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عادت العاصمة اإلماراتية أبوظبي لتكون هدفًا
لهجمات الحوثيين ،للمرة الثانية خالل أسبوع،
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

استعادة حريب

أعلن وزير اإلعالم اليمني ،معمر اإلرياني ،أمس االثنين ،عن استعادة
القوات الموالية للحكومة والتحالف مديرية حريب جنوبي مأرب ،من
الحوثيين .وكتب على «تويتر» أن
«الــدعــم واإلســنــاد الــذي يقدمه
الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة
«لصناعة هــذا اإلنــجــاز العسكري
الكبير ،والـــذي يتسم بالحكمة
والتخطيط الــدقــيــق ،يــؤكــد أن
فــرص حسم معركة استعادة
الدولة وإسقاط االنقالب باتت قريبة
جــدًا ،وهــذا الدعم الالمحدود
سيبقى محل تقدير وعرفان».

حرب اليمن
عدن ـ العربي الجديد

ّ
تتحول
للمرة الثانية خالل أسبوع،
الـ ـع ــاصـ ـم ــة اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة أب ــوظ ـب ــي
إل ـ ــى ه ـ ــدف ل ـل ـه ـج ـمــات ال ـح ــوث ـي ــة،
ف ــي سـ ـي ــاق ت ـص ـع ـيــد ع ـس ـك ــري مـ ـتـ ـب ــادل بــن
الحوثيني والتحالف الذي تقوده السعودية،
وض ـغ ــط م ـي ــدان ــي م ــن ق ـب ــل ال ـ ـقـ ــوات امل ــوال ـي ــة
للتحالف لتحقيق مزيد مــن التقدم امليداني
وال سـيـمــا ف ــي مـحــافـظــة م ـ ــأرب ،م ــن دون أي
بوادر لتهدئة األوضاع .ومع توعد الحوثيني
«بمواجهة التصعيد بالتصعيد» ،واعتبار
اإلم ــارات «دول ــة غير آمـنــة» ،كانت السعودية
تطالب املجتمع الدولي لوضع حد «للسلوك
العدواني» وانتهاكات القوانني الدولية.
وبعد أسبوع واحد من الهجوم على أبوظبي
والــذي أدى إلى مقتل  3مقيمني في السابع
عشر مــن شهر يناير/كانون الثاني الحال،
عـ ــاد ال ـح ــوث ـي ــون خـ ــال ال ـس ــاع ــات املــاض ـيــة
إلطالق صواريخ بالستية في اتجاه أبوظبي
وم ـن ــاط ــق س ـع ــودي ــة اع ـتــرض ـت ـهــا ال ــدف ــاع ــات
ثان من التصعيد،
الجوية ،في مطلع أسبوع ٍ
م ــن دون ت ـس ـج ـيــل س ـق ــوط ق ـت ـل ــى .وأع ـل ـنــت
اإلمـ ــارات أمــس اإلثـنــن اع ـتــراض صــاروخــن
بالستيني فــي أجــوائـهــا قــالــت إن الحوثيني
أطـلـقــوهـمــا بــات ـجــاه أراض ـي ـه ــا ،وف ــق وزارة
الـ ــدفـ ــاع .وأشـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـ ــوزارة إلـ ــى أن تــدمـيــر

استهداف ثان ٍ
ألبوظبي خالل
أسبوع
الصاروخني لم تنجم عنه «خسائر بشرية»،
وأن «بـقــايــا ال ـصــواريــخ البالستية الـتــي تم
اع ـتــراض ـهــا وتــدم ـيــرهــا سـقـطــت ف ــي مناطق
متفرقة حول إمارة أبوظبي».
ك ـمــا أع ـل ـنــت الـ ـ ــوزارة تــدم ـيــر مـنـصــة إط ــاق
صــواريــخ بالستية بمحافظة الـجــوف عقب
انـ ـط ــاق صـ ــاروخـ ــن م ـن ـهــا ع ـل ــى أب ــوظ ـب ــي.

الخارجية اإلماراتية:
هذا االستهداف
لن يمر بال رد
الحوثيون :جاهزون
لتوسيع عملياتنا
ومواجهة التصعيد

ّ
وقــالــت ال ــوزارة إنـهــا «عـلــى أهـبــة االسـتـعــداد
والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات ،وإنها
تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لحماية الدولة
من كافة االعتداءات».
من جهتها ،شددت الخارجية اإلماراتية على
أن «هذا االستهداف اآلثم لن يمر من دون رد».
وذك ــرت فــي بـيــان أن «دول ــة اإلم ــارات تحتفظ
بحقها في الرد على تلك الهجمات اإلرهابية
وهذا التصعيد اإلجرامي اآلثــم» ،واصفة تلك
الهجمات بأنها «جريمة نكراء أقدمت عليها
مليشيات الحوثي اإلرهابية خــارج القوانني
الدولية واإلنسانية» .وقالت إن «هذه املليشيا
اإلره ــاب ـي ــة ت ــواص ــل جــرائـمـهــا م ــن دون رادع
فــي مـسـعــى مـنـهــا لـنـشــر اإلره ـ ــاب والـفــوضــى
فــي املنطقة لتحقيق غاياتها وأهــدافـهــا غير
املشروعة» ،داعية املجتمع الدولي إلــى إدانــة
هذه األعمال اإلرهابية التي تستهدف املدنيني
واملنشآت املدنية ورفضها رفضا تاما.
من جهتها ،أعلنت السعودية إصابة مقيمني
اثنني ،جــراء سقوط صــاروخ بالستي أطلقه

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

ال ـحــوث ـيــون عـلــى مـنـطـقــة ج ـ ــازان .ف ــي سـيــاق
متصل ،أعلن التحالف في بيان أن الدفاعات
الـسـعــوديــة دم ــرت صــاروخــا بالستيًا أطلقه
الـحــوثـيــون بــاتـجــاه مــديـنــة ظ ـهــران الجنوب
فــي منطقة عسير جنوبي اململكة .وأضــاف
ال ـت ـحــالــف أن ش ـظــايــا لـ ـلـ ـص ــاروخ ،ال ـ ــذي تم
اعتراضه ،سقطت على املنطقة الصناعية في
ظهران الجنوب؛ ما أسفر عن خسائر مادية
لبعض الورش واملركبات املدنية.
فــي املـقــابــل ،أعـلــن املـتـحــدث العسكري ّباسم
ّ
الـحــوثـيــن يحيى ســريــع ،أن الـحــركــة نــفــذت
«عـ ـمـ ـلـ ـي ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة واسـ ـ ـع ـ ــة» اس ـت ـه ــدف ــت
«العمقني السعودي واإلمــاراتــي» ،وذلك «ردًا

على تصعيد العدوان» على اليمن .وأوضح
ف ــي ب ـيــان أن الـحــوثـيــن اس ـت ـهــدفــوا «مــواقــع
ح ـي ــوي ــة وهـ ــامـ ــة فـ ــي دب ـ ــي بـ ـع ــدد ك ـب ـيــر مــن
ّ
املسيرة» ،وقاعدة الظفرة الجوية
الطائرات
ح ـي ــث ت ـت ــواج ــد قـ ـ ــوات أم ـي ــرك ـي ــة وفــرن ـس ـيــة
وإم ــاراتـ ـي ــة« ،وأهـ ــدافـ ــا ح ـســاســة أخ ـ ــرى في
ـدد
عــاصـمــة ال ـعــدو اإلم ــارات ــي (أبــوظ ـبــي) بـعـ ٍ
كبير من الصواريخ البالستية» .كما قال إنه
ٍ
تــم «اس ـت ـهــداف ع ــدد مــن الـقــواعــد العسكرية
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــق ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ب ـم ـن ـط ـق ــة شـ ـ ــرورة
(ج ـنــوب) ومـنــاطــق أخ ــرى فــي املـمـلـكــة بعدد
ّ
املسيرة» .وتحدث سريع
كبير من الطائرات
ع ــن اس ـت ـه ــداف ج ـمــاع ـتــه لـ ــ»م ــواق ــع حـيــويــة

تحليل

تقرير

السودان :قتيل في «المليونية الـ »20ضد االنقالب
عاد السودانيون أمس
اإلثنين إلى الشوارع
للتظاهر ضد االنقالب
العسكري ،فيما سارعت
قوات األمن الستخدام
العنف ضدهم ،ما أدى
لسقوط قتيل وجرحى
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

خرج اآلالف من السودانيني أمس اإلثنني ،في
العاصمة الخرطوم وأحيائها وبعض املدن
األخ ــرى ،للتظاهر مـجــددًا ضمن «املليونية
الـ ـ ــ »20ض ــد االن ـق ــاب الـعـسـكــري ال ــذي نـفــذه
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل ثالثة
أشـ ـه ــر ،ف ـقــامــت ق ـ ــوات ال ـش ــرط ــة بــاس ـت ـخــدام
الـعـنــف ضــدهــم ،وإط ــاق الــرصــاص وقنابل
ال ـغ ــاز امل ـس ـيــل ل ـل ــدم ــوع لـتـفــريـقـهــم ،م ــا أدى
لسقوط قتيل وعدد من الجرحى.
وأطـلـقــت الـشــرطــة ال ـســودان ـيــة ،ال ـغــاز املسيل
ل ـ ـل ـ ــدم ـ ــوع مل ـ ـنـ ــع وص ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــة أمـ ــس

بالخرطوم إلى القصر الرئاسي ،وذلك بعدما
كــانــت انطلقت فــي العاصمة وع ــدد مــن مدن
ال ـســودان مــواكــب ضمن مليونية  24يناير/
كانون الثاني ،في سياق التصعيد املتواصل
ضد االنقالب العسكري ،وللمطالبة بتسليم
السلطة لحكومة مدنية ،ومحاسبة املسؤولني
عن مقتل عشرات املتظاهرين الذين سقطوا
منذ بدء االحتجاجات ضد االنقالب.
وأف ـ ــادت «لـجـنــة أط ـبــاء الـ ـس ــودان» املــركــزيــة،
أم ـ ــس ،بـمـقـتــل م ـت ـظــاهــر ب ــال ــرص ــاص الـحــي
خالل االحتجاجات في الخرطوم .وأوضحت
إن م ــواك ــب ال ـخ ــرط ــوم املـتـجـهــة إل ــى الـقـصــر
ال ــرئ ــاس ــي ب ــوس ــط ال ـع ــاص ـم ــة ،ومـ ــواكـ ــب أم
درمـ ـ ــان بـ ـش ــارع األرب ـ ـعـ ــن ،ت ـعــرضــت لعنف
م ـفــرط م ــن قـبــل الـسـلـطــات االن ـقــاب ـيــة ،الـتــي
استخدمت الــرصــاص الـحــي وال ـغــاز املسيل
لـ ـل ــدم ــوع ب ـك ـث ــاف ــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـق ـنــابــل
ً
ال ـصــوت ـيــة ،ف ـضــا ع ــن مـحــاصــرتـهــا املــواكــب
بـ ــأعـ ــداد ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـع ـن ــاص ــر األم ـن ـي ــة مــن
عــدة اتجاهات ،منوهة إلــى «وجــود عــدد من
اإلصابات ،بينهما حاالت حرجة» .وناشدت
اللجنة منظمات حقوق اإلنسان «ملراقبة ذلك
ُ
السلوك القمعي الذي ال ينبغي أن تواجه به
املواكب السلمية».
وام ـت ــدت االح ـت ـجــاجــات أم ــس إل ــى أب ـعــد من
الـخــرطــوم .وشـهــدت مدينة ود مــدنــي ،ثاني

خالل التظاهرات في الخرطوم أمس (فرانس برس)

أك ـبــر امل ــدن ال ـســودان ـيــة ،جـنــوبــي ال ـخــرطــوم،
م ــواك ــب ضـخـمــة ج ــال ــت ف ــي امل ــدي ـن ــة .وحـمــل
امل ـت ـظــاهــرون أع ــام ال ـس ــودان وص ــور الــذيــن
قتلوا أثناء االحتجاجات ،وهتفوا «ال لحكم
العسكر ...مدنية قرار الشعب».
وفي مدينة بورتسودان الساحلية ،خرج مئات
األش ـخــاص مـنــدديــن بــاملـجــازر الـتــي ارتكبها
االنقالب ،وهتفوا« :يا برهان ثكناتك أولى ما

في مليشيا بتحكم دولة»« ،معليش معليش
ما عندنا جيش» ،وغيرها من هتافات الثورة
السودانية .كما شهدت مدينتا املناقل (وسط
ال ـســودان) وكسال (ش ــرق) تظاهرات مماثلة.
وكانت لجان املقاومة قد دعت ملليونية أمس
فــي مدينة الـخــرطــوم وم ــدن أخ ــرى ،ودعمها
«تـجـمــع املـهـنـيــن ال ـســودان ـيــن» وتنظيمات
نقابية ومهنية أخرى ،إضافة لدعم سياسي

هل اقترب صدام سعيّد و«النهضة»؟

مــن تحالف «قــوى إعــان الحرية والتغيير».
ُ
وت ـع ــد ه ــذه املـلـيــونـيــة الـعـشــريــن م ــن نوعها
منذ  25أكتوبر/تشرين األول املاضي ،تاريخ
االنقالب العسكري.
وكــانــت الـسـلـطــات ن ـشــرت أم ــس وحـ ــدات من
الشرطة في عدد من النقاط بوسط الخرطوم،
بينما تمركز الجيش فــي نـقــاط أخ ــرى .كما
أغلقت جسر املــك نمر ،الرابط بني الخرطوم
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
باعتقال عــدد مــن نشطاء «لـجــان املـقــاومــة».
وأشـ ـ ــارت مـعـلــومــة أول ـي ــة إل ــى ال ـق ـبــض على
أرب ـ ـعـ ــة م ـن ـه ــم ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ـعـ ـش ــرة ،ج ـنــوبــي
ً
ـام مــن
ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ،فـ ـض ــا عـ ــن اعـ ـتـ ـق ــال م ـ ـحـ ـ ٍ
اللجان ،كما اعتقلت رئيسة مبادرة «ال لقهر
أميرة عثمان.
النساء»
ّ
إلــى ذل ــك ،ح ــذر حــزب «األم ــة» الـقــومــي ،خالل
اج ـت ـم ــاع ملـكـتـبــه ال ـس ـيــاســي أول م ــن أم ــس،
مــن «مـضــي االن ـقــاب فــي وحشيته وابـتــداع
أش ـك ــال ج ــدي ــدة بــارت ـكــاب امل ـج ــازر الـعـنـيـفــة،
واع ـت ـقــال ال ـث ــوار ب ـك ـثــافــة» .وأوضـ ــح أن ذلــك
«يــدف ـعــه لـلـمـطــالـبــة ب ـصــابــة وعـ ــزم بتنحي
رأس االنقالب وكامل سلطته فورًا ،وإزالة ما
ترتب على االنقالب من قرارات».

متابعة

وفد أمني مصري في غزة
القاهرة ـ العربي الجديد
غزة ـ ضياء خليل

أج ــرى وف ــد أم ـنــي م ـصــري يـضــم املـســؤولــن
فــي جـهــاز املـخــابــرات الـعــامــة ،أمــس اإلثـنــن،
م ـبــاح ـثــات م ــع ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة في
قطاع غــزة ،الــذي وصــل إليه عبر معبر بيت
حانون «إي ــرز» .وتأتي اللقاءات مع قيادات
الفصائل الفلسطينية ،وعلى رأسها حركة
«حـ ـ ـم ـ ــاس» ،ل ـب ـحــث م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـل ـفــات
املتعلقة بإعادة إعمار القطاع والتهدئة في
االحتالل اإلسرائيلي.
وقالت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة
التي تقوم بها القاهرة بني حكومة االحتالل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي وال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة في
قطاع غزة ،في تصريحات خاصة لـ«العربي

وح ـســاســة ف ــي مـنـطـقـتــي ج ـي ــزان وع ـس ـيــر»،
ج ـنــوبــي ال ـس ـع ــودي ــة ،ب ـص ــواري ــخ بــالـسـتـيــة.
وذكــر أن العملية «حققت أهــدافـهــا» ،محذرا
مــن أن جماعته جــاهــزة لتوسيع عملياتها
ف ــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة« ،وم ــواج ـه ــة التصعيد
بــال ـت ـص ـع ـيــد» .وج ـ ــدد «ن ـص ـح ـنــا لـلـشــركــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة واملـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ف ـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
بمغادرتها كونها أصبحت دولــة غير آمنة
ومعرضة لالستهداف بشكل مستمر طاملا
استمرت في عدوانها».
من جهتها ،قالت القيادة الجوية األميركية
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط إن الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
في قاعدة الظفرة التي تضم قــوات أميركية

وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،احـ ـتـ ـم ــت ب ــالـ ـخـ ـن ــادق خ ــال
الـهـجـمــات .وأضــافــت أن «ال ـق ــوات األميركية
ت ـعــام ـلــت ب ـن ـجــاح م ــع عـ ــدة ت ـه ــدي ــدات خــال
ه ـ ـجـ ــوم وق ـ ـ ــع ق ـ ـ ــرب أب ـ ـ ــو ظـ ـ ـب ـ ــي» ،م ـ ــن دون
إسـهــاب فــي تفاصيل .كما نصحت السفارة
وال ـق ـن ـص ـل ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـيـ ـت ــان فـ ــي اإلم ـ ـ ـ ــارات
رعــايــاهــا «بــالـحـفــاظ عـلــى مـسـتــوى ع ــال من
الوعي األمني».
ودانت وزارة الخارجية السعودية في بيان،
«ك ــل الـهـجـمــات اإلره ــاب ـي ــة ال ـعــدوان ـيــة لـهــذه
املليشيا الـحــوثـيــة املــدعــومــة مــن إي ــران على
اململكة واإلم ــارات ،ومـمــرات املــاحــة الدولية
ف ــي ال ـب ـحــر األح ـ ـمـ ــر» .ونـ ـ ــددت «بــالـهـجـمــات

املـ ـتـ ـك ــررة الـ ـت ــي ت ـش ـن ـهــا م ـل ـي ـش ـيــا ال ـحــوثــي
على األعـيــان املدنية واملنشآت الحيوية في
ج ـن ــوب املـمـلـكــة وأب ــوظـ ـب ــي» .وش ـ ــددت على
«ال ـح ــاج ــة امل ـل ـحــة ل ـت ـحــرك املـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
ل ــوض ــع ح ــد لـ ـه ــذا ال ـس ـل ــوك الـ ـع ــدوان ــي بـمــا
يحفظ األمن والسلم الدوليني» .واعتبرت أن
إص ــرار الحوثيني «عـلــى الهجمات املتكررة
يعد تحديًا ضــد املجتمع الــدولــي ،وانتهاكًا
صريحًا لقواعد القانون الدولي اإلنساني».
وأردف ــت أن ذلــك «يــؤكــد خـطــورة سـلــوك هذه
املليشيات على أمن املنطقة واستقرارها».
كما بحث وزيــر الخارجية اإلماراتي عبدالله
بن زايــد مع نظيره الروسي سيرغي الفروف
«الهجمات املستمرة من قبل الحوثيني على
اإلمـ ـ ــارات وس ـبــل تـســويــة األزمـ ــة فــي الـيـمــن».
وذك ـ ــرت ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ،ف ــي ب ـي ــان ،أن
ً
الف ـ ــروف وبـ ــن زاي ـ ــد أج ــري ــا اتـ ـص ــاال هــاتـفـيــا
بمبادرة مــن الجانب اإلمــاراتــي ،وشــددا على
«أن ــه ال آف ــاق لحل ال ـنــزاع ال ــذي طــال أم ــده في
اليمن بالقوة ،وضرورة إطالق عملية التسوية
الـسـلـمـيــة ف ــي أسـ ــرع وق ــت مـمـكــن ع ــن طــريــق
إج ــراء مـفــاوضــات شاملة حــول إيـجــاد حلول
سياسية بمشاركة جميع الـقــوى السياسية
واألط ــراف الدينية واإلقليمية األساسية في
هذا البلد ومع أخذ مصالحها بعني االعتبار».
وق ــوب ــل ال ـه ـج ــوم ال ـح ــوث ــي ع ـلــى اإلمـ ـ ــارات
والسعودية بتنديد عربي ودول ــي .وأعلن
م ـ ـن ـ ــدوب ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ــدائـ ـ ــم ل ـ ـ ــدى ج ــام ـع ــة
ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،أحـ ـم ــد ال ـب ـك ــر ،أن ب ــاده
ت ــؤي ــد اإلمـ ـ ـ ـ ــارات «ف ـ ــي كـ ــل مـ ــا ت ـت ـخ ــذه مــن
إج ـ ـ ـ ــراءات مل ــواج ـه ــة األع ـ ـمـ ــال اإلره ــابـ ـي ــة».
ك ـم ــا ط ــال ــب م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي،
امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي ب ــ«ت ـح ـم ــل م ـســؤول ـيــاتــه

