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اليمن: انهيار 
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متفرجة

مسؤول إيراني: االتفاق 
مع وكالة الطاقة 

ال يشمل منشأة كرج

بينت: لن نسمح 
لطهران بالحصول 
على السالح الذري

للحديث تتمة...

أميركا تحذر 
إيران من عدم 

التعاون مع 
وكالة الطاقة

عاد التوتر ليسيطر على العالقة بين إيران والغرب، على خلفية منع طهران مفتشي 
المركزي،  الطرد  أجهزة  لتصنيع  منشأة  دخول  من  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

لتوجه الواليات المتحدة تحذيرًا من رد على إيران في حال عدم التعاون

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

ــرات اإليـــجـــابـــيـــة حـــول  ــ ــؤشــ ــ ــم املــ ــ رغــ
املــلــف الـــنـــووي أخــيــرًا بــإعــان وزيــر 
ــــي حـــســـن أمــيــر  ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة اإليـ
عبد اللهيان، يوم الجمعة، أن باده ستعود 
التوتر  ــدًا«، عـــاد  ملــحــادثــات فيينا »قــريــبــا جــ
ليسيطر على العاقة بن طهران والغرب، وال 
سيما واشنطن، فبعد إعان الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، األحد، أن مفتشيها ُمنعوا من 
دخول منشأة لتصنيع أجهزة الطرد املركزي 
ــران، وّجــــهــــت الــــواليــــات  ــهــ ــــرب طــ ــرج، غـ ــ فــــي كــ
املتحدة تحذيرًا إليران بضرورة التعاون مع 
الوكالة وإال فإنها ستواجه ردًا مناسبا. في 
هــذا الــوقــت، كــانــت إســرائــيــل تــجــدد التحذير 
من البرنامج النووي اإليراني، معلنة أنها لن 

تسمح لطهران بالحصول على ساح ذري.
الــذريــة في  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  وأعلنت 
بـــيـــان، األحـــــد، أن إيـــــران مــنــعــتــهــا مـــن دخـــول 
ورشـــــــة لــتــصــنــيــع مـــكـــونـــات أجــــهــــزة الـــطـــرد 
املركزي في كرج، قرب طهران، خافا ملا ورد 
فــي اتــفــاق 12 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول الــحــالــي مع 
إيران. ولفتت إلى أن إيران سمحت للمفتشن 
ــفــــاق 12  ــى مــــواقــــع بـــمـــوجـــب اتــ ــ بـــالـــدخـــول إلـ
الــورشــة،  بــدخــول  تسمح  لــم  لكنها  سبتمبر 
حيث ُمنع مفتشو الوكالة من الدخول، األحد. 
وكـــــان املــفــتــشــون يــخــطــطــون ملــعــرفــة مـــا إذا 
كانت الورشة ما زالت تعمل وإلعادة تركيب 
كاميرات للمراقبة لو أنه ُسمح لهم بالدخول. 
العام للوكالة رافاييل غروسي  املدير  وجدد 
القول إن »جميع أنشطة الوكالة املذكورة في 
اإلعان املشترك، حول جميع املعدات وجميع 
ضرورية  اإليرانية،  املواقع  وجميع  املنشآت 

للحفاظ على استمرار« مهمتها الرقابية.
ولم تتأخر الواليات املتحدة، أمس اإلثنن، في 
أنــه ينبغي على إيــران الكف  التعليق، معلنة 

عن منع دخول مفتشي الوكالة الدولية لورشة 
ــــرج، وإال ســتــواجــه ردًا دبــلــومــاســيــا خــال  كـ
اجتماع مجلس محافظي الوكالة املقرر خال 
أيــــام. وقــــال بــيــان أمــيــركــي ملــجــلــس محافظي 
ــة: »مــنــزعــجــون  ــ ــــذي يــضــم 35 دولــ الـــوكـــالـــة الـ
ــران الــســمــاح بــدخــول وكــالــة  بــشــدة لــرفــض إيــ
التابعة  املراقبة  معدات  لتفقد  الذرية  الطاقة 
لها بموجب ما جرى االتفاق عليه في البيان 
املشترك الصادر يوم 12 سبتمبر بن الوكالة 
ــران »إلـــى الــســمــاح للوكالة  ــــران«. ودعـــا إيـ وإيـ
الدولية للطاقة الذرية بالوصول املطلوب من 
دون مــزيــد مــن الــتــأخــيــر... إذا لــم تفعل إيــران 
ذلــك، فسنجري مــشــاورات مكثفة مــع أعضاء 
ــــن خـــــال األيـــــام  ــريـ ــ مــجــلــس املـــحـــافـــظـــن اآلخـ

املقبلة بشأن الرد املناسب«.
ــاد األوروبـــــــــي، أمـــس،  ــحــ مـــن جــهــتــه، قــــال االتــ
ملــجــلــس مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة، إن رفـــض إيـــران 
الــســمــاح ملــفــتــشــي الـــوكـــالـــة بـــدخـــول الـــورشـــة 
»تـــطـــور يــبــعــث عــلــى الــقــلــق« ويـــتـــعـــارض مع 
البيان املشترك الذي جرى التوصل إليه يوم 
12 سبتمبر. ودعا االتحاد إيران إلى السماح 
بدخول املفتشن »من دون مزيد من التأخير«.

