
تونس: تحذير من خطر »تركيع« القضاء

تحركات داعمة في بيروت
الحريري يتجه للعزوف عن الترشح

23
سياسة

تونس تحت 
الرقابة الدولية

تونس ـ بسمة بركات

تتوالى التحذيرات في تونس من مخاطر 
ــات الــــتــــي يـــنـــتـــهـــجـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــاســ ــيــ الــــســ
ــع مــخــتــلــف  ــ ــد مــ ــ ــّي ــعــ ــيــــس ســ ــي قــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
السياق،  التونسية. وفي  الهيئات والقوى 
حـــذر »الـــحـــزب الــجــمــهــوري« بــتــونــس، في 
 
ً
بــيــان أمـــس، مــن اســتــهــداف القضاء ممثال

في املجلس األعلى للقضاء، وذلك في ظل 
ما يتعّرض له من هجمة شرسة ومحاولة 

إلخضاعه وتطويعه.
ــان أن ســـعـــّيـــد »يـــســـعـــى إلـــى  ــيــ ــبــ وذكــــــــر الــ
اســتــكــمــال جــمــع كـــل الــســلــطــات بـــن يــديــه 
الــرقــابــيــة، للتغطية  الــهــيــئــات  وإلــغــاء دور 
ــاطـــي مــع  ــعـ ــتـ ــل الـــــذريـــــع فــــي الـ ــفـــشـ ــلـــى الـ عـ
قضايا التونسين الحارقة، وفي مقدمتها 
ــة االقــتــصــاديــة واملــالــيــة الــتــي تتهدد  األزمــ
ــار«. وأعـــــرب  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــاإلفـــــالس واالنـ ــ ــة بـ ــ ــــدولـ الـ
واستنكاره  استهجانه  عن  »الجمهوري« 
ومحاولة  القضائية  السلطة  »اســتــهــداف 
وإعاقتها  استقالليتها  وضـــرب  ترذيلها 
عــن لعب دورهـــا فــي إقــامــة الــعــدل وضمان 
عــلــويــة الــقــانــون«، مــديــنــا »إقــحــام القضاء 
املدنين  الســتــهــداف  وتوظيفه  العسكري 

واملعارضن للنهج االنقالبي«.
ــــن الـــعـــام لــلــحــزب  ــال األمـ وفــــي الـــســـيـــاق، قــ
»الجمهوري« عصام الشابي، في تصريح 
»العربي الجديد«، إن »القضاء آخر حصن  لـ
من البناء الديمقراطي يتم استهدافه اليوم 
مــن طــرف سلطة 25 يــولــيــو/ تــمــوز، فبعد 
إغـــالق الــبــرملــان وإلــغــاء الــحــكــومــة وإغـــالق 
والتعديلية،  الــرقــابــيــة  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــات 
للقضاء   

ً
اليوم شيطنة وترذيال فإن هناك 

لــلــقــضــاء«، مــشــيــرًا إلــى  وللمجلس األعــلــى 
أن االســتــهــداف »هـــو فــي الــحــقــيــقــة للبناء 
الـــدســـتـــوري، بــاعــتــبــار أن املــجــلــس األعــلــى 
ــكـــن رئــيــس  لــلــقــضــاء ســلــطــة مــســتــقــلــة، ولـ
الجمهورية يهاجم يوما بعد يوم القضاء 

محاوال الضغط عليه.«
ــه »ال بـــد مـــن دعــم  ــار الــشــابــي إلــــى أنــ ــ وأشــ
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ ــلـــس األعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء والــ املـــجـ
ــددا عــلــى أن »إصــــالح  اســتــقــاللــيــتــه«، مـــشـ
ــنــــظــــومــــة الـــقـــضـــائـــيـــة مــــــطــــــروح، ولـــكـــن  املــ
ــن الـــحـــالـــة االســتــثــنــائــيــة،  بــعــد الــــخــــروج مـ
املعايير  الدستور ووفــق  إطــار  ويكون في 
الدولية وليس وفق مشيئة الحاكم بأمره 
)سعّيد(«. وحــذر من أنه »ضمن مسار 25 

أن يأتي على  الرئيس يحاول  فــإن  يوليو، 
املعركة  وبالتالي  الــثــورة،  مكتسبات  آخــر 
ــم، بـــل كل  لــيــســت مــعــركــة الـــقـــضـــاة وحــــدهــ
الــتــونــســيــن وكـــل مـــن يــتــمــســكــون بــالــبــنــاء 

الدستوري وباملسار الديمقراطي«.
وأمــــام الــوضــع الــســائــد، اجــتــمــع عـــدد من 
األحــد،  أمــس  املــدنــيــة،  الجمعيات  ممثلي 
لبحث إمكانيات العمل املشترك للمرحلة 
التي  املشتركة  املواقف  القادمة، وتنسيق 
الــذي  املــســار  اعتمادها بخصوص  يمكن 
ــيـــس الـــتـــونـــســـي بــمــنــاســبــة  ــه الـــرئـ ــتـــرحـ اقـ
خــطــابــه يـــوم 13 ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
 هناك 

ّ
املاضي. وخلص املشاركون إلى أن

مؤكدين  الــحــريــات،  على  حقيقيا  تخوفا 
الـــرســـمـــي(  )االســـتـــفـــتـــاء  ــارة  ــشــ ــتــ االســ  

ّ
أن

التي اقترحها سعّيد ال يمكن أن تعوض 
إشــراك  حـــوارا عموميا وطنيا يستوجب 
والسياسية.  واالجتماعية  املدنية  القوى 
 االستشارة 

ّ
وأكدوا في بيان لهم، أمس، أن

بأي  تعكس  أن  يمكن  ال  الحالي  بشكلها 
حـــال حقيقة املــواقــف فــي تــعــدديــتــهــا، وال 
يمكن أن تعّبر عن تطلعات كل التونسيات 
والتونسين، وتشوبها إخالالت وتحمل 
ــا »ال  ــهـ ــوا أنـ ــ ــحـ ــ تـــخـــوفـــات عــــديــــدة. وأوضـ
مــن خالل  الرقمية، ســـواء  الفجوة  تــراعــي 
النفاذ أو القدرة على التحكم، وال تحمي 
املعطيات الشخصية في صــورة ضــرورة 
ــــاص آخــــــريــــــن ملــــلء  ــخـ ــ ــأشـ ــ ــة بـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــدم اســتــخــدام  االســـتـــمـــارة، وال تــضــمــن عــ

إلى  وخلصوا  الحــقــا«.  املخزنة  البيانات 
أنها »تحرم العديد من األشخاص الذين 
لــيــســت بأسمائهم  هــواتــف  يــســتــخــدمــون 
)شــركــات، شباب( وال تضمن  الشخصية 
إلــيــهــا، إضافة  نــفــاذ ذوي وذوات اإلعــاقــة 
ــات«،  ــئــ ــفــ ــن الــ ــ ــم مـ ــرهــ ــيــ ــــن، وغــ ــيــ ــ إلــــــى األمــ
مضيفن أن »االستشارة بشكلها الحالي 
تـــبـــدو صـــوريـــة ومـــجـــرد ذريـــعـــة لــتــوجــيــه 
املــســار نحو خــيــارات مــحــددة مسبقًا من 
مــنــهــجــيــة واضــــحــــة، وال  دون ضـــمـــانـــات 
ــواًل وتـــرتـــكـــز عــلــى تشخيص  ــلـ تــقــتــرح حـ
ســـطـــحـــي ملـــشـــكـــالت مـــعـــلـــومـــة لــلــجــمــيــع، 
واألســئــلــة مــوجــهــة بــمــرجــعــيــات مسبقة، 
املــقــتــرحــة ضــعــيــفــة منهجيا  والـــخـــيـــارات 

 ومضمونًا«.
ً
شكال

وشددوا على أن »االستشارة ال تركز على 
الخيارات الكبرى في املجالن االقتصادي 
واالجــتــمــاعــي، فـــي حـــن أنــهــمــا املــســألــتــان 
االستراتيجيتان الرئيسيتان لرسم مالمح 
املستقبل«، مؤكدين »عــدم وجــود شفافية 
اللجنة  أو  النتائج  تحليل  منهجية  حــول 
املــكــلــفــة بــالــتــقــريــر الــتــألــيــفــي وضـــمـــانـــات 

حياديتها وموضوعيتها ومهنيتها«.
ومـــن بـــن املــوقــعــن عــلــى الــبــيــان، جمعية 
»تفعيل الحق في االختالف«، و»الجمعية 
الفردية«،  الحريات  عن  للدفاع  التونسية 
بوعرادة«، وجمعية  »متطوعون  وجمعية 
ــــدى لــلــمــواطــنــة والــتــنــمــيــة«، و»مـــرصـــد  »مـ

الدفاع عن الحق في االختالف«، وغيرها.

أكد الحريري أن 
بيت الوسط سيبقى 

مفتوحًا للجميع

للحديث تتمة...

لبنان

شروط خليجية 
لفك العزلة

الصباح  المحمد  ناصر  أحمد  الكويتي  الخارجية  التي حملها وزير  »الشروط«  تتناغم 
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

بيروت ـ ريتا الجّمال

حـــمـــلـــت زيـــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ـــر املــحــمــد  ــاصـ ــد نــ ــمــ الـــكـــويـــتـــي أحــ
ــان، عـــلـــى مـــدى  ــنـ ــبـ ــاح إلـــــى لـ ــبـ الـــصـ
يومن أمــس األحــد وأول مــن أمــس السبت، 
ــروط الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عــمــومــًا  ــ ــشــ ــ رزمــــــــة مـــــن الــ
ــــك عـــزلـــتـــه  ــفـ ــ ــة خـــــصـــــوصـــــًا، لـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ والــ
واستعادة الثقة مجددًا بن الدول الخليجية 
التدخل في  ولبنان، يتقدمها ضــرورة عدم 
شؤون الدول العربية، خصوصًا الخليجية. 
اللبناني ميشال عون  وفيما أعلن الرئيس 
ستكون  الخليجية  الــطــريــق«  »خــريــطــة  أن 
ــــالن املــــوقــــف املــنــاســب  مـــوضـــع تــــشــــاور إلعــ
في  لبنان  مــشــاركــة  تــكــون  أن  ينتظر  منها، 
ــتــــشــــاوري الـــعـــربـــي املــفــتــرض  االجـــتـــمـــاع الــ
ــي الـــكـــويـــت أواخــــــــر شـــهـــر يــنــايــر/ عـــقـــده فــ
الحالي مؤشرًا حاسمًا على  الثاني  كانون 
املنحى الذي ستأخذه العالقات، خصوصًا 
أن  الكويتي  الخارجية  وزيـــر  أعــلــن  أن  بعد 
)عبدالله  اللبناني  الخارجية  وزيــر  »دعــوة 
ــأتـــي مــــن خـــالل  ــى الـــكـــويـــت تـ ــ بـــوحـــبـــيـــب( إلـ
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«.
وتــتــضــمــن »خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق« الــخــلــيــجــيــة، 
ــر فـــــي تــــصــــريــــحــــات وزيـــــر  ــهــ بـــحـــســـب مـــــا ظــ
الخارجية الكويتي عقب لقاءات باملسؤولن 
اللبنانين، عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
وعدم  الخليجية،  خصوصًا  العربية،  للدول 
إلى  بــاإلضــافــة  فعليًا،  أو  لفظيًا  مهاجمتها 
اتخاذ إجــراءات أمنية ملموسة وجدية ملنع 
تــهــريــب املـــخـــدرات والــكــبــتــاغــون عــبــر املعابر 

اللبنانية، إلى دول الخليج.
أمس  الكويتي،  الخارجية  وزيــر  واستكمل 
اللبنانين،  املسؤولن  على  جولته  األحـــد، 
ــالــــة كــويــتــيــة   مــعــه مـــا ســمــاهــا »رســ

ً
حـــامـــال

ــراءات  إجــ تتضمن  دولــيــة  عــربــيــة  خليجية 
وأفــــكــــارًا مــقــتــرحــة لــبــنــاء الــثــقــة مـــجـــددًا مع 

لبنان«.
ــبـــاح، بــعــد لــقــائــه عــون  وأشــــــار أحـــمـــد الـــصـ
فـــي قــصــر بــعــبــدا، إلــــى أن هــــذه اإلجــــــراءات 
ــاب الــــتــــدخــــل فــي  ــ ــيـــســـت مــــن بــ ــار »لـ ــ ــكــ ــ واألفــ
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــبــنــان، بـــل تــصــب في 
»التعامل معها  ى 

ّ
وتمن الــثــقــة«.  بــنــاء  إطـــار 

بالشكل املفيد للجميع«، مؤكدًا أن العالقات 
الدبلوماسية الكويتية لم تقطع مع لبنان، 

بل فقط »استدعينا السفير للتشاور«.
بــأال يكون  الكويتي: »طالبنا  الــوزيــر  وقــال 
فعلي،  أو  لفظي  عــــدوان  ألي  منصة  لــبــنــان 
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 
ــوة حـــل املــلــيــشــيــات ونـــزع  ــذي يــتــضــمــن دعــ الــ
سالح حزب الله في ظل االنقسام السياسي، 
قال: »هذا أمر يعود الى اللبنانين 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 
املقترحات  إن  »رويــتــرز«  لوكالة  دبلوماسية 
التي قدمها وزير الخارجية الكويتي للبنان 

تشمل إجراء االنتخابات في موعدها.
وُوِضعت اإلجراءات واملقترحات التي قدمها 
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.
ــات بــشــكــل  ــرحــ ــتــ ــقــ ــكــــز اإلجـــــــــــــراءات واملــ وتــــرتــ
اللبنانين،  الفرقاء  أساسي على عدم تدخل 
على رأســهــم »حـــزب الــلــه«، فــي شـــؤون الــدول 
الــعــربــيــة أو الــخــلــيــجــيــة، إضـــافـــة إلـــى اتــخــاذ 
إجراءات أمنية ملموسة وجدية ملنع تهريب 
املخدرات والكبتاغون عبر املعابر اللبنانية، 
بالسيطرة عليها،  الــلــه«  ــهــم »حـــزب 

َّ
ُيــت الــتــي 

إلى دول الخليج، وهي »شروط« تتناغم مع 

تلك الواردة في املبادرة الفرنسية السعودية 
األخــيــرة، التي أدت إلــى تقديم وزيــر اإلعــالم 
الـــلـــبـــنـــانـــي جــــــورج قــــرداحــــي اســـتـــقـــالـــتـــه فــي 

ديسمبر/كانون األول املاضي.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون أبلغ وزير 
تحرك  بــأي  لبنان  »ترحيب  الكويت  خارجية 

عــربــي مــن شــأنــه إعــــادة الــعــالقــات الطبيعية 
بن لبنان ودول الخليج العربي، انطالقًا من 
حرص لبناني ثابت على املحافظة على أفضل 
العربية«. وشكر  العالقات بن لبنان والــدول 
عـــون لــلــوزيــر الــكــويــتــي املـــبـــادرة الــتــي نقلها، 
والــتــي تعكس الــعــالقــات املــمــيــزة الــتــي تجمع 

لــبــنــان بــالــكــويــت، ال ســيــمــا أن هــــذه املـــبـــادرة 
بهدف  بدعم خليجي وعربي ودولــي  تحظى 

إعادة بناء الثقة بن لبنان ودول الخليج.
ــتـــزام لبنان  وأكــــد عـــون لــلــوزيــر الــكــويــتــي »الـ
الشرعية  وقــــرارات  الــطــائــف،  اتــفــاق  بتطبيق 

الدولية والقرارات العربية ذات الصلة«.

ــيـــس  ــل، اســـتـــقـــبـــل رئـ ــتــــصــ ــلــــى صـــعـــيـــد مــ عــ
البرملان اللبناني نبيه بري وزير الخارجية 
الــكــويــتــي، الــــذي جـــدد الــتــأكــيــد أن األســـاس 
في زيارته لبنان هو وضع إجــراءات لبناء 
اإلقليمي  لبنان ومحيطه  الثقة مجددًا بن 
والــدولــي، مــكــررًا مضمون الــرســائــل الثالث 
الــتــي يحملها فـــي زيـــارتـــه إلـــى املــســؤولــن 

اللبنانين.
ــــري أي  ــر الـــكـــويـــتـــي تــحــمــيــلــه بـ ــوزيــ ونـــفـــى الــ
»حزب الله«. وقــال إن »الــزيــارة فقط  رسالة لـ
ــا الـــتـــي قــدمــتــهــا  ــهــ هــــي لــتــقــديــم األفــــكــــار ذاتــ
نــجــيــب  الــــــــــوزراء  لـــرئـــيـــس  )األول(  ــاألمــــس  بــ
ميقاتي وصباحًا )أمس( للرئيس عون، ومن 

ثم قدمتها للرئيس بري«.
ــار الـــجـــولـــة الــلــبــنــانــيــة، عـــقـــد وزيــــر  ــ ــــي إطــ وفـ
الداخلية  وزيــر  مع  لقاء  الكويتي  الخارجية 
الــلــبــنــانــي بــســام املـــولـــوي، الــــذي أكـــد مــوقــف 
لبنان ووزارتــــه مــن كــل األمـــور الــتــي تحصل 
في لبنان وكل ما قد يشكل أذى لفظيًا لدولة 
الــكــويــت، ومــا يتعلق أيــضــًا بضبط الــحــدود 
الــشــدة في  وتهريب املــخــدرات. وأكــد اعتماد 
تطبيق القوانن 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.
اللقاء تطرق إلى  قــال الصباح إن  من جهته، 
نعرفه  الــذي  بلبنان  متعلق  األول  هاجسن، 
فــي أي  أال يستغل  الــذي يجب  املميز  املتألق 
عدوان لفظي أو غيره، و»استعرض لي وزير 
التي قامت بها  الفعلية  الداخلية اإلجـــراءات 
لوضع  شخصيًا  وهــو  اللبنانية،  السلطات 
حّد لهذه األمور وعدم تكرارها في املستقبل. 
ونــحــن نــقــدر مــا يــقــوم بــه، وهــنــاك مسؤولية 
على الدولة اللبنانية في هذا األمر، على أمل 

أن نرى أكثر أفعااًل في القريب العاجل«.
ــول الــــوزيــــر  ــ ــلـــى حــــد قــ ــي، عـ ــانــ ــثــ الــــهــــاجــــس الــ
الـــكـــويـــتـــي، مــتــعــلــق بــتــصــديــر آفــــة املـــخـــدرات 
ورغبة  »مطالبات  وهــنــاك  لبنان،  خـــارج  إلــى 
الــدولــة كلها بأيدي  بــأن تكون منافذ  عــارمــة 
سلطات الدولة. ورأينا أخيرًا تحركًا من وزارة 
إلى  ذاهــبــة  فــي ضبط شحنة كانت  الداخلية 
آلــيــات لضمان عدم  الــكــويــت. ونتمنى وضــع 
مرور شحنات إلى الكويت واملنطقة، وإيجاد 
آلـــيـــة نــاجــعــة ملــنــع آفــــة املــــخــــدرات مـــن املــــرور 
والعبور إلــى خــارج لبنان، وهــذه كلها أفكار 
مطروحة بيد السلطات اللبنانية لدراستها«.

