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قضية

لبنان

للحديث تتمة...

الجزائر ...مرور
على القاهرة
عثمان لحياني

في توقيت عربي خالص ،ذهب
الرئيس الجزائري عبد املجيد
تبون إلى القاهرة ملالقاة الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي.
املنطق السياسي يقول إن تبون فعل
حسنًا ،حني قام بالخطوة األولى
لترميم ثقة غائبة «تاريخيًا» بني
القاهرة والجزائر ،وبناء محور عربي
جديد ،يقوم على «عيش وملح» حل
األزمات .لكن معطيات الراهن تؤكد
أن هذا الطموح الجزائري «متأخر
وبريء» ،وما زال بحاجة إلى وقت
أكبر ،لتتوفر له عوامل النضج
والكينونة السياسية.
«بريء» ألنه يأخذ املشهد العربي
بنفس حالة العقود الثورية السابقة،
التي كان يطغى عليها حد أدنى من
«األنفة» العربية واملواقف املناضلة،
وألنه يخاطب العقل العربي السليم،
الذي لم يكن قد تشوه بعد بـرقيم
التطبيع» ،ولم يلتبس عليه العدو من
الشقيق .و«متأخر» ألن القاهرة لم
تعد هي القاهرة ،والعرب غير العرب،
بحيث لم تعد إسرائيل عدوًا في نظر
عرب في املشرق واملغرب ،بينما
بقيت الجزائر هي الجزائر بعيدة كل
البعد عن التطبيع.
غير ذلك ،فإن الفاحص لتاريخ
العالقات السياسية بني الجزائر
ومصر ،يجد أنها لم تصل ،في أي
مرحلة من املراحل ،إلى مستوى
عال من الثقة السياسية ألسباب
ٍ
عدة .بعض هذه األسباب له صلة
بخلفيات تاريخية ،بدأت منذ ما
بعد انقالب الرئيس الراحل هواري
بومدين ،على الرئيس الراحل أحمد
بن بلة ،حليف الرئيس املصري
الراحل جمال عبد الناصر ،في
يونيو/حزيران  ،1965إلى قيادة
الجزائر لجبهة الصمود والتصدي
ضد اتفاقية كامب ديفيد ،وطرد
مصر من الجامعة العربية.
ووصل األمر إلى خالفات حادة
خالل الحرب على العراق في
تسعينيات القرن املاضي ،والصدام
داخل الجامعة العربية بشأن طرد
سورية منها ،والتدخل األجنبي في
ليبيا في  .2012وظلت البرودة هي
الغالبة على هذه العالقات.
املسافة السياسية بني الجزائر
ومصر متسعة أيضًا في الراهن،
على أكثر من صعيد ،وفي أكثر
من ملف .الجزائر ما زالت تحافظ
على رصيدها الثوري ضد التطبيع،
بينما تقف مصر دافعة له .وفي
امللف الليبي ،حيث تدفع مصر كتلة
من القوى الليبية خارج الحل ،تصر
الجزائر على مشاركة الجميع .ومن
تعتبرهم القاهرة جماعة إرهابية
(اإلخوان) ،يشاركون في الجزائر في
الحكومة والرئاسة والبرملان بكثافة.
يحتاج األمر إلى بعض الوقت ملعرفة
مخرجات الزيارة ،وما إذا كان من
الضروري على الجزائر املرور عبر
القاهرة ،للبحث عن إسناد مصري
لترتيب القمة العربية املقبلة.

تعليق رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد
الحريري عمله السياسي وعمل «تيار
المستقبل» ،يفتح الباب أمام طامحين كثر
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لخالفته في قيادة الطائفة السنية سياسيًا،
وإغالق الفجوة التي سيتركها خروج  20نائبًا
عن كتلته من البرلمان اللبناني .ولم تعرف

اعتزال
الحريري

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

فــي ض ــوء «تـعـلـيــق» رئـيــس ال ــوزراء
الـلـبـنــانــي ال ـســابــق س ـعــد ال ـحــريــري
عـمـلــه الـسـيــاســي ف ــي ه ــذه املــرحـلــة،
وعـ ـ ــزوفـ ـ ــه ع ـ ــن خ ـ ـ ــوض غ ـ ـمـ ــار االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة« ،ج ــارف ــا» مـعــه «ت ـي ــار املـسـتـقـبــل»،
تكثر األسئلة حول الشخصية التي ستخلف
ال ـحــريــري سـيــاسـيــا داخ ــل الـطــائـفــة السنية،
وحول تداعيات قراره.
وبات من الواضح أن تعليق الحريري ،أمس
األول ،عمله وعـمــل ت ـيــاره الـسـيــاســي ،يعني
إفساح املجال أمام طامحني كثر لخالفة سعد
ال ـح ــري ــري ،وه ــم دائ ـم ــا م ــا ت ـع ــود أس ـمــاؤهــم
لـلــواجـهــة عـنــد كــل «انـتـكــاســة» ل ــه .وم ــن أبــرز
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـن ـيــة ع ـم ـتــه ال ـنــائ ـبــة بهية
ال ـح ــري ــري ،ونـجـلـهــا أح ـم ــد ،ورجـ ــل األع ـم ــال
وال ـش ـق ـي ــق األكـ ـب ــر ل ـس ـع ــد ،ب ـه ــاء ال ـح ــري ــري،
وال ـنــائــب نـهــاد امل ـش ـنــوق ،ورئ ـيــس الحكومة
نـجـيــب مـيـقــاتــي ،ال ــذي لــم يـحـســم ق ــراره بعد
بـشــأن املـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات النيابية أو
العزوف عن هذا األمــر ،باإلضافة إلى رئيس
ال ـح ـكــومــة األس ـب ــق فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،ووزي ــر
العدل األسبق أشرف ريفي ،الذي غرد خارج
سرب «تيار املستقبل».
ويقول الكاتب واملحلل السياسي علي حمادة،
لـ«العربي الجديد» ،إن «انسحاب الحريري،
وإن بشكل مــؤقــت ،ليس بالحدث الـعــادي أو
العادل ،ال في الحياة السياسية اللبنانية ،وال
في البيئة التي ينتمي إليها الحريري».
ويـعـتـبــر أن ال ـح ــري ــري «ال ي ـ ــزال ،ح ـتــى هــذه
الـلـحـظــة ،يمثل الـخــط الـعــريــض لـلــرأي الـعــام
في الوسط السني ،ويمتلك أكبر كتلة نيابية
وح ــده ،يعني أكثر مــن  60فــي املــائــة مــن عدد
الـنــواب السنة في البرملان .كما ويحمل إرث
رفيق الحريري ،العميق في جذوره في الوعي
والضمير السني ،ودمائه التي تشكل رمزية
مهمة داخل الطائفة السنية».
خروج الحريري نكسة

ويلفت حـمــادة إلــى أن «ال ـحــدث ليس عــابـرًا،
وه ــو غـيــر اع ـت ـيــادي ،لــذلــك يعتبر الكثيرون
ب ـ ــأن خ ـ ـ ــروج ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري فــي

متابعة

كثرت األسئلة حول
تداعيات قرار سعد
الحريري ()Getty

واإلم ــارات ،ويتعاطون معه باعتباره زعيم
لبنان املستقبلي الــذي سيكون رأس حربة
ملواجهة حزب الله».
ويـقــول يــوســف« :تــاريـخـيــا لــم يكن للطائفة
السنية زعــامــات كبرى عابرة للمناطق ،بل
كانت زعاماتهم الكبرى وطنية ،مثل كمال
جـنـبــاط ،وج ـمــال عـبــد الـنــاصــر وغـيــرهـمــا،
سواء كانوا لبنانيني وغير لبنانيني ليسوا
م ــن ال ـطــائ ـفــة ،لـكـنـهــم ك ــان ــوا يـمـثـلــون نبض
الـشــارع السني فــي لـبـنــان» .ويشير إلــى أنه
«حتى أن جــزءًا مــن االشتباك بــن الحريري
وجعجع ،وكنت على اطالع عن قرب (عليه)،
ارتبط إلى حد ما بأن جعجع بات في مرحلة
من املراحل صاحب حضور كبير في الساحة
السنية .وحتى رغــم مــا يقال عــن غضب من
جمهور تـيــار املستقبل مــن جعجع ،فــإنــه ال
يزال يمتلك حضورًا كبيرًا في الشارع السني
نتيجة وقــوفــه بوجه «حــزب الـلــه» ،التنظيم
ال ـع ـس ـك ــري امل ـس ـل ــح فـ ــي أحـ ـ ـ ــداث ال ـط ـي ــون ــة.
وبــالـتــالــي ف ــإن الـســاحــة السنية ق ــادرة على
الـسـيــر مــع أي م ـشــروع ،أو شـخــص يحاكي
إلى حد ما قوانني االشتباك مع حزب الله».

طامحون كثر
لوراثته شعبيًا
ونيابيًا
خلل في
المجتمع
حذر البطريرك الماروني
في لبنان بشارة الراعي ،في
تصريح أمس الثالثاء ،من
أن قرار رئيس الحكومة
السابق سعد الحريري
تعليق عمله وعمل
«تيار المستقبل» السياسي
«سيخلق خلًال في المكون
اللبناني» .وأعرب عن أمله
«أال يتسبب ذلك بخسارات
وخلل كبير في المجتمع
اللبناني ،وآمل أن يعرف
السنة اتخاذ موقعهم
في المجتمع اللبناني ،ألن
لبنان ال يمكن له التخلي عن
أي مكون من مكوناته،
والسنة مكون كبير ونأمل
خيرًا».

هــذه اللحظة يشكل نكسة ،وســوف ينعكس
ً
اختالال في التوازن ،وال سيما على املستوى
الوطني» .ويوضح أن «كــل البيئات ،املكونة
طائفيًا لـلـبـنــان ،تتمتع بـقـيــادات ذات طابع
تمثيلي واسع ،وبغياب الحريري اليوم األمر
بدأ يتغير في الوسط السني».
وي ـض ـي ــف« :ب ـع ــد ب ـض ـعــة أيـ ـ ــام ،أو أســاب ـيــع،
ت ـت ـج ــاوز ال ـب ـي ـئــة ال ـس ـن ـيــة الـ ـص ــدم ــة ،وت ـب ــدأ
البحث عن البدائل ،التي وإن كانت موجودة
في املناطق ذات الحضور السني إال أنها لن
تـكــون بحجم الـحــريــري وال يمكن مقارنتها
بحجم إرث سعد الحريري» .وتابع «بالتالي
فــإن الـفــراغ سيمأل في االنتخابات النيابية،
لكنه سيكون مختلفًا ،ويقتصر على قيادات
م ـتــوس ـطــة أو ص ـغ ـي ــرة ،م ـنــاط ـق ـيــة تـتـقــاســم
مجتمعة تركة الحريري».
ويؤكد حمادة أنه «لن يكون هناك بديل بحجم
الحريري في الوقت الحاضر ،وحتى إشعار
آخـ ــر ،ح ـتــى ض ـمــن ال ـب ـيــت املـسـتـقـبـلــي ،س ــواء
عمته بهية ،أو أحمد أو غيرهما ،خصوصًا
أنه كان واضحًا بدعوته تيار املستقبل التخاذ
الخطوة نفسها التي أقدم عليها» .في املقابل،
يشير حمادة إلــى أن «االنتخابات ال تخاض
فقط بــأشـخــاص ،بــل عبر ماكينة انتخابية،
وبــال ـتــالــي فـيـهــا جــانــب ت ـق ـنــي ،ي ـ ــوازي ال بل
يتعدى الـجــانــب السياسي والـشـعـبــي ،حيث
إن ماكينة الحريري حصدت في االنتخابات
األخيرة  295ألف صوت تفضيلي على صعيد
لبنان ،وهذا ليس باألمر السهل تحقيقه».
ومــن األسـمــاء املـعــروفــة فــي الــوســط السني

بهاء يحتاج لغطاء عربي

علي حمادة :قيادات
متوسطة أو صغيرة
ستمأل فراغ االنتخابات
قاسم يوسف :بهاء
الحريري بحاجة لغطاء
عربي ليرث الموقع

هـنــاك ،بهاء الـحــريــري شقيق سعد األكبر،
وف ـ ــؤاد م ـخ ــزوم ــي ،وأش ـ ــرف ري ـف ــي ،ون ـهــاد
امل ـش ـن ــوق وآخـ ـ ـ ــرون ،وربـ ـم ــا بــإم ـكــان ـهــم أن
ي ـح ـق ـقــوا ن ـت ــائ ــج ،ك ـمــا ي ـق ــول حـ ـم ــادة ،لكن
«بالوقت الحالي من املستحيل أن يحصد
أي مـنـهــم تــركــة ال ـحــريــري ،خـصــوصــا أنـنــا
ع ـل ــى م ـس ــاف ــة أش ـه ــر م ـ ـعـ ــدودة م ــن خ ــوض
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق فـ ـ ــي مـ ـ ــايـ ـ ــو/أيـ ـ ــار امل ـ ـق ـ ـبـ ــل».

الخناق يشتد على الحوثيين في مأرب

عدن ـ العربي الجديد

ال يــزال التصعيد العسكري ولغة التهديدات
تـطـغــى عـلــى املـشـهــد الـيـمـنــي ،خـصــوصــا من
قبل جماعة الحوثيني التي تتعرض لخسائر
م ـتــزايــدة عـلــى األرض ال سـيـمــا فــي محافظة
مـ ــأرب االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي ت ــواص ــل ال ـقــوات
الحكومية التقدم فيها.
وفـ ـ ــي أحـ ـ ـ ــدث تـ ـه ــدي ــداتـ ـه ــا ،ل ــوح ــت ج ـمــاعــة
ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــن ،أم ـ ـ ــس الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف
مـعــرض إكسبو فــي دب ــي ،وذل ــك بعد اشـتــداد
ال ـخ ـنــاق ال ـع ـس ـكــري وخ ـس ــارة مــدي ـنــة حــريــب
االستراتيجية في األطراف الجنوبية ملحافظة
م ــأرب ،فيما أعــربــت األم ــم املـتـحــدة عــن قلقها
إزاء دوامة العنف املتصاعدة في اليمن.
وبالتزامن مع حملة إلكترونية تحت عنوان
«اإلمارات غير آمنة» ،كتب املتحدث العسكري
لـلـحــوثـيــن ،يـحـيــى ســريــع ،فــي ت ـغــريــدة على
«تــوي ـتــر» ،أم ــس «إك ـس ـبــو ...مـعـنــا قــد تخسر،
وننصح بتغيير الوجهة» ،في تلويح ضمني
باستهداف املعرض الدولي.
ب ــدوره ،قــال وكـيــل وزارة اإلع ــام فــي حكومة
ال ـحــوث ـيــن ،نـصــر ال ــدي ــن ع ــام ــر ،ف ــي تـغــريــدة،
إن لـ ــدى ق ــوات ـه ــم «مـ ــا يـسـتـحــق الـ ـع ــرض في
م ـع ــرض دبـ ـ ــي» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى ال ـص ــواري ــخ
الـبــالـسـتـيــة ال ـتــي تــزعــم الـجـمــاعــة صناعتها
وقــامــت بــاسـتـخــدامـهــا فــي أح ــدث هـجــوم لها
أول من أمس ،مستهدفة اإلمارات والسعودية.
ون ـ ـ ّـددت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ـســاء أول أمــس،
على لسان املتحدث باسم وزارة خارجيتها،
ً
نيد برايس ،بالهجمات الجديدة معتبرة أنها
تشكل «تصعيدًا مقلقًا» .وطالبت «األط ــراف
كافة» بإعالن «وقــف إلطــاق النار» و«احترام
التزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني».
وق ــال امل ـت ـحــدث «ن ـجــدد ال ـتــزام ـنــا بــاملـســاعــدة
ف ــي ت ـعــزيــز دف ــاع ــات شــركــائ ـنــا ال ـس ـعــوديــن

بعد تداعيات خروج الحريري وتياره على
االنتخابات النيابية ،المتوقع أن تجرى في
مايو/أيار المقبل ،وما إذا كان رئيس حزب

واإلمـ ــارات ـ ـيـ ــن» .وك ــان ــت ج ـمــاعــة الـحــوثـيــن
تتوقع أن تنجح هجماتها الـصــاروخـيــة في
تــراجــع اإلمـ ــارات عــن تـقــديــم دعـمـهــا للعملية
الـعـسـكــريــة ال ـتــي تـخــوضـهــا أل ــوي ــة الـعـمــالـقــة
خ ـصــوصــا ف ــي مـ ـ ــأرب ،لـكـنـهــا خ ـس ــرت خــال
ال ـس ــاع ــات امل ــاض ـي ــة مــدي ـنــة ح ــري ــب ،الــواق ـعــة
جـنــوبــي املـحــافـظــة .وأعـلـنــت ألــويــة العمالقة
املدعومة إماراتيًا ،أمس الثالثاء ،أنها تمكنت
أول من أمس ،من تحرير مركز مديرية حريب
املتداخلة مع مديرية عني غربي شبوة .وفي
حني لم يشر البيان إلى مواصلة الضغط على
الحوثيني باتجاه األط ــراف الجنوبية ملــأرب،
أك ــدت م ـصــادر عسكرية حكومية لــ«الـعــربــي
الجديد» ،أن القوات املشتركة أللوية العمالقة

لوح يحيى سريع
ّ
أمس باستهداف
معرض «إكسبو دبي»

والجيش واملقاومة الشعبية ،تواصل التقدم
باتجاه جبال ملعا في مديرية الجوبة ،وسط
انـ ـهـ ـي ــارات واسـ ـع ــة ف ــي ص ـف ــوف ال ـحــوث ـيــن.
كـمــا ق ــال م ـصــدران أحــدهـمــا عـسـكــري واآلخ ــر
عشائري ،لوكالة «رويترز» ،إن قوات العمالقة
تتحرك في مديريتي الجوبة والعبدية.
وتكتسب مدينة حريب ،التي وقعت في قبضة
ج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن مـطـلــع سـبـتـمـبــر /أي ـلــول
املاضي ،أهمية استراتيجية ،حيث تعد مفتاح
استعادة مديرية العبدية ،ومنطلقا لعمليات
عسكرية باتجاه جبال ملعا ،بما يــؤدي إلى
كسر الحصار الحوثي على جبال البلق .كما
تسمح سيطرة الجيش وألوية العمالقة على
عقبة ملعا بعد استعادة مدينة حريب ،بقطع
خـطــوط إم ــداد الحوثيني إلــى مناطق الرملة
والطعوز والبلق الشرقي.
وك ــان ال ـحــوث ـيــون ق ــد ت ـقــدمــوا ال ـع ــام املــاضــي
ف ــي مـعـظــم مـنــاطــق م ــأرب بــاسـتـثـنــاء املــديـنــة
الرئيسية ومواقع النفط القريبة .وقال مسؤول
حـكــومــي م ــدع ــوم م ــن ال ـت ـحــالــف ،ل ــ«روي ـت ــرز»
أمس ،إن وحدات أخرى اخترقت طوقًا يضربه
الـحــوثـيــون ح ــول املــديـنــة الــرئـيـسـيــة مـمــا حـ ّـد
بشكل مؤقت من خطر شن أي هجوم مباشر.
وساهمت الغارات الجوية املكثفة للتحالف في
تحقيق املكاسب األخيرة .ووفقًا لبيان نشرته
وكــالــة «واس» الـسـعــوديــة ،فـقــد شــن الـطـيــران
الحربي  53غارة جوية على مواقع للحوثيني
في مأرب والبيضاء في الساعات األخيرة ،ما
أسفر عن «تدمير  34آلية عسكرية ،ومقتل 240
من عناصر مليشيا الحوثيني» .كذلك ،شنت
مقاتالت التحالف ،فجر أمس ،سلسلة غارات
على مــواقــع متفرقة للحوثيني فــي العاصمة
صنعاءُ ،
وسمع دوي انفجارات عنيفة ،وفقا
لـشـهــود ع ـيــان تـحــدثــوا ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد».
وقالت املصادر ،إن الغارات استهدفت مواقع
عسكرية في مناطق السبعني وجبل النهدين

«القوات اللبنانية» سمير جعجع ،سيكون
الرابح األكبر من مغادرة الحريري الساحة
السياسية

ً
ومنطقة الـحـفــا ،فـضــا عــن غ ــارات فــي الريف
الجنوبي للعاصمة بمديرية سنحان ،والريف
الشرقي في مديرية أرحب.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أع ــرب ــت األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،أم ــس
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،عـ ــن ق ـل ـق ـه ــا إزاء دوام ـ ـ ـ ــة ال ـع ـنــف
املتصاعدة فــي اليمن والـتــي تمتد لتتخطى
حدود البالد ،وفقًا لبيان صحافي صادر عن
املبعوث األممي هانس غروندبرغ ،واملنسق
امل ـق ـيــم وم ـن ـســق الـ ـش ــؤون اإلن ـســان ـيــة لـلـيـمــن،
ديفيد غريسلي .وقال البيان إنه «من املؤكد أن
شهر يناير الحالي ،سيحطم األرقام القياسية
فيما يتعلق بـعــدد الضحايا املــدنـيــن» ،وأن
ال ـغــارات (الـتــي يتهم التحالف بشنها) التي
أسفرت عن مقتل العشرات في مركز احتجاز
في صعدة األسبوع املاضي «هي أسوأ حادثة
مــن حـيــث ع ــدد الـضـحــايــا املــدنـيــن فــي اليمن
م ـنــذ ث ــاث سـ ـن ــوات» .وق ــال ــت وزارة الـصـحــة
التابعة للحوثيني أمس إن عدد ضحايا هذه
الحادثة ارتـفــع إلــى  91و 236جريحًا .وأشــار
الـبـيــان األم ـمــي إل ــى أن ه ــذا التصعيد يــؤدي
إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة بالفعل ،ويهدد
األمــن اإلقليمي ويقوض جهود إنهاء النزاع.
وأض ــاف «أن األم ــم املـتـحــدة على تــواصــل مع
جـمـيــع ال ـج ـهــات لـبـحــث ال ـخ ـي ــارات لتحقيق
خ ـفــض ال ـت ـص ـع ـيــد والـ ـب ــدء ف ــي ح ـ ــوار جــامــع
للوصول إلى حل سياسي».
فــي األث ـن ــاء ،ب ــدأت شـبـكــة اإلن ـتــرنــت بــالـعــودة
فــي الـيـمــن مـنــذ الـســاعــات األول ــى لـيــوم أمــس،
بعد انقطاع دام ألربعة أيام عقب غارة جوية
للتحالف طــاولــت الـبــوابــة الــدولـيــة لإلنترنت
فــي مدينة الـحــديــدة .مــن جهته ،طلب رئيس
الحكومة اليمنية معني عبد امللك ،أمس دعمًا
ً
دول ـيــا وبــريـطــانـيــا عــاجــا ملــواجـهــة تــداعـيــات
األزم ــة االقتصادية التي تواجهها حكومته،
وذلك خالل لقائه في عدن السفير البريطاني
لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.

