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ليبيا :الترشح لالنتخابات في
النصف األول من نوفمبر

تكثف القوى العراقية الموالية إليران ،والتي خسرت في االنتخابات البرلمانية األخيرة،
من حراكها السياسي وفي الشارع لالنقالب على هذه النتائج ،أكان عبر السعي
لتشكيل الكتلة البرلمانية األكبر بدعم من طهران ،أو الضغط عبر تظاهرات أنصارها
عند أبواب المنطقة الخضراء

أعلنت المفوضية
العليا لالنتخابات الليبية،
أمس األحد ،عن
خطتها لالنتخابات
الرئاسية والبرلمانية
المرتقبة

العراق

تمرّد الخاسرين
يتوسع

طرابلس ـ العربي الجديد

حراك لتشكيل الكتلة األكبر
بدفع إيرانـي وامتعـاض
«صـدري» من التدخـالت

للحديث تتمة...

لذة االنتخابات
الحرة
وليد التليلي

احتفل التونسيون بمرور عشر
سنوات على أول انتخابات حرة
ديمقراطية وشفافة في تاريخ
بالدهم ،كان ذلك يوم  23أكتوبر/
تشرين األول  ،2011يومها ّ
جرب
التونسيون حرية االختيار ،وتذوقوا
لذة أن يكون رأيهم هو الحاسم
والفيصل ،وتلتها انتخابات كثيرة
بعد ذلك ّ
حولت املواطن في تونس إلى
حاكم فعلي بأمره ،يختار من يحكمه
بنفسه وال ُيفرض عليه أحد .وبقطع
النظر عن نتائج تلك الصناديق وما
آلت وأدت إليه من منظومات حكم
وهنات وإخفاقات ،من يتصور اليوم
يعود التونسي إلى موقع املتفرج،
أن ّ
ويتخلى عن إحساسه بأنه الحاكم
الفعلي الذي يجازي ويعاقب ّ
ويثبت
ويقصي؟ ما تثبته هذه األيام على
األقل هو أن هذه الديمقراطية الوليدة
ال تزال تنبض بالحياة وتتنفس
وتقاوم وتدافع عن مكاسبها ،على
الرغم من مشاكلها ،وتحدياتها
الجديدة التي يفرضها مشروع
الرئيس قيس ّ
سعيد السياسي
الغامض .يؤكد رئيس الهيئة الوطنية
لحماية املعطيات ،شوقي قداس ،في
تصريح لـ«العربي الجديد» ،أنه «ال
يمكن تركيز ديمقراطية حقيقية في
غضون عشرة أعوام ،وأن املسار
صعب ويشهد تجاذبات ،ولكن
ال يجب أن ننسى إلى أين نسير؟
أي الهدف الحقيقي وهو مجتمع
ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات».
هذه هي البوصلة واالتجاه ،وهذا ما
ّ
يوحد النخبة التونسية اليوم التي
بدأت تستفيق عندما شعرت بالخطر
وأن مشروع ّ
سعيد سيقود البالد
إلى املجهول ويهدد بهدم الفكرة
الديمقراطية من أساسها ،حتى
ممن كانوا موافقني على خطواته
األولى إلنهاء أزمة سياسية استمرت
سنوات وكانت بدورها تهدد املسار
الديمقراطي التونسي .يؤكد األمني
العام لالتحاد العام التونسي للشغل،
نور الدين الطبوبي ،أن أي ديمقراطية
في العالم تقوم على األحزاب،
ومحاسبتها تكون عبر الصندوق،
وإرادة الشعب تتجلى هناك وهو
الذي يختار ويقصي ،رافضًا الذهاب
إلى املجهول ،ومشددًا على أن رسم
مستقبل تونس ال يمكن أن يتم
بمعزل عن االتحاد .بدوره ،يؤكد
رئيس املجلس األعلى للقضاء في
تونس ،يوسف بوزاخر ،رفضه ألن
تتم عملية إصالح وتطهير القضاء،
عبر السلطة التنفيذية ،معتبرًا ذلك
«مسارًا خاطئًا ومخالفًا للمعايير
الدولية»ّ .
تبي هذه املواقف ،وغيرها،
أن التونسيني لن يفرطوا في لذة
الحرية ،وأن تلك اللحظة الخالدة يوم
 23أكتوبر  2011لم تكن لحظة عابرة
مؤسسة لتاريخ جديد
وإنما كانت ِ
في حياة التونسيني لن يقبلوا بأن
يمحى بسرعة.

بغداد ـ سالم الجاف ،زيد سالم

يـ ـت ــوس ــع تـ ـ ـم ـ ـ ّـرد الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـع ــراق ـي ــة
الحليفة إلي ــران ،التي فقدت الكثير
مـ ـ ــن م ـ ـقـ ــاعـ ــدهـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان فــي
االنـتـخــابــات األخ ـيــرة الـتــي شهدتها الـبــاد،
ومـ ــا تـبـعـهــا م ــن ات ـه ــام ــات ب ـت ــزوي ــر ف ــي هــذا
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق .وم ـ ــع م ــواصـ ـل ــة أن ـ ـصـ ــار ه ــذه
القوى اعتصامًا أمام املنطقة الخضراء وسط
ب ـغ ــداد ،ومـحــاولـتـهــم ،مـســاء الـسـبــت ،الـتـقــدم
ن ـحــو م ــداخ ــل هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة ،م ــا دفـ ــع ق ــوات
األمــن العراقية إلى التصدي لهم ،كانت هذه
الـقــوى تكثف حراكها بدعم إيــرانــي لتشكيل
كتلة نيابية تضم تحالفي «دول ــة القانون»
بقيادة نوري املالكي و«الفتح» بزعامة هادي
الـ ـع ــام ــري ،إلـ ــى ج ــان ــب ك ـتــل ص ـغ ـيــرة أخ ــرى
بهدف جمع أكثر من  90مقعدًا في البرملان،
لـتـصـبــح الـكـتـلــة األك ـب ــر ف ــي مـجـلــس ال ـن ــواب
وبــال ـتــالــي تـتــولــى مـهـمــة تـشـكـيــل الـحـكــومــة.
ويبدو أن هذا التوجه هو ما دفع زعيم التيار
ال ـصــدري ،مقتدى ال ـصــدر ،إلــى مطالبة دول
الجوار بعدم التدخل في أزمة االنتخابات.
وواص ــل محتجون يتبعون لـقــوى وفصائل
ّ
مسلحة مـقــربــة مــن إيـ ــران ،كــانــت قــد خسرت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،ت ـجـ ّـم ـع ـهــم ق ــرب
بــوابــات املنطقة الخضراء .وبحسب مصادر
مـحـلـيــة ت ـحــدثــت ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،فــإن
خيم املعتصمني تــركــزت عند بــوابــة املنطقة
ّ
الخضراء من جهة ّ
يضم
حي الجادرية ،الذي
مقرات أغلب املليشيات العراقية .وقوبل ذلك
بتشديد وانتشار مكثف للقوى األمنية في
بغداد ،منذ ليل السبت ،إثر تصعيد املحتجني
الــذيــن تـقـ ّـدمــوا نـحــو املنطقة الـخـضــراء التي
تـضــم املـبــانــي الحكومية وال ـبــرملــان ومـقــرات
البعثات الدبلوماسية .وتــوقــف املحتجون،

في ساعة متقدمة من ليل السبت ،عند حاجز
الصد األول إلحدى بوابات املنطقة الخضراء،
وه ــو مغلق بــالـحــواجــز الـكــونـكــريـتـيــة ،حيث
انتشرت الـقــوات األمنية ملنعهم مــن اخـتــراق
املنطقة الخضراء.
وج ــاء هــذا الـتـطــور قبل ســاعــات مــن اجتماع
لزعماء قوى وكيانات سياسية عراقية حليفة
لطهران ،مساء أمس األحد ،دعا إليه املالكي،
ويـضــم ق ــادة مــا يـعــرف ب ــ»اإلط ــار التنسيقي
للقوى السياسية الشيعية» ،والتي أسسها
األخـ ـي ــر وي ــرأس ـه ــا ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،لـبـحــث
نتائج االنتخابات .وتطالب القوى الخاسرة،
بما فيها أجنحة املليشيات التي تشارك في
االنتخابات ،وأبرزها مليشيا «كتائب حزب
الله» ،بإعادة العد والفرز اليدوي لألصوات
االنتخابية ،والبالغة نحو  10ماليني صوت
انتخابي في عموم مدن البالد .وقال املالكي
في بيان له إن االجتماع يهدف إلى «حل أزمة
ّ
نتائج االنـتـخــابــات» ،وأض ــاف أن «االجتماع
سيبحث األفـكــار واآللـيــات ملعالجة واحـتــواء
األزمــة ومنع تداعياتها ،وإعطاء املتضررين
حقهم بموجب الــدسـتــور والـقــانــون ،حتى ال
تخرج املطالبات عن إطارها الشرعي» ،مؤكدًا
ّ
أن «االجتماع سيكون ألجل حل األزمة وليس
تحالفًا سياسيًا».
وت ـض ــارب ــت امل ـع ـل ــوم ــات حـ ــول امل ــوق ــف ال ــذي
ي ـت ـجــه إل ـي ــه امل ـج ـت ـم ـعــون ،ب ــن املـ ـخ ــاوف من
ال ـت ـص ـع ـي ــد ،وب ـ ــن ت ــوقـ ـع ــات ب ــال ـت ــوج ــه إل ــى
الـ ـتـ ـه ــدئ ــة ،ب ـع ــد مـ ــواقـ ــف أص ـ ــدره ـ ــا مـجـلــس
األم ـ ــن ال ــدول ــي واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي مــؤيــدة
لــانـتـخــابــات ومـخــرجــاتـهــا ،وتـخــوفــا مــن أن
اقتحام املنطقة الخضراء قد يؤدي إلى نكسة
أمنية وسياسية كبيرة في العراق.
وتوقع عضو تيار «الحكمة» رحيم العبودي،
فــي تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «تتجه

انتشار مكثف للقوى األمنية عند مداخل المنطقة الخضراء (أحمد الربيعي/فرانس برس)

قطع الطرق
والتصعيد في الشارع
ال يلقيان قبوًال من
السيستاني
دعا الصدر دول الجوار
إلى عدم التدخل في
نتائج االنتخابات

األحـ ــزاب الشيعية فــي الـنـهــايــة إل ــى الـتــوافــق
ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ب ـع ــد أن ت ـتــدخــل
املحكمة االتحادية لحل بعض الخالفات بني
األطراف املتصارعة حاليًا ،لكن يبقى العامل
الخارجي ،وتحديدًا الواليات املتحدة وإيران،
مؤثرًا في مهمة تشكيل الحكومة الجديد».
ك ـمــا أف ـ ــادت مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة ف ــي الـنـجــف

بــأن قطع الـطــرق والتهديد باقتحام املنطقة
ال ـخ ـض ــراء وت ــوج ـي ــه ت ـه ــدي ــدات لـلـمـفــوضـيــة
الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات ولـبـعـثــة األم ــم املـتـحــدة
ً
م ــن قـبــل األح ـ ــزاب ال ـخ ــاس ــرة ،ال يـلـقــى قـبــوال
من املرجع الديني علي السيستاني ،وهناك
إش ـ ـ ــارات رف ــض ل ـه ــذا ال ـن ـهــج امل ـه ــدد لـلــدولــة
والعملية السياسية ،بحسب تعبير سياسي
عراقي في املدينة تحدث لـ«العربي الجديد».
وكــان مجلس األمــن الــدولــي قــد أع ــرب ،مساء
ال ـج ـم ـعــة ،ع ــن أس ـف ــه «ل ـل ـت ـه ــدي ــدات األخ ـي ــرة
بــالـعـنــف ضــد بـعـثــة األم ــم امل ـت ـحــدة ملـســاعــدة
الـعــراق ،وموظفي املفوضية العليا املستقلة
لــان ـت ـخــابــات» ،فـيـمــا دع ــا امل ـع ـتــرضــن على
النتائج إلى سلوك الطرق القانونية.
في هــذا الــوقــت ،تعمل القوى التقليدية على
اس ـت ـق ـطــاب الـ ـن ــواب املـسـتـقـلــن ال ــذي ــن ف ــازوا
فــي االن ـت ـخــابــات ،ب ـهــدف ضـمـهــم إل ــى كتلهم
ال ـبــرملــان ـيــة .وك ـش ـفــت م ـص ــادر س ـيــاس ـيــة في
بغداد ،لـ«العربي الجديد» ،عن تقديم بعض
الكتل «مـغــريــات لـعــدد مــن الـنــواب املستقلني
لالنضمام إليها مقابل مبالغ مالية ضخمة».
وقــال نائب بــارز في البرملان املنتهية واليته

لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن «ظ ـ ــاه ـ ــرة كـســب
املـسـتـقـلــن م ــن ق ـبــل ال ـق ــوى ال ـك ـبــرى طــاولــت
أيـضــا م ــدن إقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـع ــراق ،وليس
على مستوى القوى العربية في بغداد فقط»،
م ـع ـت ـب ـرًا أن هـ ــذا ال ـس ـع ــي ي ـش ــي بـ ــأن ال ـق ــوى
الرئيسية سلمت بنتائج االنتخابات املعلنة
وت ـح ــاول اآلن تــرتـيــب أوضــاع ـهــا وتـعــويــض
خسارتها بأي شكل من األشكال.
وفــي مــا بــدا ردًا على ح ــراك إيــرانــي لتشكيل
كـتـلــة شـيـعـيــة تـضــم ح ـل ـفــاء هــا ،طــالــب زعـيــم
التيار الـصــدري مقتدى الـصــدر ،فــي بيان له
أم ــس ،دول ال ـج ــوار ،بـعــدم الـتــدخــل فــي أزمــة
االن ـت ـخــابــات ال ـحــال ـيــة .وق ــال ال ـص ــدر إن «مــا
يجري حاليًا هو صــراع ديمقراطي عراقي»،
داعيًا دول الجوار إلى عدم التدخل في نتائج
االن ـت ـخ ــابــات ،م ـح ــذرًا م ــن إجـ ـ ــراءات وصفها
بالصارمة حيال أي تدخل في األزمة الحالية.
وقـ ــال ال ـص ــدر« :سـيــاسـتـنــا ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
دول الجوار في املرحلة املقبلة ستكون على
مستويات ،أولها دول الجوار التي لم تتدخل
في الـشــؤون الداخلية للعراق ،سنسعى إلى
توطيد العالقات وتفعيل الدور الدبلوماسي

املـشـتــرك» .وأض ــاف «املـسـتــوى اآلخ ــر يتعلق
بدول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن
العراقي السياسي واألمني وغيرها ،فسيكون
التعامل معهم عبر فتح حوار عالي املستوى
ملنع التدخالت مطلقًا ،فإن كانت االستجابة
ف ـه ــذا م ــرح ــب بـ ــه ،وإال سـنـلـجــأ إلـ ــى ال ـطــرق
الدبلوماسية والدولية واملعروفة ملنع ذلك».
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال ع ـض ــو ائ ـ ـتـ ــاف «دول ـ ــة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون» م ـح ـم ــد الـ ـصـ ـيـ ـه ــود ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـ ـج ــدي ــد» ،إن «اإلط ـ ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ل ـل ـقــوى
الـشـيـعـيــة» ،ب ــات يـمـتـلــك أك ـثــر م ــن  90مقعدًا
برملانيًا .وأضــاف أن هذه املقاعد «موزعة ما
وتحالف
بــن أعـضــاء ائـتــاف دول ــة الـقــانــون
ّ
الفتح ومــا فيه من كتل ،وليس هناك تحفظ
على أن تلتحق بنا الكتلة الصدرية بغرض
ت ـش ـك ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة وف ـ ـقـ ــا ل ــاس ـت ـح ـق ــاق ــات
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،م ــوضـ ـح ــا أن «الـ ـكـ ـي ــان ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ــازم ــة ع ـل ــى ال ـت ــوج ــه لـتـشـكـيــل
الكتلة األكبر ،لكن ننتظر حاليًا ما ستعلنه
مـفــوضـيــة االن ـت ـخــابــات م ــن ن ـتــائــج الـطـعــون
املقدمة إليها بسبب التزوير والتالعب الذي
رافق العملية االنتخابية».

ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ـخ ــاف ــات الـ ـت ــي مــا
زالــت قائمة بشأن األســس الدستورية
لالنتخابات الليبية والتعقيدات التي
م ــا زال ــت بـحــاجــة لـلـتــذلـيــل ،خصوصًا
الـنــاتـجــة عــن االنـقـســامــات والـخــافــات
ب ــن مـجـلـســي ال ــدول ــة والـ ـن ــواب ،إال أن
امل ـف ــوض ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات فــي
ل ـيـبـيــا أع ـل ـن ــت ،أمـ ــس األح ـ ــد ،خـطـتـهــا
لتنفيذ عمليتي االنتخابات الرئاسية
والـن ـيــاب ـيــة ،بــاالع ـت ـمــاد عـلــى الـقــوانــن
الـتــي أقــرهــا مجلس ال ـن ــواب .وأش ــارت
املفوضية إلى فتح باب الترشح لهذين
االستحقاقني خــال النصف األول من
شـهــر نوفمبر/تشرين الـثــانــي املقبل،
م ــوض ـح ــة أن ت ـح ــدي ــد ي ـ ــوم الـ ـب ــدء فــي
قبول املترشحني «سيتم حال استكمال
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ال ـف ـن ـيــة وال ـلــوج ـس ـت ـيــة
الضرورية لهذه املرحلة».
وق ــال رئـيــس املـفــوضـيــة ،عـمــاد السائح،
في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس
بشأن االستعدادات للعملية االنتخابية،
إن «ع ـم ـل ـي ـتــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
والنيابية ستتم بـنــاء على مــا ورد في
الـقــانــون رقــم ( )1لسنة  2021النتخاب
رئـ ـي ــس الـ ــدولـ ــة وتـ ـح ــدي ــد صــاح ـيــاتــه
وال ـ ـصـ ــادر ب ـت ــاري ــخ  8سـبـتـمـبــر/أيـلــول
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،والـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون رق ـ ــم ( )2ب ـش ــأن
انتخاب مجلس النواب الصادر بتاريخ
 5أكـ ـت ــوب ــر/تـ ـش ــري ــن األول الـ ـح ــال ــي».
وكـ ــان ال ـبــرملــان الـلـيـبــي بــرئــاســة عقيلة
صالح أقر ،في  5أكتوبر الحالي ،إجراء
االنتخابات البرملانية بعد  30يومًا من
انـتـخــاب رئـيــس لـلـبــاد ،عـلــى الــرغــم من
أن خريطة الـطــريــق الـتــي تــرعــاهــا األمــم
املتحدة ،نصت على إجرائهما بالتزامن
في  24ديسمبر/كانون األول املقبل.
وأوض ـ ــح ال ـســائــح أن خـطــة املـفــوضـيــة
اع ـت ـم ــدت ع ـلــى ت ــزام ــن الـعـمـلـيـتــن من
حيث اإلج ــراءات ،على أن يحدد موعد
يــوم االقـتــراع بالنسبة للجولة األولــى
مــن انـتـخــاب رئ ـيــس ال ــدول ــة ب ـنــاء على
مقترح يقدم من املفوضية إلى مجلس
النواب إلقراره ،في حني تتزامن الجولة
الثانية مــن االنـتـخــابــات الرئاسية مع
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة فــي ي ــوم اقـتــراع
ً
بناء على مقترح من املفوضية
يحدد

تعلن المفوضية نتائج
العمليتين االنتخابيتين
بشكل متزامن

يحال إلى مجلس النواب إلقراره ،على
أن يعلن مجلس املفوضية نتائج كل من
العمليتني بشكل متزامن عند اكتمال
كل منهما .وأضاف« :نود أن نشير هنا
إل ــى أول ـئــك الـبــاحـثــن عــن الـضـمــانــات،
ّ
فـلـيـعـلـمــوا أن لــدي ـنــا ج ـه ــازا قـضــائـيــا
عتيدا نفتخر بخبراته ،ونجل قاماته،
ولنحتكم إليه جميعًا في السعي لبناء
دولة القانون واملؤسسات».
وأك ـ ــد ال ـس ــائ ــح أن امل ـفــوض ـيــة مـلـتــزمــة
بـ«تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات حـ ـ ـ ــرة ونـ ــزي ـ ـهـ ــة ت ـض ـمــن
ح ـقــوق وت ــواف ــق الـجـمـيــع ،وف ــي الــوقــت
ن ـف ـســه ل ــن ت ـت ـســاهــل م ــع أي م ـحــاولــة
لـلـنـيــل م ــن سـمـعـتـهــا أو ال ـت ـعــدي على
إجــراءاتـهــا» .ولفت إلــى أنــه «ستنطلق
غدًا (اليوم اإلثنني) املوافق  25أكتوبر،
عملية استباقية تتضمن نشر قوائم
الناخبني املسجلني في قاعدة بيانات
املفوضية ملــراكــز االنـتـخــاب؛ كــل حسب
اخـ ـتـ ـي ــاره وت ـس ـج ـي ـل ــه» ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن
ال ـه ــدف م ــن ه ــذه الـعـمـلـيــة ه ــو «إتــاحــة
الفرصة لــذوي املصلحة للطعن في ما
ورد بها من أسماء خالل  48ساعة من
تاريخ النشر» .وتابع« :كما سيتم نشر
نماذج قوائم التزكية ،التي اشترطتها
الـقــوانــن االنتخابية على املترشحني
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة وال ـن ـي ــاب ـي ــة
ع ـل ــى ص ـف ـحــة امل ـف ــوض ـي ــة ع ـل ــى شـبـكــة
املعلومات الدولية» ،مؤكدًا أن النماذج
توضح التعليمات الفنية التي يجب أن
يلتزم بها املترشحون.
وخ ـت ــم ال ـس ــائ ــح ب ــالـ ـق ــول« :ل ـق ــد كــانــت
الـ ـعـ ـش ــري ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة تـ ـج ــرب ــة م ـل ـي ـئــة
بالدروس املستفادة ،خلصت جميعها
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ال ي ـم ـك ــن ت ـح ـق ـيــق الـ ـت ــواف ــق
خارج صناديق االقتراع ،وأنه ال يمكن
تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار ب ـع ـي ـدًا ع ــن سلطة
تشريعية وتنفيذية منتخبة تستمد
قــوتـهــا م ــن إرادة شـعـبـهــا» ،الف ـتــا إلــى
أن االتـفــاقــات السياسية «مهما بلغت
قــوت ـهــا ،فــإنـهــا ل ــن تـعـكــس إال مصالح
أطرافها الضيقة».
ولم يصدر عن املجلس األعلى للدولة،
حـتــى م ـســاء أم ــس ،أي تـعـلـيــق رسـمــي
حـيــال تصريحات الـســائــح ،خصوصًا
أنه أكد أن اإلعالن عن البدء في الترشح
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ج ـ ـ ــاء وف ـ ـقـ ــا ل ـق ــان ــون ــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة وال ـبــرملــان ـيــة
اللذين أقرهما مجلس النواب .وسبق
أن أع ـلــن مـجـلــس ال ــدول ــة عــن توجيهه
رسـ ــالـ ــة ل ـل ـم ـف ــوض ــة ،فـ ــي  12أك ـت ــوب ــر
الحالي ،يطالبها فيها بـ«إيقاف قوانني
االنتخابات التي أقرها مجلس النواب
أخ ـي ـرًا ،إل ــى ح ــن ال ـتــوافــق حــولـهــا مع
املـجـلــس األع ـلــى ل ـلــدولــة» ،بــاعـتـبــارهــا
«م ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـن ـظ ــام ال ــداخـ ـل ــي ملـجـلــس
الـ ـن ــواب ،واالتـ ـف ــاق ال ـس ـيــاســي الليبي
امل ـضـ َّـمــن ب ــاإلع ــان ال ــدسـ ـت ــوري» .كما
ي ـب ــدو أن امل ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا اع ـت ـمــدت
قـ ــرارات مجلس ال ـنــواب بـشــأن تأجيل
االنتخابات البرملانية وإجــرائـهــا بعد
شهر من إجــراء االنتخابات الرئاسية،
لـ ـق ــاء دعـ ـ ــوة امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـلــدولــة
تقديم االنتخابات البرملانية وتأجيل
االنتخابات الرئاسية.

سد النهضة :توليد الكهرباء قريبًا وشرط مستحيل لتفعيل المبادرات
وسط تطلع الرئيس
المصري عبد الفتاح
السيسي للتوصل إلى
اتفاقية عاجلة في ملف
سد النهضة ،تستعد
إثيوبيا للبدء قريبًا بتوليد
الكهرباء من السد ،قبل
الملء الثالث في يوليو
المقبل

ّ
املكتملتني .وتولد كل وحــدة  375ميغاوات،
ل ـكــن م ــن ال ـص ـعــب ب ـلــوغ ه ــذا ال ــرق ــم ب ـصــورة
سريعة ،واألرج ــح أن يبدأ التوليد بأقل من
 100م ـي ـغ ــاوات وأن تــزيــد م ـع ــدالت اإلن ـتــاج
تدريجيًا حتى نهاية الـعــام الحالي .وأشــار
إلى أن اللجنة اإلدارية لسد النهضة اجتمعت
عـلــى م ــدار الـيــومــن املــاضـيــن بـعــد تكليفها
بــاإلســراع فــي التعاقد مــع مـقــاولــن وعمالة
مؤقتة إلنجاز ما تبقى من خطوات لتشغيل
ال ــوح ــدت ــن ،وت ــم تــوفـيــر االع ـت ـم ــادات املــالـيــة
ال ـخــاصــة بــالـعـمـلـيــة ،م ــع ص ــرف مستحقات
أخـ ـ ـ ـ ّـرى ل ـل ـم ـق ــاول ــن ال ـ ـص ـ ـغـ ــار ،ال ـ ــذيـ ــن ك ــان
متعذرًا التعاقد معهم لتنفيذ عــدد آخــر من
ّ
املشروعات الخاصة بالسد .ويــدل هذا األمر
على استئناف العمل بجدية إلنتاج الكهرباء
والعودة بعد فترة وجيزة لعملية إعالء املمر
ّ
للسد ،تمهيدًا للملء الثالث املقرر
األوس ــط
في الصيف املقبل.

كـ ـش ــف م ـ ـصـ ــدر حـ ـك ــوم ــي إث ـ ـيـ ــوبـ ــي م ـط ـلــع
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن ــه يـتــم حــالـيــا تركيب
التوربينات واألج ــزاء امليكانيكية الصغيرة
املـتـبـقـيــة ف ــي الــوحــدتــن املـكـتـمـلـتــن إلن ـتــاج
ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي س ــد ال ـن ـه ـض ــة ل ـي ـب ــدأ إن ـت ــاج
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء خـ ـ ـ ــال أيـ ـ ـ ـ ــام قـ ـلـ ـيـ ـل ــة .وجـ ـ ـ ــاءت
ت ـصــري ـحــاتــه ب ـعــد ت ـع ــرض ال ـخ ـطــة الــزمـنـيــة
للمشروع لعدة مشاكل ،أدت إلى إرجاء موعد
التوليد ال ــذي كــان مـقــررًا فــي أغـسـطــس /آب
امل ــاض ــي إل ــى أج ــل غ ـيــر م ـحــدد ف ــي الـخــريــف
الحالي ،على خلفية نقص التمويل والعمالة
بسبب حالة عدم االستقرار التي تخيم على
البالد منذ اندالع حرب إقليم تيغراي.
وأض ـ ــاف امل ـص ــدر اإلث ـي ــوب ــي أن كـمـيــة امل ـيــاه
امل ـخ ــزن ــة ح ــال ـي ــا ت ـس ـمــح ب ـتــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء
بحسب املخطط املحدد سلفًا ،والذي يتضمن
تــول ـيــد ن ـحــو  750م ـي ـغ ــاوات م ــن الــوحــدتــن

توليد الكهرباء

القاهرة ـ العربي الجديد

تستثمر مصر مليارات الجنيهات بمشاريع مائية (محمد الشاهد/فرانس برس)

وأنـفـقــت الـحـكــومــة اإلثـيــوبـيــة مـلـيــون دوالر
تـقــريـبــا خ ــال الـفـتــرة األخ ـي ــرة عـلــى املــرحـلــة
الثانية من إزالــة الغابات واألشجار الكثيفة
املحيطة ببحيرة سد النهضة .وتـ ّـم تشغيل
أكـ ـث ــر مـ ــن  1300م ـ ــواط ـ ــن ،ح ـص ــل بـعـضـهــم
على أعـمــال أخ ــرى بمشروعات الـســد ،وذلــك
لتعظيم االسـتـفــادة مــن عملية امل ــلء الثاني
وتقليل هــدر املـيــاه ومــن ثــم التجهيز للملء
الثالث .ووفقًا للمصدر نفسه ،ستبدأ املرحلة
الثالثة من إزالة الغابات في الخريف الحالي،
بعد تقاضي املقاولني والعمال أجورهم ،على
أن تتركز على األشـجــار في محيط املنشآت
وسد السرج (االحتياطي).
وترفع التطورات من معدل إنجاز املشروع
اإلجمالي حاليًا إلى نحو  82في املائة ،لكن
النقطة األكـثــر أهمية فــي مرحلة التشغيل

التجريبي للكهرباء أنــه مــن املـقــرر اختبار
كفاءتها وتقييم األداء بشكل عــام ،تمهيدًا
لتركيب أربـعــة أنابيب عمالقة لنقل املياه
من بحيرة التخزين الرئيسية إلــى املحطة
الكهرومائية إلنتاج الطاقة ،بالتعاون مع
شركتني إيطالية وفرنسية متخصصتني
فــي هــذا الـنـشــاط ،ليرتفع عــددهــا إلــى ستة
أنابيب.
وأشار املصدر إلى أن أديس أبابا تراهن على
تمكنها مــن إنـتــاج الكهرباء بشكل مستدام
ق ـبــل املـ ــلء ال ـثــالــث ل ـلـســد ،لـت ـبــدأ ف ــي تــرجـمــة
ُ
األفكار التي تطرح كبديل للصدام ،من الصني
خصوصًا ودول أخــرى ،للتكامل الكهربائي
املصب (مصر ،السودان)
بينها وبني دولتي
ُ
ودول أفريقية أخرى .وقدمت عروض عملية
مــن أجــل تسهيل الـت ـفــاوض ،املتعثر حاليًا،
بغية الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق نـهــائــي م ـلــزم ،مع
ف ـتــح امل ـج ــال ل ــدخ ــول املـسـتـثـمــريــن م ــن دول
غربية وعربية والعمل على توسيع شبكة
أدي ــس أبــابــا الكهربائية وتـعــزيــز منشآتها،
ل ـت ـم ـك ـي ـن ـهــا مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـط ــاق ــة
والتوريد لحسابها ولحساب املستثمرين.
وأول من أمس السبت ،قال وزير الري املصري
محمد عبد العاطي في حــوار تلفزيوني ،إن
مصر مستعدة للربط الكهربائي واملساهمة
ف ــي تـنـمـيــة إث ـيــوب ـيــا وت ــوس ـي ــع م ـشــروعــات
الـتـعــاون االقـتـصــادي معها ،فــي حــال توافر
اإلرادة السياسية للجانب اإلثيوبي ،مشيرًا
إلى أن كل الدالئل تؤكد غياب هذه اإلرادة.
سلبيات الملء الثالث

ويخشى الخبراء املصريون أن يؤدي توليد
الكهرباء وفي عملية االستثمار ،مع التحكم
املطلق في مواعيد املــلء وكمياته كما حدث
في العمليتني األولى والثانية (يوليو 2020
ويــولـيــو  ،)2021إل ــى أن تـلـجــأ إثـيــوبـيــا إلــى

رؤية شاملة

أعلن الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي (الصورة) ،أن الدولة المصرية
تبنت رؤية شاملة بحلول عام  2030في برنامج وطني طموح ،وهناك
أولوية قصوى للتنمية المستدامة في ملف المياه .وكشف أن هناك
تكلفة تقديرية  50مليار دوالر
لهذا الملف ،وقد تضاعف خالل
معدالت التنفيذ حتى عام ،2037
الــمــرتــكــزة على أربــعــة مــحــاور،
وهـــي تحسين نــوعــيــة الــمــيــاه،
وإنشاء محطات المعالجة الثنائية
والثالثية ،ورفع كفاءة منظومة
الـــري ،وزيـــادة وعــي المواطنين
بأهمية المياه.

