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عبد السالم: لن 
يتحقق لإلمارات أي أمن 

إذا استمر عدوانها

تدخل اإلمارات 
بدل موازين القوى 

في الميدان

أعلن الحلبوسي 
مواصلة العمل لتحقيق 

دولة يسودها العدل

للحديث تتمة...

حرب اليمن
األخير  الحوثيين  جماعة  تصعيد  ينفصل  ال 
حجم  عن  تهديدها،  ومواصلة  اإلمارات  ضد 
مخاوف الجماعة من تلقي هزيمة عسكرية 

على األرض، بعدما بدأت موازين  القوى  تنقلب  
االستراتيجية،  مأرب  في  سيما  وال  ضدها، 
خط  على  مجددًا  اإلمارات  دخول  بفعل 

العديد  الجماعة  فقدت  وبعدما  المعركة. 
ميزة  تمنحها  كانت  التي  الهامة  األوراق  من 
تفّوق عسكري وسياسي، ألقت بالالئمة في 

انتكاستها الجديدة على دولة اإلمارات، وقد 
نفذت أخيرًا هجومين في عمقها، متوعدة 

بمزيد من الضربات

زكريا الكمالي

ــد  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ رســـــــــائـــــــــل  تـــــعـــــكـــــس  ال 
توجهها  التي  واملتكررة  الصريحة 
ــارات  جــمــاعــة الــحــوثــيــن لــدولــة اإلمــ
بـــاســـتـــهـــداف مـــنـــشـــآت اقـــتـــصـــاديـــة عــمــاقــة، 
اســـتـــعـــراض فــائــض قــــوة كــمــا جــــرت الـــعـــادة، 
بــقــدر مـــا تــكــشــف حــجــم املـــخـــاوف الحقيقية 
الــتــي تــحــيــط بــحــلــفــاء إيـــــران فـــي الــيــمــن، من 
انــتــكــاســة عسكرية مــدويــة لــم تــحــدث مــنــذ 3 

سنوات.
الحوثيون  املاضين، هيمن  العامن  وخــال 
على املشهد العسكري بشكل تام. ففي مقابل 
هجوم واسع انتهى بتطويق محافظة مأرب 
الغنية بالنفط والغاز من 3 اتجاهات، زادت 
أطماع الجماعة باجتياح كافة مدن الجنوب 
مــديــريــات غربية   3 فــي  السلس  التوغل  بعد 
وعــن(،  وعسيان  )بيحان  شبوة  بمحافظة 
أيلول املاضي. شعر حلفاء  مطلع سبتمبر/ 
إيــــــــران بـــالـــزهـــو أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى، 
األممية  الحل  مــبــادرات  كافة  لرفض  وخافًا 
والــســعــوديــة واألمــيــركــيــة، امــتــنــعــت جماعة 
الــحــوثــيــن عـــن اســتــقــبــال املـــبـــعـــوث األمــمــي 
قبل  تعيينه  منذ  غروندبرغ  هانس  الجديد 
ــا أن مـــديـــنـــة مــــأرب  ــ ــهـ ــ خــمــســة أشــــهــــر، إلدراكـ

وثرواتها باتت في متناول اليد.
ــالــــي، بـــــدأ مــــيــــزان الـــقـــوى  مـــطـــلـــع الــــعــــام الــــحــ
يتغّير  والتحالف  الحوثين  بــن  العسكرية 
بــشــكــل الفــــت. وجـــد الــحــوثــيــون أنــفــســهــم في 
كــمــاشــة عــســكــريــة ُمــحــكــمــة أعـــدهـــا الــتــحــالــف 
الذي تقوده السعودية. وخال أقل من شهر، 
الهامة  الــعــديــد مــن األوراق  الــجــمــاعــة  فــقــدت 
الــتــي كــانــت تــمــنــحــهــا مــيــزة تـــفـــّوق عــســكــري 
وسياسي، بعد دحرها من املديريات الثاث 
 عــن 

ً
فــــي مــحــافــظــة شـــبـــوة الــنــفــطــيــة، فـــضـــا

مأرب  محافظتي  في  عليها  الخناق  تشديد 
والبيضاء.

بدت املكاسب الصعبة واملكلفة التي حققتها 
املــاضــي في  الــعــام  أواخـــر  الحوثين  جماعة 
مهددة  مــأرب،  ملحافظة  الجنوبية  الخاصرة 
بالتاشي دفعة واحــدة بعد خسارة حريب، 
املسيطر  تمنح  الــتــي  االستراتيجية  املــديــنــة 

ــقــــاط مــعــظــم  عــلــيــهــا أفــضــلــيــة عــســكــريــة إلســ
إلــى ذلك  ُيــضــاف  الجنوبية.  مــأرب  مديريات 
ــاق عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة بـــإطـــاق  ــنـ تــضــيــيــق الـــخـ
الساحل  وبــلــدات  تعز  فــي  عسكرية  عمليات 

الغربي.
ألـــقـــى الـــحـــوثـــيـــون بــالــائــمــة فـــي االنــتــكــاســة 
ــة اإلمــــــارات الــتــي حــّركــت  الــجــديــدة عــلــى دولــ
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة الــســلــفــيــة مـــن الــســاحــل إلــى 
شــبــوة. ولــلــمــرة األولــــى مــنــذ ســـنـــوات، كانت 
ــل إعــــــام الـــجـــمـــاعـــة تـــحـــّمـــل أبــوظــبــي  ــائــ وســ
ر من عواقب ذلك. 

ّ
مسؤولية التصعيد وتحذ

وبما أن منطق القوة العسكرية هو رأسمالها 
الـــوحـــيـــد أمـــــام أنـــصـــارهـــا وخــصــومــهــا على 
السواء، لم يكن أمام جماعة الحوثين سوى 
ــارات  ــ الــتــصــعــيــد عــســكــريــًا، بــاســتــهــداف اإلمــ
ولو  بالستية،  وصــواريــخ  مسّيرة  بــطــائــرات 
التخلي عــن الحضور  كــان ذلــك على حساب 
الدبلوماسي أو إعادتها إلى خانة املنظمات 
والجماعات اإلرهابية. وبعد تنفيذ عمليتن 
هجوميتن في العمق اإلماراتي خال أسبوع 
ــد، تــواصــل جــمــاعــة الــحــوثــيــن مساومة  واحــ
اإلمــــــــارات، بــالــتــلــويــح املــســتــمــر بــاســتــهــداف 
مــنــشــآتــهــا الـــعـــمـــاقـــة وتـــهـــديـــد اســـتـــقـــرارهـــا 
االقــتــصــادي الــــذي يــعــد ركــيــزة أســاســيــة في 

الباد.
وبــمــا أن الــهــجــمــات الــســابــقــة لـــم تــنــجــح في 
اإلمـــارات وتجبرها على رفــع يدها عن  ثني 
إلــى جنوب  التي وصلت  العسكرية  العملية 
مــأرب، شعر الحوثيون بنوع من االستفزاز. 
وللمرة األولـــى، كــان عــدد من قــيــادات الصف 
بــالــجــمــاعــة،  والــســيــاســيــة  الــعــســكــريــة  األول 

يطلقون رسائل تهديد صريحة.
وبــالــتــزامــن مـــع تــلــويــح املــتــحــدث الــعــســكــري 
ــيـــى ســـــريـــــع، بـــاســـتـــهـــداف  لـــلـــحـــوثـــيـــن، يـــحـ

مــعــرض إكــســبــو الـــدولـــي فـــي دبــــي، وتــهــديــد 
ــرى بـــاســـتـــهـــداف بـــــرج خــلــيــفــة،  ــ ــ ــادات أخـ ــ ــيـ ــ قـ
كــــان املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــحــوثــيــن وكــبــيــر 
مـــفـــاوضـــي الـــجـــمـــاعـــة، مــحــمــد عــبــد الـــســـام، 
يـــســـاوم كـــافـــة دول الــتــحــالــف عــلــى مــعــادلــة 
للجميع«. ويحاول  إال  اســتــقــرار  أمــن وال  »ال 
الــحــوثــيــون تــصــويــر عــمــلــيــاتــهــم فـــي الــعــمــق 
دولــي  وبلت باستهجان 

ُ
ق والــتــي  اإلمــاراتــي، 

واســـع، بأنها دفـــاع عــن الــنــفــس. ومــســاء أول 
ــاد املــتــحــدث الــرســمــي  مــن أمـــس الــثــاثــاء، أعــ
التي  القرآنية  بــاآليــة  االستشهاد  للجماعة، 
دائمًا ما يرددها مع كل موجة تصعيد »فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم«، قبل أن يعود أمس األربــعــاء، ليهدد 
ق لإلمارات أي أمن إذا استمر 

َّ
بأنه »لن يتحق

عــدوانــهــا عــلــى الــيــمــن«. وكــتــب عــبــد الــســام 
ــعـــدوان  ــر«: »تـــعـــانـــي دويــــــات الـ ــتـ ــويـ عــلــى »تـ
على اليمن من أزمــة أمن ذاتــي، كما هو حال 
اإلمارات، فا تستطيع الوقوف على قدميها 
إال بـــعـــكـــازات أمــيــركــيــة، وتــجــهــد فـــي تــســّول 
الدعم األميركي، وهــي في غنًى عن ذلــك بأن 
فلن  وإال  فعليًا،  اليمني  املستنقع  تخرج من 
يجديها أي دعم، ولن يتحقق لها أي أمن إذا 

استمر عدوانها على اليمن«.
ــــك. إذ  ــذلـ ــ ــيـــن بـ ــوثـ ــة الـــحـ ــاعـ ــمـ ولــــــم تـــكـــتـــف جـ
ــيــــس األركــــــــــان فــــي صـــنـــعـــاء،  ــائــــب رئــ ــر نــ ــهـ ظـ
عــلــي املـــوشـــكـــي، لــتــأكــيــد جـــّديـــة الــتــهــديــدات، 
دقيقة  أسلحة  يمتلكون  إنــهــم  بالقول  وذلـــك 
وطـــائـــرات مــســّيــرة بــمــقــدورهــا الــوصــول إلــى 
معتدية  دولــة  أي  داخــل  يريدونها  نقطة  أي 

في  الجماعة  وتــراهــن  للتحالف.  مساندة  أو 
ــــذه، عــلــى صـــواريـــخ بالستية  تــهــديــداتــهــا هـ
الــفــقــار«،  مجنحة مــن طـــراز »قـــدس 2« و»ذو 
والتي تم استخدامها في الهجمات األخيرة 
 عـــن طـــائـــرات مــســّيــرة 

ً
عــلــى اإلمـــــــارات، فــضــا

مــن طـــراز »صــمــاد 3 » بعيدة املـــدى. وحسب 
تقارير دولية، فإن هذا النوع من الصواريخ 
الجوالة، يبلغ مداها أكثر من 1500 كيلومتر، 
إطاقها  باإلمكان  أنه  في  وتكمن خطورتها 
من البر والبحر. ويبدو أن تكثيف التحالف 
غاراته الجوية على مدينة الحديدة املشمولة 
بــاتــفــاق اســتــوكــهــولــم خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، 

يهدف إلى درء مخاطر حقيقية.
ــكــــري لـــلـــحـــوثـــيـــن،  ــــب اإلعــــــــــام الــــعــــســ ــــسـ وحـ
فـــإن صـــواريـــخ »قـــدس 2«، راداريـــــة التوجيه 
ــتـــشـــعـــار  ــاز اسـ ــهــ والــــتــــحــــكــــم، ومــــــــــــزودة بــــجــ
تـــصـــويـــري يــعــمــل بـــاألشـــعـــة تــحــت الــحــمــراء 
ــا تـــطـــيـــر هـــذه  ــمـ ــيـــه مــــاحــــي. كـ ونــــظــــام تـــوجـ
ارتفاع  وعلى  جــدًا  عالية  بسرعة  الصواريخ 
مــنــخــفــض، وهـــو مـــا يــفــّســر فــشــل مــنــظــومــات 
الـــدفـــاع الـــجـــوي بــاعــتــراضــهــا فـــي مــنــاســبــات 

مختلفة.
وأكد املتحدث الرسمي للجماعة، محمد عبد 
السام، اإلثنن املاضي، هذه الرواية، وقال إن 
استخدامها  تــم  الــتــي  البالستية  الــصــواريــخ 
فـــي الـــهـــجـــوم الـــثـــانـــي »ال يــمــكــن اعــتــراضــهــا 
ــاذا انــتــظــروا وصــولــهــا  بــالــبــاتــريــوت، وإال ملــ
ــــوق رؤوســـــهـــــم فــــي أبــــوظــــبــــي«، وفــقــًا  ــــى فــ إلــ
التابعة  »املسيرة«  قناة  نقلتها  لتصريحات 

للحوثين.
وتــــســــعــــى جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــن مــــــن خــلــف 
إلى  باالنتقام،  الدائم  وتلويحها  تصعيدها 
مــأرب.  التي تواجهها في  املعركة  كسر زخــم 
ووفــقــًا لــخــبــراء، فــإن تــدخــل اإلمــــارات مــجــددًا، 
أعــــاد عــكــس املـــبـــادرة الــعــســكــريــة الــتــي كانت 
لصالح الحوثين منذ فترة طويلة، وقّوض 
بشكل هائل فرص حصولهم على »الجائزة 

الكبرى« املتمثلة بمدينة مأرب.
»مركز  لـ التنفيذي  املــديــر  رأى  السياق،  وفــي 
صــنــعــاء لــلــدراســات اإلســتــراتــيــجــيــة«، ماجد 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  املذحجي، 
أن »الــــدور اإلمـــاراتـــي الــنــوعــي أثـــار مــخــاوف 
الحوثين وجعلهم يرفعون الكلفة واملغامرة، 
اليمن نحو مرحلة جديدة  ليس بدفع حرب 
ــرار اإلقــلــيــمــي  ــقـ ــتـ فــحــســب، ولـــكـــن بـــدفـــع االسـ

بشكل كامل إلى حافة هاشة وخطيرة«.
املستقبلية  السيناريوهات  يخص  مــا  وفــي 
لــــإلمــــارات، قـــال املــذحــجــي إن األخـــيـــرة »تــقــع 
تريد  ناحية، هي ال  كبير. فمن  تحت ضغط 

املــجــازفــة بــاســتــقــرارهــا االقــتــصــادي الناجح 
كبيئة آمنة ومستقرة وجذابة، لكن من ناحية 
ثانية، الطموحات السياسية والعسكرية لها 
انسحاب  أو  دراماتيكي  تــراجــع  وأي  كبيرة، 
ــّوه  ــيـــشـ ــة، سـ ــيــ ــوثــ ــحــ ــبـــب الــــتــــهــــديــــدات الــ بـــسـ
صــورتــهــا«. وأضـــاف »هــنــاك منطقة ملتبسة 
حــول الــخــيــارات اإلمــاراتــيــة، لكن ال أعتقد أن 
أبــوظــبــي ســتــتــراجــع عــن املــعــركــة، فــهــي تريد 
الـــدفـــاع عـــن رأس مــــال حــضــورهــا فـــي حــرب 
الــيــمــن، وأيــضــًا تــأديــب الــحــوثــيــن لجرأتهم 
عليها، باعتبار الهجمات حدث استثنائي ال 

يجب أن يتكرر«.
تؤهلها  الــتــي  الدفاعية  لترسانتها  وخــافــًا 
ــعــــداد جــــيــــدًا ألي هـــجـــمـــات حــوثــيــة  ــتــ لــــاســ
مرتقبة، تتسلح اإلمارات بدعم أميركي قوي، 
خــصــوصــًا أن الــهــجــمــات األخــــيــــرة الــفــاشــلــة 
تستهدف  كانت  املاضي،  اإلثنن  للحوثين، 
قـــاعـــدة الــظــفــرة فـــي أبــوظــبــي الــتــي تحتضن 
 عــــن آالف الـــرعـــايـــا. 

ً
ــــوات أمـــيـــركـــيـــة، فـــضـــا قــ

ــــرورة  وتــــشــــدد تــحــلــيــات أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ضـ
ــدرك الــحــوثــيــون أنــهــم ســيــدفــعــون ثمن  ــ أن ُيـ
ــاراتــــي،  هــجــمــاتــهــم األخـــيـــرة فـــي الــعــمــق اإلمــ
وتــشــيــر إلـــى أن الـــواليـــات املــتــحــدة، تتحضر 
لـــتـــقـــديـــم قـــــــــرار إلـــــــى مـــجـــلـــس األمـــــــــن يـــديـــن 
الحوثين، خصوصًا أن الصينين أو الروس 
للروابط  الــقــرار، نظرًا  لــن يحجبوا مثل هــذا 

التي تجمعهم باإلماراتين.
األميركية،  الــخــارجــيــة  أعلنت  الــســيــاق،  وفــي 
مــســاء أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، أنــهــا ستعمل 
لـــة قـــادة  مـــع حــلــفــائــهــا عــلــى »تـــعـــزيـــز مـــســـاء
ــري الـــهـــجـــمـــات اإلرهـــابـــيـــة  ــ ــدّبـ ــ الـــحـــوثـــيـــن مـ
أن توقع قتلى بن  كــان يمكن  التي  األخــيــرة 
القوات األميركية في قاعدة الظفرة«. ويبدو 
الحوثية،  الهجمات  ستستثمر  اإلمـــارات  أن 
ــن، بــعــد تــعــقــيــدات شــهــدتــهــا  ــطـ ــنـ داخـــــل واشـ
الـــعـــاقـــات خــــال عــهــد الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن. 
وسيكون هذا االستثمار من خال الحصول 
عــلــى وســـائـــل إضــافــيــة لــتــحــديــث الــدفــاعــات 
الجوية والــصــاروخــيــة وهــي األمـــور التي لم 
تتم االستجابة لها من قبل اإلدارة األميركية 
 عن الحصول على معلومات 

ً
الجديدة، فضا

عمليات  بشأن  املبكر  لــإلنــذار  استخباراتية 
إطاق الصواريخ.

ويــــــدرك املــجــتــمــع الــــدولــــي أن الــتــســاهــل مع 
ــديـــدات الـــحـــوثـــيـــة بـــاســـتـــهـــداف الــعــمــق  ــهـ ــتـ الـ
التمادي  إلــى  املليشيات  سيدفع  اإلمـــاراتـــي، 
من  أبوظبي  انسحبت  لو  أكبر، حتى  بشكل 
املعركة، وذلك بشن هجمات أعنف في العمق 
السعودي، أو تهديد خطوط املاحة الدولية 

في البحر األحمر ومضيق باب املندب.
وفي سياق متصل، قالت السفيرة اإلماراتية 
لــدى األمـــم املــتــحــدة، النــا نسيبة، فــي مقابلة 
مع قناة »سي أن أن« أول من أمس الثاثاء، 
إن بــادهــا قــد تــطــور قــدراتــهــا الدفاعية بعد 
الهجومن الحوثين عليها أخيرًا. وأوضحت 
ــذه الــهــجــمــات من  »قــدرتــنــا عــلــى اعـــتـــراض هـ
ــراز الـــعـــاملـــي. ومــــن املــمــكــن دائـــمـــًا أن تتم  الـــطـ
ــتـــعـــاون  عــمــلــيــات الـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــســـن والـ
هذه  أن  وأعتقد  االستخبارات،  في  اإلضافي 
هــي املـــجـــاالت الــتــي نــدرســهــا مــع شــركــائــنــا« 

األميركين.

موالون للحوثيين 
في صنعاء )محمد 

حويس/فرانس برس(

أسامة علي

تبنى مجلس النواب الليبي، الثالثاء 
املاضي، قرار رئيسه عقيلة صالح 
بشأن انتهاء والية حكومة الوحدة 
الوطنية.  كما اعتمد قراره بشأن 
الذهاب لفتح باب الترشح ملنصب 

رئيس حكومة جديدة. وعلقت 
جلساته من دون أي حسم ملسارات 

خريطة الطريق، التي تشكلت في 
األساس من أجل تحديد مصير 

االنتخابات، وتركت مواعيدها 
مفتوحة. كما ترك البرملان باب 

الترشح لرئاسة الحكومة مفتوحًا 
أيضًا، من دون أن يحدد موعد تقديم 
فتح بذلك األبواب أمام 

ُ
الترشيحات، لت

كل االحتماالت، ليس أقلها إمكانية 
حدوث فراغ في السلطة.

