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الجامعة العربية تدعو لتصنيف
الحوثيين «جماعة إرهابية»

تتناغم «الشروط» التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح
إلى بيروت إلعادة الثقة بين لبنان ودول الخليج مع المبادرة الفرنسية السعودية التي
أدت إلى تقديم وزير اإلعالم جورج قرداحي استقالته .وتدعو «الشروط» إلى عودة
لبنان إلى مبدأ النأي بالنفس

دانت الجامعة العربية
أمس األحد« ،الهجمات
اإلرهابية» التي نفذتها
«مليشيا الحوثي»
اليمنية في اإلمارات،
داعية دول العالم
أجمع لتصنيف هذه
المليشيا «كإرهابية»

لبنان

شروط خليجية
لفك العزلة

انضمت الجامعة العربية أمــس األحــد،
إلــى الــدعــوات املطالبة بــإعــادة تصنيف
ج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن ال ـي ـم ـن ـيــة إره ــاب ـي ــة،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم األخـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ــذي
شنته الـجـمــاعــة بـطــائــرات مـسـ ّـيــرة على
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،ف ـي ـمــا ت ــواص ـل ــت االت ـه ــام ــات
لـلـتـحــالــف ال ـعــربــي ب ـق ـيــادة الـسـعــوديــة،
بــامل ـســؤول ـيــة ع ــن غـ ــارة ع ـلــى س ـجــن في
ص ـعــدة بـشـمــال ال ـي ـمــن ،تسببت بمقتل
الـ ـعـ ـش ــرات .ودان ـ ـ ــت ال ـج ــام ـع ــة ال ـعــرب ـيــة
أمـ ــس األحـ ـ ــد ،إثـ ــر اج ـت ـم ــاع ط ـ ــارئ على
مستوى املندوبني الدائمني في القاهرة،
«ال ـه ـج ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة» األخـ ـي ــرة الـتــي
«مليشيا الحوثي» اليمنية في
نفذتها
ً
اإلمـ ــارات ،داع ـيــة دول الـعــالــم أجـمــع الى
تـصـنـيــف «ه ـ ــذه امل ـل ـي ـش ـيــا ك ــإره ــاب ـي ــة».
وقــالــت الجامعة فــي قــرار صــدر إثــر هذا
االجـتـمــاع ال ـطــارئ ال ــذي عقد بـنــاء على
طـلــب إم ــارات ــي وبــرئــاســة ال ـكــويــت ،إنها
«ت ـس ـت ـن ـك ــر بـ ـش ــدة الـ ـهـ ـج ــوم اإلرهـ ــابـ ــي
الغاشم واآلث ــم على املدنيني واأله ــداف
املــدن ـيــة مــن قـبــل املـلـيـشـيــات الـحــوثـيــة».
وأكد مجلس الجامعة العربية أن «هذه
ال ـه ـج ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة ال ـت ــي ارتـكـبـتـهــا
املـلـيـشـيــات الـحــوثـيــة اإلره ــاب ـي ــة تشكل
انـ ـتـ ـه ــاك ــا ص ـ ــارخ ـ ــا لـ ـلـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي
وال ـقــانــون ال ــدول ــي اإلن ـســانــي ،وتـهــديـدًا
حقيقيًا على املـنـشــآت املــدنـيــة الحيوية
وإم ـ ــدادات الـطــاقــة واس ـت ـقــرار االقـتـصــاد
العاملي ،كما تشكل تهديدًا للسلم واألمن
اإلقـلـيـمـيــن» .كما أكــد املجلس «تأييده
ودعـمــه لحق دول ــة اإلمـ ــارات فــي الــدفــاع
عن النفس ورد العدوان بموجب القانون
الــدولــي» .وطالب مجلس جامعة الــدول
العربية «كافة الــدول بتصنيف مليشيا
الحوثي كمنظمة إرهابية».
وت ـب ـن ــى ال ـح ــوث ـي ــون األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي
ه ـجــومــا ع ـلــى أبــوظ ـبــي ق ـتــل ف ـيــه ثــاثــة
أشخاص ،مشيرين إلى أنهم استخدموا
ف ـيــه ص ــواري ــخ وط ــائ ــرات م ـس ـ ّـي ــرة .وقــد
ه ـ ــددوا بـتـنـفـيــذ ه ـج ـمــات أخـ ــرى داع ــن
امل ــدن ـي ــن إلـ ــى االبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن «امل ـن ـش ــآت
الـحـيــويــة» .وق ــال مـنــدوب اإلمـ ــارات لدى

وقف التدخل بشؤون
الدول العربية ومنع
تهريب المخدرات

للحديث تتمة...

تونس تحت
الرقابة الدولية
وليد التليلي

تواترت في األيام األخيرة تصريحات
مسؤولني في عواصم غربية بشأن
األوضاع في تونس ،ومعها مواقف
وتعبيرات دبلوماسية لم يعهدها
التونسيون على مدى عقود من
الزمن .وتشي كل هذه التطورات
بالتدخل املباشر شيئًا فشيئًا
في شؤون البالد ،بينما تراجعت
خطابات السيادة الوطنية ّ
املعدة
لالستهالك الداخلي ،أمام نفاد
الصبر الدولي واستمرار تدهور
األوضاع في البالد.
وأكد السفير األميركي في تونس
دونالد بلوم لرئيسة الحكومة نجالء
بودن ،الشهر املاضيّ ،
«أهمية أن
تؤمن تونس من اآلن فصاعدًا عمليةّ
ّ
ّ
تشاور سياسي شفافة تشمل
الجميع».
وقال السفير األملاني بيتر بروغل،
في محادثة مع وزيرة املالية سهام
بوغديري نمصية ،بمناسبة دفع
قرض بقيمة  100مليون يورو
لتونس أخيرًا ،إن «قرار الدفع تم على
أساس الثقة من أن خريطة الطريق،
التي أعدها رئيس الجمهورية (قيس
ّ
سعيد) ،ستمهد الطريق للعودة
إلى النظام الدستوري ،واستعادة
املكتسبات الديمقراطية في البالد».
وفي بيان اإلليزيه بشأن مكاملة
ّ
سعيد والرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،السبت املاضي ،فقد دعا
األخير ّ
سعيد إلى تنفيذ «مرحلة
انتقالية جامعة» .كما «أشاد بإعالن
جدول زمني ملرحلة انتقالية ،وشجع
ّ
سعيد على تنفيذ هذا االنتقال ضمن
إطار جامع إلى أقصى حد ممكن».
وأعلن ّأن ّ
سعيد «تعهد باحترام دولة
القانون والحريات».
وتبدو مصطلحات املراقبة ،والشروط
املقترنة بالقروض ،والتزام الرئيس
التونسي أمام رؤساء أجانب بشأن
أوضاع داخلية ،مسألة غريبة لم
يعهدها التونسيون ،برغم كل
األوضاع السابقة التي عاشوها في
مراحل مختلفة من تاريخ البالد،
ألنها تعكس حجم األزمة التي
وصلتها ،وحجم الكارثة املقبلة عليها
إذا لم يتم تدارك هذا األمر سريعًا.
وبقطع النظر عن املوقف الفرنسي
املائع ،الذي فرضه ضغط حقوقي
وإعالمي بسبب تدهور الحريات في
تونس ،فإن هناك قلقًا دوليًا حقيقيًا
من املنعرج الذي تتجه إليه األزمة،
بعد التصعيد األخير ووصول التوتر
إلى مرحلة تسبق الصدام.
وبينما يدعو كل العالم ّ
سعيد إلى
ضرورة وضع خطة تشاركية
للمرحلة املقبلة ،يواصل األخير عزفه
املنفرد ،غير آبه بذلك.

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ح ـم ـل ــت زي ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـك ــويـ ـت ــي أح ـ ـمـ ــد نـ ــاصـ ــر امل ـح ـمــد
ال ـص ـب ــاح إل ـ ــى ل ـب ـن ــان ،ع ـل ــى م ــدى
يومني أمــس األحــد وأول مــن أمــس السبت،
رزمـ ـ ـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ــروط ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ع ـمــومــا
وال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ،ل ـ ـفـ ــك ع ــزلـ ـت ــه
واستعادة الثقة مجددًا بني الدول الخليجية
ولبنان ،يتقدمها ضــرورة عدم التدخل في
شؤون الدول العربية ،خصوصًا الخليجية.
وفيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون
أن «خــريـطــة ال ـطــريــق» الخليجية ستكون
م ــوض ــع تـ ـش ــاور إلع ـ ــان امل ــوق ــف امل ـنــاســب
منها ،ينتظر أن تـكــون مـشــاركــة لبنان في
االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـتـ ـش ــاوري ال ـع ــرب ــي امل ـف ـتــرض
عـ ـق ــده ف ــي الـ ـك ــوي ــت أواخـ ـ ـ ــر ش ـه ــر ي ـنــايــر/
كانون الثاني الحالي مؤشرًا حاسمًا على
املنحى الذي ستأخذه العالقات ،خصوصًا
بعد أن أعـلــن وزي ــر الخارجية الكويتي أن
«دعــوة وزيــر الخارجية اللبناني (عبدالله
ب ــوح ـب ـي ــب) إلـ ــى ال ـك ــوي ــت ت ــأت ــي م ــن خ ــال
اجتماع تشاوري عربي سيعقد آخر الشهر
في الكويت ،بحكم أنها اآلن تترأس مجلس
وزراء خارجية الدول العربية» .وشدد على
أن «زيارة وزير الخارجية ثنائية ،ولكن في
األساس ضمن التحرك العربي».
وت ـت ـض ـمــن «خ ــري ـط ــة ال ـط ــري ــق» الـخـلـيـجـيــة،
ب ـح ـس ــب م ـ ــا ظـ ـه ــر ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات وزي ـ ــر
الخارجية الكويتي عقب لقاءات باملسؤولني
اللبنانيني ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية
للدول العربية ،خصوصًا الخليجية ،وعدم
مهاجمتها لفظيًا أو فعليًا ،بــاإلضــافــة إلى
اتخاذ إجــراءات أمنية ملموسة وجدية ملنع
تـهــريــب امل ـخ ــدرات والـكـبـتــاغــون عـبــر املعابر
اللبنانية ،إلى دول الخليج.
واستكمل وزيــر الخارجية الكويتي ،أمس
األح ــد ،جولته على املسؤولني اللبنانيني،
ً
ح ــام ــا م ـعــه م ــا س ـمــاهــا «رس ــال ــة كــويـتـيــة
خليجية عــربـيــة دول ـيــة تتضمن إج ــراءات
وأفـ ـك ــارًا مـقـتــرحــة ل ـب ـنــاء ال ـث ـقــة م ـج ــددًا مع
لبنان».
وأشـ ـ ــار أح ـم ــد ال ـص ـب ــاح ،ب ـعــد ل ـقــائــه عــون
ف ــي ق ـصــر ب ـع ـبــدا ،إل ــى أن ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات
واألف ـ ـك ـ ــار «ل ـي ـس ــت مـ ــن ب ـ ــاب الـ ـت ــدخ ــل فــي
ال ـش ــؤون الــداخ ـل ـيــة لـلـبـ ّنــان ،ب ــل تـصــب في
إط ــار بـنــاء الـثـقــة» .وتمنى «التعامل معها
بالشكل املفيد للجميع» ،مؤكدًا أن العالقات
الدبلوماسية الكويتية لم تقطع مع لبنان،
بل فقط «استدعينا السفير للتشاور».
وقــال الــوزيــر الكويتي« :طالبنا بــأال يكون
لـبـنــان منصة ألي ع ــدوان لفظي أو فعلي،
وأن يكون عنصرًا متألقًا وأيقونة مميزة في
املشرق العربي» ،مشيرًا ،في املقابل ،إلى أن
«لبنان لم يطبق االلتزامات التي تعهد بها
بشكل ملموس».
وعن مدى إمكانية لبنان تطبيق القرار 1559
ال ــذي يـتـضـمــن دع ــوة ح ــل املـلـيـشـيــات ون ــزع
سالح حزب الله في ظل االنقسام السياسي،
قال« :هذا أمر يعود الى اللبنانيني أنفسهم،
وليس أمرًا يعود إلى الكويت .لكن كل قرارات
الشرعية الدولية ملزمة لكل دول العالم ،وإن
شاء الله لبنان ،وجميع من هم معنيون بهذا
القرار بالذات ،يصلون إلى أمر يكون متوافقًا
مع قرارات الشرعية الدولية» .وقالت مصادر
دبلوماسية لوكالة «رويـتــرز» إن املقترحات
التي قدمها وزير الخارجية الكويتي للبنان
تشمل إجراء االنتخابات في موعدها.
ُ
ضعت اإلجراءات واملقترحات التي قدمها
وو ِ
الوزير الكويتي في إطار الشروط الخليجية
التي على لبنان الرسمي أن يلتزم بها ،بهدف
كسر عزلته ،والوقوف إلى جانبه ومساعدته
في الخروج من األزمة االقتصادية.
وت ــرتـ ـك ــز اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات واملـ ـقـ ـت ــرح ــات بـشـكــل
أساسي على عدم تدخل الفرقاء اللبنانيني،
على رأسـهــم «ح ــزب الـلــه» ،فــي ش ــؤون الــدول
الـعــربـيــة أو الـخـلـيـجـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى اتـخــاذ
إجراءات أمنية ملموسة وجدية ملنع تهريب
املخدرات والكبتاغون عبر املعابر اللبنانية،
َّ
الـتــي ُيــتـهــم «ح ــزب ال ـلــه» بالسيطرة عليها،
إلى دول الخليج ،وهي «شروط» تتناغم مع

 3رسائل لزيارة
بيروت
أعلن وزيــر الخارجية الكويتي
أحمد ناصر المحمد الصباح،
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مع
نظيره اللبناني عبد اهلل بو حبيب،
أن زيـــارتـــه إلـــى بــيــروت تحمل
 3رســـائـــل ،األولـــــى «تــعــاطــف
وتــضــامــن وتـــــآزر مـــع شعب
لبنان» .والثانية أن «هناك رغبة
مشتركة الستعادة لبنان رونقه
وتألقه .ولكي يكون هذا األمر
فعاًال ،ينبغي عدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول العربية
بشكل عــام ،والخليجية بشكل
خــــاص» .والــثــالــثــة «هـــي رؤيــة
كويتية وخليجية حيال لبنان ،وأن
يكون واقفًا صلبًا على قدميه،
فلبنان القوي هو قوة للعرب
جميعًا ،وهنا تأتي أهمية إيفاء
لبنان بالتزاماته الدولية».

الحريري يتجه للعزوف عن الترشح
بيروت ـ العربي الجديد

أكـ ــد رئ ـي ــس «تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل» فــي
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان س ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري ،خـ ــال
انـضـمــامــه إل ــى ال ـت ـحــرك ال ــذي نفذه
م ـن ــاص ــروه أم ـ ــام ب ـيــت ال ــوس ــط فــي
بيروت أمس األحد ،دعمًا له ورفضًا
لتوجهه إلــى الـعــزوف عــن املشاركة
في االنتخابات البرملانية املقبلة ،أن
«األي ــام التي ّ
نمر بها صعبة ،وهذا
الـبـيــت سيبقى مـفـتــوحــا لـكــم ولكل
اللبنانيني».
وتـتـجــه األن ـظــار إل ــى كلمة الـحــريــري
الـ ـي ــوم االث ـ ـنـ ــن ،والـ ـت ــي م ــن امل ـتــوقــع
أن يـعـلــن فـيـهــا ع ــزوف ــه ع ــن الـتــرشــح
لالنتخابات النيابية ،املنتظر عقدها
فــي مــايــو/أيــار املقبل ،بعدما عجزت
املـشــاورات األخـيــرة التي قــام بها مع
عدد من القادة السياسيني ومسؤولني
فــي تـيــاره عــن ثنيه عــن ق ــراره ودفعه
إلــى التراجع عــن هــذه الخطوة .ومن
املــرت ـقــب أن يـحـســم ال ـح ــريــري أيـضــا
االث ـ ـنـ ــن م ـص ـي ــر «ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـبــل»
ال ـس ـيــاســي واالن ـت ـخ ــاب ــي ،م ــع تــأكـيــد
نوابه ومسؤولني حزبيني أنهم غير
محاطني ّ
بجو الـقــرار الــذي سيتخذه

تلك الواردة في املبادرة الفرنسية السعودية
األخ ـيــرة ،التي أدت إلــى تقديم وزيــر اإلعــام
ال ـل ـب ـنــانــي جـ ـ ــورج قـ ــرداحـ ــي اس ـت ـقــال ـتــه فــي
ديسمبر/كانون األول املاضي.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون أبلغ وزير
خارجية الكويت «ترحيب لبنان بــأي تحرك

بهذا الصدد ،وسط معلومات ترددت
ع ـ ــن أن ـ ــه سـ ـيـ ـت ــرك الـ ـخـ ـي ــار ل ـل ـن ــواب
ب ــامل ـش ــارك ــة ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق ،ول ـكــن
بـصـفـتـهــم ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ال ـحــزب ـيــة.
ويـفـتــح ه ــذا األم ــر عــامــات استفهام
عدة حول مصير قياديني في التيار،
على رأسهم عمته النائبة عن صيدا
جنوب لبنان بهية الحريري ،والذين
يرغبون في خوض غمار االنتخابات،
وه ـ ــو مـ ــا ت ــرك ــز ال ـب ـح ــث ب ـش ــأن ــه فــي
الـبـيــت الـحــزبــي الــداخ ـلــي .وأدى هــذا
األمـ ــر إل ــى ط ــرح مـجـمــوعــة م ـس ــارات
على الحريري لبقاء التيار وخوضه
االستحقاق النيابي .وقد حرص عدد
من النواب ،سواء في «تيار املستقبل»
أو خ ــارجــه م ــن املــؤيــديــن لـلـحــريــري،
ع ـلــى تــأك ـيــد أن ع ــزوف ــه ع ــن الـتــرشــح
ي ـع ـن ــي ح ـت ـم ــا خ ــروجـ ـه ــم أيـ ـض ــا مــن

أكد الحريري أن
بيت الوسط سيبقى
مفتوحًا للجميع

املـعــركــة االنـتـخــابـيــة .وزار الـحــريــري
أمـ ــس رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب نبيه
ب ـ ــري ،ب ـح ـضــور املـ ـع ــاون الـسـيــاســي
لرئيس مجلس الـنــواب النائب علي
ح ـســن خـلـيــل وم ـس ـت ـشــار ال ـحــريــري،
هاني حمود .وذكرت الوكالة الوطنية
لــإعــام أنــه جــرى خــال اللقاء ،الــذي
اسـ ـتـ ـم ــر أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن سـ ــاعـ ــة ون ـص ــف
الساعة ،البحث في األوضــاع العامة
وآخ ــر املـسـتـجــدات .وغ ــادر الـحــريــري
من دون اإلدالء بأي تصريح.
وك ـ ــان م ـن ــاص ــرو «تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل»
نفذوا سلسلة تحركات ،أبرزها كان
السبت املاضي في الطريق الجديدة
فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،وأم ـ ـ ــس أم ـ ـ ــام بـيــت
الــوســط فــي بـيــروت ،دعمًا للحريري
ون ـه ـج ــه ال ـس ـي ــاس ــي ورفـ ـض ــا ل ـق ــرار
ع ــزوف ــه ع ــن ال ـت ــرش ــح لــان ـت ـخــابــات.
وش ـ ـ ــدد امل ـ ـنـ ــاصـ ــرون مـ ــن أم ـ ـ ــام مـقــر
ال ـحــريــري فــي ال ـت ـحــرك ،ال ــذي انضم
ال ـي ــه أي ـض ــا نـ ــواب وق ـ ــادة ف ــي «ت ـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل» ،ع ـلــى أن ـه ــم ل ــن يـتـخـلــوا
ع ـنــه ،ول ــن يـسـمـحــوا ب ـتــرك الـســاحــة
لـلـغـيــر ،وال سـيـمــا ال ـخ ـصــوم الــذيــن
س ـ ـي ـ ـسـ ــارعـ ــون الس ـ ـت ـ ـغـ ــال عـ ــزوفـ ــه
وابتعاده عن املشهد السياسي.