الكويتي  الخارجية  وزيــر  أعلن 
الصباح،  المحمد  ناصر  أحمد 
خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
نظيره اللبناني عبد اهلل بو حبيب، 
تحمل  ــروت  ــي ب إلـــى  زيـــارتـــه  أن 
»تــعــاطــف  ــى  ــ األولـ ــل،  ــائـ رسـ  3
ــن وتـــــآزر مـــع شعب  ــام ــض وت
رغبة  »هناك  أن  والثانية  لبنان«. 
رونقه  لبنان  الستعادة  مشتركة 
األمر  هذا  يكون  ولكي  وتألقه. 
في  التدخل  عدم  ينبغي  فعاًال، 
العربية  للدول  الداخلية  الشؤون 
بشكل  والخليجية  عــام،  بشكل 
ــة  ــاص«. والــثــالــثــة »هـــي رؤي ــ خ
كويتية وخليجية حيال لبنان، وأن 
يكون واقفًا صلبًا على قدميه، 
للعرب  قوة  هو  القوي  فلبنان 
جميعًا، وهنا تأتي أهمية إيفاء 

لبنان بالتزاماته الدولية«.

3 رسائل لزيارة 
بيروت

بيروت ـ العربي الجديد

ــيــــار املــســتــقــبــل« فــي  ــيـــس »تــ ــد رئـ ــ أكـ
ــــالل  ــد الـــــــحـــــــريـــــــري، خـ ــ ــعـ ــ ــان سـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
انــضــمــامــه إلـــى الــتــحــرك الــــذي نفذه 
ــام بـــيـــت الــــوســــط فــي  ــ ــروه أمــ ــنـــاصـ مـ
بيروت أمس األحد، دعمًا له ورفضًا 
الــعــزوف عــن املشاركة  إلــى  لتوجهه 
في االنتخابات البرملانية املقبلة، أن 
نمّر بها صعبة، وهذا  التي  »األيـــام 
لــكــم ولكل  مــفــتــوحــًا  الــبــيــت سيبقى 

اللبنانين«.
وتــتــجــه األنــظــار إلـــى كلمة الــحــريــري 
ــتــــي مــــن املــتــوقــع  ــيــــوم االثــــنــــن، والــ الــ
أن يــعــلــن فــيــهــا عـــزوفـــه عـــن الــتــرشــح 
لالنتخابات النيابية، املنتظر عقدها 
املقبل، بعدما عجزت  مــايــو/أيــار  فــي 
املــشــاورات األخــيــرة التي قــام بها مع 
عدد من القادة السياسين ومسؤولن 
فــي تــيــاره عــن ثنيه عــن قـــراره ودفعه 
التراجع عــن هــذه الخطوة. ومن  إلــى 
املــرتــقــب أن يــحــســم الـــحـــريـــري أيــضــًا 
االثــــنــــن مـــصـــيـــر »تــــيــــار املــســتــقــبــل« 
الــســيــاســي واالنـــتـــخـــابـــي، مـــع تــأكــيــد 
غير  أنهم  ومسؤولن حزبين  نوابه 
الــذي سيتخذه  الــقــرار  محاطن بجّو 

بهذا الصدد، وسط معلومات ترددت 
ــنـــواب  ــلـ ــار لـ ــيــ ــخــ ــه ســــيــــتــــرك الــ ــ ــ عـــــن أنـ
ــقـــاق، ولــكــن  ــتـــحـ بـــاملـــشـــاركـــة فــــي االسـ
بــصــفــتــهــم الــشــخــصــيــة ال الــحــزبــيــة. 
ــر عــالمــات استفهام  ويــفــتــح هـــذا األمـ
عدة حول مصير قيادين في التيار، 
النائبة عن صيدا  على رأسهم عمته 
جنوب لبنان بهية الحريري، والذين 
يرغبون في خوض غمار االنتخابات، 
وهـــــو مــــا تــــركــــز الـــبـــحـــث بـــشـــأنـــه فــي 
الــبــيــت الــحــزبــي الــداخــلــي. وأدى هــذا 
ــر إلــــى طــــرح مــجــمــوعــة مـــســـارات  ــ األمـ
التيار وخوضه  لبقاء  الحريري  على 
االستحقاق النيابي. وقد حرص عدد 
من النواب، سواء في »تيار املستقبل« 
أو خـــارجـــه مـــن املــؤيــديــن لــلــحــريــري، 
عــلــى تــأكــيــد أن عـــزوفـــه عـــن الــتــرشــح 
يـــعـــنـــي حـــتـــمـــًا خـــروجـــهـــم أيــــضــــًا مــن 

املــعــركــة االنــتــخــابــيــة. وزار الــحــريــري 
ــواب نبيه  ــنــ أمــــس رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــاون الــســيــاســي  ــعــ بـــــري، بــحــضــور املــ
علي  النائب  الــنــواب  مجلس  لرئيس 
حــســن خــلــيــل ومــســتــشــار الــحــريــري، 
هاني حمود. وذكرت الوكالة الوطنية 
لــإعــالم أنــه جــرى خــالل اللقاء، الــذي 
ــة ونـــصـــف  ــ ــاعـ ــ ــــن سـ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــر أكـ ــمــ ــتــ اســ
العامة  البحث في األوضــاع  الساعة، 
وآخـــر املــســتــجــدات. وغــــادر الــحــريــري 

من دون اإلدالء بأي تصريح.
ــيــــار املــســتــقــبــل«  ــان مـــنـــاصـــرو »تــ ــ وكــ
كان  أبرزها  تحركات،  نفذوا سلسلة 
السبت املاضي في الطريق الجديدة 
ــــي الــــعــــاصــــمــــة، وأمـــــــس أمـــــــام بــيــت  فـ
الــوســط فــي بــيــروت، دعمًا للحريري 
ــًا لـــقـــرار  ونـــهـــجـــه الـــســـيـــاســـي ورفــــضــ
عـــزوفـــه عـــن الـــتـــرشـــح لــالنــتــخــابــات. 
وشـــــــدد املــــنــــاصــــرون مــــن أمـــــــام مــقــر 
الــحــريــري فــي الــتــحــرك، الــــذي انضم 
ــادة فـــي »تــيــار  ــ ــواب وقــ ــ الـــيـــه أيـــضـــًا نـ
ــن يــتــخــلــوا  املــســتــقــبــل«، عــلــى أنـــهـــم لـ
عـــنـــه، ولــــن يــســمــحــوا بـــتـــرك الــســاحــة 
لــلــغــيــر، وال ســيــمــا الــخــصــوم الــذيــن 
ــــالل عــــزوفــــه  ــغـ ــ ــتـ ــ ــــون السـ ــارعـ ــ ــــسـ ــيـ ــ سـ

وابتعاده عن املشهد السياسي.

وقف التدخل بشؤون 
الدول العربية ومنع 

تهريب المخدرات

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

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

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 املعّدة 
لالستهالك الداخلي، أمام نفاد 

الصبر الدولي واستمرار تدهور 
األوضاع في البالد.

وأكد السفير األميركي في تونس 
دونالد بلوم لرئيسة الحكومة نجالء 

بودن، الشهر املاضي، »أهّمية أن 
تؤّمن تونس من اآلن فصاعدًا عملّية 

افة تشمل 
ّ
تشاور سياسي شف

الجميع«.
وقال السفير األملاني بيتر بروغل، 
في محادثة مع وزيرة املالية سهام 

بوغديري نمصية، بمناسبة دفع 
قرض بقيمة 100 مليون يورو 

لتونس أخيرًا، إن »قرار الدفع تم على 
أساس الثقة من أن خريطة الطريق، 

التي أعدها رئيس الجمهورية )قيس 
سعّيد(، ستمهد الطريق للعودة 

إلى النظام الدستوري، واستعادة 
املكتسبات الديمقراطية في البالد«.

وفي بيان اإلليزيه بشأن مكاملة 
سعّيد والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، السبت املاضي، فقد دعا 
األخير سعّيد إلى تنفيذ »مرحلة 

انتقالية جامعة«. كما »أشاد بإعالن 
جدول زمني ملرحلة انتقالية، وشجع 

سعّيد على تنفيذ هذا االنتقال ضمن 
إطار جامع إلى أقصى حد ممكن«. 

وأعلن أّن سعّيد »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 سعّيد إلى 

ضرورة وضع خطة تشاركية 
للمرحلة املقبلة، يواصل األخير عزفه 

املنفرد، غير آبه بذلك.

األحــد،  أمــس  العربية  الجامعة  انضمت 
بــإعــادة تصنيف  الــدعــوات املطالبة  إلــى 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن الــيــمــنــيــة إرهـــابـــيـــة، 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــهــــجــــوم األخـــــيـــــر الـــــذي  عــ
شنته الــجــمــاعــة بــطــائــرات مــســّيــرة على 
اإلمــــــــــارات، فــيــمــا تـــواصـــلـــت االتـــهـــامـــات 
لــلــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
ــارة عــلــى ســجــن في  ــ بــاملــســؤولــيــة عـــن غـ
بمقتل  تسببت  الــيــمــن،  بــشــمــال  صــعــدة 
ــعــــشــــرات. ودانـــــــت الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة  الــ
أمــــس األحــــــد، إثــــر اجـــتـــمـــاع طـــــارئ على 
مستوى املندوبن الدائمن في القاهرة، 
»الــهــجــمــات اإلرهـــابـــيـــة« األخــــيــــرة الــتــي 
في  اليمنية  الحوثي«  »مليشيا  نفذتها 
 دول الــعــالــم أجــمــع الى 

ً
ــارات، داعــيــة ــ اإلمـ

تــصــنــيــف »هـــــذه املــلــيــشــيــا كـــإرهـــابـــيـــة«. 
وقــالــت الجامعة فــي قــرار صــدر إثــر هذا 
االجــتــمــاع الــطــارئ الـــذي عقد بــنــاء على 
طــلــب إمـــاراتـــي وبــرئــاســة الــكــويــت، إنها 
»تـــســـتـــنـــكـــر بــــشــــدة الــــهــــجــــوم اإلرهــــابــــي 
واألهـــداف  املدنين  على  واآلثـــم  الغاشم 
املــدنــيــة مــن قــبــل املــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة«. 
وأكد مجلس الجامعة العربية أن »هذه 
ــتـــي ارتــكــبــتــهــا  ــيــــة الـ ــابــ الـــهـــجـــمـــات اإلرهــ
املــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اإلرهـــابـــيـــة تشكل 
ــقــــانــــون الــــدولــــي  ــلــ ــتــــهــــاكــــًا صـــــارخـــــًا لــ انــ
والــقــانــون الـــدولـــي اإلنــســانــي، وتــهــديــدًا 
الحيوية  املــدنــيــة  املــنــشــآت  على  حقيقيًا 
وإمـــــدادات الــطــاقــة واســتــقــرار االقــتــصــاد 
العاملي، كما تشكل تهديدًا للسلم واألمن 
»تأييده  املجلس  أكــد  كما  اإلقــلــيــمــيــن«. 
ودعــمــه لحق دولـــة اإلمــــارات فــي الــدفــاع 
عن النفس ورد العدوان بموجب القانون 
الــدول  الــدولــي«. وطالب مجلس جامعة 
الــدول بتصنيف مليشيا  العربية »كافة 

الحوثي كمنظمة إرهابية«.
ـــوع املـــاضـــي  ــبـ وتـــبـــنـــى الـــحـــوثـــيـــون األســ
هــجــومــًا عــلــى أبــوظــبــي قــتــل فــيــه ثــالثــة 
أشخاص، مشيرين إلى أنهم استخدموا 
ــائــــرات مـــســـّيـــرة. وقــد  فــيــه صـــواريـــخ وطــ
ــــرى داعـــن  ــــددوا بــتــنــفــيــذ هــجــمــات أخـ هــ
ــــى االبـــتـــعـــاد عــــن »املـــنـــشـــآت  املـــدنـــيـــن إلـ
الــحــيــويــة«. وقـــال مــنــدوب اإلمــــارات لدى 

الــجــامــعــة، حــمــد الــشــامــســي، فـــي كلمته 
خـــــالل الـــجـــلـــســـة أمــــــس، إن »مــلــيــشــيــات 
ــل الـــتـــعـــنـــت وتـــتـــابـــع  ــ ــــواصــ الــــحــــوثــــي تــ
االعــــــــتــــــــداءات عـــلـــى الـــيـــمـــن واإلمـــــــــــارات 
واملــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة«. وأعـــرب 
عن تطلع بالده »ملوقف عربي حازم ضد 
للحوثين«، مضيفًا  اإلرهــابــيــة  األعــمــال 
أن »التصعيد الحوثي هو خطوة لنشر 
اإلرهاب باملنطقة«. بدوره، دعا املندوب 
الرحمن  عبد  الجامعة،  لــدى  الــســعــودي 
»اتخاذ  إلــى  الدولي  املجتمع  بن سعيد، 
الــحــوثــي  مــوقــف حــاســم ضــد مليشيات 

ومن يقف خلفها«. 
ــــدت مــنــظــمــة »أطـــبـــاء بال  ــاء، أكـ ــنــ فـــي األثــ
حدود« أنه ال توجد »أي طريقة إلنكار« 
ها أخيرًا 

ّ
الغارة التي اتهم التحالف بشن

اليمن  على سجن في صعدة في شمال 
أدت إلى مقتل العشرات، بينما تواصلت 
عمليات اإلنقاذ أمس األحــد للبحث عن 

ناجن أو مفقودين.
السعودية  تــقــوده  الـــذي  التحالف  وكـــان 
فـــي الــيــمــن نــفــى أول مـــن أمــــس الــســبــت، 
أنها  الغارة، معتبرًا  املعلومات عن هذه 
ــن الــــصــــحــــة«. لــكــن  ــة عــ ــاريــ »ادعـــــــــــاءات عــ
منظمة »أطــبــاء بــال حـــدود« أكــدت أنــه ال 
تــوجــد »أي طــريــقــة إلنـــكـــار« مــا وصفته 
ــة غـــيـــر مــــبــــررة« أدت  ــويـ ــه »غـــــــارة جـ ــأنـ بـ
إلـــى مــقــتــل الــعــشــرات وجــــرح نــحــو مائة 
آخـــريـــن. وقـــالـــت املــنــظــمــة فـــي بـــيـــان ليل 
 عــن أحـــد موظفيها 

ً
الــســبــت األحــــد، نــقــال

فــي مدينة صعدة  »الجميع  فــي صــعــدة 
سمع الغارة«. وأضاف »أعيش على بعد 
كيلومتر واحد من السجن واهتز منزلي 

من االنفجارات«.
وارتــفــع إجــمــالــي عــدد القتلى جـــراء هذا 
االستهداف إلى 87 في األقل أمس األحد، 
حسبما أعلنت منظمة أطباء بال حدود. 
ــادرة عـــن »وزارة  ــ ــام صـ ــ بــيــنــمــا تــفــيــد أرقـ
ــأن 82  الــصــحــة« الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن، بــ
ــيــــب 266 آخـــــرون  قـــتـــلـــوا وأصــ شــخــصــًا 
بـــجـــروح. ولــكــن يــتــعــذر الــتــأكــد مـــن هــذه 

األرقام من مصادر مستقلة.

ــبـــاء بال  وأكــــد رئــيــس بــعــثــة مــنــظــمــة »أطـ
حدود« في اليمن، أحمد مهات، في بيان 
أمـــس، أن هـــذه الــغــارة هــي »األحــــدث في 
ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــضــربــات الــجــويــة 
غير املبررة التي نفذها التحالف بقيادة 
ــدارس  ــ الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى أمــــاكــــن مـــثـــل املــ
واملـــســـتـــشـــفـــيـــات واألســـــــــــــواق وحــــفــــالت 
األعـــــــراس والــــســــجــــون«. وأضــــــاف »مــنــذ 
ــا مـــــــــرارًا اآلثــــــار  ــدنـ ــهـ ــة الـــــحـــــرب، شـ ــ ــــدايـ بـ
الــرهــيــبــة لــقــصــف الــتــحــالــف الــعــشــوائــي 
اليمن، بما في ذلــك عندما تعرضت  في 
مستشفيات تابعة لنا للهجوم«. وقالت 
»أطباء بال حدود« إن موظفيها أكدوا أن 
السجن في صعدة دمر وبأن املستشفى 
الــقــريــب ال يملك أســـرة كــافــيــة. وأشـــارت 
إلى أن »املستشفى يواجه وضعًا صعبًا 

للغاية مع وجود جرحى على األرض«.
ر وصــول 

ّ
فــي غــضــون ذلـــك، تــواصــل تــعــذ

الــــســــكــــان إلــــــى اإلنــــتــــرنــــت بـــشـــكـــل كــبــيــر 
أمـــس، بعد أن كــانــت غـــارة جــويــة أخــرى 
لالتصاالت  مــركــزًا  استهدفت  للتحالف 
يوم الجمعة املاضي، في مدينة الحديدة 
الــســاحــلــيــة املــطــلــة عــلــى الــبــحــر األحــمــر، 
الربحية  غير  »نتبلوكس«  ملنظمة  وفقا 
ــتـــرنـــت في  املــخــتــصــة بــمــراقــبــة أمــــن اإلنـ
ــالـــم. وأشــــــــارت املــنــظــمــة إلـــى  ــعـ أنــــحــــاء الـ
ــتـــرنـــت »يــــواصــــل إعــاقــة  أن انـــقـــطـــاع اإلنـ
مراقبة حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم 

املستقلة«.
ــق، أنـــه  ــابــ وأكــــــد الـــتـــحـــالـــف فــــي وقـــــت ســ
اســـتـــهـــدف مــديــنــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــوثــيــون وتــمــر 
عبرها معظم املساعدات الدولية املرسلة 
إلى البالد التي تواجه واحــدة من أسوأ 

األزمات اإلنسانية في العالم.
في غضون ذلــك، قالت حركة »حماس«، 
أمــس األحـــد، إن الــهــتــافــات الــتــي أطلقها 
فلسطينيون ضد دول عربية وخليجية، 
ــــالل مـــســـيـــرة فــي  ــة، خـ ــعـــوديـ ــسـ بــيــنــهــا الـ
قــطــاع غـــزة، مــســاء السبت رفــضــًا لحرب 
وأضافت  موقفها«.  عن  تعّبر  »ال  اليمن 
الحركة، في بيان إن »سياستنا املعروفة 
ــدم الــتــدخــل فـــي شـــؤون  والــثــابــتــة هـــي عـ
ــدول الـــداخـــلـــيـــة«. وتـــابـــعـــت: »الــحــركــة  ــ الــ
تنأى بنفسها عن الصراعات والنزاعات، 
وتدعو لضرورة تجنب كل ما من شأنه 
تمزيق صف األمة ووحدتها، واإلضــرار 
وأكــدت »حماس«  بأمنها واستقرارها«. 
ــاح عــلــى  ــتـ ــفـ ــا تــتــبــنــى »ســـيـــاســـة االنـ أنـــهـ
وخاصة  العالم،  وشــعــوب  دول  مختلف 
العربية واإلســالمــيــة،  الــشــعــوب والــــدول 
احترامها وتقديرها«.  التي هي موضع 
وتــــابــــعــــت: »نـــســـعـــى إلـــــى بـــنـــاء عـــالقـــات 
الـــدول ملــا فيه صالح أمتنا  متوازنة مــع 
وأمــنــهــا ونــهــضــتــهــا، وصـــالـــح قضيتنا 