وات ـ ـخـ ــاذ م ــوق ــف ح ــاس ــم ت ـج ــاه مـيـلـشـيــات
الـ ـح ــوث ــي» .وأع ــرب ــت ال ـخ ــارج ـي ــة امل ـصــريــة
عــن «بــالــغ إدان ـت ـهــا واسـتـنـكــارهــا ملــواصـلــة
مـلـيـشـيــا ال ـح ــوث ــي هـجـمــاتـهــا اإلره ــاب ـي ــة»
صــوب أراض ــي السعودية واإلمـ ــارات .وفي
ّ
عمان ،دانــت الخارجية األردنـيــة «استمرار
مليشيا الحوثي استهداف املناطق املدنية
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،وآخ ــره ــا إطـ ــاق ص ــاروخ
بالستي اسـتـهــدف املنطقة الصناعية في
جازان» .بدورها استنكرت وزارة الخارجية
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة بـ ـش ــدة «الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـغـ ــادرة
ال ـتــي شنتها مليشيا ال ـحــوثــي اإلرهــاب ـيــة
بالصواريخ البالستية والطائرات املسيرة
على السعودية واإلمارات».
مقابل ذل ــك ،رأى املـتـحــدث بــاســم الخارجية
اإليرانية ،سعيد خطيب زادة ،خالل مؤتمره
ال ـص ـح ــاف ــي األسـ ـب ــوع ــي أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،أن
«مـ ــا ي ـش ـه ــده ال ـي ـم ــن راهـ ـن ــا ه ــو تــراج ـيــديــا
وكارثة إنسانية» ،معلنًا عن استعداد إيران
للمساعدة فــي حــل األزم ــة اليمنية .وهاجم
خطيب زادة ،التحالف السعودي اإلماراتي،
ً
ق ــائ ــا إن «م ـس ـل ـس ــل ال ـق ـص ــف ع ـل ــى ال ـي ـمــن
يـحـصــل بــدعــم بــريـطــانــي وأمل ــان ــي وفــرنـســي
وأمـ ـي ــرك ــي» .وأضـ ـ ــاف أن إيـ ـ ــران «مـسـتـعــدة
للمساعدة إلطــاق حــوار يمني-يمني وحل
األزمـ ـ ــة ع ـبــر اآللـ ـي ــات وال ـح ـل ــول الـسـيــاسـيــة
والــدبـلــومــاسـيــة» ،متهما األطـ ــراف الغربية
بــ«الـتــدخــل» فــي الـيـمــن لــاسـتـمــرار فــي بيع
األسلحة للسعودية واإلمارات .وعن اإلعالن
األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ــن ت ــوقـ ـي ــف ش ـح ـن ــة ع ـس ـكــريــة
«إي ــران ـي ــة» متجهة إل ــى الـيـمــن ،أك ــد خطيب
زادة أن تلك «مـجــرد مــزاعــم تـكــررهــا أميركا
كثيرا» ،نافيًا صحة توقيف شحنة إيرانية.

الجديد» ،إن الوفد يترأسه اللواء أحمد عبد
الخالق ،مسؤول امللف الفلسطيني في جهاز
املـخــابــرات العامة املـصــريــة ،جــاء الستكمال
امل ـ ـش ـ ــاورات بـ ـش ــأن م ـل ـف ــات إع ـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار
والتهدئة على ضوء التحركات خالل األيام
املاضية املرتبطة بأدوار مصر ،والتي كانت
م ــن بـيـنـهــا زي ـ ــارة وف ــد أم ـنــي م ـصــري رفـيــع
املـسـتــوى أخ ـي ـرًا تــل أب ـيــب ،ول ـقــاء مسؤولني
أمـنـيــن فــي حـكــومــة االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي.
ويفترض أن يكون الوفد حصل على إجابات
إسرائيلية حول امللفات املتعلقة بغزة ،قبل
أن ي ـعــود ف ــي حـيـنــه ل ـل ـقــاهــرة ل ـل ـت ـشــاور مع
امل ـس ــؤول ــن هـ ـن ــاك ،ومـ ــن ث ــم ال ـح ـض ــور إلــى
القطاع أمس.
بدورها تحدثت مصادر لـ«العربي الجديد»
في غــزة ،عن أن الوفد املصري يبحث ملفي

اإلع ـ ـمـ ــار وال ـت ـه ــدئ ــة ال ـه ـش ــة ف ــي ظ ــل تـعـثــر
جهود إعمار القطاع وانتهاء مهلة الفصائل
الفلسطينية التي كانت منحتها للوسطاء
حتى منتصف يناير /كانون الثاني الحالي
لحل هذه امللفات العالقة .ويفترض بحسب
امل ـصــادر ،أن يـكــون الــوفــد حمل مــن الجانب
اإلسرائيلي «إجابات» عن أسئلة فلسطينية
وجهت في وقت سابق حول ملفات اإلعمار
والتهدئة والتفاهمات التي أعقبت مسيرات
ال ـ ـع ـ ــودة وك ـ ـسـ ــر ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ،وال ـ ـتـ ــي أوقـ ــف
ّ
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ال ـتــداول فيها وعطل
بعضها.
وكــانــت مـصــادر فــي غــزة تحدثت لـ«العربي
الجديد» في وقت سابق ،عن اتفاق فصائلي
على تصعيد تدريجي إن لم ينجح الوسطاء
فـ ــي دفـ ـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي لـتـنـفـيــذ

اسـتـحـقــاقــات ال ـه ــدوء ال ـقــائــم ،وعـلــى رأسـهــا
تنفيذ استحقاقي اإلعمار وتحسني الظروف
االقـتـصــاديــة واملعيشية للفلسطينيني في
القطاع .وأعطت الفصائل مهلة جديدة ،وفق
املـصــادر ذاتها في حينه ،للوسطاء لتنفيذ
مطالبها ،انتهت مع منتصف الشهر الحالي.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ذكـ ــرت امل ـص ــادر املـصــريــة
ال ـتــي تـحــدثــت ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،والـتــي
اشترطت عدم نشر هويتها ،أن وفدًا مصريًا
آخ ـ ــر ذا ط ــاب ــع ف ـن ــي وه ـن ــدس ــي وص ـ ــل إل ــى
ال ـق ـط ــاع ،ص ـب ــاح أم ــس اإلثـ ـن ــن ،ع ـبــر معبر
رفــح ،للوقوف على مــا تــم التوصل إليه من
جانب األطقم الهندسية املصرية املوجودة
في القطاع.
ولفتت امل ـصــادر إلــى أنــه «لــو س ــارت األمــور
ك ـمــا ه ــو م ـخ ـطــط ل ـهــا ف ــي ضـ ــوء ال ـتــواصــل

املصري مع الجانب اإلسرائيلي ،فمن املقرر
أن ت ـبــدأ املــرح ـلــة ال ـتــال ـيــة م ــن أع ـم ــال إع ــادة
اإلعـ ـم ــار ب ـعــد رف ــع األن ـ ـقـ ــاض» ،إذ ستشمل
تلك املرحلة ،بحسب املصادر ،تهيئة املواقع
ال ـت ــي سـتـشـهــد املـ ـش ــروع ــات واالنـ ـتـ ـه ــاء من
امل ـخ ـط ـطــات ال ـه ـنــدس ـيــة .وأك ـ ــدت ف ــي الــوقــت
ذاته أن «كافة األمور الفنية جاهزة للتنفيذ،
وتنتظر فقط إشارة املستوى السياسي».
يــأتــي ه ــذا ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي لـقــي فـيــه عــامــل
مـ ـص ــري ض ـم ــن الـ ـف ــرق الـ ـت ــي دخـ ـل ــت ق ـطــاع
غـ ـ ــزة ،ف ــي إطـ ـ ــار امل ـ ـبـ ــادرة امل ـص ــري ــة إلعـ ــادة
اإلعمار ،مصرعه أخيرًا إثر تعرضه لصعقة
ك ـهــربــائ ـيــة خـ ــال أدائـ ـ ــه م ـه ــام ع ـم ـلــه بــأحــد
املــواقــع املتمركزة بها الفرق املصرية .وقدم
قادة الفصائل الفلسطينية التعزية للجانب
املصري في وفاة العامل محمد الشناوي.

تشير إجراءات قيس
سعيّد ،التي تستهدف
تحديدًا حركة النهضة،
إلى أن رئيس الدولة
مستعد للذهاب إلى
النهاية في صراعه مع
الحركة
صالح الدين الجورشي

ّ
سعيد
املـعــركــة الـفــاصـلــة بــن الــرئـيــس قـيــس
وحــركــة الـنـهـضــة آتـيــة ال مـحــالــة ،وساعتها
تـقـتــرب بــوت ـيــرة مـتـســارعــة .لــم تـكــن الـحــركــة
ت ـع ــرف ــه ج ـي ـدًا ق ـب ــل أن ي ـف ــوز بــاالن ـت ـخــابــات
ويـتــولــى رئــاســة الـجـمـهــوريــة .ك ــان يعجبها
فيه تمسكه باللغة العربية ،أداؤه الـصــاة،
دفاعه عن قراءة محافظة لإلسالم ،خصوصًا
اعـ ـت ــراض ــه ع ـل ــى م ـب ــدأ امل ـ ـسـ ــاواة ف ــي اإلرث،
وأيضًا ما كان ُيقال عن نظافة يده وتواضعه.
لـكــن إل ــى جــانــب ال ـعــامــل األخ ــاق ــي ،ل ــم تكن
«الـنـهـضــة» مطلعة بشكل جـ ّـيــد عـلــى رؤيـتــه
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
القروي ،للميل ميلة واحــدة نحو التصويت
له بكثافة ،ظنًا منها بأن الرجل ال يملك حزبًا
يـسـنــده ،وأن ــه سـيـكــون ،ضمنيًا عـلــى األق ــل،
قريبًا منها باعتباره ذا توجه محافظ.
واس ـت ـب ـع ــدت «ال ـن ـه ـض ــة» أن ي ـص ـبــح سـعـ ّـيــد
خـ ـصـ ـم ــا لـ ـ ـه ـ ــا ،ألنـ ـ ـ ــه ل ـ ـيـ ــس مـ ـ ــن م ـص ـل ـح ـتــه
السياسية الدخول في مواجهة شاملة معها،
وهــي التي عجز كــل مــن الرئيسني السابقني
الحبيب بورقيبة ثم زيــن العابدين بن علي،
عن القضاء عليها واستئصالها .لكن ما كان
مستبعدًا ب ــاألم ــس ،أصـبــح ال ـيــوم سيناريو
واردًا إلى حد كبير .صحيح أن الرئيس ّ
سعيد
ل ــه م ــوق ــف رادي ـك ــال ــي ت ـج ــاه ع ـم ــوم األحـ ــزاب
السياسية التي يعتبرها جــزءًا مــن املاضي،
لـكــن خــافــه الــرئـيـســي اآلن أصـبــح مــع حركة
النهضة الـتــي تعتبر الـخــاســر الرئيسي من
تجميد عمل الـبــرملــان وإقــالــة حكومة هشام
ّ
سعيد فــي إخ ــراج الحركة
املشيشي .ونـجــح
بشكل كامل من الــدولــة ،وهــو اآلن يحاول أن
يقصيها من الحياة السياسية ،وربما يذهب
إلــى أكثر من ذلــك ،فيعمل على حلها وإعــادة

قادتها إلــى السجون واملنافي .قد يبدو هذا
االحتمال مستبعدًا في الوهلة األول ــى ،لكنه
يبقى واردًا إذا ما تم تفكيك الخطاب السياسي
ّ
وتفحص القرارات التي اتخذها أو
للرئيس،
ينوي اإلعالن عنها ،والتي تستهدف في جزء
هام منها حركة النهضة وقادتها.
يـعـتـبــر إي ـق ــاف نــائــب رئ ـيــس ال ـن ـه ـضــة ،نــور
الدين البحيري ،في هذا السياق ،وبالطريقة
ال ـتــي ت ــم اع ـت ـمــادهــا ،وإص ـ ــرار الـسـلـطــة على
االح ـت ـفــاظ بــه عـلــى الــرغــم مــن االحـتـجــاجــات
واملطالب الداخلية والخارجية ،دليل على أن
ّ
سعيد هو
الغرض من وراء ذلك بالنسبة إلى
ضرب الحركة في أحد رموزها.
كذلك ،فإن الحملة التي شنها اإلعالم املوالي
ل ــرئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ضـ ـ ـ ّـد رئـ ـي ــس ح ــرك ــة
الـنـهـضــة ،رئـيــس ال ـبــرملــان راش ــد الـغـنــوشــي،
واتـ ـه ــام ــه ب ــأن ــه ي ـم ـت ـلــك ثـ ـ ــروة ط ــائ ـل ــة ت ـقــدر
باملليارات ،هــي جــزء مــن خطة أشمل تهدف
إلى إرباك الحركة ،وتقديمها في شكل عصابة
تريد السيطرة على الدولة ومؤسساتها .في
هــذا السياق ،يجري اليوم الحديث عن فتح
تحقيق جــديــد يتعلق بــ«الـتـنـظـيــم الـســري»
لحركة النهضة ،والــذي يتهمه البعض بأنه

مـ ـس ــؤول ع ــن االغـ ـتـ ـي ــاالت ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
حـصـلــت خ ــال مــرح ـلــة ال ـتــروي ـكــا (الـنـهـضــة
وحزب املؤتمر من أجل الجمهورية ،والتكتل
من أجل العمل والحريات) بقيادة «النهضة».
ّ
فــالــرئ ـيــس كــلــف وزي ـ ــرة ال ـع ــدل لـيـلــى ج ـفــال،
بفتح هذا امللف املتشعب ،والذي بقي يكتنفه
الـغـمــوض الـشــديــد طيلة الـسـنــوات الثماني
املــاض ـيــة .وه ــو امل ـلــف ال ــذي يـطــالــب خـصــوم
«النهضة» بفتحه «من أجل كشف الحقيقة»،
ّ
والـ ـتـ ـخ ــل ــص مـ ــن الـ ـح ــرك ــة فـ ــي حـ ـ ــال ث ـب ــوت
االتـ ـه ــام ــات امل ــوج ـه ــة ل ـهــا م ــن ق ـبــل مختلف
تنظيمات اليسار التونسي.
وق ـبــل الــدفــع ب ـهــذا امل ـلــف إل ــى ال ـق ـضــاء ،عمل
س ـعـ ّـيــد ع ـلــى إس ـق ــاط ق ــوائ ــم «ال ـن ـه ـضــة» من

نجح سعيّد في
إخراج الحركة بشكل كامل
من الدولة

مناصرون لحركة النهضة خالل تظاهرة في العاصمة تونس (فتحي بلعيد/فرانس برس)

ّ
املجمد ،بحجة «سياسة اللوبينغ»
البرملان
الـتــي اعتمدتها الـحــركــة لتحسني صورتها
داخل أميركا.
ح ـتــى امل ـع ــرك ــة امل ـف ـتــوحــة ضـ ـ ّـد ال ـق ـض ــاء لها
ارتباط وثيق بصراع الرئيس مع «النهضة».
ّ
سعيد يتحدث عن الفساد داخل
فصحيح أن
املــؤسـســة الـقـضــائـيــة ،لكنه غــاضــب فــي اآلن
نفسه ،على العديد مــن الـقـضــاة ،لكونهم لم
يتعهدوا بملفات يقف هو وراءها بحكم أنه
رئيس الدولة .وعندما رفض بعض القضاة
الـخـضــوع لــرغـبـتــه الـشـخـصـيــة بـسـبــب خطأ
في اإلجــراءات ،أو بحكم غياب األدلة الكافية
إلثبات اإلدانة ضد بعض خصومه ،انتقدهم
بقوة واتهمهم بالتالعب والفساد .فالرئيس
يعلم بأنه ال يستطيع أن يجهز على خصومه
بدون تطويع القضاء ،واستعماله كأداة قوية
وفاعلة لحسم املعركة لصالحه.
مــن جـهـتـهــا ،اتـبـعــت حــركــة الـنـهـضــة سياسة
التدرج ،ولم تتورط منذ اللحظات األولى في
سيناريو التصعيد ضد الرئيس .حاولت أن
تـحـتــويــه ،فـفـشـلــت .ث ــم عـمـلــت عـلــى تـحـيـيــده،
ففشلت .تجنبت قيادتها تشخيص الصراع،
فوقعت فيه .لكن عندما شرع ّ
سعيد في تنفيذ
خطته ،وصفت ما حصل باالنقالب ،ورفضت
االعـ ـت ــراف بـجـمـيــع الـ ـق ــرارات ال ـتــي أص ــدره ــا.
دعـ ـم ــت امل ـس ـت ـق ـلــن الـ ــذيـ ــن أس ـ ـسـ ــوا مـ ـب ــادرة
«مواطنون ضد االنقالب» ،ودفعت بأنصارها
نـحــو امل ـشــاركــة بفعالية فــي مختلف أشـكــال
االحـتـجــاج فــي الــداخــل وال ـخــارج .ثــم ّ
صعدت
الحركة الخطاب أخيرًا بعد وفاة أحد كوادرها،
إذ وصف الغنوشي ما حدث بـ«جريمة دولة»،
ووج ــه أصــابــع االت ـهــام مـبــاشــرة إلــى الرئيس
ّ
سعيد ،وطالب بإقالة وزيــر الداخلية توفيق
شرف الدين ومحاسبته.
ّ
يتبي أن املعركة بني الطرفني مفتوحة
هكذا،
ع ـل ــى م ـص ــراع ـي ـه ــا ،وي ـم ـك ــن أن ت ـ ـ ــزداد ح ــدة
واتساعًا في كل لحظة .لكن املؤكد ،على الرغم
م ــن شـعـبـيــة س ـعـ ّـيــد ال ـتــي ال تـ ــزال عــال ـيــة ،أن
«النهضة» ال تزال تحتفظ في جيبها بأوراق
ّ
سعيد
عــديــدة .إذ تعتقد قـيــادة الـحــركــة بــأن
ق ــدم ل ـهــا ب ـعــض ال ـخ ــدم ــات ب ـتــوج ـهــاتــه بعد
تجميده لـلـبــرملــان .فــانـتـهــاك الـحــريــات خفف
مــن ح ــدة الـعــزلــة الـتــي عاشتها الـحــركــة بعد
قرارات  25يوليو/تموز املاضي ،ووسع رقعة
امل ـع ــارض ــن ل ـلــرئ ـيــس ،فــاه ـتــزت بـسـبــب ذلــك
صورة النظام على الصعيد الدولي ،وتفاقمت
ّ
ّ
سعيد
وتصدعت عالقة
الحالة االقتصادية،
بـ«االتحاد العام التونسي للشغل» .كل ذلك
أوراق ستستفيد منها «الـنـهـضــة» وتحمي
نفسها مــن مـحــاولــة االن ـف ــراد ب ـهــا ،كـمــا كــان
متوقعًا بعد  25يوليو مباشرة.
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شرق
غرب
مطالبة فلسطينية
بالتحقيق في مجازر
قيسارية والطنطورة
ط ــالـ ـب ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
عـلــى لـســان رئيسها محمد اشتية
(ال ـص ــورة) ،أمــس اإلثـنــن ،بتشكيل
لـ ـجـ ـن ــة ت ـح ـق ـي ــق دول ـ ـي ـ ــة ح ـ ـ ــول مــا
أع ـ ـل ـ ـن ـ ـتـ ــه صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «م ـ ـع ـ ــاري ـ ــف»
اإلس ــرائ ـي ـل ـيــة ع ــن اك ـت ـش ــاف مـقــابــر
جماعية لفلسطينيني على ُشاطئ
ق ـي ـســاريــة وف ــي ال ـط ـن ـطــورة ،قـتـلــوا
ف ــي ع ــام  1948وب ـش ـه ــادات مــوثـقــة
مـ ــن جـ ـن ــود إس ــرائ ـي ـل ـي ــن ش ــارك ــوا
فــي ه ــذه امل ـج ــازر .وق ــال اشـتـيــة في
كـلـمـتــه بـمـسـتـهــل جـلـســة الـحـكــومــة
الفلسطينية األسـبــوعـيــة «نـطــالــب
بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في
املجازر التي ارتكبتها إسرائيل في
قرية الطنطورة وفي بقية املناطق».
(العربي الجديد)