تشكيك بحدوث االنتخابات

وفي هذا السياق ،يشكك حمادة في إمكانية
ح ــدوث االنـتـخــابــات النيابية فــي موعدها،
نـظـرًا ألن «الـبـلــد قــد يشهد ت ـطــورات سلبية
ف ــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة ،وم ــواج ـه ــات سياسية
ح ــادة ،مــن دون أن ننسى تـقــاطــع انسحاب
الحريري مع املذكرة الخليجية التي قدمها
وزير خارجية الكويت (الشيخ أحمد ناصر
املحمد الصباح) ،بما يشي بأن البلد مقبل
على تطورات صعبة ،والهدوء الذي ينعم به
لبنان اليوم على األرض قد يكون هــدوء ما
قبل العاصفة».
بـ ـ ــدوره ،يـشـيــر ال ـكــاتــب وامل ـح ـلــل الـسـيــاســي
قــاســم يــوســف ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى أنه
ب ــات مــن ال ــواض ــح أن الـسـعــوديــة طـلـبــت من
الـحــريــري الـجـلــوس جــانـبــا ،لـيــس هــو فقط،
بل كل تياره ودائرته الضيقة .ويعتبر أنها
طـلـبــت م ـنــه أي ـض ــا دع ــم ل ــوائ ــح شـخـصـيــات
سياسية ،كرئيس «حزب القوات اللبنانية»
سـمـيــر جـعـجــع وال ـن ــائ ــب ع ــن ب ـي ــروت ف ــؤاد
مـخــزومــي وآخــريــن .ويلفت يــوســف إلــى أنه
ُ
«سيترك لكل األشخاص خوض االنتخابات

تقرير

كل حسب منطقته وحجمه ،وعندها سيصار
إلــى تكوين جبهة سياسية عريضة قريبة
من الجو السعودي ،بقيادة سمير جعجع،
الذي يتمتع بأولوية قصوى ،أقله في ثالث
عــواصــم خـلـيـجـيــة ،عـلــى رأس ـهــا الـسـعــوديــة

في املقابل ،يرى يوسف أن «بهاء الحريري
بحاجة لغطاء عربي كبير ليرث املوقع».
وي ـل ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه «ال ش ـخ ـص ـي ــات سـنـيــة
موجودة حاليًا قــادرة أن تؤسس لزعامة
كبيرة ،وال سيما أن رفيق الحريري ،ومن
بعده سعد الحريري ،رفعا السقف عاليًا
جدًا ،سواء ماليًا أو على صعيد الحضور
الـسـيــاســي وال ــدول ــي وال ـعــربــي .وال يمكن
ً
ألي شـخــص مـنــافـسـتــه أو الـحـلــول بــديــا
عـنــه ب ـهــذا ال ـح ـجــم ،ح ـتــى رئ ـيــس الـ ــوزراء
نجيب مـيـقــاتــي ،ال ــذي يـعــانــي مــن ضمور
س ـيــاســي ،وم ــا ي ــزال زعـيـمــا فــي طــرابـلــس
ف ـقــط ،ول ــم يـمـتــد حـتــى إل ــى ع ـكــار (شـمــال
لبنان)».
وي ـتــوقــف يــوســف عـنــد امل ـب ــادرة ال ـتــي قدمها
وزير الخارجية الكويتي أخيرًا ،والتي حملت
ش ــروط ــا س ـعــوديــة واض ـح ــة ل ـفــك ال ـعــزلــة عن
لبنان ،وبشكل أساسي عند البند األهم فيها،
املرتبط بالقرار  1559الذي يشي بأننا مقبلون
ع ـلــى مــرح ـلــة دق ـي ـقــة وح ـســاســة ج ـ ـدًا ،ولـيــس
ب ـع ـي ـدًا أن تـحـمــل ت ــوت ــرات ل ـحــد االغ ـت ـي ــاالت.

باسيل :هناك من يريد الحرب

انتقد رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل ،أمس الثالثاء ،من يريد
إشعال حرب لتنفيذ أجندة خارجية .وكتب ،في تغريدة« :في حدا اختار
يتعاقب حتى يمنع الحرب األهلية ،وفي حدا وافق ينسحب حتى ما
يسمح بالحرب األهلية ،بس في حدا مصمم يعمل الحرب ،ومش مهم
إذا طعن حليفه بالظهر أو خان تفاهم لمصالحة تاريخية .المهم أن
ينفذ أجندة خارجية ،ويوقع الفتنة بلبنان .الخيار هو بين مليشياوي
مهووس بالحرب ،وابن دولة يعمل لمنعها».

وي ـقــول :نحن على بــاب مشهد يشبه حقبة
 ،2005فـفــي ع ــام  2004اتـخــذ يــومـهــا ال ـقــرار،
ف ـك ــان ــت ال ــرس ــال ــة األولـ ـ ـ ــى ل ــرئ ـي ــس ال ـح ــزب
التقدمي االشـتــراكــي ولـيــد جنبالط ورفيق
ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـب ــر ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـ ـ ـ ــروان حـ ـم ــادة
باغتياله ،ومــن ثــم الثانية باغتيال رئيس
الوزراء السابق رفيق الحريري ودخلنا أزمة
طــويـلــة .ولــم يـعــد مــوضــوع ال ـقــرار مطروحًا
منذ أح ــداث  7أيــار الـعــام  ،2008باعتبار أن
الشق األساسي نفذ منه بانسحاب الجيش
الـســوري مــن لبنان ،ولــم تكن مسألة سحب
سالح املليشيات خاضعة للنقاش ،باعتبار
أن هناك استراتيجية دفاعية .وتبعًا لذلك
ف ـ ــإن ف ـت ــح الـ ـنـ ـق ــاش ،تـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــن ال ـك ــوي ــت
مدعومة خليجيًا واميركيًا ،وإلــى حد كبير
أوروب ـيــا فتح الـســاحــة على مــواجـهــة كبيرة
جدًا.
ويعتبر جعجع ،في تصريح أمس الثالثاء،
أن ــه «ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـبــايـنــات ع ــدة اعـتــرت
العالقة بيننا وبني الرئيس سعد الحريري،
وتحديدًا فــي املـقــاربــات السياسية املتعلقة
ب ــالـ ـحـ ـك ــم ،اال أنـ ـن ــي ال أس ـت ـط ـي ــع فـ ــي ه ــذه
ال ـل ـح ـظ ــات بـ ــالـ ــذات إال أن أبـ ـ ــدي تـعــاطـفــي
الـشـخـصــي م ــع الـشـيــخ س ـع ــد» .وي ـق ــول« :إذ
نحترم ونـقــدر األصــدقــاء واإلخ ــوة فــي تيار
املستقبل ،نصر على التنسيق معهم ،ومع
كل أبناء الطائفة السنية في لبنان ،ومع كل
املخلصني واملــؤمـنــن فــي الـطــوائــف األخــرى
بــالـقـضـيــة الـلـبـنــانـيــة ،حـتــى يـنـتـصــر لبنان
ال ــدول ــة وال ـس ـي ــادة وال ـحــريــة غـيــر الـخــاضــع
إلرادة إي ـ ــران ،ولـبـنــان الـخــالــي مــن الـفـســاد،
وحـتــى ال يـمــوت ش ـهــداء الـحــريــة والـسـيــادة
في لبنان مرتني ،من كمال جنبالط وبشير
الجميل ورفيق الحريري ومحمد شطح وكل
قوافل الشهداء األبرار».
وأب ــدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ
ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف دريـ ـ ـ ــان أسـ ـف ــه ع ـل ــى تـعـلـيــق
ال ـحــريــري عـمـلــه بــالـشــأن الـسـيــاســي .وي ــرد،
في تصريح أمس الثالثاء ،على الشكر الذي
وجهه الحريري «لدار الفتوى وله وللعمائم
الـبـيـضــاء بتحية وف ــاء ومـحـبــة» .وي ـقــول إن
«ال ـخ ـطــوة ال ـتــي أق ــدم عليها الــرئـيــس سعد
الـحــريــري بتعليق عمله بالشأن السياسي
أمــر مؤسف ،يبعث على األلــم ،بعد الجهود
ال ـتــي بــذلـهــا خ ــال مـهــامــه الــوط ـن ـيــة ،وعـلــى
م ــدى س ـن ــوات ع ــدي ــدة ب ـت ـعــاونــه ال ــدائ ــم مع
دار الـفـتــوى ،الـتــي كــانــت وستبقى حاضنة
لتطلعات أبنائها وآمــال اللبنانيني جميعًا
ف ــي ن ـهــوض وب ـن ــاء ال ــدول ــة ومــؤسـســاتـهــا».
ويبدي دريان قلقه مما يجري على الساحة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،داعـ ـي ــا إل ـ ــى «م ــزي ــد م ــن وح ــدة
الـصــف اإلســامــي والــوط ـنــي» .ويـشــدد على
«تعزيز التكاتف والتعاضد في هذه املرحلة
العصيبة التي يمر بها لبنان ،والعمل معًا في
مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن».
ويؤكد أن «عالقات لبنان مع األشقاء العرب،
وخصوصًا دول مجلس التعاون الخليجي،
وفــي مقدمتها السعودية ،ينبغي أن تكون
على أفضل وأرقــى مستوى ،وأن يكون لدى
اللبنانيني قناعة أال يسيء فريق منهم إلى
هــذه العالقات األخــويــة ،كي ال ينعكس ذلك
ضررًا على املصالح اللبنانية والعربية».

العراق :ال تنازالت بعد قرار المحكمة االتحادية

بغداد ـ عادل النواب

حسمت املحكمة االتحادية العليا في العراق،
أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،مــوق ـف ـهــا م ــن ال ـط ـعــن امل ـقــدم
أمامها ،بشأن شرعية الجلسة األولى للبرملان
العراقي املنتخب في  10أكتوبر/تشرين األول
املــاضــي ،والـتــي انعقدت فــي  9يناير/كانون
الثاني الـحــالــي ،ونتج عنها انتخاب محمد
الـحـلـبــوســي رئـيـســا لـلـبــرملــان ،وال ـق ـيــادي في
التيار الـصــدري حاكم الزاملي نائبًا أول له،
وع ـضــو ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي الـكــردسـتــانــي
شاخوان عبد الله نائبًا ثانيًاّ .
وردت املحكمة
الـطـعــن ،مــؤكــدة أي ـضــا إن ـهــاء ال ـق ــرار الـســابــق
بتعليق عـمــل هيئة رئــاســة ال ـبــرملــان .ويــأتــي
ذلك على وقع تصاعد أزمة تشكيل الحكومة،
إذ أعـ ـل ــن مـ ـقـ ـت ــدى ال ـ ـص ـ ــدر ،رئـ ـي ــس ال ـت ـي ــار
الـصــدري الــذي تـصــدرت قائمته االنتخابات
البرملانية العراقية األخيرة ،فور صدور القرار
أمــس ،تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية ،فيما
يتمسك «اإلطـ ــار الـتـنـسـيـقــي» ،وه ــو تحالف
القوى املتراجعة في االنتخابات ،باملشاركة
مجتمعًا في حكومة وحدة وطنية.
وبعد جلسة استمرت ساعات عــدة ،أصدرت
املحكمة االتحادية في العراق قرارها برفض
ال ـط ـع ــن املـ ـق ــدم م ــن ال ـن ــائ ــب امل ـس ـت ـقــل بــاســم
خـ ـش ــان ،وت ـح ـم ـي ـلــه ت ـكــال ـيــف الـ ــدعـ ــوى .كـمــا
أصــدرت ق ــرارًا بإلغاء األمــر الــوالئــي السابق،
الذي أصدرته في  13يناير الحالي ،وأوقفت
بموجبه عمل هيئة رئاسة البرملان املنتخبة.
وأكـ ـ ـ ــدت امل ـح ـك ـم ــة أن الـ ـغ ــاي ــة ال ــوحـ ـي ــدة مــن
الجلسة األول ــى لـلـبــرملــان ،هــي تــأديــة اليمني
واختيار رئاسة البرملان ،معتبرة أن «ترؤس
النائب خالد الدراجي لجلسة البرملان األولى
(بـسـبــب تـغـ ّـيــب رئـيــس ال ـســن) ال تتضمن أي
إشكال قانوني».
وأك ــد الخبير فــي الـشــأن الـقــانــونــي الـعــراقــي،
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علي التميمي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن قــرار
املحكمة «أعــاد عمل مجلس الـنــواب العراقي
إل ــى وض ـعــه الـطـبـيـعــي م ــن نــاحـيــة الـتـشــريــع
والــرقــابــة ،حيث بــات يستطيع عقد جلساته
بشكل دوري»ّ .
وبي أن رد الدعوى «لن يؤثر
ع ـلــى س ـيــر امل ــواع ـي ــد ال ــدس ـت ــوري ــة الن ـت ـخــاب
ّ
رئيس للجمهورية» .وفور صدور القرار ،علق
رئيس الهيئة السياسية لـ«التيار الصدري»،
ً
حسني الـعــذاري على «تــويـتــر» ،قــائــا «شكرًا
للقضاء العراقي».
والح ـقــا ،ش ـ ّـدد زعـيــم «الـتـيــار ال ـصــدري» على
ّ
تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية ،وإبعاد رئيس
ال ـ ــوزراء األس ـبــق ن ــوري املــالـكــي عـنـهــا .وقــال
الصدر في تصريح متلفز إنه يواجه اتهامات
«بالعمل على تفتيت البيت الشيعي» ،مشيرًا
إلــى أنــه «بــذل كل ما في وسعه للحفاظ على
تماسك وسمعة الشيعة» .وأضاف أنه عرض
عـلــى ق ــوى «اإلطـ ــار التنسيقي» الــدخــول في
حكومة أغلبية وطنية بـشــرط عــدم مشاركة
امل ــال ـك ــي ف ـي ـه ــا ،إال أنـ ـه ــا رفـ ـض ــت ذلـ ـ ــك ،كـمــا

رفضت شروطًا تقدم بها للتوصل إلى اتفاق
ّ
بشأن الحكومة ،وعلى رأسها حــل الفصائل
والحفاظ على هيبة واستقالل الدولة وعدم
الـتـبـعـيــة ألي أح ـ ــد .ون ـف ــى «س ـع ـيــه إلـ ــى حل
هيئة الحشد الـشـعـبــي» ،مبينًا أنــه «يطالب
ّ
بحل الفصائل خارج الحشد الشعبي وإبعاد
العناصر غير املنضبطة» .ورأى الـصــدر أن
«ح ـكــومــة األغـلـبـيــة الــوطـنـيــة بــاتــت ض ــرورة
بعد تفشي الـفـســاد فــي ال ـبــاد» ،معتبرًا أنه
«ال بد من إبعاد بعض القوى السياسية التي
من منحاها الفساد ،وإبعادها عن الحكومة
الـجــديــدة التي مــن شأنها االعـتـنــاء بالشعب
أكثر من نفسها».
ّ
وك ـ ــان الـ ـص ــدر ق ــد ع ــل ــق ع ـلــى ق ـ ــرار املـحـكـمــة
عبر «تــويـتــر» ،معتبرًا أن «الـقـضــاء العراقي
يثبت مرة أخــرى نزاهته واستقالليته وعدم
رضوخه للضغوطات السياسية» .وأضــاف:
«ن ـحــن مــاضــون فــي تشكيل حـكــومــة أغلبية
وبابنا ما زال مفتوحًا أمام من ال زلنا نحسن
الظن بهم» .وكتب الصدر« :سيبقى الجميع

إخواننا وإن اتـخــذوا املعارضة أو املقاطعة،
مــا دام ــوا لــإصــاح يـسـعــون ولهيبة الـعــراق
ي ـع ـم ـلــون .ف ـكــا لـلـتـبـعـيــة وك ــا لـلـعـنــف وكــا
لخرق القانون».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ف ـ ــي «اإلط ـ ـ ـ ــار
الـتـنـسـيـقــي» عــائــد ال ـهــالــي ،ف ــي ات ـص ــال مع
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إلـ ــى أن «قـ ـ ــوى اإلطـ ــار
الـتـنـسـيـقــي تـبـحــث ب ـجــديــة قـضـيــة مـقــاطـعــة
العملية السياسية ،أو مشاركة كــل أطرافها
ف ــي تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة م ــع الـتـيــار
الـ ـ ـص ـ ــدري ،وال ي ــوج ــد خـ ـي ــار ث ــال ــث ل ــإط ــار
التنسيقي إطالقًا».
ويعتبر مراقبون أن قرار املحكمة االتحادية،
يعزز مــن حظوظ املعسكر السياسي التابع
لـلـصــدر وحـلـفــائــه م ــن كـتــل «ت ـق ــدم» و«ع ــزم»
وال ـحــزب الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي الحاكم
في أربيل ،في املضي بحكومة أغلبية .ورأى
الخبير في الشأن السياسي العراقي إحسان
الشمري ،فــي حديث لـ«العربي الـجــديــد» ،أن
القرار «يضعف موقف قوى اإلطار التنسيقي
في املفاوضات املقبلة مع األطراف السياسية
بشأن تشكيل الحكومة».
وفور صدور القرار أمس ،أجرت كتل سياسية
عراقية عــدة ،بينها كــرديــة ،لـقــاءات مختلفة،
وسـ ــط تـ ـض ــارب واخـ ـت ــاف ف ــي اآلراء بـشــأن
امل ــدة الــدس ـتــوريــة املـتـبـقـيــة الن ـت ـخــاب رئيس
الجمهورية .وفــي هــذا الـصــدد ،اعتبر عضو
التيار املدني العراقي أحمد حقي ،في تصريح
لـ«العربي الجديد» ،أن القرار سيطلق مجددًا
حراك تشكيل الحكومة ،فيما ليس واضحًا ما
إذا كان سيتم احتساب الفترة املاضية ضمن
مهلة اختيار رئيس الجمهورية البالغة 15
يومًا ،وهو ما لم توضحه املحكمة االتحادية.
كما اعتبر أن «عدم تقديم تنازالت من طرفي
األزمة ال يبشر بأن ثمة توافقا قريبا حتى مع
عودة البرملان لفاعليته».
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شرق
غرب
إيران :السجن  8سنوات
لفرنسي بتهمة التجسس
حـ ـكـ ـم ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة إي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ع ـلــى
الفرنسي بنجامان بريير بالسجن
مل ــدة ثـمــانــي س ـنــوات بـعــدمــا أدانـتــه
ب ـت ـه ـمــة «الـ ـتـ ـجـ ـس ــس» ،ب ـح ـســب مــا
أعلن محاميه الذي وصف املحاكمة
ب ــ«امل ـهــزلــة» .وق ــال املـحــامــي فيليب
ّ
ف ــاالن فــي ب ـيــان ،أم ـ ّـس ال ـثــاثــاء ،إن
ّ
م ــوكـ ـل ــه ص ـ ــدر ب ـح ــق ــه أيـ ـض ــا ُح ـكــم
ـان بــال ـس ـجــن مل ــدة ث ـمــان ـيــة أشـهــر
ثـ ـ ٍ
إضافية ،بعدما أديــن بتهمة ثانية
هي «الدعاية» ّ
ضد النظام اإليراني.
وبريير أوقف في مايو/أيار .2020
(فرانس برس)
جولة ساترفيلد لبحث
الوضع السوداني

