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ال ينفصل تصعيد جماعة الحوثيين األخير على األرض ،بعدما بدأت موازين القوى تنقلب
ضد اإلمارات ومواصلة تهديدها ،عن حجم ضدها ،وال سيما في مأرب االستراتيجية،
مخاوف الجماعة من تلقي هزيمة عسكرية بفعل دخول اإلمارات مجددًا على خط

حرب اليمن

للحديث تتمة...

مصالح
عقيلة صالح
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
ُ
الترشيحات ،لتفتح بذلك األبواب أمام
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،
ُ
وقطع البث املرئي املباشر أكثر من
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  15عضوًا من
مجلس الدولة ،حافظ على شرط
ضرورة حصول املترشح على
تزكية  25نائبًا .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؟».

زكريا الكمالي

ال تـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس رس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــد
الصريحة واملتكررة التي توجهها
جـمــاعــة الـحــوثـيــن لــدولــة اإلم ــارات
ب ــاس ـت ـه ــداف م ـن ـش ــآت اق ـت ـص ــادي ــة ع ـمــاقــة،
اس ـت ـعــراض فــائــض ق ــوة كـمــا ج ــرت ال ـع ــادة،
ب ـقــدر م ــا تـكـشــف حـجــم امل ـخ ــاوف الحقيقية
ال ـتــي تـحـيــط بـحـلـفــاء إي ـ ــران ف ــي ال ـي ـمــن ،من
انـتـكــاســة عسكرية مــدويــة لــم تـحــدث مـنــذ 3
سنوات.
وخــال العامني املاضيني ،هيمن الحوثيون
على املشهد العسكري بشكل تام .ففي مقابل
هجوم واسع انتهى بتطويق محافظة مأرب
الغنية بالنفط والغاز من  3اتجاهات ،زادت
أطماع الجماعة باجتياح كافة مدن الجنوب
بعد التوغل السلس فــي  3مــديــريــات غربية
بمحافظة شبوة (بيحان وعسيالن وعــن)،
مطلع سبتمبر /أيلول املاضي .شعر حلفاء
إيـ ـ ـ ــران ب ــال ــزه ــو أكـ ـث ــر م ــن أي وق ـ ــت م ـضــى،
وخالفًا لرفض كافة مـبــادرات الحل األممية
وال ـس ـعــوديــة واألم ـيــرك ـيــة ،امـتـنـعــت جماعة
ال ـحــوث ـيــن ع ــن اس ـت ـق ـبــال امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
الجديد هانس غروندبرغ منذ تعيينه قبل
خ ـم ـســة أشـ ـه ــر ،إلدراك ـ ـهـ ــا أن م ــدي ـن ــة م ــأرب
وثرواتها باتت في متناول اليد.
م ـط ـلــع ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ،ب ـ ــدأ م ـ ـيـ ــزان ال ـق ــوى
ّ
يتغير
العسكرية بــن الحوثيني والتحالف
بـشـكــل الف ــت .وج ــد ال ـحــوث ـيــون أنـفـسـهــم في
كـمــاشــة عـسـكــريــة ُمـحـكـمــة أع ــده ــا الـتـحــالــف
الذي تقوده السعودية .وخالل أقل من شهر،
فـقــدت الـجـمــاعــة الـعــديــد مــن األوراق الهامة
ال ـتــي كــانــت تـمـنـحـهــا م ـيــزة ت ـف ـ ّـوق عـسـكــري
وسياسي ،بعد دحرها من املديريات الثالث
ً
ف ــي م ـحــاف ـظــة شـ ـب ــوة ال ـن ـف ـط ـيــة ،فـ ـض ــا عــن
تشديد الخناق عليها في محافظتي مأرب
والبيضاء.
بدت املكاسب الصعبة واملكلفة التي حققتها
جماعة الحوثيني أواخ ــر الـعــام املــاضــي في
الخاصرة الجنوبية ملحافظة مــأرب ،مهددة
بالتالشي دفعة واحــدة بعد خسارة حريب،
املــديـنــة االستراتيجية الـتــي تمنح املسيطر

العراق

موالون للحوثيين
في صنعاء (محمد
حويس/فرانس برس)

تهديدات
الحوثيين
لحجب
الخوف
دعوة إلحياء
مفاوضات
الحديدة
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».

ع ـل ـي ـهــا أف ـض ـل ـيــة ع ـس ـكــريــة إلسـ ـق ــاط مـعـظــم
مديريات مــأرب الجنوبيةُ .يـضــاف إلــى ذلك
ت ـض ـي ـيــق ال ـخ ـن ــاق ع ـل ــى ال ـج ـم ــاع ــة ب ــإط ــاق
عمليات عسكرية فــي تعز وبـلــدات الساحل
الغربي.
أل ـق ــى ال ـحــوث ـيــون بــالــائ ـمــة ف ــي االن ـت ـكــاســة
ال ـجــديــدة عـلــى دول ــة اإلمـ ـ ــارات ال ـتــي حـ ّـركــت
أل ــوي ــة الـعـمــالـقــة الـسـلـفـيــة م ــن ال ـســاحــل إلــى
ش ـبــوة .ولـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ س ـن ــوات ،كانت
وس ــائ ــل إعـ ـ ــام ال ـج ـم ــاع ـ ّـة ت ـح ـ ّـم ــل أبــوظ ـبــي
مسؤولية التصعيد وتحذر من عواقب ذلك.
وبما أن منطق القوة العسكرية هو رأسمالها
ال ــوح ـي ــد أم ـ ــام أن ـص ــاره ــا وخ ـصــوم ـهــا على
السواء ،لم يكن أمام جماعة الحوثيني سوى
الـتـصـعـيــد ع ـس ـكــريــا ،بــاس ـت ـهــداف اإلم ـ ــارات
ّ
مسيرة وصــواريــخ بالستية ،ولو
بـطــائــرات
كــان ذلــك على حساب التخلي عــن الحضور
الدبلوماسي أو إعادتها إلى خانة املنظمات
والجماعات اإلرهابية .وبعد تنفيذ عمليتني
هجوميتني في العمق اإلماراتي خالل أسبوع
واح ــد ،تــواصــل جـمــاعــة الـحــوثـيــن مساومة
اإلمـ ـ ـ ــارات ،بــال ـت ـلــويــح امل ـس ـت ـمــر بــاس ـت ـهــداف
م ـن ـشــآت ـهــا ال ـع ـم ــاق ــة وت ـه ــدي ــد اس ـت ـق ــراره ــا
االق ـت ـصــادي ال ــذي يـعــد رك ـيــزة أســاسـيــة في
البالد.
وب ـمــا أن ال ـه ـج ـمــات ال ـســاب ـقــة ل ــم تـنـجــح في
ثني اإلم ــارات وتجبرها على رفــع يدها عن
العملية العسكرية التي وصلت إلــى جنوب
مــأرب ،شعر الحوثيون بنوع من االستفزاز.
وللمرة األول ــى ،كــان عــدد من قـيــادات الصف
األول ال ـع ـس ـكــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة بــالـجـمــاعــة،
يطلقون رسائل تهديد صريحة.
وبــال ـتــزامــن م ــع تـلــويــح امل ـت ـحــدث الـعـسـكــري
لـ ـلـ ـح ــوثـ ـي ــن ،ي ـح ـي ــى س ـ ــري ـ ــع ،ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف

عبد السالم :لن
يتحقق لإلمارات أي أمن
إذا استمر عدوانها
تدخل اإلمارات
بدل موازين القوى
في الميدان
م ـعــرض إكـسـبــو ال ــدول ــي ف ــي دبـ ــي ،وتـهــديــد
ق ـ ـيـ ــادات أخ ـ ــرى ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف ب ـ ــرج خـلـيـفــة،
كـ ــان امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي لـلـحــوثـيــن وكـبـيــر
م ـف ــاوض ــي ال ـج ـم ــاع ــة ،م ـح ـمــد ع ـبــد ال ـس ــام،
يـ ـس ــاوم ك ــاف ــة دول ال ـت ـحــالــف ع ـلــى م ـعــادلــة
«ال أمــن وال اسـتـقــرار إال للجميع» .ويحاول
ال ـحــوث ـيــون ت ـصــويُــر عـمـلـيــاتـهــم ف ــي الـعـمــق
اإلمــاراتــي ،والـتــي قوبلت باستهجان دولــي

رسائل الكاتيوشا تصل لمنزل الحلبوسي

بغداد ـ عادل النواب

لم تفرز التطورات السياسية التي شهدتها
الساحة العراقية ،خــال اليومني املاضيني،
أي انـ ـف ــراج ــة ح ـق ـي ـق ـيــة ف ــي األزم ـ ـ ــة ال ــراه ـن ــة
واملـتـعـلـقــة بتشكيل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة ،أو
حـتــى االت ـف ــاق عـلــى امل ــرش ــح ملـنـصــب رئــاســة
الجمهورية .في املقابل ،تلقى رئيس البرملان
محمد الحلبوسي رســالــة صــاروخ ـيــة ،عبر
استهداف منزله في األنبار.
يــأتــي هــذا وســط تـســريـبــات ،حصلت عليها
«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ت ــؤك ــد نـ ـي ــة الـ ـب ــرمل ــان
ت ـح ــدي ــد م ــوع ــد ل ـج ـل ـســة ج ــدي ــدة الن ـت ـخــاب
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،م ــن امل ــرج ــح أن تـكــون
األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل .وشـ ـه ــد ي ــوم ــا الـ ـث ــاث ــاء
واألربـ ـع ــاء امل ــاض ـي ــان ف ــي الـ ـع ــراق ،ت ـطــورات
س ـي ــاس ـي ــة وأمـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـ ــدة ،كـ ـ ــان أب ـ ــرزه ـ ــا رد
امل ـح ـك ـم ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ال ـع ـل ـي ــا ق ـ ـ ــرار ال ـط ـعــن
بـشــرعـيــة الـجـلـســة األولـ ــى لـلـبــرملــان والـحـكــم
بدستوريتها ،وإلغاء قرار تقرير عمل هيئة
رئاسة البرملان .وأعقب هذا األمر تصريحات
لزعيم الـتـيــار ال ـصــدري مقتدى ال ـصــدر ،أكد
فيها عدم تراجعه عن خيار حكومة األغلبية
الــوط ـن ـيــة ،م ــع إب ـق ــاء ال ـب ــاب مـفـتــوحــا للقوى
الـتــي تــرغــب فــي املـشــاركــة بـهــا ،مستثنيًا من
ذلــك تحالف «دولــة القانون» بزعامة رئيس
الوزراء األسبق نوري املالكي.
ومع حديث غير مؤكد لغاية اآلن عن تواجد
ق ــائ ــد «ف ـي ـل ــق ال ـ ـقـ ــدس» اإلي ـ ــران ـ ــي ال ـج ـن ــرال
إسـمــاعـيــل قــاآنــي فــي ب ـغــداد م ـج ــددًا ،أعلنت
قــوى «اإلط ــار التنسيقي» ،عن اجتماع ،جاء
بمثابة رد على تصريحات الصدر .وجددت،
في بيان فجر أمــس األربـعــاء ،إعــان رفضها
حكومة األغلبية ،معتبرة أنها تمس بوحدة
مكون األغلبية في العراق وحقه السياسي،
ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى رفـ ـضـ ـه ــا ذه ـ ـ ـ ــاب الـ ـص ــدر

المعركة .وبعدما فقدت الجماعة العديد انتكاستها الجديدة على دولة اإلمارات ،وقد
من األوراق الهامة التي كانت تمنحها ميزة نفذت أخيرًا هجومين في عمقها ،متوعدة
تفوق عسكري وسياسي ،ألقت بالالئمة في بمزيد من الضربات
ّ

لـلـتـحــالــف م ــع ال ـق ــوى ال ـك ــردي ــة والـتـحــالـفــن
العربيني السنيني بتشكيل الحكومة.
وش ـهــدت ال ـبــاد ت ـطــورًا أمـنـيــا ج ــدي ـدًا ،وهــو
اسـ ـتـ ـه ــداف مـ ـن ــزل ال ـح ـل ـب ــوس ــي ب ـص ــواري ــخ
كاتيوشا ،سقط أحدها بالقرب منه ،وأسفر
عن سقوط جريحني .وقوبل الهجوم بتنديد
س ـيــاســي واسـ ـ ــع ،م ــن أحـ ـ ــزاب وق ـ ــوى فــاعـلــة
ف ــي الـ ـب ــاد ،اع ـت ـبــرتــه م ـحــاولــة ف ــرض ال ـقــوة
عـلــى الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة .وأع ـق ــب الـهـجــوم
الـ ـص ــاروخ ــي ع ـل ــى مـ ـن ــزل ال ـح ـل ـب ــوس ــي ،فــي
منطقة الحالبسة التابعة ملدينة الكرمة شرق
األنـ ـب ــار ،ب ـيــانــان ل ـل ـقــوات األم ـن ـيــة الـعــراقـيــة،
أكــدت فيهما ضبط  5صــواريــخ أخــرى كانت
تـسـتـهــدف املـنـطـقــة ذات ـه ــا .وت ـحــدثــت ع ــن أن

أعلن الحلبوسي
مواصلة العمل لتحقيق
دولة يسودها العدل

الهجوم نفذ من منطقة ذراع دجلة الحدودية
م ــع املــدي ـنــة ،وال ــواق ـع ــة تـحــت ن ـفــوذ فصائل
مسلحة مختلفة ،مــن أبــرزهــا «كتائب حزب
ال ـلــه» ،الـتــي تنتشر فــي قــريــة الــرشــاد ضمن
املنطقة ذاتها التي أطلقت منها الصواريخ.
وف ــي حــن تـعـهــدت الـسـلـطــات بفتح تحقيق
للكشف عــن املـنـفــذيــن ،ف ــإن بـيــانــات الرئيس
بـ ــرهـ ــم صـ ــالـ ــح وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ب ـمــن
فيها رئـيــس الـبــرملــان نـفـســه ،أك ــدت اتهامها
ملـلـيـشـيــات مـسـلـحــة وأبـ ـع ــدت فــرض ـيــة قـيــام
تنظيم «داعش» بهذا األمر .وقال صالح ،في
ب ـيــان ،إن «ال ـه ـجــوم ال ــذي ط ــاول مـقــر رئيس
مجلس النواب في األنبار ،وأسفر عن إصابة
مــدن ـيــن ،عـمــل إره ــاب ــي ُمـسـتـنـكــر ،وتــوقـيـتــه
يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية».
بدوره ،قال الحلبوسي ،معلقًا على الهجوم،
إنه «سيواصل العمل لتحقيق دولة يسودها
ال ـع ــدل ،ويـ ــزول عـنـهــا الـظـلــم وت ـنــدحــر فيها
قوى اإلرهاب والالدولة ،كي تنعموا بالسالم
واألمان».
وقـ ــال ع ـضــو ت ـحــالــف «تـ ـق ــدم» ف ــي مـحــافـظــة
األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،غـ ـ ــرب ال ـ ـب ـ ــاد ،أح ـ ـمـ ــد ال ـج ـم ـي ـلــي،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «ال ـه ـج ــوم مـشــابــه
مـ ــن حـ ـي ــث الـ ـجـ ـه ــة املـ ـنـ ـف ــذة ل ـل ـه ـج ــوم عـلــى
مـنــزل رئـيــس الـحـكــومــة مصطفى الكاظمي،
وكذلك استهداف مقرات أحــزاب في بغداد».
وأض ـ ـ ـ ــاف أن «امل ـ ـتـ ــوقـ ــع مـ ــن ال ـع ـم ـل ـي ــة أن ـهــا
رسائل تحذير ،في حــال استمر الحلبوسي
عـلــى مــوقـفــه املـتـحــالــف م ــع ال ـص ــدر .ويمكن
وص ـف ـه ــا ب ــرس ــائ ــل ت ــرهـ ـي ــب» .وق ـ ـ ــال عـضــو
«اإلطار التنسيقي» علي الفتالوي ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،عـقــب ان ـت ـهــاء االج ـت ـمــاع لـقـيــادات
التحالف في منزل رئيس «املجلس اإلسالمي
األعلى» همام حمودي ،وضم املالكي وهادي
الـعــامــري وأح ـمــد األس ــدي وح ـيــدر الـعـبــادي
ً
وقيادات أخرى ،إن «الحل لن يكون سهال ،مع

اإلصرار على إقصاء أطراف سياسية مؤثرة
من العملية السياسية والحكومة» .وأضاف:
«ربما نشهد ،خــال الساعات املقبلة ،موقفًا
نهائيًا ورسميًا من قبل قوى اإلطار في إعالن
املعارضة أو املقاطعة .وال شيء يمنعنا عن
هــذيــن الـخـيــاريــن ،غير مشاركة كــل األط ــراف
فــي الـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة» .وأع ـلــن السياسي
الـعــراقــي ،املـقــرب مــن التيار ال ـصــدري ،مناف
املوسوي ،لـ«العربي الجديد» ،أن «املعلومات
امل ـتــوفــرة لــديــه حـتــى ظـهــر (أمـ ــس) األرب ـع ــاء
ت ــؤك ــد أن ال ـص ــدري ــن م ــاض ــون ف ــي حـكــومــة
األغلبية ،ولم تثمر الوساطات عن أي تغيير.
كـمــا أن ق ــوى اإلطـ ــار الـتـنـسـيـقــي متمسكون
بموقفهم أي ـضــا» .وأض ــاف أن «ه ـنــاك دعمًا
ً
س ـي ــاس ـي ــا س ـن ـي ــا كـ ــامـ ــا لـ ـلـ ـص ــدر ،وك ــردي ــا
متمثال بالحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتلويح قوى اإلطار التنسيقي بالذهاب إلى
املـعــارضــة ،أو حتى املقاطعة ،لــن يــؤثــر على
تشكيل الحكومة الجديدة».
وق ــال الخبير فــي الـشــأن السياسي العراقي
أح ـم ــد ال ـش ــري ـف ــي ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
«األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ــم ت ـص ــل إلـ ــى مــرحـلــة
االنـســداد واالن ـغــاق ،بــل هــي وصلت ملرحلة
االنـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــاف .وه ـ ـ ـ ــذا االن ـ ـك ـ ـشـ ــاف م ـ ــن خ ــال
الـ ـت ــوج ــه نـ ـح ــو حـ ـك ــوم ــة أغ ـل ـب ـي ــة يـشـكـلـهــا
ال ـ ـص ـ ــدر ب ــالـ ـتـ ـح ــال ــف م ـ ــع (زع ـ ـي ـ ــم الـ ـح ــزب
الديمقراطي الكردستاني مسعود) البارزاني
والـحـلـبــوســي والـخـنـجــر ون ــواب مستقلني».
وب ــن أن «ك ــل ال ـج ـه ــود ،سـ ــواء الــداخ ـل ـيــة أو
الخارجية ،فشلت في توحيد التيار الصدري
واإلطار التنسيقي في كتلة واحدة ،والتوجه
نحو تشكيل حكومة يـشــارك فيها الجميع.
ولـ ـه ــذا ف ــإن ــه ال خـ ـي ــار ح ــال ـي ــا غ ـي ــر حـكــومــة
األغـلـبـيــة ،الـتــي يــريــدهــا ال ـصــدر ،وال ـتــي هي
مدعومة من قبل قوى سنية وكردية لها ثقل
كبير في البرملان».

