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مطالبة فلسطينية 
بالتحقيق في مجازر 
قيسارية والطنطورة

طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
اشتية  محمد  رئيسها  لــســان  عــلــى 
)الـــصـــورة(، أمــس اإلثــنــن، بتشكيل 
ــة حـــــــول مــا  ــ ــيــ ــ ــ ــيـــق دول ــقـ لـــجـــنـــة تـــحـ
ـــــف«  ـــاريـ ـــعـــ ــ ــة »مـ ــفــ ــيــ ــحــ أعــــلــــنــــتــــه صــ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عـــن اكـــتـــشـــاف مــقــابــر 
شاطئ  على  لفلسطينين  جماعية 
ــتــلــوا 

ُ
قــيــســاريــة وفــــي الـــطـــنـــطـــورة، ق

فـــي عــــام 1948 وبـــشـــهـــادات مــوثــقــة 
مــــن جــــنــــود إســـرائـــيـــلـــيـــن شــــاركــــوا 
فــي هـــذه املـــجـــازر. وقــــال اشــتــيــة في 
كــلــمــتــه بــمــســتــهــل جــلــســة الــحــكــومــة 
»نــطــالــب  األســبــوعــيــة  الفلسطينية 
للتحقيق في  بتشكيل لجنة دولية 
املجازر التي ارتكبتها إسرائيل في 
قرية الطنطورة وفي بقية املناطق«.
)العربي الجديد(

تونس: تحشيد 
ضد االنقالب

يــــحــــشــــد حــــــــــراك »مــــــواطــــــنــــــون ضــد 
ــرة وطـــنـــيـــة  ــيــ ــســ االنـــــــقـــــــاب« إلـــــــى مــ
بــمــنــاســبــة إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــثــامــنــة 
للمصادقة على دستور الثورة سنة 
2014، يوم الخميس املقبل، انطاقًا 
مــن محافظة قــابــس، جــنــوب شرقي 
الباد. وأكد املنسق الجهوي للحراك 
جال حمزة، أمس اإلثنن، أن »هذه 
ــــي إطــــــــار تــقــريــب  ــي فـ ــأتــ ــرة تــ ــيــ املــــســ
مساحات النضال ضد االنقاب إلى 

الجهات خارج العاصمة«.
)العربي الجديد(

رسالة ثانية 
من تبون ألمير قطر

وّجه الرئيس الجزائري عبد املجيد 
تبون، أمس اإلثنن، رسالة مكتوبة 
إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثـــانـــي، هـــي الــثــانــيــة فـــي غــضــون 
ــمــت 

ّ
ــبـــوع، بــعــد رســـالـــة أولــــى ُســل أسـ

الى أمير قطر يوم الثاثاء املاضي. 
القطرية بأن  وأفــاد بيان للخارجية 
الرسالة التي سلمها سفير الجزائر 
لــــدى قــطــر مــصــطــفــى بــــوطــــورة، إلــى 
ــام لــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــعـ ــ األمـــــــن الـ
الحمادي،  حسن  بن  أحمد  القطرية 
تتصل بالعاقات الثنائية الوطيدة 
بن البلدين الشقيقن وسبل دعمها 

وتعزيزها.
)العربي الجديد(

تونس: استقالة مديرة 
ديوان سعيد

ديوان  مديرة  عكاشة،  نادية  أعلنت 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد، 
ــتــــهــــا مــن  ــالــ ــقــ ــتــ أمــــــــس اإلثـــــــنـــــــن، اســ
منصبها. وذكرت في صفحتها على 
أنــهــا قــدمــت استقالتها  »فــيــســبــوك« 
ــات جـــوهـــريـــة فــي  ــافــ ــتــ بــســبــب »اخــ
وجهات نظر تتعلق باملصلحة العليا 
للوطن«. واعتبرت أنه بعد عامن من 
العمل »كان لي شرف العمل من أجل 
جانب  إلــى  للوطن  العليا  املصلحة 
الــســيــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لكنني 
اليوم وأمام وجود اختافات جوهرية 
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر املــتــعــلــقــة بــهــذه 
واجبي  مــن  أرى  الفضلى  املصلحة 

االنسحاب من منصبي«.
)العربي الجديد(

مستوطنون 
يطلبون هدم مدرستين 

في الضفة

أخــــــــــطــــــــــرت جـــــمـــــعـــــيـــــة »رقــــــــافــــــــيــــــــم« 
االســتــيــطــانــيــة، أمـــس اإلثـــنـــن، بهدم 
مــدرســتــن فــي منطقة جــيــب الــذيــب، 
شـــرقـــي بــيــت لـــحـــم، جــنــوبــي الــضــفــة 
الغربية املحتلة، وأخطرت بهدم منازل 
شرقي نابلس. وقال مدير مكتب هيئة 
ــدار واالســـتـــيـــطـــان في  مـــقـــاومـــة الــــجــ
محافظة بيت لحم حسن بريجية: »إن 
ألصقت  االستيطانية  الجمعية  تلك 
أول من أمس األحد، إخطارات بالهدم 
على مدرستي )كيسان( و)تحدي 5( 
الــذيــب، بحجة عدم  فــي منطقة جــب 

قانونيتهما«.
)العربي الجديد(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

خرج اآلالف من السودانين أمس اإلثنن، في 
املدن  وبعض  وأحيائها  الخرطوم  العاصمة 
»املليونية  ضمن  مــجــددًا  للتظاهر  األخــــرى، 
الــــــ20« ضـــد االنـــقـــاب الــعــســكــري الــــذي نــفــذه 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل ثاثة 
أشـــهـــر، فــقــامــت قـــــوات الـــشـــرطـــة بــاســتــخــدام 
الــعــنــف ضــدهــم، وإطــــاق الــرصــاص وقنابل 
ــا أدى  ــاز املــســيــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــقــهــم، مـ ــغـ الـ

لسقوط قتيل وعدد من الجرحى.
وأطــلــقــت الــشــرطــة الــســودانــيــة، الــغــاز املسيل 
ــــس  ــة أمـ ــيــ ــونــ ــيــ ــلــ ــع وصـــــــــــول مــ ــ ــنـ ــ ــــوع ملـ ــدمــ ــ ــلــ ــ لــ

القاهرة ـ العربي الجديد
غزة ـ ضياء خليل

أجــــرى وفـــد أمــنــي مــصــري يــضــم املــســؤولــن 
فــي جــهــاز املــخــابــرات الــعــامــة، أمــس اإلثــنــن، 
مــبــاحــثــات مـــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة في 
قطاع غــزة، الــذي وصــل إليه عبر معبر بيت 
قيادات  مع  اللقاءات  وتأتي  »إيـــرز«.  حانون 
حركة  رأسها  وعلى  الفلسطينية،  الفصائل 
»حـــــمـــــاس«، لـــبـــحـــث مـــجـــمـــوعـــة مــــن املـــلـــفـــات 
القطاع والتهدئة في  إعمار  بإعادة  املتعلقة 

االحتال اإلسرائيلي.
وقالت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة 
التي تقوم بها القاهرة بن حكومة االحتال 
اإلســـرائـــيـــلـــي والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة في 
»العربي  قطاع غزة، في تصريحات خاصة لـ

صالح الدين الجورشي

املــعــركــة الــفــاصــلــة بــن الــرئــيــس قــيــس سعّيد 
وحــركــة الــنــهــضــة آتــيــة ال مــحــالــة، وساعتها 
تــقــتــرب بــوتــيــرة مــتــســارعــة. لــم تــكــن الــحــركــة 
ــفـــوز بــاالنــتــخــابــات  ــدًا قـــبـــل أن يـ ــيـ تـــعـــرفـــه جـ
ويــتــولــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة. كـــان يعجبها 
الــصــاة،  أداؤه  العربية،  باللغة  تمسكه  فيه 
دفاعه عن قراءة محافظة لإلسام، خصوصًا 
ــاواة فــــي اإلرث،  ــ ــــسـ ــدأ املـ ــبـ اعـــتـــراضـــه عـــلـــى مـ
وأيضًا ما كان ُيقال عن نظافة يده وتواضعه. 
لــكــن إلــــى جــانــب الــعــامــل األخــــاقــــي، لـــم تكن 
»الــنــهــضــة« مطلعة بشكل جــّيــد عــلــى رؤيــتــه 
السياسية، حتى وإن اطلعت على برنامج لم 
تتوقع أن يلتزم بتنفيذه فــي حــال فــوزه في 
االنتخابات. لهذا، اضطرت الحركة عندما لم 
يبق في السباق االنتخابي سوى هو ونبيل 
التصويت  للميل ميلة واحــدة نحو  القروي، 
له بكثافة، ظنًا منها بأن الرجل ال يملك حزبًا 
يــســنــده، وأنــــه ســيــكــون، ضمنيًا عــلــى األقـــل، 

قريبًا منها باعتباره ذا توجه محافظ.
واســـتـــبـــعـــدت »الـــنـــهـــضـــة« أن يــصــبــح ســعــّيــد 
ــًا لـــــهـــــا، ألنــــــــه لــــيــــس مــــــن مــصــلــحــتــه  ــمــ خــــصــ
السياسية الدخول في مواجهة شاملة معها، 
السابقن  الرئيسن  مــن  كــل  التي عجز  وهــي 
العابدين بن علي،  زيــن  ثم  الحبيب بورقيبة 
عن القضاء عليها واستئصالها. لكن ما كان 
سيناريو  الــيــوم  أصــبــح  بـــاألمـــس،  مستبعدًا 
واردًا إلى حد كبير. صحيح أن الرئيس سعّيد 
ــالـــي تـــجـــاه عـــمـــوم األحـــــزاب  ــكـ ــه مـــوقـــف راديـ لـ
املاضي،  مــن  جــزءًا  يعتبرها  التي  السياسية 
لــكــن خــافــه الــرئــيــســي اآلن أصــبــح مــع حركة 
من  الرئيسي  الــخــاســر  تعتبر  الــتــي  النهضة 
هشام  حكومة  وإقــالــة  الــبــرملــان  عمل  تجميد 
الحركة  إخـــراج  فــي  ونــجــح سعّيد  املشيشي. 
بشكل كامل من الــدولــة، وهــو اآلن يحاول أن 
يقصيها من الحياة السياسية، وربما يذهب 
إلــى أكثر من ذلــك، فيعمل على حلها وإعــادة 

بالخرطوم إلى القصر الرئاسي، وذلك بعدما 
العاصمة وعـــدد مــن مدن  فــي  انطلقت  كــانــت 
يناير/  24 مليونية  مــواكــب ضمن  الــســودان 

كانون الثاني، في سياق التصعيد املتواصل 
بتسليم  وللمطالبة  العسكري،  االنقاب  ضد 
السلطة لحكومة مدنية، ومحاسبة املسؤولن 
سقطوا  الذين  املتظاهرين  عشرات  مقتل  عن 

منذ بدء االحتجاجات ضد االنقاب.
وأفـــــادت »لــجــنــة أطـــبـــاء الــــســــودان« املــركــزيــة، 
ــالـــرصـــاص الــحــي  أمـــــس، بــمــقــتــل مــتــظــاهــر بـ
خال االحتجاجات في الخرطوم. وأوضحت 
إن مـــواكـــب الـــخـــرطـــوم املــتــجــهــة إلــــى الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي بـــوســـط الـــعـــاصـــمـــة، ومــــواكــــب أم 
درمــــــان بـــشـــارع األربــــعــــن، تــعــرضــت لعنف 
مــفــرط مـــن قــبــل الــســلــطــات االنــقــابــيــة، الــتــي 
املسيل  والــغــاز  الــحــي  الــرصــاص  استخدمت 
ــافــــة إلـــــى الــقــنــابــل  لـــلـــدمـــوع بـــكـــثـــافـــة بــــاإلضــ
 عـــن مــحــاصــرتــهــا املــواكــب 

ً
الــصــوتــيــة، فــضــا

بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــنـــاصـــر األمـــنـــيـــة مــن 
عــدة اتجاهات، منوهة إلــى »وجــود عــدد من 
اإلصابات، بينهما حاالت حرجة«. وناشدت 
اللجنة منظمات حقوق اإلنسان »ملراقبة ذلك 
واجه به 

ُ
السلوك القمعي الذي ال ينبغي أن ت

املواكب السلمية«.
وامـــتـــدت االحــتــجــاجــات أمـــس إلـــى أبــعــد من 
الــخــرطــوم. وشــهــدت مدينة ود مــدنــي، ثاني 

الجديد«، إن الوفد يترأسه اللواء أحمد عبد 
الخالق، مسؤول امللف الفلسطيني في جهاز 
املــصــريــة، جــاء الستكمال  العامة  املــخــابــرات 
ــاورات بـــشـــأن مـــلـــفـــات إعـــــــادة اإلعـــمـــار  ــ ــشــ ــ املــ
والتهدئة على ضوء التحركات خال األيام 
املاضية املرتبطة بأدوار مصر، والتي كانت 
مـــن بــيــنــهــا زيـــــارة وفــــد أمــنــي مــصــري رفــيــع 
املــســتــوى أخــيــرًا تــل أبــيــب، ولــقــاء مسؤولن 
أمــنــيــن فــي حــكــومــة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي. 
ويفترض أن يكون الوفد حصل على إجابات 
قبل  بغزة،  املتعلقة  امللفات  إسرائيلية حول 
أن يــعــود فـــي حــيــنــه لــلــقــاهــرة لــلــتــشــاور مع 
املـــســـؤولـــن هـــنـــاك، ومــــن ثـــم الـــحـــضـــور إلــى 

القطاع أمس.
»العربي الجديد«  بدورها تحدثت مصادر لـ
في غــزة، عن أن الوفد املصري يبحث ملفي 

يبدو هذا  قد  واملنافي.  السجون  إلــى  قادتها 
لكنه  األولـــى،  الوهلة  في  االحتمال مستبعدًا 
يبقى واردًا إذا ما تم تفكيك الخطاب السياسي 
للرئيس، وتفّحص القرارات التي اتخذها أو 
ينوي اإلعان عنها، والتي تستهدف في جزء 

هام منها حركة النهضة وقادتها.
يــعــتــبــر إيـــقـــاف نـــائـــب رئـــيـــس الــنــهــضــة، نــور 
الدين البحيري، في هذا السياق، وبالطريقة 
الــتــي تـــم اعــتــمــادهــا، وإصـــــرار الــســلــطــة على 
االحــتــفــاظ بــه عــلــى الــرغــم مــن االحــتــجــاجــات 
واملطالب الداخلية والخارجية، دليل على أن 
الغرض من وراء ذلك بالنسبة إلى سعّيد هو 

ضرب الحركة في أحد رموزها.
كذلك، فإن الحملة التي شنها اإلعام املوالي 
ــيــــس حـــركـــة  لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ضــــــّد رئــ
الــنــهــضــة، رئــيــس الــبــرملــان راشـــد الــغــنــوشــي، 
واتــــهــــامــــه بـــأنـــه يــمــتــلــك ثــــــروة طـــائـــلـــة تــقــدر 
باملليارات، هــي جــزء مــن خطة أشمل تهدف 
إلى إرباك الحركة، وتقديمها في شكل عصابة 
تريد السيطرة على الدولة ومؤسساتها. في 
فتح  الحديث عن  اليوم  السياق، يجري  هــذا 
الــســري«  »الــتــنــظــيــم  بـــ يتعلق  جــديــد  تحقيق 
البعض بأنه  النهضة، والــذي يتهمه  لحركة 

في مليشيا بتحكم دولة«، »معليش معليش 
ما عندنا جيش«، وغيرها من هتافات الثورة 
السودانية. كما شهدت مدينتا املناقل )وسط 
مماثلة.  تظاهرات  )شـــرق(  الــســودان( وكسا 
وكانت لجان املقاومة قد دعت ملليونية أمس 
فــي مدينة الــخــرطــوم ومـــدن أخـــرى، ودعمها 
الــســودانــيــن« وتنظيمات  املــهــنــيــن  »تــجــمــع 
نقابية ومهنية أخرى، إضافة لدعم سياسي 

اســتــحــقــاقــات الـــهـــدوء الــقــائــم، وعــلــى رأســهــا 
تنفيذ استحقاقي اإلعمار وتحسن الظروف 
في  للفلسطينين  واملعيشية  االقــتــصــاديــة 
القطاع. وأعطت الفصائل مهلة جديدة، وفق 
لتنفيذ  للوسطاء  في حينه،  ذاتها  املــصــادر 
مطالبها، انتهت مع منتصف الشهر الحالي.

ــادر املــصــريــة  فـــي غــضــون ذلــــك، ذكــــرت املـــصـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، والــتــي  الــتــي تــحــدثــت لـــ
اشترطت عدم نشر هويتها، أن وفدًا مصريًا 
ــنـــدســـي وصـــــل إلـــى  آخـــــر ذا طـــابـــع فـــنـــي وهـ
الـــقـــطـــاع، صـــبـــاح أمــــس اإلثـــنـــن، عــبــر معبر 
تــم التوصل إليه من  رفــح، للوقوف على مــا 
املوجودة  املصرية  الهندسية  األطقم  جانب 

في القطاع.
ولفتت املــصــادر إلــى أنــه »لــو ســـارت األمــور 
كــمــا هـــو مــخــطــط لــهــا فـــي ضــــوء الــتــواصــل 

اللوبينغ«  »سياسة  بحجة  املجّمد،  البرملان 
صورتها  لتحسن  الــحــركــة  اعتمدتها  الــتــي 

داخل أميركا.
حــتــى املـــعـــركـــة املــفــتــوحــة ضــــّد الـــقـــضـــاء لها 
ارتباط وثيق بصراع الرئيس مع »النهضة«. 
فصحيح أن سعّيد يتحدث عن الفساد داخل 
املــؤســســة الــقــضــائــيــة، لكنه غــاضــب فــي اآلن 
لم  لكونهم  الــقــضــاة،  مــن  العديد  على  نفسه، 
يتعهدوا بملفات يقف هو وراءها بحكم أنه 
رئيس الدولة. وعندما رفض بعض القضاة 
الــخــضــوع لــرغــبــتــه الــشــخــصــيــة بــســبــب خطأ 
في اإلجــراءات، أو بحكم غياب األدلة الكافية 
إلثبات اإلدانة ضد بعض خصومه، انتقدهم 
بقوة واتهمهم بالتاعب والفساد. فالرئيس 
يعلم بأنه ال يستطيع أن يجهز على خصومه 
بدون تطويع القضاء، واستعماله كأداة قوية 

وفاعلة لحسم املعركة لصالحه.
مــن جــهــتــهــا، اتــبــعــت حــركــة الــنــهــضــة سياسة 
التدرج، ولم تتورط منذ اللحظات األولى في 
أن  الرئيس. حاولت  التصعيد ضد  سيناريو 
تــحــتــويــه، فــفــشــلــت. ثـــم عــمــلــت عــلــى تــحــيــيــده، 
الصراع،  قيادتها تشخيص  تجنبت  ففشلت. 
فوقعت فيه. لكن عندما شرع سعّيد في تنفيذ 
خطته، وصفت ما حصل باالنقاب، ورفضت 
ــرارات الــتــي أصـــدرهـــا.  ــقــ االعـــتـــراف بــجــمــيــع الــ
ــبــــادرة  دعــــمــــت املـــســـتـــقـــلـــن الــــذيــــن أســــســــوا مــ
»مواطنون ضد االنقاب«، ودفعت بأنصارها 
أشــكــال  فــي مختلف  بفعالية  املــشــاركــة  نــحــو 
االحــتــجــاج فــي الــداخــل والـــخـــارج. ثــم صّعدت 
الحركة الخطاب أخيرًا بعد وفاة أحد كوادرها، 
»جريمة دولة«،  إذ وصف الغنوشي ما حدث بـ
ووجـــه أصــابــع االتــهــام مــبــاشــرة إلــى الرئيس 
توفيق  الداخلية  وزيــر  بإقالة  وطالب  سعّيد، 

شرف الدين ومحاسبته.
هكذا، يتبّن أن املعركة بن الطرفن مفتوحة 
عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا، ويـــمـــكـــن أن تـــــــزداد حـــدة 
واتساعًا في كل لحظة. لكن املؤكد، على الرغم 
مـــن شــعــبــيــة ســعــّيــد الــتــي ال تــــزال عــالــيــة، أن 
»النهضة« ال تزال تحتفظ في جيبها بأوراق 
عــديــدة. إذ تعتقد قــيــادة الــحــركــة بــأن سعّيد 
ــدم لــهــا بــعــض الـــخـــدمـــات بــتــوجــهــاتــه بعد  قــ
الــحــريــات خفف  لــلــبــرملــان. فــانــتــهــاك  تجميده 
مــن حـــدة الــعــزلــة الــتــي عاشتها الــحــركــة بعد 
قرارات 25 يوليو/تموز املاضي، ووسع رقعة 
املـــعـــارضـــن لــلــرئــيــس، فــاهــتــزت بــســبــب ذلــك 
صورة النظام على الصعيد الدولي، وتفاقمت 
وتصّدعت عاقة سعّيد  االقتصادية،  الحالة 
ذلك  كل  للشغل«.  التونسي  العام  »االتحاد  بـ
وتحمي  »الــنــهــضــة«  منها  ستستفيد  أوراق 
ــراد بــهــا، كــمــا كــان  ــفـ نفسها مــن مــحــاولــة االنـ

متوقعًا بعد 25 يوليو مباشرة.