امللء الجائر وإلغاء حقوق دولتي املصب ،في
حالة حدوث جفاف متوسط أو حاد أو ممتد،
وذلــك بحجة رغبتها فــي اإلس ــراع فــي إتمام
ملء البحيرة بطاقتها االستيعابية القصوى
ً
املستهدفة من املشروع كامال أو زيادتها.
وحـ ـ ـ ــول امل ـ ــوق ـ ــف الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـح ــال ــي مــن
املـبــادرات املختلفة التي طفت على السطح
مــن دون ج ــدوى فــي األش ـهــر املــاض ـيــة ،من
الجزائر والسعودية واإلم ــارات واالحتالل
اإلسرائيلي ،قال املصدر اإلثيوبي إن العودة
ل ـطــاولــة ال ـت ـفــاوض مــرتـبـطــة بتلبية شــرط
جــوهــري ،هو ابتعاد الــواليــات املتحدة عن
القضية .األمــر الــذي ال تبدو مصر موافقة
ً
عليه على اإلطالق ،فضال عن تركيز جهود

الــوســاطــة عـلــى االت ـح ــاد األفــري ـقــي وح ــده،
م ــن دون غ ـي ــره م ــن امل ــؤس ـس ــات اإلقـلـيـمـيــة
والدولية .واستبعد املصدر تحقق أي تقدم
في هــذا األمــر حتى نهاية رئاسة الكونغو
الديمقراطية لالتحاد األفريقي مطلع العام
املقبل.
وتستقر رؤيــة الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي على عــدم التصعيد في هــذا امللف
إال إذا وقع ضرر غير محتمل ال يمكن تالفيه،
بــاعـتـبــار أن ه ــذه الـحــالــة هــي الـخــط األحـمــر
الجديد ملصر في القضية ،وتم بالفعل تحديد
جــدول رقمي بــالــواردات املائية املتوقعة من
النيل ملصر خــال الـعــامــن الـحــالــي واملقبل
بفتراتهما املختلفة ،وحساب حجم الضرر

الــذي يمكن استيعابه وتعويضه بــاألدوات
ال ـف ـن ـي ــة املـ ـت ــاح ــة م ـث ــل مـ ـش ــروع ــات تـبـطــن
الترع وتحلية املياه والسياسات والقرارات
القائمة بشأن تقليص مساحات املزروعات
الشرهة للمياه.
اتفاق ملزم

وق ـ ــال ال ـس ـي ـســي أمـ ــس ف ــي اف ـت ـت ــاح ال ـ ــدورة
الرابعة ألسبوع املياه بالقاهرة إنه يتطلع
ل ـتــوق ـيــع اتـ ـف ــاق م ـل ــزم وش ــام ــل ف ــي قـضـيــة
ســد الـنـهـضــة فــي الـقــريــب ال ـعــاجــل ،اتساقًا
م ــع ال ـب ـيــان الــرئــاســي ال ـص ــادر ع ــن مجلس
األمــن الشهر املاضي بدعوة أطــراف األزمــة
إلــى استئناف امل ـفــاوضــات .وينبئ الــواقــع
الـعـمـلــي وال ـت ـغ ـيــرات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
س ـت ـتــرتــب ع ـل ــى إنـ ـج ــاز س ــد ال ـن ـه ـضــة ب ــأن
األض ـ ـ ــرار ال ي ـم ـكــن ق ـيــاس ـهــا ب ـه ــذه األرق ـ ــام
املجردة لتغيرات حصة املياه.
وبـحـســب الـسـيـســي يتطلب م ـشــروع تبطني
ال ـتــرع ،ال ــذي أدخ ــل ج ــزءًا منه ضمن مـبــادرة
«حياة كريمة» التي يمولها رجــال األعمال،
أكثر من  60مليار جنيه ( 3.9مليارات دوالر)،
ك ــان م ــن امل ـم ـكــن إن ـفــاق ـهــا ف ــي م ــراف ــق أخ ــرى
أك ـثــر احـتـيــاجــا ب ـصــورة عــاج ـلــة ،لــو لــم تكن
مـصــر مـعــرضــة بــالـفـعــل لـنـقــص مـلـحــوظ في
حصتها املائية الـتــي ال تفي باحتياجاتها
ً
أصـ ـ ــا .ك ـمــا أن غ ـي ــاب امل ـع ـل ــوم ــات وانـ ـع ــدام
الشفافية من قبل الجانب اإلثيوبي ،حتى مع
اإلخطار الدوري قبل امللء ،يعرقل االستجابة
املشتركة للتغيرات الفنية واملناخية الطارئة،
وي ـح ـيــط اإلجـ ـ ـ ــراءات بــال ـغ ـمــوض وصـعــوبــة
توقع املشاكل الــوارد حدوثها .األمــر الــذي ال
يمكن احتسابه ضمن حــدود الـضــرر املــادي
في األوضاع العادية ،بل سيمثل حالة ضرر
مفاجئة ،يمكن تفسيرها من قبل أديس أبابا
باالستثناء الطارئ.
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مرور
الكرام
حسن حنفي:
غياب عقل في
حضور الجنون
وائل قنديل

برحيل أستاذ الفلسفة واملفكر
املصري القومي الدكتور حسن
حنفي ،يستمر نزيف العقل املصري
في مرحلة يحاصرنا فيها الجنون
من كل االتجاهات ،وينفذ هجمات
مسعورة من وقت آلخر ،تنتهي
بإطفاء وباقتطاع مساحات جديدة
من النور ،ليخيم الظالم أكثر .مات
الفيلسوف الجاد الحقيقي ،فيما
يتسيد الدجالون أكثر ،وينفرد مدعو
الحكمة والعلم اللدني ،من نوعية
طبيب الفالسفة ،املتصل على الدوام
بالذات العليا ،بالوعي العام ،يزرعونه
باملسامير ويعبئونه بالجاز والغاز،
ثم يشعلون فيه حريقًا ،يلتهم كل
قيمة محترمة ،ويثبت مكانها أكذوبة
وعارًا حضاريًا إضافيًا.
لكن ،للحقيقة ،الجنون ال يأتي من
سلطة طغيان فاسدة ومطعون في
جدارتها ،فقط ،وإنما ،أحيانًا ،يأتي
من معارضات تنزف وتتألم ،نتيجة
نجاح هذه السلطة في تغييب العقل
العام ،واحتقاره وامتهانه ،فتجد نفرًا
من الناس ،ال تسمع لهم صوتًا أو
نقدًا ملنتوج هذا املثقف أو إسهامات
ذاك املفكر ،وهو على قيد الحياة،
ُ َ
حتى يرحل فتستل السكاكني
والسيوف ،وتنهال على من لم يعد
يملك ردًا أو قدرة على املناظرة
واملواجهة ،تخونه وتكفره وتطعن
في انتمائه للدين وللوطن.
الدكتور حنفي ،الذي رحل قبل أيام
قالئل ،كان يمثل أهم ما تبقى من
عنقود العقل املنير في سماء الفكر
والفلسفة في مصر ،بعد الرحيل
املتتابع لسلسلة باهرة من األسماء
على مدار السنوات القليلة املاضية،
لعل أهمها في ميدان فلسفة األخالق
الدكتور إمام عبد الفتاح إمام،
صاحب كتاب «الطاغية» وهو الكتاب
العالمة في تشريح ظاهرة الطغيان
واالستبداد في الشرق.
كان حسن حنفي يطل بني الحني
واآلخر بأفكاره املنيرة عبر ما
تيسر من نوافذ مفتوحة أمامه في
الصحافة املصرية ،فبقي ينشر
ً
مقاال على فترات في صحيفة
يومية ،حتى ضج به وبأفكاره إعالم
«طبيب الفالسفة» الذي يهيمن
على البالد والعباد بسالح الدجل
والتعتيم وادعاء الروابط الخفية بينه
وبني الله ،بما يخرجه من مرتبة
البشر ويضعه في مصاف األنبياء
والعارفني ،فلم يبق أمام الفيلسوف
صاحب العقل والعلم سوى صفحة
«فيسبوك» يحاول من خاللها إنقاذ
ما يمكن إنقاذه من وعي جمعي
يتم صفعه بأحذية الخرافة والدجل
ً
يوميا.
في آخر مقاالته املنشورة بصحيفة
يومية مصرية ،كتب الدكتور
حنفي في العام  2015ملناسبة
انتخاب عبد الفتاح السيسي،
رئيسًا من دون انتخابات حقيقية:
يبدو أن العملية االنتخابية كلها
موجهة إلى الخارج دفاعًا عن تهمة
غياب الديمقراطية وخرق حقوق
اإلنسان .فما يهم هو الشكل
دون املضمون .ففي الداخل آالف
املعتقلني ُيفرج منهم عن العشرات
ويعتقل غيرهم باملئات .فالنظام
العسكري يؤمن بالطاعة وليس
بالرأي والرأي اآلخر .وتأمل السلطة
القائمة تكوين حزبها من قوى
البرملان املختلفة التي ال شعبية
لها .فتحصل على أغلبية يمكن
االدعاء أنها هي الحاكمة ،وليس
الفرد أو السلطة العسكرية .ويمكن
تزوير االنتخابات كما جرت العادة
في تاريخ مصر الحديث قبل
الثورة وبعدها .ثم يخلص إلى أن
«واألوضاع هكذا ،في هذه الحالة
االمتناع عن التصويت أفضل .وهو
انتخاب سلبي ،انتخاب للبديل
ً
الغائب الذي ما زال أمال فى الوعي
ولم ّ
يتكون بعد بهذه العملية
االنتخابية».
وأظن أن ذلك املقال كان كافيًا
لكي يغيب هذا الصوت العاقل عن
اإلعالم ،فال يجد له متنفسًا إلى
السوشيال ميديا ،يحاول من خاللها
ً
أن يصرخ في البرية لعل عقال
يستفيق أو ضميرًا يصحو ،معلنًا
تمرده على هذا الجنون كله ،الذي
يجرف املجتمع نحو االحتراق الذاتي
واالقتتال حتى آخر مواطن مدني.
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الحدث

التقى كل من جبريل إبراهيم محمد وأركو ميني ميناوي في السودان،
في مسار تاريخي مجبول باالنقالبات على التحالفات والمناوشات ضد
السلطات والخصوم ،وهو ما حاوال فعله في اعتصام الخرطوم األخير

محاوالت أميركية لرأب الصدع

يصعدون
السودان :أنصار العسكر
ّ

السودان

حراك
جبريل وميناوي

ال يزال الشارع في
السودان ميدان
الصراع الرئيسي بين
المدنيين والعسكر
الذين يستغلون بعض
المعتصمين لتحقيق
مآربهم

الخرطوم ـ العربي الجديد

أعوام من إدمان
االنقالبات والمناوشات

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

خلف املشهد السياسي املترافق
ب ـ ـحـ ــراك فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع ،وامل ـط ــال ــب
ب ـ ـحـ ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة
وتـغـيـيــر امل ـعــادلــة الـسـيــاسـيــة تـحــت إش ــراف
العسكر ،يبرز اسما وزير املالية والتخطيط
االقتصادي ،رئيس حركة «العدل واملساواة»
الـســودانـيــة ،جـبــريــل إبــراهـيــم ،وحــاكــم إقليم
دارفـ ـ ــور ،رئ ـيــس حــركــة «ت ـحــريــر الـ ـس ــودان»،
أركو ميني ميناوي ،كاثنني من أبرز القيادات
السياسية ،في هذا التطور.
لكن مواقف إبراهيم وميناوي ،ال تزال تبدو
غــامـضــة ومـتـنــاقـضــة ،وي ـســودهــا االرت ـب ــاك،
فالحكومة التي يتبنيان مطلب حلها ،هما
ج ــزء مـنـهــا وم ـش ــارك ــان ب ـق ــوة ف ــي قــرارات ـهــا
ويـ ـتـ ـق ــاسـ ـم ــان إنـ ـج ــازاتـ ـه ــا كـ ـم ــا ي ـت ـح ـمــان
جــزءا مــن إخفاقاتها ،ولديهما حصص في
الــوزارة ،ووظائف حكومية رفيعة املستوى.
كما يفترض حصولهما على وظــائــف على
مستوى الجيش السوداني والشرطة وجهاز
املـخــابــرات طبقًا التـفــاق الـســام الــذي وقعاه
م ــع ال ـح ـكــومــة ف ــي  3أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول
 ،2020الـ ــذي ي ـن ـ ّـص ك ــذل ــك ع ـلــى دم ــج ق ــوات
ال ـحــركــات املـسـلـحــة فــي الـجـيــش ال ـســودانــي،
وعلى تشكيل قوة أخرى منفصلة قوامها 20
ألــف جندي من الحركات املسلحة والجيش
السوداني ،والشرطة ،والدعم السريع لحماية
املدنيني في دارفور .وكلها نقاط تزيد الحيرة
ّ
والتساؤل عما يريده الرجالن ،في ظل غياب
أي إجابة مقنعة إال بالعودة لسيرة ومسيرة
الرجلني تاريخيًا.
جبريل إبراهيم محمد ،املولود في عام 1955
بـمـنـطـقــة الـطـيـنــة ف ــي واليـ ــة ش ـمــال دارف ـ ــور،
غربي ال ـســودان ،هــو مــن الـقـيــادات الشبابية
داخل الحركة اإلسالمية التي حكمت السودان
مل ـ ــدة  30ع ــام ــا ت ـح ــت اس ـ ــم ح ـ ــزب «امل ــؤت ـم ــر
الــوطـنــي» .وبـعــد أن نـفــذت الـحــركــة انقالبها
العسكري في  30يونيو/حزيران  1989أمرت
فــي بــدايــة الـتـسـعـيـنـيــات ،ك ــوادره ــا فــي دول
امل ـه ـجــر ب ــال ـع ــودة إل ــى الـ ـس ــودان لـلـمـشــاركــة
في التأسيس للنظام الجديد ،فكان جبريل
إبراهيم خريج جامعة الخرطوم قسم إدارة
األعـمــال ،واح ـدًا من الـكــوادر التي استجابت
لـ ـن ــداء ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ـ ـعـ ــروف ع ـن ــه االن ـض ـب ــاط

والـسـمــع وال ـطــاعــة .وتـحــت ذري ـعــة التمكني،
وه ـ ــي ط ــري ـق ــة اب ـت ـكــرت ـهــا ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
املـ ـ ـع ـ ــزول ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ل ـت ــوظ ـي ــف أع ـض ــاء
التنظيم السياسي في مؤسسات الدولة ،أدار
إبراهيم الحاصل على املاجستير والدكتوراه
م ــن جــام ـعــة م ـي ـجــي ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،ع ـ ــددًا من
الشركات املحسوبة على الحكومة والتنظيم
الحاكم ،أهمها شركة «عزة للشحن الجوي».
استمر شهر العسل بني عسكر نظام البشير،
ومدنيي الحركة اإلسالمية ملدة  10سنوات،
لكنه انهار تمامًا بعد الخالفات العميقة بني
الـبـشـيــر وعـ ــراب ال ـحــركــة اإلســام ـيــة الشيخ
ح ـســن الـ ـت ــراب ــي ،ووق ـ ــع االن ـف ـص ــال بينهما
فـ ــي ع ـ ــام  1999بـ ـط ــرد ف ــري ــق الـ ـت ــراب ــي مــن
السلطة ومن الحزب الحاكم .اختار إبراهيم
االصطفاف مع فريق الترابي املطرود ،الذي
أسس بعد ذلك حزب «املؤتمر الشعبي» في
عــام  .2000لكن بـقــاء إبــراهـيــم فــي الـحــزب لم
ً
يدم طويال ألن شقيقه األكبر خليل إبراهيم
أســس مــع مجموعات أخ ــرى حــركــة متمردة
بــاســم «الـعــدل وامل ـســاواة» للقتال ضــد نظام
ال ـب ـش ـيــر ،واخـ ـت ــارت إق ـل ـيــم دارفـ ـ ــور مـســرحــا
لعملياتها القتالية.
تبوأ إبراهيم عــددًا مــن املناصب السياسية
داخ ــل الـحــركــة الــول ـيــدة ،مــن مـقــر إقــامـتــه في
ً
دبي اإلماراتية وأسس فيها شركات وأعماال
تـ ـج ــاري ــة خـ ــاصـ ــة .وبـ ـ ـم ـ ــرور الـ ــوقـ ــت طـلـبــت
الـحـكــومــة الـســودانـيــة مــن اإلمـ ــارات تسليمه
ملحاكمته على أنشطته املـنــاوئــة للخرطوم،
فآثر إبراهيم املغادرة إلى بريطانيا ،ليتفرغ
تمامًا للعمل السياسي داخــل حركة «العدل
وامل ـ ـسـ ــاواة» ،وال ـتــي وج ـهــت ضــربــة موجعة
لـلـنـظــام ف ــي ع ــام  2008بــالــوصــول إل ــى قلب
ال ـع ــاص ـم ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــة ب ــاس ــم «ال ـ ـ ــذراع
الـطــويـلــة» لقلب نـظــام البشير .وعـلــى الرغم
مــن فـشــل العملية إال انـهــا ُحـسـبــت للحركة
وضربت من اآللة األمنية والعسكرية للنظام.
ف ــي ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  ،2012اخ ـت ــارت
«العدل واملساواة» جبريل إبراهيم لرئاستها،
بـعــد مقتل شقيقه خليل إبــراهـيــم فــي غــارة
للجيش الـســودانــي على رتــل عسكري تابع
للحركة في منطقة في شمال كــردفــان ،لكنه
لم يتقدم بالحركة لألمام ولم يحقق ما حققه
شقيقه مــن ان ـت ـصــارات عسكرية وسياسية
وت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ،بـ ــل خـ ـس ــرت الـ ـح ــرك ــة قــوت ـهــا