عــربــي مــن شــأنــه إعـ ــادة ال ـعــاقــات الطبيعية
بني لبنان ودول الخليج العربي ،انطالقًا من
حرص لبناني ثابت على املحافظة على أفضل
العالقات بني لبنان والــدول العربية» .وشكر
ع ــون لـلــوزيــر الـكــويـتــي امل ـب ــادرة الـتــي نقلها،
والـتــي تعكس الـعــاقــات املـمـيــزة الـتــي تجمع

ل ـب ـنــان بــال ـكــويــت ،ال سـيـمــا أن ه ــذه امل ـب ــادرة
تحظى بدعم خليجي وعربي ودولــي بهدف
إعادة بناء الثقة بني لبنان ودول الخليج.
وأك ــد ع ــون لـلــوزيــر الـكــويـتــي «ال ـت ــزام لبنان
بتطبيق اتـفــاق الـطــائــف ،وقـ ــرارات الشرعية
الدولية والقرارات العربية ذات الصلة».

الجامعة العربية:
هجمات الحوثيين
تنتهك القانون الدولي
ارتفع عدد قتلى الغارة
على سجن صعدة إلى
 87أمس األحد

تونس :تحذير من خطر «تركيع» القضاء

نفى الوزير الكويتي تحميله بري أي رسالة لـ«حزب اهلل» (األناضول)

تحركات داعمة في بيروت

ال ـجــام ـعــة ،حـمــد ال ـشــام ـســي ،ف ــي كلمته
خ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة أمـ ـ ــس ،إن «م ـل ـي ـش ـيــات
ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ت ـ ــواص ـ ــل الـ ـتـ ـعـ ـن ــت وتـ ـت ــاب ــع
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات عـ ـل ــى الـ ـيـ ـم ــن واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
واملـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة» .وأع ــرب
عن تطلع بالده «ملوقف عربي حازم ضد
األعـمــال اإلرهــابـيــة للحوثيني» ،مضيفًا
أن «التصعيد الحوثي هو خطوة لنشر
اإلرهاب باملنطقة» .بدوره ،دعا املندوب
الـسـعــودي لــدى الجامعة ،عبد الرحمن
بن سعيد ،املجتمع الدولي إلــى «اتخاذ
مــوقــف حــاســم ضــد مليشيات الـحــوثــي
ومن يقف خلفها».
ف ــي األثـ ـن ــاء ،أكـ ــدت مـنـظـمــة «أطـ ـب ــاء بال
طريقة إلنكار»
حدود» أنه ال توجد «أي
ّ
الغارة التي اتهم التحالف بشنها أخيرًا
على سجن في صعدة في شمال اليمن
أدت إلى مقتل العشرات ،بينما تواصلت
عمليات اإلنقاذ أمس األحــد للبحث عن
ناجني أو مفقودين.
وك ــان التحالف ال ــذي تـقــوده السعودية
ف ــي ال ـي ـمــن ن ـفــى أول م ــن أم ــس الـسـبــت،
املعلومات عن هذه الغارة ،معتبرًا أنها
«ادع ـ ـ ـ ـ ــاءات عـ ــاريـ ــة عـ ــن الـ ـصـ ـح ــة» .لـكــن
منظمة «أطـبــاء بــا ح ــدود» أكــدت أنــه ال
تــوجــد «أي طــريـقــة إلن ـك ــار» مــا وصفته
ب ــأن ــه «غ ـ ـ ــارة ج ــوي ــة غ ـي ــر م ـ ـبـ ــررة» أدت
إل ــى مـقـتــل ال ـع ـشــرات وج ــرح نـحــو مائة
آخ ــري ــن .وق ــال ــت املـنـظـمــة ف ــي ب ـي ــان ليل
ً
الـسـبــت األح ــد ،نـقــا عــن أح ــد موظفيها
فــي صـعــدة «الجميع فــي مدينة صعدة
سمع الغارة» .وأضاف «أعيش على بعد
كيلومتر واحد من السجن واهتز منزلي
من االنفجارات».
وارت ـفــع إجـمــالــي عــدد القتلى ج ــراء هذا
االستهداف إلى  87في األقل أمس األحد،
حسبما أعلنت منظمة أطباء بال حدود.
بـيـنـمــا تـفـيــد أرقـ ــام صـ ــادرة ع ــن «وزارة
ال ـص ـحــة» ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـحــوث ـيــن ،ب ــأن 82
ش ـخ ـصــا ق ـت ـل ــوا وأصـ ـي ــب  266آخ ـ ــرون
ب ـج ــروح .ول ـكــن يـتـعــذر ال ـتــأكــد م ــن هــذه
األرقام من مصادر مستقلة.

وأكـ ــد رئ ـيــس بـعـثــة مـنـظـمــة «أط ـب ــاء بال
حدود» في اليمن ،أحمد مهات ،في بيان
أم ــس ،أن ه ــذه ال ـغــارة هــي «األحـ ــدث في
سـلـسـلــة طــويـلــة م ــن ال ـضــربــات الـجــويــة
غير املبررة التي نفذها التحالف بقيادة
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى أم ــاك ــن م ـث ــل امل ـ ــدارس
واملـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق وحـ ـف ــات
األع ـ ـ ــراس والـ ـسـ ـج ــون» .وأضـ ـ ــاف «مـنــذ
بـ ــدايـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرب ،شـ ـه ــدن ــا م ـ ـ ـ ــرارًا اآلثـ ـ ــار
الــره ـي ـبــة لـقـصــف ال ـت ـحــالــف الـعـشــوائــي
في اليمن ،بما في ذلــك عندما تعرضت
مستشفيات تابعة لنا للهجوم» .وقالت
«أطباء بال حدود» إن موظفيها أكدوا أن
السجن في صعدة دمر وبأن املستشفى
الـقــريــب ال يملك أس ــرة كــافـيــة .وأش ــارت
إلى أن «املستشفى يواجه وضعًا صعبًا
للغاية مع وجود جرحى على ّاألرض».
فــي غـضــون ذل ــك ،تــواصــل تـعــذر وصــول
الـ ـسـ ـك ــان إلـ ـ ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ب ـش ـك ــل كـبـيــر
أم ــس ،بعد أن كــانــت غ ــارة جــويــة أخــرى
للتحالف استهدفت مــركـزًا لالتصاالت
يوم الجمعة املاضي ،في مدينة الحديدة
الـســاحـلـيــة املـطـلــة عـلــى الـبـحــر األح ـمــر،
وفقا ملنظمة «نتبلوكس» غير الربحية
امل ـخ ـت ـصــة ب ـمــراق ـبــة أمـ ــن اإلن ـت ــرن ــت في
أنـ ـح ــاء الـ ـع ــال ــم .وأشـ ـ ـ ــارت امل ـن ـظ ـمــة إل ــى
أن ان ـق ـط ــاع اإلن ـت ــرن ــت «ي ــواص ــل إعــاقــة
مراقبة حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم
املستقلة».
وأكـ ـ ــد ال ـت ـح ــال ــف ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،أن ــه
اس ـت ـه ــدف مــدي ـنــة ال ـح ــدي ــدة الـســاحـلـيــة
ال ـتــي يـسـيـطــر عـلـيـهــا ال ـحــوث ـيــون وتـمــر
عبرها معظم املساعدات الدولية املرسلة
إلى البالد التي تواجه واحــدة من أسوأ
األزمات اإلنسانية في العالم.
في غضون ذلــك ،قالت حركة «حماس»،
أمــس األح ــد ،إن الـهـتــافــات الـتــي أطلقها
فلسطينيون ضد دول عربية وخليجية،
ب ـي ـن ـهــا الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،خـ ــال م ـس ـي ــرة فــي
قـطــاع غ ــزة ،مـســاء السبت رفـضــا لحرب
اليمن «ال ّ
تعبر عن موقفها» .وأضافت
الحركة ،في بيان إن «سياستنا املعروفة
وال ـثــاب ـتــة ه ــي ع ــدم ال ـتــدخــل ف ــي ش ــؤون
الـ ـ ــدول ال ــداخ ـل ـي ــة» .وت ــاب ـع ــت« :ال ـحــركــة
تنأى بنفسها عن الصراعات والنزاعات،
وتدعو لضرورة تجنب كل ما من شأنه
تمزيق صف األمة ووحدتها ،واإلضــرار
بأمنها واستقرارها» .وأكــدت «حماس»
أن ـه ــا ت ـت ـب ـنــى «س ـي ــاس ــة االنـ ـفـ ـت ــاح عـلــى
مختلف دول وشـعــوب العالم ،وخاصة
الـشـعــوب وال ــدول العربية واإلســامـيــة،
التي هي موضع احترامها وتقديرها».
وت ــابـ ـع ــت« :ن ـس ـع ــى إل ـ ــى بـ ـن ــاء ع ــاق ــات
متوازنة مــع ال ــدول ملــا فيه صالح أمتنا
وأم ـن ـهــا ونـهـضـتـهــا ،وص ــال ــح قضيتنا
وشعبنا وتعزيز صموده».
(فرانس برس ،أسوشييتد برس)

تونس ـ بسمة بركات

عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل رئ ـي ــس
البرملان اللبناني نبيه بري وزير الخارجية
الـكــويـتــي ،ال ــذي ج ــدد الـتــأكـيــد أن األس ــاس
في زيارته لبنان هو وضع إجــراءات لبناء
الثقة مجددًا بني لبنان ومحيطه اإلقليمي
والــدولــي ،مـكــررًا مضمون الــرســائــل الثالث
ال ـتــي يحملها ف ــي زي ــارت ــه إل ــى املـســؤولــن
اللبنانيني.
ون ـف ــى ال ــوزي ــر ال ـكــوي ـتــي تـحـمـيـلــه بـ ــري أي
رسالة لـ«حزب الله» .وقــال إن «الــزيــارة فقط
ه ــي ل ـت ـقــديــم األف ـ ـكـ ــار ذاتـ ـه ــا ال ـت ــي قــدمـتـهــا
ب ــاألم ــس (األول) ل ــرئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء نـجـيــب
ميقاتي وصباحًا (أمس) للرئيس عون ،ومن
ثم قدمتها للرئيس بري».
وفـ ــي إط ـ ــار ال ـج ــول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ع ـقــد وزي ــر
الخارجية الكويتي لقاء مع وزيــر الداخلية
الـلـبـنــانــي ب ـســام امل ــول ــوي ،الـ ــذي أك ــد مــوقــف
لبنان ووزارتـ ــه مــن كــل األم ــور الـتــي تحصل
في لبنان وكل ما قد يشكل أذى لفظيًا لدولة
الـكــويــت ،ومــا يتعلق أيـضــا بضبط الـحــدود
وتهريب امل ـخــدرات .وأكــد اعتماد الـشــدة في
تطبيق القوانني اللبنانية ،وااللتزام بما هو
ملصلحة لبنان ،والــذي ال يكون إال بمنع أي
أذى من أي نــوع يطاول الــدول العربية التي
تقف دائمًا إلى جانب البلد.
من جهته ،قــال الصباح إن اللقاء تطرق إلى
هاجسني ،األول متعلق بلبنان الــذي نعرفه
املتألق املميز الــذي يجب أال يستغل فــي أي
عدوان لفظي أو غيره ،و«استعرض لي وزير
الداخلية اإلج ــراءات الفعلية التي قامت بها
السلطات اللبنانية ،وهــو شخصيًا لوضع
ّ
حد لهذه األمور وعدم تكرارها في املستقبل.
ونـحــن نـقــدر مــا يـقــوم بــه ،وهـنــاك مسؤولية
على الدولة اللبنانية في هذا األمر ،على أمل
ً
أن نرى أكثر أفعاال في القريب العاجل».
الـ ـه ــاج ــس الـ ـث ــان ــي ،ع ـل ــى حـ ــد ق ـ ــول ال ــوزي ــر
ال ـك ــوي ـت ــي ،مـتـعـلــق ب ـت ـصــديــر آفـ ــة املـ ـخ ــدرات
إلــى خ ــارج لبنان ،وهـنــاك «مطالبات ورغبة
عــارمــة بــأن تكون منافذ الــدولــة كلها بأيدي
سلطات الدولة .ورأينا أخيرًا تحركًا من وزارة
الداخلية فــي ضبط شحنة كانت ذاهـبــة إلى
الـكــويــت .ونتمنى وضــع آلـيــات لضمان عدم
مرور شحنات إلى الكويت واملنطقة ،وإيجاد
آل ـي ــة نــاج ـعــة مل ـنــع آفـ ــة امل ـ ـخـ ــدرات م ــن املـ ــرور
والعبور إلــى خــارج لبنان ،وهــذه كلها أفكار
مطروحة بيد السلطات اللبنانية لدراستها».

تتوالى التحذيرات في تونس من مخاطر
الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـت ـه ـج ـهــا ال ــرئ ـي ــس
الـ ـت ــونـ ـس ــي قـ ـي ــس سـ ـع ـ ّـي ــد م ـ ــع م ـخ ـت ـلــف
الهيئات والقوى التونسية .وفي السياق،
ح ــذر «ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري» بـتــونــس ،في
ً
بـيــان أم ــس ،مــن اسـتـهــداف القضاء ممثال
في املجلس األعلى للقضاء ،وذلك في ظل
ّ
يتعرض له من هجمة شرسة ومحاولة
ما
إلخضاعه وتطويعه.
وذكـ ـ ــر الـ ـبـ ـي ــان أن سـ ـع ـ ّـي ــد «يـ ـسـ ـع ــى إل ــى
اس ـت ـك ـمــال ج ـمــع ك ــل ال ـس ـل ـطــات ب ــن يــديــه
وإل ـغــاء دور الـهـيـئــات الــرقــابـيــة ،للتغطية
ع ـل ــى ال ـف ـش ــل ال ـ ــذري ـ ــع فـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي مــع
قضايا التونسيني الحارقة ،وفي مقدمتها
األزم ــة االقـتـصــاديــة واملــالـيــة الـتــي تتهدد
الـ ــدولـ ــة بـ ــاإلفـ ــاس واالن ـ ـه ـ ـيـ ــار» .وأع ـ ــرب
«الجمهوري» عن استهجانه واستنكاره
«اسـتـهــداف السلطة القضائية ومحاولة
ترذيلها وض ــرب استقالليتها وإعاقتها
عــن لعب دوره ــا فــي إقــامــة الـعــدل وضمان
عـلــويــة ال ـقــانــون» ،مــديـنــا «إق ـحــام القضاء
العسكري وتوظيفه السـتـهــداف املدنيني
واملعارضني للنهج االنقالبي».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال األمـ ــن ال ـع ــام لـلـحــزب
«الجمهوري» عصام الشابي ،في تصريح
لـ«العربي الجديد» ،إن «القضاء آخر حصن
من البناء الديمقراطي يتم استهدافه اليوم
مــن طــرف سلطة  25يــولـيــو /تـمــوز ،فبعد
إغ ــاق الـبــرملــان وإل ـغــاء الـحـكــومــة وإغ ــاق
الـهـيـئــات الــوطـنـيــة الــرقــابـيــة والتعديلية،
ً
فإن هناك اليوم شيطنة وترذيل للقضاء
وللمجلس األع ـلــى لـلـقـضــاء» ،مـشـيـرًا إلــى
أن االس ـت ـهــداف «ه ــو فــي الـحـقـيـقــة للبناء
ال ــدس ـت ــوري ،بــاعـتـبــار أن املـجـلــس األعـلــى
ل ـل ـق ـضــاء س ـل ـطــة م ـس ـت ـق ـلــة ،ول ـك ــن رئ ـيــس
الجمهورية يهاجم يوما بعد يوم القضاء
محاوال الضغط عليه».
وأش ـ ــار ال ـشــابــي إل ــى أن ــه «ال ب ــد م ــن دعــم
امل ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ـض ــاء وال ـ ــدف ـ ــاع عــن
اس ـت ـقــال ـي ـتــه» ،م ـش ــددا ع ـلــى أن «إص ــاح
املـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة م ـ ـ ـطـ ـ ــروح ،ول ـك ــن
ب ـعــد الـ ـخ ــروج م ــن ال ـح ــال ــة االسـتـثـنــائـيــة،
ويكون في إطــار الدستور ووفــق املعايير
الدولية وليس وفق مشيئة الحاكم بأمره
ّ
(سعيد)» .وحــذر من أنه «ضمن مسار 25
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شرق
غرب
الخليفي مساعدًا
لوزير الخارجية القطري
للشؤون اإلقليمية

أص ــدر أمـيــر قطر الشيخ تميم بن
حـمــد آل ثــانــي ،أم ــس األح ــد ،ق ــرارًا
ب ـت ـع ـيــن م ـح ـم ــد بـ ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ب ــن ص ــال ــح ال ـخ ـل ـي ـفــي (ال ـ ـصـ ــورة)
مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة .ورأس ال ـخ ـل ـي ـف ــي،
الـ ــذي يـشـغــل مـنـصــب عـمـيــد كلية
الـ ـق ــان ــون واألس ـ ـتـ ــاذ امل ـ ـشـ ــارك فــي
ال ـقــانــون ال ـت ـجــاري بـجــامـعــة قطر،
الـ ـف ــري ــق الـ ـق ــان ــون ــي ووك ـ ـيـ ــل قـطــر
ـدولـيــة ،إبــان
أمــام محكمة الـعــدل الـ ّ
األزم ـ ــة الـخـلـيـجـيــة .وم ــث ــل يــومـهــا
دولة قطر في ثالث قضايا رفعتها
أمام محكمة العدل الدولية آنذاك،
للطعن في قانونية الحصار.
(العربي الجديد)

عملية عسكرية في
ّ
لتعقب «داعش»
ديالى
باشر الجيش العراقي ،أمس األحد،
ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـك ــري ــة ل ـت ـع ـقــب
جيوب وخاليا لتنظيم «داعش» ،في
محافظة ديالى شرقي البالد ،والتي
شهدت الجمعة اعتداء راح ضحيته
 11عـنـصـرًا مــن الـجـيــش إث ــر هجوم
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم .ووفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان أص ــدرت ــه
خ ـل ـيــة اإلعـ ـ ــام األمـ ـن ــي ال ـح ـكــوم ـيــة،
فــإن ق ــوات مشتركة مؤلفة مــن فرقة
الـ ـق ــوات ال ـخــاص ــة وال ـف ــرق ــة امل ــدرع ــة
الـتــاسـعــة م ــن ال ـج ـيــش ،وف ــرق ــة ال ــرد
ال ـس ــري ــع ول ـ ـ ــواء امل ـه ـم ــات ال ـخــاصــة
بــال ـشــرطــة االتـ ـح ــادي ــة ،وتـشـكـيــات
الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،بـ ــاشـ ــرت أم ــس
األحد «تنفيذ عملية واسعة لتطهير
منطقة حاوي العظيم من عصابات
داعش اإلرهابية ،والحدود الفاصلة
بني قيادات عمليات ديالى وصالح
الدين وسامراء».
(العربي الجديد)
برلسكوني يعالج في
المستشفى
أكد متحدث باسم رئيس الــوزراء
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ،س ـي ـل ـف ـيــو
ب ــرلـ ـسـ ـك ــون ــي (الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة) ،أم ــس
األحد ،أن األخير يخضع ملجموعة
من الفحوص الطبية في مستشفى
بميالنو ،وذلك بعد يوم من إعالن
سـ ـح ــب ت ــرشـ ـيـ ـح ــه ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
الــرئــاسـيــة اإليـطــالـيــة الـتــي تجرى
الـ ـ ـي ـ ــوم اإلثـ ـ ـن ـ ــن عـ ـب ــر ال ـت ـص ــوي ــت
الـســري ألعـضــاء مجلس الشيوخ،
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ،ومـ ـمـ ـثـ ـل ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق.
وذك ــرت وســائــل إع ــام إيطالية أن
برلسكوني تم نقله إلى مستشفى
ســان رافاييل ،حيث يعمل طبيبه
الخاص بها.
(أسوشييتد برس)

استياء من محاولة ضرب استقاللية القضاء (ياسين قائدي/األناضول)