وشعبنا وتعزيز صموده«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

ارتفع عدد قتلى الغارة 
على سجن صعدة إلى 

87 أمس األحد

الجامعة العربية: 
هجمات الحوثيين 

تنتهك القانون الدولي

الجامعة العربية تدعو لتصنيف 
الحوثيين »جماعة إرهابية«

دانت الجامعة العربية 
أمس األحد، »الهجمات 

اإلرهابية« التي نفذتها 
»مليشيا الحوثي« 

اليمنية في اإلمارات، 
داعية دول العالم 

أجمع لتصنيف هذه 
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الخليفي مساعدًا 
لوزير الخارجية القطري 

للشؤون اإلقليمية

بن  الشيخ تميم  أمــيــر قطر  أصـــدر 
ــد، قـــرارًا  حــمــد آل ثــانــي، أمـــس األحــ
بــتــعــيــن مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
بــــن صـــالـــح الــخــلــيــفــي )الــــصــــورة( 
مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون 
ــفـــي،  ــيـ ــلـ ــخـ الـ ورأس  اإلقــــلــــيــــمــــيــــة. 
الــــذي يــشــغــل مــنــصــب عــمــيــد كلية 
ــاذ املــــشــــارك فــي  ــ ــتـ ــ الـــقـــانـــون واألسـ
الــقــانــون الــتــجــاري بــجــامــعــة قطر، 
ــونـــي ووكــــيــــل قــطــر  ــانـ الـــفـــريـــق الـــقـ
أمــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة، إبــان 
ـــل يــومــهــا 

ّ
األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة. ومـــث

دولة قطر في ثالث قضايا رفعتها 
آنذاك،  الدولية  العدل  أمام محكمة 

للطعن في قانونية الحصار.
)العربي الجديد(

عملية عسكرية في 
ديالى لتعّقب »داعش« 

باشر الجيش العراقي، أمس األحد، 
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة لــتــعــقــب 
جيوب وخاليا لتنظيم »داعش«، في 
محافظة ديالى شرقي البالد، والتي 
شهدت الجمعة اعتداء راح ضحيته 
11 عــنــصــرًا مــن الــجــيــش إثـــر هجوم 
ــًا لـــبـــيـــان أصـــدرتـــه  ــقــ لــلــتــنــظــيــم. ووفــ
خــلــيــة اإلعــــــالم األمـــنـــي الــحــكــومــيــة، 
مــن فرقة  قـــوات مشتركة مؤلفة  فــإن 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة والـــفـــرقـــة املـــدرعـــة 
الــتــاســعــة مـــن الــجــيــش، وفـــرقـــة الـــرد 
الـــســـريـــع ولـــــــواء املـــهـــمـــات الــخــاصــة 
بــالــشــرطــة االتــــحــــاديــــة، وتــشــكــيــالت 
ــرت أمـــس  ــ ــاشـ ــ الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، بـ
األحد »تنفيذ عملية واسعة لتطهير 
العظيم من عصابات  منطقة حاوي 
داعش اإلرهابية، والحدود الفاصلة 
قيادات عمليات ديالى وصالح  بن 

الدين وسامراء«.
)العربي الجديد(

برلسكوني يعالج في 
المستشفى 

 أكد متحدث باسم رئيس الــوزراء 
اإليــــــطــــــالــــــي الــــــســــــابــــــق، ســـيـــلـــفـــيـــو 
بـــرلـــســـكـــونـــي )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
األحد، أن األخير يخضع ملجموعة 
من الفحوص الطبية في مستشفى 
بميالنو، وذلك بعد يوم من إعالن 
ــابـــات  ــتـــخـ ســــحــــب تـــرشـــيـــحـــه لـــالنـ
الــرئــاســيــة اإليــطــالــيــة الــتــي تجرى 
ــنـــــن عـــبـــر الـــتـــصـــويـــت  ــوم اإلثـــ ــيـــ الـــ
الشيوخ،  الــســري ألعــضــاء مجلس 
ــلــــي املــــنــــاطــــق.  ــثــ ــمــ والـــــــــنـــــــــواب، ومــ
وذكـــرت وســائــل إعـــالم إيطالية أن 
برلسكوني تم نقله إلى مستشفى 
طبيبه  يعمل  حيث  رافاييل،  ســان 

الخاص بها.
)أسوشييتد برس(

39 طائرة صينية تخرق 
أجواء تايوان

إن  الــتــايــوانــيــة  ــاع  الـــدفـ قــالــت وزارة 
سالح الجو التايواني سارع مجددًا 
ــتـــحـــذيـــر 39 طـــائـــرة  لـ أمــــــس األحــــــــد 
صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي 
ــلـــتـــوتـــر عــبــر  ــــي أحــــــــدث تـــصـــاعـــد لـ فـ
مضيق تايوان. وأضافت الــوزارة أن 
34 طــائــرة مقاتلة إضــافــة إلـــى أربــع 
مــــن طــــائــــرات الــــحــــرب اإللــكــتــرونــيــة 
ــدة شـــاركـــت فـــي املهمة  ــ وقـــاذفـــة واحـ

الصينية أمس. 
)رويترز(

باكستان تفرج عن 20 
صيادًا هنديًا

أفــــرجــــت بـــاكـــســـتـــان، أمـــــس األحـــــد، 
ــانــــت  كــ ــًا  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ هـ 20 صـــــــيـــــــادًا  عـــــــن 
ــم  ــهــ ــولــ ــم بـــــــدعـــــــوى دخــ ــتــــجــــزهــ تــــحــ
وزارة  وأفــــادت  اإلقــلــيــمــيــة.  مياهها 
الــداخــلــيــة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي بــيــان، 
بــــــأن الـــصـــيـــاديـــن املـــحـــتـــجـــزيـــن تــم 
إطــالق سراحهم من سجن بمدينة 
أن  وأوضــحــت  الساحلية.  كراتشي 
إلــى مدينة  الصيادين جــرى نقلهم 
الهـــــور لــتــســلــيــمــهــم الـــيـــوم اإلثــنــن 

للسلطات الهندية في معبر واكاه.
)األناضول(
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االحتالل يرفع ميزانية 
محاربة حركة 

المقاطعة 

ــتــــالل  ــة االحــ ــومـ ــكـ ــيــــس حـ ــلــــن رئــ أعــ
ــلـــي نــفــتــالــي بـــيـــنـــت، فــي  ــيـ ــرائـ اإلسـ
االجـــتـــمـــاع األســـبـــوعـــي لــلــحــكــومــة، 
أمس األحــد، أن حكومته سترصد 
ميزانيات إضافية ملواجهة نشاط 
 ،»BDS« حــركــة املــقــاطــعــة الــدولــيــة
املـــعـــاديـــة  ــم أن »الــــنــــشــــاطــــات  ــ ــ وزعـ
لــلــســامــيــة تـــغـــيـــر مــــن شــكــلــهــا فــي 
أن  إسرائيل  وتدعي  هــذه«.  أيامنا 
وممارساتها  لنشاطها  انتقاد  أي 
االحــتــاللــيــة والــعــنــصــريــة هـــو 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 
عــامــًا(، الــذي قضى فــي الثاني من 
القرب  الثاني  يناير/كانون  شهر 
قرب بلدته جلجليا شمال رام الله، 
ــة االحـــتـــالل بــشــأن حــادثــة  ــ إن روايـ
ــتـــي نــشــرت  ــد، والـ ــعـ اســتــشــهــاد أسـ
أمــس األحــد في صحيفة يديعوت 
أحــرونــوت كــاذبــة، وهــدفــهــا تبرئة 
ــيــــن. وفــيــمــا  ــلــ ــيــ الــــجــــنــــود اإلســــرائــ
ادعـــت الــروايــة أن جــنــود االحــتــالل 
الذين أوقفوا عمر أسعد في ساعة 
بأي  يقوموا  لــم  الليل  مــن  متأخرة 
اعتداءات عليه أو ضربه والتنكيل 
به، أكد عبد اإلله أسعد أن الشهود 
الذين كانوا معتقلن بجوار أسعد 
ملقى على بطنه  رأوه  أنهم  أكـــدوا 
ووجهه على األرض ال على كرسي. 
)العربي الجديد(

األردن: انقسام حول 
نوايا التصويت

كشفت دراسة أردنية جديدة أعدها 
مـــركـــز الــــحــــيــــاة  – راصــــــد ملــراقــبــة 
عـــلـــنـــت نــتــائــجــهــا 

ُ
االنـــتـــخـــابـــات، وأ

أمس األحد، أن حوالي 61 في املائة 
من األردنيات واألردنين ال ينوون 
املــشــاركــة فــي انــتــخــابــات املجالس 
ــة ومــــجــــالــــس املـــحـــافـــظـــات  ــديـ ــلـ ــبـ الـ
املــقــررة فــي 22 مــــارس/آذار املقبل. 
املائة  فــي   23.2 املقابل يخطط  فــي 
 15.9 يحسم  لــم  بينما  للمشاركة 
بــاملــائــة مــوقــفــه. وبــيــنــت الـــدراســـة، 
أن  مستجيبا،   3116 شملت  الــتــي 
31.7 بــاملــائــة مــن الــذيــن ال يــنــوون 
ــة قــــالــــوا إنـــهـــم لــــم يـــجـــدوا  ــاركـ املـــشـ
يــســتــحــق  ــة  ــحــ ــرشــ مــ أو  ــًا  ــحــ ــرشــ مــ

التصويت.
)العربي الجديد(

احتجاج في الخرطوم 
رفضًا لالنقالب

نظم عشرات املستشارين في وزارة 
العدل السودانية وقفة احتجاجية، 
أمـــــس األحــــــــد، أمــــــام مـــقـــر الــــــــوزارة 
ــرطــــوم، رفـــضـــًا لــالنــقــالب  ــخــ فــــي الــ
الحكم  العسكري واملطالبة بعودة 
في  املستشارون  واصطف  املــدنــي. 
صف طويل أمــام الـــوزارة وحملوا 
الفـــتـــات تــدعــو إلــــى »ســـيـــادة حكم 
املتظاهرين  قــتــل  الــقــانــون، ووقـــف 
الــطــوارئ«  السلمين، ورفـــع حــالــة 

املعلنة.
)العربي الجديد(

الخارجية السودانية: 
حريصون على االنتخابات

أكدت الخارجية السودانية، األحد، 
حرص الدولة على إجراء انتخابات 
ــة بــــنــــهــــايــــة الـــفـــتـــرة  ــ ــهـ ــ ــزيـ ــ حـــــــرة ونـ
الــبــالد، وبمشاركة  االنــتــقــالــيــة فــي 
املجتمع الــدولــي. وجــاء ذلــك خالل 
الخارجية،  وزارة  وكيل  لقاء جمع 
ورؤســـاء  بشير،  الــلــه  عبد  السفير 
واملنظمات  الدبلوماسية  البعثات 
لدى  املعتمدة  والدولية  اإلقليمية 
بــالده، في مقر الــوزارة بالعاصمة 
الــخــرطــوم، بــحــســب وكــالــة األنــبــاء 

الرسمية »سونا«.
)األناضول(

اإلطار التنسيقي أبلغ 
الصدر رفضه التخلي 

عن المالكي

الصدر خيّر »اإلطار« 
بين قبول شروطه أو 

التوجه للمعارضة

رام اهلل ـ نائلة خليل

ــبـــدو أن الـــســـبـــاق نـــحـــو خــالفــة  يـ
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــــــبـــــــاس، بــــــــــات أقــــــصــــــر وأكـــــثـــــر 
ــرار األخـــيـــر اخــتــيــار عضو  ــ ســخــونــة، مـــع قـ
الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لـــحـــركـــة »فــــتــــح«، حــســن 
الشيخ، عضوًا في اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية، خلفًا للراحل صائب 
ــع تـــرجـــيـــح أن يــشــغــل الــشــيــخ  عــــريــــقــــات، مــ
التنفيذية  اللجنة  سر  أمانة  منصب  أيضًا 
للمنظمة )الذي كان يشغله عريقات كذلك(، 
ما يعني أنه دخل سباق خالفة »أبو مازن« 

بشكل عملي، ومن مسافة أقصر.

ترشيح  على  داخل »فتح«  إجماع  ال 
حسين الشيخ

»العربي  وكشفت مصادر رفيعة املستوى لـ
الــجــديــد«، أنــه لــم يكن هــنــاك أي إجــمــاع في 
الــلــجــنــة املــركــزيــة لــحــركــة »فـــتـــح«، لترشيح 
ــكـــون عــضــو  ــيـ ــا حـــســـن الــــشــــيــــخ، لـ عـــضـــوهـ
 
ً
فضال التحرير،  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
عن تجديد عضوية عزام األحمد وانتخاب 

روحي فتوح لرئاسة املجلس الوطني.
»فتح«  وبينما أورد بيان اللجنة املركزية لـ
 »هذه 

ّ
أن ذلك تم باإلجماع، قالت املصادر إن

القرارات جاءت من الرئيس عباس مباشرة، 
ولــــم تــخــضــع ألي تــصــويــت أو إجـــمـــاع أو 
أو غير مباشر من أعضاء  انتخاب مباشر 
اللجنة املركزية«. وأضافت املصادر أنه »كما 
جــرت الــعــادة مــن قبل الرئيس )عــبــاس(، لم 
يخضع قرار ترشيح الشيخ ألي تصويت أو 
إجماع، إذ قال في اجتماع اللجنة املركزية 
األخـــيـــر: أنــــا بــرشــح حــســن الــشــيــخ للجنة 

التنفيذية ملنظمة التحرير، من ضد؟«.
فتح  مركزية  عضو  »رد  املــصــادر:  وتابعت 
 :

ً
توفيق الطيراوي على الرئيس عباس قائال

السؤال من مع؟ وليس من ضد؟ مش هيك 
التصويت، ولكن من حقك أن ترّجح مرشح 
عــلــى آخـــر. لــكــن الــرئــيــس عــبــاس كـــان قـــراره 

جاهزًا«.
وبحسب املــصــادر، األمــر ذاتــه كــرره عباس 
عندما قرر أن يكون عضو اللجنة املركزية 
»فــتــح«، روحـــي فــتــوح )73 عــامــًا(، رئيسًا  لـــ

عــــبــــاس. إذ يـــنـــظـــر لـــشـــاغـــل هـــــذا املــنــصــب 
عــلــى أنـــه املــرشــح املــرتــقــب لــرئــاســة اللجنة 
السلطة  وكذلك  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
منصب  يشغل  عباس  وكــان  الفلسطينية. 
أمن سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، لكن 
 هـــذا املــنــصــب يشغله 

ّ
قــبــل ذلـــك الــوقــت ظـــل

في  أحــــزاب صــغــيــرة  أعــضــاء  أو  مستقلون 
املنظمة.

غياب العمل المؤسساتي
من جهته، قال القيادي املفصول من اللجنة 
في  القدوة،  ناصر  »فتح«،  لحركة  املركزية 
حديث مع »العربي الجديد: »ما نراه اليوم 
هــو اســتــمــرار ملــا كــانــت عليه األوضــــاع في 
الــفــتــرة الــســابــقــة«. وأوضــــح »ال يــوجــد أي 
التزام بالعمل املؤسساتي من حيث التقّيد 
ــلـــوائـــح واألنـــظـــمـــة وتــقــالــيــد  بـــالـــقـــانـــون والـ
بــضــرورة وجــود  يــوجــد تمسك  العمل، وال 
الوطني  للعمل  كطريق  الــوطــنــي،  الــتــوافــق 
أن »ما يجري في  القدوة  املشترك«. وتابع 
منظمة التحرير هو تعبير عن هذا الوضع 
ــو أيــضــًا مـــا يــجــري في  بــشــكــل واضــــح، وهـ

فتح من عدم التمسك بالتوافق الداخلي«.
ــانــــت الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لـــحـــركـــة »فـــتـــح«  وكــ
أصــــدرت قــــرارًا بفصل الـــقـــدوة، فــي مـــارس/
ــــي، بــســبــب مــواقــفــه  ــــاضـ املـ ــام  ــعــ الــ ــن  آذار مــ
»املعلنة املتجاوزة للنظام الداخلي للحركة 
القرار.  وقراراتها واملس بوحدتها«، حسب 

وتــجــديــد  الفلسطيني،  الــوطــنــي  للمجلس 
ــد فــــي عـــضـــويـــة الــلــجــنــة  ــمــ بـــقـــاء عــــــزام األحــ
ــتـــح«،  لــتــنــفــيــذيــة ملــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر عــــن »فـ
للحركة  املــركــزيــة  اللجنة  اجــتــمــاع  لينتهي 
ببيان يوم 18 يناير/كانون الثاني الحالي 
يؤكد الوصول إلى هذه القرارات باإلجماع.

ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن »أعـــضـــاء مــركــزيــة 
فــتــح ال يـــريـــدون أي مــواجــهــة مــع الــرئــيــس 
مــحــمــود عــــبــــاس«. وقـــالـــت املــــصــــادر »كـــان 
خيار الرئيس في اجتماع اللجنة املركزية 
ــى عــقــد  قــبــل املـــاضـــي لــلــحــركــة، الــــذهــــاب إلــ
مــقــررًا  )كـــان  الفلسطيني  املــركــزي  املــجــلــس 
عــقــده فــي 20 يــنــايــر الــحــالــي(، وهــنــاك يتم 
اللجنة  في  فتح  مقعد حركة  حــول  الحسم 
بما  التزم عباس  »لو  التنفيذية«. وتابعت 
قاله، ملا كان الشيخ لينجح أو يكون له حظ 
في املنصب الذي ناله )الذي يمنحه رئاسة 
دائــــرة املــفــاوضــات فــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر(، 
بسبب حساسية هذا املنصب الذي يعطيه 
نفوذًا وشرعية أكبر، ويجعله يقترب أكثر 

من منصب الرئيس«.
ــال عـــضـــو الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
ــي، فــــي حــديــث  ــ ــبـــاس زكــ لـــحـــركـــة »فــــتــــح«، عـ
ــد يـــريـــد أن  مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ال أحــ
يزاحم على منصب دائرة املفاوضات خلفًا 
لعريقات، ومــنــذ وفـــاة األخــيــر والــشــيــخ هو 
الـــذي يــقــوم بمهمة الــتــفــاوض مــع إسرائيل 
وأمــيــركــا، وواضــــح أنـــه ال يــوجــد فينا أحــد 

يريد هذه املهمة«.
ــتـــوح قـــد تم  ــان الــشــيــخ وفـ ــا إذا كــ ــول مـ ــ وحـ
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 86 سنة؟«.
ــر الـــلـــجـــنـــة  ــ ــكــــون أمـــــــن ســ ــيــ ــن ســ ــ وحـــــــــول مــ
حسن  املــقــبــل؛  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
ــمــــد، قــــال زكـــــي: »راح  الــشــيــخ أم عـــــزام األحــ
يقعدوا عند أبو مازن وهناك سيتم االتفاق، 
ــا فــي  وأعـــتـــقـــد أن األمــــــــور بــتــمــشــي ألنـــــه مــ
ــان تــنــتــخــب منصب  فــصــائــل قــويــة مــثــل زمــ

أمانة السر، لذلك األمور ستكون سلسة«.
ويعتبر منصب أمن سر اللجنة التنفيذية 
ــو »بـــيـــت الــقــصــيــد«  ــحـــريـــر، هــ ــتـ ملــنــظــمــة الـ
فـــي املـــعـــركـــة الــســاخــنــة الــصــامــتــة لــخــالفــة 

لكن هــذا الــقــرار لــم تتم املــصــادقــة عليه من 
املجلس الثوري لحركة فتح، حسب النظام 
الداخلي للحركة، ليصبح نافذًا، على الرغم 
من أن املجلس الثوري اجتمع أكثر من مرة 

منذ ذلك الحن.
ــعـــربـــي  ــه مــــع »الـ ــثـ ودعـــــــا الـــــقـــــدوة فــــي حـــديـ
الـــجـــديـــد«، إلــــى مــقــاطــعــة املــجــلــس املـــركـــزي 
املــخــطــط عــقــده مطلع الــشــهــر املــقــبــل، وقـــال: 
ــــد ألي شـــرعـــيـــة،  ــاقـ ــ فـ املــــــركــــــزي  »املــــجــــلــــس 
والــنــتــائــج املــتــرتــبــة عــلــيــه ال شــرعــيــة لــهــا«. 
ــاءل »كــــيــــف يـــمـــكـــن تــــصــــّور انـــتـــخـــاب  ــ ــسـ ــ وتـ
رئــاســة املــجــلــس الــوطــنــي وأعــضــاء اللجنة 
التنفيذية، في غياب عقد املجلس الوطني؟ 
مضيفًا أن »فكرة أن املجلس الوطني فّوض 
ــر عــلــى انــتــهــاك  املــجــلــس املـــركـــزي مـــثـــال آخــ
القدوة: »ال يمكن  القانون واللوائح«. وقــال 
نفسه،  يلغي  أن  كبير  لجسم  اإلطـــالق  على 

ويفّوض كل صالحياته لجسم صغير«.