تونس :تحشيد
ضد االنقالب
يـ ـحـ ـش ــد حـ ـ ـ ـ ــراك «مـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــون ضــد
االنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب» إل ـ ـ ــى مـ ـسـ ـي ــرة وط ـن ـي ــة
بـمـنــاسـبــة إح ـي ــاء ال ــذك ــرى الـثــامـنــة
للمصادقة على دستور الثورة سنة
 ،2014يوم الخميس املقبل ،انطالقًا
مــن محافظة قــابــس ،جـنــوب شرقي
البالد .وأكد املنسق الجهوي للحراك
جالل حمزة ،أمس اإلثنني ،أن «هذه
املـ ـسـ ـي ــرة ت ــأت ــي فـ ــي إطـ ـ ـ ــار ت ـقــريــب
مساحات النضال ضد االنقالب إلى
الجهات خارج العاصمة».
(العربي الجديد)
رسالة ثانية
من تبون ألمير قطر
ّ
وجه الرئيس الجزائري عبد املجيد
تبون ،أمس اإلثنني ،رسالة مكتوبة
إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ث ــان ــي ،ه ــي ال ـثــان ـيــة ف ــي غـضــون
ّ
أس ـب ــوع ،بـعــد رس ــال ــة أولـ ــى ُســلـمــت
الى أمير قطر يوم الثالثاء املاضي.
وأفــاد بيان للخارجية القطرية بأن
الرسالة التي سلمها سفير الجزائر
ل ــدى قـطــر مـصـطـفــى ب ــوط ــورة ،إلــى
األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
القطرية أحمد بن حسن الحمادي،
تتصل بالعالقات الثنائية الوطيدة
بني البلدين الشقيقني وسبل دعمها
وتعزيزها.
(العربي الجديد)
تونس :استقالة مديرة
ديوان سعيد
أعلنت نادية عكاشة ،مديرة ديوان
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ق ـي ــس سـعـيــد،
أمـ ـ ـ ــس اإلثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،اسـ ـتـ ـق ــالـ ـتـ ـه ــا مــن
منصبها .وذكرت في صفحتها على
«فـيـسـبــوك» أنـهــا قــدمــت استقالتها
ب ـس ـبــب «اخـ ـت ــاف ــات ج ــوه ــري ــة فــي
وجهات نظر تتعلق باملصلحة العليا
للوطن» .واعتبرت أنه بعد عامني من
العمل «كان لي شرف العمل من أجل
املصلحة العليا للوطن إلــى جانب
الـسـيــد رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،لكنني
اليوم وأمام وجود اختالفات جوهرية
ف ــي وج ـه ــات ال ـن ـظــر املـتـعـلـقــة بـهــذه
املصلحة الفضلى أرى مــن واجبي
االنسحاب من منصبي».
(العربي الجديد)
مستوطنون
يطلبون هدم مدرستين
في الضفة

أخ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرت جـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة «رقـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــم»
االسـتـيـطــانـيــة ،أم ــس اإلث ـن ــن ،بهدم
مــدرسـتــن فــي منطقة جـيــب الــذيــب،
ش ــرق ــي ب ـيــت ل ـح ــم ،ج ـنــوبــي الـضـفــة
الغربية املحتلة ،وأخطرت بهدم منازل
شرقي نابلس .وقال مدير مكتب هيئة
م ـق ــاوم ــة الـ ـج ــدار واالس ـت ـي ـط ــان في
محافظة بيت لحم حسن بريجية« :إن
تلك الجمعية االستيطانية ألصقت
أول من أمس األحد ،إخطارات بالهدم
على مدرستي (كيسان) و(تحدي )5
فــي منطقة جــب الــذيــب ،بحجة عدم
قانونيتهما».
(العربي الجديد)
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علّق رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري ،عمله السياسي،
معلنًا عزوفه عن المشاركة في االنتخابات التشريعية اللبنانية ،المقررة
«تحمل المسؤولية» و«منع الحرب
في مايو المقبل ،تحت شعار
ّ
األهلية»

تصويب جديد على الحكومة

لبنان

أعلنت اللجنة النيابية
إلعداد خريطة طريق
في ليبيا أمس اإلثنين،
انتهاء والية الحكومة،
فيما بقيت المسارات
األخرى من دون حسم

الحدث

خريطة االنتخابات الليبية بال حسم

تيار «المستقبل»
خارج االنتخابات

بيروت ـ العربي الجديد

ّ
عــلــق رئ ـيــس الـحـكــومــة الـلـبـنــانــي
الـ ـس ــاب ــق س ـع ــد الـ ـح ــري ــري عـمـلــه
الـسـيــاســي ،أم ــس اإلث ـن ــن ،معلنًا
عدم ترشحه وال تيار «املستقبل» لالنتخابات
النيابية املقررة في  15مايو/أيار املقبل ،غير
أنه لم يقفل باب «بيت العائلة» ،معتبرًا أنه
«سـيـبـقــى مـفـتــوحــا ل ـكــل ال ـل ـب ـنــان ـيــن» .وأك ــد
الـحــريــري تـحــت شـعــار «تـحـ ّـمــل املـســؤولـيــة»
و«منع الحرب األهلية» ،رفضه املشاركة في
االنتخابات فــي خطاب قصير مــن مـقـ ّـره في
وس ــط ال ـعــاص ـمــة الـلـبـنــانـيــة بـ ـي ــروت .وع ـ ّـدد
امل ـح ـط ــات ال ـت ــي أجـ ــرى فـيـهــا ت ـســويــة «عـلــى
ح ـســابــي م ــن أج ــل ل ـب ـن ــان» ،وه ــي أحـ ـ ــداث 7
مايو  ،2008وزياراته إلى العاصمة السورية
دمـ ـش ــق ،وان ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال ع ــون،
ّ
ّ
وتطرق
تضرر منه.
وإقــرار قانون انتخابي
إل ــى انـفـجــار مــرفــأ ب ـيــروت فــي  4أغـسـطــس/
آب  ،2020وامل ـس ــار ال ـفــاشــل لـ ــوالدة حكومة
اختصاصيني بقيادته ،ثم ّ
مر على خسارته
ث ــروت ــه الـشـخـصـيــة وال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة،
م ـت ـحــدثــا ع ــن ال ـن ـف ــوذ اإلي ـ ــران ـ ــي ف ــي ل ـب ـنــان
ّ
والتخبط الدولي ،قبل أن يعلن تعليق عمله
الـسـيــاســي وتعليق عـمــل تـيــار «املـسـتـقـبــل»،
شاكرًا مناصريه وحلفاءه ،خصوصًا رئيس
«التقدمي االشتراكي» النائب وليد جنبالط،
والبطريركية املــارونـيــة .واستعاد في ختام
خـطــابــه ،مغالبًا الــدمــوع ،كــام وال ــده رئيس
الوزراء املغتال رفيق الحريري ،قبل استقالته
مــن الـحـكــومــة فــي  20أكـتــوبــر/تـشــريــن األول
« :2004أسـتــودع الله سبحانه وتعالى هذا
البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب .وأعبر
مــن كــل جــوارحــي عــن شـكــري وامتناني لكل
الذين تعاونوا معي خالل الفترة املاضية».
ً
أنهى خيار أمــس ،مبدئيًا ،مسارًا طويال من
حياة سياسية ُول ــدت فجأة للحريري ،بعد
اغـتـيــال وال ــده فــي  14فـبــرايــر/شـبــاط .2005
خروجه إلى الواجهة وريثًا ّ
مر بعقبة تجاوزه
دور شقيقه األكبر بهاء ،الذي اتجهت األنظار
ً
إل ـي ــه أوال ،إال أن ات ـف ــاق ــا ت ـ ّـم داخ ـ ــل الـعــائـلــة
دف ــع سـعــد ال ـحــريــري لـيـكــون املـمـثــل الجديد
لـ«الحريرية السياسية» .وطيلة الـ 17عامًا في
السلطة ،كأكبر نيابية في البرملان وكرئيس
ح ـكــومــة م ـ ــرات عـ ــدة وك ـش ــاه ــد ف ــي املـحـكـمــة
ُ
الخاصة بلبنان ،لــم تـخــل مسيرة الحريري
من خيبات أمل عدة ،بدءًا من املحكمة بالذات،
الـتــي تــوصـلــت فــي أغ ـس ـطــس/آب  ،2020إلــى
اتـ ـه ــام املـ ـس ــؤول ال ـع ـس ـكــري ف ــي حـ ــزب ال ـلــه،

طرابلس ـ أسامة علي

الحريري يعلّق
عمله السياسي
الحريري بعد إلقاء كلمته أمس في مقرّه في بيروت (أنور عمرو/فرانس برس)

دخل الحريري الحياة
السياسية بعد اغتيال
والده في عام 2005
عدد الحريري المحطات
ّ
التي «أجريت فيها
تسويات على حسابي»
سليم عياش ،بالضلوع في اغتيال الحريري
حكم ُوصف بـ«الباهت» قياسًا على
األب ،في ٍ
الزخم اإلعالمي والسياسي الذي رافق مسار
املحكمة ،التي بــدأت بعدها تعاني من أزمة
تمويل تمنعها من مواصلة أعمالها.
ال ـحــريــري الـفــائــز بــأكـبــر الـكـتــل الـنـيــابـيــة في
ت ــاري ــخ لـبـنــان ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2005وقــائــد
ّ
تجمع « 14آذار» في مواجهة فريق « 8آذار»،
تـعـ ّـرض ألقـســى ضــربــة لــه ،ب ــدأت مــع حصار
ح ــزب ال ـلــه وحـلـفــائــه ال ـس ــراي الـحـكــومــي في
س ــاح ــة ري ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،بـ ــدءًا
م ــن مـطـلــع ع ــام  ،2007احـتـجــاجــا عـلــى دعــم
لشهود في قضية الحريري ،اتهموا
الحكومة
ٍ
ّ
حزب الله وسورية باغتياله .تجلت الضربة
بــدايــة مــع استقالة ال ــوزراء املحسوبني على
حزب الله وأمل ورئيس الجمهورية األسبق
إمـ ـي ــل لـ ـح ــود ،م ــن ال ـح ـك ــوم ــة ب ـق ـي ــادة ف ــؤاد
السنيورة ،في نوفمبر/تشرين الثاني ،2006
ثم رفض الحكومة اعتبار نفسها مستقيلة،
ب ــل اس ـت ـم ــرت ف ــي م ــواص ـل ــة أع ـم ــال ـه ــا .وف ــي
نوفمبر  ،2007انتهت والية لحود الرئاسية،
م ــا ج ـعــل صــاح ـيــاتــه ب ـيــد مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
مجتمعًا ،رغم تكليف لحود الجيش اللبناني

ّ
تـســلــم أم ــن ال ـبــاد وف ـقــا ل ـل ـمــادة الــراب ـعــة من
قانون وزارة الدفاع .ازداد الضغط في لبنان
ً
وصـ ــوال حـتــى  5مــايــو  ،2008ح ــن أص ــدرت
ال ـح ـكــوم ــة ق ـ ــرارًا بـ ــإزالـ ــة ش ـب ـكــة االتـ ـص ــاالت
ال ـخ ــاص ــة ب ـح ــزب ال ـل ــه (وه ـ ــي مـنـفـصـلــة عن
شبكة الــدولــة اللبنانية) وإقــالــة قائد جهاز
أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير
(امل ـح ـســوب عـلــى ح ــزب ال ـل ــه) .اعـتـبــر الـحــزب
القرارين «إعالن حرب» ضده ،فاجتاح مراكز
تـيــار «املستقبل» فــي بـيــروت بمشاركة أمل
ً
والحزب السوري القومي االجتماعي ،مشعال
معارك متنقلة استمرت حتى يوم  11مايو،
تخللتها اشتباكات بني الحزب و«التقدمي
االشتراكي» في معاقل األخير ،قبل أن تنتهي
باتفاق الدوحة في قطر ،الذي أوقف املعارك
وسـ ّـهــل امل ـســار الـسـيــاســي بتشكيل حكومة
ج ــدي ــدة وانـ ـتـ ـخ ــاب ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ،ال ـع ـمــاد
ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية.
عاد الحريري وانتصر في انتخابات ،2009
لـكـنــه فـشــل فــي اسـتـثـمــار ان ـت ـصــاره ،فــي ظل
ُ
ت ــواف ــق س ـع ــودي ـ سـ ـ ــوري ،ت ــرج ــم ب ـل ـقــاءات
على مستوى رئيس النظام الـســوري بشار
األسـ ــد وامل ـل ــك ال ـس ـع ــودي ع ـبــد ال ـلــه ب ــن عبد
ال ـعــزيــز .وع ـلــى األثـ ــر زار ال ـحــريــري ســوريــة
ست مــرات بني عامي  2009و .2010وبعدما
ك ــال االت ـهــامــات لـهــا بــاغـتـيــال والـ ــده ،وصــف
مــن دمـشــق ،هــذا االتـهــام بـ«السياسي» وأنــه
كــان «مخطئًا فـيــه» .أضعفت الــزيــارات وهج
ً
الـحــريــري ،وص ــوال إلــى إسـقــاط حكومته من
قبل وزراء حزب الله وأمل و«التيار الوطني
الحر» ،خالل اجتماعه مع الرئيس األميركي
األسـبــق ب ــاراك أوبــامــا فــي  12يناير/كانون
الثاني  ،2011بسبب املحكمة الدولية نفسها،
والـ ــدور ال ــذي كــانــت تــؤديــه «ض ــد املـقــاومــة»
ُ
وفـقــا ألدبـيــات املستقيلني .وحــن ط ــرح اسم
الـبــديــل لــرئــاســة الحكومة ،جــال عناصر من

حزب الله ّ
بزيهم بالقرب من منزل جنبالط،
في حي كليمنصو البيروتي ،ليفهم رئيس
الحزب «التقدمي االشتراكي» أنه «ملزم» في
انتخاب نجيب ميقاتي خلفًا للحريري.
ب ـعــدهــا ،وم ــع ب ــدء م ــواس ــم الــرب ـيــع ال ـعــربــي،
وان ــدالع الـثــورة الـســوريــة ،تغيرت املعطيات
في لبنان .تدخل حزب الله بشكل علني إلى
جانب األسد في عام  ،2011وبدأ السوريون
يـفـ ّـرون مــن بــادهــم إلــى دول الـجــوار ،ومنها
لبنان .غاب الحريري عن البالد لفترة طويلة،
ّ
على الرغم من زيارات متقطعة له إلى بيروت.
ث ــم ف ــي ع ــام  ،2014اخ ـت ــار ال ـحــريــري رئـيــس
«ال ـقــوات اللبنانية» سمير جعجع مرشحًا
فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،ثــم رئـيــس «تيار
املــردة» سليمان فرنجية ،املنتمي إلــى فريق
« 8آذار» بعد تـضــاؤل حـظــوظ جعجع ،لكن
تمسك حــزب الله بالنائب في حينه ميشال
ّ
ع ـ ــون ،ع ــط ــل االس ـت ـح ـق ــاق ال ــرئ ــاس ــي عــامــن
كــام ـلــن ،قـبــل أن ي ـجــري ال ـحــريــري «تـســويــة
رئ ــاس ـي ــة» م ــع ص ـهــر ع ـ ــون ،ال ـن ــائ ــب ج ـبــران
باسيل ،بمشاركة رئيس مكتب الحريري في
حينه نادر الحريري (وهو ابن ّ
عمته أيضًا).
ّ
شــكــل الـحــريــري أولــى وثــانــي حكومات عهد
ّ
يتعرض فــي انتخابات ،2018
عــون ،قبل أن
ألكبر نكسة انتخابية ،مع تراجع عدد نواب
كتلته إلــى  20نائبًا ،بعدما وصــل فــي مــرات
سابقة إلــى  35نــائـبــا .ثــم انـفـجــرت األوض ــاع
املعيشية في  17أكتوبر/تشرين األول ،2019
مع اندالع االحتجاجات في مختلف املناطق
اللبنانية ،فأعلن استقالته في  29أكتوبر من
العام عينه ،وباشر االنفكاك عن عون.
لــم يقتصر تــراجــع الـحــريــري أم ــام خصومه
فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل اشـ ـتـ ـب ــك م ـ ـ ـ ــرارًا مـ ــع ح ـل ـف ــائ ــه،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب «ال ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــي
االش ـت ــراك ــي» ول ـيــد ج ـن ـبــاط وج ـع ـجــع .كما
سبق له أن ّ
قدم استقالته من رئاسة الحكومة

فـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر  ،2017مـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،فــي
أسابيع جرى الحديث فيها عن «اختطافه»
هناك ،قبل الـعــودة إلــى بيروت في يــوم عيد
االس ـت ـقــال فــي  22نــوفـمـبــر مــن ال ـعــام عينه،
ُومتراجعًا عن االستقالة.
أع ـ ـيـ ــدت ت ـس ـم ـيــة الـ ـح ــري ــري مـ ـج ــددًا رئـيـســا
لـلـحـكــومــة فــي أك ـتــوبــر  ،2020بـعــد استقالة
حكومة حسان دي ــاب ،لكنه عــاد واعـتــذر عن
الـتـشـكـيــل ف ــي مـنـتـصــف ع ــام  ،2021م ـغــادرًا
البالد .كما أقفل مؤسسات عدة ،ومن بينها
تلفزيون «املستقبل» .وهنا بــدأ دور شقيقه
بـ ـه ــاء ب ــالـ ـب ــروز م ـ ـجـ ــددًا ،ف ـب ــاش ــر بــاف ـت ـتــاح
سلسلة
تـلـفــزيــون عـبــر اإلن ـتــرنــت ،ثــم افـتـتــح ُ
مـكــاتــب فــي أن ـحــاء ع ــدة مــن ل ـب ـنــان .مــا فـ ّـســر
ُ
وكأن صفحة سعد الحريري تطوى ملصلحة
ّ
شقيقه ،في ظل عوامل إقليمية مؤثرة ،أشار
إليها في خطابه أمس.
وعلى الرغم من محاولته تحقيق التوازن مع
خصومه ،خصوصًا «التيار الوطني الحر»
وحــزب الـلــه ،إال أن الحريري تمتع بعالقات
ق ــوي ــة م ــع رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ،رئـيــس
حركة «أمل» نبيه بري ،املحسوب على حزب
الله .حتى أن بري دفعه مرارًا ملواصلة العمل
الـسـيــاســي فــي لـبـنــان ،بــل أن ال ـحــريــري زاره
فــي األي ــام األخ ـيــرة إلبــاغــه ق ــرار عــزوفــه عن
الـتــرشــح لــانـتـخــابــات .وسـبــق لـبــري أن قــال
بعد استقالة الحريري في عام « :2019قدمت
لنب العصفور للحريري ،وإذا رفض سأكون
على عداء معه إلى األبد».
غ ـيــر أن م ـســألــة ال ـح ــري ــري ال ت ـتــوقــف هـنــا،
فالحديث في األوساط السياسية في بيروت
يــدور حول احتمال عــزوف رؤســاء حكومات
سابقني عن الترشح ،تضامنًا مع الحريري.
وبـ ـ ــدأ ت ـ ّـم ــام س ـ ــام ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة بــإعــانــه
ع ــدم الـتــرشــح لــانـتـخــابــات ،وس ــط ك ــام عن
نــوايــا مماثلة للسنيورة ورئـيــس الحكومة