يوليو ،فــإن الرئيس يحاول أن يأتي على
آخــر مكتسبات الـثــورة ،وبالتالي املعركة
ل ـي ـســت م ـعــركــة ال ـق ـض ــاة وح ــده ــم ،ب ــل كل
الـتــونـسـيــن وك ــل م ــن يـتـمـسـكــون بــالـبـنــاء
الدستوري وباملسار الديمقراطي».
وأمـ ــام الــوضــع ال ـســائــد ،اجـتـمــع ع ــدد من
ممثلي الجمعيات املــدنـيــة ،أمــس األحــد،
لبحث إمكانيات العمل املشترك للمرحلة
القادمة ،وتنسيق املواقف املشتركة التي
يمكن اعتمادها بخصوص املـســار الــذي
اق ـت ــرح ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي بـمـنــاسـبــة
خـطــابــه ي ــوم  13ديـسـمـبــر /كــانــون األول
ّ
املاضي .وخلص املشاركون إلى أن هناك
تخوفا حقيقيا على الـحــريــات ،مؤكدين
ّ
أن االسـ ـتـ ـش ــارة (االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ال ــرس ـم ــي)
ّ
التي اقترحها سعيد ال يمكن أن تعوض
حــوارا عموميا وطنيا يستوجب إشــراك
القوى املدنية واالجتماعية والسياسية.
ّ
وأكدوا في بيان لهم ،أمس ،أن االستشارة
بشكلها الحالي ال يمكن أن تعكس بأي
ح ــال حقيقة املــواقــف فــي تـعــدديـتـهــا ،وال
يمكن أن ّ
تعبر عن تطلعات كل التونسيات
والتونسيني ،وتشوبها إخالالت وتحمل
ت ـخ ــوف ــات عـ ــديـ ــدة .وأوض ـ ـحـ ــوا أن ـه ــا «ال
تــراعــي الفجوة الرقمية ،س ــواء مــن خالل
النفاذ أو القدرة على التحكم ،وال تحمي
املعطيات الشخصية في صــورة ضــرورة
االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة بـ ــأش ـ ـخـ ــاص آخـ ـ ــريـ ـ ــن ملـ ــلء
االسـ ـتـ ـم ــارة ،وال تـضـمــن ع ــدم اس ـت ـخــدام

البيانات املخزنة الحـقــا» .وخلصوا إلى
أنها «تحرم العديد من األشخاص الذين
يـسـتـخــدمــون هــواتــف لـيـســت بأسمائهم
الشخصية (شــركــات ،شباب) وال تضمن
نـفــاذ ذوي وذوات اإلعــاقــة إلـيـهــا ،إضافة
إلـ ـ ــى األم ـ ـي ـ ــن ،وغـ ـي ــره ــم مـ ــن الـ ـفـ ـئ ــات»،
مضيفني أن «االستشارة بشكلها الحالي
ت ـب ــدو ص ــوري ــة وم ـج ــرد ذري ـع ــة لـتــوجـيــه
املـســار نحو خ ـيــارات مـحــددة مسبقًا من
دون ض ـم ــان ــات مـنـهـجـيــة واض ـ ـحـ ــة ،وال
ً
ت ـق ـتــرح ح ـل ــوال وت ــرت ـك ــز ع ـلــى تشخيص
س ـط ـح ــي ملـ ـشـ ـك ــات م ـع ـل ــوم ــة ل ـل ـج ـم ـيــع،
واألس ـئ ـلــة مــوجـهــة بـمــرجـعـيــات مسبقة،
وال ـخ ـي ــارات املـقـتــرحــة ضـعـيـفــة منهجيا
ً
شكال ومضمونًا».
وشددوا على أن «االستشارة ال تركز على
الخيارات الكبرى في املجالني االقتصادي
واالج ـت ـمــاعــي ،ف ــي ح ــن أنـهـمــا املـســألـتــان
االستراتيجيتان الرئيسيتان لرسم مالمح
املستقبل» ،مؤكدين «عــدم وجــود شفافية
حــول منهجية تحليل النتائج أو اللجنة
امل ـك ـل ـفــة بــال ـت ـقــريــر ال ـتــأل ـي ـفــي وض ـمــانــات
حياديتها وموضوعيتها ومهنيتها».
وم ــن ب ــن املــوق ـعــن عـلــى ال ـب ـيــان ،جمعية
«تفعيل الحق في االختالف» ،و«الجمعية
التونسية للدفاع عن الحريات الفردية»،
وجمعية «متطوعون بوعرادة» ،وجمعية
«مـ ــدى لـلـمــواط ـنــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،و«م ــرص ــد
الدفاع عن الحق في االختالف» ،وغيرها.

 39طائرة صينية تخرق
أجواء تايوان
قــالــت وزارة ال ــدف ــاع ال ـتــايــوان ـيــة إن
سالح الجو التايواني سارع مجددًا
أمـ ـ ــس األحـ ـ ـ ــد ل ـت ـح ــذي ــر  39ط ــائ ــرة
صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي
فـ ــي أحـ ـ ــدث تـ ـص ــاع ــد ل ـل ـت ــوت ــر عـبــر
مضيق تايوان .وأضافت الــوزارة أن
 34طــائــرة مقاتلة إضــافــة إلــى أربــع
م ــن طـ ــائـ ــرات الـ ـح ــرب اإلل ـك ـتــرون ـيــة
وق ــاذف ــة واحـ ــدة ش ــارك ــت ف ــي املهمة
الصينية أمس.
(رويترز)
باكستان تفرج عن 20
صيادًا هنديًا
أفـ ــرجـ ــت ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ،أم ـ ــس األح ـ ــد،
ع ـ ـ ــن  20صـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادًا ه ـ ـنـ ــديـ ــا ك ــان ــت
تـ ـحـ ـتـ ـج ــزه ــم ب ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى دخ ــولـ ـه ــم
مياهها اإلقـلـيـمـيــة .وأفـ ــادت وزارة
الــداخ ـل ـيــة الـبــاكـسـتــانـيــة فــي بـيــان،
بـ ـ ــأن الـ ـصـ ـي ــادي ــن امل ـح ـت ـج ــزي ــن تــم
إطــاق سراحهم من سجن بمدينة
كراتشي الساحلية .وأوضـحــت أن
الصيادين جــرى نقلهم إلــى مدينة
اله ـ ــور لـتـسـلـيـمـهــم الـ ـي ــوم اإلث ـنــن
للسلطات الهندية في معبر واكاه.
(األناضول)

4

سياسة

االثنين  24يناير /كانون الثاني  2022م  21جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2702السنة الثامنة
Monday 24 January 2022

االثنين  24يناير /كانون الثاني  2022م  21جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2702السنة الثامنة
Monday 24 January 2022

تقرير

ترتفع حظوظ عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ،حسين الشيخ،
عيّن
في خالفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،خصوصًا بعدما ُ
أخيرًا عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،على
الرغم من غياب أي إجماع داخل حركة «فتح» على هذا األمر

تهديد بمقاطعة العملية السياسية

«اإلطار التنسيقي» يضغط إلشراك المالكي

خالفة
محمود عباس

تواصل قوى «اإلطار
التنسيقي» في العراق
الضغط على زعيم
«التيار الصدري» إلشراك
نوري المالكي في
حكومة جديدة
توافقية

حسين الشيخ
مرشح
«فوق العادة»

رام اهلل ـ نائلة خليل

ي ـب ــدو أن ال ـس ـب ــاق ن ـح ــو خــافــة
ال ــرئ ـي ــس الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس ،بـ ـ ـ ـ ــات أق ـ ـ ـصـ ـ ــر وأكـ ـ ـث ـ ــر
س ـخــونــة ،م ــع قـ ــرار األخ ـي ــر اخ ـت ـيــار عضو
ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة ل ـح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح» ،حـســن
الشيخ ،عضوًا في اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية ،خلفًا للراحل صائب
ع ــريـ ـق ــات ،م ــع ت ــرج ـي ــح أن ي ـش ـغــل ال ـش ـيــخ
أيضًا منصب أمانة سر اللجنة التنفيذية
للمنظمة (الذي كان يشغله عريقات كذلك)،
ما يعني أنه دخل سباق خالفة «أبو مازن»
بشكل عملي ،ومن مسافة أقصر.
ال إجماع داخل «فتح» على ترشيح
حسين الشيخ

وكشفت مصادر رفيعة املستوى لـ«العربي
الـجــديــد» ،أنــه لــم يكن هـنــاك أي إجـمــاع في
الـلـجـنــة املــركــزيــة لـحــركــة «ف ـت ــح» ،لترشيح
ع ـض ــوه ــا ح ـس ــن الـ ـشـ ـي ــخ ،ل ـي ـك ــون عـضــو
ً
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،فضال
عن تجديد عضوية عزام األحمد وانتخاب
روحي فتوح لرئاسة املجلس الوطني.
وبينما أورد بيان اللجنة املركزية لـ«فتح»
ّ
أن ذلك تم باإلجماع ،قالت املصادر إن «هذه
القرارات جاءت من الرئيس عباس مباشرة،
ولـ ــم ت ـخ ـضــع ألي ت ـصــويــت أو إجـ ـم ــاع أو
انتخاب مباشر أو غير مباشر من أعضاء
اللجنة املركزية» .وأضافت املصادر أنه «كما
جــرت الـعــادة مــن قبل الرئيس (عـبــاس) ،لم
يخضع قرار ترشيح الشيخ ألي تصويت أو
إجماع ،إذ قال في اجتماع اللجنة املركزية
األخـ ـي ــر :أن ــا بــرشــح ح ـســن ال ـش ـيــخ للجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير ،مني ضد؟».
وتابعت امل ـصــادر« :رد عضو مركزية فتح
ً
توفيق الطيراوي على الرئيس عباس قائال:
السؤال مني مع؟ وليس مني ضد؟ مش هيك
التصويت ،ولكن من حقك أن ّ
ترجح مرشح
عـلــى آخ ــر .لـكــن الــرئـيــس عـبــاس ك ــان ق ــراره
جاهزًا».
وبحسب امل ـصــادر ،األمــر ذاتــه كــرره عباس
عندما قرر أن يكون عضو اللجنة املركزية
ل ــ«ف ـتــح» ،روح ــي فـتــوح ( 73عــامــا) ،رئيسًا

للمجلس الــوطـنــي الفلسطيني ،وتـجــديــد
بـ ـق ــاء عـ ـ ــزام األحـ ـم ــد ف ــي ع ـض ــوي ــة الـلـجـنــة
ل ـت ـن ـف ـيــذيــة مل ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر ع ــن «ف ـت ــح»،
لينتهي اجـتـمــاع اللجنة املــركــزيــة للحركة
ببيان يوم  18يناير/كانون الثاني الحالي
يؤكد الوصول إلى هذه القرارات باإلجماع.
ولـفـتــت امل ـصــادر إل ــى أن «أع ـضــاء مــركــزيــة
فـتــح ال ي ــري ــدون أي مــواجـهــة مــع الــرئـيــس
م ـح ـمــود عـ ـب ــاس» .وق ــال ــت املـ ـص ــادر «ك ــان
خيار الرئيس في اجتماع اللجنة املركزية
ق ـبــل امل ــاض ــي ل ـل ـحــركــة ،ال ــذه ــاب إل ــى عـقــد
املـجـلــس املــركــزي الفلسطيني (ك ــان مـقــررًا
عـقــده فــي  20يـنــايــر ال ـحــالــي) ،وه ـنــاك يتم
الحسم حــول مقعد حركة فتح في اللجنة
التنفيذية» .وتابعت «لو التزم عباس بما
قاله ،ملا كان الشيخ لينجح أو يكون له حظ
في املنصب الذي ناله (الذي يمنحه رئاسة
دائـ ــرة امل ـفــاوضــات فــي مـنـظـمــة الـتـحــريــر)،
بسبب حساسية هذا املنصب الذي يعطيه
نفوذًا وشرعية أكبر ،ويجعله يقترب أكثر
من منصب الرئيس».
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة
ل ـح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح» ،ع ـب ــاس زك ـ ــي ،ف ــي حــديــث
م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ال أح ــد ي ــري ــد أن
يزاحم على منصب دائرة املفاوضات خلفًا
لعريقات ،ومـنــذ وف ــاة األخـيــر والـشـيــخ هو
ال ــذي يـقــوم بمهمة الـتـفــاوض مــع إسرائيل
وأم ـيــركــا ،وواض ــح أن ــه ال يــوجــد فينا أحــد
يريد هذه املهمة».
وح ـ ــول م ــا إذا ك ــان ال ـش ـيــخ وف ـت ــوح ق ــد تم
اإلجماع عليهما من قبل مركزية «فتح» أم
أن قرار تعيينهما اتخذ من قبل عباس ،قال
زكــي« :ال شــيء يتم مــن غير رضــا الرئيس،
كيف ممكن أن نغضبه وعمره  86سنة؟».
وح ـ ـ ـ ــول م ـ ــن سـ ـيـ ـك ــون أم ـ ـ ــن س ـ ــر ال ـل ـج ـن ــة
التنفيذية ملنظمة التحرير املـقـبــل؛ حسني
ال ـش ـيــخ أم ع ـ ــزام األحـ ـم ــد ،قـ ــال زك ـ ــي« :راح
يقعدوا عند أبو مازن وهناك سيتم االتفاق،
وأعـ ـتـ ـق ــد أن األمـ ـ ـ ــور ب ـت ـم ـشــي ألن ـ ــه مـ ــا فــي
فـصــائــل قــويــة مـثــل زم ــان تـنـتـخــب منصب
أمانة السر ،لذلك األمور ستكون سلسة».
ويعتبر منصب أمني سر اللجنة التنفيذية
مل ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـح ــري ــر ،هـ ــو «بـ ـي ــت ال ـق ـص ـيــد»
ف ــي امل ـع ــرك ــة ال ـســاخ ـنــة ال ـصــام ـتــة لـخــافــة

عيّن الشيخ في اللجنة
ُ
التنفيذية لمنظمة التحرير
مباشرة من عباس
ترجيح بأن يصل الشيخ
إلى منصب أمانة سر
اللجنة التنفيذية

ع ـ ـبـ ــاس .إذ ي ـن ـظ ــر ل ـش ــاغ ــل ه ـ ــذا امل ـن ـصــب
عـلــى أن ــه املــرشــح املــرتـقــب لــرئــاســة اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير وكذلك السلطة
الفلسطينية .وكــان عباس يشغل منصب
أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات ،لكن
ّ
قـبــل ذل ــك الــوقــت ظ ــل ه ــذا املـنـصــب يشغله
مستقلون أو أع ـضــاء أح ــزاب صـغـيــرة في
املنظمة.
غياب العمل المؤسساتي

من جهته ،قال القيادي املفصول من اللجنة
املركزية لحركة «فتح» ،ناصر القدوة ،في
حديث مع «العربي الجديد« :ما نراه اليوم
هــو اسـتـمــرار ملــا كــانــت عليه األوض ــاع في
ال ـف ـتــرة ال ـســاب ـقــة» .وأوضـ ــح «ال يــوجــد أي
ّ
التقيد
التزام بالعمل املؤسساتي من حيث
ب ــال ـق ــان ــون وال ـل ــوائ ــح واألن ـظ ـم ــة وتـقــالـيــد
العمل ،وال يــوجــد تمسك بـضــرورة وجــود
الـتــوافــق الــوطـنــي ،كطريق للعمل الوطني
املشترك» .وتابع القدوة أن «ما يجري في
منظمة التحرير هو تعبير عن هذا الوضع
بـشـكــل واضـ ــح ،وه ــو أي ـضــا م ــا ي ـجــري في
فتح من عدم التمسك بالتوافق الداخلي».
وك ــان ــت ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة ل ـح ــرك ــة «ف ـت ــح»
أص ــدرت ق ــرارًا بفصل ال ـق ــدوة ،فــي م ــارس/
آذار م ــن الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ب ـس ـبــب مــواق ـفــه
«املعلنة املتجاوزة للنظام الداخلي للحركة
وقراراتها واملس بوحدتها» ،حسب القرار.

متابعة

فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ك ـث ــف ف ـي ــه امل ـس ـت ــوط ـن ــون
اعـ ـت ــداءاتـ ـه ــم ع ـل ــى الـفـلـسـطـيـنـيــن ون ـش ـطــاء
السالم األجانب في الضفة الغربية ،حذر وزير
األمن الداخلي عومر بارليف من أن ما يجري
يمهد لظهور تنظيم إرهابي يهودي .وجاءت
تصريحات بارليف في مقابلة مع إذاعة جيش
االحتالل اإلسرائيلي ،أمس األحد ،بعد أن أصيب
واإلسرائيليني
عدد من نشطاء السالم األجانب
ّ
بجراح أمس األول ،في سلسلة اعتداءات شنها
عناصر تنظيم «فتية التالل» عليهمّ .
وأقر بأن
ً
كال من جيش وشرطة االحتالل ال يسارعان إلى
التدخل لوقف اعتداءات املستوطنني.
وفي تغريدة نشرها على حسابه على «تويتر»
أمس األحد ،قال يئير لبيد ،رئيس الوزراء البديل
ووزير الخارجية اإلسرائيلي ،إن الهجمات التي
نفذها املستوطنون أمس األول «يجب أن تشعل
شرارات تحذير لدينا جميعًا .هذا الواقع سيدفع
بنا إلى هوة سحيقة يصعب الخروج منها».
وق ـ ــال ت ـقــريــر لـلـمـحـلــل ال ـع ـس ـكــري لصحيفة
«ي ــدي ـع ــوت أحـ ــرونـ ــوت» ،ب ــوس ــي ي ـهــوشــواع،
ن ـشــر أم ــس األح ـ ــد ،إث ــر اع ـ ـتـ ــداءات عـصــابــات
م ــن املـسـتــوطـنــن ،ق ــرب ب ــوري ــن عـلــى نـشـطــاء
ي ـســار إســرائ ـي ـل ـيــن ومــواط ـنــن فلسطينيني
الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،إن ه ــذا األم ــر ي ــدل عـلــى أن
هذه العصابات من املستوطنني كسرت حاجز
الخوف ،إذ لم يعد الحديث فقط عن عمليات
تدفيع الثمن سرية ،وإنما عن عمليات منظمة
وغير عشوائية أو تلقائية ،بل يجري التخطيط

أوصى الفروف بالشيخ لدى عباس لتولي منصب عريقات ()Getty

لكن هــذا ال ـقــرار لــم تتم املـصــادقــة عليه من
املجلس الثوري لحركة فتح ،حسب النظام
الداخلي للحركة ،ليصبح نافذًا ،على الرغم
من أن املجلس الثوري اجتمع أكثر من مرة
منذ ذلك الحني.
ودع ـ ـ ــا الـ ـ ـق ـ ــدوة فـ ــي ح ــدي ـث ــه مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى مـقــاطـعــة امل ـج ـلــس امل ــرك ــزي
املـخـطــط عـقــده مطلع الـشـهــر املـقـبــل ،وق ــال:
«امل ـ ـج ـ ـلـ ــس املـ ـ ــركـ ـ ــزي فـ ــاقـ ــد ألي ش ــرعـ ـي ــة،
وال ـن ـتــائــج املـتــرتـبــة عـلـيــه ال شــرعـيــة لـهــا».
وت ـ ـسـ ــاءل «كـ ـي ــف ي ـم ـك ــن ت ـ ـصـ ـ ّـور ان ـت ـخ ــاب
رئــاســة املـجـلــس الــوطـنــي وأع ـضــاء اللجنة
التنفيذية ،في غياب عقد املجلس الوطني؟
مضيفًا أن «فكرة أن املجلس الوطني ّ
فوض
امل ـج ـلــس امل ــرك ــزي م ـث ــال آخ ــر ع ـلــى انـتـهــاك
القانون واللوائح» .وقــال القدوة« :ال يمكن
على اإلط ــاق لجسم كبير أن يلغي نفسه،
ّ
ويفوض كل صالحياته لجسم صغير».
عوامل ساعدت حسين الشيخ