وال يجد املتابع لجلسات املجلس، 
خالل يومي اإلثنني والثالثاء 

املاضيني، كثير عناء ليرصد تذبذب 
موقف لجنة خريطة الطريق من 
الحكومة. فعلى الرغم من حسم 

اللجنة لقرارها بشأن إنتهاء واليتها، 
ودعوتها النواب لضرورة التركيز 

على مسارات خريطة الطريق 
األخرى، وأهمها الدستور، على 

اعتبار أن أمر الحكومة »ثانوي«، 
إال أنها تراجعت بعد كلمات صالح 

املتكررة، التي أصر فيها على 
إسقاط الحكومة. وأعلنت اللجنة 
أنها ستعد شروط الترشح، وهو 
ما تم، إذ خرجت لتتحدث بلهجة 

حازمة عن ضرورة تشكيل حكومة 
أخرى »قادرة على توفير الخدمات، 
وفرض األمن، وإزالة القوة القاهرة 
التي عرقلت إجراء االنتخابات في 

السابق«، بحسب أحد أعضاء اللجنة. 
كما لن يجد املتابع أيضًا كثير عناء 

ليرصد توجيه الجلسة من قبل 
صالح نحو إسقاط الحكومة. فكل 

نائب عارض اتجاهه تمت مقاطعته، 
طع البث املرئي املباشر أكثر من 

ُ
وق

مرة، ليعود بعد لحظات، وتستمر 
الحملة على الحكومة.

كما ضمن صالح أن تخرج الحكومة 
الجديدة من تحت عباءته لتعمل 

لصالحه. فمقابل عدم شراكة مجلس 
الدولة في تشكيلها، بإسقاط شرط 
حصول املترشح لرئاسة الحكومة 
الجديدة على تزكية 15 عضوًا من 

مجلس الدولة، حافظ على شرط 
ضرورة حصول املترشح على 

تزكية 25 نائبًا. الجديد أن كثيرين 
لم ينتبهوا إلى أن إصرار صالح على 
إسقاط الحكومة برمتها، كان بحجة 

الفساد، واستخدام رئيسها عبد 
الحميد الدبيبة لصالحياته الحكومية 

للترويج لنفسه، لكونه مرشحا 
رئاسيا. وإذا أراد الدبيبة الترشح 

مجددًا لرئاسة الحكومة، فعليه التعهد 
بعدم الترشح لالنتخابات.

والسؤال: »أليس صالح مرشحًا 
رئاسيًا، ويستخدم صالحياته 

كرئيس للمجلس إلقصاء الدبيبة، 
أقوى خصومه في االنتخابات؟«، 

و»كيف له أن يعود لرئاسة مجلس 
النواب من دون أن يتنازل عن ترشحه 

للرئاسة، ويجمع بينهما في آن 
واحد؟«.

النووي اإليراني: القضايا العالقة بال حلولرسائل الكاتيوشا تصل لمنزل الحلبوسي

تهديدات 
الحوثيين 

لحجب 
الخوف

الغالف

بغداد ـ عادل النواب

التي شهدتها  السياسية  التطورات  تفرز  لم 
املاضين،  اليومن  خــال  العراقية،  الساحة 
أي انـــفـــراجـــة حــقــيــقــيــة فــــي األزمـــــــة الـــراهـــنـــة 
أو  الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  واملــتــعــلــقــة بتشكيل 
حــتــى االتـــفـــاق عــلــى املـــرشـــح ملــنــصــب رئــاســة 
الجمهورية. في املقابل، تلقى رئيس البرملان 
عبر  صــاروخــيــة،  رســالــة  الحلبوسي  محمد 

استهداف منزله في األنبار.
يــأتــي هــذا وســط تــســريــبــات، حصلت عليها 
ــد نـــيـــة الـــبـــرملـــان  ــؤكــ ــــد«، تــ ــديـ ــ ــــجـ »الــــعــــربــــي الـ
تـــحـــديـــد مـــوعـــد لــجــلــســة جــــديــــدة النــتــخــاب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــن املـــرجـــح أن تــكــون 
ــا الـــثـــاثـــاء  ــومــ ــد يــ ــهــ ــبــــل. وشــ ــقــ األســـــبـــــوع املــ
واألربــــعــــاء املـــاضـــيـــان فـــي الــــعــــراق، تــطــورات 
ــيــــة عـــــــدة، كــــــان أبـــــرزهـــــا رد  ــنــ ســـيـــاســـيـــة وأمــ
املـــحـــكـــمـــة االتــــحــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا قـــــــرار الــطــعــن 
بــشــرعــيــة الــجــلــســة األولــــى لــلــبــرملــان والــحــكــم 
قرار تقرير عمل هيئة  بدستوريتها، وإلغاء 
رئاسة البرملان. وأعقب هذا األمر تصريحات 
الــصــدر، أكد  الــصــدري مقتدى  الــتــيــار  لزعيم 
فيها عدم تراجعه عن خيار حكومة األغلبية 
الــوطــنــيــة، مـــع إبـــقـــاء الـــبـــاب مــفــتــوحــًا للقوى 
الــتــي تــرغــب فــي املــشــاركــة بــهــا، مستثنيًا من 
بزعامة رئيس  القانون«  »دولــة  ذلــك تحالف 

الوزراء األسبق نوري املالكي. 
ومع حديث غير مؤكد لغاية اآلن عن تواجد 
ــــدس« اإليـــــرانـــــي الـــجـــنـــرال  ــقـ ــ قــــائــــد »فـــيـــلـــق الـ
إســمــاعــيــل قــاآنــي فــي بــغــداد مـــجـــددًا، أعلنت 
اجتماع، جاء  التنسيقي«، عن  »اإلطـــار  قــوى 
بمثابة رد على تصريحات الصدر. وجددت، 
في بيان فجر أمــس األربــعــاء، إعــان رفضها 
حكومة األغلبية، معتبرة أنها تمس بوحدة 
السياسي،  وحقه  العراق  في  األغلبية  مكون 
ــا ذهـــــــــاب الــــصــــدر  ــهــ فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى رفــــضــ

طهران ـ صابر غل عنبري

كشفت مصادر مطلعة على سير املفاوضات 
ــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــرة الـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــر املـ ــيــ غــ
الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، بـــن إيــــــران والــــواليــــات 
االتفاق  إحــيــاء  فــي محاولة إلعـــادة  املتحدة، 
الــــنــــووي، عـــن وصــــول هــــذه املـــفـــاوضـــات في 
جـــولـــتـــهـــا الـــثـــامـــنـــة »إلــــــى مـــرحـــلـــة حــســاســة 
مــن الصعب عل  »بــات  أنــه  للغاية«، مضيفة 
العالقة  للقضايا  حــلــول  إيــجــاد  املــفــاوضــن 
ــتـــي تــرتــبــط مــعــظــمــهــا بملفي  املــتــبــقــيــة، والـ
التحقق من تنفيذ االتفاق، والضمانات التي 

تطالب بها طهران«.
»الــعــربــي  وتــوقــعــت املـــصـــادر، الــتــي تــحــدثــت لـــ
عــن هويتها،  الكشف  عــدم  مفضلة  الــجــديــد« 
»عودة رؤساء الوفود املشاركة في املفاوضات 
خـــال األســبــوع املــقــبــل إلـــى عــواصــم بلدانهم 
ــــى فــيــيــنــا حــامــلــن  لـــلـــتـــشـــاور، ثــــم الــــعــــودة إلـ
املتبقية«.  الحّساسة  القضايا  بشأن  قـــرارات 
ــاء الــوفــديــن اإليــرانــي واألمــيــركــي،  وكـــان رؤسـ
ــيـــة  بــاإلضــافــة إلـــى رؤســـــاء الــبــعــثــات األوروبـ
ــادوا  املـــشـــاركـــة فـــي مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، قـــد عــ
فـــي 14 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي الــحــالــي إلــى 
عــواصــمــهــم، حيث جــرى الــتــشــاور على ورقــة 
تواصلت  فيما  القضايا،  بعض  حــول  تفاهم 

املباحثات على مستوى لجان الخبراء. 
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية اإليراني 
حــســن أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان، أمــــس األربـــعـــاء، 
القومي والسياسة  أعــضــاء لجنة األمــن  أمــام 
الخارجية في البرملان اإليراني، أن املفاوضات 
فــي فيينا »تــتــقــدم بشكل  الــجــاريــة  الــنــوويــة 
أنها »أحــرزت  إلى  اللحظة«، الفتًا  جّيد حتى 
تقدمًا، لكن هناك ثّمة قضايا ال تزال عالقة«، 
بحسب مــا نــقــل عــنــه املــتــحــدث بــاســم اللجنة 

محمود عباس زادة مشكيني.
ونــاقــش الــوزيــر اإليـــرانـــي، أمـــام الــلــجــنــة، آخــر 

الهجوم نفذ من منطقة ذراع دجلة الحدودية 
مـــع املــديــنــة، والـــواقـــعـــة تــحــت نــفــوذ فصائل 
حزب  »كتائب  أبــرزهــا  مــن  مختلفة،  مسلحة 
الــلــه«، الــتــي تنتشر فــي قــريــة الــرشــاد ضمن 

املنطقة ذاتها التي أطلقت منها الصواريخ.
وفـــي حــن تــعــهــدت الــســلــطــات بفتح تحقيق 
فـــإن بــيــانــات الرئيس  املــنــفــذيــن،  للكشف عــن 
ــيــــة، بــمــن  ــيــــاســ بــــرهــــم صــــالــــح وقـــــــيـــــــادات ســ
الــبــرملــان نــفــســه، أكـــدت اتهامها  فيها رئــيــس 
ملــلــيــشــيــات مــســلــحــة وأبــــعــــدت فــرضــيــة قــيــام 
تنظيم »داعش« بهذا األمر. وقال صالح، في 
بــيــان، إن »الــهــجــوم الـــذي طـــاول مــقــر رئيس 
مجلس النواب في األنبار، وأسفر عن إصابة 
مــدنــيــن، عــمــل إرهـــابـــي ُمــســتــنــكــر، وتــوقــيــتــه 
ودستورية«.  وطنية  استحقاقات  يستهدف 
بدوره، قال الحلبوسي، معلقًا على الهجوم، 
إنه »سيواصل العمل لتحقيق دولة يسودها 
ــزول عــنــهــا الــظــلــم وتــنــدحــر فيها  ــ الـــعـــدل، ويـ
قوى اإلرهاب والادولة، كي تنعموا بالسام 

واألمان«.
ــال عــضــو تــحــالــف »تـــقـــدم« فـــي مــحــافــظــة  ــ وقـ
ــــاد، أحــــمــــد الـــجـــمـــيـــلـــي،  ــبــ ــ األنــــــبــــــار، غــــــرب الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــهـــجـــوم مــشــابــه  لــــ
ــلـــهـــجـــوم عــلــى  ــذة لـ ــفــ ــنــ ــن حـــيـــث الـــجـــهـــة املــ ــ مـ
الكاظمي،  الــحــكــومــة مصطفى  رئــيــس  مــنــزل 
بغداد«.  أحــزاب في  استهداف مقرات  وكذلك 
ــــن الـــعـــمـــلـــيـــة أنـــهـــا  وأضـــــــــاف أن »املــــتــــوقــــع مـ
الحلبوسي  استمر  حــال  في  رسائل تحذير، 
عــلــى مــوقــفــه املــتــحــالــف مـــع الـــصـــدر. ويمكن 
ــيــــب«. وقـــــــال عــضــو  ــرهــ ــفـــهـــا بـــرســـائـــل تــ وصـ
»العربي  »اإلطار التنسيقي« علي الفتاوي، لـ
الـــجـــديـــد«، عــقــب انــتــهــاء االجــتــمــاع لــقــيــادات 
التحالف في منزل رئيس »املجلس اإلسامي 
األعلى« همام حمودي، وضم املالكي وهادي 
الــعــامــري وأحــمــد األســــدي وحــيــدر الــعــبــادي 
، مع 

ً
وقيادات أخرى، إن »الحل لن يكون سها

ر املتحدث اإليراني، في 
ّ
رفع العقوبات«. وحذ

تصريحاته، من أن »الطرف اآلخر يسعى إلى 
اتفاق مؤقت لكي يطيحه وقتما شاء«. 

وكـــان الــرئــيــس اإليــرانــي إبــراهــيــم رئيسي قد 
ــار، مــســاء أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، إلـــى أن  أشــ
»هناك مجااًل لاتفاق )في مفاوضات فيينا( 
إذا مــا رفــعــت أمــيــركــا العقوبات الــظــاملــة« عن 
باده، مؤكدًا أن الحكومة اإليرانية املحافظة 
»ستواصل املفاوضات، لكننا لن نربط الباد 

بها، وهي ليست كل شيء«.
وانطلقت مفاوضات فيينا غير املباشرة بن 
طهران وواشنطن في محاولة إلعــادة إحياء 
النووي املوقع في عــام 2015، والــذي  االتفاق 
ــام 2018، في  انــســحــبــت مــنــه واشــنــطــن فــي عـ
إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، فــي نــهــايــة حكومة 
الــرئــيــس حسن روحــانــي، وعــقــدت حتى اآلن 
ســبــع جـــــوالت مــنــهــا، فــيــمــا ال تـــــزال الــجــولــة 
الــثــامــنــة مــســتــمــرة، وهـــي األطــــول حــتــى اآلن. 
تسعى مجموعة 1+4 التي ال تزال شريكة مع 
إيران في االتفاق النووي، واملكونة من روسيا 

لــلــتــحــالــف مـــع الـــقـــوى الـــكـــرديـــة والــتــحــالــفــن 
العربين السنين بتشكيل الحكومة. 

وشــهــدت الــبــاد تــطــورًا أمــنــيــًا جـــديـــدًا، وهــو 
ــهــــداف مــــنــــزل الـــحـــلـــبـــوســـي بـــصـــواريـــخ  ــتــ اســ
كاتيوشا، سقط أحدها بالقرب منه، وأسفر 
عن سقوط جريحن. وقوبل الهجوم بتنديد 
ســيــاســي واســــــع، مـــن أحــــــزاب وقـــــوى فــاعــلــة 
فـــي الـــبـــاد، اعــتــبــرتــه مــحــاولــة فــــرض الــقــوة 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. وأعـــقـــب الــهــجــوم 
الــــصــــاروخــــي عـــلـــى مـــنـــزل الـــحـــلـــبـــوســـي، فــي 
منطقة الحابسة التابعة ملدينة الكرمة شرق 
األنـــبـــار، بــيــانــان لــلــقــوات األمــنــيــة الــعــراقــيــة، 
أكــدت فيهما ضبط 5 صــواريــخ أخــرى كانت 
تــســتــهــدف املــنــطــقــة ذاتـــهـــا. وتــحــدثــت عـــن أن 

تطورات املفاوضات، موضحًا وفق ما أوردته 
الوفد  أن  العّمالية،  اإليــرانــيــة  »إيــلــنــا«  وكــالــة 
اإليــرانــي فــي فيينا لــم يجر حتى الساعة أي 
تــفــاوض مــبــاشــر مــع املــفــاوضــن األمــيــركــيــن 
بــرئــاســة روبـــرت مــالــي، مــؤكــدا أن »الحصول 
على ضمانات شاملة ومحكمة، أمر مهم لنا، 
وكـــذلـــك بــالــنــســبــة لــلــتــحــقــق« مـــن مــســألــة رفــع 

العقوبات. 
ر املـــتـــحـــدث بــــاســــم الــلــجــنــة 

ّ
ــذ ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، حـ

محمود عباس زادة مشكيني من أن »الغرب 
بــصــدد الــحــصــول عــلــى تـــنـــازالت مــن إيــــران«، 
الــدول الغربية وعلى رأسها الواليات  متهمًا 
ــلـــى الــــشــــارع  املـــتـــحـــدة بـــالـــســـعـــي لــلــضــغــط عـ

اإليراني لتحقيق أهدافها، بحسب قوله. 
ــا يـــهـــم إيـــــــران هــو  ــ وأضـــــــاف مــشــكــيــنــي أن »مـ
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــســتــدام ودائــــم وشــامــل 
ومحكم على قاعدة رابح ـ رابح«، موضحًا أن 
»االتــفــاق يجب أن يــكــون وفــق هــذه الصيغة، 
لكي تزول مخاوف الطرف اآلخر، وفي الوقت 
نــفــســه تتحقق املــطــالــب املــنــطــقــيــة إليــــران في 

اإلصرار على إقصاء أطراف سياسية مؤثرة 
من العملية السياسية والحكومة«. وأضاف: 
املقبلة، موقفًا  الساعات  »ربما نشهد، خــال 
نهائيًا ورسميًا من قبل قوى اإلطار في إعان 
املقاطعة. وال شيء يمنعنا عن  أو  املعارضة 
هــذيــن الــخــيــاريــن، غير مشاركة كــل األطـــراف 
فــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة«. وأعــلــن السياسي 
الــعــراقــي، املــقــرب مــن التيار الــصــدري، مناف 
»العربي الجديد«، أن »املعلومات  املوسوي، لـ
ــــس( األربـــعـــاء  املــتــوفــرة لــديــه حــتــى ظــهــر )أمـ
تـــؤكـــد أن الـــصـــدريـــن مـــاضـــون فـــي حــكــومــة 
األغلبية، ولم تثمر الوساطات عن أي تغيير. 
الــتــنــســيــقــي متمسكون  ــار  ــ قـــوى اإلطـ كــمــا أن 
»هــنــاك دعمًا  أن  أيــضــًا«. وأضــــاف  بموقفهم 
ــا  ــرديــ ــلــــصــــدر، وكــ  لــ

ً
ــــا ــامـ ــ ســـيـــاســـيـــًا ســـنـــيـــًا كـ

الكردستاني.  الديمقراطي  بالحزب  متمثا 
وتلويح قوى اإلطار التنسيقي بالذهاب إلى 
لــن يــؤثــر على  املــعــارضــة، أو حتى املقاطعة، 

تشكيل الحكومة الجديدة«. 
العراقي  السياسي  الــشــأن  فــي  الخبير  وقـــال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  أحـــمـــد الـــشـــريـــفـــي، لــــ
ــى مــرحــلــة  ــ ــم تـــصـــل إلـ »األزمــــــــة الــســيــاســيــة لــ
االنــســداد واالنــغــاق، بــل هــي وصلت ملرحلة 
ــاف مـــــن خــــال  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ االنـــــكـــــشـــــاف. وهـــــــــذا االنـ
ــة يــشــكــلــهــا  ــيـ ــبـ ــلـ ــه نـــحـــو حـــكـــومـــة أغـ ــتــــوجــ الــ
ــزب  ــحــ ــالــــف مــــــع )زعــــــيــــــم الــ ــتــــحــ ــالــ الــــــصــــــدر بــ
الديمقراطي الكردستاني مسعود( البارزاني 
والــحــلــبــوســي والــخــنــجــر ونــــواب مستقلن«. 
وبــــن أن »كــــل الـــجـــهـــود، ســــواء الــداخــلــيــة أو 
الخارجية، فشلت في توحيد التيار الصدري 
واإلطار التنسيقي في كتلة واحدة، والتوجه 
الجميع.  فيها  يــشــارك  حكومة  تشكيل  نحو 
ــذا فـــإنـــه ال خـــيـــار حـــالـــيـــًا غـــيـــر حــكــومــة  ــهــ ولــ
األغــلــبــيــة، الــتــي يــريــدهــا الــصــدر، والــتــي هي 
مدعومة من قبل قوى سنية وكردية لها ثقل 

كبير في البرملان«.

 
ً
فضا وأملانيا،  وفرنسا  وبريطانيا  والصن 
عــن االتــحــاد األوروبـــــي، إلـــى تــقــريــب وجــهــات 
ــــي واألمـــيـــركـــي  ــرانـ ــ الـــنـــظـــر بــــن الـــوفـــديـــن اإليـ
خال مفاوضات فيينا، وذلك في اجتماعات 
»كــوبــورغ«  فــي فندقي  الوفدين  مــع  منفصلة 
و»ماريوت« في فيينا. وتشهد الجولة الثامنة 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد انــطــلــقــت فـــي 27 ديــســمــبــر/ 
كانون األول املاضي، أخيرًا، اجتماعات على 
مستوى لجان الخبراء ورؤساء الوفود بغية 

التوصل التفاق. 
رت وزيــــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة ليز 

ّ
ــذ ــ وحـ

تــروس، أول من أمــس، من أن التقدم في هذه 
املفاوضات لم يكن سريعًا حتى اآلن، ما يهدد 
بــدخــولــهــا مــرحــلــة جــمــود خــطــيــرة. وأضــافــت 
تــــروس، أمـــام الــبــرملــان الــبــريــطــانــي، أن »هــذه 
املفاوضات عاجلة، والتقدم الذي تحرزه ليس 
سريعًا بالقدر الكافي. نواصل العمل بشراكة 
وثــيــقــة مــع حــلــفــائــنــا، لــكــن املــفــاوضــات بــدأت 
تصل إلى مأزق خطير«، ورأت أنه ينبغي على 
إيــران »أن تختار اآلن ما إذا كانت ترغب في 
إبــرام اتفاق، أو أن تكون مسؤولة عن انهيار 
االتـــفـــاق الــــنــــووي«، مـــحـــذرة مـــن أنـــه فـــي حــال 
انــهــيــار املــفــاوضــات »فستكون كــل الــخــيــارات 

مطروحة على الطاولة«.
إمكانية حصول  أمــس عــن  الحديث  وتــراجــع 
لقاء مباشر بن الوفدين اإليراني واألميركي 
في فيينا، بعد تلميح عبد اللهيان إلى ذلك، 
وإبداء األميركين ترحيبًا بالفكرة. وكان أمن 
اإليــرانــي علي  القومي  األعلى لألمن  املجلس 
شمخاني قد اشترط، أول من أمس، الوصول 
إلى »اتفاق جيد« إلجراء مفاوضات مباشرة، 
وقال إن »التواصل مع الوفد األميركي يجرى 
عبر كتابات غير رسمية، ولم ولن تكون هناك 
حاجة ألكثر من ذلك«، مؤكدًا أن »هذه الطريقة 
فــقــط عــنــدمــا يكون  بــديــلــة  بــطــرق  ستستبدل 

االتفاق الجيد في املتناول«.