متابعة

ّ
تقدمت «قــوات سورية الديمقراطية» (قسد)،
أم ــس اإلثـ ـن ــن ،ع ـلــى ط ــري ــق اس ـت ـع ــادة سجن
«الصناعة» في حي غويران بمدينة الحسكة
ال ـســوريــة ،والـ ــذي ف ــرض عـنــاصــر مــن تنظيم
«داع ــش» سيطرتهم عليه مـنــذ يــوم الجمعة
واح ـت ـج ــزوا ره ــائ ــن داخـ ـل ــه ،ب ـعــد ه ـجــوم بــدأ
م ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس ع ـل ـيــه .وأدى ال ـه ـج ــوم ومــا
تبعه مــن اشـتـبــاكــات فــي املـنـطـقــة ،إل ــى 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
الـ ــدولـ ــي بـ ـقـ ـي ــادة واشـ ـنـ ـط ــن ،أم ـ ــس اإلثـ ـن ــن،
عـمـلـيــاتـهــا ال ـهــادفــة إل ــى اس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة
الكاملة على السجن .وأفــاد املرصد السوري
لحقوق اإلن ـســان ،أم ــس ،بــإدخــال وح ــدات من
قــوات األمــن الكردية وقــوات مكافحة اإلرهــاب
فـ ــي «قـ ـ ـس ـ ــد»« ،ع ـ ــرب ـ ــات مـ ــدرعـ ــة إل ـ ــى ســاحــة
سجن غــويــران» ،بعد رفــض «غالبية عناصر
مبان بالسجن
التنظيم الذين يتحصنون في
ٍ
االس ـت ـس ــام» .وق ــال امل ـت ـحـ ّـدث بــاســم «ق ـســد»،
فرهاد شامي ،لوكالة «فرانس برس»« :دهمت
ق ــوات ـن ــا أحـ ــد امل ـه ــاج ــع ،ح ـيــث كـ ــان يـتـحـ ّـصــن
معتقلو داعش ويواصلون عمليات العصيان».
من جهته ،ذكر مدير املرصد السوري رامي عبد
الرحمن ،لوكالة «فرانس برس» ،أن «العشرات
ّ
مــن عـنــاصــر التنظيم ســلـمــوا أنفسهم داخــل
السجن وفي محيطه» ،الفتًا إلى أن «سجناء
التنظيم باتوا محصورين في الجزء الشمالي

أعلنت اللجنة النيابية
انتهاء والية حكومة
الدبيبة
وليامز :ليبيا ليست
بحاجة لفترة انتقالية
مطولة أخرى

صالح وحفتر يرغبان بشدة إطاحة حكومة الدبيبة (األناضول)

تقرير

معضلة سجن غويران متواصلة ...ومصير مجهول للنازحين
أمين العاصي

ال ـح ــال ــي ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي .ومـ ــع أن الـبـعــض
رب ــط ع ــزوف ال ـحــريــري وت ـيــار املستقبل عن
امل ـشــاركــة االنـتـخــابـيــة بــاملـقــاطـعــة املسيحية
ألول انتخابات بعد الحرب اللبنانية (1975
ـ  ،)1990وجرت في عام  ،1992إال أن املفارقة
تكمن في أن انسحاب تيار «املستقبل» ليس
خ ـي ــارًا طــائـفـيــا حـتــى اآلن ،م ــا ل ــم يـمـنــح داء
اإلفتاء «بركة» املقاطعة ،بصورة مماثلة ملا
فـعــل ال ـب ـطــريــرك امل ــارون ــي ال ــراح ــل نـصــرالـلــه
صـفـيــر مـنــذ  30عــامــا ،حــن دع ــا املسيحيني
للمقاطعة االنتخابية.
وفي انتظار ردود الفعل في الساحة املؤيدة
لـ ـلـ ـح ــري ــري ،ب ـ ــات مـ ــن الـ ــواضـ ــح أن تـعـلـيــق
األخير عمله وعمل تياره السياسي ،يعني
ّ
إفساح املجال لقوى أخرى بالبروز ،في ظل
ـث يسود فــي بـيــروت حــول تسليم رايــة
حــديـ ٍ
«ال ـحــريــريــة» إل ــى بـهــاء ال ـحــريــري ،وتشكيل
خ ـطــاب ص ـلــب ف ــي مــواج ـهــة ح ــزب ال ـل ــه .مع
العلم أن مختلف استطالعات ال ــرأي تمنح
األطراف التي كانت محسوبة على فريق «14
آذار» انتصارًا نيابيًا حاسمًا في انتخابات
م ــاي ــو ،خ ـصــوصــا ف ــي ال ـس ــاح ــة املـسـيـحـيــة،
امل ـف ـت ــرض وفـ ــق األرق ـ ـ ــام ن ـف ـس ـهــا ،أن تشهد
س ـقــوطــا ك ـب ـي ـرًا ل ـت ـيــار رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ـ ــون ،بـ ـع ــدم ــا أمـ ـس ــك ب ــاألك ـث ــري ــة
النيابية املسيحية  17عــامــا ،أم ــام «الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة» .لـكــن مــع اع ـتــذار ال ـحــريــري ،فــإن
التعقيدات باتت أكبر ،خصوصًا أن املعركة
ً
النيابية ستشمل أوال الـ 20نائبًا الذين كانوا
يمثلون تيار «املستقبل» في السنوات األربع
ويـ ّ
املــاضـيــةُ ،
ـرجــح أيضًا أن تكبر كــرة الثلج
التي رماها الحريري ،لتطاول أطرافًا أخرى
ق ــد تـنـضــم إل ــى مـقــاطـعــة االن ـت ـخــابــات .وفــي
أول رد على عــزوف الحريري ،غـ ّـرد جنبالط
ّ
على «تويتر»« :تيتم الوطن اليوم ،واملختارة
ّ
(مقره) حزينة وحيدة».

لم تحسم اللجنة النيابية الليبية املكلفة
إعـ ــداد خـ ّـريـطــة طــريــق للمرحلة املقبلة،
ب ـعــد ت ـعــثــر إجـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي 24
ديسمبر/كانون األول املاضي ،إال مسار
السلطة التنفيذية ،من خــال التصويب
م ـ ـجـ ــددًا ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
عبد الحميد الدبيبة ،عبر التأكيد على
ان ـت ـهــاء والي ـت ـهــا .وي ـشــي ذل ــك بتصاعد
الصراع بني مؤسسات السلطة الليبية،
وال سـيـمــا حـكــومــة الــدبـيـبــة ال ـتــي تــدعــم
األمــم املتحدة بقاءها ،ومجلس النواب
املشغول بإقالة هذه الحكومة ،فيما يترك
قضية االنتخابات من دون حسم ،وسط
اسـتـبـعــاد فــرضـيــة إج ــراء انـتـخــابــات في
املدى القريب.
وأعلنت اللجنة النيابية إلعــداد خريطة
ال ـ ـطـ ــريـ ــق ف ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ،خ ـ ـ ــال ع ــرض ـه ــا
ت ـق ــري ــره ــا أمـ ـ ــام م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،أم ــس
اإلث ـن ــن ب ـعــدمــا ك ــان م ـق ــررًا أن ي ـتــم ذلــك
الـيــوم الـثــاثــاء ،حسمها مـســار السلطة
التنفيذية ،معلنة انتهاء واليــة حكومة
الدبيبة «بكل النواحي القانونية» ،فيما
أشارت إلى أن باقي املسارات األخرى لم
تحسم بعد .وهذه املسارات كما أعلنتها
اللجنة سابقًا هــي :الــدسـتــور ،والسلطة
التنفيذية ،واملصالحة الوطنية ،واألمن.
وقــال رئيس اللجنة ،نصر الــديــن مهنا،
خـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،إن حـ ـك ــوم ــة الـ ــوحـ ــدة
الوطنية «منحها مجلس النواب الثقة،
وحــدد مدة هذه الثقة بيوم  24ديسمبر
املـ ــاضـ ــي ،م ــا ي ـع ـنــي ان ـت ـه ــاء والي ـت ـه ــا»،
مضيفًا أن انتهاء واليــة الحكومة أيضًا
«يستند إلى قــرار مجلس النواب سحب
الثقة منها (في سبتمبر/أيلول املاضي)،
ف ـه ــي م ـن ـت ـه ـيــة الـ ــواليـ ــة ب ـك ــل ال ـن ــواح ــي
ال ـقــانــون ـيــة» .وأوصـ ــى مـهـنــا بـفـتــح بــاب

الـ ـت ــرش ــح ل ــرئ ــاس ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة مـ ـج ــددًا،
مستدركًا «ولـكــن إذا أردن ــا التمديد لها
يـحـســم األمـ ــر ه ـنــا ف ــي ال ـق ــاع ــة ،وال ـق ــرار
النهائي ملجلس النواب».
وحول نتائج لقاءات اللجنة مع مصلحة
األح ـ ـ ـ ـ ــوال امل ــدنـ ـي ــة واملـ ـف ــوضـ ـي ــة ال ـع ـل ـيــا
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،أش ـ ــار م ـه ـنــا إل ـ ــى تــأك ـيــد
مصلحة األحوال املدنية «حدوث عمليات
تــزويــر» فــي األرق ــام الوطنية للمواطنني،
مــوضـحــا أن املصلحة طلبت زمـنــا يمتد
إلـ ــى س ـتــة أش ـه ــر ل ـحــل إشـ ـك ــال ال ـت ــزوي ــر.
وأضاف «أما عن املفوضية ،فقد أكدت أنها
تحتاج إلى  240يومًا ( 8أشهر) من أعمال
مراجعة وتدقيق ملفات املترشحني ،حتى
تدخل قوانني االنتخابات حيز التنفيذ».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد ع ـض ــو ل ـج ـنــة خــري ـطــة
الطريق ،سليمان الفقيه ،أن اللجنة اتفقت
على انتهاء والية الحكومة الحالية ،لكنها
«ال تـ ــزال ف ــي ت ـش ــاور ح ــول آل ـيــة اخـتـيــار
رئيس وزراء جــديــد» ،مرجحًا أن تتمكن
اللجنة مــن تـقــديــم اآللـيــة الـيــوم الـثــاثــاء.
وبـيـنـمــا رب ــط الـفـقـيــه امل ـس ــار األم ـن ــي في
خريطة الطريق باختيار حكومة قــادرة
على التنقل في كل أنحاء ليبيا والتوافق
ب ــن ال ـج ـم ـيــع لـتـهـيـئــة الـ ـظ ــروف األم ـن ـيــة
لــانـتـخــابــات ،ش ــدد عـلــى أهـمـيــة التركيز
ع ـلــى امل ـس ــار ال ــدسـ ـت ــوري .ول ـف ــت إل ــى أن
«هناك العديد من املقترحات ملعالجة هذا
املسار ،منها تشكيل لجنة من  24عضوًا
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـع ــدي ــل مـ ـش ــروع ال ــدس ـت ــور
ال ـحــالــي» ،مــوضـحــا أن ـهــا قــد تتشكل من
أربـعــة أعـضــاء مــن كــل مــن مجلس النواب
وم ـج ـلــس ال ــدول ــة وال ـه ـي ـئــة الـتــأسـيـسـيــة
لصياغة مـشــروع الــدسـتــور وآخــريــن من
الـخـبــراء الـقــانــونـيــن .وفـيـمــا أف ــاد الفقيه

ب ــأن ه ــذا املـقـتــرح ج ــاء بـنــاء عـلــى تـشــاور
مع املجلس األعلى للدولة ،أكد أن إنجاز
املسار الدستوري «يتطلب وجود حكومة
قوية تقوم بتهيئة الوضع لالنتخابات».
وبـيـنـمــا طلبت الـلـجـنــة ض ــرورة التركيز
عـلــى حـســم قضية االنـتـخــابــات وتحديد
أساسها الــدسـتــوري ومــوعــدهــا واعتبار
وض ـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة أم ـ ـ ـرًا ث ــان ــوي ــا ،ع ــارض
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،عـقـيـلــة صــالــح،
ه ــذا االتـ ـج ــاه ،م ــؤك ـدًا أن إعـ ـ ــادة تشكيل
الحكومة أولــويــة .وقــال صــالــح ،فــي كلمة
لــه تعقيبًا عـلــى تـقــريــر الـلـجـنــة« ،ال أقبل
ب ــأي دفـ ــاع ع ــن الـحـكــومــة ال ـحــال ـيــة ،فهي
انتهت» .واعتبر أن املــواطــن الــذي يعاني
م ــن غ ـي ــاب ال ــروات ــب وال ـس ـيــولــة الـنـقــديــة
والغذاء «ال يهمه الدستور واالنتخابات».
وح ــول مقترح اللجنة تشكيل لجنة من
 24عضوًا لتحديد املسار الدستوري ،قال
صالح «اتــركــوا األمــر للخبراء ،وأبشركم
بـفـشــل الـلـجـنــة إذا اش ـت ــرك فـيـهــا مجلس
النواب واملجلس األعلى للدولة ،ألنهما لم
ينجحا في أي توافق طيلة سنوات».
فـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،أكـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر ب ــرمل ــان ـي ــة
لـ«العربي الـجــديــد» ،عقد صالح والـلــواء
املتقاعد خليفة حفتر وع ــدد مــن الـنــواب
املـ ـ ــوالـ ـ ــن ل ـ ـهـ ــم ،لـ ـي ــل األح ـ ـ ـ ـ ــد ،اج ـت ـم ــاع ــا
ت ـح ـض ـيــريــا ف ــي ب ـن ـغ ــازي لـجـلـســة أم ــس،
مشيرة إلــى أن االجتماع تناول املواعيد
ال ـجــديــدة للعملية االن ـت ـخــاب ـيــة ،وإع ــادة
تـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــة .وأك ـ ــد أحـ ــد امل ـص ــادر
أن صــالــح أبـلــغ امل ـشــاركــن فــي االجـتـمــاع
مـعــارضــة املـسـتـشــارة األمـمـيــة ستيفاني
وليامز ،إلعــادة تشكيل الحكومة في هذا
ال ـتــوق ـيــت ،ون ـقــل عـنـهــا ان ــزع ــاج ع ــدد من
ال ــدول املـعـنـيــة بــالـشــأن الـلـيـبــي النشغال
مجلس الـنــواب بالحكومة ،وتــرك قضية
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات دون حـ ـس ــم .وأض ـ ـ ـ ــاف أن
«ص ــال ــح وح ـف ـتــر ال ت ـ ــزال لــدي ـه ـمــا رغـبــة
شديدة بإطاحة حكومة الدبيبة».
من جهتها ،وبعد لقائها صالح أول من
أمــس وبحثها معه املستجدات املتعلقة
بموعد االنتخابات ،التقت وليامز مساء
أول مـ ــن أم ـ ــس كـ ــذلـ ــك ،رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
األع ـل ــى ل ـل ــدول ــة ،خ ــال ــد املـ ـش ــري .وقــالــت
ولـيــامــز عبر «تــويـتــر» أم ــس ،إنـهــا أكــدت
خالل اللقاء مع املشري أن ليبيا «ليست
بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى
وعلى جميع األطــراف اآلن التركيز على
العملية االنتخابية».

من السجن» .وقالت مصادر مقربة من «قسد»
في الحسكة ،لـ«العربي الجديد» ،إن عناصر
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» انـ ـسـ ـحـ ـب ــوا مـ ــن م ـح ـي ــط ال ـس ـج ــن،
خصوصًا من منطقة الصوامع ،وبات عناصر
الـتـنـظـيــم م ـحــاصــريــن بــال ـكــامــل داخـ ــل مبنى
السجن .وأضافت أن «قسد» تقوم بني الحني

األمم المتحدة:
نحو  45ألف شخص نزحوا
من منازلهم

واآلخر باملناداة عبر مكبرات الصوت تطالب
التنظيم بــاالسـتـســام ،فيما يستمر تحليق
طـيــران التحالف املــروحــي مــع تنفيذ رشقات
ص ــاروخ ـي ــة ع ـلــى م ـب ـنــى ال ـس ـجــن ب ــن الـحــن
واآلخر.
وكان املركز اإلعالمي التابع لـ«قسد» قد قال في
بيان أمس إن «العائق الكبير» أمام تقدم «قسد»
في سجن غويران هو استخدام «داعش» ألطفال
مــن «أش ـب ــال ال ـخــافــة» املــرتـبـطــن ب ــ«داع ــش»
والبالغ عددهم  700قاصر ،كدروع بشرية في
السجن .كما ذكرت مصادر محلية لـ«العربي
الجديد» أن تظاهرة خرجت فــي قرية الحنة
الشرقية في ناحية الشدادي ومناطق أخرى في
ريف الحسكة ضد «قسد» .وطالب املتظاهرون

فرضت «قسد» حظر تجوّ ل كليًا على الحسكة (فرانس برس)

هــذه الـقــوات بالتفاوض مــع التنظيم إلطــاق
الرهائن الذين احتجزهم في سجن الصناعة.
ونـشــرت «قـســد» ،أمــس اإلثـنــن ،مقطع فيديو
يظهر إلقاء القبض على العشرات من سجناء
التنظيم الذين حاولوا الهرب ،فجر الجمعة.
من جهتها ،أعلنت «هيئة الداخلية» التابعة
ل ــإدارة الــذاتـيــة فــرض حظر تـجـ ّـول كلي على
الـحـسـكــة وج ــزئ ــي ع ـلــى ب ــاق ــي امل ـنــاطــق الـتــي
تخضع لسيطرة «قسد» ،ابتداء من صباح أمس
االثنني وحتى نهاية الشهر الحالي.
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـش ـ ـت ـ ــرك ل ـ ــ«م ـ ـج ـ ـلـ ــس سـ ــوريـ ــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» (م ـ ـسـ ــد) ،ريـ ـ ــاض درار ،ق ــال
لـ«العربي الجديد» ،إن «ما جرى في الحسكة
ه ــو م ــن ن ـتــائــج الـنـسـخــة األخـ ـي ــرة م ــن مـســار
أس ـتــانــة» ،مـضـيـفــا« :ال ـه ــدف إض ـعــاف املـســار
املستقر في شمال شرقي ســوريــة ،وإضعاف
اإلدارة الــذات ـيــة وإظ ـه ــار «ق ـس ــد» بــأنـهــا غير
قادرة على حماية املنطقة» .وأشار إلى أن «كل
الجهات املعادية لقوات سورية الديمقراطية
مستفيدة مـمــا يـجــري فــي الـحـسـكــة» ،مــؤكـدًا
أن مشروع «سورية الديمقراطية» ،لن يتأثر
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
ألــف شخص نــزحــوا مــن منازلهم إلــى أحياء
أخ ــرى» مــن مدينة الحسكة ،منذ بــدء هجوم

«داعــش» على سجن غويران مساء الخميس.
وش ـهــد حــي غ ــوي ــران خـصــوصــا حــركــة نــزوح
ك ـث ـي ـفــة م ـن ــذ ال ـج ـم ـع ــة ب ـس ـب ــب االش ـت ـب ــاك ــات
وع ـم ـل ـيــات ال ـق ـصــف ال ـج ــوي م ــن ق ـبــل ط ـيــران
ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـق ـض ــاء ع ـل ــى ع ـنــاصــر
«داعش» الفارين واملهاجمني.
ال ـبــاحــث الـسـيــاســي مـهـنــد ال ـقــاطــع ،وه ــو من
أب ـنــاء مـحــافـظــة الـحـسـكــة ،أك ــد فــي حــديــث مع
«العربي الجديد» أنــه بفعل االشتباكات «تم
بــالـفـعــل تـهـجـيــر س ـكــان ح ــي غ ــوي ــران بشكل
كامل ،إضافة إلــى سكان حي حــوش األباعر،
امل ـجــاور ل ــه» .وتــابــع« :ح ــي غــويــران مــن أكبر
األحياء في محافظة الحسكة وأكثرها كثافة
واكتظاظًا بالسكان ،وله خصوصية وأهمية
ك ـب ـيــرة ،ف ـهــو م ــن أوائ ـ ــل األح ـي ــاء ال ـثــائــرة في
محافظة الحسكة ،ومــن أوائ ــل األح ـيــاء التي
خ ــرج ــت ع ــن س ـي ـطــرة ال ـن ـظ ــام ف ــي املـحــافـظــة
ب ـش ـك ــل ك ـ ــام ـ ــل» .وأوض ـ ـ ـ ــح أن حـ ــي غ ــوي ــران
«تـ ـع ـ ّـرض ل ـح ـصــار ب ــن ع ــام ــي  2014و2016
مــن قـبــل الـنـظــام واملـلـيـشـيــات الـتــابـعــة لحزب
الكردستاني التي استهدفت املدنيني
العمال
ُ
حينها» ،مضيفًا« :قتل أثناء الحصار أكثر من
 27مدنيًا ،وأجبر معظم املدنيني على النزوح
والتهجير»ّ .
وبي أن غويران اليوم «من أكثر
األحـ ـي ــاء م ـع ــارض ــة إلدارة ق ـس ــد ،وي ـت ـعــرض
س ـكــانــه لـلـتـهـجـيــر مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،ع ـلــى خلفية
االشتباكات املعلنة مع تنظيم داعــش والتي
ال تــزال ظروفها غــامـضــة» .ورأى أن «وصــول
عـنــاصــر داع ــش إل ــى منطقة محصنة أمـنـيــا،
وحـصــولـهــم عـلــى ال ـســاح ،يـطــرح الكثير من
إشارات االستفهام».