وحسب املصادر التي تحدثت مع «العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،ف ـ ــإن «الـ ــوضـ ــع ال ـس ـي ــئ ل ـحــركــة
فـتــح ،والـتـنــافــس الـحــاد بــن بعض أعضاء
م ــرك ــزي ـت ـه ــا ،وق ـ ـ ــرب ال ـش ـي ــخ مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
عباس ،وتحالفه مع رئيس جهاز املخابرات
ال ـعــامــة م ــاج ــد فـ ــرج ،وتـ ـف ــرده بـمـلــف هيئة
الـشــؤون املدنية الفلسطينية مــع االحتالل
اإلسرائيلي على مــدار  15عــامــا ،والجهود
الـتــي بــذلـهــا ل ـعــودة االت ـص ــاالت مــع اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة ،ونـ ـف ــوذه ال ـخ ــارج ــي،
كـلـهــا عــوامــل اجـتـمـعــت لـيـصــل الـشـيــخ إلــى
الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لـلـمـنـظـمــة ،م ــع ترجيح
كبير أن يصل الحقًا إلــى أمانة سر اللجنة

ال ـت ـن ـف ـيــذيــة» .وي ـت ـف ـ ّـرد ال ـش ـيــخ ( 62عــامــا)
بـقـيــادة امل ـفــاوضــات الـيــومـيــة «مـفــاوضــات
ي ـ ــوم ب ـ ـيـ ــوم» مـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
ب ـ ـص ـ ـف ـ ـتـ ــه رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــا لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ورئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـس ـيــق
املدنية العليا منذ عام  .2007وتعتبر هذه
اللجنة بحسب موقعها اإللكتروني «حلقة
الوصل بني السلطة الوطنية الفلسطينية
وكافة مؤسسات السلطة املدنية مع الطرف
اآلخر»؛ أي االحتالل اإلسرائيلي بما يشمل
التسهيالت واملـعــابــر والـتـصــاريــح وسجل
السكان ،ودخول البضائع واألشخاص.
وتـ ـ ـ ّ
ـدرج ال ـش ـيــخ ف ــي امل ـنــاصــب التنظيمية
ف ــي ح ــرك ــة ف ـتــح ع ـلــى م ــدى سـ ـن ــوات ،وهــو
أسير محرر أمضى  11عامًا في معتقالت
االحتالل ،ويتقن اللغة العبرية.
وم ـن ــذ وفـ ــاة أم ــن س ــر ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
مل ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر صـ ــائـ ــب ع ــريـ ـق ــات فــي
ن ــوف ـم ـب ــر/ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي  ،2020ت ــول ــى
الشيخ مهامه جميعها ،مــن لـقــاء السفراء
والقناصل ،إلى تولي االتصاالت مع اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة ول ـق ــاء امل ـس ــؤول ــن األم ـيــرك ـيــن
جنبًا إلى جنب مع رئيس جهاز املخابرات
ماجد فرج.
وح ـســب م ـص ــادر «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،فقد
أوصـ ـ ــى امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ال ـ ـ ـ ــروس ،م ـث ــل وزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة سـ ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ـ ــروف ،بــال ـش ـيــخ
لــدى عباس قبل نحو عــام ،لتولي منصب
عــريـقــات .وهــو مــا ّ
يفسر تلقي الشيخ أول
تهنئة له بمنصبه الجديد في  21من الشهر
الحالي ،من املمثل الخاص لرئيس روسيا
االتحادية للشرق األوسط وأفريقيا ،نائب
وزيــر الخارجية ميخائيل بوغدانوف ،في

الحدث

عصابات المستوطنين ال تخشى الشرطة
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
صالح النعامي

بغداد ـ عادل النواب

واالستعداد لها بالتزود بالحجارة والوقود
والعصي والهراوات ،وكل ذلك من دون أي خوف
من أن يتم اعتقالهم من قبل الشرطة أو الشاباك
أو الجيش.
وجاءت االعتداءات التي ارتكبها عناصر «فتية
التالل» جنوب الخليل ،أمس األول ،بعد يوم
ّ
مــن شــن اع ـت ــداءات مماثلة على فلسطينيني
ونشطاء سالم أجانب في محيط بلدة بورين،
في قضاء رام الله ،وسط الضفة الغربية .وسبق
ُ
أن ذك ــرت منظمة «ال ـســام اآلن» ،الـتــي تعنى
برصد انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي
الفلسطينية املـحـتـلــة ،فــي تـقــريــر نـشــرتــه في
نوفمبر/تشرين الثاني  ،2021أن العام املاضي
شهد زيادة كبيرة في عدد االعتداءات .ونقلت

عــن مـصــادر أمنية إسرائيلية قولها إن عدد
الهجمات التي نفذها املستوطنون في 2021
بلغ ضعفي ونصف ضعف الهجمات التي نفذت
في  2020و.2019
وعـ ـ ـ ــرض الـ ـصـ ـح ــاف ــي وال ـ ـنـ ــاشـ ــط ال ـح ـق ــوق ــي
اإلسرائيلي يوفال أبراهام ،في سلسلة تغريدات
أمـ ــس األحـ ـ ــد ،ع ـ ــددًا م ــن االعـ ـ ـت ـ ــداءات املــوث ـقــة
بفيديوهات ،التي ّ
تعرض لها الفلسطينيون
في بلدة بورين فقط ،من دون تدخل الجيش.
وحسب أبراهام ،فإن جنود االحتالل ال يكتفون،
أحيانًا ،فقط بعدم التدخل ملنع عناصر تنظيم
ّ
«فتية التالل» من مواصلة شن االعتداءات على
الفلسطينيني ،بل إن بعضهم انضم إليهم في
تنفيذ االعتداءات.

انضم جنود إلى المستوطنين لالعتداء على الفلسطينيين (نضال اشتيه/األناضول)

طهران ترفض الرضوخ لصفقة سيئة

ترويج التفاق خالل شهرين
طهران ـ صابر غل عنبري

والسياسة الخارجية في البرملان اإليراني،
قال املتحدث باسم لجنة األمن القومي
ّ
محمود عباس زادة مشكيني ،أمــس األحــد ،إنــه «سيجري التوصل إلــى اتفاق»
خالل مفاوضات فيينا «قبل نهاية العام  »1400اإليراني ،الذي سينتهي في 21
مــارس/آذار املقبل .وأكد مشكيني ،وفقًا ملا أورده موقع «خبرأونالين» اإليراني،
ّ
أن «ما يهمنا ليس متى سنصل إلى نتيجة ،بل ما يهمنا هو التوصل إلى نتيجة
ً
جيدة» ،قائال« :يمكن التوصل إلى اتفاق جيد على قاعدة رابح ـ رابح ،وذلك على
الرغم من ّأن الغربيني ،خصوصًا األميركيني ،يسعون لفرض اتفاق ّ
سيئ علينا».
ّ
وأض ــاف املـســؤول اإليــرانــي نفسه أن «ظ ــروف الـبــاد خــال املـفــاوضــات النووية
جيدة للغاية ،فنحن من يتحكم بامليدان (املفاوضات) ،ونحن في موقف أقوى».
وأضــاف« :كما اعترف الغربيون ،فقد تجاوزنا العقوبات ،ونمتلك أوراقــا ذهبية
وجيدة للعبة في ميدان املفاوضات» على حد تعبيره.
وشدد املتحدث باسم لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرملان على
ّأن «إيــران لن ترضخ التفاق ّ
سيئ» ،عازيًا التصريحات الغربية عن نفاد الوقت
في املفاوضات إلحياء االتفاق النووي إلى «محاوالتهم ملمارسة الضغط» على
إيران .واعتبر تلك التصريحات «حربًا نفسية» مشددًا بالقول« :نحن لن نتعامل
بانفعال ،ولن نلعب وفق برنامجهم».
ويــأتــي الـتـفــاؤل اإليــرانــي بالتوصل إلــى اتـفــاق خــال الشهرين املقبلني ،فيما
تــواصــل الــواليــات املتحدة والـتــرويـكــا األوروب ـيــة الشريكة فــي االتـفــاق الـنــووي
(فرنسا وبريطانيا وأملانيا) إطــاق تحذيرات من نفاد الوقت إلحياء االتفاق،
ّ
وسط تقارير غربية بأن فبراير/شباط املقبل آخر مهلة للمفاوضات .وانطلقت
مـفــاوضــات فيينا غـيــر املـبــاشــرة بــن طـهــران وواشـنـطــن خــال إبــريــل /نيسان
املاضي ،وتعد الجولة الثامنة الحالية أطول الجوالت .وتشهد الجولة الثامنة
اجـتـمــاعــات عـلــى مـسـتــوى لـجــان الـخـبــراء ورؤس ــاء الــوفــود بغية الـتــوصــل إلــى
اتفاق.
ً
ويوميًا ،تعقد لجان الخبراء الثالث اجتماعات صباحية ومسائية ،فضال عن
لقاءات مسائية بني رؤســاء الــوفــود .واللجان الثالث ،هي لجنة رفــع العقوبات،
ولجنة املسائل النووية ،ولجنة اإلجراءات التنفيذية لتنفيذ االتفاق املحتمل.

ات ـصــال هــات ـفــي .وق ــد تــم نـشــر الـخـبــر على
صفحة الهيئة العامة للشؤون املدنية.
خالفة محمود عباس

ّ
وفـيـمــا يـبــدو أن عـبــاس يــرتــب أم ــور خالفته
عـبــر اخـتـيــار الـشـيــخ للجنة الـتـنـفـيــذيــة ،لكن
الوجه اآلخر لترتيباته يعني ترحيل األزمات
وتـعـمـيـقـهــا داخـ ــل ال ـب ـيــت ال ـف ـت ـحــاوي بشكل
خاص ،والنظام السياسي الفلسطيني بشكل
ع ـ ــام .وح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ــإن م ـســاعــد وزي ــر
الـخــارجـيــة األم ـيــركــي لـلـشــؤون اإلســرائـيـلـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة هـ ـ ـ ــادي ع ـ ـمـ ــرو ،ومـ ـس ــؤول ــن
إسرائيليني ،أبلغوا عباس ربيع العام املاضي،
أن األفـ ـض ــل ه ــو عـ ــدم إجـ ـ ــراء أي ان ـت ـخــابــات
تشريعية أو رئاسية خــال العامني املقبلني
( 2022و .)2023فـبـحـســب هـ ــؤالء ،فــإنــه «مــن
األفضل خــال هــذه الفترة أن يعكف الرئيس
على ترتيب البيت الفلسطيني ،تجنبًا ألي
ف ــوض ــى تـتـعـلــق ب ـخ ــاف ـت ــه» .ورأت امل ـص ــادر
ذاتـهــا أن «النصائح األميركية اإلسرائيلية
لعباس ،ليست متعلقة فقط بترتيب النظام
الفلسطيني امل ـت ـهــالــك ،وإن ـم ــا تـتـعـلــق أيـضــا
بصحة الرئيس وعمره ،إذ يبلغ  86عامًا».
ويبدو ترحيل أزمة خالفة عباس أو فكفكتها
مــن خــال تغيير وخـلــق مــراكــز قــوى جــديــدة،
هو العنوان األبرز للمرحلة املقبلة ،خصوصًا
إذا ما انعقد مؤتمر حركة «فتح» الثامن ،الذي
سترحل له أزمات الحركة ،عبر إعادة هندسة
اللجنة املركزية لـ»فتح» بصعود ماجد فرج
لعضويتها ،وإخراج ناصر القدوة من اللجنة
املركزية ،وإضعاف مروان البرغوثي وجبريل
ال ــرج ــوب وآخ ــري ــن م ــن ص ـقــور ال ـحــركــة ،كما
يدور في كواليس «فتح».

كشف مسؤولون في «اإلطار التنسيقي»
ال ـ ــذي ي ـض ــم ق ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة وف ـصــائــل
مــدعــومــة مــن ط ـه ــران ،أن «اإلط ـ ــار» أبلغ
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر،
ب ــرف ـض ــه ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
األسبق وزعيم ائتالف «دولــة القانون»،
نــوري املالكي ،أو أي جــزء آخــر مــن قوى
«اإلطـ ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـق ــي» ،ف ــي م ـف ــاوض ــات
تشكيل الـكـتـلــة الـكـبــرى داخ ــل الـبــرملــان،
الحكومة الجديدة.
أو في سياق تشكيل
ّ
ويؤشر ذلك إلى تواصل تعثر محاوالت
حل الخالف بني الطرفني ،وينبئ بمزيد
من االنـســداد السياسي في البالد ،التي
تواجه كذلك تصعيدًا أمنيًا بعد سلسلة
اعتداءات لتنظيم «داعش» أخيرًا.
وي ــرف ــض الـ ـص ــدر ،ال ـ ــذي تـ ـص ـ ّـدر ت ـي ــاره
االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة ال ـتــي أجــريــت
فــي الـعــاشــر مــن أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول
املـ ــاضـ ــي ،الـ ــدخـ ــول ب ـت ـحــالــف واح ـ ــد مــع
املــال ـكــي لـتـكــويــن الـكـتـلــة ال ـك ـبــرى ،أو أن
يـ ـك ــون ل ـل ـمــال ـكــي أي دور ت ـن ـف ـي ــذي فــي
املرحلة املقبلة.
ولم تثمر لغاية أمس األحــد ،الوساطات
ال ـخــارج ـيــة وال سـيـمــا تـلــك ال ـتــي قــادهــا
قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري
اإلي ـ ــران ـ ــي ،إس ـم ــاع ـي ــل ق ـ ــاآن ـ ــي ،وم ـم ـثــل
«حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق،
محمد كــوثــرانــي ،عــن أي حلحلة لألزمة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ك ـم ــا أن املـ ـف ــاوض ــات ال ـتــي
شهدتها النجف وبغداد وأربيل ،لم تثمر
ب ــدوره ــا عــن أي ت ـقــارب بــن املعسكرين
السياسيني ،خاصة في ما يتعلق بإقناع
الصدر برفع ما اعتبر سياسيًا «فيتو»
ً
على أي دور للمالكي مستقبال.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال ال ـع ـض ــو ال ـ ـبـ ــارز فــي

«اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي» ،ع ــادل امل ــان ــع ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،إن تحالفه
أبلغ الصدر بشكل رسمي ،بأنه يرفض
الـتـخـلــي ع ــن املــال ـكــي م ــن أج ــل ال ــدخ ــول
ّ
موحد،
مع الكتلة الصدرية في تحالف
ً
وصــوال إلــى تشكيل الحكومة الجديدة.
وأض ــاف أن «اإلط ــار التنسيقي» أوضــح
لـ ـلـ ـص ــدر بـ ــأنـ ــه «يـ ـتـ ـح ــال ــف مـ ــع ال ـك ـت ـلــة
الصدرية بجميع قــواه من دون التخلي
ع ــن أي طـ ــرف ،وعـ ــدا ذل ــك غ ـيــر مـمـكــن».
وت ـ ــاب ـ ــع أن «ائ ـ ـت ـ ــاف دولـ ـ ـ ــة الـ ـق ــان ــون،
ي ـع ـ ّـد أك ـب ــر ك ـت ـلــة ل ـنــاح ـيــة عـ ــدد امل ـقــاعــد
البرملانية داخل اإلطار التنسيقي ،وهو
ّ
ي ـم ــث ــل ع ـن ـصــر ق ـ ــوة ل ـ ــه ،خ ـص ــوص ــا فــي
عمله الـبــرملــانــي املـقـبــل ،ول ـهــذا ال يمكن
التخلي عنه ،كما ال يوجد أي مبرر لهذا
التخلي» .وأكد أن «موقفنا النهائي هو
أن عــدم دخــول اإلط ــار التنسيقي بشكل
ّ
موحد مع الكتلة الصدرية ،سيدفع قوى
اإلط ــار إلــى عــدم املـشــاركــة فــي الحكومة
امل ـق ـب ـل ــة ،بـ ــل األم ـ ـ ــر قـ ــد ي ـص ــل إلـ ـ ــى حــد
مقاطعة العملية السياسية ،وهذا يعني
مقاطعة نواب اإلطار التنسيقي مجلس
ال ـ ـنـ ــواب» .وش ـ ــدد ع ـلــى أن هـ ــذا الـخـيــار
«مطروح وحقيقي في مناقشات اإلطار
التنسيقي ،ولـيــس مــن أجــل التهديد أو
الضغط ،وهذا أيضًا تم إبالغ الصدر به
بشكل رسمي».
مــن جهته ،تحدث القيادي فــي تحالف
«ال ـف ـتــح» (ال ـج ـنــاح الـسـيــاســي للحشد
ال ـش ـع ـبــي) ،عـلــي ال ـف ـت ــاوي ،لــ«الـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،ع ـمــا س ـ ّـم ــاه «ت ـم ــاس ــك قــوى
اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي ووح ـ ــدة مــوقـفـهــا».
وأك ـ ــد «رف ـ ــض اإلطـ ـ ــار ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ّ
أي
تحالفات مع
من قــواه من أجــل تشكيل
ُ
قوى سياسية أخرى ،وهذا األمر أبلغت

اإلطار التنسيقي أبلغ
الصدر رفضه التخلي
عن المالكي
الصدر خيّر «اإلطار»
بين قبول شروطه أو
التوجه للمعارضة

فيه األطراف السياسية كافة ،بما فيها
التيار الصدري» .وردًا على سؤال حول
ص ـحــة م ــا نـقـلـتــه وس ــائ ــل إعـ ــام بـشــأن
تسوية تقضي بإبعاد املالكي شخصيًا
مــع إش ــراك تحالفه (دول ــة الـقــانــون) في
الحكومة ،قال الفتالوي« :إبعاد املالكي
عــن التحالف مــع الـصــدر ،ولـكــن إعطاء
حقائب وزاريــة الئتالف دولــة القانون،
ُ
كان موضوع نقاش ليس إال ،وطرح من
قبل أطــراف صديقة» .وتابع «لكن هذا
األمر ال يمكن القبول به إال بعد موافقة
املالكي نفسه ،والرجل يرفض ذلك».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال ال ـس ـيــاســي امل ـق ــرب من
«الـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري» ،م ـن ــاف امل ــوس ــوي،
ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
الـ ـص ــدر «أبـ ـل ــغ اإلط ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ب ــأن
أمـ ــامـ ــه خـ ـي ــاري ــن ال ث ــال ــث ل ـه ـم ــا؛ األول
حـكــومــة أغـلـبـيــة ي ـكــون جـ ـ ٌ
ـزء م ــن اإلط ــار
فـيـهــا ،والـثــانــي الـتــوجــه نـحــو املـعــارضــة
وت ــرك قضية تشكيل الـ َحـكــومــة» .ولفت
إلى أن «الخيارين لم يرض بهما اإلطار،
فهو يريد املشاركة بكل قــواه مع التيار
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدري» .وأشـ ـ ـ ــار املـ ــوسـ ــوي إل ـ ــى أن
«اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي يــرفــض تـشـكـيــل أي
حكومة من دون مشاركة التيار الصدري
فيها ،فهو يدرك أن ذلك سيجعل من عمر
الحكومة الجديدة قصيرًا جدًا ،ولهذا ما
زال يـفــاوض الـصــدر على املـشــاركــة معًا
فــي الـحـكــومــة املـقـبـلــة» .وتــابــع« :الـصــدر
ل ــه مـ ـش ــروع ف ــي م ـس ــأل ــة ت ـب ـنــي حـكــومــة
األغ ـل ـب ـيــة ،ف ـهــو ي ــري ــد م ــن ه ــذا امل ـش ــروع
إع ـ ـ ــادة ه ـي ـبــة الـ ــدولـ ــة وفـ ـ ــرض ال ـق ــان ــون
وتقديم الفاسدين للمحاكمة ،إضافة إلى
حصر السالح بيد الدولة ،وهذا األمر هو
نقطة الخالف بينه وبني بعض األطراف
السياسية الـتــي ال تــريــد امل ـشــروع الــذي
يريده الصدر خالل املرحلة املقبلة».
وكـشــف املــوســوي عــن «ض ـغــوط كبيرة؛
داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة وخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـمـ ـ ــارس ع ـلــى
الـ ـص ــدر م ــن أجـ ــل عـ ــدم ت ـن ـف ـيــذ م ـشــروع
حكومة األغلبية والتوجه نحو حكومة
ّ
ت ــوافـ ـقـ ـي ــة» .وأضـ ـ ـ ــاف «لـ ـك ــن ه ـ ــذا األم ــر
يــرفـضــه ال ـصــدر حـتــى الـلـحـظـ ّـة» .وختم
املــوســوي بالقول إن «عــدم تمثل اإلطــار
ال ـت ـن ـس ـي ـقــي فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة أو
مقاطعته العملية السياسية ،كما ّ
يلوح،
قد ّ
يحوله إلى معارضة مؤذية ومخيفة
بالنسبة للمواطن .ولهذا ،الصدر يريد
ج ــزءًا مــن اإلط ــار مـعــه ،مــن أجــل الحفاظ
على السلم املجتمعي».
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شرق
غرب
االحتالل يرفع ميزانية
محاربة حركة
المقاطعة

أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة االحـ ـت ــال
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ن ـف ـتــالــي ب ـي ـن ــت ،فــي
االج ـت ـم ــاع األس ـب ــوع ــي لـلـحـكــومــة،
أمس األحــد ،أن حكومته سترصد
ميزانيات إضافية ملواجهة نشاط
حــركــة املـقــاطـعــة الــدول ـيــة «،»BDS
وزع ـ ـ ــم أن «الـ ـنـ ـش ــاط ــات امل ـع ــادي ــة
ل ـل ـســام ـيــة ت ـغ ـي ــر مـ ــن ش ـك ـل ـهــا فــي
أيامنا هــذه» .وتدعي إسرائيل أن
أي انتقاد لنشاطها وممارساتها
االح ـتــال ـيــة وال ـع ـن ـصــريــة ه ــو من
باب «العداء للسامية».
(العربي الجديد)

عائلة الشهيد عمر
أسعد تكذب الرواية
اإلسرائيلية
قال عبد اإلله أسعد ،ابن عم الشهيد
الفلسطيني املسن عمر أسعد (80
عــامــا) ،الــذي قضى فــي الثاني من
شهر يناير/كانون الثاني القرب
قرب بلدته جلجليا شمال رام الله،
إن روايـ ــة االح ـت ــال ب ـشــأن حــادثــة
اس ـت ـش ـهــاد أس ـع ــد ،وال ـت ــي نـشــرت
أمــس األحــد في صحيفة يديعوت
أحــرونــوت كــاذبــة ،وهــدفـهــا تبرئة
الـ ـجـ ـن ــود اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن .وف ـي ـمــا
ادع ــت الــروايــة أن جـنــود االحـتــال
الذين أوقفوا عمر أسعد في ساعة
متأخرة مــن الليل لــم يقوموا بأي
اعتداءات عليه أو ضربه والتنكيل
به ،أكد عبد اإلله أسعد أن الشهود
الذين كانوا معتقلني بجوار أسعد
أك ــدوا أنهم رأوه ملقى على بطنه
ووجهه على األرض ال على كرسي.
(العربي الجديد)
األردن :انقسام حول
نوايا التصويت
كشفت دراسة أردنية جديدة أعدها
م ــرك ــز الـ ـحـ ـي ــاة ُ – راصـ ـ ــد ملــراق ـبــة
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وأع ـل ـن ــت نـتــائـجـهــا
أمس األحد ،أن حوالي  61في املائة
من األردنيات واألردنيني ال ينوون
املـشــاركــة فــي انـتـخــابــات املجالس
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ومـ ـج ــال ــس امل ـح ــاف ـظ ــات
املـقــررة فــي  22مـ ــارس/آذار املقبل.
فــي املقابل يخطط  23.2فــي املائة
للمشاركة بينما لــم يحسم 15.9
بــاملــائــة مــوق ـفــه .وبـيـنــت ال ــدراس ــة،
الـتــي شملت  3116مستجيبا ،أن
 31.7بــاملــائــة مــن الــذيــن ال يـنــوون
امل ـش ــارك ــة ق ــال ــوا إن ـه ــم ل ــم ي ـج ــدوا
م ــرشـ ـح ــا أو م ــرشـ ـح ــة ي ـس ـت ـحــق
التصويت.
(العربي الجديد)

الصدر ما زال مصرًّا على تشكيل حكومة أغلبية (كرار عيسى/األناضول)

رصد

إجراءات مصرية في سيناء لتنفيذ ترتيبات وساطة غزة
تتوالى اإلجراءات المصرية
في محافظة سيناء،
والتي يبدو أن لها صلة
وثيقة بالترتيبات التي
يجري التفاهم عليها
بشأن تحسين األوضاع في
غزة للتوصل إلى تهدئة
طويلة المدى
القاهرة ـ العربي الجديد

شــرعــت مصر أخـيـرًا فــي تنفيذ مجموعة من
اإلج ــراءات في سيناء متعلقة بــاألوضــاع في
قطاع غزة واملفاوضات التي تجريها مع كل
مــن حكومة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،وفصائل
املـ ـق ــاوم ــة ،وال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ب ـهــدف
التوصل إلى تهدئة طويلة املدى في القطاع.
وزار وفـ ــد أم ـن ــي رف ـي ــع امل ـس ـت ــوى م ــن جـهــاز
املخابرات العامة ،إسرائيل ،قبل نحو أسبوع،
لـبـحــث مـجـمــوعــة م ــن امل ـل ـفــات امل ـش ـتــركــة بني
حكومة االحتالل ومصر .وجــاء على رأسها،
ب ـح ـســب املـ ـص ــادر ال ـت ــي ت ـحــدثــت ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـجــديــد» يــومـهــا ،تـعــديــل ب ـنــود فــي مـعــاهــدة
كامب ديفيد املوقعة بني البلدين عــام ،1979
متعلقة بالتحركات املصرية في سيناء ،في

إطــار الــوســاطــة التي تقوم بها بــن االحتالل
وفصائل غزة .كما ركزت املباحثات على أمور
متعلقة بــإعــادة إعمار القطاع ضمن املبادرة
امل ـصــريــة ال ـتــي أعـلـنـهــا الــرئ ـيــس عـبــد الـفـتــاح
ال ـس ـي ـســي ف ــي أعـ ـق ــاب ت ــوق ــف م ـع ــرك ــة سـيــف
القدس األخيرة مايو/أيار املاضي.
وبحسب املصادر نفسها ،فــإن الوفد األمني،
بحث مــع الـجــانــب اإلســرائـيـلــي ،تعديل بنود
تسمح بــإقــامــة منطقة صـنــاعـيــة بــالـقــرب من
الحدود مع القطاع ،في إطار التسهيالت التي
تستهدف تخفيف صعوبة الوضع املعيشي
ه ـن ــاك وتـشـغـيــل أب ـن ــاء غـ ــزة .وم ــن ش ــأن هــذا
األم ــر أن ينعكس بعد ذلــك على املـضــي قدمًا
فــي االتـفــاقــات الـتــي مــن شأنها املساهمة في
التوصل التفاق تهدئة طويل املدى.
وج ــاءت أب ــرز اإلجـ ــراءات وال ـق ــرارات املصرية
األخ ـيــرة فــي ه ــذا ال ـصــدد متمثلة فــي صــدور
قــرار جمهوري مصدق عليه من وزيــر الدفاع
الفريق أول محمد زكي ،بتعيني رجل األعمال
الـسـيـنــاوي وع ـضــو مـجـلــس ال ـن ــواب املـصــري
إبراهيم العرجاني ،عضوًا في مجلس إدارة
الجهاز الوطني لتعمير شبه جزيرة سيناء،
وال ـت ــي تـعـتـبــر هـيـئــة اق ـت ـصــاديــة عــامــة تتبع
رئاسة مجلس ال ــوزراء املـصــري .مع العلم أن
شركة «أبناء سيناء» التي يترأسها ويملكها
بالشراكة مع جهاز املخابرات العامة والقوات
املسلحة ،تتولى اإلشــراف على تنفيذ مبادرة
إعمار غزة.
وفــي أعـقــاب هــذا الـقــرار ،وبعد أيــام قليلة من
ع ــودة الــوفــد األم ـنــي ،أعـلـنــت وزارة الكهرباء

املـصــريــة ،ال ـبــدء فــي بـنــاء أول محطة لتوليد
وإنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة الـ ـع ــري ــش
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة شـ ـم ــال سـ ـيـ ـن ــاء .وأع ـ ـلـ ــن رئ ـي ــس
م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة ش ـ ــرق ال ــدل ـت ــا إلن ـت ــاج
الكهرباء املصرية محمد أبو سنة ،أخيرًا ،عن
إنـشــاء أول محطة توليد وإنـتــاج كهرباء في
العريش بشمال سيناء ،بقدرة إجمالية 250
م ـي ـغ ــاوات .وبـحـســب امل ـس ــؤول امل ـص ــري ،فــإن
الخطوة تهدف إلى تحقيق استقرار التغذية
وتــأمـيـنـهــا ،وتــوف ـيــر ال ـطــاقــة ال ــازم ــة ألهــالــي
سيناء ،وجميع املشروعات االستراتيجية.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب تدشني شركة
«ه ــا» لــاسـتـشــارات وال ـخــدمــات السياحية،
اململوكة ملجموعة «أبناء سيناء االستثمارية»،
والتي تتولى حصرًا نقل املسافرين من قطاع
غ ــزة وإل ـي ــه ،خــط حــافــات حــديـثــة ومـتـطــورة
لتيسير أمور املسافرين الفلسطينيني .ويأتي
ذلــك كمحاولة للتجاوب مع غضب الفصائل
الفلسطينية ،بسبب صعوبة إجــراءات السفر
عبر معبر رفح البري ،الذي يعد نافذة أهالي
القطاع على العالم.
وب ــرز اســم رجــل األع ـمــال إبــراهـيــم العرجاني

ملف غزة يُعد
الورقة األهم دوليًا في
يد القاهرة حاليًا

خ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة فــي ش ـمــال سـيـنــاء،
بعد تشكيل اتحاد القبائل الذي تقوده قبيلة
ال ـت ــراب ــن امل ـن ـت ـمــي إل ـي ـه ــا ،وتـُـدش ـي ـنــه شــركــة
«مـصــر سيناء لــاسـتـثـمــار» .أسـســت الشركة
على الشراكة بني القوات املسلحة بنسبة 51
في املائة ورجال أعمال من سيناء بنسبة 49
في املائة ،في عام .2014
وقال العرجاني ،في أعقاب اإلعالن عن املبادرة
املصرية إلعادة إعمار غزة ،إن شركتي «مصر
س ـي ـنــاء لـلـتـنـمـيــة ال ـص ـنــاع ـيــة واالس ـت ـث ـم ــار»
و«أب ـنــاء سيناء للتشييد وال ـب ـنــاء» ،هما من
أرسـ ــا املـ ـع ــدات ال ـه ـنــدس ـيــة واألطـ ـق ــم الـفـنـيــة
لقطاع غزة عبر معبر رفح البري.
فــي هــذه األثـنــاء ،قــال مصدر مصري خاص
مطلع على الوساطة التي تقوم بها القاهرة،
إن ملف غزة يعد األهم في الوقت الراهن في
يد القاهرة على املستوى اإلقليمي ،وهو ما
يدفع القاهرة لتقديم خدماتها فيه بالشكل
ال ــذي يـلـبــي اهـتـمــامــات ال ـشــركــاء الــدول ـيــن،
وفــي الــوقــت نفسه يحققها أمـنـهــا .وأك ــد أن
«ال ــرؤي ــة املـتـفــق عـلـيـهــا ب ـشــأن تـسـكــن ملف
غزة ،هو تحقيق وضع إنساني مستقر ألهل
الـقـطــاع ،وأن ه ــذا لــن يــأتــي إال عـبــر جــوانــب
اقتصادية» .وأشار إلى أن «محطة الكهرباء
ال ـتــي سـيـتــم إن ـشــاؤهــا فــي ال ـعــريــش ،سيتم
زيـ ــادة قــدرات ـهــا بـحـيــث تـغـطــي جـ ــزءًا كبيرًا
من احتياجات القطاع عقب االنتهاء منها،
كـمــا أنـهــا سـتــدخــل ضـمــن مـنـظــومــات الــربــط
ال ـك ـهــربــائــي ال ـت ــي تـتـبـعـهــا م ـصــر ف ــي إط ــار
استثمار هذا القطاع».

احتجاج في الخرطوم
رفضًا لالنقالب
نظم عشرات املستشارين في وزارة
العدل السودانية وقفة احتجاجية،
أم ـ ــس األحـ ـ ـ ــد ،أمـ ـ ــام م ـق ــر الـ ـ ـ ــوزارة
ف ــي الـ ـخ ــرط ــوم ،رفـ ـض ــا لــان ـقــاب
العسكري واملطالبة بعودة الحكم
املــدنــي .واصطف املستشارون في
صف طويل أمــام ال ــوزارة وحملوا
الف ـت ــات تــدعــو إل ــى «سـ ـي ــادة حكم
ال ـقــانــون ،ووق ــف قـتــل املتظاهرين
السلميني ،ورف ــع حــالــة ال ـطــوارئ»
املعلنة.
(العربي الجديد)
الخارجية السودانية:
حريصون على االنتخابات
أكدت الخارجية السودانية ،األحد،
حرص الدولة على إجراء انتخابات
ح ـ ـ ــرة ونـ ــزي ـ ـهـ ــة بـ ـنـ ـه ــاي ــة الـ ـفـ ـت ــرة
االنـتـقــالـيــة فــي ال ـبــاد ،وبمشاركة
املجتمع الــدولــي .وجــاء ذلــك خالل
لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية،
السفير عبد الـلــه بشير ،ورؤس ــاء
البعثات الدبلوماسية واملنظمات
اإلقليمية والدولية املعتمدة لدى
بــاده ،في مقر الــوزارة بالعاصمة
ال ـخــرطــوم ،بـحـســب وكــالــة األن ـبــاء
الرسمية «سونا».
(األناضول)
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تصاعدت التوترات بشأن األزمة األوكرانية أمس األحد ،ودخلت مرحلة جديدة عنوانها هذه
المرة محاولة موسكو تنصيب زعيم موال لها في كييف ،بعد اتهامات بريطانية لروسيا في
هذا الخصوص مساء أول من أمس السبت .وبينما وصفت الخارجية الروسية هذه االتهامات

مؤامرة روسية لحكم
أوكرانيا؟ موسكو متهمة
بالسعي لتنصيب زعيم

بأنها «هــراء» ،استدعت المعلومات البريطانية تحركات في أوكرانيا .ويأتي ذلك ،بينما لم
يتوقف الحراك للدفع بالحل الدبلوماسي لحل األزمة ،فيما اعتبر وزير الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن أن فرض عقوبات على روسيا اآلن يضعف القدرة على الردع

أعلنت أوكرانيا أنها
ستفكك كل الجماعات
الموالية لروسيا
وزير فرنسي :لقاء بين
ماكرون وبوتين في األيام
المقبلة

موال لها في كييف

انـ ـ ـعـ ـ ـطـ ـ ـف ـ ــت األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة
األوكرانية أمس األحد ،نحو مسار
جديد من التصعيد ،بعد اتهامات
بريطانية ملوسكو بمحاولة تنصيب زعيم
مــوال لها في كييف ،ما ينقل املواجهة نحو
عنوان خطير آخر ستكون له تداعيات كبيرة
وال سيما على الداخل األوكــرانــي .وبالفعل،
تلقفت سلطات كييف هذه املعلومات سريعًا،
وأع ـل ـنــت ع ــن عــزمـهــا تـفـكـيــك ك ــل الـجـمــاعــات
املوالية لروسيا بعد االتهامات البريطانية،
بينما خ ــرج أح ــد مــن اتـهـمــت لـنــدن موسكو
ب ـم ـح ــاول ــة ت ـن ـص ـي ـبــه كـ ـم ــوال ل ـل ـكــرم ـلــن فــي
ك ـي ـيــف ،وه ــو ال ـنــائــب ال ـســابــق ف ــي ال ـبــرملــان
األوك ــران ــي يـفـغـيـنــي م ــوراي ـي ــف ،لـيـعـلــن بــأن
أوكرانيا بحاجة إلى قيادة جديدة .وتطرح
هذه التطورات أسئلة عدة عن مسار األزمة،
وال س ـي ـمــا ع ـمــا إذا ك ــان ــت مــوس ـكــو ت ــدرس
بالفعل خ ـيــارات أخ ــرى إلــى جــانــب التهديد
ال ـع ـس ـك ــري ،إلبـ ـع ــاد الـ ـغ ــرب وحـ ـل ــف ش ـمــال
األطلسي عن حدودها ،وذلك عبر «مؤامرة»
تـقـلــب ال ـح ـكــم ف ــي كـيـيــف ل ـصــالــح الـكــرمـلــن
وت ــوجـ ـه ــات ــه .واتـ ـهـ ـم ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
البريطانية ليز تراس ،في بيان مساء أول من
أمس السبت ،روسيا بالسعي إلى «تنصيب
موال ملوسكو في كييف ،بينما تخطط
زعيم
ٍ
لـغــزو أوكــران ـيــا واح ـتــال ـهــا» ،وه ــو مــا نفته
روسـيــا واصـفــة إيــاه «بــالـسـخــافــات» .وأكــدت
وزارة ال ـخــارج ـيــة الـبــريـطــانـيــة ف ــي ب ـيــان أن
«النائب األوكراني السابق يفغيني موراييف
ً
يعتبر مرشحًا محتمال» ،لكنه ليس الوحيد،
مضيفة« :لدينا معلومات تفيد بــأن أجهزة
االس ـت ـخ ـبــارات الــروس ـيــة لـهــا ص ــات بكثير
من السياسيني األوكرانيني السابقني» .وذكر

بيان الخارجية البريطانية أيضًا أسماء كل
من سيرغي أربــوزوف (النائب األول لرئيس
وزراء أوكرانيا من  2012إلى  ،2014ثم الرئيس
امل ــوق ــت لـ ـل ــوزراء) ،وأن ــدري ــه كـلــويـيــف (ال ــذي
تــرأس اإلدارة الرئاسية للرئيس األوكــرانــي
السابق فيكتور يانوكوفيتش) ،وفولوديمير
سـيـفـكــوفـيـتــش (ن ــائ ــب أمـ ــن م ـج ـلــس األم ــن
القومي والدفاع األوكراني سابقًا) ،وميكوال
أزاروف (رئ ـي ــس وزراء أوك ــران ـي ــا م ــن 2010
إل ــى  .)2014وقــالــت الـخــارجـيــة البريطانية
إن «بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــى اتـ ـ ـص ـ ــال م ـ ــع عـ ـم ــاء
االستخبارات الروسية املنخرطني حاليًا في
ً
التخطيط لهجوم على أوكرانيا» .واستكماال
ل ـت ـص ـع ـيــد ب ــري ـط ــان ـي ــا ب ــوج ــه روس ـ ـيـ ــا ،ق ــال
نــائــب رئـيــس ال ــوزراء البريطاني ،دومينيك
راب ،أم ــس األح ـ ــد ،لـشـبـكــة «س ـك ــاي ن ـي ــوز»،
إن مــوس ـكــو س ـتــواجــه ع ـقــوبــات اقـتـصــاديــة
قاسية إذا أتــت بنظام حكم خــاضــع لها في
أوكرانيا .بدورها ،اعتبرت الواليات املتحدة
هذه االتهامات «مقلقة جدًا» .وقالت املتحدثة
باسم مجلس األمن القومي األميركي ،إميلي
هـ ـ ـ ــورن ،فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة أمـ ــس:
«ه ــذا ال ـنــوع مــن امل ــؤام ــرات مـقـلــق جـ ـدًا .لــدى
الشعب األوكراني الحق السيادي في تقرير
مستقبله ،ونحن نقف إلــى جانب شركائنا
املنتخبني ديمقراطيًا في أوكرانيا».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،وردًا ع ـل ــى هـ ــذه االتـ ـه ــام ــات،
ق ــال ال ـن ــائ ــب األوكـ ــرانـ ــي ال ـس ــاب ــق يفغيني
موراييف ،والذي جاء على رأس من اتهمت
بــري ـطــان ـيــا روسـ ـي ــا ب ـم ـحــاولــة تـنـصـيـبـهــم:
«أنــاشــد جميع املعنيني بمصير أوكرانيا:
توقفوا عن تقسيمنا إلى فئات ،سواء موالني
لــروس ـيــا أو ل ـل ـغــرب ،تــوق ـفــوا ع ــن وضـعـنــا