أعلنت وزارة الخارجية األميركية،
أمس الثالثاء ،أن املبعوث األميركي
الـ ـخ ــاص ل ـل ـق ــرن األف ــريـ ـق ــي دي ـف ـيــد
س ــات ــرفـ ـيـ ـل ــد (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) سـ ـي ــزور
كـيـنـيــا وم ـص ــر واإلمـ ـ ـ ــارات وتــركـيــا
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،مل ـن ــاق ـش ــة ال ـ ـسـ ــام فــي
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان وامل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة .وأض ـ ــاف ـ ــت
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان أن س ــات ــرف ـي ـل ــد يـلـتـقــي
م ـســؤولــن م ــن ال ـح ـكــومــات املعنية
مـنــذ  24يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي إلــى
 4ف ـبــرايــر/ش ـبــاط «لـتـعــزيــز الحكم
املــدنــي الــديـمـقــراطــي فــي ال ـس ــودان،
ودع ــم الـســام واالزدهـ ــار فــي القرن
األفريقي».
(رويترز)

تحركات شعبية متواصلة
في الخرطوم ومدن
أخرى
خـ ـ ــرج مـ ـئ ــات ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن ،أم ــس
الثالثاء ،إلى شــوارع مدينة عطبرة
ش ـم ــال الـ ـب ــاد ،لـلـمـطــالـبــة بـسـقــوط
االن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاب ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري وت ـ ـنـ ــدي ـ ـدًا
ب ــان ـت ـه ــاك ــات ــه ض ــد امل ــدنـ ـي ــن .وف ــي
شـمــال ال ـس ــودان ،واص ــل محتجون
إغ ـ ــاق ال ـط ــري ــق الــرئ ـي ـســي ال ــراب ــط
ب ـ ـ ــن ش ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودان وم ـ ـصـ ــر.
وفـ ــي الـ ـخ ــرط ــوم ،أغ ـل ــق مـحـتـجــون
ال ـش ــوارع فــي أح ـيــاء ب ــري ونــاصــر،
شرق العاصمة ،والصحافة جنوب
وأحـيــاء أخــرى فــي مدينة أم درمــان
ومدينة الخرطوم بحري.
(العربي الجديد)
اعتقاالت في الضفة
وهدم في القدس

هدمت القوات اإلسرائيلية وطواقم
م ــن ب ـلــديــة االحـ ـت ــال ف ــي ال ـق ــدس،
أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،مـبـنــى م ــن شقتني
يـعــود لعائلة كــرامــة املـقــدسـيــة في
بلدة الـطــور إلــى الـشــرق مــن البلدة
الـقــديـمــة مــن ال ـق ــدس .عـلــى صعيد
آخ ـ ـ ـ ــر ،اعـ ـتـ ـقـ ـل ــت ق ـ ـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال
عـ ــددًا م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن م ــن بـلــدة
بـ ـي ــت ف ـ ـجـ ــار جـ ـن ــوب ــي بـ ـي ــت ل ـحــم
جنوب الضفة ،ومن بلدة حوسان
غربي بيت لحم ،ومــن مدينة بيت
ساحور في بيت لحم .كما اعتقلت
شابني من قرية رمانة غرب جنني،
واألسير املحرر جهاد الشلبي من
بلدة السيلة الحارثية غرب جنني،
واألس ـيــر امل ـحــرر الـجــريــح إبــراهـيــم
أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب
جنني.
(العربي الجديد)

استعداد روسي للتعاون
مع األردن حول سورية
أكد السفير الروسي في ّ
عمان غليب
دي ـس ـيــات ـن ـي ـكــوف اسـ ـتـ ـع ــداد ب ــاده
للتعاون والعمل مع األردن إلعــادة
األم ـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار إل ـ ــى س ــوري ــة،
خصوصا منطقة الجنوب السوري،
بـ ـحـ ـس ــب بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـ ــدر عـ ـ ــن ل ـج ـنــة
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي ال ـب ــرمل ــان
األردني ،أمس ،بعد اجتماع السفير
مع أعضاء اللجنة .من جهته ،شدد
رئ ـي ــس لـجـنــة الـ ـش ــؤون الـخــارجـيــة
ال ـن ــائ ــب خـ ـل ــدون ح ـي ـنــا ،ع ـلــى دور
روسيا الكبير في «إخــاء الجنوب
السوري من الجماعات اإلرهابية».
(العربي الجديد)
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إضاءة

بعد  11عامًا على ثورة يناير في مصر ،يعيش أهالي محافظة شمال سيناء
أوضاعًا صعبة ،بعدما شهدت السنوات األخيرة عمليات تهجير وهدم
منازل ومالحقات بحجة اإلرهاب ،مع فرض ترتيبات جديدة كانت إسرائيل أبرز
المستفيدين منها

استيالء بالتشجير في النقب

مشروع إسرائيلي يلتهم أراضي الهزيل

ذكرى

تتوسع سياسات
التهجير التي تنتهجها
الحكومة اإلسرائيلية
ضد البدو في النقب،
لتطاول هذه المرة
أراضي عائلة الهزيل

ثورة يناير

النقب ـ صابرين األعسم

سيناء من األمل
حتى تمدد إسرائيل

سيناء ــ محمود خليل

ك ــان ــت م ـح ــاف ـظ ــة شـ ـم ــال س ـي ـن ــاء،
ش ـ ــرق ـ ــي م ـ ـص ـ ــر ،طـ ـيـ ـل ــة الـ ـعـ ـق ــود
امل ــاضـ ـي ــة ،مـ ــن أكـ ـث ــر امل ـح ــاف ـظ ــات
املصرية التي عانت من اإلهمال والظلم .إال أن
ثــورة  25يناير/كانون الثاني  ،2011أيقظت
أمل أهالي سيناء بالخروج من نفق اإلهمال،
وأن ي ـعــامــل امل ــواط ــن ال ـس ـي ـن ــاوي ك ـمــا بقية
املواطنني املصريني .لكن فترة العامني التي
امتدت منذ سقوط الرئيس املخلوع حسني
م ـ ـبـ ــارك ،إلـ ــى عـ ــزل ال ــرئ ـي ــس الـ ــراحـ ــل مـحـمــد
م ــرس ــي ،وال ـت ــي ك ــان ــت بـمـثــابــة ج ــزء مقتطع
م ــن ت ــاري ــخ ح ـيــاة الـسـيـنــاويــن تـنـفـســوا فيه
الصعداء ،انتهت ليعودوا للعيش في أوضاع
أسوأ مما كان عليه حالهم قبل الثورة.
ّ
خالل الثورة ،تمكن أهالي سيناء من التمتع
بحقوقهم األساسية ،كحرية الحركة والتنقل
والتملك والتعليم والسفر وإقامة املناسبات
وإحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء ال ـ ـش ـ ـعـ ــائـ ــر الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ــأش ـك ــال ـه ــا
ومواسمها كافة .هذه الحقوق وغيرها كانت
مسلوبة على يد أجهزة األمــن الوطني (أمن
الــدولــة ســابـقــا) ،وج ـهــازي املـخــابــرات العامة
والـحــربـيــة ،والـتــي كــانــت لها مـقــرات ملالحقة
املــواط ـنــن ف ــي ش ـمــال س ـي ـنــاء .ووصـ ــل الـحــد
بهذه األجهزة إلى اختطاف املواطنني بتهمة
إط ـ ــاق ال ـل ـح ــى ،ك ـم ــا ي ـق ــول عـ ــدد م ــن س ـكــان
املحافظة ،في روايتهم لتفاصيل تلك الفترة
لـ«العربي الجديد».
كــان واضـحــا أن الـنـظــام املـصــري ال ــذي أنهى
ال ـث ــورة ف ــي يــول ـيــو/ت ـمــوز  2013كــانــت لــديــه
مـهـمــة خ ــاص ــة ب ـس ـي ـنــاء ،ووض ـع ـه ــا م ــن أهــم
امل ـل ـفــات عـلــى ط ــاول ــة ال ـن ـظــام ال ـجــديــد آن ــذاك.
فـبــالـتــزامــن م ــع ع ــزل م ــرســي ،تـحــركــت آلـيــات
الجيش باتجاه إغــاق أنفاق نقل أساسيات
ال ـح ـي ــاة إلـ ــى غـ ـ ــزة ،وم ـع ـه ــا ه ــدم ــت ع ـش ــرات
امل ـ ـنـ ــازل ،والحـ ـق ــت امل ــواطـ ـن ــن ف ــي تـفــاصـيــل
حياتهم .وبالتزامن مــع ذلــك ،نشط اإلرهــاب
في سيناء ،ليصبح الشماعة التي دفع ثمنها
أهالي سيناء ،فبعد أشهر قليلة بدأت عملية
ال ـت ـه ـج ـيــر ال ـق ـس ــري لـ ـ ـ ــ 100ألـ ــف م ـص ــري هــم
سكان مدينة رفــح الـحــدوديــة ،ومــن ثــم تمدد

شبح التهجير حتى طاول قرى الشيخ زويد
والعريش وبئر العبد ووسط سيناء.
وكانت «العربي الجديد» قد أجرت مقابلة مع
رئيس اتحاد قبائل سيناء إبراهيم املنيعي
قبل وفاته في أكتوبر/تشرين األول املاضي،
قال فيها إن «الظلم الذي كان واقعًا على أبناء
سـيـنــاء تـسـ ّـبــب ف ــي ت ـحــرك ال ـش ــارع بـسـيـنــاء،
خصوصًا مدينتي رفــح والشيخ زوي ــد ،منذ
بدء فعاليات الثورة في القاهرة ،إلى أن بلغت
ذروتها في الجمعة األولى من الثورة» .وأكد
أن «امل ــواط ـن ــن ف ــي سـيـنــاء وق ـف ــوا بــاملــرصــاد
في وجه الشرطة في ثورة يناير؛ ألن القوات
املنتشرة كانت تتهيأ لقمع املواطنني بصورة
همجية».
وأضــاف أن «مطالب أهالي سيناء كانت في
ذل ــك ال ـحــن تـتـلـخــص ف ــي اإلف ـ ــراج ع ــن مـئــات
املـعـتـقـلــن م ــن أب ـن ــاء سـيـنــاء م ــن دون تقديم
لــوائــح ات ـهــام ضــدهــم ،والـتـحـفــظ عـلـيـهــم في
سجون عسكرية ،من دون السماح ألهاليهم
بزيارتهم على مدار سنوات طويلة» .وكشف
املنيعي أن «بعض ضباط جهاز أمــن الدولة
ّ
واملسمى حاليًا األمن الوطني،
في ذلك الحني
تواصلوا معه في سبيل اإلف ــراج عن شقيقه
وعــدد من املعتقلني مقابل وقــف التظاهرات،
وان ـسـحــاب املــواط ـنــن مــن الـ ـش ــوارع» ،إال أنــه
رفض ذلك العرض إلى أن انتهت الثورة بخلع
مبارك من دون اإلفراج عن املعتقلني ،فيما تم
االفراج عن غالبيتهم بعد أشهر على دفعات
عدة.
أمـ ــا ع ــن أوض ـ ـ ــاع س ـي ـن ــاء ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـق ــال أح ــد
مشايخ القبائل في الشيخ زويد ،أبو سلمان
ال ـس ــوارك ــة ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :ن ـحــن في
أســوأ أحــوالـنــا ،والنعمة التي عشناها فترة
ال ـث ــورة وح ـكــم الــرئ ـيــس مــرســي ،بــاتــت نقمة
ع ـل ـي ـنــا ،وب ـت ـن ــا ن ـح ــاس ــب ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـحــريــة
التي تنعمنا بها» .وأضاف« :لألسف ال تزال
الدولة تنظر إلينا على أننا لسنا مصريني،
وك ـ ــل م ـ ــا يـ ـت ــم ت ـ ــداول ـ ــه ع ـ ــن ت ـن ـم ـي ــة س ـي ـنــاء
وتطويرها ،هو للتداول اإلعالمي ،وتسجيل
مواقف وطنية بال رصيد على أرض الواقع».
ول ـف ــت إل ــى أن «س ـي ـنــاء بــإم ـكــان ـهــا أن تـكــون
خادمة ملصر بأكملها ،في النواحي الزراعية

تمدد التهجير
ليطاول اآلالف من سكان
العديد من البلدات
ترتيبات في سيناء
تحيي المخاوف من
تنفيذ «صفقة القرن»

واالقـتـصــاديــة والصناعية ،ولــو أراد النظام
امل ـص ــري ذل ــك عـلـيــه أن يـفـتــح ال ـب ــاب واس ـعــا
ً
أمــام أهلها لالنطالق فيها وتعميرها ،بــدال
مــن مالحقتهم وتدمير منازلهم ومــزارعـهــم،
واختطافهم وتغييبهم قسريًا» .وأشار إلى أن
«التنمية الحقيقية تبدأ من احترام اإلنسان
وت ــوفـ ـي ــر الـ ــدعـ ــم الـ ـ ـ ــازم لـ ــه ل ــاس ـت ـم ــرار فــي
ُ
الحياة على األرض التي تعتبر خط الدفاع
األول عن مصر بأكملها ،إال أن الــدولــة تصر
ع ـلــى إه ــان ــة امل ــواط ــن ال ـس ـي ـنــاوي ،واع ـت ـبــاره
مــواطــن درج ــة ثانية وثــالـثــة بــل األخ ـيــرة في
تصنيف املواطنني في نظر الــدولــة» .وتابع:
«حـتــى ال ـيــوم ال ي ــزال مـئــات الـسـيـنــاويــن في
غياهب السجون املصرية ،بال تهمة وال ذنب
سوى أنهم من سيناء ،وتم اختطافهم خالل
العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم والية
سـيـنــاء املــوالــي لتنظيم داع ــش ال ــذي اكـتــوى
بـنــاره املــواطـنــون فــي سيناء أكثر مــن الدولة
نفسها».
م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ــال أحـ ــد م ــدرس ــي م ــدي ـن ــة رف ــح
امل ـه ـج ــري ــن وي ــدع ــى زي ـ ــاد ع ـ ــودة ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـ ـج ــدي ــد» ،إنـ ــه ع ـلــى م ـ ــدار سـ ـن ــوات م ــا بـعــد
االنـقــاب على الـثــورة ،خسرت سيناء اآلالف
م ــن س ـكــان ـهــا ب ــن ق ـت ـيــل وج ــري ــح وم ـف ـق ــود،
ودمرت فيها آالف املنازل والفدانات الزراعية،
وكذلك غابت عنها عشرات املــدارس واملراكز
الـصـحـيــة وم ـئ ــات ال ـك ـي ـلــوم ـتــرات م ــن ال ـطــرق

يعاني أهالي سيناء من غياب الخدمات األساسية (خالد دسوقي/فرانس برس)

والبنى التحتية ،وباتت بال كهرباء وال ماء
وات ـص ــاالت ،إال فــي نـطــاق م ـح ــدود .وأض ــاف
أن «ح ـ ــال س ـي ـن ــاء ل ـي ــس ك ـب ـق ـيــة امل ـحــاف ـظــات
املصرية التي تحظى بكل مــا سبق كحقوق
أســاس ـيــة ال يـمـكــن ل ـلــدولــة ت ـج ــاوزه ــا ،مهما
بلغت إجراءاتها وتضييقها على املواطنني».
واعتبر أن «النظام املصري أراد إنهاء الحياة
في سيناء إلى األبد ،وأن تصبح أرضًا جرداء
ُ
بال قيمة» ،مضيفًا «سيناء كتب عليها العناء
واإلهمال ،مع عدا عامي الثورة وحكم مرسي،
فتنفس فـيـهــا الـسـيـنــاويــون ال ـص ـعــداء نوعًا
مــا ،وهــي أي ــام سيبقى أهــالــي شـمــال سيناء
يتمنون عودتها مجددًا».
ولـعــل األخـطــر بعد  11عــامــا على ال ـثــورة ،أن
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي لــم يعد يشعر بالقلق
مــن مصر كلها ،وفــي مقدمتها أرض سيناء
التي كانت مصدر إزعاج له ،يترقب فيها كل
تحرك.
م ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة واألمـ ـنـ ـي ــة ،يـشـيــر
املشهد إلى أنه بعد تهجير سكان مدينة رفح
املـصــريــة مـنــذ أكـتــوبــر/تـشــريــن األول ،2014
بحجة إقامة منطقة عازلة على الـحــدود مع
قطاع غــزة ،بــات جيش االحتالل اإلسرائيلي
وضـ ـب ــاط ــه ال يـ ـه ــاب ــون الـ ــدخـ ــول إل ـ ــى أرض
سيناء ،لتنفيذ مهام استخبارية وعسكرية،
تتعلق باملقاومة الفلسطينية ،وفقًا ملعلومات
نشرتها «الـعــربــي الـجــديــد» فــي وقــت سابق.
كما أن الطائرات اإلسرائيلية تشن غارات على
سيناء منذ عــام  2012وحتى الـيــوم ،ولطاملا
ّ
وثق أهالي سيناء قصف الطيران اإلسرائيلي
ألراضيهم ،وعلى مرأى من الجيش املصري.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن نـجــاح

السلطات بــإعــداد بنية تحتية استراتيجية
تصلح ألن تكون مقومات دولة متواضعة في
سيناء ،شملت مشاريع توسيع مطار وميناء
ال ـعــريــش ،وإقــام ــة مـحـطــات كـهــربــاء وتحلية
مـيــاه ومـنــاطــق سكنية ،وط ــرق دول ـيــة ،إال أن
املواطن املصري لم يستفد منها.
لكن الترتيبات الجديدة في سيناء ،خصوصًا
على الصعيد االق ـت ـصــادي ،تحيي املـخــاوف
مــن مخطط لتنفيذ الطموحات اإلسرائيلية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ك ـم ــا ورد ف ــي خ ـط ــة اإلم ـ ـ ــاءات
ل ـت ـص ـف ـيــة ال ـق ـض ـيــة الـفـل ـس ـط ـي ـن ـيــة امل ـع ــروف ــة
ب ــ«ص ـف ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن» ،ت ـح ــدي ـدًا ف ــي م ــا يـتـعـلــق
بتحويل جــزء من سيناء املصرية إلــى مكان
يستوعب جزءًا من سكان غزة.
وعـلــى الــرغــم مــن أن الـنـظــام امل ـصــري يـحــاول
رس ــم مـشـهــد انـتـصــار للجيش بـقــدرتــه على
إحـ ــداث تـغـيـيــرات فــي املـلـحــق الـعـسـكــري من
ات ـف ــاق ـي ــة ك ــام ــب دي ـف ـي ــد ،امل ـت ـع ـلــق بــان ـت ـشــار
الـجـيــش امل ـص ــري ف ــي س ـي ـنــاء ،واع ـت ـبــار ذلــك
فرضًا على إسرائيل ،والتي كــان آخرها قبل
أشـهــر ،فــي أعـقــاب لـقــاء الــرئـيــس عبد الفتاح
الـسـيـســي بــرئ ـيــس وزراء االحـ ـت ــال نـفـتــالــي
بينت فــي شــرم الشيخ ،بيد أن املشهد يقول
غير ذلــك .وتــركــز نشاط الجيش املـصــري في
العقد األخير على مالحقة التنظيمات التي
تحدث قلقًا إلسرائيل أكثر من مصر نفسها،
وكذلك منع حركة التهريب في طريق املقاومة
بغزة والسكان هناك ،وليس تعزيزًا للجيش
املـ ـص ــري ف ــي م ــواج ـه ــة األخـ ـط ــار ال ـخــارج ـيــة
املتمثلة في االحتالل اإلسرائيلي.
وتـعـقـيـبــا ع ـلــى ذلـ ــك ،ق ــال بــاحــث ف ــي ش ــؤون
س ـي ـن ــاء ،ط ـلــب عـ ــدم ذكـ ــر اسـ ـم ــه ،ل ــ«ال ـعــربــي