تداولهم  »بعد  األشخاص  من  عددًا  اإلماراتية  العامة  النيابة  استدعت 
تصدي  تظهر  االجتماعي  التواصل  منصات  على  فيديو  مقاطع 
بعض  استهداف  اإلرهابية  الحوثي  مليشيا  لمحاوالت  الدولة  دفاعات 
المنشآت الحيوية«، وفق ما ذكرت وكالة األنباء اإلماراتية )وام(، أمس 
منشآت  تعرّض  المقاطع  هذه  »مثل  أن  من  النيابة  وحذرت  األربعاء. 
حيوية وعسكرية للخطر«، وأكدت أنه »سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد«.

استدعاء »مروجي فيديوهات«

دعت األمم المتحدة، 
أمس األربعاء، إلى إحياء 

المفاوضات بين الحكومة 
اليمنية والحوثيين، بشأن 

محافظة الحديدة. 
وأفادت بعثة األمم 

المتحدة في الحديدة، في 
تغريدة عبر »تويتر«، بـ»لقاء 
رئيس بعثة األمم المتحدة 

لدعم اتفاق الحديدة، 
الجنرال مايكل بيري، مع 

األطراف في كل من عدن 
وصنعاء )الحكومة اليمنية 

والحوثيين(«. وقالت إن 
بيري دعا إلى »أهمية إحياء 
المفاوضات لتقديم الحلول 

والوصول إلى تهدئة 
عاجلة في الحديدة«.

دعوة إلحياء 
مفاوضات 

الحديدة

تقريرالعراق

)Getty( تحدث عبد اللهيان عن تقدم جيّد في المفاوضات
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الجزائر: 40 ناشطًا 
يباشرون إضرابًا عن 

الطعام في سجنهم
أعلن عضو هيئة الدفاع عن معتقلي 
الــــــرأي فـــي الـــجـــزائـــر، املـــحـــامـــي عبد 
الغني بـــادي، أمــس األربـــعـــاء، أن 40 
موقوفًا من نشطاء الحراك الشعبي 
فـــي ســجــن الــــحــــراش فـــي الــضــاحــيــة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة، 
ســيــبــدأون غـــدًا الجمعة إضــرابــًا عن 
الــــطــــعــــام، احـــتـــجـــاجـــًا عـــلـــى تــمــديــد 
ــه تــهــم  ــيــ تـــوقـــيـــف بـــعـــضـــهـــم، وتــــوجــ
جنائية لبعضهم اآلخر. وقال بادي، 
فـــي بـــيـــان، إن الــســجــنــاء يــعــتــزمــون 

جعل إضرابهم مفتوحًا.
)العربي الجديد(

واشنطن اقترحت على 
السلطة الفلسطينية 

وقف رواتب األسرى

ــيــــة 12،  ــلــ ــيــ ــاة اإلســــرائــ ــنــ ــقــ كـــشـــفـــت الــ
أن اإلدارة األميركية  أمــس األربــعــاء، 
ــلـــطـــة  اقـــــتـــــرحـــــت عــــلــــى رئـــــيـــــس الـــسـ
ــبــــاس  ــلــــســــطــــيــــنــــيــــة مـــــحـــــمـــــود عــ ــفــ الــ
ــي لــــــقــــــاءات مــغــلــقــة  ــ )الـــــــــصـــــــــورة(، فــ
ــع  ــن دفــ ــ ــــف عــ ــــوقـ ــتـ ــ ــرًا، الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ جـــــــرت أخـ
مــــخــــصــــصــــات األســـــــــــرى املـــعـــتـــقـــلـــن 
ــرريـــن. وطـــرحـــت واشــنــطــن أن  واملـــحـ
ــاه  يــتــم اســتــبــدال ذلـــك بــبــرنــامــج »رفـ
اجتماعي«، يحّول هذه املخصصات 
إلـــى مخصصات تــقــاعــد ملــن تــجــاوز 
ــًا مــــن األســــــــــرى، فــيــمــا  ــامــ ــتـــن عــ الـــسـ
الــــــ60  الــــذيــــن دون  يــــحــــّول األســــــــرى 
من  رواتـــب  على  يحصلون  ملوظفن 

السلطة.
)العربي الجديد(

تونس: تحشيد 
الحتجاجات األحد 

في الجنوب 
»مــواطــنــون  حـــراك  أعــلــنــت تنسيقية 
ضـــد االنــــقــــاب«، بــمــحــافــظــة قــابــس، 
جنوب شرقي تونس، أمس األربعاء، 
إرجــــــاء الـــوقـــفـــة االحــتــجــاجــيــة الــتــي 
كــانــت مـــقـــررة الـــيـــوم الــخــمــيــس أمـــام 
محكمة قابس، رفضًا لانقاب، إلى 
األحــد املقبل. وقــال املنسق الجهوي 
ــــال حـــمـــزة،  ــابــــس، جـ ــلـــحـــراك فــــي قــ لـ
لـ«العربي الجديد«، إن قرار التأجيل 
جــــــاء مــــن أجــــــل املــــزيــــد مــــن اإلعـــــــداد 

للحشد لهذا التحرك.
)العربي الجديد(

السودان: تمسك 
بإنهاء االنقالب

قال القيادي في تحالف »قوى إعان 
في  الدقير،  عمر  والتغيير«،  الحرية 
إن  األربـــعـــاء،  أمــس  مؤتمر صحافي 
املتحدة  األمـــم  أبــلــغ بعثة  الــتــحــالــف 
ــبــــادرة إلنـــهـــاء األزمــــة  الـــتـــي تـــقـــود مــ
سياسية  عملية  أي  أن  الــســودانــيــة، 
يــكــون هدفها  أن  ــة، يجب  األزمــ لحل 
إنــهــاء االنــقــاب. فــي األثــنــاء، تظاهر 
أمــس، بدعوة من  السودانين  مئات 
الرئيس  نــظــام  على  محسوب  جسم 
املعزول عمر البشير، أمام مقر بعثة 
األمـــم املــتــحــدة بــالــخــرطــوم، للتعبير 
عــــن رفـــضـــهـــم لــــ«تـــدخـــل الــبــعــثــة فــي 

الشأن السوداني«.
)العربي الجديد(

ماكرون يتحدث عن مجازر 
»ال تغتفر« في الجزائر 

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اعتبر 
األربعاء،  )الــصــورة(، أمس  ماكرون 
أن حـــادثـــة إطــــاق الـــنـــار فـــي شـــارع 
إيـــســـلـــي بـــالـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة فــي 
مارس/آذار 1962 والتي قتل خالها 
ــفــــرنــــســــي عـــــشـــــرات مــن  الــــجــــيــــش الــ
حادثة  الفرنسية،  الــجــزائــر  أنــصــار 
للجمهورية«  بالنسبة  تغتفر  »ال 
فــي خطاب في  الفرنسية. وأضـــاف 
قصر اإلليزيه، أن مجزرة 5 يوليو/

ــران بــالــجــزائــر  ــ تــمــوز 1962 فـــي وهـ
ــاعــــات مــن  ــبـــت قــبــيــل ســ ــكـ الـــتـــي ارتـ
إعـــــان اســـتـــقـــال الـــجـــزائـــر، والــتــي 
راح ضحيتها »مــئــات األوروبــيــن، 
وبالدرجة األولى فرنسيون«، يجب 

أن »يتم االعتراف بها«.
)فرانس برس(



الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث، في أول حوار له مع اإلعالم العربي، عن  يتحدث 
لـ»العربي  العام في مصر ومن وراء ذلك. ويكشف  اعتقاله لمدة عامين ونصف  مالبسات 

الجديد« تفاصيل عن مساومته على الحرية مقابل التنازل عن جنسيته المصرية

رام اهلل ـ محمود السعدي

مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر، تــواصــل قـــوات االحــتــال 
نابلس  شمال  برقة  قرية  حصار  اإلسرائيلي 
إلى الشمال من الضفة الغربية املحتلة، وسط 
ــراء هـــذا الــحــصــار.  تــفــاقــم مــعــانــاة األهـــالـــي جــ
يأتي ذلك بينما تتواصل انتهاكات االحتال 
مختلف  في  الفلسطينين  ضد  ومستوطنيه 

مناطق الضفة الغربية.
وقــــال الــرئــيــس الــســابــق ملــجــلــس قــــروي بــرقــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أمـــس، إن  ســامــي دغــلــس، لـــ
ــتـــال تـــواصـــل حــصــار بــرقــة منذ  ــوات االحـ ــ »قـ
31 يــومــًا، حيث يــتــواصــل إغـــاق جميع طرق 
الترابية املرتفعة، باستثناء  القرية بالسواتر 
مــدخــل الــقــريــة الــغــربــي الــرئــيــس، حــيــث تقيم 
قــوات االحتال عليه نقطة عسكرية«. وأشــار 
دغــلــس إلـــى أن هـــذا اإلغــــاق يــأتــي فــي سياق 
الجماعي ألهالي برقة بعد تصديهم  العقاب 
العـــــــتـــــــداءات واقــــتــــحــــامــــات قــــــــوات االحــــتــــال 
واملستوطنن، بعد االعتداءات التي شهدتها 
املــنــطــقــة عــقــب مــقــتــل أحــــد املــســتــوطــنــن قــرب 
 16 فــي  بــرصــاص مقاومن فلسطينين  برقة 

ديسمبر/كانون األول املاضي.
ووفـــق دغــلــس، فــإن أهــالــي بــرقــة وكــل مــن يمر 
من املنطقة، حيث تقع القرية بمحاذاة شارع 
نابلس جنن ويــخــدم الــشــارع أهــالــي الضفة، 
يضطر في كثير من األحيان إلى سلوك طرق 

بــديــلــة، وقـــد تــعــرضــت مــركــبــات عـــدة لــحــوادث 
الفلسطينين  يــكــبــد  مـــا  ســيــر وتــعــطــل، وهـــو 
مــزيــدًا مــن املتاعب، عــاوة على تعرض املــارة 

من الشارع العتداءات املستوطنن.
ــــى مــعــانــاة  ــلـــس إلـ ــار دغـ ــ ــر، أشــ ــ مــــن جـــانـــب آخــ
عـــــائـــــات عـــــــدة تـــقـــطـــن مـــنـــطـــقـــة املـــســـعـــوديـــة 
التاريخية التابعة ألراضي برقة، جراء إغاق 
الطريق الواصل إليها بالسواتر الترابية منذ 
3 أسابيع، وهم يضطرون لسلوك طرق أخرى 
بــديــلــة، فــيــمــا يــخــشــى األهـــالـــي مـــن اعـــتـــداءات 
ــن قـــبـــل املــســتــوطــنــن،  ــد يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا مــ قــ
البعيدة عن  املنطقة  تلك  بهم في  واالستفراد 
أصيب  الثاثاء،  من  أول  ومساء  برقة.  منازل 
عــــدة فــلــســطــيــنــيــن بـــحـــاالت اخـــتـــنـــاق بــالــغــاز 
املــســيــل لــلــدمــوع خــــال مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
االحتال على مدخل بلدة برقة الرئيسي عقب 
اعتدى مستوطنون،  أخــرى،  إغاقه. من جهة 
ــلــــة فــلــســطــيــنــيــة  ــلــــى عــــائــ أمـــــــس األربـــــــعـــــــاء، عــ
بلدة  فــي  الفلسطينين  مركبات  واستهدفوا 

سبسطية شمال غرب نابلس، ما أدى إلصابة 
عــدد مــن أفـــراد العائلة بــحــروق بــالــوجــه بعد 
ــك، أغــلــقــت قـــوات  رشــهــم بــغــاز الــفــلــفــل. إلـــى ذلــ
االحتال أمس بوابة حاجز »شافي شمرون« 
ــتـــدى  ــارع جـــنـــن نـــابـــلـــس، واعـ ــ املــــقــــام عـــلـــى شــ
بالحجارة.  املــارة  املركبات  على  مستوطنون 
في سياق آخــر، أجبرت قــوات االحتال أمس، 
رعــــاة األغـــنـــام عــلــى تـــرك املـــراعـــي، والحــقــوهــم 

شرق خربة مكحول في األغوار الشمالية.
في هــذه األثــنــاء، اقتحم عشرات املستوطنن، 
أمــــس، بــاحــات املــســجــد األقــصــى بــحــمــايــة من 

قوات االحتال، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه.
ــد مـــديـــر نــــادي  ــ عـــلـــى صــعــيــد االعــــتــــقــــاالت، أكـ
األسير الفلسطيني في جنن، منتصر سمور، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، اعتقال قـــوات االحــتــال،  لـــ
أمـــــس، أربـــعـــة شـــبـــان مـــن بـــلـــدة ســيــلــة الــظــهــر 
جنوب جنن، على حاجز عسكري في األغوار 
ــــوات االحـــتـــال  الــفــلــســطــيــنــيــة. كــمــا اعــتــقــلــت قـ
شابن من جنن، وشابًا من قرية عابود غرب 
رام الله، واألسير املحرر محمد علقم من مخيم 
القدس، وشابًا آخر من املخيم.  قلنديا شمال 
ــذلــــك، اعــتــقــلــت قــــــوات االحــــتــــال األســـيـــريـــن  كــ
املــحــرريــن مــهــدي طقاطقة وعـــدي ثــوابــتــة في 
بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. من جهتهم، 
واصــل األســرى اإلداريــــون، أمــس، لليوم الـــ 26 
على التوالي، مقاطعة محاكم االحتال، وذلك 
في إطار مواجهتهم سياسة االعتقال اإلداري.

■ فــي الــبــدايــة حــدثــنــا عــن مــالبــســات 
االعتقال؟

تموز  يوليو/   5 فــي  اعتقالي  تــم 
القوات  2019، بهجوم عــدد ضخم جــدًا مــن 
األمنية مع اثنن من ضباط األمن الوطني 
لـــواء فــي نفس الجهاز األمــنــي،  ولــحــق بهم 
وكــــــــان هــــنــــاك عـــــــدد ضــــخــــم مـــــن الــــعــــربــــات 
واملــجــنــزرات فــي إعــــادة لــفــكــرة زوار الفجر. 
أبلغني  الــنــيــابــة  إذن  رؤيــــة  عــنــدمــا طــلــبــت 
اللواء أن »املوضوع كبير وأكبر مني« على 
واالستياء  املنزل  تفتيش  تم  تعبيره.  حد 
على أجــهــزة كومبيوتر وهــواتــف وأقــراص 
صلبة والعديد من امللفات واألوراق والكتب 
املصري  وشهادة ميادي وجــوازي سفري 
في  األحــــراز  تــلــك  تثبت  ولـــم  والفلسطيني، 
من  أكثر  أو  النيابة. قضينا ساعة  تحقيق 
الــذعــر وكــأنــهــا دهــــر. تــم إرهــابــنــا واحــتــال 
منزلنا وأشهرت األسلحة علينا داخل غرفة 
نومنا، ثم نزلنا أنا وزوجتي في لحظة وداع 
مؤملة. لم نكن نعلم متى سنلتقي مرة أخرى 
فقداني وفقدان حياتها  وكانت تبكي على 
ومـــنـــزلـــهـــا فــــي مـــصـــر. تــــم تــكــبــيــلــي ووضــــع 
عصابة على عيني واصطحابي إلى مبنى 
وفــي  العباسية  فــي منطقة  الــوطــنــي  األمـــن 
نــفــس الــلــحــظــة تـــم اصــطــحــاب زوجـــتـــي إلــى 
مطار القاهرة لتواجه الترحيل القسري إلى 

فرنسا.
 مــعــصــوب العينن إلــى 

ً
تــم اقــتــيــادي مــكــّبــا

أحد مقرات االحتجاز غير القانونية، علمت 
فـــي مـــا بــعــد أنــــه مــقــر األمــــن الــوطــنــي بحي 
العباسية في القاهرة. وضعوني في غرفة 
 في الحائط في وضع 

ً
منفردة وبقيت مكّبا

مهن وال إنساني ومخالف للقانون. وطبعًا 
رفــضــوا كــل مــحــاوالتــي االتـــصـــال بــأســرتــي 
 
ً
مكّبا الــدولــة  أمــن  فــي  بقيت  باملحامي.  أو 

لغاية  اعتقالي  لحظة  الخميس  مساء  منذ 
صباح السبت عندما وصلت إلى مقر نيابة 
أمن الدولة العليا في حي التجمع الخامس.
ــقـــات الــــتــــي تــــمــــت مـــعـــي،  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــا عـــــن الـ ــ ــ أمـ
فستفاجئن حن أقــول إنــه خــال اختفائي 
الــقــســري وخــــال عــامــن ونــصــف الــعــام في 
الــســجــن وحــتــى خــروجــي لــم يــتــم التحقيق 
ــّي.  ــرة، فـــي الــتــهــم املــوجــهــة إلــ ــ مـــعـــي، ولــــو مـ
الـــذي تــم معي كــان في  والتحقيق الــوحــيــد 
ــتـــغـــرق 45  ــة الــعــلــيــا واسـ نــيــابــة أمــــن الــــدولــ
ــــي فـــي ثـــورة  ــــدور حــــول آرائــ ــان يـ ــ دقــيــقــة وكـ
يناير وأحداث 30 يونيو، ثم تم نقلي فيما 
بــعــد إلـــى الــســجــن ففوجئت بــأنــهــم رفــضــوا 
استامي بزعم أن األوراق غير مكتملة، ولذا 
ــرى إلــى  اضـــطـــروا ألن يـــعـــودوا بـــي مـــرة أخــ
 مــعــصــوب العينن 

ً
مــقــر أمـــن الــدولــة مــكــّبــا

فيها  كنت  التي  الغرفة  نفس  في  ووضعت 
ألكــون  مــجــددًا  عــدت  ليلة. حينها  أول  منذ 
بشكل  للقانون  باملخالفة  قسريًا  مختفيًا 
فـــج. وفـــي صــبــاح يـــوم األحــــد تــم نــقــلــي إلــى 
سجن طرة تحقيق. أي بقيت ملدة ثاثة أيام 
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أكثر من شهر على حصار االحتالل لبرقة الفلسطينية

■ حدثنا عن التنازل عن جنسيتك املصرية؟
كنت دائمًا شخصًا رافضًا لفكرة املعارضة 
مــن الـــخـــارج، لــكــن اآلن بــعــد أن تــم اعتقالي 
وإرهابي للتنازل عن جنسيتي وطردي من 
الباد أصبحت مجبرًا على ممارسة نشاطي 
من أوروبا، وهي دول ديمقراطية وحاضنة 
تعطيني  وســـوف  والتعبير،  الـــرأي  لحرية 
مــســاحــتــي فـــي حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر. إال 
ل أن يبقى دوري من داخل 

ّ
أنني كنت أفض

أن  واستطاعت  عبقري،  بشكل  ذلــك  وإدارة 
تجمع حولها كل املحبن الناشطن، حتى 
ــع. نجحْت  ــ وصـــل الـــدعـــم إلـــى مــســاحــة أوسـ
في استقطاب العديد من األحــزاب املصرية 
ـــن مــنــظــمــات  ـــم والـــكـــثـــيـــر مـ ــدعـ ــّدم الــ ــقــ ـــي تــ كـ
املــجــتــمــع املـــدنـــي فـــي مــصــر وفــــي فلسطن 
وغـــيـــرهـــا. بــعــدهــا تـــوســـع أكـــثـــر وأكـــثـــر إلــى 
البرملان  الفرنسي وأعضاء  البرملان  أعضاء 
األوروبـــــي وأعـــضـــاء الــكــونــغــرس األمــيــركــي 
والكثير من املؤسسات الدولية. ثم جاء دور 
منظمة العفو الدولية التي أصدرت تقريرًا 
يدين اعتقالي ويصفني باملناضل من أجل 
حرية اإلنسان، ومن ثم صدر قرار من األمم 
املــتــحــدة اعــتــبــر أن قــــرار اعــتــقــالــي مــخــالــف 
للقانون، وبالتالي تم بناء اإلطــار الشعبي 

والقانوني الذي طالب باإلفراج عني.
ــــاب الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــــطـ ــــك كـــــــان خـ ــذلـ ــ كـ
الرئيس  مع  لقائه  ماكرون خال  إيمانويل 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي بـــاريـــس فـــي 7 
ديسمبر/ كانون األول 2020، وذكر املطلب 
ـــن املــعــتــقــلــن  ــــي وهــــــو اإلفـــــــــــراج عــ ــاســ ــ األســ
السياسين ومعتقلي الضمير وعلى رأسهم 
رامي شعث. الخطاب واملطالبة باإلفراج عن 
املعتقلن وذكـــر اســمــي، كــانــت مــثــل شـــرارة 
الخبر  انتشر  أن  السجن بعد  تــفــاؤل داخــل 
بــســرعــة شـــديـــدة. هـــذا الــلــقــاء مــنــح الجميع 
داخل السجن حالة من التفاؤل. إذ قد يكون 
مصر  فــي  سياسية  انفراجة  لبداية  مقدمة 

تؤدي إلى اإلفراج عن املعتقلن.
لــه عــواقــب وخيمة،  ولكن ذكــر اسمي كانت 
ففي اللحظة األولى حاول األمن أن يرهبني، 
وقـــام رجـــال األمـــن داخـــل الــســجــن بتفتيش 
ــة وتــحــطــيــم كـــافـــة املـــتـــعـــلـــقـــات، ثــم  ــزانــ ــزنــ الــ
الــذي كنت  منعوني من التريض اإلضــافــي 
أحصل عليه نظرًا للسن أو وضعي الصحي 
ــل هـــــذه اإلجـــــــــراءات  طـــبـــعـــًا. الــحــقــيــقــة أن كــ
الــعــقــابــيــة لـــم أعـــرهـــا اهــتــمــامــًا. ألنــنــي كنت 
السياسي  الضغط  استمرار  ألهمية  مدركًا 
املعتقلن  وخــروج  الحقوق  إحقاق  باتجاه 
فكنت مستعدًا لهذا الضغط. طبعًا تصاعد 
الدور الفرنسي. ولألسف السلطات املصرية 
لم تمتثل ولم تقتنع بضرورة إنهاء املأساة، 
واســتــمــر اعــتــقــالــي عــامــًا بــعــد هـــذا املــؤتــمــر، 
ــا زال املــعــتــقــلــون حـــتـــى بـــعـــد خـــروجـــي  ــ ومـ
لكن  الــقــضــبــان.  خلف  قابعن  محنتهم  فــي 
الضغط الفرنسي بعد ذلك لعب دورًا مهمًا 
ــمـــي بـــمـــا ســـمـــح فــي  ــــي دعـ فــــي الـــتـــوســـط وفـ
النهاية بإطاق سراحي، ولكن دعيني أؤكد 
بــنــاء على  امــتــثــلــوا للحملة  الــفــرنــســيــن  أن 

قاعدة أسستها زوجتي.

