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خرجت »حركة الشعب« 
عن اإلجماع الحزبي 

بتأييد سعيّد

الغنوشي: ال نتوقع 
من الجيش أن يتورط في 

قبول التسييس

حالت القوى األمنية 
دون تصادم المحتجين 

أمام مبنى البرلمان

للحديث تتمة...

لم يكن أحد في تونس يتصور أن يقدم رئيس الجمهورية قيس سعيّد على تنفيذ 
الحكومة  وإقالة  البرلمان  عمل  تعليق  بإعالنه  الديمقراطي،  المسار  على  انقالب 
وفق  تأتي  قراراته  أن  مدعيًا  والقضائية،  التنفيذية  بالصالحيات  لنفسه  واالحتفاظ 

الدستور، األمر الذي رفضته الكثير من القوى السياسية في البالد

تونس ـ العربي الجديد

ــلــــى الــــثــــورة  بــــعــــد عــــشــــر ســـــنـــــوات عــ
ــــس فــي  ــونـ ــ ــاح تـ ــ ــجــ ــ ــة، ونــ ــيــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
تـــكـــريـــس ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا واخـــتـــيـــار 
ــات، عـــلـــى الـــرغـــم  ــابــ ــخــ ــتــ مـــؤســـســـات عـــبـــر االنــ
ــاء الـــكـــثـــيـــر مــــن املــــشــــاكــــل الــســيــاســيــة  ــقــ مــــن بــ
ــــا حـــلـــول،  ــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة بـ ــتــــمــــاعــ واالجــ
إعادة  قيس سعّيد  الجمهورية  رئيس  اختار 
الباد سنوات إلــى الـــوراء، بعدما قــاد انقابًا 
مكتمل األركان بإقالة الحكومة وتعليق عمل 
البرملان وتولي السلطة التنفيذّية والقضائية 
ــهـــا رئـــيـــس وزراء  ــرأسـ يـ بـــمـــســـاعـــدة حـــكـــومـــة 
ــاول ســعــّيــد دعـــم قـــراراتـــه  ــ ُيــعــّيــنــه ســعــّيــد. وحـ
وتحديدًا  الدستور  إلى  باالستناد  االنقابية 
املـــادة 80 مــنــه، بــذريــعــة أنــهــا تجيز لــه اتخاذ 
»تدابير استثنائية«، مقررًا من جديد تفسير 
الدستور وفــق رؤيته التي لم يتفق معها أي 
في  دوره  دســتــوري، ومتجاوزًا حقيقة  خبير 
تــعــطــيــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة، خــصــوصــًا بعد 
عرقلة عمل الحكومة برفض سعّيد تعديات 
وزارية أجراها هشام املشيشي، بالتوازي مع 
خصوصًا  الــبــرملــان  لتعطيل  ممنهجة  عملية 
عــبــر الـــحـــزب »الـــدســـتـــوري الـــحـــر« ورئــيــســتــه 
عــبــيــر مــوســي. وخــــال كــل هـــذه املـــراحـــل، كــان 
ــزاب  ــ ســعــّيــد يــتــمــســك بــخــطــاب مــهــاجــمــة األحـ
والحكومة، محاواًل إبعاد أي مسؤولية له عن 
أنباء  االقتصادية، ومروجًا  األوضــاع  تدهور 
نفاها القضاء حول تعّرضه ألكثر من محاولة 
اغتيال، مع سعيه لتوريط الجيش بالسياسة. 
القوى  باتت  لسعّيد،  املكتمل  االنــقــاب  وإزاء 
ــاع عــن  ــدفــ ــام تـــحـــدي الــ ــ الـــحـــيـــة فــــي تـــونـــس أمــ
الديمقراطي ومنع إسقاط املؤسسات،  املسار 
وهو التزام يتخطى االنتماءات الحزبية نحو 
الــحــفــاظ عــلــى اإلنـــجـــاز الــــذي حققته الــثــورة، 
وهو ما بدا أن معظم األحزاب تعيه، بإدانتها 
بــدا واضــحــًا أن االتحاد  انــقــاب سعّيد، فيما 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل لـــم يـــغـــِط تــحــركــات 
سعّيد، على الرغم من عدم وصفها باالنقاب. 
وأكد االتحاد، والــذي يعول على دور رئيسي 
له لتجاوز األزمة التي افتعلها سعّيد، حرصه 
الدستورية  بالشرعية  التمسك  ضــرورة  على 
في أي إجراء ُيتخذ في هذه املرحلة التي تمر 
بها الباد لتأمني احترام الدستور واستمرار 
املـــســـار الــديــمــقــراطــي وإعـــــادة االســـتـــقـــرار إلــى 
»وجــوب  الــبــاد. وطــالــب االتــحــاد فــي بــيــان، بـــ
خذها 

ّ
ات الــتــي  االستثنائية  الــتــدابــيــر  مــرافــقــة 

الضمانات  مــن  بجملة  سعّيد  قيس  الرئيس 
الـــدســـتـــوريـــة«، رافـــضـــًا لـــجـــوء أي طــــرف إلــى 
العنف وسياسة التشفي وتصفية الحسابات.

ــاء األحــــــد عــنــد  ــسـ ــفـــاجـــئ مـ وبــــــدأ االنــــقــــاب املـ
الــعــاشــرة بتوقيت تــونــس؛ فبعد ســاعــات من 
احـــتـــجـــاجـــات لـــعـــشـــرات مـــن أعــــــداء الــحــكــومــة 
وحــــركــــة الـــنـــهـــضـــة فــــي أنــــحــــاء مــخــتــلــفــة مــن 
ــقــــرات لــحــركــة  الــــبــــاد، تــخــلــلــتــهــا مــهــاجــمــة مــ
»النهضة«، أعلن سعّيد تجميد اختصاصات 
عــمــل الــبــرملــان لــثــاثــني يــومــًا، وإعـــفـــاء رئيس 
الحكومة هشام املشيشي من مهامه، على أن 
يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة 
كل  »تجميد  قــرر  كما  رئيسها،  يعنّي  حكومة 
اخــتــصــاصــات مــجــلــس الــــنــــواب«، مــعــتــبــرًا أن 
»الدستور ال يسمح بحله، ولكن ال يقف عائقًا 
أيــضــًا رفـــع الحصانة  تــجــمــيــده«، معلنًا  ــام  أمـ
عــن أعــضــاء املــجــلــس الــنــيــابــي، و»مــــن تعلقت 
العمومية  النيابة  رئاسة  سأتولى  قضية  به 
ــــى  ــون«. وادعـ ــانــ ــقــ حـــتـــى تـــتـــحـــرك فــــي إطــــــار الــ
ــع قـــيـــادات  ــاع طــــــارئ مــ ــمـ ــتـ ــد، خـــــال اجـ ــّيـ ــعـ سـ
 بحكم 

ً
عسكرية وأمنية، أن قراراته تأتي عما

الــدســتــور والــفــصــل 80 مــنــه، وإلنـــقـــاذ الــدولــة 
الحكومة  رئيس  مع  و»بالتشاور  التونسية، 
ورئــيــس املــجــلــس الــنــيــابــي«، مــشــددًا عــلــى أن 
خروجًا  وليس  للدستور،  تعليقًا  »ليس  هــذا 
عن الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار 
التسلل  يــحــاولــون  »الـــذيـــن  منبهًا  الـــقـــانـــون«، 
أو الــلــجــوء لــلــســاح، فــلــن نسكت أبـــدا عــن أي 
شخص يتطاول على الدولة وال على رموزها، 
ــة واحـــــــدة ســتــجــابــهــهــا  ــاصــ ومـــــن يــطــلــق رصــ
قــواتــنــا املــســلــحــة الــعــســكــريــة واألمــنــيــة بــوابــل 
مــن الـــرصـــاص«. وأتــبــع سعّيد ذلــك بــإصــداره 
ــّرر من  ــ ــرًا رئـــاســـيـــًا، عــصــر أمــــس اإلثـــنـــني، قـ ــ أمـ
بــإدارة  واملكلف  الحكومة  رئيس  إعفاء  خاله 
شؤون وزارة الداخلية هشام املشيشي، ووزير 
ــرة لــدى  ــوزيــ ــاع إبـــراهـــيـــم الــبــرتــاجــي، والــ ــدفـ الـ
العمومية  بالوظيفة  املكلفة  الحكومة  رئيس 
بن سليمان.  بالنيابة حسناء  العدل  ووزيــرة 
اب العامون أو املكلفون 

ّ
كما قّرر أن يتولى الكت

بالشؤون اإلدارية واملالية في رئاسة الحكومة 
والــوزارات املذكورة تصريف أمورها اإلداريــة 

واملالية إلى حني تسمية رئيس حكومة جديد 
وأعضاء جدد فيها.

هذا االنقاب الذي فاجأ مختلف األطراف في 
تونس، وحاول سعّيد نفسه نفيه، خصوصًا 
بـــ30 يومًا،   الــبــرملــان  بعدما حــدد تعليق عمل 
شر مساء 

ُ
نّددت به حركة »النهضة«، في بيان ن

»االنــقــاب على الــثــورة  األحـــد، واصــفــة إيـــاه بـــ
الــقــيــادي فــي الحركة  والــدســتــور«، كما اعتبر 
أحــزابــا قريبة  أن »هناك  البحيري  الدين  نــور 
من سعّيد تسانده في مثل هذه التجاوزات«، 
ــان، رئـــيـــس حــركــة  ــرملـ ــبـ ــارع رئـــيـــس الـ ــ فــيــمــا سـ
»النهضة« راشــد الغنوشي، الــذي نفى صحة 
التصدي  لبدء  قاله سعيد عن استشارته،  ما 
لانقاب عبر التوّجه مع نواب من »النهضة« 
ومــن »قــلــب تــونــس« إلــى مبنى الــبــرملــان فجر 

اإلثـــنـــني، لــكــن الــقــوى األمــنــيــة املـــوجـــودة أمــام 
البرملان منعتهم من الدخول. وصباح اإلثنني 
ــًا، تـــجـــددت مــحــاولــة الــغــنــوشــي ونــــواب  أيـــضـ
آخرين الدخول إلى البرملان، لكنهم منعوا من 
الدخول إلى املبنى من جانب الجيش املوجود 
أمام املبنى. كما انتشر الجيش التونسي في 
ومنع  بالعاصمة  القصبة  فــي  الحكومة  مقر 

املوظفني من دخول املبنى.
وشهد صباح أمس تجّمع عدد من الرافضني 
لــانــقــاب مـــن مــنــاصــري »الــنــهــضــة« و»قــلــب 
تـــونـــس« و»ائــــتــــاف الــــكــــرامــــة«، وفــــي املــقــابــل 
البرملان  أمام مبنى  تجّمع مناصرون لسعّيد 
فــــي ضـــاحـــيـــة بـــــــــاردو، وشــــهــــد هـــــذا الــتــجــمــع 
مناوشات وتراشقًا بالحجارة، وسط مخاوف 
من إمكانية تدهور األوضاع األمنية، وانزالق 

الباد إلى دائرة العنف.
ــنـــوشـــي، أفــــــاد عــن  ــن الـــغـ وفـــــي بـــيـــان صـــــدر عــ
في  حضوريًا  الــنــواب  مجلس  ملكتب  اجتماع 
املجلس وعن ُبعد برئاسة الغنوشي، وأجمع 
ــــض وإدانــــــــة مــا  خـــالـــه الــــحــــاضــــرون عـــلـــى رفـ
باطلة  قراراته  معتبرين جميع  أعلنه سعّيد، 
وتنطوي على خرق جسيم للدستور وانحراف 
شديد في االجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، 
بادعاء  مفضوحة  وتمويه  تحايل  ومحاولة 
النواب  مجلس  رئيس  موافقة  على  حصوله 
ــّمـــل مــكــتــب املــجــلــس  عــلــى هــــذه الـــتـــدابـــيـــر. وحـ
األخاقية  التبعات  جميع  سعّيد  البيان،  في 
والقانونية والجزائية لخطوته. ودعا املكتب 
لانحياز  األمنية  والقوات  التونسي  الجيش 

إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم 
بــحــمــايــة الــدســتــور وعــلــويــة الــقــانــون وصــون 
هـــيـــبـــة الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا الـــدســـتـــوريـــة 
واإلداريــــــة وتــأمــني الــحــق فــي الــعــمــل والــســيــر 
الـــعـــادي ملــؤســســات الـــدولـــة وعــــدم الــخــضــوع 
وســلــطــة  الــــدســــتــــور  روح  خــــــارج  أوامــــــــر  ألي 
الدفاع عن قيم  إلــى  النواب  القانون. كما دعــا 
الشعب  الدستور وخيار  الجمهورية وعلوية 
والتمسك  ونزيهة  حــرة  انتخابات  وفــق  الحر 
ــدة الــــحــــرة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــديــ ــجــ ــتـــونـــس الــ بـ
والرفض املطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي 
الــشــمــولــي واملــســتــبــد، وحــثــهــم عــلــى مــمــارســة 

الدستورية ومواصلة عملهم  اختصاصاتهم 
أزمة  إلى جانب شعبهم في مواجهة  اليومي 
كــــورونــــا وتــداعــيــاتــهــا الــخــطــيــرة اقــتــصــاديــا 
واجـــتـــمـــاعـــيـــا. ودعــــــا الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي فــي 
ــهـــدوء والــطــمــأنــيــنــة  ــل والــــخــــارج إلــــى الـ ــداخـ الـ
ــقـــال تــونــس  ــتـ ــلـــدفـــاع عــــن اسـ واالســــتــــعــــداد لـ
وحــــريــــة شــعــبــهــا وتــجــربــتــهــا الــديــمــقــراطــيــة 
واليقظة  املنتخبة  الدستورية  ومؤسساتها 
ــة االنــقــاب البغيض وآثـــاره  الــتــامــة حتى إزالـ

املدمرة على أمن واستقرار تونس.
كــمــا قـــال الــغــنــوشــي، فــي مــداخــلــة هاتفية مع 
إن مجلس  الـــتـــركـــيـــة،  تــــي«  آر  »تــــي  فــضــائــيــة 

ــاد »ومـــتـــمـــســـكـــون  ــقــ ــعــ الــــــنــــــواب فـــــي حــــالــــة انــ
بالشرعية ورفض االنقاب«. وأضاف »عقدنا 
اجتماعا ملكتب مجلس النواب، وكانت جلسة 
شرعية وكاملة النصاب، واتخذنا قرارًا بإدانة 
االنـــقـــاب والــتــمــســك بــالــشــرعــيــة«. وتـــابـــع أن 
»فكرة االنــقــاب استغلت عــدم وجــود محكمة 
ــــرارات، والــرئــيــس  ــقـ ــ دســـتـــوريـــة لــلــفــصــل فـــي الـ
سعّيد ليس له اختصاص في تفسير الدستور 
فـــي غــيــاب املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة«. وعـــن دور 
املؤسسة العسكرية، قال الغنوشي: »ال نتوقع 
التسييس...  قبول  في  يتورط  أن  الجيش  من 
الجيش وطني ودافــع عن الثورة، ونأمل عدم 
نجاح إقحامه في األزمة«. كما نفى الغنوشي 
استشارته في تلك القرارات املفاجئة للرئيس 
ــك، كــانــت معظم  الــتــونــســي. بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــ
األحـــــــــزاب الـــتـــونـــســـيـــة تــــديــــن انــــقــــاب رئــيــس 
الجمهورية. ودعا حزب »قلب تونس« الجيش 
ــن لــحــمــايــة الـــدولـــة وقـــيـــم الــجــمــهــوريــة،  ــ واألمــ
للدستور،  جسيم  خـــرق  حـــدث  مــا  أن  معتبرًا 
داعيًا البرملان لانعقاد فــورًا. وقــال في بيان، 
إن »الــقــرارات املتخذة من قبل الرئيس سعّيد 
الفصل  للدستور وألحــكــام  هــي خــرق جسيم 
80 منه، وأسس الدولة املدنية وتجميعا لكل 
السلطات في يد رئيس الجمهورية والرجوع 
من  الــفــردي«.  للحكم  التونسية  بالجمهورية 
جهته، قال رئيس كتلة »ائتاف الكرامة« سيف 
»األنـــاضـــول«، إن »قــــرارات  الــديــن مــخــلــوف، لــــ
ينص  ال  التونسي  والــدســتــور  باطلة،  سعّيد 
رئيس  تغيير  أو  البرملان  على تجميد نشاط 
الجمهوري عن  الحزب  أعــرب  الحكومة«. كما 
ــقــــرارات ســعــّيــد، واعــتــبــرهــا خــروجــًا  رفــضــه لــ
الدستوري وانقابًا صريحًا عليه  النص  عن 
وإعانًا عن العودة إلى الحكم الفردي املطلق 
وحنثًا باليمني التي أداها رئيس الجمهورية 
بالسهر على احــتــرام الــدســتــور. ودعــا رئيس 
الــجــمــهــوريــة إلــــى الـــتـــراجـــع الـــفـــوري عـــن تلك 

