــاطــر كــبــيــرة على 
والعالم  املنطقة  والسلم واألمــن في  سورية 
بما في ذلك تفاقم خطر اإلرهاب، وال يجوز 
للشعب  ظــهــره  يــديــر  أن  الـــدولـــي  للمجتمع 
إلنهاء  الــجــهــود  مضاعفة  وعليه  الــســوري، 
ــــق مـــؤتـــمـــر جــنــيــف  األزمـــــــة بـــحـــل ســلــمــي وفـ
ــد والـــقـــرار 2254 والــحــفــاظ عــلــى وحــدة  واحـ
ــتـــطـــورات  ــة. وتـــحـــدث األمـــيـــر عـــن »الـ ســــوريــ
اإليجابية في ليبيا التي تبعث على تفاؤل 
حذر، من وقف إطاق النار وانعقاد مؤتمر 
الحوار ونيل الحكومة الثقة، وكلها تطورات 
إيجابية«، داعيا األطراف كافة للحفاظ على 
هذه املكاسب وضمان التنفيذ الكامل ملا تم 

االتفاق عليه.
العام لألمم املتحدة أنطونيو  وكــان األمــن 
ــتـــح أعــــمــــال الــجــمــعــيــة  ــتـ ــيـــريـــس قــــد افـ غـــوتـ
الــعــامــة، داعــيــا الـــواليـــات املــتــحــدة والــصــن 
لبدء حوار محذرًا من عالم يــزداد انقساما. 
ــا  ــنـ ــاملـ عـ أن  »أخــــــشــــــى  غــــوتــــيــــريــــس  وقــــــــــال 
يــتــجــه نـــحـــو مــجــمــوعــتــن مــخــتــلــفــتــن مــن 
الــقــواعــد االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة واملــالــيــة 
والتكنولوجية ومقاربتن مختلفن لتطوير 
الذكاء االصطناعي، وأخيرًا استراتيجيتن 
مختلفتن«.  وجيوسياسيتن  عسكريتن 
ــــاف »هــــذه وصــفــة لــلــمــتــاعــب. سيكون  وأضـ
األمر أقل قابلية لتوقعه مقارنة مع الحرب 
ــاردة. مـــن أجـــل اســتــعــادة الــثــقــة وإثــــارة  ــبــ الــ
األمــــــل، نــحــن بــحــاجــة لـــلـــتـــعـــاون«، مضيفا 
وأســف  والتفاهم«.  للحوار،  بحاجة  »نحن 
»للتزايد الكبير في عمليات االستياء على 
إلــى منح دفعة  بــالــقــوة«، كما دعــا  السلطة 
للسام »في أفغانستان والدفاع عن حقوق 

اإلنسان وتقديم املساعدات ودعم املرأة«.

حضرت األزمات 
السياسية واإلنسانية 

الرئيسية في كلمات 
اليوم األول من أعمال 
الجمعية العام لألمم 
المتحدة، ال سيما في 

كلمتي الرئيس األميركي 
وأمير دولة قطر

)Getty/بايدن بعد االنتهاء من كلمته أمس )تيموثي إيه كالري

ــــى في  عــلــى خـــيـــاراتـــه. وفـــي مــشــاركــتــه األولـ
على  األميركي  الرئيس  شــدد  االجتماعات، 
ــاردة جــديــدة  ــ ــرب بــ ــن نــســعــى إلــــى حــ ــه »لــ أنــ
ــو كـــانـــت  ــ أو خـــلـــق كـــتـــل مــنــقــســمــة حـــتـــى لـ
ــيــــرة«. وهـــــو مــبــدأ  ــبــ االخــــتــــافــــات بــيــنــنــا كــ
الخصم األساسي  يتشارك فيه مع الصن، 
في عهده، التي ترفض أيضا فكرة »الحرب 
الباردة«، التي قسمت العالم إلى معسكرين 
ــات املـــتـــحـــدة  ــ ــواليــ ــ غــــربــــي وشـــــرقـــــي، بــــن الــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي بــــن عـــامـــي 1947  ــ ــــحـ واالتـ
نقطة  تكون  تكاد  النقطة  هــذه  لكن  و1991. 
التوافق الوحيدة بن القوتن الكبرين في 
ظل توتر متزايد في العاقات بينهما. ومن 
الحالي  العام  اجتماعات  شّكل 

ُ
ت أن  املنتظر 

محطة مفصلية في التعاطي بن الواليات 
املتحدة والصن.

لــكــن بــايــدن بـــدا متمسكا بــمــوافــقــه، والــتــي 
فّسر على أنها موّجهة ضد الصن، بقوله 

ُ
ت

»ندين أي استهداف لألقليات في أي مكان 
حول العالم«، وهو ما يتماشى مع سياسته 
اإليغور  بالتضييق على  الصن  اتــهــام  فــي 
فــــي إقـــلـــيـــم شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ. وأعــــــــاد الــتــذكــيــر 
بــتــجــديــد »الــشــراكــة بــن الـــواليـــات املــتــحــدة 
ــيــــا والـــهـــنـــد والــــيــــابــــان ملـــواجـــهـــة  ــتــــرالــ وأســ
ــدول الــثــاث  ــ تــحــديــات املـــنـــاخ واألمــــــن«. والــ
تــقــع فـــي املــحــيــط الــجــيــوســيــاســي لــلــصــن. 
وشّدد على »محاربة أي هجمات سيبرانية 
إلى  مشيرًا  شركاءنا«،  تواجه  أو  تواجهنا 
أن »الـــقـــوة الـــنـــوويـــة يــجــب أن تــكــون املـــاذ 
األخــيــر فــي حــل الــنــزاعــات الــدولــيــة ويجب 
اللجوء لغيرها من الوسائل«. وفي معرض 
أعلن  األوروبــيــن،  مــع  تأكيده على تحالفه 
أنه »أعدنا التأكيد على تحالفنا املقدس مع 
حلف شمال األطلسي«، مضيفا أنه »علينا 
العمل مع الشركاء من أجل مستقبل مشترك 
وأمــنــنــا وحــريــتــنــا وازدهــــارنــــا، كــلــهــا أمـــور 

مشتركة«.
وحــــول االنــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان، اعتبر 
الرئيس األميركي أنه »للمرة األولى منذ 20 
عاما نجد أن الواليات املتحدة ال تشارك في 
أي حرب«، مشيرًا إلى أنه »سنواجه اإلرهاب 
مع شركائنا  العمل  فيها  بما  السبل  بكافة 
ــوات عــســكــريــة على  ــ كـــي ال نــضــطــر لــنــشــر قـ
نطاق واسع. والواليات املتحدة اليوم ليست 
كــمــا كــانــت عــــام 2001، وأصــبــحــنــا قــادريــن 
على مواجهة الشبكات اإلرهابية«. وتحدث 
بــايــدن عــن املــلــف الــنــووي اإليـــرانـــي، مشيرًا 
»الــعــودة الكاملة  إلـــى اســتــعــداد واشــنــطــن لـــ
إلــى االتفاق النووي مع إيــران، إذا قــررت أن 
تعود إلى التزاماتها ببنود االتفاق«. وقال: 

بايدن ملتزم بمنع إيران من امتالك السالح النووي

توتر أميركا والصين حاضر في الجمعية العامة
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