■ كــيــف تــقــّيــم الــــدور الــفــرنــســي فــي قــــرار إطــالق 
سراحك بعد عامني ونصف من الحبس التعسفي؟

بحقوق  التزامها  دائــمــًا  تعلن  دولــة  فرنسا 
الوقت ذاته  اإلنسان وبمعاييره، لكنها في 
الحالي  السياسي  للنظام  مهم  شريك  هــي 
في مصر، وتسانده في الجوانب العسكرية 
واألمــنــيــة، وعــلــيــهــا اإلثـــبـــات بــشــكــل واضــح 
أن هذا الــدور وهــذه العاقة ال يؤثران على 
أيضًا  اإلنــســان.  بحقوق  الحقيقي  التزامها 
ــيــــة  فــــي اعـــتـــقـــادي أن ثـــمـــة مــصــلــحــة أوروبــ
واضحة وفرنسية في التحول الديمقراطي 
الــرأي والتعبير، ألن  وخلق مساحة لحرية 
هــذا هــو املــســار الوحيد الــذي ســوف يــؤدي 
إلــــى اســـتـــقـــرار حــقــيــقــي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوســـــــط. االســـتـــقـــرار فـــي الـــشـــرق األوســــط 
ــا مــــن تــدفــق  ــلـــى أن يـــحـــمـــي فـــرنـــسـ قـــــــادر عـ
الاجئن بعد أن أثقل كاهلهم الفقر والعوز 
إلـــى جــانــب الــقــمــع، هـــذا االســتــقــرار حينما 
الذي  التطرف  من  فرنسا  يتحقق سيحمي 
تكون نشأته في السجون واملعتقات وفي 
اإلحساس بــاإلذالل. وحينما يتوقف القمع 
في بلداننا فإن ذلك سيمنح أوروبا مساحة 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــاري واالسـ ــجــ ــتــ ــادل الــ ــبـ ــتـ ــلـ أوســـــــع لـ

في مقر األمن الوطني. ومنذ بداية اعتقالي 
حتى لحظة ترحيلي وأنــا أتوجه بالسؤال 

إليهم، ملاذا تم إلقاء القبض علّي؟

■ كيف كنت تقضي أوقاتك داخل السجن؟
منذ وطأت قدماي أعتاب السجن، فوجئت 
ــدًا مــن املــعــتــقــلــن عــلــى بــاب  بــعــدد ضــخــم جـ
غرفة اإليراد أتوا ليشدوا من أزري. أحضروا 
ــاه  ــيــ ــن الـــســـجـــائـــر واملــ ــ ــــي احـــتـــيـــاجـــاتـــي مـ لـ
واملــلــبــس واألكــــــل، وطــبــعــًا مـــن دون رعــايــة 
الزماء لي والتكافل بيننا كانت ستصبح 
ــدًا. كــنــت أقــــّدم مــحــاضــرات،  فــتــرة صــعــبــة جــ
ــيـــاســـة وحــــول  ــول الـــسـ ــ داخـــــــل الــــزنــــزانــــة حــ
التجارب السابقة. حتى أثناء فترة التريض 
كان الزماء مرحبن بتحليل األمور وتقليل 
مساحات الخاف بن القوى املختلفة. نحن 
معتقلون سياسيون وجــزء مــن دورنـــا هو 
إبقاء دورنا السياسي، ومتابعتنا لألحداث 
وفهمنا لــهــا فــي إطــارهــا األوســــع. بــا شك 
كـــان عــنــدنــا طـــول الـــوقـــت مـــعـــارك، بعضها 
مشترك وبعضها فردي مع إدارة السجون 
حول حقوقنا واحتياجاتنا، حول حقوقنا 
في العاج الطبي وزيارة األهل بشكل كريم 
ومحترم، حول حقوقنا بدخول متعلقاتنا، 
وحــول حقوقنا في صحف ومذياع يسمح 

لنا باالطاع عن األحداث.
دخــلــت السجن وكـــان فيه بعض األصــدقــاء 
والـــرفـــاق املــعــتــقــلــن، وخـــرجـــت مـــن السجن 
والزماء  األصدقاء  وبمئات  الرفاق  بمئات 
امللتزم بقضيتهم. في لحظة خروجي بكينا 
بيني  والتزمت  أمامهم  التزمت  وقد  كثيرًا، 
وبن نفسي أنني لن أتخلى عن قضيتهم، 
وال عن حقهم في الخروج، ولن أتخلى عن 

إنسانيتهم.

■ في رأيك ما هو السبب الرئيسي في اعتقالك؟
بشكل واضــح تم إبــاغ والــدي، الــذي حاول 
الــتــدخــل لـــإلفـــراج عــنــي، أنــنــي أضـــر بعاقة 
الحلفاء  مصر مــع إســرائــيــل وكــذلــك بعض 
طالبت  اإلسرائيلية  السفارة  وأن  اآلخرين، 
إن  لــه  األحــيــان قيل  باعتقالي، وفــي بعض 

هناك طرفًا إماراتيًا منزعجًا مني، وبالتالي 
ليست  إقليمي.  طابع  ذا  اعتقالي  يكون  قد 
أن  يبدو  ولكن  أكثر،  دقيقة  معلومات  لــدي 
جميع األطــــراف اتــفــقــت عــلــى اعــتــقــالــي بعد 
»صفقة القرن« في األشهر  دوري الرافض لـ
السابقة العتقالي ألنني كنت رافضًا لفكرة 
ــــن فــلــســطــن  ــا تـــبـــقـــى مـ ــ ــلـــى مـ ــيــــاء عـ ــتــ االســ
واستيطانها وطرد أهلها وإعطائهم حلواًل 
مـــالـــيـــة، بــاعــتــبــار أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
أو  املــالــيــة  قــد يقبل فــي لحظة مــا بالحلول 
كان  وطنه.  عن  التخلي  مقابل  في  التنمية 
لــي دور فــاضــح لــســيــاســات دونــالــد تــرامــب 
وجــــاريــــد كـــوشـــنـــر، ولــــلــــدور اإلســـرائـــيـــلـــي، 
ولألسف للدور املصري الذي شارك ووافق 
وحــضــر مــؤتــمــر الــبــحــريــن )الـــــذي ُعــقــد في 
فــشــلــت »صــفــقــة  حــــزيــــران 2019(.  يـــونـــيـــو/ 
الـــقـــرن« وعــلــيــنــا ضــمــان إفــشــالــهــا. وانــتــهــى 
تـــرامـــب وحــــل مــحــلــه الــرئــيــس الــجــديــد جو 
بايدن. وفي تقديري أن لديه رؤية مختلفة، 
التي  املختلفة  الرؤية  وعلينا تشجيع هذه 
تعيد الحقوق وليس مصادرتها، حتى ولو 
أنها ما زالت ضعيفة وما زالت متماهية مع 
املــدى، ولكنه على  أميركية طويلة  سياسة 
األقل أقل عدائية تجاه الشعب الفلسطيني.

مــيــدان الــتــحــريــر ومـــن داخــــل رام الــلــه ومــن 
داخـــل فلسطن، ســـواء فــي مــواجــهــة أدوات 
الــقــمــع والــعــنــف أو ضـــد االحـــتـــال. وخـــال 
األمــن تلوح لي  أجــهــزة  فترة سجني كانت 
وألسرتي بن الفينة واألخــرى أنه يمكنني 
أن أنال حريتي بشرط التنازل عن جنسيتي 
املصرية، وهذا ما رفضته، وتمسكي بحقي 
بجنسيتي جعلني أقضي مدة حبس أطول 

دامت نحو عامن ونصف العام.
فـــوجـــئـــت بـــعـــد تـــســـعـــة أشــــهــــر فــــي الــســجــن 
ــة قــضــيــة جــــديــــدة تــحــمــل  ــ بــضــمــي عـــلـــى ذمـ
للقاضي  ُرفـــعـــت  وبــعــدهــا   2020/570 رقـــم 
الــذي اتخذ قــرارًا بوضع اسمي على قوائم 
ــاب، وعــلــمــت بــاألمــر مــن الــصــحــف في  ــ اإلرهـ
عـــــرض عــلــى الــنــيــابــة ولــم 

ُ
الــســجــن. أنــــا لـــم أ

عــــــرض عــلــى الــقــاضــي 
ُ
ُيــحــقــق مـــعـــي، ولــــم أ

فــــي الـــقـــضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تــــم تــــدويــــري 
والــدي  الضغط على  ازداد  ثــم  ومــن  عليها. 
وتدهورت حالته الصحية كثيرًا، ثم توفيت 
ــــك بـــفـــتـــرة وجـــيـــزة،  ــدة زوجــــتــــي بـــعـــد ذلـ ــ ــ والـ
ــــت ســـريـــعـــًا أن كــــل مــــا يــجــري  ــ حــيــنــهــا أدركـ
هـــو مــحــاولــة لــلــحــد مـــن حــركــتــي وحــريــتــي 
والــطــعــن فـــي مــصــريــتــي عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
جنسيتي املصرية راسخة منذ الــوالدة. أنا 
املــصــريــة ألنني  الجنسية  عــلــى  لــم أحــصــل 
ولـــدت مــصــريــًا، وعــشــت مــصــريــًا، أنـــا فعليًا 

وأنا  إال  الفلسطيني  السفر  أحمل جــواز  لم 
والحقيقة  عمري.  من  وعشرين  الثالثة  في 
هـــي أن الــجــنــســيــة الــتــي حــصــلــت عــلــيــه هي 
املــصــريــة.  ولــيــســت  الفلسطينية  الجنسية 
ــتــــزاز  لـــكـــن كـــنـــت مـــضـــطـــرًا تـــحـــت وطــــــأة االبــ
)التنازل  الخطوة  هــذه  آخــذ  ألن  باالعتقال 
مفاوضات  وبــدأت  املصرية(،  الجنسية  عن 
اســتــمــرت مــعــي فــي الــســجــن ملـــدة شــهــر قبل 
إطــــاق ســراحــي إلجـــبـــاري عــن الــتــنــازل عن 

الجنسية والترحيل خارج الباد.

■ أصــبــحــت اآلن مــضــطــرًا الســتــكــمــال نــشــاطــك 
السياسي من الخارج. كيف تخطط لذلك؟

بــالــطــبــع ســيــكــون لــي دوري الــســيــاســي من 
خال مكاني الجديد الذي أصبحت مجبرًا 
عــلــيــه اآلن، ولــكــنــي حــتــى الــلــحــظــة مـــا زلــت 
بحاجة للتفكير بروية في بلورة هذا الدور، 
لكي أضمد  البداية بحاجة ماسة  فــي  وأنــا 
مــرارة تلك األيــام التي كنت بعيدًا فيها عن 
زوجتي وأســرتــي، لكن هــذا ال ينفي نهائيًا 
املــقــاطــعــة  االلـــــتـــــزام بــحــمــلــة BDS )حــــركــــة 
الــتــي شــاركــُت فيها بشكل فاعل،  الــدولــيــة( 
واستخدمُت  الوحيدة،  األداة  تكن  لم  ولكن 

أدوات أخرى للنشاط السياسي. 
أنــا مــا زلــت مؤمنًا بــشــدة بالحملة وداعــمــًا 
حقيقية  شعبية  سلمية  أداة  ــا  ــ وأراهـ لــهــا، 

تـــرفـــض االســتــعــمــار وتـــرفـــض قــمــع حــقــوق 
اإلنسان.

أود أن أضــيــف أنـــه لــألســف ولــحــســن الحظ 
في الوقت نفسه أن اعتقالي ومن مثلي من 
السلمين واملــعــروفــن  املــدنــيــن  الــنــاشــطــن 
مـــثـــل الـــبـــرملـــانـــي الـــســـابـــق زيـــــــاد الــعــلــيــمــي 
ــاب مـــن قبل  ــاإلرهـ ــإن اتــهــامــنــا بـ ــن، فـ ــريـ وآخـ
 
ً
دليا كــان  بلداننا  فــي  الحاكمة  السلطات 

الـــذي يقمع حرية  القمع  جــديــدًا على نــظــام 
الــــرأي والــتــعــبــيــر ويــســتــخــدم تــهــم اإلرهــــاب 
ضد كل من يناضل سلميًا. هذه رسالة في 
رأيي مهم أن يدركها آالف الناس اآلخرين، 
بأن هذه التهم ملجرد القمع والتنكيل فقط 

باملعارضن السلمين.

■ توقف كثيرون عند إصــرار زوجتك وتفانيها 
الحقوقية  ــراف  األطـ كافة  دفــع  على  التصميم  فــي 
والدولية للضغط من أجل إطالق سراحك. حدثنا 

عن مشاعرك هنا؟
أعتقد أنــه ال يمكنني أن أصــف بشكل واٍف 
كــــل مــــا فــعــلــتــه زوجــــتــــي ســيــلــن شـــعـــث مــن 
أجلي، وهي فرنسية الجنسية، إذ غمرتني 
والصمود،  اإلرادة  وقـــوة  وااللــتــزام  بالحب 
في رأيي إنه تاريخي وتفاٍن لن أنساه مطلقًا 
مدى الحياة. كانت ملتزمة بمعركة وحملة 
واضــحــة، للضغط مــن أجــل إطــاق سراحي 

رصد

اعتداءات للمستوطنين 
واعتقاالت في مناطق 

عدة بالضفة

شعث: سيكون لي 
دور سياسي من 

خالل مكاني الجديد 
)حسام الصياد(

رامي شعث
السفارة اإلسرائيلية في 

القاهرة طالبت باعتقالي

اضطررت للتنازل عن الجنسية 
المصرية تحت وطأة االبتزاز

¶ رامي شعث هو ناشط 
سياسي وحقوقي، ولد 

عام 1971.
¶ عمل مستشارًا سياسيًا 

للرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات. وفي أواخر 
فترة التسعينيات وعقب 

فشل المفاوضات 
الفلسطينية اإلسرائيلية، 

انسحب رامي من العمل 
السياسي الفلسطيني 

الرسمي.
¶ انضم رامي إلى تحالف 

الناشطين الذين انخرطوا في 
ثورة يناير/ كانون الثاني 2011. 

في السنوات التالية، ساعد 
في تأسيس مجموعة 

من الحركات واالئتالفات 
التي لعبت دورًا نشطًا في 

االنتقال الديمقراطي للبالد، 
بما في ذلك حزب الدستور، 

الذي عمل كأمين عام له 
قبل إنشائه الرسمي.

¶ عام 2015، شارك في 

تأسيس حركة مقاطعة 
إسرائيل في مصر.

سيرة

املشترك طويل املدى. لكن هذا لن يحدث في 
ظــل عــدم االســتــقــرار السياسي فــي املنطقة، 
يكون  ما  دائمًا  السياسي  االستقرار  وعــدم 
موجودًا في بلدان ال تحترم حقوق اإلنسان.

في  الفلسطينية  للسلطة  دور  هــنــاك  كــان  هــل   ■
التدخل أو الوساطة إلطالق سراحك؟

ــلـــطـــات فــي  لــــألســــف الـــشـــديـــد لــــم تـــــــوِل الـــسـ
مـــصـــر اهـــتـــمـــامـــًا كـــبـــيـــرًا لـــوســـاطـــة الــســلــطــة 
إن  لــي  قيل  وقــد  فــي قضيتي.  الفلسطينية 
لها 

ّ
تدخ لكن  لت، 

ّ
تدخ الفلسطينية  السلطة 

لم يكن مؤثرًا، والحقيقة أنه ليس فقط ألن 
نــبــيــل شــعــث شــخــصــيــة فلسطينية  ــــدي  والـ
مـــنـــاصـــب عـــديـــدة  أدار  مـــرمـــوقـــة  ســيــاســيــة 
كنت  أيــضــًا  ــا  أنـ الفلسطينية،  الــســلــطــة  فــي 
الــراحــل ياسر  الــرئــيــس  لفترة مــا قريبًا مــن 
عرفات. طوال عمري أنا ناشط في القضية 
ــم اعــتــقــالــي عــلــى خلفية  الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــ
حملة مقاطعة إسرائيل وعلى رفض »صفقة 
القرن«. وبالتالي كانت هناك أسباب عديدة 
ل وبقوة 

ّ
للتدخ الفلسطينية  السلطة  تدعو 

لإلفراج عني.

أنــه أصبح لديك علم مــن خــالل األخبار  أتــوقــع   ■
ــعــهــا عـــدد مــن الـــدول 

ّ
بــاتــفــاقــيــات التطبيع الــتــي وق

العربية مــع إســرائــيــل. كيف كــان وقــع ذلــك عليك 
وأنت سجني؟

كـــان وقــعــه حــزيــنــًا جـــدًا، ولـــم يـــأت فــي إطــار 
الحقيقية  الــقــرن«  »صفقة  الــقــرن«.  »صفقة 
الــتــي أعلنها تــرامــب لــم يــكــن لــهــا أي عاقة 
بالقضية الفلسطينية، بالعكس كان دورها 
الوحيد هو إهدار كل الحقوق الفلسطينية 
ــراع  ــ ــــصــ ــــدف اإلعـــــــــــــان عـــــــن انـــــتـــــهـــــاء الــ ــهــ ــ بــ
حقوق  بمصادرة  اإلسرائيلي  الفلسطيني 
الشعب الفلسطيني، والهدف الرئيسي هو 
إعــان تحالف عربي إسرائيلي في املنطقة 
يــخــدم رؤيــــة تـــرامـــب وكــوشــنــر الــعــنــصــريــة 
وخــلــق أزمــــات عــربــيــة-عــربــيــة وتـــحـــارب في 
ي وشيعي. حان وقت إلغاء هذه 

ّ
محور سن

الــعــاقــات وربــطــهــا بشكل مــبــاشــر بحقوق 
الشعب الفلسطيني. نحن ال نطلب هذا فقط 
من الدول العربية التي طّبعت مع إسرائيل، 
لكن أطالب حتى من الدول الغربية والدول 
األفــريــقــيــة تــحــديــد ووقــــف ومــنــع ومــعــاقــبــة 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى جـــرائـــمـــهـــا حـــتـــى تــمــتــثــل 

للقانون الدولي.