واس ــع ،بأنها دف ــاع عــن الـنـفــس .ومـســاء أول
مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،أع ــاد امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
للجماعة ،االستشهاد بــاآليــة القرآنية التي
دائمًا ما يرددها مع كل موجة تصعيد «فمن
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم» ،قبل َّأن يعود أمس األربـعــاء ،ليهدد
بأنه «لن يتحقق لإلمارات أي أمن إذا استمر
عــدوان ـهــا عـلــى ال ـي ـمــن» .وك ـتــب عـبــد الـســام
ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر»« :ت ـع ــان ــي دويـ ـ ــات ال ـع ــدوان
على اليمن من أزمــة أمن ذاتــي ،كما هو حال
اإلمارات ،فال تستطيع الوقوف على قدميها
إال ب ـع ـك ــازات أم ـيــرك ـيــة ،وت ـج ـهــد ف ــي ت ـسـ ّـول
الدعم األميركي ،وهــي في ً
غنى عن ذلــك بأن
تخرج من املستنقع اليمني فعليًا ،وإال فلن
يجديها أي دعم ،ولن يتحقق لها أي أمن إذا
استمر عدوانها على اليمن».
ولـ ـ ــم ت ـك ـت ــف ج ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ـي ــن بـ ــذلـ ــك .إذ
ظ ـه ــر ن ــائ ــب رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ـ ــان فـ ــي ص ـن ـع ــاء،
عـلــي املــوش ـكــي ،لـتــأكـيــد ج ـ ّـدي ــة ال ـت ـهــديــدات،
وذلــك بالقول إنـهــم يمتلكون أسلحة دقيقة
وط ــائ ــرات مـسـ ّـيــرة بـمـقــدورهــا الــوصــول إلــى
أي نقطة يريدونها داخــل أي دولــة معتدية

تقرير

أو مساندة للتحالف .وتــراهــن الجماعة في
ت ـهــديــدات ـهــا هـ ــذه ،ع ـلــى ص ــواري ــخ بالستية
مجنحة مــن ط ــراز «ق ــدس  »2و«ذو الـفـقــار»،
والتي تم استخدامها في الهجمات األخيرة
ً
عـلــى اإلم ـ ـ ــارات ،ف ـضــا ع ــن ط ــائ ــرات مـسـ ّـيــرة

مــن ط ــراز «صـمــاد  « 3بعيدة امل ــدى .وحسب
تقارير دولية ،فإن هذا النوع من الصواريخ
الجوالة ،يبلغ مداها أكثر من  1500كيلومتر،
وتكمن خطورتها في أنه باإلمكان إطالقها
من البر والبحر .ويبدو أن تكثيف التحالف
غاراته الجوية على مدينة الحديدة املشمولة
بــاتـفــاق اسـتــوكـهــولــم خــال الـفـتــرة املــاضـيــة،
يهدف إلى درء مخاطر حقيقية.
وح ـ ـسـ ــب اإلعـ ـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ل ـل ـح ــوث ـي ــن،
ف ــإن ص ــواري ــخ «ق ــدس  ،»2راداري ـ ــة التوجيه
وال ـ ـت ـ ـح ـ ـكـ ــم ،ومـ ـ ـ ـ ـ ــزودة بـ ـجـ ـه ــاز اس ـت ـش ـع ــار
ت ـص ــوي ــري ي ـع ـمــل ب ــاألش ـع ــة ت ـحــت ال ـح ـمــراء
ون ـ ـظـ ــام ت ــوج ـي ــه مـ ــاحـ ــي .ك ـم ــا ت ـط ـي ــر ه ــذه
الصواريخ بسرعة عالية جـدًا وعلى ارتفاع
مـنـخـفــض ،وه ــو م ــا يـفـ ّـســر فـشــل مـنـظــومــات
ال ــدف ــاع ال ـجــوي بــاعـتــراضـهــا ف ــي مـنــاسـبــات
مختلفة.
وأكد املتحدث الرسمي للجماعة ،محمد عبد
السالم ،اإلثنني املاضي ،هذه الرواية ،وقال إن
الـصــواريــخ البالستية الـتــي تــم استخدامها
ف ــي ال ـه ـج ــوم ال ـث ــان ــي «ال يـمـكــن اع ـتــراض ـهــا
بــال ـبــاتــريــوت ،وإال مل ــاذا ان ـت ـظــروا وصــولـهــا
إل ـ ــى ف ـ ــوق رؤوس ـ ـهـ ــم فـ ــي أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي» ،وف ـقــا
لتصريحات نقلتها قناة «املسيرة» التابعة
للحوثيني.
وت ـ ـس ـ ـعـ ــى ج ـ ـمـ ــاعـ ــة ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن خ ـلــف
تصعيدها وتلويحها الدائم باالنتقام ،إلى
كسر زخــم املعركة التي تواجهها في مــأرب.
ووفـقــا لـخـبــراء ،فــإن تــدخــل اإلم ــارات مـجــددًا،
أع ــاد عـكــس امل ـب ــادرة الـعـسـكــريــة ال ـتــي كانت
لصالح الحوثيني منذ فترة طويلةّ ،
وقوض
بشكل هائل فرص حصولهم على «الجائزة
الكبرى» املتمثلة بمدينة مأرب.
وفــي السياق ،رأى املــديــر التنفيذي لـ«مركز
صـنـعــاء ل ـلــدراســات اإلسـتــراتـيـجـيــة» ،ماجد
املذحجي ،في حديث مع «العربي الجديد»،
أن «الـ ــدور اإلم ــارات ــي الـنــوعــي أث ــار مـخــاوف
الحوثيني وجعلهم يرفعون الكلفة واملغامرة،
ليس بدفع حرب اليمن نحو مرحلة جديدة
ف ـح ـســب ،ول ـك ــن ب ــدف ــع االس ـت ـق ــرار اإلقـلـيـمــي
بشكل كامل إلى حافة هاشة وخطيرة».
وفــي مــا يخص السيناريوهات املستقبلية
ل ــإم ــارات ،ق ــال املــذح ـجــي إن األخ ـي ــرة «تـقــع
تحت ضغط كبير .فمن ناحية ،هي ال تريد

استدعاء «مروجي فيديوهات»

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

املـجــازفــة بــاسـتـقــرارهــا االق ـت ـصــادي الناجح
كبيئة آمنة ومستقرة وجذابة ،لكن من ناحية
ثانية ،الطموحات السياسية والعسكرية لها
كبيرة ،وأي تــراجــع دراماتيكي أو انسحاب
ب ـس ـب ــب ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات الـ ـح ــوثـ ـي ــة ،س ـي ـش ـ ّـوه
صــورتـهــا» .وأض ــاف «هـنــاك منطقة ملتبسة
حــول الـخـيــارات اإلمــاراتـيــة ،لكن ال أعتقد أن
أبــوظـبــي سـتـتــراجــع عــن املـعــركــة ،فـهــي تريد
ال ــدف ــاع ع ــن رأس م ــال ح ـضــورهــا ف ــي حــرب
الـيـمــن ،وأي ـضــا تــأديــب الـحــوثـيــن لجرأتهم
عليها ،باعتبار الهجمات حدث استثنائي ال
يجب أن يتكرر».
وخــافــا لترسانتها الدفاعية الـتــي تؤهلها
ل ــاسـ ـتـ ـع ــداد ج ـ ـي ـ ـدًا ألي هـ ـجـ ـم ــات حــوث ـيــة
مرتقبة ،تتسلح اإلمارات بدعم أميركي قوي،
خ ـصــوصــا أن ال ـه ـج ـمــات األخـ ـي ــرة الـفــاشـلــة
للحوثيني ،اإلثنني املاضي ،كانت تستهدف
ق ــاعــدة ال ـظ ـفــرة ف ــي أبــوظ ـبــي ال ـتــي تحتضن
ً
ق ـ ــوات أم ـي ــرك ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن آالف ال ــرع ــاي ــا.
وتـ ـش ــدد ت ـح ـل ـيــات أم ـيــرك ـيــة ع ـلــى ضـ ــرورة
أن ُيـ ــدرك ال ـحــوث ـيــون أن ـهــم سـيــدفـعــون ثمن
هـجـمــاتـهــم األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـع ـمــق اإلم ــارات ــي،
وتـشـيــر إل ــى أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،تتحضر
لـ ـتـ ـق ــدي ــم ق ـ ـ ـ ــرار إل ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ي ــدي ــن
الحوثيني ،خصوصًا أن الصينيني أو الروس
لــن يحجبوا مثل هــذا ال ـقــرار ،نظرًا للروابط
التي تجمعهم باإلماراتيني.
وفــي الـسـيــاق ،أعلنت الـخــارجـيــة األميركية،
مـســاء أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،أنـهــا ستعمل
م ــع ح ـل ـفــائ ـهــا ع ـلــى «ت ـع ــزي ــز م ـس ــاء ل ــة ق ــادة
ال ـح ــوث ـي ــن مـ ـ ّ
ـدبـ ــري ال ـه ـج ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة
األخـيــرة التي كــان يمكن أن توقع قتلى بني
القوات األميركية في قاعدة الظفرة» .ويبدو
أن اإلم ــارات ستستثمر الهجمات الحوثية،
داخ ـ ــل واش ـن ـط ــن ،ب ـعــد ت ـع ـق ـيــدات شـهــدتـهــا
ال ـع ــاق ــات خ ــال ع ـهــد الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن.
وسيكون هذا االستثمار من خالل الحصول
ع ـلــى وس ــائ ــل إضــاف ـيــة لـتـحــديــث الــدفــاعــات
الجوية والـصــاروخـيــة وهــي األم ــور التي لم
تتم االستجابة لها من قبل اإلدارة األميركية
ً
الجديدة ،فضال عن الحصول على معلومات
استخباراتية لــإنــذار املبكر بشأن عمليات
إطالق الصواريخ.
ويـ ـ ــدرك امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي أن ال ـت ـســاهــل مع
ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـح ــوث ـي ــة ب ــاس ـت ـه ــداف الـعـمــق
اإلم ــارات ــي ،سيدفع املليشيات إلــى التمادي
بشكل أكبر ،حتى لو انسحبت أبوظبي من
املعركة ،وذلك بشن هجمات أعنف في العمق
السعودي ،أو تهديد خطوط املالحة الدولية
في البحر األحمر ومضيق باب املندب.
وفي سياق متصل ،قالت السفيرة اإلماراتية
لــدى األم ــم املـتـحــدة ،النــا نسيبة ،فــي مقابلة
مع قناة «سي أن أن» أول من أمس الثالثاء،
إن بــادهــا قــد تـطــور قــدراتـهــا الدفاعية بعد
الهجومني الحوثيني عليها أخيرًا .وأوضحت
«قــدرت ـنــا عـلــى اع ـت ــراض ه ــذه الـهـجـمــات من
ال ـط ــراز ال ـعــاملــي .وم ــن املـمـكــن دائ ـم ــا أن تتم
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـط ــوي ــر وال ـت ـح ـس ــن وال ـت ـع ــاون
اإلضافي في االستخبارات ،وأعتقد أن هذه
هــي امل ـج ــاالت ال ـتــي نــدرسـهــا مــع شــركــائـنــا»
األميركيني.

النووي اإليراني :القضايا العالقة بال حلول

طهران ـ صابر غل عنبري

كشفت مصادر مطلعة على سير املفاوضات
غـ ـي ــر امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
ال ـن ـم ـســاويــة ف ـي ـي ـنــا ،ب ــن إيـ ـ ــران وال ــوالي ــات
املتحدة ،فــي محاولة إلع ــادة إحـيــاء االتفاق
الـ ـن ــووي ،ع ــن وصـ ــول ه ــذه امل ـف ــاوض ــات في
جــول ـت ـهــا ال ـث ــام ـن ــة «إلـ ـ ــى م ــرح ـل ــة ح ـســاســة
للغاية» ،مضيفة أنــه «بــات مــن الصعب عل
املـفــاوضــن إي ـجــاد حـلــول للقضايا العالقة
امل ـت ـب ـق ـيــة ،وال ـت ــي تــرت ـبــط مـعـظـمـهــا بملفي
التحقق من تنفيذ االتفاق ،والضمانات التي
تطالب بها طهران».
وتــوقـعــت امل ـصــادر ،الـتــي تـحــدثــت لــ«الـعــربــي
الـجــديــد» مفضلة عــدم الكشف عــن هويتها،
«عودة رؤساء الوفود املشاركة في املفاوضات
خ ــال األس ـبــوع املـقـبــل إل ــى عــواصــم بلدانهم
ل ـل ـت ـش ــاور ،ث ــم ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ف ـي ـي ـنــا حــامـلــن
ّ
الحساسة املتبقية».
ق ــرارات بشأن القضايا
وك ــان رؤس ــاء الــوفــديــن اإليــرانــي واألمـيــركــي،
بــاإلضــافــة إل ــى رؤسـ ــاء الـبـعـثــات األوروب ـي ــة
امل ـش ــارك ــة ف ــي م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا ،ق ــد ع ــادوا
ف ــي  14ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي ال ـحــالــي إلــى
عــواصـمـهــم ،حيث جــرى الـتـشــاور على ورقــة
تفاهم حــول بعض القضايا ،فيما تواصلت
املباحثات على مستوى لجان الخبراء.
في غضون ذلك ،أكد وزير الخارجية اإليراني
ح ـســن أم ـيــر ع ـبــد ال ـل ـه ـيــان ،أم ــس األربـ ـع ــاء،
أمــام أعـضــاء لجنة األمــن القومي والسياسة
الخارجية في البرملان اإليراني ،أن املفاوضات
ال ـنــوويــة ال ـجــاريــة فــي فيينا «ت ـت ـقــدم بشكل
ّ
جيد حتى اللحظة» ،الفتًا إلى أنها «أحــرزت
ّ
تقدمًا ،لكن هناك ثمة قضايا ال تزال عالقة»،
بحسب مــا نـقــل عـنــه املـتـحــدث بــاســم اللجنة
محمود عباس زادة مشكيني.
ونــاقــش الــوزيــر اإلي ــران ــي ،أم ــام الـلـجـنــة ،آخــر

تحدث عبد اللهيان عن تقدم جيّد في المفاوضات ()Getty

تطورات املفاوضات ،موضحًا وفق ما أوردته
وكــالــة «إيـلـنــا» اإليــرانـيــة ّ
العمالية ،أن الوفد
اإليــرانــي فــي فيينا لــم يجر حتى الساعة أي
ت ـفــاوض مـبــاشــر مــع امل ـفــاوضــن األمـيــركـيــن
بــرئــاســة روب ــرت مــالــي ،مــؤكــدا أن «الحصول
على ضمانات شاملة ومحكمة ،أمر مهم لنا،
وك ــذل ــك بــالـنـسـبــة لـلـتـحـقــق» م ــن مـســألــة رفــع
العقوبات.
ّ
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ح ـ ــذر املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـل ـجـنــة
محمود عباس زادة مشكيني من أن «الغرب
ب ـصــدد الـحـصــول عـلــى ت ـن ــازالت مــن إيـ ــران»،
متهمًا الــدول الغربية وعلى رأسها الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ــال ـس ـع ــي ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى الـ ـش ــارع
اإليراني لتحقيق أهدافها ،بحسب قوله.
وأض ـ ـ ــاف مـشـكـيـنــي أن «مـ ــا ي ـه ــم إي ـ ـ ــران هــو
الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مـسـتــدام ودائ ــم وشــامــل
ومحكم على قاعدة رابح ـ رابح» ،موضحًا أن
«االت ـفــاق يجب أن يـكــون وفــق هــذه الصيغة،
لكي تزول مخاوف الطرف اآلخر ،وفي الوقت
نـفـســه تتحقق املـطــالــب املـنـطـقـيــة إليـ ــران في

ّ
رفع العقوبات» .وحذر املتحدث اإليراني ،في
تصريحاته ،من أن «الطرف اآلخر يسعى إلى
اتفاق مؤقت لكي يطيحه وقتما شاء».
وك ــان الــرئـيــس اإليــرانــي إبــراهـيــم رئيسي قد
أش ــار ،مـســاء أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،إل ــى أن
ً
«هناك مجاال لالتفاق (في مفاوضات فيينا)
إذا مــا رفـعــت أمـيــركــا العقوبات الـظــاملــة» عن
بالده ،مؤكدًا أن الحكومة اإليرانية املحافظة
«ستواصل املفاوضات ،لكننا لن نربط البالد
بها ،وهي ليست كل شيء».
وانطلقت مفاوضات فيينا غير املباشرة بني
طهران وواشنطن في محاولة إلعــادة إحياء
االتفاق النووي املوقع في عــام  ،2015والــذي
انـسـحـبــت مـنــه واش ـن ـطــن فــي ع ــام  ،2018في
إب ــري ــل /نـيـســان امل ــاض ــي ،فــي نـهــايــة حكومة
الــرئـيــس حسن روحــانــي ،وعـقــدت حتى اآلن
س ـبــع ج ـ ــوالت م ـن ـهــا ،ف ـي ـمــا ال ت ـ ــزال ال ـجــولــة
الـثــامـنــة مـسـتـمــرة ،وه ــي األطـ ــول حـتــى اآلن.
تسعى مجموعة  4+1التي ال تزال شريكة مع
إيران في االتفاق النووي ،واملكونة من روسيا

ً
والصني وبريطانيا وفرنسا وأملانيا ،فضال
عــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،إل ــى تـقــريــب وجـهــات
ال ـن ـظ ــر ب ــن ال ــوف ــدي ــن اإليـ ــرانـ ــي واألم ـي ــرك ــي
خالل مفاوضات فيينا ،وذلك في اجتماعات
منفصلة مــع الوفدين فــي فندقي «كــوبــورغ»
و«ماريوت» في فيينا .وتشهد الجولة الثامنة
ال ـت ــي ك ــان ــت ق ــد ان ـط ـل ـقــت ف ــي  27ديـسـمـبــر/
كانون األول املاضي ،أخيرًا ،اجتماعات على
مستوى لجان الخبراء ورؤساء الوفود بغية
التوصل التفاق.
ّ
وحـ ــذرت وزيـ ــرة الـخــارجـيــة الـبــريـطــانـيــة ليز
تــروس ،أول من أمــس ،من أن التقدم في هذه
املفاوضات لم يكن سريعًا حتى اآلن ،ما يهدد
بــدخــولـهــا مــرحـلــة جـمــود خـطـيــرة .وأضــافــت
ت ــروس ،أم ــام ال ـبــرملــان الـبــريـطــانــي ،أن «هــذه
املفاوضات عاجلة ،والتقدم الذي تحرزه ليس
سريعًا بالقدر الكافي .نواصل العمل بشراكة
وثـيـقــة مــع حـلـفــائـنــا ،لـكــن امل ـفــاوضــات 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
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي» ،م ـح ــذرة م ــن أن ــه ف ــي حــال
انـهـيــار املـفــاوضــات «فستكون كــل الـخـيــارات
مطروحة على الطاولة».
وتــراجــع الحديث أمــس عــن إمكانية حصول
لقاء مباشر بني الوفدين اإليراني واألميركي
في فيينا ،بعد تلميح عبد اللهيان إلى ذلك،
وإبداء األميركيني ترحيبًا بالفكرة .وكان أمني
املجلس األعلى لألمن القومي اإليــرانــي علي
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
ستستبدل بـطــرق بــديـلــة فـقــط عـنــدمــا يكون
االتفاق الجيد في املتناول».
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شرق
غرب
الجزائر 40 :ناشطًا
يباشرون إضرابًا عن
الطعام في سجنهم
أعلن عضو هيئة الدفاع عن معتقلي
الـ ـ ــرأي ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،امل ـح ــام ــي عبد
الغني ب ــادي ،أمــس األرب ـع ــاء ،أن 40
موقوفًا من نشطاء الحراك الشعبي
ف ــي س ـجــن الـ ـح ــراش ف ــي الـضــاحـيــة
ال ـش ــرق ـي ــة ل ـل ـع ــاص ـم ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة،
سـيـبــدأون غ ـدًا الجمعة إضــرابــا عن
ال ـ ـط ـ ـعـ ــام ،احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى ت ـمــديــد
ت ــوقـ ـي ــف ب ـع ـض ـه ــم ،وت ــوجـ ـي ــه تـهــم
جنائية لبعضهم اآلخر .وقال بادي،
ف ــي بـ ـي ــان ،إن ال ـس ـج ـنــاء يـعـتــزمــون
جعل إضرابهم مفتوحًا.
(العربي الجديد)
واشنطن اقترحت على
السلطة الفلسطينية
وقف رواتب األسرى