عوامل ساعدت حسين الشيخ
وحسب املصادر التي تحدثت مع »العربي 
ــــع الـــســـيـــئ لــحــركــة  ــد«، فـــــإن »الـــــوضـ ــديــ ــجــ الــ
فــتــح، والــتــنــافــس الــحــاد بــن بعض أعضاء 
ــيـــخ مــــن الـــرئـــيـــس  ــا، وقـــــــرب الـــشـ ــهـ ــتـ ــزيـ مـــركـ
عباس، وتحالفه مع رئيس جهاز املخابرات 
ــــرج، وتـــفـــرده بــمــلــف هيئة  الــعــامــة مـــاجـــد فـ
االحتالل  مــع  الفلسطينية  املدنية  الــشــؤون 
والجهود  عــامــًا،   15 مــدار  على  اإلسرائيلي 
الــتــي بــذلــهــا لــعــودة االتـــصـــاالت مــع اإلدارة 
ــفــــوذه الـــخـــارجـــي،  األمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، ونــ
كــلــهــا عــوامــل اجــتــمــعــت لــيــصــل الــشــيــخ إلــى 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة، مـــع ترجيح 
كبير أن يصل الحقًا إلــى أمانة سر اللجنة 

ــفـــّرد الــشــيــخ )62 عــامــًا(  ــتـ الــتــنــفــيــذيــة«. ويـ
بــقــيــادة املــفــاوضــات الــيــومــيــة »مــفــاوضــات 
ــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي،  ــتـ ــ ــــوم بــــيــــوم« مــــع االحـ يــ
ــه رئــــــيــــــســــــًا لـــــــلـــــــشـــــــؤون املـــــدنـــــيـــــة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــصـ بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة ورئــــيــــس لـــجـــنـــة الــتــنــســيــق 
املدنية العليا منذ عام 2007. وتعتبر هذه 
اللجنة بحسب موقعها اإللكتروني »حلقة 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  بن  الوصل 
وكافة مؤسسات السلطة املدنية مع الطرف 
اآلخر«؛ أي االحتالل اإلسرائيلي بما يشمل 
وسجل  والــتــصــاريــح  واملــعــابــر  التسهيالت 

السكان، ودخول البضائع واألشخاص.
التنظيمية  املــنــاصــب  فـــي  الــشــيــخ  وتــــــدّرج 
فـــي حـــركـــة فــتــح عــلــى مــــدى ســـنـــوات، وهــو 
معتقالت  في  عامًا   11 أمضى  أسير محرر 

االحتالل، ويتقن اللغة العبرية.
ــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  ــاة أمــــن سـ ــ ومـــنـــذ وفـ
ــات فــي  ــقــ ــريــ ملـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر صــــائــــب عــ
تـــولـــى   ،2020 الــــثــــانــــي  نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
السفراء  لــقــاء  مــن  جميعها،  مهامه  الشيخ 
والقناصل، إلى تولي االتصاالت مع اإلدارة 
ــاء املـــســـؤولـــن األمــيــركــيــن  ــقـ األمــيــركــيــة ولـ
جنبًا إلى جنب مع رئيس جهاز املخابرات 

ماجد فرج.
وحــســب مـــصـــادر »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فقد 
ــر  ــون الـــــــــروس، مـــثـــل وزيــ ــؤولــ ــســ أوصــــــى املــ
ــيـــرغـــي الفــــــــــروف، بــالــشــيــخ  الــــخــــارجــــيــــة سـ
لتولي منصب  عــام،  لــدى عباس قبل نحو 
أول  الشيخ  تلقي  يفّسر  مــا  عــريــقــات. وهــو 
تهنئة له بمنصبه الجديد في 21 من الشهر 
الحالي، من املمثل الخاص لرئيس روسيا 
نائب  للشرق األوسط وأفريقيا،  االتحادية 
في  بوغدانوف،  ميخائيل  الخارجية  وزيــر 

اتــصــال هــاتــفــي. وقـــد تــم نــشــر الــخــبــر على 
صفحة الهيئة العامة للشؤون املدنية.

خالفة محمود عباس
ــب أمـــور خالفته 

ّ
وفــيــمــا يــبــدو أن عــبــاس يــرت

عــبــر اخــتــيــار الــشــيــخ للجنة الــتــنــفــيــذيــة، لكن 
الوجه اآلخر لترتيباته يعني ترحيل األزمات 
وتــعــمــيــقــهــا داخــــل الــبــيــت الــفــتــحــاوي بشكل 
خاص، والنظام السياسي الفلسطيني بشكل 
عـــــام. وحـــســـب املــــصــــادر، فــــإن مــســاعــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي لــلــشــؤون اإلســرائــيــلــيــة 
ــرو، ومـــســـؤولـــن  ــ ــمـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة هــــــــادي عـ
إسرائيلين، أبلغوا عباس ربيع العام املاضي، 
أن األفـــضـــل هـــو عــــدم إجــــــراء أي انــتــخــابــات 
املقبلن  العامن  خــالل  رئاسية  أو  تشريعية 
»مــن  فــإنــه  ــــؤالء،  هـ فــبــحــســب  و2023(.   2022(
األفضل خــالل هــذه الفترة أن يعكف الرئيس 
ألي  تجنبًا  الفلسطيني،  البيت  ترتيب  على 
فـــوضـــى تــتــعــلــق بـــخـــالفـــتـــه«. ورأت املـــصـــادر 
اإلسرائيلية  األميركية  »النصائح  أن  ذاتــهــا 
النظام  بترتيب  فقط  متعلقة  ليست  لعباس، 
أيــضــًا  تــتــعــلــق  وإنـــمـــا  املــتــهــالــك،  الفلسطيني 

بصحة الرئيس وعمره، إذ يبلغ 86 عامًا«.
ويبدو ترحيل أزمة خالفة عباس أو فكفكتها 
مــن خــالل تغيير وخــلــق مــراكــز قــوى جــديــدة، 
هو العنوان األبرز للمرحلة املقبلة، خصوصًا 
إذا ما انعقد مؤتمر حركة »فتح« الثامن، الذي 
سترحل له أزمات الحركة، عبر إعادة هندسة 
فرج  ماجد  بصعود  لـ«فتح«  املركزية  اللجنة 
لعضويتها، وإخراج ناصر القدوة من اللجنة 
املركزية، وإضعاف مروان البرغوثي وجبريل 
ــريـــن مـــن صــقــور الـــحـــركـــة، كما  الـــرجـــوب وآخـ

يدور في كواليس »فتح«.

)Getty( أوصى الفروف بالشيخ لدى عباس لتولي منصب عريقات

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

الشيخ،  حسين  »فتح«،  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  حظوظ  ترتفع 
في خالفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خصوصًا بعدما ُعيّن 
أخيرًا عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على 

الرغم من غياب أي إجماع داخل حركة »فتح« على هذا األمر

تقرير

فيه األطراف السياسية كافة، بما فيها 
التيار الصدري«. وردًا على سؤال حول 
صــحــة مـــا نــقــلــتــه وســـائـــل إعــــالم بــشــأن 
تسوية تقضي بإبعاد املالكي شخصيًا 
مــع إشـــراك تحالفه )دولـــة الــقــانــون( في 
الحكومة، قال الفتالوي: »إبعاد املالكي 
عــن التحالف مــع الــصــدر، ولــكــن إعطاء 
القانون،  حقائب وزاريــة الئتالف دولــة 
رح من 

ُ
كان موضوع نقاش ليس إال، وط

»لكن هذا  أطــراف صديقة«. وتابع  قبل 
األمر ال يمكن القبول به إال بعد موافقة 

املالكي نفسه، والرجل يرفض ذلك«.
ــال الــســيــاســي املـــقـــرب من  فـــي املـــقـــابـــل، قــ
ــنـــاف املــــوســــوي،  »الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري«، مـ
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
ــلــــغ اإلطـــــــار الــتــنــســيــقــي بـــأن  الــــصــــدر »أبــ
لـــهـــمـــا؛ األول  ثــــالــــث  أمــــامــــه خـــيـــاريـــن ال 
حــكــومــة أغــلــبــيــة يــكــون جــــزٌء مـــن اإلطــــار 
فــيــهــا، والــثــانــي الــتــوجــه نــحــو املــعــارضــة 
ولفت  الــحــكــومــة«.  تشكيل  قضية  وتـــرك 
 بهما اإلطار، 

َ
إلى أن »الخيارين لم يرض

التيار  قــواه مع  بكل  املشاركة  يريد  فهو 
ــــى أن  ــوي إلــ ــ ــوسـ ــ الــــــصــــــدري«. وأشــــــــار املـ
»اإلطـــــار الــتــنــســيــقــي يــرفــض تــشــكــيــل أي 
حكومة من دون مشاركة التيار الصدري 
فيها، فهو يدرك أن ذلك سيجعل من عمر 
الحكومة الجديدة قصيرًا جدًا، ولهذا ما 
زال يــفــاوض الــصــدر على املــشــاركــة معًا 
فــي الــحــكــومــة املــقــبــلــة«. وتــابــع: »الــصــدر 
لــــه مــــشــــروع فــــي مـــســـألـــة تــبــنــي حــكــومــة 
ــذا املـــشـــروع  األغــلــبــيــة، فــهــو يـــريـــد مـــن هــ
إعـــــــادة هــيــبــة الــــدولــــة وفــــــرض الـــقـــانـــون 
وتقديم الفاسدين للمحاكمة، إضافة إلى 
حصر السالح بيد الدولة، وهذا األمر هو 
نقطة الخالف بينه وبن بعض األطراف 
الــذي  الــتــي ال تــريــد املــشــروع  السياسية 

يريده الصدر خالل املرحلة املقبلة«.
وكــشــف املــوســوي عــن »ضــغــوط كبيرة؛ 
داخـــــلـــــيـــــة وخــــــارجــــــيــــــة، تــــــمــــــارس عــلــى 
ــــدم تــنــفــيــذ مـــشـــروع  ــــل عـ الــــصــــدر مــــن أجـ
حكومة األغلبية والتوجه نحو حكومة 
ــر   هـــــذا األمــ

ّ
ــن ــكــ تـــوافـــقـــيـــة«. وأضــــــــاف »لــ

يــرفــضــه الــصــدر حــتــى الــلــحــظــة«. وختم 
ل اإلطــار 

ّ
املــوســوي بالقول إن »عــدم تمث

ــة املـــقـــبـــلـــة أو  ــكـــومـ الــتــنــســيــقــي فــــي الـــحـ
مقاطعته العملية السياسية، كما يلّوح، 
قد يحّوله إلى معارضة مؤذية ومخيفة 
يريد  الصدر  ولهذا،  للمواطن.  بالنسبة 
جـــزءًا مــن اإلطـــار مــعــه، مــن أجــل الحفاظ 

على السلم املجتمعي«.

ــادل املـــانـــع، في  »اإلطـــــار الــتــنــســيــقــي«، عــ
حديث مع »العربي الجديد«، إن تحالفه 
أبلغ الصدر بشكل رسمي، بأنه يرفض 
الــتــخــلــي عـــن املــالــكــي مـــن أجــــل الـــدخـــول 
موّحد،  تحالف  في  الصدرية  الكتلة  مع 
الجديدة.  الحكومة  إلــى تشكيل  وصــواًل 
وأضـــاف أن »اإلطـــار التنسيقي« أوضــح 
ــع الــكــتــلــة  ــ لـــلـــصـــدر بــــأنــــه »يـــتـــحـــالـــف مـ
الصدرية بجميع قــواه من دون التخلي 
ــــدا ذلــــك غــيــر مــمــكــن«.  ــــرف، وعـ عـــن أي طـ
ــون،  ــانــ ــقــ الــ ــــالف دولــــــــة  ــتــ ــ وتـــــابـــــع أن »ائــ
يـــعـــّد أكـــبـــر كــتــلــة لــنــاحــيــة عــــدد املــقــاعــد 
التنسيقي، وهو  البرملانية داخل اإلطار 
ـــل عــنــصــر قـــــوة لـــــه، خـــصـــوصـــًا فــي 

ّ
يـــمـــث

املــقــبــل، ولــهــذا ال يمكن  الــبــرملــانــي  عمله 
التخلي عنه، كما ال يوجد أي مبرر لهذا 
التخلي«. وأكد أن »موقفنا النهائي هو 
أن عــدم دخــول اإلطـــار التنسيقي بشكل 
موّحد مع الكتلة الصدرية، سيدفع قوى 
اإلطـــار إلــى عــدم املــشــاركــة فــي الحكومة 
ــل إلــــــى حــد  ــــد يـــصـ ــــل األمـــــــر قـ ــة، بـ ــلـ ــبـ ــقـ املـ
مقاطعة العملية السياسية، وهذا يعني 
مقاطعة نواب اإلطار التنسيقي مجلس 
ــــواب«. وشـــــدد عــلــى أن هــــذا الــخــيــار  ــنـ ــ الـ
اإلطار  »مطروح وحقيقي في مناقشات 
أو  التهديد  أجــل  مــن  ولــيــس  التنسيقي، 
الضغط، وهذا أيضًا تم إبالغ الصدر به 

بشكل رسمي«.
فــي تحالف  القيادي  مــن جهته، تحدث 
»الــفــتــح« )الــجــنــاح الــســيــاســي للحشد 
»الــعــربــي  الــشــعــبــي(، عــلــي الـــفـــتـــالوي، لـــ
الـــجـــديـــد«، عــمــا ســـّمـــاه »تـــمـــاســـك قــوى 
اإلطـــــار الــتــنــســيــقــي ووحـــــدة مــوقــفــهــا«. 
وأكـــــد »رفـــــض اإلطــــــار الــتــخــلــي عـــن أّي 
من قــواه من أجــل تشكيل تحالفات مع 
بلغت 

ُ
قوى سياسية أخرى، وهذا األمر أ

بغداد ـ عادل النواب

كشف مسؤولون في »اإلطار التنسيقي« 
ــذي يـــضـــم قـــــوى ســـيـــاســـيـــة وفـــصـــائـــل  ــ ــ الـ
ــار« أبلغ  ــ مــدعــومــة مــن طـــهـــران، أن »اإلطــ
الصدر،  مقتدى  الصدري«  »التيار  زعيم 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــه الـــتـــخـــلـــي عــــن رئــ بـــرفـــضـ
القانون«،  »دولــة  ائتالف  األسبق وزعيم 
نــوري املالكي، أو أي جــزء آخــر مــن قوى 
»اإلطــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، فــــي مـــفـــاوضـــات 
تشكيل الــكــتــلــة الــكــبــرى داخــــل الــبــرملــان، 
أو في سياق تشكيل الحكومة الجديدة. 
ر محاوالت 

ّ
ويؤشر ذلك إلى تواصل تعث

حل الخالف بن الطرفن، وينبئ بمزيد 
التي  البالد،  السياسي في  االنــســداد  من 
تواجه كذلك تصعيدًا أمنيًا بعد سلسلة 

اعتداءات لتنظيم »داعش« أخيرًا.
ــــذي تــــصــــّدر تـــيـــاره  ويــــرفــــض الــــصــــدر، الــ
االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي أجــريــت 
فــي الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
ــد مــع  ــ املــــاضــــي، الــــدخــــول بــتــحــالــف واحــ
املــالــكــي لــتــكــويــن الــكــتــلــة الــكــبــرى، أو أن 
فــي  تـــنـــفـــيـــذي  دور  أي  لــلــمــالــكــي  يـــكـــون 

املرحلة املقبلة.
ولم تثمر لغاية أمس األحــد، الوساطات 
الــخــارجــيــة وال ســيــمــا تــلــك الــتــي قــادهــا 
قائد »فيلق القدس« في الحرس الثوري 
ــل قـــــاآنـــــي، ومــمــثــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــي، إسـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ اإليـ
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــانـــي فـ ــنـ ــبـ ــلـ ــه« الـ ــ ــلـ ــ »حــــــــزب الـ
كــوثــرانــي، عــن أي حلحلة لألزمة  محمد 
الـــســـيـــاســـيـــة. كـــمـــا أن املــــفــــاوضــــات الــتــي 
شهدتها النجف وبغداد وأربيل، لم تثمر 
تــقــارب بــن املعسكرين  بـــدورهـــا عــن أي 
السياسين، خاصة في ما يتعلق بإقناع 
»فيتو«  اعتبر سياسيًا  ما  برفع  الصدر 

.
ً
على أي دور للمالكي مستقبال

فــــي الـــســـيـــاق، قـــــال الـــعـــضـــو الــــبــــارز فــي 

»اإلطار التنسيقي« يضغط إلشراك المالكي 
تهديد بمقاطعة العملية السياسية

تواصل قوى »اإلطار 
التنسيقي« في العراق 

الضغط على زعيم 
»التيار الصدري« إلشراك 

نوري المالكي في 
حكومة جديدة 

توافقية

إجراءات مصرية في سيناء لتنفيذ ترتيبات وساطة غزة

القاهرة ـ العربي الجديد

شــرعــت مصر أخــيــرًا فــي تنفيذ مجموعة من 
اإلجـــراءات في سيناء متعلقة بــاألوضــاع في 
التي تجريها مع كل  قطاع غزة واملفاوضات 
مــن حكومة االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، وفصائل 
ــة، والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــهــدف  ــاومــ ــقــ املــ
التوصل إلى تهدئة طويلة املدى في القطاع. 
وزار وفــــد أمـــنـــي رفـــيـــع املـــســـتـــوى مـــن جــهــاز 
املخابرات العامة، إسرائيل، قبل نحو أسبوع، 
لــبــحــث مــجــمــوعــة مـــن املــلــفــات املــشــتــركــة بن 
رأسها،  االحتالل ومصر. وجــاء على  حكومة 
»الــعــربــي  ــادر الـــتـــي تــحــدثــت لـــ بــحــســب املــــصــ
الــجــديــد« يــومــهــا، تــعــديــل بــنــود فــي مــعــاهــدة 
 ،1979 عــام  البلدين  املوقعة بن  ديفيد  كامب 
في  سيناء،  في  املصرية  بالتحركات  متعلقة 