األميركية  اإلدارة  لتغيير طريقة تفكير  أن هناك حاجة  رامي شعث  يرى 
يعد  »لم  ويضيف:  األوســط.  الشرق  حول  األوروبية  اإلدارات  وبعض 
العالم  في  الموجودة  والديكتاتورية  االحتالل  ثنائية  استمرار  ممكنًا 
»ذروة  أن  إلى  ويلفت  علينا«.  وسيطرة  حكم  أداة  باعتبارها  العربي 
اإلدارة  لكن  ترامب،  دونالد  حكم  أثناء  كانت  إلسرائيل  األميركي  الدعم 
بالتدريج  الرؤية، وتحاول  ترامب هذه  ال تشارك  الجديدة  الديمقراطية 

االلتزام ببعض أطر القانون الدولي«.

ثنائية االحتالل والديكتاتورية

على  »إجباري  إن  شعث  رامــي  يقول 
يجبرني  لن  ورقيًا  جنسيتي  عن  التنازل 
ويتوجه  مصري«.  غير  أكون  أن  على 
»يــدي  بالقول  المصرية  للسلطات 
إلى  للعودة  دائمًا  لكم  مــمــدودة 
ويمنع  ــا  ــالدن ب يبني  وطــنــي  مــســار 
القومي،  أمننا  ويحمي  اختراقها 
وهذا لن يحصل إال في وطن يحافظ 
بمؤسسة  مواطنيه،  كــرامــة  على 
تحافظ على حرية مواطنينا في الرأي 
ونقاش  واسع  حوار  بخلق  والتعبير، 

حول اختالفاتنا وليس بقمعها«.

لحوار حول 
االختالفات

أجرتها من باريسمقابلة
سوالفة مجدي

تواصل قوات االحتالل إغالق طرق برقة بالسواتر الترابية )نضال اشتية/األناضول(

محادثات السيسي وبن زايد: العالقات الثنائية واليمن وسد النهضة

القاهرة ــ العربي الجديد

رسائل عديدة حملتها زيارة الرئيس املصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، املــفــاجــئــة لـــإلمـــارات 
أمس األربعاء، والتي تخللها اجتماعه بولي 
عهد أبوظبي محمد بن زايــد، خصوصًا في 
 مساع إماراتية إلعادة العاقات مع مصر 

ّ
ظل

لسابق عهدها لناحية توّحد املواقف.
»العربي  لـ دبلوماسي مصري،  وقــال مصدر 
الجديد«، إن اإلمارات عرضت أخيرًا، تجاوبًا 
مـــع مــطــالــب مــصــريــة ســـابـــقـــة، بــتــقــديــم دعــم 
مالي، عبر وديعة دوالرية في البنك املركزي 
املــصــري. ولــفــت إلـــى أن الــتــحــول الــجــديــد في 
التهديدات  يأتي في ضوء  اإلماراتي  املوقف 
والصعوبات األمنية التي تواجهها أبوظبي 
أخيرًا. وكشف املصدر أنه إضافة إلبداء ولي 
عــهــد أبــوظــبــي، مــوافــقــة مــبــدئــيــة عــلــى تلبية 
املطلب املصري بحزمة مساعدات اقتصادية، 

ــارات عــرضــهــا لــلــوســاطــة مــجــددًا  ــ جـــددت اإلمـ
الــوصــول لحل في أزمــة سد  واملساعدة على 
مــمــا تملكه من  انــطــاقــًا  اإلثــيــوبــي،  النهضة 
وأشــار  اإلثيوبية.  الحكومة  لــدى  كبير  نفوذ 
املصدر إلى أن هناك مساعي إماراتية أخيرًا، 
بــعــد الــتــقــارب املــصــري الــســعــودي مــن جهة، 
والــتــحــّســن فــي الــعــاقــات املــصــريــة القطرية 
من جهة أخرى، إلعادة العاقات مع القاهرة 

لسابق عهدها لناحية توّحد املواقف.
توترًا  شهدت  البلدين  بن  العاقات  وكانت 
مكتومًا على وقع التباين في الرؤى الخاصة 
ــلــــت ذروة  بـــقـــضـــايـــا املـــنـــطـــقـــة، بـــعـــدمـــا وصــ
العسكري  الدعم  أبوظبي  بتقديم  الخافات 
إلــــى رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلثـــيـــوبـــي أبــــي أحــمــد، 

ملواجهة متمردي إقليم تيغراي الشمالي.
وجاءت زيارة السيسي، التي سبقتها زيارة 
وفـــد ســيــاســي وإعــامــي مــصــري مــدفــوع من 
جــهــاز املــخــابــرات الــعــامــة، لتلطيف األجـــواء 
بــن البلدين، وســط وعـــود إمــاراتــيــة بتقديم 
دعم مالي جديد ملصر، وإبداء حسن النوايا، 
فــي الــوقــت الــذي تــدرك فيه أبوظبي الحاجة 

ملواقف القاهرة الداعمة في قضايا اإلقليم.
وأكـــد السيسي أمــس خــال لقائه ولــي عهد 
أبــوظــبــي محمد بــن زايــــد، »إدانــــة مــصــر ألي 
عــمــل إرهــــابــــي تــقــتــرفــه مــلــيــشــيــا الــحــوثــيــن 
ــقـــرار وســـامـــة دولـــة  ــتـ الســـتـــهـــداف أمــــن واسـ
اإلمـــــــــــــارات ومــــواطــــنــــيــــهــــا«، بـــحـــســـب بـــيـــان 

ــــط«.  تــشــهــدهــا حــالــيــًا مــنــطــقــة الـــشـــرق األوسـ
ــد بــــن زايــــــد عـــلـــى »الــتــقــديــر  ــ ــبـــه، أكـ ــانـ مــــن جـ
ــحــــوري  ــيـــجـــي واملــ ــتـــراتـ ــدور االسـ ــلــ ــغ لــ ــالـ ــبـ الـ
قــيــادة السيسي،  الــذي تقوم بــه مصر تحت 
فــي حــمــايــة األمـــن الــقــومــي الــعــربــي والــدفــاع 
عــن قضايا األمـــة الــعــربــيــة، ومــســاعــي مصر 
الدؤوبة في سبيل ترسيخ األمن واالستقرار 
والــتــنــمــيــة فـــي املــنــطــقــة، وارتــــكــــازًا عــلــى ثقل 
الساحة  على  ومقوماته  ومحوريته  دورهــا 

للرئاسة املــصــريــة. وشـــدد على »دعـــم مصر 
ــن إجـــــــــراءات  ــ ــا تـــتـــخـــذه اإلمــــــــــــارات مـ ــ لـــكـــل مـ
يستهدفها«.  إرهــابــي  عمل  أي  مــع  للتعامل 
»حــريــصــة على  أن مصر  السيسي  وأضـــاف 
تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، 
واألمــة  الشقيقن  الشعبن  مصلحة  فيه  ملــا 
 مـــن خـــال تــكــثــيــف وتــيــرة 

ً
الــعــربــيــة، خـــاصـــة

انعقاد اللقاءات الثنائية، للتنسيق الحثيث 
واملــتــبــادل تــجــاه الــتــطــورات املــتــاحــقــة التي 

اإلقليمية«. من جهته، ذكر املتحدث الرسمي 
ــة املــــصــــريــــة الـــســـفـــيـــر بــســام  ــاســ ــرئــ بــــاســــم الــ
راضــــــي، أنــــه تـــم خــــال لـــقـــاء الــســيــســي وبــن 
العاقات  جــوانــب  بمختلف  التباحث  زايـــد، 
 عن التشاور إزاء مستجدات 

ً
الثنائية، فضا

القضايا ذات االهتمام املشترك على الساحة 
 ليبيا واليمن. وأشــار إلى 

ً
اإلقليمية، خاصة

أنـــه »تـــم الــتــوافــق عــلــى أن مـــســـارات الــحــلــول 
السياسية هي األساس لحل تلك القضايا«.

ــار إلـــى »مــا  وأوضــــح راضـــي أن السيسي أشـ
لألمن  امــتــداد  مــن  الخليج  دول  أمـــن  يشكله 
ــدم الــســمــاح  ــ ــــري«، مــــؤكــــدًا »عــ ــــصـ الـــقـــومـــي املـ
باملساس به والتصدي بفعالية ملا يتعرض 
له من تهديدات، ورفض أي ممارسات تسعى 

إلى زعزعة االستقرار«.
مــن جــانــبــه، أشــــار ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، وفــق 
راضي، إلى »تطابق موقف باده مع الجهود 
ــنــــزاعــــات فــي  املـــصـــريـــة لــتــســويــة مــخــتــلــف الــ
القومي  املنطقة«، مشددًا على »تاحم األمــن 
املشترك لكا البلدين«، وعلى أن مصر »ستظل 
باملنطقة«.  لإلمارات  املحوري  الشريك  دائمًا 
وأكد الجانبان »مواصلة العمل معًا من أجل 
التصدي للتدخات اإلقليمية ومحاوالت بث 
الفرقة والتقسيم بن دول املنطقة، والتعاون 
تتعرض  التي  والتحديات  املخاطر  ملواجهة 
اإلرهــاب  رأســهــا  وعلى  العربية،  املنطقة  لها 

والدول الداعمة له«. بن زايد مستقبًال السيسي أمس )صفحة الرئاسة المصرية على فيسبوك(

تقرير

حّل الرئيس عبد الفتاح 
السيسي أمس األربعاء، 

في اإلمارات، حيث عقد 
مباحثات مع ولي عهد 

أبوظبي محمد بن زايد

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

Thursday 27 January 2022 Thursday 27 January 2022
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الحكومة اإلثيوبية 
توافق على رفع 

حالة الطوارئ
ــتــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء  ــكــ أعــــــلــــــن مــ
اإلثيوبي أبي أحمد )الصورة(، في 
بـــيـــان، أمـــس األربــــعــــاء، أن مجلس 
الــــــــــــوزراء وافــــــــق عـــلـــى رفــــــع حـــالـــة 
الطوارئ التي سبق أن فرضها ملدة 
ستة أشهر، قبل انتهاء املدة املقررة 
قــد فرضت  لــهــا. وكــانــت السلطات 
ــبـــر/  ــــي نـــوفـــمـ ــة الـــــــطـــــــوارئ فــ ــ ــالـ ــ حـ
تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، بــعــدمــا 
أعــلــنــت قـــــوات مـــن إقــلــيــم تــيــغــراي 
خــارج  مناطق  على  استولت  أنها 
ــيـــم، وتــــــدرس الـــزحـــف صــوب  ــلـ اإلقـ

العاصمة أديس أبابا.
)رويترز(

البرلمان الكويتي يجدد 
الثقة بوزير الدفاع

ــــان(  ــرملـ ــ ــبـ ــ ــلـــس األمــــــــة )الـ ــدد مـــجـ ــ ــ جـ
ــاء، الــثــقــة  ــ ــعـ ــ الـــكـــويـــتـــي، أمــــس األربـ
بنائب رئيس الــوزراء وزير الدفاع 
حــمــد جــابــر الــعــلــي، بــعــدمــا رفــض 
ــرح الـــثـــقـــة بــــه مــقــابــل  ــ 23 نـــائـــبـــًا طـ
18 مــؤيــدًا مــن إجــمــالــي الــحــضــور، 
وعــددهــم 41 نــائــبــًا. وجـــاء تجديد 
بعد  الكويتي  الــدفــاع  بوزير  الثقة 
مــنــاقــشــة االســـتـــجـــواب الــــذي تــقــدم 
به النائب حمدان العازمي للعلي، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة دخــــــــول املــــــــــرأة إلــــى 
الــجــيــش، وقــضــايــا أخــــرى تتعلق 
بفساد صفقات الساح وعدم طرد 
غير الكويتين العاملن في وزارة 

الدفاع.
)العربي الجديد(

 
المغرب: توقيف 

شخصين يُشتبه 
بارتباطهما بـ»داعش«

أوقفت أجهزة األمن املغربية، أمس 
ــاء، شــخــصــن ُيــشــتــبــه فــي  ــ ــعــ ــ األربــ
ارتباطهما بخلية إرهابية موالية 
ــال املــكــتــب  ــ لــتــنــظــيــم »داعـــــــــش«. وقــ
املركزي لألبحاث القضائية، التابع 
لــلــمــديــريــة الــعــامــة ملــراقــبــة الــتــراب 
الـــوطـــنـــي )املـــخـــابـــرات الــداخــلــيــة(، 
إنــــه تــمــكــن مـــن تــوقــيــف شخصن 
وذلــك  املــتــطــرف،  بالفكر  متشبعن 
لــاشــتــبــاه فــي ارتــبــاطــهــمــا بخلية 

موالية لتنظيم »داعش«.
)العربي الجديد(

 
األردن: سجن 

العجارمة 12 سنة
أصـــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة أمــــــــن الـــــدولـــــة 
األردنـــــــيـــــــة )مـــحـــكـــمـــة عـــســـكـــريـــة(، 
أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، حـــكـــمـــهـــا عــلــى 
العجارمة  أســامــة  السابق  النائب 
بـــاألشـــغـــال املــؤقــتــة ملــــدة 12 ســنــة، 
ــة، بــعــد  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ودفــــــــــع رســــــــــوم املـ
من  إلــيــه  املــســنــدة  بالتهم  تجريمه 
ــتـــي تتضمن  الـــعـــامـــة، والـ الــنــيــابــة 
ارتكابه مع متهمن آخرين )لم يتم 
تحديد عددهم(، أفعااًل من شأنها 
تــعــريــض ســـامـــة املــجــتــمــع وأمــنــه 
للخطر وإحــداث الفتنة، باإلضافة 
األردنــي  العاهل  تهديد حياة  إلــى 

عبد الله الثاني.
)العربي الجديد(

 
روسيا: شقيق نافالني 

على قائمة المطلوبين

الروسية،  الداخلية  وزارة  أدرجــت 
أمس األربعاء، اسم أوليغ نافالني 
الشقيق األصغر  )الــصــورة(، وهــو 
لـــــلـــــمـــــعـــــارض املــــعــــتــــقــــل مــــؤســــس 
ــة الــــفــــســــاد«  ــحــ ــافــ ــكــ »صـــــــنـــــــدوق مــ
ــلـــى قــائــمــة  ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي، عـ
مخالفة  قضية  وُرفَعت  املطلوبن. 
بعد  الوبائية   - الصحية  الــقــواعــد 
ــيــــر املــــصــــرح بــهــا«  الـــتـــظـــاهـــرة »غــ
دعـــمـــًا أللــيــكــســي نــافــالــنــي فـــي 23 
وفي   .2021 الثاني  كانون  يناير/ 
دين أوليغ 

ُ
أغسطس/ آب املاضي، أ

بــتــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى مــخــالــفــة 
ــيـــة،  ــائـ ــوبـ األصـــــــــول الـــصـــحـــيـــة - الـ
وصـــدر بحقه حــكــم بــالــســجــن ملــدة 

عام مع وقف التنفيذ.
)العربي الجديد(

لطالما انتقد سعيّد 
الدستور واعتبره سببًا 

في التعطيل

دعوة لحل معضلة 
أسرى »داعش« عبر 

إنشاء محكمة خاصة

نجح الدستور في 
تأمين االنتقال السياسي 

بمختلف المحطات

فضل عبد الغني: 
ألسرى داعش حقوق 

ال يجوز انتزاعها 

تونس ـ آدم يوسف

للمصادقة  الثامنة  الــذكــرى  تحل 
الثانية  الجمهورية  دستور  على 
الـــــيـــــوم، 27 يـــنـــايـــر/  ــونــــس  ــــي تــ فـ
كانون الثاني، وسط أزمة سياسية متعددة 
املـــطـــّبـــات، تــعــّمــقــت مــعــاملــهــا مــنــذ انـــقـــاب 25 
يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز املــــاضــــي، بــتــعــلــيــق الــرئــيــس 
التونسي قيس سعّيد العمل بغالبية أبواب 
األحـــزاب  تقييمات  وتختلف  الــدســتــور.  هــذا 
الــســيــاســيــة لــهــذا الـــدســـتـــور واألزمـــــــات الــتــي 
تلته، بن من يرى عطبًا في بنوده، وبن من 
لــلــمــمــارســات السياسية والــصــراع  ــرّد ذلـــك  يـ
على السلطة. ونجح دستور 2014 في تأمن 
ــبــــاد بــمــخــتــلــف  االنـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي فــــي الــ
املــحــطــات االنــتــخــابــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
اســتــكــمــال مــؤســســاتــه وأركـــانـــه مــن الهيئات 
السياسيون  الفاعلون  فشل  إذ  الدستورية، 
البناء  استكمال  فــي  8 ســنــوات  امــتــداد  على 
ــــوري الــــضــــامــــن لـــــتـــــوازن الـــســـلـــطـــات  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ولــحــمــايــة الــنــظــام الــجــمــهــوري الــديــمــقــراطــي 

الذي يؤسس له دستور 2014.
ــتـــقـــد هـــــذا الـــدســـتـــور  ــّيـــد لـــطـــاملـــا انـ لـــكـــن ســـعـ
واعتبره سببًا في تعطيل الباد وفي اختال 
 فـــي أكــثــر 

ً
الــســلــطــات وتــعــثــر الــتــنــمــيــة، قـــائـــا

مــن مناسبة إنــه صيغ على مــقــاس األحـــزاب 
الــتــي وضــعــتــه، مــتــهــمــًا بــالــخــصــوص حــركــة 
الــنــهــضــة وحــلــفــاءهــا. وأقـــــدم ســعــّيــد فـــي 25 
االستثناء،  إعــان حالة  املــاضــي على  يوليو 
 بذلك 

ً
معتمدًا البند 80 من الدستور، ومعطا

ثم  املشيشي.   حكومة هشام 
ً
البرملان ومقيا

عــمــد فـــي 22 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املـــاضـــي إلــى 
مبقيًا على  الــدســتــور،  أبـــواب  غالبية  تعليق 
الــبــابــن الــخــاصــن بالحقوق والــحــريــات، ما 
انقابًا  واملنظمات  األحــزاب  غالبية  اعتبرته 
بعدها،  بالسلطات.  وانــفــرادًا  الدستور  على 
األول  كــانــون  14 ديسمبر/  فــي  أعــلــن سعّيد 
املاضي، عن مواعيد سياسية لتعديل نظام 
الحكم واستبدال الدستور وإجراء انتخابات 
باستشارة  تنطلق  الحالي،  العام  نهاية  في 
صياغتها  تتم  مقترحات  لجمع  إلكترونية 
وتجميعها من هيئة صياغة لم يكشف عنها 
بــعــد، وُيــعــرض الــنــص على استفتاء فــي 25 
لــكــن غالبية مكونات  املــقــبــل.  تــمــوز  يــولــيــو/ 

والعديد من املؤسسات الدستورية األخرى«. 
أنــه »لــم يتم احترام الدستور  العياري  ورأت 
منذ 2014، وحتى الرئيس سعّيد لم يحترمه، 
الخاص   80 للبند  تطبيقه  فــي  حــدث  مثلما 
بــإعــان الــحــالــة االســتــثــنــائــيــة«، مــشــيــرة إلــى 
أن املـــرســـوم 117 الــــذي أصـــــدره بــعــد ذلــــك ال 
يــجــب. واعتبرت  الــدســتــور كما  يحترم نــص 
ليس  سعّيد  من  الدستور  تعديل  »مسار  أن 
واضحًا، فالتواريخ والرزنامة املقترحة ليس 
فيها مضمون واضح، واالستشارة الوطنية 

ارتجالية وغير مدروسة«.
ــــزب آفــــــاق تـــونـــس ريـــم  ــيـــس حـ ــا نـــائـــبـــة رئـ ــ أمـ
»الـــعـــربـــي  ـــ مـــحـــجـــوب، فـــــــرأت فــــي تـــصـــريـــح لـ
ــنـــاك مــشــكــلــة مــــزدوجــــة في  الـــجـــديـــد«، أن »هـ
 8 يــصــمــد خـــــال  دســــتــــور 2014 جــعــلــتــه ال 
ــوات«. وأوضـــــحـــــت أن »هــــنــــاك مــشــكــلــة  ــ ــنــ ــ ســ
فـــي الــنــظــام الــســيــاســي الــهــجــن الــــذي يقسم 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة إلـــى رأســــن، إلـــى جانب 
ــانــــون االنـــتـــخـــابـــي الـــــــذي خــلــق  ــقــ مـــشـــاكـــل الــ
تشتتًا في املشهد، باإلضافة إلى األشخاص 
ــكـــم ووظـــــفـــــوه لــخــدمــة  الــــذيــــن مـــــارســـــوا الـــحـ
مــآرب شخصية بعيدة كل البعد عن أهــداف 
أن  محجوب  ورأت  واستحقاقاتها«.  الــثــورة 
»املــشــكــلــة الــتــي تــعــيــشــهــا الـــبـــاد عــمــيــقــة وال 
أن تنسب لجهة من دون جهة أخــرى،  يمكن 
الفتة  الــدســتــور«،  لنص  املسؤولية  وتحميل 
إلــى أن حــزب آفــاق تونس ضد »سير رئيس 
تغيير  ومحاولة  بالرأي  املنفرد  الجمهورية 