العراق :تأجيل النطق بقرار المحكمة االتحادية وارد

ّ
تترقب األوساط السياسية
العراقية قرار المحكمة
االتحادية ،اليوم الثالثاء،
للنظر في الدعوى
المرفوعة بشأن شرعية
جلسة البرلمان األولى ،مع
احتمال تأجيل الملف
بغداد ـ عادل النواب

م ــن امل ــرت ـق ــب أن ت ـع ـقــد امل ـح ـك ـمــة االت ـح ــادي ــة
الـعـلـيــا ف ــي الـ ـع ــراق ،ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ،جلسة
جــديــدة للنظر فــي الــدعــوى املــرفــوعــة بشأن
شــرعـيــة جـلـســة ال ـبــرملــان األولـ ــى ُ
(ع ـق ــدت في
 9يناير /كانون الثاني الحالي) ،التي نتج
عنها التجديد لوالية ثانية لرئيس البرملان
مـحـمــد الـحـلـبــوســي واخ ـت ـي ــار ال ـق ـي ــادي في
ً
التيار الصدري حاكم الزاملي نائبًا أوال له،
وع ـضــو ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي
شاخوان عبد الله نائبًا ثانيًا .ويدور حديث
عــن احتمال حصول تأجيل آخــر للحكم مع
استمرار االنسداد السياسي في البالد ،بما
يتعلق أزمــة تشكيل الحكومة واالتـفــاق بني
امل ـع ـس ـكــريــن ال ـس ـيــاس ـيــن الـشـيـعـيــن حـيــال
امللف .وكانت املحكمة االتحادية العراقية قد
قررت في  13الشهر الحالي ،وقف عمل رئاسة

البرملان ،بعد أقل من أسبوع على انتخابها،
وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ط ـع ـن ــن فـ ــي امل ـح ـك ـمــة
الدستورية تقدم بهما النائبان باسم خشان
ومحمود داود ،بشأن ما قاال إنها خروقات
حدثت في الجلسة األولى للبرملان.
وت ــوق ــع ال ـق ـي ــادي ف ــي «اإلطـ ـ ــار الـتـنـسـيـقــي»
أحـ ـم ــد امل ـ ــوس ـ ــوي ،فـ ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،ذهـ ــاب املـحـكـمــة االت ـح ــادي ــة إلــى
قــرار إلـغــاء الجلسة األول ــى والحكم بإعادة
عملية انـتـخــاب رئ ـيــس ال ـبــرملــان ،وأض ــاف:
«مــا زلـنــا نعتقد بــأن جلسة انـتـخــاب هيئة
رئاسة البرملان لم تكن قانونية ،خصوصًا
أن ـهــا ج ــرت وف ــق أجـ ــواء فــوضــويــة ،وحــالـيــا
إن الـ ـح ــوارات ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة شبه
م ـتــوق ـفــة ،وال ـج ـم ـيــع يـنـتـظــر قـ ــرار املـحـكـمــة
االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة بـ ـخـ ـص ــوص ش ــرعـ ـي ــة ج ـل ـســة
البرملان األول ــى» ،ورأى أنــه «فــي حــال إلغاء
الـجـلـســة أو ال ،إال أن ـه ــا سـتـغـ ّـيــر م ــن شكل
خريطة التحالفات السياسية خالل املرحلة
املـقـبـلــة» ،واعـتـبــر أن «األوسـ ــاط السياسية
ال ـ ـيـ ــوم ،ت ــراق ــب م ــا س ـي ـص ــدر ع ــن املـحـكـمــة
االتحادية ،فــأي قــرار يصدر ،سيكون دافعًا
للقوى السياسية إلكمال الحوار والتفاوض
حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة».
ويأمل «اإلطار التنسيقي» الذي يضم القوى
السياسية العراقية الحليفة لطهران والتي
ّ
تـتـبــنــى مــوقـفــا م ـنــاوئــا إلجـ ـ ــراءات الجلسة
األولـ ــى لـلـبــرملــان ،أن ي ـصــدر الـقـضــاء حكمًا
ب ــإلـ ـغ ــاء مـ ـخ ــرج ــات ال ـج ـل ـس ــة ،وخ ـصــوصــا
ان ـت ـخــاب رئــاســة ال ـبــرملــان .فــي امل ـقــابــل ،قــال
ع ـلــي ال ـع ـي ـس ــاوي ،ع ـضــو ت ـحــالــف «ت ـق ــدم»

بزعامة رئيس البرملان محمد الحلبوسي،
ـث م ـ ــع «ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،إن
ف ـ ــي ح ـ ــدي ـ ـ ٍ
تحالفه «يحترم أي قرار يصدر عن املحكمة
االت ـحــاديــة العليا ال ـيــوم ،وي ــدرك أن جلسة
انتخاب رئاسة البرملان جرت وفق القانون
ّ
وشدد
والنظام الداخلي للبرملان العراقي»،
عـلــى أن ــه «ف ــي ح ــال ص ــدر ق ــرار مــن املحكمة
االتحادية بشأن إلغاء جلسة انتخاب هيئة
رئ ــاس ــة ال ـب ــرمل ــان ،فـتـحــالــف ت ـقــدم سـيـعــاود
تــرش ـيــح زع ـي ـمــه م ـح ـمــد ال ـح ـل ـبــوســي لـهــذا
املنصب .كما أننا ندرك جيدًا أن الحلبوسي
سيحصل على أص ــوات ال ـنــواب مــن جديد،
ب ــل ه ــذه امل ــرة رب ـمــا ق ــد يـ ــزداد ع ــدد ال ـنــواب
املـصـ ّـوتــن لــه» ،وأك ــد أنــه «بـعــد صــدور قــرار
امل ـح ـك ـمــة االت ـح ــادي ــة س ـي ـكــون ه ـن ــاك ح ــراك
سياسي قوي بني كل األطراف لحسم قضية
التحالفات وملف تشكيل الحكومة».
بدوره ،توقع النائب العراقي صاحب دعوى
الطعن بشرعية جلسة البرملان باسم خشان،
حديث مع «العربي الجديد» ،أن تصدر
في
ٍ
املحكمة االتحادية ،اليوم الثالثاء ،قرارًا بعدم
دستورية الجلسة األولى للبرملان بسبب ما

ترجيح تبدل خريطة
التحالفات بعد قرار
المحكمة االتحادية

قال إنه «األدلة الكثيرة املقدمة منه بالدعوى
ووجود أخرى جديدة بهذا الصدد».
لـكــن الـنــائــب رح ـيــم ال ـع ـبــودي ،ال ـق ـيــادي في
«ت ـيــار الـحـكـمــة» بــزعــامــة رج ــل الــديــن عمار
حديث مع «العربي الجديد»،
الحكيم ،رأى في
ٍ
أن «تأجيل بت املحكمة في الدعوى األسبوع
امل ــاض ــي ،كـ ــان س ـيــاس ـيــا ،فــاملـحـكـمــة رغـبــت
مــن خ ــال ه ــذا األم ــر إع ـطــاء فــرصــة جــديــدة
للقوى السياسية لالتفاق في ما بينها قبل
صــدور أي قــرار منها بشأن رفــض الدعوى
أو قبولها» .وأش ــار الـعـبــودي إلــى أن «عــدم
اتفاق القوى السياسية ،وخصوصًا التيار
ال ـص ــدري واإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي ،ح ــول شكل
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة ال ـجــديــدة ،والتحالفات
بني الطرفني لتشكيل كتلة كبيرة ،قد يدفع
املـحـكـمــة االت ـح ــادي ــة الـعـلـيــا م ــن جــديــد إلــى
تــأخـيــر حـســم ه ــذا الــدعــوى مــن جــديــد ،كما
حصل في دعوى إلغاء االنتخابات ،إذ سبق
أن أجلت الجلسة أكثر من مرة إلعطاء فرصة
للكتل للتوافق في ما بينها».
في املقابل ،قــال املحلل أحمد الشريفي ،في
حــديــث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «دع ــوى
إلغاء نتائج االنتخابات املبكرة أوقفت كل
الحوارات بني األطراف السياسية ،والدعوى
حــال ـيــا ض ــد جـلـســة ال ـب ــرمل ــان أي ـض ــا أوق ـفــت
هــذه ال ـح ــوارات ،كما أن أي ق ــرار يـصــدر عن
املحكمة االتـحــاديــة سيكون لــه تأثير كبير
على الحوارات في املرحلة املقبلة» .وكشف
الشريفي أن «خريطة التحالفات السياسية
رب ـمــا تـتـغـيــر بـشـكــل كـبـيــر إذا م ــا ت ــم إلـغــاء
جلسة البرملان األولى».
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شرق
غرب
بوركينا فاسو :الجيش
يعتقل الرئيس

ّ
متمردون في بوركينا
أوقف جنود
فاسو ،أمس اإلثنني ،الرئيس روش
مارك كريستيان كابوريه (الصورة)،
واعـتـقـلــوه فــي ثـكـنــة للجيش غــداة
بـ ـ ــدء ت ـ ـمـ ـ ّـرد فـ ــي مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات عـ ــدة.
وقال مصدران أمنيان إن «الرئيس
كابوريه ورئـيــس البرملان (الحسن
بـ ــاال س ــاك ــان ــدي ــه) والـ ـ ـ ـ ــوزراء بــاتــوا
فعليًا فــي أيــدي الـجـنــود» فــي ثكنة
ســانـغــولــي الم ـيــزانــا فــي العاصمة
واغـ ـ ـ ــادوغـ ـ ـ ــو .ونـ ـ ـ ـ ــددت امل ـج ـم ــوع ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ل ـ ــدول غـ ــرب أفــريـقـيــا
(إيـ ـك ــواس) بـمــا وصـفـتــه «مـحــاولــة
انقالب» في بوركينا فاسو.
(رويترز ،فرانس برس)

لقاء بين طالبان
ودبلوماسيين غربيين
في أوسلو
بـ ـ ـ ــدأ دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــون أمـ ـي ــركـ ـي ــون
وأوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون ،أمـ ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،فــي
الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ـن ــرويـ ـجـ ـي ــة أوسـ ـل ــو
م ـح ــادث ــات م ــع مـمـثـلــن ع ــن حــركــة
ط ــال ـب ــان ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــائ ــم بــأع ـمــال
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة م ـ ــول ـ ــوي أم ـي ــر
خ ـ ـ ـ ــان مـ ـتـ ـق ــي م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ت ـخ ـف ـي ــف
األزمــة اإلنسانية في الـبــاد .وكتب
املبعوث األميركي الخاص توماس
وسـ ــت ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» ،م ـس ــاء أول
مـ ــن أم ـ ــس األحـ ـ ـ ــد« :س ـن ـس ـت ـمــر فــي
الدبلوماسية الواضحة مع طالبان
في ما يتعلق بمخاوفنا واهتمامنا
امللزم بأفغانستان تحترم الحقوق
وت ـ ـ ــراع ـ ـ ــي ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــول» .وش ـ ــارك ـ ــت
بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا وف ـ ــرن ـ ـس ـ ــا وأملـ ــان ـ ـيـ ــا
وإيـطــالـيــا واالت ـحــاد األوروبـ ــي إلــى
جانب النرويج في االجتماع.
(رويترز)
بريطانيا :تحقيق في
إطاحة وزيرة مسلمة

أم ـ ــر رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي
ب ـ ــوري ـ ــس ج ــونـ ـس ــون (الـ ـ ـص ـ ــورة)،
أمس اإلثنني ،بإجراء تحقيق بشأن
ّ
للمشرعة املسلمة نصرت
ادع ــاءات
غ ـ ـنـ ــي ،قـ ــالـ ــت إن ـ ــه ت ـ ــم ط ـ ــرده ـ ــا مــن
منصبها الوزاري عام  2020لشعور
زم ــائـ ـه ــا بـ ـع ــدم االرت ـ ـي ـ ــاح بـسـبــب
دي ــانـ ـتـ ـه ــا ضـ ـم ــن أسـ ـ ـب ـ ــاب أخ ـ ــرى.
وذكــر مقر الحكومة البريطانية أن
«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
ن ـ ــار داخ ـ ـ ــل ق ــاع ــة مـ ـح ــاض ــرات فــي
جامعة هايدلبرغ في غــرب أملانيا،
أم ــس اإلث ـن ــن ،و ّف ــق ال ـشــرطــة الـتــي
أعلنت مقتل املنفذ .وجـ ّـاء في بيان
لشرطة مانهايم أن «منفذًا منفردًا
أص ـ ـ ــاب أشـ ـخ ــاص ــا ع ـ ــدة فـ ــي قــاعــة
مـحّــاضــرات ب ـجــروح» ،موضحة أن
املنفذ استخدم في الهجوم «سالحًا
ً
ط ــوي ــا» وأنـ ــه ق ــد ق ـتــل .وأوض ـحــت
الشرطة على «تويتر» أنها أطلقت
عـمـلـيــة أم ـن ـيــة واس ـع ــة ال ـن ـطــاق في
حرم نوينهايمر فيلد في الجامعة.
(فرانس برس)
العراق :مقتل  3جنود
في كركوك
أعلن مصدر عسكري عــراقــي ،أمس
اإلثنني ،مقتل ثالثة جنود بانفجار
عـ ـب ــوة ن ــاس ـف ــة ل ـ ــدى م ـ ــرور دوري ـ ــة
للجيش جنوبي مدينة كركوك .كما
أدى االنفجار إلى إصابة جندي رابع
ب ـجــروح ،وفـقــا للمصدر .ولــم تعلن
أي جهة مسؤوليتها عن االنفجار.
ويأتي الهجوم بعد أيام على مقتل
 11جنديًا في هجوم استهدف مقرًا
لـلـجـيــش ال ـع ــراق ــي ون ـســب لتنظيم
«داعــش» ،يوم الجمعة املاضي ،في
محافظة ديالى.
(فرانس برس)
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بعد  11عامًا على ثورة يناير في مصر ،يواصل النظام الحاكم مساعيه
الغتيال الذكرى ومحوها بشكل تام من ذاكرة المصريين ،غير أن استمرار
األوضاع المعيشية الصعبة خصوصًا ،ينذر باحتمال انفجار األوضاع

«الجمهورية
الجديدة»

كشفت مــصــادر خــاصــة لـ«العربي
الجديد» عن مخطط يتم إعداده في
كواليس السلطة في مصر ،إلجراء
تــعــديــات على الــدســتــور ،وحــذف
تمجد ثــورة  25يناير،
الديباجة التي
ّ
وذلك في سبيل خلق «الجمهورية
تحدث عنها
الجديدة» التي لطالما
ّ
المسؤولون في نظام الرئيس عبد
الفتاح السيسي .وأضافت أن «تلك
اإلجـــراءات تأتي في سياق التأسيس
سمى بالجمهورية الجديدة،
لما ي ُ ّ
وهــي محاولة من النظام للهرب
من استحقاقات أسست لها ثورة يناير،
ونص عليها دستور .»2014
ّ

 11عامًا على
القاهرة ــ العربي الجديد

ّ
م ــاذا تبقى مــن ث ــورة يناير 2011
امل ـ ـصـ ــريـ ــة؟ بـ ـع ــد  11عـ ــامـ ــا ع ـلــى
 25ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي ،2011
يطفو هذا السؤال بقوة على السطح ،في ظل
إج ــراءات وتــدابـيــر يعمل النظام الحاكم في
مصر على تكريسها الغتيال هــذه الــذكــرى،
وتـغـيـيـبـهــا حـتــى م ــن ذاكـ ــرة امل ـصــريــن .ولــم
يتوان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
مــرارًا ،آخرها قبل نحو شهر ،عن التخويف
مـمــا حـصــل ف ــي  25يـنــايــر  ،2011وك ـيــف أن
ال ـب ــاد «ك ــان ــت س ـت ـض ـيــع» ،وال ـت ـشــديــد على
ضــرورة عــدم تكرار املسار نفسه مــرة ثانية.
هذا الكالم ُيترجم بواقع عملي يسير النظام
ال ـح ــاك ــم ع ـل ـيــه م ـنــذ م ــا ب ـعــد االنـ ـق ــاب على
الثورة في يونيو/حزيران  ،2013لبناء وقائع
جديدة تستهدف فعليًا مسح هذا الحدث من
ذاكـ ــرة امل ـصــريــن ،ورب ــط ال ـث ــورة ب ــ«ال ـخــراب
وال ــدم ــار» ،حتى ال يفكر أحــد فــي تـكــرار هذا
الحراك من جديد.
ي ـت ـج ـلــى ذل ـ ــك فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـت ــرت ـي ـب ــات
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ال ـت ــي ت ـب ــدأ ب ـم ـح ــاول ــة ف ــرض
ً
س ــردي ــة ج ــدي ــدة خ ــاص ــة ب ــال ـن ـظ ــام ،وصـ ــوال
إلــى إج ــراء تـعــديــات على الــدسـتــور وحــذف

ثورة ينايـر

اغتيال متواصل للذكرى
ومحاولة فرض واقع جديد
الديباجة التي ّ
تمجد الثورة ،وذلك في سياق
ّ
خ ـل ــق «ج ـم ـه ــوري ــة جـ ــديـ ــدة» ل ـط ــامل ــا ت ـح ــدث
عنها املسؤولون في النظام الحالي .وترافق
كــل ذلــك مــع تــوســع إحــالــة املدنيني للمحاكم
العسكرية على ّ
ذمة قضايا سياسية ،ليسقط
ضحيتها اآلالف ،مقابل منع كــل مـحــاوالت
إلصالح وزارة الداخلية ،وجهاز الشرطة.
غير أن كل ذلك يصطدم بعوامل وسياسات
مـتـعــددة تــدفــع الجميع فــي مـصــر ،س ــواء من
ال ـقــوى ال ـثــوريــة وامل ـعــارضــة ،أو مــن املــوالــن
لـلـنـظــام وال ــداع ـم ــن ل ــه ،أو ح ـتــى م ــن داخ ــل
ال ـن ـظ ــام ن ـف ـس ــه ،ل ـل ـحــديــث ع ــن أن اس ـت ـم ــرار
األوضاع بهذا الشكل يعني حتمية الوصول

سردية خاصة بالسلطة

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

إلى لحظة االنفجار .ومن هذه العوامل حالة
ال ـت ــردي االق ـت ـص ــادي ال ـتــي تـعـيـشـهــا مـصــر،
وال ـتــي انـعـكـســت عـلــى م ـعــدالت الـفـقــر وأدت
إلــى ارتفاعها بسبب التوسع في االقتراض
داخليًا وخــارجـيــا ،وسياسات اإلنـفــاق التي
ال تراعي مصالح الطبقات الشعبية الدنيا.
ويترافق ذلــك مــع سياسات خارجية فشلت
فــي الـحـفــاظ على املـصــالــح القومية للدولة،
وأهمها قضية املياه ،ووسط حالة االنسداد
السياسي وتصاعد وتيرة القمع.
ثورة حية

أح ــد ال ـس ـيــاس ـيــن امل ـصــريــن ال ـب ــارزي ــن قــال
لـ«العربي الجديد» ،متحفظًا على ذكر اسمه،
إن ــه «بـعــد م ــرور  11عــامــا عـلــى ث ــورة يناير،
تعرضت خاللها إلى أقصى درجات التنكيل
والقمع وم ـحــاوالت اإلجـهــاض منذ اللحظة
األول ــى النــدالع ـهــا ،إال أنـهــا ال ت ــزال حـيــة في
وج ـ ــدان ال ـش ـع ــب وت ـح ــت الـ ــركـ ــام ،وس ـتــأتــي
ال ـل ـح ـظــة ال ـت ــي سـتـنـهــض ف ـي ـهــا مـ ــرة أخ ــرى
وتستعيد عافيتها وتكمل مسيرتها التي
لم تنتهِ بعد» .وأضــاف السياسي ،الذي كان
عضوًا في «جبهة اإلنقاذ»« :كنا نعتقد أن ما
حدث في الثالثني من يونيو /حزيران ،2013
هو موجة ثانية لثورة يناير ،لكن الواقع بعد
نحو تسع سـنــوات ،أثبت أنها كانت ضربة
عـنـيـفــة ل ـل ـثــورة ،تــرتــب عـلـيـهــا االرت ـ ــداد إلــى
وضع أسوأ مما كان قبل يناير  ،2011لكنها
لم تقتل الثورة».
وأوض ــح أن «األوض ــاع التي تعيشها البالد
اآلن تبشر بموجة جديدة من الـثــورة ،وهذا
أم ــر ال ش ــك ف ـيــه ،ول ـك ــن يـبـقــى الـ ـس ــؤال متى
يحدث ذلــك؟» .وأضــاف« :هــذا ســؤال ال يمكن
ألحد اإلجابة عنه مهما حاول قراءة املشهد
وتحليله ،فهي لحظة تاريخية تأتي كضربة
ب ــرق غـيــر مـتــوقـعــة ،تتشكل قبلها وتـتـكــون