أكــبــر املــــدن الــســودانــيــة، جــنــوبــي الــخــرطــوم، 
مـــواكـــب ضــخــمــة جـــالـــت فـــي املـــديـــنـــة. وحــمــل 
املــتــظــاهــرون أعــــام الـــســـودان وصــــور الــذيــن 
قتلوا أثناء االحتجاجات، وهتفوا »ال لحكم 

العسكر... مدنية قرار الشعب«.
وفي مدينة بورتسودان الساحلية، خرج مئات 
األشــخــاص مــنــدديــن بــاملــجــازر الــتــي ارتكبها 
االنقاب، وهتفوا: »يا برهان ثكناتك أولى ما 

ــل تــعــثــر  ــي ظــ ــة الـــهـــشـــة فــ ــدئـ ــهـ ــتـ ــار والـ ــ ــمـ ــ اإلعـ
جهود إعمار القطاع وانتهاء مهلة الفصائل 
للوسطاء  منحتها  كانت  التي  الفلسطينية 
حتى منتصف يناير/ كانون الثاني الحالي 
لحل هذه امللفات العالقة. ويفترض بحسب 
املــصــادر، أن يــكــون الــوفــد حمل مــن الجانب 
اإلسرائيلي »إجابات« عن أسئلة فلسطينية 
وجهت في وقت سابق حول ملفات اإلعمار 
والتهدئة والتفاهمات التي أعقبت مسيرات 
ــــف  ــي أوقـ ــ ــتـ ــ ــــودة وكــــســــر الــــحــــصــــار، والـ ــعــ ــ الــ
ل 

ّ
االحــتــال اإلســرائــيــلــي الــتــداول فيها وعط

بعضها. 
»العربي  وكــانــت مــصــادر فــي غــزة تحدثت لـ
الجديد« في وقت سابق، عن اتفاق فصائلي 
على تصعيد تدريجي إن لم ينجح الوسطاء 
ــي لــتــنــفــيــذ  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــي دفــــــع االحـــــتـــــال اإلســ فـ

مــــســــؤول عــــن االغــــتــــيــــاالت الــســيــاســيــة الــتــي 
حــصــلــت خــــال مــرحــلــة الــتــرويــكــا )الــنــهــضــة 
وحزب املؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل 
من أجل العمل والحريات( بقيادة »النهضة«. 
ــف وزيـــــرة الـــعـــدل لــيــلــى جــفــال، 

ّ
فــالــرئــيــس كــل

بفتح هذا امللف املتشعب، والذي بقي يكتنفه 
الثماني  الــســنــوات  الــشــديــد طيلة  الــغــمــوض 
ــذي يــطــالــب خــصــوم  املــاضــيــة. وهـــو املــلــف الــ
»النهضة« بفتحه »من أجل كشف الحقيقة«، 
ــــي حــــــال ثـــبـــوت  ــة فـ ــن الــــحــــركــ ــ ــــص مـ

ّ
ــل والــــتــــخــ

االتـــهـــامـــات املـــوجـــهـــة لــهــا مـــن قــبــل مختلف 
تنظيمات اليسار التونسي.

وقــبــل الــدفــع بــهــذا املــلــف إلـــى الــقــضــاء، عمل 
ســعــّيــد عــلــى إســـقـــاط قـــوائـــم »الــنــهــضــة« من 

والتغيير«.  الحرية  إعــان  »قــوى  مــن تحالف 
ـــعـــد هـــذه املــلــيــونــيــة الــعــشــريــن مـــن نوعها 

ُ
وت

منذ 25 أكتوبر/تشرين األول املاضي، تاريخ 
االنقاب العسكري.

وكــانــت الــســلــطــات نــشــرت أمـــس وحــــدات من 
الشرطة في عدد من النقاط بوسط الخرطوم، 
أخـــرى. كما  نــقــاط  فــي  الجيش  بينما تمركز 
الخرطوم  الرابط بن  املــك نمر،  أغلقت جسر 
ومدينة الخرطوم بحري، وذلك على عكس ما 
تعهدت به لجنة أمن الخرطوم، أول من أمس 

األحد، باستمرار فتح جميع الجسور.
كما استبقت السلطات األمنية مليونية أمس 
املــقــاومــة«.  باعتقال عــدد مــن نشطاء »لــجــان 
وأشــــــارت مــعــلــومــة أولـــيـــة إلــــى الــقــبــض على 
ــرة، جــنــوبــي  ــشــ ــعــ أربــــعــــة مـــنـــهـــم بــمــنــطــقــة الــ
 عــــن اعـــتـــقـــال مــــحــــاٍم مــن 

ً
الــــخــــرطــــوم، فــــضــــا

اللجان، كما اعتقلت رئيسة مبادرة »ال لقهر 
النساء« أميرة عثمان.

ر حــزب »األمـــة« الــقــومــي، خال 
ّ
إلــى ذلـــك، حـــذ

اجـــتـــمـــاع ملــكــتــبــه الــســيــاســي أول مـــن أمـــس، 
مــن »مــضــي االنــقــاب فــي وحشيته وابــتــداع 
أشـــكـــال جـــديـــدة بــارتــكــاب املـــجـــازر الــعــنــيــفــة، 
ــــح أن ذلــك  واعــتــقــال الـــثـــوار بــكــثــافــة«. وأوضـ
»يــدفــعــه لــلــمــطــالــبــة بــصــابــة وعــــزم بتنحي 
رأس االنقاب وكامل سلطته فورًا، وإزالة ما 

ترتب على االنقاب من قرارات«.

املصري مع الجانب اإلسرائيلي، فمن املقرر 
أن تــبــدأ املــرحــلــة الــتــالــيــة مـــن أعـــمـــال إعــــادة 
اإلعـــمـــار بــعــد رفــــع األنــــقــــاض«، إذ ستشمل 
تلك املرحلة، بحسب املصادر، تهيئة املواقع 
الـــتـــي ســتــشــهــد املـــشـــروعـــات واالنـــتـــهـــاء من 
املــخــطــطــات الــهــنــدســيــة. وأكـــــدت فـــي الــوقــت 
ذاته أن »كافة األمور الفنية جاهزة للتنفيذ، 

وتنتظر فقط إشارة املستوى السياسي«.
يــأتــي هـــذا فـــي الـــوقـــت الــــذي لــقــي فــيــه عــامــل 
ــفــــرق الـــتـــي دخـــلـــت قــطــاع  مـــصـــري ضـــمـــن الــ
ــادة  ــ ــادرة املـــصـــريـــة إلعـ ــ ــبـ ــ غــــــزة، فــــي إطــــــار املـ
اإلعمار، مصرعه أخيرًا إثر تعرضه لصعقة 
كــهــربــائــيــة خــــال أدائــــــه مـــهـــام عــمــلــه بــأحــد 
وقدم  املصرية.  الفرق  بها  املتمركزة  املــواقــع 
قادة الفصائل الفلسطينية التعزية للجانب 

مناصرون لحركة النهضة خالل تظاهرة في العاصمة تونس )فتحي بلعيد/فرانس برس(املصري في وفاة العامل محمد الشناوي.

خالل التظاهرات في الخرطوم أمس )فرانس برس(

نجح سعيّد في 
إخراج الحركة بشكل كامل 

من الدولة

عاد السودانيون أمس 
اإلثنين إلى الشوارع 

للتظاهر ضد االنقالب 
العسكري، فيما سارعت 

قوات األمن الستخدام 
العنف ضدهم، ما أدى 

لسقوط قتيل وجرحى

تشير إجراءات قيس 
سعيّد، التي تستهدف 

تحديدًا حركة النهضة، 
إلى أن رئيس الدولة 

مستعد للذهاب إلى 
النهاية في صراعه مع 

الحركة

هل اقترب صدام سعيّد و»النهضة«؟
تحليل

متابعة

تقرير
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حرب اليمن

الصاروخن لم تنجم عنه »خسائر بشرية«، 
تم  الــتــي  البالستية  الــصــواريــخ  »بــقــايــا  وأن 
اعــتــراضــهــا وتــدمــيــرهــا ســقــطــت فـــي مناطق 

متفرقة حول إمارة أبوظبي«.
كــمــا أعــلــنــت الــــــــوزارة تــدمــيــر مــنــصــة إطـــاق 
عقب  الــجــوف  بمحافظة  بالستية  صــواريــخ 
ــــاروخـــــن مــنــهــا عـــلـــى أبـــوظـــبـــي.  ــطــــاق صـ انــ

عدن ـ العربي الجديد

للمرة الثانية خال أسبوع، تتحّول 
الـــعـــاصـــمـــة اإلمـــــاراتـــــيـــــة أبـــوظـــبـــي 
إلـــــى هـــــدف لــلــهــجــمــات الـــحـــوثـــيـــة، 
فــــي ســــيــــاق تــصــعــيــد عـــســـكـــري مـــتـــبـــادل بــن 
السعودية،  تقوده  الذي  والتحالف  الحوثين 
ــغـــط مـــيـــدانـــي مــــن قـــبـــل الــــقــــوات املـــوالـــيـــة  وضـ
امليداني  التقدم  مــن  مزيد  لتحقيق  للتحالف 
وال ســيــمــا فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب، مـــن دون أي 
بوادر لتهدئة األوضاع. ومع توعد الحوثين 
واعتبار  بالتصعيد«،  التصعيد  »بمواجهة 
اإلمـــارات »دولـــة غير آمــنــة«، كانت السعودية 
الدولي لوضع حد »للسلوك  املجتمع  تطالب 

العدواني« وانتهاكات القوانن الدولية.
وبعد أسبوع واحد من الهجوم على أبوظبي 
والــذي أدى إلى مقتل 3 مقيمن في  السابع 
الحال،  الثاني  يناير/كانون  شهر  مــن  عشر 
ــــال الـــســـاعـــات املــاضــيــة  ــاد الـــحـــوثـــيـــون خـ ــ عـ
إلطاق صواريخ بالستية في اتجاه أبوظبي 
ومـــنـــاطـــق ســـعـــوديـــة اعــتــرضــتــهــا الـــدفـــاعـــات 
الجوية، في مطلع أسبوع ثاٍن من التصعيد، 
مــــن دون تــســجــيــل ســـقـــوط قـــتـــلـــى. وأعــلــنــت 
اإلمــــارات أمــس اإلثــنــن اعــتــراض صــاروخــن 
الحوثين  إن  قــالــت  أجــوائــهــا  فــي  بالستين 
ــيـــهـــا، وفــــق وزارة  أطــلــقــوهــمــا بــاتــجــاه أراضـ
الـــــدفـــــاع. وأشــــــــارت الـــــــــوزارة إلـــــى أن تــدمــيــر 

ــهــا »عــلــى أهــبــة االســتــعــداد 
ّ
ــوزارة إن وقــالــت الــ

والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وإنها 
تتخذ كافة اإلجراءات الازمة لحماية الدولة 

من كافة االعتداءات«.
من جهتها، شددت الخارجية اإلماراتية على 
أن »هذا االستهداف اآلثم لن يمر من دون رد«. 
ــارات تحتفظ  وذكـــرت فــي بــيــان أن »دولـــة اإلمــ
بحقها في الرد على تلك الهجمات اإلرهابية 
وهذا التصعيد اإلجرامي اآلثــم«، واصفة تلك 
أقدمت عليها  الهجمات بأنها »جريمة نكراء 
القوانن  خــارج  اإلرهابية  الحوثي  مليشيات 
الدولية واإلنسانية«. وقالت إن »هذه املليشيا 
اإلرهـــابـــيـــة تـــواصـــل جــرائــمــهــا مـــن دون رادع 
فــي مــســعــى مــنــهــا لــنــشــر اإلرهـــــاب والــفــوضــى 
غير  وأهــدافــهــا  غاياتها  لتحقيق  املنطقة  فــي 
إدانــة  إلــى  الدولي  املجتمع  داعية  املشروعة«، 
هذه األعمال اإلرهابية التي تستهدف املدنين 

واملنشآت املدنية ورفضها رفضا تاما.
من جهتها، أعلنت السعودية إصابة مقيمن 
اثنن، جــراء سقوط صــاروخ بالستي أطلقه 

الــحــوثــيــون عــلــى مــنــطــقــة جـــــازان. فـــي ســيــاق 
متصل، أعلن التحالف في بيان أن الدفاعات 
الــســعــوديــة دمـــرت صــاروخــا بالستيًا أطلقه 
الــحــوثــيــون بــاتــجــاه مــديــنــة ظــهــران الجنوب 
وأضــاف  اململكة.  جنوبي  عسير  منطقة  فــي 
الــتــحــالــف أن شــظــايــا لـــلـــصـــاروخ، الـــــذي تم 
اعتراضه، سقطت على املنطقة الصناعية في 
ظهران الجنوب؛ ما أسفر عن خسائر مادية 

لبعض الورش واملركبات املدنية.
فــي املــقــابــل، أعــلــن املــتــحــدث العسكري باسم 
ــذت 

ّ
 الــحــركــة نــف

ّ
الــحــوثــيــن يحيى ســريــع، أن

ــهـــدفـــت  ــتـ ــة« اسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ »عــــمــــلــــيــــة عــــســــكــــريــــة واسـ
»العمقن السعودي واإلمــاراتــي«، وذلك »ردًا 

اليمن. وأوضح  العدوان« على  على تصعيد 
فـــي بــيــان أن الــحــوثــيــن اســتــهــدفــوا »مــواقــع 
حـــيـــويـــة وهــــامــــة فــــي دبـــــي بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الجوية  الظفرة  وقاعدة  املسّيرة«،  الطائرات 
ــد قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة وفــرنــســيــة  ــتـــواجـ حـــيـــث تـ
ــًا حــســاســة أخـــــرى في  ــ ــدافـ ــ ــة، »وأهـ ــيــ ــاراتــ وإمــ
ــاراتـــي )أبــوظــبــي( بــعــدٍد  عــاصــمــة الــعــدو اإلمـ
كبيٍر من الصواريخ البالستية«. كما قال إنه 
تــم »اســتــهــداف عـــدد مــن الــقــواعــد العسكرية 
فـــــي الـــعـــمـــق الــــســــعــــودي بـــمـــنـــطـــقـــة شــــــرورة 
)جـــنـــوب( ومــنــاطــق أخـــرى فــي املــمــلــكــة بعدد 
كبير من الطائرات املسّيرة«. وتحدث سريع 
ــهـــداف جــمــاعــتــه لــــ«مـــواقـــع حــيــويــة  ــتـ عـــن اسـ

ــيـــزان وعــســيــر«،  وحـــســـاســـة فـــي مــنــطــقــتــي جـ
جــنــوبــي الـــســـعـــوديـــة، بـــصـــواريـــخ بــالــســتــيــة. 
أهــدافــهــا«، محذرا  العملية »حققت  أن  وذكــر 
عملياتها  لتوسيع  جــاهــزة  جماعته  أن  مــن 
فـــي املــرحــلــة املــقــبــلــة، »ومـــواجـــهـــة التصعيد 
بــالــتــصــعــيــد«. وجـــــدد »نــصــحــنــا لــلــشــركــات 
ــمــــريــــن فــــــي اإلمـــــــــــارات  ــثــ ــتــ ــة واملــــســ ــيــ ــبــ ــنــ األجــ
آمنة  غير  دولــة  أصبحت  كونها  بمغادرتها 
طاملا  مستمر  بشكل  لاستهداف  ومعرضة 

استمرت في عدوانها«.
األميركية  الجوية  القيادة  قالت  من جهتها، 
فـــي الـــشـــرق األوســــــط إن الــــقــــوات األمــيــركــيــة 
أميركية  قــوات  التي تضم  الظفرة  قاعدة  في 

ــادق خــــال  ــنــ ــخــ ــالــ ــتــــمــــت بــ ــة، احــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ
»الـــقـــوات األميركية  أن  الــهــجــمــات. وأضــافــت 
تــعــامــلــت بــنــجــاح مـــع عــــدة تـــهـــديـــدات خــال 
ــــوم وقـــــــع قـــــــرب أبـــــــو ظـــــبـــــي«، مـــــن دون  ــــجـ هـ
السفارة  كما نصحت  تفاصيل.  فــي  إســهــاب 
ــــي اإلمـــــــــارات  ــيــــتــــان فـ والـــقـــنـــصـــلـــيـــة األمــــيــــركــ
رعــايــاهــا »بــالــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى عـــال من 

الوعي األمني«.
 ودانت وزارة الخارجية السعودية في بيان، 
»كـــل الــهــجــمــات اإلرهـــابـــيـــة الــعــدوانــيــة لــهــذه 
املليشيا الــحــوثــيــة املــدعــومــة مــن إيــــران على 
ــارات، ومــمــرات املــاحــة الدولية  اململكة واإلمــ
فـــي الــبــحــر األحــــمــــر«. ونــــــددت »بــالــهــجــمــات 

ــكــــررة الــــتــــي تــشــنــهــا مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي  ــتــ املــ
في  الحيوية  واملنشآت  املدنية  األعــيــان  على 
ــــددت على  جـــنـــوب املــمــلــكــة وأبـــوظـــبـــي«. وشــ
»الـــحـــاجـــة املــلــحــة لــتــحــرك املــجــتــمــع الـــدولـــي 
ــعــــدوانــــي بــمــا  ــلـــوك الــ ــد لـــهـــذا الـــسـ لـــوضـــع حــ
يحفظ األمن والسلم الدولين«. واعتبرت أن 
املتكررة  الهجمات  »عــلــى  الحوثين  إصـــرار 
وانتهاكًا  الــدولــي،  املجتمع  يعد تحديًا ضــد 
اإلنساني«.  الدولي  القانون  لقواعد  صريحًا 
وأردفـــت أن ذلــك »يــؤكــد خــطــورة ســلــوك هذه 

املليشيات على أمن املنطقة واستقرارها«.
اإلماراتي عبدالله  الخارجية  كما بحث وزيــر 
بن زايــد مع نظيره الروسي سيرغي الفروف 
على  الحوثين  قبل  من  املستمرة  »الهجمات 
ــة فـــي الــيــمــن«.  ــ اإلمــــــارات وســبــل تــســويــة األزمـ
وذكـــــرت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، فـــي بـــيـــان، أن 
ـــااًل هــاتــفــيــًا  ــد أجــــريــــا اتــــصـ ــ ــــن زايــ ــروف وبـ ــ ــ الفـ
بمبادرة مــن الجانب اإلمــاراتــي، وشـــددا على 
»أنـــه ال آفـــاق لحل الــنــزاع الـــذي طــال أمـــده في 
اليمن بالقوة، وضرورة إطاق عملية التسوية 
الــســلــمــيــة فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن عـــن طــريــق 
إجـــراء مــفــاوضــات شاملة حــول إيــجــاد حلول 
السياسية  الــقــوى  جميع  بمشاركة  سياسية 
في  األساسية  واإلقليمية  الدينية  واألطـــراف 
هذا البلد ومع أخذ مصالحها بعن االعتبار«.

وقـــوبـــل الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي عــلــى اإلمــــــارات 
وأعلن  ودولـــي.  عربي  بتنديد  والسعودية 
ــــدوب الــــكــــويــــت الــــــدائــــــم لـــــــدى جـــامـــعـــة  ــنــ ــ مــ
ــر، أن بــــاده  ــكـ ــبـ ــة، أحـــمـــد الـ ــيـ ــعـــربـ الـــــــدول الـ
تــــؤيــــد اإلمــــــــــارات »فـــــي كــــل مــــا تـــتـــخـــذه مــن 
ــيــــة«.  إجـــــــــراءات ملـــواجـــهـــة األعــــمــــال اإلرهــــابــ
ــالـــب مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي،  كـــمـــا طـ
»تـــحـــمـــل مــســؤولــيــاتــه  ــي بــــ ــدولــ املــجــتــمــع الــ

ــاه مــيــلــشــيــات  ــم تـــجـ ــاسـ واتــــخــــاذ مـــوقـــف حـ
ــربــــت الـــخـــارجـــيـــة املــصــريــة  الـــحـــوثـــي«. وأعــ
عــن »بــالــغ إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا ملــواصــلــة 
مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي هــجــمــاتــهــا اإلرهـــابـــيـــة« 
ــارات. وفي  ــ صــوب أراضـــي السعودية واإلمـ
»استمرار  األردنــيــة  الخارجية  دانــت  عّمان، 
مليشيا الحوثي استهداف املناطق املدنية 
ــاروخ  ــــاق صــ فـــي الـــســـعـــوديـــة، وآخــــرهــــا إطـ
في  الصناعية  املنطقة  اســتــهــدف  بالستي 
جازان«. بدورها استنكرت وزارة الخارجية 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة بــــشــــدة »الـــهـــجـــمـــات الــــغــــادرة 
اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي  مليشيا  شنتها  الــتــي 
املسيرة  والطائرات  البالستية  بالصواريخ 

على السعودية واإلمارات«.
الخارجية  بــاســم  املــتــحــدث  رأى  ذلـــك،  مقابل 
اإليرانية، سعيد خطيب زادة، خال مؤتمره 
ــــن، أن  ــنـ ــ الـــصـــحـــافـــي األســــبــــوعــــي أمـــــس اإلثـ
ــًا هــــو تــراجــيــديــا  ــنــ ــا يـــشـــهـــده الـــيـــمـــن راهــ ــ »مـ
وكارثة إنسانية«، معلنًا عن استعداد إيران 
وهاجم  اليمنية.  األزمـــة  حــل  فــي  للمساعدة 
التحالف السعودي اإلماراتي،  خطيب زادة، 
 إن »مـــســـلـــســـل الـــقـــصـــف عـــلـــى الــيــمــن 

ً
ــا ــائــ قــ

يــحــصــل بــدعــم بــريــطــانــي وأملـــانـــي وفــرنــســي 
ــيــــركــــي«. وأضــــــاف أن إيــــــران »مــســتــعــدة  وأمــ
يمني-يمني وحل  حــوار  للمساعدة إلطــاق 
ــيــــات والـــحـــلـــول الــســيــاســيــة  األزمــــــة عــبــر اآللــ
الغربية  األطــــراف  متهما  والــدبــلــومــاســيــة«، 
»الــتــدخــل« فــي الــيــمــن لــاســتــمــرار فــي بيع  بـــ
األسلحة للسعودية واإلمارات. وعن اإلعان 
ــن تـــوقـــيـــف شـــحـــنـــة عــســكــريــة  ــ األمــــيــــركــــي عـ
الــيــمــن، أكـــد خطيب  إلـــى  »إيـــرانـــيـــة« متجهة 
تــكــررهــا أميركا  زادة أن تلك »مــجــرد مــزاعــم 

كثيرا«، نافيًا صحة توقيف شحنة إيرانية.