القرارات.
كما أن أحــزابــًا معارضة دانــت خطوة سعّيد. 
ووصــف حــزب العمال الــيــســاري املــعــارض ما 
أقــدم عليه سعّيد من إجـــراءات بأنها معادية 
تونس  في  التغيير  أن  معتبرًا  للديمقراطية، 
ال يــكــون بمساندة االنــقــاب. كما أعــلــن حزب 
ــعــــارض، فـــي بــيــان  »الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي« املــ
وكتلته  السياسي  ملكتبه  طــارئ  اجتماع  إثــر 
النيابية، أنه يختلف مع تأويل سعّيد للفصل 
الدستور، ويرفض ما ترتب عليه من  80 من 
ــراءات خــارج الــدســتــور. وأكــد أنه  ــرارات وإجــ قـ
»ال يــــرى حـــا إال فـــي إطـــــار الــــدســــتــــور«. لكن 
الــحــزب »حــّمــل مــســؤولــيــة االحــتــقــان الشعبي 
ــة االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة  املــشــروع واألزمــ
والصحية وانسداد األفق السياسي لائتاف 
ــادة حـــركـــة الــنــهــضــة وحــكــومــة  ــيـ ــقـ ــم بـ ــاكـ الـــحـ
املقابل، خرجت »حركة  في  املشيشي«.  هشام 
الـــشـــعـــب« عـــن هــــذا اإلجــــمــــاع، إذ اعـــتـــبـــرت أن 
»لــم يخرج«  اتخذها،  التي  بــالــقــرارات  سعّيد، 
عــن الــدســتــور. وأضــافــت فــي بــيــان، أن رئيس 
الــجــمــهــوريــة »تـــصـــرف وفــــق مـــا تــمــلــيــه عليه 
مــســؤولــيــتــه فــــي إطــــــار الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور 
الباد واستقالها  الوطن وأمــن  حفظًا لكيان 

وضمان السير العادي لدواليب الدولة«.
وبــقــي مصير رئــيــس الـــــوزراء املــعــزول هشام 
ــــس، فـــفـــي حــني  ــــاؤالت، أمــ ــــسـ املــشــيــشــي قـــيـــد تـ
كـــان الــتــواصــل غــيــر مــمــكــن مــعــه مــســاء األحــد 
إقالته،  إعـــان سعّيد عــن  وفــجــر اإلثــنــني بعد 
ــن أنــــــه مـــحـــتـــجـــز، نــقــلــت  ــ وبـــــــــروز أحـــــاديـــــث عـ
وكالة »رويــتــرز«، أمــس، عن مصدر ُمقرب من 
املــشــيــشــي ومــصــدريــن أمــنــيــني أنـــه فــي منزله 

وليس رهن االعتقال.

زكريا الكمالي

في مقدور جماعة الحوثيني، وأد 
أّي صوت مرتفع داخل صنعاء 
في وقت قياسي، لكنها لم تعد 

قادرة على حجب الحقائق، بعدما 
فاح فساد قادتها وتساقطت 
أقنعتهم أمام الجميع، حلفاء 

ومناهضني. خالل األيام املاضية، 
دخلت الجماعة في حالة استنفار 
عقب تغريدة واحدة فقط نشرها 
الشيخ سلطان السامعي، املوالي 
لها، واتهم فيها أحد »اللصوص 

الجدد«، بشراء فيلتني بستة 
ماليني و200 ألف دوالر. تّم إيفاد 
ممثل الجماعة في اتفاقيات السلم 
والشراكة، حسني العّزي، إلى منزل 

السامعي الحتواء املوقف، وكانت 
أبرز مخرجات اللقاء، قيام األخير 

بحذف تغريدة االتهام، وإعالن 
تماسك الجبهة الداخلية. 

قت 
ّ
بغض النظر عن مآالتها، حق

الحملة بعض األهداف الهامة. 
انكشفت الشعارات الحوثية الزائفة 

بالتعفف عن مغريات السلطة 
واملال، وسقط قناع الجماعة التي 
تنهب مرتبات املوظفني منذ ست 
سنوات ُبحجة عدم وجود موارد، 

فيما يتملك قادتها القصور 
الضخمة داخل صنعاء. كما 

انكشفت طريقة إدارة الحكم داخل 
جماعة الحوثيني. 

بعد سنوات من تطبيق نظام 
ام األمنيني الذين يتخفون 

ّ
الُحك

لت 
ّ
نى وأسماء وهمية، شك

ُ
وراء ك

جماعة الحوثيني حكومة أطلقت 
عليها اسم »حكومة اإلنقاذ 

الوطني«، ويترأسها األكاديمي 
الجنوبي عبد العزيز بن حبتور، 

لت مجلسًا سياسيًا أعلى، 
ّ
كما شك

يتزعمه القيادي مهدي املشاط. 
ويقتصر دورا بن حبتور واملشاط 
على التمثيل الشكلي للجماعة في 
وسائل اإلعالم واستقبال الوفود. 

ال صالحيات لهما وال نفوذ وال 
كاريزما، وجميع هذه صادرها 

قياديان نافذان، هما أحمد حامد، 
مدير مكتب »الرئاسة« )رئاسة 

املجلس السياسي(، ومحمد علي 
الحوثي، عضو املجلس السياسي. 
ف حامد بأنه الرجل األقوى 

ّ
ُيصن

في صنعاء، حيث يستحوذ على 
كافة املؤسسات السيادية، كما 

استحدث مؤسسات تدّر مليارات 
الرياالت، مثل الهيئة العامة للزكاة 

 عن 
ً
والهيئة العامة لألوقاف، فضال

تحكمه بمواد اإلغاثة. في موازاة 
نفوذ حامد، حاول محمد علي 

الحوثي استعادة مكانته املسلوبة 
بعد إلغاء ما يسمى باللجنة الثورية 
التي حكمت صنعاء بعد االنقالب. 

استحدث كيانًا أطلق عليه اسم 
»املنظومة العدلية«، ومن خاللها 

بدأ بسحب صالحيات مؤسسات 
حامد. من املؤكد أن صراع األجنحة 

الحقيقي بني قيادات الصف األول 
الحوثية لم يبدأ بعد، وأن الجوالت 

املقبلة ستكون أعنف.

دعوات دولية إلى التهدئة واالمتثال للدستوراألنظار على دور الجيش
تونس ـ العربي الجديد

التونسي  الرئيس  الــذي أعلنه  مع االنقاب 
قــيــس ســعــّيــد عــلــى املــســار الــديــمــقــراطــي في 
التي اتخذها  الــقــرارات  الباد، عبر سلسلة 
مــســاء األحــــد، تــثــار تـــســـاؤالت كــثــيــرة حــول 
مــوقــف املــؤســســة الــعــســكــريــة مــمــا يحصل، 
ــن انــــــزالق  ــ ــــاوف مـ ــــخـ ــل مـ ــ ــــي ظـ خـــصـــوصـــًا فـ
الشارع  انقسام  مع  العنف،  نحو  األوضـــاع 
رجم 

ُ
بــني مــؤيــدي سعّيد ومــعــارضــيــه، مــا ت

أمـــس اإلثــنــني بــمــنــاوشــات بــقــيــت مــحــدودة 
أمـــام مبنى الــبــرملــان. وفــي عـــودة إلــى األيــام 
العابدين بن علي  األولــى للثورة ضد زيــن 
التزم  أواخــر عــام 2010، ياحظ أن الجيش 
ــم يــــواجــــه املــحــتــجــني.  ــ الـــحـــيـــاد حــيــنــهــا ولــ
ــدد الـــدســـتـــور الــتــونــســي  ــورة، شــ ــثــ وبـــعـــد الــ
الـــتـــام  ــاد  ــيـ الـــحـ عـــلـــى  عـــــام 2014،  الــــصــــادر 
 18 الفصل  وبحسب  العسكرية.  للمؤسسة 
من الباب األول من الدستور، فإن »الجيش 
على  قائمة  مسلحة  عسكرية  قــوة  الوطني 
ــبـــاط، يــضــطــلــع بـــواجـــب الــــدفــــاع عن  االنـــضـ
الوطن واستقاله ووحدة ترابه، وهو ملزم 
بــالــحــيــاد الـــتـــام. ويـــدعـــم الــجــيــش الــوطــنــي 
السلطات املدنية وفق ما يضبطه القانون«. 
كما نص الفصل 19 على أن »األمن الوطني 
مكلف بحفظ األمن والنظام العام وحماية 
ــراد واملـــؤســـســـات واملــمــتــلــكــات وإنـــفـــاذ  ــ ــ األفـ
الــقــانــون، فــي كــنــف احـــتـــرام الــحــريــات وفــي 

إطار الحياد التام«.
بالتوازي مع ذلك، أثارت إقالة وزير الدفاع 
استفهامات  البرتاجي،  إبراهيم  التونسي 
ــه كـــان من  كــبــيــرة فــي تــونــس، خــصــوصــًا أنـ
سعّيد،  قيس  الجمهورية  لرئيس  املقربني 
ــــذي عــّيــنــه فـــي املــنــصــب كــمــا ينص  وهــــو الـ
عــلــى ذلـــك الــدســتــور. وعـــن ذلــــك، رأى مدير 
ــات االســتــراتــيــجــيــة للمغرب  الــــدراســ مــركــز 
الــرئــاســي األسبق،  الــديــوان  العربي ومــديــر 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــان مـــنـــصـــر، فــ ــدنــ عــ

توالت ردود الفعل العربية والدولية، أمس 
اإلثنني، بعد إعان الرئيس التونسي قيس 
سعيد، مساء أول مــن أمــس األحـــد، تجميد 
الحصانة عن  ملــدة 30 يومًا، ورفــع  البرملان 
جميع النواب، وإقالة رئيس الــوزراء هشام 
املشيشي من منصبه، على أن يتولى سعيد 
بنفسه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس 
الــقــوى  مــعــظــم  رأت  وبــيــنــمــا  جـــديـــد.  وزراء 
املحلية فــي مــا جـــرى أنـــه مــحــاولــة انــقــاب، 
ركــــزت املـــواقـــف الــدولــيــة عــلــى الـــدعـــوى إلــى 
الـــتـــهـــدئـــة وتـــجـــنـــب االنــــــــزالق نـــحـــو الــعــنــف 

واالمتثال إلى الدستور.
ودعا االتحاد األوروبي، األطراف التونسية 
املختلفة، إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب 
ــبـــاد.  الـــعـــنـــف والـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار الـ
ــالـــت نــبــيــلــة مـــصـــرالـــي، املــتــحــدثــة بــاســم  وقـ
وزيــر خارجية االتــحــاد األوروبـــي، جوزيب 
 
ّ
إن أمــس،  اإليطالية،  »آكـــي«  لوكالة  بــوريــل، 

بروكسل تتابع عن كثب التطورات األخيرة 
ــت: »نــدعــو  ــافــ فـــي املــشــهــد الــتــونــســي. وأضــ
األطراف املعنية كافة في تونس إلى احترام 

الدستور، املؤسسات وسيادة القانون«.
بدورها، دعت أملانيا إلى »العودة السريعة« 
للنظام الدستوري الديمقراطي في تونس، 
الــــبــــالــــغ« إزاء األزمـــــة  ــن »قـــلـــقـــهـــا  مـــعـــربـــة عــ
ــــاد. وقـــالـــت  ــبـ ــ ــرة فــــي الـ ــ ــيـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة األخـ
األملانية،  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدثة 
مـــــاريـــــا أديـــــبـــــاهـــــر، فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
بالعاصمة برلني، إن بادها تتابع عن كثب 
الــتــطــورات فــي تــونــس. وأضـــافـــت: »الشعب 
اكتسبت  التي  الديمقراطية  يريد  التونسي 
موطئ قدم في الباد«، مشددة على أهمية 
الباد  فــي  الديمقراطية  اإلنــجــازات  حماية 
التونسية  الثورة  انــدالع  التي تحققت منذ 
عام 2011. وأشــارت أديباهر إلى أن »برلني 
تـــتـــوقـــع اتــــخــــاذ خــــطــــوات مــــن قـــبـــل الــــقــــادة 
الــســيــاســيــني فـــي تـــونـــس، تـــجـــاه )الــــعــــودة( 
من  والــدســتــوريــة«.  الــديــمــقــراطــيــة  للعملية 

الـــقـــرارات وهــو مــا تــبــنّي أمــس على األرض، 
خــصــوصــًا أن هــنــاك تــنــســيــقــًا واضـــحـــًا بني 
القوات العسكرية واألمنية. وأضاف منصر 
أن هذا التنسيق برز في التحركات، مشددًا 
ــذا ال يــعــنــي مــطــلــقــًا تــغــيــيــرًا في  عــلــى أن هــ
عــقــيــدة املــؤســســة الــعــســكــريــة، ألنــهــا تضع 
والءها دائمًا للقائد األعلى للقوات املسلحة 
في سلم أولوياتها. وبخصوص عاقة ذلك 
باعتبار  الدستور،  بقراءة  الجيش  بموقف 
ــثـــورة دفـــاعـــه عـــن الــدســتــور  أنـــه أكـــد مــنــذ الـ
أن  منصر  رأى  التونسية،  الــثــورة  وصيانة 
ســعــّيــد قـــد يــكــون أقــنــع الــقــيــادة العسكرية 
تـــه وتـــأويـــلـــه لــلــدســتــور وأن فـــي هــذا  بـــقـــراء

محافظة على الوطن ومؤسساته.
وكــانــت قـــوات مــن الــجــيــش قــد أغــلــقــت أمــس 
مقري البرملان والحكومة، ومنع عسكريون 
رئــيــس الـــبـــرملـــان راشــــد الــغــنــوشــي وبــعــض 
الـــنـــواب مـــن دخــــول املــجــلــس، وقــــال ضــابــط 
إن لــديــه تــعــلــيــمــات بــإغــاق املــجــلــس ومنع 
دخــول أي أحــد. وذكـــرت تقارير أن الجيش 
منع املوظفني أيضًا من دخــول مقر رئاسة 
الحكومة في القصبة. ولكن على الرغم من 
ذلك، فإن مراقبني يرون أن الجيش سيبقى 
الــخــط األحمر  مــراقــبــًا لتطور األحــــداث وأن 
األكبر بالنسبة لديه هو سامة التونسيني 
إذا ثبتت  قــد يتغّير موقفه  ولــكــن  وأمــنــهــم، 

لديه انحرافات تهدد ذلك.
وتــزايــدت الــتــحــذيــرات مــن انـــزالق األوضـــاع 
ــلـــيـــة، مـــع بــــدء تـــحـــركـــات في  إلــــى فــتــنــة داخـ
الشارع، إذ توافد محتجون إلى أمام مبنى 
الــبــرملــان مــن أنــصــار »الــنــهــضــة« و»ائــتــاف 
الكرامة« وأنصار الثورة عقب دعوة رئيس 
ــم »الـــنـــهـــضـــة« راشــــد  ــيـ مــجــلــس الــــنــــواب زعـ
الغنوشي، كل النواب من جميع الكتل وكل 
بعد  باملجلس  لالتحاق  بالثورة،  املؤمنني 
أن تم منعه من قبل الوحدات العسكرية مع 
عدد من النواب من الدخول إلى مقر البرملان. 
مــقــابــل ذلــــك، تــجــمــع الــعــشــرات مـــن مــؤيــدي 

املرحلة  هــذه  ستتجاوز  تونس  ديمقراطية 
بــقــوة أكــبــر«. كــذلــك، قــالــت وزارة الخارجية 
الــتــركــيــة، فــي بــيــان أمـــس، إن أنــقــرة »تشعر 
بقلق عميق جراء تعليق عمل البرملان الذي 
ونــأمــل  تــونــس،  فــي  الشعبية  اإلرادة  يمثل 
إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار 
أحــكــام الــدســتــور الــتــونــســي بــأســرع وقـــت«. 
بدورها، اعتبرت الحكومة التركية القرارات 
للمسار  »تعليق  أنها  سعيد  اتخذها  التي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، فــيــمــا وصـــفـــت شــخــصــيــات 
مــعــارضــة مــا حصل بــاالنــقــاب، معبرة عن 

إدانتها له.
أنها تتابع  أمــس،  أعلنت قطر،  من جهتها، 
تطورات األزمة السياسية في تونس، داعية 
ــاء مــصــلــحــة  ــ ــــى إعــ ــة أطـــــــراف األزمـــــــة إلـ ــافـ كـ
الحكمة  صــوت  وتغليب  التونسي  الشعب 
مسيرة  على  وتداعياته  التصعيد  وتجنب 