لــكــن إيـــــران أكــــدت عــلــى لــســان ســفــيــرهــا إلــى 
املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة فـــي فــيــيــنــا كــاظــم غــريــب 
آبادي أن منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد 
املــــركــــزي ال يــشــمــلــهــا الـــتـــفـــاهـــم مــــع الـــوكـــالـــة 
آبــادي  غريب  وكتب  الــذريــة.  للطاقة  الدولية 
عــلــى »تـــويـــتـــر«، فــجــر أمــــس اإلثـــنـــن: »خـــال 
النقاشات في طهران وفيينا، أوضحت إيران 
أنه نظرًا ألن مجمع تيسا كرج ال يزال يخضع 
لتحقيقات أمنية وقضائية، املعدات املرتبطة 
بـــهـــذا املــجــمــع ال يــشــمــلــهــا )الـــتـــفـــاهـــم حـــول( 
الصيانة«. وشدد على أن تقرير الوكالة »غير 
دقيق ويتجاوز البنود التي تم التفاهم عليها 
فــي الــبــيــان املــشــتــرك« بــن املنظمة اإليــرانــيــة 
زيارة  الدولية خال  الذرية والوكالة  للطاقة 

تونس ـ وليد التليلي

كــنــف  فــــي  إال  تـــعـــيـــش  أن  يـــمـــكـــن  ال  »تــــونــــس 
ــابــــات ولـــيـــس  ــتــــخــ ــنــــى بــــاالنــ ــبــ ــ

ُ
ــة، وت ــيــ الــــشــــرعــ

انتخابات  أنجز  الذي  باالنقابات... والشعب 
ــة لـــــن يــقــبــل  ــطـ ــلـ وتـــــــــــــداواًل ســـلـــمـــيـــا عــــلــــى الـــسـ
بـــالـــعـــودة إلــــى الــظــلــم وحــكــم الـــفـــرد الـــواحـــد«. 
التونسي  الطبيب  قالها  الــتــي  الكلمات  هــذه 
الــجــديــد«، خــال تظاهرة  »الــعــربــي  لـــ بلقاسم، 
يوم األحــد املاضي في شــارع بورقيبة، وسط 
الرئيس  وإجـــراءات  لتدابير  رفضا  العاصمة، 
التونسين  آالف  رأي  عن  تعّبر  سعّيد،  قيس 
ــوا، األحـــــد، إلــــى الــــشــــوارع دفــاعــا  الـــذيـــن خـــرجـ
عما عاشوه على مدى عقد من الحرية. وعلى 
الـــرغـــم مـــن كـــل األخـــطـــاء الـــتـــي حــصــلــت خــال 
السقوط من  العشرية، ولكن الخوف من  هذه 
جــديــد فــي بــراثــن الــحــكــم الـــفـــردي حــــّرك أغلب 
ودفعهم  مشاربهم،  اختاف  على  التونسين 
إلـــى تــأجــيــل الــخــافــات مــؤقــتــا وااللــتــقــاء على 
قــاعــدة الــدفــاع عــن املكتسبات، وهــو مــا يعني 
بــــدايــــة تــــوضــــح املـــشـــهـــد الـــتـــونـــســـي الـــجـــديـــد 

وقاعدة الفرز املحددة له.
ــذا املــــشــــهــــد أيــــضــــا بـــــدايـــــة تــشــكــل  ــ ــ يـــعـــكـــس هـ
حـــراك مــواطــنــي عــابــر لــأحــزاب، الــتــي ال تــزال 
تبلور  ولـــم  الــصــدمــة  تــأثــيــر  تــحــت  بمعظمها 
ــداث. وعــلــى الــرغــم  ــ حــراكــا واضــحــا تــجــاه األحـ
من أن أغلب األحــزاب الكبيرة تقف في الجهة 
ــإن الــخــافــات  ــرارات الـــرئـــيـــس، فــ ــقــ الـــرافـــضـــة لــ
مـــن تشكيل  ــزال تمنعها  تــ بــيــنــهــا ال  الــكــبــيــرة 
 جبهة موحدة تقف في وجه التفرد بالسلطة. 

 »إنــه ملــن املــؤســف بعمق أنــه بعد ثاث 
ً
قــائــا

هــجــمــات إرهـــابـــيـــة خــــال عــــام عــلــى مــنــشــآت 
الدولية حتى  الوكالة  النووية، لم تقم  إيــران 

اآلن بإدانتها«. 
وتــخــصــص مــنــشــأة كـــــرج، املـــديـــنـــة الــواقــعــة 
غربي طهران، لتصنيع أجهزة الطرد املركزي 
املستخدمة في تخصيب اليورانيوم. وأزالت 
املدمرة  الكاميرا  ولقطات  الــكــامــيــرات،  إيـــران 
ــة، كــرج  ــيـ ــدولـ مـــفـــقـــودة. وبــحــســب الـــوكـــالـــة الـ
واحـــــدة مـــن عــــدة مـــواقـــع وافـــقـــت إيـــــران على 
معدات  لتفقد  إليها  الــوكــالــة  مفتشي  دخــول 
املــراقــبــة الــتــابــعــة لــلــوكــالــة وتــغــيــيــر بــطــاقــات 
بالبيانات  تمتلئ  أن  املقرر  من  التي  الذاكرة 

كلقطات الكاميرا.
ــيـــو/ حـــزيـــران  ــنـــت إيــــــــران، فــــي 23 يـــونـ ــلـ وأعـ
تستهدف  »تخريب«  عملية  إحباط  املاضي، 
ــاقــــة اإليــــرانــــيــــة،  مـــبـــنـــى تـــابـــعـــا ملـــنـــظـــمـــة الــــطــ
ــــي حــيــنــه  ــل إعــــــــام مـــحـــلـــيـــة فـ ــ ــائـ ــ أفـــــــــادت وسـ
بــأنــه كــان منشأة كـــرج. وإضــافــة إلــى منشأة 
ــن تـــعـــرض مــنــشــأة  ــران عــ ــهــ كــــــرج، أعـــلـــنـــت طــ
نـــطـــنـــز لـــتـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم لـــحـــادثـــن 