البابا قلق ويدعو للصالة
قال البابا فرنسيس (الــصــورة) ،أمس األحــد ،إنه يتابع «بقلق» ارتفاع
منسوب التوتر في أوكرانيا ،داعيًا إلى يوم صالة من أجل السالم يوم
األربعاء المقبل .وقال البابا في عظته األسبوعية في الفاتيكان «أتابع
بقلق التوتر المتزايد الذي يهدد
بضرب السالم مجددًا في أوكرانيا
وتعريض أمــن الــقــارة األوروبــيــة
للخطر ،مــع تسببه بتداعيات
أوســـع» .ودعــا إلــى الــصــاة لكي
«يـــخـــدم كـــل فــعــل ومـــبـــادرة
سياسية ،األخـــوة اإلنــســانــيــة بدل
المصالح الفئوية».
خالل احتفاالت في كييف بيوم وحدة أوكرانيا (سلستينو أرس)Getty/

بمواجهة بعضنا البعض وسنبني السالم
في بلدنا بأنفسنا» .وكتب موراييف على
«فيسبوك» أن «الشعب األوكــرانــي بحاجة
إلــى سيادة القانون وسياسات اقتصادية
واجتماعية سلمية وحكيمة وبراغماتية،
وق ــادة سياسيني ج ــدد» .وتــابــع موراييف:
ّ
«ول ـ ــى زم ــن الـسـيــاسـيــن ال ــداع ـم ــن لـلـغــرب
ولروسيا فــي أوكــرانـيــا» .وخسر موراييف
مقعده فــي الـبــرملــان عندما فشل حــزبــه في
الـفــوز بخمسة فــي املــائــة مــن األص ــوات في
انتخابات  .2019ويعرف بأنه صاحب قناة

تـلـفــزيــونـيــة أغـلـقــت ال ـع ــام امل ــاض ــي ،بتهمة
بثها دعاية موالية لروسيا.
أم ـ ــا ال ـس ـل ـط ــات ف ــي ك ـي ـي ــف ،فـ ـس ــارع ــت بـعــد
هـ ــذه امل ـع ـلــومــات ل ــإع ــان أمـ ــس األحـ ـ ــد ،عن
أن ـهــا تــريــد تـفـكـيــك ك ــل امل ـج ـمــوعــات املــوالـيــة
لـ ــروس ـ ـيـ ــا .وقـ ـ ـ ــال م ـس ـت ـش ــار رئ ـ ـيـ ــس مـكـتــب
الرئاسة األوكرانية ،ميخايلو بودولياك ،في
تعليقات خطية أرسـلــت إلــى وكــالــة «فرانس
برس»« :ستواصل دولتنا سياستها تفكيك
كــل بنية أولـيـغــارشـيــة وسـيــاسـيــة ُيـمـكــن أن
ت ـع ـمــل ع ـلــى زع ــزع ــة اس ـت ـق ــرار أوك ــرانـ ـي ــا أو

تـتــواطــأ مــع املـحـتـلــن» الـ ــروس .مــن جهتها،
دعــت وزارة الخارجية الــروسـيــة بريطانيا
إلــى «وقــف نشر هــذه السخافات» و«ووقــف
اسـتـفــزازاتـهــا السخيفة ،الخطيرة ج ـدًا في
ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي» .وق ــال ــت املـتـحــدثــة بــاســم
وزارة الخارجية الروسية ،ماريا زاخاروفا،
ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق «تـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام» أم ـ ــس األحـ ـ ــد إن
«الـتـضـلـيــل اإلع ــام ــي الـ ــذي ن ـشــرتــه وزارة
ً
الـخــارجـيــة البريطانية يمثل دلـيــا جديدًا
ع ـلــى أن دول ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي هي
من تقوم بتصعيد التوتر حــول أوكرانيا».

الحدث

احتجاج عسكري في بوركينا فاسو ...وال انقالب
سارعت السلطات في
بوركينا فاسو إلى نفي
وقوع انقالب في البالد،
وسط تزايد النقمة على
الرئيس روش مارك كابوري
والسلطات للفشل
في مواجهة تصاعد
هجمات المتشددين

أث ـ ـ ــار دوي إط ـ ـ ــاق نـ ـ ــار ك ـث ـي ــف فـ ــي ق ــاع ــدة
عـسـكــريــة فــي واغ ــادوغ ــو ،عــاصـمــة بوركينا
فــاســو ،م ـخــاوف مــن وق ــوع مـحــاولــة انـقــاب
ف ــي ال ـب ـل ــد ،إذ إن ـ ــه ي ــأت ــي ب ـع ــد س ــاع ــات مــن
إطالق قوات األمن الغاز املسيل للدموع على
متظاهرين في العاصمة ،مطالبني باستقالة
الرئيس روش مارك كابوري ،احتجاجًا على
فشل السلطات في مواجهة املتشددين.
وأدت ه ـج ـمــات امل ـت ـش ــددي ــن ،ال ـت ــي ت ــزاي ــدت
م ـنــذ ع ــام  2019وت ــداخ ـل ــت م ــع ن ــزاع ــات بني
مـجـمــوعــات سـكــانـيــة ،إل ــى س ـقــوط أك ـثــر من
ألفي قتيل ونزوح  1.5مليون شخص .وتبدو
قوات األمن غير قادرة على وقف هذا العنف،
ما أدى إلى تظاهرات غاضبة في العديد من
املدن ،بينما يتعذر الوصول إلى أجزاء كاملة
م ــن ال ـب ــاد بـسـبــب ان ـع ــدام األمـ ــن .وال يظهر
العنف أي ب ــوادر للتراجع ،إذ نــزح مــا يقرب
من  12ألف شخص من منازلهم في غضون
أسبوعني في ديسمبر/كانون األول املاضي،
وفقًا لألمم املتحدة.
وف ــي ح ــن أقـ ــرت ال ـس ـل ـطــات ،ف ــي ب ـيــان أمــس
األح ــد ،بــوقــوع إطــاق نــار فــي ثكنات ،فإنها
نفت سيطرة الجيش على البالد .وأوضحت
أن «ال ـج ـيــش يـعـمــل ع ـلــى اس ـت ـع ــادة ال ـهــدوء
وال ـس ـك ـي ـنــة ف ــي ال ـث ـك ـن ــات .وخ ــاف ــا لـبـعــض
املعلومات ،لــم تستهدف أي مؤسسة تابعة
لرئاسة الـجـمـهــوريــة» .وس ــارع وزي ــر الــدفــاع
أيـ ـم ــي بــارت ـي ـل ـي ـمــي س ـي ـم ـبــور إل ـ ــى ن ـف ــي مــا
ت ــردد عــن احتجاز كــابــوري .وق ــال سيمبور،
لـلـتـلـفــزيــون الــرس ـمــي ،إن «رئ ـيــس ال ــدول ــة لم
يحتجز ،ولم تتعرض أي مؤسسة في البالد
لتهديد .في الوقت الراهن ال نعلم دوافعهم أو
ما يطلبون .نحاول التواصل معهم» ،مشيرًا

إلى أن الهدوء عاد إلى بعض الثكنات .وذكرت
وك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز» أن إطـ ــاق ن ـي ــران أسـلـحــة
ثقيلة بدأ في معسكر «سانجولي الميزانا»
فــي الـعــاصـمــة .كـمــا ّ
دوت طـلـقــات نــاريــة في
ق ــاع ــدة جــويــة قــريـبــة م ــن م ـطــار واغ ــادوغ ــو،
وف ــي مـعـسـكــر لـلـجـيــش ف ــي ب ـلــدة كــايــا الـتــي
تـبـعــد ن ـحــو م ــائ ــة كـيـلــومـتــر ع ــن ال ـعــاص ـمــة.
ويضم معسكر «سانجولي الميزانا» سجنًا
عسكريًا يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير،
املـ ـس ــاع ــد املـ ـ ـق ـ ـ ّـرب ل ـل ــرئ ـي ــس املـ ـخـ ـل ــوع بـلـيــز
كــوم ـبــاوري ،عـقــوبــة بالسجن  20سـنــة على
خلفية محاولة انقالب في عام  .2015كما أنه
يخضع للمحاكمة على خلفية دوره املحتمل
فــي اغـتـيــال الــزعـيــم ال ـث ــوري لـلـبــاد تــومــاس
سانكارا في عام  ،1987خالل انقالب أوصل
كومباوري إلى السلطةّ .
وفر كومباوري الذي
أطــاحــت بــه انتفاضة شعبية فــي  ،2014إلى
ساحل العاج .وتجري محاكمته غيابيًا على
خلفية االغتيال.
وف ـ ـ ــي ح ـ ــن خـ ـض ــع م ـع ـس ـك ــر «س ــانـ ـج ــول ــي
الم ـيــزانــا» فــي واغ ــادوغ ــو لـسـيـطــرة الجنود
املحتجني ،تجمعت حشود خارجه لدعمهم.
وأطلق جنود النار في الهواء ،في استعراض
لغضبهم بسبب سقوط ضحايا من الجيش.
ونـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة «أس ــوشـ ـيـ ـيـ ـت ــد بـ ـ ـ ــرس» عــن
شـخــص ،ذك ــرت أن الـجـنــود جعلوه يتحدث
معها عبر الـهــاتــف ،قوله إنهم يبحثون عن
ظروف أفضل لجيش بوركينا فاسو ،وسط
تـصــاعــد الـقـتــال ضــد املـسـلـحــن املـتـشــدديــن.
وتـضـمـنــت مـطــالـبـهــم زيـ ــادة ال ـقــوة البشرية
في املعركة ضد املتشددين ،وتحسني رعاية
ال ـجــرحــى ،وع ــائ ــات الـقـتـلــى .وأشـ ــار إل ــى أن
الـجـنــود يــريــدون أيـضــا اسـتـبــدال التسلسل
الهرمي للجيش واالستخبارات.
ويــأتــي إط ــاق ال ـنــار بـعــد ي ــوم مــن مطالبة
م ـت ـظ ــاه ــري ــن فـ ــي واغ ـ ـ ــادوغ ـ ـ ــو ب ــاس ـت ـق ــال ــة
كابوري ،الــذي تتزايد املعارضة ضده منذ
إعــادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني
 .2020وكان أقال رئيس الــوزراء كريستوف
دابيري ،واستبدل معظم أعضاء الحكومة
الشهر املــاضــي ،فــي إط ــار محاولته تهدئة
غـضــب املـحـتـجــن .وق ــال م ـســؤول عسكري،
ل ــم يــرغــب ف ــي الـكـشــف ع ــن هــوي ـتــه ،لــوكــالــة
«أسوشييتد ب ــرس» أخ ـي ـرًا ،إن ذراع األمــن
ال ـق ــوم ــي ل ـل ـح ـكــومــة ي ـس ـت ـعــد إلع ـ ـ ــادة فـتــح
املفاوضات مع املتشددين.
وأط ـل ـق ــت قـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن ،أمـ ــس األول ،ال ـغ ــاز

وجـ ـ ــاءت االت ـه ــام ــات ال ـبــري ـطــان ـيــة ملــوسـكــو
بعد ســاعــات فقط على إع ــان وزي ــر الدفاع
ال ــروس ــي سـيــرغــي شــوي ـغــو ،مــوافـقـتــه على
لقاء نظيره البريطاني بن واالس ،مقترحًا
أن يتم اللقاء في موسكو ،من دون تحديد
موعد دقيق لذلك .لكن انعقاد هذا اللقاء بات
موضع تشكيك بعد االتهامات البريطانية.
كما قــالــت وكــالــة اإلع ــام الــروسـيــة ،أول من
ً
أم ــس ،نـقــا عــن مـصــدر دبـلــومــاســي إنــه من
املتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية
لـيــز تـ ــراس ،مــوسـكــو الـشـهــر املـقـبــل إلج ــراء
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طالب العسكريون
بزيادة القوة البشرية في
مواجهة المتشددين
امل ـس ـي ــل ل ـل ــدم ــوع ع ـل ــى م ـت ـظــاهــريــن رش ـق ــوا
الـ ـش ــرط ــة ب ــالـ ـحـ ـج ــارة فـ ــي واغ ـ ـ ــادوغ ـ ـ ــو ،مــع
تــزايــد الغضب مــن عجز الحكومة عــن وقف
هجمات املتشددين في جميع أنحاء البالد.
وقال املتظاهر أميدو تيمتوري ،أمس األول،
إن «ال ـج ـهــاديــن يـضــربــون (الـ ـب ــاد) ،الـنــاس
يموتون ،وآخ ــرون يفرون من ديــارهــم .نريد
أن يستقيل روش وحكومته ألن تعاملهم مع
البالد ليس جيدًا .لن ندعمهم أبدًا».
وفــي وقــت سابق مــن الشهر الحالي ،أعلنت

الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ت ــوقـ ـي ــف  12شـ ـخـ ـص ــا ،ب ـي ـن ـهــم
الجنرال إيمانويل زونغرانا ،الذي كان يقود
عمليات مكافحة نشاط املتشددين في غرب
البالد ،على خلفية خطة مفترضة لـ«زعزعة
مؤسسات» الــدولــة .وجــاءت االعتقاالت بعد
تغييرات فــي قـيــادات الجيش فــي ديسمبر/
ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ،اع ـت ـبــرهــا مـحـلـلــون
م ـحــاولــة مــن ك ــاب ــوري لـتـعــزيــز الــدعــم لــه في
صفوف الجيش.
وتـتــزامــن االض ـطــرابــات فــي بوركينا فاسو،
الواقعة في غرب أفريقيا وتعد من بني أفقر
دول الـعــالــم ،مــع تشكيل هـجـمــات متشددي
ت ـن ـظ ـي ـمــي «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» و«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ال ــذي ــن
ينطلقون من مالي املجاورة منذ عام ،2015
ضغطًا على قوات بوركينا فاسو التي تفتقر
إل ــى ال ـت ــدري ــب وامل ـ ـعـ ــدات .وق ـت ــل ن ـحــو 2000
شخص ،فيما أجبر العنف نحو  1.5مليون
شخص على الفرار من منازلهم في السنوات

األخ ـ ـيـ ــرة ،وفـ ــق وك ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ الــوط ـن ـيــة
«ك ــون ــاس ــور» .وك ــان ــت م ـل ـي ـش ـيــات مــدعــومــة
مــن الحكومة تعرضت إلــى ضــربــة قــويــة في
دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول امل ــاض ــي ،م ــع مقتل
 41ع ـض ـوًا فـيـهــا ،ف ــي ه ـجــوم ملـتـشــدديــن في
إقليم لوروم شمال البالدُ .وفي  14نوفمبر/
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ،ق ـت ــل  57شخصًا
عـلــى األق ــل ،بينهم  53مــن رج ــال الـ ــدرك ،في
هـجــوم عـلــى م ـفــرزة ل ـقــوات األم ــن فــي إيناتا
ش ـمــال ال ـب ــاد .وف ــي يــون ـيــو/حــزيــران ،2021
قتل  132شخصًا على األقل حسب الحكومة
و 160حسب مصادر محلية ،في هجوم على
قرية سولهان شمال شــرق .وفــي  15يناير/
كانون الثاني  ،2016أدى هجوم على فندق
«س ـب ـل ـي ـنــديــد» وم ـط ـعــم «كــابــوت ـش ـي ـنــو» في
واغــادوغــو ،وكــان األول من نوعه في البالد،
إلى مقتل  30شخصًا ،معظمهم من الغربيني.
(فرانس برس ،رويترز ،أسوشييتد برس)

م ـح ــادث ــات م ــع نـظـيــرهــا ال ــروس ــي سيرغي
الف ـ ـ ــروف .وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال ــت زاخـ ــاروفـ ــا،
أمس ،إن تراس قد تزور موسكو ،على الرغم
من تصاعد التوتر بني روسيا وبريطانيا.
وأوض ـحــت زاخ ــاروف ــا ،وفــق مــا نقلت عنها
وك ــال ــة «ت ـ ــاس»« ،تـلـقـيـنــا اس ـت ـف ـســارًا بـشــأن
زيـ ـ ـ ــارة لـ ـت ــاس إل ـ ــى م ــوس ـك ــو مـ ــن ال ـج ــان ــب
البريطاني ،وجار النظر في إمكانية حدوث
مثل هذه الزيارة» .ولم تعلن املتحدثة إطارًا
زمنيا للزيارة.
وف ــي ظ ــل ه ــذا الـتـصـعـيــد ،ال تـ ــزال ال ــدع ــوات

العتماد الحوار متواصلة .وفي السياق ،قال
وزي ــر الــدولــة الفرنسي لـلـشــؤون األوروب ـيــة،
كليمان ب ــون ،أمــس األح ــد ،إن عـلــى االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي أن ي ـ ـخـ ــوض «ح ـ ـ ـ ـ ــوارًا مـنـتـظـمــا
وحازمًا مع روسيا» بشأن األزمة األوكرانية.
وأضاف في إيجاز صحافي لوسائل اإلعالم،
إن ذلـ ــك ي ـج ــب أن ي ـك ــون ف ــي إطـ ـ ــار م ـب ــادرة
«ال ـن ـظ ــام األم ـن ــي األوروبـ ـ ـ ــي» ال ـت ــي طــرحـهــا
الــرئـيــس إيـمــانــويــل م ــاك ــرون خ ــال اجـتـمــاع
البرملان األوروبي األربعاء املاضي ،حيث دعا
إلى «تأسيس نظام أمني جديد في أوروبــا،

تشكله دول االتحاد األوروبي ،ثم نشاركه مع
حلفائنا في إطــار حلف شمال األطلسي ،ثم
نعرضه للتفاوض مع روسيا».
وق ــال ب ــون« :سـنـكــون مخطئني إذا حاولنا
الـلـعــب ضــد بعضنا ال ـب ـعــض» .وأضـ ــاف أن
«االن ـق ـس ــام س ـي ـكــون أع ـظ ــم ه ــدي ــة يـمـكــن أن
نـقــدمـهــا لــروس ـيــا» .وأشـ ــار إل ــى «م ـب ــادرات»
ولـ ـق ــاء ب ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـمــانــويــل
مــاكــرون ونظيره الــروســي فالديمير بوتني
فـ ــي «األيـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة» مـ ــن دون م ــزي ــد مــن
ال ـت ـف ــاص ـي ــل .وأض ـ ـ ـ ــاف« :تـ ـح ــرك ــات الـ ـق ــوات
والدبابات والشاحنات على حدود أوكرانيا
نــراهــا ب ــوض ــوح ،لـكــن علينا تــوخــي الـحــذر
ف ــي ال ـحــديــث ع ـمــا ي ــري ــده فــادي ـم ـيــر بــوتــن
بالضبط وماذا تريده روسيا .ال أحد يعرف
بالضبط» .وتابع «ال نزال نبحث عن حلول
دب ـلــومــاس ـيــة أف ــي مــواج ـهــة س ـي ـنــاريــوهــات
صعبة» ،فــي إش ــارة إلــى التهديد األوروب ــي
بـ ـف ــرض ع ـق ــوب ــات «ض ـخ ـم ــة» ع ـل ــى روس ـي ــا
فــي حــالــة الـتــدخــل الـعـسـكــري فــي أوكــران ـيــا.
مــن جـهـتــه ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
أنـتــونــي بلينكن ،لشبكة تلفزيون «ســي أن
أن» ،أم ــس األح ـ ــد ،إن ف ــرض ع ـقــوبــات على
روس ـ ـيـ ــا اآلن س ـ ـيـ ــؤدي إل ـ ــى ف ـ ـقـ ــدان ال ـغ ــرب
الـقــدرة على ردع أي ع ــدوان روســي محتمل
على أوكــران ـيــا .وأض ــاف أنــه إذا دخـلــت قوة
روس ـ ـيـ ــة إض ــافـ ـي ــة إل ـ ــى أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ب ـص ــورة
عدائية ،فإن هذا الفعل سيستدعي ردًا قويًا.
كما أكــد بلينكن أنــه ليس لديه «أدنــى ّ
شك»
فــي مــوقــف أملانيا الـحــازم حـيــال روسـيــا في
امللف األوكراني ،في وقت تتعرض الحكومة
األملانية النتقادات لرفضها تسليم أسلحة
ألوكــرانـيــا .وقــال بلينكن« :يمكنني أن أقول
لكم إن األمل ــان يشاركوننا مخاوفنا تمامًا،
وه ــم مـصـ ّـمـمــون عـلــى ال ــرد ســريـعــا وبشكل
ّ
فعال وعبر جبهة ّ
موحدة».
(العربي الجديد ،فرانس برس،
رويترز ،أسوشييتد برس)