الـــجـــديـــد«، أن ذلــــك قـــد يــعــكــس خـــافـــًا بني 
الــبــرتــاجــي وســـعـــّيـــد، بــخــصــوص قــانــونــيــة 
ودســتــوريــة الــقــرارات التي تــم اتخاذها من 
قبل ســعــّيــد، وربــمــا لــم يكن الــوزيــر موافقًا 
عليها لهذا تمت إقالته مع رئيس الحكومة 
هشام املشيشي مباشرة، وهو ما يعني أن 

القيادات العسكرية تجاوزت الوزير.
وعـــــن مـــوقـــف الـــجـــيـــش مـــمـــا يــــحــــدث، رجـــح 
مــنــصــر أن يـــكـــون ســعــّيــد قـــد حــصــل خــال 
اجــتــمــاعــه بــالــقــيــادات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة 
على نــوع مــن املباركة واالســتــعــداد لتنفيذ 

ــيـــة، أمـــس،  جــهــتــهــا، قـــالـــت الـــرئـــاســـة الـــروسـ
إنــهــا تــتــابــع بــحــذر الـــتـــطـــورات فـــي تــونــس، 
أن ال تتعرض سامة  أملها في  معربة عن 
الــتــونــســيــني لــلــخــطــر. وقـــال املــتــحــدث باسم 
الكرملني، ديمتري بيسكوف، خال مؤتمر 
صـــحـــافـــي بـــالـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو: »نــــراقــــب 
بالتأكيد األخبار اآلتية من تونس، بالطبع 
نــأمــل أال يــهــدد أي شــــيء اســـتـــقـــرار الــنــاس 

وأمنهم في هذا البلد«.
ــرف عــن  ــ ــ ــا، عــــبــــر أكــــثــــر مـــــن طـ ــيــ ــركــ ــي تــ ــ ــ  وفـ
اتخذها سعيد. وقال  التي  للقرارات  إدانته 
املــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم 
قــالــن، فــي تغريدة لــه على تويتر، إن بــاده 
ــرفـــض تــعــلــيــق مـــســـار الــديــمــقــراطــيــة في  »تـ
اإلرادة  وإلغاء  والشقيقة،  الصديقة  تونس 
غير  املحاوالت  وندين  التونسية،  الشعبية 
الــشــرعــيــة وغــيــر الــدســتــوريــة، ونـــؤمـــن بــأن 

قــرارات سعّيد على الطرف املقابل، وحالت 
عناصر الــشــرطــة فــي أكــثــر مــن مناسبة من 
الــتــحــام الــطــرفــني لــيــعــمــد املــتــظــاهــرون إلــى 

رشق الحجارة ورمي قوارير املياه.
عيسى،  بــن  شكري  السياسي  املحلل  ورأى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن كل  فـــي تــصــريــح لــــ
األطــــــــراف الــســيــاســيــة مـــســـؤولـــة عــــن حــالــة 
بــمــا فيها  الـــبـــاد  الــتــي تعيشها  االنــقــســام 
ــرارات  »الــنــهــضــة« واملــشــيــشــي مــن جــهــة، وقــ
ســعــّيــد مـــن جــهــة أخــــــرى، مــعــتــبــرًا أن قـــرار 
سعّيد غير دستوري ونتائجه وانعكاساته 
ســـتـــكـــون كــــارثــــيــــة، ســـــــواء عـــلـــى املـــســـتـــوى 
ــمـــاعـــي  ــــادي والــــســــيــــاســــي واالجـــتـ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

والحقوقي واألمني.
املرتجلة  »الـــقـــرارات  أن  بــن عيسى  واعــتــبــر 
وغـــيـــر املـــؤســـســـة عــلــى مــعــايــيــر دســتــوريــة 
تقود  لــن  والسياسية  القانونية  واألعــــراف 
عـــــادة إال إلــــى انـــحـــرافـــات جــســيــمــة وعــــادة 
ــامـــات صـــلـــب الــجــســم  ــقـــسـ ــا تـــقـــود إلـــــى انـ مــ
ــاعــــي  ــمــ ــتــ الــــســــيــــاســــي وفــــــــي الــــجــــســــم االجــ
أن هناك تصميمًا من  إلــى  للشعب«. ولفت 
كل طرف على التمسك والتمترس بمواقعه. 
وأضاف أن »سعّيد لعب إلى حد كبير على 
املــشــاعــر وحــركــهــا وكــــان لــهــا مــا يؤسسها 
لـــدى أنـــصـــاره املــغــتــاظــني بــســبــب االحــتــقــان 
الكبير ضد النهضة وائتاف الكرامة الذين 
قدموا الذريعة والهدية الكبرى لسعّيد من 
الــبــرملــان على امــتــداد  خــال التناحر داخـــل 
ســنــة ونــــصــــف«. ولـــفـــت بـــن عــيــســى إلــــى أن 
تتغذى  نشاهدها  حقيقية  مخاوف  »هناك 
ــاعــــي، إذ  ــمــ ــتــ ــــن شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل االجــ مـ
أصبحت االنفعاالت وتمترس كل طرف في 
موقعه وعدم قبول أي طرف بالرأي املخالف 
ــاة أو مــــــوت بــنــســبــة  ــيــ ــأنــــهــــا مـــســـألـــة حــ وكــ
لــكــل شــــق«، مــعــتــبــرًا أن »الــشــعــب التونسي 
ال  مجتمعية  كشخصية  وبتركيبته  برمته 
السلم  ــمــات منها 

ّ
مــســل ولـــه  بــالــعــنــف،  يقبل 

االجتماعي«.

تـــونـــس وتــجــربــتــهــا الـــتـــي نـــالـــت االحـــتـــرام 
وأعــربــت  والــدولــي.  اإلقليمي  املحيطني  فــي 
نقلته وكالة  لها  بيان  الخارجية في  وزارة 
األنــبــاء القطرية »قــنــا«، عــن أمــل دولـــة قطر 
ــراف الــتــونــســيــة طــريــق  ــ فـــي أن تــنــتــهــج األطــ
الحوار لتجاوز األزمة وتثبيت دعائم دولة 

املؤسسات.
وفــــي لــيــبــيــا، عــبــر رئـــيـــس املــجــلــس األعــلــى 
لــلــدولــة، خــالــد املــشــري، عــن رفــضــه لــقــرارات 
الرئيس التونسي، فيما بارك اللواء املتقاعد 
خليفة حفتر الخطوة. ووصف املشري عبر 
»االنقاب«، وقال  »تويتر«، قرارات سعّيد بـ
انــقــاب حفتر...   2014 )شــبــاط(  فبراير   14«
25 يوليو )تــمــوز( 2021 انــقــاب قــيــس.. ما 
أشــبــه الــلــيــلــة بـــالـــبـــارحـــة«. وتـــابـــع املــشــري: 
»نرفض االنقابات على األجسام املنتخبة 

وتعطيل املسارات الديمقراطية«.
ــلـــت مـــــواقـــــع إخــــبــــاريــــة  ــاقـ ــنـ ــا، تـ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
وفضائيات تابعة لحفتر، أمس، تصريحات 
لألخير بــارك فيها قــرارات سعّيد، متحدثًا 
ــة الـــشـــعـــب فــــي تـــونـــس ضــد  ــفـــاضـ ــتـ عــــن »انـ
ــن أنــــهــــكــــوا تـــونـــس  ــ ــذيــ ــ زمـــــــــرة اإلخــــــــــــوان الــ
ونــهــبــوا مـــقـــدراتـــهـــا«. مـــن نــاحــيــتــهــا، دانـــت 
ــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم«، أكـــبـــر األحــــــزاب  ــركــ »حــ
اإلسامية في الجزائر، أمــس، ما حــدث في 
تــونــس. واعــتــبــرت الحركة فــي بيان أن »ما 
يــحــدث فـــي تــونــس انـــقـــاب عــلــى الــدســتــور 
ألشقائنا  الشعبية  اإلرادة  وعلى  التونسي 
الــتــونــســيــني، املــعــّبــر عنها فــي االنــتــخــابــات 
ــال مــمــنــهــج  ــ ــشـ ــ ــة، وإفـ ــقـ ــابـ ــسـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـ
لــانــتــقــال الــديــمــقــراطــي الـــذي صــنــع التمّيز 
الــحــرة  لـــدى التونسيني والــشــعــوب  واألمــــل 

في العالم«.
وفي السودان، دان »حزب املؤتمر الشعبي« 
فــي بــيــان، مــا اعــتــبــره االنــقــاب فــي تــونــس، 
داعيًا إلى احترام حق الشعب التونسي في 

اختياره السياسي الحر.
)العربي الجديد، األناضول(

قال القيادي في حركة »النهضة« علي العريض، إن المجموعات التي 
اعتدت على مقرات الحركة األحد في مناطق تونسية عدة، »بعضها 
حصل على أموال واستعمل من قبل أطراف سياسية، وبعضها قريب 
من رئيس الدولة التونسية قيس سعيّد«. جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي 
وتابع  تونس.  العاصمة  وسط  المركزي  مقرها  في  الحركة،  نظمته 
بالتحريض  تقوم  خارجية  أطراف  وراءهم  أيضًا  المعتدين  »بعض  أن 

المستمر، ولها عالقاتها ببعض األطراف المتواطئة من داخل البالد«.

تحريض خارجي

أعرب الرئيس التونسي 
األسبق المنصف 

المرزوقي، عن رفضه 
قرارات قيس سعيّد. 

وقال في رسالة 
مصورة نشرها عبر 

»فيسبوك«: »ما 
وقع انقالب 

وخرق للدستور«. 
وأضاف: »سعيّد خرق 

الدستور الذي أقسم 
عليه وأعطى لنفسه 
كل السلطات«. وتابع 
أن »سعيّد اعتبر نفسه 
رئيس الجهاز التنفيذي 

)رئيس الحكومة( 
والقاضي األول«. وحّذر 
من أنه »إذا نجح االنقالب 

سيتدهور الوضع 
االقتصادي والصحي 
أكثر«. ووصف سعيّد 

بأنه »أصبح أكبر مشكلة 
لتونس«.

المشكلة 
الكبرى

وقعت مناوشات أمام 
مبنى البرلمان )فتحي 

بلعيد/فرانس برس(

دعا االتحاد األوروبي إلى تجنب العنف والحفاظ على استقرار تونس )ناصر طالل/األناضول(

  شرق
      غرب

سعيّد يهاتف تبون
أعــلــنــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة، أمــس 
املجيد  عبد  الرئيس  تلقي  اإلثــنــني، 
ــبـــون )الـــــصـــــورة( مـــكـــاملـــة هــاتــفــيــة  تـ
ــّيــــد أبـــلـــغـــه  مـــــن نــــظــــيــــره قــــيــــس ســــعــ
فــيــهــا بـــآخـــر الـــتـــطـــورات الــحــاصــلــة 
ــقـــب قــــــــراره تــجــمــيــد  فــــي تــــونــــس، عـ
الحكومة.   

ّ
البرملان وحل صاحيات 

وقــال بيان الــرئــاســة الــجــزائــريــة، إن 
تــبــون وســعــّيــد »تــبــادال مستجدات 
األوضاع في تونس وآفاق العاقات 
الــثــنــائــيــة وســبــل تــعــزيــزهــا«، فيما 
ــلــــم«،  ــة »مـــجـــتـــمـــع الــــســ ــ ــركـ ــ دعـــــــت حـ
ــرى األحـــــــــــــزاب اإلســـــامـــــيـــــة فــي  ــ ــبـ ــ كـ
ــة الــجــزائــريــة إلـــى«  ــدولـ الـــجـــزائـــر، الـ
دعم املؤسسات الشرعية التونسية 
ــقـــاب )قـــــــرارات ســعــّيــد(  وإدانــــــة االنـ
ــــرارات األحــــاديــــة غير  ــقـ ــ واعـــتـــبـــار الـ
الـــدســـتـــوريـــة خــطــيــرة عــلــى تــونــس 

وجوارها«.
)العربي الجديد(

»العمل اإلسالمي« 
األردني يستنكر 

»انقالب« تونس 
اإلسامي«  العمل  جبهة  استنكرت 
ــيـــة، أمـــس اإلثــنــني، »االنــقــاب  األردنـ
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة واملـــؤســـســـات 
واإلرادة  الـــشـــرعـــيـــة  الــــدســــتــــوريــــة 
إثـــر تجميد  تــونــس«،  الشعبية  فــي 
ــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــّيــد  ــرئـ الـ
عــمــل الــبــرملــان ورفـــع الــحــصــانــة عن 
أعــضــائــه«، مــعــتــبــرة أن ذلـــك »يمثل 
حــلــقــة جـــديـــدة مـــن مــخــطــطــات قــوى 
الــــثــــورة املــــضــــادة الـــتـــي تــســتــهــدف 

إرادة الشعوب«.
)العربي الجديد(

رام اهلل: االعتراف بدولة 
فلسطين توطئة لحّل 

الدولتين
طالبت وزارة الخارجية واملغتربني 
اإلدارة  اإلثــنــني،  أمــس  الفلسطينية، 
ــــال  ــتـ ــ ــة االحـ ــ ــــومـ ــكـ ــ األمــــيــــركــــيــــة وحـ
اإلسرائيلي، والدول التي لم تعترف 
بعد بدولة فلسطني، باالعتراف بها 
»فــــــورًا تــوطــئــة لــتــحــقــيــق مـــبـــدأ حل 
الدولتني، ومنح جهود إحياء عملية 
الــســام املــصــداقــيــة الــتــي تستحق«. 
»تحمل  كما طالبت مجلس األمــن بـ
ــاكــــات  ــهــ ــتــ مــــســــؤولــــيــــاتــــه تـــــجـــــاه انــ

وجرائم االحتال واملستوطنني«.
)العربي الجديد(

غينيا االستوائية ترد على 
عقوبات بريطانية

ــة، أمــس  ــيـ ــتـــوائـ أعــلــنــت غــيــنــيــا االسـ
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــفـ ــ اإلثــــــــنــــــــني، إغـــــــــــاق سـ
ــنــــدن، بـــعـــدمـــا فـــرضـــت بــريــطــانــيــا  لــ
أوبيانغ،  تــيــودوريــن  على  عقوبات 
ــيــــودورو أوبــيــانــغ  نــجــل الــرئــيــس تــ
ــه فــي  ــتـــورطـ ــورة( ونــــائــــبــــه، لـ ــ ــــصــ )الــ
ــــاس أمـــــــــوال عــــامــــة وقـــضـــايـــا  ــتـ ــ اخـ
فــســاد. وقـــال وزيـــر خــارجــيــة غينيا 
ــو  ــونــ االســــتــــوائــــيــــة، ســـيـــمـــيـــون أويــ
إســونــو، إن »أول قــرار اتخذناه هو 
الدبلوماسية  لبعثتنا  كامل  إغــاق 
في لندن«، مضيفًا »ال نقبل التدخل 

في شؤوننا الداخلية«.
)فرانس برس(

بريطانيا تريد إبعاد الصين 
عن مشاريع نووية

أمس  البريطانية،  الصحافة  أكدت 
اإلثــنــني، أن لندن بحثت أخيرًا في 
ــــي جــي  ــنـــع مـــجـــمـــوعـــة »ســ ــبـــل ملـ سـ
إن« الــصــيــنــيــة مــــن املـــشـــاركـــة فــي 
مــشــاريــع جــديــدة ملــحــطــات الطاقة 
الــنــوويــة فــي الــبــاد. ونقلت وكالة 
أنباء »بي إيه« عن مصدر حكومي 
صحيفة  كشفتها  التي  املعلومات 
ــأن أعــضــاء  »فــايــنــنــشــال تــايــمــز«، بـ
الحكومة يسعون ملنع أي مشاركة 
أكــدت  فيما  الصينية،  للمجموعة 
ــة  ــكـــومـ ــن الـــحـ ــ ــة مــ ــربــ ــقــ ــادر مــ ــ ــــصــ مــ
البريطانية أن املناقشات قد تؤثر 
أيـــضـــًا عــلــى مــصــنــع آخــــر مخطط 
لــــه فــــي إســـيـــكـــس، جــــنــــوب شــرقــي 

إنكلترا.
)فرانس برس(
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مقتل المتهم بمحاولة 
اغتيال رئيس مالي في 

المعتقل
ــة مـــســـاء  ــيــ ــالــ أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة املــ
األحــد وفــاة الرجل املتهم بمحاولة 
ــيــــس االنــــتــــقــــالــــي فــي  ــيــــال الــــرئــ ــتــ اغــ
مـــالـــي الــكــولــونــيــل أســيــمــي غــويــتــا 
بــالــســاح األبــيــض فــي 20 يوليو/

تموز الحالي، والــذي كان منذ ذلك 
ــزة األمـــــن.  ــهــ ــي قــبــضــة أجــ الـــحـــن فــ
ــنـــت الـــحـــكـــومـــة فــــي بـــيـــان أنـــه  ــلـ وأعـ
حالته  تدهورت  التحقيقات  »أثناء 
إلــــى مستشفين  ونـــقـــل  الــصــحــيــة. 