فــي الـسـمــاء بـفـعــل عــوامــل مـتـعــددة ال يــراهــا
َ
يفاجؤون بها تضرب مرة
الكثيرون ولكنهم
واحدة من دون سابق إنذار» .وتابع« :هذا ما
حدث في يناير  ،2011فنحن كقوى سياسية
دع ــون ــا قـبـلـهــا ال ـن ــاس ل ـل ـنــزول إل ــى ال ـش ــارع
كما دعوناهم في يناير ،وكثير منا لم يكن
يتوقع أن تحظى الــدعــوة بصدى واســع ،إذا
كــانــوا يـتــوقـعــون بـعــض ال ـع ـشــرات ينظمون
مسيرة هنا أو هـنــاك أو يقفون على ساللم
نقابة الصحافيني كما كان يحدث في العادة،
ثم يذهب كل إلى منزله بعد ذلك» .ولفت إلى
أن ما حدث في الواقع واستمر  18يومًا تالية
حتى  25يناير «كان كالصاعقة التي هدمت
نظامًا ديكتاتوريًا ظل في الحكم ملدة ثالثني
سنة ،بمنتهى السهولة».
ورأى املعارض الـبــارز ،أن «السيناريو الذي
حــدث فــي يناير  ،2011يمكن أن يـتـكــرر ،في
ّ
ظــل سياسات اإلفـقــار الـتــي يتبعها النظام،
واالقـ ـت ــراض م ــن ال ـخ ــارج وال ــداخ ــل بـشــراهــة
ومن دون التحسب لتبعات ذلك على األجيال
امل ـق ـب ـل ــة ،واالنـ ـ ــدفـ ـ ــاع فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـحــريــر
االقتصادي ،وتعويم العملة ،ورفع يد الدولة
عــن الـفـقــراء ،وإلـغــاء الــدعــم ،وتقليل النفقات
االجتماعية للحدود الدنيا ،ووقف التوظيف
الحكومي» .وأض ــاف إلــى ذلــك «بقية شــروط
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ال ـت ــي ك ــان يتحفظ
عليها نظام الرئيس املخلوع حسني مبارك،
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى الـ ـح ــد األدن ـ ـ ــى م ــن ال ـض ـمــان
االجتماعي الــذي كــان يعتقد أنــه سيوفر له
الحماية من الغضب الشعبي ،لكنه مع ذلك
ثارت الجماهير».
وقــال إن «مــا يثبت عظمة ثــورة يناير ،أنها
صاغت شعارها بما يتسق تمامًا مع مطالب
ال ـج ـمــاه ـيــر ،ف ـص ـكــت ش ـع ــار (ع ـي ــش -حــريــة
عــدالــة اجتماعية) وهــو الشعار الــذي هتفب ــه امل ـت ـظــاهــرون ال ــذي ــن خ ــرج ــوا إل ــى م ـيــدان

إن «الـ ـبـ ـل ــد ال ي ـت ـح ـمــل ثـ ـ ــورة جـ ــديـ ــدة ،ول ــو
ح ــدث ذل ــك فــإنــه سـيـكــون نـتـيـجــة سـيــاســات
الحكومة ،التي يجب أن تنظر ألحوال الناس
بجدية بعيدًا عن املشروعات الوهمية التي
ال ت ـع ــود ب ـف ــائ ــدة ع ـل ــى الـ ـشـ ـع ــب» .ورأت أن
«الـ ـق ــرارات الـتــي اتـخــذهــا الــرئـيــس السيسي
في  19يناير الحالي ،والخاصة برفع الحد
األدنــى لألجور وتوفير فــرص عمل وصرف
ح ــواف ــز لـلـمــوظـفــن ،قـبـيــل ذكـ ــرى  25يـنــايــر،
دليل على أن الحكومة تعلم جيدًا أن األحوال
االقـتـصــاديــة للشعب سـيـئــة ،ولــذلــك تـحــاول
رفع معنوياته».
ولـفـتــت الـبــرملــانـيــة املـصــريــة إل ــى أن حكومة
ما قبل يناير « 2011أعلنت في اليوم نفسه
( 19يناير) نفس ال ـقــرارات الـتــي أعـلــن عنها
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـي ـس ــي ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،إذ أع ـل ـن ــت عــن
وظائف جديدة ،ورفــع الحد األدنــى لألجور،
وأنها سوف تحقق في شكاوى املواطنني ،في
محاولة لتفادي أي غضب شعبي محتمل،
وهــو مــا حــدث بالفعل وأط ــاح الـنـظــام كله».
وقالت إنه «منذ عام  ،2014وحتى قبل قرار
تـعــويــم الـجـنـيــه ،انخفضت العملة املصرية
بنسبة كبيرة أم ــام الـعـمــات األجنبية ،كما
أن الحد األدنى السابق ( 2400جنيه) لم يتم
تطبيقه فــي هيئات كثيرة بــالــدولــة ،بحجة
عدم وجود ميزانية».
تشي األوضاع المعيشية باحتمال تفجر الغضب الشعبي (محمد الشاهد/فرانس برس)

تقارير أمنية تحذر
من تبعات السياسات
الحكومية على الناس
ال ينتظر مشاركون
سابقون في الثورة أي
إصالح من النظام الحالي

مصر :محاكمات عسكرية للمدنيين وتعذيب في السجون
بعد  11عامًا على ثورة
يناير ،كرّس النظام في
مصر أسلوب محاكمة
المدنيين عسكريًا ،فضًال
عن تعذيب السجناء في
السجون وأقسام الشرطة
القاهرة ـ العربي الجديد

ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار  ،2011وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ــان ــت
ال ـح ـمــاســة ع ـلــى أش ـ ّـده ــا وال ـت ـفــاخــر بـشـعــار
«الجيش والشعب إيد واحدة» يتردد في كل
مكان خارج نطاق امليدان ،كانت هناك صفعة
ك ـبــرى مـبـكــرة تتمثل فــي تـحــويــل مجموعة
كبيرة من املدنيني للمحاكم العسكرية على
ّ
ذمــة قضايا سياسية ،من دون إحالتهم إلى
قاضيهم الطبيعي ،ليتسع ثقب املحاكمات
الـعـسـكــريــة لـلـمــدنـيــن مـنــذ ذل ــك ال ـحــن .رغــم
أن امل ـحــاك ـمــات الـعـسـكــريــة لـلـمــدنـيــن كــانــت
موجودة قبل ثــورة  25يناير/كانون الثاني
 ،2011لكنها زادت بكثرة في أعقاب الثورة،
وسقط ضحيتها اآلالف ،بحسب التقديرات
الحقوقية ،التي توصلت آنذاك إلى أن الذين
مثلوا أمام القضاء العسكري من يناير 2011
إلى أغسطس/آب من العام عينه بلغ أكثر من
 11ألف مدني.
وفي السياق ،أشارت منظمة «هيومن رايتس
ووت ـ ــش» إلـ ــى أنـ ــه خـ ــال األشـ ـه ــر الـثـمــانـيــة
األول ـ ــى م ــن ح ـكــم امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ،تمت
محاكمة  12ألف مدني أمام محاكم عسكرية،
أي أكثر من إجمالي عدد املدنيني الذين تمت
محاكمتهم عسكريًا في زمن الرئيس املخلوع
ً
حسني مـبــارك ،مشيرة إلــى أن أطـفــاال كانوا
مــن بــن ه ــؤالء .وأف ــادت بــأن الجميع خضع
«مل ـحــاك ـمــات عـسـكــريــة غـيــر ع ــادل ــة ،ل ــم تكفل
لهم إج ــراءات التقاضي السليمة األساسية
املتوفرة في املحاكم املدنية» .وكانت املواجهة

الصادمة فــي  9مــارس  ،2011عندما اعتدت
ق ــوات مــن الجيش املـصــري على متظاهرين
في ميدان التحرير ،وتم اعتقال حوالي 190
وإجراء «كشوف عذرية»
متظاهرًا على األقل،
ُ
عـلــى نـحــو  17س ـي ــدة ،وأح ـي ــل الـجـمـيــع إلــى
املحاكم العسكرية .وبعد محاكمات عسكرية
ل ــم ت ــزد م ــدده ــا ع ــن  30دق ـي ـقــة ف ـق ــط ،قضت
املحكمة العسكرية املصرية ،بسجن السيدات
ال ـ  17عامًا واح ـدًا مع إيقاف التنفيذ بتهمة
«البلطجة».
في املقابل ،استغرق األمــر تسعة أشهر قبل
إحــالــة النيابة العسكرية القضية الخاصة
بـ ــادعـ ــاءات ك ـش ــوف ال ـع ــذري ــة إلـ ــى املـحـكـمــة.
وعلى الرغم من اتهامه بارتكاب «فعل علني
م ـخــل ب ــال ـح ـي ــاء» و«إه ـ ـمـ ــال إط ــاع ــة األوام ـ ــر
ال ـع ـس ـكــريــة» ،إال أن ال ـض ــاب ــط أح ـم ــد ع ــادل،
امل ـت ـه ــم ال ــوح ـي ــد ف ــي ال ـق ـض ـي ــة ،ح ـص ــل عـلــى
حكم بــالـبــراءة مــن جميع االتـهــامــات فــي 11
م ـ ــارس  .2012وتـ ــوالـ ــت م ــن ب ـع ــده ــا وق ــائ ــع
مـحــاكـمــة املــدنـيــن أم ــام الـقـضــاء الـعـسـكــري،
وســط تصديق قطاعات واسـعــة مــن الشعب
ل ـلــروايــة ال ـص ــادرة عــن املــؤسـســة العسكرية
املصرية ،ووسط تنامي التشريعات املغلظة
للعقوبات في القوانني العسكرية .ويضاف
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،الـ ـت ــوس ــع فـ ــي حـ ـ ـ ــاالت م ـحــاك ـمــة
امل ــدن ـي ــن أم ـ ــام امل ـح ــاك ــم ال ـع ـس ـكــريــة .وفـشــل
املدافعون عن حقوق اإلنسان وعدد كبير من
القوى السياسية ،في حظر محاكمة املدنيني
أم ــام ال ـق ـضــاء الـعـسـكــري أث ـنــاء إعـ ــداد لجنة
الخمسني ملسودة دستور  ،2014الــذي ّ
تمت
املوافقة عليه في استفتاء شعبي.
وجاء االستخدام املوسع للمحاكم العسكرية
ملحاكمة املدنيني ،في وقت حاول فيه الجيش
طـمــأنــة امل ـصــريــن إل ــى أن ــه يـعـمــل عـلــى صـ ّـد
النشاط اإلجرامي في البالدّ .
وعدلت املؤسسة
العسكرية املـصــريــة قــانــون الـعـقــوبــات فــي 1
مــارس  ،2011بموجب صالحيات تشريعية
ممنوحة بحسب اإلعالن الدستوري بتاريخ
 13فـبــرايــر/شـبــاط  .2011وبـنــاء عليه ،تمت
إضــافــة جــريـمــة «الـبـلـطـجــة» إل ــى املـ ــادة 375
مـ ـك ــرر وم ـ ـ ــادة  375مـ ـ ـك ـ ــرر(أ) ت ـح ــت مـسـمــى

«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».
وبـ ـع ــد م ـ ـحـ ــاوالت ج ــاه ــدة ل ـب ـعــض أع ـض ــاء
اللجنة لحصر الجرائم التي تستدعي املثول
أمام القضاء العسكري في املادة ّ  201املنظمة
ل ــذل ــك ف ــي دسـ ـت ــور  ،2014الـ ـت ــف ــت الـسـلـطــة
التنفيذية على ما أقره الدستور ووافق عليه

تصدى النظام لكل
محاوالت إصالح جهاز
وزارة الداخلية

املصريون باألغلبيةّ ،
وأقرت مرسومًا بقانون
جعل املصريني جميعًا عرضة للمثول أمام
الـقـضــاء الـعـسـكــري فــي أي وق ــت .ثــم فــي عــام
 ،2014أص ــدر الــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الفتاح
السيسي ،القانون رقم  136لسنة  ،2014الذي
أعطى املحاكم العسكرية الحق في محاكمة
املــدن ـيــن مل ــدة عــامــن كــام ـلــن .وخ ــال الـعــام
األول م ــن ح ـكــم ال ـق ــان ــون ،ت ـمــت إح ــال ــة نحو
 4آالف م ــدن ــي إل ــى امل ـحــاك ـمــات الـعـسـكــريــة،
فــي مـخـ ّـالـفــة لـلــدسـتــور ولـلـمــواثـيــق الــدولـيــة
ال ـتــي وق ـعــت عليها م ـصــر .وف ــي الـفـتــرة بني
أكتوبر/تشرين األول  2014وم ــارس ،2016
تمت محاكمة نحو  7400مدني أمام املحاكم
العسكرية ،وفقًا لتقديرات حقوقية.
وأخ ـي ـرًا فــي أكـتــوبــر امل ــاض ــي ،واف ــق مجلس
النواب املصري ،بصفة نهائية على تعديل
ّ
مقدم من الحكومة حول بعض أحكام قانون
تأمني وحماية املنشآت العامة والحيوية رقم

سجن القناطر للنساء في محافظة القليوبية (خالد دسوقي/فرانس برس)

 136لسنة  ،2014الـقــاضــي بــإحــالــة املدنيني
إل ــى املـحــاكـمــات الـعـسـكــريــة .ومـنــح الـقــانــون
وزير الدفاع (في غير حالة الطوارئ) سلطة
اتـخــاذ تدابير تـعــادل مــا ُيتخذ فــي ظــل هذه
الحالة .وقضى التعديل بإلغاء توقيت العمل
بأحكام القانون ّ
وفك ارتباطه بمدة محددة،
ً
كما كان معموال به كإجراء استثنائي لفترة
محددة (عامني) .وبموجب ذلك تخضع كافة
ال ـجــرائــم ال ـتــي تـقــع عـلــى امل ـن ـشــآت وامل ــراف ــق
واملمتلكات الـعــامــة والـحـيــويــة الختصاص
ال ـق ـضــاء ال ـع ـس ـكــري ،وذلـ ــك اع ـت ـب ــارًا م ــن 28
أكتوبر .2021
وال ـ ــاف ـ ــت أن الـ ـنـ ـظ ــام تـ ـص ــدى جـ ــاه ـ ـدًا لـكــل
مـ ـح ــاوالت إص ـ ــاح ج ـه ــاز وزارة الــداخ ـل ـيــة
املـصــريــة ،س ــواء مــن خ ــال محاكمة قـيــاداتــه
امل ـت ـه ـمــن ب ــال ـت ـع ــذي ــب ،أو إج ـ ـ ــراء ت ـغ ـي ـيــرات
هيكلية فــي قطاعاته ،أو حتى إع ــادة النظر
فــي مـنــاهــج كـلـيــات الـشــرطــة .وحــوكــم قضاة
وحقوقيون في مصر ،بسبب دراسة ّ
أعدوها
مل ـن ــاه ـض ــة ال ـت ـع ــذي ــب فـ ــي الـ ـسـ ـج ــون وم ـق ــار
االحتجاز املختلفة .وسبق أن قالها السيسي
صــراحــة بـعــد تــولـيــه مـقــالـيــد الـحـكــم« :هـنــاك
مــؤسـســات ال تتحمل االن ـت ـقــاد ألن ـهــا تتأثر
بذلك ،مثل مصطلح إصالح الداخلية».
ّ
ووثـ ـق ــت ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـن ـظ ـمــات الـحـقــوقـيــة
ح ـصــول ارتـ ـف ــاع م ـطــرد ف ــي أع ـ ــداد الــوف ـيــات
ً
داخل أماكن االحتجاز ،فضال عن عدم سماح
السلطات املـصــريــة للجنة الصليب األحمر
بتفقد أوضــاع السجون .وذكر تقرير لوزارة
الخارجية األميركية عن حالة حقوق اإلنسان
فــي مـصــر لـعــام  ،2020أن الـتـعــذيــب أسـلــوب
شائع في أقسام الشرطة ومــراكــز االحتجاز
األخــرى في وزارة الداخلية ،وأن اإلفــات من
العقاب يشكل ظاهرة خطيرة بني قوات األمن.
وفي آخر تقرير له في  21أكتوبر املاضي ،أكد
مركز القاهرة لحقوق اإلنـســان ،الــذي يعمل
مــن بــاريــس ،أن التعذيب فــي مصر ممارسة
مـنـهـجـيــة يـنـعــم مــرتـكـبــوهــا ب ــإف ــات ت ــام من
العقاب .وأكد التقرير أن الدولة املصرية توفر
ملرتكبي التعذيب مناخًا مالئمًا لإلفالت من
العقاب.

ال ـت ـحــريــر وان ـت ـش ــروا ف ــي م ـيــاديــن وشـ ــوارع
أخـ ــرى ف ــي م ـصــر أث ـن ــاء ثـ ــورة  25ي ـنــايــر من
أجــل تحقيق املـطــالــب الـتــي نــص عليها هذا
الشعار» .وأضاف أن «تلك املطالب لم تحقق
حتى اآلن ،فماليني املصريني ال يستطيعون
اآلن الـعـيــش ب ـكــرامــة فــي ظــل ال ـغــاء والـفـقــر
املـنـتـشــر ،حـتــى أنـهــم أصـبـحــوا مـهــدديــن من
قبل الحكومة فــي لقمة العيش نفسها ،مع
تكرار الرئيس السيسي وحكومته الحديث
ع ــن ض ـ ـ ــرورة رف ـ ــع ال ــدع ــم ع ــن الـ ـخـ ـب ــز» .أم ــا
بالنسبة للحرية ،فقال إن «القاصي والداني
يعرف الوضع املتدهور في قضية الحريات،
والتي هي باملناسبة ال تقتصر على النخبة

مــن السياسيني واملـعــارضــن والصحافيني،
لكنها تمتد إلــى جميع طوائف املجتمع من
العمال والفالحني واملوظفني ،فالجميع اآلن
في مصر مسلوب الحرية بشكل أو بآخر».
وع ـ ــن ق ـض ـي ــة ال ـ ـعـ ــدالـ ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ق ــال
السياسي إن «نظام  3يوليو ،أثبت انحيازه
ً
صراحة منذ اليوم األول ،بأكثر من وسيلة،
إل ــى طـبـقــة األغ ـن ـيــاء ال ال ـف ـق ــراء» ،مضيفًا أن
«سياساته تخدم فقط الطبقة الغنية من دون
غيرها والتي ال تمثل أكثر من  5في املائة من
الشعب ،هــم الــذيــن لديهم الـقــدرة على شــراء
املنازل الفخمة في «كومباوندات» العاصمة
اإلداري ـ ــة ومــديـنــة الـعـلـمــن ال ـجــديــدة ،والـتــي
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يـقــدر سـعــر أق ــل وح ــدة سكنية بـهــا بخمسة
م ــاي ــن ج ـن ـي ــه (نـ ـح ــو  318ألـ ـ ــف دوالر)».
وتــابــع« :أم ــا بــاقــي نسبة الـ ــ 95فــي املــائــة من
ال ـش ـعــب ،فـتـعــانــي أش ــد امل ـع ــان ــاة ف ــي تــوفـيــر
أبسط الحقوق اإلنسانية من املأكل وامللبس
والـتـعـلـيــم وال ـص ـحــة ،وبــال ـتــالــي ف ــإن قضية
العدالة االجتماعية ضائعة تمامًا في نظام
 3يوليو».
خشية من انفجار

بــرملــان ـيــة ســاب ـقــة مــوال ـيــة ل ـن ـظــام الـسـيـســي،
«تخشى بشدة من لحظة االنفجار» .وقالت
فــي تصريحات خــاصــة لــ«الـعــربــي الجديد»