الـضــاربــة فيما عــرف بمعركة قــوز دنـقــو ُ مع
قوات الدعم السريع في عام  ،2015حيث قتل
املئات من مقاتلي الحركة وأسر أكثر من .500
وعندما اندلع الـحــراك الـثــوري ضد البشير،
لــم يكن إبــراهـيــم مــن املتحمسني فــي البداية
للحراك ،لكنه سرعان ما تبناه بانضمامه إلى
تحالف «الحرية والتغيير» ،تحت كتلة «نداء
السودان» ،إحدى الكتل التي تشكل التحالف
ال ـحــاكــم اآلن .وب ـعــد س ـقــوط ال ـن ـظــام ،وقـعــت
خــافــات بــن ال ـحــركــات امل ـت ـمــردة و»الـحــريــة
والتغيير» تم تجاوزه بعد أشهر بتوقيع 5
مــن الـحــركــات املـتـمــردة الرئيسة على اتفاق
سالم مع الحكومة العام املاضي ،وبموجبه
شــارك إبراهيم في الحكومة بحصوله على
منصب وزير املالية والتخطيط االقتصادي.
وح ـص ـلــت حــرك ـتــه ع ـلــى وزارة أخـ ــرى وهــي
الــرعــايــة والـضـمــان االجـتـمــاعــي ،وتــم تعيني
ع ــدد م ــن ق ـيــادات ـهــا ف ــي م ـنــاصــب عـلـيــا مثل
مشروع ثمرات وديوان الضرائب وغيرها.
ل ـ ـك ــن عـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـسـ ـيـ ــاس ــي وخـ ـ ــال
األشهر األخـيــرة ،قــاد إبراهيم مع مني أركو
مـ ـيـ ـن ــاوي ت ـ ـمـ ــردًا س ـي ــاس ـي ــا داخ ـ ـ ــل ت ـحــالــف
«ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،وات ـهــم أرب ـعــة أح ــزاب،
هــي «األم ــة الـقــومــي» و»املــؤتـمــر الـســودانــي»
و»التجمع االتـحــادي» و»البعث» باختطاف
ّ
الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي وال ـت ـن ـف ـي ــذي .وش ــك ــل مع
آخــريــن تحالفًا حـمــل االس ــم نفسه «الـحــريــة
والتغيير»ّ ،
مدعني أنهم «األصل واألساس».
وطلبوا من رئيس ال ــوزراء عبدالله حمدوك
حــل الـحـكــومــة وتـشـكـيــل أخ ــرى ،وذل ــك بدعم
من املكون العسكري ،خصم األمــس ،صديق
اليوم .ومع فشلهم في تحقيق الهدف ،لجأوا

انقلب إبراهيم على
البشير وهاجمه عسكريًا
في عام 2008
اعتاد ميناوي تبديل
تحالفاته بكثرة وقيادته
مجموعات متمردة

بدأت األعداد تنخفض في اعتصام الخرطوم (محمود حجاج/األناضول)

إل ــى وســائــل ضـغــط أخ ــرى ،منها االعـتـصــام
أمـ ــام ال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي ت ـحــت س ـمــع وبـصــر
العسكر ،وال يــزال اعتصامهم مستمرًا منذ
تسعة أيام ،من دون أن يحقق نتائجه.
ويـ ّ
ـرجــح كـثـيــرون أن إبــراهـيــم يـهــدف مــن كل
ذل ــك ل ـلــوصــول إل ــى مـنـصــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
بـعــد إب ـع ــاد ح ـم ــدوك ،طــامـحــا إل ــى نـيــل دعــم
مجموعة األح ــزاب الحالية واالعـتـمــاد على
أن ـص ــار ال ـن ـظــام ال ـســابــق ال سـيـمــا األحـ ــزاب
اإلســامـيــة ،الـتــي غازلها حتى بــات عناصر
النظام السابق يرونه كمخلص من الضربات
املــوج ـعــة ال ـت ــي وج ـه ــت ل ـه ــم ،خ ـصــوصــا من
لـجـنــة «تـفـكـيــك ن ـظــام ال ـثــاثــن م ــن يــونـيــو»،
وهـ ــي ال ـل ـج ـنــة املـ ـن ــوط ب ـهــا تـصـفـيــة هيمنة
مـنـســوبــي الـنـظــام ال ـســابــق عـلــى املــؤسـســات
الحكومية .ويـعــارض جبريل إبــراهـيــم عمل
اللجنة على الرغم من أن وزارته تؤول إليها
كــافــة املـمـتـلـكــات واألمـ ـ ــوال املـ ـص ــادرة ،وذل ــك
رغبة منه في استقطاب العناصر املتضررة.
ال تختلف سيرة وتاريخ ميني أركو ميناوي
عــن تــاريــخ جبريل إبــراهـيــم ،حتى فــي مكان
املـ ـي ــاد ،ش ـمــالــي دارفـ ـ ــور واالن ـت ـم ــاء لقبيلة
واحدة .لكن ميناوي يختلف عن إبراهيم في
ال ــدرب السياسي والتأهيل األكــاديـمــي ،كما

أنه يمتاز بطبع خالفي ويستخدم تكتيكات
االنشقاق باستمرار في تحالفاته السياسية.
ف ـم ـي ـن ــاوي ك ـ ــان األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ألول حــركــة
م ـت ـمــردة ف ــي دارف ـ ـ ــور ،وه ــي حــركــة «تـحــريــر
السودان» في عام  ،2002غير أنه سرعان ما
انقلب على رئيس الحركة عبد الواحد محمد
ال ـن ــور وأط ــاح ــه م ــن ال ــرئ ــاس ــة ال ـت ــي شغلها
فــي مؤتمر حسكنيتة الشهير ،مــا أدى إلى
انقسام الحركة لجسمني في عام .2004
سويًا
فــي ع ــام  ،2006دخ ــل مـيـنــاوي وال ـنــور ّ
املـ ـف ــاوض ــات ف ــي أب ــوج ــا ال ـن ـي ـج ـيــريــة ،فــوقــع
م ـي ـن ــاوي ات ـف ــاق ــا م ــع نـ ـظ ــام ال ـب ـش ـيــر رف ـضــه
ال ـنــور ،وبـمــوجــب ذل ــك االت ـفــاق ع ــاد ميناوي
إلى الخرطوم ليشغل منصب كبير مساعدي
البشير ،وحصل رفاقه على مناصب وزاريــة
ومقاعد في البرملان ،قبل أن يختفي في عام
 2008ويعود للتمرد في عام  .2010بعد ذلك
دخـلــت حركته جملة مــن التحالفات ليخرج
منها بــأســرع وقــت ،آخــرهــا تحالف «الجبهة
الـ ـث ــوري ــة» ال ـت ــي ض ـمــت ع ـ ــددًا م ــن ال ـحــركــات
الـسـيــاسـيــة واملـسـلـحــة ،وان ـق ـســم مـنـهــا أثـنــاء
املفاوضات مع الحكومة االنتقالية الحالية.
وبـ ـم ــوج ــب االتـ ـ ـف ـ ــاق حـ ـص ــل مـ ـيـ ـن ــاوي عـلــى
منصب حاكم إقليم دارفور الذي يضم خمس

تقرير

يـقـتــرب ال ـن ـظــام ال ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه مــن طـ ّـي
واحــد مــن أهــم امللفات فــي الـب َــاد ،وهــو ملف
الـجـنــوب ال ـســوري ،إذ لــم يـبــق إال القليل من
ال ـب ـل ــدات والـ ـق ــرى ف ــي م ـحــاف ـظــة درع ـ ــا الـتــي
لــم تــدخــل «الـتـســويــات» الـتــي تجريها قــوات
النظام تحت إشــراف روســي ،ولكنها تدخل
ت ـبــاعــا ،وه ــو م ــا ي ـعــزز تـهــدئــة األوض ـ ــاع في
ّ
املحافظة التي ظلت على مدى عشر سنوات
مصدر قلق كبير للنظام لقربها من العاصمة
دم ـشــق .وذك ــرت صحيفة «ال ــوط ــن» التابعة
لـلـنـظــام أن وح ـ ــدات م ــن ق ــوات ــه دخ ـل ــت ،أول
مــن أم ــس الـسـبــت ،إلــى بـلــدة محجة التابعة
ملدينة إزرع ،في ريف درعا الشمالي الشرقي،
وفتحت مركزًا «لتسوية» أوضــاع املسلحني
واملطلوبني لألجهزة األمنية واملنشقني عن
هذه القواتّ .
وبينت أن قوات النظام استلمت
ال ـســاح املــوجــود ب ـحــوزة الـبـعــض مــن أبـنــاء
البلدة ،مشيرة إلــى أن تسوية األوض ــاع في
م ــرك ــز مـحـجــة تـشـمــل أي ـض ــا أب ـن ــاء عـ ــدد من
القرى في منطقة اللجاة الواقعة شمال شرق
درعــا والـتــي تضم عــدة قــرى صغيرة وتمتد
على مساحة جغرافية كبيرة ووعرة.
وكــانــت ق ــوات الـنـظــام قــد دخ ـلــت الخميس
املاضي إلــى بلدة بصر الحرير ومحيطها
بريف درعا الشمالي الشرقي ،وبدأت بتنفيذ
التسوية فيها ،وفــق وسائل إعــام النظام،
ال ـت ــي أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـت ـســويــة ف ــي درع ــا
«تسير وفــق خطة وإرادة ال ــدول ــة» .وقالت
إن «ال ـكــل ي ـبــادر لــانـضـمــام إل ــى الـتـســويــة،

المعتصمون قرب
القصر أغلقوا طرقًا
رئيسية وسط العاصمة
أكد فلتمان دعم
الواليات المتحدة
لالنتقال الديمقراطي

من التظاهرات في الخرطوم يوم الخميس الماضي (أشرف شاذلي/فرانس برس)

متابعة

طي ملف درعا بتقاسم بين موسكو وطهران
أمين العاصي

واليــات ،وحصلت حركته على حقيبة وزارة
املـعــادن في حكومة حـمــدوك .وبعد تنصيبه
في املنصب في أغسطس/آب املاضي ،عاد إلى
الخرطوم إلدارة املعركة الحالية مع «الحرية
والتغيير» والبحث عن حكومة جديدة.
وإذا اس ـت ـطــاع ك ـث ـيــرون تـفـسـيــر م ــا يــريــده
جـ ـب ــري ــل إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،فـ ـق ــد اس ـت ـع ـص ــى عـلــى
ال ـج ـم ـيــع ف ـه ــم م ــا ي ـخ ـطــط ل ــه م ـي ـنــي أرك ــو
ميناوي وما يريده ويرغب به ،غير إدمان
االن ـش ـقــاقــات وال ـخ ــاف ــات .وخ ــال الـيــومــن
املاضيني ،منيت رغبات إبراهيم وميناوي،
ب ـه ــزائ ــم م ـت ــاح ـق ــة ،أبـ ــرزهـ ــا خ ـ ــروج م ـئــات
اآلالف في مواكب  21أكتوبر الحالي ،دعمًا
للتحول الديمقراطي ورفضًا لتغول املكون
ال ـع ـس ـكــري ف ــي الـ ـش ــؤون الـسـيــاسـيــة داخ ــل
«الحرية والتغيير» ،ورفــض حل الحكومة
بقرارات فوقية وبطريقة غير دستورية .كما
اصطفت الواليات املتحدة واملجتمع الدولي
خـلــف املــدن ـيــن ورئ ـيــس ال ـ ــوزراء ،ف ــي وقــت
تتقلص فيه أع ــداد املـشــاركــن فــي اعتصام
محيط القصر الرئاسي .كما يتأكد تراجع
امل ـكــون الـعـسـكــري عــن تــوجـهــاتــه لــانـقــاب
على الحكومة املدنية ،بالتالي لم يعد أمام
إبراهيم وميناوي سوى التراجع للوراء.

لــم تفلح زي ــارة املبعوث األمـيــركــي للقرن
األفــريـقــي ،جيفري فلتمان ،إلــى الـســودان
أول م ــن أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،وج ـم ـع ــه رئ ـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه ح ـ ـم ـ ــدوك ورئـ ـي ــس
املـجـلــس ال ـس ـيــادي عـبــد الـفـتــاح الـبــرهــان
ونائبه محمد حـمــدان دقلو (حميدتي)،
فــي تهدئة الـتــوتــرات أو إح ــداث أي تقدم
يــذكــر بــات ـجــاه ح ــل األزمـ ــة املـتـفــاقـمــة بني
املدنيني والعسكريني .ويبدو أن العسكر
مـ ـص ــرون ع ـل ــى م ــواص ـل ــة ال ـض ـغ ــط عـلــى
ّ
املكون املدني واستغالل الشارع في ذلك،
حيث عمد أمــس املعتصمون فــي محيط
القصر الرئاسي بالخرطوم ،إلغالق جسر
وشوارع رئيسية ،علمًا بأن معظم هؤالء
املعتصمني ينتمون ألح ــزاب منشقة عن
تـحــالــف ق ــوى إعـ ــان ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر،
ويـتـهــم الـجـيــش بــدعـمـهــم ،للضغط على
حكومة حـمــدوك والـتـحــريــض عليها من
بــاب األوض ــاع االقتصادية املتردية ،لكن
الهدف األســاس كما يــرى كثيرون عرقلة
تسليم قيادة املجلس السيادي للمدنيني
ب ـعــد أس ــاب ـي ــع ق ـل ـي ـلــة .وأط ـل ـق ــت ال ـشــرطــة
ال ـس ــودان ـي ــة ،أم ــس األح ـ ــد ،ال ـغ ــاز املـسـيــل
ل ـلــدمــوع ت ـجــاه ع ــدد م ــن املـعـتـصـمــن في
مـحـيــط الـقـصــر الــرئــاســي فــي ال ـخــرطــوم،
ب ـع ــد خ ــروجـ ـه ــم عـ ــن س ــاح ــة االع ـت ـص ــام
وإغ ــاقـ ـه ــم ع ـ ــددًا م ــن الـ ـط ــرق الــرئـيـسـيــة
ف ــي مـنـطـقــة وس ــط ال ـخ ــرط ــوم ،وال سيما
جسر «املـلــك نـمــر» الــرابــط بــن الخرطوم
والـ ـخ ــرط ــوم ب ـح ــري ب ـش ـم ــال ال ـعــاص ـمــة.
كما أشعل املعتصمون إط ــارات سيارات
ً
ونصبوا كتال خرسانية إلغــاق شارعي
النيل والجامعة الرئيسيني ،إضافة إلى
زي ــادة مـســاحــة االعـتـصــام بنصب املــزيــد
مــن الـخـيــم عـلــى الــرغــم مــن تـنــاقــص عــدد

املشاركني ،منذ نجاح موكب  21أكتوبر/
تشرين األول الحالي (الخميس املاضي)،
الداعم ملدنية الدولة ورفض تغول املكون
العسكري .وتسببت خطوات املعتصمني
ف ــي انـ ـس ــداد ح ــرك ــة املـ ـ ــرور ف ــي الـ ـش ــوارع
ف ـجــر أمـ ــس األح ـ ــد ،وهـ ــو أول يـ ــوم عـمــل
ف ــي األسـ ـب ــوع ،خــاصــة ف ــي شـ ــارع الـنـيــل،
قـبــل أن تـعــود الـحـيــاة إل ــى طبيعتها في
وقــت الحــق .من جهته ،قــرر والــي (حاكم)
الخرطوم ،أيمن نمر ،رمي املسؤولية على
ح ــزب الــرئـيــس امل ـعــزول عـمــر البشير في
مــا ح ــدث أم ــس ،وقـ ــال« :قــامــت مجموعة
مــن مـنـســوبــي املــؤت ـمــر الــوط ـنــي املـحـلــول
(الـحــاكــم الـســابــق) ،صباح الـيــوم (أمــس)،
بقفل جسر امللك نمر وشارع النيل لتعطيل
حــركــة امل ــرور وســط ال ـخــرطــوم» .وأضــاف
فــي ب ـيــان« :وج ـه ـنــا ال ـشــرطــة ،وبـحـضــور
الـنـيــابــة الـعــامــة ،بفتح ال ـطــرق والتعامل
القانوني الحاسم والالزم مع هذا التعدي
السافر ملنسوبي الحزب املحلول ،واتخاذ
كل ما يلزم من إجراءات قانونية» .ودخل
اعـتـصــام الـقـصــر الــرئــاســي ،أم ــس األح ــد،
يــومــه الـتــاســع ،للمطالبة بـتــدخــل املـكــون
العسكري لحل حكومة حمدوك ،وتشكيل
حكومة بديلة من كفاءات مستقلة.
وجـ ـ ــاءت الـ ـتـ ـط ــورات أمـ ــس ب ـعــد يـ ــوم من
ل ـقــاء امل ـب ـعــوث األم ـيــركــي ال ـخ ــاص للقرن
األف ـ ــري ـ ـق ـ ــي ،جـ ـيـ ـف ــري فـ ـلـ ـتـ ـم ــان ،ال ـ ـقـ ــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــن وامل ــدنـ ـي ــن ف ــي الـ ـخ ــرط ــوم.
وقــالــت الـسـفــارة األميركية فــي الخرطوم
ف ــي ب ـيــان ن ـشــرتــه ع ـبــر حـســابـهــا بـمــوقــع
«تـ ــوي ـ ـتـ ــر» أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،إن ف ـل ـت ـم ــان،
اجـتـمــع فــي الـعــاصـمــة الـســودانـيــة بشكل
م ـش ـتــرك م ــع ال ـب ــره ــان ودق ـل ــو وح ـم ــدوك
و«أكـ ـ ــد دعـ ــم الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة الن ـت ـقــال
دي ـم ـقــراطــي م ــدن ــي وف ـق ــا ل ـلــرغ ـبــات الـتــي