أكد الحوثيون أن اإلمارات معرضة لالستهداف بشكل مستمر )محمد حويس/فرانس برس(

عادت العاصمة اإلماراتية أبوظبي لتكون هدفًا 
أسبوع،  خالل  الثانية  للمرة  الحوثيين،  لهجمات 
بالتوازي مع هجمات أخرى شنتها الجماعة على 
مناطق سعودية. وفيما ال يبدو أن هناك فرصًا 
لنجاح أي حراك لتهدئة األوضاع، تتجه األمور إلى 

تصعيد إضافي، مع توعد إماراتي بالرد

الحدث

استهداف ثانٍ 
ألبوظبي خالل 

أسبوع

الحوثيون: جاهزون 
لتوسيع عملياتنا 

ومواجهة التصعيد

الخارجية اإلماراتية: 
هذا االستهداف 

لن يمر بال رد

استعادة  عن  االثنين،  أمس  اإلرياني،  معمر  اليمني،  اإلعالم  وزير  أعلن 
القوات الموالية للحكومة والتحالف مديرية حريب جنوبي مأرب، من 
أن  »تويتر«  على  وكتب  الحوثيين. 
الــذي يقدمه  ــاد  »الــدعــم واإلســن
ــادة الــســعــوديــة  ــي ــق ــف ب ــحــال ــت ال
العسكري  اإلنــجــاز  هــذا  »لصناعة 
بالحكمة  يتسم  والـــذي  الكبير، 
أن  يــؤكــد  الــدقــيــق،  والتخطيط 
استعادة  معركة  حسم  فــرص 
الدولة وإسقاط االنقالب باتت قريبة 
الالمحدود  الدعم  ــذا  وه ــدًا،  ج

سيبقى محل تقدير وعرفان«.

استعادة حريب
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بوركينا فاسو: الجيش 
يعتقل الرئيس

أوقف جنود متمّردون في بوركينا 
فاسو، أمس اإلثنني، الرئيس روش 
مارك كريستيان كابوريه )الصورة(، 
واعــتــقــلــوه فــي ثــكــنــة للجيش غــداة 
ــدة.  ــ ــي مـــعـــســـكـــرات عـ ــ ــّرد فـ ــ ــمـ ــ بــــــدء تـ
إن »الرئيس  أمنيان  وقال مصدران 
)الحسن  البرملان  ورئــيــس  كابوريه 
ــــاال ســـاكـــانـــديـــه( والــــــــــوزراء بـــاتـــوا  بـ
فعليًا فــي أيـــدي الــجــنــود« فــي ثكنة 
العاصمة  فــي  ســانــغــولــي المــيــزانــا 
واغــــــــادوغــــــــو. ونــــــــــددت املـــجـــمـــوعـــة 
االقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا 
)إيــــكــــواس( بــمــا وصــفــتــه »مــحــاولــة 

انقالب« في بوركينا فاسو.
)رويترز، فرانس برس(

لقاء بين طالبان 
ودبلوماسيين غربيين 

في أوسلو
ــيــــون  ــيــــركــ ــــون أمــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ بــــــــدأ دبـ
وأوروبــــــــيــــــــون، أمــــــس اإلثـــــنـــــني، فــي 
ــو  ــلــ ــة أوســ ــيــ ــجــ ــرويــ ــنــ ــة الــ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
مـــحـــادثـــات مـــع مــمــثــلــني عـــن حــركــة 
ــائـــم بــأعــمــال  ــقـ ــبـــان بـــرئـــاســـة الـ ــالـ طـ
ــة مـــــولـــــوي أمـــيـــر  وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــ
ــي مـــــــن أجـــــــــل تـــخـــفـــيـــف  ــقــ ــتــ خـــــــــان مــ
الــبــالد. وكتب  األزمــة اإلنسانية في 
املبعوث األميركي الخاص توماس 
ــاء أول  ــتــــر«، مـــسـ ــــت عـــلـــى »تــــويــ وسـ
ــــس األحــــــــد: »ســـنـــســـتـــمـــر فــي  مــــن أمــ
الدبلوماسية الواضحة مع طالبان 
في ما يتعلق بمخاوفنا واهتمامنا 
الحقوق  تحترم  بأفغانستان  امللزم 
وتـــــــراعـــــــي الــــــشــــــمــــــول«. وشـــــاركـــــت 
ــا وأملـــــانـــــيـــــا  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــا وفــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ بـ
ــــي إلــى  وإيــطــالــيــا واالتـــحـــاد األوروبـ

جانب النرويج في االجتماع.
)رويترز(

بريطانيا: تحقيق في 
إطاحة وزيرة مسلمة

ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  ــر رئــ ــ أمــ
ــورة(،  ــ ــ ــــصـ ــ ــون )الـ ـــســ بـــــوريـــــس جــــونـ
أمس اإلثنني، بإجراء تحقيق بشأن 
املسلمة نصرت  للمشّرعة  ادعـــاءات 
ــه تـــــم طـــــردهـــــا مــن  ــ ــ غــــنــــي، قــــالــــت إنـ
منصبها الوزاري عام 2020 لشعور 
ــاح بــســبــب  ــ ــيــ ــ زمـــالئـــهـــا بــــعــــدم االرتــ
ــرى.  ــ ديــــانــــتــــهــــا ضــــمــــن أســـــبـــــاب أخـــ
أن  البريطانية  الحكومة  مقر  وذكــر 
»رئيس الوزراء طلب إجراء تحقيق 
بشأن ادعاءات النائبة نصرت غني. 
يأخذ رئيس الوزراء هذه االدعاءات 

على محمل الجد«.
)رويترز(

ألمانيا: مقتل مسلّح 
هاجم جامعة

سقط عدد من الجرحى جراء إطالق 
ــرات فــي  ــاضــ ــحــ ــاعــــة مــ ــار داخـــــــل قــ ــ نــ
أملانيا،  غــرب  في  هايدلبرغ  جامعة 
أمــــس اإلثـــنـــني، وفــــق الــشــرطــة الــتــي 
ذ. وجــاء في بيان 

ّ
أعلنت مقتل املنف

منفردًا  ذًا 
ّ
»منف أن  مانهايم  لشرطة 

ــدة فــــي قــاعــة  ــ أصـــــــاب أشــــخــــاصــــًا عــ
مــحــاضــرات بــجــروح«، موضحة أن 
ذ استخدم في الهجوم »سالحًا 

ّ
املنف

« وأنــــه قـــد قــتــل. وأوضــحــت 
ً
طـــويـــال

أطلقت  أنها  »تويتر«  على  الشرطة 
عــمــلــيــة أمــنــيــة واســـعـــة الــنــطــاق في 
حرم نوينهايمر فيلد في الجامعة.
)فرانس برس(

العراق: مقتل 3 جنود 
في كركوك

أعلن مصدر عسكري عــراقــي، أمس 
اإلثنني، مقتل ثالثة جنود بانفجار 
ــرور دوريـــــة  ــ ــ عــــبــــوة نـــاســـفـــة لـــــدى مـ
للجيش جنوبي مدينة كركوك. كما 
أدى االنفجار إلى إصابة جندي رابع 
بــجــروح، وفــقــًا للمصدر. ولــم تعلن 
االنفجار.  أي جهة مسؤوليتها عن 
ويأتي الهجوم بعد أيام على مقتل 
11 جنديًا في هجوم استهدف مقرًا 
الـــعـــراقـــي ونــســب لتنظيم  لــلــجــيــش 
»داعــش«، يوم الجمعة املاضي، في 

محافظة ديالى. 
)فرانس برس(

دخل الحريري الحياة 
السياسية بعد اغتيال 
والده في عام 2005

أعلنت اللجنة النيابية 
انتهاء والية حكومة 

الدبيبة
عّدد الحريري المحطات 

التي »أجريت فيها 
وليامز: ليبيا ليست تسويات على حسابي«

بحاجة لفترة انتقالية 
مطولة أخرى

الحريري يعلّق 
عمله السياسي

بيروت ـ العربي الجديد

ــق رئــيــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــي 
ّ
عــل

الـــســـابـــق ســـعـــد الــــحــــريــــري عــمــلــه 
الــســيــاســي، أمـــس اإلثـــنـــني، معلنًا 
عدم ترشحه وال تيار »املستقبل« لالنتخابات 
النيابية املقررة في 15 مايو/أيار املقبل، غير 
أنه  العائلة«، معتبرًا  لم يقفل باب »بيت  أنه 
»ســيــبــقــى مــفــتــوحــًا لــكــل الــلــبــنــانــيــني«. وأكـــد 
الــحــريــري تــحــت شــعــار »تــحــّمــل املــســؤولــيــة« 
املشاركة في  األهلية«، رفضه  الحرب  و»منع 
االنتخابات فــي خطاب قصير مــن مــقــّره في 
وســــط الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت. وعــــّدد 
ــرى فــيــهــا تــســويــة »عــلــى  ــ املـــحـــطـــات الـــتـــي أجـ
ــي أحــــــداث 7  ــل لـــبـــنـــان«، وهــ حــســابــي مـــن أجــ
مايو 2008، وزياراته إلى العاصمة السورية 
ــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــون،  دمـــشـــق، وانـ
وتطّرق  منه.  تضّرر  انتخابي  قانون  وإقـــرار 
إلـــى انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي 4 أغــســطــس/
ــــوالدة حكومة  لـ الــفــاشــل  واملـــســـار   ،2020 آب 
اختصاصيني بقيادته، ثم مّر على خسارته 
ثـــروتـــه الــشــخــصــيــة والـــعـــالقـــات الــخــارجــيــة، 
ــي لــبــنــان  ــفـــوذ اإليـــــرانـــــي فــ ــنـ ــن الـ مـــتـــحـــدثـــًا عــ
والتخّبط الدولي، قبل أن يعلن تعليق عمله 
الــســيــاســي وتعليق عــمــل تــيــار »املــســتــقــبــل«، 
شاكرًا مناصريه وحلفاءه، خصوصًا رئيس 
»التقدمي االشتراكي« النائب وليد جنبالط، 
ختام  في  واستعاد  املــارونــيــة.  والبطريركية 
خــطــابــه، مغالبًا الــدمــوع، كــالم والـــده رئيس 
الوزراء املغتال رفيق الحريري، قبل استقالته 
مــن الــحــكــومــة فــي 20 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
هذا  وتعالى  سبحانه  الله  »أســتــودع   :2004
وأعبر  الطيب.  وشعبه  لبنان  الحبيب  البلد 
مــن كــل جــوارحــي عــن شــكــري وامتناني لكل 

الذين تعاونوا معي خالل الفترة املاضية«.
 من 

ً
أنهى خيار أمــس، مبدئيًا، مسارًا طويال

بعد  للحريري،  فجأة  ُولـــدت  سياسية  حياة 
اغــتــيــال والــــده فــي 14 فــبــرايــر/شــبــاط 2005. 
خروجه إلى الواجهة وريثًا مّر بعقبة تجاوزه 
دور شقيقه األكبر بهاء، الذي اتجهت األنظار 
الــعــائــلــة  داخـــــل  ــّم  تــ اتـــفـــاقـــًا  أن  إال  أواًل،  إلـــيـــه 
دفـــع ســعــد الــحــريــري لــيــكــون املــمــثــل الجديد 
»الحريرية السياسية«. وطيلة الـ17 عامًا في  لـ
السلطة، كأكبر نيابية في البرملان وكرئيس 
حــكــومــة مـــــرات عــــدة وكـــشـــاهـــد فـــي املــحــكــمــة 
الحريري  مسيرة   

ُ
تــخــل لــم  بلبنان،  الخاصة 

من خيبات أمل عدة، بدءًا من املحكمة بالذات، 
الــتــي تــوصــلــت فــي أغــســطــس/آب 2020، إلــى 
اتـــهـــام املــــســــؤول الــعــســكــري فـــي حــــزب الــلــه، 

ــم أمـــن الــبــالد وفــقــًا لــلــمــادة الــرابــعــة من 
ّ
تــســل

قانون وزارة الدفاع. ازداد الضغط في لبنان 
ــــواًل حــتــى 5 مــايــو 2008، حـــني أصـــدرت  وصـ
الـــحـــكـــومـــة قـــــــرارًا بــــإزالــــة شــبــكــة االتــــصــــاالت 
الـــخـــاصـــة بـــحـــزب الـــلـــه )وهـــــي مــنــفــصــلــة عن 
جهاز  قائد  وإقــالــة  اللبنانية(  الــدولــة  شبكة 
أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير 
)املــحــســوب عــلــى حـــزب الـــلـــه(. اعــتــبــر الــحــزب 
القرارين »إعالن حرب« ضده، فاجتاح مراكز 
أمل  بمشاركة  بــيــروت  فــي  »املستقبل«  تــيــار 
 
ً
والحزب السوري القومي االجتماعي، مشعال
معارك متنقلة استمرت حتى يوم 11 مايو، 
و»التقدمي  الحزب  بني  اشتباكات  تخللتها 
االشتراكي« في معاقل األخير، قبل أن تنتهي 
باتفاق الدوحة في قطر، الذي أوقف املعارك 
بتشكيل حكومة  الــســيــاســي  املــســار  وســّهــل 
جــــديــــدة وانـــتـــخـــاب قـــائـــد الـــجـــيـــش، الــعــمــاد 

ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية.
انتخابات 2009،  الحريري وانتصر في  عاد 
لــكــنــه فــشــل فــي اســتــثــمــار انــتــصــاره، فــي ظل 
ـــرجـــم بــلــقــاءات 

ُ
تـــوافـــق ســـعـــودي ـ ســــــوري، ت

بشار  الــســوري  النظام  رئيس  مستوى  على 
األســــد واملـــلـــك الـــســـعـــودي عــبــد الــلــه بـــن عبد 
الــعــزيــز. وعــلــى األثــــر زار الــحــريــري ســوريــة 
مــرات بني عامي 2009 و2010. وبعدما  ست 
ــــده، وصــف  كـــال االتــهــامــات لــهــا بــاغــتــيــال والـ
»السياسي« وأنــه  مــن دمــشــق، هــذا االتــهــام بـ
الــزيــارات وهج  كــان »مخطئًا فــيــه«. أضعفت 
الــحــريــري، وصـــواًل إلــى إســقــاط حكومته من 
الله وأمل و»التيار الوطني  قبل وزراء حزب 
الحر«، خالل اجتماعه مع الرئيس األميركي 
بـــاراك أوبــامــا فــي 12 يناير/كانون  األســبــق 
الثاني 2011، بسبب املحكمة الدولية نفسها، 
ــــدور الــــذي كــانــت تــؤديــه »ضـــد املــقــاومــة«  والـ
ـــرح اسم 

ُ
وفــقــًا ألدبــيــات املستقيلني. وحــني ط

الحكومة، جــال عناصر من  لــرئــاســة  الــبــديــل 

سليم عياش، بالضلوع في اغتيال الحريري 
»الباهت« قياسًا على  األب، في حكٍم ُوصف بـ
الزخم اإلعالمي والسياسي الذي رافق مسار 
أزمة  من  تعاني  بعدها  بــدأت  التي  املحكمة، 

تمويل تمنعها من مواصلة أعمالها.
الــحــريــري الــفــائــز بــأكــبــر الــكــتــل الــنــيــابــيــة في 
تـــاريـــخ لــبــنــان فـــي انــتــخــابــات 2005، وقــائــد 
تجّمع »14 آذار« في مواجهة فريق »8 آذار«، 
تــعــّرض ألقــســى ضــربــة لـــه، بـــدأت مــع حصار 
حـــزب الــلــه وحــلــفــائــه الـــســـراي الــحــكــومــي في 
ــروت، بــــدءًا  ــ ــيـ ــ ــلـــح فــــي بـ ســــاحــــة ريـــــــاض الـــصـ
مـــن مــطــلــع عــــام 2007، احــتــجــاجــًا عــلــى دعــم 
الحكومة لشهوٍد في قضية الحريري، اتهموا 
ت الضربة 

ّ
حزب الله وسورية باغتياله. تجل

الــــوزراء املحسوبني على  مــع استقالة  بــدايــة 
حزب الله وأمل ورئيس الجمهورية األسبق 
ــؤاد  ــن الـــحـــكـــومـــة بـــقـــيـــادة فــ ــود، مــ ــحــ إمـــيـــل لــ
السنيورة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، 
ثم رفض الحكومة اعتبار نفسها مستقيلة، 
بــــل اســـتـــمـــرت فــــي مـــواصـــلـــة أعـــمـــالـــهـــا. وفـــي 
نوفمبر 2007، انتهت والية لحود الرئاسية، 
ــا جــعــل صــالحــيــاتــه بــيــد مــجــلــس الــــــوزراء  مـ
مجتمعًا، رغم تكليف لحود الجيش اللبناني 

الله بزّيهم بالقرب من منزل جنبالط،  حزب 
رئيس  ليفهم  البيروتي،  كليمنصو  حي  في 
الحزب »التقدمي االشتراكي« أنه »ملزم« في 

انتخاب نجيب ميقاتي خلفًا للحريري.
بــعــدهــا، ومــــع بــــدء مـــواســـم الــربــيــع الــعــربــي، 
الــثــورة الــســوريــة، تغيرت املعطيات  وانـــدالع 
في لبنان. تدخل حزب الله بشكل علني إلى 
جانب األسد في عام 2011، وبدأ السوريون 
يــفــّرون مــن بــالدهــم إلــى دول الــجــوار، ومنها 
لبنان. غاب الحريري عن البالد لفترة طويلة، 
عة له إلى بيروت. 

ّ
على الرغم من زيارات متقط

ثـــم فـــي عـــام 2014، اخـــتـــار الــحــريــري رئــيــس 
مرشحًا  جعجع  سمير  اللبنانية«  »الــقــوات 
فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ثــم رئــيــس »تيار 
إلــى فريق  املنتمي  املــردة« سليمان فرنجية، 
لكن  تــضــاؤل حــظــوظ جعجع،  بعد  آذار«   8«
بالنائب في حينه ميشال  الله  تمسك حــزب 
ـــل االســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي عــامــني 

ّ
عـــــون، عـــط

كــامــلــني، قــبــل أن يــجــري الــحــريــري »تــســويــة 
ــيـــة« مـــع صــهــر عـــــون، الـــنـــائـــب جــبــران  رئـــاسـ
باسيل، بمشاركة رئيس مكتب الحريري في 
حينه نادر الحريري )وهو ابن عّمته أيضًا(. 
شــّكــل الــحــريــري أولـــى وثــانــي حكومات عهد 
 ،2018 انتخابات  فــي  يتعّرض  أن  قبل  عــون، 
ألكبر نكسة انتخابية، مع تراجع عدد نواب 
كتلته إلــى 20 نائبًا، بعدما وصــل فــي مــرات 
سابقة إلــى 35 نــائــبــًا. ثــم انــفــجــرت األوضـــاع 
املعيشية في 17 أكتوبر/تشرين األول 2019، 
مع اندالع االحتجاجات في مختلف املناطق 
اللبنانية، فأعلن استقالته في 29 أكتوبر من 

العام عينه، وباشر االنفكاك عن عون.
ــام خصومه  لــم يقتصر تــراجــع الــحــريــري أمـ
ــع حـــلـــفـــائـــه،  ــ ــل اشـــتـــبـــك مـــــــــرارًا مـ ــ فـــحـــســـب، بـ
خـــــصـــــوصـــــًا رئــــــيــــــس الـــــــحـــــــزب »الــــتــــقــــدمــــي 
ــراكـــي« ولــيــد جــنــبــالط وجــعــجــع. كما  ــتـ االشـ
سبق له أن قّدم استقالته من رئاسة الحكومة 

فــي  الــــســــعــــوديــــة،  ــن  ــ مـ  ،2017 ــبـــر  نـــوفـــمـ ــي  ــ فـ
»اختطافه«  عن  فيها  الحديث  أسابيع جرى 
هناك، قبل الــعــودة إلــى بيروت في يــوم عيد 
االســتــقــالل فــي 22 نــوفــمــبــر مــن الــعــام عينه، 

ومتراجعًا عن االستقالة.
عــــيــــدت تــســمــيــة الـــحـــريـــري مــــجــــددًا رئــيــســًا 

ُ
أ

استقالة  بــعــد   ،2020 أكــتــوبــر  فــي  لــلــحــكــومــة 
حكومة حسان ديـــاب، لكنه عــاد واعــتــذر عن 
الــتــشــكــيــل فـــي مــنــتــصــف عـــام 2021، مــغــادرًا 
البالد. كما أقفل مؤسسات عدة، ومن بينها 
دور شقيقه  بــدأ  وهنا  »املستقبل«.  تلفزيون 
ــددًا، فـــبـــاشـــر بــافــتــتــاح  ــ ــجـ ــ ــبــــروز مـ ــالــ بــــهــــاء بــ
تــلــفــزيــون عــبــر اإلنــتــرنــت، ثــم افــتــتــح سلسلة 
ــّســر 

ُ
مــكــاتــب فــي أنــحــاء عـــدة مــن لــبــنــان. مــا ف

طوى ملصلحة 
ُ
وكأن صفحة سعد الحريري ت

 عوامل إقليمية مؤثرة، أشار 
ّ

شقيقه، في ظل
إليها في خطابه أمس.