في الفترة األخيرة، بدأ املشهد التونسي يتغير 
فــعــلــيــا، وحــصــلــت تـــطـــورات مــتــاحــقــة مهمة، 
نهاية األســبــوع املــاضــي، مــن إدانـــة منظمات 
إلى  الــفــردي،  الــتــوّجــه للحكم  وطنية ودولــيــة 
تظاهرة مناصري سعّيد الذين أحرقوا نسخا 
من الدستور، السبت، قبل تظاهرة معارضي 
الحزبية والسياسية  سعّيد، األحد، واملواقف 
بــدايــة توضح  إلــى  الافتة، والــتــي تقود كلها 
املــشــهــد الــتــونــســي، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه يبقى 
 لحدوث مفاجآت 

ً
متحركا وغير ثابت وقابا

في أي وقت.
والـــســـبـــت، أعــلــنــت مــنــظــمــات مــدنــيــة رفــضــهــا 
لقرارات سعّيد، من بينها »الجمعية التونسية 
ــة« و»الـــرابـــطـــة  ــفـــرديـ لـــلـــدفـــاع عـــن الـــحـــريـــات الـ
الــتــونــســيــة لـــلـــمـــواطـــنـــة«، ومــنــظــمــة »هــيــومــن 
رايتس ووتش« و»منظمة العفو الدولية-فرع 
تونس« و»محامون با حدود« و»الفيدرالية 
الدولية لحقوق اإلنسان« و»الشبكة التونسية 
ــة  ــيـ ــة االنـــتـــقـــالـــيـــة« و»الـــلـــجـــنـــة الـــدولـ ــدالـ ــعـ ــلـ لـ
الــعــاملــيــة ملناهضة  لــلــحــقــوقــيــن« و»املــنــظــمــة 
»بشدة  املنظمات  ودانــت  وغيرها.  التعذيب« 
سعّيد  قيس  الرئيس  اتخذها  التي  الــقــرارات 
القاعدة  أنــه »عكس  أحــاديــة«، معتبرة  بصفة 
الــعــامــة لعلوية الــدســتــور بــإعــطــائــه املــراســيــم 
الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور«. 
»االســـتـــحـــواذ عــلــى الــســلــطــة في  كــمــا نــــددت بــــ
ظــل غــيــاب أي شــكــل مــن أشــكــال الــضــمــانــات« 
ــة بـــرئـــاســـة  ــنــــوطــ وبـــجـــمـــيـــع الــــصــــاحــــيــــات املــ

الجمهورية »من دون أي سقف زمني«.
وســبــق ذلـــك بــيــان لــاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل على درجة كبيرة من األهمية، باعتبار 
الوطني  الــشــأن  فــي  الــتــاريــخــي  ثــقــل املنظمة 
وتــأثــيــرهــا الــكــبــيــر فـــي املــــواقــــف الــســيــاســيــة 
فـــي الـــبـــاد. فــقــد نــّبــه االتـــحـــاد مـــن »مــخــاطــر 
الــدولــة في  يــد رئــيــس  تجميع السلطات فــي 
ــة الــتــعــديــلــيــة«،  ــتـــوريـ ــيـــاب الـــهـــيـــاكـــل الـــدسـ غـ
رئيسا،  ومــرجــعــا  منطلقا  الــدســتــور  معتبرًا 
يكون  تعديله  على  واٍع  استفتاء  انتظار  في 
نتاج حــوار واســع. كما دعا »إلــى عدم حصر 
ــلـــيـــات وفــــــي إعــــــادة  ــــي الـــشـــكـ اإلصــــــاحــــــات فـ
فقط،  واالنتخابي  السياسي  النظام  هيكلة 
التي  املــنــظــومــات  أن تشمل جميع  يــجــب  بــل 

ــريــــل/ نــيــســان  فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز 2020 وإبــ
إلــى ضلوع إسرائيل في ذلك.   2021، ملمحة 
مـــن جــهــتــه، وصــــف املــتــحــدث بـــاســـم منظمة 
الــطــاقــة الــذريــة اإليــرانــيــة بــهــروز كمالوندي 
التقرير الجديد للوكالة الدولية بأنه »خطوة 
 إن املــنــظــمــة اإليـــرانـــيـــة 

ً
ــاءة«، قـــائـــا ــ ـ

ّ
ــن ــ غــيــر بـ

تعليقا على هذا  الوكالة رسالة  إلــى  أرسلت 
التقرير واعترضت عليه. وأضاف كمالوندي 
ــدًا أن  ــيـ أن »غــــروســــي وزمــــــــاءه يــعــلــمــون جـ
التفاهم الحاصل في إطار البيان املشترك ال 
يشمل أجهزة الرقابة )الكاميرات( في مجمع 
كرج بسبب العملية التخريبية خال يونيو 
املاضي واستمرار التحقيقات األمنية«. ودعا 
اتــخــاذ مــواقــف سياسية هادفة  إلــى »تجنب 
وإصـــــــدار تـــقـــاريـــر خــاطــئــة ومـــغـــرضـــة وعـــدم 
إليه  التوصل  الــذي تم  البناء  تخريب املسار 

في االتصاالت األخيرة بن إيران والوكالة«.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة االيــــــرانــــــي حــســن 
فــي تغريدة على  قــد كتب  اللهيان  أمير عبد 
»تـــويـــتـــر« بــعــد عـــودتـــه مـــن نـــيـــويـــورك مــســاء 
األحــــــد: »إيـــــــران تـــقـــدر الــدبــلــومــاســيــة، وتـــرد 

امتداد  ــّربــت بشكل منهجي على 
ُ

ترّهلت وخ
عقود«. واعتبر االتحاد أن »تعديل الدستور 
ــأن يـــخـــّص جميع  ــانـــون االنــتــخــابــي شــ ــقـ والـ
مكونات املجتمع من هياكل الدولة ومنظمات 
وجــمــعــيــات وأحــــزاب وشــخــصــيــات وطــنــيــة«، 
التعديل،  الجمهورية  رئيس  احتكار  رافضا 
وعلى  الديمقراطية  على  خطرًا  ذلــك  معتبرًا 
للخروج   