لكن لسوء الحظ توفي«.
)فرانس برس(

استقالة قائد القوات 
المسلحة في البيرو

للقوات  املشتركة  القيادة  قائد  قــّدم 
املسلحة في البيرو الجنرال سيزار 
ــد بــعــد  ــ أســــتــــوِديــــو اســتــقــالــتــه األحــ
ثاثة أيــام من إعــان فــوز اليساري 
بـــيـــدرو كــاســتــيــو فـــي االنــتــخــابــات 
الرئاسية. وبحسب صحيفة »بيرو 
يــتــقــاعــد  أن  أســـتـــوديـــو  طــلــب   ،»21
الحالي،  يوليو/تموز   28 األربــعــاء 

يوم تنصيب كاستيو.
)فرانس برس(

الصين تدعو أميركا 
للتوقف عن شيطنتها

دعــت بكن أمــس اإلثــنــن واشنطن 
عــن »شيطنتها«، وذلــك  الــكــف  إلـــى 
خال زيارة لنائبة وزير الخارجية 
ــنــــدي شـــيـــرمـــان إلـــى  األمــــيــــركــــي ويــ
الـــصـــن، األولــــــى ملـــســـؤول أمــيــركــي 
خــال إدارة جو بايدن. وقــال نائب 
ــة الـــصـــيـــنـــي شــيــه  ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
فــــنــــغ، لـــلـــمـــوفـــدة األمــــيــــركــــيــــة، وفـــق 
الــخــارجــيــة الصينية:  نــص نــشــرتــه 
املتحدة بأن  الــواليــات  »ربــمــا تأمل 
تتمكن عبر شيطنة الصن بطريقة 
الصن مسؤولية  مــن تحميل  مـــا... 
املـــشـــاكـــل الــهــيــكــلــيــة الــــتــــي تــعــانــي 
ــابـــع »نـــحـــض الـــواليـــات  مـــنـــهـــا«. وتـ
املــــتــــحــــدة عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر عــقــلــيــتــهــا 
لة وسياستها الخطيرة«. في 

َّ
املضل

املــقــابــل، قــال مــســؤولــون أميركيون 
أن شــيــرمــان كــانــت »حــازمــة« خال 
املــحــادثــات بــشــأن أعــمــال القرصنة 

والقمع في هونغ كونغ.
)فرانس برس(

معركتهم  الذين يحصرون  املستقبل«  »تيار 
ل برئيس الجمهورية ميشال 

َّ
َمث

ُ
مع العهد امل

وقائٌع  باسيل.  جبران  النائب  وصهره  عــون 
يـــوم تكليف  عـــام 2011  مــنــذ  كــثــيــرة اختلفت 
ميقاتي في استشارات نيابية ملزمة تزامنت 
»يوم  يت بـ مع تحركات احتجاجية دامية ُسمِّ
الغضب« في مناطق محسوبة على الحريري 
وال سيما طرابلس )شمال لبنان( التي يتحدر 
 األخـــيـــر بــالــتــراجــع 

ً
مــنــهــا مــيــقــاتــي، مــطــالــبــة

 عليه أحكام »الخيانة«، لكنه مضى 
ً
ومطلقة

نحو خمسة  بعد  وشــّكــل حكومته  بخطوته 
أشهٍر. يومها وصف قياديون في »املستقبل« 
»الغادر« ويأتي استكمااًل  ترشيح ميقاتي بـ
ألجــنــدة »حــــزب الــلــه« ومـــن خــلــفــه الــنــظــامــان 
السوري واإليراني بعد إطاحة »قوى 8 آذار« 
وزراء  استقالة  مــع  الحريري  سعد  بحكومة 

بيروت ـ ريتا الجّمال

بعد نحو عام من استقالة رئيس 
ديــاب،  حسان  اللبنانية  الحكومة 
 ،2020 أغـــــــســـــــطـــــــس/آب   10 فـــــــي 
ــأ بــــيــــروت الــــذي  ــرفـ ــام مــــن انـــفـــجـــار مـ ــ بـــعـــد أيــ
الطبقة  نجحت  شــخــصــا،   215 بــحــيــاة  أودى 
السياسية في لبنان، أمس اإلثنن، بتسمية 
هــو نجيب  الحكومة  لتشكيل  رئــيــس جــديــد 
ميقاتي الذي يخلف سعد الحريري في هذه 
املــهــمــة والــــذي فــشــل خـــال نــحــو 9 أشــهــر من 
تحظى  وزاريـــة  تشكيلة  تقديم  فــي  التكليف 
بقبول رئيس الجمهورية ميشال عون، علما 
ــان قـــد ســمــي بــعــد مصطفى  أن الـــحـــريـــري كــ
أديــــب الــــذي ُكــلــف بــاملــهــمــة أواخـــــر أغــســطــس 

2020 وفشل أيضا في هذه املهمة.
وحصل ميقاتي أمس على ترشيح 72 نائبا، 
فيما حصل السفير نــواف سام على صوت 
ــدًا. وقــــال  ــ ــ ــد، و42 نـــائـــبـــا لــــم يـــســـمـــوا أحـ ــ ــ واحـ
مــيــقــاتــي، بــعــد لــقــائــه الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
وقــبــولــه الــتــكــلــيــف، إنــــه »يـــريـــد ثــقــة الــشــعــب، 
ــة، وال يــمــكــن أن  ــريـ فــلــيــس لـــــدي عـــصـــا ســـحـ
أصنع العجائب، وخصوصا أن املهمة صعبة 
والنجاح يكون بالتعاون با مهاترات، ومن 
لديه أي حــل فليتقدم بــه«. وأضـــاف »نسعى 

لتأليف حكومة وفق املبادرة الفرنسية«.
أثــرى  وهــو  ميقاتي،  تكليف  ويــتــكــّرر مشهد 
أنقاض  الحكومة على  لبنان، تشكيل  أثرياء 
سقوط سعد الحريري، لكن هــذه املــرة بدعٍم 
مــن األخــيــر وتــأيــيــٍد »ظــاهــري« مــن مناصري 

هذه القوى خال وجود األخير في واشنطن 
على خلفية املحكمة الدولية الخاصة بلبنان، 
- ميقاتي في  إلــى أن دخلت عاقة الحريري 
مــرحــلــة الــتــفــاهــم واالنــــضــــواء مــعــا فـــي نـــادي 
رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــن الـــــذي يــضــّم 
فــؤاد السنيورة وتــمــام ســام.  إلــى جانبهما 
ــعـــروف عــنــه بــأنــه  قــبــل ذلــــك كــــان مــيــقــاتــي، املـ
ى أيضا 

ّ
»امللياردير رجل التسويات«، قد تول

رئاسة الحكومة في عهد رئيس الجمهورية 
السوري  النظام  إميل لحود، حليف  السابق 
و»حـــزب الــلــه«، فــي 19 إبــريــل/نــيــســان 2005، 
قبل االستقالة في 19 يوليو/تموز من العام 
نــفــســه، وهــــا هـــو الـــيـــوم يـــعـــود تــحــت شــعــار 
»إنــــقــــاذ الــــبــــاد« مـــدعـــومـــا مــــن »املــســتــقــبــل« 
و»الــــحــــزب الــتــقــدمــي االشـــتـــراكـــي« )بــزعــامــة 
وليد جنباط( و»حركة أمل« برئاسة رئيس 
الــبــرملــان نبيه بـــري، و»تــيــار املـــردة« برئاسة 
القومي  السوري  والحزب  فرنجية،  سليمان 
الــذي يختلف في  الله«  االجتماعي، و»حــزب 
»التيار  رئــيــس  حليفه  مــع  مليقاتي  مقاربته 
الــوطــنــي الــحــر« جــبــران بــاســيــل، الـــذي رفض 
ــد. كـــمـــا رفـــضـــت تــســمــيــة رئــيــس  ــ تــســمــيــة أحــ
للحكومة كتلة األرمن، و»الجمهورية القوية« 
عدد  إلــى  بــاإلضــافــة  برئاسة سمير جعجع، 
كتلة  انقسمت  فيما  املــســتــقــلــن،  الــنــواب  مــن 
كرامي،  فيصل  برئاسة  الــتــشــاوري«،  »اللقاء 
الـــتـــي صــــوت اثـــنـــان مـــن أعــضــائــهــا األربـــعـــة 

ملصلحة ميقاتي.  
ــــذي شــغــل مــنــاصــب وزاريــــــة في  مــيــقــاتــي الـ
البرملان  والنائب حاليا في  عــدة،  حكومات 

بعدما دخله للمرة األولــى عام 2000، ُعِرف 
باستثماراته املالية واالقتصادية الضخمة 
في سورية ولصالح رئيس النظام السوري 
الــذي رأى فــي ميقاتي حليفا  بشار األســـد، 
أبرز   

ّ
ولعل الحريري،  بوجه  أساسيا  يا 

ّ
سن

االستثمارات كانت في القطاع الخلوي مع 
مــنــح الــحــكــومــة الــســوريــة عـــام 2000 شركة 
ـــْن نجيب 

َ
»إنــفــســتــكــوم« ملــالــكــيــهــا الـــســـابـــق

وشقيقه طه ميقاتي رخصة لتشغيل شبكة 
ارتبط  كــذلــك،  النقال ملــدة 15 عــامــا.  الهاتف 
اسمه بتمويل إحدى املحطات التلفزيونية 
والداعمة  الــســوري  النظام  على  املحسوبة 

»حزب الله«. لـ
وارتـــبـــط اســـم مــيــقــاتــي أخــيــرًا بصفقة شــراء 
شركة خليوية في ميانمار، علما أن شركة »أم 
1« التي أسسها ميقاتي وشقيقه طه متهمة 

بـــاالرتـــبـــاط بــأعــمــال مـــع املــجــلــس الــعــســكــري 
ــم فــــي مـــيـــانـــمـــار بـــعـــد االنــــقــــاب عــلــى  ــاكـ الـــحـ
الزعيمة املدنية أونــغ ســان سو تشي. وهذه 
التي  الــســوداء  الائحة  مــدرجــة على  الشركة 
تــعــدهــا حــركــة »حــمــلــة مــيــانــمــار-بــريــطــانــيــا« 
الـــتـــي تــحــصــي الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة املــرتــبــطــة 
بأعمال مع العسكرين في ميانمار. قضائيا، 
ادعــت مدعي عــام جبل لبنان القاضية غادة 

عون(  ميشال  الرئيس  على  )محسوبة  عــون 
إّبان انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين األول 2019 
على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه و»بنك 
عـــودة« بجرم اإلثـــراء غير املــشــروع لحصول 
قــروض سكنية مدعومة،   10 على  شركاتهم 
وذلك لشراء شقق في مبنى مطل على نادي 
اليخوت في بيروت تبلغ قيمتها اإلجمالية 
رئــيــس  اســــم  ــبــــط  وارتــ دوالر.   مــلــيــون   34.1

الــــــوزراء املــكــلــف، بــمــلــف االتـــصـــاالت وشــركــة 
في  البريد  قطاع  )استلمت  بــوســت«  »ليبان 
لبنان منذ عام 1998( التي كان أحد مالكيها 
ميقاتي بوصفه رجل أعماٍل، وجرى التمديد 
لها لسنن طويلة وعرفت بأنها من »مزاريب 
الــهــدر« ونــهــب املـــال الــعــام. كما ارتــبــط اسمه 
األردنــيــة«  امللكية  الــجــويــة  »الــخــطــوط  بملف 
ــى هـــيـــئـــة مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد  ــ ــيــــل إلــ الـــــــذي أحــ
األردنية وكان ميقاتي شريكا أساسيا فيها. 
إلــى جــانــب غيرها مــن املــلــفــات الــتــي اتصلت 
ــتــــه مجلة  بــمــيــقــاتــي املـــلـــيـــارديـــر الـــــذي أدرجــ
»فوربس« األميركية مع شقيقه على قائمتها 
ألثرياء العالم لعام 2019 هو الذي يتحدر من 
أفــقــر مــديــنــة عــلــى الــحــوض املــتــوّســط والــتــي 
انتفضت ضــّده وغيره من زعماء املدينة في 

أكتوبر 2019. 
ــامـــي والــــنــــاشــــط فــــي »انـــتـــفـــاضـــة  يـــقـــول املـــحـ
ــبــــاس، فــــي حـــديـــث مــع  17 أكـــتـــوبـــر« عـــلـــي عــ
إن »ميقاتي هو جــزء من  الجديد«،  »العربي 
العام  املـــال  الــتــي تحاصصت  املنظومة  هــذه 
لتحقيق أرباح طائلة على حساب اللبنانين، 
ــاٍد من   بــمــلــفــاِت وشــبــهــات فـــسـ

ٌ
ــو مـــحـــاط وهــ

اإلسكان  من  املدعومة  والقروض  االتصاالت 
التي استفاد منها بمبالغ ضخمة أخذها من 
درب الشباب اللبناني، عدا عن ملف انفجار 
مــرفــأ بــيــروت ووجــــوده عــلــى رأس الحكومة 
عندما دخــلــت مـــواد نــيــتــرات األمــونــيــوم عام 
2013، وطــريــقــة إدارتـــــه خـــال فــتــرة واليــتــه، 

وسكوته أيضا عن ملفات الفساد«.
ويـــشـــدد عـــبـــاس عــلــى أن »حـــكـــومـــة مــيــقــاتــي 
ــّكــلــت ســتــكــون بــمــثــابــة اســتــمــرار لنهج 

ُ
إن ش

االستمرار  ومحاولتها  السياسية  املنظومة 
التي  املكتسبات  على  واملحافظة  الحكم  فــي 
 جــديــدًا 

ً
حــقــقــتــهــا، واألهــــم أنــهــا ســتــكــون ظـــا

لــلــقــوى الــتــقــلــيــديــة فـــي الــحــكــم وواجـــهـــة لهم 

لحمايتهم  وغــطــاًء  يسّمونه  الــذيــن  وللنواب 
ــلــــى صــعــيــد  ــا عــ ــن املــــحــــاســــبــــة، خــــصــــوصــ ــ مــ
بـــيـــروت، اســتــكــمــااًل  انــفــجــار مــرفــأ  تحقيقات 
ــــو مــــا ســيــحــصــل عــلــى  لــعــرقــلــة الــــعــــدالــــة، وهـ
لـــــإصـــــاح«.  ــيـــد عــــرقــــلــــة أي إمــــكــــانــــيــــة  صـــعـ
انتفاضة  »موقف  أن  التأكيد  عباس  ويجدد 
أكــتــوبــر واضـــح جـــدًا وصــريــح باملطالبة   17
بـــحـــكـــومـــة مــســتــقــلــن واخـــتـــصـــاصـــيـــن مــن 
رئيسها إلى أعضائها، أما ميقاتي فهو جزٌء 
من املنظومة السياسية التي فشلت في إدارة 

البلد وأوصلتها إلى االنهيار«.
مــن جــهــتــه، يــقــول الــكــاتــب الــســيــاســي طوني 
عيسى، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
الحكومة  لــرئــاســة  مــجــددًا  ميقاتي  »اخــتــيــار 
يوحي بأن الوضع اللبناني ما يزال يدور في 
حلقة مفرغة، وأن الحل لم يأِت بعد، باعتبار 
 إذا كان سيولد في هذه املرحلة فيجب 

ّ
أن الحل

إنقاذية إصاحية  يكون وفق مقتضيات  أن 
وإنهاء منظومة الفساد، واملحاسبة واملراقبة 
والشفافية، وهذه كلها ال يمكن ألي شخص 
ضمن هذه املنظومة السياسية أن يقوم بها 
سواء أمام الشعب اللبناني بالدرجة األولى 
أو املجتمع الدولي بالدرجة الثانية«. ويشدد 
عـــلـــى أن »اخـــتـــيـــار مــيــقــاتــي ال يـــوحـــي أنــنــا 
مقبلون على تسوية سياسية تنهي األزمــة، 
بــل مــجــّرد مــنــاورة لــغــايــات سياسية معينة 
الشعبي  االحتقان  لتنفيس  ربما  أو  أكثر،  ال 
ــــى النــفــجــار  الــكــبــيــر مـــع حــلــول الـــذكـــرى األولـ
مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، ولرمي 
ــابـــي يــنــعــكــس عــلــى  وعــــــود لــخــلــق جــــو إيـــجـ
سعر صــرف الــــدوالر ويــوحــي بــشــيء معن، 
يقود  ولـــن  محله ومصطنع  فــي  لــيــس  لكنه 
إلى تسوية حقيقية ألنها ليست بيد لبنان 
بــل مــرتــبــطــة بــاملــوضــوع اإلقــلــيــمــي الــســوري 

اإليراني بشكل خاص«.