ك ـش ـف ــت الـ ـقـ ـن ــاة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،12
أمــس األربـعــاء ،أن اإلدارة األميركية
اقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــت ع ـ ـلـ ــى رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـس ـل ـط ــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة م ـ ـح ـ ـمـ ــود عـ ـب ــاس
(الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة) ،ف ـ ــي ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات م ـغ ـل ـقــة
ج ـ ـ ــرت أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ال ـ ـتـ ــوقـ ــف ع ـ ــن دف ــع
مـ ـخـ ـصـ ـص ــات األس ـ ـ ـ ـ ــرى امل ـع ـت ـق ـل ــن
وامل ـح ــرري ــن .وط ــرح ــت واش ـن ـطــن أن
يـتــم اس ـت ـبــدال ذل ــك بـبــرنــامــج «رف ــاه
اجتماعي»ّ ،
يحول هذه املخصصات
إل ــى مخصصات تـقــاعــد ملــن تـجــاوز
ال ـس ـت ــن ع ــام ــا مـ ــن األسـ ـ ـ ـ ــرى ،فـيـمــا
يـ ـح ـ ّـول األسـ ـ ــرى ال ــذي ــن دون الـ ـ ــ60
ملوظفني يحصلون على روات ــب من
السلطة.
(العربي الجديد)

تونس :تحشيد
الحتجاجات األحد
في الجنوب
أعـلـنــت تنسيقية ح ــراك «مــواطـنــون
ض ــد االنـ ـق ــاب» ،بـمـحــافـظــة قــابــس،
جنوب شرقي تونس ،أمس األربعاء،
إرجـ ـ ــاء ال ــوق ـف ــة االح ـت ـجــاج ـيــة الـتــي
كــانــت م ـق ــررة ال ـي ــوم الـخـمـيــس أم ــام
محكمة قابس ،رفضًا لالنقالب ،إلى
األحــد املقبل .وقــال املنسق الجهوي
ل ـل ـح ــراك ف ــي ق ــاب ــس ،جـ ــال ح ـم ــزة،
لـ»العربي الجديد» ،إن قرار التأجيل
ج ـ ــاء مـ ــن أج ـ ــل املـ ــزيـ ــد مـ ــن اإلع ـ ـ ــداد
للحشد لهذا التحرك.
(العربي الجديد)
السودان :تمسك
بإنهاء االنقالب
قال القيادي في تحالف «قوى إعالن
الحرية والتغيير» ،عمر الدقير ،في
مؤتمر صحافي أمــس األرب ـع ــاء ،إن
الـتـحــالــف أبـلــغ بعثة األم ــم املتحدة
ال ـت ــي ت ـق ــود مـ ـب ــادرة إلنـ ـه ــاء األزمـ ــة
الـســودانـيــة ،أن أي عملية سياسية
لحل األزم ــة ،يجب أن يـكــون هدفها
إنـهــاء االن ـقــاب .فــي األث ـنــاء ،تظاهر
مئات السودانيني أمــس ،بدعوة من
جسم محسوب على نـظــام الرئيس
املعزول عمر البشير ،أمام مقر بعثة
األم ــم املـتـحــدة بــالـخــرطــوم ،للتعبير
ع ــن رف ـض ـه ــم لـ ــ»ت ــدخ ــل ال ـب ـع ـثــة فــي
الشأن السوداني».
(العربي الجديد)
ماكرون يتحدث عن مجازر
«ال تغتفر» في الجزائر

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون (الـصــورة) ،أمس األربعاء،
أن ح ــادث ــة إط ــاق ال ـن ــار ف ــي ش ــارع
إي ـس ـل ــي ب ــال ـج ــزائ ــر ال ـع ــاص ـم ــة فــي
مارس/آذار  1962والتي قتل خاللها
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـف ــرنـ ـس ــي عـ ـ ـش ـ ــرات مــن
أنـصــار الـجــزائــر الفرنسية ،حادثة
«ال تغتفر بالنسبة للجمهورية»
الفرنسية .وأض ــاف فــي خطاب في
قصر اإلليزيه ،أن مجزرة  5يوليو/
ت ـمــوز  1962ف ــي وهـ ــران بــالـجــزائــر
الـ ـت ــي ارت ـك ـب ــت ق ـب ـيــل س ــاع ــات مــن
إع ـ ــان اس ـت ـق ــال الـ ـج ــزائ ــر ،وال ـتــي
راح ضحيتها «مـئــات األوروبـيــن،
وبالدرجة األولى فرنسيون» ،يجب
أن «يتم االعتراف بها».
(فرانس برس)
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أجرتها من باريس
سوالفة مجدي

شعث :سيكون لي
دور سياسي من
خالل مكاني الجديد
(حسام الصياد)

يتحدث الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث ،في أول حوار له مع اإلعالم العربي ،عن
مالبسات اعتقاله لمدة عامين ونصف العام في مصر ومن وراء ذلك .ويكشف لـ«العربي
الجديد» تفاصيل عن مساومته على الحرية مقابل التنازل عن جنسيته المصرية

رامي شعث

■ فــي ال ـبــدايــة حــدثـنــا عــن مــابـســات
االعتقال؟
تــم اعتقالي فــي  5يوليو /تموز
 ،2019بهجوم عــدد ضخم جـدًا مــن القوات
األمنية مع اثنني من ضباط األمن الوطني
ولـحــق بهم ل ــواء فــي نفس الجهاز األمـنــي،
وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ع ـ ـ ــدد ضـ ـخ ــم م ـ ــن الـ ـع ــرب ــات
وامل ـج ـنــزرات فــي إع ــادة لـفـكــرة زوار الفجر.
ع ـنــدمــا طـلـبــت رؤيـ ــة إذن ال ـن ـيــابــة أبلغني
اللواء أن «املوضوع كبير وأكبر مني» على
حد تعبيره .تم تفتيش املنزل واالستيالء
على أجـهــزة كومبيوتر وهــواتــف وأقــراص
صلبة والعديد من امللفات واألوراق والكتب
وشهادة ميالدي وجــوازي سفري املصري
والفلسطيني ،ول ــم تثبت تـلــك األحـ ــراز في
تحقيق النيابة .قضينا ساعة أو أكثر من
الــذعــر وكــأنـهــا ده ــر .تــم إرهــاب ـنــا واح ـتــال
منزلنا وأشهرت األسلحة علينا داخل غرفة
نومنا ،ثم نزلنا أنا وزوجتي في لحظة وداع
مؤملة .لم نكن نعلم متى سنلتقي مرة أخرى
وكانت تبكي على فقداني وفقدان حياتها
وم ـنــزل ـهــا ف ــي م ـص ــر .ت ــم تـكـبـيـلــي ووض ــع
عصابة على عيني واصطحابي إلى مبنى
األم ــن الــوطـنــي فــي منطقة العباسية وفــي
نـفــس الـلـحـظــة تــم اص ـط ـحــاب زوج ـتــي إلــى
مطار القاهرة لتواجه الترحيل القسري إلى
فرنسا.
ً
تــم اقـتـيــادي مـكـ ّـبــا مـعـصــوب العينني إلــى
أحد مقرات االحتجاز غير القانونية ،علمت
ف ــي م ــا بـعــد أن ــه م ـقــر األمـ ــن الــوط ـنــي بحي
العباسية في القاهرة .وضعوني في غرفة
ّ ً
مكبال في الحائط في وضع
منفردة وبقيت
مهني وال إنساني ومخالف للقانون .وطبعًا
رف ـضــوا كــل م ـحــاوالتــي االت ـص ــال بــأســرتــي
ّ ً
مكبال
أو باملحامي .بقيت فــي أمــن الــدولــة
منذ مساء الخميس لحظة اعتقالي لغاية
صباح السبت عندما وصلت إلى مقر نيابة
أمن الدولة العليا في حي التجمع الخامس.
أم ـ ـ ــا ع ـ ــن ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــت م ـع ــي،
فستفاجئني حني أقــول إنــه خــال اختفائي
الـقـســري وخ ــال عــامــن ون ـصــف ال ـعــام في
الـسـجــن وحـتــى خــروجــي لــم يـتــم التحقيق
م ـع ــي ،ول ــو مـ ــرة ،ف ــي ال ـت ـهــم املــوج ـهــة إل ـ ّـي.
والتحقيق الــوحـيــد ال ــذي تــم معي كــان في
ن ـيــابــة أمـ ــن ال ــدول ــة ال ـع ـل ـيــا واس ـت ـغ ــرق 45
دق ـي ـقــة وكـ ــان يـ ــدور ح ــول آرائ ـ ــي ف ــي ث ــورة
يناير وأحداث  30يونيو ،ثم تم نقلي فيما
بـعــد إل ــى الـسـجــن ففوجئت بــأنـهــم رفـضــوا
استالمي بزعم أن األوراق غير مكتملة ،ولذا
اض ـط ــروا ألن ي ـع ــودوا ب ــي م ــرة أخـ ــرى إلــى
ً
مـقــر أم ــن الــدولــة مـكـ ّـبــا مـعـصــوب العينني
ووضعت في نفس الغرفة التي كنت فيها
منذ أول ليلة .حينها عــدت مـجــددًا ألكــون
مختفيًا قسريًا باملخالفة للقانون بشكل
ف ــج .وف ــي ص ـبــاح ي ــوم األح ــد تــم نـقـلــي إلــى
سجن طرة تحقيق .أي بقيت ملدة ثالثة أيام

السفارة اإلسرائيلية في
القاهرة طالبت باعتقالي
اضطررت للتنازل عن الجنسية
المصرية تحت وطأة االبتزاز
سيرة
¶ 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  ،2015شارك في
تأسيس حركة مقاطعة
إسرائيل في مصر.

في مقر األمن الوطني .ومنذ بداية اعتقالي
حتى لحظة ترحيلي وأنــا أتوجه بالسؤال
إليهم ،ملاذا تم إلقاء القبض ّ
علي؟
■ كيف كنت تقضي أوقاتك داخل السجن؟
منذ وطأت قدماي أعتاب السجن ،فوجئت
ب ـعــدد ضـخــم ج ـدًا مــن املـعـتـقـلــن عـلــى بــاب
غرفة اإليراد أتوا ليشدوا من أزري .أحضروا
لـ ــي احـ ـتـ ـي ــاج ــات ــي مـ ــن الـ ـسـ ـج ــائ ــر واملـ ـي ــاه
وامل ـل ـبــس واألكـ ـ ــل ،وط ـب ـعــا م ــن دون رعــايــة
الزمالء لي والتكافل بيننا كانت ستصبح
ف ـتــرة صـعـبــة جـ ـدًا .كـنــت أقـ ـ ّـدم م ـحــاضــرات،
داخ ـ ـ ــل الـ ــزنـ ــزانـ ــة ح ـ ــول ال ـس ـي ــاس ــة وحـ ــول
التجارب السابقة .حتى أثناء فترة التريض
كان الزمالء مرحبني بتحليل األمور وتقليل
مساحات الخالف بني القوى املختلفة .نحن
معتقلون سياسيون وجــزء مــن دورن ــا هو
إبقاء دورنا السياسي ،ومتابعتنا لألحداث
وفهمنا لـهــا فــي إطــارهــا األوسـ ــع .بــا شك
ك ــان عـنــدنــا ط ــول ال ــوق ــت م ـع ــارك ،بعضها
مشترك وبعضها فردي مع إدارة السجون
حول حقوقنا واحتياجاتنا ،حول حقوقنا
في العالج الطبي وزيارة األهل بشكل كريم
ومحترم ،حول حقوقنا بدخول متعلقاتنا،
وحــول حقوقنا في صحف ومذياع يسمح
لنا باالطالع عن األحداث.
دخـلــت السجن وكــان فيه بعض األصــدقــاء
وال ــرف ــاق املـعـتـقـلــن ،وخ ــرج ــت م ــن السجن
بمئات الرفاق وبمئات األصدقاء والزمالء
امللتزم بقضيتهم .في لحظة خروجي بكينا
كثيرًا ،وقد التزمت أمامهم والتزمت بيني
وبني 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
الـتــدخــل ل ــإف ــراج عـنــي ،أنـنــي أض ــر بعالقة
مصر مــع إســرائـيــل وكــذلــك بعض الحلفاء
اآلخرين ،وأن السفارة اإلسرائيلية طالبت
باعتقالي ،وفــي بعض األح ـيــان قيل لــه إن

هناك طرفًا إماراتيًا منزعجًا مني ،وبالتالي
قد يكون اعتقالي ذا طابع إقليمي .ليست
لــدي معلومات دقيقة أكثر ،ولكن يبدو أن
جميع األطـ ــراف اتـفـقــت عـلــى اعـتـقــالــي بعد
دوري الرافض لـ«صفقة القرن» في األشهر
السابقة العتقالي ألنني كنت رافضًا لفكرة
االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء ع ـل ــى مـ ــا ت ـب ـق ــى مـ ــن فـلـسـطــن
ً
واستيطانها وطرد أهلها وإعطائهم حلوال
م ــال ـي ــة ،بــاع ـت ـبــار أن ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي
قــد يقبل فــي لحظة مــا بالحلول املــالـيــة أو
التنمية في مقابل التخلي عن وطنه .كان
لــي دور فــاضــح لـسـيــاســات دونــالــد تــرامــب
وجـ ــاريـ ــد ك ــوش ـن ــر ،ول ـ ـلـ ــدور اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
ولألسف للدور املصري الذي شارك ووافق
وح ـضــر مــؤتـمــر ال ـبـحــريــن (ال ـ ــذي ُع ـقــد في
ي ــون ـي ــو /ح ــزي ــران  .)2019فـشـلــت «صـفـقــة
ال ـق ــرن» وعـلـيـنــا ض ـمــان إفـشــالـهــا .وانـتـهــى
ت ــرام ــب وح ــل مـحـلــه الــرئ ـيــس ال ـجــديــد جو
بايدن .وفي تقديري أن لديه رؤية مختلفة،
وعلينا تشجيع هذه الرؤية املختلفة التي
تعيد الحقوق وليس مصادرتها ،حتى ولو
أنها ما زالت ضعيفة وما زالت متماهية مع
سياسة أميركية طويلة املــدى ،ولكنه على
األقل أقل عدائية تجاه الشعب الفلسطيني.

■ حدثنا عن التنازل عن جنسيتك املصرية؟
كنت دائمًا شخصًا رافضًا لفكرة املعارضة
مــن ال ـخ ــارج ،لـكــن اآلن بـعــد أن تــم اعتقالي
وإرهابي للتنازل عن جنسيتي وطردي من
البالد أصبحت مجبرًا على ممارسة نشاطي
من أوروبا ،وهي دول ديمقراطية وحاضنة
لحرية ال ــرأي والتعبير ،وس ــوف تعطيني
مـســاحـتــي ف ـ ّـي حــريــة ال ـ ــرأي وال ـت ـع ـب ـيــر .إال
أنني كنت أفضل أن يبقى دوري من داخل

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

رصد

رام اهلل ـ محمود السعدي

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

مـنــذ أكـثــر مــن شـهــر ،تــواصــل ق ــوات االحـتــال
اإلسرائيلي حصار قرية برقة شمال نابلس
إلى الشمال من الضفة الغربية املحتلة ،وسط
تـفــاقــم م ـعــانــاة األه ــال ــي ج ــراء ه ــذا الـحـصــار.
يأتي ذلك بينما تتواصل انتهاكات االحتالل
ومستوطنيه ضد الفلسطينيني في مختلف
مناطق الضفة الغربية.
وق ــال الــرئـيــس الـســابــق ملـجـلــس ق ــروي بــرقــة،
ســامــي دغـلــس ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أمــس ،إن
«قـ ــوات االح ـت ــال ت ــواص ــل ح ـصــار بــرقــة منذ
 31يــومــا ،حيث يـتــواصــل إغ ــاق جميع طرق
القرية بالسواتر الترابية املرتفعة ،باستثناء
مــدخــل ال ـقــريــة ال ـغــربــي الــرئ ـيــس ،حـيــث تقيم
قــوات االحتالل عليه نقطة عسكرية» .وأشــار
دغـلــس إل ــى أن ه ــذا اإلغ ــاق يــأتــي فــي سياق
العقاب الجماعي ألهالي برقة بعد تصديهم
العـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات واقـ ـتـ ـح ــام ــات قـ ـ ــوات االحـ ـت ــال
واملستوطنني ،بعد االعتداءات التي شهدتها
املـنـطـقــة ع ـقــب مـقـتــل أح ــد املـسـتــوطـنــن قــرب
برقة بــرصــاص مقاومني فلسطينيني فــي 16
ديسمبر/كانون األول املاضي.
ووف ــق دغـلــس ،فــإن أهــالــي بــرقــة وكــل مــن يمر
من املنطقة ،حيث تقع القرية بمحاذاة شارع
نابلس جنني ويـخــدم الـشــارع أهــالــي الضفة،
يضطر في كثير من األحيان إلى سلوك طرق