ّ
»ال حــل  

ّ
أن التشاركية. وشـــّدد على 

ــة الــراهــنــة غير الــتــشــاور والــتــشــارك  مــن األزمـ
ــــدة املـــــبـــــادئ الـــوطـــنـــيـــة  ــاعـ ــ ــلـــى قـ والــــــحــــــوار عـ
وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجّرد من 

املصالح الذاتية والفئوية«.
ورؤيــتــه  طريقه  بخريطة  االتــحــاد  ويتشبث 
للخروج من األزمة، محددًا بوضوح تموقعه 
إزاء قرارات سعّيد، وهي القراءة التي تجتمع 
األغــلــبــيــة وراءهـــــــا تــقــريــبــا، والـــقـــائـــمـــة على 
إصـــاح أخــطــاء املــرحــلــة املــاضــيــة بالتشارك 
إلى  الــذهــاب  الدستور، ورفــض  وعلى قاعدة 
الواضح  والتصدي  محسوبة،  غير  مغامرة 
لكل انفراد بالحكم أو أي ارتداد على مكاسب 

الثورة.
حزبيا، توضح املشهد تقريبا، إذ تقف أحزاب 
قــلــيــلــة مـــع ســعــّيــد، أهــمــهــا حــركــة »الــشــعــب« 
املمثلة بـ15 نائبا، أما بقية األحــزاب الداعمة 
لـــه فــمــحــدودة الــشــعــبــيــة، مـــن بــيــنــهــا »حــركــة 
تــــونــــس إلـــــى األمـــــــــام« و»الــــتــــيــــار الــشــعــبــي« 
و»حــزب التحالف من أجــل تونس« و»حركة 
ــــزب الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي  ــــحـ الـــبـــعـــث« و»الـ
االشتراكي«. وتعتبر هذه األحزاب أن قرارات 
جاه إنقاذ الباد 

ّ
ات سعّيد »خطوة مهمة في 

من منظومة التدمير املمنهج للدولة، وتأكيد 
خــيــار الــقــطــع مـــع عــشــريــة الـــخـــراب والـــدمـــار 
والــفــســاد واإلفـــســـاد ومـــع خــيــارات حكومات 
لم تكن ســوى واجهة لحكم بــارونــات املافيا 

بقيادة حركة النهضة وحلفائها«.
املهمة، شعبيا  األحـــزاب  أغلب  تقريبا  وتقف 
وبـــرملـــانـــيـــا، فـــي الــجــهــة املــقــابــلــة والـــرافـــضـــة 
تونس«  و»قــلــب  »الــنــهــضــة«  ومنها  لسعّيد، 
الديمقراطي«  الــكــرامــة« و»الــتــيــار  و»ائــتــاف 
و»الــجــمــهــوري« و»الــتــكــتــل« و»آفــــاق تونس« 
و»الــــعــــمــــال« وغــــيــــرهــــا، بــتــبــايــن نــســبــي فــي 
الــتــفــاصــيــل، لــكــنــه تــبــايــن يـــؤكـــد أن رفــضــهــا 

دومــا على االحترام باملثل، وتــرد على حسن 
نــّيــة«. كما كتب فــي تغريدة،  الــنــوايــا بحسن 
أمس، أن لقاءه مع نظيره الفرنسي جان إيف 
و»يفتح  اء« 

ّ
»بن كان  نيويورك،  في  لودريان، 

آفـــاقـــا لــلــمــســتــقــبــل«. وتـــابـــع: »فـــي املــحــادثــات 
تقاعس  بشدة  انتقدت  الفرنسي،  الوزير  مع 
وأملانيا«.  وفرنسا  بريطانيا  الــثــاث،  الـــدول 
وأضــــــــاف أنـــــه قـــــال إن الـــحـــكـــومـــة اإليـــرانـــيـــة 
الجديدة حكومة أفعال ال أقــوال، وإن املعيار 

اتكم العملية. هو إجراء
ــك، اســـتـــغـــل رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
ــام  ــ ــالـــي بـــيـــنـــت كـــلـــمـــتـــه أمـ ــتـ ــفـ اإلســــرائــــيــــلــــي نـ
األحد،  أمس  املتحدة،  لأمم  العامة  الجمعية 
لــلــتــصــويــب عــلــى إيـــــران، مــعــتــبــرًا أن بــرنــامــج 
إيران النووي »تجاوز كل الخطوط الحمراء«، 
مؤكدًا في الوقت ذاته أن إسرائيل »لن تسمح« 
لـــطـــهـــران بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــــســــاح الــــــذري. 
وأضـــاف بينت: »بــلــغ برنامج إيـــران الــنــووي 
لـــحـــظـــة حـــاســـمـــة، تــــم تــــجــــاوز كــــل الـــخـــطـــوط 
الحمراء«، معتبرًا أن »الكلمات ال تمنع أجهزة 

الطرد املركزي من الدوران«.

جبهة  فــي  توحدها  قابلية  يعني  ال  لسعّيد 
واحــــــدة بــســبــب الـــخـــافـــات الــكــبــيــرة بــيــنــهــا، 
 لتشتتها وإضعاف 

ً
وربما يكون هذا مدخا

املوقف الرافض.
ــال أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري  وعـــن ذلــــك، قـ
ومــــؤســــس شــبــكــة »دســــتــــورنــــا« جـــوهـــر بــن 
مــبــارك، الــذي شــارك فــي تظاهرات األحـــد، إن 
»أهـــم رســائــل احــتــجــاجــات األحـــد أن الــشــارع 
واملــجــتــمــع الــتــونــســي محصن ضــد االنــقــاب 
واالســـتـــبـــداد، وأنـــه بـــدأ يــتــحــرك، واستفاقته 
كانت كبيرة وواضــحــة، ما يعني أن موازين 
الــقــوى بــــدأت تتغير وســتــتــواصــل«. وتــوقــع 
ــد«، أن  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــع »الـــــعـــــربـــــي الــ ــ ــــث مــ ــديـ ــ ــــي حـ فــ
وأن  املقبلة،  األسابيع  في  الحراك  »يتصاعد 
يجد االنــقــاب نفسه وســط انقسام حــاد في 
املــجــتــمــع الــتــونــســي، وهــــذا مـــا مـــن شــأنــه أن 
ــر لــانــقــاب  ــثـ يــشــجــع الــــشــــارع لــلــتــصــدي أكـ
واملجتمع  الوطنية  املنظمات  مواقف  ويدعم 
الوطني«، مشيرًا إلى »مسألة مهمة، وهي أن 
الشارع التونسي يستعيد شيئا فشيئا ثقته 