أع ــرب عـنـهــا الـشـعــب ال ـس ــودان ــي» .وحــث
فلتمان القادة السودانيني على «االلتزام
بالعمل معًا لتنفيذ اإلع ــان الــدسـتــوري
وات ـفــاقـيــة جــوبــا ل ـل ـســام» بــن الـحـكــومــة
وتحالف الجماعات املتمردة .من جهته،
وف ــي ب ـي ــان ب ـعــد االج ـت ـم ــاع م ــع فـلـتـمــان،
أشــاد البرهان بالدعم األميركي النتقال
الـســودان إلــى الديمقراطية وأكــد «حرص
الـ ـق ــوات املـسـلـحــة ع ـلــى ح ـمــايــة االن ـت ـقــال
ً
وصـ ـ ــوال ملــرح ـلــة االن ـت ـخ ــاب ــات وال ـت ـحــول
الــديـمـقــراطــي» .وأطـلــع الـبــرهــان ،املبعوث
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي «ع ـ ـل ـ ــى ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورات الـ ــوضـ ــع
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ــراهـ ــن والـ ـجـ ـه ــود ال ـج ــاري ــة
للخروج مــن األزم ــة» ،وقــال إنــه «ال يمكن
اح ـت ـكــار ال ـح ـكــومــة الـتـنـفـيــذيــة بــواسـطــة
أحزاب بعينها ال تمثل كل أطياف الشعب
ال ـس ــودان ــي» .م ــن جــان ـبــه ،أشـ ــاد حـمــدوك
بـ«حنكة رئيس مجلس السيادة وقيادته
للفترة االنـتـقــالـيــة ،ووع ــد بالعمل سويًا
معه الستكمال مهام الفترة االنتقالية».
بــدوره ،أبلغ تحالف «قــوى إعــان الحرية
والـتـغـيـيــر» ال ـحــاكــم ،املـبـعــوث األمـيــركــي،
بأهمية تسليم رئاسة املجلس السيادي
ل ـل ـم ــدن ـي ــن كـ ــواحـ ــد مـ ــن االس ـت ـح ـق ــاق ــات
ْ
القياديي
الدستورية ،وذلك بعد اجتماع
في التحالف ،وزير شؤون مجلس الوزراء،
خ ــال ــد ي ــوس ــف ،وامل ـس ـت ـش ــار ال ـس ـيــاســي
لرئيس الوزراء ،ياسر عرمان ،مع فلتمان.
وق ــال يــوســف فــي مـنـشــور عـبــر فيسبوك
أمــس ،إن اللقاء مــع فيلتمان «استعرض
جــوانــب األزم ــة السياسية الـحــالـيــة التي
تمر بها البالد ُ
وس ُبل الخروج منها عبر
االلـتــزام بالوثيقة الدستورية وباتفاقية
جــوبــا لـلـســام» .فــي سـيــاق متصل ،شدد
وزي ــر الـعــدل الـســودانــي نصر الــديــن عبد
ال ـب ــاري ،فــي بـيــان أم ــس ،عـلــى أن املـخــرج
الـعـمـلــي م ــن األزم ـ ــة ال ـحــال ـيــة يـتـمـثــل في
االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام الـ ـح ــرف ــي ال ـ ـص ـ ــارم بــالــوث ـي ـقــة
ً
الدستورية وص ــوال إلــى االنتقال الكامل
للحكم املدني الديمقراطي.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وصـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى م ــدي ـن ــة
بــورت ـســودان ،مــركــز والي ــة البحر األحمر
ب ـ ـشـ ــرق ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وف ـ ـ ــد وزاري ب ــرئ ــاس ــة
وزي ــر ال ــري يــاســر ع ـبــاس ،لــاجـتـمــاع مع
رئ ـيــس املـجـلــس األع ـل ــى ل ـن ـظــارات البجا
والـ ـعـ ـم ــودي ــات امل ـس ـت ـق ـلــة ،م ـح ـمــد األم ــن
ترك ،لبحث إنهاء األزمة في شرق البالد،
وإعـ ـ ــادة ف ـتــح امل ــوان ــئ ال ـب ـحــريــة وال ـطــرق
البرية املغلقة منذ الشهر املاضي ،بقرار
من املجلس األعلى للبجا.

واكتمال انضمام كل املدن والبلدات والقرى
الـتــي ينتشر فيها مسلحون بــاتــت مسألة
وق ــت» ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه «م ــن املـمـكــن نهاية
الـشـهــر الـحــالــي أو بــدايــة الـشـهــر املـقـبــل أن
يكتمل انضمام الكل».
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أوضـ ـ ــح ال ـن ــاش ــط اإلع ــام ــي
ي ــوس ــف مـ ـع ــرب ــة ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن ب ـلــدة ب ـصــرى ال ـش ــام ف ــي ريــف
درع ـ ــا الـ ـش ــرق ــي ال ت ـ ــزال إل ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم خـ ــارج
التسوية مع بلدات أخرى في محيطها ،منها:
مـعــربــة ،وغ ـضــم ،وجـمــريــن ،وص ـمــاد .وأشــار
إلى أن بلدات أخرى في املحافظة في طريقها
إلجراء التسويات ،وهي :كفرناسج ،سملني،
كفر شمس ،عقريا ،الفقيع ،دير العدس .ولفت

معربة إلى أن البلدات التي لم تستطع جمع
قطع الـســاح املطلوبة منها لـقــوات النظام،
اض ـط ــرت إلـ ــى دفـ ــع أمـ ـ ــوال ع ــوض ــا ع ــن ذل ــك،
مشيرًا إلى أن بلدة نوى وحدها دفعت 100
مليون ليرة ســوريــة (مــا يـعــادل أكثر مــن 30
أل ــف دوالر أم ـيــركــي) .وق ــال مـعــربــة إن قــوات

بلدة بصرى
الشام ال تزال إلى اليوم
خارج التسوية

رعت موسكو التسويات في درعا (سام حريري/فرانس برس)

الـنـظــام ن ـفــذت عـمـلـيــات انـتـقــام بـحــق سكان
ب ـلــدات قـتــل فيها عـنــاصــر وض ـبــاط تابعون
للنظام خالل سنوات الثورة.
ف ــي م ـ ــوازاة عـمـلـيــات الـتـســويــة ال ـجــاريــة في
محافظة درعــا ،ال يــزال مصير اللواء الثامن
التابع للجانب الروسي ،واملتمركز في بلدة
بصرى الشام ،معلقًا ،وتشير املعطيات إلى
أن وزارة الدفاع الروسية تضع في خططها
تفكيكه أو نقل تبعيته إلى األجهزة األمنية
التابعة للنظام .وأك ــدت مـصــادر مطلعة في
درعـ ــا أن ال ـن ـظــام يـعـتـبــر وجـ ــود ه ــذا ال ـلــواء
الــذي أنشئ عام  2018من عناصر كانوا في
صفوف فصائل املعارضة «عائقًا أمام فرض
سيطرة مطلقة على عموم الجنوب السوري».
وكان الجانب الروسي قد طالب قيادة اللواء
منتصف الشهر الحالي بسحب املجموعات
التابعة له في بلدات صيدا والنعيمة وكحيل
بريف درعا الشرقي ،ونقلها إلى قيادة اللواء
في بلدة بصرى الشام.
م ــن جـهـتــه ،رأى ال ـل ــواء مـحـمــد ال ـح ــاج علي
(وهـ ـ ــو م ــن أبـ ـن ــاء م ـحــاف ـظــة درعـ ـ ــا ومـنـشــق
عــن ق ــوات ال ـن ـظــام) فــي حــديــث مــع «الـعــربــي
الـجــديــد» أن نـفــوذ النظام وحلفائه الــروس
واإليـ ــران ـ ـيـ ــن «يـ ـتـ ـع ــزز ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
ح ـســاب األه ــال ــي» ،مـعــربــا عــن اع ـت ـقــاده بــأن
النظام السوري «طــوى ملف محافظة درعا
إلــى حــد كـبـيــر» .وأش ــار إلــى أنــه «ال وضــوح
في كيفية تقاسم النفوذ بني النظام والروس
واإلي ــران ـي ــن ف ــي مـحــافـظــة درع ـ ــا» ،مضيفًا:
«إنهم يجدون اآلليات التي تخدم مصالحهم
ويسوون الخالفات إن وجدت بالتفاهمات».

فصل غير مسبوق من األزمة التركية ـ الغربية
ووفق مصادر محلية ،ينتشر اإليرانيون من
خالل مليشيات تابعة لهم ،في عشرات النقاط
واملــواقــع فــي عموم محافظة درع ــا .وأشــارت
املصادر إلى أن اإليرانيني موجودون في مقر
الفرقة الخامسة التابعة للنظام فــي مدينة
ازرع ،وفــي مقر الـفــرقــة التاسعة فــي منطقة
الصنمني ،وفي تل الحارة شمال غربي درعا،
إضافة إلى مناطق أخرى .ويعتمد اإليرانيون
أكثر على الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر
األسد ،شقيق رئيس النظام بشار األسد.
ل ـك ــن إب ــراهـ ـي ــم ج ـ ـبـ ــاوي ،وهـ ــو ع ـض ــو هـيـئــة
الـ ـتـ ـف ــاوض ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـع ــارض ــة ،رأى فــي
ّ
حديث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» أن التسويات
التي حدثت في محافظة درعا «عززت الدور
الروسي في الجنوب أكثر» ،مضيفًا« :القرار
الفصل بات ملوسكو في عموم محافظة درعا،
ُ
وس ـح ـب ــت وال ت ـ ــزال ت ـس ـحــب ح ــواج ــز ق ــوات
ال ـن ـظــام م ــن امل ـنــاطــق ال ـت ــي أجـ ــرت تـســويــات
ت ـن ـف ـي ـذًا ل ــوع ــود روس ـ ـيـ ــة» .وأعـ ـ ــرب ج ـبــاوي
ّ
عــن اع ـت ـقــاده ب ــأن تفكيك ال ـلــواء الـثــامــن «لــن
يقلل مــن دور مــوسـكــو» ،مضيفًا« :التفكيك
ّ
يثبت التسويات ،بحيث ال يبقى ســاح في
املحافظة باستثناء ســاح الـنـظــام» .غير أن
جباوي ،وهو من أبناء محافظة درعا ،أشار
إلى أنه «ال تزال هناك مليشيات إيرانية غير
منضبطة فــي مـحــافـظــة درعـ ــا» .فــي غضون
ذلـ ـ ــك ،ل ــم ت ـض ــع ال ـت ـس ــوي ــات ح ـ ـدًا لـعـمـلـيــات
االغتيال التي تشهدها بلدات ومدن محافظة
درعا ،التي شهدت أول من أمس السبت مقتل
 3أشخاص بهجمات مجهولني ،وفق «تجمع
أحرار حوران».

اتخذت قضية رجل
األعمال التركي
المسجون ،عثمان
كافاال ،بعدًا خطيرًا مع
طلب الرئيس رجب طيب
أردوغان ،إعالن  10سفراء
غير مرغوب فيهم
إسطنبول ـ جابر عمر

ّ
صعد الرئيس التركي رجــب طيب أردوغ ــان
مـ ــن م ــوق ــف ب ـ ـ ــاده ضـ ــد س ـ ـفـ ــراء ع ـش ــر دول
أصدرت بيانًا تطالب فيه ُبإطالق سراح رجل
األع ـمــال عثمان كــافــاال ،املـتـهــم بالتآمر على
الحكومة .وأكد أنه أصدر تعليماته بطردهم.
وأع ـلــن أردوغ ـ ــان ،أول مــن أم ــس الـسـبــت ،أنــه
أصــدر تعليمات إلــى وزيــر الخارجية مولود
ج ــاوي ــش أوغ ـ ـلـ ــو ،م ــن أجـ ــل إع ـ ــان ال ـس ـف ــراء
أشـخــاصــا غـيــر مــرغــوب فيهم بــأســرع وقــت،
واصفًا كافاال بأنه «فرع سوروس في تركيا»،
في إشارة إلى امللياردير األميركي من أصول
مـجــريــة جـ ــورج س ـ ــوروس ،املـتـهــم بــالــوقــوف
وراء «مـ ـ ــؤامـ ـ ــرات» .وأض ـ ــاف أردوغ ـ ـ ـ ــان «10
سـفــراء ج ــاؤوا بسببه إلــى وزارة الخارجية،
أي وق ــاح ــة هـ ــذه؟ مـ ــاذا ت ـظ ـنــون ه ــذا الـبـلــد؟
هنا تركيا ،ليست دولــة قبلية كما تظنون»،
محذرًا السفراء من أنه ال يمكنهم أن يوجهوا

التعليمات ل ــوزارة الخارجية التركية ،وأنــه
أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية ،إلعالن
السفراء العشرة أشخاصًا غير مرغوب فيهم
بأسرع وقت .ويوم اإلثنني املاضي ،استدعت
الخارجية التركية سـفــراء أملانيا والــواليــات
املتحدة والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا
وال ـس ــوي ــد وكـ ـن ــدا والـ ـن ــروي ــج ون ـيــوزي ـل ـنــدا،
إث ـ ــر ن ـش ــره ــا ب ـي ــان ــا ع ـب ــر مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،اعتبرت فيه أن القضية املستمرة
بحق كافاال ،تلقي بظاللها على الديمقراطية
وس ـ ـيـ ــادة الـ ـق ــان ــون ّ ف ــي ت ــرك ـي ــا ،ودعـ ـ ــت إل ــى
اإلفراج عنه .كما حذر مجلس أوروبا لحقوق
اإلنسان ،الذي انضمت إليه تركيا عام ،1950
منذ أكثر من  8أيام ،من أنه قد يبدأ إجراءات
ضد أنقرة في حال لم يتم اإلفــراج عن كافاال
بحلول نهاية الشهر.
وك ـش ــف وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــرك ــي سـلـيـمــان
صــوي ـلــو ع ــن األسـ ـب ــاب ال ـت ــي ت ــدف ــع بــأن ـقــرة
للتصعيد بهذا القدر ،معتبرًا في تصريحات
له أول من أمس السبت ،أن «من يتحدثون عن
سيادة القانون هم أنفسهم الذين ينتقدوننا
وي ــري ــدون الـتــدخــل بــالـقـضــاء .ه ــذه قـلــة أدب
عندما يقول سفراء  10دول أفرجوا عن هذا.
غدًا يطالبون باإلفراج عن زعيم حزب العمال
الكردستاني عبد الله أوجــان ،وبعدها عن
ص ــاح الــديــن دمـيــرطــاش (الــرئـيــس السابق
لـ ـح ــزب ال ـش ـع ــوب ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـ ـكـ ــردي)،
امل ـس ــؤول عــن أحـ ــداث كــوبــانــي الــدمــويــة بني
 6و 8أكتوبر  .»2014ويبدو من تصريحات
ص ــوي ـل ــو أن ت ــرك ـي ــا ت ـخ ـش ــى أن ت ـ ـ ــؤدي أي
تـنــازالت أو استجابة ملطالب غربية ،إلمــاء

طـلـبــات أخ ــرى عـلـيـهــا ل ــإف ــراج ع ــن متهمني
ومحكومني باإلرهاب واالنفصال ،وستكون
سلسلة طويلة ال نهاية لها ،وسفراء الدول هم
سفراء .وال يتوقع خــروج كافاال من زنزانته
في سجن إسطنبول في أي وقــت قريب ،في
مواجهة سلسلة من التهم املتعاقبة ،بينها
التجسس ومحاوالت اإلطاحة بالدولة.
ومثل كافاال عــدة مــرات أمــام القضاء بعدما
واج ــه تهمًا بــاالرت ـبــاط بجماعة «الـخــدمــة»،
وعالقته مــع مستشار املـخــابــرات األميركية
الـســابــق األكــاديـمــي هـنــري بــاركــيّ .
ووجـهــت
النيابة العامة لرجل األعـمــال تهم «الشروع
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ـقـ ــوة إلل ـ ـغـ ــاء الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـع ــام
املفروض وفق الدستور التركي» ،و«تسريب
وثائق أمنية وسياسية تحمل صفة السرية
ألمــن البالد والتجسس العسكري» ،مطالبة
بالحكم عليه بالسجن املؤبد مرتني.
وكــانــت قضية كــافــاال قــد أث ــارت ال ــرأي العام
التركي بشكل كبير فــي فـتــرات سابقة ،وقد
برأه القضاء في وقت سابق من العام الحالي
مــن اتـهــامــات تتعلق بــاإلرهــاب ،على خلفية
إدعـ ـ ـ ــاءات بـتـنـظـيــم وت ـم ــوي ــل االح ـت ـجــاجــات