)Getty( »يعرف ميقاتي بأنه »الملياردير رجل التسويات

إلى  لبنان  في  السياسية  المنظومة  تعود 
اإلثنين،  ــس  أم ُكلف  الــذي  ميقاتي،  نجيب 
بتشكيل حكومة من جديد، بعد فشل سعد 
الحريري بهذه المهمة، فيما تحيط الكثير من 
شبهات الفساد بميقاتي، الذي ال يضع الشارع 

اللبناني آماًال عليه لتحسين األوضاع

الحدث
القصر  من  )الصورة(،  باسيل  جبران  النائب  القوي«  »لبنان  تكتل  رئيس  برّر 
ميقاتي  نجيب  ترشيح  عــدم  اإلثنين،  أمــس  بعبدا،  في  الجمهوري 
»التطلعات  بأن  الحكومة  لرئاسة 
مناسبة«.  غير  معه  اإلصــاحــيــة 
النائب  ترشح  لعدم  »نظرًا  وقــال: 
االستمرار  وعــدم  كرامي،  فيصل 
ــواف  ن الــســابــق  السفير  بتسمية 
وحيد  جدي  مرشح  وبقاء  سام، 
تسمية  عدم  قررنا  ميقاتي،  هو 
غير  سابقة  تجربة  لدينا  ألن  أحــد، 
اإلصاحية  وتطلعاتنا  مشجعة 

معه غير مناسبة«.
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تنسيق اإلسالميين و»بام« في المغرب: تقارب الضرورة
إشــارة  في  الحزبين«،  الفاعلن  بعض  ضد 
ضــمــنــيــة إلـــــى خــصــمــهــمــا حـــــزب »الــتــجــمــع 
الوطني لألحرار« بقيادة وزير الزراعة عزيز 

أخنوش.
ــد لــقــيــادة  ــديـ ــي انـــتـــظـــار عـــقـــد اجـــتـــمـــاع جـ ــ وفـ
ــيــــع املـــقـــبـــلـــة، تــبــدو  ــابــ الــــحــــزبــــن، خـــــال األســ
املؤشرات األولى للقاء مطمئنة لقيادة »بام«، 
لــنــاحــيــة إمــكــانــيــة فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة في 
»العدالة  حــزب  السياسي،  غريمه  مع  عاقته 
العام  أمينه  أكــد  أن  والتنمية«، ال سيما بعد 
عبد اللطيف وهبي، في تصريحات صحافية، 
أن األســــاس، عــقــب الــلــقــاء الــتــشــاوري، هــو أن 
الخطوط الحمراء انتهت بن الحزبن. ولفت 
إلى تجاوز  »التنسيق بينهما يهدف  أن  إلى 
كــافــة املــشــاكــل والــعــراقــيــل الــتــي يمكن أن تقع 
التي  التصرفات  كل  ومواجهة  املستقبل،  في 

يمكن أن تسيء إلى العملية الديمقراطية«.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، أشـــار نــائــب األمـــن العام 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« ســلــيــمــان الــعــمــرانــي،  لــــ
إلـــى أن النسخة  فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
الــســابــقــة مــن »األصـــالـــة واملــعــاصــرة« لــم تعد 
الـــيـــوم قـــائـــمـــة«. واعــتــبــر أن »األمــــــور تــغــّيــرت 
اليوم، ذلك أن القيادة الحالية للحزب، عبّرت 
والتنمية  العدالة  في  نحن  جديد.  توجه  عن 
السياسي، وهي  ِفعلنا  لدينا أطروحة تؤطر 
الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الـــشـــراكـــة الــفــعــالــة مـــن أجــل 
الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي مــع كــل الــفــاعــلــن، وعلى 
يتصور  ال  لذلك  السياسية،  األحـــزاب  رأسهم 
لبناء جسور  لن يسعى  والتنمية  العدالة  أن 
ــزاب، بــدون  ــ الــتــواصــل والــتــشــاور مــع كــل األحـ

استثناء، بما فيها األصالة واملعاصرة«.
وهــــذه لــيــســت املــــرة األولــــى الــتــي تــبــدي فيها 
ــام« انــفــتــاحــهــا على  الــقــيــادة الــجــديــدة فــي »بــ
»الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، إذ تــمــكــنــت مـــن كسر 
لــقــاء عــقــد فــي 12  الجليد بينهما، مــن خـــال 
يوليو/تموز العام املاضي، في سياق إطاق 
وهبي، عقب انتخابه أمينا عاما في 9 فبراير/

شــبــاط 2020، مــا ســمــاه »خـــط املــصــالــحــة مع 
الـــذات ومــع املــحــيــط«، وجــعــل الــحــزب »عــاديــا 
مثله مثل جميع األحزاب، بعيدًا عن الخطوط 
الحمراء والخضراء والزرقاء والبيضاء«. كما 
كان الفتا، تحول »األصالة واملعاصرة«، الذي 
ــة« و»الــتــحــكــم«،  كـــان يــوصــف بــحــزب »الــــدولــ
فــي عهد وهــبــي مــن وظيفة احــتــواء »العدالة 
والتنمية«، بعد أن كان قد بنى الحزب خطابه 
السياسي التأسيسي في 2009، على مواجهة 
ــيـــن، وهــــو الـــخـــطـــاب الـــــذي اســتــنــفــد  اإلســـامـ
الــفــوز باالنتخابات  فــي  الفشل  أغــراضــه منذ 
معهم. التطبيع  إلـــى   ،2016 فــي  الــتــشــريــعــيــة 

العام 2009 في صراع ومعركة »كسر عظم«. 
وفيما لم يعلن الحزبان عن خطة للتنسيق 
خــــال االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة، أو بــعــد ظــهــور 
لقاءهما كشف عن  أن  إال  النهائية،  النتائج 
وجود ما يجمعهما ويوحدهما، في اللحظة 
السياسية الراهنة، من خال إعان رفضهما 
كل األساليب الساعية إلى »املساس بنزاهة 
ــراع، خــصــوصــا عــبــر أســالــيــب  ــتــ وحـــريـــة االقــ
وكذا  االنتخابي«،  للمال  املريب  االستعمال 
استعمال بعض أدوات »الترغيب والترهيب 

وقــــال أســـتـــاذ الــقــانــون الـــدســـتـــوري والــعــلــوم 
بالقنيطرة،  ابن طفيل  السياسية في جامعة 
رشيد لزرق، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن التنسيق بن حزبي »األصالة واملعاصرة« 
و»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« عــنــوان إلنــهــاء مرحلة 
ــة  ــعــ ــراجــ ــي، ومــ ــ ــوجــ ــ ــولــ ــ ــديــ ــ االســــتــــقــــطــــاب األيــ
ــدار مــن  ــ ــقــ ــ ــل طـــــــــرف، وإبــــــــــــداء مــ ــ حــــســــابــــات كــ
البراغماتية السياسية في ضوء املستجدات 
ــتــــظــــار نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات  الـــســـيـــاســـيـــة وانــ
»العدالة والتنمية«  فإن  لــزرق،  املقبلة. ووفــق 
السياسية، في  البراغماتية  يبدي مقدارًا من 
بعد  لتطويقه  محاولة  أي  لفك  منه  محاولة 
ظـــهـــور نــتــائــج صــنــاديــق االقــــتــــراع، وتـــفـــادي 
تكرار سيناريو »االنحباس« الحكومي، الذي 
أطاح في العام 2017 برئيس الحكومة السابق 
عبد اإللــه بنكيران. ولفت إلــى أنــه، في مقابل 
ذلك، يبحث حزب »األصالة واملعاصرة«، في 
الــعــام، عــن موقع سياسي في  شخص أمينه 

حكومة ما بعد 8 سبتمبر املقبل.
ــــن خــطــة  ــم يـــعـــلـــنـــا عـ ــ ــن كــــــان الــــحــــزبــــان لـ ــئــ ولــ
بــعــد ظهور  أو  االنــتــخــابــات  خـــال  للتنسيق 
نتائجها، إال أن لقاء قيادتهما يفتح، بحسب 
ــــن، املـــــجـــــال لـــــحـــــدوث تــــغــــيــــيــــرات فــي  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ
فــي مواجهة  مــعــا  الــعــمــل  بــاتــجــاه  عاقتهما، 
»خـــــصـــــم مـــــشـــــتـــــرك«، هــــــو حــــــــزب »الـــتـــجـــمـــع 
الوطني لــألحــرار«، الــذي يطمح رئيسه وزير 
الزراعة، عزيز أخنوش، لقيادة الحكومة بعد 
 سيناريو 

ّ
االنــتــخــابــات. وبحسب هـــؤالء، فــإن

وارد  »التجمعين«  طــمــوح  الحــتــواء  السعي 
 الــتــراشــق 

ّ
ــل بـــن الـــحـــزبـــن، وال ســيــمــا فـــي ظــ

املــســتــمــر بـــن »الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لـــألحـــرار« 
وهبي،  انتخاب  منذ  واملعاصرة«  و»األصالة 
وكـــذلـــك تــخــطــيــط الـــقـــيـــادة الــحــالــيــة لــلــحــزب، 
املقبلة  االنتخابات  لتصدر  أخنوش،  بزعامة 

واإلطاحة باإلسامين.
وشهدت الساحة السياسية املغربية صعود 
تولى  منذ  لــألحــرار«  الوطني  »التجمع  نجم 
قيادته أخنوش أواخر سنة 2016، وال سيما 
بــعــد أن تمكن مــن اإلمــســاك بــخــيــوط تشكيل 
ــانـــي، وفــــرض  ــمـ ــثـ ــعـ ــد الــــديــــن الـ ــعـ ــة سـ ــكـــومـ حـ
شــروطــه أمـــام رئــيــس الحكومة الــســابــق عبد 
الثاني  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  بــنــكــيــران )29  اإللـــه 
ومــنــذ   .)2017 إبـــريـــل/نـــيـــســـان   5 إلــــى   2011
ذلـــك الــحــن عــمــل أخــنــوش، بــكــل مــا أوتـــي من 
قــــوة عــلــى تــقــويــة الـــحـــزب، وتــجــديــد هياكله 
وهو  بوجوه جديدة،  وتطعيمها  التنظيمية 
لــبــلــوغ هدفه  عليها محليا وجــهــويــا  يــراهــن 
ــيـــادة الـــحـــكـــومـــة املــقــبــلــة وكــســر  ــقـ املـــنـــشـــود بـ

هيمنة اإلسامين على صناديق االقتراع. )Getty( يهدف »العدالة والتنمية« و»بام« لمواجهة طموح أخنوش ترؤس الحكومة

تبدو المؤشرات 
األولى للقاء مطمئنة 

لقيادة »بام«

يطمح حزبا »العدالة 
والتنمية« و»األصالة 

والمعاصرة« في 
المغرب، عبر التنسيق 

بينهما، إلى مواجهة 
»خصم مشترك«، هو 

»التجمع الوطني لألحرار«، 
الذي يطمح رئيسه وزير 

الزراعة عزيز أخنوش 
لقيادة الحكومة بعد 

االنتخابات المقررة في 8 
سبتمبر/أيلول المقبل

رصد

الرباط ـ عادل نجدي

يطرح اللقاء الــتــشــاوري، الــذي جــرى، نهاية 
»العدالة  حــزب  قيادة  بن  املاضي،  األسبوع 
ــة«، قــــائــــد االئــــــتــــــاف الـــحـــكـــومـــي  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
ــرب، وغـــريـــمـــه الــســيــاســي،  ــغــ الـــحـــالـــي فــــي املــ
ــام(، أكــبــر  ــ ــ ــة واملـــعـــاصـــرة« )بـ ــالــ ــزب »األصــ حــ
حــزب مــعــارض فــي الــبــاد، أسئلة عــدة حول 
أسابيع   6 بعد  على  وذلـــك  الغريمن،  نــوايــا 
ــن االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والـــجـــهـــويـــة  مــ
الحزبن،  قــيــادتــا  أعلنت  وبينما  والــبــلــديــة. 
فـــي بــيــان مــشــتــرك، رغــبــتــهــمــا املــشــتــركــة في 
اإلســـهـــام بــإنــجــاح االنــتــخــابــات، املـــقـــررة في 
ــا يــكــرس  ــمــ 8 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول املــــقــــبــــل، »بــ
املـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي«، و»يـــثـــمـــن االخــتــيــار 
التشاوري  اللقاء  أن  الديمقراطي«، بدا الفتا 
مـــؤشـــر عــلــى تـــقـــارب بـــن الــغــريــمــن الــلــذيــن 
دخا منذ تأسيس »األصالة واملعاصرة« في 

نجيب ميقاتي
رمـز للمنظومة السياسية 
اللبنانية المطلوب رحيلها

يواجه ميقاتي 
وابنه وشقيقه طه تهمًا 

باإلثراء غير المشروع

ُعِرف ميقاتي 
باستثماراته المالية 

واالقتصادية في سورية



تتصاعد وتيرة 
هجمات تنظيم 

»داعش« في 
محافظة كركوك 

العراقية، عشية 
االنتخابات النيابية 

المبكرة في 
العراق. ويستغل 

التنظيم الثغرات 
األمنية، والوضع 

السياسي غير 
المستقر في 

المحافظة، فيما 
تبرز تحذيرات 
من أن يشكل 

التصعيد حجة 
لعودة قوات 

البشمركة الكردية 
إلى المحافظة 

المتنازع عليها بين 
بغداد وأربيل

أمين العاصي

ــام الـــســـوري  بـــــــــِرم بــــن الـــنـــظـ
ُ
ــاق أ ــفــ دخـــــل اتــ

ــا،  ــ ــة فــــي مـــحـــافـــظـــة درعــ ــزيــ ــركــ ــة املــ ــنـ ــلـــجـ والـ
ينهي حصارًا على أحياء درعا البلد، حّيز 
قواته  حشد  يــواصــل  الــنــظــام  لكن  التنفيذ، 
في املنطقة تحت ذريعة ضمان تنفيذ هذا 
االتفاق، بينما ال يزال التوتر يسود غربي 
أتــراك  الفرات على خلفية مقتل جنود  نهر 

من قبل ما ُيعتقد أنها قوات كردية. 
وأكد الناشط اإلعالمي أبو الطيب، واملوجود 
فـــي درعــــا الــبــلــد، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 
النظام السوري »فتح حاجز السرايا صباح 
)أمس( اإلثنن إيذانًا ببدء تنفيذ االتفاق مع 
اللجنة املركزية في درعــا«. كما أكــد دخول 
ــا الــبــلــد لــلــبــدء في  »لــجــنــة« إلـــى مــخــفــر درعــ
إجراء التسويات لعشرات الشبان من أبناء 
الــحــي. إلــى ذلــك، ذكــرت مــصــادر عــدة، منها 
»تجمع أحــرار حــوران«، أن النظام السوري 
يـــواصـــل حــشــد الــــقــــوات فـــي مــحــيــط أحــيــاء 
درعـــا البلد فــي جــنــوب ســوريــة، رغــم إبــرام 
اتفاق األحد املاضي مع اللجنة املركزية في 
 درعا إلنهاء حصار استمر ألكثر من شهر. 