في التجربة. وعلى الرغم من أنه مصمم على 
عدم الرجوع ملا قبل 25 يوليو/ تموز، إال أنه 

رافض أيضا ملا بعد 25 يوليو«.
ولفت بن مبارك إلى أن »االحتجاجات توّجه 
أيــضــا رســـالـــة لـــلـــخـــارج، هـــي أن هــنــاك حــركــة 
ــكـــن لــكــل  ــمـ ــيـــة رافـــــضـــــة، ويـ ــنـ ســـيـــاســـيـــة مـــواطـ
ــاء الــديــمــقــراطــيــة الــتــعــاطــي مــعــهــا، مع  ــدقـ أصـ
املوقف  بــاالنــقــاب  أضــعــف  أن سعّيد  التأكيد 
الــدول  نـــادي  مــن  التونسي دولــيــا، ويخرجنا 
الــديــمــقــراطــيــة، ولـــكـــن هـــنـــاك طــبــقــة ســيــاســيــة 
حاِور 

ُ
امل وهي  بالديمقراطية  متشبثة  جديدة 

 على قاعدة الديمقراطية والسيادة«.
ً
مستقبا

وتعليقا على املواقف الحزبية، قال بن مبارك 
إن »املـــواقـــف بــــدأت تــتــوضــح والـــنـــاس تأخذ 
مسافة من سعّيد، ولكن األحــزاب عجزت عن 
الــتــحــرك، وقــدرتــهــا على التحكم فــي الــشــارع 
أصـــبـــحـــت ضــعــيــفــة، وهــــنــــاك قــــيــــادة جـــديـــدة 
ــداث، واملــشــهــد السياسي  ــ تــتــعــاطــى مــع األحــ
ــح أن »قـــوة  ــ بــكــل تــشــكــيــاتــه انــتــهــى«. وأوضـ
املــشــهــد الــجــديــد وصــابــتــه هــو أنـــه مواطني 

يتجاوز الخافات األيديولوجية وقائم على 
فكرة واحدة هي بناء الديمقراطية الحقيقية 
الوطنية، وهذا هو االستقطاب بن  والدولة 
ذات سيادة  ديمقراطية  دولــة  بناء  يريد  مــن 
ولــهــا مــشــروع وطــنــي، وبـــن مــن يتخبطون 
أن  إلــى  االســتــبــداد والشعبوية«، مشيرًا  بــن 
»الصراع في املرحلة املقبلة سيكون واضحا 
بــن قيم الــثــورة الــجــديــدة والــقــديــم املتشبث 

باملاضي وباالستبداد«.
ــال الــكــاتــب واملــحــلــل السياسي  مــن جــهــتــه، قـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  عـــادل بــن عــبــد الــلــه، لـــ
األول،  اليوم  منذ  واضــح  السياسي  »املشهد 
ولم تطرأ عليه تغييرات كبيرة، ولكن هناك 
أطرافا ذهبت في منطق االنقاب لحسابات 
خاصة، وعندما لم تجد موقعا في االنقاب 
بشكل  ليس  ولكن  مواقفها،  بمراجعة  بــدأت 
ــه انــــحــــراف عن  ــح بـــل بــالــتــعــبــيــر عـــن أنــ ــ واضـ
انــحــراف  أنــه  الــواقــع  مــســار التصحيح، فيما 
عن توقعاتهم من الرئيس ال أكثر«. ورأى أن 
»بيانات ومواقف بعض األحزاب واملنظمات 
ــا زالـــت  لـــم تـــرتـــق إلــــى مــســتــوى الــلــحــظــة، ومــ
ــالـــرأي  ــــراد بـ ــفـ ــ تـــتـــحـــدث عــــن الــــخــــوف مــــن االنـ
واملخاطر على الديمقراطية من دون التركيز 
على األصل، وهو أنه انقاب وتأويل انقابي 
اللحظة،  لــتــلــك  الـــعـــودة  دون  مــن   80 للفصل 
ــــيء«. واعــتــبــر  بــمــا يـــؤكـــد بـــأنـــه لـــم يــتــغــيــر شــ
أن »املــشــهــد يــتــجــه نــحــو فـــرز وانــقــســام على 
قـــاعـــدة مـــن مـــع الــدســتــور ومـــن ضــــده، ولــكــن 
ــا تــدعــي دفــاعــهــا عـــن الــدســتــور  ــرافـ هــنــاك أطـ
ولــم تعلن أي موقف رافــض لحرقه«، مشيرًا 
إلى أن »هناك العديد من املنظمات الصامتة 
ــصــدر أي مــوقــف مبدئي مــن الــدســتــور«. 

ُ
لــم ت

ولفت إلى أن »املحدد في تحوالت املشهد لن 
باعتبار  يكون داخليا، بل سيكون خارجيا، 
سياسيا،  وليس  عقائدي  سعّيد  مشروع  أن 
وهو يقدم نفسه كصاحب رسالة ال يخطئ، 
وكــــأنــــه مـــعـــصـــوم، فـــعـــمـــق خـــطـــابـــه الهـــوتـــي 
ــذلـــك ال ُيــنــتــظــر  ــيـــس خـــطـــابـــا ســـيـــاســـيـــا، لـ ولـ
ــراجـــع بعض  تـ أن  وال  الـــرئـــيـــس  يـــتـــراجـــع  أن 
ــراف مــواقــفــهــا مـــن االنـــقـــاب، وبــالــتــالــي  ــ األطــ
والــتــحــركــات هي  فاملحدد سيكون خــارجــيــا، 

رسالة للخارج أكثر منها للداخل«.