اعتداءات للمستوطنين
واعتقاالت في مناطق
عدة بالضفة

م ـيــدان الـتـحــريــر وم ــن داخ ــل رام ال ـلــه ومــن
داخ ــل فلسطني ،س ــواء فــي مــواجـهــة أدوات
الـقـمــع وال ـع ـنــف أو ض ــد االحـ ـت ــال .وخ ــال
فترة سجني كانت أجـهــزة األمــن تلوح لي
وألسرتي بني 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 عامني ونصف العام.
ف ــوج ـئ ــت ب ـع ــد ت ـس ـع ــة أشـ ـه ــر فـ ــي ال ـس ـجــن
ب ـض ـمــي ع ـل ــى ذمـ ــة ق ـض ـيــة ج ــدي ــدة تـحـمــل
رق ــم  2020/570وب ـعــدهــا ُرف ـع ــت للقاضي
الــذي اتخذ قــرارًا بوضع اسمي على قوائم
اإلره ـ ــاب ،وعـلـمـ ُـت بــاألمــر مــن الـصـحــف في
ال ـس ـجــن .أن ــا ل ــم أع ـ ـ ُـرض ع ـلــى ال ـن ـيــابــة ولــم
ُي ـح ـقــق م ـع ــي ،ولـ ــم أعـ ـ ــرض ع ـلــى ال ـقــاضــي
فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــم ت ــدوي ــري
عليها .ومــن ثــم ازداد الضغط على والــدي
وتدهورت حالته الصحية كثيرًا ،ثم توفيت
وال ـ ــدة زوجـ ـت ــي ب ـعــد ذلـ ــك ب ـف ـت ــرة وج ـي ــزة،
حـي ـنـهــا أدرك ـ ـ ــت س ــري ـع ــا أن ك ــل م ــا ي ـجــري
ه ــو م ـحــاولــة لـلـحــد م ــن حــرك ـتــي وحــريـتــي
وال ـط ـعــن ف ــي مـصــريـتــي عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
جنسيتي املصرية راسخة منذ الــوالدة .أنا
لــم أح ـصــل عـلــى الجنسية املـصــريــة ألنني
ول ــدت مـصــريــا ،وعـشــت مـصــريــا ،أن ــا فعليًا

لم أحمل جــواز السفر الفلسطيني إال وأنا
في الثالثة وعشرين من عمري .والحقيقة
ه ــي أن الـجـنـسـيــة ال ـتــي حـصـلــت عـلـيــه هي
الجنسية الفلسطينية ولـيـســت املـصــريــة.
ل ـك ــن ك ـن ــت م ـض ـط ـرًا ت ـح ــت وطـ ـ ــأة االبـ ـت ــزاز
باالعتقال ألن آخــذ هــذه الخطوة (التنازل
عن الجنسية املصرية) ،وبــدأت مفاوضات
اسـتـمــرت مـعــي فــي الـسـجــن مل ــدة شـهــر قبل
إط ــاق ســراحــي إلج ـب ــاري عــن ال ـت ـنــازل عن
الجنسية والترحيل خارج البالد.
■ أص ـب ـحــت اآلن م ـض ـط ـرًا الس ـت ـك ـمــال نـشــاطــك
السياسي من الخارج .كيف تخطط لذلك؟
بــالـطـبــع سـيـكــون لــي دوري الـسـيــاســي من
خالل مكاني الجديد الذي أصبحت مجبرًا
عـلـيــه اآلن ،ول ـك ـنــي ح ـتــى الـلـحـظــة م ــا زلــت
بحاجة للتفكير بروية في بلورة هذا الدور،
وأنــا فــي البداية بحاجة ماسة لكي أضمد
مــرارة تلك األيــام التي كنت بعيدًا فيها عن
زوجتي وأســرتــي ،لكن هــذا ال ينفي نهائيًا
االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـح ـم ـلــة ( BDSحـ ــركـ ــة امل ـقــاط ـعــة
الــدولـيــة) الـتــي شــاركـ ُـت فيها بشكل فاعل،
ُ
واستخدمت
ولكن لم تكن األداة الوحيدة،
أدوات أخرى للنشاط السياسي.
أنــا مــا زلــت مؤمنًا بـشــدة بالحملة وداعـمــا
ل ـهــا ،وأراهـ ــا أداة سلمية شعبية حقيقية

ت ــرف ــض االس ـت ـع ـمــار وت ــرف ــض ق ـمــع حـقــوق
اإلنسان.
أود أن أضـيــف أنــه لــأســف ولـحـســن الحظ
في الوقت نفسه أن اعتقالي ومن مثلي من
الـنــاشـطــن املــدنـيــن السلميني واملـعــروفــن
م ـث ــل الـ ـب ــرمل ــان ــي الـ ـس ــاب ــق زي ـ ـ ــاد الـعـلـيـمــي
وآخ ــري ــن ،ف ــإن اتـهــامـنــا ب ــاإلره ــاب م ــن قبل
ً
السلطات الحاكمة فــي بلداننا كــان دليال
جــديـدًا على نـظــام القمع الــذي يقمع حرية
الـ ــرأي والـتـعـبـيــر ويـسـتـخــدم تـهــم اإلره ــاب
ضد كل من يناضل سلميًا .هذه رسالة في
رأيي مهم أن يدركها آالف الناس اآلخرين،
بأن هذه التهم ملجرد القمع والتنكيل فقط
باملعارضني السلميني.
■ توقف كثيرون عند إصــرار زوجتك وتفانيها
فــي التصميم على دفــع كافة األط ــراف الحقوقية
والدولية للضغط من أجل إطالق سراحك .حدثنا
عن مشاعرك هنا؟
واف
بشكل
ـف
ـ
ص
أ
أن
يمكنني
أعتقد أنــه ال
ٍ
ك ــل م ــا ف ـع ـل ـتــه زوجـ ـت ــي س ـي ـلــن ش ـع ــث مــن
أجلي ،وهي فرنسية الجنسية ،إذ غمرتني
بالحب واالل ـتــزام وق ــوة اإلرادة والصمود،
وتفان لن أنساه مطلقًا
في رأيي إنه تاريخي
ٍ
مدى الحياة .كانت ملتزمة بمعركة وحملة
واضـحــة ،للضغط مــن أجــل إطــاق سراحي

وإدارة ذلــك بشكل عبقري ،واستطاعت أن
تجمع حولها كل املحبني الناشطني ،حتى
ْ
نجحت
وص ــل ال ــدع ــم إل ــى مـســاحــة أوسـ ــع.
في استقطاب العديد من األحــزاب املصرية
كـ ــي ت ـ ـقـ ـ ّـدم الـ ــدعـ ــم وال ـك ـث ـي ــر مـ ــن مـنـظـمــات
املـجـتـمــع امل ــدن ــي ف ــي م ـصــر وف ــي فلسطني
وغ ـي ــره ــا .ب ـعــدهــا ت ــوس ــع أك ـث ــر وأك ـث ــر إلــى
أعضاء البرملان الفرنسي وأعضاء البرملان
األوروب ـ ــي وأع ـض ــاء الـكــونـغــرس األمـيــركــي
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
امل ـت ـحــدة اعـت ـبــر أن قـ ــرار اع ـت ـقــالــي مـخــالــف
للقانون ،وبالتالي تم بناء اإلطــار الشعبي
والقانوني الذي طالب باإلفراج عني.
كـ ــذلـ ــك ك ـ ـ ــان خ ـ ـطـ ــاب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إيمانويل ماكرون خالل لقائه مع الرئيس
ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ف ــي ب ــاري ــس ف ــي 7
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األس ـ ــاس ـ ــي وهـ ـ ــو اإلف ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ــن امل ـع ـت ـق ـلــن
السياسيني ومعتقلي الضمير وعلى رأسهم
رامي شعث .الخطاب واملطالبة باإلفراج عن
املعتقلني وذك ــر اس ـمــي ،كــانــت مـثــل ش ــرارة
تـفــاؤل داخــل السجن بعد أن انتشر الخبر
بـســرعــة ش ــدي ــدة .ه ــذا الـلـقــاء مـنــح الجميع
داخل السجن حالة من التفاؤل .إذ قد يكون
مقدمة لبداية انفراجة سياسية فــي مصر
تؤدي إلى اإلفراج عن املعتقلني.
ولكن ذكــر اسمي كانت لــه عــواقــب وخيمة،
ففي اللحظة األولى حاول األمن أن يرهبني،
وق ــام رج ــال األم ــن داخ ــل الـسـجــن بتفتيش
ال ــزن ــزان ــة وت ـح ـط ـيــم ك ــاف ــة امل ـت ـع ـل ـق ــات ،ثــم
منعوني من التريض اإلضــافــي الــذي كنت
أحصل عليه نظرًا للسن أو وضعي الصحي
ط ـب ـع ــا .ال ـح ـق ـي ـقــة أن كـ ــل ه ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ــراءات
الـعـقــابـيــة ل ــم أع ــره ــا اه ـت ـمــامــا .ألن ـنــي كنت
مدركًا ألهمية استمرار الضغط السياسي
باتجاه إحقاق الحقوق وخــروج املعتقلني
فكنت مستعدًا لهذا الضغط .طبعًا تصاعد
الدور الفرنسي .ولألسف السلطات املصرية
لم تمتثل ولم تقتنع بضرورة إنهاء املأساة،
واسـتـمــر اعـتـقــالــي عــامــا بـعــد ه ــذا املــؤتـمــر،
ومـ ــا زال امل ـع ـت ـق ـلــون ح ـت ــى ب ـع ــد خ ــروج ــي
فــي محنتهم قابعني خلف الـقـضـبــان .لكن
الضغط الفرنسي بعد ذلك لعب دورًا مهمًا
ف ــي ال ـت ــوس ــط وفـ ــي دع ـم ــي ب ـم ــا س ـم ــح فــي
النهاية بإطالق سراحي ،ولكن دعيني أؤكد
أن الـفــرنـسـيــن امـتـثـلــوا للحملة بـنــاء على
قاعدة أسستها زوجتي.
■ كـيــف تـقـ ّـيــم الـ ــدور الـفــرنـســي فــي ق ــرار إطــاق
سراحك بعد عامني ونصف من الحبس التعسفي؟
فرنسا دولــة تعلن دائـمــا التزامها بحقوق
اإلنسان وبمعاييره ،لكنها في الوقت ذاته
هــي شريك مهم للنظام السياسي الحالي
في مصر ،وتسانده في الجوانب العسكرية
واألم ـن ـيــة ،وعـلـيـهــا اإلث ـب ــات بـشـكــل واضــح
أن هذا الــدور وهــذه العالقة ال يؤثران على
التزامها الحقيقي بحقوق اإلنـســان .أيضًا
ف ــي اعـ ـتـ ـق ــادي أن ث ـم ــة م ـص ـل ـحــة أوروبـ ـي ــة
واضحة وفرنسية في التحول الديمقراطي
وخلق مساحة لحرية الــرأي والتعبير ،ألن
هــذا هــو املـســار الوحيد الــذي ســوف يــؤدي
إل ــى اس ـت ـق ــرار حـقـيـقــي ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوس ـ ـ ــط .االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى أن ي ـح ـم ــي ف ــرن ـس ــا مـ ــن تــدفــق
الالجئني بعد أن أثقل كاهلهم الفقر والعوز
إل ــى جــانــب ال ـقـمــع ،ه ــذا االس ـت ـقــرار حينما
يتحقق سيحمي فرنسا من التطرف الذي
تكون نشأته في السجون واملعتقالت وفي
اإلحساس بــاإلذالل .وحينما يتوقف القمع
في بلداننا فإن ذلك سيمنح أوروبا مساحة
أوس ـ ـ ــع ل ـل ـت ـب ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري واالس ـت ـث ـم ــار

لحوار حول
االختالفات

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

املشترك طويل املدى .لكن هذا لن يحدث في
ظــل عــدم االسـتـقــرار السياسي فــي املنطقة،
وعــدم االستقرار السياسي دائمًا ما يكون
موجودًا في بلدان ال تحترم حقوق اإلنسان.
■ هــل كــان هـنــاك دور للسلطة الفلسطينية في
التدخل أو الوساطة إلطالق سراحك؟
ـول ال ـس ـل ـط ــات فــي
ل ــأس ــف الـ ـش ــدي ــد لـ ــم ت ـ ـ ـ ِ
م ـص ــر اه ـت ـم ــام ــا ك ـب ـي ـرًا ل ــوس ــاط ــة الـسـلـطــة
قضيتي .وقــد قيل لـ ّـي إن
الفلسطينية فــي
ّ
السلطة الفلسطينية تدخلت ،لكن تدخلها
لم يكن مؤثرًا ،والحقيقة أنه ليس فقط ألن
والـ ــدي نـبـيــل شـعــث شـخـصـيــة فلسطينية
س ـيــاس ـيــة م ــرم ــوق ــة أدار م ـن ــاص ــب ع ــدي ــدة
فــي الـسـلـطــة الفلسطينية ،أن ــا أي ـضــا كنت
لفترة مــا قريبًا مــن الــرئـيــس الــراحــل ياسر
عرفات .طوال عمري أنا ناشط في القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وت ــم اع ـت ـقــالــي ع ـلــى خلفية
حملة مقاطعة إسرائيل وعلى رفض «صفقة
أسباب عديدة
القرن» .وبالتالي كانت هناك
ّ
تدعو السلطة الفلسطينية للتدخل وبقوة
لإلفراج عني.
■ أتــوقــع أنــه أصبح لديك ّعلم مــن خــال األخبار
بــاتـفــاقـيــات التطبيع الـتــي وقـعـهــا ع ــدد مــن ال ــدول
العربية مــع إســرائـيــل .كيف كــان وقــع ذلــك عليك
وأنت سجني؟
ك ــان وقـعــه حــزيـنــا جـ ـدًا ،ول ــم ي ــأت فــي إطــار
«صفقة ال ـقــرن»« .صفقة ال ـقــرن» الحقيقية
الـتــي أعلنها تــرامــب لــم يـكــن لـهــا أي عالقة
بالقضية الفلسطينية ،بالعكس كان دورها
الوحيد هو إهدار كل الحقوق الفلسطينية
ب ـ ـه ـ ــدف اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــن انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـص ـ ــراع
الفلسطيني اإلسرائيلي بمصادرة حقوق
الشعب الفلسطيني ،والهدف الرئيسي هو
إعــان تحالف عربي إسرائيلي في املنطقة
ي ـخــدم رؤيـ ــة ت ــرام ــب وكــوش ـنــر الـعـنـصــريــة
وخـلــق أز ّمـ ــات عــربـيــة-عــربـيــة وت ـح ــارب في
محور سني وشيعي .حان وقت إلغاء هذه
الـعــاقــات وربـطـهــا بشكل مـبــاشــر بحقوق
الشعب الفلسطيني .نحن ال نطلب هذا فقط
من الدول العربية التي ّ
طبعت مع إسرائيل،
لكن أطالب حتى من الدول الغربية والدول
األفــري ـق ـيــة تـحــديــد ووق ــف وم ـنــع ومـعــاقـبــة
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ج ــرائـ ـمـ ـه ــا حـ ـت ــى تـمـتـثــل
للقانون الدولي.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

تقرير

أكثر من شهر على حصار االحتالل لبرقة الفلسطينية
بــديـلــة ،وق ــد تـعــرضــت مــركـبــات ع ــدة لـحــوادث
سـيــر وت ـع ـطــل ،وه ــو م ــا يـكـبــد الفلسطينيني
مــزيـدًا مــن املتاعب ،عــاوة على تعرض املــارة
من الشارع العتداءات املستوطنني.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،أش ـ ــار دغ ـل ــس إلـ ــى م ـعــانــاة
ع ـ ــائ ـ ــات ع ـ ـ ــدة ت ـق ـط ــن م ـن ـط ـق ــة املـ ـسـ ـع ــودي ــة
التاريخية التابعة ألراضي برقة ،جراء إغالق
الطريق الواصل إليها بالسواتر الترابية منذ
 3أسابيع ،وهم يضطرون لسلوك طرق أخرى
بــدي ـلــة ،فـيـمــا يـخـشــى األه ــال ــي م ــن اع ـت ــداءات
ق ــد ي ـت ـع ــرض ــون ل ـه ــا م ــن ق ـب ــل امل ـس ـتــوط ـنــن،
واالستفراد بهم في تلك املنطقة البعيدة عن
منازل برقة .ومساء أول من الثالثاء ،أصيب
ع ــدة فـلـسـطـيـنـيــن ب ـح ــاالت اخ ـت ـن ــاق بــالـغــاز
امل ـس ـيــل ل ـلــدمــوع خ ــال م ــواج ـه ــات م ــع ق ــوات
االحتالل على مدخل بلدة برقة الرئيسي عقب
إغالقه .من جهة أخــرى ،اعتدى مستوطنون،
أم ـ ــس األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،عـ ـل ــى ع ــائـ ـل ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
واستهدفوا مركبات الفلسطينيني فــي بلدة
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محادثات السيسي وبن زايد :العالقات الثنائية واليمن وسد النهضة
سبسطية شمال غرب نابلس ،ما أدى إلصابة
عــدد مــن أف ــراد العائلة بـحــروق بــالــوجــه بعد
رش ـهــم ب ـغــاز الـفـلـفــل .إل ــى ذل ــك ،أغـلـقــت ق ــوات
االحتالل أمس بوابة حاجز «شافي شمرون»
املـ ـق ــام ع ـلــى ش ـ ــارع ج ـنــن ن ــاب ـل ــس ،واع ـت ــدى
مستوطنون على املركبات املــارة بالحجارة.
في سياق آخــر ،أجبرت قــوات االحتالل أمس،
رع ــاة األغ ـن ــام عـلــى ت ــرك امل ــراع ــي ،والحـقــوهــم
شرق خربة مكحول في األغوار الشمالية.
في هــذه األثـنــاء ،اقتحم عشرات املستوطنني،
أم ــس ،بــاحــات املـسـجــد األق ـصــى بـحـمــايــة من
قوات االحتالل ،وأدوا طقوسًا تلمودية فيه.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد االع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،أكـ ــد م ــدي ــر ن ــادي
األسير الفلسطيني في جنني ،منتصر سمور،
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،اعتقال قــوات االحـتــال،
أم ـ ــس ،أرب ـع ــة ش ـب ــان م ــن ب ـل ــدة سـيـلــة الـظـهــر
جنوب جنني ،على حاجز عسكري في األغوار
الـفـلـسـطـيـنـيــة .ك ـمــا اعـتـقـلــت قـ ــوات االح ـت ــال
شابني من جنني ،وشابًا من قرية عابود غرب
رام الله ،واألسير املحرر محمد علقم من مخيم
قلنديا شمال القدس ،وشابًا آخر من املخيم.
ك ــذل ــك ،اع ـت ـق ـلــت قـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال األس ـي ــري ــن
املـحــرريــن مـهــدي طقاطقة وع ــدي ثــوابـتــة في
بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم .من جهتهم،
واصــل األســرى اإلداري ــون ،أمــس ،لليوم ال ـ 26
على التوالي ،مقاطعة محاكم االحتالل ،وذلك
في إطار مواجهتهم سياسة االعتقال اإلداري.