ــــذي ُيــنــفــذ عــلــى مـــراحـــل،  ــاق، الـ ــفــ ونــــص االتــ
على تسليم أنواع من األسلحة التي طالبت 
بها قوات النظام خالل 5 أيــام، مقابل وقف 
العمليات االستفزازية من قبل هذه القوات، 
وسحب السالح من اللجان األمنية والقوات 
التابعة  األمنية  لألجهزة  التابعة  الــرديــفــة 
كما  املدينة.  داخــل  وإيــقــاف عملها  للنظام، 
يــنــص عــلــى دخـــول لجنة تــســويــة، بمرافقة 
لجنة مــن األهــالــي، إلــى درعـــا البلد إلجــراء 
تــســويــات ملــطــلــوبــن وفــتــح املــعــابــر وإنــهــاء 
ــلــــت صـــحـــيـــفـــة »الــــــوطــــــن«،  ــقــ ــار. ونــ ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ
شــرطــة محافظة  قــائــد  عــن  للنظام،  التابعة 
درعــا العميد ضــرار دنــدل زعمه أن األرتــال 
العسكرية التي تتوافد تباعًا إلى املحافظة، 
ــن فــي كــامــل املحافظة،  »هــدفــهــا تــعــزيــز األمـ

وليس فقط درعا البلد«.
»العربي الجديد«،  وذكرت مصادر محلية، لـ
ــفـــرقـــة  أن األرتـــــــــال الـــعـــســـكـــريـــة هــــي مــــن »الـ
ــد، ومن  الــرابــعــة«، الــتــي يــقــودهــا مــاهــر األسـ
الحسن  سهيل  العميد  يــقــودهــا  مليشيات 
أنها تضم  إلــى  »النمر«، مشيرة  بـ املــعــروف 
دبابات وراجمات صواريخ، وهدفها ترويع 
األهــالــي. وكــان النظام الــســوري حاصر 11 
ألف عائلة في درعا البلد منذ أكثر من شهر، 
في إجــراء عقابي بسبب رفــض أهالي هذه 
الرئاسية  انتخاباته  فــي  املشاركة  األحــيــاء 

التي جرت أواخر مايو/ أيار املاضي.
وفـــي شــمــالــي ســـوريـــة، يــســود الــتــوتــر ريــف 
حلب الشمالي، على الرغم من مرور يومن 
مــن قبل مجموعة  أتـــراك  على مقتل جــنــود 
»قـــــوات ســـوريـــة  ُيـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا مـــرتـــبـــطـــة بــــــ
الكردي،  الطابع  ذات  )قسد(  الديمقراطية« 
والــتــي ال تــــزال تسيطر عــلــى مــنــاطــق غــرب 
نهر الفرات، على تماس مباشر مع مناطق 

وكــان  الــســوريــة.  املعارضة  فصائل  سيطرة 
الجيش التركي قد قصف ليل األحد- اإلثنن 
»قــســد« فـــي قـــرى مــرعــنــاز،  مـــواقـــع تــابــعــة لـــ
وشوارغة، واإلرشادية، وكفر أنطون، وتات 
مرعش، وقلعة شوارغة بناحية عفرين في 
في  الــغــربــي، ومناطق  الشمالي  ريــف حلب 
دقــنــة، وبيلونية، وشيخ عيسى،  قــرى عــن 

وتل رفعت في ريف حلب الشمالي.
الروسي، أمس  الطيران  بموازاة ذلك، عاود 
اإلثنن، قصف تالل الكبينة بريف الالذقية 
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، بــيــنــمــا قــصــفــت قـــوات 
في منطقة  بلدة سفوهن  باملدفعية  النظام 
جــبــل الــــزاويــــة جـــنـــوب إدلــــــب. واســتــعــصــت 
النظام  ــوات  وقــ الــــروس  عــلــى  الكبينة  تـــالل 
طيلة سنوات. وتقع هذه التالل ضمن جبل 

األكراد في ريف الالذقية الشمالي الشرقي، 
الــغــاب فــي ريف  وتطل على منطقتي سهل 
حـــمـــاة، والــــــروج وجــســر الــشــغــور فـــي ريــف 

إدلب الغربي. 
وتعد هذه التالل أبرز املواقع، وربما أهمها، 
التي ال تزال بيد فصائل املعارضة السورية 
ــار الــقــيــادي  فــي شــمــال غــربــي ســوريــة. وأشــ
فـــي فــصــائــل املـــعـــارضـــة فـــي شــمــال ســوريــة 
النقيب عبد السالم عبد الــرزاق، في حديث 
»العربي الجديد«، إلى أن »عــودة القصف  لـ
ـــ16 مــن مــســار أســتــانــة تضع  بعد الــجــولــة الـ
إشارات استفهام حول ما تم االتفاق عليه«. 
وأضاف: »العودة لقصف الكبينة تدل على 
نّيتهم التقدم إليها من جديد لتصبح ورقة 

قوية بيد روسيا«.
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وزمــــار ومــنــاطــق أخــــرى. ولـــم يــحــســم مصير 
تلت  التي  السنوات  طــوال  السياسي  كركوك 
كردستان  إقليم  ــراء  إجـ بعد  لكن   .2003 عــام 
اســتــفــتــاء االنـــفـــصـــال عـــن الـــعـــراق فـــي 2017، 
أصدر رئيس الحكومة العراقية آنذاك حيدر 
العبادي أمرًا بدخول قوات مكافحة اإلرهاب 
الــعــراقــيــة إلــــى كـــركـــوك وإخـــضـــاع املــحــافــظــة 

الــتــنــظــيــم، كــمــا ُســّجــلــت عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة 
ــثــــل حــــرق  ــلـــحـــو »داعــــــــــــــش«، مــ هــــا مـــسـ

ّ
نــــفــــذ

محاصيل وقتل مواش.
عليها  املتنازع  املناطق  أهم  كركوك  وتعتبر 
بن الحكومتن االتحادية في بغداد وإقليم 
ــــدن عــــدة،  ــــى جـــانـــب مـ ــــراق، إلـ ــعـ ــ ــان الـ ــتـ ــردسـ كـ
مــثــل ســنــجــار والــــطــــوز وخـــانـــقـــن ومــخــمــور 

كانت  بعدما  االتــحــاديــة،  الحكومة  لسيطرة 
تحت سيطرة األحزاب الكردية. هذا األمر أدى 
إلى إعادة التنسيق مع البشمركة وتراجعها 
للحدود اإلدارية السابقة للمحافظة، ما نتج 
عنه تشكيل لجان أمنية عليا تنسق في ما 

بينها لضبط أمن املحافظة وحدودها.
ــال عــضــو »الــجــبــهــة الــعــربــيــة« فــي كــركــوك  وقـ

الــعــبــيــدي إن »تــنــظــيــم داعـــــش يسعى  عــلــي 
آثــار  للضرب فــي أي منطقة يمكن أن تــؤدي 
استهدافها إلى أزمات سياسية واقتصادية، 
، وعــلــى 

ً
لــذلــك فــهــو يــركــز عــلــى كـــركـــوك مـــثـــال

مــنــاطــق أخــــرى مختلطة ســكــانــيــًا«. واعــتــبــر 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ العبيدي، في حديث 
»هذه الهجمات اإلرهابية ال يمكن أن تشكل 

ــوات(  ــ ــزًا إلعــــــادة )قـ ــافـ غــــطــــاًء، أو حـــّجـــة أو حـ
ما  لكن  املحافظة،  إلــى  )الــكــرديــة(  البشمركة 
كردستان  إقليم  قبل حكومة  من  فعله  يجب 
الــــعــــراق، هـــو أن تــتــعــاون فـــي ســــّد الــفــراغــات 
األمـــنـــيـــة بــاملــنــاطــق الــجــبــلــيــة والــتــضــاريــس 
الوعرة التي ينشط فيها داعش كمخابئ له«. 
وبرأيه، فإن الحل »يكمن في إجراء تغييرات 
أمــنــيــة ســريــعــة وإشــــــراك األهـــالـــي فـــي املــلــف 
األمـــنـــي، مــن خـــالل تــطــويــع أكــبــر عـــدد ممكن 

منهم في سلك الشرطة«.
من جهته، اعتبر عضو لجنة األمــن والدفاع 
فــي الــبــرملــان الــعــراقــي كــاطــع الــركــابــي، أمــس 
 الــهــجــمــات املــتــكــررة فـــي كــركــوك 

ّ
اإلثـــنـــن، أن

ــة أمــنــيــًا«، مضيفًا 
ّ

ســبــبــهــا »أن املــنــطــقــة هــش
»الـــــقـــــادة  ــة، أن  ــيــ ــافــ ــريــــحــــات صــــحــ تــــصــ فـــــي 
أكثر حرصًا  يكونوا  بــأن  مطالبون  األمنين 
على مــا يجري فــي كــركــوك، إذ لــو كــان هناك 
ــــد وتــفــتــيــش حــقــيــقــي لـــلـــبـــؤر املــــوجــــودة  رصـ
»داعش«(، ملا حصلت هذه العمليات بشكل  )لـ

متكرر«.
لكن املتحدث باسم قيادة العمليات العراقية 
املشتركة، اللواء الركن تحسن الخفاجي، أكد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــوضــع األمــنــي في  لـــ
السيطرة،  »تحت  وأطرافها  كركوك  محافظة 
ــار«.  وال تــوجــد مــخــاوف لــديــنــا فــي هـــذا اإلطــ
وبـــــّن الــخــفــاجــي أن »مــــا حــصــل أخـــيـــرًا من 
يــراُد منه  العسكرية،  القطعات  هجمات على 
إيصال رسائل بأن داعش ال يزال قادرًا على 
ــذه الــهــجــمــات، لــكــن الــــواقــــع هو   مــثــل هــ

ّ
ــن شــ

غــيــر ذلــــك، فــنــحــن مــســتــمــرون فـــي الــعــمــلــيــات 
الــنــوعــيــة واالســتــخــبــاريــة بــالــقــضــاء عــلــى كل 
خـــاليـــا الــتــنــظــيــم املــنــتــشــرة فـــي عـــمـــوم املـــدن 
»القطعات  أن  الخفاجي  وأوضــح  العراقية«. 
الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة فـــي مــحــافــظــة كــركــوك، 
وضعت خططًا جديدة مدروسة، لسد جميع 
الثغرات التي كان يستغلها عناصر التنظيم 
 هجماته، ســواء تلك التي 

ّ
اإلرهــابــي فــي شــن

تستهدف القوات األمنية أو املدنين، كما تّم 
قــوات  مــع  املشتركة  املعلومات  مــركــز  تفعيل 
البشمركة، والذي سيكون له أيضًا دور فاعل 
في منع مثل هذه الخروقات، التي قد تحصل 

في بعض املناطق، والتي فيها ثغرات«.
بدوره، أقّر املتحدث باسم »الحشد الشعبي« 
في شمالي العراق علي الحسيني باستغالل 
ــرار  ــقــ ــتــ ــدم االســ ــ »عــ ـــ ــ »داعـــــــــــش« مـــــا وصــــفــــه بــ
الــســيــاســي فــي كـــركـــوك، إذ إن الــهــجــمــات في 
املحافظة تجد صدى أكبر من غيرها بسبب 
وضــعــهــا املـــعـــروف«. وأضــــاف الــحــســيــنــي أن 
ــات تــحــصــل فــــي مـــنـــاطـــق كـــركـــوك،  ــروقــ ــخــ »الــ
بسبب وجود خلل في االنتشار األمني على 
الــعــراقــي وقــوات  الجيش  بــن  الفاصل  الخط 
 
ّ
ــــش لــشــن الــبــشــمــركــة، وهــــو مـــا يــســتــغــلــه داعـ

هجماته أو حتى االختباء«.
فــي املــقــابــل، وصــف الخبير األمــنــي العراقي 
أحمد الشريفي األوضـــاع فــي كــركــوك بأنها 
»ال تــحــتــاج إلــــى عــمــلــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة، 
بقدر حاجتها إلى عمل استخباري منظم«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مضيفًا فــي حــديــث لـــ
»املعركة اآلن استخبارية ومعركة معلومات، 
ملعرفة خاليا وجيوب التنظيم التي تضرب 
ها حرب استنزاف بن 

ّ
وتتفرق، في إطار شن

ر املحلل األمــنــي العراقي 
ّ
وقــت وآخـــر«. وحـــذ

مــن أن »الـــعـــراق يــمــر حــالــيــًا بــفــتــرة خــالفــات 
ســيــاســيــة كــبــيــرة وعــمــيــقــة بــن كــل األطــــراف 
السياسية، بسبب قرب االنتخابات البرملانية 
املبكرة )مقررة في 10 أكتوبر/ تشرين األول 
ما يستغلها  الخالفات غالبًا  املقبل(، وهــذه 
 هــجــمــاتــه وتــصــعــيــدهــا، ولــهــذا 

ّ
داعــــش لــشــن

وجـــب الـــحـــذر«. وشــــّدد الخبير األمــنــي على 
أن الــقــوى الــســيــاســيــة كــافــة »مــطــالــبــة الــيــوم 
بتهدئة التنافس االنتخابي، ملا له من تأثير 
مــبــاشــر وخــطــيــر عــلــى الـــوضـــع األمـــنـــي في 

عموم مدن العراق«.

رصد

»داعش« يصّعد في كركوك

اإلثنين،  أمس  العراقية،  الدفاع  وزارة  في  األمني  اإلعالم  خلية  أعلنت 
انطالق عملية عسكرية لمالحقة فلول »داعش« وتأمين حقول النفط 
في محافظة صالح الدين، شمالي البالد. وقالت الخلية إن قوات من 
الجيش و»الحشد الشعبي« وفوج حماية النفط »انطلقت في العملية 
المناطق ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعالس  لتطهير 
ومكحول النفطية لغاية الحدود الفاصلة مع كركوك«، مشيرة أيضًا 

إلى القبض على متهم بـ»اإلرهاب« في التاجي ببغداد.

عملية في صالح الدين

قضية

بغداد ـ عادل النواب

لـــألســـبـــوع الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
تــتــصــاعــد وتـــيـــرة الــهــجــمــات الــتــي 
»داعـــش«  تنظيم  مسلحو  ينفذها 
فـــي مــحــافــظــة كـــركـــوك الــعــراقــيــة )عــلــى بعد 
بـــــغـــــداد(، مــوقــعــة  250 كـــيـــلـــومـــتـــرًا شـــمـــالـــي 
خسائر في صفوف قوات الشرطة والجيش 
 عن استهداف أبناء عشائر 

ً
العراقين، فضال

عربية يصنفها التنظيم على أنها »مرتدة« 
بــســبــب وقــوفــهــا فـــي وجــهــه خـــالل عمليات 
تــحــريــر مــنــاطــق جــنــوب غـــرب املــحــافــظــة من 
ســيــطــرتــه، فــي عـــام 2016. وعــلــى الــرغــم من 
زيارات متكررة قام بها قياديون عسكريون 
ــقـــدهـــم ســلــســلــة  وأمـــنـــيـــون لــلــمــحــافــظــة، وعـ
القوات  زيــادة عــدد  اجتماعات نتجت عنها 
الــعــســكــريــة والـــشـــرطـــيـــة، وإطـــــــالق حــمــالت 
لــتــتــبــع جــيــوب وخـــاليـــا التنظيم،  عــســكــريــة 
تــزال  ال  »داعـــش«  لــــ الليلية  الهجمات  أن  إال 
تــســّجــل فـــي بـــلـــدات ومـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة من 
املحافظة، منها خصوصًا تلك الواقعة على 
نطاق حدود سلسلة جبال حمرين، وحدود 
محافظتي ديالى وصالح الدين املجاورتن 

لكركوك.
وفـــي الــوقــت الــــذي ال تــــزال فــيــه قــــوات األمــن 
في كركوك، ثاني كبرى املحافظات العراقية 
بــعــد الــبــصــرة مــن حــيــث امــتــالكــهــا لــلــثــروات 
النفطية والغازية، في حالة إنذار عام، تشير 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــــى قــرب  تــســريــبــات لـــ
تنفيذ حــمــلــة أمــنــيــة واســعــة فــي املــحــافــظــة، 
تركز على املناطق الجبلية والقرى البعيدة، 
بحثًا عــن خــاليــا وجــيــوب للتنظيم. وحــول 
حــصــيــلــة ضــحــايــا هــجــمــات »داعــــــــش«، أكــد 
ــراقــــي أنـــهـــا بــلــغــت خـــالل  مــــســــؤول أمـــنـــي عــ
األســـبـــوعـــن املــاضــيــن 10 قــتــلــى مـــن قـــوات 
ــن وســبــع إصـــابـــات فـــي صــفــوفــهــم، كما  األمــ
قتل مدنيان اثنان وخطف خمسة أشخاص 
مــن عشائر جــنــوب وجــنــوب غــربــي كــركــوك. 
وتحدث املصدر عن إطالق سراح مختطف، 
بـــعـــد مـــقـــايـــضـــتـــه بــــاملــــال مــــن قـــبـــل عــنــاصــر 

طرابلس ـ العربي الجديد

انــطــلــقــت، أمــــس اإلثـــنـــن، فـــي الــعــاصــمــة 
اإليطالية روما، أعمال اللجنة البرملانية 
الــلــيــبــيــة الـــتـــي شــّكــلــهــا رئـــيـــس مــجــلــس 
ــنـــواب الــلــيــبــي، عــقــيــلــة صـــالـــح، لبحث  الـ
اإلطــــــــاريــــــــن الــــــدســــــتــــــوري والــــقــــانــــونــــي 
في  والرئاسية  التشريعية  لالنتخابات 
ليبيا، املقررة في ديسمبر/كانون األول 
 3 يستمر  الــذي  االجتماع،  ويعد  املقبل. 
أيــــام، بــمــثــابــة »الــفــرصــة األخـــيـــرة« التي 
يـــجـــب أن تــفــضــي إلـــــى تـــحـــديـــد اإلطـــــار 
الــدســتــوري لــالنــتــخــابــات، وتــشــارك فيه 
بعثة األمم املتحدة إلى ليبيا واملفوضية 
لكن  البلد،  هــذا  فــي  لالنتخابات  العليا 
فيها،  للطعن  عرضة   

ّ
ستظل مخرجاته 

 بــمــوافــقــة لــيــبــيــة جــامــعــة، 
َ
إذا لـــم تـــحـــظ

املجلس  اعــتــراض  يبرز خصوصًا  فيما 
األعلى للدولة، الذي أكد على استعداده 
وواجهت  الليبي.  »الــنــواب«  مــع  للحوار 
ــاع رومــــــــا خـــالل  ــمــ ــتــ الـــتـــحـــضـــيـــرات الجــ
ــبـــاكـــًا واضـــحـــًا،  الـــيـــومـــن املـــاضـــيـــن، ارتـ
بــســبــب مـــوقـــف رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
الــلــيــبــي مــــن مـــشـــاركـــة املـــجـــلـــس األعـــلـــى 
للدولة فيه، فيما دعت البعثة األممية إلى 
ليبيا لضرورة إشــراك األخير في إعداد 
قــوانــن االنــتــخــابــات. وبــحــســب مــصــادر 
»العربي  لـ تحدثت  املجلسن  من  مقربة 
الجديد«، فإن اللجنة البرملانية لصياغة 
رأي  يكون  بأن  االنتخاب طالبت  قانون 
ممثلي »األعلى للدولة« استشاريًا، وأن 
اللجنة  املـــداوالت بن  انتهاء  يكون بعد 
الــبــرملــانــيــة ورئـــيـــس املــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
لــالنــتــخــابــات، عـــمـــاد الـــســـايـــح، وهــــو ما 