انتقد غريب آبادي عدم إدانة الوكالة الدولية هجمات على منشآت إيرانية )ألكس هالدا/فرانس برس(

)Getty( تظاهر اآلالف األحد ضد قرارات سعيّد

زكريا الكمالي

من سوء حظ اليمنيني أن الكارثة 
ت بهم مزدوجة وال وجود 

ّ
التي حل

ملخرج طوارئ. لم تكتف األقدار 
بجلب االنقالب الحوثي الذي أحال 
 إلى جحيم، بل 

ً
حياة الناس شماال

ان محافظات 
ّ
جعلت مصير ُسك

الجنوب والشرق تحت رحمة سلطة 
عبثية مماثلة، مع فارق أن األداء 

الكارثي لألخيرة يحظى باعتراف 
دولي.

بعد سبع سنوات من الحرب تبخرت 
الوحدة السياسية بوجود نظامني 

حاكمني أو أكثر، واالقتصادية 
بُعملتني نقديتني، وتشرذمت 

الجغرافيا الواحدة. املعاناة فقط هي 
من حافظت على زخمها الوحدوي 

من أقصى اليمن إلى أقصاه. والسبب 
في ذلك يعود إلى أن أسوأ ما أنتجه 
التاريخ اليمني من سلطات فاسدة 
خب انتهازية، 

ُ
وفصائل منفلتة ون

هي التي تتصدر املشهد في هذه 
اللحظات العصيبة، وهي من تعّمم 

العذابات إلى منزل كل يمني.
في صنعاء، لم يعد الناس ينتظرون 
من السلطات االنقالبية سوى البقاء 

على قيد الحياة. وفي عدن وباقي 
املدن التي تسمى مجازًا باملحررة، 

ينتظر السكان من الحكومة أي دليل 
مادي يبرهن أن »الشرعية«، التي 

ُيفترض أن توفر لهم األمان والعيش 
الكريم، ال تزال على قيد الحياة.

كان االعتقاد أن الحكومة اليمنية 
املعترف بها دوليًا، مسلوبة القرار 

واملقار بعد إجبارها على العيش في 
فنادق املنفى، لكن الكارثة أنها بدت 
منزوعة األحاسيس أيضًا. مشلولة 

ومثيرة للشفقة.
خالل األسابيع الثالثة املاضية، 

تعرضت الحكومة اليمنية النهيارات 
شاملة على كافة املستويات. فشل 

سياسي وعسكري واقتصادي، 
حتى جبهة التغريد على »تويتر«، 

انهارت هي األخرى. أكثر من سبع 
مديريات في محافظات البيضاء 

وشبوة ومأرب التهمها الحوثيون 
في غمضة عني. الريال اليمني في 
مناطق الشرعية فقد نحو 20 في 

املائة من قيمته خالل شهر فقط. أما 
في املجال السياسي، فالخيبة هي 
أبرز الثمار املحققة في كل املحافل 

اإلقليمية والدولية.
كل هذا الفشل املزدوج، لم يدفع 

الحكومة الشرعية للظهور ومكاشفة 
الشارع اليمني حول حقيقة ما جرى 
وما سيجري خالل املرحلة املقبلة، أو 
اإلعالن عن معالجات سريعة ملكامن 

الخلل أو محاسبة املقصرين. إذا 
كان سقوط مديريات عدة، وانهيار 

الريال إلى 1200 أمام الدوالر الواحد، 
أي بفارق 100 في املائة عن أسعار 

الصرف في صنعاء، لم يستفز قيادة 
»الشرعية«، فما هو الحدث الجلل 
الذي يمكن أن يقّض مضاجعها 

ويجعلها تفيق من سباتها الطويل؟

تكشف التطورات 
األخيرة في تونس عن 

بدء تشكل حراك شعبي 
جديد رافض لتفرد الرئيس 

قيس سعيّد بالسلطة 
والعودة عن مكتسبات 

الثورة

أصدر قاضي التحقيق األول في تونس، أمس اإلثنين، قرار سجن بحق رئيس 
كتلة »ائتالف الكرامة«، سيف الدين مخلوف )الصورة(، في ملف ما سمي 
إلى  تعود  والتي  المطار،  بواقعة 
أمنية  نقابات  بها  تقدمت  شكوى 
االئتالف  من  نواب   5 اعتداء  بتهم 
على شرطة الحدود وأمن المطار. 
تحويل  »الكرامة«  ــواب  ن ورفــض 
العسكرية  المحكمة  إلى  القضية 
بها  المدني  القضاء  تعهد  رغم 
معتبرين  الماضي،  مــارس/آذار  في 
فيه  يوليو   25 بعد  القضية  سحب 

استهداف سياسي.

سجن مخلوف

األميركي  القومي  األمــن  توّجه مستشار 
ــــن، إلـــى  ــنــ ــ ــفــــان، أمــــــس اإلثــ ــيــ جـــيـــك ســــولــ
ستشمل  خليجية  جولة  في  السعودية، 
اإلمارات أيضا، للبحث في امللف اليمني، 
على وقع التصعيد الحوثي في محافظة 
األميركي  واالنــســحــاب  الشمالية،  مــأرب 
املتدرج في املنطقة.  ويفترض أن ينضم 
إلــــى مـــحـــادثـــات ســولــيــفــان فـــي الــريــاض 
وأبــوظــبــي، املــبــعــوث األمــيــركــي الــخــاص 
لــلــيــمــن، تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، وكــبــيــر مـــدراء 
ــن الـــقـــومـــي ملــنــطــقــة الـــشـــرق  ــ ــ وكــــالــــة األمـ