التي تقوم بها بــن االحتالل  الــوســاطــة  إطــار 
وفصائل غزة. كما ركزت املباحثات على أمور 
املبادرة  القطاع ضمن  إعمار  بــإعــادة  متعلقة 
املــصــريــة الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
ــقــــاب تـــوقـــف مـــعـــركـــة ســيــف  الــســيــســي فــــي أعــ

القدس األخيرة مايو/أيار املاضي.
األمني،  الوفد  فــإن  نفسها،  املصادر  وبحسب 
الــجــانــب اإلســرائــيــلــي، تعديل بنود  بحث مــع 
بــالــقــرب من  بــإقــامــة منطقة صــنــاعــيــة  تسمح 
الحدود مع القطاع، في إطار التسهيالت التي 
املعيشي  الوضع  صعوبة  تخفيف  تستهدف 
ــأن هــذا  ــن شــ ــزة. ومــ ــ ــاء غـ ــنـ هـــنـــاك وتــشــغــيــل أبـ
األمـــر أن ينعكس بعد ذلــك على املــضــي قدمًا 
الــتــي مــن شأنها املساهمة في  فــي االتــفــاقــات 

التوصل التفاق تهدئة طويل املدى.
ــراءات والـــقـــرارات املصرية  ــ وجـــاءت أبـــرز اإلجـ
األخــيــرة فــي هـــذا الــصــدد متمثلة فــي صــدور 
قــرار جمهوري مصدق عليه من وزيــر الدفاع 
الفريق أول محمد زكي، بتعين رجل األعمال 
الــســيــنــاوي وعــضــو مــجــلــس الـــنـــواب املــصــري 
إدارة  مجلس  في  عضوًا  العرجاني،  إبراهيم 
لتعمير شبه جزيرة سيناء،  الوطني  الجهاز 
والـــتـــي تــعــتــبــر هــيــئــة اقــتــصــاديــة عــامــة تتبع 
الـــوزراء املــصــري. مع العلم أن  رئاسة مجلس 
شركة »أبناء سيناء« التي يترأسها ويملكها 
بالشراكة مع جهاز املخابرات العامة والقوات 
املسلحة، تتولى اإلشــراف على تنفيذ مبادرة 

إعمار غزة.
وفــي أعــقــاب هــذا الــقــرار، وبعد أيــام قليلة من 
الكهرباء  أعــلــنــت وزارة  األمــنــي،  الــوفــد  عـــودة 

بــنــاء أول محطة لتوليد  الــبــدء فــي  املــصــريــة، 
ــة الـــعـــريـــش  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــاج الــــكــــهــــربــــاء فــ ــ ــ ــتـ ــ ــ وإنـ
ــن رئـــيـــس  ــ ــلـ ــ ــاء. وأعـ ــنــ ــيــ ــال ســ ــمــ بـــمـــحـــافـــظـــة شــ
ــا إلنـــتـــاج  ــتـ ــدلـ الـ إدارة شـــركـــة شـــــرق  مــجــلــس 
الكهرباء املصرية محمد أبو سنة، أخيرًا، عن 
أول محطة توليد وإنــتــاج كهرباء في  إنــشــاء 
 250 إجمالية  بقدرة  سيناء،  بشمال  العريش 
مـــيـــغـــاوات. وبــحــســب املـــســـؤول املـــصـــري، فــإن 
التغذية  الخطوة تهدف إلى تحقيق استقرار 
وتــأمــيــنــهــا، وتــوفــيــر الــطــاقــة الـــالزمـــة ألهــالــي 

سيناء، وجميع املشروعات االستراتيجية.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب تدشن شركة 
السياحية،  والــخــدمــات  لــالســتــشــارات  »هـــال« 
اململوكة ملجموعة »أبناء سيناء االستثمارية«، 
والتي تتولى حصرًا نقل املسافرين من قطاع 
ــزة وإلـــيـــه، خــط حــافــالت حــديــثــة ومــتــطــورة  غـ
لتيسير أمور املسافرين الفلسطينين. ويأتي 
الفصائل  مع غضب  للتجاوب  ذلــك كمحاولة 
الفلسطينية، بسبب صعوبة إجــراءات السفر 
عبر معبر رفح البري، الذي يعد نافذة أهالي 

القطاع على العالم.
وبـــرز اســم رجــل األعــمــال إبــراهــيــم العرجاني 

خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة فـــي شــمــال ســيــنــاء، 
بعد تشكيل اتحاد القبائل الذي تقوده قبيلة 
ــرابـــن املــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، وتــدشــيــنــه شــركــة  ــتـ الـ
الشركة  ســســت 

ُ
أ لــالســتــثــمــار«.  »مــصــر سيناء 

املسلحة بنسبة 51  القوات  الشراكة بن  على 
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 
ســيــنــاء لــلــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة واالســـتـــثـــمـــار« 
من  هما  والــبــنــاء«،  للتشييد  سيناء  و»أبــنــاء 
ــقــــم الــفــنــيــة  أرســـــال املــــعــــدات الــهــنــدســيــة واألطــ

لقطاع غزة عبر معبر رفح البري.
فــي هــذه األثــنــاء، 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 
الــــذي يــلــبــي اهــتــمــامــات الــشــركــاء الــدولــيــن، 
وفــي الــوقــت نفسه يحققها أمــنــهــا. وأكـــد أن 
ــة املــتــفــق عــلــيــهــا بــشــأن تــســكــن ملف  ــرؤيـ »الـ
غزة، هو تحقيق وضع إنساني مستقر ألهل 
الــقــطــاع، وأن هـــذا لــن يــأتــي إال عــبــر جــوانــب 
اقتصادية«. وأشار إلى أن »محطة الكهرباء 
الــتــي ســيــتــم إنــشــاؤهــا فـــي الــعــريــش، سيتم 
ــادة قــدراتــهــا بــحــيــث تــغــطــي جــــزءًا كبيرًا  ــ زيـ
منها،  االنتهاء  عقب  القطاع  احتياجات  من 
كــمــا أنــهــا ســتــدخــل ضــمــن مــنــظــومــات الــربــط 
ــار  الــكــهــربــائــي الـــتـــي تــتــبــعــهــا مــصــر فـــي إطـ

استثمار هذا القطاع«.

رصد

ملف غزة يُعد 
الورقة األهم دوليًا في 

يد القاهرة حاليًا

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
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طهران ترفض الرضوخ لصفقة سيئةعصابات المستوطنين ال تخشى الشرطة
ترويج التفاق خالل شهرين القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

                   صالح النعامي

ــه املـــســـتـــوطـــنـــون  ــيـ ــثـــف فـ فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كـ
اتـــهـــم عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن ونــشــطــاء  اعـــتـــداء
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 
عدد من نشطاء السالم األجانب واإلسرائيلين 
ها 

ّ
بجراح أمس األول، في سلسلة اعتداءات شن

عناصر تنظيم »فتية التالل« عليهم. وأقّر بأن 
 من جيش وشرطة االحتالل ال يسارعان إلى 

ً
كال

التدخل لوقف اعتداءات املستوطنن.
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«.
الــعــســكــري لصحيفة  لــلــمــحــلــل  تــقــريــر  وقـــــال 
ــــوت«، بـــوســـي يـــهـــوشـــواع،  ــرونـ ــ »يـــديـــعـــوت أحـ
ــر اعــــتــــداءات عــصــابــات  ــد، إثــ ــ نــشــر أمــــس األحــ
مـــن املــســتــوطــنــن، قــــرب بـــوريـــن عــلــى نــشــطــاء 
فلسطينين  ومـــواطـــنـــن  إســرائــيــلــيــن  يــســار 
الــجــمــعــة املـــاضـــي، إن هـــذا األمــــر يـــدل عــلــى أن 
هذه العصابات من املستوطنن كسرت حاجز 
الخوف، إذ لم يعد الحديث فقط عن عمليات 
تدفيع الثمن سرية، وإنما عن عمليات منظمة 
وغير عشوائية أو تلقائية، بل يجري التخطيط 

والوقود  بالحجارة  بالتزود  لها  واالستعداد 
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 
األول، بعد يوم  أمس  الخليل،  التالل« جنوب 
فلسطينين  على  مماثلة  اعـــتـــداءات   

ّ
شــن مــن 

ونشطاء سالم أجانب في محيط بلدة بورين، 
في قضاء رام الله، وسط الضفة الغربية. وسبق 
عنى 

ُ
ت الــتــي  اآلن«،  »الــســالم  ذكـــرت منظمة  أن 

برصد انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي 
نــشــرتــه في  تــقــريــر  فــي  املــحــتــلــة،  الفلسطينية 
نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن العام املاضي 
شهد زيادة كبيرة في عدد االعتداءات. ونقلت 

عدد  إن  قولها  إسرائيلية  أمنية  مــصــادر  عــن 
التي نفذها املستوطنون في 2021  الهجمات 
بلغ ضعفي ونصف ضعف الهجمات التي نفذت 

في 2020 و2019.
وعــــــــرض الـــصـــحـــافـــي والــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي 
اإلسرائيلي يوفال أبراهام، في سلسلة تغريدات 
أمــــس األحــــــد، عـــــددًا مـــن االعـــــتـــــداءات املــوثــقــة 
الفلسطينيون  لها  التي تعّرض  بفيديوهات، 
في بلدة بورين فقط، من دون تدخل الجيش. 
وحسب أبراهام، فإن جنود االحتالل ال يكتفون، 
أحيانًا، فقط بعدم التدخل ملنع عناصر تنظيم 
 االعتداءات على 

ّ
»فتية التالل« من مواصلة شن

الفلسطينين، بل إن بعضهم انضم إليهم في 
تنفيذ االعتداءات.

طهران ـ صابر غل عنبري

قال املتحدث باسم لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرملان اإليراني، 
اتفاق«  إلــى  التوصل  ــه »سيجري 

ّ
إن األحــد،  أمــس  زادة مشكيني،  محمود عباس 

خالل مفاوضات فيينا »قبل نهاية العام 1400« اإليراني، الذي سينتهي في 21 
مــارس/آذار املقبل. وأكد مشكيني، وفقًا ملا أورده موقع »خبرأونالين« اإليراني، 
 »ما يهمنا ليس متى سنصل إلى نتيجة، بل ما يهمنا هو التوصل إلى نتيجة 

ّ
أن

: »يمكن التوصل إلى اتفاق جيد على قاعدة رابح ـ رابح، وذلك على 
ً
جيدة«، قائال

 الغربين، خصوصًا األميركين، يسعون لفرض اتفاق سّيئ علينا«.
ّ
الرغم من أن

 »ظـــروف الــبــالد خــالل املــفــاوضــات النووية 
ّ
وأضـــاف املــســؤول اإليــرانــي نفسه أن

جيدة للغاية، فنحن من يتحكم بامليدان )املفاوضات(، ونحن في موقف أقوى«. 
وأضــاف: »كما اعترف الغربيون، فقد تجاوزنا العقوبات، ونمتلك أوراقــًا ذهبية 

وجيدة للعبة في ميدان املفاوضات« على حد تعبيره.
وشدد املتحدث باسم لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرملان على 
 »إيــران لن ترضخ التفاق سّيئ«، عازيًا التصريحات الغربية عن نفاد الوقت 

ّ
أن

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«.
فيما  املقبلن،  الشهرين  خــالل  اتــفــاق  إلــى  بالتوصل  اإليــرانــي  الــتــفــاؤل  ويــأتــي 
تــواصــل الــواليــات املتحدة والــتــرويــكــا األوروبــيــة الشريكة فــي االتــفــاق الــنــووي 
االتفاق،  إلحياء  الوقت  نفاد  من  تحذيرات  إطــالق  وأملانيا(  وبريطانيا  )فرنسا 
 فبراير/شباط املقبل آخر مهلة للمفاوضات. وانطلقت 

ّ
وسط تقارير غربية بأن

مــفــاوضــات فيينا غــيــر املــبــاشــرة بــن طــهــران وواشــنــطــن خــالل إبــريــل/ نيسان 
املاضي، وتعد الجولة الثامنة الحالية أطول الجوالت. وتشهد الجولة الثامنة 
ــاء الــوفــود بغية الــتــوصــل إلــى  اجــتــمــاعــات عــلــى مــســتــوى لــجــان الــخــبــراء ورؤســ

اتفاق.
عن   

ً
فضال ومسائية،  صباحية  اجتماعات  الثالث  الخبراء  لجان  تعقد  ويوميًا، 

العقوبات،  الثالث، هي لجنة رفــع  الــوفــود. واللجان  لقاءات مسائية بن رؤســاء 
ولجنة املسائل النووية، ولجنة اإلجراءات التنفيذية لتنفيذ االتفاق املحتمل.

الحدثمتابعة

ُعيّن الشيخ في اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير 

مباشرة من عباس

ترجيح بأن يصل الشيخ 
إلى منصب أمانة سر 

اللجنة التنفيذية

خالفة 
محمود عباس
حسين الشيخ 

مرشح 
»فوق العادة«

انضم جنود إلى المستوطنين لالعتداء على الفلسطينيين )نضال اشتيه/األناضول(
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مالي: مقتل عسكري 
فرنسي في هجوم

أعلنت الرئاسة الفرنسية )اإلليزيه(، 
أمــس األحــد، مقتل عسكري فرنسي 
في مالي، أول من أمــس السبت، في 
هــــجــــوم بـــقـــذائـــف هـــــــاون اســـتـــهـــدف 
ــان« فـــي غـــاو.  ــــوات »بــــرخــ مــعــســكــر قـ
وأكد، في بيان، »تصميم فرنسا على 
متابعة مكافحة اإلرهاب في املنطقة 
ــعـــّرض  ــا«. وتـ ــهـ ــائـ ــركـ ــانـــب شـ ــــى جـ إلـ
9 عــســكــريــن فــرنــســيــن »إلصـــابـــات 
طــــفــــيــــفــــة« جــــــــــــراء الــــــهــــــجــــــوم، لـــكـــن 
»وضعهم غير ُمقلق«، بحسب هيئة 
األركـــــــان الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات املــســلــحــة. 
ــفــــع عــــدد الـــجـــنـــود الــفــرنــســيــن  وارتــ
الــذيــن قتلوا فــي مــعــارك فــي منطقة 

الساحل إلى 53 منذ 2013.
)فرانس برس(

 
بريطانيا: اتهام 

المحافظين بإقالة وزيرة 
ألنها مسلمة

ــنــــداي تــايــمــز«  نــقــلــت صــحــيــفــة »صــ
ــة، أمـــــــس األحـــــــــــد، عــن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الــنــائــبــة نـــصـــرت غــنــي قــولــهــا إنــهــا 
ــبــعــدت مـــن مــنــصــب وزاري في 

ُ
اســت

حكومة املحافظن برئاسة بوريس 
جونسون )الصورة(، وذلك إلى حد 

مــــا بــســبــب شـــعـــور زمـــالئـــهـــا بــعــدم 
اإلسالمية.  عقيدتها  تــجــاه  ارتــيــاح 
وقــالــت غــنــي، الــتــي فــقــدت منصبها 
ــة لــلــنــقــل فـــي فــبــرايــر/  ــ كـــوزيـــرة دولـ
عــن  ــؤواًل  ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ إن   ،2020 ــاط  ــ ــبـ ــ شـ
االنضباط الحزبي بالبرملان أبلغها 
ـــرحـــت 

ُ
ط اإلســــالمــــيــــة  ديـــانـــتـــهـــا  أن 

كقضية خالل إقالتها.
)فرانس برس(

 
مقتل قيادي في 

»الشباب« وسط الصومال
قتل قيادي بارز في حركة »الشباب« 
ــبــــطــــة بــتــنــظــيــم  ــة، املــــرتــ ــيــ ــالــ ــومــ الــــصــ
»القاعدة«، في عملية نفذها الجيش 
ــة غـــوريـــعـــيـــل  ــ ــنـ ــ ــــديـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــي ضـ ــ فـــ
وســـط الـــبـــالد. ونــقــلــت وكــالــة األنــبــاء 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة، أمـــــــــس األحـــــــــــــد، عــن 
مصادر عسكرية قولها إن »الجيش 
نـــفـــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي املــنــاطــق 
الريفية املحيطة بمدينتي غوريعيل 
وعيلبور«، مشيرة إلى أنه قتل قياديًا 

بارزًا من »الشباب« في العملية.
)قنا(

 السفارة األميركية في 
هندوراس تدعو للهدوء

دعـــــــــت الــــــســــــفــــــارة األمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــي 
هــنــدوراس، أمــس األول، إلــى الهدوء 
والــحــوار بعد مــشــاجــرة بــن الــنــواب 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس الــجــمــعــة املـــاضـــي، 
بــســبــب خـــالف بــشــأن مـــن ســيــرأســه، 
ــام مــن تــولــي الرئيسة  وذلــــك قــبــل أيــ
زيومارا كاسترو )الصورة( السلطة. 
ــيـــة  وواجـــــــهـــــــت الــــخــــطــــط الـــتـــشـــريـــعـ
لكاسترو ضربة كبيرة عندما انشق 
18 عضوًا من حزبها »الحرية وإعادة 

الــتــأســيــس« وتـــعـــاونـــوا مـــع الــحــزب 
»الــوطــنــي« الــحــاكــم النــتــخــاب نائب 
مــن »الــحــريــة«، فــي خــرق التــفــاق بن 
»منقذ هندوراس«،  كاسترو وحــزب 

لتسليمه رئاسة الكونغرس.
)رويترز(

 
عسكر غينيا يعينون 

الهيئة التشريعية 
االنتقالية

ــلـــس الــعــســكــري  ــيــــس املـــجـ  عــــن رئــ
ــيـــل  الــــحــــاكــــم فـــــي غـــيـــنـــيـــا الـــكـــولـــونـ
ــا، أمـــــس األحـــــد،  ــبــــويــ مــــامــــادي دومــ
81 عـــضـــوًا فـــي »املـــجـــلـــس الــوطــنــي 
ــالــــي« الـــهـــيـــئـــة الــتــشــريــعــيــة  ــقــ ــتــ االنــ
االنــتــقــالــيــة، الــتــي يــفــتــرض أن تقرر 
متى سيعود املدنيون إلى السلطة. 
وعـــن دومــبــويــا بــمــرســوم الــنــاشــط 
كوروما  دانسو  املدني  املجتمع  في 
ــي تـــمـــثـــل كــل  ــتــ رئـــيـــســـًا لـــلـــهـــيـــئـــة، الــ
في  واملهنية  االجتماعية  املنظمات 
الــبــالد وكــذلــك األحـــزاب السياسية، 
املناقشات حول  في  التي ستشارك 