بعد فشله مرتني فــي الــوصــول إلــى املنصب
في السنوات األخيرة ،أصبح فريدريك ميرز،
املنافس السابق للمستشارة األملانية أنجيال
ميركل ،أول من أمــس السبت ،رئيسًا جديدًا
ل ـح ــزب «االت ـ ـحـ ــاد امل ـس ـي ـحــي الــدي ـم ـقــراطــي»
املـحــافــظ فــي أملــانـيــا ،بعد ف ــوزه فــي االقـتــراع
الحزبي بغالبية ساحقة .وتتجه األنظار إلى
السياسة التي سيعتمدها ميرز ،خصوصًا
أنه يتولى مهمة صعبة تتمثل في تصويب
مسار حزب منهك ويعيش أزمــة عميقة منذ
خسارته في االنتخابات التشريعية في 26
سبتمبر/أيلول املاضي ،وانتقاله ،بعدما قاد
أملانيا طوال  16عامًا ،إلى صفوف املعارضة
ل ـل ـس ـنــوات األرب ـ ــع املـقـبـلــة ف ــي وج ــه حـكــومــة
شكلها االشتراكيون الديمقراطيون بزعامة
أوالف شولتز مــع الـحــزب الليبرالي وحــزب
ً
ال ـخ ـضــر .ه ــذا ف ـضــا ع ــن أن م ـيــرز ال يخفي
رغبته في طي عهد ميركل .فعلى الرغم من
أنــه لــم يهاجم املستشارة السابقة مباشرة،
فــإنــه وعــد عقب انتخابه بــالـعــودة إلــى نهج
م ـح ــاف ــظ ت ـق ـل ـيــدي ب ـع ــد سـ ـن ــوات م ــن تــوجــه
وسطي قادته ميركل.
وانتخب مندوبو حــزب «االت ـحــاد املسيحي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي» ف ــي أمل ــانـ ـي ــا ،أول م ــن أم ــس
ال ـس ـبــت ،بـغــالـبـيــة ســاح ـقــة ،ف ــري ــدري ــك مـيــرز
رئـيـســا ج ــدي ـدًا ل ـهــم ،بـعــدمــا حـصــل عـلــى ما
يقارب  95في املائة من إجمالي األصوات .إذ
نــال دعــم  915مندوبًا من أصــل  983شاركوا
في التصويت.
ولد ميرز ،املنتمي إلى الجناح املحافظ ،عام
 1955في بلدة بريلون في والية شمال الراين
فـسـتـفــالـيــا ،لـعــائـلــة ذات سـمـعــة اجـتـمــاعـيــة
ح ـس ـن ــة ،فـ ــوالـ ــده ك ـ ــان ق ــاض ـي ــا فـ ــي مـحـكـمــة
أرنـسـبـيــرغ اإلقـلـيـمـيــة ،ووال ــدت ــه تنتمي إلــى

عائلة مرموقة ،وهو االبن األكبر بني إخوته
األربـ ـ ـع ـ ــة ،وم ـ ـتـ ــزوج ول ــدي ــه  3أب ـ ـنـ ــاء .درس
القانون بني أعوام  1976و 1982في جامعتي
بون وماربورغ األملانيتني ،قبل أن يبدأ العمل
ع ــام  1985قــاضـيــا فــي محكمة ســاربــروكــن.
وان ـضــم ع ــام  1972إل ــى «االت ـح ــاد املسيحي
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي» ،وأص ـ ـبـ ــح رئـ ـيـ ـس ــا التـ ـح ــاد
الشباب في الحزب عام  .1980وفي عام ،1989
ان ـت ـخــب ع ـض ـوًا ف ــي ال ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ــي ّعن
واليــة شمال الــرايــن فستفاليا ،قبل أن يمثل
الــواليــة بــن أع ــوام  1994و 2009عــن دائــرتــه
في البرملان (البوندستاغ) .وبني عامي 2000
و ،2002شغل منصب رئيس كتلة «االتحاد
املسيحي الــديـمـقــراطــي» فــي ال ـبــرملــان ،ولكن
بسبب خالف مع أنجيال ميركل ،استقال من
منصبه ،لتتسلم األخيرة رئاسة الكتلة إلى
جانب زعامة الحزب ،وليكون نائبًا لها.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــدمـ ـ ــا أظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر «االتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد املـ ـسـ ـيـ ـح ــي
الــديـمـقــراطــي» عــام  2003اسـتـعــدادًا متزايدًا
لـتـقــديــم ال ـت ـنــازالت ب ـشــأن سـيــاســة اإلص ــاح
التي قادها الحزب االشتراكي وحزب الخضر
حينها ،قــام مـيــرز فــي الـعــام املــوالــي بتقديم
اسـتـقــالـتــه مــن مـنــاصـبــه الـحــزبـيــة الـقـيــاديــة،
لـيـتـفــرغ لـحـيــاتــه امل ـه ـن ـيــة .إذ ع ـمــل مـحــامـيــا
ف ــي ش ــرك ــات ك ـب ـيــرة ،وراك ـ ــم امل ــاي ــن بـعــدمــا

تــولــى مناصب حساسة فــي هــذه الـشــركــات.
وب ـع ــد غ ـي ــاب ألك ـثــر م ــن ع ـقــد م ــن ال ــزم ــن عن
العمل الـسـيــاســي ،قــرر مـيــرز مـجــددًا خوض
غ ـم ــار ال ـس ـي ــاس ــة ،ل ـي ـتــرشــح ف ــي عـ ــام 2018
لخالفة ميركل في زعامة «االتحاد املسيحي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي» ،ل ـك ـنــه خ ـس ــر أمـ ـ ــام أن ـغــريــت
كرامب كارينباور ،التي حظيت حينها بدعم
املستشارة السابقة.
وفي عام  ،2019أصبح نائبًا لرئيس املجلس
االق ـت ـص ــادي ل ـحــزبــه ،لـيـعــود م ـيــرز ويـجــرب
حظه مرة ثانية في انتخابات الحزب ،إال أن
الحظ لم يحالفه مجددًا في الجولة الثانية،
وهـ ـ ــذه املـ ـ ــرة ل ـص ــال ــح أرمـ ـ ــن الشـ ـي ــت ،ال ــذي
تــرشــح ملـنـصــب املـسـتـشــار األمل ــان ــي ،وأع ـلــن،
بعد هزيمة الحزب في االنتخابات البرملانية
العامة في خريف عام  ،2021نيته االستقالة
مــن زعــامــة االت ـحــاد املسيحي الــديـمـقــراطــي.

وعد ميرز بجعل «االتحاد
الديمقراطي المسيحي»
حزب المعارضة القوية

يتولى ميرز مهمة صعبة تتمثل في تصويب مسار حزب منهك ()Getty

وبعد توافق هيئة الرئاسة في الحزب على
ضــرورة مشاركة القاعدة الحزبية هذه املرة
ف ــي اخ ـت ـي ــار رئـ ـي ــس ل ـ ــ«االت ـ ـحـ ــاد املـسـيـحــي
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» ،ع ـبــر اس ـت ـف ـتــاء ع ـلــى خليفة
الشـ ـي ــت ،ت ــم تـنـظـيــم ت ـصــويــت رق ـم ــي خــال
دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول امل ــاض ــي ،وبنتيجة
الفرز ،نال ميرز غالبية أصوات أعضاء حزبه.
إذ حصل على ما نسبته  62,1في املائة من
األص ـ ــوات ،فـيـمــا حــل رئ ـيــس لـجـنــة ال ـشــؤون
الخارجية في الحزب نوربرت روتغن ثانيًا
بحوالي  25,8في املائة من األصــوات ،بينما
جــاء رئـيــس دي ــوان املستشارية خــال واليــة
مـيــركــل الــرابـعــة هيلغه ب ــراون ثــالـثــا بنسبة
 12,1فــي املــائــة مــن األص ـ ــوات .مــع الـعـلــم ،أن
ميرز نال دعم املحافظني في أملانيا الشرقية
والجناح االقتصادي واتحاد الشباب.
ويتحلى ميرز بصفات وخـصــال ّ
ميزته عن
أقــرانــه مــن سياسيي حــزبــه ،فهو يمتاز بفن
الخطابة ولــه مـهــاراتــه فــي السياسة املالية،
ويعتبر مبتكرًا وصاحب رؤيــة ،إال أنه مثير
لـلـجــدل كــونــه يـتـعــامــل م ــع األم ـ ــور بــواقـعـيــة
وب ـش ـك ــل م ـب ــاش ــر ،ولـ ــذلـ ــك ،غ ــال ـب ــا م ــا ت ـكــون
تصريحاته محل استقطاب في السياسة.
وتتمثل نقاط قوته في قدرته على استخدام
لـ ـغ ــة واضـ ـ ـح ـ ــة ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ال ـك ـث ـي ــري ــن.
وباإلضافة إلى ذلــك ،فهو يحظى باالحترام
من قبل العديد من رجال األعمال .في املقابل،
ووفق موقع «راينشه بوست» ،فإن منتقديه
ي ـش ـكــون م ــن ص ـفــاتــه كـمـسـتـمــع ،ويـتـهـمــونــه
بـعــدم الــرغـبــة فــي عقد الـتـســويــات أو الـقــدرة
ع ـلــى ال ـع ـمــل ض ـمــن ف ــري ــق .وفـ ــي م ــا يخص
م ــواق ـف ــه امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـس ـيــاســة امل ـ ـنـ ــاخ ،يــدعــو
ميرز إلــى اتـخــاذ إج ــراءات سريعة مــن خالل
التجديد البيئي القتصاد السوق .وفي ملف
الهجرةّ ،
يعد ميرز من أشد منتقدي سياسة
«الباب املفتوح» التي انتهجتها ميركل تجاه
الالجئني ،ويدعو إلى إغالق الحدود إذا لزم
األمر ،في توجه مغاير لسياسات املستشارة
السابقة .وبينما وعد ميرز بجعل «االتحاد
الديمقراطي املسيحي» أكثر تحفظًا ،دعا أول
مــن أم ــس الـسـبــت إل ــى رص الـص ـفــوف .وقــال
«يجب أن نكون معارضة قوية .نريد أن نفوز
بــاالن ـت ـخــابــات» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى انـتـخــابــات
إقليمية عــدة مرتقبة هــذا الـعــام .كما هاجم
املستشار الجديد أوالف شولتز متهمًا إياه
بــالـتـقــاعــس ب ـشــأن الـتـلـقـيــح اإلجـ ـب ــاري ضد
فيروس كورونا وفي أزمة أوكرانيا.
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شرق
غرب
مالي :مقتل عسكري
فرنسي في هجوم
أعلنت الرئاسة الفرنسية (اإلليزيه)،
أمــس األحــد ،مقتل عسكري فرنسي
في مالي ،أول من أمــس السبت ،في
هـ ـج ــوم بـ ـق ــذائ ــف ه ـ ــاون اس ـت ـه ــدف
مـعـسـكــر قـ ــوات «ب ــرخ ــان» ف ــي غ ــاو.
وأكد ،في بيان« ،تصميم فرنسا على
متابعة مكافحة اإلرهاب في املنطقة
إلـ ــى ج ــان ــب ش ــرك ــائ ـه ــا» .وت ـع ـ ّـرض
 9عـسـكــريــن فــرنـسـيــن «إلص ــاب ــات
ط ـ ـف ـ ـي ـ ـفـ ــة» جـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم ،ل ـك ــن
«وضعهم غير ُمقلق» ،بحسب هيئة
األرك ـ ــان ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوات املـسـلـحــة.
وارتـ ـف ــع عـ ــدد ال ـج ـن ــود الـفــرنـسـيــن
الــذيــن قتلوا فــي مـعــارك فــي منطقة
الساحل إلى  53منذ .2013
(فرانس برس)
بريطانيا :اتهام
المحافظين بإقالة وزيرة
ألنها مسلمة
ن ـق ـلــت صـحـيـفــة «صـ ـن ــداي تــاي ـمــز»
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ـ ــد ،عــن
ال ـنــائ ـبــة ن ـصــرت غ ـنــي قــول ـهــا إنـهــا
ُ
اســت ـب ـعــدت م ــن مـنـصــب وزاري في
حكومة املحافظني برئاسة بوريس
جونسون (الصورة) ،وذلك إلى حد

م ــا ب ـس ـبــب ش ـع ــور زم ــائ ـه ــا ب ـعــدم
ارتـيــاح تـجــاه عقيدتها اإلسالمية.
وقــالــت غـنــي ،الـتــي فـقــدت منصبها
ك ــوزي ــرة دولـ ــة لـلـنـقــل ف ــي ف ـبــرايــر/
ً
ش ـ ـبـ ــاط  ،2020إن مـ ـ ـس ـ ــؤوال عــن
االنضباط الحزبي بالبرملان أبلغها
ُ
أن دي ــانـ ـتـ ـه ــا اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ط ــرح ــت
كقضية خالل إقالتها.
(فرانس برس)

مقتل قيادي في
«الشباب» وسط الصومال
قتل قيادي بارز في حركة «الشباب»
الـ ـص ــوم ــالـ ـي ــة ،امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـتـنـظـيــم
«القاعدة» ،في عملية نفذها الجيش
ف ـ ــي ضـ ــاح ـ ـيـ ــة مـ ــدي ـ ـنـ ــة غ ــوريـ ـعـ ـي ــل
وس ــط ال ـب ــاد .ونـقـلــت وكــالــة األنـبــاء
ال ـ ـصـ ــومـ ــال ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،عــن
مصادر عسكرية قولها إن «الجيش
ن ـف ــذ ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـكــريــة ف ــي امل ـنــاطــق
الريفية املحيطة بمدينتي غوريعيل
وعيلبور» ،مشيرة إلى أنه قتل قياديًا
بارزًا من «الشباب» في العملية.
(قنا)
السفارة األميركية في
هندوراس تدعو للهدوء
دع ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــارة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
هـنــدوراس ،أمــس األول ،إلــى الهدوء
وال ـحــوار بعد مـشــاجــرة بــن الـنــواب
ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي،
بـسـبــب خ ــاف ب ـشــأن م ــن سـيــرأســه،
وذل ــك قـبــل أي ــام مــن تــولــي الرئيسة
زيومارا كاسترو (الصورة) السلطة.
وواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــط ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
لكاسترو ضربة كبيرة عندما انشق
 18عضوًا من حزبها «الحرية وإعادة

ال ـتــأس ـيــس» وت ـع ــاون ــوا م ــع ال ـحــزب
«الــوط ـنــي» الـحــاكــم النـتـخــاب نائب
مــن «الـحــريــة» ،فــي خــرق التـفــاق بني
كاسترو وحــزب «منقذ هندوراس»،
لتسليمه رئاسة الكونغرس.
(رويترز)

عسكر غينيا يعينون
الهيئة التشريعية
االنتقالية
عـ ــن رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري
ال ـ ـحـ ــاكـ ــم ف ـ ــي غ ـي ـن ـي ــا ال ـك ــول ــون ـي ــل
مـ ــامـ ــادي دومـ ـب ــوي ــا ،أمـ ــس األحـ ــد،
 81ع ـض ـوًا ف ــي «امل ـج ـل ــس الــوط ـنــي
االنـ ـتـ ـق ــال ــي» ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة
االنـتـقــالـيــة ،الـتــي يـفـتــرض أن تقرر
متى سيعود املدنيون إلى السلطة.
وع ــن دوم ـبــويــا بـمــرســوم الـنــاشــط
في املجتمع املدني دانسو كوروما
رئـ ـيـ ـس ــا ل ـل ـه ـي ـئ ــة ،الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل كــل
املنظمات االجتماعية واملهنية في
الـبــاد وكــذلــك األح ــزاب السياسية،
التي ستشارك في املناقشات حول
جدول أعمال املرحلة االنتقالية.
(فرانس برس)
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على الرغم من اقتراب «قوات سورية الديمقراطية» من إنهاء المعركة مع «داعش» في الحسكة ،فإن التنظيم وجه بغزوته
لسجن الصناعة رسائل إلى أتباعه ،بأنه ال ينسى أسراه .وفي الوقت ذاته ،وجدت «قسد» نفسها في دائرة التقصير واإلهمال

التضييق على «داعش» في الحسكة

تداعيات سياسية وأمنية لغزوة غويران
أمين العاصي

ت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرب «ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة
الديمقراطية» (قـســد) مــن فرض
س ـ ـي ـ ـطـ ــرة كـ ــام ـ ـلـ ــة ع ـ ـلـ ــى س ـج ــن
الـصـنــاعــة (غ ــوي ــران) ف ــي مــديـنــة الـحـسـكــة،
أقصى الشمال الشرقي من سورية ،والذي
يضم آالف العناصر مــن «داع ــش» ويشهد
اش ـت ـب ــاك ــات م ـن ــذ ال ـج ـم ـعــة املـ ــاضـ ــي ،عـقــب
هجوم واسع النطاق شنه التنظيم إلطالق
س ــراح مسلحيه املحتجزين مـنــذ سـنــوات.
وأكدت مصادر محلية لـ«العربي الجديد»،
أمس األحــد ،أن اشتباكات متقطعة ال تزال
تــدور فــي محيط السجن ،املـعــروف بسجن
ال ـص ـنــاعــة ف ــي ح ــي غـ ــويـ ــران ،ب ــن عـنــاصــر
الـتـنـظـيــم م ــن امل ـهــاج ـمــن والـ ـف ــاري ــن ،وبــن
«قـ ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» .وبـيـنــت أن
ّ
وتضيق
«قسد» تتقدم من جهة الصوامع
الخناق على عناصر «داعش» .وأشارت إلى
أن هذه القوات دعت ،عبر مكبرات الصوت،
عناصر «داعش» املحاصرين في أجزاء من
سجن الصناعة لتسليم أنفسهم .وتحدثت
أنباء أمس األحــد عن مقتل جندي أميركي
في االشتباكات مع التنظيم.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال امل ــرك ــز اإلع ــام ــي لـ ــ«ق ـ ّـوات
سورية الديمقراطية» ،أمس األحد ،إن هذه
القوات «تتعامل مع خاليا إرهابية (لم يتم
التأكد من هويتها) حاولت مؤازرة إرهابيي
داعــش املحاصرين في القسم الشمالي من
سجن الصناعة ،انطالقًا مــن حــي غــويــران،
جنوب املدينة» .وأضاف أن «قواتنا ضيقت
طوقها األمني حول السور الشمالي لسجن
ال ـص ـن ــاع ــة ،ون ـ ـفـ ــذت ،ص ـب ــاح أمـ ــس األحـ ــد،
عمليات عسكرية دقيقة ،تمكنت خاللها من
قتل  13مرتزقًا من املهاجمني وإلقاء القبض
عـلــى اثـنــن آخ ــري ــن» .وأك ــد املــركــز مقتل 13
من عناصر تنظيم «داعــش» ممن هاجموا
سـجــن ُ الـصـنــاعــة فــي الـحـسـكــة .وأشـ ــار إلــى
أن ـهــم ق ـت ـلــوا خ ــال عـمـلـيــات دق ـي ـقــة نـفــذهــا
مقاتلو «قسد» صباح أمس .وأوضح أن عدد
قتلى التنظيم ارتفع بذلك إلــى  35عنصرًا.
وشدد على أن «قسد تقاتل بدقة عالية ملنع
املهاجمني من اإلفالت من العقاب».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،أك ــد ال ـقــائــد ال ـع ــام ل ــ«ق ــوات
س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة» م ـظ ـلــوم ع ـب ــدي أن
قــواتــه «نـجـحــت بـمـســاعــدة الـتـحــالــف بصد
ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ،وتـ ـ ــم تـ ـط ــوي ــق م ـح ـي ــط ال ـس ـجــن
بالكامل واعتقال جميع الهاربني» .ونقلت
وس ــائ ــل إعـ ــام تــابـعــة ل ــ«ق ـس ــد» ع ــن عـبــدي
قــولــه إن «قتالنا ضــد داع ــش مستمر ،ولن
نـتــوقــف حـتــى يـتــم وض ــع جميع العناصر
اإلجرامية خلف القضبان».
ّ
وكــان تنظيم «داع ــش» شــن ،ليل الخميس-
ال ـج ـم ـع ــة ،ه ـج ــوم ــا ه ــو األكـ ـب ــر م ـن ــذ إع ــان
القضاء عليه فــي منطقة شــرق نهر الفرات
مـ ـطـ ـل ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــام  ،2019ح ـ ـيـ ــث اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف،
ب ـس ـي ــارت ــن م ـف ـخ ـخ ـت ــن ،ب ـ ــواب ـ ــات «س ـجــن
ّ
غـ ــويـ ــران» .وأع ـق ــب ذل ــك ش ــن ال ـع ـش ــرات من
ال ـع ـن ــاص ــر ه ـج ــوم ــا ل ـف ـتــح ه ـ ــذه ال ـب ــواب ــات