األوسط، بريت ماكغورك. 
وسيلتقي سوليفان مع الوفد املرافق ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو 
الرئيس  إدارة  أرفــع مسؤول أميركي من 
األمــيــركــي جــو بــايــدن يـــزور اململكة منذ 
يناير/كانون  فــي  الرئاسة  بــايــدن  تولي 
باسم  املتحدثة  وأكـــدت  املــاضــي.  الثاني 
مــجــلــس األمــــن الــقــومــي، إيــمــيــلــي هـــورن، 
أن الزيارة ستبحث األوضــاع في اليمن، 
فــيــمــا تــــحــــاول واشـــنـــطـــن الـــضـــغـــط عــلــى 
إلــى اتفاق وقــف إطاق  اململكة للتوصل 

نار طويل املدى مع الحوثين.
ونــقــلــت وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، عن 
اإلدارة  فــــي  ــن  ــ ــارزيـ ــ بـ اثــــنــــن  مـــســـؤولـــن 
األمــيــركــيــة، قــولــهــمــا إنـــه مـــن املــتــوقــع أن 
السعودية  فــي  أيــضــا  سوليفان  يجتمع 
الــدفــاع، شقيق ولــي العهد  بنائب وزيــر 
الــســعــودي، خــالــد بــن ســلــمــان. وبحسب 
مسؤول كبير في اإلدارة األميركية، فإن 
الــبــيــت األبـــيـــض قـــد وصــــل إلــــى خــاصــة 
ــراع الــيــمــنــي من  مــفــادهــا أن إنـــهـــاء الـــصـ
الــصــعــب أن يــحــصــل مــن دون الــتــواصــل 
مع كبار املسؤولن في السعودية. وكان 
ــط 

ّ
وزيــــــر الــــدفــــاع لـــويـــد أوســــــن قــــد خــط

لـــزيـــارة الــســعــوديــة فـــي وقـــت ســابــق من 
ــارة ألــغــيــت.  ــ ــزيـ ــ الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، لـــكـــن الـ
ــة األمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ ــخـ واجـــتـــمـــع وزيــــــر الـ
أنــتــونــي بلينكن أخــيــرًا مــع نــظــرائــه في 
التعاون الخليجي، على هامش  مجلس 

أعمال الجمعية العامة لأمم املتحدة.
ــة  ــاعـ ــمـ ــــت جـ ــنـ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ ــيــ ــي ذلـــــــــك فــ ــ ــ ــأتـ ــ ــ ويـ
ــــرة  ــائـ ــ الـــــحـــــوثـــــيـــــن، أمـــــــــــس، إســـــــقـــــــاط طـ
تــجــســس أمــيــركــيــة، فــي مــحــافــظــة مـــأرب، 

ــال املــتــحــدث العسكري  وســـط الــيــمــن. وقـ
»الدفاعات  إن  ســريــع،  يحيى  للحوثين 
الــجــويــة )الــحــوثــيــة( تمكنت مــن إســقــاط 
ــــن نـــوع  ــة مـ ــيـ ــركـ ــيـ ــــرة تــجــســســيــة أمـ ــائـ ــ طـ
ســكــان إيــغــل بــســاح مــنــاســب«، مضيفا 
أن ذلك جاء أثناء قيام طائرة التجسس 
»أعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل  بـ

بمحافظة مأرب«. 
إلى ذلك، تتواصل املعارك بن الحوثين 
مدينة  حـــول  اليمنية  الــحــكــومــة  وقــــوات 
مأرب االستراتيجية، شمال اليمن. وأدت 
 ،

ً
هذه املعارك إلى مقتل حوالي 70 مقاتا

بــن يــومــي األحــــد وأمــــس اإلثـــنـــن. وأكــد 
الحكومية،  الــقــوات  فــي  مــصــدر عسكري 
لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، »مــقــتــل 58 من 
املـــتـــمـــرديـــن الـــحـــوثـــيـــن و9 مــــن الـــقـــوات 
الحكومية في مواجهات وغــارات جوية 
في محافظتي مأرب وشبوة«. وبحسب 
مــصــادر عــســكــريــة حــكــومــيــة، استهدفت 
ــــرات تـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي  ــائـ ــ طـ
مركبات وتجمعات وتعزيزات للحوثين 
ــأرب وشـــبـــوة بــأكــثــر مـــن 20 غـــارة  ــ فـــي مـ
ــة. وكــــــان وزيــــــر اإلعـــــــام والــثــقــافــة  جــــويــ
قد  األريــانــي،  معمر  اليمني،  والسياحة 
اتــهــم أول مـــن أمــــس، جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
بــقــصــف مـــنـــزل مـــحـــافـــظ مــــــــأرب، الـــلـــواء 
بالستين،  العرادة، بصاروخن  سلطان 
ــرارا مــــاديــــة، فــيــمــا أعــلــنــت  ــ ــ ــا خــلــف أضـ مـ
اليمنية مقتل 3 ضباط، اثنان  الحكومة 
منهم »مــســؤوالن أمــنــيــان«، فــي الهجوم 
ــيـــون  الـــــصـــــاروخـــــي الــــــــذي شـــنـــه الـــحـــوثـ
ــوم الــســبــت املـــاضـــي، واســتــهــدف حفا  يـ