وعلى الرغم من محاولته تحقيق التوازن مع 
الحر«  الوطني  »التيار  خصوصًا  خصومه، 
الحريري تمتع بعالقات  أن  إال  الــلــه،  وحــزب 
قـــويـــة مـــع رئـــيـــس املــجــلــس الــنــيــابــي، رئــيــس 
حركة »أمل« نبيه بري، املحسوب على حزب 
الله. حتى أن بري دفعه مرارًا ملواصلة العمل 
الــســيــاســي فــي لــبــنــان، بــل أن الــحــريــري زاره 
ــام األخــيــرة إلبــالغــه قـــرار عــزوفــه عن  فــي األيــ
الــتــرشــح لــالنــتــخــابــات. وســبــق لــبــري أن قــال 
بعد استقالة الحريري في عام 2019: »قدمت 
لنب العصفور للحريري، وإذا رفض سأكون 

على عداء معه إلى األبد«.
غــيــر أن مــســألــة الـــحـــريـــري ال تــتــوقــف هــنــا، 
فالحديث في األوساط السياسية في بيروت 
يــدور حول احتمال عــزوف رؤســاء حكومات 
الحريري.  الترشح، تضامنًا مع  سابقني عن 
وبــــــدأ تــــّمــــام ســـــالم هـــــذه الـــخـــطـــوة بــإعــالنــه 
عـــدم الــتــرشــح لــالنــتــخــابــات، وســـط كـــالم عن 
الحكومة  ورئــيــس  للسنيورة  مماثلة  نــوايــا 

الـــحـــالـــي نــجــيــب مــيــقــاتــي. ومــــع أن الــبــعــض 
ربـــط عــــزوف الــحــريــري وتــيــار املستقبل عن 
بــاملــقــاطــعــة املسيحية  املــشــاركــة االنــتــخــابــيــة 
ألول انتخابات بعد الحرب اللبنانية )1975 
ـ 1990(، وجرت في عام 1992، إال أن املفارقة 
تكمن في أن انسحاب تيار »املستقبل« ليس 
خـــيـــارًا طــائــفــيــًا حــتــى اآلن، مـــا لـــم يــمــنــح داء 
ملا  مماثلة  بصورة  املقاطعة،  »بركة«  اإلفتاء 
فــعــل الــبــطــريــرك املـــارونـــي الـــراحـــل نــصــرالــلــه 
صــفــيــر مــنــذ 30 عــامــًا، حــني دعـــا املسيحيني 

للمقاطعة االنتخابية.
وفي انتظار ردود الفعل في الساحة املؤيدة 
ــح أن تــعــلــيــق  ــ ــواضـ ــ لـــلـــحـــريـــري، بـــــات مــــن الـ
يعني  السياسي،  تياره  وعمل  عمله  األخير 
 

ّ
إفساح املجال لقوى أخرى بالبروز، في ظل

حــديــٍث يسود فــي بــيــروت حــول تسليم رايــة 
»الــحــريــريــة« إلـــى بــهــاء الــحــريــري، وتشكيل 
خــطــاب صــلــب فـــي مــواجــهــة حــــزب الـــلـــه. مع 
تمنح  الـــرأي  استطالعات  مختلف  أن  العلم 
األطراف التي كانت محسوبة على فريق »14 
آذار« انتصارًا نيابيًا حاسمًا في انتخابات 
مـــايـــو، خــصــوصــًا فـــي الـــســـاحـــة املــســيــحــيــة، 
املـــفـــتـــرض وفــــق األرقـــــــام نــفــســهــا، أن تشهد 
ســقــوطــًا كــبــيــرًا لــتــيــار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــك بـــاألكـــثـــريـــة  ــســ مـــيـــشـــال عــــــــون، بـــعـــدمـــا أمــ
»الــقــوات  أمـــام  عــامــًا،   17 املسيحية  النيابية 
الــلــبــنــانــيــة«. لــكــن مــع اعــتــذار الــحــريــري، فــإن 
التعقيدات باتت أكبر، خصوصًا أن املعركة 
النيابية ستشمل أواًل الـ20 نائبًا الذين كانوا 
يمثلون تيار »املستقبل« في السنوات األربع 
املــاضــيــة، وُيــرّجــح أيضًا أن تكبر كــرة الثلج 
التي رماها الحريري، لتطاول أطرافًا أخرى 
قـــد تــنــضــم إلـــى مــقــاطــعــة االنــتــخــابــات. وفــي 
أول رد على عــزوف الحريري، غــّرد جنبالط 
م الوطن اليوم، واملختارة 

ّ
على »تويتر«: »تيت

)مقّره( حزينة وحيدة«.

لبنان 

تيار »المستقبل« 
خارج االنتخابات

الحريري بعد إلقاء كلمته أمس في مقّره في بيروت )أنور عمرو/فرانس برس(

صالح وحفتر يرغبان بشدة إطاحة حكومة الدبيبة )األناضول(

علّق رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، عمله السياسي، 
معلنًا عزوفه عن المشاركة في االنتخابات التشريعية اللبنانية، المقررة 
الحرب  و»منع  المسؤولية«  »تحّمل  شعار  تحت  المقبل،  مايو  في 

األهلية«

الحدث

بـــأن هـــذا املــقــتــرح جـــاء بــنــاء عــلــى تــشــاور 
مع املجلس األعلى للدولة، أكد أن إنجاز 
املسار الدستوري »يتطلب وجود حكومة 
قوية تقوم بتهيئة الوضع لالنتخابات«.

التركيز  ــرورة  الــلــجــنــة ضــ وبــيــنــمــا طلبت 
االنــتــخــابــات وتحديد  عــلــى حــســم قضية 
واعتبار  ومــوعــدهــا  الــدســتــوري  أساسها 
وضـــــع الـــحـــكـــومـــة أمــــــرًا ثــــانــــويــــًا، عــــارض 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، عــقــيــلــة صــالــح، 
إعــــــادة تشكيل  أن  مـــؤكـــدًا  االتــــجــــاه،  هــــذا 
الحكومة أولــويــة. وقــال صــالــح، فــي كلمة 
الــلــجــنــة، »ال أقبل  تــقــريــر  لــه تعقيبًا عــلــى 
بــــأي دفــــاع عـــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة، فهي 
الــذي يعاني  املــواطــن  أن  انتهت«. واعتبر 
ــرواتــــب والــســيــولــة الــنــقــديــة  مـــن غـــيـــاب الــ
والغذاء »ال يهمه الدستور واالنتخابات«. 
من  لجنة  تشكيل  اللجنة  مقترح  وحـــول 
24 عضوًا لتحديد املسار الدستوري، قال 
وأبشركم  للخبراء،  األمــر  »اتــركــوا  صالح 
بــفــشــل الــلــجــنــة إذا اشـــتـــرك فــيــهــا مجلس 
النواب واملجلس األعلى للدولة، ألنهما لم 

ينجحا في أي توافق طيلة سنوات«.
فـــــي األثــــــنــــــاء، أكــــــــدت مـــــصـــــادر بـــرملـــانـــيـــة 
والــلــواء  عقد صالح  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الــنــواب  مــن  وعـــدد  املتقاعد خليفة حفتر 
ــًا  ــمـــاعـ ــتـ ــل األحـــــــــــد، اجـ ــيــ ــم، لــ ــ ــهـ ــ املــــــوالــــــني لـ
تــحــضــيــريــًا فـــي بـــنـــغـــازي لــجــلــســة أمـــس، 
املواعيد  تناول  االجتماع  أن  إلــى  مشيرة 
ــادة  وإعــ االنــتــخــابــيــة،  للعملية  الــجــديــدة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. وأكـــــد أحــــد املـــصـــادر 
أن صــالــح أبــلــغ املــشــاركــني فــي االجــتــمــاع 
مــعــارضــة املــســتــشــارة األمــمــيــة ستيفاني 
وليامز، إلعــادة تشكيل الحكومة في هذا 
الــتــوقــيــت، ونــقــل عــنــهــا انـــزعـــاج عـــدد من 
الــــدول املــعــنــيــة بــالــشــأن الــلــيــبــي النشغال 
وتــرك قضية  بالحكومة،  الــنــواب  مجلس 
أن  وأضـــــــــاف  ــم.  ــســ حــ دون  ــات  ــابــ ــخــ ــتــ االنــ
»صـــالـــح وحــفــتــر ال تـــــزال لــديــهــمــا رغــبــة 

شديدة بإطاحة حكومة الدبيبة«.
من جهتها، وبعد لقائها صالح أول من 
املتعلقة  املستجدات  معه  وبحثها  أمــس 
بموعد االنتخابات، التقت وليامز مساء 
أول مــــن أمـــــس كــــذلــــك، رئــــيــــس املــجــلــس 
ــلـــى لـــلـــدولـــة، خـــالـــد املــــشــــري. وقــالــت  األعـ
ولــيــامــز عبر »تــويــتــر« أمـــس، إنــهــا أكــدت 
خالل اللقاء مع املشري أن ليبيا »ليست 
بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى 
التركيز على  وعلى جميع األطــراف اآلن 

العملية االنتخابية«.

ــددًا،  ــجــ ــتــــرشــــح لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مــ الــ
لها  التمديد  أردنـــا  إذا  »ولــكــن  مستدركًا 
ــقـــرار  ــر هــنــا فـــي الـــقـــاعـــة، والـ ــ يــحــســم األمـ

النهائي ملجلس النواب«.
وحول نتائج لقاءات اللجنة مع مصلحة 
ــة الــعــلــيــا  ــيــ ــفــــوضــ ــة واملــ ــيــ ــدنــ األحـــــــــــوال املــ
لـــالنـــتـــخـــابـــات، أشـــــــار مـــهـــنـــا إلـــــى تــأكــيــد 
مصلحة األحوال املدنية »حدوث عمليات 
للمواطنني،  الوطنية  األرقـــام  فــي  تــزويــر« 
يمتد  زمــنــًا  طلبت  املصلحة  أن  مــوضــحــًا 
إلــــى ســتــة أشـــهـــر لــحــل إشـــكـــال الـــتـــزويـــر. 
وأضاف »أما عن املفوضية، فقد أكدت أنها 
تحتاج إلى 240 يومًا )8 أشهر( من أعمال 
مراجعة وتدقيق ملفات املترشحني، حتى 

تدخل قوانني االنتخابات حيز التنفيذ«.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد عـــضـــو لـــجـــنـــة خــريــطــة 
الطريق، سليمان الفقيه، أن اللجنة اتفقت 
على انتهاء والية الحكومة الحالية، لكنها 
ــــزال فـــي تـــشـــاور حــــول آلـــيـــة اخــتــيــار  »ال تـ
تتمكن  أن  مرجحًا  جــديــد«،  وزراء  رئيس 
اللجنة مــن تــقــديــم اآللــيــة الــيــوم الــثــالثــاء. 
وبــيــنــمــا ربــــط الــفــقــيــه املـــســـار األمـــنـــي في 
قــادرة  حكومة  باختيار  الطريق  خريطة 
على التنقل في كل أنحاء ليبيا والتوافق 
بـــني الــجــمــيــع لــتــهــيــئــة الــــظــــروف األمــنــيــة 
لــالنــتــخــابــات، شـــدد عــلــى أهــمــيــة التركيز 
عــلــى املـــســـار الــــدســــتــــوري. ولـــفـــت إلــــى أن 
»هناك العديد من املقترحات ملعالجة هذا 
املسار، منها تشكيل لجنة من 24 عضوًا 
تــعــمــل عـــلـــى تـــعـــديـــل مــــشــــروع الـــدســـتـــور 
الــحــالــي«، مــوضــحــًا أنــهــا قــد تتشكل من 
أربــعــة أعــضــاء مــن كــل مــن مجلس النواب 
ومــجــلــس الــــدولــــة والــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة 
لصياغة مــشــروع الــدســتــور وآخــريــن من 
ــاد الفقيه  الــخــبــراء الــقــانــونــيــني. وفــيــمــا أفـ

طرابلس ـ أسامة علي

لم تحسم اللجنة النيابية الليبية املكلفة 
املقبلة،  للمرحلة  طــريــق  خــريــطــة  إعــــداد 
ــر إجــــــراء االنـــتـــخـــابـــات فـــي 24 

ّ
بــعــد تــعــث

ديسمبر/كانون األول املاضي، إال مسار 
التصويب  خــالل  من  التنفيذية،  السلطة 
مــــجــــددًا عـــلـــى حـــكـــومـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
على  التأكيد  عبر  الدبيبة،  الحميد  عبد 
انــتــهــاء واليــتــهــا. ويــشــي ذلـــك بتصاعد 
الليبية،  السلطة  الصراع بني مؤسسات 
وال ســيــمــا حــكــومــة الــدبــيــبــة الــتــي تــدعــم 
النواب  ومجلس  بقاءها،  املتحدة  األمــم 
املشغول بإقالة هذه الحكومة، فيما يترك 
قضية االنتخابات من دون حسم، وسط 
اســتــبــعــاد فــرضــيــة إجــــراء انــتــخــابــات في 

املدى القريب.
النيابية إلعــداد خريطة  اللجنة  وأعلنت 
ــي لــــيــــبــــيــــا، خـــــــالل عـــرضـــهـــا  ــ ــــق فــ ــريـ ــ ــــطـ الـ
ــواب، أمـــس  ــ ــنـ ــ تـــقـــريـــرهـــا أمــــــام مــجــلــس الـ
اإلثـــنـــني بــعــدمــا كــــان مـــقـــررًا أن يــتــم ذلــك 
السلطة  مــســار  الــثــالثــاء، حسمها  الــيــوم 
حكومة  واليــة  انتهاء  معلنة  التنفيذية، 
الدبيبة »بكل النواحي القانونية«، فيما 
أشارت إلى أن باقي املسارات األخرى لم 
تحسم بعد. وهذه املسارات كما أعلنتها 
والسلطة  الــدســتــور،  هــي:  اللجنة سابقًا 

التنفيذية، واملصالحة الوطنية، واألمن.
الــديــن مهنا،  اللجنة، نصر  رئيس  وقــال 
الــــوحــــدة  الـــجـــلـــســـة، إن حـــكـــومـــة  خــــــالل 
الثقة،  النواب  مجلس  »منحها  الوطنية 
وحــدد مدة هذه الثقة بيوم 24 ديسمبر 
ــتـــهـــا«،  ــتـــهـــاء واليـ ــا يــعــنــي انـ املــــاضــــي، مــ
أيضًا  الحكومة  انتهاء واليــة  أن  مضيفًا 
»يستند إلى قــرار مجلس النواب سحب 
الثقة منها )في سبتمبر/أيلول املاضي(، 
ــة بـــكـــل الـــنـــواحـــي  ــ ــــواليـ فـــهـــي مــنــتــهــيــة الـ
ــى مــهــنــا بــفــتــح بــاب  ــ الــقــانــونــيــة«. وأوصـ

خريطة االنتخابات الليبية بال حسم
تصويب جديد على الحكومة

أعلنت اللجنة النيابية 
إلعداد خريطة طريق 

في ليبيا أمس اإلثنين، 
انتهاء والية الحكومة، 

فيما بقيت المسارات 
األخرى من دون حسم
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العراق: تأجيل النطق بقرار المحكمة االتحادية واردمعضلة سجن غويران متواصلة... ومصير مجهول للنازحين
أمين العاصي

)قسد(،  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  تقّدمت 
أمــــس اإلثـــنـــني، عــلــى طـــريـــق اســـتـــعـــادة سجن 
»الصناعة« في حي غويران بمدينة الحسكة 
ــــذي فـــرض عــنــاصــر مـــن تنظيم  الـــســـوريـــة، والـ
الجمعة  يـــوم  مــنــذ  عليه  سيطرتهم  »داعــــش« 
واحـــتـــجـــزوا رهـــائـــن داخـــلـــه، بــعــد هـــجـــوم بــدأ 
مـــســـاء الــخــمــيــس عــلــيــه. وأدى الـــهـــجـــوم ومــا 
تبعه مــن اشــتــبــاكــات فــي املــنــطــقــة، إلـــى نــزوح 
اآلالف من املدينة، وتحديدًا من حي غويران، 
وسط مخاوف من عرقلة عودة النازحني إلى 

منازلهم بعد انتهاء املواجهات.
وواصلت »قسد«، التي تدعمها قوات التحالف 
ــنــــطــــن، أمـــــس اإلثــــنــــني،  ــي بـــقـــيـــادة واشــ ــ ــدولـ ــ الـ
عــمــلــيــاتــهــا الــهــادفــة إلـــى اســتــعــادة الــســيــطــرة 
السوري  املرصد  وأفــاد  السجن.  على  الكاملة 
لحقوق اإلنــســان، أمـــس، بــإدخــال وحـــدات من 
قــوات األمــن الكردية وقــوات مكافحة اإلرهــاب 
ــة إلــــــى ســـاحـــة  ــ ــــدرعـ ــــي »قـــــســـــد«، »عـــــربـــــات مـ فـ
سجن غــويــران«، بعد رفــض »غالبية عناصر 
التنظيم الذين يتحصنون في مباٍن بالسجن 
ــال املــتــحــّدث بــاســم »قــســد«،  االســـتـــســـالم«. وقــ
فرهاد شامي، لوكالة »فرانس برس«: »دهمت 
قـــواتـــنـــا أحــــد املـــهـــاجـــع، حــيــث كــــان يــتــحــّصــن 
معتقلو داعش ويواصلون عمليات العصيان«.

من جهته، ذكر مدير املرصد السوري رامي عبد 
الرحمن، لوكالة »فرانس برس«، أن »العشرات 
داخــل  أنفسهم  ــمــوا 

ّ
ســل التنظيم  عــنــاصــر  مــن 

أن »سجناء  إلى  السجن وفي محيطه«، الفتًا 
التنظيم باتوا محصورين في الجزء الشمالي 

بغداد ـ عادل النواب

مـــن املـــرتـــقـــب أن تــعــقــد املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة 
الــعــلــيــا فـــي الــــعــــراق، الـــيـــوم الـــثـــالثـــاء، جلسة 
جــديــدة للنظر فــي الــدعــوى املــرفــوعــة بشأن 
شــرعــيــة جــلــســة الــبــرملــان األولــــى )ُعـــقـــدت في 
نتج  التي  الحالي(،  الثاني  كانون  يناير/   9
عنها التجديد لوالية ثانية لرئيس البرملان 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي واخـــتـــيـــار الـــقـــيـــادي في 
الزاملي نائبًا أواًل له،  التيار الصدري حاكم 
وعــضــو الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
شاخوان عبد الله نائبًا ثانيًا. ويدور حديث 
للحكم مع  آخــر  تأجيل  احتمال حصول  عــن 
البالد، بما  استمرار االنسداد السياسي في 
الحكومة واالتــفــاق بني  أزمــة تشكيل  يتعلق 
املــعــســكــريــن الــســيــاســيــني الــشــيــعــيــني حــيــال 
امللف. وكانت املحكمة االتحادية العراقية قد 
قررت في 13 الشهر الحالي، وقف عمل رئاسة 

من السجن«. وقالت مصادر مقربة من »قسد« 
عناصر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الحسكة،  في 
ــن مـــحـــيـــط الـــســـجـــن،  ــ »داعـــــــــــش« انـــســـحـــبـــوا مـ
خصوصًا من منطقة الصوامع، وبات عناصر 
الــتــنــظــيــم مــحــاصــريــن بــالــكــامــل داخــــل مبنى 
السجن. وأضافت أن »قسد« تقوم بني الحني 

التنظيم إلطــالق  الــقــوات بالتفاوض مــع  هــذه 
الرهائن الذين احتجزهم في سجن الصناعة.