رفضه املجلس األعلى. 
وفـــــي مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط عـــلـــى صـــالـــح، 
إشراك  بضرورة  األممية  البعثة  طالبت 
املجلس األعلى للدولة في إعداد قوانن 
االنتخابات، بما في ذلك اجتماع روما. 
وشــّددت البعثة، أمــس، على أن دعوتها 

هــذه »تتماشى مــع األحــكــام ذات الصلة 
وخريطة  الليبي،  السياسي  االتفاق  من 
الــطــريــق الــتــي جــرى إقــرارهــا فــي تونس 
ــابـــي«.  ــتـــخـ بـــشـــأن إعـــــــداد الـــتـــشـــريـــع االنـ
وأعــلــنــت الــبــعــثــة قــبــولــهــا دعــــوة مجلس 
الــــنــــواب لــتــقــديــم الــــدعــــم لــعــمــل الــلــجــنــة 
ــا  ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــيــ ــفــــوضــ ــمــ ــلــ ــة لـــــــه ولــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ

لالنتخابات، خالل االجتماع.
وأمــس، دعــا املبعوث األممي إلــى ليبيا، 
التوافق،  إلــى  املجلسن،  كوبيتش،  يــان 
خــــالل اتـــصـــال بــرئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة 
خــالــد املـــشـــري، الــــذي أكـــد عــلــى ضـــرورة 
تطبيق املــادة 23 من االتفاق السياسي، 
املضّمنة في اإلعالن الدستوري، مشيرًا 
إلى إصدار مجلسه قرارًا بتشكيل اللجنة 
املكلفة من طرفه بالتواصل مع »النواب« 
ــانــــون  ــــي قــ ــــروعـ ــــشـ ــراح مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن أجـــــــل اقـ ــ مــ
وأبــدى  العامة.  واالنتخابات  االستفتاء 
مع  للتواصل  اللجنة  اســتــعــداد  املــشــري 
يحصل  أن   

ً
مفضال النيابية،  نظيرتها 

ذلك داخل ليبيا.
ويـــنـــاقـــش اجـــتـــمـــاع رومـــــا رؤيـــــة رئــيــس 
املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات، عــمــاد 
عراقيل  لتجاوز  الحلول  حــول  الــســائــح، 
املــــســــار االنــــتــــخــــابــــي، وذلـــــــك بـــعـــد فــشــل 
ملتقى الحوار السياسي في هذه املهمة، 
مـــا حــــدا بــالــبــعــثــة األمـــمـــيـــة إلــــى تــألــيــف 
لــجــنــة مــن 13 عــضــوًا مــن داخــــل امللتقى 
)لــجــنــة الـــتـــوافـــقـــات(، اســتــأنــفــت أول من 
النقاط  اجتماعاتها لحسم  األحــد  أمــس 
ــــول الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة  الـــخـــالفـــيـــة حـ

لالنتخابات. 
ــنــــاء، الــتــقــى املــبــعــوث األمــيــركــي  فـــي األثــ
الـــخـــاص إلــــى لــيــبــيــا، وســفــيــر الـــواليـــات 
املتحدة في طرابلس، ريتشارد نورالند، 
أمــــــــس، رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة االنـــتـــقـــالـــيـــة 
الــلــيــبــيــة، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، لبحث 
ملف مــشــروع املــيــزانــيــة الــعــامــة، وأيضًا 
املــــســــار االنـــتـــخـــابـــي، بــحــســب مــــا أكــــده 

نورالند على »تويتر«.

ليبيا: جهود حوار 
االنتخابات تنتقل إلى روما

يدل استهداف روسيا تالل 
الكبينة في ريف الالذقية، 

على نيتها، مع النظام 
السوري، محاولة التقدم 
إليها مجددًا، فيما ال يزال 

التوتر يسود درعا البلد

متابعة استغالل التناقضات السياسية واألمنية في المحافظة 
العراقية المتنازع عليها

  شرق
      غرب

هتافات سياسية خالل 
احتجاج في طهران

ــة  ــاريــ ــال تــــجــ ــ ــحــ ــ ــاب مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــم أصـ ــــظـ نـ
فــــي مـــركـــزيـــن لـــلـــتـــســـوق فــــي وســـط 
الــعــاصــمــة اإليـــرانـــيـــة طـــهـــران، أمــس 
اإلثـــنـــن، تــجــمــعــًا احــتــجــاجــيــًا على 
فيديو  ملقاطع  وفقًا  الكهرباء،  قطع 
انـــتـــشـــرت عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
ــي. وأكـــــــــد الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
ــيـــم هـــــــذا الـــتـــجـــمـــع  ــنـــظـ اإليـــــــرانـــــــي تـ
ــــي، مــــتــــهــــمــــًا »أفـــــــــــــرادًا  ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ االحــ
مـــــعـــــدوديـــــن بـــالـــســـعـــي الســـتـــغـــالل 
ــعــــًا  ـــابــ االحــــــــتــــــــجــــــــاج إلعـــــــطـــــــائـــــــه طـ
ــى إطــالقــهــم  ــ ســـيـــاســـيـــًا«، مـــشـــيـــرًا إلـ
ــات«.  ــ ــرمــ ــ ــحــ ــ ــك الــ ــهــ ــتــ ــنــ هـــــتـــــافـــــات »تــ
ــيـــديـــو تـــرديـــد  ــفـ ــقـــاطـــع الـ وتـــظـــهـــر مـ
بــعــض املــحــتــجــن هــتــافــات »املــــوت 
لبنان  وال  ــزة  غـ و»ال  لــلــديــكــتــاتــور« 

روحي فداء إليران«.
)العربي الجديد(

روسيا تحجب 49 موقعًا 
مرتبطًا بنافالني

حـــــــجـــــــب الــــــــجــــــــهــــــــاز الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي 
الـــــــــروســـــــــي ملــــــراقــــــبــــــة االتـــــــصـــــــاالت 
مــوقــعــًا   49 »روســــــكــــــومــــــنــــــادزور«، 
إلـــكـــتـــرونـــيـــًا عـــلـــى صـــلـــة بــمــعــارض 
أليكسي  املسجون  الــبــارز  الكرملن 
نــافــالــنــي )الــــصــــورة(، وفـــق مـــا أفـــاد 
لــيــونــيــد فــولــكــوف، وهـــو أحـــد أبـــرز 
املــقــربــن مــنــه، أمــس اإلثــنــن. وكتب 
فــولــكــوف عــلــى تــويــتــر: »بـــنـــاًء على 
قرار من النيابة العامة، تم حجب 49 
موقعًا في آن واحد«، بينها تحديدًا 
مــوقــع نــافــالــنــي الـــخـــاص، واملـــواقـــع 

املرتبطة بمنظماته الرئيسية.
)فرانس برس(

مباحثات لمسؤول 
أميركي في الجزائر

ــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــاعــ ــســ ــد مــ ــقــ عــ
األمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق األوســـط 
جـــــــوي هـــــــود فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، أمــــس 
اإلثـــنـــن، لـــقـــاءات مــع كــل مــن رئيس 
الحكومة الــجــزائــريــة أيــمــن بــن عبد 
الرحمن، وزير الخارجية الجزائري 
رمـــطـــان لــعــمــامــرة، قــبــل أن يــتــوجــه 
إلـــــى املــــغــــرب. وأفـــــــاد بـــيـــان لــــــوزارة 
الخارجية الجزائرية بأنه تم خالل 
ــود ولــعــمــامــرة بحث  الـــلـــقـــاء بـــن هــ
فــرصــة الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي بن 
ــعــــراض مــخــتــلــف  ــتــ ــتــــن، واســ ــدولــ الــ
األزمــات في شمال أفريقيا والشرق 

األوسط.
)العربي الجديد(

كابول تريد وسيطًا 
في المفاوضات مع 

»طالبان«
ــيــــس هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض عــن  قــــــال رئــ
الحكومة األفغانية مع حركة طالبان 
معصوم ســتــانــكــزاي، أمــس اإلثــنــن، 
خـــــالل لـــقـــائـــه بـــاملـــبـــعـــوث األوروبـــــــي 
الــــــخــــــاص ألفــــغــــانــــســــتــــان تــــومــــاس 
بن  »وجــود وسيط   

ّ
إن نيكلوسون، 

ــــروري  ــر ضـ ــ الـــحـــكـــومـــة وطـــالـــبـــان أمـ
ــقـــدم فــــي املــــفــــاوضــــات بــن  إلحـــــــراز تـ
ــرفـــن«.  وأضـــــاف بــحــســب بــيــان  ــطـ الـ
ــفــــاوض، أنـــــه »ال بـــــّد مــن  ــتــ لــهــيــئــة الــ
وجــــــــود جــــهــــة ثــــالــــثــــة تـــــراقـــــب ســيــر 
الحوار وتتوسط في بعض األمور«.
)العربي الجديد(

األردن: دعوة مجلس 
األمة لالجتماع استثنائيًا

أصــــــدر الـــعـــاهـــل األردنــــــــي عـــبـــد الــلــه 
الـــثـــانـــي )الـــــصـــــورة(، أمــــس اإلثـــنـــن، 
األمــة  مجلس  يدعو  ملكيًا  مرسومًا 
استثنائية،  دورة  في  االجتماع  إلــى 
اعـــتـــبـــارًا مـــن يــــوم األحــــد املــقــبــل، من 
أجـــــــل إقــــــــــرار عـــــــدد مـــــن مــــشــــروعــــات 
هــذه  وتــشــمــل  املستعجلة.  الــقــوانــن 
ــوانــــن مــــشــــروع قــــانــــون مــلــحــقــًا  ــقــ الــ
بقانون املوازنة العامة للسنة املالية 
2021، ومشروع قانون معدل لقانون 
املخدرات، ومشروع قانون البلديات 
وغيرها. وبحسب الدستور األردني، 
فإن الدورات االستثنائية تعقد بعد 

فض الدورة العادية.
)العربي الجديد(
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أطلقت حمالت عسكرية وأمنية لتتبع جيوب التنظيم في المحافظة )علي مكرم غريب/ األناضول(

دعا كوبيتش المجلسين إلى التوافق )حازم تركية/األناضول(

تضم أرتال قوات النظام آالف العناصر )يوسف كرواشان/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ما زالت األوضاع في السجون املصرية تثير 
واملراقبن  والحقوقي  املدني  املجتمع  قلق 
الــدولــيــن داخـــل وخــــارج الــبــالد، خصوصًا 
بــعــد تــجــاهــل الــســلــطــات جميع املــنــاشــدات، 
مـــن مــنــظــمــات مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة، لتخفيف 
املعاناة عن السجناء ووقف تمديد الحبس 
باستغالل  مسماة،  غير  آلجــال  االحتياطي 
ثغرات قانونية مختلفة، أو تدوير املعتقلن 
كما  باتهامات وهمية،  جــديــدة  فــي قضايا 
حــــدث مـــؤخـــرًا مـــع مــعــتــقــلــي قــضــيــة »خــلــيــة 

األمل« زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام 
فؤاد. وذكر مصدر أمني مطلع أن السلطات 
ال تربط البتة بن تحسن أوضاع املعتقلن 
ووقف التالعب بمصائرهم، واإلعالن املزمع 
املصرية.  اإلنــســان  حقوق  استراتيجية  عن 
وكــشــف عـــن اســـتـــمـــرار وجــــود خــــالف حــول 
إعــالن هــذه االستراتيجية،  موعد وظـــروف 
الذي أصبح يستأثر بتحديده حاليًا رئيس 
الجمهورية عبد الفتاح السيسي شخصيًا، 
وأن املوعد سيتم تحديده بناء على معايير 
بالواليات  العالقة  معينة مرتبطة بظروف 

املتحدة والسياق الدولي واإلقليمي.
»العربي الجديد«، أنه كان  وكشف املصدر، لـ
مــن املــقــرر أن يعطي السيسي إشـــارة لقرب 
الكبير  الحفل  االستراتيجية، خالل  صدور 
الـــذي نظمته الــرئــاســة فــي اســتــاد الــقــاهــرة 
املبادرة  لتدشن  األضحى،  عيد  قبل عطلة 
الحكومية »حــيــاة كــريــمــة«، وذلـــك فــي إطــار 
»الجمهورية  إنــشــاء  مــن  الــنــظــام  مــا يدعيه 
ــديــــدة«، لـــكـــن الــســيــســي تـــجـــاهـــل األمــــر  الــــجــ
تمامًا، ولم يشر إلى هذا امللف من قريب أو 
بعيد، بعدما كان متفقًا عليه بن األجهزة 

املختلفة.

الوقت غير مالئم
وفـــّســـر املـــصـــدر ذلــــك بــــأن الــســيــســي مـــا زال 
ــوقــــت غـــيـــر مـــالئـــم لــــإعــــالن عــن  يـــــرى أن الــ
االســتــراتــيــجــيــة، واســـتـــمـــرار مــراجــعــتــه لها 
بــصــورة تقلل مــن الــفــوارق بــن املــــدّون وما 
الـــواقـــع. وأشـــار  عــلــى أرض  ســيــتــم تطبيقه 
إلى أن الرأي مستقر بن أجهزة النظام على 
رسمية،  مناسبة  في  االستراتيجية  إعــالن 
وحفل كبير، سيدعى إليه السفراء األجانب 
وبــعــض قــيــادات الــعــمــل الــحــقــوقــي واملــدنــي 

في مصر والعالم العربي وأوروبـــا. وخالل 
املعتقلن  السلطات  تــركــت  املــاضــيــة،  األيـــام 
املــضــربــن عـــن الــطــعــام مــنــذ مـــدة بــــدون أي 
إضرابهما،  منهم  اثنان  أنهى  حتى  تدخل، 
هما هشام فؤاد بعد 12 يومًا، وأحمد بدوي 
بــعــد شــهــر ونــصــف الــشــهــر تــقــريــبــًا، لــســوء 

حالتهما الصحية. 
»العربي الجديد«، إن  وقال املصدر األمني، لـ
تعليمات مشددة من ديوان وزارة الداخلية 
ــربــــن مــن  صــــــــدرت بــــتــــرك املـــعـــتـــقـــلـــن املــــضــ
دون أي تــدخــل، مــع االســتــعــداد لنقلهم إلى 
املستشفى عند الحاجة، وفي األيام األخيرة 
صدرت تعليمات جديدة بترغيبهم ببعض 
املـــزايـــا حـــال فـــض اإلضــــــراب، مــثــل الــســمــاح 
بـــالـــتـــريـــض، أو الــــزيــــارة االســتــثــنــائــيــة، أو 
البقاء في املستشفى بضعة أيام، ولكن دون 
توسع في هذه الوعود، كي ال تشمل تغيير 
الخاصة بهم، وعلى رأسها  الحبس  قواعد 

استمرار حبس املضربن انفراديًا.
وأضــــــاف املـــصـــدر أنــــه تـــم إبـــــالغ املــعــتــقــلــن 
املضربن وذويهم ومحاميهم بأن اإلضراب 
عـــن الـــطـــعـــام لـــن يــحــقــق أيــــًا مـــن مــطــالــبــهــم، 
سواء بإخالء السبيل أو وقف تنفيذ بعض 
األحكام، كما في حالة الباحث أحمد سمير 
سنطاوي الذي أكمل 35 يومًا من اإلضراب 
عن الطعام، قضى منها 32 يومًا محبوسًا 

ـــدور حكم  انـــفـــراديـــًا، وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة صـ
بحبسه 4 سنوات وغرامة 500 جنيه )نحو 
الدولة  أمن  أميركيا( من محكمة  32 دوالرا 
ــوارئ بتهمة نــشــر أخــبــار كـــاذبـــة. واألمـــر  طــ
ذاته بالنسبة إلى املعتقلة عال القرضاوي، 
الـــتـــي أكــمــلــت أســـبـــوعـــن مـــن اإلضـــــــراب عن 
الـــطـــعـــام، احــتــجــاجــًا عــلــى ســــوء أوضــاعــهــا 
واستمرار حبسها بتهم زائفة، مع استمرار 

منع الزيارة عنها منذ 4 سنوات.