نفت الخارجية
الهولندية نبأ طرد
سفيرتها من تركيا

ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة امل ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـح ـكــومــة ال ـتــي
اندلعت عــام  .2013لكن بينما كــان أنصاره
ينتظرون إطالق سراحه من السجن ،أصدرت
السلطات أمرًا بإعادة اعتقاله ،بسبب ارتباطه
بمحاولة انقالب فاشلة عام ً .2016
وقدم أكثر
مــن م ــرة طلبًا للمحكمة الــدسـتــوريــة العليا
يطالب بــاإلفــراج عـنــه ،مشيرًا إلــى التعسف
بــإلـقــاء القبض عليه مــن دون توجيه التهم
وإعداد الئحة اتهام ،ولكن رفضت طلباته.
تصريحات أردوغان األخيرة بطرد السفراء،
القــت انـتـقــادا مــن املـعــارضــة ،كــان أبــرزهــا من
زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار
أوغلو الذي أفاد عبر «تويتر» بأن «الشخص
الذي يقود البالد بسرعة للمنحدر (أردوغان)
هــذه املــرة أمــر بــإعــان سـفــراء  10دول بأنهم
غير مرغوب بهم ،وهذه التصرفات ال تهدف
للحفاظ على املصالح الوطنية ،بل محاوالت
الصطناع أسباب انهيار االقتصاد».
من ناحيته ،قال زعيم حزب املستقبل ،رئيس
الوزراء األسبق أحمد داود أوغلو «استدعاء
السفراء العشرة ال عالقة له بقضية كافاال أو
باستقالل القضاء ،لو كان األمر كذلك لكان
أطلق سراح القس برانسون واملواطن دنير
يوجل باتصاالت هاتفية فقط .وتركيا على
وشك الخوض في أكبر أزمة دبلوماسية مع
أكبر دول يتم التصدير لها ،فالعدالة التي
يـشــك بـهــا مــواطـنــو الـبـلــد أنـفـسـهــم ال يترك
أي اع ـت ـبــار لـلـبـلــد وق ـضــائــه ح ــول ال ـعــالــم».
وتــرددت أنباء عن طرد السفيرة الهولندية
مــاريــان دي كفاستينييت ،لكن الخارجية
الهولندية نفت ذلك.
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شرق
غرب
التحالف في اليمن يُعلن
مقتل  264حوثيًا
أعلن التحالف العسكري في اليمن
ب ـق ـي ــادة ال ـس ـع ــودي ــة ،أمـ ــس األحـ ــد،
مقتل  264حوثيًا في غــارات جوية
خــال األي ــام الـثــاثــة املــاضـيــة ،على
منطقتني قرب مأرب .وأفاد التحالف
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان أنـ ـ ــه نـ ـف ــذ « 88ع ـم ـل ـيــة
اسـتـهــداف» فــي منطقتي الـكـســارة،
على بعد نحو  30كيلومترًا شمالي
غرب مأرب ،والجوبة على بعد نحو
 50كيلومترًا جنوبي مأرب ،ما أدى
إلى «تدمير  36آلية ومقتل أكثر من
 264عنصرًا حوثيًا إرهابيًا».
(فرانس برس)
تفاهم روسي ـ إسرائيلي
في سورية

كـشــف رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي
ن ـف ـت ــال ــي ب ـي ـنــت (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،أم ــس
األح ــد ،أن ــه تــوصــل خ ــال لـقــائــه مع
الرئيس الــروســي فالديمير بوتني
إل ــى تـفــاهـمــات «ج ـي ــدة ومـسـتـقــرة»
بشأن ســوريــة .وقــال خــال اجتماع
الـحـكــومــة ،بعد ســاعــات مــن عودته
مـ ـ ــن سـ ــوت ـ ـشـ ــي الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ح ـيــث
التقى بوتني ،يوم الجمعة املاضي:
«وج ــدت ل ــدى الــرئـيــس بــوتــن أذنــا
ص ــاغـ ـي ــة الحـ ـتـ ـي ــاج ــات إس ــرائـ ـي ــل
األمـ ـنـ ـي ــة ،ك ـم ــا نــاق ـش ـنــا ال ـبــرنــامــج
النووي اإليراني املتقدم ،الذي يثير
قلق الجميع».
(األناضول)

االحتالل يبني  1355وحدة
جديدة في الضفة
أك ـ ـ ـ ــدت وزارة اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان والـ ـبـ ـن ــاء
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،أم ـ ــس األحـ ـ ـ ــد ،ع ــزم
سلطات االح ـتــال على بـنــاء 1355
وح ــدة سكنية استيطانية جديدة
فـ ـ ــي ال ـ ـض ـ ـفـ ــة ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة.
وستضاف هذه الوحدات السكنية
إلى أكثر من ألفي وحدة استيطانية
من املتوقع أن تحصل هذا األسبوع
على الـضــوء األخـضــر النهائي من
وزارة األم ـ ــن .وقـ ــال ال ــوزي ــر زئـيــف
إل ـك ــن م ــن حـ ــزب «األم ـ ــل ال ـجــديــد»
الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـن ــي ،إن «ت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ــوجـ ــود
الـ ـيـ ـه ــودي فـ ــي ي ـ ـهـ ــودا والـ ـس ــام ــرة
(االسـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي لـ ـلـ ـضـ ـف ــة) أم ــر
أساسي في الرؤية الصهيونية».
(فرانس برس)
مباحثات قطرية ـ مصرية
في الدوحة
عـ ـ ـق ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـقـ ـط ــري س ـل ـط ــان بــن
س ـعــد املــري ـخــي ف ــي ال ــدوح ــة ،أمــس
األحد ،اجتماعًا مع السفير املصري
عـ ـم ــرو ال ـش ــرب ـي ـن ــي ،ب ـح ـث ــا خــالــه
ع ــاق ــات ال ـب ـل ــدي ــن .وأف ـ ـ ــادت وكــالــة
األنـ ـب ــاء ال ـق ـطــريــة الــرس ـم ـيــة «ق ـنــا»،
ف ــي ب ـي ــان م ـق ـت ـضــب ،أن االج ـت ـمــاع
«تناول استعراض عالقات التعاون
الثنائي بني البلدين» ،من دون ذكر
أي ت ـفــاص ـيــل أخ ـ ـ ــرى .وكـ ـ ــان وزي ــر
الخارجية الـقـطــري محمد بــن عبد
ّ
الــرحـمــن آل ثــانــي ،قــد تـســلــم أوراق
اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـش ــرب ـي ـن ــي س ـف ـي ـرًا ف ــوق
العادة ،في  19أكتوبر/تشرين األول
الحالي.
(األناضول)
المغرب :بنكيران يهدد
بعدم الترشح ألمانة
«العدالة والتنمية»

أع ـلــن األم ــن ال ـع ــام ال ـســابــق لـحــزب
«ال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،ع ـب ــد اإللـ ــه
بـنـكـيــران (ال ـ ـصـ ــورة) ،أم ــس األح ــد،
أنه غير معني بأي ترشيح لألمانة
العامة للحزب ،في حال ّ
أقر املؤتمر
الوطني االستثنائي للحزب املقرر
ي ــوم ــي  30و 31أكـ ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ت ــأجـ ـي ــل امل ــؤت ـم ــر
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــادي ل ـس ـن ــة ك ــام ـل ــة.
وتؤثر هذه التطورات على الحزب،
الـ ــذي ت ـع ـ ّـرض لـهــزيـمــة قــاس ـيــة في
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ف ـ ــي 8
سبتمبر/أيلول املاضي.
(العربي الجديد)
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مع مواصلة الرئيس التونسي قيس سعيّد،
إحكام قبضته على مؤسسات الحكم كافة،
تتزايد المخاوف من توجهه لتنظيم استفتاء
لتعديل الدستور بغياب هذه المؤسسات ،على
رأسها البرلمان ،ومن دون التشاور مع النخب
سيعد انقالبًا جديدًا على الشرعية
األساسية ،بما
ّ

خروج عن الشرعية

اعتبر رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية ،شاكر
الحوكي ،أن «اللجوء إلى االستفتاء لتمرير التعديالت المزمع إدخالها
على دستور  ،2014أمر باطل دستوريًا» .وأضاف ،في تصريح صحافي
أخيرًا «أن دستور  2014ال يسمح
بـــإجـــراء االســتــفــتــاء فـــي ظل
تجميد عمل البرلمان» ،الفتًا إلى
أن «الذهاب في هذه الخطوة
يعد انقالبًا وخروجًا عن الشرعية،
إذا أراد رئيس الدولة قيس سعيّد
(الصورة) فعًال اللجوء لالستفتاء
مـــن داخــــل مــضــامــيــن دســتــور
.»2014

حيلة االستفتاء
في تونس
احتمال انقالب
رئاسي آخر على
المؤسسات

تونس ـ آدم يوسف

مــع بـقــاء الــوضــع الـتــونـســي تحت
وطــأة التدابير االستثنائية التي
ّ
سعيد منذ
اتخذها الرئيس قيس
 25يــولـيــو/تـمــوز املــاضــي ،وتبعها بـقــرارات
أخرى منح بموجبها نفسه سلطات تنفيذية
وت ـشــري ـع ـيــة واسـ ـع ــة ،ت ـت ــزاي ــد املـ ـخ ــاوف من
ّ
سعيد الوضع القائم للذهاب نحو
استغالل
إجـ ــراء اسـتـفـتــاء لـتـعــديــل الــدس ـتــور وتغيير
نظام الحكم والقانون االنتخابي ،بوسائل
يصفها الـبـعــض بــالــادس ـتــوريــة ،وذل ــك مع
استغالل املزاج الشعبي املساند في جزء منه
للرئيس.
ّ
وتنطلق امل ـخــاوف مــن أن سـعـ ّـيــد عــلــق عمل
الـ ـب ــرمل ــان ومـ ـن ــح االخـ ـتـ ـص ــاص ال ـت ـشــري ـعــي
لنفسه ،عـبــر األم ــر الــرئــاســي رقــم  117الــذي
أصـ ـ ــدره ف ــي  22س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول امل ــاض ــي،
وذلك بعدما أعطى نفسه صالحية اإلشراف
على السلطة التنفيذية ،وع ـ ّـن حكومة من
دون مـصــادقــة مجلس ال ـنــواب ،لتصبح كل
السلطات فعليًا في يده .في املقابل ،ال يسمح
دستور  2014بإجراء استفتاء في ظل تجميد
ع ـمــل الـ ـب ــرمل ــان ،ف ـهــو ل ــم ي ـك ــرس االس ـت ـف ـتــاء

ّ
املـ ـب ــاش ــر ،وال ي ـم ــك ــن رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
م ــن ال ـت ــوج ّــه م ـب ــاش ــرة لـ ـس ــؤال ال ـش ـع ــب ،بل
يفرض تدخل البرملان باملوافقة على النص
التشريعي أو التعديل الدستوري قبل عرضه
من قبل الرئيس على االستفتاء .كما يشير
البعض إلــى أن أي استفتاء على الدستور
يـجــب أن تـسـبـقــه مـنــاقـشــات ومـ ـ ــداوالت بني
مختلف األط ـ ــراف املـعـنـيــة ،فــي وق ــت يطرح
سـعـ ّـيــد إجـ ــراء ح ــوار مــع ال ـش ـبــاب ي ـقــول إنــه
س ـي ـكــون مـخـتـلـفــا ع ــن ال ـت ـج ــارب ال ـســاب ـقــة،

ال يسمح دستور 2014
بإجراء استفتاء في ظل
تجميد البرلمان
الفصل  80ال يعتبر
سندًا دستوريًا إلجراء
استفتاء مباشر

وسـيـسـتـبـعــد م ـنــه م ــن ي ـقــول إن ــه «اس ـتــولــى
على أموال الشعب أو باع ّ
ذمته إلى الخارج».
م ـق ــاب ــل ذل ـ ــك ،ي ـس ـت ـنــد الـ ـخـ ـب ــراء امل ـس ــان ــدون
لـتـ ّ
ـوجــه الــرئـيــس بــإمـكــانـيــة إجـ ــراء استفتاء
م ــن دون ال ـع ــودة إل ــى مـجـلــس الـ ـن ــواب ،إلــى
أن ال ـب ــرمل ــان ت ــم تـعـلـيـقــه ب ـمــوجــب الـتــدابـيــر
االستثنائية ،باعتباره من «أسباب الخطر
ال ــداه ــم» ،بحسب تعبير سـعـ ّـيــد ،وبــالـتــالــي
يمكن الـعــودة إلــى الشعب صاحب السيادة
السـتـفـتــائــه ،مــؤكــديــن أن ــه فــي ح ــال تـعــارض
ال ـنــص ال ــدس ـت ــوري م ــع اإلرادة ال ـعــامــة يتم
تسبيق اإلرادة العامة على النص.
ّ
وف ــي ج ــدي ــد ه ــذا امل ـل ــف ،ك ــل ــف س ـعـ ّـيــد ،يــوم
ال ـج ـم ـع ــة امل ـ ــاض ـ ــي ،وزارة ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات
االتـ ـ ـص ـ ــال ،بـ ــإحـ ــداث «مـ ـنـ ـص ــات ل ـل ـتــواصــل
االف ـت ــراض ــي ف ــي ك ــل امل ـع ـت ـمــديــات ف ــي أق ــرب
اآلجـ ــال ،لتمكني الـشـبــاب خـصــوصــا ،وكــافــة
فـ ـ ـئ ـ ــات ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي عـ ـ ـم ـ ــوم ـ ــا ،مــن
املـ ـش ــارك ــة ف ــي ح ـ ــوار وط ـن ــي ح ـق ـي ـقــي ،عـبــر
ع ــرض مـقـتــرحــاتـهــم وت ـصــورات ـهــم فــي كــافــة
امل ـج ــاالت» .وق ــال سـعـ ّـيــد ،خ ــال لـقــائــه وزيــر
االت ـص ــال ن ــزار ب ــن ن ــاج ــي ،إن «ه ــذا ال ـحــوار
سـيـكــون نــوعــا ج ــدي ـدًا م ــن االس ـت ـف ـتــاء ،ولــن
ً
استفتاء باملعنى التقليدي ،إذ سيتم
يكون

خالل تظاهرة مناهضة لقرارات سعيّد بالعاصمة تونس (شاذلي بن إبراهيم)Getty/

االسـتـمــاع إلــى مقترحات الشعب التونسي
في كل املـجــاالت» .وأكــد «ضــرورة إشــراك كل
الـتــونـسـيــن ف ــي ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج ف ــي هــذا
الحوار الوطني واالستماع إليهم واإلنصات
إلى مطالبهم ،إضافة إلى اجتماعات في كل
معتمدية بني األطراف املعنية ،ثم يتم تجميع
وتوليف املقترحات الـصــادرة مــن الشعب».
وفـســر أن «الـتـصــور الـعــام ملــا سيحصل هو
أنــه نــوع مــن االسـتـمــارة ،وسيصدر كــل ذلك
ف ــي أم ــر رئ ــاس ــي» ث ــم يـتــم جـمــع املـقـتــرحــات
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي وال ــدس ـت ــور
وال ـن ـظ ــام االن ـت ـخــابــي «وس ـن ـع ـمــل أن يـكــون
ذلك في وقت قياسي ،نريد اختصار املسافة
في التاريخ لنصنع تاريخًا جديدًا» .وتابع
«ث ــم يـمـكــن امل ـ ــرور إث ــر ذل ــك إل ــى االسـتـفـتــاء
التقليدي الــذي يجب أن يكون محاطًا بكل
الضمانات ليحقق إرادة الشعب وال يكون
أداة للدكتاتورية املقنعة» ،بحسب توصيفه.

ويـسـتـنــد تـنـظـيــم االس ـت ـف ـت ــاءات ف ــي تــونــس
ّ
إل ـ ــى دس ـ ـتـ ــور  ،2014وي ـن ــظ ـم ـه ــا ال ـق ــان ــون
ّ
األساسي لالنتخابات واالستفتاء ،إذ ينص
ال ـف ـصــل  3م ــن ال ــدس ـت ــور ع ـلــى أن «ال ـش ـعــب
ه ــو صــاحــب ال ـس ـي ــادة وم ـص ــدر الـسـلـطــات،
يمارسها بواسطة ممثليه املنتخبني أو عبر
ّ
سعيد على هذا البند
االستفتاء» ،وقد أبقى
خ ــال إع ــان ــه تـعـلـيــق ال ــدس ـت ــور بمقتضى
األمر الرئاسي  ،117في  22سبتمبر املاضي،
الذي برر الرئيس استخدامه في إطار البند
 80من الدستور .في مقابل ذلــك ،تم تعليق
البند  50الذي ينظم باب السلطة التشريعية
وعـ ـم ــل ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـن ــص ع ـل ــى أن ــه
«ي ـمــارس الـشـعــب السلطة التشريعية عبر
ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق
االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء» .وسـ ـح ــب س ـع ـ ّـي ــد صــاح ـيــات
الـ ـب ــرمل ــان ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،ومـ ـن ــح ن ـف ـس ــه ه ــذا
االختصاص ،بمقتضى األمر  117الذي ينص

تقرير

االتفاق النووي اإليراني :واشنطن تبحث «خيارات أخرى»
ّ
ظل المماطلة
في
اإليرانية للعودة إلى
محادثات فيينا ،تبدو
الواليات المتحدة أكثر
ميًال للحديث عن
«الخيارات األخرى»
ضد طهران

بشير البكر

عادت الجولة السابعة من مفاوضات فيينا
ل ــاتـ ـف ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،بـ ــن م ـج ـم ــوع ــة «»1+5
(بريطانيا ،فرنسا ،أميركا ،الصني ،وروسيا
 +أملانيا) وإيران إلى جدول االنتظار ،بعد أن
الحت فرصة في األيام املاضية الستئنافها،
بعد أربعة أشهر من التوقف بسبب انتقال

الـسـلـطــة ف ــي طـ ـه ــران ،م ــن الــرئ ـيــس الـســابــق
حسن روحاني إلى الرئيس الجديد إبراهيم
رئيسي ،الذي أعاد تشكيل فريق التفاوض،
ونقل امللف من وزارة الخارجية إلى مجلس
األمن القومي.
وبينما كانت التحضيرات تجرى للذهاب
إلى فيينا ،أبــدت طهران استعدادها إلجراء
م ـب ــاح ـث ــات أول ـ ـيـ ــة ت ـم ـه ـي ــدي ــة مـ ــع االتـ ـح ــاد
األوروب ــي ،وأعلنت عن ذلــك في ختام زيــارة
مساعد مفوض السياسة الخارجية إنريكي
م ـ ــورا ال ـخــاط ـفــة إلـ ــى طـ ـه ــران ف ــي منتصف
ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي .وق ــال ــت إن االج ـت ـم ــاع مع
م ـســؤولــي االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي فــي بــروكـســل
سيتم يوم  21أكتوبر /تشرين األول الحالي،
من أجل مراجعة محتويات النصوص التي
ك ــان ــت م ـط ــروح ــة ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ف ــي نـهــايــة
الـجــولــة الـســابـقــة .وف ــي الــوقــت ال ــذي أعلنت
فيه أن امل ـفــاوض فــي املـلــف ال ـنــووي مساعد
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي عـ ـل ــي ب ــاق ــري
سيتوجه إلى بروكسل ،اعترضت واشنطن

شطب بوريل كليًا فكرة اجتماع بروكسل (جوناثان إرنست/فرانس برس)

طريق الوساطة األوروبية .ورفض مسؤول
أميركي ،في تصريحات للصحافيني ،وضع
ش ــروط مسبقة السـتـئـنــاف امل ـفــاوضــات ،أو
طــرح مقترحات جــديــدة ،أو مطالب إيرانية
تتجاوز ما تم التوافق عليه خالل الجوالت
الست السابقة من املحادثات .وجاء الجواب
قاطعًا مــن املتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية ،نيد برايس ،الــذي ّ
رد على إعالن
إيران عقد اجتماع في بروكسل مع مسؤولي
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ملـنــاقـشــة م ـســودة اتـفــاق
جرى إعدادها في يونيو /حزيران املاضي.