تتواصل االشتباكات بين «قسد» وعناصر «داعش» في حي غويران (فرانس برس)

زجت أميركا بمروحيات
وعربات لمساندة «قسد»
ضد «داعش»
وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء م ـ ـنـ ــه .وقـ ـ ــد اضـ ـط ــرت
أم ـيــركــا ،الـتــي تـقــود تـحــالـفــا ضــد اإلرهـ ــاب،
لـلــزج بـمــروحـيــات وعــربــات عسكرية ثقيلة
ملـســانــدة «ق ـســد» فــي الـقـضــاء عـلــى عناصر
التنظيم ،س ــواء الــذيــن هــاجـمــوا السجن أو
الفارين منه .ورأى الباحث السياسي سعد
ال ـشــارع ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الجديد»،
أن الهجوم الــذي شنه «داع ــش» على سجن
الـحـسـكــة «ي ـن ــدرج فــي س ـيــاق استراتيجية
مـعـلــومــة يتبعها الـتـنـظـيــم» .ول ـفــت إل ــى أن
لدى «داعش» تجارب سابقة في هذا اإلطار،
عندما هاجم في العام  2013سجني التاجي
وأب ــو غــريــب فــي ال ـعــراق ،وتمكن مــن إطــاق
املئات من عناصره وقيادييه.
وبــرأيــه ،فــإن عملية الحسكة هدفها زيــادة
ترابط وتماسك التنظيم داخليًا ،وهي تبعث
بــرســالــة واض ـح ــة لـعـنــاصــره ب ــأن «داع ــش»

ال ينسى أس ــراه ،وأنــه مستعد لشن هجوم
واسع النطاق ،يقتل فيه عناصر في سبيل
تحرير األس ــرى .وب ـ ّـن ال ـشــارع أن التنظيم
«أدخ ـ ــل م ـج ـمــوعــات إل ــى امل ـنـط ـقــة املـحـيـطــة
بالسجن» .ولفت إلى أنه بعد إطالق عناصره
م ــن ال ـس ـجــن ،وحـصــولـهــم عـلــى أسـلـحــة من
داخـ ـل ــه ،ك ـ ُـب ــرت ه ــذه امل ـج ـم ــوع ــات ،وه ــو ما
يفسر صعوبة القضاء عليها .وأشار إلى أن
عددًا غير معروف من أسرى التنظيم باتوا
أحـ ــرارًا ،و«هـنــا تكمن الـخـطــورة فــي األم ــر».
ولفت إلى أن موضوع األرقام غامض ،حيث
لم ُيعرف حتى اللحظة عــدد الفارين وعدد
القتلى من التنظيم أو «قسد».
وأع ـ ــرب الـ ـش ــارع ع ــن اع ـت ـق ــاده أن الـتـنـظـيــم
«اش ـتــرى حــواجــز أمنية لـلــوصــول إلــى قلب
مدينة الحسكة» .وقــال« :يوجد تواطؤ لدى
ق ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» ،إذ إن مبنى
السجن «مفتوح على بادية الهول املحاذية
لـلـحــدود الـســوريــة الـعــراقـيــة ،ومـفـتــوح على
ب ــادي ــة ال ـح ـض ــر ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ال ـت ــي ت ـع ــادل
مــرتــن مـســاحــة محافظة الحسكة وينشط
فـيـهــا الـتـنـظـيــم» .واع ـت ـبــر أن وجـ ــود سجن
الصناعة في هذا املوقع ّ
سهل على التنظيم
مهاجمته ،وكــانــت هـنــاك مــؤشــرات على أن
«داع ــش» يتجهز لشن الـهـجــوم ،ولــم تتخذ

«ق ـ ـسـ ــد» أي إجـ ـ ـ ـ ــراءات اح ـ ـتـ ــرازيـ ــة .وأش ـ ــار
الشارع إلى أن «قــوات سورية الديمقراطية
تتعمد ات ـهــام امل ـكــون الـعــربــي فــي الحسكة
بمساعدة داعش ،رغم أن العرب هم أكثر من
ذاقوا الويالت على يد التنظيم» .ولفت إلى
أن «داع ــش قتل فــي وادي الـفــرات ،فــي غربه
وشــرقــه ،مــن الـعــرب أكـثــر مــن أي مـكــون آخر

من املكونات السورية»ّ .
وبي أن «قسد» التي
تسيطر على جل منطقة شرق الفرات «تملك
ّ
محصن ألسرى
كل اإلمكانيات لبناء معتقل
التنظيم ،لكنها لــم تفعل ذل ــك ،عـلــى الــرغــم
من أن مــوارد النفط كلها بيد هذه القوات».
وب ـ ــرأي ـ ــه ،ف ـ ــإن مـ ـ ــآالت م ــا ج ـ ــرى ف ــي مــديـنــة
الحسكة خطيرة على املنطقة برمتها.
ومــن املتوقع أن تكون ملــا حصل فــي مدينة
الـحـسـكــة تـبـعــات كـثـيــرة عـلــى منطقة شــرق
نهر الفرات التي تسيطر عليها «قسد» ،التي
وجــدت نفسها فــي دائ ــرة االتـهــام باإلهمال
والتقصير ،رغم الدعم الكبير من التحالف
ال ــدول ــي ،الـ ــذي يـعـتـبــر ه ــذه الـ ـق ــوات ذراع ــه
البرية في مواجهة تنظيم «داعش» .وتمتلك
هذه القوات ،التي تشكلت أواخر العام ،2015
كــل اإلمـكــانـيــات الـتــي تـخـ ّـولـهــا مــواجـهــة كل
التهديد املحتمل للتنظيم في منطقة شرق
الفرات ،لكنها وجدت عناصر «داعش» على
أبـ ــواب سـجــن الـصـنــاعــة فــي قـلــب الحسكة،
التي من املفترض أن تكون األكثر تحصينًا.
وقال الباحث السياسي في مركز «جسور»
ل ـل ــدراس ــات أن ــس الـ ـش ــواخ ،ف ــي ح ــدي ــث مع
«العربي الجديد» ،إنه ال يمكننا اآلن الحديث
ب ــدق ــة ع ــن آث ـ ــار هـ ــذا الـ ـح ــدث ع ـلــى املـنـطـقــة
و«قـ ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» ،لـكــونــه ال
ي ــزال مـسـتـمـرًا ،ويـقـبــل عــدة سـيـنــاريــوهــات.
ولـفــت إلــى أن مــا جــرى يستدعي مــن قــوات
التحالف واملجتمع الدولي بشكل عام إعادة
تقييم ق ــدرات «قـســد» األمنية والعسكرية،
وإع ـ ـ ــادة تـقـيـيــم لـفــاعـلـيــة وجـ ـ ــدوى دورهـ ــا
ك ـشــريــك م ـح ـلــي وح ـي ــد لـلـتـحــالــف ال ــدول ــي
ملحاربة «داعش».
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـش ـ ــواخ إلـ ـ ــى أن «قـ ـ ـس ـ ــد» ،خ ــال
الشهرين املاضيني« ،كانت قد أعلنت عدة
م ــرات عــن تفكيكها خــايــا تــابـعــة لــداعــش،
كــانــت تـخـطــط لـلـهـجــوم ع ـلــى ه ــذا الـسـجــن
بــال ـت ـحــديــد ،وب ـن ـفــس ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـج ــاري
حــالـيــا» .ولـفــت إلــى أن هـنــاك أخـطــاء كبيرة
ارت ـك ـب ـت ـهــا «ق ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
خالل وقبل االختراق األمني الكبير من قبل
التنظيم في الحسكة.

النظام يهاجم «قسد» والتحالف
استغل النظام السوري ما يجري في الحسكة لمهاجمة «قوات سورية
الديمقراطية» والتحالف الدولي ،خصوصًا لجهة قتل وتهجير مدنيين
وتدمير مرافق عامة .وطالبت خارجية النظام السوري ،في بيان نشرته
وكالة «سانا» أمس األحد ،بانسحاب القوات األميركية من شمال سورية
الشرقي والقوات التركية من شمال سورية الغربي ،معتبرة ّ
أن «ما
تقترفه القوات األميركية ومليشيات (قسد) أعمال ترقى إلى مستوى
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية».

ليبيا

انقسام البرلمان يستبق «خريطة الطريق»
ّ
سيحمل حزب الله قرار انسحابه من الحياة
■ #الحريري في النهاية
السياسية وقوله عن عدم إمكانية التعايش واالتفاق معه والحديث عن
العزلة والعقوبات واإلجماع الدولي والعربي ...وغدًا نرى.
ّ
■ الرئيس تبون قال إن تاريخ انعقاد القمة العربية في الجزائر هو
ّ
مارس املقبل .ووزير الخارجية العمامرة يكذبه ويقول إن تأجيل القمة
ّ
هو مجرد مغالطات ألن تاريخها لم يتحدد في األصل .من نصدق؟
رئيس الدولة تبون أم وزير الخارجية العمامرة أو املواطن الذي يقول
أعطني زيتًا ...ال تهمني القمة.
■ القمة العربية ...لم تحدد بعد ...فالتأجيل أمر حتمي يتماشى
ومجريات األمور محليًا والتحوالت الراهنة في املنطقة خارجيًا ...أظنه
أمرًا في محله...
■ صادقت حكومة االحتالل على خطة لتهويد حائط البراق ُيراد بها
ّ
ُ
تغيير وتحوير هوية الطابع العمراني اإلسالمي للحائط كل ذلك
أعداد هائلة من املستوطنني املقتحمني لألقصى
بهدف استقطاب
ٍ
وتنفيذ أنشطة اقتحامية عديدة في ساحته# .حائط_البراق_في_خطر
#مرابطات_عن_بعد
■  24/1/2018السيسي :ثورة يناير مطالبها النبيلة سعت لنيل
الحرية والكرامة 14/9/2019 .السيسي :ثورة يناير مؤامرة ضد الجيش
والداخلية 23/1/2020 .السيسي :ثورة يناير حققت أهدافها في حياة
كريمة 11/9/2021 .السيسي :ثورة يناير إعالن وفاة للدولة املصرية.
 23/1/2022السيسي :أتوجه بالتحية لثورة يناير.
■ محاكمة قيس سعيد مشروطة بخروج آخر للشارع يكون أكثر وأشد
ّ
وطأة من سابقيه بكل أطيافه وقواه السياسية من الخارج والداخل +
عصيان مدني ....غير هذا ،ال يوجد طريق آخر #يسقط_االنقالب_في_
تونس
■ ليبيا من األخير! مصنفة كدولة ال تحترم املواثيق والتعهدات الدولية
وال تحترم القوانني واللوائح واملعايير الحقوقية وحكوماتها وبرملانها
ومؤسساتها ال تقدر وال تحترم العلم والفكر! وهذا يكفي للحكم على
املؤسسات الحكومية والتشريعية والرقابية واملحاسبية!

تشير التباينات داخل
مجلس النواب الليبي وال
سيما بشأن الحكومة،
إلى حجم االنقسام داخل
هذه المؤسسة ،وهو ما
يشي بعدم التوافق على
خريطة طريق برلمانية
منتظرة
طرابلس ـ أسامة علي

يعيش مجلس النواب الليبي حالة انقسام
حاد بشأن وضع حكومة الوحدة الوطنية،
الـتــي أعـلــن رئـيــس املـجـلــس ،عقيلة صــالــح،
أخيرًا ،عن انتهاء واليتها وطالب بتشكيل
أخرى بديلة عنها ،فيما أعلن  62نائبًا عن
دعمهم استمرار بقائها في السلطة لعامني،
ودع ـ ــوا مـجـلــس الـ ـن ــواب إل ــى ت ــواف ــق معها
إلن ـهــاء حــالــة االن ـس ــداد الـسـيــاســي الـحــالــي.
يأتي ذلــك بينما تواصل مستشارة األمني
العام لألمم املتحدة بشأن ليبيا ،ستيفاني
وليامز ،لقاءاتها املكثفة باألطراف الداخلية
ال ـل ـي ـب ـيــة ،وقـ ــد ال ـت ـقــت أمـ ــس األح ـ ــد رئـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ع ـق ـي ـلــة صـ ــالـ ــح ،وب ـح ـثــا
املـسـتـجــدات املـتـعـلـقــة بـمــوعــد االنـتـخــابــات
الرئاسية والبرملانية.
وي ــأت ــي ذل ــك بـيـنـمــا يـنـتـظــر أن ت ـقــدم لجنة
خــري ـطــة ال ـطــريــق ال ـن ـيــاب ـيــة ،ت ـقــريــرهــا إلــى
مجلس النواب ،خالل جلسة خاصة يوم غد
الـثــاثــاء ،بـشــأن تصورها الكامل لخريطة
طــريــق املــرحـلــة املـقـبـلــة ،ال ـتــي سـبــق أن قــال
رئ ـي ـس ـهــا ،ن ـصــر ال ــدي ــن م ـه ـنــا ،إن ـه ــا قــائـمــة

على أربعة أسس ،هي املساران الدستوري
واألم ـ ـنـ ــي واملـ ـص ــالـ ـح ــة ال ــوط ـن ـي ــة وإع ـ ـ ــادة
تشكيل الحكومة.
وحمل بيان النواب الــ ،62الصادر ليل أول
من أمس السبت ،ما يشبه مبادرة للتوسط
بــن رئــاســة مجلس ال ـنــواب والـحـكــومــة ،إذ
دع ــوا إل ــى تــوافــق أســاســه أن «االسـتـحـقــاق
االنـتـخــابــي الـبــرملــانــي والــرئــاســي ال رجــوع
عـ ـن ــه وضـ ـ ـ ـ ــرورة ال بـ ــد مـ ــن الـ ـعـ ـم ــل الـ ـج ــاد
وال ـصــادق على تحقيقها فــي أق ــرب اآلجــال
املـ ـمـ ـكـ ـن ــة» .وطـ ــال ـ ـبـ ــوا فـ ــي ذلـ ـ ــك ال ـح ـك ــوم ــة
بالعمل عـلــى إج ــراء تـعــديــل وزاري يسمح
ل ـه ــا بـ ـف ــرض س ـل ـط ـت ـهــا ع ـل ــى ك ــام ــل ال ـب ــاد
«مــع االلـتــزام بتمثيل كافة الــدوائــر وتحمل
مـســؤولـيــة خ ـيــارات ـهــا» .وع ـلــى أس ــاس هــذا
التعديل« ،تستمر الحكومة في عملها ملدة
عامني من تاريخ االتفاق أو إلى حني إجراء
االنتخابات».
وجاء بيان النواب الـ ،62بعد أقل من عشرة
أي ـ ــام م ــن ص ـ ــدور ب ـي ــان آخـ ــر ح ـم ــل تــوقـيــع
 15نــائ ـبــا ،طــال ـبــوا فـيــه بتشكيل «حـكــومــة
تـكـنــوقــراط» ،بــديـلــة عــن الـحـكــومــة الحالية
وأعلنوا البراءة منها ووصفوها بـ«حكومة
الفساد» .ويحمل بيان النواب ،الصادر ليل
السبت ،العديد مــن املضامني التي تكشف
حقيقة مــا يـجــري مــن ص ــراع بــن الحكومة
ورئ ـ ــاس ـ ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب فـ ــي ك ــوال ـي ــس
اإلعداد للمرحلة املقبلة .فدعوتهم للتوافق
بــن مجلس الـنــواب والحكومة يعني عدم
موافقة مسبقة مــن قطاع كبير مــن النواب
على شكل ومضمون خريطة الطريق التي
تستعد اللجنة النيابية لطرحها يــوم غد
ال ـثــاثــاء ،وال ـتــي تتضمن فــي أح ــد أسسها
إعادة تشكيل الحكومة.
والالفت أن اإلعالن عن املبادرة ،ليل السبت،
جاء بعد ساعات من لقاء جمع بني رئيس
الحكومة ،عبد الحميد الدبيبة ،وعــدد من

الـ ـن ــواب ،أغـلـبـهــم شـ ــارك ف ــي الـتــوقـيــع على
هــذه املـبــادرة ،وهــو ما يعني بشكل أوضح
استحالة نجاح صالح فــي حشد النصاب
ال ـ ــازم لـلـتـصــويــت عـلــى إس ـق ــاط الـحـكــومــة
وتشكيل أخرى بديلة عنها.
وتقوم خريطة الطريق التي تستعد اللجنة
النيابية لتطرحها ،غدًا ،أساسًا على مسار
دستوري جديد ،يقوم على صياغة دستور
جديد وفقًا لرغبة صالح ،أو إجراء تعديالت
على مشروع الدستور املقر منذ عام 2017
وفقًا لرغبة املجلس األعلى للدولة.
وأم ــس األحـ ــد ،حــث رئ ـيــس حـكــومــة الــوحــدة
الوطنية ،عبد الحميد الدبيبة ،كل األطــراف
الـلـيـبـيــة عـلــى دع ــم االس ـت ـح ـقــاق الــدس ـتــوري
كـ«أساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب
إلــى أي م ـســارات لـيــس لـهــا أي ه ــدف» .وأكــد
الدبيبة ،في كلمة له خالل ندوة في طرابلس
ً
تحت عـنــوان «الــدسـتــور أوال» ،على الحاجة
لوجود «دستور توافقي» تجرى على أساسه
االنتخابات الرئاسية والبرملانية ،مؤكدًا أن
عــدم وجــود القاعدة الدستورية «تسبب في
تــأخــر تنفيذ االستحقاق االنتخابي فــي 24
ديسمبر» املاضي.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،واصـ ـل ــت امل ـس ـت ـش ــارة األم ـم ـي ــة،
س ـت ـي ـف ــان ــي ول ـ ـيـ ــامـ ــز ،ل ـ ـقـ ــاءات ـ ـهـ ــا امل ـك ـث ـفــة
بــاألطــراف الداخلية الليبية ،والتقت أمس
عقيلة صالح ،في مقر إقامة األخير بمدينة
ال ـق ـب ــة ،ح ـيــث ب ـح ـثــا امل ـس ـت ـج ــدات املـتـعـلـقــة
بموعد االنتخابات الرئاسية والبرملانية،
وسبل حل الصعوبات التي تواجه العملية
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة والـ ـسـ ـع ــي ل ـت ـح ـق ـيــق اإلرادة
الليبية ،وحق الشعب في ممارسة العملية
الديمقراطية ،وذلك بحسب املركز اإلعالمي
ملجلس الـنــواب الليبي .كما التقت وليامز
أول م ــن أمـ ــس ع ـ ــددًا م ــن أعـ ـض ــاء املـجـلــس
األعلى للدولة ،لبحث «التحديات الحالية
التي تواجه العملية االنتخابية».