الدستور بهذه الطريقة«.
رئيس كتلة حزب تحيا تونس، عضو مبادرة 

الطيف السياسي واملدني في تونس رفضت 
املنظومة  لتعديل  أعلنه سعّيد  الــذي  املــســار 
الدستورية والسياسية بشكل منفرد، وسط 

تحذيرات من عودة االستبداد إلى الباد.
وتتباين وجــهــات النظر الــيــوم بــن األحــزاب 
ــاف الــســيــاســيــة املــخــتــلــفــة فـــي تــونــس  ــيـ واألطـ
حول تقييم هذا الدستور وبنوده منذ إقراره. 
الــقــيــادي فــي حــركــة الــنــهــضــة، عــضــو مجلس 
الشورى محسن السوادني، أكد في تصريح 
التونسي  »الدستور  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
عــلــى قـــدر جــيــد مــن الــتــمــاســك والــتــكــامــل بن 
بنوده، إذ ساهمت في وضعه أفضل النخب 
الــوطــنــيــة والـــعـــاملـــيـــة، وحـــصـــل عــلــى إجــمــاع 
عــــاٍل جـــدًا داخــــل املــجــلــس الــتــأســيــســي، وكــان 
 إشـــادة عاملية بـــارزة«. وأضـــاف أن هذا 

ّ
محل

الدستور »صيغ على خلفية تحصن الحكم 
من االستبداد وسّد املنافذ على عودة الحكم 
الـــفـــردي«. لــكــن الــســودانــي اســتــدرك بـــأن هــذا 
ــتـــور »يـــنـــطـــوي عــلــى بــعــض الـــثـــغـــرات،  الـــدسـ
املــمــارســة، مــن بينها  وهــي ال تظهر إال بعد 
عـــة بــشــكــل يــحــّد مــن نجاعة 

ّ
أن الــســلــطــة مـــوز

القرار وسرعته وقوته، كما أن وضع القوات 
املــســلــحــة تــحــت إمــــرة شــخــص واحــــد يحمل 
األجــهــزة«.  لتلك  الــفــردي  التوظيف  مــحــاذيــر 
»اعـــتـــلـــى ســدة  أن ســعــّيــد  الـــســـودانـــي  ورأى 
الحكم بفضل الدستور وأقسم على احترامه، 
وأدى اليمن أمــام الــبــرملــان، ثــم أقــدم على ما 
يخالف ذلك تمامًا، فيما كان بوسعه أن يدعو 

إلى حوار وطني ويشرف عليه«.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت الــنــائــبــة عــن حـــزب التيار 
»الــعــربــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي مــنــيــرة الـــعـــيـــاري، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن »مـــوقـــف الــتــيــار الــديــمــقــراطــي 
يقوم على أن الدستور فيه بعض النواقص، 
وتــحــدثــنــا حــتــى قــبــل 25 يــولــيــو عــن ضـــرورة 
تقديم  عــدم  واستغربنا  وتعديله،  تحسينه 
الـــدســـتـــور  ــتـــعـــديـــل  لـ ــادرة  ــ ــبــ ــ ــيــــس أي مــ ــرئــ الــ
ــكــــمــــه«. وأردفــــــــــت »نـــحـــن  ــــن حــ ــــي ســـنـــتـــن مـ فـ
ــيـــس ســـبـــبـــًا فــي  ــور لـ ــتــ ــدســ ــأن الــ ــ مــــؤمــــنــــون بــ
منذ  الــبــاد  تعيشها  التي  السياسية  األزمـــة 
السياسية  »املــمــارســات  أن  معتبرة   ،»2014
هــي الــســبــب، فتطبيق الــدســتــور لــم يــكــن في 
املــســتــوى الــكــافــي للحكم عــلــيــه، ألنـــه لــم يتم 
احترامه،  يتم  ولــم  منه  مهمة  أجـــزاء  تطبيق 
خــصــوصــًا عـــدم إرســــاء املحكمة الــدســتــوريــة 

الــلــقــاء الــوطــنــي لــإلنــقــاذ مصطفى بــن أحــمــد، 
»العربي الجديد«، إلى أن  أشار في تصريح لـ
»هناك إشكااًل في طبيعة النظام السياسي، إذ 
يقوم على سلطة متعددة الرؤوس نظرًا لعدم 
التونسي ولــإلرث السياسي  ماءمته للواقع 
الــذي  الــتــونــســي  للشعب  بالنسبة  والــثــقــافــي 
اعتاد على سلطة يرمز لها رئيس وقبله باي 
أال يجد  السهل  )وال(«. وأضـــاف: »ليس من 
الشعب هذا الرمز وهذه املرجعية، ولكن ما 
عدا ذلك فهو كباقي الدساتير يحمل نقاطًا 
إيجابية حول الحريات والسلطة القضائية 
واملــــســــاواة«، مشيرًا  الضمير  وحـــول حــريــة 
ــاط الـــضـــعـــف تــســتــحــق بــعــض  ــقــ إلـــــى أن »نــ
التعديل«. ورأى بن أحمد أنه »يمكن اعتبار 
الــدســتــور سببًا فــي مــا وصــلــت إلــيــه الــبــاد 
يـــولـــيـــو، خــصــوصــًا جـــانـــب تشكيل  فـــي 25 
الــحــكــومــة بــتــســّبــبــهــا فـــي تــعــطــيــل ونـــزاعـــات 

وعبر اختيارات تكون هزيلة«.
ولفت القيادي في حركة الشعب عبد الرزاق 
»العربي الجديد«، إلى  عويدات، في تصريح لـ
أن »ما يميز دستور 2014 هي الحريات التي 
نــاضــل مـــن أجــلــهــا الــشــعــب، وكــــان الــهــاجــس 
الذي يحدو الجميع هو إحداث سلطة بعيدًا 
عــن االســتــبــداد، مــن خـــال التفكير فــي خلق 
ــــوازن بـــن الـــرئـــاســـات )رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  تـ
لــدرجــة أن كــل رئيس  والحكومة والــبــرملــان(، 
أصبح أقــدر على التعطيل منه على البناء«. 
لكل رئيس  املمنوحة  »الصاحيات  أن  ورأى 
قــادر على اإلنجاز إال بمساعدة  تجعله غير 
أكثر  التعطيل  تــكــون عقلية  وعــنــدمــا  اآلخـــر، 
الباد«. وأعلن عويدات  تتقّدم  لن  البناء  من 
أن »حركة الشعب تؤيد وجهة نظر الرئيس 
سعّيد التي تعتبر الدستور عنصر تعطيل«، 

وتابع »نعتبر أنه ال بد من تعديل الدستور، 
وهـــذا ضـــروري وحتمي لــلــخــروج مــن األزمــة 
والعطالة، فمنذ 2011 وحتى 2021 لم يضف 
شيء في تونس إال على مستوى الحريات«. 
الــدســتــور  تــعــديــل  ــة  ــيـ »آلـ أن  عــــويــــدات  ورأى 
يجب أن تكون على قاعدة حوار حقيقي بن 
لـ25 يوليو«،  املؤمنن بالتعديل واملساندين 
مستدركًا بأن »خيار االستشارة اإللكترونية 
غير مــجــٍد أمـــام تــعــدد األجــوبــة، وهــي ليست 

آلية علمية وشفافة«.
ــيــــادي فــــي حـــــزب ائــــتــــاف الـــكـــرامـــة  ــقــ لـــكـــن الــ
»العربي  مــع  فــي حديث  الهاشمي رأى  زيــاد 
الجديد«، أن »عــدم صمود دستور 2014 هو 
نتيجة عدم استكمال املؤسسات الحامية له 
أنه  واعتبر  الدستورية«.  املحكمة  غــرار  على 
»لم تكن هناك رغبة سياسية من ِقبل برملان 
2014 الستكمال الهيئات الدستورية، والتي 
لــو كانت مــوجــودة ملــا تــم االنقاب  للمفارقة 
على الدستور وإرادة الشعب من ِقبل سعّيد 
ــذا الــــفــــراغ املــؤســســاتــي في  الـــــذي اســتــغــل هــ
وتابع:  الــدســتــور«.  بتأويل  الــدولــة واستفرد 
»لــيــس بــالــدســتــور أعــطــاب، ولــكــن كــمــا تقول 
الــعــرب: مــا ذنــب الــقــانــون إذا أخطأ القاضي. 
فــــــاإلرادة الــســيــاســيــة كــانــت غــائــبــة فـــي فــتــرة 
ــن بــعــدهــا مـــن ِقـــبـــل ســعــّيــد  ــرملـــان 2014 ومــ بـ
جــمــيــع  ــــل 

ّ
عــــط إذ   ،2019 الــــعــــام  مــــن  ــداء  ــ ــتـ ــ ابـ

املـــحـــاوالت الســتــكــمــال الــهــيــئــات الــدســتــوريــة 
وعلى رأسها املحكمة الدستورية، بالتنسيق 
مع حزامه البرملاني املتكون من عبير موسي 
ورأى  الشعب«.  وحركة  الديمقراطي  والتيار 
أنـــه »بــاســتــهــداف دســتــور الــبــاد، اســتــهــداف 
استهداف  والخطير  الديمقراطية،  للتجربة 
مؤسسات الدولة، وهذا ما شرع في تنفيذه 

ســعــّيــد مــنــذ االنـــقـــاب«. مــن جــهــتــه، قـــال عمر 
الــــســــيــــفــــاوي، املـــتـــحـــدث بــــاســــم حـــــزب حــــراك 
املنصف  يرأسه شرفيًا  الــذي  اإلرادة،  تونس 
املــرزوقــي، إن »دســتــور 2014 تمت املصادقة 
عــلــيــه بــعــد نــقــاشــات طــويــلــة ومــجــهــود كبير 
مقومات  كل  وقــد تضمن  وبأغلبية ساحقة، 
ــقـــال ديـــمـــقـــراطـــي ســلــيــم تـــؤســـس لـــدولـــة  ــتـ انـ
املــؤســســات«. وأضــاف السيفاوي في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »تــم االستئناس 
فــيــه بــالــدســاتــيــر املـــقـــارنـــة وتــضــمــن مــبــادئ 
تــقــدمــيــة، وهـــو مــا يفسر اســتــهــدافــه مــن قبل 
ــتـــضـــررة من  ــادة واألطــــــــراف املـ ــثــــورة املــــضــ الــ
ثورة 2011 ومن االنتقال الديمقراطي، وهي 
ــراف تسحب الــبــاد إلـــى الــخــلــف وتبحث  أطــ
عبر اســتــهــداف الــدســتــور عــن مسح كــل آثــار 
ــهــدف 

ُ
ــثــــورة«. ولــفــت إلـــى أنـــه »عــنــدمــا اســت الــ

الدستور هوجم في الجانب املتعلق بتنظيم 
السلطات وطبيعة النظام السياسي، وكانت 
الــهــجــمــات عــلــى أنـــه فــــّرق الــســلــطــات وفتتها 
ر على إدارة الباد، وهي مغالطة واضحة، 

ّ
وأث

ألن الــدســتــور قــائــم عــلــى الـــتـــوازن واملــراقــبــة 
ــلــــطــــات وبـــصـــاحـــيـــات  املــــتــــبــــادلــــة بـــــن الــــســ
واضـــحـــة مـــن خــــال نـــظـــام بـــرملـــانـــي مـــعـــدل«. 
ورأى أنه »ال عاقة للدستور باألزمات التي 
السلطات  كانت   2014 فبعد  الباد،  عاشتها 
جميعها بــيــد جــهــة وحــيــدة هــي حـــزب نــداء 
والحكومة  الجمهورية  تــرأس  الــذي  تــونــس، 
والبرملان، وعلى الرغم من ذلك غرقت الباد 
في الصراعات«، وتابع: »ما يجري استهداف 
الداخلية  األطــراف  من  الديمقراطي  لانتقال 
الـــتـــي كـــانـــت مـــســـنـــودة مـــن أطــــــراف إقــلــيــمــيــة 
متوجسة من النموذج الديمقراطي التونسي 

الذي استلهمت منه الشعوب العربية«.

)Getty( من تظاهرات في العاصمة التونسية ضد االنقالب

استهدف هجوم »داعش« سجن غويران في الحسكة )فرانس برس(

البالد  تجد  التونسي،  الدستور  وضع  على  سنوات  ثماني  مرور  بعد 
نفسها في أزمة سياسية كبيرة، عّمقها تعليق الرئيس قيس سعيّد 
أنتجه  لما  الداخلية  التقييمات  تختلف  الذي  الدستور،  هذا  من  لبنود 

وللحاجة إلى تعديله وكيفية حصول ذلك

تقرير

ــفـــرات. وحـــاولـــت »قــســد« اســتــثــمــار هــذا  الـ
دعم ومكاسب سياسية،  لتحصيل  امللف 
أواخـــر 2019 تسليم هــؤالء  حيث رفضت 
السورية،  املعارضة  إلــى فصائل  األســرى 
التي اقترحت تسلمهم، وتعهدت بضمان 
عــدم فــرار أي أســيــر، ووضعهم فــي مراكز 

أمنية خاصة. 
»ضـــمـــان الــعــمــل  كـــمـــا تـــعـــهـــدت »قــــســــد« بــــ
للمتورطن  عادلة  محاكمات  إجــراء  على 
ــلـــيـــات اإلرهــــابــــيــــة مــن  بـــالـــجـــرائـــم والـــعـــمـ
خـــــــــال املـــــحـــــاكـــــم الــــــســــــوريــــــة املـــخـــتـــصـــة 
ــق املــعــايــيــر  ــ ــودة فـــي املــنــطــقــة، ووفـ املــــوجــ
الــدولــيــة واإلنــســانــيــة، وإخـــضـــاع الــنــســاء 
واألطفال لدورات إعادة التأهيل، بإشراف 
ــوادر املــركــز  ــ ــ مــجــمــوعــات مــتــخــصــصــة وكـ
ويرى  املتطرف«.  الفكر  ملحاربة  الــســوري 
املـــقـــرب مـــن »اإلدارة  الــســيــاســي  الــبــاحــث 
الــذاتــيــة«، إبــراهــيــم مسلم، فــي حــديــث مع 
 معضلة أسرى 

ّ
»العربي الجديد«، أن حل

»داعــش« في الشمال الشرقي من سورية 
»يــكــمــن فــي إنــشــاء محكمة خــاصــة، على 
الــذي  الــحــكــم  لتنفيذ  كــل عنصر  ينقل  أن 
ــلـــد الـــــــذي يــحــمــل  ــبـ ــى الـ ــ ــيـــه، إلــ ــلـ يــــصــــدر عـ
جــنــســيــتــه«، مــشــددًا عــلــى »وجــــوب إعـــادة 

األطفال إلى بلدانهم األصلية«.
من جهته، يتحدث مدير الشبكة السورية 
لــحــقــوق اإلنـــســـان، فــضــل عــبــد الــغــنــي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن »وجــود  حــديــث لـــ
مــن  ــتــــجــــزيــــن  املــــحــ مــــــن  اآلالف  عــــــشــــــرات 
داعــــش، وآخـــريـــن تــبــّرر قــســد احــتــجــازهــم 
في السجون بحجة مساعدتهم للتنظيم 
إبان سيطرته على جزء كبير من الشمال 
ــة، ولــكــن مـــن دون أن  الــشــرقــي مـــن ســـوريـ
تــقــدم أي أدلـــة على ذلـــك«. ويــوضــح مدير 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، أن »أي 
ــد يـــريـــدون الــتــخــلــص مـــنـــه، يــلــصــقــون  أحــ
ــه عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــنـــظـــام  ــ هــــــذه الـــتـــهـــمـــة بـ
السوري الــذي يلصق تهمة اإلرهــاب بكل 
مخيم  أن  الغني  عبد  ويبّن  معارضيه«. 
الـــهـــول »يـــضـــم نــحــو 10 آالف مــحــتــجــز«، 
معتبرًا أنه »حتى األعداد هي غير دقيقة 
الحقيقي،  الــعــدد  عــن  قــســد ال تفصح  ألن 
اإلحصائيات«. ويشدد  في  إذ ال شفافية 
عبد الغني على »حصول انتهاك لحقوق 
ــؤالء الــســجــنــاء، إذ حــتــى لـــو كـــانـــوا من  هــ
داعش، أو متهمن باالنتساب إليه، فلهم 
حـــقـــوق ال يـــجـــوز انــتــزاعــهــا مـــن أي جهة 
محاكمة  على  الحصول  قبيل  مــن  كــانــت، 
عادلة، واإلقامة في مركز احتجاز مناسب، 

وتوكيل محامن، واالتصال بذويهم«.

»املــســرحــيــة«، متهمًا »قسد«  بـــ األخــيــرة 
»التواطؤ« فيها. بـ

أعــيــان شمال  »هيئة  بـ تسّمى  مــا  وكــانــت 
ــــن أمـــس  وشـــــــرق ســــــوريــــــة«، دعــــــت أول مـ
ــاء، الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ملـــحـــاربـــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
»داعــــش« الـــذي تــقــوده الــواليــات املتحدة، 
ــم املـــتـــحـــدة، واملـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة،  ــ واألمــ
 ملف 

ّ
»اإلدارة الــذاتــيــة«، وحــل لاعتراف بـــــ

عــنــاصــر »داعـــــش« املــعــتــقــلــن فـــي ســجــون 
»قــــســــد«.  لــــقــــوات  ــة  ــعـ ــابـ ــتـ الـ اإلدارة  هــــــذه 
عــنــاصــر  مــــن  اآلالف  »قــــســــد«  وتـــحـــتـــجـــز 
وقــيــادات »داعـــش« منذ ســنــوات عــدة، في 
العديد من السجون املعلنة والسّرية، وهو 
ما شّكل عبئًا كبيرًا على هذه القوات، التي 
ــدول الــتــي يحمل هــؤالء  لــطــاملــا طــالــبــت الــ
رعاياهم،  باستام  جنسياتها،  العناصر 
وهو ما قوبل بالرفض. كما دعت »قسد« 
فـــي الــعــديــد مـــن املــنــاســبــات إلــــى تشكيل 
محاكم خاصة ملحاكمة عناصر »داعش« 
لــم  ــــي  ــدولـ ــ الـ املـــجـــتـــمـــع  أن  إال  املـــعـــتـــقـــلـــن، 
يتجاوب. ويجعل هذا الواقع مصير هؤالء 
العناصر، ومصير عائاتهم، مجهواًل، إذ 
تــحــتــجــز أغــلــب عـــائـــات أســــرى »داعــــش« 
الذي  الحسكة،  الهول في ريــف  في مخيم 
إلى  يــؤدي  ما  كبيرًا،  أمنيًا  فلتانًا  يعيش 
مقتل أشخاص، بشكل شبه يومي. وكانت 
قــوات »قسد« قد أســرت أكثر من 10 آالف 
عنصر وقــيــادي مــن »داعــــش« مــنــذ بــدايــة 
عـــام 2019، مع  بــدايــة  عـــام 2016، وحــتــى 
التنظيم في  عــن نهاية  الــرســمــي  اإلعـــان 
عــدة في  تقارير  الــفــرات. وتحدثت  شرقي 
عـــام 2020، عــن وجـــود 19 ألـــف أســيــر من 
»داعش«، لدى »اإلدارة الذاتية«، من بينهم 
وألــفــا  عــــراقــــي،  آالف  ــوري و5  ــ ألــــف سـ  12
أجنبي يتحدرون من 55 دولة، محتجزون 
في 12 سجنًا، في مناطق عدة، في شرقي 

أمين العاصي

دفعت األحداث الدامية في مدينة الحسكة، 
عــاصــمــة مــحــافــظــة الــحــســكــة فــي الشمال 
ــتـــي اســتــمــرت  الـــشـــرقـــي مـــن ســــوريــــة، والـ
أليام، بعد اقتحام تنظيم »داعش« سجن 
»الــصــنــاعــة« فـــي املــديــنــة واالســتــعــصــاء 
داخله، ليل الخميس - الجمعة املاضين، 
ملف أســرى التنظيم إلى واجهة الحدث 
امللف  هــذا  عــن  التغاضي  الــســوري، بعد 
املــمــتــد مــنــذ ســـنـــوات، مـــن قــبــل املــجــتــمــع 
الـــدولـــي، وتــحــديــدًا الـــــدول الــتــي ينتمي 
إلــيــهــا عــنــاصــر الــتــنــظــيــم والـــتـــي تــرفــض 