ّ
حل الرئيس عبد الفتاح
السيسي أمس األربعاء،
في اإلمارات ،حيث عقد
مباحثات مع ولي عهد
أبوظبي محمد بن زايد
القاهرة ــ العربي الجديد

رسائل عديدة حملتها زيارة الرئيس املصري
ع ـبــد ال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،امل ـفــاج ـئــة ل ــإم ــارات
أمس األربعاء ،والتي تخللها اجتماعه بولي
عهد أبوظبي محمد بن زايــد ،خصوصًا في
ّ
ظل مساع إماراتية إلعادة العالقات مع مصر
ّ
لسابق عهدها لناحية توحد املواقف.
وقــال مصدر دبلوماسي مصري ،لـ«العربي
الجديد» ،إن اإلمارات عرضت أخيرًا ،تجاوبًا
م ــع م ـطــالــب م ـصــريــة س ــاب ـق ــة ،ب ـت ـقــديــم دعــم
مالي ،عبر وديعة دوالرية في البنك املركزي
امل ـصــري .ولـفــت إلــى أن الـتـحــول الـجــديــد في
املوقف اإلماراتي يأتي في ضوء التهديدات
والصعوبات األمنية التي تواجهها أبوظبي
أخيرًا .وكشف املصدر أنه إضافة إلبداء ولي
عـهــد أبــوظ ـبــي ،مــوافـقــة مـبــدئـيــة عـلــى تلبية
املطلب املصري بحزمة مساعدات اقتصادية،

ج ــددت اإلمـ ــارات عــرضـهــا لـلــوســاطــة مـجــددًا
واملساعدة على الــوصــول لحل في أزمــة سد
النهضة اإلث ـيــوبــي ،انـطــاقــا مـمــا تملكه من
نفوذ كبير لــدى الحكومة اإلثيوبية .وأشــار
املصدر إلى أن هناك مساعي إماراتية أخيرًا،
بـعــد ال ـت ـقــارب امل ـصــري ال ـس ـعــودي مــن جهة،
والـتـحـ ّـســن فــي ال ـعــاقــات امل ـصــريــة القطرية
من جهة أخرى ،إلعادة العالقات مع القاهرة
لسابق عهدها لناحية ّ
توحد املواقف.
وكانت العالقات بني البلدين شهدت توترًا
مكتومًا على وقع التباين في الرؤى الخاصة
ب ـق ـض ــاي ــا املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،بـ ـع ــدم ــا وصـ ـل ــت ذروة
الخالفات بتقديم أبوظبي الدعم العسكري
إلـ ــى رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلث ـي ــوب ــي أبـ ــي أح ـمــد،
ملواجهة متمردي إقليم تيغراي الشمالي.
وجاءت زيارة السيسي ،التي سبقتها زيارة
وف ــد سـيــاســي وإعــامــي مـصــري مــدفــوع من
جـهــاز امل ـخــابــرات ال ـعــامــة ،لتلطيف األج ــواء
بــن البلدين ،وســط وع ــود إمــاراتـيــة بتقديم
دعم مالي جديد ملصر ،وإبداء حسن النوايا،
فــي الــوقــت الــذي تــدرك فيه أبوظبي الحاجة
ملواقف القاهرة الداعمة في قضايا اإلقليم.
وأك ــد السيسي أمــس خــال لقائه ولــي عهد
أبــوظـبــي محمد بــن زاي ــد« ،إدانـ ــة مـصــر ألي
ع ـمــل إره ــاب ــي ت ـق ـتــرفــه مـلـيـشـيــا الـحــوثـيــن
الس ـت ـه ــداف أم ــن واس ـت ـق ــرار وس ــام ــة دول ــة
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ومـ ــواط ـ ـن ـ ـي ـ ـهـ ــا» ،ب ـح ـس ــب ب ـي ــان

للرئاسة املـصــريــة .وش ــدد على «دع ــم مصر
لـ ـك ــل مـ ــا تـ ـتـ ـخ ــذه اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات مـ ــن إج ـ ـ ـ ــراءات
للتعامل مــع أي عمل إرهــابــي يستهدفها».
وأض ــاف السيسي أن مصر «حــريـصــة على
تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق،
ملــا فيه مصلحة ًالشعبني الشقيقني واألمــة
ال ـعــرب ـيــة ،خ ــاص ــة م ــن خ ــال تـكـثـيــف وتـيــرة
انعقاد اللقاءات الثنائية ،للتنسيق الحثيث
وامل ـت ـبــادل تـجــاه ال ـت ـطــورات املـتــاحـقــة التي

تـشـهــدهــا حــالـيــا مـنـطـقــة ال ـشــرق األوسـ ــط».
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد ب ــن زايـ ـ ــد ع ـل ــى «ال ـت ـقــديــر
ال ـب ــال ــغ لـ ـل ــدور االس ـت ــرات ـي ـج ــي واملـ ـح ــوري
الــذي تقوم بــه مصر تحت قـيــادة السيسي،
فــي حـمــايــة األم ــن الـقــومــي الـعــربــي والــدفــاع
عــن قضايا األم ــة الـعــربـيــة ،ومـســاعــي مصر
الدؤوبة في سبيل ترسيخ األمن واالستقرار
والـتـنـمـيــة فــي املـنـطـقــة ،وارتـ ـك ــازًا عـلــى ثقل
دورهــا ومحوريته ومقوماته على الساحة

بن زايد مستقبًال السيسي أمس (صفحة الرئاسة المصرية على فيسبوك)

اإلقليمية» .من جهته ،ذكر املتحدث الرسمي
ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة املـ ـص ــري ــة ال ـس ـف ـي ــر ب ـســام
راضـ ـ ــي ،أنـ ــه ت ــم خـ ــال ل ـق ــاء ال ـس ـي ـســي وبــن
زاي ــد ،التباحث بمختلف جــوانــب العالقات
ً
الثنائية ،فضال عن التشاور إزاء مستجدات
االهتمام املشترك على الساحة
القضايا ذات ً
اإلقليمية ،خاصة ليبيا واليمن .وأشــار إلى
أن ــه «ت ــم ال ـتــوافــق عـلــى أن م ـس ــارات الـحـلــول
السياسية هي األساس لحل تلك القضايا».
وأوض ــح راض ــي أن السيسي أش ــار إل ــى «مــا
يشكله أم ــن دول الخليج مــن ام ـتــداد لألمن
ال ـق ــوم ــي امل ـ ـصـ ــري» ،م ــؤكـ ـدًا «ع ـ ــدم ال ـس ـمــاح
باملساس به والتصدي بفعالية ملا يتعرض
له من تهديدات ،ورفض أي ممارسات تسعى
إلى زعزعة االستقرار».
مــن جــانـبــه ،أش ــار ول ــي عـهــد أبــوظ ـبــي ،وفــق
راضي ،إلى «تطابق موقف بالده مع الجهود
امل ـص ــري ــة ل ـت ـســويــة م ـخ ـت ـلــف الـ ـن ــزاع ــات فــي
املنطقة» ،مشددًا على «تالحم األمــن القومي
املشترك لكال البلدين» ،وعلى أن مصر «ستظل
دائمًا الشريك املحوري لإلمارات باملنطقة».
وأكد الجانبان «مواصلة العمل معًا من أجل
التصدي للتدخالت اإلقليمية ومحاوالت بث
الفرقة والتقسيم بني دول املنطقة ،والتعاون
ملواجهة املخاطر والتحديات التي تتعرض
لها املنطقة العربية ،وعلى رأسـهــا اإلرهــاب
والدول الداعمة له».
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بعد مرور ثماني سنوات على وضع الدستور التونسي ،تجد البالد
عمقها تعليق الرئيس قيس سعيّد
نفسها في أزمة سياسية كبيرةّ ،
لبنود من هذا الدستور ،الذي تختلف التقييمات الداخلية لما أنتجه
وللحاجة إلى تعديله وكيفية حصول ذلك

تقرير

استعصاء يعمقه التهرّب الدولي

أسرى «داعش» في سورية

دستور مع
وقف التنفيذ

كشف هجوم
تنظيم «داعش» على
سجن الصناعة في
الحسكة ،مجددًا،
التقاعس الدولي في
ّ
حل معضلة األسرى
من التنظيم

أمين العاصي

يعمق
تعطيل سعيّد
ّ
األزمة التونسية

تونس ـ آدم يوسف

تحل الــذكــرى الثامنة للمصادقة
على دستور الجمهورية الثانية
فـ ــي ت ــون ــس الـ ـ ـي ـ ــوم 27 ،ي ـن ــاي ــر/
كانون الثاني ،وسط أزمة سياسية متعددة
امل ـط ـ ّـب ــات ،تـعـ ّـمـقــت مـعــاملـهــا مـنــذ ان ـق ــاب 25
ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز امل ــاض ــي ،بـتـعـلـيــق الــرئ ـيــس
ّ
سعيد العمل بغالبية أبواب
التونسي قيس
هــذا الــدسـتــور .وتختلف تقييمات األح ــزاب
الـسـيــاسـيــة ل ـهــذا ال ــدس ـت ــور واألزم ـ ـ ــات الـتــي
تلته ،بني من يرى عطبًا في بنوده ،وبني من
يـ ّ
ـرد ذل ــك لـلـمـمــارســات السياسية وال ـصــراع
على السلطة .ونجح دستور  2014في تأمني
االنـ ـتـ ـق ــال ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي الـ ـب ــاد بـمـخـتـلــف
امل ـح ـطــات االنـتـخــابـيــة ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن عــدم
اسـتـكـمــال مــؤسـســاتــه وأرك ــان ــه مــن الهيئات
الدستورية ،إذ فشل الفاعلون السياسيون
على ام ـتــداد  8سـنــوات فــي استكمال البناء
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري الـ ـض ــام ــن لـ ـ ـت ـ ــوازن ال ـس ـل ـط ــات
ولـحـمــايــة الـنـظــام الـجـمـهــوري الــديـمـقــراطــي
الذي يؤسس له دستور .2014
ل ـك ــن س ـع ـ ّـي ــد ل ـط ــامل ــا ان ـت ـق ــد ه ـ ــذا ال ــدس ـت ــور
واعتبره سببًا في تعطيل البالد وفي اختالل
ً
الـسـلـطــات وتـعـثــر الـتـنـمـيــة ،ق ــائ ــا ف ــي أكـثــر
مــن مناسبة إنــه صيغ على مـقــاس األح ــزاب
ال ـتــي وض ـع ـتــه ،مـتـهـمــا بــال ـخـصــوص حــركــة
الـنـهـضــة وح ـل ـفــاء هــا .وأق ـ ــدم سـعـ ّـيــد ف ــي 25
يوليو املــاضــي على إعــان حالة االستثناء،
ً
معتمدًا البند  80من الدستور ،ومعطال بذلك
ً
البرملان ومقيال حكومة هشام املشيشي .ثم
عـمــد ف ــي  22سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول امل ــاض ــي إلــى
تعليق غالبية أب ــواب الــدسـتــور ،مبقيًا على
الـبــابــن الـخــاصــن بالحقوق والـحــريــات ،ما
اعتبرته غالبية األحــزاب واملنظمات انقالبًا
على الدستور وان ـفــرادًا بالسلطات .بعدها،
ّ
سعيد فــي  14ديسمبر /كــانــون األول
أعـلــن
املاضي ،عن مواعيد سياسية لتعديل نظام
الحكم واستبدال الدستور وإجراء انتخابات
في نهاية العام الحالي ،تنطلق باستشارة
إلكترونية لجمع مقترحات تتم صياغتها
وتجميعها من هيئة صياغة لم يكشف عنها
بـعــدُ ،
وي ـعــرض الـنــص على استفتاء فــي 25
يــولـيــو /تـمــوز املـقـبــل .لـكــن غالبية مكونات

الطيف السياسي واملدني في تونس رفضت
ّ
سعيد لتعديل املنظومة
املـســار الــذي أعلنه
الدستورية والسياسية بشكل منفرد ،وسط
تحذيرات من عودة االستبداد إلى البالد.
وتتباين وجـهــات النظر الـيــوم بــن األحــزاب
واألط ـي ــاف الـسـيــاسـيــة املـخـتـلـفــة فــي تــونــس
حول تقييم هذا الدستور وبنوده منذ إقراره.
الـقـيــادي فــي حــركــة الـنـهـضــة ،عـضــو مجلس
الشورى محسن السوادني ،أكد في تصريح
لـ«العربي الجديد» ،أن «الدستور التونسي
عـلــى ق ــدر جـيــد مــن الـتـمــاســك والـتـكــامــل بني
بنوده ،إذ ساهمت في وضعه أفضل النخب
الــوط ـن ـيــة وال ـع ــامل ـي ــة ،وح ـص ــل ع ـلــى إج ـمــاع
ـال ج ـدًا داخ ــل املـجـلــس الـتــأسـيـســي ،وكــان
عـ ٍّ
محل إش ــادة عاملية ب ــارزة» .وأض ــاف أن هذا
الدستور «صيغ على خلفية تحصني الحكم
ّ
وسد املنافذ على عودة الحكم
من االستبداد
ال ـف ــردي» .لـكــن ال ـســودانــي اس ـتــدرك ب ــأن هــذا
ال ــدس ـت ــور «ي ـن ـط ــوي ع ـلــى ب ـعــض ال ـث ـغ ــرات،
وهــي ال تظهر إال بعد املـمــارســة ،مــن بينها
ّ
أن الـسـلـطــة م ــوزع ــة بـشـكــل يـحـ ّـد مــن نجاعة
القرار وسرعته وقوته ،كما أن وضع القوات
املـسـلـحــة ت ـحــت إمـ ــرة ش ـخــص واحـ ــد يحمل
مـحــاذيــر التوظيف ال ـفــردي لتلك األج ـهــزة».
ورأى الـ ـس ــودان ــي أن س ـعـ ّـيــد «اع ـت ـل ــى ســدة
الحكم بفضل الدستور وأقسم على احترامه،
وأدى اليمني أمــام الـبــرملــان ،ثــم أقــدم على ما
يخالف ذلك تمامًا ،فيما كان بوسعه أن يدعو
إلى حوار وطني ويشرف عليه».
مــن جـهـتـهــا ،قــالــت الـنــائـبــة عــن ح ــزب التيار
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي م ـن ـيــرة الـ ـعـ ـي ــاري ،ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،إن «م ــوق ــف ال ـت ـيــار الــديـمـقــراطــي
يقوم على أن الدستور فيه بعض النواقص،
وتـحــدثـنــا حـتــى قـبــل  25يــولـيــو عــن ضــرورة
تحسينه وتعديله ،واستغربنا عــدم تقديم
ال ــرئـ ـي ــس أي م ـ ـب ـ ــادرة ل ـت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور
فـ ــي س ـن ـت ــن مـ ــن حـ ـكـ ـم ــه» .وأردفـ ـ ـ ـ ــت «ن ـح ــن
م ــؤمـ ـن ــون ب ـ ــأن ال ــدسـ ـت ــور ل ـي ــس س ـب ـب ــا فــي
األزم ــة السياسية التي تعيشها الـبــاد منذ
 ،»2014معتبرة أن «امل ـمــارســات السياسية
هــي الـسـبــب ،فتطبيق الــدسـتــور لــم يـكــن في
املـسـتــوى الـكــافــي للحكم عـلـيــه ،ألن ــه لــم يتم
تطبيق أج ــزاء مهمة منه ولــم يتم احترامه،
خـصــوصــا عــدم إرس ــاء املحكمة الــدسـتــوريــة

لطالما انتقد سعيّد
الدستور واعتبره سببًا
في التعطيل
نجح الدستور في
تأمين االنتقال السياسي
بمختلف المحطات
والعديد من املؤسسات الدستورية األخرى».
ورأت العياري أنــه «لــم يتم احترام الدستور
منذ  ،2014وحتى الرئيس ّ
سعيد لم يحترمه،
مثلما حــدث فــي تطبيقه للبند  80الخاص
بــإعــان الـحــالــة االسـتـثـنــائـيــة» ،مـشـيــرة إلــى
أن امل ــرس ــوم  117الـ ــذي أص ـ ــدره ب ـعــد ذل ــك ال
يحترم نــص الــدسـتــور كما يـجــب .واعتبرت
ّ
سعيد ليس
أن «مسار تعديل الدستور من
واضحًا ،فالتواريخ والرزنامة املقترحة ليس
فيها مضمون واضح ،واالستشارة الوطنية
ارتجالية وغير مدروسة».
أمـ ــا ن ــائ ـب ــة رئ ـي ــس حـ ــزب آف ـ ــاق ت ــون ــس ري ــم
مـ ـحـ ـج ــوب ،ف ـ ــرأت فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن «ه ـن ــاك مـشـكـلــة م ــزدوج ــة في
دسـ ـت ــور  2014ج ـع ـل ـتــه ال ي ـص ـمــد خ ـ ــال 8
س ـ ـن ـ ــوات» .وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن «ه ـ ـنـ ــاك مـشـكـلــة
ف ــي ال ـن ـظــام الـسـيــاســي الـهـجــن ال ــذي يقسم
الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة إل ــى رأسـ ــن ،إل ــى جانب
م ـش ــاك ــل الـ ـق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ال ـ ـ ــذي خـلــق
تشتتًا في املشهد ،باإلضافة إلى األشخاص
الـ ــذيـ ــن م ـ ــارس ـ ــوا ال ـح ـك ــم ووظـ ـ ـف ـ ــوه ل ـخــدمــة
مــآرب شخصية بعيدة كل البعد عن أهــداف
الـثــورة واستحقاقاتها» .ورأت محجوب أن
«املـشـكـلــة ال ـتــي تـعـيـشـهــا ال ـب ــاد عـمـيـقــة وال
يمكن أن تنسب لجهة من دون جهة أخــرى،
وتحميل املسؤولية لنص الــدسـتــور» ،الفتة
إلــى أن حــزب آفــاق تونس ضد «سير رئيس
الجمهورية املنفرد بالرأي ومحاولة تغيير
الدستور بهذه الطريقة».
رئيس كتلة حزب تحيا تونس ،عضو مبادرة

من تظاهرات في العاصمة التونسية ضد االنقالب ()Getty

الـلـقــاء الــوطـنــي لــإنـقــاذ مصطفى بــن أحـمــد،
أشار في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إلى أن
ً
«هناك إشكاال في طبيعة النظام السياسي ،إذ
يقوم على سلطة متعددة الرؤوس نظرًا لعدم
مالءمته للواقع التونسي ولــإرث السياسي
والـثـقــافــي بالنسبة للشعب الـتــونـســي الــذي
اعتاد على سلطة يرمز لها رئيس وقبله باي
(وال)» .وأض ــاف« :ليس من السهل أال يجد
الشعب هذا الرمز وهذه املرجعية ،ولكن ما
عدا ذلك فهو كباقي الدساتير يحمل نقاطًا
إيجابية حول الحريات والسلطة القضائية
وح ــول حــريــة الضمير واملـ ـس ــاواة» ،مشيرًا
إل ـ ــى أن «نـ ـق ــاط ال ـض ـع ــف ت ـس ـت ـحــق بـعــض
التعديل» .ورأى بن أحمد أنه «يمكن اعتبار
الــدسـتــور سببًا فــي مــا وصـلــت إلـيــه الـبــاد
ف ــي  25ي ــول ـي ــو ،خ ـصــوصــا ج ــان ــب تشكيل
الـحـكــومــة بـتـسـ ّـبـبـهــا فــي تـعـطـيــل ونــزاعــات
وعبر اختيارات تكون هزيلة».
ولفت القيادي في حركة الشعب عبد الرزاق
عويدات ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إلى
أن «ما يميز دستور  2014هي الحريات التي
نــاضــل م ــن أجـلـهــا ال ـش ـعــب ،وكـ ــان الـهــاجــس
الذي يحدو الجميع هو إحداث سلطة بعيدًا
عــن االس ـت ـبــداد ،مــن خ ــال التفكير فــي خلق
تـ ــوازن بــن الــرئــاســات (رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
والحكومة والـبــرملــان) ،لــدرجــة أن كــل رئيس
أصبح أقــدر على التعطيل منه على البناء».
ورأى أن «الصالحيات املمنوحة لكل رئيس
تجعله غير قــادر على اإلنجاز إال بمساعدة
اآلخ ــر ،وعـنــدمــا تـكــون عقلية التعطيل أكثر
ّ
تتقدم البالد» .وأعلن عويدات
من البناء لن
أن «حركة الشعب تؤيد وجهة نظر الرئيس
ّ
سعيد التي تعتبر الدستور عنصر تعطيل»،