وع ــن ال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي أع ـل ــن عـنـهــا الـسـيـســي
برفع الحد األدنــى لألجور إلــى  2700جنيه،
وغ ـيــرهــا ،أك ــدت م ـصــادر خــاصــة لــ«الـعــربــي
الجديد» أنها «جاءت نتيجة تقارير رفعتها
أجهزة أمنية إلى رئاسة الجمهورية ،تحذر
من تبعات السياسات الحكومية وتأثيرها
السلبي على الناس ،األمر الذي يهدد بغضب
شعبي».
وأوض ـحــت امل ـصــادر أن «مـثــل هــذه التقارير
ت ـكــون دوري ـ ــة وه ــي تـقـلـيــد مـتـبــع ف ــي مصر
ف ــي األن ـظ ـم ــة ال ـســاب ـقــة ،ول ـك ــن ال ـن ـظــر إلـيـهــا
وتـنـفـيــذ م ــا فـيـهــا م ــن ت ــوص ـي ــات ،ال يـحــدث
دائـ ـ ـم ـ ــا ،ل ـك ـن ــه يـ ـك ــون م ــرت ـب ـط ــا ب ـم ـنــاس ـبــات
بعينها ،خـصــوصــا إذا كــانــت املـنــاسـبــة هي
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ذكــرى ثــورة  25يناير ،ولــذلــك أعلن الرئيس
عــن تـلــك الـ ـق ــرارات» .وإضــافــة إل ــى رف ــع الحد
األدنى ،أقرت السلطات عالوتني بتكلفة نحو
 8مـلـيــارات جنيه ،األول ــى دوري ــة للموظفني
املخاطبني بقانون الخدمة املدنية بنسبة 7
في املائة من األجر الوظيفي ،والثانية عالوة
خ ــاص ــة لـلـعــامـلــن غ ـيــر امل ـخــاط ـبــن بـقــانــون
الخدمة املدنية بنسبة  13في املائة من املرتب
األس ــاس ــي .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،تـمــت زي ــادة
الـحــافــز اإلضــافــي لـكــل مــن املـخــاطـبــن وغير
املـخــاطـبــن بـقــانــون الـخــدمــة املــدنـيــة بتكلفة
إجمالية حوالي  18مليار جنيه ،واإلعالن عن
تعيني  30ألف مدرس سنويًا ملدة  5سنوات،
واعـ ـتـ ـم ــاد ح ــاف ــز إضـ ــافـ ــي ج ــدي ــد ل ـت ـطــويــر
املعلمني بقطاع التعليم بنحو  3.1مليارات
جـنـيــه ،وتـخـصـيــص مـبـلــغ  1.5مـلـيــار جنيه
لـتـمــويــل ح ــاف ــز الـ ـج ــودة اإلض ــاف ــي ألع ـضــاء
هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.
أح ـ ــد شـ ـب ــاب ث ـ ـ ــورة ي ـن ــاي ــر الـ ـس ــابـ ـق ــن ،ق ــال
ف ــي تـصــريـحــات ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن ــه ال
ينتظر إصالحًا من النظام الحالي على كل
املستويات ،سواء االقتصادية واالجتماعية،
أو ال ـس ـيــاس ـيــة .وأض ـ ــاف «أن ال ـن ـظــام أثـبــت
معاد لهذا
خالل سنوات حكمه الثماني ،أنه
ٍ
الشعب ،وهو ما يخالف القسم الــذي أقسمه
الرئيس عند تسلمه الحكم وهــو (أن يرعى
م ـص ــال ــح ال ـش ـع ــب رع ــاي ــة ك ــامـ ـل ــة)» .وت ــاب ــع:
«سقط املاليني من املنتمني للطبقة الوسطى
فــي بــراثــن الفقر بعد أن كــانــوا يعيشون في
ال ـح ــد األدن ـ ــى م ــن ال ـك ــرام ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ،كما
ُسـجــن ع ـشــرات اآلالف مــن الـشـبــاب لسنوات
مــن دون مـحــاكـمــات ،ومل ـجــرد أنـهــم عــارضــوا
النظام» .ورأى أن «اإلصــاح من الــداخــل أمر
مستبعد تمامًا ،ال سيما مع إصــرار النظام
عـلــى إح ـكــام سـيـطــرة الـجـيــش عـلــى مفاصل
ال ــدول ــة ،وي ــد األم ــن الـتــي ت ــزداد بطشًا يومًا
بعد آخر ،والتي تواجه أي محاولة للتعبير
عــن الغضب بعنف كما حــدث فــي تظاهرات
سبتمبر/أيلول .»2019
وقال القيادي الثوري السابق« :أنا لست قلقًا
مــن تــأخــر عملية الـتـغـيـيــر ،ألن ال ـنـظــام اآلن
يعتقد أنــه أحكم السيطرة على البلد بما ال
ً
يترك مجاال للثورة عليه ،ولكن الحقيقة أن
طبيعة ال ـث ــورات أن ـهــا ت ـكــون نتيجة تفاعل
عوامل عــدة ،وهو ما يحدث حاليًا ،ثم تأتي
بـشـكــل طـبـيـعــي لـتـنـقــذ ال ــدول ــة مـمــن يــدعــون
أنهم يدافعون عن الدولة».
تكرار تصرفات نظام مبارك

في اإلطار نفسه ،رأى خبير سياسي مصري،
تـحــدث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» طــالـبــا ع ــدم ذكــر
اسمه ،أن «النظام الحالي استسهل الضغط
عـلــى املــواطـنــن الـبـسـطــاء ،ظـنــا مـنــه أنـهــم لن
يكون بمقدورهم إظهار الغضب مجددًا ،في
ظل القبضة األمنية ،وترسانة القوانني التي
ّ
تكبل أي دعوات من شأنها إظهار الغضب ،من
دون أن يدرك أن نظام مبارك تعامل بالعقلية
ً
نفسها» .وتابع أن «النظام بدال من أن يبحث
ّ
ع ــن مـ ـص ــادر إلص ـ ــاح ال ـخ ـلــل ال ـ ــذي ســبـبـتــه
سياساته ،وأدت إلى عجز املوازنة بعيدًا عن
جيوب الفقراء ،ومحدودي الدخل ،قام بفرض
املــزيــد مــن الـضــرائــب عليهم» .وشــدد على أن
ّ
«الـسـيــاســات الـتــي يتبعها الـنـظــام الـحــالــي،
والـتــي يتعامل مــن خاللها بسياسة العصا
الـغـلـيـظــة ،غ ـيــر مـسـبــوقــة وس ـي ـتــرتــب عليها
زيادة معدل الفقر ،ومن دون أن يدري سيكون
االنفجار آتيًا ال محالة».

تبون في القاهرة :تنسيق المواقف قبل القمة العربية
تصب زيارة الرئيس الجزائري
عبد المجيد تبون إلى
القاهرة ،في إطار البحث
والتوافق على أجندة
القمة العربية المنتظرة
في الجزائر هذا العام،
وتقليص الخالفات
الجزائر ـ عثمان لحياني

بعد أكثر من شهر من إرجائها ،بدأ الرئيس
ال ـجــزائــري عـبــد املـجـيــد ت ـبــون ،أم ــس اإلثـنــن،
زيــارة رسمية إلــى القاهرة ،تــدوم يومني ،في
ثــالــث خ ــروج إقليمي لــه منذ توليه الرئاسة
في ديسمبر/كانون األول  ،2019بعد زيارتني
س ــاب ـق ـت ــن أج ــراهـ ـم ــا إل ـ ــى كـ ــل مـ ــن ال ــري ــاض
وتــونــس .وتـعــد زي ــارة ت ـبــون ،ال ــذي استقبله
أمــس الرئيس املـصــري عبد الفتاح السيسي
فــي م ـطــار ال ـقــاهــرة ،األولـ ــى لــرئـيــس جــزائــري
إلــى مصر منذ الــزيــارة التي أجــراهــا الرئيس
الـجــزائــري الــراحــل عبد العزيز بوتفليقة في
عام  .2000ووصفها بيان للرئاسة الجزائرية،
ال ــزي ــارة بــأنـهــا «زيـ ــارة عـمــل وأخـ ــوة» .وقــالــت
وكالة األنباء الجزائرية الرسمية إنها «فرصة
لتعزيز العالقات التاريخية والسياسية بني
البلدين وتوسيع مجاالت التعاون الثنائي،
وم ــواص ـل ــة ال ـت ـن ـس ـيــق والـ ـتـ ـش ــاور حـ ــول أهــم
الـقـضــايــا الـعــربـيــة واإلقـلـيـمـيــة ذات االهـتـمــام
املشترك» .وتأتي زيارة تبون إلى القاهرة في
ظرف عربي خاص ،يسبق عقد القمة العربية
ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،وال ـت ــي ال ت ـ ــزال ت ـت ــأرج ــح على
صعيد الـتــاريــخ واألج ـنــدة السياسية بسبب
مستوى قياسي من التباين في املواقف إزاء
ع ــدد مــن املـلـفــات الـعــربـيــة .وت ـضــاف إل ــى ذلــك
ك ـ ّـراس ــة م ــن ال ـن ـق ــاط ال ـخــاف ـيــة ب ــن ال ـجــزائــر
ومـصــر بـشــأن أزم ـتــي ليبيا وتــونــس واملـلــف
الفلسطيني ،بحيث قد ال تكفي زيــارة واحدة

لـحـسـمـهــا .وت ـف ــرض  3م ـل ـفــات نـفـسـهــا خــال
الــزيــارة ،تتعلق أساسًا بالقمة العربية التي
تعتزم الـجــزائــر استضافتها منتصف العام
ال ـح ــال ــي ،وال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي عــاقــة
بمبادرة الجزائر الستضافة مؤتمر الفصائل
الفلسطينية ،وملف األزمة في ليبيا .ويسعى
تـبــون إلــى استكشاف املــوقــف املـصــري بشأن
ه ـ ــذه املـ ـلـ ـف ــات ،وحـ ـس ــم الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي ت ـبــدو
متباينة حولها بني الطرفني.
وتفرض القمة العربية نفسها كملف رئيسي
ف ــي ه ــذه ال ــزي ــارة بـسـبــب ال ـث ـقــل امل ـص ــري في
الـجــامـعــة الـعــربـيــة ،وبـسـبــب حـجــم املـعــوقــات
الـسـيــاسـيــة املــرت ـب ـطــة ب ـج ــدول أع ـم ــال الـقـمــة.
وت ــراه ــن ال ـج ــزائ ــر ع ـلــى إسـ ـن ــاد م ـص ــري فــي
مــا تطرحه مــن اشـتــراطــات لعقد الـقـمــة ،التي
ت ـع ـت ــزم ال ـج ــزائ ــر اقـ ـت ــراح ت ــاري ــخ ج ــدي ــد لـهــا
يتزامن أو يقترب مــع احتفال الـبــاد بذكرى
س ـت ـي ـن ـيــة االسـ ـتـ ـق ــال (ف ـ ــي  5ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز
املقبل) .كما تراهن الجزائر على جعل القضية
الفلسطينية نقطة مركزية فــي جــدول أعمال
القمة ،باإلضافة إلــى ملف عــودة سورية إلى
مـقـعــدهــا ف ــي ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة ،ومــوضــوع
إصـ ــاح الـجــامـعــة الـعــربـيــة ومــراج ـعــة آلـيــات
العمل العربي املشترك الــذي تسعى الجزائر
إل ــى إدراج ـ ـ ــه ف ــي أج ـن ــدة ال ـق ـم ــة .وكـ ــان سبق
ل ـل ـجــزائــر أن ط ــرح ــت امل ـل ــف األخـ ـي ــر املـتـعـلــق
بالجامعة الـعــربـيــة ،فــي الـقـمــة الـعــربـيــة التي
احـتـضـنـتـهــا ع ــام  ،2005وه ــو م ـلــف يـحـتــاج
إل ــى م ـش ــاورات معمقة مــع مـصــر خـصــوصــا،
قـبــل اق ـت ــراح أي صـيــغ محتملة لـطــرحـهــا في
القمة املقبلة .ويعد هذا امللف حيويًا للجانب
املصري ،العتبارات عدة منها تمسك الجزائر
بمطلب تدوير منصب األمني العام للجامعة،
ً
بدال من إبقائه بيد مصر.
وي ـع ــرب ع ــدد م ــن امل ــراق ـب ــن الـسـيــاسـيــن عن
اع ـت ـقــادهــم ب ــأن ال م ـنــاص أمـ ــام ال ـج ــزائ ــر من
العمل على نقاط التوافق مع مصر وتعزيزها
ل ـصــالــح ت ـقــويــة مــوقـفـهــا ف ــي ال ـق ـمــة الـعــربـيــة
املقبلة وف ــي بــاقــي االسـتـحـقــاقــات اإلقليمية.
ويـشـ ّـدد أستاذ العلوم السياسية والعالقات
الــدول ـيــة ،زهـيــر بــوعـمــامــة ،عـلــى أن «الـجــزائــر

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

تبحث الزيارة القمة
العربية والقضية
الفلسطينية وليبيا
تدرك جيدًا أهمية املوقف والدور املصري في
إنـجــاح الـقـمــة» .وبــرأيــه فــي حــديــث لـ«العربي
الـجــديــد» ،فــإن مصر «دول ــة املـقــر ولـهــا تأثير
تقليدي واضــح على منظومة العمل العربي
امل ـش ـتــرك ،والــرئ ـيــس تـبــون يــريــد أن يستثمر
في التقارب الكبير الــذي حصل بني البلدين،
ألج ــل ال ــدف ــع بــال ـقــاهــرة لـلـعـمــل م ــع ب ــاده في
اتجاه تهيئة أجواء تصالحية وتوافقية تمكن
الجزائر من استجماع عوامل إنجاح القمة».
وي ــرى أس ـتــاذ الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة والـعــاقــات
ال ــدولـ ـي ــة أن «الـ ـق ــاه ــرة ت ـل ـت ـقــي م ــع ال ـج ــزائ ــر
ف ــي ب ـع ــض م ـل ـف ــات أجـ ـن ــدة ال ـق ـم ــة ،وأب ــرزه ــا
املــوضــوع الشائك ال ــذي تمثله ع ــودة سورية
إلـ ــى ال ـحــاض ـنــة ال ـع ــرب ـي ــة ،خ ـصــوصــا بـعــدمــا

أقــدمــت بعض الـعــواصــم العربية على إعــادة
االتصاالت السياسية مع دمشق ،ومصر من
هذه الدول» .ومن دون شك ،فإن ملف املصالحة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة يـ ـف ــرض ن ـف ـس ــه عـ ـل ــى أجـ ـن ــدة
امل ـبــاح ـثــات الـسـيــاسـيــة ب ــن الــرئ ـي ـســن ،بعد
دخول الجزائر على خط امللف من خالل دعوة
تبون الفصائل الفلسطينية إلى االجتماع في
الجزائر .واستقبلت الجزائر فعليًا األسبوع
املــاضــي ق ـي ــادات حــركــات «ف ـتــح» و«ح ـمــاس»
و«الجبهة الديمقراطية» و«الجبهة الشعبية»
واستلمت أوراقًا سياسية تتضمن مقترحات
حـ ــول إنـ ـه ــاء االن ـق ـس ــام ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وه ــذه
الخطوة قد تنظر إليها القاهرة بعني الريبة.
وضمن هــذه األج ــواء ،تمثل الــزيــارة مناسبة
ل ـلــرئ ـيــس ت ـب ــون ل ـش ــرح امل ـ ـبـ ــادرة ال ـجــزائــريــة
وظروفها ،لرفع أي التباس سياسي ،تأسيسًا
على الـعــاقــة التاريخية الـقــويــة للجزائريني
بــال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ول ـ ـكـ ــون امل ـ ـبـ ــادرة
الجزائرية مـحــدودة زمنيًا ،ومرتبطة بــإرادة
جزائرية لجعل القمة املقبلة «قمة فلسطني».
وال ي ـقــل م ــوض ــوع امل ـصــال ـحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
حساسية بالنسبة للجزائر ومصر ،عن امللف

الليبي ال ــذي يعد أحــد املـلـفــات املفصلية في
العالقة املصرية  -الـجــزائــريــة ،لكون البلدين
مــن دول الـجــوار الليبي .وتبحث الــزيــارة عن
التوصل إلى رؤية مشتركة حول ليبيا تخدم
مصلحة الـبـلــديــن ،عـلــى الــرغــم مــن االخـتــاف
فــي التفاصيل ،لضمان انتقال سياسي عبر
االسـتـحـقــاقــات االنتخابية املنتظرة فــي هذا
الـبـلــد .وتـعــد ه ــذه العملية مـعـقــدة ،وال تريد
مصر كما الجزائر أن تفلت من يديهما.
وتريد الجزائر أيضًا البحث عن مداخل ممكنة
لدور مصري (دون أن يرقى إلى وساطة) في
إق ـن ــاع امل ـغ ــرب ب ـت ـعــديــل م ــواق ـف ــه ب ـمــا يسمح
بــإعــادة العالقات الجزائرية املغربية ،بنفس
القدر الــذي سمح للمغرب باملشاركة في قمة
الجزائر عام .1988
وفي هذا اإلطار ،يعتبر الكاتب املتخصص في
الشؤون السياسية ،أحسن خالص ،في حديث
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن الــرئــاســة الـجــزائــريــة
تــريــد أن تعطي زخـمــا سياسيًا خــاصــا لهذه
الــزيــارة .ويأتي ذلــك ،بحسب رأيــه ،خصوصًا
أن البلدين «أرسـيــا في الفترة األخـيــرة إطــارًا
للتشاور حــول القضايا اإلقليمية بعيدًا عن
األط ــر الـعــربـيــة واألفــري ـق ـيــة الـتـقـلـيــديــة ،على
ال ــرغ ــم م ــن وج ـ ــود ب ـعــض ال ـت ـبــايــن ال ــواض ــح
فــي امل ــواق ــف» .ويضيف خــاص أن «الـجــزائــر
تــرى أنــه من مصلحتها ضمان حد أدنــى من
التوافق الذي هو ممكن مع مصر ،عكس دول
الخليج ،خصوصًا في بعض امللفات كعودة
سورية إلى العمل العربي املشترك وإمكانية
تهيئة األجواء لجعل مشاركة املغرب في القمة
املقبلة فرصة إلعادة قطار العالقات الجزائرية
املـغــربـيــة إل ــى وضـعـهــا الـطـبـيـعــي» .وي ــرى أن
مـصــر يمكنها أن تـلـعــب دورًا فــي ه ــذا امللف
لطبيعة موقفها املتوازن بخالف دول الخليج
ال ـت ــي ت ـم ـيــل ل ـص ــال ــح الـ ــربـ ــاط .أمـ ــا ال ـق ـضــايــا
االقـتـصــاديــة والـتـعــاون فــي مـجــاالت التجارة
والـطــاقــة ،وخصوصًا الـغــاز ،فتبقى هامشية
فــي س ـي ــرورة ه ــذا املـسـتــوى مــن ال ــزي ــارات ،إذ
يبقى حجم الـتـعــاون االقـتـصــادي واملـبــادالت
التجارية بــن مصر والـجــزائــر ضعيفًا ،وهو
ّقدر بـ 747مليون دوالر خالل عام .2021
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ّ
يرتفع منسوب التوتر في شمال شرقي أوروبا ،مع عدم التوصل إلى ّ
ظل
حل بين موسكو وواشنطن لألزمة األوكرانية ،في
تعزيز أطلسي في شرق القارة ،ومناورات روسية في اإلقليم ،وتحذيرات دول غربية لرعاياها من مغبة السفر إلى أوكرانيا

سحب رعايا وحشد عسكري متبادل

تأهب أطلسي شرقًا
روسيا وأوكرانياُّ :