جدول أعمال املرحلة االنتقالية.
)فرانس برس(

ــــي قـــاعـــدة  أثـــــــار دوي إطـــــــالق نــــــار كـــثـــيـــف فـ
عــســكــريــة فــي واغـــادوغـــو، عــاصــمــة بوركينا 
فــاســو، مــخــاوف مــن وقــــوع مــحــاولــة انــقــالب 
ــاعــــات مــن  ــد، إذ إنـــــه يـــأتـــي بـــعـــد ســ ــلـ ــبـ فــــي الـ
إطالق قوات األمن الغاز املسيل للدموع على 
متظاهرين في العاصمة، مطالبن باستقالة 
الرئيس روش مارك كابوري، احتجاجًا على 

فشل السلطات في مواجهة املتشددين.
تـــزايـــدت  الـــتـــي  املـــتـــشـــدديـــن،  وأدت هــجــمــات 
ــات بن  ــزاعـ مــنــذ عــــام 2019 وتـــداخـــلـــت مـــع نـ
مــجــمــوعــات ســكــانــيــة، إلـــى ســقــوط أكــثــر من 
ألفي قتيل ونزوح 1.5 مليون 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 
ــن. وال يظهر  ــ مـــن الـــبـــالد بــســبــب انـــعـــدام األمـ
بـــوادر للتراجع، إذ نــزح مــا يقرب  العنف أي 
من 12 ألف شخص من منازلهم في غضون 
أسبوعن في ديسمبر/كانون األول املاضي، 

وفقًا لألمم املتحدة.
وفـــي حـــن أقــــرت الــســلــطــات، فـــي بــيــان أمــس 
األحـــد، بــوقــوع إطـــالق نــار فــي ثكنات، فإنها 
نفت سيطرة الجيش على البالد. وأوضحت 
أن »الــجــيــش يــعــمــل عــلــى اســـتـــعـــادة الـــهـــدوء 
ــًا لــبــعــض  والــســكــيــنــة فــــي الـــثـــكـــنـــات. وخــــالفــ
تابعة  مؤسسة  أي  تستهدف  لــم  املعلومات، 
لرئاسة الــجــمــهــوريــة«. وســـارع وزيـــر الــدفــاع 
أيـــمـــي بــارتــيــلــيــمــي ســـيـــمـــبـــور إلـــــى نـــفـــي مــا 
تـــردد عــن احتجاز كــابــوري. وقـــال سيمبور، 
لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي، إن »رئــيــس الـــدولـــة لم 
يحتجز، ولم تتعرض أي مؤسسة في البالد 
لتهديد. في الوقت الراهن ال نعلم دوافعهم أو 
ما يطلبون. نحاول التواصل معهم«، مشيرًا 

برلين ــ شادي عاكوم

إلــى املنصب  الــوصــول  بعد فشله مرتن فــي 
في السنوات األخيرة، أصبح فريدريك ميرز، 
املنافس السابق للمستشارة األملانية أنجيال 
رئيسًا جديدًا  السبت،  أمــس  أول من  ميركل، 
لـــحـــزب »االتــــحــــاد املــســيــحــي الــديــمــقــراطــي« 
املــحــافــظ فــي أملــانــيــا، بعد فـــوزه فــي االقــتــراع 
الحزبي بغالبية ساحقة. وتتجه األنظار إلى 
خصوصًا  ميرز،  سيعتمدها  التي  السياسة 
أنه يتولى مهمة صعبة تتمثل في تصويب 
مسار حزب منهك ويعيش أزمــة عميقة منذ 
 26 في  التشريعية  االنتخابات  في  خسارته 
سبتمبر/أيلول املاضي، وانتقاله، بعدما قاد 
أملانيا طوال 16 عامًا، إلى صفوف املعارضة 
لــلــســنــوات األربـــــع املــقــبــلــة فـــي وجــــه حــكــومــة 
بزعامة  الديمقراطيون  االشتراكيون  شكلها 
وحــزب  الليبرالي  الــحــزب  مــع  شولتز  أوالف 
 عـــن أن مــيــرز ال يخفي 

ً
الــخــضــر. هـــذا فــضــال

الرغم من  رغبته في طي عهد ميركل. فعلى 
مباشرة،  السابقة  املستشارة  يهاجم  لــم  أنــه 
فــإنــه وعــد عقب انتخابه بــالــعــودة إلــى نهج 
ــنــــوات مــــن تــوجــه  مـــحـــافـــظ تــقــلــيــدي بـــعـــد ســ

وسطي قادته ميركل.
املسيحي  »االتــحــاد  حــزب  مندوبو  وانتخب 
ــن أمـــس  ــيــــا، أول مــ ــي أملــــانــ الـــديـــمـــقـــراطـــي« فــ
الــســبــت، بــغــالــبــيــة ســاحــقــة، فـــريـــدريـــك مــيــرز 
رئــيــســًا جـــديـــدًا لــهــم، بــعــدمــا حــصــل عــلــى ما 
يقارب 95 في املائة من إجمالي األصوات. إذ 
نــال دعــم 915 مندوبًا من أصــل 983 شاركوا 

في التصويت.
ولد ميرز، املنتمي إلى الجناح املحافظ، عام 
1955 في بلدة بريلون في والية شمال الراين 
فــســتــفــالــيــا، لــعــائــلــة ذات ســمــعــة اجــتــمــاعــيــة 
ــده كـــــان قـــاضـــيـــًا فــــي مــحــكــمــة  ــ ــوالـ ــ حـــســـنـــة، فـ
أرنــســبــيــرغ اإلقــلــيــمــيــة، ووالـــدتـــه تنتمي إلــى 

إلى أن الهدوء عاد إلى بعض الثكنات. وذكرت 
ــــالق نـــيـــران أســلــحــة  وكـــالـــة »رويــــتــــرز« أن إطـ
ثقيلة بدأ في معسكر »سانجولي الميزانا« 
فـــي الــعــاصــمــة. كــمــا دّوت طــلــقــات نـــاريـــة في 
قـــاعـــدة جــويــة قــريــبــة مـــن مــطــار واغـــادوغـــو، 
وفـــي مــعــســكــر لــلــجــيــش فـــي بــلــدة كــايــا الــتــي 
تــبــعــد نــحــو مـــائـــة كــيــلــومــتــر عـــن الــعــاصــمــة. 
ويضم معسكر »سانجولي الميزانا« سجنًا 
عسكريًا يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير، 
املـــســـاعـــد املـــــقـــــّرب لـــلـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع بــلــيــز 
كــومــبــاوري، عــقــوبــة بالسجن 20 ســنــة على 
خلفية محاولة انقالب في عام 2015. كما أنه 
يخضع للمحاكمة على خلفية دوره املحتمل 
فــي اغــتــيــال الــزعــيــم الـــثـــوري لــلــبــالد تــومــاس 
انقالب أوصل  سانكارا في عام 1987، خالل 
كومباوري إلى السلطة. وفّر كومباوري الذي 
إلى  فــي 2014،  انتفاضة شعبية  بــه  أطــاحــت 
ساحل العاج. وتجري محاكمته غيابيًا على 

خلفية االغتيال.
ــع مـــعـــســـكـــر »ســـانـــجـــولـــي  ــــن خــــضــ وفـــــــي حــ
المــيــزانــا« فــي واغـــادوغـــو لــســيــطــرة الجنود 
املحتجن، تجمعت حشود خارجه لدعمهم. 
وأطلق جنود النار في الهواء، في استعراض 
لغضبهم بسبب سقوط ضحايا من الجيش. 
ــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــــرس« عــن  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
الــجــنــود جعلوه يتحدث  أن  شــخــص، ذكـــرت 
عن  يبحثون  إنهم  قوله  الــهــاتــف،  عبر  معها 
ظروف أفضل لجيش بوركينا فاسو، وسط 
تــصــاعــد الــقــتــال ضــد املــســلــحــن املــتــشــدديــن. 
وتــضــمــنــت مــطــالــبــهــم زيــــادة الــقــوة البشرية 
في املعركة ضد املتشددين، وتحسن رعاية 
الــجــرحــى، وعـــائـــالت الــقــتــلــى. وأشــــار إلـــى أن 
الــجــنــود يــريــدون أيــضــًا اســتــبــدال التسلسل 

الهرمي للجيش واالستخبارات.
ويــأتــي إطــــالق الــنــار بــعــد يـــوم مــن مطالبة 
ــي واغـــــــادوغـــــــو بـــاســـتـــقـــالـــة  ــ ــريـــن فـ ــاهـ ــتـــظـ مـ
املعارضة ضده منذ  تتزايد  الــذي  كابوري، 
الثاني  انتخابه في نوفمبر/تشرين  إعــادة 
2020. وكان أقال رئيس الــوزراء كريستوف 
الحكومة  أعضاء  معظم  واستبدل  دابيري، 
تهدئة  إطـــار محاولته  فــي  املــاضــي،  الشهر 
غــضــب املــحــتــجــن. وقـــال مــســؤول عسكري، 
لـــم يــرغــب فـــي الــكــشــف عـــن هــويــتــه، لــوكــالــة 
األمــن  ذراع  إن  أخــيــرًا،  بـــرس«  »أسوشييتد 
ــقـــومـــي لــلــحــكــومــة يــســتــعــد إلعـــــــادة فــتــح  الـ

املفاوضات مع املتشددين.
الـــغـــاز  ــــس األول،  أمـ األمـــــــن،  قــــــوات  ــلـــقـــت  وأطـ

عائلة مرموقة، وهو االبن األكبر بن إخوته 
ــاء. درس  ــ ــنـ ــ ــه 3 أبـ ــديــ ــــزوج ولــ ــتـ ــ األربـــــعـــــة، ومـ
القانون بن أعوام 1976 و1982 في جامعتي 
بون وماربورغ األملانيتن، قبل أن يبدأ العمل 
فــي محكمة ســاربــروكــن.  قــاضــيــًا  عـــام 1985 
إلـــى »االتـــحـــاد املسيحي  وانــضــم عـــام 1972 
ــــح رئـــيـــســـًا التـــحـــاد  ــبـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي«، وأصـ
الشباب في الحزب عام 1980. وفي عام 1989، 
انــتــخــب عـــضـــوًا فـــي الـــبـــرملـــان األوروبـــــــي عن 
ل 

ّ
الــرايــن فستفاليا، قبل أن يمث واليــة شمال 

الــواليــة بــن أعـــوام 1994 و2009 عــن دائــرتــه 
في البرملان )البوندستاغ(. وبن عامي 2000 
»االتحاد  كتلة  رئيس  منصب  شغل  و2002، 
الــبــرملــان، ولكن  فــي  الــديــمــقــراطــي«  املسيحي 
بسبب خالف مع أنجيال ميركل، استقال من 
إلى  الكتلة  رئاسة  األخيرة  لتتسلم  منصبه، 

جانب زعامة الحزب، وليكون نائبًا لها.
وبــــــعــــــدمــــــا أظـــــــهـــــــر »االتـــــــــــحـــــــــــاد املــــســــيــــحــــي 
عــام 2003 اســتــعــدادًا متزايدًا  الــديــمــقــراطــي« 
لــتــقــديــم الــتــنــازالت بــشــأن ســيــاســة اإلصـــالح 
التي قادها الحزب االشتراكي وحزب الخضر 
حينها، قــام مــيــرز فــي الــعــام املــوالــي بتقديم 
اســتــقــالــتــه مــن مــنــاصــبــه الــحــزبــيــة الــقــيــاديــة، 
لــيــتــفــرغ لــحــيــاتــه املــهــنــيــة. إذ عــمــل مــحــامــيــًا 
فـــي شـــركـــات كــبــيــرة، وراكـــــم املـــاليـــن بــعــدمــا 

بــيــنــهــم  ــًا،  ــيــــف 12 شــــخــــصــ تــــوقــ ــلــــطــــات  الــــســ
الجنرال إيمانويل زونغرانا، الذي كان يقود 
عمليات مكافحة نشاط املتشددين في غرب 
»زعزعة  لـ البالد، على خلفية خطة مفترضة 
الــدولــة. وجــاءت االعتقاالت بعد  مؤسسات« 
فــي ديسمبر/ الجيش  قــيــادات  فــي  تغييرات 
اعـــتـــبـــرهـــا مــحــلــلــون  ــي،  ــاضــ املــ كــــانــــون األول 
مــحــاولــة مــن كـــابـــوري لــتــعــزيــز الــدعــم لــه في 

صفوف الجيش.
فــي بوركينا فاسو،  االضــطــرابــات  وتــتــزامــن 
الواقعة في غرب أفريقيا وتعد من بن أفقر 
هــجــمــات متشددي  مــع تشكيل  الــعــالــم،  دول 
تـــنـــظـــيـــمـــي »الـــــقـــــاعـــــدة« و»داعـــــــــــــش«، الـــذيـــن 
ينطلقون من مالي املجاورة منذ عام 2015، 
ضغطًا على قوات بوركينا فاسو التي تفتقر 
إلــــى الـــتـــدريـــب واملــــعــــدات. وقـــتـــل نــحــو 2000 
شخص، فيما أجبر العنف نحو 1.5 مليون 
شخص على الفرار من منازلهم في السنوات 

الحزب على  في  الرئاسة  توافق هيئة  وبعد 
املرة  الحزبية هذه  القاعدة  ضــرورة مشاركة 
»االتــــحــــاد املــســيــحــي  ــار رئـــيـــس لـــــ ــيـ ــتـ فــــي اخـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، عــبــر اســتــفــتــاء عــلــى خليفة 
الشــــيــــت، تــــم تــنــظــيــم تـــصـــويـــت رقـــمـــي خـــالل 
وبنتيجة  املـــاضـــي،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الفرز، نال ميرز غالبية أصوات أعضاء حزبه. 
املائة من  إذ حصل على ما نسبته 62,1 في 
ــوات، فــيــمــا حــل رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون  ــ األصــ
ثانيًا  روتغن  نوربرت  الحزب  في  الخارجية 
بحوالي 25,8 في املائة من األصــوات، بينما 
جــاء رئــيــس ديـــوان املستشارية خــالل واليــة 
الــرابــعــة هيلغه بــــراون ثــالــثــًا بنسبة  مــيــركــل 
12,1 فــي املــائــة مــن األصـــــوات. مــع الــعــلــم، أن 
ميرز نال دعم املحافظن في أملانيا الشرقية 

والجناح االقتصادي واتحاد الشباب.
عن  مّيزته  وخــصــال  بصفات  ميرز  ويتحلى 
أقــرانــه مــن سياسيي حــزبــه، فهو يمتاز بفن 
املالية،  السياسة  فــي  مــهــاراتــه  ولــه  الخطابة 
ويعتبر مبتكرًا وصاحب رؤيــة، إال أنه مثير 
لــلــجــدل كــونــه يــتــعــامــل مـــع األمـــــور بــواقــعــيــة 
ــا تــكــون  ــبـــاشـــر، ولــــذلــــك، غـــالـــبـــًا مــ وبـــشـــكـــل مـ

تصريحاته محل استقطاب في السياسة.
وتتمثل نقاط قوته في قدرته على استخدام 
لــــغــــة واضـــــحـــــة لــــلــــوصــــول إلـــــــى الـــكـــثـــيـــريـــن. 
ذلــك، فهو يحظى باالحترام  إلى  وباإلضافة 
من قبل العديد من رجال األعمال. في املقابل، 
ووفق موقع »راينشه بوست«، فإن منتقديه 
يــشــكــون مـــن صــفــاتــه كــمــســتــمــع، ويــتــهــمــونــه 
بــعــدم الــرغــبــة فــي عقد الــتــســويــات أو الــقــدرة 
عــلــى الــعــمــل ضــمــن فـــريـــق. وفــــي مـــا يخص 
ــه املــتــعــلــقــة بــســيــاســة املــــنــــاخ، يــدعــو  ــفـ مـــواقـ
ميرز إلــى اتــخــاذ إجـــراءات سريعة مــن خالل 
التجديد البيئي القتصاد السوق. وفي ملف 
الهجرة، يعّد ميرز من أشد منتقدي سياسة 
»الباب املفتوح« التي انتهجتها ميركل تجاه 
الالجئن، 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 أمـــس الــســبــت إلـــى رص الــصــفــوف. وقــال 
»يجب أن نكون معارضة قوية. نريد أن نفوز 
بـــاالنـــتـــخـــابـــات«، فـــي إشـــــارة إلــــى انــتــخــابــات 
كما هاجم  الــعــام.  هــذا  عــدة مرتقبة  إقليمية 
إياه  أوالف شولتز متهمًا  الجديد  املستشار 
بــالــتــقــاعــس بــشــأن الــتــلــقــيــح اإلجــــبــــاري ضد 

فيروس كورونا وفي أزمة أوكرانيا.

املـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع عـــلـــى مــتــظــاهــريــن رشـــقـــوا 
الـــشـــرطـــة بـــالـــحـــجـــارة فــــي واغـــــــادوغـــــــو، مــع 
عــن وقف  الحكومة  مــن عجز  الغضب  تــزايــد 
البالد.  أنحاء  املتشددين في جميع  هجمات 
وقال املتظاهر أميدو تيمتوري، أمس األول، 
إن »الــجــهــاديــن يــضــربــون )الـــبـــالد(، الــنــاس 
يموتون، وآخـــرون يفرون من ديــارهــم. نريد 
أن يستقيل روش وحكومته ألن تعاملهم مع 

البالد ليس جيدًا. لن ندعمهم أبدًا«.
الحالي، أعلنت  وفــي وقــت سابق مــن الشهر 

الــشــركــات.  تــولــى مناصب حساسة فــي هــذه 
وبـــعـــد غـــيـــاب ألكـــثـــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــن عن 
العمل الــســيــاســي، قــرر مــيــرز مــجــددًا خوض 
ــام 2018  ــ ــار الـــســـيـــاســـة، لــيــتــرشــح فــــي عـ ــمـ غـ
لخالفة ميركل في زعامة »االتحاد املسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، لــكــنــه خـــســـر أمــــــام أنــغــريــت 
كرامب كارينباور، التي حظيت حينها بدعم 

املستشارة السابقة.
وفي عام 2019، أصبح نائبًا لرئيس املجلس 
االقـــتـــصـــادي لــحــزبــه، لــيــعــود مــيــرز ويــجــرب 
حظه مرة ثانية في انتخابات الحزب، إال أن 
الثانية،  الحظ لم يحالفه مجددًا في الجولة 
ــيــــت، الــــذي  وهــــــذه املــــــرة لـــصـــالـــح أرمــــــن الشــ
تــرشــح ملــنــصــب املــســتــشــار األملـــانـــي، وأعــلــن، 
بعد هزيمة الحزب في االنتخابات البرملانية 
العامة في خريف عام 2021، نيته االستقالة 
مــن زعــامــة االتــحــاد املسيحي الــديــمــقــراطــي. 