وتابع «نعتبر أنه ال بد من تعديل الدستور،
وه ــذا ض ــروري وحتمي لـلـخــروج مــن األزمــة
والعطالة ،فمنذ  2011وحتى  2021لم يضف
شيء في تونس إال على مستوى الحريات».
ورأى ع ــوي ــدات أن «آل ـي ــة ت ـعــديــل الــدس ـتــور
يجب أن تكون على قاعدة حوار حقيقي بني
املؤمنني بالتعديل واملساندين لـ 25يوليو»،
مستدركًا بأن «خيار االستشارة اإللكترونية
غير مـجـ ٍـد أم ــام تـعــدد األجــوبــة ،وهــي ليست
آلية علمية وشفافة».
ل ـك ــن الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي ح ـ ــزب ائ ـ ـتـ ــاف ال ـك ــرام ــة
زيــاد الهاشمي رأى فــي حديث مــع «العربي
الجديد» ،أن «عــدم صمود دستور  2014هو
نتيجة عدم استكمال املؤسسات الحامية له
على غــرار املحكمة الدستورية» .واعتبر أنه
«لم تكن هناك رغبة سياسية من ِقبل برملان
 2014الستكمال الهيئات الدستورية ،والتي
للمفارقة لــو كانت مــوجــودة ملــا تــم االنقالب
ّ
سعيد
على الدستور وإرادة الشعب من ِقبل
الـ ــذي اس ـت ـغــل ه ــذا الـ ـف ــراغ املــؤس ـســاتــي في
الــدولــة واستفرد بتأويل الــدسـتــور» .وتابع:
«لـيــس بــالــدسـتــور أع ـطــاب ،ولـكــن كـمــا تقول
الـعــرب :مــا ذنــب الـقــانــون إذا أخطأ القاضي.
فـ ـ ــاإلرادة الـسـيــاسـيــة كــانــت غــائـبــة ف ــي فـتــرة
ب ــرمل ــان  2014وم ــن ب ـعــدهــا م ــن ِق ـب ــل سـعـ ّـيــد
ّ
اب ـ ـتـ ــداء مـ ــن ال ـ ـعـ ــام  ،2019إذ ع ــط ــل جـمـيــع
امل ـح ــاوالت السـتـكـمــال الـهـيـئــات الــدسـتــوريــة
وعلى رأسها املحكمة الدستورية ،بالتنسيق
مع حزامه البرملاني املتكون من عبير موسي
والتيار الديمقراطي وحركة الشعب» .ورأى
أن ــه «بــاسـتـهــداف دس ـتــور ال ـبــاد ،اسـتـهــداف
للتجربة الديمقراطية ،والخطير استهداف
مؤسسات الدولة ،وهذا ما شرع في تنفيذه

رصد

رحب الرئيس اللبناني ميشال عون باملبادرة
التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ
أحمد ناصر املحمد الصباح إلــى املسؤولني
ال ـل ـب ـنــان ـيــن أخـ ـيـ ـرًا ،ف ـي ـمــا اع ـت ـب ــرت أوسـ ــاط
«حـ ــزب ال ـل ــه» أن ـه ــا «ت ـن ـفــذ أج ـن ــدة سـعــوديــة
ت ـه ــدف ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى إل ــى ال ـق ـض ــاء على
ال ـ ـحـ ــزب» .مـ ـب ــادرة س ـبــق ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
اللبناني عبد الله بوحبيب أن كشف أن الرد
اللبناني الرسمي عليها سيكون جاهزًا قبل
ي ــوم الـسـبــت (ب ـعــد غ ــد) .وأبـ ــدى ع ــون ،خــال
اجتماعه مع املنسقة الخاصة لألمم املتحدة
فــي لبنان يــوانــا فرونيسكا ،أمــس األرب ـعــاء،
«تــرحـيـبــه ب ــامل ـب ــادرة الـكــويـتـيــة ال ـهــادفــة إلــى
إعادة الثقة بني لبنان والدول العربية عمومًا،
والـخـلـيـجـيــة خ ـصــوصــا ،وال سـيـمــا أن دولــة
الكويت كانت دائمًا إلى جانب لبنان ،وقدمت
له الدعم في مختلف الظروف التي ّ
مر بها»،
وأشــار إلى أن «األجــواء اللبنانية سيحملها
معه وزيــر الخارجية إلــى االجتماع الــوزاري
ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي س ـي ـع ـقــد ف ــي ال ـك ــوي ــت نـهــايــة
األسبوع الحالي».
وتتجه األنظار إلى موقف لبنان الرسمي من
امل ـب ــادرة الكويتية الـتــي تـتــألــف مــن  12بـنـدًا،
وهـ ــي ع ـب ــارة ع ــن ش ـ ــروط س ـع ــودي ــة مـطـلــوب
االل ـت ــزام بـهــا لـفــك الـعــزلــة عــن الـبـلــد ،ال سيما
لـنــاحـيــة ش ــرط االل ـت ــزام الـلـبـنــانــي بــال ـقــرارات
الــدولـيــة ،على رأسـهــا ال ـقــراران  1559و،1701
عـ ــدا ع ــن ب ـن ــود أخ ـ ـ ــرى ،رب ـط ــا ب ــاإلص ــاح ــات
واالنـتـخــابــات النيابية وال ـنــأي بالنفس عن
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الورقة السعودية :عون يرحب و«حزب اهلل» متوجس
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

سـعـ ّـيــد مـنــذ االن ـق ــاب» .مــن جـهـتــه ،ق ــال عمر
الـ ـسـ ـيـ ـف ــاوي ،املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ح ـ ــزب حـ ــراك
تونس اإلرادة ،الــذي يرأسه شرفيًا املنصف
املــرزوقــي ،إن «دسـتــور  2014تمت املصادقة
عـلـيــه بـعــد نـقــاشــات طــويـلــة ومـجـهــود كبير
وبأغلبية ساحقة ،وقــد تضمن كل مقومات
ان ـت ـق ــال دي ـم ـق ــراط ــي س ـل ـيــم ت ــؤس ــس ل ــدول ــة
املــؤسـســات» .وأضــاف السيفاوي في حديث
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أنــه «تــم االستئناس
ف ـيــه بــالــدســات ـيــر امل ـق ــارن ــة وت ـض ـمــن م ـبــادئ
تـقــدمـيــة ،وه ــو مــا يفسر اسـتـهــدافــه مــن قبل
الـ ـث ــورة املـ ـض ــادة واألطـ ـ ـ ــراف امل ـت ـض ــررة من
ثورة  2011ومن االنتقال الديمقراطي ،وهي
أط ــراف تسحب ال ـبــاد إل ــى الـخـلــف وتبحث
عبر اسـتـهــداف الــدسـتــور عــن مسح كــل آثــار
ُ
الـ ـث ــورة» .ول ـفــت إل ــى أن ــه «ع ـنــدمــا اســتـهــدف
الدستور هوجم في الجانب املتعلق بتنظيم
السلطات وطبيعة النظام السياسي ،وكانت
الـ ّهـجـمــات عـلــى أن ــه ف ـ ّـرق الـسـلـطــات وفتتها
وأثر على إدارة البالد ،وهي مغالطة واضحة،
ألن الــدس ـتــور قــائــم عـلــى الـ ـت ــوازن واملــراق ـبــة
املـ ـتـ ـب ــادل ــة ب ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات وبـ ـص ــاحـ ـي ــات
واضـ ـح ــة م ــن خـ ــال ن ـظ ــام ب ــرمل ــان ــي م ـع ــدل».
ورأى أنه «ال عالقة للدستور باألزمات التي
عاشتها البالد ،فبعد  2014كانت السلطات
جميعها بـيــد جـهــة وح ـيــدة هــي ح ــزب نــداء
تــونــس ،الــذي تــرأس الجمهورية والحكومة
والبرملان ،وعلى الرغم من ذلك غرقت البالد
في الصراعات» ،وتابع« :ما يجري استهداف
لالنتقال الديمقراطي من األطــراف الداخلية
ال ـت ــي ك ــان ــت م ـس ـن ــودة م ــن أطـ ـ ــراف إقـلـيـمـيــة
متوجسة من النموذج الديمقراطي التونسي
الذي استلهمت منه الشعوب العربية».

دفعت األحداث الدامية في مدينة الحسكة،
عــاصـمــة مـحــافـظــة الـحـسـكــة فــي الشمال
ال ـش ــرق ــي م ــن س ــوري ــة ،وال ـت ــي اسـتـمــرت
أليام ،بعد اقتحام تنظيم «داعش» سجن
«ال ـص ـنــاعــة» ف ــي املــدي ـنــة واالس ـت ـع ـصــاء
داخله ،ليل الخميس  -الجمعة املاضيني،
ملف أســرى التنظيم إلى واجهة الحدث
ال ـســوري ،بعد التغاضي عــن هــذا امللف
امل ـم ـتــد م ـنــذ سـ ـن ــوات ،م ــن ق ـبــل املـجـتـمــع
ال ــدول ــي ،وت ـحــدي ـدًا الـ ــدول ال ـتــي ينتمي
إلـيـهــا عـنــاصــر الـتـنـظـيــم وال ـت ــي تــرفــض
استقبالهم.
ويبدو أن التصعيد الذي قام به ٌ
عدد كبير
م ــن أس ــرى الـتـنـظـيــم ف ــي سـجـنـهــم األكـبــر
ف ــي ال ـح ـس ـكــة ،وص ــل أم ــس إل ــى نـهــايـتــه،
بعدما فقد عناصر التنظيم الـقــدرة على
االس ـت ـم ــرار أك ـثــر ف ــي ال ـق ـتــال ض ــد «ق ــوات
سـ ــوريـ ــة ال ــدي ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» (ق ـ ـسـ ــد) ،ال ـتــي
حاصرت السجن وتعاملت أليام مع فارين
خــارجــه .وأعلنت «قـســد» ،أمــس األربـعــاء،
انتهاء عمليتها العسكرية واألمنية ضد
عناصر التنظيم ،بالسيطرة الكاملة على
س ـج ــن «الـ ـصـ ـن ــاع ــة» واسـ ـتـ ـس ــام جـمـيــع
عناصر «داعش» .وأكد بيان لهذه القوات
«تتويج حملة مطرقة الشعوب العسكرية
واألمنية ،بالسيطرة الكاملة على سجن
الـصـنــاعــة فــي الـحـسـكــة م ــن قـبــل قــواتـنــا،
واستسالم جميع عناصر» التنظيم.
ووفق املرصد السوري لحقوق اإلنسان،
فقد قتل في هــذه العملية بحي غويران،
 159شخصًا ،هم 107 :من عناصر تنظيم
«داعش» ،و 45عنصرًا من قوات األسايش
الكرديةّ ،
وحراس السجن ،وقوات مكافحة
اإلرهاب ،باإلضافة إلى  7مدنيني.
ووصــف النظام ال ـســوري ،عبر وسائل
إع ـ ـ ــام ـ ـ ــه ،أحـ ـ ـ ـ ـ ــداث مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـح ـس ـك ــة

األخ ـيــرة بــ«املـســرحـيــة» ،متهمًا «قسد»
بـ«التواطؤ» فيها.
وكــانــت مــا ّ
تسمى بـ«هيئة أعـيــان شمال
وش ـ ـ ــرق س ـ ــوري ـ ــة» ،دع ـ ــت أول مـ ــن أم ــس
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي مل ـح ــارب ــة
«داع ــش» ال ــذي تـقــوده الــواليــات املتحدة،
واألم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،وامل ــؤس ـس ــات الــدول ـيــة،
ّ
لالعتراف بـ ــ«اإلدارة الــذاتـيــة» ،وحــل ملف
عـنــاصــر «داع ـ ــش» املـعـتـقـلــن فــي سـجــون
ه ـ ــذه اإلدارة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـقـ ــوات «قـ ـس ــد».
وت ـح ـت ـج ــز «ق ـ ـسـ ــد» اآلالف مـ ــن ع ـنــاصــر
وقـيــادات «داع ــش» منذ سـنــوات عــدة ،في
ّ
والسرية ،وهو
العديد من السجون املعلنة
ّ
ما شكل عبئًا كبيرًا على هذه القوات ،التي
لـطــاملــا طــالـبــت ال ــدول الـتــي يحمل هــؤالء
العناصر جنسياتها ،باستالم رعاياهم،
وهو ما قوبل بالرفض .كما دعت «قسد»
ف ــي ال ـعــديــد م ــن امل ـنــاس ـبــات إل ــى تشكيل
محاكم خاصة ملحاكمة عناصر «داعش»
امل ـع ـت ـق ـل ــن ،إال أن امل ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي لــم
يتجاوب .ويجعل هذا الواقع مصير هؤالء
ً
العناصر ،ومصير عائالتهم ،مجهوال ،إذ
تـحـتـجــز أغ ـلــب ع ــائ ــات أسـ ــرى «داعـ ــش»
في مخيم الهول في ريــف الحسكة ،الذي
يعيش فلتانًا أمنيًا كبيرًا ،ما يــؤدي إلى
مقتل أشخاص ،بشكل شبه يومي .وكانت
قــوات «قسد» قد أســرت أكثر من  10آالف
عنصر وق ـيــادي مــن «داع ــش» مـنــذ بــدايــة
ع ــام  ،2016وح ـتــى بــدايــة ع ــام  ،2019مع
اإلع ــان الــرسـمــي عــن نهاية التنظيم في
شرقي الـفــرات .وتحدثت تقارير عــدة في
ع ــام  ،2020عــن وج ــود  19أل ــف أسـيــر من
«داعش» ،لدى «اإلدارة الذاتية» ،من بينهم
 12أل ــف سـ ــوري و 5آالف ع ــراق ــي ،وأل ـفــا
أجنبي يتحدرون من  55دولة ،محتجزون
في  12سجنًا ،في مناطق عدة ،في شرقي

ال ـف ــرات .وح ــاول ــت «ق ـســد» اسـتـثـمــار هــذا
امللف لتحصيل دعم ومكاسب سياسية،
حيث رفضت أواخ ــر  2019تسليم هــؤالء
األســرى إلــى فصائل املعارضة السورية،
التي اقترحت تسلمهم ،وتعهدت بضمان
عــدم فــرار أي أسـيــر ،ووضعهم فــي مراكز
أمنية خاصة.
ك ـم ــا ت ـع ـه ــدت «قـ ـس ــد» ب ــ«ض ـم ــان الـعـمــل
على إجــراء محاكمات عادلة للمتورطني
ب ــالـ ـج ــرائ ــم وال ـع ـم ـل ـي ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة مــن
خ ـ ـ ــال املـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة امل ـخ ـت ـص ــة
امل ــوج ــودة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ووفـ ــق املـعــايـيــر
الــدول ـيــة واإلن ـســان ـيــة ،وإخ ـض ــاع الـنـســاء
واألطفال لدورات إعادة التأهيل ،بإشراف
م ـج ـمــوعــات مـتـخـصـصــة وك ـ ــوادر املــركــز
الـســوري ملحاربة الفكر املتطرف» .ويرى
ال ـبــاحــث ال ـس ـيــاســي امل ـق ــرب م ــن «اإلدارة
الــذات ـيــة» ،إبــراهـيــم مسلم ،فــي حــديــث مع
ّ
«العربي الجديد» ،أن حل معضلة أسرى
«داعــش» في الشمال الشرقي من سورية
«يـكـمــن فــي إن ـشــاء محكمة خــاصــة ،على
أن ينقل كــل عنصر لتنفيذ الـحـكــم الــذي
يـ ـص ــدر ع ـل ـي ــه ،إل ـ ــى ال ـب ـل ــد ال ـ ـ ــذي يـحـمــل
جـنـسـيـتــه» ،م ـشــددًا عـلــى «وجـ ــوب إع ــادة
األطفال إلى بلدانهم األصلية».
من جهته ،يتحدث مدير الشبكة السورية
لـحـقــوق اإلن ـس ــان ،فـضــل عـبــد الـغـنــي ،في
حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،عــن «وجــود
ع ـ ـش ـ ــرات اآلالف م ـ ــن املـ ـحـ ـتـ ـج ــزي ــن مــن
داعـ ــش ،وآخ ــري ــن ت ـبـ ّـرر قـســد احـتـجــازهــم
في السجون بحجة مساعدتهم للتنظيم
إبان سيطرته على جزء كبير من الشمال
ال ـشــرقــي م ــن س ــوري ــة ،ول ـكــن م ــن دون أن
تـقــدم أي أدل ــة على ذل ــك» .ويــوضــح مدير
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،أن «أي
أح ــد ي ــري ــدون الـتـخـلــص م ـن ــه ،يـلـصـقــون
هـ ـ ــذه ال ـت ـه ـم ــة بـ ــه ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ال ـن ـظ ــام
السوري الــذي يلصق تهمة اإلرهــاب بكل
ّ
ويبي عبد الغني أن مخيم
معارضيه».
ال ـه ــول «ي ـضــم ن ـحــو  10آالف مـحـتـجــز»،
معتبرًا أنه «حتى األعداد هي غير دقيقة
ألن قـســد ال تفصح عــن الـعــدد الحقيقي،
إذ ال شفافية في اإلحصائيات» .ويشدد
عبد الغني على «حصول انتهاك لحقوق
ه ــؤالء ال ـس ـج ـنــاء ،إذ حـتــى ل ــو ك ــان ــوا من
داعش ،أو متهمني باالنتساب إليه ،فلهم
ح ـق ــوق ال ي ـج ــوز ان ـتــزاع ـهــا م ــن أي جهة
كــانــت ،مــن قبيل الحصول على محاكمة
عادلة ،واإلقامة في مركز احتجاز مناسب،
وتوكيل محامني ،واالتصال بذويهم».