يتواصل ارتفاع منسوب التوتر
بــن روس ـيــا وال ـغــرب ح ــول امللف
األوكــرانــي ،بعد فشل املحادثات
بني وزيــري الخارجية األميركي والروسي
أن ـتــونــي بـلـيـنـكــن وس ـيــرغــي الف ـ ــروف ،يــوم
الجمعة املــاضــي ،في جنيف .وفيما يتوقع
أال يـتـضـمــن أي رد أم ـي ــرك ــي م ـك ـتــوب على
مطالب الـضـمــانــات الـتــي تــريــدهــا موسكو،
تــراج ـعــا لـحـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي ف ــي شــرق
أوروب ـ ــا ،أو تـعـهـدًا ب ـعــدم انـضـمــام دول في
هــذه املنطقة إلـيــه ،تــرســم جميع الـتـطــورات
ص ــورة قاتمة لـلــوضــع ،إذ تتحسب أوروب ــا
بــأجـمـعـهــا ،بـحـســب ت ـصــري ـحــات مـســؤولــي
دولها ،لحرب على األبواب .وفي هذا اإلطار،
أعلن حلف األطلسي ما يشبه حالة التأهب،
فيما تـتــوالــى تـبــاعــا دع ــوات دول ـيــة لسحب
عــائــات دبـلــومــاسـيــن مــن كـيـيــف ،وه ــو ما
اعتبرته األخيرة مبالغًا فيه.
وأعلن الناتو أمس ،أن دوله تستعد لوضع
قـ ــوات اح ـت ـيــاط ـيــة ف ــي ح ــال ــة ت ــأه ــب ،وأن ـهــا
أرسـلــت سفنًا ومـقــاتــات لتعزيز دفاعاتها
في أوروبا الشرقية ضد األنشطة العسكرية
الروسية على حــدود أوكرانيا .وقــال األمني
الـعــام للحلف ينس ستولتنبرغ إن «حلف
األطـلـســي سـيــواصــل ات ـخــاذ كــل اإلج ـ ــراءات
لحماية كل األعضاء والدفاع عنهم ،ال سيما
مــن خ ــال تـقــويــة دول الـتـحــالــف الـشــرقـيــة».
وأض ــاف« :سـنــرد دائـمــا على أي تــدهــور في
بـيـئـتـنــا األم ـن ـي ــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ع ـبــر تـعــزيــز
دفاعنا الجماعي» .وأشــار ستولتنبرغ إلى
قـ ــرارات اتـخــذتـهــا الــدن ـمــارك أخ ـي ـرًا بــإرســال
فرقاطة وطائرات حربية إلى دول البلطيق،
ودع ـ ـ ـ ــم إسـ ـب ــانـ ـي ــا الن ـ ـت ـ ـشـ ــارهـ ــا الـ ـبـ ـح ــري،
وتـحـضـيــر هــول ـنــدا «لـسـفــن ووح ـ ــدات برية
ف ــي حــالــة ت ــأه ــب» ل ـقــوة الـ ــرد ال ـســريــع ،كما
ّ
رك ــز عـلــى ع ــرض فــرنـســا إرسـ ــال ق ــوات إلــى
رومــان ـيــا ،الفـتــا إل ــى أن «ال ــوالي ــات املـتـحــدة
أوض ـ ـحـ ــت أنـ ـه ــا ت ـ ـ ــدرس زي ـ ـ ـ ــادة وج ــوده ــا
العسكري» .من جهته ،كتب وزيــر خارجية
التفيا إدغار رينكيفيش على «تويتر»« :لقد
وصـلـنــا إل ــى مــرحـلــة يـحـتــاج فيها التعزيز
العسكري الــروســي والـبـيــاروســي املستمر
في أوروبا إلى املعالجة من خالل اإلجراءات
املضادة املناسبة لحلف األطلسي» ،مضيفًا
أنــه «حــان وقــت زيــادة وجــود قــوات الحلفاء
فــي ال ـج ـنــاح ال ـشــرقــي لـلـتـحــالــف ك ــإج ــراءات
دفاع وردع».
ويأتي االستنفار األطلسي األوروبــي ،ليس
فقط ردًا على التحشيد الروسي العسكري
على الحدود مع أوكرانيا ،إذ رفعت موسكو
أيـضــا مــن وتـيــرة مـنــاوراتـهــا العسكرية في
املـنـطـقــة .وأخ ـط ــرت روس ـي ــا أيــرل ـنــدا أخـيـرًا
ب ـشــأن م ـن ــاورات بـحــريــة فــي امل ـيــاه الــدولـيــة
بالقرب من سواحلها ،وهو ما ّ
رد عليه وزير
خــارج ـيــة أيــرل ـنــدا سـيـمــون كــوفـيـنــي أم ــس،
بالقول إن هذه املناورات غير مرحب بها.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،ت ـ ـتـ ــزايـ ــد الـ ـتـ ـح ــذي ــرات
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة مـ ــن أن ال ـج ـيــش
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بوريل :ال أرى سببًا
للتهويل ما دامت
المحادثات جارية
ال ــروس ــي يــواصــل تـعــزيــز قــواتــه واالنـتـشــار
تـحـضـرًا الجـتـيــاح كبير ألوكــران ـيــا .ونقلت
ص ـح ـي ـف ــة «زود دوي ـ ـت ـ ـشـ ــه تـ ـس ــايـ ـت ــون ــغ»
األملــانـيــة ،عــن «خبير عسكري كـبـيــر» ،قوله
إن أجهزة االستخبارات باتت مقتنعة بأن
روسيا استغلت األسابيع القليلة املاضية
لتعزيز قواتها على حــدود أوكرانيا وبناء
ال ـخ ـي ــارات الـعـسـكــريــة .وأض ـ ــاف« :نـفـتــرض
أن أك ـثــر م ــن ثـلــث ال ـق ــوات ال ـبـ ّـريــة الــروسـيــة
ال ـجــاهــزة لـلـقـتــال م ــوج ــودة ه ـن ــاك» ،مـقــدرًا
عددهم بحوالي  106آالف جندي ،وهو رقم
ال يشمل بحسب قوله أفراد القوات البحرية
أو الجوية ،وال القوات املسلحة لالنفصاليني
في دونـبــاس .كما نقلت الصحيفة عن أحد
عـمــاء االس ـت ـخ ـبــارات الـســريــة قــولــه إن ــه إذا

ما غزت القوات الروسية أوكرانيا بأكملها،
فمن املتوقع حــدوث أعظم قتال في أوروبــا
منذ الحرب العاملية الثانية.
م ــن جـهـتــه ،ات ـهــم الـكــرمـلــن أم ــس ال ــوالي ــات
املـتـحــدة وال ـنــاتــو بتصعيد ال ـتــوتــر ،وأف ــاد
املتحدث باسم الكرملني دميتري بيسكوف
ب ــأن واش ـن ـطــن وح ـلــف األط ـل ـســي يـصـعــدان
الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر ع ـ ـبـ ــر «هـ ـسـ ـتـ ـي ــري ــا اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات»
و«الـخـطــوات امللموسة» ،مشيرًا فــي املقابل
ّ
إل ــى أن خـطــر ش ــن ق ــوات أوكــران ـيــة هجومًا
ضد االنفصاليني املوالني لروسيا في شرق
أوكرانيا «مرتفع للغاية» .وحــول ذلــك ،لفت
إلـ ــى أن «ط ـب ـي ـعــة هـ ــذا ال ـتــرك ـيــز ت ـش ـيــر إلــى
اس ـت ـع ــدادات ل ـه ـج ــوم» ،وأن «م ـخــاطــر مثل
هذه العملية اآلن «عالية جدًا ،وأعلى من ذي
قبل» .وقال بيسكوف« :نحن نعيش في بيئة
ع ــدوان ـي ــة .إن الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بــوتــن يـقــوم ب ــاإلج ــراءات الــازمــة» لحماية
بــاده .وحــول املحادثات مع واشنطن ،لفت
بـيـسـكــوف إل ــى أن مــوسـكــو كــانــت بانتظار
رد مـكـتــوب عـلــى مطالبها ،وسـتـقــرر مسار
عملها بعد ذلك .وحول إمكانية إجراء مزيد
من املحادثات بما فيها بني بوتني ونظيره

األميركي جو بايدن ،قال إن «ال شيء يمكن
استبعاده إذا اقتضت الحاجة».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أعـ ــاد االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
أمس ،دعوة روسيا إلى تخفيف التصعيد،
وتأكيد أنها ستواجه عواقب هائلة إذا ما

اجـتــاحــت أوكــران ـيــا .وأش ــار وزراء خارجية
الــدول الــ 27املنضوية 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
ال مـ ـك ــان ل ـه ــا ف ــي الـ ـق ــرن ال ـ ـ ـ ـ ــ ،»21وأن «أي
تصعيد عـسـكــري إضــافــي مــن قـبــل روسـيــا
تجاه أوكرانيا ستكون له تداعيات وأكالف
هــائـلــة» .وق ــال االتـحــاد األوروب ــي أيـضــا إنه
يعد حزمة مساعدات ألوكرانيا بقيمة 1,2
م ـل ـي ــار ي ـ ـ ــورو ،ب ـح ـســب رئ ـي ـس ــة امل ـفــوض ـيــة
األوروبية أورسوال فون ديرالين.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،اعـ ـتـ ـب ــر االت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي،
الـ ـ ــذي اس ـت ـم ــع وزراؤه أم ـ ــس إل ـ ــى مــداخ ـلــة
عـبــر الـفـيــديــو لبلينكن ح ــول مـبــاحـثــاتــه مع
الف ــروف ،أن ال حاجة بواشنطن «للتهويل»
وسـحــب عــائــات دبلوماسييها مــن كييف،
وه ــي خ ـطــوة لـحـقــت ب ـهــا بــريـطــانـيــا أي ـضــا،
مع إعالنها أنها ستسحب بعض موظفيها
وعــائــاتـهــم مــن سـفــارتـهــا فــي أوكــران ـيــا ردًا
على «التهديد الروسي املتصاعد» ،على أن
تـبـقــى ال ـس ـفــارة مـفـتــوحــة مــن أج ــل «األع ـمــال
األســاسـيــة» .وتعليقًا على ذلــك ،قــال مفوض
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة واألم ـن ـيــة فــي االتـحــاد
ج ــوزي ــب بـ ــوريـ ــل« :ال أرى س ـب ـبــا لـلـتـهــويــل
مــا دام ــت امل ـحــادثــات جــاريــة ،إال إذا زودتـنــا
ُ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بـمـعـلــومــات ت ـب ــرر ق ــرار»
مـغــادرة أوكــرانـيــا .وتــابــع «لــم نتخذ أي قــرار
للطلب مــن عــائــات دبـلــومــاسـيـيـنــا م ـغــادرة
أوكرانيا» .لكن فرنسا والنرويج عادتا أمس،
لـلـتــرحـيــب بـتــأجـيــل رعــايــاه ـمــا ال ـس ـفــر 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
قــرار واشنطن إجــاء عائالت دبلوماسييها
«سابق ألوانه» ،بحسب الخارجية األوكرانية.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس،
أسوشييتد برس)

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

متابعة

■ ّ
غرد حسني الشيخ« :التقيت وزير الخارجية اإلسرائيلي وتباحثنا بعدة
قضايا سياسية ومسائل ثنائية .وأكدت على ضرورة وجود أفق سياسي
بني الطرفني يرتكز على الشرعية الدولية».
كأنه يتحدث عن دولة شقيقة له معها خالفات هامشية! املصيبة أن لهذا
قبيلة ّ
تطبل له ولعصبته كأنهم قادة التحرير!
■ الضربة الثانية ألبوظبي خالل أسبوع ،صواريخ ثاد األميركية أسقطت
ُ
الصاروخني ،بيد أن أميركا لم تعد الحوثي لقائمة اإلرهاب ،وتفاوض
للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ،وإذا تم ستكون سياسة إيران في
املنطقة أكثر شراسة .وفي األثناء ،يبحثون عن عالقة 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.
ً
أوال :املوجة األولى من الثورة الشعبية العظيمة 25 ،يناير ،قامت على
طاغية مثله ،سيده الالمبارك الألول.
■ الثوره فكرة والفكرة ال تموت 25 ،يناير حلم لن يموت مهما حاولوا
خنقه ودفنه.
■  25يناير ..رغم إنى كنت صغيره ّجدًا وقتها ،إال إنو اليوم ده مهم جدًا
بالنسبالي ،كنت بتمنى احضره ،لكني على يقني إنه هيتعاد ،إن شاء الله
هيتعاد #إرحل_ياسيسي
ّ
التقدم بمطلب ملحاكمة قيس
■ نطلب من املحامني واملنظمات والجمعيات
ً
ّ
سعيد دوليًا ،الرتكابه أعماال إجرامية مثل اإلخفاء القسري والقتل خارج
القانون والدعوة لحرب أهلية عبر خطابات تبث الكراهية وتهدد السلم
العام# .يسقط_قيس_سعيد #يسقط_االنقالب_في_تونس
■ السعودية ال تضغط ،ولكن سعد الحريري يعلم أنه من دون دعم
سعودي خليجي مفتوح وبال حدود ،لن ينجح.
■ السياسة الفاسدة تقود لبنان وشعبه ملصير مجهول وال أمل في األفق
النفراج األوضاع.

إيران ترفض الشروط المسبقة
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
طهران ـ صابر غل عنبري

ّ
ردت إي ــران ،أمــس اإلث ـنــن ،على تصريحات
لـلـمـبـعــوث األم ـيــركــي لـلـمـفــاوضــات الـنــوويــة
مــع إي ــران روب ــرت مــالــي رب ــط فـيـهــا ،أول من
أمس األحد ،بني االتفاق مع طهران وإطالقها
ســراح  4سجناء أميركيني لديها ،برفضها
أي ش ــروط مسبقة لـلـتـفــاوض ،وال ــذي قالت
إن ــه يـتـقــدم فــي الـعــاصـمــة الـنـمـســاويــة فيينا
بـ«الشكل الصحيح» .وأكدت وزارة الخارجية
اإليرانية ،أمس ،على لسان املتحدث باسمها
سعيد خطيب زادة ،أن املفاوضات الجارية
في فيينا بينها وبني أطراف االتفاق النووي
اإليراني ،ومع الواليات املتحدة بطريقة غير
مباشرة ،قد شهدت أخيرًا تقلص الخالفات،
مشيرة إلــى إح ــراز «تـقــدم جـيــد» فــي امللفات
األرب ـ ـعـ ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،وهـ ــي رفـ ــع ال ـع ـقــوبــات
والخطوات النووية وآلية التحقق من تنفيذ
االل ـت ــزام ــات وال ـض ـمــانــات ال ـتــي تـطــالــب بها
طهران.
وأعاد خطيب زادة ،خالل مؤتمره الصحافي
األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي ،الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى رف ـ ــض ب ـ ــاده

لـ ــ«االتـ ـف ــاق امل ــؤق ــت ،أو م ــا ي ـش ـبــه ذل ـ ــك» في
مـفــاوضــات فيينا ،موضحًا أنــه «لـيــس على
ج ــدول أع ـمــال إي ـ ــران» ،وأضـ ــاف« :م ــا نسعى
إليه هو اتفاق مستدام يمكن االعتماد عليه،
ولن نقبل بغير ذلك».
ولفت املتحدث اإليراني إلى أن «أحد أسباب
ب ـ ــطء املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ي ـ ـعـ ــود إل ـ ــى أن الـ ـط ــرف
األم ـ ـيـ ــركـ ــي لـ ـي ــس مـ ـسـ ـتـ ـع ــدا ب ـ ـشـ ــأن ب ـعــض
مـقـتــرحــاتـنــا الـعـمـلـيــة ف ــي م ـجــال الـتـحـقــق»،
مـشـيـرًا إلــى أن الـتـقــدم أكـثــر «ينتظر ق ــرارات
سياسية أميركية».
ورب ــط الـتــوصــل إلــى اتـفــاق فــي زمــن مناسب
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ«إرادة» ال ـ ـط ـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،م ــوضـ ـح ــا أن
املباحثات مستمرة «في اتجاه صحيح حول
مواضيع مـحــددة ونـقــاط خالفية واضـحــة».
وقــال خطيب زادة« :أصبحنا أقــرب لالتفاق
أك ـث ــر م ــن أي وقـ ــت مـ ـض ــى» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
الـجــولــة الـثــامـنــة املـسـتـمــرة مـنــذ قــرابــة شهر
«سـتـسـتـمــر مــا لــم تـكــن ه ـنــاك حــاجــة لـعــودة
ال ــوف ــود ل ـل ـت ـشــاور ،وإذا وص ـل ـنــا إل ــى نقطة
تـسـتــدعــي ات ـخ ــاذ ق ـ ــرارات خــاصــة ستنتهي
الجولة الثامنة».
وتعليقًا عـلــى تـصــريـحــات مــالــي الـتــي أدلــى
بها أول مــن أمــس لــوكــالــة «روي ـت ــرز» ،وربــط
ف ـي ـهــا ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ف ــي م ـفــاوضــات
فيينا بإفراج إيران عن  4سجناء أميركيني –
إيرانيني ،أكد خطيب زادة أن بالده «لن تقبل
أي شـ ــروط مـسـبـقــة» ،داع ـي ــا مــالــي إل ــى عــدم
تعقيد املفاوضات أكثر بهذه التصريحات.
وش ـ ـ ـ ّـدد خ ـط ـيــب زادة ع ـل ــى أن م ـل ــف ت ـب ــادل
الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء «مـ ـنـ ـفـ ـص ــل» ع ـ ــن املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات،
مشيرًا أيضًا إلــى اعتقال مواطنني إيرانيني
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ب ـت ـه ـم ــة االلـ ـتـ ـف ــاف
ع ـلــى ال ـع ـق ــوب ــات .وقـ ــال امل ـت ـح ــدث اإلي ــران ــي:
«اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــون املـ ـحـ ـتـ ـج ــزون ف ـ ــي ال ـس ـج ــون
األمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـع ـت ـق ـل ــون ب ـت ـه ــم م ـل ـف ـق ــة ،لـكــن

املواطنني األميركيني أدينوا (بحكم القضاء)
في إيران» ،ومعظمهم بتهم التجسس ،ولفت
إلـ ــى أن ب ـ ــاده م ـس ـت ـعــدة إلب ـ ـ ــرام ص ـف ـقــة مــع
واشـنـطــن لـتـبــادل الـسـجـنــاء «إذا مــا التزمت
الواليات املتحدة باالتفاقيات السابقة» .من
جهتها ،رأت وكالة «إرنــا» لألنباء ،أمــس ،أن
الشروط املسبقة التي تحدث عنها مالي من
شأنها إبطاء محادثات فيينا.
ً
ويأتي ذلك علمًا أن إيــران وكــا من الواليات
املتحدة وبريطانيا كانت تجري مفاوضات
إلب ـ ـ ــرام ص ـف ـقــة تـ ـب ــادل ل ـل ـس ـج ـنــاء ،بـ ـم ــوازاة
الـ ـ ـج ـ ــوالت الـ ـس ــت األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن املـ ـف ــاوض ــات
الـ ـن ــووي ــة ،ح ـيــث اق ـت ــرب ــت م ــن إتـ ـم ــام صفقة
لتبادل السجناء مــع اإلف ــراج عــن  7مليارات
دوالر م ــن األمـ ـ ـ ــوال اإلي ــرانـ ـي ــة امل ـج ـم ــدة فــي
الخارج ،لكن الصفقة لم تنجز وسط اتهامات
إيــران ـيــة لــواشـنـطــن ول ـن ــدن بــربــط إنـجــازهــا
بالتوصل إلى اتفاق إلحياء االتفاق النووي.
وكــان مالي قــد اعتبر ،أول مــن أمــس ،أنــه من
غ ـيــر امل ــرج ــح أن ت ـتــوصــل بـ ــاده إل ــى ات ـفــاق
مــع إي ــران إلنـقــاذ االتـفــاق الـنــووي املــوقــع في
عــام  2015مــا لــم تـفــرج طـهــران عــن السجناء
األرب ـعــة ،مـكــررًا فــي الــوقــت ذاتــه اإلش ــارة إلى
أن قـضـيــة هـ ــؤالء مـنـفـصـلــة ع ــن امل ـفــاوضــات
النووية ،وقــال« :إنهما قضيتان منفصلتان
ونـ ـح ــن ن ـت ــاب ـع ـه ـم ــا ،ل ـك ـن ـنــي أق ـ ـ ــول إن ـ ــه مــن
ال ـص ـع ــب ل ـل ـغــايــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـن ــا أن نـتـخـيــل
الـعــودة إلــى االتـفــاق الـنــووي بينما تحتجز
إيـ ـ ــران  4أم ـيــرك ـيــن أبـ ــريـ ــاء» .وش ـ ــرح مــالــي
أنــه «فــي الــوقــت ال ــذي نــديــر مباحثات معهم
(اإليــران ـيــن) بشكل غير مباشر حــول امللف
النووي ،فنحن نجري ،بطريقة غير مباشرة
أي ـ ـضـ ــا ،مـ ـب ــاحـ ـث ــات لـ ـت ــأم ــن إطـ ـ ـ ــاح سـ ــراح
ّ
ورح ــب املبعوث األميركي
رهائننا لديهم».
الخاص إليران ،في حديثه للوكالة ،بإمكانية
عقد بالده مباحثات مباشرة مع إيران.