تقرير

قلل دبلوماسي مصري وخبير فــي الشؤون
األفــري ـق ـيــة ،مــن ج ــدوى ال ـعــرض ال ــذي قدمته
الحكومة املصرية أمس الثالثاء ،بالعودة إلى
مفاوضات سد النهضة اإلثيوبي ،واملتوقفة
مـنــذ نـحــو  10أش ـه ــر .وق ــال إن «ال ـف ـجــوة بني
األطــراف الثالثة (مصر والسودان وإثيوبيا)
أص ـب ـح ــت ك ـب ـي ــرة ،وال ـ ـعـ ــرض املـ ـص ــري (غ ـيــر
املـشــروط) للعودة إلــى التفاوض ال يــؤدي إال
ملزيد من تضييع الوقت والــدوران في حلقات
مفرغة».
وق ـ ـ ّـدم ـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـص ــري ــة أم ـ ــس عــرضــا
الستئناف املفاوضات الخاصة بسد النهضة،
ب ــن م ـصــر والـ ـ ـس ـ ــودان م ــن ج ـه ــة ،وإث ـيــوب ـيــا
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،امل ـت ــوق ـف ــة م ـن ــذ  4إب ــري ــل/
نيسان املــاضــي ،عندما طالبت الخرطوم في
كينشاسا ،بــوســاطــة دول ـيــةّ ،
وأي ــدت القاهرة
االق ـتــراح ،بينما رفـضــت أديــس أبــابــا املقترح
السوداني.
وقال رئيس الوزراء املصري مصطفى مدبولي،
في بيان أمس ،إن مصر «تؤكد حرصها على
التوصل التفاق مــلء وتشغيل ملزم قانونيًا
لسد النهضة يحقق املـصــالــح املـشـتــركــة ،من
خ ــال امل ــوازن ــة ب ــن تـحـقـيــق إثـيــوبـيــا أقـصــى
اسـتـفــادة ممكنة مــن ســد النهضة ،فــي مجال
توليد الكهرباء وتحقيق التنمية املستدامة،
فــي مقابل عــدم حــدوث ضــرر لدولتي املصب
مصر والـســودان» .وأضــاف مدبولي أن مصر
«أب ــدت اهـتـمــامــا بــاسـتـئـنــاف امل ـفــاوضــات في
أقـ ــرب وق ــت ب ـهــدف اإلسـ ـ ــراع ف ــي ح ــل الـنـقــاط

مخطط االستيالء على
األراضي يمكن أن يلتهم
 8000دونم
مهران الهزيل :الحل
الوحيد هو الضغط
الجماهيري

قرية سعوة كانت من بين قرى النقب التي تعرضت لتجريف ألراضيها (أحمد غرابلي/فرانس برس)

متابعة

مفاوضات سد النهضة :عرض مصري غير مشروط
القاهرة ـ العربي الجديد

الجديد» ،إن املشهد امليداني انعكاس للعالقة
السياسية واألمنية التي باتت تربط النظام
املـصــري بــاالحـتــال اإلســرائـيـلــي منذ انقالب
 .2013وأض ـ ـ ــاف أن الـ ـ ـغ ـ ــارات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
والـ ـتـ ـح ــرك املـ ـي ــدان ــي لـ ـق ــوات االح ـ ـتـ ــال عـلــى
األرض املصرية ،وتسهيل حركة املتعاونني
مع االحتالل عبر الحدود ،وتبادل املعلومات
عن الجماعات الجهادية في سيناء ،وكذلك
خـطــوط إم ــداد امل ـقــاومــة الفلسطينية ،باتت
أمـ ــورًا روتـيـنـيــة وم ـعــروفــة ل ــدى الـجـمـيــع في
سيناء.
ولفت الباحث إلى الطمع اإلسرائيلي بزيادة
حجم التعاون األمني والعسكري ،واستغالل
الـحــالــة القائمة فــي مصر لتحقيق إنـجــازات
م ـل ـمــوســة ع ـل ــى األرض ال ي ـم ـكــن تـغـيـيــرهــا،
ً
وتعطي مجاال أوسع إلسرائيل خالل األعوام
املقبلة حتى مع تبدل الشخصيات على سدة
الحكم .ورأى أن أرض سيناء باتت مكشوفة
تمامًا لالحتالل اإلسرائيلي ،فــي ظــل تشريد
آالف ال ـس ـكــان األص ـل ـي ــن ،وت ـحــويــل املـنــاطــق
السكانية التي تمثل ذخرًا استراتيجيًا لألمن
ال ـق ــوم ــي املـ ـص ــري ،إل ــى أرض ج ـ ـ ــرداء ،يمكن
لـلـعــدو احـتــالـهــا وقـتـمــا ش ــاء .ول ـفــت إل ــى أن
األنظمة املصرية السابقة حرصت على إبقاء
السكان في أقرب النقاط مع الحدود الفاصلة
ب ــن م ـصــر وف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـلــة ،إال أن نـظــام
الـسـيـســي ك ــان حــريـصــا عـلــى إب ـع ــاد الـسـكــان
أكبر قدر ممكن عن الحدود ،من دون أن يكون
لذلك أهمية على الصعيد املصري .واعتبر أن
األسباب الظاهرة والخفية تشير إلى استفادة
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ع ـل ــى ح ـســاب
املواطن واألمن املصري على حد سواء.

ب ــدأت عــائـلــة الـهــزيــل جــولــة مــن النضال
السلمي ضد السياسات التهجيرية التي
تـنـتـهـجـهــا ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ضد
السكان البدو في النقب ،وحالهم في ذلك
ليس مختلفًا عن حال أهالي قرية سعوة
التي تعرضت قبل أيــام لحملة تجريف
ألراضيها اتسمت بالعنف الذي يتعرض
لـ ــه أب ـ ـنـ ــاء الـ ـق ــري ــة ح ـت ــى ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظــة.
أراضي عائلة الهزيل تبلغ مساحتها ما
يقارب  1300دونم وتقع إلى الشمال من
مــديـنــة ره ــط ،املــديـنــة الـعــربـيــة الــوحـيــدة
في النقب ،وتسمى هذه األرض باملثلث
ال ـش ـمــالــي ك ـمــا ه ــو م ـت ـعــارف عـلـيــه لــدى
األه ــال ــي ه ـن ــاك ،وه ــي قــري ـبــة م ــن خــربــة
ال ـهــزيــل .جـمـيــع ه ــذه األراض ـ ــي مملوكة
في األصــل للشيخ سلمان الهزيل ،الذي
توارثها من أجداده منذ العام  ،1880أيام
ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة ال ـتــي كــانــت معترفة
ب ـه ــا كـ ـ ــأرض لـ ـلـ ـب ــدو .الحـ ـق ــا وف ـ ــي وق ــت
قــامــت فـيــه الـسـلـطــات بـتــرحـيــل الـسـكــان
البدو إلى منطقة السياج ،رفض سلمان
الهزيل الرحيل من أرضه ،وبقي فيها مع
عائالت أخــرى سكنت في محيط أرضه.
ف ــي سـبـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي حصل
على تسوية مــن الحكومة اإلسرائيلية
إلثبات ملكيته التاريخية لألرض بشكل
دائــم ،ولكن ال تــزال هناك دعــاوى ملكية
حتى الـيــوم بـهــذا الـخـصــوص .هــذا الفخ
وق ـع ــت ف ـيــه م ـع ـظــم ال ـع ـشــائــر ال ـب ــدوي ــة،
فالسلطات اإلســرائـيـلـيــة ال ـيــوم تتعامل
مع كافة األراضي العربية في النقب على
أنها أمالك دولة غزاها البدو وسيطروا
عليها.
وأوض ـ ـ ــح أحـ ـم ــد الـ ـه ــزي ــل ،ن ـج ــل الـشـ ّيــخ
ُ
سـ ـلـ ـم ــان ،أن «األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ــان ــت ت ــوث ــق
بسندات بني البدو تؤكد امللكية بينهم،
وه ــذا األم ــر كــان مـتـعــارفــا عليه فــي أيــام

االن ـت ــداب الـبــريـطــانــي وقـبــل ذل ــك الحكم
العثماني ،وك ــان وال ــدي قــد تــوصــل إلى
تسوية مع السلطات بخصوص أراضيه
شــاس ـعــة املـ ـس ــاح ــة» .وأض ـ ـ ــاف« :لـكـنـهــم
أخــذوا والــدي في عمر  98عامًا ودفعوه
لـلـتــوقـيــع عـلــى أوراق ب ـي ـضــاء ،ليتضح
أن ـهــا تـضـ ّـمـنــت األراض ـ ــي ال ـتــي يــريــدون
االسـتـيــاء عليها ،وهــي حــوالــي  20ألف
دونــم سجلتها السلطات على أن والدي
ت ـنـ ّـازل عـنـهــا لـصــالــح ال ــدول ــة ،وبــالـتــالــي
تبقى  2220دونـمــا ،لــدي أوراق ومذكرة
ق ـضــائ ـيــة ب ـم ـل ـك ـي ـت ـهــا» .وتـ ــابـ ــع« :ف ـج ــأة
ج ـ ـ ــاءت دائـ ـ ـ ــرة األراض ـ ـ ـ ــي اإل ّس ــرائ ـي ـل ـي ــة
لتقول إن هناك قانونًا تم سنه في العام
ُ
 2011وأن ه ــذه األراضـ ــي تـعـتـبــر تابعة
ل ـل ـص ـنــدوق ال ـق ــوم ــي ال ـي ـه ــودي وسـيـتــم
تشجيرها ،لتحضر قبل حوالي  5شهور
ال ـج ــراف ــات لـتـجــريــف األرض اس ـت ـعــدادًا
ل ــذل ــك» .وأض ــاف «ن ـح ــاول ال ــوص ــول إلــى
اتفاق مع السلطات لتحويل هذه األرض
إلــى ح ــارات للسكن لعائلة الـهــزيــل ،لكن
السلطات أبلغتنا بــأن القسم الشمالي
مــن األرض سيكون أحــراجــا» ،الفـتــا إلى
أن «امل ـس ــاح ــة ال ـت ــي يـ ـن ــوون تـشـجـيــرهــا
ليست بسيطة فهي حتى اآلن بلغت 370
دونمًا تقريبًا ،منها  25دونمًا من أرضي
شخصيًا حتى اآلن».
وإزاء ما يحصل ،قرر األهالي من عائلة
ال ـه ــزي ــل أن يـ ـك ــون ردهـ ـ ــم ع ـل ــى مـخـطــط
التشجير هو االحتجاج السلمي ،فقاموا
ببناء خيمة اعـتـصــام فــي األرض قبالة
مــوقــع التجريف والتشجير ،باإلضافة
إل ـ ــى ال ـت ــرت ـي ــب ل ـف ـع ــال ـي ــات اح ـت ـجــاج ـيــة
س ـل ـم ـيــة أخ ـ ـ ــرى ،م ــع م ـح ــاول ــة ال ـتــوصــل
إل ــى تـفــاهـمــات وتـســويــة حقيقية بشأن
ه ــذه امل ـن ـط ـقــة .وشـ ــرح ع ــام ــر ال ـهــزيــل أن

«م ـخ ـطــط الـتـهـجـيــر يـمـكــن أن يـمـتــد من
ً
قرية ضحية شماال إلى أرض أبو وادي
ثــم إلــى الــزيــادنــة والـهــزيــل وادي الصفا،
وي ـم ـتــد ش ــرق ــا إلـ ــى ه ـ ــراب ال ـ ـ ــرزوق ألنــه
سيستمر إلى الشرق بالتأكيد ،وبالتالي
من املمكن عمليًا أن يلتهم هذا املشروع
حوالي  8000دونــم تقريبًا» .وأشــار إلى
أن «ه ـ ــذه األرض ت ـق ــع ب ــال ـك ــام ــل ضـمــن
مسطح الخريطة الهيكلية لبلدية رهط
الذي أقر عام  ،2017ولكن لم نسمع موقفًا
واحـدًا من البلدية إال القول إنها أرسلت
مكتوبًا للجهات املسؤولة ،لكن سؤالنا
أين هي من هذه القضية؟».
أح ــد أص ـحــاب األراضـ ــي املـتـضــرريــن من
مخطط التشجير ،يدعى عصام الهزيل،
قــال إن «الـجــرافــات التهمت ثلث األرض
بــالـكــامــل 100 ،مـتــر عـلــى ط ــول األرض».
وأض ـ ــاف «ق ــد ن ــرى أن م ـســاحــة ال ـ ــ1300
دونــم قد ّ
تحولت إلــى أحــراج ،بني عشية
وضحاها ،على الرغم من أننا في العام
 2008ق ـ ّـدم ـن ــا اعـ ـت ــراض ــا ع ـل ــى تـشـجـيــر
األرض وأوقـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــاه ،إال أن الـ ـج ــراف ــات
عـ ـ ــادت ل ـل ـع ـمــل ف ــي الـ ـع ــام  ،2018وق ــال
ل ـنــا امل ـس ــؤول ــون ف ــي م ــا تـسـمــى (سـلـطــة
األراضي) إنه لم يتم تقديم اعتراض».
ـران الـهــزيــل ،فــأشــار إلى
أمــا املحامي مـهـ ُ
أن «ه ــذا املـخـطــط أق ــر قـبــل ع ــدة سـنــوات
ولــم نعرف ،لكن بلدية رهــط ،والتي كان
يـجــب أن ت ـكــون شــريـكــة ف ــي الـتـخـطـيــط،
علمت به» ،معتبرًا أنه كان عليها أن تبلغ
األهالي املتضررين بــأن هناك تخطيطًا
وأوضح
على أراضيهم ،لكنها لم تفعل.
ُ
أن «املشكلة هــي أن هــذا املخطط إذا أقــر
يصعب إيقافه قضائيًا ،والحل الوحيد
ه ــو ال ـض ـغــط ال ـج ـمــاه ـيــري ،إذ ي ـبــدو أن
دائرة أراضي إسرائيل ال تعترف بملكية
الـعــرب لــأرض فــي كــل أنـحــاء النقب ،بل
ف ــي ك ــل ال ـب ــاد ،وبــال ـتــالــي ع ـنــدمــا يــأتــي
التخطيط تقرر أن األراضــي لها» .ولفت
ال ـهــزيــل إل ــى أن ه ــذا مـخـطــط كـبـيــر ج ـدًا
ويـبـتـلــع الـكـثـيــر م ــن األراض ـ ـ ــي ،مضيفًا
«جـلـسـنــا مـعـهــم لـنـفـهــم م ــا ال ـغ ــرض من
تشجير مــا يـقــارب املــائــة متر على طول
واد
األراضــي من منطقة ال ــوادي ،فهناك ٍ
في األرض ،فقالوا إن هذه هي السياسة
القائمة ،فتوجهنا إليجاد حل وسط ،لكن
يبدو أنه حسب سياسة التشجير يسهل
قلع البشر وال يسهل قلع الشجر ،وهذه
س ـي ــاس ــة دائ ـ ـ ــرة األراضـ ـ ـ ــي وال ـص ـن ــدوق
القومي اليهودي على حد سواء».

ً
الخالفية الفنية والقانونية ،وصوال إلى اتفاق
ع ــادل وم ـتــوازن ومـنـصــف ،أخ ـذًا فــي االعتبار
مــا تعانيه مصر مــن ن ــدرة املـيــاه واعتمادها
بـشـكــل رئـيـســي عـلــى م ـيــاه ال ـن ـيــل ،ال ـتــي يعد
مصدرها األساسي من النيل األزرق» .وقال إن
مصر «تعرب عن أملها في إمكانية الوصول
لــاتـفــاق املـنـشــود لسد النهضة بما يؤسس
ملرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق
االستقرار اإلقليمي».
وعـ ــن ذل ـ ــك ،قـ ــال ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـ ــذي تـحــدث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن ــه «ب ـعــد أك ـثــر مــن 10
سنوات من التفاوض بني األطراف الثالثة من
دون جــدوى ،وبعد اقتراب إثيوبيا من إتمام
املــلء الثالث لبحيرة السد ،من دون التوصل
إلــى اتـفــاق فني بــن الــدول الـثــاث ،فــإن ّ
الهوة
أصـبـحــت عـمـيـقــة ،وال ـع ــوائ ــق بــاتــت ضخمة،
وال ـن ــواي ــا لـيـســت ص ــادق ــة ،والـ ـص ــدع كـبـيــر».
وأضــاف« :لذلك فإن مجرد عرض العودة إلى
امل ـفــاوضــات مــن دون وض ــع ش ــروط م ـحــددة،
ومــن دون تــدخــل أط ــراف دولـيــة ضــامـنــة ،أمــر
غير مفهوم».
في سياق متصل ،حضر ملف سد النهضة في
زيارة الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون إلى
الـقــاهــرة ولـقــائــه نظيره املـصــري عبد الفتاح
الـسـيـســي .وق ــال م ـصــدر دبـلــومــاســي مصري
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن تـبــون حـمــل مـعــه إلــى
ال ـقــاهــرة ،م ـب ــادرة جــزائــريــة ب ـشــأن استئناف
املفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة .ولفت
إلــى أن تبون سعى خــال الــزيــارة الستطالع
مــوقــف الـقـيــادة املـصــريــة حـيــال قـيــام الجزائر
بــدور وسيط في األزمــة بني مصر والـســودان

التوصل إلــى حــل يرضي
وإثيوبيا ،مــن أجــل
ّ
ك ــاف ــة األط ـ ـ ـ ـ ــراف ،ويـ ـج ــن ــب الـ ـبـ ـل ــدان ال ـث ــاث ــة
التداعيات السلبية جراء استمرار الخالفات.
وأك ــد الــرئ ـي ـســان فــي مــؤتـمــر صـحــافــي عصر
أمــس ،بعد لقاء بينهما في قصر االتحادية،
«ت ــواف ــق الـ ــرؤى ب ــن ال ـب ـلــديــن ،ف ــي م ــا يتعلق
ب ــال ـق ـض ــاي ــا الـ ـع ــربـ ـي ــة واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة» .وأكـ ــد
الـسـيـســي أن امل ـحــادثــات تـطــرقــت إل ــى قضية
«األمــن املــائــي» وجهود تعزيزه على الساحة
األفــري ـق ـيــة ،مضيفًا أن «رؤانـ ــا تـطــابـقــت على
ضــرورة التوصل إلى اتفاق شامل بشأن سد
النهضة» .مــن جهته ،قــال تبون إنــه اتفق مع
نظيره املصري على ضرورة توسيع التشاور
ت ـم ـه ـي ـدًا لـلـقـمــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي ال ـج ــزائ ــر .وأك ــد

ت ـبــون أن امل ـح ــادث ــات ب ــن ال ـطــرفــن «خلصت
إل ــى تــوافــق ت ــام فــي الـ ــرؤى ووج ـه ــات الـنـظــر،
فــي الـقـضــايــا الـعــربـيــة واإلقـلـيـمـيــة» ،مضيفًا
أن «هـنــاك أجـنــدات خفية ال تخدم مصالحنا
ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـتــركــة» .أم ــا امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
باسم الرئاسة املصرية بسام راضي ،فأوضح

استطلع تبون إمكانية
قيام الجزائر بدور وسيط
في األزمة

توافق الرئيسان على ضرورة التوصل التفاق شامل حول السد (األناضول)

ليبيا :مجلس النواب مص ّر على إطاحة حكومة الدبيبة

أنه تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق
ق ــان ــون ــي ع ـ ــادل وم ـ ـتـ ــوازن ومـ ـل ــزم حـ ــول مــلء
وتـشـغـيــل ســد الـنـهـضــة ،بـمــا يـحـقــق مصالح
الـ ـ ـ ــدول ال ـ ـثـ ــاث ،ويـ ـح ــاف ــظ ع ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــرار
اإلقليمي.
وع ــن ه ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ،ق ــال أس ـت ــاذ ال ـقــانــون
الدولي العام في مصر أيمن سالمة ،إن هناك
«مصاعب كبيرة وعراقيل ال تبشر بــأي آمال
لحلحلة املوقف املأزوم وتحريك أي حجر في
املاء اآلسن الذي لم يتحرك على مدار عقد من
الــزمــان منذ عــام  2011وحتى اآلن» .وأضــاف
أن م ـص ــر «ت ـ ـبـ ــادر وت ـس ـت ـبــق األحـ ـ ـ ــداث ال ـتــي
تتمثل في عــودة الـســودان ملباشرة عضويته
في منظمة االتحاد األفريقي ،في حال صدور
قرار من مجلس السلم واألمن األفريقي بعودة
السودان إلى املنظمة» .وأكد أن «أي مفاوضات
ثــاثـيــة جــديــدة بـعــد م ــاراث ــون زاد عــن عشرة
أعوام بني املتنازعني الثالثة (مصر والسودان
وإثـيــوبـيــا) يـجــب أن تفضي فــي الـنـهــايــة إلــى
توقيع االتفاق الفني النهائي الذي يترجم ما
ورد في اتفاقية إعــان املبادئ لسد النهضة،
التي أبرمت في الخرطوم في  23مارس /آذار
 .»2015وقال سالمة إن إثيوبيا «ال تزال تعاند
وت ـك ــاب ــر وت ــرف ــض ال ـت ــوص ــل وال ـت ــوق ـي ــع على
مثل ذلــك االت ـفــاق كبقية االتـفــاقـيــات املنظمة
وال ـحــاك ـمــة ل ـل ـم ـشــاريــع املــائ ـيــة ع ـلــى األن ـه ــار
الــدولـيــة» .وأض ــاف أنــه «عـلــى الـجــانــب اآلخــر،
تتمسك مـصــر والـ ـس ــودان بـتــوقـيــع مـثــل ذلــك
االت ـفــاق ويــرفـضــان بـشــدة املـقـتــرح اإلثـيــوبــي،
وه ــو تــوقـيــع مــا يـسـمــى بـتــوجـيـهــات إطــاريــة
عامة لتشغيل سد النهضة».