ــة الـــــطـــــوارئ الــوطــنــيــة  ــالــ األخـــــيـــــرة، وفـــــق وكــ
ــور«. وكـــانـــت مــلــيــشــيــات مــدعــومــة  ــاســ ــونــ »كــ
مــن الحكومة تعرضت إلــى ضــربــة قــويــة في 
مقتل  مـــع  املـــاضـــي،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
41 عــضــوًا فــيــهــا، فـــي هــجــوم ملــتــشــدديــن في 
إقليم لوروم شمال البالد. وفي 14 نوفمبر/
ـــتـــل 57 شخصًا 

ُ
ق الـــثـــانـــي املــــاضــــي،  تــشــريــن 

ــــدرك، في  ــل، بينهم 53 مــن رجـــال الـ عــلــى األقــ
هــجــوم عــلــى مــفــرزة لــقــوات األمـــن فــي إيناتا 
شــمــال الـــبـــالد. وفـــي يــونــيــو/حــزيــران 2021، 
قتل 132 شخصًا على األقل حسب الحكومة 
و160 حسب مصادر محلية، في هجوم على 
قرية سولهان شمال شــرق. وفــي 15 يناير/
فندق  على  أدى هجوم   ،2016 الثاني  كانون 
»ســبــلــيــنــديــد« ومــطــعــم »كــابــوتــشــيــنــو« في 
واغــادوغــو، وكــان األول من نوعه في البالد، 
إلى مقتل 30 شخصًا، معظمهم من الغربين.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

مؤامرة روسية لحكم 
أوكرانيا؟

بيان الخارجية البريطانية أيضًا أسماء كل 
من سيرغي أربــوزوف )النائب األول لرئيس 
وزراء أوكرانيا من 2012 إلى 2014، ثم الرئيس 
ــوزراء(، وأنـــدريـــه كــلــويــيــف )الـــذي  ــلــ املـــوقـــت لــ
األوكــرانــي  للرئيس  الرئاسية  اإلدارة  تــرأس 
السابق فيكتور يانوكوفيتش(، وفولوديمير 
ســيــفــكــوفــيــتــش )نــــائــــب أمـــــن مــجــلــس األمــــن 
القومي والدفاع األوكراني سابقًا(، وميكوال 
 2010 مـــن  أوكـــرانـــيـــا  وزراء  )رئـــيـــس  أزاروف 
البريطانية  الــخــارجــيــة  وقــالــت   .)2014 إلـــى 
ــع عــــمــــالء  ــ ــ مـ ــال  ــ ــ ــــصـ ــ اتـ ــــى  ــلـ ــ ــم عـ ــهــ ــعــــضــ إن »بــ
االستخبارات الروسية املنخرطن حاليًا في 
التخطيط لهجوم على أوكرانيا«. واستكمااًل 
ــا، قـــال  ــ ــيـ ــ لــتــصــعــيــد بـــريـــطـــانـــيـــا بــــوجــــه روسـ
دومينيك  البريطاني،  ــوزراء  الــ رئــيــس  نــائــب 
راب، أمــــس األحـــــد، لــشــبــكــة »ســـكـــاي نـــيـــوز«، 
إن مــوســكــو ســتــواجــه عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
لها في  أتــت بنظام حكم خــاضــع  إذا  قاسية 
أوكرانيا. بدورها، اعتبرت الواليات املتحدة 
هذه االتهامات »مقلقة جدًا«. وقالت املتحدثة 
باسم مجلس األمن القومي األميركي، إميلي 
ــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة أمــــس:  هــــــــورن، فــــي تـــصـ
»هــــذا الــنــوع مــن املـــؤامـــرات مــقــلــق جــــدًا. لــدى 
السيادي في تقرير  الحق  األوكراني  الشعب 
شركائنا  جانب  إلــى  نقف  ونحن  مستقبله، 

املنتخبن ديمقراطيًا في أوكرانيا«.
ــذه االتـــهـــامـــات،  ــ فــــي املـــقـــابـــل، وردًا عـــلـــى هـ
الـــســـابـــق يفغيني  الـــنـــائـــب األوكــــرانــــي  ــال  قــ
موراييف، والذي جاء على رأس من اتهمت 
بــريــطــانــيــا روســـيـــا بــمــحــاولــة تــنــصــيــبــهــم: 
أوكرانيا:  بمصير  املعنين  جميع  »أنــاشــد 
توقفوا عن تقسيمنا إلى فئات، سواء موالن 
لــروســيــا أو لــلــغــرب، تــوقــفــوا عـــن وضــعــنــا 

انـــــعـــــطـــــفـــــت األزمـــــــــــــــــة الــــــروســــــيــــــة 
األوكرانية أمس األحد، نحو مسار 
جديد من التصعيد، بعد اتهامات 
زعيم  تنصيب  بمحاولة  ملوسكو  بريطانية 
مــوال لها في كييف، ما ينقل املواجهة نحو 
عنوان خطير آخر ستكون له تداعيات كبيرة 
األوكــرانــي. وبالفعل،  الداخل  وال سيما على 
تلقفت سلطات كييف هذه املعلومات سريعًا، 
وأعــلــنــت عـــن عــزمــهــا تــفــكــيــك كـــل الــجــمــاعــات 
البريطانية،  االتهامات  املوالية لروسيا بعد 
بينما خـــرج أحـــد مــن اتــهــمــت لــنــدن موسكو 
ــمــــوال لــلــكــرمــلــن فــي  بـــمـــحـــاولـــة تــنــصــيــبــه كــ
ــو الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــي الــبــرملــان  كــيــيــف، وهــ
ــرانــــي يــفــغــيــنــي مـــورايـــيـــف، لــيــعــلــن بــأن  األوكــ
وتطرح  قيادة جديدة.  إلى  بحاجة  أوكرانيا 
هذه التطورات أسئلة عدة عن مسار األزمة، 
تـــدرس  وال ســيــمــا عــمــا إذا كـــانـــت مــوســكــو 
التهديد  إلــى جــانــب  بالفعل خــيــارات أخـــرى 
ــرب وحـــلـــف شــمــال  ــغــ ــاد الــ ــعــ ــكـــري، إلبــ ــعـــسـ الـ
األطلسي عن حدودها، وذلك عبر »مؤامرة« 
تــقــلــب الــحــكــم فـــي كــيــيــف لــصــالــح الــكــرمــلــن 
ــاتــــه. واتـــهـــمـــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  وتــــوجــــهــ
البريطانية ليز تراس، في بيان مساء أول من 
أمس السبت، روسيا بالسعي إلى »تنصيب 
زعيم مواٍل ملوسكو في كييف، بينما تخطط 
لــغــزو أوكــرانــيــا واحــتــاللــهــا«، وهـــو مــا نفته 
روســيــا واصــفــة إيــاه »بــالــســخــافــات«. وأكــدت 
وزارة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي بــيــان أن 
»النائب األوكراني السابق يفغيني موراييف 
«، لكنه ليس الوحيد، 

ً
يعتبر مرشحًا محتمال

أجهزة  بــأن  تفيد  معلومات  »لدينا  مضيفة: 
االســتــخــبــارات الــروســيــة لــهــا صـــالت بكثير 
من السياسين األوكرانين السابقن«. وذكر 

بمواجهة بعضنا البعض وسنبني السالم 
على  موراييف  وكتب  بأنفسنا«.  بلدنا  في 
بحاجة  األوكــرانــي  »الشعب  أن  »فيسبوك« 
اقتصادية  وسياسات  القانون  سيادة  إلــى 
وبراغماتية،  وحكيمة  سلمية  واجتماعية 
وقـــادة سياسين جـــدد«. وتــابــع موراييف: 
ـــــى زمــــن الــســيــاســيــن الـــداعـــمـــن لــلــغــرب 

ّ
»ول

موراييف  أوكــرانــيــا«. وخسر  فــي  ولروسيا 
الــبــرملــان عندما فشل حــزبــه في  فــي  مقعده 
ــوات في  الــفــوز بخمسة فــي املــائــة مــن األصــ
انتخابات 2019. ويعرف بأنه صاحب قناة 

تــلــفــزيــونــيــة أغــلــقــت الـــعـــام املـــاضـــي، بتهمة 
بثها دعاية موالية لروسيا.

ــي كـــيـــيـــف، فـــســـارعـــت بــعــد  أمـــــا الـــســـلـــطـــات فــ
هــــذه املـــعـــلـــومـــات لـــإعـــالن أمــــس األحــــــد، عن 
أنــهــا تــريــد تــفــكــيــك كـــل املــجــمــوعــات املــوالــيــة 
ــتـــشـــار رئــــيــــس مــكــتــب  لــــروســــيــــا. وقــــــــال مـــسـ
الرئاسة األوكرانية، ميخايلو بودولياك، في 
إلــى وكــالــة »فرانس  تعليقات خطية أرســلــت 
برس«: »ستواصل دولتنا سياستها تفكيك 
كــل بنية أولــيــغــارشــيــة وســيــاســيــة ُيــمــكــن أن 
ــرار أوكـــرانـــيـــا أو  ــقـ ــتـ تــعــمــل عــلــى زعـــزعـــة اسـ

تــتــواطــأ مــع املــحــتــلــن« الــــروس. مــن جهتها، 
بريطانيا  الــروســيــة  الخارجية  وزارة  دعــت 
إلــى »وقــف نشر هــذه السخافات« و»ووقــف 
في  جــدًا  الخطيرة  السخيفة،  اســتــفــزازاتــهــا 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي«. وقـــالـــت املــتــحــدثــة بــاســم 
وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
عـــبـــر تــطــبــيــق »تـــلـــيـــغـــرام« أمـــــس األحــــــد إن 
ــــذي نــشــرتــه وزارة  »الــتــضــلــيــل اإلعـــالمـــي الـ
جديدًا   

ً
دلــيــال يمثل  البريطانية  الــخــارجــيــة 

عــلــى أن دول حــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي هي 
أوكرانيا«.  التوتر حــول  تقوم بتصعيد  من 

ــامـــات الــبــريــطــانــيــة ملــوســكــو  ــهـ ــاءت االتـ ــ وجــ
بعد ســاعــات فقط على إعـــالن وزيـــر الدفاع 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، مــوافــقــتــه على 
البريطاني بن واالس، مقترحًا  لقاء نظيره 
اللقاء في موسكو، من دون تحديد  يتم  أن 
موعد دقيق لذلك. لكن انعقاد هذا اللقاء بات 
موضع تشكيك بعد االتهامات البريطانية. 
كما قــالــت وكــالــة اإلعـــالم الــروســيــة، أول من 
 عــن مــصــدر دبــلــومــاســي إنــه من 

ً
أمـــس، نــقــال

املتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية 
ــراس، مــوســكــو الــشــهــر املــقــبــل إلجـــراء  ــ لــيــز تـ

مـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــرهــا الـــروســـي سيرغي 
الفـــــــروف. وفــــي الـــســـيـــاق، قـــالـــت زاخــــاروفــــا، 
أمس، إن تراس قد تزور موسكو، على الرغم 
من تصاعد التوتر بن روسيا وبريطانيا. 
وأوضــحــت زاخـــاروفـــا، وفــق مــا نقلت عنها 
ــــاس«، »تــلــقــيــنــا اســتــفــســارًا بــشــأن  وكـــالـــة »تــ
ــكـــو مــــن الـــجـــانـــب  ــى مـــوسـ ــ ــتــــاس إلــ زيــــــــارة لــ
البريطاني، وجار النظر في إمكانية حدوث 
مثل هذه الزيارة«. ولم تعلن املتحدثة إطارًا 

زمنيا للزيارة.
وفــــي ظـــل هــــذا الــتــصــعــيــد، ال تــــزال الـــدعـــوات 

العتماد الحوار متواصلة. وفي السياق، قال 
وزيـــر الــدولــة الفرنسي لــلــشــؤون األوروبــيــة، 
كليمان بـــون، أمـــس األحــــد، إن عــلــى االتــحــاد 
يــــخــــوض »حـــــــــــوارًا مــنــتــظــمــًا  األوروبــــــــــــي أن 
وحازمًا مع روسيا« بشأن األزمة األوكرانية. 
وأضاف في إيجاز صحافي لوسائل اإلعالم، 
ــادرة  ــبـ ــكـــون فــــي إطــــــار مـ ــك يـــجـــب أن يـ ــ إن ذلـ
ــنـــي األوروبــــــــي« الـــتـــي طــرحــهــا  »الـــنـــظـــام األمـ
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون خـــالل اجــتــمــاع 
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«.
إذا حاولنا  »ســنــكــون مخطئن  بـــون:  وقـــال 
الــلــعــب ضــد بعضنا الــبــعــض«. وأضــــاف أن 
ــقـــســـام ســيــكــون أعـــظـــم هـــديـــة يــمــكــن أن  »االنـ
نــقــدمــهــا لــروســيــا«. وأشــــار إلـــى »مـــبـــادرات« 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  ــاء بــــن الـــرئـ ــقــ ولــ
بوتن  فالديمير  الــروســي  ونظيره  مــاكــرون 
ــد مــن  ــزيــ ــــن دون مــ ــــي »األيــــــــــام املـــقـــبـــلـــة« مـ فـ
الـــتـــفـــاصـــيـــل. وأضـــــــــاف: »تــــحــــركــــات الـــقـــوات 
والدبابات والشاحنات على حدود أوكرانيا 
نــراهــا بـــوضـــوح، لــكــن علينا تــوخــي الــحــذر 
فـــي الــحــديــث عــمــا يـــريـــده فــالديــمــيــر بــوتــن 
بالضبط وماذا تريده روسيا. ال أحد يعرف 
بالضبط«. وتابع »ال نزال نبحث عن حلول 
دبــلــومــاســيــة أفــــي مـــواجـــهـــة ســيــنــاريــوهــات 
التهديد األوروبـــي  إلــى  صعبة«، فــي إشـــارة 
ــقـــوبـــات »ضـــخـــمـــة« عـــلـــى روســـيـــا  بـــفـــرض عـ
فــي حــالــة الــتــدخــل الــعــســكــري فــي أوكــرانــيــا. 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي،  مــن جــهــتــه، قـــال وزيـ
أن  »ســي  تلفزيون  لشبكة  بلينكن،  أنــتــونــي 
عــقــوبــات على  فــــرض  إن  أمــــس األحـــــد،  أن«، 
روســــيــــا اآلن ســــيــــؤدي إلـــــى فــــقــــدان الـــغـــرب 
الــقــدرة على ردع أي عـــدوان روســي محتمل 
على أوكــرانــيــا. وأضـــاف أنــه إذا دخــلــت قوة 
روســــيــــة إضـــافـــيـــة إلـــــى أوكــــرانــــيــــا بـــصـــورة 
عدائية، فإن هذا الفعل سيستدعي ردًا قويًا. 
كما أكــد بلينكن أنــه ليس لديه »أدنــى شّك« 
فــي مــوقــف أملانيا الــحــازم حــيــال روســيــا في 
امللف األوكراني، في وقت تتعرض الحكومة 
أسلحة  تسليم  لرفضها  النتقادات  األملانية 
أقول  أن  ألوكــرانــيــا. وقــال بلينكن: »يمكنني 
تمامًا،  مخاوفنا  يشاركوننا  األملـــان  إن  لكم 
وهـــم مــصــّمــمــون عــلــى الــــرد ســريــعــًا وبشكل 

فّعال وعبر جبهة موّحدة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty( مواطنون في العاصمة واغادوغو دعمًا للجيش أمس

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

)Getty/خالل احتفاالت في كييف بيوم وحدة أوكرانيا )سلستينو أرس

األزمة األوكرانية أمس األحد، ودخلت مرحلة جديدة عنوانها هذه  التوترات بشأن  تصاعدت 
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 

لم  بينما  ذلك،  ويأتي  أوكرانيا.  في  تحركات  البريطانية  المعلومات  استدعت  »هــراء«،  بأنها 
يتوقف الحراك للدفع بالحل الدبلوماسي لحل األزمة، فيما اعتبر وزير الخارجية األميركي أنتوني 

بلينكن أن فرض عقوبات على روسيا اآلن يضعف القدرة على الردع
قضية

موسكو متهمة 
بالسعي لتنصيب زعيم 

موال لها في كييف

وزير فرنسي: لقاء بين 
ماكرون وبوتين في األيام 

المقبلة

أعلنت أوكرانيا أنها 
ستفكك كل الجماعات 

الموالية لروسيا

طالب العسكريون 
بزيادة القوة البشرية في 

مواجهة المتشددين

وعد ميرز بجعل »االتحاد 
الديمقراطي المسيحي« 

حزب المعارضة القوية

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

بعدما أصبح رئيسًا لحزب 
»االتحاد المسيحي 

الديمقراطي« األلماني 
المحافظ، تتجه األنظار 

للسياسة التي سيعتمدها 
فريدريك ميرز

ارتفاع  »بقلق«  يتابع  إنه  األحــد،  أمس  )الــصــورة(،  فرنسيس  البابا  قال 
السالم يوم  إلى يوم صالة من أجل  أوكرانيا، داعيًا  التوتر في  منسوب 
البابا في عظته األسبوعية في الفاتيكان »أتابع  األربعاء المقبل. وقال 
يهدد  الذي  المتزايد  التوتر  بقلق 
بضرب السالم مجددًا في أوكرانيا 
األوروبــيــة  الــقــارة  أمــن  وتعريض 
بتداعيات  تسببه  ــع  م للخطر، 
ــا إلــى الــصــالة لكي  أوســـع«. ودع
ــادرة  ــبـ ــل ومـ ــع ــل ف ــدم كـ ــخـ »يـ
بدل  اإلنــســانــيــة  األخـــوة  سياسية، 

المصالح الفئوية«.