ونــشــرت »قــســد«، أمــس اإلثــنــني، مقطع فيديو 
يظهر إلقاء القبض على العشرات من سجناء 
الجمعة.  فجر  الهرب،  حاولوا  الذين  التنظيم 
التابعة  الداخلية«  »هيئة  أعلنت  من جهتها، 
لـــإدارة الــذاتــيــة فــرض حظر تــجــّول كلي على 
الــحــســكــة وجـــزئـــي عــلــى بـــاقـــي املــنــاطــق الــتــي 
تخضع لسيطرة »قسد«، ابتداء من صباح أمس 

االثنني وحتى نهاية الشهر الحالي.
»مـــــجـــــلـــــس ســـــوريـــــة  ــرك لــــــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ ــــس املــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ال
قـــال  درار،  ريــــــاض  )مــــســــد(،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
»العربي الجديد«، إن »ما جرى في الحسكة  لـ
هـــو مـــن نــتــائــج الــنــســخــة األخـــيـــرة مـــن مــســار 
أســتــانــة«، مــضــيــفــًا: »الـــهـــدف إضــعــاف املــســار 
في شمال شرقي ســوريــة، وإضعاف  املستقر 
بــأنــهــا غير  »قـــســـد«  الــذاتــيــة وإظـــهـــار  اإلدارة 
قادرة على حماية املنطقة«. وأشار إلى أن »كل 
الديمقراطية  لقوات سورية  املعادية  الجهات 
مستفيدة مــمــا يــجــري فــي الــحــســكــة«، مــؤكــدًا 
يتأثر  لن  الديمقراطية«،  »سورية  مشروع  أن 
وسيبقى، مضيفًا: »محاوالت إخضاع مشروع 
»قسد« تأتي من كل اتجاه، ولكنها لن تنجح«.
وفي السياق، أثار ما جرى في سجن الصناعة 
مخاوف جدية من إيجاد صعوبات أمام عودة 
النازحني من سكان غويران إلى الحي، تحت 
ذريعة وجود خاليا للتنظيم داخل هذا الحي. 
وأعلن مكتب األمــم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية، أمس اإلثنني، أن »ما يصل إلى 45 
إلــى أحياء  نــزحــوا مــن منازلهم  ألــف شخص 
بــدء هجوم  منذ  الحسكة،  مــن مدينة  أخـــرى« 

البرملان، بعد أقل من أسبوع على انتخابها، 
ــي املــحــكــمــة  ــ وذلــــــــك عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة طـــعـــنـــني فـ
الدستورية تقدم بهما النائبان باسم خشان 
إنها خروقات  قاال  ومحمود داود، بشأن ما 

حدثت في الجلسة األولى للبرملان.
وتـــوقـــع الـــقـــيـــادي فـــي »اإلطــــــار الــتــنــســيــقــي« 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــــوي، فــــي حــــديــــث لـ ــــوســ أحــــمــــد املــ
ــــاب املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة إلــى  الـــجـــديـــد«، ذهـ
بإعادة  األولـــى والحكم  الجلسة  إلــغــاء  قــرار 
عملية انــتــخــاب رئــيــس الــبــرملــان، وأضــــاف: 
»مــا زلــنــا نعتقد بــأن جلسة انــتــخــاب هيئة 
قانونية، خصوصًا  تكن  لم  البرملان  رئاسة 
أنــهــا جـــرت وفـــق أجــــواء فــوضــويــة، وحــالــيــًا 
إن الــــحــــوارات بـــني الـــقـــوى الــســيــاســيــة شبه 
ــرار املــحــكــمــة  ــ مــتــوقــفــة، والــجــمــيــع يــنــتــظــر قـ
ــة جــلــســة  ــيــ ــرعــ االتـــــحـــــاديـــــة بــــخــــصــــوص شــ
البرملان األولـــى«، ورأى أنــه »فــي حــال إلغاء 
أنـــهـــا ســتــغــّيــر مـــن شكل  الــجــلــســة أو ال، إال 
خريطة التحالفات السياسية خالل املرحلة 
السياسية  ــاط  ــ أن »األوسـ املــقــبــلــة«، واعــتــبــر 
ــن املــحــكــمــة  ــا ســـيـــصـــدر عــ ــراقــــب مــ الــــيــــوم، تــ
قــرار يصدر، سيكون دافعًا  فــأي  االتحادية، 
للقوى السياسية إلكمال الحوار والتفاوض 

حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة«.
ويأمل »اإلطار التنسيقي« الذي يضم القوى 
الحليفة لطهران والتي  العراقية  السياسية 
ــى مــوقــفــًا مــنــاوئــًا إلجــــــراءات الجلسة 

ّ
تــتــبــن

األولــــى لــلــبــرملــان، أن يــصــدر الــقــضــاء حكمًا 
بـــإلـــغـــاء مـــخـــرجـــات الـــجـــلـــســـة، وخـــصـــوصـــًا 
انــتــخــاب رئـــاســـة الـــبـــرملـــان. فـــي املــقــابــل، قــال 
عــلــي الـــعـــيـــســـاوي، عــضــو تــحــالــف »تـــقـــدم« 

الحلبوسي،  محمد  البرملان  رئيس  بزعامة 
فـــــي حـــــديـــــٍث مـــــع »الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن 
تحالفه »يحترم أي قرار يصدر عن املحكمة 
أن جلسة  الــيــوم، ويــــدرك  العليا  االتــحــاديــة 
القانون  البرملان جرت وفق  انتخاب رئاسة 
العراقي«، وشّدد  للبرملان  الداخلي  والنظام 
عــلــى أنـــه »فـــي حـــال صـــدر قـــرار مــن املحكمة 
االتحادية بشأن إلغاء جلسة انتخاب هيئة 
رئـــاســـة الـــبـــرملـــان، فــتــحــالــف تــقــدم ســيــعــاود 
تــرشــيــح زعــيــمــه مــحــمــد الــحــلــبــوســي لــهــذا 
املنصب. كما أننا ندرك جيدًا أن الحلبوسي 
الــنــواب مــن جديد،  سيحصل على أصـــوات 
ــزداد عـــدد الــنــواب  ــ ــرة ربــمــا قـــد يـ بـــل هـــذه املــ
املــصــّوتــني لـــه«، وأكـــد أنــه »بــعــد صـــدور قــرار 
ــاديـــة ســيــكــون هـــنـــاك حـــراك  املــحــكــمــة االتـــحـ
سياسي قوي بني كل األطراف لحسم قضية 

التحالفات وملف تشكيل الحكومة«.
بدوره، توقع النائب العراقي صاحب دعوى 
الطعن بشرعية جلسة البرملان باسم خشان، 
أن تصدر  الجديد«،  »العربي  مع  في حديٍث 
املحكمة االتحادية، اليوم الثالثاء، قرارًا بعدم 
دستورية الجلسة األولى للبرملان بسبب ما 

قال إنه »األدلة الكثيرة املقدمة منه بالدعوى 
ووجود أخرى جديدة بهذا الصدد«.

لــكــن الــنــائــب رحــيــم الــعــبــودي، الــقــيــادي في 
»تــيــار الــحــكــمــة« بــزعــامــة رجـــل الــديــن عمار 
الحكيم، رأى في حديٍث مع »العربي الجديد«، 
أن »تأجيل بت املحكمة في الدعوى األسبوع 
املــــاضــــي، كــــان ســيــاســيــًا، فــاملــحــكــمــة رغــبــت 
مــن خـــالل هـــذا األمــــر إعــطــاء فــرصــة جــديــدة 
للقوى السياسية لالتفاق في ما بينها قبل 
صــدور أي قــرار منها بشأن رفــض الدعوى 
أو قبولها«. وأشـــار الــعــبــودي إلــى أن »عــدم 
التيار  السياسية، وخصوصًا  القوى  اتفاق 
ــار الــتــنــســيــقــي، حـــول شكل  ــ الـــصـــدري واإلطــ
والتحالفات  الــجــديــدة،  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة 
الطرفني لتشكيل كتلة كبيرة، قد يدفع  بني 
املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا مـــن جــديــد إلــى 
تــأخــيــر حــســم هـــذا الــدعــوى مــن جــديــد، كما 
حصل في دعوى إلغاء االنتخابات، إذ سبق 
أن أجلت الجلسة أكثر من مرة إلعطاء فرصة 

للكتل للتوافق في ما بينها«.
الشريفي، في  أحمد  املحلل  قــال  املقابل،  في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »دعـــوى 
كل  أوقفت  املبكرة  االنتخابات  نتائج  إلغاء 
الحوارات بني األطراف السياسية، والدعوى 
حــالــيــًا ضـــد جــلــســة الـــبـــرملـــان أيـــضـــًا أوقــفــت 
هــذه الـــحـــوارات، كما أن أي قـــرار يــصــدر عن 
كبير  تأثير  لــه  االتــحــاديــة سيكون  املحكمة 
املقبلة«. وكشف  املرحلة  في  الحوارات  على 
الشريفي أن »خريطة التحالفات السياسية 
ربــمــا تــتــغــيــر بــشــكــل كــبــيــر إذا مـــا تـــم إلــغــاء 

جلسة البرملان األولى«.

واآلخر باملناداة عبر مكبرات الصوت تطالب 
تحليق  يستمر  فيما  بــاالســتــســالم،  التنظيم 
مــع تنفيذ رشقات  املــروحــي  التحالف  طــيــران 
صـــاروخـــيـــة عــلــى مــبــنــى الــســجــن بـــني الــحــني 

واآلخر.
»قسد« قد قال في  وكان املركز اإلعالمي التابع لـ
بيان أمس إن »العائق الكبير« أمام تقدم »قسد« 
في سجن غويران هو استخدام »داعش« ألطفال 
»داعـــش«  مــن »أشـــبـــال الــخــالفــة« املــرتــبــطــني بــــ
والبالغ عددهم 700 قاصر، كدروع بشرية في 
»العربي  لـ السجن. كما ذكرت مصادر محلية 
الحنة  قرية  فــي  خرجت  تظاهرة  أن  الجديد« 
الشرقية في ناحية الشدادي ومناطق أخرى في 
ريف الحسكة ضد »قسد«. وطالب املتظاهرون 

»داعــش« على سجن غويران مساء الخميس. 
وشــهــد حــي غـــويـــران خــصــوصــًا حــركــة نــزوح 
ــبـــاكـــات  ــتـ ــنـــذ الـــجـــمـــعـــة بـــســـبـــب االشـ كــثــيــفــة مـ
وعــمــلــيــات الــقــصــف الـــجـــوي مـــن قــبــل طــيــران 
ــلـــى عــنــاصــر  ــالـــف الـــــدولـــــي لـــلـــقـــضـــاء عـ ــتـــحـ الـ

»داعش« الفارين واملهاجمني.
الــبــاحــث الــســيــاســي مــهــنــد الــقــاطــع، وهـــو من 
أبــنــاء مــحــافــظــة الــحــســكــة، أكـــد فــي حــديــث مع 
»تم  االشتباكات  بفعل  أنــه  الجديد«  »العربي 
بــالــفــعــل تــهــجــيــر ســـكـــان حـــي غـــويـــران بشكل 
إلــى سكان حي حــوش األباعر،  كامل، إضافة 
املـــجـــاور لـــه«. وتـــابـــع: »حـــي غـــويـــران مــن أكبر 
األحياء في محافظة الحسكة وأكثرها كثافة 
بالسكان، وله خصوصية وأهمية  واكتظاظًا 
ــاء الـــثـــائـــرة في  ــيـ كــبــيــرة، فــهــو مـــن أوائـــــل األحـ
التي  األحــيــاء  أوائـــل  ومــن  الحسكة،  محافظة 
خـــرجـــت عــــن ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام فــــي املــحــافــظــة 
ــي غــــويــــران  ــ ــل«. وأوضـــــــــح أن حـ ــ ــامــ ــ بـــشـــكـــل كــ
2014 و2016  عـــامـــي  بـــني  لــحــصــار  »تــــعــــّرض 
مــن قــبــل الــنــظــام واملــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لحزب 
املدنيني  استهدفت  التي  الكردستاني  العمال 
تل أثناء الحصار أكثر من 

ُ
حينها«، مضيفًا: »ق

27 مدنيًا، وأجبر معظم املدنيني على النزوح 
اليوم »من أكثر  والتهجير«. وبنّي أن غويران 
ويــتــعــرض  قـــســـد،  مـــعـــارضـــة إلدارة  ــاء  ــيــ األحــ
ســكــانــه لــلــتــهــجــيــر مــــرة أخــــــرى، عــلــى خلفية 
والتي  داعــش  تنظيم  مع  املعلنة  االشتباكات 
ال تــزال ظروفها غــامــضــة«. ورأى أن »وصــول 
أمــنــيــًا،  إلـــى منطقة محصنة  داعــــش  عــنــاصــر 
وحــصــولــهــم عــلــى الــســالح، يــطــرح الكثير من 

إشارات االستفهام«. فرضت »قسد« حظر تجّول كليًا على الحسكة )فرانس برس(

تقريرمتابعة 

األمم المتحدة: 
نحو 45 ألف شخص نزحوا 

من منازلهم

ترجيح تبدل خريطة 
التحالفات بعد قرار 
المحكمة االتحادية

تترّقب األوساط السياسية 
العراقية قرار المحكمة 
االتحادية، اليوم الثالثاء، 

للنظر في الدعوى 
المرفوعة بشأن شرعية 

جلسة البرلمان األولى، مع 
احتمال تأجيل الملف
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تبون في القاهرة: تنسيق المواقف قبل القمة العربيةمصر: محاكمات عسكرية للمدنيين وتعذيب في السجون

القاهرة ـ العربي الجديد

كـــانـــت  وبـــيـــنـــمـــا   ،2011 مـــــــــــــــــارس/آذار  ــــي  فــ
الــحــمــاســة عــلــى أشــــّدهــــا والــتــفــاخــر بــشــعــار 
»الجيش والشعب إيد واحدة« يتردد في كل 
مكان خارج نطاق امليدان، كانت هناك صفعة 
تــحــويــل مجموعة  فــي  مــبــكــرة تتمثل  كــبــرى 
على  العسكرية  للمحاكم  املدنيني  من  كبيرة 
ذّمــة قضايا سياسية، من دون إحالتهم إلى 
املحاكمات  ثقب  ليتسع  الطبيعي،  قاضيهم 
الــعــســكــريــة لــلــمــدنــيــني مــنــذ ذلـــك الــحــني. رغــم 
أن املــحــاكــمــات الــعــســكــريــة لــلــمــدنــيــني كــانــت 
الثاني  ثــورة 25 يناير/كانون  موجودة قبل 
الثورة،  أعقاب  في  بكثرة  زادت  لكنها   ،2011
التقديرات  بحسب  اآلالف،  ضحيتها  وسقط 
الحقوقية، التي توصلت آنذاك إلى أن الذين 
مثلوا أمام القضاء العسكري من يناير 2011 
إلى أغسطس/آب من العام عينه بلغ أكثر من 

11 ألف مدني.
وفي السياق، أشارت منظمة »هيومن رايتس 
ــــال األشــــهــــر الــثــمــانــيــة  ــه خـ ــ ــــى أنـ ووتـــــــش« إلـ
ــــى مـــن حــكــم املــجــلــس الــعــســكــري، تمت  األولــ
محاكمة 12 ألف مدني أمام محاكم عسكرية، 
أي أكثر من إجمالي عدد املدنيني الذين تمت 
محاكمتهم عسكريًا في زمن الرئيس املخلوع 
حسني مــبــارك، مشيرة إلــى أن أطــفــااًل كانوا 
مــن بــني هـــؤالء. وأفــــادت بــأن الجميع خضع 
»ملــحــاكــمــات عــســكــريــة غــيــر عـــادلـــة، لـــم تكفل 
األساسية  السليمة  التقاضي  إجـــراءات  لهم 
املتوفرة في املحاكم املدنية«. وكانت املواجهة 

الجزائر ـ عثمان لحياني

الرئيس  بعد أكثر من شهر من إرجائها، بدأ 
الــجــزائــري عــبــد املــجــيــد تــبــون، أمـــس اإلثــنــني، 
إلــى القاهرة، تــدوم يومني، في  زيــارة رسمية 
الرئاسة  توليه  منذ  لــه  إقليمي  خـــروج  ثــالــث 
في ديسمبر/كانون األول 2019، بعد زيارتني 
ــريــــاض  ــى كــــل مــــن الــ ــ ــا إلــ ــمــ ــراهــ ســـابـــقـــتـــني أجــ
ــارة تــبــون، الـــذي استقبله  وتــونــس. وتــعــد زيــ
السيسي  الفتاح  عبد  املــصــري  الرئيس  أمــس 
فــي مــطــار الــقــاهــرة، األولــــى لــرئــيــس جــزائــري 
إلــى مصر منذ الــزيــارة التي أجــراهــا الرئيس 
في  بوتفليقة  العزيز  عبد  الــراحــل  الــجــزائــري 
عام 2000. ووصفها بيان للرئاسة الجزائرية، 
ــوة«. وقــالــت  ــ الـــزيـــارة بــأنــهــا »زيــــارة عــمــل وأخـ
وكالة األنباء الجزائرية الرسمية إنها »فرصة 
بني  والسياسية  التاريخية  العاقات  لتعزيز 
الثنائي،  التعاون  مجاالت  وتوسيع  البلدين 
ــــول أهـــم  ــة الــتــنــســيــق والــــتــــشــــاور حـ ــلـ ومـــواصـ
الــقــضــايــا الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة ذات االهــتــمــام 
املشترك«. وتأتي زيارة تبون إلى القاهرة في 
ظرف عربي خاص، يسبق عقد القمة العربية 
فـــي الـــجـــزائـــر، والـــتـــي ال تـــــزال تـــتـــأرجـــح على 
السياسية بسبب  واألجــنــدة  الــتــاريــخ  صعيد 
إزاء  املواقف  في  التباين  من  قياسي  مستوى 
عـــدد مــن املــلــفــات الــعــربــيــة. وتــضــاف إلـــى ذلــك 
ــة مـــن الـــنـــقـــاط الــخــافــيــة بـــني الــجــزائــر  ــّراســ كــ
ومــصــر بــشــأن أزمــتــي ليبيا وتــونــس واملــلــف 
الفلسطيني، بحيث قد ال تكفي زيــارة واحدة 

اعتدت  مــارس 2011، عندما   9 فــي  الصادمة 
املــصــري على متظاهرين  الجيش  مــن  قـــوات 
في ميدان التحرير، وتم اعتقال حوالي 190 
متظاهرًا على األقل، وإجراء »كشوف عذرية« 
ــيـــل الــجــمــيــع إلــى  حـ

ُ
عــلــى نــحــو 17 ســـيـــدة، وأ

املحاكم العسكرية. وبعد محاكمات عسكرية 
ــا عـــن 30 دقــيــقــة فـــقـــط، قضت  ــزد مـــددهـ ــم تــ لـ
املحكمة العسكرية املصرية، بسجن السيدات 
الـــ 17 عامًا واحــدًا مع إيقاف التنفيذ بتهمة 

»البلطجة«.
قبل  األمــر تسعة أشهر  املقابل، استغرق  في 
الخاصة  القضية  العسكرية  النيابة  إحــالــة 
ــاءات كـــشـــوف الـــعـــذريـــة إلــــى املــحــكــمــة.  ــ ــادعـ ــ بـ
وعلى الرغم من اتهامه بارتكاب »فعل علني 
مــخــل بـــالـــحـــيـــاء« و»إهــــمــــال إطـــاعـــة األوامـــــر 
ــادل،  الــعــســكــريــة«، إال أن الـــضـــابـــط أحـــمـــد عــ
ــيـــد فــــي الـــقـــضـــيـــة، حـــصـــل عــلــى  املـــتـــهـــم الـــوحـ
حكم بــالــبــراءة مــن جميع االتــهــامــات فــي 11 
بـــعـــدهـــا وقـــائـــع  مــــن  ــارس 2012. وتــــوالــــت  ــ مــ
ــام الــقــضــاء الــعــســكــري،  مــحــاكــمــة املــدنــيــني أمــ
وســط تصديق قطاعات واســعــة مــن الشعب 
الـــصـــادرة عــن املــؤســســة العسكرية  لــلــروايــة 
املصرية، ووسط تنامي التشريعات املغلظة 
ويضاف  العسكرية.  القوانني  في  للعقوبات 
ــي حــــــــاالت مــحــاكــمــة  ــ ــع فـ ــتــــوســ إلــــــى ذلــــــــك، الــ
املـــدنـــيـــني أمـــــام املـــحـــاكـــم الــعــســكــريــة. وفــشــل 
املدافعون عن حقوق اإلنسان وعدد كبير من 
القوى السياسية، في حظر محاكمة املدنيني 
ــــداد لجنة  ــام الــقــضــاء الــعــســكــري أثـــنـــاء إعـ أمــ
تّمت  الــذي   ،2014 دستور  ملسودة  الخمسني 