مالي :االنتظار
األميركي ال يمكن أن
يستمر إلى ما ال نهاية

وقــال إن واشنطن ال تعتقد أن هناك حاجة
إل ـ ــى اجـ ـتـ ـم ــاع كـ ـه ــذا ،م ــوض ـح ــا أن أع ـض ــاء
م ـج ـم ــوع ــة « »1+5ل ـ ـلـ ــدول ال ـخ ـم ــس دائ ـم ــة
العضوية فــي مجلس األم ــن ،باإلضافة إلى
أملانيا ،يتقاسمون الرأي ذاته بأن املفاوضات
في فيينا؛ أي الجولة السابعة من املحادثات
ب ــن م ـج ـمــوعــة « »1+5وإي ـ ـ ـ ــران ،وهـ ــي غـيــر
مباشرة في حالة الواليات املتحدة ،يجب أن
ُ
تستأنف في أقرب وقت .وأضاف أن «الوجهة
الـتــي نسعى إليها هــي فيينا ،وليست إلى
خطوة وسيطة في بروكسل».
ه ــذا «ال ـف ـي ـتــو» الـ ـص ــارم م ــن واش ـن ـطــن دفــع
م ـس ــؤول الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ف ــي االت ـحــاد
األوروبي جوزيب بوريل إلى أن يشطب كليًا
فكرة اجتماع بروكسل ،وذلــك بعد اجتماع
لوزراء خارجية االتحاد في لوكسمبورغ.
وف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ك ــان امل ـب ـعــوث األم ـيــركــي
روبـ ـ ــرت م ــال ــي ي ـج ــول ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،إلجـ ــراء
م ـشــاورات تحت بند «بانتظار املـفــاوضــات
واشنطن تدرس الخيارات األخرى» ،وشملت
جولته قطر ،واإلمارات ،والسعودية ،وفرنسا.
وفي حني وصف وزيــر الخارجية األميركي
أنـتــونــي بلينكن نتائجها ب ــ«ال ـج ـيــدة» ،إال
أنــه شـ ّـدد على أن االنتظار األميركي «ليس
ممارسة يمكن أن تستمر إلى ما ال نهاية»،
ّ
معبرًا عن اعتقاده بأنه «ال تزال هناك طريق
للدبلوماسية» ،بوصفها الخيار «األفضل
ً
واألكـثــر فاعلية» ،علمًا «بأننا لــم نــر أفعاال
ح ـت ــى اآلن ت ـب ـعــث ع ـل ــى االرت ـ ـي ـ ــاح ،ع ـنــدمــا
يتعلق األمــر بما قد يسعى إليه اإليرانيون
على املدى القريب» .وذكر بما أعلنه الرئيس
جو بايدن من أنه «إذا فشلت الدبلوماسية؛
ف ـن ـحــن م ـس ـت ـعــدون لــان ـت ـقــال إلـ ــى خ ـي ــارات
أخرى ،وهذا جزء من املشاورات املكثفة التي
نجريها مع حلفائنا وشركائنا في املنطقة
وخارجها».
وانـ ـعـ ـك ــس «الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي خـ ـ ـي ـ ــارات أخ ـ ــرى»
ف ــي املــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي امل ـش ـتــرك م ــع وزي ــر
الـخــارجـيــة اإلســرائ ـي ـلــي ،يئير لـبـيــد ،والـتــي
ق ــال فيها بلينكن «إن ـنــا نـقـتــرب مــن مرحلة
ل ــن تـح ـقــق فـي ـهــا الـ ـع ــودة ل ــات ـف ــاق ال ـســابــق
ال ـث ـم ــار ال ـت ــي كـ ــان يـتـضـمـنـهــا االت ـ ـف ــاق ،في
ظــل ال ـت ـقــدم اإلي ــران ــي» .وع ـلــى الــرغــم مــن أن
ه ــذا ال ـكــام الق ــى اسـتـحـســانــا فــي إســرائـيــل،
فــإن تقرير الصحافي اإلســرائـيـلــي عاموس
ه ــرئ ـي ــل ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ه ـ ــآرت ـ ــس» ،ق ـل ــل مــن
أهـمـيــة الـتـصــريـحــات األمـيــركـيــة ،خصوصًا
التي تحدثت عن «خيارات أخرى» .وقال إنه
كلما طلبت إســرائـيــل مــن الــواليــات املتحدة

االس ـت ـعــداد لـخـيــارات أخ ــرى يتضح أن لكل
مــن الــدولـتــن منظورًا مـغــايـرًا ،ألن إسرائيل
معنية ب ــأن تـفــرض ال ــوالي ــات املـتـحــدة على
ّ
وتهددها
إي ــران عقوبات اقتصادية ثقيلة،
ب ـخ ـيــار ع ـس ـكــري ل ـف ــرض اإلمـ ـ ـ ــاءات عليها
ً
مستقبال ضمن االتفاق الجديد ،فيما يبدو
لإلسرائيليني أن كل ما تسعى إليه الواليات
املتحدة في هذه املرحلة هو مجرد استئناف
املفاوضات مع إيران.
تنتظر واشـنـطــن الـجــولــة الـســابـعــة ،وتضع
حسابات كثيرة ،أولها أن الحكومة اإليرانية
الحالية تختلف كليًا عن تلك التي سبقتها،
وفي حني أن الثنائي حسن روحاني ووزير
الخارجية السابق محمد جــواد ظريف كان
يبني على تحقيق اتفاق إمكانية استمرار
اإلصالحيني في الحكم ،فإن الرئيس الحالي
وفريقه يفكرون على نحو عكسي تمامًا ،وهو
أن الصراع مع الواليات املتحدة هو الكفيل
وحــده بإجبار واشنطن على أن تقوم برفع
الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة .وتــرفــض واشنطن
مبدأ الرفع الكلي للعقوبات ،وتضغط على
إيــران من أجــل االلـتــزام بالتعهدات الخاصة
ف ــي ص ـ ــورة أس ــاس ـي ــة ب ـم ـســألــة ال ـس ـيــاســات
امل ـقــوضــة لــاس ـت ـقــرار ف ــي مـنـطـقـتــي ال ـشــرق
األوس ــط والـخـلـيــج .وعـلــى ه ــذا األس ــاس لن
تـكــون الـجــولــة املـقـبـلــة ع ــادي ــة ،بــل قــد تحدد
مستقبل املنطقة لعقود بعيدة ،وليس فقط
مستقبل العالقات األميركية اإليرانية.
واألمــر الثاني هو أن إيــران تحاول املناورة
والـ ـلـ ـع ــب ع ـل ــى الـ ـه ــوام ــش وال ـ ـخـ ــافـ ــات فــي
املواقف بني بعض أطــراف مجموعة «،»1+5
كـ ـم ــا ه ـ ــو الـ ـ ـح ـ ــال ب ـ ــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وب ــري ـط ــان ـي ــا م ــن جـ ـه ــة ،وف ــرن ـس ــا م ــن جـهــة
أخرى .وتحاول استغالل الجفاء الذي أصاب
ع ــاق ــة ه ــذه ال ـ ــدول ب ـعــد اإلع ـ ــان األم ـيــركــي
عــن صفقة الـغــواصــات مــع استراليا الشهر
املـ ــاضـ ــي ،ولـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ت ــوج ــه م ــال ــي مــن
جــولـتــه الـخـلـيـجـيــة إل ــى ب ــاري ــس وع ـقــد يــوم
الجمعة املاضي اجتماعًا مع مديري وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـي ـ ــة ال ـث ــاث
املعنية به ،وهي فرنسا وأملانيا وبريطانيا.
وشـ ـ ّـددت الـخــارجـيــة الـفــرنـسـيــة عـلــى وحــدة
مــواقــف األطـ ــراف ب ـشــأن ضـ ــرورة استئناف
مفاوضات فيينا .واعتبرت في بيان أنه «من
ّ
امللح واألساسي أن توقف إيران انتهاكاتها
ال ـخ ـط ــرة إلـ ــى ًح ــد غ ـيــر م ـس ـب ــوق» لــات ـفــاق
الـنــووي ،داعـيــة إي ــران إلــى مـعــاودة التعاون
الـكــامــل مــع الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة
«من دون إبطاء».

عـلــى أن «إص ـ ــدار ال ـن ـصــوص ذات الصبغة
التشريعية ّ
يتم فــي شكل مراسيم يختمها
رئيس الجمهورية ،ويــأذن بنشرها بالرائد
الرسمي ،وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء».
وعلى الرغم من تعارض األمــر الرئاسي مع
ّ
سعيد لطاملا أجاب معارضيه
الدستور ،فإن
بأنه لم ينقلب على الدستور ،بل إنه يتحرك
في إطــاره ،مستندًا باألساس على البند 80
ّ
مـنــه ال ــذي يمكنه مــن ات ـخــاذ الـتــدابـيــر التي
يراها في إطار الحالة االستثنائية.
وتعليقًا عـلــى ذل ــك ،قــالــت أس ـت ــاذة الـقــانــون
الــدس ـتــوري ،سلسبيل القليبي ،فــي حديث
مع «العربي الجديد» ،إن «دستور  2014لم
ّ
يتضمن أي
يـكــرس االسـتـفـتــاء املـبــاشــر وال
ّ
إمـكــانـيــة لــذلــك ،والــدس ـتــور ال يـمــكــن رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ــن ال ـت ــو ّج ــه م ـب ــاش ــرة ل ـســؤال
الشعب ،بل يفرض تدخل املجلس باملوافقة
على النص التشريعي أو تعديل الدستور

قبل عرضه من قبل الرئيس على االستفتاء».
وب ـ ّـيـ ـن ــت أن «الـ ـفـ ـص ــل  80ال ي ـع ـت ـبــر س ـن ـدًا
دستوريًا إلجــراء استفتاء مباشر» ،مؤكدة
أن «ه ــذا الـفـصــل لــم يـتـحــدث عــن االستفتاء
ّ
ً
ولـيــس مــوضــوعــه أص ــا ،بــل يـنــظــم السلطة
ب ـط ــري ـق ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة خ ـص ــوص ــا م ــن أج ــل
الدفاع عن الدولة».
وفسرت القليبي مخاوف األح ــزاب والنخب
مــن اللجوء إلــى االستفتاء والـتـحــذيــرات من
ذل ــك ،بالقول «صحيح أن االستفتاء يعتبر
من أهم تجليات املمارسة الديمقراطية ،ألن
بـمـقـتـضــاه يـعـ ّـبــر الـشـعــب عــن إرادت ـ ــه الـحــرة
ف ــي م ـس ــأل ــة م ـع ـي ـن ــة ،ولـ ـك ــن امل ـش ـك ـل ــة تـكـمــن
فــي طبيعة املـســألــة وال ـس ــؤال ،ف ــإن ك ــان هــذا
السؤال دقيقًا ال يحتمل التأويل ،تكون فيه
اإلج ــاب ــة واضـ ـح ــة ،ب ـن ـعــم أو ال ،كـ ــأن نـســأل
بــوضــوح هــل املــواطــن مــع إجـبــاريــة التلقيح
أم ال» .واستدركت« :مخاطر طرح االستفتاء

على تعديل الدستور بنعم أو ال ،تكمن في
ع ــدم وضـ ــوح الـ ـس ــؤال ،فــالــدس ـتــور يتضمن
ً
فصوال تدعم الديمقراطية وتضمن الحقوق
ً
والحريات ونظامًا معتدال ،في مقابل وجود
ف ـص ــول أخـ ــرى ت ـح ـتــاج ل ـت ـعــديــل ،وف ــي هــذه
الـحــالــة ال يمكن اإلجــابــة بشكل قـطـعــي ،ألن
الدستور يتضمن إيجابيات وسلبيات».
وش ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن «ال ـ ـفـ ــرق ب ــن االس ـت ـف ـتــاء
ومـصــادقــة املجلس النيابي على الدستور،
ش ــاس ــع جـ ـ ـ ـدًا ،ألن ع ـم ـل ـيــة املـ ـص ــادق ــة عـلــى
النسخة النهائية مــن الدستور فــي البرملان
تـ ـك ــون س ـب ـق ـت ـهــا ث ـ ــاث سـ ـن ــوات م ــن ال ـع ـمــل
ً
بــن مناقشات ومـ ــداوالت علنية ،فـضــا عن
ً
ً
ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور فـ ـص ــا ف ـص ــا،
بينما على عكس ذلك ،ففي االستفتاء ال يتم
التداول والنقاش ،بل تسبق التصويت حملة
للتأثير ،عـلــى غ ــرار الـحـمــات االنـتـخــابـيــة».
وأضافت أنه في االستفتاء املباشر «ال يختار
الشعب السؤال املطروح عليه ،ألنه ال يملك ما
يسمى باملبادرة الشعبية ،وبالتالي من بيده
زمام األمور هو من سيطرح السؤال ،ويحدد
صياغته وطريقة طرحه».
وأك ــدت القليبي أن «الــديـمـقــراطـيــة ال يمكن
اخـ ـت ــزالـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،ف ـص ـح ـي ــح أن
ال ـت ـصــويــت م ـه ــم ،ل ـكــن ع ـنــدمــا ي ـك ــرس إرادة
الـشـعــب ،وعـنــدمــا يـكــون مسبوقًا ب ـمــداوالت
ومناقشات لتبادل وجهات النظر في فضاء
مـفـتــوح ،بـحـضــور ممثلني عــن كــل األط ــراف،
وبأن يدلي الجميع بدلوه ،ويحاول كل طرف
إقناع اآلخر بوجهة نظره وموقفه».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ـ ــال امل ـح ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي أي ـمــن
البوغانمي ،في حديث مع «العربي الجديد»،
إن «االستفتاء يمكن أن يكون آلية ديمقراطية
ش ــرط أن يـكــون مــؤط ـرًا قــانــونـيــا ،بمعنى أن