استقبالهم.
ويبدو أن التصعيد الذي قام به عدٌد كبير 
ــرى الــتــنــظــيــم فـــي ســجــنــهــم األكــبــر  مـــن أســ
ــل أمــــس إلــــى نــهــايــتــه،  فـــي الــحــســكــة، وصــ
الــقــدرة على  التنظيم  فقد عناصر  بعدما 
االســـتـــمـــرار أكــثــر فـــي الــقــتــال ضـــد »قـــوات 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــــســـــد(، الــتــي 
حاصرت السجن وتعاملت أليام مع فارين 
خــارجــه. وأعلنت »قــســد«، أمــس األربــعــاء، 
انتهاء عمليتها العسكرية واألمنية ضد 
عناصر التنظيم، بالسيطرة الكاملة على 
ســـجـــن »الـــصـــنـــاعـــة« واســــتــــســــام جــمــيــع 
عناصر »داعش«. وأكد بيان لهذه القوات 
»تتويج حملة مطرقة الشعوب العسكرية 
سجن  على  الكاملة  بالسيطرة  واألمنية، 
الــصــنــاعــة فـــي الــحــســكــة مـــن قــبــل قــواتــنــا، 

واستسام جميع عناصر« التنظيم.  
 ووفق املرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
العملية بحي غويران،  هــذه  في  قتل  فقد 
159 شخصًا، هم: 107 من عناصر تنظيم 
»داعش«، و45 عنصرًا من قوات األسايش 
الكردية، وحّراس السجن، وقوات مكافحة 

اإلرهاب، باإلضافة إلى 7 مدنين. 
الــســوري، عبر وسائل  النظام  ووصــف 
إعـــــــامـــــــه، أحــــــــــــداث مــــديــــنــــة الـــحـــســـكـــة 

أسرى »داعش« في سورية
استعصاء يعمقه التهرّب الدولي

كشف هجوم 
تنظيم »داعش« على 

سجن الصناعة في 
الحسكة، مجددًا، 

التقاعس الدولي في 
حّل معضلة األسرى 

من التنظيم
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ليبيا: صمت سياسي على تفرد مجلس النوابالورقة السعودية: عون يرحب و»حزب اهلل« متوجس
بيروت ـ ريتا الجّمال

رحب الرئيس اللبناني ميشال عون باملبادرة 
التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
املسؤولن  إلــى  الصباح  املحمد  ناصر  أحمد 
ــــاط  ــرًا، فــيــمــا اعـــتـــبـــرت أوسـ ــيــ الــلــبــنــانــيــن أخــ
ــنـــدة ســعــوديــة  ــه« أنـــهـــا »تــنــفــذ أجـ ــلـ »حـــــزب الـ
تـــهـــدف بـــالـــدرجـــة األولــــــى إلــــى الـــقـــضـــاء على 
ــادرة ســبــق لـــوزيـــر الــخــارجــيــة  ــبــ الــــحــــزب«. مــ
اللبناني عبد الله بوحبيب أن كشف أن الرد 
اللبناني الرسمي عليها سيكون جاهزًا قبل 
ــــدى عــــون، خــال  ــد(. وأبـ يـــوم الــســبــت )بــعــد غــ
اجتماعه مع املنسقة الخاصة لألمم املتحدة 
األربــعــاء،  أمــس  فرونيسكا،  يــوانــا  لبنان  فــي 
»تــرحــيــبــه بـــاملـــبـــادرة الــكــويــتــيــة الــهــادفــة إلــى 
إعادة الثقة بن لبنان والدول العربية عمومًا، 
والــخــلــيــجــيــة خــصــوصــًا، وال ســيــمــا أن دولـــة 
الكويت كانت دائمًا إلى جانب لبنان، وقدمت 
له الدعم في مختلف الظروف التي مّر بها«، 
وأشــار إلى أن »األجــواء اللبنانية سيحملها 
الــوزاري  إلــى االجتماع  الخارجية  معه وزيــر 
ــــذي ســيــعــقــد فــــي الـــكـــويـــت نــهــايــة  الـــعـــربـــي الــ

األسبوع الحالي«.
وتتجه األنظار إلى موقف لبنان الرسمي من 
الــتــي تــتــألــف مــن 12 بــنــدًا،  املـــبـــادرة الكويتية 
وهــــي عـــبـــارة عـــن شـــــروط ســـعـــوديـــة مــطــلــوب 
االلـــتـــزام بــهــا لــفــك الــعــزلــة عــن الــبــلــد، ال سيما 
لــنــاحــيــة شـــرط االلـــتـــزام الــلــبــنــانــي بــالــقــرارات 
الــقــراران 1559 و1701،  الــدولــيــة، على رأســهــا 
ــًا بـــاإلصـــاحـــات  ــنـــود أخـــــــرى، ربـــطـ ــدا عــــن بـ ــ عـ
عن  بالنفس  والــنــأي  النيابية  واالنــتــخــابــات 

طرابلس ـ أسامة علي

دفعت قرارات ملجلس النواب الليبي، اتخذها 
خــال األيـــام املــاضــيــة، املشهد فــي الــبــاد إلى 
مواصلته  بعد  والغموض،  التأزيم  من  مزيد 
برئاسة  االنتقالية  الحكومة  على  التصويب 
برسم  مهمته  وإغــفــال  الدبيبة،  الحميد  عبد 
ــق تـــمـــهـــد لــــتــــحــــديــــد وإجـــــــــراء  ــ ــريـ ــ ــة طـ ــطــ ــريــ خــ
االنــتــخــابــات فــي وقـــت قــريــب نسبي للخروج 
أمس،  من  أول  االنتقالية. وسّجل  املرحلة  من 
فــي هــذا اإلطـــار، اتــفــاق جــزائــري مــصــري، على 
انتخابات رئاسية وتشريعية  ضرورة إجراء 
متزامنة في ليبيا، وهو ما كان مجلس النواب 
الــلــيــبــي بـــرئـــاســـة عــقــيــلــة صـــالـــح، قـــد عــرقــلــه. 
فـــي غــضــون ذلــــك، تـــواصـــل مــســتــشــارة األمـــن 
األميركية  ليبيا،  املــتــحــدة حـــول  لــألمــم  الــعــام 
ستيفاني وليامز، حراكها في الداخل الليبي، 

 على الشق العسكري.
ّ
والذي يركز

أمــس،  مــن  أول  الليبي،  الــنــواب  وقـــّرر مجلس 
الحكومة،  رئــاســة  الــتــرشــح ملنصب  بــاب  فتح 

الــصــراعــات الــخــارجــيــة، وغــيــرهــا مــن الــبــنــود 
التي يرتبط أهمها بساح »حزب الله«.

ويــشــكــل هـــذا الــبــنــد مـــادة خــافــيــة بــن الــقــوى 
السياسية، كما أنه يحرج عون. وتؤكد أوساط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لـــ
»عــــون رحـــب بــاملــبــادرة الــكــويــتــيــة كــكــل، وهــي 
إليها  الــتــي دعـــا  اإلجـــــراءات  الكثير مــن  تمثل 
ــرت فــي مـــقـــررات الـــحـــوار الــوطــنــي،  ــ كـ

ُ
عــــون، وذ

وعــلــى رأســهــا االســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة. لكن 
هــنــاك نــقــاطــًا تــحــتــاج إلـــى درس وتــدقــيــق في 
معناها، واتخاذ موقف منها، وال سيما على 

صعيد ساح حزب الله«.
ولم يخِف صهر عون، رئيس »التيار الوطني 
الحر« النائب جبران باسيل، في كلمة له أمس 
الكويتية تتضمن  األول، قلقه من أن »الــورقــة 
بن  عليه  متوافق  بعضها  عناوين حساسة، 
اللبنانين وبعضها خافي بينهم«، ما يضع 

الرد اللبناني في مهب السجاالت.
وقــال مصدر مقرب من رئيس الـــوزراء نجيب 
الــجــديــد«، إن االتــصــاالت  »الــعــربــي  لـــ ميقاتي، 
ينقلها  واحــدة  لاتفاق على صيغة  مستمرة 
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب معه، يكون 
مــتــوافــقــًا عليها بــن كــل األفـــرقـــاء، وال تحدث 
أزمة لبنانية، وال سيما أن لبنان بغنى اليوم 
عــن أزمــــة جـــديـــدة، خــصــوصــًا بــعــد استئناف 

جلسات مجلس الوزراء.
ولم يصدر »حزب الله« بعد أي موقف رسمي 
مــن املـــبـــادرة، فيما يتحفظ نــوابــه عــن إعــطــاء 
مـــواقـــف لـــإلعـــام بــاســمــهــم بــهــذا الــخــصــوص. 
بــيــد أن أوســــاط الــحــزب تــؤكــد »عــــدم رضــاهــا 
على املبادرة، وتعتبرها تنفذ أجندة سعودية 

ــة عــمــلــيــاتــه  ــديــ مــــن خــــــال إظــــهــــار مــــــدى جــ
املخدرات  تهريب  عمليات  ملكافحة  األمنية 
عــبــر املــعــابــر الــلــبــنــانــيــة، الــتــي يتهم »حــزب 
الـــلـــه« بــالــســيــطــرة عــلــيــهــا، وذلــــك نــحــو دول 
وزير  وأعلن  السعودية.  الخليج، وبخاصة 
الثاثاء  مــولــوي،  بسام  اللبناني  الداخلية 
كانت  املــاضــي، عن ضبط شحنة كبتاغون 
في طريقها إلى توغو قبل إعــادة تهريبها 
إلى السعودية، كما أعلن في الفترة املاضية 
عـــن ضــبــط الـــعـــديـــد مـــن الــشــحــنــات تــنــفــيــذًا 
لــلــمــبــادرة الــســعــوديــة – الــفــرنــســيــة وقــتــهــا، 
التي كانت تهدف إلى معالجة األزمــة التي 
أنتجتها تصريحات وزير اإلعام املستقيل 
جورج قرداحي بشأن حرب اليمن. من جهة 

ــّوت عـــلـــى اســـتـــبـــعـــاد شـــراكـــتـــه مــع  ــ بـــعـــدمـــا صــ
ــلـــى لــلــدولــة فـــي اخــتــيــار رئــيــس  املــجــلــس األعـ
جـــديـــد لــلــحــكــومــة. ويــنــتــظــر أن تــعــلــن هــيــئــة 
الترشح  بــاب  رئــاســة املجلس عــن موعد فتح 
الطريق  خريطة  لجنة  وأكـــدت  املنصب.  لــهــذا 
الـــنـــيـــابـــيـــة، الـــتـــي تــشــكــلــت بـــعـــد فـــشـــل إجـــــراء 
االنــتــخــابــات فـــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
التنفيذية  الــســلــطــة  ملــســار  حسمها  املـــاضـــي، 
بــانــتــهــاء واليـــــة حــكــومــة الــدبــيــبــة ودعــوتــهــا 
لتشكيل حكومة بديلة عنها، مطالبة باملزيد 
مــن الــوقــت لحسم املــســارات األخـــرى لخريطة 
ــتـــوري، األمـــنـــي،  الـــطـــريـــق، وهــــي املـــســـار الـــدسـ

واملصالحة الوطنية.
ــح ملــــنــــصــــب رئـــيـــس  ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ وبــــــــــدت شــــــــــروط الـ
الطريق  خريطة  لجنة  تلتها  التي  الحكومة، 
أول مـــن أمـــــس، عـــامـــة، لــكــن رئـــاســـة املــجــلــس 
أسقطت شرط تقاسم مجلس النواب و»األعلى 
للدولة« تزكية املرشح بناء على تصويت بن 
الــنــواب فــي خــطــوة اعــتــبــرهــا مــراقــبــون ضربًا 
جـــديـــدًا لــلــمــســار الــتــوافــقــي وجـــهـــود الــتــقــارب 

األخيرة مع مجلس الدولة. 
ــلـــى لــلــدولــة أي  ــم يـــصـــدر عـــن املــجــلــس األعـ ولــ
املاضين حيال  اليومن  موقف رسمي خال 
استبعاده من قراري اختيار رئيس للحكومة 
بعد إسقاط حكومة الدبيبة، كما أن الحكومة، 
ــــزور رئــيــســهــا  تـــشـــاد، لـــم تـــخـــرج بــأي  الـــتـــي يـ

موقف بعد حول املسألة.
ووصف عضو املجلس األعلى للدولة، إبراهيم 
ــر، في  ــ »غــيــر الــبــريــئــة«. وذّك صــهــد، الــخــطــوة بـــ
»العربي الجديد«، بأن عقيلة صالح  لـ حديث 
اعتاد على االلتفاف على االتفاقات التي وقعت 

سابقًا بن املجلسن، معتبرًا أن الثقة مهتزة 
بينهما على الــرغــم مــن الــتــقــارب الـــذي فرض 
جــديــدة.  طــريــق  خريطة  حــول  للتوافق  نفسه 
استبعاد مجلس  قـــرار  أن  على  وشـــّدد صهد 
الدولة من اختيار رئيس الحكومة »هو ضرب 
لاتفاق السياسي )في الصخيرات -2015( في 
الصميم ومخرجات ملتقى الحوار السياسي 
وكــاهــمــا نـــّصـــا عــلــى ضـــــرورة الــتــنــســيــق مع 
املــجــلــســن وتـــحـــديـــد كـــل الـــخـــطـــوات املــتــعــلــقــة 

باملسار السياسي بصفة مشتركة«. 
مـــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي الــلــيــبــي، 
»العربي الجديد«،  أحمد روياتي، في حديث لـ
أن عدم صــدور أي رد فعل رسمي من مجلس 
الـــدولـــة يــؤكــد عــلــى اســتــمــرار الــتــواصــل بينه 
ــبـــعـــدًا وقـــــوع  ــتـ ــلـــس الـــــــنـــــــواب، مـــسـ ــجـ وبـــــــن مـ
فــي املستقبل بــن الطرفن، بحسب  إشــكــاالت 
ــر أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري في  ــ رأيـــــه. وأقـ
»العربي  لـ الرطيل،  الليبية، سليمان  الجامعة 
الــجــديــد«، بـــأن حــكــومــة الــدبــيــبــة شـــاب عملها 
الكثير من اإلخفاقات، وهي متهمة بالفساد، 
لكنه رأى أن إسقاطها »جــاء في أتــون صراع 
خفي بن صالح والدبيبة«، معربًا عن خشيته 
مــن تسخير صــالــح لـــقـــرارات املــجــلــس لخدمة 

ــك، لـــم يــخــرج بعد  مــصــالــحــه.  فـــي غــضــون ذلــ
تعليق  أي  ليبيا  إلــى  األممية  املستشارة  عــن 
مــرتــبــط بــمــوعــد االنــتــخــابــات. وزات ولــيــامــز، 
أمــس، مدينة سبها في جنوبي ليبيا، والتي 
ــلـــب الـــجـــنـــوب ونـــقـــطـــة الــتــقــاء  »قـ ـــ وصــفــتــهــا بـ
مــخــتــلــف مـــكـــونـــات املــجــتــمــع الــلــيــبــي«، حيث 
أكــدت على »أهمية أن ينعم أبناؤها بخيرات 
كاملة  الجميع حقوقهم  يحترم  وأن  أرضــهــم، 
ــزام الــتــام  ــتـ بــا انــتــقــاص أو تــهــمــيــش، مــع االلـ
ــايـــش واملــــواطــــنــــة والــــشــــراكــــة  ــعـ ــتـ بــــمــــبــــادئ الـ
والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة«، بحسب تــغــريــدة لها 
عــلــى »تــويــتــر«. وكـــان ولــيــامــز قــد بحثت أول 
مــن أمـــس ســبــل إعــــادة دمـــج املــنــضــويــن تحت 
التشكيات املسلحة في ليبيا، في مؤسسات 
الــــدولــــة، خــــال لــقــائــهــا رئـــيـــس لــجــنــة »410« 
الليبية،  األركــــان  لــرئــاســة  التابعة  العسكرية 
محمود بن يزة، في قاعدة »أبو ستة« البحرية 
أن »ليبيا قادرة  اللجنة  في طرابلس. وأكــدت 
على استيعاب جميع األفراد في إطار برنامج 
نــزع الساح والتسريح وإعــادة اإلدمـــاج، لكن 
ذلــــك يــتــطــلــب االســـتـــقـــرار والـــحـــد مـــن الــتــدخــل 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــد وزيــ األجــــنــــبــــي«. إقــلــيــمــيــًا، أكـ
املــصــري ســامــح شــكــري، أول مــن أمــــس، على 
الرئاسية والبرملانية  االنتخابات  أهمية عقد 
في ليبيا بشكل متزامن، وذلــك خــال اتصال 
الفرنسي جــان إيف  هاتفي أجـــراه مــع نظيره 
لودريان. وكان الرئيسان املصري عبد الفتاح 
الــســيــســي والــــجــــزائــــري عـــبـــد املـــجـــيـــد تـــبـــون، 
ــدا خـــال لقائهما فــي الــقــاهــرة، أول من  قــد أكـ
أمــس، على ضــرورة إجــراء انتخابات رئاسية 

وبرملانية متزامنة في ليبيا.

تهدف بالدرجة األولى إلى القضاء على حزب 
الله، وفي حال لم يلتزم لبنان بهذه الشروط 
ــإن الـــنـــتـــائـــج ســتــكــون  ــ الـــتـــي تـــفـــرض عـــلـــيـــه، فـ

وخيمة، وتحملها حكمًا لحزب الله«.
ــازل لـــبـــنـــان الـــســـعـــوديـــة،  ــ ــغـ ــ ــــي املــــقــــابــــل، يـ فـ
وحـــاول أخــيــرًا الــرد على املــبــادرة الكويتية 

 تحقيقًا 
ّ
ثــانــيــة، أبــلــغ عـــون فــرونــيــســكــا بـــأن

تح في حادثة االعــتــداء على دوريــة قوات 
ُ
ف

األمم املتحدة املؤقتة »اليونيفيل« في بلدة 
الــحــدوديــة جــنــوبــًا، تمهيدًا لتحديد  رامــيــة 
املسؤولية. وشــدد عــون، وفــق مــا أفـــادت به 
لبنان  »رفــض  »تويتر«، على  الرئاسة على 
ــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي  الـــتـــعـــرض لـــلـــقـــوات الــــدولــ
الجيش  مــع  التنسيق  الــجــنــوب، وضــــرورة 

تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث«.
من جهتها، نقلت فرونيسكا إلى عون موقف 
األمم املتحدة من التطورات في لبنان، مشيرة 
 مجلس األمن سوف يعقد في مارس/ 

ّ
إلى أن

العام  األمــن  يقدم خالها  املقبل، جلسة  آذار 
ــرًا عـــــن تـــطـــور  ــريــ ــقــ أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــس تــ
التي  اإليجابية  والنقاط  اللبنانية  األوضـــاع 
ُسجلت في اآلونة األخيرة، بحسب ما أعلنت 

الرئاسة اللبنانية.
ــيـــب جـــنـــدي فـــي »الــيــونــيــفــيــل«،  صـ

ُ
ــد أ ــان قـ ــ وكـ

ــراض دوريــــة  ــتــ أمــــس األول الـــثـــاثـــاء، إثــــر اعــ
لهجوم  وتعّرضها  روتينية،  مهمة  في  كانت 
غــربــي قــريــة رامــيــة، جــنــوب لــبــنــان. وهـــذه هي 
الحادثة الثالثة التي تطاول خال شهر واحد 
سيطرة  مناطق  فــي  »اليونيفيل«  قــوات  فقط 
ــه. كـــمـــا أكـــــد عـــــون عـــلـــى »جـــهـــوزيـــة  ــلــ حـــــزب الــ
ــعـــاودة الـــتـــفـــاوض لــتــرســيــم الــحــدود  لــبــنــان ملـ
حقوق  يحفظ  نحو  على  الجنوبية  البحرية 
أعلنت  فيما  وســيــادتــهــا«،  اللبنانية  الـــدولـــة 
أن  الطاقة اإلسرائيلية في بيان، أمــس،  وزارة 
املفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع 
لبنان، والتي تتوسط فيها الواليات املتحدة، 

ستستأنف األسبوع املقبل. أكد عون رفض لبنان التعرض لـ»اليونيفيل« )األناضول(

متابعةرصد

االتصاالت مستمرة 
لالتفاق على صيغة 

ينقلها بوحبيب للكويت

ال تزال الثقة مهتزة 
بين البرلمان 

و»األعلى للدولة«

تنذر قرارات البرلمان الليبي 
حول إسقاط حكومة عبد 

الحميد الدبيبة، بعودة 
مشهد االنقسام في 

البالد، ال سيما مع تهميش 
المجلس األعلى للدولة

دستور مع 
وقف التنفيذ

تعطيل سعيّد يعّمق 
األزمة التونسية



الجبهة األوكرانية الروسية

تحشيدات تسابق الحوارات 

الواليات المتحدة تجري 
مناقشات لنشر قوات 

في شرق أوروبا

الجبهة  على  التصعيد  يسابق 
ــيـــة الـــروســـيـــة، الــجــهــود  األوكـــرانـ
إلى  االنـــزالق  ملنع  الدبلوماسية 
صــراع عسكري مع ورود أكثر من إشارة 
ــيـــاق. فــفــي حن  مــتــضــاربــة فـــي هــــذا الـــسـ
كانت وفود روسية وأوكرانية تجتمع في 
باريس أمس األربــعــاء، في محاولة لنزع 
فتيل التوتر بن البلدين، كانت مؤشرات 
أخرى تدل على سباق عسكري للتجهيز 
الحــتــمــال غــزو ألوكــرانــيــا، مــع عــدم حسم 