املوافقة عليه في استفتاء شعبي.
وجاء االستخدام املوسع للمحاكم العسكرية 
ملحاكمة املدنيني، في وقت حاول فيه الجيش 
طــمــأنــة املــصــريــني إلـــى أنـــه يــعــمــل عــلــى صــّد 
النشاط اإلجرامي في الباد. وعّدلت املؤسسة 
العسكرية املــصــريــة قــانــون الــعــقــوبــات فــي 1 
تشريعية  بموجب صاحيات   ،2011 مــارس 
ممنوحة بحسب اإلعان الدستوري بتاريخ 
تمت  عليه،  وبــنــاء   .2011 فــبــرايــر/شــبــاط   13
إضــافــة جــريــمــة »الــبــلــطــجــة« إلـــى املــــادة 375 
مـــكـــرر ومـــــــادة 375 مـــــكـــــرر)أ( تـــحـــت مــســمــى 

لــحــســمــهــا. وتـــفـــرض 3 مــلــفــات نــفــســهــا خــال 
التي  العربية  بالقمة  أساسًا  تتعلق  الــزيــارة، 
العام  منتصف  استضافتها  الــجــزائــر  تعتزم 
الـــحـــالـــي، والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي عــاقــة 
بمبادرة الجزائر الستضافة مؤتمر الفصائل 
الفلسطينية، وملف األزمة في ليبيا. ويسعى 
تــبــون إلــى استكشاف املــوقــف املــصــري بشأن 
ــفــــات، وحــــســــم الـــنـــقـــاط الــــتــــي تــبــدو  ــلــ ــذه املــ ــ هــ

متباينة حولها بني الطرفني.
وتفرض القمة العربية نفسها كملف رئيسي 
فـــي هــــذه الــــزيــــارة بــســبــب الــثــقــل املـــصـــري في 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وبــســبــب حــجــم املــعــوقــات 
الــســيــاســيــة املــرتــبــطــة بـــجـــدول أعـــمـــال الــقــمــة. 
ــر عـــلـــى إســــنــــاد مـــصـــري فــي  ــزائـ ــجـ ــن الـ ــراهــ وتــ
الــقــمــة، التي  مــا تطرحه مــن اشــتــراطــات لعقد 
تـــعـــتـــزم الـــجـــزائـــر اقــــتــــراح تــــاريــــخ جـــديـــد لــهــا 
بذكرى  الــبــاد  احتفال  مــع  يقترب  أو  يتزامن 
ــقــــال )فـــــي 5 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــتــ ســتــيــنــيــة االســ
املقبل(. كما تراهن الجزائر على جعل القضية 
أعمال  جــدول  فــي  مركزية  نقطة  الفلسطينية 
إلى  إلــى ملف عــودة سورية  القمة، باإلضافة 
مــقــعــدهــا فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، ومـــوضـــوع 
إصــــاح الــجــامــعــة الــعــربــيــة ومــراجــعــة آلــيــات 
الجزائر  تسعى  الــذي  املشترك  العربي  العمل 
ــدة الـــقـــمـــة. وكـــــان سبق  ــنـ إلــــى إدراجـــــــه فـــي أجـ
لــلــجــزائــر أن طـــرحـــت املـــلـــف األخـــيـــر املــتــعــلــق 
التي  الــعــربــيــة  الــقــمــة  الــعــربــيــة، فــي  بالجامعة 
ــو مــلــف يــحــتــاج  ــام 2005، وهــ احــتــضــنــتــهــا عــ
إلـــى مـــشـــاورات معمقة مــع مــصــر خــصــوصــًا، 
اقـــتـــراح أي صــيــغ محتملة لــطــرحــهــا في  قــبــل 
القمة املقبلة. ويعد هذا امللف حيويًا للجانب 
املصري، العتبارات عدة منها تمسك الجزائر 
بمطلب تدوير منصب األمني العام للجامعة، 

بداًل من إبقائه بيد مصر.
ويـــعـــرب عــــدد مـــن املـــراقـــبـــني الــســيــاســيــني عن 
اعــتــقــادهــم بــــأن ال مــنــاص أمــــام الـــجـــزائـــر من 
العمل على نقاط التوافق مع مصر وتعزيزها 
لــصــالــح تــقــويــة مــوقــفــهــا فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة 
اإلقليمية.  االســتــحــقــاقــات  بــاقــي  وفـــي  املقبلة 
والعاقات  السياسية  العلوم  أستاذ  ويــشــّدد 
الــدولــيــة، زهــيــر بــوعــمــامــة، عــلــى أن »الــجــزائــر 

في  املفصلية  املــلــفــات  أحــد  يعد  الـــذي  الليبي 
البلدين  لكون  الــجــزائــريــة،   - املصرية  العاقة 
الــزيــارة عن  الــجــوار الليبي. وتبحث  مــن دول 
التوصل إلى رؤية مشتركة حول ليبيا تخدم 
مصلحة الــبــلــديــن، عــلــى الــرغــم مــن االخــتــاف 
عبر  سياسي  انتقال  لضمان  التفاصيل،  فــي 
هذا  فــي  املنتظرة  االنتخابية  االســتــحــقــاقــات 
العملية مــعــقــدة، وال تريد  الــبــلــد. وتــعــد هـــذه 

مصر كما الجزائر أن تفلت من يديهما.
وتريد الجزائر أيضًا البحث عن مداخل ممكنة 
لدور مصري )دون أن يرقى إلى وساطة( في 
ــغـــرب بــتــعــديــل مـــواقـــفـــه بــمــا يسمح  ــاع املـ ــنـ إقـ
بنفس  املغربية،  الجزائرية  العاقات  بــإعــادة 
الــذي سمح للمغرب باملشاركة في قمة  القدر 

الجزائر عام 1988.
وفي هذا اإلطار، يعتبر الكاتب املتخصص في 
الشؤون السياسية، أحسن خاص، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــرئــاســة الــجــزائــريــة  لـــ
لهذه  أن تعطي زخــمــًا سياسيًا خــاصــًا  تــريــد 
الــزيــارة. ويأتي ذلــك، بحسب رأيــه، خصوصًا 
أن البلدين »أرســيــا في الفترة األخــيــرة إطــارًا 
عن  بعيدًا  اإلقليمية  القضايا  حــول  للتشاور 
األطــــر الــعــربــيــة واألفــريــقــيــة الــتــقــلــيــديــة، على 
ــــود بـــعـــض الـــتـــبـــايـــن الـــواضـــح  الــــرغــــم مــــن وجــ
فــي املـــواقـــف«. ويضيف خــاص أن »الــجــزائــر 
تــرى أنــه من مصلحتها ضمان حد أدنــى من 
التوافق الذي هو ممكن مع مصر، عكس دول 
كعودة  امللفات  بعض  في  الخليج، خصوصًا 
املشترك وإمكانية  العربي  العمل  إلى  سورية 
تهيئة األجواء لجعل مشاركة املغرب في القمة 
املقبلة فرصة إلعادة قطار العاقات الجزائرية 
املــغــربــيــة إلـــى وضــعــهــا الــطــبــيــعــي«. ويــــرى أن 
امللف  هـــذا  فــي  دورًا  تــلــعــب  أن  يمكنها  مــصــر 
لطبيعة موقفها املتوازن بخاف دول الخليج 
ــا الــقــضــايــا  ــ ــــاط. أمـ ــربـ ــ ــتـــي تــمــيــل لـــصـــالـــح الـ الـ
االقــتــصــاديــة والــتــعــاون فــي مــجــاالت التجارة 
فتبقى هامشية  الــغــاز،  والــطــاقــة، وخصوصًا 
فــي ســـيـــرورة هـــذا املــســتــوى مــن الـــزيـــارات، إذ 
يبقى حجم الــتــعــاون االقــتــصــادي واملــبــادالت 
والــجــزائــر ضعيفًا، وهو  بــني مصر  التجارية 

قّدر بـ747 مليون دوالر خال عام 2021. سجن القناطر للنساء في محافظة القليوبية )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( الزيارة هي األولى لتبون إلى مصر منذ توليه الرئاسة

املصريون باألغلبية، وأقّرت مرسومًا بقانون 
أمام  للمثول  عرضة  جميعًا  املصريني  جعل 
الــقــضــاء الــعــســكــري فــي أي وقـــت. ثــم فــي عــام 
الــرئــيــس املــصــري عــبــد الفتاح  ــدر  2014، أصـ
السيسي، القانون رقم 136 لسنة 2014، الذي 
الحق في محاكمة  العسكرية  املحاكم  أعطى 
املــدنــيــني ملـــدة عــامــني كــامــلــني. وخــــال الــعــام 
األول مـــن حــكــم الـــقـــانـــون، تــمــت إحـــالـــة نحو 
ــى املــحــاكــمــات الــعــســكــريــة،  4 آالف مـــدنـــي إلــ
فــي مــخــالــفــة لــلــدســتــور ولــلــمــواثــيــق الــدولــيــة 
ــعــت عليها مــصــر. وفـــي الــفــتــرة بني 

ّ
الــتــي وق

 ،2016 ومـــارس   2014 األول  أكتوبر/تشرين 
تمت محاكمة نحو 7400 مدني أمام املحاكم 

العسكرية، وفقًا لتقديرات حقوقية.
وأخـــيـــرًا فــي أكــتــوبــر املـــاضـــي، وافـــق مجلس 
تعديل  على  نهائية  املصري، بصفة  النواب 
مقّدم من الحكومة حول بعض أحكام قانون 
تأمني وحماية املنشآت العامة والحيوية رقم 

»الترويع والتخويف واملساس بالطمأنينة«. 
وتم تعريف البلطجة على أنها »استعراض 
القوة أو التلويح بالعنف ضد املجني عليه، 
بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى 

مادي أو معنوي به أو األضرار بممتلكاته«.
ــــاوالت جــــاهــــدة لــبــعــض أعـــضـــاء  ــــحـ وبـــعـــد مـ
اللجنة لحصر الجرائم التي تستدعي املثول 
أمام القضاء العسكري في املادة 201 املنظمة 
الــســلــطــة  ـــت 

ّ
الـــتـــف ــور 2014،  ــتــ فــــي دســ لـــذلـــك 

التنفيذية على ما أقره الدستور ووافق عليه 

املدنيني  بــإحــالــة  الــقــاضــي   ،2014 لسنة   136
إلـــى املــحــاكــمــات الــعــســكــريــة. ومــنــح الــقــانــون 
وزير الدفاع )في غير حالة الطوارئ( سلطة 
اتــخــاذ تدابير تــعــادل مــا ُيتخذ فــي ظــل هذه 
الحالة. وقضى التعديل بإلغاء توقيت العمل 
بأحكام القانون وفّك ارتباطه بمدة محددة، 
كما كان معمواًل به كإجراء استثنائي لفترة 
محددة )عامني(. وبموجب ذلك تخضع كافة 
الــجــرائــم الــتــي تــقــع عــلــى املــنــشــآت واملـــرافـــق 
الختصاص  والــحــيــويــة  الــعــامــة  واملمتلكات 
ــك اعـــتـــبـــارًا مـــن 28  ــ الــقــضــاء الــعــســكــري، وذلـ

أكتوبر 2021.
والـــــافـــــت أن الـــنـــظـــام تــــصــــدى جــــاهــــدًا لــكــل 
الــداخــلــيــة  إصـــــاح جـــهـــاز وزارة  ــاوالت  ــحــ مــ
املــصــريــة، ســـواء مــن خـــال محاكمة قــيــاداتــه 
املــتــهــمــني بـــالـــتـــعـــذيـــب، أو إجـــــــراء تــغــيــيــرات 
النظر  إعـــادة  أو حتى  قطاعاته،  فــي  هيكلية 
فــي مــنــاهــج كــلــيــات الــشــرطــة. وحــوكــم قضاة 
وحقوقيون في مصر، بسبب دراسة أعّدوها 
ملـــنـــاهـــضـــة الـــتـــعـــذيـــب فــــي الـــســـجـــون ومـــقـــار 
االحتجاز املختلفة. وسبق أن قالها السيسي 
صــراحــة بــعــد تــولــيــه مــقــالــيــد الــحــكــم: »هــنــاك 
تتأثر  االنــتــقــاد ألنــهــا  مــؤســســات ال تتحمل 

بذلك، مثل مصطلح إصاح الداخلية«.
ــت الـــعـــديـــد مــــن املـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة  ــقــ ــ

ّ
ووث

حــصــول ارتـــفـــاع مــطــرد فـــي أعـــــداد الــوفــيــات 
 عن عدم سماح 

ً
داخل أماكن االحتجاز، فضا

األحمر  الصليب  للجنة  املــصــريــة  السلطات 
بتفقد أوضــاع السجون. وذكر تقرير لوزارة 
الخارجية األميركية عن حالة حقوق اإلنسان 
فــي مــصــر لــعــام 2020، أن الــتــعــذيــب أســلــوب 
االحتجاز  ومــراكــز  الشرطة  أقسام  في  شائع 
األخــرى في وزارة الداخلية، وأن اإلفــات من 
العقاب يشكل ظاهرة خطيرة بني قوات األمن. 
وفي آخر تقرير له في 21 أكتوبر املاضي، أكد 
يعمل  الــذي  اإلنــســان،  لحقوق  القاهرة  مركز 
التعذيب فــي مصر ممارسة  بــاريــس، أن  مــن 
مــنــهــجــيــة يــنــعــم مــرتــكــبــوهــا بـــإفـــات تـــام من 
العقاب. وأكد التقرير أن الدولة املصرية توفر 
ملرتكبي التعذيب مناخًا مائمًا لإلفات من 

العقاب.

تصدى النظام لكل 
محاوالت إصالح جهاز 

وزارة الداخلية

إعــادة  العربية على  الــعــواصــم  أقــدمــت بعض 
السياسية مع دمشق، ومصر من  االتصاالت 
هذه الدول«. ومن دون شك، فإن ملف املصالحة 
ــفــــرض نـــفـــســـه عـــلـــى أجـــنـــدة  الــفــلــســطــيــنــيــة يــ
املــبــاحــثــات الــســيــاســيــة بـــني الــرئــيــســني، بعد 
دخول الجزائر على خط امللف من خال دعوة 
تبون الفصائل الفلسطينية إلى االجتماع في 
األسبوع  فعليًا  الجزائر  واستقبلت  الجزائر. 
املــاضــي قـــيـــادات حــركــات »فــتــح« و»حــمــاس« 
و»الجبهة الديمقراطية« و»الجبهة الشعبية« 
واستلمت أوراقًا سياسية تتضمن مقترحات 
ــام الــفــلــســطــيــنــي. وهــــذه  ــقـــسـ ــــول إنــــهــــاء االنـ حـ
الخطوة قد تنظر إليها القاهرة بعني الريبة. 
الــزيــارة مناسبة  وضمن هــذه األجــــواء، تمثل 
لــلــرئــيــس تـــبـــون لـــشـــرح املــــبــــادرة الــجــزائــريــة 
وظروفها، لرفع أي التباس سياسي، تأسيسًا 
للجزائريني  الــقــويــة  التاريخية  الــعــاقــة  على 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــــكــــون املــــبــــادرة 
بــإرادة  ومرتبطة  زمنيًا،  مــحــدودة  الجزائرية 

جزائرية لجعل القمة املقبلة »قمة فلسطني«.
وال يــقــل مـــوضـــوع املــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
حساسية بالنسبة للجزائر ومصر، عن امللف 

تدرك جيدًا أهمية املوقف والدور املصري في 
»العربي  إنــجــاح الــقــمــة«. وبــرأيــه فــي حــديــث لـ
الــجــديــد«، فــإن مصر »دولـــة املــقــر ولــهــا تأثير 
العربي  العمل  منظومة  على  واضــح  تقليدي 
املــشــتــرك، والــرئــيــس تــبــون يــريــد أن يستثمر 
البلدين،  الــذي حصل بني  الكبير  التقارب  في 
ألجـــل الـــدفـــع بــالــقــاهــرة لــلــعــمــل مـــع بــــاده في 
اتجاه تهيئة أجواء تصالحية وتوافقية تمكن 

الجزائر من استجماع عوامل إنجاح القمة«. 
ويـــرى أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة والــعــاقــات 
ــقــــاهــــرة تــلــتــقــي مــــع الـــجـــزائـــر  الـــدولـــيـــة أن »الــ
ــا  ــقـــمـــة، وأبــــرزهــ ــنــــدة الـ فــــي بـــعـــض مـــلـــفـــات أجــ
عـــودة سورية  الـــذي تمثله  الشائك  املــوضــوع 
إلــــى الــحــاضــنــة الـــعـــربـــيـــة، خــصــوصــًا بــعــدمــا 

تبحث الزيارة القمة 
العربية والقضية 

الفلسطينية وليبيا

بعد 11 عامًا على ثورة 
يناير، كرّس النظام في 

مصر أسلوب محاكمة 
المدنيين عسكريًا، فضًال 

عن تعذيب السجناء في 
السجون وأقسام الشرطة

تصب زيارة الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون إلى 

القاهرة، في إطار البحث 
والتوافق على أجندة 

القمة العربية المنتظرة 
في الجزائر هذا العام، 

وتقليص الخالفات

الحاكم مساعيه  النظام  يواصل  يناير في مصر،  ثورة  بعد 11 عامًا على 
الغتيال الذكرى ومحوها بشكل تام من ذاكرة المصريين، غير أن استمرار 

األوضاع المعيشية الصعبة خصوصًا، ينذر باحتمال انفجار األوضاع

فــي الــســمــاء بــفــعــل عــوامــل مــتــعــددة ال يــراهــا 
الكثيرون ولكنهم يفاَجؤون بها تضرب مرة 
واحدة من دون سابق إنذار«. وتابع: »هذا ما 
حدث في يناير 2011، فنحن كقوى سياسية 
دعـــونـــا قــبــلــهــا الـــنـــاس لــلــنــزول إلــــى الـــشـــارع 
يكن  لم  منا  يناير، وكثير  كما دعوناهم في 
يتوقع أن تحظى الــدعــوة بصدى واســع، إذا 
كــانــوا يــتــوقــعــون بــعــض الــعــشــرات ينظمون 
على سالم  يقفون  أو  هــنــاك  أو  هنا  مسيرة 
نقابة الصحافيني كما كان يحدث في العادة، 
ثم يذهب كل إلى منزله بعد ذلك«. ولفت إلى 
أن ما حدث في الواقع واستمر 18 يومًا تالية 
حتى 25 يناير »كان كالصاعقة التي هدمت 
نظامًا ديكتاتوريًا ظل في الحكم ملدة ثاثني 

سنة، بمنتهى السهولة«.
الذي  »السيناريو  أن  الــبــارز،  املعارض  ورأى 
يــتــكــرر، في  أن  فــي يناير 2011، يمكن  حــدث 
النظام،  بعها 

ّ
يت الــتــي  اإلفــقــار  ظــل سياسات 

واالقــــتــــراض مـــن الـــخـــارج والـــداخـــل بــشــراهــة 
ومن دون التحسب لتبعات ذلك على األجيال 
ــة، واالنــــــدفــــــاع فــــي عــمــلــيــة الــتــحــريــر  ــلـ ــبـ ــقـ املـ
االقتصادي، وتعويم العملة، ورفع يد الدولة 
عــن الــفــقــراء، وإلــغــاء الــدعــم، وتقليل النفقات 
االجتماعية للحدود الدنيا، ووقف التوظيف 
الحكومي«. وأضـــاف إلــى ذلــك »بقية شــروط 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الـــتـــي كــــان يتحفظ 
عليها نظام الرئيس املخلوع حسني مبارك، 
ــن الــضــمــان  لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــحـــد األدنـــــــى مــ
له  أنــه سيوفر  كــان يعتقد  الــذي  االجتماعي 
ذلك  لكنه مع  الشعبي،  الغضب  الحماية من 

ثارت الجماهير«.
ثــورة يناير، أنها  وقــال إن »مــا يثبت عظمة 
صاغت شعارها بما يتسق تمامًا مع مطالب 
الــجــمــاهــيــر، فــصــكــت شـــعـــار )عـــيـــش -حــريــة 
الــذي هتف  -عــدالــة اجتماعية( وهــو الشعار 
بـــه املــتــظــاهــرون الـــذيـــن خـــرجـــوا إلــــى مــيــدان 

إلى لحظة االنفجار. ومن هذه العوامل حالة 
ــتـــردي االقـــتـــصـــادي الــتــي تــعــيــشــهــا مــصــر،  الـ
والـــتـــي انــعــكــســت عــلــى مـــعـــدالت الــفــقــر وأدت 
االقتراض  في  التوسع  بسبب  ارتفاعها  إلــى 
التي  اإلنــفــاق  وخــارجــيــًا، وسياسات  داخليًا 
الدنيا.  الشعبية  الطبقات  مصالح  تراعي  ال 
فشلت  مــع سياسات خارجية  ذلــك  ويترافق 
للدولة،  القومية  املــصــالــح  على  الــحــفــاظ  فــي 
وأهمها قضية املياه، ووسط حالة االنسداد 

السياسي وتصاعد وتيرة القمع.