ال ـصــراعــات ال ـخــارج ـيــة ،وغ ـيــرهــا مــن الـبـنــود
التي يرتبط أهمها بسالح «حزب الله».
ويـشـكــل ه ــذا الـبـنــد م ــادة خــافـيــة بــن الـقــوى
السياسية ،كما أنه يحرج عون .وتؤكد أوساط
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
«ع ــون رح ــب بــامل ـبــادرة الـكــويـتـيــة كـكــل ،وهــي
الكثير مــن اإلج ـ ــراءات الـتــي دعــا إليها
تمثل ُ
ع ــون ،وذكـ ــرت فــي م ـق ــررات ال ـح ــوار الــوطـنــي،
وعـلــى رأس ـهــا االسـتــراتـيـجـيــة الــدفــاعـيــة .لكن
هـنــاك نـقــاطــا تـحـتــاج إل ــى درس وتــدقـيــق في
معناها ،واتخاذ موقف منها ،وال سيما على
صعيد سالح حزب الله».
يخف صهر عون ،رئيس «التيار الوطني
ولم
ِ
الحر» النائب جبران باسيل ،في كلمة له أمس
األول ،قلقه من أن «الــورقــة الكويتية تتضمن
عناوين حساسة ،بعضها متوافق عليه بني
اللبنانيني وبعضها خالفي بينهم» ،ما يضع
الرد اللبناني في مهب السجاالت.
وقــال مصدر مقرب من رئيس الــوزراء نجيب
ميقاتي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن االتـصــاالت
مستمرة لالتفاق على صيغة واحــدة ينقلها
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب معه ،يكون
مـتــوافـقــا عليها بــن كــل األف ــرق ــاء ،وال تحدث
أزمة لبنانية ،وال سيما أن لبنان بغنى اليوم
عــن أزم ــة ج ــدي ــدة ،خـصــوصــا بـعــد استئناف
جلسات مجلس الوزراء.
ولم يصدر «حزب الله» بعد أي موقف رسمي
مــن امل ـب ــادرة ،فيما يتحفظ نــوابــه عــن إعـطــاء
مــواقــف لــإعــام بــاسـمـهــم ب ـهــذا الـخـصــوص.
بـيــد أن أوسـ ــاط ال ـحــزب تــؤكــد «ع ــدم رضــاهــا
على املبادرة ،وتعتبرها تنفذ أجندة سعودية

تهدف بالدرجة األولى إلى القضاء على حزب
الله ،وفي حال لم يلتزم لبنان بهذه الشروط
ال ـت ــي ت ـف ــرض ع ـل ـي ــه ،فـ ــإن ال ـن ـت ــائ ــج سـتـكــون
وخيمة ،وتحملها حكمًا لحزب الله».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـ ـغـ ــازل لـ ـبـ ـن ــان الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
وح ــاول أخـيـرًا الــرد على املـبــادرة الكويتية

االتصاالت مستمرة
لالتفاق على صيغة
ينقلها بوحبيب للكويت

أكد عون رفض لبنان التعرض لـ«اليونيفيل» (األناضول)

مـ ــن خـ ـ ــال إظ ـ ـهـ ــار مـ ـ ــدى ج ــدي ــة ع ـم ـل ـيــاتــه
األمنية ملكافحة عمليات تهريب املخدرات
عـبــر املـعــابــر الـلـبـنــانـيــة ،الـتــي يتهم «حــزب
ال ـل ــه» بــالـسـيـطــرة عـلـيـهــا ،وذل ــك نـحــو دول
الخليج ،وبخاصة السعودية .وأعلن وزير
الداخلية اللبناني بسام مــولــوي ،الثالثاء
املــاضــي ،عن ضبط شحنة كبتاغون كانت
في طريقها إلى توغو قبل إعــادة تهريبها
إلى السعودية ،كما أعلن في الفترة املاضية
ع ــن ض ـبــط ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ـح ـنــات تـنـفـيـذًا
لـلـمـبــادرة الـسـعــوديــة – الـفــرنـسـيــة وقـتـهــا،
التي كانت تهدف إلى معالجة األزمــة التي
أنتجتها تصريحات وزير اإلعالم املستقيل
جورج قرداحي بشأن حرب اليمن .من جهة

ّ
ُثــانـيــة ،أبـلــغ ع ــون فــرونـيـسـكــا ب ــأن تحقيقًا
فتح في حادثة االعـتــداء على دوريــة قوات
األمم املتحدة املؤقتة «اليونيفيل» في بلدة
رامـيــة الـحــدوديــة جـنــوبــا ،تمهيدًا لتحديد
املسؤولية .وشــدد عــون ،وفــق مــا أف ــادت به
الرئاسة على «تويتر» ،على «رفــض لبنان
الـ ـتـ ـع ــرض لـ ـلـ ـق ــوات ال ــدولـ ـي ــة ال ـع ــام ـل ــة فــي
ال ـج ـنــوب ،وضـ ــرورة التنسيق مــع الجيش
تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث».
من جهتها ،نقلت فرونيسكا إلى عون موقف
األمم املتحدة من التطورات في لبنان ،مشيرة
ّ
إلى أن مجلس األمن سوف يعقد في مارس/
آذار املقبل ،جلسة يقدم خاللها األمــن العام
أنـ ـط ــونـ ـي ــو غ ــوتـ ـي ــري ــس تـ ـق ــريـ ـرًا ع ـ ــن ت ـط ــور
األوض ــاع اللبنانية والنقاط اإليجابية التي
ُسجلت في اآلونة األخيرة ،بحسب ما أعلنت
اللبنانية.
الرئاسة ُ
وكـ ــان ق ــد أص ـي ــب ج ـن ــدي ف ــي «ال ـيــون ـي ـف ـيــل»،
أمـ ــس األول الـ ـث ــاث ــاء ،إثـ ــر اعـ ـت ــراض دوريـ ــة
ّ
وتعرضها لهجوم
كانت في مهمة روتينية،
غــربــي قــريــة رام ـيــة ،جـنــوب لـبـنــان .وه ــذه هي
الحادثة الثالثة التي تطاول خالل شهر واحد
فقط قــوات «اليونيفيل» فــي مناطق سيطرة
ح ـ ــزب الـ ـل ــه .ك ـم ــا أك ـ ــد ع ـ ــون ع ـل ــى «ج ـه ــوزي ــة
لـبـنــان مل ـع ــاودة ال ـت ـفــاوض لـتــرسـيــم ال ـحــدود
البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق
ال ــدول ــة اللبنانية وس ـيــادت ـهــا» ،فيما أعلنت
وزارة الطاقة اإلسرائيلية في بيان ،أمــس ،أن
املفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع
لبنان ،والتي تتوسط فيها الواليات املتحدة،
ستستأنف األسبوع املقبل.

ليبيا :صمت سياسي على تفرد مجلس النواب

تنذر قرارات البرلمان الليبي
حول إسقاط حكومة عبد
الحميد الدبيبة ،بعودة
مشهد االنقسام في
البالد ،ال سيما مع تهميش
المجلس األعلى للدولة
طرابلس ـ أسامة علي

دفعت قرارات ملجلس النواب الليبي ،اتخذها
خــال األي ــام املــاضـيــة ،املشهد فــي الـبــاد إلى
مزيد من التأزيم والغموض ،بعد مواصلته
التصويب على الحكومة االنتقالية برئاسة
عبد الحميد الدبيبة ،وإغ ـفــال مهمته برسم
خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق تـ ـمـ ـه ــد لـ ـتـ ـح ــدي ــد وإج ـ ـ ـ ــراء
االنـتـخــابــات فــي وق ــت قــريــب نسبي للخروج
ّ
وسجل أول من أمس،
من املرحلة االنتقالية.
فــي هــذا اإلط ــار ،اتـفــاق جــزائــري مـصــري ،على
ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
متزامنة في ليبيا ،وهو ما كان مجلس النواب
ال ـل ـي ـبــي ب ــرئ ــاس ــة عـقـيـلــة ص ــال ــح ،ق ــد عــرق ـلــه.
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ت ــواص ــل مـسـتـشــارة األم ــن
ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة ح ــول ليبيا ،األميركية
ستيفاني وليامز ،حراكها في الداخل الليبي،
ّ
والذي يركز على الشق العسكري.
وق ـ ّـرر مجلس ال ـنــواب الليبي ،أول مــن أمــس،
فتح بــاب الـتــرشــح ملنصب رئــاســة الحكومة،

ب ـعــدمــا ص ـ ـ ّـوت ع ـلــى اس ـت ـب ـعــاد ش ــراك ـت ــه مــع
امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ـلــدولــة ف ــي اخ ـت ـيــار رئـيــس
ج ــدي ــد ل ـل ـح ـكــومــة .وي ـن ـت ـظــر أن ت ـع ـلــن هـيـئــة
رئــاســة املجلس عــن موعد فتح بــاب الترشح
لـهــذا املنصب .وأك ــدت لجنة خريطة الطريق
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـش ـك ـلــت ب ـع ــد ف ـش ــل إج ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات ف ــي  24دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول
امل ــاض ــي ،حسمها مل ـســار الـسـلـطــة التنفيذية
بــان ـت ـهــاء والي ـ ــة ح ـكــومــة الــدب ـي ـبــة ودعــوت ـهــا
لتشكيل حكومة بديلة عنها ،مطالبة باملزيد
مــن الــوقــت لحسم امل ـســارات األخ ــرى لخريطة
ال ـط ــري ــق ،وه ــي امل ـس ــار ال ــدس ـت ــوري ،األم ـنــي،
واملصالحة الوطنية.
وبـ ـ ـ ـ ــدت شـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـتـ ــرشـ ــح ملـ ـنـ ـص ــب رئـ ـي ــس
الحكومة ،التي تلتها لجنة خريطة الطريق
أول م ــن أم ـ ــس ،ع ــام ــة ،ل ـكــن رئ ــاس ــة املـجـلــس
أسقطت شرط تقاسم مجلس النواب و«األعلى
للدولة» تزكية املرشح بناء على تصويت بني
ال ـنــواب فــي خـطــوة اعـتـبــرهــا مــراقـبــون ضربًا
ج ــدي ـدًا لـلـمـســار ال ـتــواف ـقــي وج ـه ــود الـتـقــارب
األخيرة مع مجلس الدولة.
ول ــم ي ـص ــدر ع ــن امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ـلــدولــة أي
موقف رسمي خالل اليومني املاضيني حيال
استبعاده من قراري اختيار رئيس للحكومة
بعد إسقاط حكومة الدبيبة ،كما أن الحكومة،
ال ـتــي يـ ــزور رئ ـي ـس ـهــا ت ـش ــاد ،ل ــم ت ـخــرج بــأي
موقف بعد حول املسألة.
ووصف عضو املجلس األعلى للدولة ،إبراهيم
ّ
صـهــد ،الـخـطــوة بــ«غـيــر الـبــريـئــة» .وذك ــر ،في
حديث لـ«العربي الجديد» ،بأن عقيلة صالح
اعتاد على االلتفاف على االتفاقات التي وقعت

سابقًا بني املجلسني ،معتبرًا أن الثقة مهتزة
بينهما على الــرغــم مــن الـتـقــارب ال ــذي فرض
نفسه للتوافق حــول خريطة طــريــق جــديــدة.
وش ـ ّـدد صهد على أن ق ــرار استبعاد مجلس
الدولة من اختيار رئيس الحكومة «هو ضرب
لالتفاق السياسي (في الصخيرات  )2015-في
الصميم ومخرجات ملتقى الحوار السياسي
وكــاه ـمــا ن ـ ّـصــا ع ـلــى ض ـ ــرورة الـتـنـسـيــق مع
املـجـلـســن وت ـحــديــد ك ــل ال ـخ ـط ــوات املـتـعـلـقــة
باملسار السياسي بصفة مشتركة».
م ــن جـهـتــه ،رأى ال ـبــاحــث الـسـيــاســي الـلـيـبــي،
أحمد روياتي ،في حديث لـ«العربي الجديد»،
أن عدم صــدور أي رد فعل رسمي من مجلس
ال ــدول ــة يــؤكــد عـلــى اس ـت ـمــرار ال ـتــواصــل بينه
وب ـ ـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،م ـس ـت ـب ـع ـدًا وق ـ ــوع
إشـكــاالت فــي املستقبل بــن الطرفني ،بحسب
رأي ـ ــه .وأقـ ــر أس ـت ــاذ ال ـق ــان ــون ال ــدس ـت ــوري في
الجامعة الليبية ،سليمان الرطيل ،لـ«العربي
الـجــديــد» ،بــأن حـكــومــة الــدبـيـبــة شــاب عملها
الكثير من اإلخفاقات ،وهي متهمة بالفساد،
لكنه رأى أن إسقاطها «جــاء في أتــون صراع
خفي بني صالح والدبيبة» ،معربًا عن خشيته
مــن تسخير صــالــح ل ـقــرارات املـجـلــس لخدمة

ال تزال الثقة مهتزة
بين البرلمان
و«األعلى للدولة»

م ـصــال ـحــه .ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ل ــم ي ـخــرج بعد
عــن املستشارة األممية إلــى ليبيا أي تعليق
مــرتـبــط بـمــوعــد االن ـت ـخــابــات .وزات ولـيــامــز،
أمــس ،مدينة سبها في جنوبي ليبيا ،والتي
وص ـف ـت ـهــا ب ــ«ق ـل ــب ال ـج ـن ــوب ون ـق ـط ــة ال ـت ـقــاء
مـخـتـلــف م ـكــونــات امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـي ـبــي» ،حيث
أكــدت على «أهمية أن ينعم أبناؤها بخيرات
أرضـهــم ،وأن يحترم الجميع حقوقهم كاملة
بــا ان ـت ـقــاص أو تـهـمـيــش ،مــع االل ـت ــزام الـتــام
بـ ـمـ ـب ــادئ ال ـت ـع ــاي ــش واملـ ــواط ـ ـنـ ــة والـ ـش ــراك ــة
والـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة» ،بحسب تـغــريــدة لها
عـلــى «تــوي ـتــر» .وك ــان ولـيــامــز قــد بحثت أول
مــن أم ــس سـبــل إع ــادة دم ــج املـنـضــويــن تحت
التشكيالت املسلحة في ليبيا ،في مؤسسات
الـ ــدولـ ــة ،خـ ــال ل ـقــائ ـهــا رئ ـي ــس ل ـج ـنــة «»410
العسكرية التابعة لــرئــاســة األرك ــان الليبية،
محمود بن يزة ،في قاعدة «أبو ستة» البحرية
في طرابلس .وأكــدت اللجنة أن «ليبيا قادرة
على استيعاب جميع األفراد في إطار برنامج
نــزع السالح والتسريح وإعــادة اإلدمــاج ،لكن
ذل ــك يـتـطـلــب االس ـت ـق ــرار وال ـح ــد م ــن الـتــدخــل
األجـ ـنـ ـب ــي» .إق ـل ـي ـم ـيــا ،أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
امل ـصــري ســامــح ش ـكــري ،أول مــن أم ــس ،على
أهمية عقد االنتخابات الرئاسية والبرملانية
في ليبيا بشكل متزامن ،وذلــك خــال اتصال
هاتفي أج ــراه مــع نظيره الفرنسي جــان إيف
لودريان .وكان الرئيسان املصري عبد الفتاح
ال ـس ـي ـســي وال ـ ـجـ ــزائـ ــري ع ـب ــد امل ـج ـي ــد ت ـب ــون،
قــد أك ــدا خ ــال لقائهما فــي ال ـقــاهــرة ،أول من
أمــس ،على ضــرورة إجــراء انتخابات رئاسية
وبرملانية متزامنة في ليبيا.
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شرق
غرب
الحكومة اإلثيوبية
توافق على رفع
حالة الطوارئ
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن م ـ ـك ـ ـتـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلثيوبي أبي أحمد (الصورة) ،في
ب ـي ــان ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،أن مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وافـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى رفـ ـ ــع ح ــال ــة
الطوارئ التي سبق أن فرضها ملدة
ستة أشهر ،قبل انتهاء املدة املقررة
لـهــا .وكــانــت السلطات قــد فرضت
حـ ــالـ ــة الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ف ـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر/
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ،بـعــدمــا
أع ـل ـنــت ق ـ ــوات م ــن إق ـل ـيــم ت ـي ـغــراي
أنها استولت على مناطق خــارج
اإلق ـل ـي ــم ،وتـ ـ ــدرس ال ــزح ــف صــوب
العاصمة أديس أبابا.
(رويترز)

البرلمان الكويتي يجدد
الثقة بوزير الدفاع
ج ـ ـ ــدد م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة (ال ـ ـبـ ــرملـ ــان)
ال ـك ــوي ـت ــي ،أمـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء ،الـثـقــة
بنائب رئيس الــوزراء وزير الدفاع
حـمــد جــابــر ال ـع ـلــي ،بـعــدمــا رفــض
 23ن ــائ ـب ــا طـ ــرح ال ـث ـق ــة ب ــه مـقــابــل
 18مــؤي ـدًا مــن إجـمــالــي الـحـضــور،
وعــددهــم  41نــائـبــا .وج ــاء تجديد
الثقة بوزير الــدفــاع الكويتي بعد
مـنــاقـشــة االس ـت ـج ــواب الـ ــذي تـقــدم
به النائب حمدان العازمي للعلي،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة دخـ ـ ـ ــول املـ ـ ـ ـ ــرأة إل ــى
ال ـج ـيــش ،وق ـضــايــا أخـ ــرى تتعلق
بفساد صفقات السالح وعدم طرد
غير الكويتيني العاملني في وزارة
الدفاع.
(العربي الجديد)
المغرب :توقيف
شخصين يُشتبه
بارتباطهما بـ«داعش»
أوقفت أجهزة األمن املغربية ،أمس
األرب ـ ـع ـ ــاء ،ش ـخ ـصــن ُي ـش ـت ـبــه فــي
ارتباطهما بخلية إرهابية موالية
لـتـنـظـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» .وق ـ ــال املـكـتــب
املركزي لألبحاث القضائية ،التابع
لـلـمــديــريــة ال ـعــامــة ملــراق ـبــة ال ـتــراب
ال ــوط ـن ــي (املـ ـخ ــاب ــرات الــداخ ـل ـيــة)،
إنـ ــه ت ـم ـكــن م ــن تــوق ـيــف شخصني
متشبعني بالفكر املـتـطــرف ،وذلــك
لــاشـتـبــاه فــي ارتـبــاطـهـمــا بخلية
موالية لتنظيم «داعش».
(العربي الجديد)
األردن :سجن
العجارمة  12سنة
أص ـ ـ ـ ـ ــدرت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة أمـ ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة
األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة (مـ ـحـ ـكـ ـم ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة)،
أمـ ـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،حـ ـكـ ـمـ ـه ــا ع ـلــى
النائب السابق أســامــة العجارمة
ب ــاألش ـغ ــال املــؤق ـتــة مل ــدة  12سـنــة،
ودفـ ـ ـ ـ ــع رسـ ـ ـ ـ ــوم املـ ـ ـح ـ ــاكـ ـ ـم ـ ــة ،ب ـعــد
تجريمه بالتهم املـسـنــدة إلـيــه من
ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ،وال ـت ــي تتضمن
ارتكابه مع متهمني آخرين (لم يتم
ً
تحديد عددهم) ،أفعاال من شأنها
ت ـعــريــض س ــام ــة املـجـتـمــع وأم ـنــه
للخطر وإحــداث الفتنة ،باإلضافة
إلــى تهديد حياة العاهل األردنــي
عبد الله الثاني.
(العربي الجديد)
روسيا :شقيق نافالني
على قائمة المطلوبين

أدرجــت وزارة الداخلية الروسية،
أمس األربعاء ،اسم أوليغ نافالني
(ال ـصــورة) ،وهــو الشقيق األصغر
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض امل ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــل م ــؤس ــس
«صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد»
أل ـي ـك ـس ــي ن ــاف ــالـ ـن ــي ،ع ـل ــى قــائ ـمــة
ور َ
املطلوبنيُ .
فعت قضية مخالفة
الـقــواعــد الصحية  -الوبائية بعد
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة «غـ ـي ــر امل ـ ـصـ ــرح ب ـهــا»
دع ـم ــا ألل ـي ـك ـســي نــافــال ـنــي ف ــي 23
يناير /كانون الثاني ُ .2021وفي
أغسطس /آب املاضي ،أدين أوليغ
بـتـهـمــة ال ـت ـحــريــض ع ـلــى مـخــالـفــة
األص ـ ـ ـ ــول ال ـص ـح ـي ــة  -ال ــوب ــائـ ـي ــة،
وص ــدر بحقه حـكــم بــالـسـجــن ملــدة
عام مع وقف التنفيذ.
(العربي الجديد)
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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