وعود بإخالء سبيل
قالت مصادر حقوقية  وفــي سياق متصل، 
الـــســـيـــاســـيـــن والـــنـــقـــابـــيـــن،  ــاء  ــطــ الــــوســ إن 
ــــن فـــــي الــــــحــــــوار مـــــع املــــخــــابــــرات  ــاركـ ــ ــشـ ــ املـ
العامة واألمــن الوطني لتمهيد اإلفــراج عن 
الــنــشــطــاء املــعــتــقــلــن، وعــــدوا بــقــرب صــدور 
مــوجــة جــديــدة مــن إخــــالءات السبيل خالل 

األسبوعن املقبلن. 
ــال  ــن املــــفــــتــــرض أن يـــشـــهـــد املــــجــ ــ وكـــــــــان مــ
ــاإلعــــالن عــن  الــــعــــام »انــــفــــراجــــة حــقــيــقــيــة« بــ
ــان املـــصـــريـــة  ــ ــسـ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حــــقــــوق اإلنـ
نهاية الشهر املاضي، ولكن بــداًل من حسم 
الــخــالفــات األمــنــيــة واالســتــخــبــاراتــيــة حــول 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، الــــتــــي شــــاركــــت فــــي وضــعــهــا 
صنف على أنها قريبة 

ُ
شخصيات حقوقية ت

للدولة أو مأمونة الجانب، اكتفت املخابرات 
بــتــوجــيــه اإلعــالمــيــن لــلــحــديــث الــعــلــنــي عن 
إلى  املعطيات  وتشير  متوقعة«.  »انــفــراجــة 
أن النظام ما زال يعمل بنفس اآللية القديمة 
»انفراجة«،  لغلق املجال العام، مع الترويج لـ
ملغازلة الغرب بشكل عام والواليات املتحدة 
خــصــوصــًا، ال سيما فــي ظــل وجـــود ُعــقــد ال 
حل، أهمها قضية مقتل الطالب اإليطالي 

ُ
ت

جوليو ريجيني.

مصر: تجاهل لتحسين أوضاع المعتقلين
تقرير

الرأي مستقر على 
إعالن االستراتيجية في 

مناسبة رسمية

ستركز حملة أمنية 
مرتقبة في كركوك على 

المناطق الجبلية

العبيدي: ال يمكن اتخاذ 
الهجمات حّجة إلعادة 

البشمركة

ما زال النظام المصري 
يرى أن الوقت غير مالئم 

لإلعالن عن استراتيجية 
حقوق اإلنسان، فيما 

تواصل السلطات التالعب 
بمصائر المعتقلين

تتجاهل السلطات تخفيف المعاناة عن السجناء )محمد الشاهد/فرانس برس(



األلمان غير جاهزين لعالم متغيّر

اقتراب نهاية عهد ميركل

تمكنت ميركل من نسج 
عالقة صداقة مع أغلب 

قادة العالم

برلين ـ شادي عاكوم

ــة  ــيــ ــانــ تـــخـــطـــو املــــســــتــــشــــارة األملــ
ــا  ــهــ ــل، خــــطــــواتــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــا مــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ أنـ
األخـــيـــرة فـــي الــحــكــم، بــعــد عــقــود 
ــة  ــيــ فـــي عـــالـــم الــســيــاســة األملـــانـــيـــة واألوروبــ
ــــع واليـــــات عــلــى رأس  والـــدولـــيـــة، مــنــهــا أربـ
أقــوى  لقب  نيل  مــن  مــا مكنها  املستشارية، 
الــنــســاء فـــي الــعــالــم لــســنــوات عـــديـــدة. كما 
ولكن  الحديدية«،  »املـــرأة  لقب  عليها  أطلق 
سهلة املراس، وهي التي تسلحت بالحكمة، 
وفـــق مــا يـــرى كــثــيــرون، والــتــي استثمرتها 
فــي تــدويــر الـــزوايـــا، وســـط عــالــم مضطرب 
واقــتــصــاديــا،  واجتماعيا  وأمــنــيــا  سياسيا 
فــنــجــحــت فــــي بـــعـــض األمـــــــور وفـــشـــلـــت فــي 
لــلــمــســتــشــارة،  يـــحـــســـب  مــــا   

ّ
أن إال  أخــــــــرى. 

ــات األوروبـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة  ــ أنــهــا وفـــي األزمـ
والدولية، وبفعل مصداقيتها، كانت صمام 
أمان، ما أكسبها ثقة أهم الزعماء في العالم، 
مـــن الـــرؤســـاء األمــيــركــيــن املــتــعــاقــبــن، إلــى 
الرئيس الروسي فاديمير بوتن، والتركي 
ــان، إذ تمكنت مــن نسج  ــ رجــب طيب أردوغـ
عــاقــة صـــداقـــة مـــع أغــلــب الــــقــــادة، وظفتها 
فـــي تــفــكــيــك الــكــثــيــر مـــن األلـــغـــام السياسية 
فــي األزمــــات والــصــراعــات املستفحلة حول 
العالم، وبات ملصطلح »الوساطة األملانية« 

وقع إيجابي لدى أطراف متنازعة عدة.
فــــــي مــــــا يـــــخـــــّص الــــــوضــــــع عــــلــــى الـــســـاحـــة 
األوروبـــيـــة، شــهــدت ميركل خــال والياتها 
ــة الــيــورو  الــعــديــد مـــن األزمــــــات؛ أهــمــهــا أزمــ
ــا. وبــحــكــم  وأزمـــــة الــاجــئــن ووبـــــاء كــــورونــ
ــاد  ــاء االتــــحــ ــ ــمـ ــ ــــع زعـ عـــاقـــتـــهـــا الــــوطــــيــــدة مـ
أملانيا  التي تتمتع بها  األوروبـــي، واملكانة 
ــل قـــاطـــرة اقــتــصــاديــة ألوروبـــــا، 

ّ
كـــدولـــة تــمــث

زميلها  بدراية وواقعية مع  تمكنت ميركل 

املشروع خال  بهذا  الخاص  األنابيب  خط 
الشهر املقبل.

وفي ما يتعلق بالعاقة مع تركيا، وبينما 
كانت العاقات األوروبية التركية مضطربة 
ــرات عــــــدة، بــســبــب تــشــعــب املــلــفــات  ــتــ ــي فــ فــ
الــعــالــقــة بــن الــجــانــبــن، مــن مــطــالــبــة أنــقــرة 
والعقبات  األوروبــــي،  لاتحاد  باالنضمام 
الجمركية بن الطرفن، إلى أزمة الاجئن، 
وســــجــــن الـــصـــحـــافـــيـــن ونــــشــــطــــاء حـــقـــوق 
اإلنسان في تركيا، لكن املستشارة األملانية 
استطاعت وفي الكثير من املحطات تدوير 

 
ً
الــزوايــا، وفــرض حلول وسطية، منها مثا

اتــفــاقــيــة الــاجــئــن املــوقــعــة عــــام 2016 مع 
االتحاد االوروبي، واملتوقع تمديدها خال 
ــــك، بــعــد أن اعــتــرفــت  الــفــتــرة املــقــبــلــة. كـــل ذلـ
ميركل أن اعتماد سياسة للجوء، لن تنجح 

من دون تركيا.
وفــــــي املـــقـــلـــب اآلخــــــــر مـــــن الــــعــــالــــم، أي مــع 
الـــواليـــات املــتــحــدة، عــاصــرت مــيــركــل أربــعــة 
ــاء أمــيــركــيــن هــم جـــورج دبــلــيــو بــوش  رؤســ
ــد تـــرامـــب وحــالــيــا  ــالــ وبــــــاراك أوبـــامـــا ودونــ
ــــذي وصــفــهــا خــــال زيــارتــهــا  جـــو بـــايـــدن الـ
»الــصــديــقــة املــقــربــة«.  األخـــيـــرة لــواشــنــطــن بـــ
وكـــان هــنــاك الكثير مــن الــتــعــاون املثمر في 
وبرلن،  واشنطن  بن  املجاالت  من  العديد 
ــــي مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــاب  ــا الــــتــــعــــاون فـ ــمـــهـ أهـ
وخصوصا  االقتصادي  والتعاون  الدولي، 
 
ّ
خــــال عــهــد كـــل مـــن بــــوش وأوبــــامــــا. إال أن

ــول تــرامــب  هـــذه الــعــاقــة انــتــكــســت مـــع وصــ
إلى الحكم، الذي أمعن في ضرب كل أسس 

حتى  األطلسي،  شمال  حلف  عبر  التعاون 
أنه قدم الدعم العلني لليمن الشعبوي في 
أوروبــا، وراح يفرض التعريفات الجمركية 
العقابية على املنتجات األوروبية، ويطالب 
ــاق الــــدفــــاعــــي األوروبــــــــي  ــ ــفـ ــ بـــمـــزيـــد مــــن االنـ
ضمن حلف شــمــال األطــلــســي، وغــيــرهــا من 
القضايا، لتعود وتستوي نسبيا العاقات 
مع وصول بايدن أخيرًا إلى البيت األبيض، 
عــلــى الــرغــم مــن بــقــاء بــعــض الــتــبــايــنــات في 
مــا يــخــّص الــعــاقــة مــع الــصــن ودعـــم حلف 
ــــات املــتــعــلــقــة  ــاربـ ــ ــقـ ــ ــعــــض املـ األطــــلــــســــي، وبــ

بملفات دولية أخرى.
في املقابل، لم تتمكن ميركل وحلفاؤها من 
 بــشــأن الــحــرب األهــلــيــة الطاحنة 

ّ
فــرض حــل

فــي ســوريــة واملــســتــمــرة منذ أكــثــر مــن عشر 
الكثير من  في  برلن  سنوات، مع مساهمة 
املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة لــلــســوريــن. كــمــا لم 
بما  نــتــائــج حقيقية  بــظــهــور  أملــانــيــا  تسهم 
يــخــّص الــوضــع فــي لــيــبــيــا، عــلــى الــرغــم من 
الــجــهــود األملــانــيــة لــدعــم الــحــل السلمي في 
ــبـــاد، وعــقــد مــؤتــمــريــن لــهــذه الــغــايــة في  الـ
برلن. وقد طاولت ميركل أخيرًا االنتقادات 
بعد انسحاب قوات الجيش األملاني العاملة 
ــلـــســـي مــن  ضـــمـــن مــهــمــة حـــلـــف شـــمـــال األطـ
أفغانستان، وهو ما سمح لحركة »طالبان« 
شاسعة  مناطق  على  السيطرة  باستعادة 
ــرأة  ــات يــنــظــر لــلــحــريــات واملــ فـــي الـــبـــاد، وبــ
 
ً
هناك، فضا في خطر  أنها  على  والتعليم 

ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــات جـ ــ ــوجـ ــ ـــن مـ ــتــــوجــــس مــ ــن الــ ــ عـ
»بيلد«  تــحــدثــت صحيفة  كــذلــك  الــاجــئــن. 
األملانية، عن أن ميركل »لم تنجح في فرض 
إنهاء العمل بمشروع نورد ستريم 2، الذي 
سيمّول النظام الذي يزعزع استقرارنا في 

أوروبا وعلى نطاق واسع«.
األملانية  السياسة  الــحــيــاة  ميركل  مــغــادرة 
املقررة  العامة  البرملانية  االنتخابات  بعد 
ــا  ــ ــلــــول املــــقــــبــــل، رآهــ ــبــــر/أيــ ــتــــمــ ــبــ أواخـــــــــــر ســ
ــابــــق، االشـــتـــراكـــي  ــســ ــائــــب املـــســـتـــشـــارة الــ نــ
زيــغــمــار غــابــريــيــل، فــي حــديــث مــع صحيفة 
»أوغــســبــورغــر ألــغــمــايــنــه«، أخـــيـــرًا، بمثابة 
انكسار صعب للسياسة األملانية. وقال إنه 
»ربــمــا هــنــاك شـــيء واحــــد لــم تحققه خــال 
 ،

ً
خــدمــتــهــا الــطــويــلــة والــنــاجــحــة مــســتــشــارة

ــان عــقــلــيــا وســيــاســيــا  ــ ــداد األملـ ــ وهـــو عـــدم إعـ
لعالم متغّير تماما، وما يعنيه ذلك ألملانيا 
ــارة مــنــه إلـــى أن الــعــالــم  ــ وأوروبــــــــا«، فـــي إشـ
 

ّ
يــشــهــد تــــحــــواًل جــــذريــــا وحــقــيــقــيــا فــــي ظـــل

التحديات السياسية واالقتصادية وتعاظم 
القوة العسكرية في العالم.
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سياسة

تقترب المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل، من مغادرة 

منصبها الذي شغلته 
ألربع واليات، كانت 

شاهدة فيها على أزمات 
دولية عديدة، لعبت في 

كثير منها أدوارًا إيجابية، 
بينما لم تفلح في أخرى

كانت لميركل اليد الطولى في رسم أسس التعامل مع موجات اللجوء )ستيفاني لوس/فرانس برس(

في حزب »االتحاد املسيحي الديمقراطي«، 
وزيــــر املــالــيــة االتـــحـــادي الــســابــق، ورئــيــس 
شويبله،  فولفغانغ  الــحــالــي،  البوندستاغ 
من جدولة ديــون اليونان، وفــرض نوع من 
الــتــقــشــف والـــعـــديـــد مـــن اإلصــــاحــــات على 
أثــيــنــا، مــا ســمــح لــأخــيــرة بــتــجــاوز أزمتها 
العبء  تخفيف  أنتج الحقا  أوروبـــي،  بدعم 
ــك، يــســّجــل  ــذلـ ــن املــفــوضــيــة األوروبـــــيـــــة. كـ عـ
األملانية  الخارجية  وزارة  وتحديدًا  ألملانيا 
فــي عــهــد مــيــركــل، لعبها دورًا مــهــمــا خــال 

مفاوضات االتفاق النووي مع إيران. 
وفي ملف اللجوء، كان مليركل اليد الطولى 
ــامــــل مـــــع مــــوجــــات  ــعــ ــتــ فـــــي رســـــــم أســـــــس الــ
وال سيما  أوروبـــا  اجتاحت  التي  الاجئن 
في العام 2015. وتحت شعار »سوف ننجز 
ذلـــــك«، اســتــقــبــلــت أملــانــيــا مــئــات اآلالف من 
الاجئن، ودعمت باقي الدول الواقعة على 
الحدود الخارجية لاتحاد األوروبــي التي 
كانت بوابة لدخول هؤالء، وبينها اليونان 
وإيــطــالــيــا. إال أنـــه يــؤخــذ عــلــى مــيــركــل أنها 
لم تتمكن من إيجاد نهج أوروبـــي مشترك 
لــســيــاســة الـــلـــجـــوء، وســيــبــقــى ذلــــك بــمــثــابــة 
مشكلة ألوروبــا، وفق ما أشــار إليه مراسل 
شبكة »إيــه آر دي« اإلخــبــاريــة األملــانــيــة في 

بروكسل ياكوب ماير، أخيرًا. 
ــبــرز 

ُ
وفـــي مــا يــخــّص الــعــاقــة مــع روســـيـــا، ت

تـــقـــاريـــر عـــــدة، بــيــنــهــا لــشــبــكــة »بــايــريــشــيــه 
كافية  أسباب  كانت هناك  أنــه  روندفونك«، 
ملــيــركــل لــرفــع ســقــف خطابها بــوجــه بوتن 
مرات عديدة، مع توالد أزمة تلو األخرى مع 
إلــى ضم  الحرب في جورجيا  موسكو، من 
شبه جــزيــرة الــقــرم والــصــراع فــي أوكــرانــيــا، 
وهجمات القرصنة الروسية، واعتقال أشد 
املـــعـــارضـــن لــبــوتــن، ألــكــســي نــافــالــنــي. إال 
تواصل  على  أبقتها  ميركل  براغماتية  أن 
عــمــلــي مـــع بـــوتـــن، وهــــي الـــتـــي تــعــلــم أنــهــا 
تــحــظــى بــتــقــديــر لـــدى زعــيــم الــكــرمــلــن على 
الــرغــم مــن الــعــقــوبــات األوروبـــيـــة املــفــروضــة 
مراسلة  قالت  السياق،  وفــي  موسكو.  على 
آر دي« في موسكو، كريستينا ناغل،  »إيــه 
ــات الــكــبــرى، لــم تــؤثــر على  أخــيــرًا، إن »األزمــ
وهي  الدولية،  القضايا  في  ميركل  تعاطي 
تــــردد دائـــمـــا أنــــه مـــن األفـــضـــل الــتــحــدث مع 
ــبـــعـــض، بــــــداًل مــــن الـــحـــديـــث عــن  بــعــضــنــا الـ
بعضنا ودائما ما تستمع إلى حجج اآلخر. 
ومـــن املــعــلــوم أنــهــا تمكنت أخــيــرًا مــن خلق 
تــســويــة مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة بخصوص 
مشروع نورد ستريم 2« الذي سينقل الغاز 
الروسي إلى أوروبا، ومن املتوقع استكمال 
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