ثورة حية
ــبـــارزيـــن قــال  ــد الــســيــاســيــني املـــصـــريـــني الـ أحــ
»العربي الجديد«، متحفظًا على ذكر اسمه،  لـ
إنـــه »بــعــد مـــرور 11 عــامــًا عــلــى ثـــورة يناير، 
تعرضت خالها إلى أقصى درجات التنكيل 
اللحظة  منذ  اإلجــهــاض  ومــحــاوالت  والقمع 
األولــــى النــدالعــهــا، إال أنــهــا ال تـــزال حــيــة في 
ــام، وســتــأتــي  ــ ــركـ ــ وجـــــــدان الـــشـــعـــب وتـــحـــت الـ
الــلــحــظــة الـــتـــي ســتــنــهــض فــيــهــا مــــرة أخـــرى 
التي  مسيرتها  وتكمل  عافيتها  وتستعيد 
لم تنتِه بعد«. وأضــاف السياسي، الذي كان 
عضوًا في »جبهة اإلنقاذ«: »كنا نعتقد أن ما 
حدث في الثاثني من يونيو/ حزيران 2013، 
هو موجة ثانية لثورة يناير، لكن الواقع بعد 
كانت ضربة  أنها  أثبت  نحو تسع ســنــوات، 
ــداد إلــى  ــ ــ عــنــيــفــة لـــلـــثـــورة، تــرتــب عــلــيــهــا االرتـ
وضع أسوأ مما كان قبل يناير 2011، لكنها 

لم تقتل الثورة«.
الباد  التي تعيشها  أن »األوضـــاع  وأوضـــح 
الــثــورة، وهذا  اآلن تبشر بموجة جديدة من 
أمــــر ال شـــك فـــيـــه، ولـــكـــن يــبــقــى الـــســـؤال متى 
يحدث ذلــك؟«. وأضــاف: »هــذا ســؤال ال يمكن 
ألحد اإلجابة عنه مهما حاول قراءة املشهد 
وتحليله، فهي لحظة تاريخية تأتي كضربة 
وتــتــكــون  قبلها  مــتــوقــعــة، تتشكل  غــيــر  بـــرق 

ــــوارع  الــتــحــريــر وانـــتـــشـــروا فـــي مــيــاديــن وشـ
أخــــرى فـــي مــصــر أثـــنـــاء ثــــورة 25 يــنــايــر من 
أجــل تحقيق املــطــالــب الــتــي نــص عليها هذا 
الشعار«. وأضاف أن »تلك املطالب لم تحقق 
حتى اآلن، فمايني املصريني ال يستطيعون 
اآلن الــعــيــش بــكــرامــة فـــي ظـــل الـــغـــاء والــفــقــر 
املــنــتــشــر، حــتــى أنــهــم أصــبــحــوا مــهــدديــن من 
مع  نفسها،  العيش  لقمة  فــي  الحكومة  قبل 
الحديث  وحكومته  السيسي  الرئيس  تكرار 
ــن الــــخــــبــــز«. أمـــا  ــم عــ ــدعــ عــــن ضـــــــرورة رفـــــع الــ
بالنسبة للحرية، فقال إن »القاصي والداني 
يعرف الوضع املتدهور في قضية الحريات، 
والتي هي باملناسبة ال تقتصر على النخبة 

والصحافيني،  واملــعــارضــني  السياسيني  مــن 
إلــى جميع طوائف املجتمع من  لكنها تمتد 
اآلن  فالجميع  واملوظفني،  والفاحني  العمال 

في مصر مسلوب الحرية بشكل أو بآخر«.
ــة، قــــال  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة االجــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــيـــة الـ ــن قـــضـ ــ ــ وعـ
السياسي إن »نظام 3 يوليو، أثبت انحيازه 
بأكثر من وسيلة،  األول،  اليوم  منذ   

ً
صراحة

إلـــى طــبــقــة األغــنــيــاء ال الـــفـــقـــراء«، مضيفًا أن 
»سياساته تخدم فقط الطبقة الغنية من دون 
غيرها والتي ال تمثل أكثر من 5 في املائة من 
الــقــدرة على شــراء  الــذيــن لديهم  الشعب، هــم 
املنازل الفخمة في »كومباوندات« العاصمة 
اإلداريـــــة ومــديــنــة الــعــلــمــني الــجــديــدة، والــتــي 

ــدة سكنية بــهــا بخمسة  يــقــدر ســعــر أقـــل وحـ
دوالر(«.  ألــــــف   318 ــو  ــحــ )نــ جـــنـــيـــه  مــــايــــني 
وتــابــع: »أمـــا بــاقــي نسبة الــــ95 فــي املــائــة من 
الــشــعــب، فــتــعــانــي أشــــد املـــعـــانـــاة فـــي تــوفــيــر 
أبسط الحقوق اإلنسانية من املأكل وامللبس 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة، وبــالــتــالــي فـــإن قضية 
نظام  في  تمامًا  االجتماعية ضائعة  العدالة 

3 يوليو«.

خشية من انفجار
بــرملــانــيــة ســابــقــة مـــوالـــيـــة لــنــظــام الــســيــســي، 
وقالت  االنفجار«.  لحظة  من  بشدة  »تخشى 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ خــاصــة  فــي تصريحات 

ــــدة، ولـــو  ــديـ ــ إن »الـــبـــلـــد ال يــتــحــمــل ثــــــورة جـ
حــــدث ذلــــك فــإنــه ســيــكــون نــتــيــجــة ســيــاســات 
الحكومة، التي يجب أن تنظر ألحوال الناس 
التي  الوهمية  املشروعات  عن  بعيدًا  بجدية 
أن  الـــشـــعـــب«. ورأت  عـــلـــى  بـــفـــائـــدة  ــعـــود  تـ ال 
»الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا الــرئــيــس السيسي 
الحد  برفع  والخاصة  الحالي،  يناير   19 في 
األدنــى لألجور وتوفير فــرص عمل وصرف 
حـــوافـــز لــلــمــوظــفــني، قــبــيــل ذكــــرى 25 يــنــايــر، 
دليل على أن الحكومة تعلم جيدًا أن األحوال 
االقــتــصــاديــة للشعب ســيــئــة، ولــذلــك تــحــاول 

رفع معنوياته«.
ولــفــتــت الــبــرملــانــيــة املــصــريــة إلـــى أن حكومة 
اليوم نفسه  ما قبل يناير 2011 »أعلنت في 
أعــلــن عنها  الــتــي  الــقــرارات  )19 يناير( نفس 
الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي، أخــــيــــرًا، إذ أعـــلـــنـــت عــن 
وظائف جديدة، ورفــع الحد األدنــى لألجور، 
وأنها سوف تحقق في شكاوى املواطنني، في 
محتمل،  شعبي  غضب  أي  لتفادي  محاولة 
وهــو مــا حــدث بالفعل وأطـــاح الــنــظــام كله«. 
إنه »منذ عام 2014، وحتى قبل قرار  وقالت 
املصرية  العملة  انخفضت  الــجــنــيــه،  تــعــويــم 
كما  األجنبية،  الــعــمــات  أمـــام  كبيرة  بنسبة 
أن الحد األدنى السابق )2400 جنيه( لم يتم 
بحجة  بــالــدولــة،  كثيرة  هيئات  فــي  تطبيقه 

عدم وجود ميزانية«.

قرارات لتفادي الغضب
ــن الــــقــــرارات الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الــســيــســي  وعــ
إلــى 2700 جنيه،  برفع الحد األدنــى لألجور 
»الــعــربــي  وغــيــرهــا، أكــــدت مـــصـــادر خــاصــة لـــ
الجديد« أنها »جاءت نتيجة تقارير رفعتها 
الجمهورية، تحذر  رئاسة  إلى  أمنية  أجهزة 
وتأثيرها  الحكومية  السياسات  تبعات  من 
السلبي على الناس، األمر الذي يهدد بغضب 

شعبي«.
وأوضــحــت املــصــادر أن »مــثــل هـــذه التقارير 
تـــكـــون دوريـــــة وهــــي تــقــلــيــد مــتــبــع فـــي مصر 
فـــي األنـــظـــمـــة الـــســـابـــقـــة، ولـــكـــن الــنــظــر إلــيــهــا 
ــا فــيــهــا مـــن تـــوصـــيـــات، ال يــحــدث  وتــنــفــيــذ مـ
ــكــــون مـــرتـــبـــطـــًا بــمــنــاســبــات  دائـــــمـــــًا، لـــكـــنـــه يــ
املــنــاســبــة هي  كــانــت  إذا  بعينها، خــصــوصــًا 

الرئيس  ثــورة 25 يناير، ولــذلــك أعلن  ذكــرى 
عــن تــلــك الــــقــــرارات«. وإضــافــة إلـــى رفـــع الحد 
األدنى، أقرت السلطات عاوتني بتكلفة نحو 
مــلــيــارات جنيه، األولـــى دوريـــة للموظفني   8
 7 بنسبة  املدنية  الخدمة  بقانون  املخاطبني 
في املائة من األجر الوظيفي، والثانية عاوة 
خـــاصـــة لــلــعــامــلــني غــيــر املــخــاطــبــني بــقــانــون 
الخدمة املدنية بنسبة 13 في املائة من املرتب 
األســـاســـي. بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، تــمــت زيـــادة 
الــحــافــز اإلضــافــي لــكــل مــن املــخــاطــبــني وغير 
املــخــاطــبــني بــقــانــون الــخــدمــة املــدنــيــة بتكلفة 
إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، واإلعان عن 
تعيني 30 ألف مدرس سنويًا ملدة 5 سنوات، 
ــد لــتــطــويــر  ــديــ ــــي جــ ــافـ ــ ــز إضـ ــافــ واعــــتــــمــــاد حــ
مليارات   3.1 بنحو  التعليم  بقطاع  املعلمني 
جــنــيــه، وتــخــصــيــص مــبــلــغ 1.5 مــلــيــار جنيه 
لــتــمــويــل حـــافـــز الـــجـــودة اإلضـــافـــي ألعــضــاء 

هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.
ــنـــايـــر الـــســـابـــقـــني، قـــال  ــبــــاب ثـــــــورة يـ ــد شــ ــ أحــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه ال  فـــي تــصــريــحــات لـــ
كل  على  الحالي  النظام  من  إصاحًا  ينتظر 
املستويات، سواء االقتصادية واالجتماعية، 
أثــبــت  الـــنـــظـــام  ــاف »أن  ــ الــســيــاســيــة. وأضــ أو 
خال سنوات حكمه الثماني، أنه معاٍد لهذا 
الشعب، وهو ما يخالف القسم الــذي أقسمه 
يرعى  )أن  وهــو  الحكم  تسلمه  عند  الرئيس 
ــابـــع:  ــلــــة(«. وتـ مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب رعــــايــــة كــــامــ
»سقط املايني من املنتمني للطبقة الوسطى 
كــانــوا يعيشون في  الفقر بعد أن  بــراثــن  فــي 
ــى مـــن الـــكـــرامـــة اإلنـــســـانـــيـــة، كما  ــ الـــحـــد األدنــ
ُســجــن عــشــرات اآلالف مــن الــشــبــاب لسنوات 
مــن دون مــحــاكــمــات، وملــجــرد أنــهــم عــارضــوا 
النظام«. ورأى أن »اإلصـــاح من الــداخــل أمر 
النظام  إصــرار  تمامًا، ال سيما مع  مستبعد 
عــلــى إحــكــام ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى مفاصل 
ــزداد بطشًا يومًا  الـــدولـــة، ويـــد األمـــن الــتــي تــ
بعد آخر، والتي تواجه أي محاولة للتعبير 
فــي تظاهرات  الغضب بعنف كما حــدث  عــن 

سبتمبر/أيلول 2019«.
وقال القيادي الثوري السابق: »أنا لست قلقًا 
الــنــظــام اآلن  الــتــغــيــيــر، ألن  مــن تــأخــر عملية 
البلد بما ال  السيطرة على  أنــه أحكم  يعتقد 
أن  الحقيقة  ولكن  عليه،  للثورة  يترك مجااًل 
تفاعل  نتيجة  تــكــون  أنــهــا  الـــثـــورات  طبيعة 
عوامل عــدة، وهو ما يحدث حاليًا، ثم تأتي 
بــشــكــل طــبــيــعــي لــتــنــقــذ الـــدولـــة مــمــن يــدعــون 

أنهم يدافعون عن الدولة«.

تكرار تصرفات نظام مبارك
في اإلطار نفسه، رأى خبير سياسي مصري، 
»الــعــربــي الــجــديــد« طــالــبــًا عـــدم ذكــر  تــحــدث لـــ
الضغط  استسهل  الحالي  »النظام  أن  اسمه، 
عــلــى املــواطــنــني الــبــســطــاء، ظــنــًا مــنــه أنــهــم لن 
في  الغضب مجددًا،  إظهار  بمقدورهم  يكون 
ظل القبضة األمنية، وترسانة القوانني التي 
تكّبل أي دعوات من شأنها إظهار الغضب، من 
دون أن يدرك أن نظام مبارك تعامل بالعقلية 
نفسها«. وتابع أن »النظام بداًل من أن يبحث 
عـــن مـــصـــادر إلصـــــاح الــخــلــل الـــــذي ســّبــبــتــه 
سياساته، وأدت إلى عجز املوازنة بعيدًا عن 
جيوب الفقراء، ومحدودي الدخل، قام بفرض 
املــزيــد مــن الــضــرائــب عليهم«. وشــدد على أن 
الــحــالــي،  الــنــظــام  بعها 

ّ
الــتــي يت »الــســيــاســات 

العصا  بسياسة  خالها  مــن  يتعامل  والــتــي 
الــغــلــيــظــة، غــيــر مــســبــوقــة وســيــتــرتــب عليها 
زيادة معدل الفقر، ومن دون أن يدري سيكون 

االنفجار آتيًا ال محالة«.

ثورة ينايـر
لـ»العربي  خــاصــة  مــصــادر  كشفت 
الجديد« عن مخطط يتم إعداده في 
إلجراء  مصر،  في  السلطة  كواليس 
وحــذف  الــدســتــور،  على  تــعــديــالت 
يناير،   25 ثــورة  تمّجد  التي  الديباجة 
»الجمهورية  خلق  سبيل  في  وذلك 
عنها  تحّدث  لطالما  التي  الجديدة« 
عبد  الرئيس  نظام  في  المسؤولون 
»تلك  أن  وأضافت  السيسي.  الفتاح 
التأسيس  سياق  في  تأتي  اإلجـــراءات 
الجديدة،  بالجمهورية  يُسّمى  لما 
للهرب  النظام  من  محاولة  وهــي 
من استحقاقات أسست لها ثورة يناير، 

ونّص عليها دستور 2014«.

»الجمهورية 
الجديدة«

الملف

القاهرة ــ العربي الجديد

ثـــورة يناير 2011  ى مــن 
ّ
مـــاذا تبق

بــــعــــد 11 عــــامــــًا عــلــى  ــة؟  ــ ــريـ ــ ــــصـ املـ
 ،2011 الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون   25
يطفو هذا السؤال بقوة على السطح، في ظل 
الحاكم في  النظام  وتــدابــيــر يعمل  إجــــراءات 
الــذكــرى،  هــذه  الغتيال  تكريسها  على  مصر 
ــرة املــصــريــني. ولــم  ــ وتــغــيــيــبــهــا حــتــى مـــن ذاكـ
يتوان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
التخويف  مــرارًا، آخرها قبل نحو شهر، عن 
مــمــا حــصــل فـــي 25 يــنــايــر 2011، وكــيــف أن 
الـــبـــاد »كـــانـــت ســتــضــيــع«، والــتــشــديــد على 
ضــرورة عــدم تكرار املسار نفسه مــرة ثانية. 
هذا الكام ُيترجم بواقع عملي يسير النظام 
ــقــــاب على  الـــحـــاكـــم عــلــيــه مــنــذ مـــا بــعــد االنــ
الثورة في يونيو/حزيران 2013، لبناء وقائع 
جديدة تستهدف فعليًا مسح هذا الحدث من 
»الــخــراب  ذاكــــرة املــصــريــني، وربــــط الـــثـــورة بـــ
والـــدمـــار«، حتى ال يفكر أحــد فــي تــكــرار هذا 

الحراك من جديد.
ــك فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــرتـــيـــبـــات  ــ يــتــجــلــى ذلــ
ــدأ بـــمـــحـــاولـــة فـــرض  ــبـ ــي تـ ــتـ واإلجــــــــــــراءات، الـ
ســـرديـــة جـــديـــدة خـــاصـــة بـــالـــنـــظـــام، وصــــواًل 
إلــى إجـــراء تــعــديــات على الــدســتــور وحــذف 

تقارير أمنية تحذر 
من تبعات السياسات 

الحكومية على الناس

ال ينتظر مشاركون 
سابقون في الثورة أي 

إصالح من النظام الحالي

اغتيال متواصل للذكرى 
ومحاولة فرض واقع جديد

الديباجة التي تمّجد الثورة، وذلك في سياق 
خـــلـــق »جـــمـــهـــوريـــة جــــديــــدة« لـــطـــاملـــا تـــحـــّدث 
عنها املسؤولون في النظام الحالي. وترافق 
كــل ذلــك مــع تــوســع إحــالــة املدنيني للمحاكم 
العسكرية على ذّمة قضايا سياسية، ليسقط 
مــحــاوالت  كــل  منع  مقابل  اآلالف،  ضحيتها 

إلصاح وزارة الداخلية، وجهاز الشرطة.
غير أن كل ذلك يصطدم بعوامل وسياسات 
مــتــعــددة تــدفــع الجميع فــي مــصــر، ســـواء من 
الــقــوى الــثــوريــة واملــعــارضــة، أو مــن املــوالــني 
ــه، أو حــتــى مـــن داخـــل  لــلــنــظــام والـــداعـــمـــني لــ
الـــنـــظـــام نـــفـــســـه، لــلــحــديــث عــــن أن اســـتـــمـــرار 
األوضاع بهذا الشكل يعني حتمية الوصول 

حديث  أن  اإلنقاذ«،  »جبهة  في  عضوًا  كان  سابق،  حزبي  قيادي   رأى 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدائم عن الثورة وربطها بالخراب 
والدمار فقط، »محاولة مستميتة 
منه لفرض سردية جديدة خاصة 
به«. وأضاف القيادي، الذي تحدث 
السيسي  أن  الــجــديــد«،  لـ»العربي 
ــدمــار،  »يــذكــر الــنــاس بــالــخــراب وال
بحسب روايته، وفي الوقت نفسه 
مبنيًا  جــديــدًا  واقــعــًا  لهم  يبيع 
على مشاريع وإنجازات مزعومة، 
التي  الجديدة  الجمهورية  ضمن 

يتحدثون عنها هذه األيام«.