يعود مجلس النواب
الليبي لخلط األوراق مع
سعيه إلطاحة حكومة
عبد الحميد الدبيبة
واختيار بديل لها ،بما قد
يعمق المشاكل في
ّ
الداخل
طرابلس ـ أسامة علي

تتجه األوضاع في ليبيا إلى مزيد من التأزم
بعد تأجيل االنتخابات التي كانت مقررة في
 24ديسمبر/كانون األول املاضي ،مع إصرار
مـجـلــس الـ ـن ــواب وخ ـصــوصــا رئ ـي ـســه عقيلة
صالح على ضــرورة تشكيل حكومة جديدة
وانتهاء واليــة حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ص ـ ـ ّـوت مـجـلــس ال ـن ــواب
الليبي أمس الثالثاء على استبعاد الشراكة
مع املجلس األعلى للدولة في اختيار رئيس
الحكومة الجديدة ،فيما ُينتظر أن تعلن هيئة
رئاسة املجلس عن موعد فتح باب الترشح.
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي من جانب
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى قـ ــرار مـجـلــس ال ـن ــواب بـشــأن
انتهاء واليتها ،بث املكتب اإلعالمي لرئيس
الحكومة عبد الحميد الدبيبة ،صورًا للدبيبة
أثناء وصوله إلى العاصمة التشادية ،أمس
الثالثاء ،في زيارة رسمية برفقة وفد وزاري.

وقال املكتب اإلعالمي إن الدبيبة التقى رئيس
املجلس االنتقالي التشادي ،محمد إدريــس،
ف ــي ال ـعــاص ـمــة أن ـجــام ـي ـنــا ،لـبـحــث ال ـعــاقــات
الثنائية بني البلدين.
وواص ــل مجلس ال ـنــواب فــي جلسة لــه أمــس
مناقشة تقرير لجنة «خريطة الطريق» ،التي
ّ
شكلها في وقــت سابق للتوصل إلــى صيغة
توافقية بشأن املسار الدستوري في البالد.
وأكدت اللجنة انتهاء والية حكومة الدبيبة،
وض ــرورة تشكيل حكومة بديلة عنها ،فيما
ط ـل ـبــت امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت ل ـح ـســم املـ ـس ــارات
األخ ــرى للخريطة ،وهــي املـســار الــدسـتــوري،
واألمن ،واملصالحة الوطنية.
وجــدد رئيس مجلس الـنــواب ،عقيلة صالح،
ف ــي كـلـمـتــه االف ـت ـتــاح ـيــة بـجـلـســة أمـ ــس ،ق ــرار
مجلس النواب بشأن انتهاء واليــة الحكومة
الـحــالـيــة ،وض ــرورة اخـتـيــار حكومة جــديــدة،
اسـتـنــادًا إلــى انـتـهــاء أجــل الثقة املـمـنــوح لها
يوم  24ديسمبر/كانون األول املاضي ،وقرار
س ـحــب ال ـث ـقــة م ـن ـهــا ،راف ـض ــا إعـ ـ ــادة تشكيل
الحكومة الحالية ،مــؤكـدًا أنـهــا «سقطت وال
يجوز إعادة تشكيلها».
مــن جـهـتـهــا ،عــرضــت لجنة خــريـطــة الطريق
عــددًا مــن شــروط الترشح لرئاسة الحكومة،
ً
ومــن بينها أن يكون املرشح ليبيًا وحاصال
ع ـل ــى شـ ـه ــادة ج ــام ـع ـي ــة ،ول ـي ــس ع ـل ـيــه حـكــم
ق ـض ــائ ــي ي ـت ـع ـلــق ب ـج ـنــايــة أو ق ـض ـيــة مـخـلــة
ب ــال ـش ــرف ،وأن ي ـق ـ ّـدم ت ـع ـه ـدًا م ـك ـتــوبــا بـعــدم
ترشحه لالنتخابات الــرئــاسـيــة والبرملانية
املقبلة ،ويكون لديه تزكية من  25عضوًا من
مجلس النواب و 15عضوًا من املجلس األعلى

ل ـل ــدول ــة .ل ـكــن هـيـئــة رئ ــاس ــة مـجـلــس ال ـن ــواب
ط ــرح ــت ع ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــت م ـس ــأل ــة م ـش ــارك ــة
املـجـلــس األع ـل ــى ل ـلــدولــة ف ــي اخ ـت ـيــار رئـيــس
ّ
وصوتت أغلبية املشاركني
الحكومة الجديد،
فــي الجلسة على عــدم إشــراك مجلس الدولة
ف ــي ه ــذا االخ ـت ـي ــار ،وإس ـق ــاط ش ــرط حـصــول
امل ــرش ــح ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ع ـلــى تــزك ـيــة 15
عضوًا من مجلس الدولة.
ً
لكن الجلسة لم تمر بهدوء ،إذ شهدت جدال
واسعًا بني عدد من النواب بشأن قرار انتهاء
والية الحكومة .فبينما ذهبت أغلبية النواب
املشاركني في الجلسة إلى تأييد قرار انتهاء
واليـ ــة ال ـح ـكــومــة ،واع ـت ـب ــار تـشـكـيــل حـكــومــة
ً
أخرى عامال من عوامل نجاح خريطة الطريق
في التهيئة لالنتخابات ،أبــدى نــواب آخرون
اعتراضهم على القرار.
وكشفت عضو مجلس النواب ،عائشة شالبي،
خالل كلمتها ،عن وجود شبهات داخل أروقة
مجلس الـنــواب «حــول تلقي أعـضــاء رشــاوى
لسحب الثقة من حكومة الــوحــدة الوطنية».
وطــالـبــت ب ـضــرورة أن يهتم مجلس الـنــواب
بأولويات أخــرى كتنفيذ املصالحة الوطنية

تحدثت نائبة عن شبهات
تلقي رشاوى لسحب
الثقة من الحكومة

وت ـن ـظ ـيــم م ـل ـف ــات الـ ـن ــازح ــن ومـ ـل ــف امل ـقــابــر
الجماعية .وقالت «الحكومة التي تنتقدونها،
م ـن ـع ـهــا م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب م ــن امل ـي ــزان ـي ــة ول ــم
ن ـمــارس عليها دورًا رقــابـيــا فــي مصاريفها
الحالية» ،معتبرة أن مجلس الـنــواب مقصر
ّ
الحكومة .وذك ــرت شالبي أن
فــي دوره لدعم
ُ
لجنة خريطة الطريق شكلت من أجل تحديد
م ــوع ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،وق ــال ــت «ت ــرك ــت األه ــم
وذهـبــت إلسـقــاط الحكومة» ،مشيرة إلــى أنه
انحراف عن مسار مهمتها.
أم ـ ــا ع ـض ــو م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،م ـح ـمــد ل ـي ـنــو،
فطالب مجلس النواب بالنظر إلى إيجابيات
الحكومة وعدم الوقوف عند سلبياتها فقط،
مــوض ـحــا أن ـهــا «أن ـج ــزت خ ـط ــوات مـهـمــة في
م ـلــف ال ـطــاقــة وب ـنــت م ـح ـطــات ج ــدي ــدة منها
محطة في طبرق ،وأنهت ازمة الرواتب» ُ ،قبل
أن يقاطع عدد من النواب مداخلته ،فيما قطع
البث املرئي للجلسة لفترة قبل عودته.
وحـ ــول مـ ـس ــارات خــري ـطــة ال ـط ــري ــق األخـ ــرى،
أكـ ـ ــد عـ ـض ــو ال ـل ـج ـن ــة س ـل ـي ـم ــان الـ ـفـ ـقـ ـي ــه ،أن
اللجنة حسمت قرارها بشأن مسار السلطة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وه ــو ض ـ ــرورة تـشـكـيــل حـكــومــة
ج ــدي ــدة ،مــوض ـحــا أن مــدت ـهــا ق ــد ت ـصــل إلــى
ع ــام ك ــام ــل .وقـ ــال «تــواص ـل ـنــا م ــع املـفــوضـيــة
العليا لالنتخابات وأك ــدت ان شــروعـهــا في
االنتخابات مجددًا سيحتاج ملدة  11شهرًا».
وأض ـ ــاف أن «ه ـ ــذه امل ـ ــدة ن ـح ـتــاج ف ـي ـهــا إلــى
حكومة قــادرة على توفير الخدمات وفرض
األمن وإزالة القوة القاهرة التي عرقلت إجراء
االنتخابات في السابق» ،مشيرًا إلى أن تنفيذ
املصالحة الوطنية يحتاج ألكثر من سنة.
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شرق
غرب
روسيا تدرج نافالني
على قائمة «اإلرهابيين
والمتطرفين»

أدرج ــت روس ـيــا امل ـعــارض أليكسي
نــافــالـنــي (ال ـص ــورة) املـسـجــون منذ
ع ــام ،عـلــى قــائـمـتـهــا ل ــ«اإلرهــاب ـيــن
واملتطرفني» ،وفق ما ظهر في الئحة
دائــرة الرقابة املالية الفيدرالية في
االتـ ـح ــاد ال ــروس ــي ،وال ـت ــي اطـلـعــت
عليها وكــالــة «فــرانــس بــرس» أمس
الـثــاثــاء .كما أضيفت إلــى القائمة
ل ـ ـيـ ــوبـ ــوف س ـ ــوب ـ ــول ،امل ـ ـقـ ــربـ ــة مــن
نــافــالـنــي وال ـتــي تـعـيــش فــي املنفى
بسبب مــاحـقــات قانونية بحقها.
وبحسب منظمة «صندوق مكافحة
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد» املـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــورة ،وال ـت ــاب ـع ــة
لنافالني ،أضـيــف تسعة أشخاص
آخرين على األقــل مرتبطني بحركة
املعارض إلى القائمة.
(فرانس برس)

لبيد :لن نجري مفاوضات
سياسية مع السلطة
الفلسطينية
داف ــع رئـيــس ال ــوزراء الـبــديــل ووزيــر
الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلــي يئير لبيد،
عـ ــن ق ـ ـ ـ ــراره رفـ ـ ــض طـ ـلـ ـب ــات رئ ـي ــس
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة م ـح ـم ــود
عباس املتكررة االجتماع بــه .وقــال
لبيد فــي مقابلة مــع إذاع ــة الجيش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،إن ــه
يمكن أن يلتقي بعباس فقط عندما
يـكــون هـنــاك م ـسـ ّـوغ سـيــاســي يبرر
ذلك ،مشيرًا إلى أن هذا املسوغ «غير
ق ــائ ــم» .وأوضـ ــح لـبـيــد أن الحكومة
التي يشارك فيها لن تسلك أي مسار
ي ـم ـكــن أن ي ـف ـضــي إلـ ــى م ـف ــاوض ــات
سياسية مع السلطة الفلسطينية.
(العربي الجديد)
كوريا الشمالية أطلقت
صاروخي كروز
أطلقت كوريا الشمالية صاروخي
ك ــروز عـلــى مــا ي ـبــدو ،ص ـبــاح أمــس
الـ ـث ــاث ــاء ،حـسـبـمــا أع ـل ـنــت س ـيــول.
وق ــال ــت قـ ـي ــادة األرك ـ ـ ـ ــان امل ـش ـتــركــة
الـ ـك ــوري ــة ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي بـ ـي ــان إن
«كوريا الشمالية أطلقت صاروخي
كـ ــروز مـفـتــرضــن» م ــن دون تقديم
مــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل .وأض ــاف ــت أن
وكـ ـ ـ ــاالت االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـك ــوري ــة
الجنوبية واألميركية تقوم بتحليل
املعطيات.
(فرانس برس)
مقتل قيادي متمرد بارز
في كولومبيا
أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـكــولــوم ـبــي إي ـفــان
دوك ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث ـ ـ ــاء ،م ـق ـت ــل
قــائــد جـمــاعــة م ـت ـمــردة مـنـشـقــة عن
م ـن ـظ ـمــة «فـ ـ ـ ــارك» ورافـ ـض ــة الت ـفــاق
الـ ـس ــام امل ــوق ــع ع ـ ــام  ،2016خ ــال
اشـتـبــاك مــع الـجـيــش أول مــن أمــس
اإلث ـن ــن .وق ــال دوك ــي فــي ب ـيــان إنــه
ت ــم «تـحـيـيــد» يــوكـلـيــديــس إسـبــانــا
املـلـقــب ب ــ«جــون ـيــر» ،مـضـيـفــا «ه ــذه
واح ــدة مــن أكبر الضربات التي تم
تــوجـيـهـهــا ملـنـشـقــي مـنـظـمــة ف ــارك.
نحن نتحدث عن مجرم لديه سجل
إجرامي يعود ألكثر من  25عامًا».
(فرانس برس)
بريطانيا :تحقيق بخرق
قواعد اإلغالق بمقر
رئاسة الوزراء

أعـلـنــت ال ـشــرطــة الـبــريـطــانـيــة أمــس
الثالثاء ،أنها تحقق في مزاعم عن
خرق لقواعد اإلغالق في مقر إقامة
رئـيــس ال ـ ــوزراء بــوريــس جونسون
(ال ـ ـصـ ــورة) ف ــي داون ـي ـن ــغ سـتــريــت،
بعدما قدم تحقيق حكومي داخلي
ً
دل ـ ـي ـ ــا عـ ـل ــى إق ـ ــام ـ ــة س ـل ـس ـل ــة مــن
التجمعات .وقــالــت مفوضة شرطة
لـنــدن ،كريسيدا ديــك« :أستطيع أن
أؤكـ ــد أن ش ــرط ــة ال ـعــاص ـمــة تحقق
حاليًا في إقامة عدد من الفعاليات
في داونينغ ستريت خالل العامني
امل ــاضـ ـي ــن فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـخ ــرق
محتمل لقواعد كوفيد.»19-
(رويترز)
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يقع مشروع الصلح الجزائي الخاص بالمتورطين في الجرائم االقتصادية والمالية ،في صلب
الخالف بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والمجلس األعلى للقضاء ،إذ يريد الرئيس تمرير
المشروع لخدمة أجندته ،فيما يرفضه المجلس ألسباب تتعلق بالشكل والمضمون .ويعرب

خبراء ومتابعون للشأن السياسي في تونس ،عن اعتقادهم بأن رد المجلس األعلى للقضاء
الرافض لمرسوم الصلح الجزائي ،هو من أبرز أسباب تصاعد الصدام بين الطرفين ،وصوًال إلى
مرسوم الرئاسة بوضع حد للمنح واالمتيازات المخولة ألعضاء المجلس أخيرًا

حملة سعيّد على القضاء

عرض مجلس القضاء
أمورًا بيّنت عدم دستورية
مرسوم سعيّد

«الصلح الجزائي»
في صلب الخالف

تونس ـ آدم يوسف

ي ـت ـصــاعــد الـ ـص ــراع ب ــن الــرئ ـيــس
ّ
سعيد ،واملجلس
التونسي قيس
األع ـلــى لـلـقـضــاء ،بشكل يــزيــد من
امل ـخ ــاوف ب ـشــأن اسـتـقــالـيــة آخ ــر سـلـطــة في
ال ـبــاد ،بـعــدمــا سيطر سـعـ ّـيــد بــالـكــامــل على
السلطتني التنفيذية والتشريعية .وتعيش
ال ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ت ــون ــس ع ـلــى وقــع
هـ ــذا الـ ـخ ــاف امل ـت ـص ــاع ــدة وت ـي ــرت ــه م ـنــذ 25
ّ
سعيد
يوليو /تموز املــاضــي ،تــاريــخ إعــان
ً
عــن إجــراءاتــه االستثنائية ،التي قضى أوال
ب ـمــوج ـب ـهــا ب ـح ــل ال ـح ـك ــوم ــة وت ـج ـم ـيــد عـمــل
ال ـب ــرمل ــان .إذ يــرفــض ال ـق ـضــاة م ــا يـعـتـبــرونــه
ً
ضـغــوطــا وتــدخــا فــي املــرفــق الـقـضــائــي ،في
مــا يعتبر الرئيس التونسي أن القضاء في
البالد ينخره الفساد ويجب إصالحه.
ّ
سعيد في كل مــرة ،وبكل وضوح،
ويكشف
عــن انــزعــاجــه مــن الـقـضــاء ،ال ــذي ال يسايره
في كثير من امللفات ،بل ويعترض عليها،
ويـبـطــئ بـشـكــل واضـ ــح رغ ـبــة الــرئ ـيــس في
تصفية ملفات منافسيه السياسيني بشكل
ّ
سعيد
يقفز فوق القوانني في البالد .ووجه
ات ـهــامــات إل ــى ج ــزء مــن الـقـضــاة بــالـتــواطــؤ
وعــرقـلــة سير الـعــدالــة ،وإعــاقــة تمرير عدد
م ــن امل ـل ـف ــات ال ـت ــي ي ـق ــوم بـضـبـطـهــا األمـ ــن،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ـل ـ ـفـ ــات تـ ـبـ ـيـ ـي ــض األمـ ـ ـ ـ ــوال
وال ـت ـهــريــب واإلرهـ ـ ـ ــاب .وب ـلــغ ال ـخ ــاف بني
الطرفني ّ
أشده أخيرًا برفض املجلس األعلى
للقضاء إدخال تعديل على القوانني املنظمة
للقضاء وللمجلس الـقـضــائــي خ ــال فترة
االس ـت ـث ـنــاء ،وب ــواس ـط ــة مــراس ـيــم رئــاس ـيــة،
ل ـي ــزداد ح ــدة بتصعيد الــرئـيــس وإصـ ــداره
مرسومًا يــوم األربـعــاء املاضي ،ينص على