البابا قلق ويدعو للصالة

سيرة الحدث

Monday 24 January 2022 Monday 24 January 2022
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التضييق على »داعش« في الحسكة

تداعيات سياسية وأمنية لغزوة غويران

انقسام البرلمان يستبق »خريطة الطريق«

زجت أميركا بمروحيات 
وعربات لمساندة »قسد« 

ضد »داعش«

أمين العاصي

تــــــــقــــــــتــــــــرب »قـــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــة 
فرض  مــن  )قــســد(  الديمقراطية« 
ــــى ســـجـــن  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــرة كـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ سـ
الــصــنــاعــة )غــــويــــران( فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، 
والذي  الشرقي من سورية،  الشمال  أقصى 
»داعـــش« ويشهد  مــن  العناصر  آالف  يضم 
اشـــتـــبـــاكـــات مـــنـــذ الــجــمــعــة املــــاضــــي، عــقــب 
هجوم واسع النطاق شنه التنظيم إلطالق 
ســنــوات.  مــنــذ  املحتجزين  مسلحيه  ســـراح 
»العربي الجديد«،  لـ وأكدت مصادر محلية 
أمس األحــد، أن اشتباكات متقطعة ال تزال 
تــدور فــي محيط السجن، املــعــروف بسجن 
ــران، بـــن عــنــاصــر  ــويــ الــصــنــاعــة فـــي حـــي غــ
الــتــنــظــيــم مـــن املــهــاجــمــن والـــفـــاريـــن، وبــن 
»قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«. وبــيــنــت أن 
وتضّيق  الصوامع  جهة  من  تتقدم  »قسد« 
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.
»قـــّوات  مـــن جــهــتــه، قــــال املـــركـــز اإلعـــالمـــي لــــ
سورية الديمقراطية«، أمس األحد، إن هذه 
القوات »تتعامل مع خاليا إرهابية )لم يتم 
التأكد من هويتها( حاولت مؤازرة إرهابيي 
الشمالي من  القسم  داعــش املحاصرين في 
انطالقًا مــن حــي غــويــران،  سجن الصناعة، 
جنوب املدينة«. وأضاف أن »قواتنا ضيقت 
طوقها األمني حول السور الشمالي لسجن 
ــــد،  ــبـــاح أمـــــس األحـ ــفــــذت، صـ الـــصـــنـــاعـــة، ونــ
عمليات عسكرية دقيقة، تمكنت خاللها من 
قتل 13 مرتزقًا من املهاجمن وإلقاء القبض 
ــد املــركــز مقتل 13  عــلــى اثــنــن آخـــريـــن«. وأكـ
من عناصر تنظيم »داعــش« ممن هاجموا 
ســجــن الــصــنــاعــة فــي الــحــســكــة. وأشــــار إلــى 
ــتــلــوا خــــالل عــمــلــيــات دقــيــقــة نــفــذهــا 

ُ
أنــهــم ق

مقاتلو »قسد« صباح أمس. وأوضح أن عدد 
إلــى 35 عنصرًا.  ارتفع بذلك  التنظيم  قتلى 
وشدد على أن »قسد تقاتل بدقة عالية ملنع 

املهاجمن من اإلفالت من العقاب«.
»قـــوات  ـــ ــد الــقــائــد الـــعـــام لـ وفــــي الـــســـيـــاق، أكــ
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« مــظــلــوم عـــبـــدي أن 
قــواتــه »نــجــحــت بــمــســاعــدة الــتــحــالــف بصد 
الــــهــــجــــوم، وتــــــم تـــطـــويـــق مـــحـــيـــط الــســجــن 
ونقلت  الهاربن«.  جميع  واعتقال  بالكامل 
»قـــســـد« عـــن عــبــدي  وســـائـــل إعــــالم تــابــعــة لــــ
داعـــش مستمر، ولن  »قتالنا ضــد  إن  قــولــه 
العناصر  يــتــم وضـــع جميع  نــتــوقــف حــتــى 

اإلجرامية خلف القضبان«.
، ليل الخميس-

ّ
وكــان تنظيم »داعـــش« شــن

الـــجـــمـــعـــة، هـــجـــومـــًا هــــو األكــــبــــر مـــنـــذ إعــــالن 
الفرات  نهر  فــي منطقة شــرق  القضاء عليه 
اســــتــــهــــدف،  حــــيــــث   ،2019 الــــــعــــــام  مــــطــــلــــع 
ــارتـــن مـــفـــخـــخـــتـــن، بـــــوابـــــات »ســجــن  ــيـ بـــسـ
 الـــعـــشـــرات من 

ّ
ــن غــــويــــران«. وأعـــقـــب ذلــــك شــ

ــوابـــات  ــبـ الـــعـــنـــاصـــر هـــجـــومـــًا لــفــتــح هـــــذه الـ

أســـراه، وأنـــه مستعد لشن هجوم  ال ينسى 
واسع النطاق، يقتل فيه عناصر في سبيل 
التنظيم  أن  الــشــارع  وبـــّن  األســــرى.  تحرير 
ــى املــنــطــقــة املــحــيــطــة  ــل مــجــمــوعــات إلــ ــ »أدخــ
بالسجن«. ولفت إلى أنه بعد إطالق عناصره 
مـــن الــســجــن، وحــصــولــهــم عــلــى أســلــحــة من 
ــو ما  ــذه املـــجـــمـــوعـــات، وهــ ــُبـــرت هــ داخـــلـــه، كـ
يفسر صعوبة القضاء عليها. وأشار إلى أن 
عددًا غير معروف من أسرى التنظيم باتوا 
أحــــرارًا، و»هــنــا تكمن الــخــطــورة فــي األمـــر«. 
ولفت إلى أن موضوع األرقام غامض، حيث 
الفارين وعدد  عــدد  اللحظة  ُيعرف حتى  لم 

القتلى من التنظيم أو »قسد«.
ــــرب الـــشـــارع عـــن اعـــتـــقـــاده أن الــتــنــظــيــم  وأعــ
»اشــتــرى حــواجــز أمنية لــلــوصــول إلــى قلب 
مدينة الحسكة«. وقــال: »يوجد تواطؤ لدى 
الــديــمــقــراطــيــة«، إذ إن مبنى  قــــوات ســوريــة 
السجن »مفتوح على بادية الهول املحاذية 
لــلــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة، ومــفــتــوح على 
ــتـــي تـــعـــادل  ــراق، الـ ــ ــعـ ــ بــــاديــــة الـــحـــضـــر فــــي الـ
وينشط  الحسكة  محافظة  مــســاحــة  مــرتــن 
فــيــهــا الــتــنــظــيــم«. واعــتــبــر أن وجــــود سجن 
الصناعة في هذا املوقع سّهل على التنظيم 
مهاجمته، وكــانــت هــنــاك مــؤشــرات على أن 
الــهــجــوم، ولــم تتخذ  »داعــــش« يتجهز لشن 

ــة. وأشـــــار  ــ ــــرازيـ ــتـ ــ »قــــســــد« أي إجــــــــــراءات احـ
الديمقراطية  »قــوات سورية  أن  إلى  الشارع 
الحسكة  فــي  الــعــربــي  املــكــون  اتــهــام  تتعمد 
بمساعدة داعش، رغم أن العرب هم أكثر من 
ذاقوا الويالت على يد التنظيم«. ولفت إلى 
أن »داعـــش قتل فــي وادي الــفــرات، فــي غربه 
وشــرقــه، مــن الــعــرب أكــثــر مــن أي مــكــون آخر 

من املكونات السورية«. وبّن أن »قسد« التي 
تسيطر على جل منطقة شرق الفرات »تملك 
كل اإلمكانيات لبناء معتقل محّصن ألسرى 
الــرغــم  عــلــى  ذلـــك،  تفعل  لــم  لكنها  التنظيم، 
من أن مــوارد النفط كلها بيد هذه القوات«. 
ــا جـــــرى فــــي مــديــنــة  وبـــــرأيـــــه، فـــــإن مــــــآالت مــ

الحسكة خطيرة على املنطقة برمتها.
ومــن املتوقع أن تكون ملــا حصل فــي مدينة 
الــحــســكــة تــبــعــات كــثــيــرة عــلــى منطقة شــرق 
نهر الفرات التي تسيطر عليها »قسد«، التي 
وجــدت نفسها فــي دائـــرة االتــهــام باإلهمال 
التحالف  من  الكبير  الدعم  رغم  والتقصير، 
ــــذي يــعــتــبــر هــــذه الـــقـــوات ذراعــــه  الــــدولــــي، الـ
البرية في مواجهة تنظيم »داعش«. وتمتلك 
هذه القوات، التي تشكلت أواخر العام 2015، 
كــل اإلمــكــانــيــات الــتــي تــخــّولــهــا مــواجــهــة كل 
التهديد املحتمل للتنظيم في منطقة شرق 
الفرات، لكنها وجدت عناصر »داعش« على 
أبــــواب ســجــن الــصــنــاعــة فــي قــلــب الحسكة، 
التي من املفترض أن تكون األكثر تحصينًا.

وقال الباحث السياسي في مركز »جسور« 
ــواخ، فـــي حـــديـــث مع  ــشــ ــلـــدراســـات أنــــس الــ لـ
»العربي الجديد«، إنه ال يمكننا اآلن الحديث 
بـــدقـــة عـــن آثـــــار هــــذا الـــحـــدث عــلــى املــنــطــقــة 
ــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، لــكــونــه ال  ــ و»قـ
يـــزال مــســتــمــرًا، ويــقــبــل عـــدة ســيــنــاريــوهــات. 
ولــفــت إلــى أن مــا جــرى يستدعي مــن قــوات 
التحالف واملجتمع الدولي بشكل عام إعادة 
والعسكرية،  األمنية  »قــســد«  قـــدرات  تقييم 
وإعـــــــادة تــقــيــيــم لــفــاعــلــيــة وجــــــدوى دورهــــا 
كــشــريــك مــحــلــي وحـــيـــد لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 

ملحاربة »داعش«.
وأشـــــــــار الـــــشـــــواخ إلــــــى أن »قـــــســـــد«، خـــالل 
عدة  أعلنت  قد  »كانت  املاضين،  الشهرين 
مـــرات عــن تفكيكها خــاليــا تــابــعــة لــداعــش، 
كــانــت تــخــطــط لــلــهــجــوم عــلــى هــــذا الــســجــن 
بــالــتــحــديــد، وبــنــفــس الــســيــنــاريــو الـــجـــاري 
حــالــيــًا«. ولــفــت إلــى أن هــنــاك أخــطــاء كبيرة 
ــة الــديــمــقــراطــيــة«  ــوات ســـوريـ ــ ارتــكــبــتــهــا »قــ
خالل وقبل االختراق األمني الكبير من قبل 

التنظيم في الحسكة.

8
سياسة

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

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

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

طرابلس ـ أسامة علي

يعيش مجلس النواب الليبي حالة انقسام 
حاد بشأن وضع حكومة الوحدة الوطنية، 
الــتــي أعــلــن رئــيــس املــجــلــس، عقيلة صــالــح، 
أخيرًا، عن انتهاء واليتها وطالب بتشكيل 
أخرى بديلة عنها، فيما أعلن 62 نائبًا عن 
دعمهم استمرار بقائها في السلطة لعامن، 
ودعـــــوا مــجــلــس الـــنـــواب إلــــى تـــوافـــق معها 
إلنــهــاء حــالــة االنـــســـداد الــســيــاســي الــحــالــي. 
األمن  تواصل مستشارة  بينما  ذلــك  يأتي 
العام لألمم املتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني 
اتها املكثفة باألطراف الداخلية  وليامز، لقاء
الــلــيــبــيــة، وقــــد الــتــقــت أمــــس األحـــــد رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــقــيــلــة صــــالــــح، وبــحــثــا 
املــســتــجــدات املــتــعــلــقــة بــمــوعــد االنــتــخــابــات 

الرئاسية والبرملانية.
ويـــأتـــي ذلـــك بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن تــقــدم لجنة 
خــريــطــة الــطــريــق الــنــيــابــيــة، تــقــريــرهــا إلــى 
مجلس النواب، خالل جلسة خاصة يوم غد 
لخريطة  الكامل  تصورها  بــشــأن  الــثــالثــاء، 
طــريــق املــرحــلــة املــقــبــلــة، الــتــي ســبــق أن قــال 
رئــيــســهــا، نــصــر الـــديـــن مــهــنــا، إنـــهـــا قــائــمــة 

على أربعة أسس، هي املساران الدستوري 
ــادة  ــــي واملـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة وإعـــــ ــنـ ــ واألمـ

تشكيل الحكومة.
أول  ليل  الصادر  الــ62،  النواب  بيان  وحمل 
من أمس السبت، ما يشبه مبادرة للتوسط 
بــن رئــاســة مجلس الــنــواب والــحــكــومــة، إذ 
دعـــوا إلـــى تــوافــق أســاســه أن »االســتــحــقــاق 
االنــتــخــابــي الــبــرملــانــي والــرئــاســي ال رجــوع 
ــن الـــعـــمـــل الـــجـــاد  ــ ــد مـ ــ عـــنـــه وضــــــــــرورة ال بـ
والــصــادق على تحقيقها فــي أقـــرب اآلجــال 
ــــي ذلــــــك الـــحـــكـــومـــة  ــنــــة«. وطــــالــــبــــوا فـ ــكــ املــــمــ
يسمح  وزاري  تــعــديــل  إجــــراء  عــلــى  بالعمل 
لـــهـــا بـــفـــرض ســلــطــتــهــا عـــلـــى كـــامـــل الـــبـــالد 
»مــع االلــتــزام بتمثيل كافة الــدوائــر وتحمل 
مــســؤولــيــة خــيــاراتــهــا«. وعــلــى أســــاس هــذا 
التعديل، »تستمر الحكومة في عملها ملدة 
عامن من تاريخ االتفاق أو إلى حن إجراء 

االنتخابات«. 
وجاء بيان النواب الـ62، بعد أقل من عشرة 
ــر حـــمـــل تــوقــيــع  ــ ــيـــان آخـ ــدور بـ ــ ــام مــــن صــ ــ أيــ
فــيــه بتشكيل »حــكــومــة  نــائــبــًا، طــالــبــوا   15
تــكــنــوقــراط«، بــديــلــة عــن الــحــكــومــة الحالية 
»حكومة  وأعلنوا البراءة منها ووصفوها بـ
الفساد«. ويحمل بيان النواب، الصادر ليل 
تكشف  التي  املضامن  مــن  العديد  السبت، 
حقيقة مــا يــجــري مــن صـــراع بــن الحكومة 
ــي كـــوالـــيـــس  ــ ــــواب فـ ــنــ ــ ــ ــة مـــجـــلـــس ال ــ ــاســ ــ ورئــ
اإلعداد للمرحلة املقبلة. فدعوتهم للتوافق 
عدم  يعني  والحكومة  الــنــواب  بــن مجلس 
النواب  مــن  كبير  قطاع  مــن  مسبقة  موافقة 
التي  على شكل ومضمون خريطة الطريق 
غد  يــوم  لطرحها  النيابية  اللجنة  تستعد 
الــثــالثــاء، والــتــي تتضمن فــي أحـــد أسسها 

إعادة تشكيل الحكومة.
والالفت أن اإلعالن عن املبادرة، ليل السبت، 
جاء بعد ساعات من لقاء جمع بن رئيس 
من  وعــدد  الدبيبة،  الحميد  عبد  الحكومة، 

الـــنـــواب، أغــلــبــهــم شــــارك فـــي الــتــوقــيــع على 
هــذه املــبــادرة، وهــو ما يعني بشكل أوضح 
النصاب  حشد  فــي  صالح  نجاح  استحالة 
الـــــالزم لــلــتــصــويــت عــلــى إســـقـــاط الــحــكــومــة 

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.
وأمــــس األحــــد، حــث رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
األطــراف  كل  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية، 
الــلــيــبــيــة عــلــى دعـــم االســتــحــقــاق الــدســتــوري 
»أساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب  كـ
إلـــى أي مــســارات لــيــس لــهــا أي هــــدف«. وأكــد 
الدبيبة، في كلمة له خالل ندوة في طرابلس 
الحاجة  أواًل«، على  »الــدســتــور  عــنــوان  تحت 
لوجود »دستور توافقي« تجرى على أساسه 
أن  مؤكدًا  والبرملانية،  الرئاسية  االنتخابات 
الدستورية »تسبب في  القاعدة  عــدم وجــود 
 24 فــي  االنتخابي  االستحقاق  تنفيذ  تــأخــر 

ديسمبر« املاضي.
ــتـــشـــارة األمـــمـــيـــة،  ــلــــت املـــسـ إلـــــى ذلــــــك، واصــ
ــا املــكــثــفــة  ــهــ اتــ ــز، لــــقــــاء ــ ــامـ ــ ــيـ ــ ــفـــانـــي ولـ ــيـ ــتـ سـ
أمس  والتقت  الليبية،  الداخلية  بــاألطــراف 
عقيلة صالح، في مقر إقامة األخير بمدينة 
الـــقـــبـــة، حــيــث بــحــثــا املـــســـتـــجـــدات املــتــعــلــقــة 
والبرملانية،  الرئاسية  االنتخابات  بموعد 
وسبل حل الصعوبات التي تواجه العملية 
اإلرادة  لــتــحــقــيــق  والــــســــعــــي  ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ االنـ
الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية 
الديمقراطية، وذلك بحسب املركز اإلعالمي 
وليامز  التقت  كما  الليبي.  الــنــواب  ملجلس 
ــددًا مــــن أعــــضــــاء املــجــلــس  ــ أول مــــن أمـــــس عــ
الحالية  »التحديات  لبحث  للدولة،  األعلى 

التي تواجه العملية االنتخابية«.

وإخـــــــــــراج الـــســـجـــنـــاء مــــنــــه. وقــــــد اضـــطـــرت 
أمــيــركــا، الــتــي تــقــود تــحــالــفــًا ضــد اإلرهــــاب، 
لــلــزج بــمــروحــيــات وعــربــات عسكرية ثقيلة 
ملــســانــدة »قــســد« فــي الــقــضــاء عــلــى عناصر 
أو  السجن  الــذيــن هــاجــمــوا  التنظيم، ســـواء 
الفارين منه. ورأى الباحث السياسي سعد 
الــشــارع، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
أن الهجوم الــذي شنه »داعـــش« على سجن 
فــي ســيــاق استراتيجية  الــحــســكــة »يـــنـــدرج 
مــعــلــومــة يتبعها الــتــنــظــيــم«. ولــفــت إلـــى أن 
لدى »داعش« تجارب سابقة في هذا اإلطار، 
عندما هاجم في العام 2013 سجني التاجي 
وأبـــو غــريــب فــي الــعــراق، وتمكن مــن إطــالق 

املئات من عناصره وقيادييه.
زيــادة  هدفها  الحسكة  عملية  فــإن  وبــرأيــه، 
ترابط وتماسك التنظيم داخليًا، وهي تبعث 
بــرســالــة واضـــحـــة لــعــنــاصــره بـــأن »داعــــش« 

ليبيا

■ #الحريري في النهاية سيحّمل حزب الله قرار انسحابه من الحياة 
السياسية وقوله عن عدم إمكانية التعايش واالتفاق معه والحديث عن 

العزلة والعقوبات واإلجماع الدولي والعربي... وغدًا نرى.

 تاريخ انعقاد القمة العربية في الجزائر هو 
ّ
■ الرئيس تبون قال إن

 تأجيل القمة 
ّ
مارس املقبل. ووزير الخارجية العمامرة يكذبه ويقول إن

 تاريخها لم يتحدد في األصل. من نصدق؟ 
ّ
هو مجرد مغالطات ألن

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 
 ذلك 

ّ
تغيير وتحوير ُهوية الطابع العمراني اإلسالمي للحائط كل

بهدف استقطاب أعداٍد هائلة من املستوطنن املقتحمن لألقصى 
وتنفيذ أنشطة اقتحامية عديدة في ساحته. #حائط_البراق_في_خطر 

#مرابطات_عن_بعد

■ 24/1/2018 السيسي: 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. 

23/1/2022 السيسي: أتوجه بالتحية لثورة يناير.

■ محاكمة قيس سعيد مشروطة بخروج آخر للشارع يكون أكثر وأشد 
 أطيافه وقواه السياسية من الخارج والداخل + 

ّ
وطأة من سابقيه بكل

عصيان مدني ....غير هذا، ال يوجد طريق آخر #يسقط_االنقالب_في_
تونس

■ ليبيا من األخير! مصنفة كدولة ال تحترم املواثيق والتعهدات الدولية 
وال تحترم القوانن واللوائح واملعايير الحقوقية وحكوماتها وبرملانها 

ومؤسساتها ال تقدر وال تحترم العلم والفكر! وهذا يكفي للحكم على 
املؤسسات الحكومية والتشريعية والرقابية واملحاسبية!

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 
»ما  أّن  معتبرة  الغربي،  سورية  شمال  من  التركية  والقوات  الشرقي 
تقترفه القوات األميركية ومليشيات )قسد( أعمال ترقى إلى مستوى 

جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية«.

النظام يهاجم »قسد« والتحالف

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