سردية خاصة بالسلطة

تشي األوضاع المعيشية باحتمال تفجر الغضب الشعبي )محمد الشاهد/فرانس برس(

11 عامًا على



سحب رعايا وحشد عسكري متبادل

ب أطلسي شرقًا روسيا وأوكرانيا: تأهُّ

إيران ترفض الشروط المسبقة

 بوريل: ال أرى سببًا 
للتهويل ما دامت 

المحادثات جارية

التوتر  منسوب  ارتفاع  يتواصل 
بــن روســيــا والــغــرب حـــول امللف 
املحادثات  فشل  بعد  األوكــرانــي، 
والروسي  األميركي  الخارجية  وزيــري  بن 
ــروف، يــوم  ــ ــ أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن وســـيـــرغـــي الفـ
يتوقع  وفيما  في جنيف.  املــاضــي،  الجمعة 
على  مــكــتــوب  أمـــيـــركـــي  رد  أي  يــتــضــمــن  أال 
تــريــدهــا موسكو،  الــتــي  الــضــمــانــات  مطالب 
تــراجــعــا لــحــلــف شــمــال األطــلــســي فـــي شــرق 
أوروبـــــا، أو تــعــهــدًا بــعــدم انــضــمــام دول في 
هــذه املنطقة إلــيــه، تــرســم جميع الــتــطــورات 
لــلــوضــع، إذ تتحسب أوروبـــا  صـــورة قاتمة 
بــأجــمــعــهــا، بــحــســب تــصــريــحــات مــســؤولــي 
دولها، لحرب على األبواب. وفي هذا اإلطار، 
أعلن حلف األطلسي ما يشبه حالة التأهب، 
فيما تــتــوالــى تــبــاعــا دعــــوات دولــيــة لسحب 
عــائــات دبــلــومــاســيــن مــن كــيــيــف، وهـــو ما 

اعتبرته األخيرة مبالغا فيه.
وأعلن الناتو أمس، أن دوله تستعد لوضع 
ــأهـــب، وأنــهــا  ــوات احــتــيــاطــيــة فـــي حـــالـــة تـ ــ قـ
دفاعاتها  لتعزيز  ومــقــاتــات  سفنا  أرســلــت 
في أوروبا الشرقية ضد األنشطة العسكرية 
الروسية على حــدود أوكرانيا. وقــال األمن 
»حلف  إن  ستولتنبرغ  ينس  للحلف  الــعــام 
ــراءات  ــ األطــلــســي ســيــواصــل اتــخــاذ كــل اإلجـ
لحماية كل األعضاء والدفاع عنهم، ال سيما 
مــن خـــال تــقــويــة دول الــتــحــالــف الــشــرقــيــة«. 
وأضـــاف: »ســنــرد دائــمــا على أي تــدهــور في 
بــيــئــتــنــا األمـــنـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك عــبــر تــعــزيــز 
إلى  الجماعي«. وأشــار ستولتنبرغ  دفاعنا 
قــــرارات اتــخــذتــهــا الــدنــمــارك أخــيــرًا بــإرســال 
فرقاطة وطائرات حربية إلى دول البلطيق، 
ــبــــحــــري،  ــا النــــتــــشــــارهــــا الــ ــيــ ــانــ ــبــ ودعـــــــــم إســ
وتــحــضــيــر هــولــنــدا »لــســفــن ووحـــــدات برية 
فـــي حــالــة تـــأهـــب« لــقــوة الــــرد الــســريــع، كما 
ــال قــــوات إلــى  ــ ــز عــلــى عـــرض فــرنــســا إرسـ ــ رّك
ــات املــتــحــدة  رومــانــيــا، الفــتــا إلـــى أن »الـــواليـ
ــا  ــا تـــــــدرس زيـــــــــادة وجــــودهــ ــهــ ــــت أنــ ــــحـ أوضـ
وزيــر خارجية  كتب  من جهته،  العسكري«. 
التفيا إدغار رينكيفيش على »تويتر«: »لقد 
التعزيز  إلـــى مــرحــلــة يــحــتــاج فيها  وصــلــنــا 
املستمر  والــبــيــاروســي  الــروســي  العسكري 
في أوروبا إلى املعالجة من خال اإلجراءات 
املضادة املناسبة لحلف األطلسي«، مضيفا 
أنــه »حــان وقــت زيــادة وجــود قــوات الحلفاء 
فــي الــجــنــاح الــشــرقــي لــلــتــحــالــف كـــإجـــراءات 

دفاع وردع«.
ويأتي االستنفار األطلسي األوروبــي، ليس 
العسكري  الروسي  التحشيد  على  ردًا  فقط 
على الحدود مع أوكرانيا، إذ رفعت موسكو 
أيــضــا مــن وتــيــرة مــنــاوراتــهــا العسكرية في 
املــنــطــقــة. وأخـــطـــرت روســـيـــا أيــرلــنــدا أخــيــرًا 
بــشــأن مـــنـــاورات بــحــريــة فــي املــيــاه الــدولــيــة 
بالقرب من سواحلها، وهو ما رّد عليه وزير 
خــارجــيــة أيــرلــنــدا ســيــمــون كــوفــيــنــي أمـــس، 

بالقول إن هذه املناورات غير مرحب بها.
ــذا اإلطـــــــــــار، تــــتــــزايــــد الــــتــــحــــذيــــرات  ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
ــــن أن الــجــيــش  الـــغـــربـــيـــة مـ االســــتــــخــــبــــاريــــة 

ما غزت القوات الروسية أوكرانيا بأكملها، 
فمن املتوقع حــدوث أعظم قتال في أوروبــا 

منذ الحرب العاملية الثانية.
مـــن جــهــتــه، اتــهــم الــكــرمــلــن أمـــس الـــواليـــات 
الــتــوتــر، وأفـــاد  املــتــحــدة والــنــاتــو بتصعيد 
املتحدث باسم الكرملن دميتري بيسكوف 
بــــأن واشــنــطــن وحــلــف األطــلــســي يــصــعــدان 
ــا اإلعـــــــانـــــــات«  ــريــ ــيــ ــتــ ــســ الـــــتـــــوتـــــر عــــبــــر »هــ
املقابل  فــي  مشيرًا  امللموسة«،  و»الــخــطــوات 
 قــــوات أوكــرانــيــة هجوما 

ّ
إلـــى أن خــطــر شـــن

ضد االنفصالين املوالن لروسيا في شرق 
أوكرانيا »مرتفع للغاية«. وحــول ذلــك، لفت 
إلــــى أن »طــبــيــعــة هــــذا الــتــركــيــز تــشــيــر إلــى 
لـــهـــجـــوم«، وأن »مــخــاطــر مثل  ــعـــدادات  ــتـ اسـ
هذه العملية اآلن »عالية جدًا، وأعلى من ذي 
قبل«. وقال بيسكوف: »نحن نعيش في بيئة 
عـــدوانـــيـــة. إن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بــوتــن يــقــوم بـــاإلجـــراءات الــازمــة« لحماية 
بــاده. وحــول املحادثات مع واشنطن، لفت 
إلـــى أن مــوســكــو كــانــت بانتظار  بــيــســكــوف 
عــلــى مطالبها، وســتــقــرر مسار  مــكــتــوب  رد 
عملها بعد ذلك. وحول إمكانية إجراء مزيد 
من املحادثات بما فيها بن بوتن ونظيره 

األميركي جو بايدن، قال إن »ال شيء يمكن 
استبعاده إذا اقتضت الحاجة«.

ــاد األوروبـــــي  فـــي غــضــون ذلــــك، أعــــاد االتـــحـ
أمس، دعوة روسيا إلى تخفيف التصعيد، 
ما  إذا  هائلة  عواقب  أنها ستواجه  وتأكيد 

أوكــرانــيــا. وأشـــار وزراء خارجية  اجــتــاحــت 
الــدول الـــ27 املنضوية في االتحاد، في بيان 
إثر اجتماع لهم في بروكسل، إلى أن التكتل 
»يدير تصرفات روسيا العدائية واملتواصلة 
وتهديداتها ألوكرانيا ويدعوها إلى خفض 
التصعيد«، معتبرًا أن فكرة »منطقة النفوذ 
الـــــــــــ21«، وأن »أي  ــرن  ــقــ الــ فــــي  لـــهـــا  مـــكـــان  ال 
تصعيد عــســكــري إضــافــي مــن قــبــل روســيــا 
تجاه أوكرانيا ستكون له تداعيات وأكاف 
هــائــلــة«. وقـــال االتــحــاد األوروبــــي أيــضــا إنه 
 1,2 بقيمة  ألوكرانيا  مساعدات  حزمة  يعد 
مـــلـــيـــار يـــــــورو، بــحــســب رئـــيـــســـة املــفــوضــيــة 

األوروبية أورسوال فون ديرالين.
ــاد األوروبـــــــــــي،  ــ ــحــ ــ فـــــي املــــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر االتــ
مــداخــلــة  إلـــــى  أمـــــس  وزراؤه  اســـتـــمـــع  الــــــذي 
عــبــر الــفــيــديــو لبلينكن حـــول مــبــاحــثــاتــه مع 
»للتهويل«  بواشنطن  حاجة  ال  أن  الفـــروف، 
كييف،  مــن  دبلوماسييها  عــائــات  وســحــب 
وهــــي خـــطـــوة لــحــقــت بــهــا بــريــطــانــيــا أيــضــا، 
أنها ستسحب بعض موظفيها  مع إعانها 
وعــائــاتــهــم مــن ســفــارتــهــا فــي أوكــرانــيــا ردًا 
أن  على  املتصاعد«،  الروسي  »التهديد  على 
تــبــقــى الــســفــارة مــفــتــوحــة مــن أجـــل »األعــمــال 
األســاســيــة«. وتعليقا على ذلــك، قــال مفوض 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة واألمــنــيــة فــي االتــحــاد 
لــلــتــهــويــل  أرى ســبــبــا  بــــوريــــل: »ال  جــــوزيــــب 
مــا دامـــت املــحــادثــات جــاريــة، إال إذا زودتــنــا 
ـــبـــرر قــــرار« 

ُ
الــــواليــــات املــتــحــدة بــمــعــلــومــات ت

مــغــادرة أوكــرانــيــا. وتــابــع »لــم نتخذ أي قــرار 
للطلب مــن عــائــات دبــلــومــاســيــيــنــا مــغــادرة 
أوكرانيا«. لكن فرنسا والنرويج عادتا أمس، 
لــلــتــرحــيــب بــتــأجــيــل رعــايــاهــمــا الــســفــر غير 
الضروري إلى أوكرانيا. وأوصــت الخارجية 
الفرنسية في إرشادات سفر ُمحدثة »بتأجيل 
السفر غير الضروري أو العاجل إلى أوكرانيا 
بقدر اإلمكان«. من جهتها، اعتبرت كييف أن 
إجــاء عائات دبلوماسييها  قــرار واشنطن 
»سابق ألوانه«، بحسب الخارجية األوكرانية.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(
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رفضت طهران، 
أمس اإلثنين، الربط بين 

المفاوضات النووية مع 
واشنطن وإطالق سراح 
سجناء أميركيين لديها، 

متحدثة عن تقدم في 
فيينا ومفاوضات تجري 

في االتجاه الصحيح

يرتفع منسوب التوتر في شمال شرقي أوروبا، مع عدم التوصل إلى حّل بين موسكو وواشنطن لألزمة األوكرانية، في ظّل 
تعزيز أطلسي في شرق القارة، ومناورات روسية في اإلقليم، وتحذيرات دول غربية لرعاياها من مغبة السفر إلى أوكرانيا

)Getty( ستولتنبرغ: سيواصل الحلف إجراءاته لحماية أعضائه

طهران ـ صابر غل عنبري

اإلثــنــن، على تصريحات  أمــس  ــران،  إيــ رّدت 
لــلــمــبــعــوث األمــيــركــي لــلــمــفــاوضــات الــنــوويــة 
ــرت مــالــي ربـــط فــيــهــا، أول من  ــران روبــ مــع إيــ
أمس األحد، بن االتفاق مع طهران وإطاقها 
برفضها  لديها،  أميركين  سجناء   4 ســراح 
لــلــتــفــاوض، والــــذي قالت  أي شـــروط مسبقة 
إنـــه يــتــقــدم فــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فيينا 
»الشكل الصحيح«. وأكدت وزارة الخارجية  بـ
اإليرانية، أمس، على لسان املتحدث باسمها 
الجارية  املفاوضات  أن  زادة،  خطيب  سعيد 
في فيينا بينها وبن أطراف االتفاق النووي 
اإليراني، ومع الواليات املتحدة بطريقة غير 
مباشرة، قد شهدت أخيرًا تقلص الخافات، 
مشيرة إلــى إحـــراز »تــقــدم جــيــد« فــي امللفات 
ــع الــعــقــوبــات  ــ ــــي رفـ األربــــعــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، وهـ
والخطوات النووية وآلية التحقق من تنفيذ 
االلـــتـــزامـــات والــضــمــانــات الــتــي تــطــالــب بها 

طهران. 
وأعاد خطيب زادة، خال مؤتمره الصحافي 
ــــض بـــــاده  ــ األســـــبـــــوعـــــي، الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى رفـ

ــفــــاق املــــؤقــــت، أو مـــا يــشــبــه ذلـــــك« في  »االتــ ـــ لــ
»لــيــس على  أنــه  مــفــاوضــات فيينا، موضحا 
جـــدول أعــمــال إيـــــران«، وأضــــاف: »مـــا نسعى 
إليه هو اتفاق مستدام يمكن االعتماد عليه، 

ولن نقبل بغير ذلك«. 
ولفت املتحدث اإليراني إلى أن »أحد أسباب 
ــى أن الــــطــــرف  ــ ــ ــــطء املـــــفـــــاوضـــــات يــــعــــود إلـ ــ بـ
ــأن بــعــض  ــ ــــشـ ــيــــس مـــســـتـــعـــدا بـ ــي لــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
مــقــتــرحــاتــنــا الــعــمــلــيــة فـــي مــجــال الــتــحــقــق«، 
مــشــيــرًا إلـــى أن الــتــقــدم أكــثــر »ينتظر قـــرارات 

سياسية أميركية«.
وربـــط الــتــوصــل إلــى اتــفــاق فــي زمــن مناسب 
ــا أن  ــحــ ــرف اآلخـــــــــــر، مــــوضــ ــ ــطــ ــ »إرادة« الــ بـــــــــــــــــــ
املباحثات مستمرة »في اتجاه صحيح حول 
مواضيع مــحــددة ونــقــاط خافية واضــحــة«. 
لاتفاق  أقــرب  زادة: »أصبحنا  وقــال خطيب 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى«، مــشــيــرًا إلــــى أن 
الــجــولــة الــثــامــنــة املــســتــمــرة مــنــذ قــرابــة شهر 
»ســتــســتــمــر مــا لــم تــكــن هــنــاك حــاجــة لــعــودة 
إلــــى نقطة  لــلــتــشــاور، وإذا وصــلــنــا  الـــوفـــود 
ــرارات خــاصــة ستنتهي  ــ تــســتــدعــي اتـــخـــاذ قــ

الجولة الثامنة«. 
وتعليقا عــلــى تــصــريــحــات مــالــي الــتــي أدلــى 
بها أول مــن أمــس لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، وربــط 
فــيــهــا الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق فـــي مــفــاوضــات 
فيينا بإفراج إيران عن 4 سجناء أميركين – 
إيرانين، أكد خطيب زادة أن باده »لن تقبل 
أي شــــروط مــســبــقــة«، داعـــيـــا مــالــي إلـــى عــدم 
التصريحات.  بهذه  أكثر  املفاوضات  تعقيد 
تـــبـــادل  مـــلـــف  أن  عـــلـــى  زادة  وشـــــــّدد خــطــيــب 
ــن املـــــفـــــاوضـــــات،  ــ ــل« عــ ــفــــصــ ــنــ ــاء »مــ ــنــ ــجــ ــســ الــ
إيرانين  مواطنن  اعتقال  إلــى  أيضا  مشيرًا 
ــتــــحــــدة بـــتـــهـــمـــة االلـــتـــفـــاف  ــــي الــــــواليــــــات املــ فـ
ــال املـــتـــحـــدث اإليــــرانــــي:  ــ عــلــى الـــعـــقـــوبـــات. وقـ
ــتــــجــــزون فـــــي الـــســـجـــون  ــحــ »اإليــــــرانــــــيــــــون املــ
األمــــيــــركــــيــــة مـــعـــتـــقـــلـــون بـــتـــهـــم مـــلـــفـــقـــة، لــكــن 

املواطنن األميركين أدينوا )بحكم القضاء( 
في إيران«، ومعظمهم بتهم التجسس، ولفت 
ــــاده مــســتــعــدة إلبـــــــرام صــفــقــة مــع  ــــى أن بــ إلـ
واشــنــطــن لــتــبــادل الــســجــنــاء »إذا مــا التزمت 
السابقة«. من  باالتفاقيات  املتحدة  الواليات 
جهتها، رأت وكالة »إرنــا« لألنباء، أمــس، أن 
الشروط املسبقة التي تحدث عنها مالي من 

شأنها إبطاء محادثات فيينا.
 من الواليات 

ً
ويأتي ذلك علما أن إيــران وكــا

مفاوضات  تجري  كانت  وبريطانيا  املتحدة 
ــمــــوازاة  ــادل لـــلـــســـجـــنـــاء، بــ ــبــ إلبـــــــرام صــفــقــة تــ
ــفــــاوضــــات  ــن املــ ــ ــســــت األولـــــــــى مـ الـــــجـــــوالت الــ
الـــنـــوويـــة، حــيــث اقـــتـــربـــت مـــن إتـــمـــام صفقة 
7 مليارات  عــن  ــراج  اإلفـ مــع  السجناء  لتبادل 
دوالر مــــن األمــــــــوال اإليــــرانــــيــــة املـــجـــمـــدة فــي 
الخارج، لكن الصفقة لم تنجز وسط اتهامات 
إيــرانــيــة لــواشــنــطــن ولـــنـــدن بــربــط إنــجــازهــا 
بالتوصل إلى اتفاق إلحياء االتفاق النووي.  
وكــان مالي قــد اعتبر، أول مــن أمــس، أنــه من 
ــى اتــفــاق  ــــاده إلــ غــيــر املـــرجـــح أن تــتــوصــل بـ
مــع إيـــران إلنــقــاذ االتــفــاق الــنــووي املــوقــع في 
عــام 2015 مــا لــم تــفــرج طــهــران عــن السجناء 
األربــعــة، مــكــررًا فــي الــوقــت ذاتـــه اإلشـــارة إلى 
أن قــضــيــة هــــؤالء مــنــفــصــلــة عـــن املــفــاوضــات 
»إنهما قضيتان منفصلتان  وقــال:  النووية، 
ونــــحــــن نـــتـــابـــعـــهـــمـــا، لــكــنــنــي أقـــــــول إنــــــه مــن 
الـــصـــعـــب لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لـــنـــا أن نــتــخــيــل 
الــعــودة إلــى االتــفــاق الــنــووي بينما تحتجز 
إيــــــران 4 أمــيــركــيــن أبـــــريـــــاء«. وشـــــرح مــالــي 
أنــه »فــي الــوقــت الـــذي نــديــر مباحثات معهم 
امللف  مباشر حــول  )اإليــرانــيــن( بشكل غير 
النووي، فنحن نجري، بطريقة غير مباشرة 
ــراح  ــ ــا، مـــبـــاحـــثـــات لـــتـــأمـــن إطــــــــاح سـ ــ ــــضـ أيـ
األميركي  املبعوث  ورّحـــب  لديهم«.  رهائننا 
الخاص إليران، في حديثه للوكالة، بإمكانية 

عقد باده مباحثات مباشرة مع إيران.

الـــروســـي يــواصــل تــعــزيــز قــواتــه واالنــتــشــار 
تــحــضــرًا الجــتــيــاح كبير ألوكــرانــيــا. ونقلت 
تـــســـايـــتـــونـــغ«  ــه  ــ ــــشـ ــتـ ــ دويـ »زود  ــفـــة  ــيـ صـــحـ
كــبــيــر«، قوله  األملــانــيــة، عــن »خبير عسكري 
بأن  مقتنعة  باتت  االستخبارات  أجهزة  إن 
املاضية  القليلة  األسابيع  استغلت  روسيا 
وبناء  أوكرانيا  حــدود  على  قواتها  لتعزيز 
الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة. وأضـــــاف: »نــفــتــرض 
أن أكــثــر مـــن ثــلــث الـــقـــوات الــبــّريــة الــروســيــة 
ــاك«، مــقــدرًا  ــنـ الـــجـــاهـــزة لــلــقــتــال مـــوجـــودة هـ
عددهم بحوالي 106 آالف جندي، وهو رقم 
ال يشمل بحسب قوله أفراد القوات البحرية 
أو الجوية، وال القوات املسلحة لانفصالين 
في دونــبــاس. كما نقلت الصحيفة عن أحد 
عــمــاء االســتــخــبــارات الــســريــة قــولــه إنـــه إذا 

متابعة

■ غّرد حسن الشيخ: »التقيت وزير الخارجية اإلسرائيلي وتباحثنا بعدة 
قضايا سياسية ومسائل ثنائية. وأكدت على ضرورة وجود أفق سياسي 

بن الطرفن يرتكز على الشرعية الدولية«.
كأنه يتحدث عن دولة شقيقة له معها خافات هامشية! املصيبة أن لهذا 

قبيلة تطّبل له ولعصبته كأنهم قادة التحرير!

■ الضربة الثانية ألبوظبي خال أسبوع، صواريخ ثاد األميركية أسقطت 
عد الحوثي لقائمة اإلرهاب، وتفاوض 

ُ
الصاروخن، بيد أن أميركا لم ت

للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وإذا تم ستكون سياسة إيران في 
املنطقة أكثر شراسة. وفي األثناء، يبحثون عن عاقة إيران بالهجوم!

■ بعد سبع سنوات من الحرب... أصبح الهدف هو حماية السعودية 
واإلمارات من صواريخ الحوثي، أما إعادة الشرعية فقد نساها الجميع.

■ ما ال يفهمه، ولن يفهمه السفاح عن الثورة الشعبية، ألنه ال يقرأ التاريخ 
وال يقربه.  

أواًل: املوجة األولى من الثورة الشعبية العظيمة، 25 يناير، قامت على 
طاغية مثله، سيده الامبارك الألول.

■ الثوره فكرة والفكرة ال تموت، 25 يناير حلم لن يموت مهما حاولوا 
خنقه ودفنه.

■ 25 يناير.. رغم إنى كنت صغيره جدًا وقتها، إال إنو اليوم ده مهم جدًا 
ي على يقن إنه هيتعاد، إن شاء الله 

ّ
بالنسبالي، كنت بتمنى احضره، لكن

هيتعاد #إرحل_ياسيسي

■ نطلب من املحامن واملنظمات والجمعيات التقّدم بمطلب ملحاكمة قيس 
سعّيد دوليا، الرتكابه أعمااًل إجرامية مثل اإلخفاء القسري والقتل خارج 
القانون والدعوة لحرب أهلية عبر خطابات تبث الكراهية وتهدد السلم 

العام. #يسقط_قيس_سعيد #يسقط_االنقاب_في_تونس

■ السعودية ال تضغط، ولكن سعد الحريري يعلم أنه من دون دعم 
سعودي خليجي مفتوح وبا حدود، لن ينجح. 

■ السياسة الفاسدة تقود لبنان وشعبه ملصير مجهول وال أمل في األفق 
النفراج األوضاع.

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، أمس اإلثنين، إن بالدها ستقف 
في وجه أي محاوالت روسية لزعزعة الديمقراطية في أوكرانيا، وذلك 
بعد اتهامات بريطانية لموسكو بمحاولة تنصيب زعيٍم موال لها في 
من  جونسون،  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  حّذر  جهته،  من  كييف. 
بالنسبة إلى  أن شّن أي عملية غزو ألوكرانيا سيكون »موجعًا ودمويًا« 
روسيا، وقد يصبح »شيشانًا جديدة« لها، لكنه رأى أن هذا السيناريو »ليس 

حتميًا«.

تحذيرات بريطانية
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