وضـ ــع ح ــد ل ـل ـم ـنــح واالم ـ ـت ـ ـيـ ــازات امل ـخــولــة
ألعـضــاء املجلس األعـلــى للقضاء ،وهــو ما
أدانه املجلس.
وأعرب املجلس في بيان يوم الجمعة املاضي
عــن رفـضــه لـلـمــرســوم الــرئــاســي ،ومل ــا وصفه
بـ ــ«الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي ع ـم ــل الـ ـقـ ـض ــاة وب ـح ـم ــات
التشويه والضغط التي تستهدفهم» .وقال
رئيس املجلس ،يوسف بوزاخر ،أول من أمس
اإلثنني ،في تصريح إلذاعة «شمس» الخاصة،
إن «كافة أعضاء املجلس مستعدون إلتمام
املرحلة بال منح وامتيازات» ،مشيرًا إلى أن
املجلس «تعرض لالعتداء على استقالليته
اإلدارية واملالية» .ورأى بوزاخر أنه «إذا كان
إلغاء منح وامتيازات أعضاء املجلس األعلى
للقضاء يدخل في إطــار الحوكمة الرشيدة،
فليساهم الجميع في دعم موارد الدولة».
ويـ ـق ــع فـ ــي ص ـل ــب ال ـ ـخـ ــاف بـ ــن ال ــرئ ــاس ــة
واملجلس ،مشروع الصلح الجزائي الخاص
ب ــاملـ ـت ــورط ــن فـ ــي ال ـ ـجـ ــرائـ ــم االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واملــال ـيــة .ويـعـتــزم الــرئـيــس الـتــونـســي ،كما
ذكــر م ـ ّـرات عــديــدة ،إص ــدار مــرســوم للصلح
ال ـج ــزائ ــي لـلـتـعــامــل م ــع هـ ــؤالء امل ـتــورطــن،
وم ـم ــن يـتـهـمـهــم ب ـن ـهــب ث ـ ـ ــروات ومـ ـق ــدرات
البالد وامللك العام طوال السنوات املاضية.
ويـ ـ ــراهـ ـ ــن سـ ـع ـ ّـي ــد عـ ـل ــى مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـص ـل ــح
ال ـج ــزائ ــي ب ـه ــدف اس ـت ـع ــادة هـ ــذه األمـ ـ ــوال،
وتوظيفها في تحقيق مشاريع استثمارية
وتنموية في البالد يتكفل بها كل من تورط
في النهب.
وب ـح ـس ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ،ف ـ ــإن رج ــال
األع ـمــال املـتــورطــن فــي نـهــب ث ــروات تونس
مـطــالـبــون بــإن ـجــاز م ـشــاريــع تـنـمــويــة داخ ــل
امل ـنــاطــق امل ـف ـقــرة واألق ـ ــل ح ـظــا ف ــي الـتـنـمـيــة،
بحسب جدول يرتبهم تنازليًا ،بحيث يتكفل

الغيلوفي:
سعيّد يغازل رجال األعمال
ليغطي على العجز

خرق واضح للدستور

قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي ،لـ«العربي الجديد»،
إن «المجلس األعلى للقضاء اعتبر أن إجراءات عرض المرسوم المتعلق
بالصلح الجزائي فيها خرق واضح
لــلــدســتــور ولمقتضيات قــانــون
المجلس األعلى للقضاء ،باعتبار
أن الجهة العارضة والمتمثلة
فــي وزيــــرة الــعــدل ليلى جفال
(الـــصـــورة) ،غير مؤهلة لذلك،
باعتبار أن المرسوم يصدر عن رئيس
الجمهورية فقط» ،وشرحت أن
«المرسوم ال يمكن أن يندرج في
إطار التدابير االستثنائية».
يخشى التونسيون من توسع سعيّد في معاركه ()Getty

األكثر فسادًا باملناطق األكثر فقرًا ،حتى تتم
ّ
املصالحة مع الدولةّ .
سعيد مشروعه
وفسر
بــأنــه يـنـبـغــي عـلــى امل ـتــورطــن ال ـق ـيــام ببناء
م ــدارس ومستشفيات ومـصـحــات عمومية
ومـ ــرافـ ــق خ ــدم ــات ح ـكــوم ـيــة وخـ ـل ــق مـ ــوارد
رزق للعاطلني عــن العمل فــي تــونــس ،وذلــك
باستثمار األموال املنهوبة لفائدة املحليات
الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل ل ـج ــان ــا ل ـت ـح ــدي ــد حــاج ـيــات ـهــا
ومطالبها التنموية ،وليس من حقهم تحقيق
ّ
سعيد األموال
مكاسب وأربــاح منها .ويقدر

املنهوبة في تونس والتي سيتم استعادتها
بنحو  13,5مليار دينار ( 4,8مليارات دوالر).
ولـطــاملــا أك ــد الــرئـيــس الـتــونـســي أن مــرســوم
الصلح الجزائي جاهز ،وسيتم عرضه على
مجلس الـ ـ ــوزراء ،كـمــا ّ
ردد م ــرارًا أن عراقيل
وع ــوائ ــق ت ـح ــول دون ق ـيــامــه بــاإلصــاحــات
التي يريدها الشعب .ونشر املجلس األعلى
للقضاء أخيرًا على موقعه رده على املرسوم
الرئاسي املتعلق بمشروع الصلح الجزائي،
والذي أحالته إليه وزارة العدل لالستشارة.

وخـلــص إلــى أنــه ال يمكن بواسطة املراسيم
أث ـن ــاء س ــري ــان ال ـحــالــة االسـتـثـنــائـيــة الـقـيــام
بــإصــاحــات جوهرية للمنظومة القضائية
وللقانون املتعلق باملجلس األعلى للقضاء.
وأع ـ ـلـ ــن أن ـ ــه ي ـت ـع ــذر ع ـل ــى ال ـج ـل ـس ــة ال ـعــامــة
للمجلس إبداء الرأي في الوثيقة برمتها.
وأظ ـ ـهـ ــرت امل ــراسـ ـل ــة أن م ـ ـشـ ــروع امل ــرس ــوم
ج ــاء لـيـضـبــط إط ـ ــارًا مــرجـعـيــا للمصالحة
ال ـج ــزائ ـي ــة م ــع ال ــذي ــن تـ ــورطـ ــوا ف ــي ج ــرائ ــم
اقتصادية ومالية ،ســواء منهم األشخاص

تقرير

متابعة

دومينو االنقالبات يصل إلى بوركينا فاسو

تمهيد إيراني  -أميركي لمفاوضات مباشرة
تشي التلميحات اإليرانية
والتصريحات األميركية،
بأن المفاوضات بشأن
إحياء االتفاق النووي
الموقع عام ،2015
قد تنتقل إلى الصيغة
المباشرة بين واشنطن
وطهران
طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

شهد ملف املفاوضات بشأن االتفاق النووي
اإليراني ،تطورًا الفتًا في اليومني املاضيني،
ينبئ باحتمال حــدوث نقلة نوعية في هذه
امل ـفــاوضــات ،مــع تلميح إي ــران إل ــى إمكانية
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض مـ ـب ــاش ــرة مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن خ ــال
مباحثات فيينا النووية ،ومالقاة واشنطن
لـهــا ،بــإبــداء اسـتـعــدادهــا لـهــذا األم ــر بطريقة
«عــاج ـلــة» .يــأتــي ذل ــك بــال ـتــوازي مــع تــواصــل
ال ـت ـح ــذي ــرات ال ـغــرب ـيــة ل ـط ـه ــران م ــن ان ـه ـيــار
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،مـ ــع ح ــدي ــث ب ــري ـط ــان ـي ــا أم ــس
ال ـث ــاث ــاء ع ــن أن م ـح ــادث ــات إح ـي ــاء االت ـف ــاق
ّ
النووي «تقترب من مــأزق خطير» .وفي ظل
هذه األجواء ،يبدو أن تخبطًا يشهده الفريق
األم ـي ــرك ــي املـ ـف ــاوض ف ــي فـيـيـنــا ،م ــع ح ــدوث
انـسـحــابــات فــي صـفــوفــه إث ــر خــافــات بشأن
طريقة التعامل مع إيران وملفها النووي.
وأبدت واشنطن ،مساء أول من أمس اإلثنني،
اسـ ـتـ ـع ــداده ــا إلجـ ـ ـ ــراء م ـب ــاح ـث ــات م ـب ــاش ــرة
«عــاج ـلــة» م ــع ط ـهــران ب ـشــأن إح ـي ــاء االت ـفــاق
بشأن البرنامج النووي اإليراني ،بعد تلميح
وزي ــر الـخــارجـيــة اإلي ــرانــي حـســن أمـيــر عبد
اللهيان لهذا االحتمال في حال كان ضروريًا
إلبرام تفاهم «جيد».
وقـ ــال عـبــد الـلـهـيــان إن «ال ـجــانــب األمـيــركــي
يبعث بــرســائــل بـطــرق مختلفة مـفــادهــا أنــه
ي ـب ـحــث ع ــن م ـس ـت ــوى م ـع ــن م ــن امل ـبــاح ـثــات
امل ـبــاشــرة مــع إي ـ ــران» ،وذل ــك فــي تصريحات
متلفزة خالل مؤتمر في مقر وزارة الخارجية
في طهران .وأضاف «حاليًا إيران ال تتحدث
مباشرة إلى الواليات املتحدة ،واملفاوضات
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انسحابات في صفوف
الفريق األميركي
المفاوض إثر خالفات
بــن الـطــرفــن خ ــال مـبــاحـثــات فيينا تجري
بـ ـشـ ـك ــل غ ـ ـيـ ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــر ع ـ ـبـ ــر مـ ـنـ ـس ــق هـ ــذه
املفاوضات األوروبي أنريكي مورا ،وأعضاء
آخــريــن بــاالتـفــاق ال ـن ــووي» .وتــابــع «لـكــن إذا
بلغنا خــال املـفــاوضــات نقطة يحتاج فيها
إبـ ــرام ات ـف ــاق جـيــد م ــع ض ـمــانــات ق ــوي ــة ،إلــى
مـسـتــوى مـعــن مــن املـبــاحـثــات مــع الــواليــات
املتحدة ،لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا».
وســارعــت واشنطن إلــى إب ــداء استعداداتها
ملباحثات من هذا القبيل .وقال متحدث باسم

الخارجية األميركية ،لوكالة «فرانس برس»،
إن «االلتقاءً بشكل مباشر سيسمح بتواصل
أكثر فعالية ،وهو أمر ّ
ملح للتوصل سريعًا
إلى تفاهم» .وحذر من أنه «لم يعد لدينا وقت
ّ
للتوصل إلى تفاهم».
تقريبًا
إلــى ذلــك ،وبـعــد ســاعــات مــن تصريحات عبد
اللهيان ،اشـتــرط أمــن املجلس األعـلــى لألمن
الـ ـق ــوم ــي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ع ـل ــي ش ـم ـخ ــان ــي ،أم ــس
ال ـثــاثــاء ،ال ــوص ــول إل ــى «ات ـف ــاق ج ـيــد» خــال
م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا إلج ـ ــراء ه ــذه امل ـفــاوضــات
املباشرة .وقــال في تغريدة على «تويتر» ،إن
«التواصل مع الوفد األميركي في فيينا يجرى
عبر كتابات غير رسمية ،ولم ولن تكون هناك
حاجة ألكثر من ذلك» ،مؤكدًا أن «هذه الطريقة
فــي الـتــواصــل ستستبدل بـطــرق بــديـلــة ،فقط
عندما يكون االتفاق الجيد في املتناول».
وجـ ـ ـ ــاءت ت ـص ــري ـح ــات ع ـب ــد الـ ـلـ ـهـ ـي ــان ،بـعــد
أس ـب ــوع ــن م ــن ت ـصــري ـحــات الف ـت ــة لـلـمــرشــد

اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي األع ـ ـلـ ــى عـ ـل ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ،اع ـت ـبــر
مــراق ـبــون أن ـهــا ض ــوء أخ ـضــر لـلـتـفــاوض مع
الواليات املتحدة .وقال خامنئي ،في التاسع
مــن يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي الـحــالــي ،إن ــه «إذا
م ــا جـ ــرى الـ ـتـ ـف ــاوض والـ ـح ــدي ــث وال ـت ـعــامــل
مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو فـ ــي فـ ـت ــرة مـ ـ ــا ،فـ ــا ي ـع ـن ــي ذل ــك
االسـتـســام» ،مؤكدًا «كما لم نستسلم حتى
اآلن فلن نستسلم بعد ذلك أيضًا».
ورفضت إيران مرارًا إجراء مباحثات مباشرة
مــع الــواليــات املتحدة فــي فيينا ،معللة ذلك
بأن واشنطن لم تعد طرفًا في االتفاق.
ويقر األطراف املعنيون بأن التفاوض يحقق
تـقــدمــا فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،لـكــن تبقى نقاط
عدة عالقة .لكن وزيرة الخارجية البريطانية
ليز تراس قالت ،أمس الثالثاء ،إن محادثات
إح ـي ــاء االت ـف ــاق ال ـن ــووي «ت ـق ـتــرب م ــن م ــأزق
خـ ـطـ ـي ــر» .وأض ـ ــاف ـ ــت أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـبـ ــرملـ ــان «هـ ــذه
املفاوضات عاجلة والتقدم الذي تحرزه ليس

ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم ف ـ ــي تـ ـق ــري ــر ال ـل ـج ـنــة
الوطنية حــول الفساد والــرشــوة ،أو كل من
تتعلق بــه قضايا فـســاد مــالــي واقـتـصــادي
لــدى القطب القضائي االقـتـصــادي واملــالــي.
ويقوم املرسوم على إحــداث هیكل قضائي
م ـل ـحــق بـمـحـكـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف ف ــي تــونــس،
«الـ ـقـ ـط ــب ال ـق ـض ــائ ــي ل ـل ـص ـلــح ال ـ ـجـ ــزائـ ــي»،
ت ـت ـكــون تــركـيـبـتــه م ــن  21قــاض ـيــا م ــن ذوي
االختصاص من بني القضاة املباشرين في
املحاكم من الصنف العدلي واإلداري واملالي.

َ
وذكـ ــر املـجـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء ف ــي مـعــرض
ّ
رده ،بقراره «رفض املساس بواسطة املراسيم
ب ــال ـب ـن ــاء الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ل ـل ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة
وب ــال ـض ـم ــان ــات امل ـك ـف ــول ــة ل ـل ـق ـضــاة هـيـكـلـيــا
ووظيفيًا» ،وبأنه «يتعني أن يتم التقيد عند
املبادرة بأي إصالح يتعلق باملجلس األعلى
للقضاء ،باملبادئ وبالضوابط التي جاء بها
الدستور ،على أال يكون ذلك في إطار التدابير
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة امل ـت ـع ـل ـقــة حـ ـصـ ـرًا بـمـجــابـهــة
الخطر الداهم املبرر إلعالن حالة االستثناء».

ويـعــرب خـبــراء ومتابعون للشأن السياسي
ف ــي ت ــون ــس ،ع ــن اع ـت ـقــادهــم ب ــأن رد املـجـلــس
األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـضــاء الـ ــرافـ ــض مل ــرس ــوم الـصـلــح
الجزائي ،هو من أبرز أسباب تصاعد الخالف
ً
وال ـ ـص ـ ــدام ب ـي ـن ـه ـم ــا ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى م ــرس ــوم
ال ــرئ ــاس ــة ب ــوض ــع ح ــد لـلـمـنــح واالمـ ـتـ ـي ــازات
املخولة ألعضاء املجلس .وفــي هــذا السياق،
أكد عضو تنفيذية «مواطنون ضد االنقالب»،
أح ـم ــد ال ـغ ـي ـلــوفــي ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ج ــوه ــر الـ ـخ ــاف ب ــن سـعـ ّـيــد

واملجلس األعلى للقضاء هو مرسوم الصلح
الـ ـج ــزائ ــي ،وخ ـص ــوص ــا ب ـعــد ال ــرس ــال ــة الـتــي
وجهها املجلس ،والـتــي تتضمن نـقـدًا الذعــا
وتصويبًا كبيرًا ملا يسمى بمشروع الرئيس».
وأضـ ـ ــاف ال ـغ ـي ـلــوفــي أن «ه ـ ــذا األم ـ ــر أغـضــب
الــرئـيــس سـعـ ّـيــد ،خـصــوصــا بـعــرضــه لــأمــور
التقنية والقانونية التي ّبينت عدم دستورية
املــرســوم من الناحية اإلجرائية وخلوها من
محتوى إصــاحــي» ،مشيرًا إلــى أن «إصــاح
القضاء ال يتم بمرسوم خالل فترة االستثناء،
وأنه ال يكون قانونيًا إال بمروره عبر املجلس
التشريعي» .وق ــال الغيلوفي« :ك ــأن املجلس
ّ
لسعيد إنــه بصدد ممارسة انقالب على
قــال
السلطة القضائية» ،مشيرًا إلــى أن «هــذا هو
ل ـ ّـب ال ـص ــراع م ــع املـجـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء».
ّ
سعيد «يبحث عــن تطويع القضاء
ورأى أن
ووضع اليد على السلطة القضائية من أجل
استكمال السيطرة على جميع السلطات».
ّ
«سعيد يغازل رجال
وأشار الغيلوفي إلى أن
األع ـم ــال وأص ـح ــاب امل ــال الـفــاســديــن ليغطي
على عدم اإلنجاز االقتصادي والعجز املالي».
م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،اعـ ـتـ ـب ــرت أس ـ ـت ـ ــاذة الـ ـق ــان ــون
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ،م ـن ــى ك ــري ــم ال ـ ــدري ـ ــدي ،أن رد
املجلس األعلى للقضاء على مشروع مرسوم
الصلح الجزائي «يرتقي إلى مستوى الدرس
فــي ال ـقــانــون» ،مــرجـحــة أن «ي ـكــون ه ــذا الــرد
م ــن ب ــن أس ـب ــاب تـعـكــر ال ـع ــاق ــة ب ــن رئـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة واملـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ـضــاء،
وسببًا في وصول الطرفني إلى مرحلة حرب
كسر العظام» .وخلصت الدريدي في حديث
لـ«العربي الـجــديــد» ،إلــى أن املجلس األعلى
ّ
لـلـقـضــاء ركـ ــز ع ـلــى «ال ـتــذك ـيــر بــاخـتـصــاصــه
فــي إب ــداء رأي ــه االسـتـشــاري فــي كــل مشاريع
ومقترحات القوانني التي تتعلق بالقضاء،
من حيث تنظيمه واإلجراءات املتبعة أمامه،
وبعد التذكير بقرارات الهيئة الوقتية ملراقبة
دستورية مشاريع القوانني ،والتي اعتبرت
ف ـي ـه ــا أن االس ـ ـت ـ ـشـ ــارة ال ــوج ــوبـ ـي ــة هـ ــي مــن
مقتضيات النظام العام الدستوري».

سريعًا بالقدر الكافي .نواصل العمل بشراكة
وثـيـقــة مــع حـلـفــائـنــا ،لـكــن امل ـفــاوضــات بــدأت
تصل إلى مأزق خطير .على إيران أن تختار
اآلن مــا إذا كــانــت تــرغــب فــي إب ــرام ات ـفــاق ،أو
أن تكون مسؤولة عن انهيار االتفاق النووي.
ول ـ ــو ان ـ ـهـ ــار االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي س ـت ـك ــون كــل
الخيارات مطروحة على الطاولة».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـفــة «وول
س ـتــريــت ج ــورن ــال» األم ـيــرك ـيــة ع ــن خــافــات
تعصف بصفوف الفريق األميركي املفاوض
فــي فـيـيـنــا ،ح ــول طــريـقــة الـتـعــامــل مــع إي ــران
وملفها الـنــووي ،وهــو ما أدى إلــى انسحاب
أس ـمــاء بـ ــارزة مــن امل ـف ــاوض ــات ،عـلــى رأسـهــا
ري ـت ـشــارد نـيـفـيــو نــائــب امل ـب ـعــوث األمـيــركــي
الخاص بإيران.
وأكــد مـســؤول ب ــوزارة الخارجية األميركية،
أول مــن أم ــس اإلث ـن ــن ،أن ري ـت ـشــارد نيفيو،
لم يعد ضمن فريق التفاوض ،لكنه ال يزال
موظفًا بالوزارة .ولم يذكر املسؤول ،بحسب
«روي ـتــرز» ،سببًا لرحيل نيفيو عــن الفريق،
لكنه ق ــال إن تـنـقــات األفـ ــراد «شــائـعــة ج ـدًا»
بعد عام في عمر اإلدارة.
وقبل ذلك ،ذكرت «وول ستريت جورنال» ،أنه
«مــع وصــول مـحــادثــات االتـفــاق الـنــووي إلى
مرحلة حــرجــة ،ظـهــرت خــافــات داخ ــل فريق
التفاوض األميركي بشأن كيفية التعامل مع
طهران وتوقيت االنسحاب من املحادثات»،
وفـ ـق ــا مل ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى املـ ـف ــاوض ــات.
وأكـ ــد م ـس ــؤول ــون أم ـيــرك ـيــون لـلـصـحـيـفــة أن
ن ـي ـف ـيــو ،املـ ـع ــروف ب ــ«م ـه ـن ــدس» ال ـع ـقــوبــات
االقتصادية على إيــران من  2006إلــى ،2013
قد ترك الفريق ،مشيرين إلى أنه كان دعا إلى
ات ـخــاذ مــوقــف أكـثــر صــرامــة فــي املـفــاوضــات
الحالية ،ولم يحضر املحادثات في العاصمة
النمساوية منذ أوائل ديسمبر/كانون األول
املاضي .وكان نيفيو عضوًا بارزًا في الفريق
الذي تفاوض على االتفاق النووي مع إيران
عــام  .2015كــذلــك لفتت امل ـصــادر للصحيفة،
إلى أن عضوين آخرين في فريق املفاوضات
األميركي ،بقيادة روبــرت مالي ،انسحبا من
املحادثات ألنهما أرادا أيضًا موقفًا تفاوضيًا
«أكثر شدة» تجاه طهران .ومن بني القضايا
التي قسمت الفريق األميركي ،وفق مصادر
ال ـص ـح ـي ـف ــة ،هـ ــي «م ـ ـ ــدى ال ـ ـحـ ــزم فـ ــي إن ـف ــاذ
العقوبات الحالية ،ومــا إذا كــان يجب وقف
امل ـفــاوض ــات ،تــزامـنــا مــع ق ـيــام إيـ ــران بــإطــالــة
أمدها بينما ّ
يتقدم برنامجها النووي».