توقيت هكذا تحرك.
واجتمعت وفـــود روســيــة وأوكــرانــيــة في 
ــــس، بـــحـــضـــور دبــلــومــاســيــن  بــــاريــــس أمــ
»نــورمــانــدي«  بصيغة  وأملــــان،  فرنسين 
ــــي  ــــروسـ ـــــل الــــجــــانــــب الـ

ّ
ــة. ومـــــث ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــربـ ــ الـ

نــائــب كــبــيــر مــوظــفــي الــكــرمــلــن ديــمــتــري 
ــــي مــســتــشــار الــرئــيــس  ــرانـ ــ كــــــوزاك، واألوكـ
أنــدريــه يــرمــاك. كما شــارك في املحادثات 
مـــســـتـــشـــارون دبـــلـــومـــاســـيـــون لــلــرئــيــس 
واملستشار  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
لــم تخرج  األملــانــي أوالف شــولــتــز. وفيما 
نتائج  عــن  أمــس  تصريحات حتى عصر 
اللقاء، كان أحد مساعدي ماكرون قد قال 
فــي وقـــت ســابــق لــوكــالــة »فـــرانـــس بــرس« 
إنـــــه »أمــــــر مـــشـــّجـــع لــلــغــايــة بـــــأن الـــــروس 
ــقـــوا عــلــى الـــدخـــول فـــي هـــذه الصيغة  وافـ
الدبلوماسية مجددًا، وهي الوحيدة التي 
يعد الـــروس معنين فــيــهــا«. وأضـــاف أن 
»هذا االجتماع سيعطينا إشارة واضحة 
على عقلية الــروس قبل االتصال املرتقب 
الجمعة بن إيمانويل ماكرون والرئيس 

الروسي فاديمير بوتن«.
ــنــــاء عــلــى  ــيـــة، بــ ــفـــرنـــسـ وتــــقــــوم الـــخـــطـــة الـ
ملاكرون،  مساعد  قّدمها  التي  التفاصيل 
الثقة.  على قيام الطرفن بخطوات لبناء 
الــحــكــومــة األوكـــرانـــيـــة بالخطوة  وقــامــت 
األولـــــــى، وفــــق الـــتـــصـــور الـــفـــرنـــســـي، عبر 
سحب مــشــروع قــانــون طــرح فــي البرملان 
لسلطة  الخاضعة  املــنــاطــق  وضــع  إلدارة 
ــــن روســـيـــا  االنـــفـــصـــالـــيـــن املــــدعــــومــــن مـ
فـــي شـــرق الـــبـــاد. وتـــأمـــل بـــاريـــس فـــي أن 
ــراءات  ــ تــوافــق مــوســكــو عــلــى بــعــض »اإلجـ
ــبــــادل الـــســـجـــنـــاء فــي  ــة« مـــثـــل تــ ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
شرق أوكرانيا وفتح نقط التفتيش التي 

يديرها االنفصاليون.
وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
إن فرنسا  لــودريــان  إيــف  الفرنسي جــان 
ــاء األوروبــــــيــــــن وفـــي  تـــعـــمـــل مــــع الــــشــــركــ
الــواليــات املــتــحــدة إليــجــاد سبل لخفض 
التصعيد في األزمة األوكرانية. وأضاف 
في كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، 
أمـــس، أن »الـــوضـــع فــي أوكــرانــيــا متوتر 
ــادرات  ــ ــبـ ــ بــــشــــدة، لــكــنــنــا نــــقــــوم بـــكـــافـــة املـ
ــة لـــخـــفـــض  ــيــ ــلــ ــمــ الــــــــضــــــــروريــــــــة لــــــبــــــدء عــ
الــتــصــعــيــد«. وأعــلــن أن فــرنــســا تتضامن 
مــع بــلــدان شـــرق أوروبـــــا الــتــي قــد تتأثر 

ــة، وســتــكــون مــمــاثــلــة ملجموعات  كــل دولــ
ــة املـــتـــمـــركـــزة حــالــيــًا في  ــيـ ــامـ الـــقـــتـــال األمـ
القناة،  وبحسب  وبولندا.  البلطيق  دول 
املتحدة  املــتــحــدة واململكة  الــواليــات  فــإن 
مـــن بـــن الـــــدول الــتــي تــفــكــر فـــي عمليات 
ليس  لكن  الغزو،  قبل  الجديدة  االنتشار 

كل أعضاء الناتو راغبن بذلك.
بــالــتــوازي، حثت الــســفــارة األمــيــركــيــة في 
كييف املواطنن األميركين في أوكرانيا 
على التفكير في مغادرتها فورًا، قائلة إن 
الوضع األمني في الباد »ال يمكن التنبؤ 
ــه نـــظـــرًا لــلــتــهــديــد املـــتـــزايـــد بـــشـــأن عمل  بـ
عــســكــري روســـــي«. وقــالــت عــلــى موقعها 

ــر بــــالــــوضــــع الــــحــــالــــي فــي  ــبـــاشـ بـــشـــكـــل مـ
الدبلوماسية  الجهود  هذه  لكن  املنطقة. 
تــصــطــدم بــتــصــعــيــد عــســكــري مــتــواصــل. 
وفـــي الــســيــاق، نــقــلــت قــنــاة »ســـي أن أن« 
عــن ثــاثــة مــســؤولــن أمــيــركــيــن أمـــس أن 
الـــواليـــات املــتــحــدة تــجــري مــنــاقــشــات مع 
عدد قليل من الحلفاء لنشر آالف القوات 
قبل  الشرقية  ــا  أوروبـ دول  فــي  اإلضافية 
أي غزو روسي محتمل ألوكرانيا، وذلك 
إلظهار الدعم في مواجهة موسكو. ومن 
الـــدول التي تفكر فــي قبول عمليات  بــن 
ــتـــشـــار، رومـــانـــيـــا وبــلــغــاريــا واملـــجـــر.  االنـ
وسيبلغ عدد القوات حوالي ألف فرد في 

اإللــكــتــرونــي أمــس إن الــوضــع األمــنــي في 
أوكـــرانـــيـــا »يــمــكــن أن يـــتـــدهـــور مـــن دون 

سابق إنذار«.
ــرار الـــتـــحـــذيـــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــك مـــــع اسـ ــ ــ ويـــــأتـــــي ذلـ
األميركي من أن موسكو مستعدة للقيام 
بتحرك عسكري. وأعلنت مساعدة وزير 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي ويـــنـــدي شــيــرمــان 
أمـــــس، أن الــــواليــــات املــتــحــدة تــعــتــقــد أن 
ــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن  ــ ــروســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
أوكرانيا  ضــد  الــقــوة  الستخدام  مستعد 
املقبل،  فبراير/شباط  منتصف  بحلول 
على الرغم من الضغوط الرامية ملنع ذلك. 
وقـــالـــت شــيــرمــان خـــال مــنــتــدى »يــالــطــا 
لاستراتيجية األوروبية«: »ال فكرة لدي 
خذ القرار النهائي، لكننا 

ّ
بشأن إن كان ات

بالتأكيد نرى أن كل مؤشر يدل على أنه 
ســيــســتــخــدم الـــقـــوة الــعــســكــريــة فـــي وقــت 
اآلن ومنتصف فبراير«.  )بــن(  مــا، ربما 
ولــفــتــت إلـــى أن خــطــط بــوتــن قـــد تتأثر 
بأوملبياد بكن، مضيفة »نعرف جميعنًا 
بأن أوملبياد بكن ينطلق في الرابع من 
فــبــرايــر، حــفــل االفـــتـــتـــاح، ومـــن املـــقـــرر أن 
يحضر الرئيس بوتن«. وتابعت »أعتقد 
على األرجح بأن الرئيس )الصيني( شي 
جــن بينغ لــن يــكــون فــي غــايــة الــســعــادة 
ــــذه الــلــحــظــة لــغــزو  إذا اخــــتــــار بـــوتـــن هـ
أوكرانيا، ولذا قد يؤثر ذلك على توقيته 

وطريقة تفكيره«.
وكـــان الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن قد 
ــــاده قـــد تــفــرض  ــذر الـــثـــاثـــاء مـــن أن بـ حــ
ــلـــى بــــوتــــن شـــخـــصـــيـــًا. كــمــا  عــــقــــوبــــات عـ
انــضــمــت بــريــطــانــيــا لـــهـــذا الـــتـــحـــذيـــر، إذ 
ليز  البريطانية  الخارجية  وزيـــرة  قــالــت 
لــنــدن ال تستبعد فــرض  تـــراس أمـــس إن 
إذا  شخصيًا  بــوتــن  تستهدف  عــقــوبــات 
غزت موسكو أوكرانيا. وردا على سؤال 
حـــول الــعــقــوبــات املــحــتــمــلــة عــلــى بــوتــن، 
قـــالـــت تــــــراس لـــتـــلـــفـــزيـــون »ســـــكـــــاي«: »ال 
نستبعد أي شـــيء«. وأضــافــت »سنطرح 
العقوبات  نــظــام  يجعل  جــديــدا  تشريعا 
الخاص بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من 
اســتــهــداف املــزيــد مــن الــشــركــات واألفــــراد 
في روسيا. سنقدم ذلك في غضون األيام 

القليلة املقبلة«.
ــنــــدد  ــو تــ ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــت مـ ــ ــانــ ــ ــل ذلـــــــــــك، كــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
بــالــتــهــديــدات بــفــرض عــقــوبــات مــبــاشــرة 
ــدث بـــاســـم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى بــــــوتــــــن. وقـــــلـــــل املـ
ــــوف، فـــي  ــكـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــلـــــن دمـــــيـــــتـــــري بـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ الـ
األربــعــاء،  أمــس  للصحافين  تصريحات 

من قيمة التهديدات، مشيرا إلى أنه ُيمنع 
ــًا عـــلـــى كـــبـــار املـــســـؤولـــن الـــــروس  ــاســ أســ
ــارج. لــكــنــه شــدد  ــــول فـــي الــــخــ ــتـــاك أصـ امـ
مع ذلك على أنه من شأن خطوة من هذا 
بالجهود  كبيرة  بــدرجــة  تضر  أن  القبيل 
التوتر  فتيل  لنزع  الرامية  الدبلوماسية 
حيال أوكرانيا. وقال »سياسيًا، هذا األمر 

ليس مؤملًا، إنه مدّمر«.
في الغضون، كانت وسائل إعام روسية 
م الخارجية 

ّ
تتحدث مساء أمس عن تسل

ــيـــة رد واشـــنـــطـــن املـــكـــتـــوب بــشــأن  الـــروسـ
الضمانات األمنية التي طلبتها موسكو، 
من دون الكشف عن محتواها. وكان وزير 
الخارجية الروسي سيرغي الفــروف،  قد 
حذر قبل ذلك من أن باده ستتخذ »كافة 
اإلجـــــــــراءات الــــازمــــة« إذا واصـــــل الــغــرب 
ــا لــم تحصل  »ســيــاســتــه الــعــدوانــيــة«، ومـ
اءة حول الضمانات األمنية 

ّ
على ردود بن

التي طلبتها، مضيفًا » في كل األحــوال، 
عـــلـــى الــجــمــيــع أن يــنــطــلــقــوا مــــن أن أمـــن 
روســيــا ومــواطــنــيــهــا هــو أولـــويـــة مطلقة 
سيتم تحقيقها في جميع الظروف«. وفي 
كلمة له أمام مجلس الدوما، قال الفروف 
إن موسكو ال تريد إطالة أمد املحادثات 
بشأن أوكرانيا. وأكد موقف باده بأنها 
يحددها،  لم  مناسبة«،  »تدابير  ستتخذ 
إذا لـــم تــتــلــق إجـــابـــة بـــنـــاءة مـــن الـــواليـــات 
املــتــحــدة وحــلــف شــمــال األطــلــســي بــشــأن 

الضمانات األمنية التي تطالب بها. 
ــن دول حــلــف  ــ مـ ــيــــون  ــلــــومــــاســ دبــ وأفـــــــــاد 
ــــس أن الـــحـــلـــف يـــقـــتـــرب مــن  األطـــلـــســـي أمـ
كــتــابــة مقترحاته ملــوســكــو في  اســتــكــمــال 
مها إياها 

ّ
هذا الصدد ومن املقرر أن يسل

األسبوع الحالي. وقال دبلوماسي غربي 
»فــرانــس بــــرس«: »الــعــديــد مــن املــطــالــب  لـــ
الــروســيــة غــيــر مــقــبــولــة وال واقــعــيــة، لكن 
الــرد يحدد عــددًا من القضايا التي يمكن 
التعامل فيها مع مخاوفهم... السؤال هو 

إن كان هذا ما يريده الروس«.
في األثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
في بيان، أمس، دخول أكثر من 20 سفينة 
إلــى مواقع محددة في  حربية تابعة لها 
البحر األســود إلجــراء مناورات عسكرية. 
وكانت وزارة الدفاع أعلنت أن أسطولها 
مـــنـــاورات عــســكــريــة متسلسلة  ســيــجــري 
في كافة املناطق »املسؤولة عنها« خال 
شـــهـــري يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي الــحــالــي 
ــبــــل. وفــــــي ســـيـــاق  ــقــ وفــــبــــرايــــر/شــــبــــاط املــ
متصل، أعلنت وزارة الدفاع في بيان آخر، 
إرسال مقاتات من طراز »سوخوي-35«، 
ــدد عـــــــددهـــــــا، إلــــــــى بــــيــــاروســــيــــا  ــ ــحـ ــ لــــــم تـ
للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة 
ــــدة مــظــلــيــن بعد  مــعــهــا. كــمــا نـــشـــرت وحـ
يـــوم مــن نــقــل قـــوات مــن املــدفــعــيــة ومــشــاة 
البحرية قبل التدريبات املشتركة املقررة 
الــشــهــر املــقــبــل. وأشـــــارت الــــــوزارة إلـــى أن 

املناورات ستنطلق في 10 فبراير املقبل.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

سياسة
ال يزال الملف األوكراني متصدرًا أجندة الحراك الدولي، مع استمرار مؤشرات التصعيد والحشد العسكري، بالتوازي مع تحذيرات 
غربية لروسيا من القيام بأي غزو. مقابل ذلك، تصاعد الحراك الدبلوماسي لخفض حدة التوتر، من دون بروز مؤشرات لنجاح هذه 

الجهود في الوقت الراهن

)Getty( أرسلت روسيا المزيد من سفنها الحربية إلى البحر األسود

الدوحة ـ العربي الجديد

ــــن أزمـــــــة غــــــاز فــي  تـــحـــضـــر املـــــخـــــاوف مـ
 روســيــا هجومًا 

ّ
أوروبـــــا، فــي حـــال شـــن

أساسي  كبند  أوكــرانــيــا،  على  عسكريًا 
فــي مــحــادثــات أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني مع الرئيس األميركي 
جو بايدن في واشنطن األسبوع املقبل. 
ويلتقي الشيخ تميم الرئيس األميركي 
فــي واشــنــطــن اإلثــنــن املــقــبــل، كما أعلن 
الـــديـــوان األمــيــري الــقــطــري، الـــذي أشــار 
دعم  سبل  ستتناول  املباحثات  أن  إلــى 
وتـــعـــزيـــز عـــاقـــات الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون 
ــن، بــــاإلضــــافــــة  ــديــ ــلــ ــبــ ــدة بـــــن الــ ــ ــيـ ــ ــــوطـ الـ
إلــــى الــقــضــايــا ذات االهـــتـــمـــام املــشــتــرك 
وفــــي مــقــدمــتــهــا مــســتــجــدات األوضـــــاع 
اإلقليمية والدولية وسبل تعزيز األمن 

واالستقرار في املنطقة.
ــة إلـــــى ذلــــــك، ســـيـــتـــنـــاول الــلــقــاء  ــ ــافـ ــ وإضـ
»تــــأمــــن اســـتـــقـــرار اإلمــــــــــدادات الــعــاملــيــة 
للطاقة«، وفق ما أعلنت املتحدثة باسم 
الــبــيــت األبــيــض جــن ســاكــي، فــي بــيــان، 
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ الــــثــــاثــــاء. وتـــســـعـــى الـ
ودول أوروبــيــة إلــى إعــداد خطط طارئة 
فــي حـــال قلصت روســيــا إمــداداتــهــا من 
مـــــوارد الــطــاقــة بــســبــب تــوتــر عــاقــاتــهــا 
مــع الــغــرب عــلــى خلفية أزمـــة أوكــرانــيــا. 
ويــســتــورد االتـــحـــاد األوروبـــــي نــحــو 40 
فــي املــائــة مــن احــتــيــاجــاتــه عــلــى صعيد 
مــوارد الطاقة من روسيا. وقالت ساكي 
إن بايدن سيشكر أيضا أمير قطر على 

دعــم بــاده للواليات املتحدة فــي إجــاء 
األفغان  والشركاء  األميركين  املواطنن 
مـــن أفــغــانــســتــان فـــي أعـــقـــاب االنــســحــاب 

األميركي منها في العام املاضي.
ــرز«  ــتـ وفــــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت وكـــالـــة »رويـ
عـــن مــصــدر مــطــلــع، أمــــس، أن »الـــدوحـــة 
قــد تكون قـــادرة على املساعدة فــي حال 
حدوث اضطراب عاملي كبير مثلما حدث 
فوكوشيما«،  )حــــادث(  خـــال   2011 فــي 
فــي إشــــارة إلـــى حـــادث املــفــاعــل الــنــووي 
ــيــــابــــانــــي. وأوضــــــــح املــــصــــدر أن قــطــر  الــ

ستحتاج مساعدة من الواليات املتحدة 
للدوحة  الطبيعي  الــغــاز  عــمــاء  إلقــنــاع 
بــــإعــــادة تــوجــيــه بــعــض اإلمــــــــدادات إلــى 
ل الــصــراع الروسي 

ّ
أوروبـــا في حــال عط

ــة إلـــى  ــيــ األوكــــــرانــــــي اإلمــــــــــــدادات الــــروســ
ــش خــال 

َ
الـــقـــارة، وقـــال إن األمـــر ســيــنــاق

ــر  ــدن. وذكــ ــ ــايـ ــ مـــحـــادثـــات أمـــيـــر قـــطـــر وبـ
املصدر أنه ليس لدى الدوحة الكثير من 
التعاقد  يتم  إذ  االحتياطية،  ــدادات  اإلمــ
على معظم الكميات في صفقات طويلة 
األجـــل، وأضـــاف »ينبغي على الــواليــات 
املــتــحــدة أو غــيــرهــا إقــنــاع عــمــاء الــغــاز 
الغاز  توجيه  بــإعــادة  للسماح  الــقــطــري 
املخصص لهم إلــى أوروبــا كحل قصير 
ــرز« قــد  ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالــ ــانــــت وكــ األمــــــــد«. وكــ
نقلت في وقــت سابق عن مصدر مطلع 
أن وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن ناقش األمــر مع نظيره القطري 
آل ثاني  الرحمن  الشيخ محمد بن عبد 

في اتصال هاتفي، اإلثنن. 
وزيـــــارة أمــيــر قــطــر هــي األولــــى لــه إلــى 
ــات املـــتـــحـــدة مــنــذ تـــولـــي بــايــدن  ــواليــ الــ
السلطة قبل عام. واستضافت الدوحة 
ــاق 2020  ــفــ مــــحــــادثــــات أفـــضـــت إلـــــى اتــ
النــــســــحــــاب الــــــقــــــوات األمــــيــــركــــيــــة مــن 
مــحــوريــًا  دورًا  ولـــعـــبـــت  أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ــنـــاء االنــســحــاب  ــــاء أثـ فـــي جـــهـــود اإلجــ
املمثل  قطر  أصبحت  أيضًا  األمــيــركــي. 
الــدبــلــومــاســي لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة في 
لحكم  اآلن  الــتــي تخضع  أفــغــانــســتــان، 

حركة طالبان.

إمدادات الطاقة بين بايدن وأمير قطر
في أول زيارة ألمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى واشنطن خالل عهد جو بايدن، يوم 

اإلثنين المقبل، تحضر ملفات التعاون المشتركة وإمدادات الطاقة في أوروبا 
كأبرز بندين للمباحثات
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