الجبهة األوكرانية الروسية

تحشيدات تسابق الحوارات
يسابق التصعيد على الجبهة
األوك ــران ـي ــة ال ــروس ـي ــة ،الـجـهــود
الدبلوماسية ملنع االن ــزالق إلى
صــراع عسكري مع ورود أكثر من إشارة
م ـت ـضــاربــة ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق .ف ـفــي حني
كانت وفود روسية وأوكرانية تجتمع في
باريس أمس األربـعــاء ،في محاولة لنزع
فتيل التوتر بني البلدين ،كانت مؤشرات
أخرى تدل على سباق عسكري للتجهيز
الحـتـمــال غــزو ألوكــران ـيــا ،مــع عــدم حسم
توقيت هكذا تحرك.
واجتمعت وف ــود روسـيــة وأوكــران ـيــة في
ب ــاري ــس أم ـ ــس ،ب ـح ـض ــور دب ـلــومــاس ـيــن
فرنسيني وأملـ ــان ّ،بصيغة «نــورمــانــدي»
الـ ــربـ ــاع ـ ـيـ ــة .وم ـ ــث ـ ــل ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ــروسـ ــي
نــائــب كـبـيــر مــوظـفــي الـكــرمـلــن ديـمـتــري
كـ ـ ــوزاك ،واألوكـ ــرانـ ــي مـسـتـشــار الــرئـيــس
أنــدريــه يــرمــاك .كما شــارك في املحادثات
مـ ـسـ ـتـ ـش ــارون دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون ل ـلــرئ ـيــس
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون واملستشار
األملــانــي أوالف شــولـتــز .وفيما لــم تخرج
تصريحات حتى عصر أمــس عــن نتائج
اللقاء ،كان أحد مساعدي ماكرون قد قال
فــي وق ــت ســابــق لــوكــالــة «ف ــران ــس بــرس»
إن ـ ــه «أمـ ـ ــر م ـش ـ ّـج ــع ل ـل ـغــايــة ب ـ ــأن ال ـ ــروس
واف ـق ــوا عـلــى ال ــدخ ــول ف ــي ه ــذه الصيغة
الدبلوماسية مجددًا ،وهي الوحيدة التي
يعد ال ــروس معنيني فـيـهــا» .وأض ــاف أن
«هذا االجتماع سيعطينا إشارة واضحة
على عقلية الــروس قبل االتصال املرتقب
الجمعة بني إيمانويل ماكرون والرئيس
الروسي فالديمير بوتني».
وت ـ ـقـ ــوم ال ـخ ـط ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،بـ ـن ــاء عـلــى
التفاصيل التي ّ
قدمها مساعد ملاكرون،
على قيام الطرفني بخطوات لبناء الثقة.
وقــامــت الـحـكــومــة األوك ــران ـي ــة بالخطوة
األول ـ ـ ــى ،وفـ ــق ال ـت ـص ــور ال ـف ــرن ـس ــي ،عبر
سحب مـشــروع قــانــون طــرح فــي البرملان
إلدارة وضــع املـنــاطــق الخاضعة لسلطة
االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــن املـ ــدعـ ــومـ ــن مـ ــن روسـ ـي ــا
ف ــي ش ــرق ال ـب ــاد .وت ــأم ــل ب ــاري ــس ف ــي أن
تــوافــق مــوسـكــو عـلــى بـعــض «اإلجـ ــراءات
اإلن ـس ــان ـي ــة» م ـث ــل تـ ـب ــادل ال ـس ـج ـن ــاء فــي
شرق أوكرانيا وفتح نقط التفتيش التي
يديرها االنفصاليون.
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان إن فرنسا
ت ـع ـم ــل مـ ــع الـ ـش ــرك ــاء األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن وف ــي
الــواليــات املـتـحــدة إليـجــاد سبل لخفض
التصعيد في األزمة األوكرانية .وأضاف
في كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي،
أم ــس ،أن «ال ــوض ــع فــي أوكــران ـيــا متوتر
ب ـ ـشـ ــدة ،ل ـك ـن ـنــا نـ ـق ــوم ب ـك ــاف ــة امل ـ ـبـ ــادرات
ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـبـ ـ ــدء عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ل ـخ ـف ــض
الـتـصـعـيــد» .وأع ـلــن أن فــرنـســا تتضامن
مــع ب ـلــدان ش ــرق أوروب ـ ــا ال ـتــي قــد تتأثر
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ب ـش ـك ــل م ـب ــاش ــر ب ــال ــوض ــع الـ ـح ــال ــي فــي
املنطقة .لكن هذه الجهود الدبلوماسية
ت ـص ـطــدم بـتـصـعـيــد ع ـس ـكــري م ـتــواصــل.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،نـقـلــت ق ـنــاة «س ــي أن أن»
عــن ثــاثــة مـســؤولــن أمـيــركـيــن أم ــس أن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة تـجــري مـنــاقـشــات مع
عدد قليل من الحلفاء لنشر آالف القوات
اإلضافية فــي دول أوروب ــا الشرقية قبل
أي غزو روسي محتمل ألوكرانيا ،وذلك
إلظهار الدعم في مواجهة موسكو .ومن
بــن ال ــدول التي تفكر فــي قبول عمليات
االن ـت ـش ــار ،روم ــان ـي ــا وب ـل ـغــاريــا وامل ـج ــر.
وسيبلغ عدد القوات حوالي ألف فرد في

كــل دول ــة ،وسـتـكــون مـمــاثـلــة ملجموعات
ال ـق ـت ــال األم ــام ـي ــة امل ـت ـم ــرك ــزة حــال ـيــا في
دول البلطيق وبولندا .وبحسب القناة،
فــإن الــواليــات املـتـحــدة واململكة املتحدة
م ــن ب ــن ال ـ ــدول ال ـتــي تـفـكــر ف ــي عمليات
االنتشار الجديدة قبل الغزو ،لكن ليس
كل أعضاء الناتو راغبني بذلك.
بــال ـتــوازي ،حثت الـسـفــارة األمـيــركـيــة في
كييف املواطنني األميركيني في أوكرانيا
على التفكير في مغادرتها فورًا ،قائلة إن
الوضع األمني في البالد «ال يمكن التنبؤ
ب ــه ن ـظ ـرًا لـلـتـهــديــد امل ـت ــزاي ــد ب ـش ــأن عمل
عـسـكــري روس ـ ــي» .وقــالــت عـلــى موقعها

إمدادات الطاقة بين بايدن وأمير قطر
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ت ـح ـض ــر املـ ـ ـخ ـ ــاوف مـ ــن أزم ـ ـ ــة غـ ـ ــاز فــي
ّ
أوروب ـ ــا ،فــي ح ــال ش ــن روس ـيــا هجومًا
عسكريًا على أوكــرانـيــا ،كبند أساسي
فــي م ـحــادثــات أم ـيــر قـطــر الـشـيــخ تميم
بن حمد آل ثاني مع الرئيس األميركي
جو بايدن في واشنطن األسبوع املقبل.
ويلتقي الشيخ تميم الرئيس األميركي
فــي واشـنـطــن اإلثـنــن املـقـبــل ،كما أعلن
ال ــدي ــوان األم ـيــري الـقـطــري ،ال ــذي أشــار
إلــى أن املباحثات ستتناول سبل دعم
وت ـع ــزي ــز ع ــاق ــات ال ـش ــراك ــة وال ـت ـع ــاون
الـ ــوط ـ ـيـ ــدة ب ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى ال ـق ـضــايــا ذات االه ـت ـم ــام املـشـتــرك
وفـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا م ـس ـت ـجــدات األوض ـ ــاع
اإلقليمية والدولية وسبل تعزيز األمن
واالستقرار في املنطقة.
وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،س ـي ـت ـن ــاول ال ـل ـقــاء
«ت ــأم ــن اسـ ـتـ ـق ــرار اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـعــامل ـيــة
للطاقة» ،وفق ما أعلنت املتحدثة باسم
الـبـيــت األب ـيــض جــن ســاكــي ،فــي بـيــان،
الـ ـث ــاث ــاء .وت ـس ـع ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ودول أوروبـيــة إلــى إعــداد خطط طارئة
فــي ح ــال قلصت روس ـيــا إمــدادات ـهــا من
م ـ ــوارد ال ـطــاقــة بـسـبــب تــوتــر عــاقــاتـهــا
مــع ال ـغــرب عـلــى خلفية أزم ــة أوكــران ـيــا.
وي ـس ـتــورد االت ـح ــاد األوروب ـ ــي نـحــو 40
فــي املــائــة مــن احـتـيــاجــاتــه عـلــى صعيد
مــوارد الطاقة من روسيا .وقالت ساكي
إن بايدن سيشكر أيضا أمير قطر على

دعــم بــاده للواليات املتحدة فــي إجــاء
املواطنني األميركيني والشركاء األفغان
مــن أفـغــانـسـتــان فــي أع ـقــاب االنـسـحــاب
األميركي منها في العام املاضي.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،نـقـلــت وك ــال ــة «روي ـت ــرز»
ع ــن م ـصــدر م ـط ـلــع ،أمـ ــس ،أن «ال ــدوح ــة
قــد تكون قــادرة على املساعدة فــي حال
حدوث اضطراب عاملي كبير مثلما حدث
فــي  2011خ ــال (حـ ــادث) فوكوشيما»،
فــي إشـ ــارة إل ــى ح ــادث املـفــاعــل الـنــووي
الـ ـي ــاب ــان ــي .وأوضـ ـ ـ ــح امل ـ ـصـ ــدر أن قـطــر

ستحتاج مساعدة من الواليات املتحدة
إلق ـنــاع عـمــاء ال ـغــاز الطبيعي للدوحة
ب ــإع ــادة تــوج ـيــه ب ـعــض اإلمـ ـ ـ ــدادات إلــى
ّ
أوروب ــا في حــال عطل الـصــراع الروسي
األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ــرو َسـ ـي ــة إل ــى
ال ـق ــارة ،وق ــال إن األم ــر سـيـنــاقــش خــال
مـ ـح ــادث ــات أم ـي ــر ق ـط ــر وبـ ــايـ ــدن .وذك ــر
املصدر أنه ليس لدى الدوحة الكثير من
اإلم ــدادات االحتياطية ،إذ يتم التعاقد
على معظم الكميات في صفقات طويلة
األج ــل ،وأض ــاف «ينبغي على الــواليــات
امل ـتـحــدة أو غـيــرهــا إق ـنــاع ع ـمــاء الـغــاز
الـقـطــري للسماح بــإعــادة توجيه الغاز
املخصص لهم إلــى أوروبــا كحل قصير
األمـ ـ ـ ــد» .وك ــان ــت وك ــال ــة «روي ـ ـت ـ ــرز» قــد
نقلت في وقــت سابق عن مصدر مطلع
أن وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي
بلينكن ناقش األمــر مع نظيره القطري
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
في اتصال هاتفي ،اإلثنني.
وزي ـ ــارة أم ـيــر قـطــر هــي األولـ ــى لــه إلــى
الـ ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة م ـنــذ ت ــول ــي بــايــدن
السلطة قبل عام .واستضافت الدوحة
مـ ـح ــادث ــات أفـ ـض ــت إل ـ ــى اتـ ـف ــاق 2020
الن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مــن
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ول ـع ـب ــت دورًا م ـحــوريــا
ف ــي ج ـه ــود اإلج ـ ــاء أث ـن ــاء االن ـس ـحــاب
األمـيــركــي .أيضًا أصبحت قطر املمثل
الــدب ـلــومــاســي ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة في
أفـغــانـسـتــان ،الـتــي تخضع اآلن لحكم
حركة طالبان.

الواليات المتحدة تجري
مناقشات لنشر قوات
في شرق أوروبا

اإللـكـتــرونــي أمــس إن الــوضــع األمـنــي في
أوك ــرانـ ـي ــا «ي ـم ـكــن أن ي ـت ــده ــور م ــن دون
سابق إنذار».
وي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ــك م ـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـت ـح ــذي ــر
األميركي من أن موسكو مستعدة للقيام
بتحرك عسكري .وأعلنت مساعدة وزير
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي وي ـن ــدي شـيــرمــان
أمـ ــس ،أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تـعـتـقــد أن
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوت ــن
مستعد الستخدام الـقــوة ضــد أوكرانيا
بحلول منتصف فبراير/شباط املقبل،
على الرغم من الضغوط الرامية ملنع ذلك.
وق ــال ــت ش ـيــرمــان خ ــال مـنـتــدى «يــالـطــا
لالستراتيجية األوروبية»« :ال فكرة لدي
ّ
بشأن إن كان اتخذ القرار النهائي ،لكننا
بالتأكيد نرى أن كل مؤشر يدل على أنه
سـيـسـتـخــدم ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة ف ــي وقــت
مــا ،ربما (بــن) اآلن ومنتصف فبراير».
ولـفـتــت إل ــى أن خـطــط بــوتــن ق ــد تتأثر
بأوملبياد بكني ،مضيفة «نعرف جميعنًا
بأن أوملبياد بكني ينطلق في الرابع من
ف ـبــرايــر ،حـفــل االف ـت ـت ــاح ،وم ــن امل ـق ــرر أن
يحضر الرئيس بوتني» .وتابعت «أعتقد
على األرجح بأن الرئيس (الصيني) شي
جــن بينغ لــن يـكــون فــي غــايــة الـسـعــادة
إذا اخـ ـت ــار ب ــوت ــن هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة ل ـغــزو
أوكرانيا ،ولذا قد يؤثر ذلك على توقيته
وطريقة تفكيره».
وك ــان الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن قد
ح ــذر ال ـث ــاث ــاء م ــن أن بـ ــاده ق ــد تـفــرض
عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى ب ــوت ــن ش ـخ ـص ـي ــا .كـمــا
ان ـض ـمــت بــري ـطــان ـيــا ل ـه ــذا ال ـت ـح ــذي ــر ،إذ
قــالــت وزي ــرة الخارجية البريطانية ليز
ت ــراس أم ــس إن لـنــدن ال تستبعد فــرض
عـقــوبــات تستهدف بــوتــن شخصيًا إذا
غزت موسكو أوكرانيا .وردا على سؤال
ح ــول ال ـع ـقــوبــات املـحـتـمـلــة عـلــى بــوتــن،
ق ــال ــت تـ ـ ــراس ل ـت ـل ـفــزيــون «سـ ـ ـك ـ ــاي»« :ال
نستبعد أي ش ــيء» .وأضــافــت «سنطرح
تشريعا جــديــدا يجعل نـظــام العقوبات
الخاص بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من
اسـتـهــداف املــزيــد مــن الـشــركــات واألف ــراد
في روسيا .سنقدم ذلك في غضون األيام
القليلة املقبلة».
م ـ ـقـ ــابـ ــل ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ــان ـ ــت مـ ــوس ـ ـكـ ــو تـ ـن ــدد
بــال ـت ـهــديــدات ب ـفــرض ع ـقــوبــات مـبــاشــرة
ع ـ ـلـ ــى بـ ـ ــوتـ ـ ــن .وقـ ـ ـل ـ ــل امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـ ـكـ ــرم ـ ـلـ ــن دمـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــري ب ـ ـي ـ ـس ـ ـكـ ــوف ،فــي
تصريحات للصحافيني أمــس األربـعــاء،

من قيمة التهديدات ،مشيرا إلى أنه ُيمنع
أس ــاس ــا ع ـل ــى كـ ـب ــار املـ ـس ــؤول ــن ال ـ ــروس
ام ـت ــاك أصـ ــول ف ــي الـ ـخ ــارج .لـكـنــه شــدد
مع ذلك على أنه من شأن خطوة من هذا
القبيل أن تضر بــدرجــة كبيرة بالجهود
الدبلوماسية الرامية لنزع فتيل التوتر
حيال أوكرانيا .وقال «سياسيًا ،هذا األمر
ليس مؤملًا ،إنه ّ
مدمر».
في الغضون ،كانت وسائل إعالم روسية
ّ
تتحدث مساء أمس عن تسلم الخارجية
ال ــروس ـي ــة رد واش ـن ـط ــن امل ـك ـت ــوب بـشــأن
الضمانات األمنية التي طلبتها موسكو،
من دون الكشف عن محتواها .وكان وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفــروف ،قد
حذر قبل ذلك من أن بالده ستتخذ «كافة
اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة» إذا واص ـ ــل ال ـغــرب
«سـيــاسـتــه ا ّل ـعــدوان ـيــة» ،وم ــا لــم تحصل
على ردود بناءة حول الضمانات األمنية
التي طلبتها ،مضيفًا « في كل األحــوال،
ع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع أن ي ـن ـط ـل ـقــوا م ــن أن أم ــن
روس ـيــا ومــواطـنـيـهــا هــو أول ــوي ــة 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 بالده بأنها
ستتخذ «تدابير مناسبة» ،لم يحددها،
إذا لــم تـتـلــق إجــابــة ب ـنــاءة مــن الــواليــات
امل ـت ـحــدة وح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي بـشــأن
الضمانات األمنية التي تطالب بها.
وأف ـ ـ ـ ــاد دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون مـ ــن دول حـلــف
األط ـل ـس ــي أمـ ــس أن ال ـح ـل ــف ي ـق ـت ــرب مــن
اسـتـكـمــال كـتــابــة مقترحاته ملــوسـكــو في
ّ
هذا الصدد ومن املقرر أن يسلمها إياها
األسبوع الحالي .وقال دبلوماسي غربي
ل ــ«فــرانــس بـ ــرس»« :ال ـعــديــد مــن املـطــالــب
الــروس ـيــة غـيــر مـقـبــولــة وال واق ـع ـيــة ،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  20سفينة
حربية تابعة لها إلــى مواقع محددة في
البحر األســود إلجــراء مناورات عسكرية.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت أن أسطولها
سـيـجــري مـ ـن ــاورات عـسـكــريــة متسلسلة
في كافة املناطق «املسؤولة عنها» خالل
ش ـه ــري ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ال ـحــالــي
وفـ ـب ــراي ــر/شـ ـب ــاط املـ ـقـ ـب ــل .وفـ ـ ــي س ـي ــاق
متصل ،أعلنت وزارة الدفاع في بيان آخر،
إرسال مقاتالت من طراز «سوخوي،»35-
ل ـ ــم ت ـ ـحـ ــدد ع ـ ــدده ـ ــا ،إلـ ـ ــى بـ ـي ــاروسـ ـي ــا
للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة
م ـع ـهــا .ك ـمــا ن ـشــرت وحـ ــدة مـظـلـيــن بعد
ي ــوم مــن نـقــل ق ــوات مــن املــدفـعـيــة ومـشــاة
البحرية قبل التدريبات املشتركة املقررة
الـشـهــر امل ـق ـبــل .وأش ـ ــارت الـ ـ ــوزارة إل ــى أن
املناورات ستنطلق في  10فبراير املقبل.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