بعد غينيا ومالي،
شهدت بوركينا فاسو
انقالبًا عسكريًا أطاح رئيسًا
منتخبًا ،مع دخول البالد
مرحلة حكم عسكري
قد تدوم طويًال

ل ـ ــم يـ ـب ــق م ـ ــن غـ ـ ـم ـ ــوض ،حـ ـت ــى عـ ـص ــر أم ــس
الـثــاثـ ّـاء ،فــي بوركينا فــاســو ،منذ االنـقــاب
الــذي نفذته مجموعة عسكرية متمردة ليل
السبت األح ــد ،ســوى مصير الــرئـيــس روش
م ـ ــارك كــري ـس ـت ـيــان كـ ــابـ ــوري .ف ـب ـغ ـضــون 36
ســاعــة ،انـضــم ه ــذا الـبـلــد ال ــواق ــع فــي منطقة
الساحل األفريقي ،إلى مالي وغينيا ،اللتني
شهدتا  3انقالبات ،منذ أغسطس/آب ،2020
اثـ ـن ــان ف ــي م ــال ــي ،أح ــده ـم ــا أط ـ ــاح الــرئ ـيــس
ال ــراح ــل إبــراه ـيــم بــوبـكــر كـيـتــا ،فـيـمــا انقلب
العسكر في غينيا ضد الرئيس ألفا كوندي.
وتـشــي الــديـنــامـيــات العسكرية فــي أفريقيا،
ً
بــأن جيال جديدًا من النخبة العسكرية ،بدأ
يتحسس تراجع الهيمنة الغربية ،وتحديدًا
الـفــرنـسـيــة ،فــي ال ـق ــارة ،وس ــط مـتـغـيــرات في
النظام العاملي تسمح ألطــراف دولية أخرى
بدخول املشهد األفريقي بقوة.
وقد يكون كابوري ،الذي تحدثت أوساطه أول
من أمس عن نجاته من محاولة اغتيال ،فيما
أكــد املـتـمــردون أنــه فــي مـكــان آم ــن ،قــد ساهم
هــو أيضًا فــي سقوط جديد لرئيس أفريقي
منتخب .ودخلت بوركينا فاسو وغيرها من
«الديمقراطيات» الناشئة فــي أفريقيا ،منذ
سنوات ،في أتون حروب خاسرة ودموية مع
الجماعات املتطرفة اإلسالمية ،املستفيدة من
تهالك األنظمة األفريقية ،لصالح اللوبيات
املحلية والدولية الفاسدة .ولم يمنع الحراك
ال ـع ـس ـكــري االن ـق ــاب ــي امل ـت ــزاي ــد ف ــي الـ ـق ــارة،
صحفًا عاملية ع ــدة ،مــن الـحــديــث ال ـيــوم ،عن
«ان ـقــابــات عسكرية شـعـبـيــة» ،بـعــدمــا خــرج
املئات خــال اليومني املاضيني ،في عاصمة
بوركينا فاسو ،واغادوغو ،للترحيب وإظهار
تأييدهم االنقالب .وهو مشهد قد يتكرر في
أكـثــر مــن دولــة أفريقية بـعــد ،ومنها النيجر
التي تعيش عدم استقرار أمني متزايد.
ولـ ــم ي ـمــض وقـ ــت ط ــوي ــل ،م ـنــذ ف ـجــر األحـ ــد،

وسـ ـم ــاع دوي ال ــرص ــاص األول ف ــي قــاعــدة
سانغولي المـيــزانــا العسكرية على أطــراف
ال ـع ــاص ـم ــة ،وفـ ــي مــدي ـنــة كــاي ـيــه ال ـش ـمــال ـيــة،
حـ ـت ــى ت ــأك ــد أن مـ ــا ي ـح ـص ــل فـ ــي ب ــورك ـي ـن ــا
فــاســو هــو ان ـقــاب عـسـكــري ،عـلــى الــرغــم من
إع ــان الـحـكــومــة وال ـحــزب الـحــاكــم« ،الـحــركــة
الشعبية من أجل التقدم» ،األحــد ،أن الوضع
فــي ال ـبــاد ال ي ــزال تـحــت الـسـيـطــرة .ثــم تأكد
الحقًا ،أن املجموعة العسكرية ،التي أعلنت
عــن نفسها فــي إط ــار حــركــة جــديــدة أطلقت
ع ـل ـي ـهــا اسـ ــم «الـ ـح ــرك ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـلـحـمــايــة
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــادة» ،أط ــاح ــت كـ ــابـ ــوري ،ال ـ ــذي ال
يــزال مصيره غامضًا .وكــان كــابــوري ّ
سجل
عـلــى حـســابــه عـلــى «تــوي ـتــر» ،تعليقًا أخـيـرًا،
يدعو فيه «أولئك الذين أشهروا السالح إلى
خفضه ،خدمة للمصلحة العليا للبالد» .كما
أك ــد حــزبــه أن مـنــزلــه ال ـخــاص« ،م ــدم ــر» ،وأن
«الديمقراطية في خطر».
مــن جهتهم ،أكــد املـتـمــردون فــي بـيــان موقع
باسم الكولونيل بول هنري سانداغو داميبا،
وألقاه ضابط آخر ،عصر اإلثنني ،أن كابوري
فــي مـكــان آم ــن ،وأن ــه جــرت إطــاحـتــه وتعليق
ّ
العمل بالدستور وحــل الحكومة والبرملان،
وإغــاق الحدود .وتحدث البيان عن أسباب
االن ـقــاب ،وهــي تــراجــع الــوضــع األمـنــي ،وما
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وص ـفــوه بفشل كــابــوري فــي تــوحـيــد الــدولــة
ال ــواقـ ـع ــة ف ــي غـ ــرب أف ــري ـق ـي ــا ،واالس ـت ـج ــاب ــة
للتحديات ،ومنها هجمات املتطرفني .وقال
البيان ،إن االنقالب جرى دون إراقة دماء ،وإن
املعتقلني ،ومن بينهم الرئيس املخلوع« ،في
مكان آمن يحترم كرامتهم».
وأض ــاف الـكــابــن س ـيــدزوري ق ــادر أودراغ ــو،
الــذي تال البيان ،أن االنـقــاب حصل «لهدف
وح ـي ــد ه ــو ال ـس ـم ــاح ل ـب ـلــدنــا ،ب ــال ـع ــودة إلــى
املـ ـس ــار ال ـص ـح ـي ــح» .ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـحــركــة
االن ـقــاب ـيــة «ت ـضــم ك ــل أق ـس ــام ال ـج ـيــش» ،مع
التعهد باقتراح رزنــامــة للعودة إلــى النظام
ال ــدس ـت ــوري «ف ــي م ــدة زم ـن ـيــة مـعـقــولــة بعد
التشاور مع األطراف الفاعلة في البالد».
وتحدثت تقارير إخبارية ،أول من أمس ،عن
عـمـلـيــة ت ـف ــاوض م ــع الـسـلـطــة ج ــرت م ــن قبل
املـتـمــرديــن العسكريني ،الــذيــن قــدمــوا الئحة

تعهد العسكر
بالعودة سريعًا إلى
النظام الدستوري

مطالب ،منها تعزيز إمكانياتهم في مواجهة
امل ـت ـطــرفــن ،وتـغـيـيــر ق ــادة األج ـه ــزة األمـنـيــة
وال ـع ـس ـكــريــة واالس ـت ـخ ـب ــاري ــة .وت ـب ـقــى هــذه
املعلومات غير مــؤكــدة ،علمًا أن االنـقــاب لم
يدم طويال ،ما يعني انخراط أسماء عسكرية
قيادية فيه.
وكــانــت بــوركـيـنــا فــاســو ،وهــي إح ــدى الــدول
األفــريـقـيــة األك ـثــر فـقـرًا رغ ــم غـنــاهــا بــالــذهــب،
قد شهدت على غرار دول عدة في محيطها،
انقالبات عدة منذ استقاللها عن فرنسا في
عام  .1960لكن الترحيب الشعبي باالنقالب
يعود إلــى تفلت الوضع األمني املتزايد ،مع
س ـي ـطــرة امل ـس ـل ـحــن امل ـت ـطــرفــن امل ـن ـت ـمــن أو
امل ــوال ــن لتنظيمي «ال ـق ــاع ــدة» أو «داعـ ــش»،
على مساحات شاسعة من الـبــاد ،وسقوط
آالف ال ـق ـت ـل ــى مـ ــن الـ ـسـ ـك ــان ج ـ ـ ــراء ع ـن ـف ـهــم.
ويتعرض الجيش في هذا البلد ،إلى هجمات
م ـت ــزاي ــدة م ــن امل ـت ـط ــرف ــن ،م ــع س ـق ــوط قتلى
مـنـهــم ب ــأع ــداد م ـت ــزاي ــدة .وكـ ــان ك ــاب ــوري قد
واجه موجة تظاهرات شعبية خالل األشهر
األخ ـيــرة املــاضـيــة ،وســط إحـبــاط شعبي من
مقتل مدنيني وعسكريني على يد الجماعات
املتطرفة.
وف ـي ـم ــا ك ــان ــت ضـ ـغ ــوط االت ـ ـحـ ــاد األف ــري ـق ــي
واملجموعة االقتصادية لــدول غــرب أفريقيا
«إيكواس» ،موجهة إلى مالي ،لثني العسكر
عن تمديد فترة حكمهم والذهاب سريعًا إلى
االنتخابات ،باتت هذه الجهود أكثر تشتتًا،
وأكـثــر ضعفًا فــي تنبؤ م ــآالت األوض ــاع في
اإلق ـل ـيــم ،بـعــد تـحــول ظــاهــرة االن ـقــابــات في
املنطقة إل ــى لعبة دومـيـنــو وتــوجــه ممنهج
يستفيد مــن املتغيرات الــدولـيــة التي ترخي
بثقلها على القارة.
ودان ــت «إي ـك ــواس» ،أول مــن أم ــس ،االنـقــاب،
م ـح ـم ـلــة امل ـت ـم ــردي ــن امل ـس ــؤول ـي ــة عـ ــن ح ـيــاة
كــابــوري .وقــالــت املنظمة إنـهــا «تتابع بقلق
كـبـيــر ت ـطــور الــوض ـعــن الـسـيــاســي واألم ـنــي
ف ــي بــوركـيـنــا ف ــاس ــو» ،والـ ــذي وصـفـتــه بــأنــه
«مـ ـح ــاول ــة ان ـ ـق ـ ــاب» ،م ـع ــرب ــة عـ ــن إدان ـت ـه ــا
لـهــذا «الـتـحــرك الـخـطـيــر» .مــن جهتها ،قالت
وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،إنـهــا على علم
بالتقارير حــول اعتقال كــابــوري ،داعية إلى
إط ــاق ســراحــه .كما دان األم ــن الـعــام لألمم
املـتـحــدة أنـطــونـيــو غــوتـيــريــس «أي محاولة
لـلـسـيـطــرة ع ـلــى الـسـلـطــة ب ـق ــوة ال ـس ــاح في
بوركينا فاسو».
(العربي الجديد)
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شرق
غرب
داود أوغلو :على
المعارضة استقطاب
مؤيدي أردوغان
دعا رئيس الوزراء التركي السابق،
رئ ـيــس ح ــزب املـسـتـقـبــل امل ـع ــارض،
أح ـ ـمـ ــد داود أوغ ـ ـلـ ــو (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة)،
املـعــارضــة الـتــركـيــة إل ــى االسـتـعــداد
لالنتخابات في أي لحظة ،والعمل
مـ ــن أج ـ ــل ج ـ ــذب مـ ــؤيـ ــدي ال ــرئ ـي ــس
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان .وف ــي حديث
لقناة «خبر ت ــورك» ،أمــس الثالثاء،
ت ـط ــرق داود أوغـ ـل ــو ل ـل ـق ــاءات ــه مــع
قـ ـ ــادة املـ ـع ــارض ــة ،وقـ ـ ــال «ال يـكـفــي
أن ي ـكــون الـتـحــالــف ب ــن املـعــارضــة
انتخابيًا ،بل ينبغي أن يكون قادرًا
ع ـلــى ال ـت ـحــول إل ــى بـنـيــة تستطيع
إدارة تــرك ـيــا إذا ف ـق ــدت الـحـكــومــة
االنتخابات».
(العربي الجديد)

أول زيارة لرئيس وزراء
تايالندي إلى الرياض منذ
عقود
ب ـ ــدأ رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ــاي ــان ــدي
برايوت تشان أوتشا ،زيارة رسمية
إل ــى ال ــري ــاض أم ــس ال ـثــاثــاء ،وهــي
أول زيارة رسمية ملسؤول تايالندي
رفيع املستوى إلــى السعودية منذ
نحو  30عامًا ،وجاءت تلبية لدعوة
ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي مـحـمــد بن
س ـل ـمــان ،وتـسـتـمــر ي ــوم ــن .وكــانــت
العالقات بني البلدين انقطعت عام
 1989إثــر سرقة مــا يقدر بنحو 20
مليون دوالر من األحـجــار الكريمة
واملجوهرات من قصر أمير سعودي
في الرياض وتهريبها إلى تايالند
ث ــم ت ــوال ــي تــداع ـيــات الـقـضـيــة الـتــي
باتت تعرف باسم «املاسة الزرقاء».
(األناضول)
المعارضة األسترالية:
العالقات مع الصين
لن تتغير
ق ــال زعـيــم امل ـعــارضــة فــي أسـتــرالـيــا
أنـ ـط ــون ــي أل ـب ــان ـي ــز (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) إن
ع ــاق ــات بـ ــاده م ــع ال ـص ــن ستظل
صعبة حـتــى إذا ف ــاز ح ــزب العمال
بالسلطة في االنتخابات املقررة في
مــايــو/أيــار املقبل .وأض ــاف ألبانيز
أم ــام ن ــادي الصحافة الــوطـنــي «أيــا
كـ ـ ــان مـ ــن فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،س ـت ـكــون
العالقة صعبة ...ألن موقف الصني
ق ـ ــد تـ ـغـ ـي ــر .إن ال ـ ـصـ ــن ه ـ ــي ال ـت ــي
تغيرت ،وليس أستراليا».
(أسوشييتد برس)

 32قتيًال في جنوب
السودان
قتل ما ال يقل عن  32شخصا ،بينهم
نساء وأطـفــال ،وأصـيــب  26شخصًا
على األقل ،في هجمات وقعت األحد
املـ ــاضـ ــي ع ـل ــى م ـن ـط ـقــة فـ ــي ج ـنــوب
ال ـ ـسـ ــودان ت ـش ـهــد أعـ ـم ــال ع ـنــف بني
سكان محليني من إثنيات مختلفة،
وفــق تقرير أصــدرتــه األمــم املتحدة،
أم ـ ــس ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء .واس ـت ـه ــدف ــت ه ــذه
الهجمات الدامية قريتني تقعان في
منطقة بــايــديــت فــي والي ــة جونقلي
نفذها شـبــان مسلحون مــن جماعة
إثنية منافسة ،أطلقوا النار وأحرقوا
منازل ما أدى إلى فرار السكان.
(فرانس برس)
العسكر في مالي
يطالبون الدنمارك بسحب
جنودها
ط ـلــب امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ال ـحــاكــم
فــي مــالــي مــن الــدن ـمــارك أن تسحب
«فـ ـ ــورًا» كـتـيـبــة م ـكـ ّـونــة م ــن حــوالــى
مــائــة عسكري أرسلتهم أخـيـرًا إلى
الدولة األفريقية للمشاركة في قوة
«تاكوبا» األوروبية التي تقف خلف
إنشائها فرنسا .وقــال املجلس في
ّ
بيان إنه طلب من كوبنهاغن سحب
ّ
ه ــؤالء الـجـنــود ألن «ه ــذا االنـتـشــار
السلطات
حصل مــن دون مــوافـقــة»
ّ
املـنـبـثـقــة م ــن االنـ ـق ــاب الـ ــذي نــفــذه
الجيش في أغسطس/آب املاضي.
(فرانس برس)
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تواصل الواليات المتحدة وحلفاؤها إظهار الوحدة في وجه روسيا ،مع التهديد بعقوبات قاسية ستفرضها على موسكو
في حال إقدامها على اجتياح أوكرانيا .وترتكز استراتيجية الغرب على تعزيز الردع ،في وقت تضعف اآلمال بحل األزمة

أزمة أوكرانيا :عقوبات وسالح لردع روسيا

طوارئ غربية استعدادًا لغزو محتمل
تقترب الــواليــات املـتـحــدة وحلف
شمال األطلسي والدول األوروبية
املـنـضــويــة فـيــه ،مــن رس ــم خريطة
طــريــق ش ـبــه مـكـتـمـلــة لـلـمــرحـلــة امل ـق ـب ـلــة ،في
ّ
ح ــال إقـ ــدام روس ـيــا عـلــى ش ــن عـمــل عسكري
ضد أوكرانيا ،وسط ما يشبه حالة الطوارئ
الغربية للغزو املحتمل مــع تــراكــم مؤشرات
ف ـش ــل املـ ـس ــار ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ب ــن واش ـن ـطــن
وموسكو الــرامــي إلــى تخفيف التوتر حول
األزمـ ــة األوك ــران ـي ــة .وت ـقــوم خــريـطــة الـطــريــق
ال ـغــرب ـيــة ب ـح ـســب م ــا ت ــوح ــي ال ـت ـصــري ـحــات
املتوالية من عواصم القرار الغربية ،وآخرها
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن ب ــري ـط ــان ـي ــا ،أم ـ ــس ال ـث ــاث ــاء،
عـلــى تـعــزيــز ق ــوة ال ــردع والـتــأهــب األطلسية
فــي ش ــرق أوروب ـ ــا ،ودع ــم أوكــران ـيــا بالعتاد
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،مـ ــع ت ـح ـض ـي ــر رزمـ ـ ـ ــة ع ـق ــوب ــات
قاسية بحق روسـيــا ،ومنها تفعيل مــا بات
ي ـعــرف ب ــ«ال ـخ ـيــار ال ـن ــووي» الـعـقــابــي ،وهــو
فـصــل روس ـيــا عــن نـظــام «ســوي ـفــت» الـعــاملــي
للتعامالت املصرفية .وقابلت موسكو أمس،
هذه التهديدات ،بالتنديد بتصعيد التوتر،
مدينة إعالن الواليات املتحدة وضع أكثر من
 8آالف جندي فــي حالة تأهب وتحذيراتها
للروس من مغبة استخدام سالح الوقود في
األزمــة املتصاعدة .وبانتظار إعــان الساعة
ال ـص ـفــر لـفـشــل الــدب ـلــومــاس ـيــة أو نـجــاحـهــا،
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
طرح مبادرة على نظيره الروسي فالديمير
ب ــوت ــن لـتـخـفـيــف ال ـت ــوت ــر ،عـلـمــا أن ك ــل ذلــك
يرتبط أيضًا بالرد الخطي األميركي املرتقب
على املطالب الروسية لحل األزمة.
وبـعــد يــوم مــن االتـصــال الــذي أج ــراه الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن م ـ ــع ق ـ ـ ـ ــادة غ ــرب ـي ــن
واألمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـح ـل ــف ش ـ ـمـ ــال األطـ ـلـ ـس ــي،
يـنــس ستولتنبرغ ،إلظ ـهــار الــوحــدة والـحــزم
الغربيني في وجه روسيا ،أدلى رئيس الوزراء
البريطاني بــوريــس جــونـســون ،أمــس ،بدلوه
ح ــول األزم ـ ــة ،داع ـيــا األوروبـ ـي ــن لــاسـتـعــداد
لتفعيل حــزمــة عـقــوبــات قــاسـيــة عـلــى روسـيــا
إذا ما اجتاحت أوكرانيا ،مضيفًا أن الوحدة
في الغرب ستسمح بردع التحركات الروسية.
وقـ ــال جــون ـس ــون« :لــدي ـنــا حــزمــة ض ــارب ــة من
ال ـع ـقــوبــات ج ــاه ــزة لـلـتـفـعـيــل ،وس ـي ـكــون من
ال ـع ــدل ال ـق ــول إن ـنــا نــريــد أن ن ــرى أصــدقــاء نــا
األوروب ـيــن جــاهــزيــن لتفعيلها فــور حصول
تــوغــل روسـ ــي داخـ ــل األراضـ ـ ــي األوك ــران ـي ــة».
وأض ـ ــاف أن «ال ـغ ــرب م ــوح ــد» ،الف ـتــا إل ــى أنــه
يـ ـن ــاق ــش ح ــالـ ـي ــا سـ ـح ــب روسـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــن ن ـظ ــام
«ســويـفــت» املـصــرفــي ،لكن لــن يكون باملقدور
تطبيق ذلــك من دون الــواليــات املتحدة .نحن
نناقش ذلك» .وأضاف جونسون أنه «يجب أال
نجعل بوتني يعتقد بــأن بإمكانه االستيالء
عـلــى ج ــزء صـغـيــر م ــن أوك ــرانـ ـي ــا» ،م ــؤك ـدًا أن
بالده ستبحث املساهمة في أي انتشار لقوات
األطلسي في حــال غــزت روسيا أوكرانيا .من
جهتها ،أكــدت وزيــرة الخارجية البريطانية،
ليز تروس ،التي تعتزم زيارة كييف األسبوع
امل ـق ـبــل ،أن ــه لــن ي ـكــون ه ـنــاك عـلــى األرجـ ــح أي