االستفتاء خارج األطر القانونية هو تعسف،
وهــذا مــا أجمع عليه التونسيون بــن 2011
و 2013عندما قالوا إن الدستور ال يجب أن
يمرر بقوة األغلبية على حساب األقلية ،بل أن
يكون محل توافق ،ألن االستفتاء تعبير عن
غلبة األغلبية على حساب األقلية» .واعتبر
أن هـنــاك «وعـيــا بـشــأن ذلــك لــدى التونسيني
ل ـي ــس ب ــال ـج ــدي ــد ،ف ـم ـشــاكــل االس ـت ـف ـت ــاء فــي
العالم معروفة ،ففي فرنسا يسمى باملنطق
القيصري الــذي يعتمده القائد للمرور فوق
رؤوس ال ـن ـخــب ب ـعــد انـ ـتـ ـص ــارات عـسـكــريــة
حققت له الشعبية».
وتابع أن «املصوتني ال يجيبون على السؤال،
بل يتفاعلون مع شعبية القائد ،وبالتالي ال
يصبح مــوضــوع التصويت هــو ال ـســؤال بل
ال ـســائــل ،وه ــو اإلش ـك ــال ال ــذي نـتـخــوف منه
في حالة تمرير مقترح تعديل الدستور ،أو
وضــع دستور آخــر من دون حــوار أو تشاور
مع النخب الرئيسة في البالد» .وشــدد على
أن «ه ـنــاك م ـســارًا دسـتــوريــا يـجــب احـتــرامــه،
عـلــى غـ ــرار ع ــرض االس ـت ـف ـتــاء عـلــى املحكمة
الدستورية للبت فــي دستورية التعديل أو
املقترح».
وكــان النائب املستقيل من حركة «لنهضة»
سمير ديـلــو ،قــال فــي تصريح إذاع ــي أخيرًا،
إنه «ليس ضد تغيير الدستور ،لكن اإلشكال
يكمن فــي كيفية الـقـيــام بــذلــك» ،مضيفًا «إن
ك ــان األمـ ــر سـيـسـتـقـ ّـر عـلــى االس ـت ـف ـتــاء ال ــذي
يعتبر رجوعًا للشعب ،فهذا يتطلب شروطًا
وأه ـم ـه ــا أن ي ـح ـت ــرم االس ـت ـف ـت ــاء ال ــدس ـت ــور
(األحــزاب وغيرها) وأن
واألجسام الوسيطة ّ
يضمن الشفافية» .وحذر من أن ‹›االستفتاء
ّ
يتحول لعملية تحايل ،بحال عدم مراعاة
قد
هذه الشروط».
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شرق
غرب
كوبا :السجن  10سنوات
لمتظاهر
ُح ـك ــم ع ـلــى م ـت ـظــاهــر ك ــوب ــي ،مـســاء
الـ ـسـ ـب ــت ،ب ــال ـس ـج ــن عـ ـش ــر سـ ـن ــوات
بتهمة «ازدراء النظام العام واإلخالل
به» ،وهي أقسى عقوبة صدرت بحق
مشارك في التظاهرات غير املسبوقة
التي شهدتها كوبا فــي  11يوليو/
تـمــوز املــاضــي ،وف ــق مــا ذك ــر أقــاربــه
ومـنـظـمــة «كــوبــالـيـكــس» الحقوقية.
وحكم ثالثة قضاة في محكمة سان
خــوسـيــه دي الس الخ ــاس ،الــواقـعــة
على بعد  35كيلومترًا مــن هافانا،
عـ ـل ــى روبـ ـ ــرتـ ـ ــو بـ ـي ــري ــز فــون ـس ـي ـكــا
«بــال ـس ـجــن  10س ـ ـنـ ــوات» .وال ي ــزال
حوالى  500شخص معتقلني.
(فرانس برس)
رئيس أوغندا :انفجار
العاصمة «عمل إرهابي»
أف ـ ـ ــاد ال ــرئـ ـي ــس األوغ ـ ـن ـ ــدي ي ــوي ــري
م ــوسـ ـيـ ـفـ ـيـ ـن ــي ،أمـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ـ ــد ،ب ــأن
االن ـف ـج ــار الـ ــذي وق ــع ف ــي الـعــاصـمــة
كمباال في ساعة متأخرة من مساء
ً
أول م ــن أم ــس ال ـس ـبــت ،ك ــان «ع ـمــا
إره ــاب ـي ــا فـيـمــا يـ ـب ــدو» .وأض ـ ــاف أن
االنـ ـفـ ـج ــار أدى إلـ ــى م ـق ـتــل شـخــص
واحــد .وذكــرت محطة تلفزيون «إن.
ت ــي.ف ــي» أن س ـب ـعــة أشـ ـخ ــاص على
األقل أصيبوا في االنفجار الذي وقع
بأحد املطاعم.
(رويترز)
ّ
تحض بيونغ
واشنطن
يانغ على وقف التجارب
ّ
ح ــض ــت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،أم ــس
األح ــد ،كــوريــا الـشـمــالـيــة عـلــى وقــف
تـجــاربـهــا الـصــاروخـيــة الـتــي «تــأتــي
بنتائج عكسية» ،آملة في استجابة
ب ـيــونــغ يــانــغ ل ــدع ــوة واش ـن ـطــن إلــى
الحوار .ويأتي ذلك عقب إعالن كوريا
الشمالية أنها اختبرت ،يوم الثالثاء
امل ــاض ــي ،ص ــاروخ ــا بــالـيـسـتـيــا «مــن
طراز جديد» من غواصة بنجاح ،ما
استدعى عقد جلسة طارئة ملجلس
األم ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي .والـ ـتـ ـق ــى امل ـب ـع ــوث
األميركي الخاص لكوريا الشمالية
س ــون ــغ ك ـيــم ن ـظ ـيــره ال ـج ـنــوبــي نــوه
كيو -دوك بعد اجتماع مع نظيرهما
الياباني في واشنطن.
(فرانس برس)
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سياسة
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أوباما يتدخل لنجدته

شعبية جو بايدن تتراجع
يُظهر استطالع للرأي
أجرته مؤسسة «غالوب»
المتخصصة ،تراجع
شعبية الرئيس األميركي
جو بايدن ،وهو ما
دفع الرئيس األسبق
باراك أوباما للتدخل

ب ـع ــد ت ـس ـعــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى ت ـبــوئــه
سدة الرئاسة في البيت األبيض،
ال يـ ـب ــدو ال ــرئ ـي ــس الــدي ـم ـقــراطــي
ّ
جو بايدن في أفضل أيامه شعبيًا ،في ظل
ثــاثــة ت ـح ـ ّـدي ــات أســاس ـيــة وأخ ـ ــرى ثــانــويــة.
وت ـ ـص ـ ــدرت مـ ـلـ ـف ــات ك ـ ــورون ـ ــا واالقـ ـتـ ـص ــاد
األولويات األميركية ،وسط تذبذب النتائج
اإليـجــابـيــة صحيًا ومــال ـيــا ،كـمــا طـغــى ملف
أف ـغــان ـس ـتــان ف ــي ال ـش ـهــريــن امل ــاض ـي ــن على
السياسة الخارجية لــإدارة األميركية ،بعد
ال ـف ــوض ــى ال ـت ــي س ـ ــادت ان ـس ـح ــاب الـجـيــش
األم ـيــركــي مــن ك ــاب ــول .ودف ــع ذل ــك بالرئيس
األسـبــق ب ــاراك أوبــامــا إلــى الـعــودة للواجهة
لدعم نائبه األسـبــق ،في انتخابات محلية،
ت ـش ــي ب ــاح ـت ـم ــال حـ ـص ــول انـ ـق ــاب تـ ـ ـ ّ
ـام فــي
الكونغرس ،في االنتخابات النصفية املقررة
في  8نوفمبر/تشرين الثاني  ،2022ملصلحة
الجمهوريني.
ت ـحـ ّـرك أوبــامــا فــي ات ـجــاه والي ــة فيرجينيا،
مـ ـس ــاء أول مـ ــن أمـ ـ ــس الـ ـسـ ـب ــت ،بـ ـع ــد حـثــه
سكانها على إعــادة انتخاب تيري مكوليف
حاكمًا للوالية ،مؤكدًا خالل تجمع انتخابي
على أهمية االقـتــراع ،باعتباره مؤشرًا على
التوجه السياسي للبالد وانعكاسًا لقيمها.
تحدث أوبــامــا ومكوليف ،الــذي كــان حاكمًا
للوالية بني عامي  2014و ،2018أمــام حشد
مـتـحـمــس ف ــي جــامـعــة فــرجـيـنـيــا كــومـنــولــث
فــي ريـتـشـمــونــد ،قـبــل أي ــام مــن االنـتـخــابــات
املقررة في  2نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.
ُ
وتعتبر فيرجينيا مقياسًا لتوجه البالد في
االنتخابات النصفية ،والتي ستحدد الحزب
الــذي يسيطر على الكونغرس ،كما ستكون
بمثابة استفتاء على رئاسة بايدن.
وق ـ ــال أوبـ ــامـ ــا لـلـمـتـجـمـعــن إن ان ـت ـخــابــات
فــرج ـي ـن ـيــا ت ـم ـثــل «ن ـق ـط ــة تـ ـح ــول» وط ـن ـيــة،
إذ ي ـم ـك ــن ل ــأم ـي ــرك ـي ــن إمـ ـ ــا أن ي ـص ـب ـحــوا
م ـح ــاص ــري ــن ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــات
االنـ ـقـ ـس ــامـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي اتـ ـسـ ـم ــت بـ ـه ــا رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـه ــوري دون ــال ــد ت ــرام ــب والـ ـت ــي بلغت

ذروتها في هجوم أنصار األخير على مبنى
«كابيتول هيل» في  6يناير/كانون الثاني
ّ
املاضي ،أو «التعاون» من أجل «حل املشاكل
الـكـبـيــرة» .وأب ــدى الرئيس األسـبــق اعتقاده
بـ«أنكم هنا في فرجينيا ستظهرون لسائر
ال ـب ــاد وال ـعــالــم أن ـنــا ل ــن نـنـغـمــس ف ــي أســوأ
نزواتنا .لن نعود إلى الفوضى التي تسببت
فــي الـكـثـيــر مــن ال ـض ــرر .سنمضي قــدمــا مع
أشـ ـخ ــاص م ـث ــل ت ـي ــري ي ـ ـقـ ــودون امل ـس ـي ــرة».
وتظهر استطالعات الرأي أن فرص مكوليف
والـ ـجـ ـمـ ـه ــوري غـ ـل ــن ي ــون ـغ ـك ــن م ـت ـق ــارب ــة.
وخ ـل ــص اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي أج ــرت ــه جــامـعــة
مونماوث أخيرًا ،إلى أن يونغكني اقترب من
مكوليف بنسبة خمس نقاط منذ سبتمبر/
أيلول املاضي ،من خالل كسب تأييد ناخبني
مستقلني ونساء.
وه ــاج ــم أوبـ ــامـ ــا ال ـج ـم ـه ــوري ــن ،وات ـه ـم ـهــم
بتهديد الديمقراطية ،واعتبر أن يونغكني
سـ ـيـ ـلـ ـغ ــي م ـ ـنـ ــاصـ ــب تـ ـ ــدريـ ـ ــس ويـ ـ ـح ـ ــد مــن
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى إم ـك ــان ـي ــة اإلجـ ـ ـه ـ ــاض ،وأن ــه
سـيــدعــم تـصــريـحــات تــرامــب ال ــذي يـ ّـدعــي أن
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ُســرقــت مـنــه .وتــابــع
أوب ــام ــا« :إنـ ــه يـتـهــم امل ـ ــدارس بـغـســل أدمـغــة
أط ـفــال ـنــا .ك ـمــا ق ــال إن ــه ي ــري ــد ت ـفـ ّـحــص آالت
التصويت التي استخدمت في االنتخابات
الرئاسية األخيرة .ويفترض بنا أن نصدق
أنه سيدافع عن ديمقراطيتنا؟» .وكان بايدن
ق ــد ف ــاز ف ــي فــرجـيـنـيــا ب ـف ــارق  10ن ـق ــاط في
االنتخابات الرئاسية فــي  3نوفمبر ،2020
وقت ما
ومن املتوقع أن يتجه إلى هناك في
ٍ
من األسبوع الحالي.
وسـيـمـنــح ف ــوز مــاكــول ـيــف ف ــي االن ـت ـخــابــات
زخ ـم ــا ل ـبــرنــامــج االس ـت ـث ـمــار ال ـض ـخــم ال ــذي
يسعى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي
إلــى تـمــريــره فــي الـكــونـغــرس .أمــا فشله فقد
يـ ــؤدي إل ــى م ــزي ــد م ــن ال ـح ــذر ل ــدى الـجـنــاح
املـعـتــدل لـلـحــزب ،وال ــذي ال ي ــزال م ـتــرددًا في
امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ن ـح ــو  3ت ــري ـل ـي ــون ــات دوالر
مــن الـنـفـقــات .ووع ــد مــاكــولـيــف بــالـعـمــل مع
جـمـهــوريــن «ع ـق ــاء» لـتـحـســن ال ــوض ــع في
فرجينيا .وقــال «سأعمل معكم لكن دعوني
أخبركم بشيء واحــد الـيــوم :غلني يونغكني
ً
لـيــس جـمـهــوريــا ع ــاق ــا .بــالـنـسـبــة إلـ ــي ،إنــه
ّ
دونالد ترامب يرتدي سرواال بنيًا .هل نريد
دمـيــة دونــالــد تــرامــب كـحــاكــم؟ ال ،ال نــريــد!».
من جهته ركز يونغكني على املــدارس ،وشن
حملة ضــد إلــزامـيــة الكمامة ،متجنبًا حتى
اآلن دع ــم ّادع ـ ــاءات تــرامــب ب ــأن االنـتـخــابــات
ُسرقت منه .ولم يتوجه ترامب إلى فرجينيا،
بــل انـضــم بشكل افـتــراضــي فــي  13أكتوبر/
تشرين األول الـحــالــي إلــى تجمع انتخابي

أوباما خالل التجمّ ع االنتخابي في ريتشموند ـ فيرجينيا (كايل مازا/األناضول)

تراجعت شعبية
بايدن إلى معدل %44.7
في  9أشهر
مــؤيــد لحملة يــونـغـكــن ح ـضــره مستشاره
السابق ستيف بانون.
ويخشى بايدن تدهور شعبيته بعد معركة
رئــاسـيــة جـمــع فيها جميع أجـنـحــة الـحــزب
الــدي ـم ـقــراطــي ل ـهــزي ـمــة ت ــرام ــب .وقـ ــد أص ــدر
مؤشر «غالوب» دراسة أجراها بني  1أكتوبر
الحالي و 19مـنــه ،حــول نسب التأييد التي
نالها بايدن أخيرًا .وأفاد املؤشر بأن التأييد
الشعبي لـبــايــدن انـخـفــض  14نقطة مئوية
م ـنــذ ي ــون ـي ــو/ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،س ــت منها
ف ــي الـشـهــر امل ــاض ــي .وك ـشــف أن ب ــاي ــدن بــدأ
واليته في  20يناير/كانون الثاني املاضي،

ب ـح ـصــولــه ع ـلــى ت ـقـيـي ـمــات إي ـجــاب ـيــة خــال
الفترة بني يناير ويونيو املاضيني بني 54
ف ــي امل ــائ ــة و 57ف ــي امل ــائ ــة ،قـبــل أن تـتــدهــور
األرقـ ــام إل ــى  50فــي املــائــة فــي يــولـيــو/تـمــوز
و 49فــي املــائــة فــي أغ ـس ـطــس/آب املــاضـيــن.
وع ـ ــزت الـ ــدراسـ ــة ال ـس ـبــب إلـ ــى ارتـ ـف ــاع عــدد
اإلص ــاب ــات بـفـيــروس ك ــورون ــا فــي الــواليــات
املتحدة ،باإلضافة إلى االنسحاب الفوضوي
لألميركيني مــن أفغانستان ،وال ــذي تضمن
اعتداء وقع في
مقتل  13عسكريًا أميركيًا في
ٍ
مطار كابول.
وال يبدو الوضع االقتصادي مريحًا لبايدن،
مــع تــأخــر ال ـبـ ّـت فــي مـشــاريــع قــوانــن البنى
الـتـحـتـيــة ،بـسـبــب تـفــاقــم ال ـخــافــات حــولـهــا.
وال ي ـ ــزال االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي ي ـعــانــي من
مـ ـش ــاك ــل فـ ــي س ـل ـس ـل ــة ال ـ ـتـ ــوريـ ــد ،وارت ـ ـفـ ــاع
التضخم ونقص العمال ،رغم استمرار النمو
االق ـت ـص ــادي وارتـ ـف ــاع قـيـمــة األس ـه ــم بـقــوة
وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى
له منذ تفشي الوباء .وينقسم الجمهوريون

والديمقراطيون ّ
بشدة حول بايدن ،إذ يدعمه
 92في املائة من الديمقراطيني ويعارضه 94
ُ
وت ّ
عد هذه الفجوة
في املائة من الجمهوريني.
الكبرى لبايدن حتى اآلن في رئاسته ،وهي
من بني أكبر الفجوات منذ بــدء عمل مؤشر
«غ ــال ــوب» مـنــذ أكـثــر مــن  80عــامــا .ويخشى
بــايــدن اسـتـمــرار تــراجــع دع ــم املستقلني لــه،
مع حصوله على تأييد  34في املائة منهم،
وخـســارتــه  21فــي املــائــة آخــريــن منذ يونيو
املاضي .ومع نهاية الربع الثالث من السنة
األولى لواليته ،بلغت معدالت شعبية بايدن
 44.7في املائة .مع العلم أن جميع الرؤساء
الـســابـقــن حـصـلــوا عـلــى مـعــدالت أعـلــى منه
في مثل هذه الفترة ،عدا ترامب ،الذي بلغت
م ـع ــدالت شـعـبـيـتــه ف ــي م ـثــل الـحـقـبـلــة 36.9
ُ
فــي امل ــائ ــة .وم ــع أن دراسـ ــة «غ ــال ــوب» تظهر
أن انـخـفــاض شعبية بــايــدن تــوقــف حــالـيــا،
إال أنــه لم ينجح بعد في العودة إلــى املسار
التصاعدي.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)