دعا جونسون األوروبيين لتجهيز عقوباتهم على روسيا ()Getty

مسؤول أميركي يحذر
موسكو من استخدام
سالح النفط والغاز
انتشار للقوات البريطانية في أدوار قتالية
ف ــي أوك ــران ـي ــا ،الف ـتــة إل ــى أن ب ــاده ــا «تـعـمــل
على األسلحة
على التأكد من حصول كييف ّ
الــدفــاعـيــة والـتــدريــب الـ ــازم» .وح ــذرت مــن أن
«أي توغل عسكري روســي آخــر فــي أوكرانيا
سيكون خطأ استراتيجيًا فــادحــا وستكون
تكلفته باهظة على االقـتـصــاد الــروســي ،بما
يشمل عقوبات منسقة».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أعـلـنــت املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة
أمـ ــس ،أن ـه ــا ت ـقــدمــت ك ـث ـي ـرًا بـعـمـلـهــا لــوضــع
إج ـ ــراءات ردع قــويــة مــوضــع التنفيذ بوجه
روسيا بحال غزو األخيرة أوكرانيا .ونقلت
وكالة «رويـتــرز» عن متحدث باسم االتحاد
األوروبـ ـ ــي ،قــولــه إن «املـفــوضـيــة تـقــدمــت في
التحضير لهذه اإلجراءات بحال فشل الحوار

م ــع روسـ ـي ــا ،وإذا ل ــم ت ـقــم مــوس ـكــو بخفض
التصعيد».
وكان الرئيس األميركي جو بايدن قد أكد أول
مــن أم ــس ،على الــوحــدة «الـتــامــة» بــن الــدول
الـغــربـيــة ،بـعــد إج ــرائ ــه م ـحــادثــات أزم ــة عبر
الفيديو مع القادة األوروبيني .وتحدث بايدن
عــن ح ـصــول «إج ـم ــاع ت ــام» بــن املجتمعني،
حول كيفية مواجهة أي تصعيد روسي .كما
أعـلــن الـبـنـتــاغــون وض ــع مــا يـصــل إل ــى 8500
عسكري فــي حــالــة تــأهــب قـصــوى اسـتـعــدادًا
الحتمال نشرهم فــي عــداد قــوات الحلف إذا
م ــا اج ـتــاحــت روس ـي ــا أوك ــران ـي ــا .وأك ــد نــائــب
مستشار األمــن القومي األميركي جوناثان
فينر ،أن حلف األطلسي هو من سيتخذ كل
القرارات املتعلقة بأي تحرك محتمل لقواته.
وكــانــت الــواليــات املتحدة قــد أعلنت اإلثنني
أن اجـتـيــاحــا روس ـي ــا ألوك ــران ـي ــا ق ــد يحصل
ف ــي «أي وق ـ ـ ــت» .وإزاء هـ ــذا ال ـت ـه ــوي ــل ،ق ــال
م ـفــوض الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة واألم ـن ـيــة في
االتحاد جوزيب بوريل« :يجب تجنب اللعب
بأعصابنا وردود الفعل املثيرة للقلق التي
لــديـهــا حـتــى تــداع ـيــات مــال ـيــة» ،مــوضـحــا أن
«عملية العقوبات جــاريــة للتأكد مــن أن كل

شـ ــيء س ـي ـكــون ج ــاهـ ـزًا ف ــي حـ ــال ال ـح ــاج ــة».
ّ
ويتعي تبني العقوبات األوروبية باإلجماع،
غير أن تلك التي تتعلق بخفض مشتريات
الـ ـط ــاق ــة تـ ـح ــدث انـ ـقـ ـس ــام ــا داخ ـ ـ ــل االتـ ـح ــاد
األوروبــي .وطلبت أملانيا سحب اقتراح عزل

موسكو عن نظام «سويفت» ،وفــق ما نقلت
وكالة «فرانس برس» عن مصدر دبلوماسي
أوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ف ــي وق ـ ــت ت ــرف ــض ب ــرل ــن تـسـلـيــم
أسلحة إلى كييف.
وع ـ ــادت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أمـ ــس ،للتلويح
ب ـســاح ال ـع ـقــوبــات ،م ــؤك ــدة أن ـهــا ق ــد تشمل
ق ـيــودًا عـلــى صـ ــادرات م ـّعــدات التكنولوجيا
املتقدمة األميركية .وحــذر مسؤول أميركي،
بـ ـحـ ـس ــب «فـ ـ ــرانـ ـ ــس بـ ـ ـ ـ ــرس» ،مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،مــن
محاوالت استخدام النفط والغاز «سالحًا»،
الفتًا إلى أنه سيأتي عليها بنتائج عكسية.
ول ـف ــت إل ــى أن واش ـن ـط ــن «ت ـع ـمــل م ــع ال ــدول
والشركات حول العالم لضمان أمن اإلمدادات
وتجنب أي صــدمــات فــي األسـعــار» فــي إطــار
«خطة ط ــوارئ» تشمل التفاوض مــع جهات
إمداد في شمال أفريقيا وآسيا «لزيادة إنتاج
الغاز بشكل مؤقت».
م ــن جـهـتـهــا ،ن ـ ـ ّـددت روس ـي ــا أمـ ــس ،م ـج ــددًا،
بــالـتـهــديــدات الـغــربـيــة .وق ــال املـتـحــدث باسم
الكرملني ديمتري بيسكوف إن بالده «تراقب
بقلق كبير الـتـحــركــات األمـيــركـيــة» ،معتبرًا
أن واش ـن ـطــن تـتـسـبــب «بـتـصـعـيــد ال ـتــوتــر».
وجــاء ذلك متزامنًا مع اإلعــان الروسي ،عن
إطــاق سلسلة جديدة من املـنــاورات بالقرب
م ــن أوك ــران ـي ــا وف ــي ش ـبــه ج ــزي ــرة الـ ـق ــرم ،مع
ت ــدري ـب ــات تـشـمــل  6آالف عـنـصــر وط ــائ ــرات
مقاتلة وقاذفات .من جهتها ،أعلنت السفارة
األمـيــركـيــة فــي كييف أن أوكــران ـيــا ستتسلم
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ت ـش ـمــل
«تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات املسلحة
األوكرانية» بقيمة  200مليون دوالر.
وإزاء هذا التصعيد ،أعلن قصر اإلليزيه ،أن
م ــاك ــرون سـيـقـتــرح عـلــى بــوتــن فــي اجـتـمــاع
ً
ُ
سيعقد «خــال األيــام املقبلة سبيال لخفض
حدة التوتر» ،مشيرًا إلى أن اجتماعًا رباعيًا
بـ ـش ــأن أوك ــرانـ ـي ــا س ـي ـع ـقــد الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى م ـس ـت ـش ــاري ــن
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــن ي ـم ـث ـل ــون ف ــرنـ ـس ــا وأمل ــانـ ـي ــا
وروسيا وأوكرانيا.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

نشاط «إجرامي»
أعلنت أوكرانيا ،أمس الثالثاء ،أنها ّ
فككت «مجموعة إجرامية» تنشط
ّ
تحضر لهجمات مسلحة لـ«زعزعة استقرار»
تحت إمرة موسكو ،وكانت
ّ
«قائدي المجموعة كانا يحضران
البالد .وقال جهاز األمن األوكراني ،إن
َ
لسلسلة هجمات على بنى تحتية» ،مؤكدًا أن المجموعة «منسقة»
من جانب «أجهزة روسية خاصة» .وأوضــح أن القائدين وأحدهما
تم ضبط «متفجرات وأسلحة خفيفة وذخائر»،
روسي ،أوقفا وقد ّ
حيث كانا ينشطان في مدينة خاركيف الحدودية مع روسيا.

متابعة

■ املضحك املبكي أنه من سنتني لليوم مضمون تقارير البنك الدولي عن
لبنان ما تغيرت .كل فترة بيطلعوا بتشبيه جديد من بني أسوأ األزمات،
تراتبية جديدة للتضخم وتقلص الناتج املحلي ،وبزيدوا توصيفات
إلدارة األزمة من أسوأ أزمة ،لتضخم متعمد واليوم صارت اإلنكار
الكبير للركود املتعمد
■ طبعا البنك الدولي لن يكون صريحًا للحد الذي يقول فيه بأن
االنهيار ّ
تمت هندسته في الطائف عندما اتفق الخارج على طمس هوية
لبنان االقتصادية املنتجة قبل الحريرية ،واستبدالها باقتصاد وهمي،
ّ
هش وريعي ،يعتمد فقط على فتات الخارج والقروض
■ خطوط اإلنترنت العاملي تمر على املياه اإلقليمية لليمن بطول أكثر
من  2200كيلومتر البحر األحمر وباب املندب خليج عدن البحر العربي،
ومع ذلك لدينا كيبل واحد يربط اليمن بالشبكة العاملية ،ال توجد لدينا
حكومة شرعية فاعلة عشان نحملها املسؤولية ،أما مليشيا الحوثي
بارعني بزرع األلغام وقتل املدنيني
■ إلى حد اليوم بلغ عدد املستشارين املستقيلني من رئاسة الجمهورية
عشرة أشخاص .قيس يقصي كل املقربني لينتصر إلى الجهة األمنية
(توفيق شرف الدين) ،انتظروا عودة دولة البوليس ثم انتهاء قيس
ّ
سعيد كما حصل لسابقيه
■ استقالة نادية عكاشة ّ
عرابة االنقالب وهمزة الوصل بني قيس
وحلفائه يمكن أن يكون خوفًا من انقالب وشيك على املنقلب يتمّ
ّ
سعيد ّ
قرر العودة ولو جزئيا إلى ما قبل  25يوليو/
الترتيب له أو أن
تموز #يسقط_قيس_سعيد #يسقط_االنقالب_في_تونس #مواطنون_
ّ
#محاكمة_قيس_ونادية_وشرف_الدين
ضد_االنقالب
■ ما يسمى بالدعم السريع لم يعد دولة داخل الدولة فحسب،
بل أصبح دولة مستقلة تقوم بالتطبيع مع إسرائيل وتدعو وتستقبل
الوفود وتبرم اتفاقيات ثنائية ،منها اتفاقيات عسكرية ،مع الدول
دون حتى أن تتكرم بإخطار السلطة االنقالبية التي تسيطر على
السلطة! #السودان
■  25يناير مكنش حلم دا الحقيقة الوحيدة في حياتنا رغم كل القهر
والظلم اللي جه بعده

تأخر الحسم ضد «داعش» في الحسكة
ال تزال «قسد» تحاول
إنهاء سيطرة عناصر
«داعش» على سجن
الصناعة في الحسكة،
وسط تفسيرات متباينة
لتأخر الحسم
أمين العاصي ،سالم حسن

ل ــم تـسـتـطــع «قـ ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
(قـ ـس ــد) ،ح ـســم امل ــوق ــف ف ــي مــدي ـنــة الـحـسـكــة،
رغم مرور أيام على هجوم واسع النطاق من
قبل «داعش» على سجن الصناعة (غويران)،
والــذي تشير املعطيات إلــى أنــه استعد جيدًا
لهذه «الغزوة» ،ووضع في حساباته السيطرة
عليه والتمترس فيه.
وأع ـ ـلـ ــن املـ ــركـ ــز اإلعـ ــامـ ــي ل ـ ــ«ق ـ ــوات س ــوري ــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ف ــي ب ـي ــان ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،أن
ه ــذه ال ـق ــوات حـ ــررت ،م ـســاء االث ـنــن املــاضــي،
«فــي عمليات أمنية وعسكرية دقيقة ،تسعة
أســرى (موظفي السجن) من قبضة إرهابيي
داع ــش» ،موضحًا أنــه تــم نقل هــؤالء األســرى
إلــى أمــاكــن آمـنــة .وب ـ ّـن املــركــز أن هــذه الـقــوات
ق ــام ــت ب ـح ـم ـلــة ت ـم ـش ـيــط فـ ــي حـ ـ ـ ّـي الـ ــزهـ ــور،
لــ«اسـتـهــداف املتحصنني فــي مـنــازل املدنيني
من إرهابيي داعش ،من الذين خططوا لتنفيذ
عمليات إرهابية ملؤازرة اإلرهابيني في سجن
الصناعة» ،وأعلن عن «مقتل خمسة إرهابيني
يرتدون أحزمة ناسفة».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،ن ـف ــذت «قـ ـس ــد» ،ال ـت ــي تـشـكــل
ال ــوح ــدات ال ـكــرديــة ثقلها الــرئـيـســي وتتلقى
دعمًا من التحالف الدولي« ،عمليات مداهمة

ـار اإلرهــابـيــن ،حيث اشتبكت
استهدفت أوك ـ ُ
مع عــدد منهم ،قتل خاللها تسعة إرهابيني،
بينهم انتحاريان» ،وفق البيان.
وأك ـ ـ ــد املـ ــركـ ــز م ـق ـت ــل  3ع ـن ــاص ــر مـ ــن تـنـظـيــم
«داع ــش» خــال اشـتـبــاك فــي جـنــوب الحسكة
على أطراف نهر الخابور.
وأعلن عن استسالم  250عنصرًا من التنظيم،
ص ـب ــاح أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن عــدد
ال ـع ـنــاصــر املـنـتـمــن لـلـتـنـظـيــم ال ــذي ــن سـلـمــوا
أن ـف ـس ـهــم ارتـ ـف ــع إلـ ــى  550ع ـن ـص ـرًا ،ك ـمــا أكــد
سيطرة «ق ــوات ســوريــة الديمقراطية» ،أمس
ال ـث ــاث ــاء ،ع ـلــى كـتـلــة م ــن امل ـبــانــي ت ـتــألــف من
 8مـهــاجــع فــي الـسـجــن ،مـشـيـرًا إل ــى أن حملة
التمشيط مستمرة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد امل ــرص ــد ال ـ ـسـ ــوري لـحـقــوق
اإلنـســان أن عــدد القتلى بلغ ،منذ بــدء عملية
«س ـج ــن غـ ــويـ ــران ،م ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي
ً
وح ـتــى أم ــس ال ـث ــاث ــاء 166 ،ق ـت ـيــا ،وأوض ــح
أن القتلى  114مــن تنظيم «داع ــش» و 45من
«األسايش» وحــراس السجن وقــوات مكافحة
اإلرهاب (التابعة لـ«قسد») ،و 7مدنيني.
ولـفــت املــرصــد ،فــي بـيــان ،إلــى أن عــدد القتلى
«أكـ ـب ــر م ــن ذل ـ ــك ،وال ُي ـع ـلــم الـ ـع ــدد الـحـقـيـقــي
حتى اللحظة ،نظرًا لوجود عشرات ال يعرف
مصيرهم» .وتشير املعطيات املتوافرة إلى أن
عناصر تنظيم «داعش» ،املتحصنني بالسجن
ال ــواق ــع ف ــي ح ــي غ ــوي ــران وامل ـح ــاص ــر م ــن كل
ات ـجــاه ،يـحـتـجــزون ع ــددًا مــن عـنــاصــر «ق ــوات
ّ
يصعب مهمة
سورية الديمقراطية» ،وهو ما
هذه القوات في اقتحام السجن والتعامل مع
العناصر املتمردة داخله.
وع ـ ـ ـ ـ ــن أسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب ت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــر «ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ـ ــوريـ ـ ــة
الــديـمـقــراطـيــة» ،أو فشلها فــي السيطرة على
السجن وإنهاء االستعصاء ،قال القيادي في
«قسد» محمود حبيب ،في حديث مع «العربي
الـجــديــد» ،إن أض ــرارًا كبيرة كــانــت ستحصل

ل ــوال الـتــدخــل الـســريــع وال ـف ـعــال» .وأش ــار إلــى
جار على عدة محاور» ،مضيفًا أن
أن «العمل ٍ
الهدف هو القبض على الفارين من السجن،
وعلى الخاليا التي دخلت من خارج الحدود
ومن ساعدها ،وتأمني السجن من الداخل مع
وجود رهائن ،وأكد أنه «ستتم إعادة األوضاع
إلى ما كانت عليه قبل العملية» ،وقال :علينا
األخ ــذ بعني االعـتـبــار التقليل مــن الضحايا،
وإدارة األزمة بكل فعالية.
وطالب حسني عــزام ،عضو املكتب السياسي
في «مجلس سورية الديمقراطي» (الواجهة
السياسية لـ«قسد») ،في حديث مع «العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ب ــدع ــم «اإلدارة
ال ــذات ـي ــة» ف ــي ش ـمــال شــرقــي س ــوري ــة «بـشـكــل
أكبر».
وأوضح أن أسرى التنظيم في السجن من 55
دولــة ،مضيفًا :لم نجد آذانــا صاغية ملحاكمة
عـنــاصــر الـتـنـظـيــم املـحـتـجــزيــن عـلــى الـجــرائــم
الـتــي اقـتــرفــوهــا فــي ســوريــة .وش ــدد عـلــى أنــه
يجب أن تقام محكمة دولية لهذا األمر.
م ــن ج ــان ـب ــه ،رأى امل ـح ـلــل ال ـع ـس ـكــري الـعـمـيــد
مصطفى ال ـفــرحــات ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي
الجديد» ،أن هناك أسبابًا سياسية وعسكرية
وراء ع ــدم إن ـه ــاء األزمـ ــة ف ــي مــديـنــة الحسكة
والسيطرة على السجن بأسرع وقت.
واع ـت ـبــر ال ـفــرحــات أن ب ـقــاء تـنـظـيــم «داعـ ــش»
نشطًا في سورية يحقق مصلحة عدة جهات،
منها إي ــران والـنـظــام و«ق ـس ــد» ،الـتــي ُوج ــدت
ملـحــاربــة الـتـنـظـيــم ،وال ــذي إذا انـتـهــى ينتهي
مبرر وجــودهــا ،ومــن ثــم فــإن مــا يحصل على
األرض ال يعكس دائمًا الحقيقة.
وأوضــح أن التنظيم «يعتمد أسلوب املعارك
الـقــريـبــة امل ـعــروفــة ف ــي الـكـلـيــات الـعـسـكــريــة»،
موضحًا أنه «ينتفي في املعركة القريبة الدعم
الـجــوي وال ـصــاروخــي واملــدفـعــي .امل ـعــارك في
الشوارع دائمًا ملصلحة تنظيم داعش».