بمحافظة حجة شمال غربي الباد.
الشعبي  الــســخــط  يتعالى  ذلـــك،  ووســـط 
ــدد مـــن املــحــافــظــات الــيــمــنــيــة ضد  فـــي عــ
أداء الحكومة. وفي هذا السياق، شهدت 
أمــس،  اليمن،  غــرب  تعز، جنوبي  مدينة 
تظاهرات غاضبة شملت جميع األحياء 
واألريـــــــــاف الـــجـــنـــوبـــيـــة، تـــنـــديـــدًا بـــتـــردي 
ــار الــعــمــلــة،  ــيـ ــهـ األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة وانـ
ــقـــت قـــــــوات األمـــــــن الــــرصــــاص  ــلـ فـــيـــمـــا أطـ
بقطع  قــامــوا  متظاهرين  لتفريق  الــحــي 
الـــشـــوارع، مــا أســفــر عــن ســقــوط جــرحــى. 
»الــعــربــي الجديد«،  وقـــال شــهــود عــيــان لـــ
إن الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة أصــيــبــت بــشــلــل تــام 
فــي تــعــز، جـــراء قــيــام املــتــظــاهــريــن بقطع 
الشوارع الرئيسية والفرعية عبر إطارات 
مشتعلة وحجارة، كما تم إجبار غالبية 
ــــاق  ــات الــــتــــجــــاريــــة عـــلـــى إغـ ــتــــودعــ ــســ املــ
أبــوابــهــا أمــــام الــجــمــهــور. وأشــــــاروا إلــى 
عماقة  صــور  بتمزيق  متظاهرين  قيام 
ــلـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد ربــــــه مــنــصــور  لـ
هــادي. وامتدت التظاهرات إلى األريــاف 
أكــد سكان  تــعــز، حيث  ملدينة  الجنوبية 
مــحــلــيــون أن مــديــريــتــي الــتــربــة واملــعــافــر 
شهدتا تظاهرات وقطعا للشوارع للمرة 
للعملة  القياسي  االنهيار  جــراء  األولـــى، 

وصمت السلطات الحكومية.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
فرانس برس(

حراك أميركي إلنهاء الحرب
عشرات القتلى في معارك مأرب

أوفد الرئيس األميركي 
جو بايدن، مستشاره 
لألمن القومي جيك 
سوليفان، إلى الرياض 

وأبوظبي

  شرق
      غرب
استئناف المحادثات 

اإليرانية السعودية في 
بغداد

ــان، أمـــس  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ قــــــال مـــــســـــؤوالن عـ
ــالــــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد  ــوكــ االثــــــنــــــن، لــ
إيـــــــران  ــن  ــ عــ ــلـــن  ــثـ مـــمـ بـــــــــــرس«، إن 
والــســعــوديــة أجـــروا جــولــة جديدة 
مـــن املـــحـــادثـــات فـــي بـــغـــداد بــهــدف 
ــدة الــــتــــوتــــر بــيــنــهــمــا،  ــ تــخــفــيــف حــ
مـــن  اجــــــتــــــمــــــاع  أول  فــــــــي  وذلـــــــــــــك 
نـــوعـــه بـــن الـــطـــرفـــن مــنــذ أن أدى 
إبراهيم  الجديد  اإليراني  الرئيس 
مطلع  الدستورية  اليمن  رئيسي 
ــي. ونـــاقـــش  ــ ــاضـ ــ أغــــســــطــــس/آب املـ
ــبــــوع  ــقــــد األســ ــاع الـــــــذي ُعــ ــمــ ــتــ االجــ
ــة بـــن  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ املـــــــاضـــــــي »قـــــضـــــايـــــا عـ
ــك الــتــمــثــيــل  ــ الـــبـــلـــديـــن، بـــمـــا فــــي ذلـ

الدبلوماسي بينهما«.
)أسوشييتد برس(

الجنائية الدولية 
تستهدف »طالبان« 

و»داعش«

ــد  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــن املــــــــدعــــــــي الــــــــعــــــــام الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أعـ
كريم  الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 
خـــــان )الـــــــصـــــــورة(، فــــي بــــيــــان أمـــس 
االثـــنـــن، أنـــه يــنــوي تــركــيــز تحقيقه 
ــــى حــــركــــة  ــلـ ــ ــــان عـ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ حـــــــــول أفـ
ــة  ــبـــان و»تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش- واليــ ــالـ طـ
ــــن مــنــح  ــــف عـ ــــوقـ ــتـ ــ خـــــــراســـــــان«، و»الـ
أولوية« لاتهامات املوجهة للقوات 
األمــيــركــيــة بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حـــرب. 
وأفــــاد خـــان بــأنــه طــلــب مــن الــقــضــاة 
السماح له بــإعــادة إطــاق التحقيق 
الذي تم تعليقه العام املاضي بطلب 
من الحكومة األفغانية، آنــذاك، التي 
أنــهــا ستتولى  إلـــى  أشــــارت حينها 
التحقيق بنفسها في جرائم الحرب.
)فرانس برس(

ال كلمة ألفغانستان في 
الجمعية العامة

طــلــب الــســفــيــر األفـــغـــانـــي لــــدى األمـــم 
ــــام إســـحـــق زاي ســحــب  ــتـــحـــدة غـ املـ
باده عن الئحة الدول األعضاء التي 
كان يفترض أن تلقي خطابات، أمس 
االثنن، في اليوم األخير من نقاشات 
املتحدثة  وقــالــت  الــعــامــة.  الجمعية 
ــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــيـــــس الـــجـ ــ ــم رئـ ــ ــــاسـ بـ
ــة فـــرانـــس  ــالـ مــونــيــكــا غـــرايـــلـــي، لـــوكـ
برس، إن »هذا البلد سحب مشاركته 
في النقاش العام«، موضحة »لم يتم 
إعطاء أي سبب«. وجاء ذلك في وقت 
لم يسمح لحركة طالبان بإلقاء كلمة 

في اجتماع الجمعية العامة.
)فرانس برس(

بينت يلتقي وزيرين من 
اإلمارات والبحرين

ــوزراء اإلســرائــيــلــي  ــ ــ الــتــقــى رئــيــس الـ
نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت )الـــــــــصـــــــــورة(، لــيــل 
ــد- االثـــنـــن، بـــوزيـــر الــخــارجــيــة  ــ األحــ
الــبــحــريــنــي عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي، 
ــاراتــــي لــلــشــؤون  ــة اإلمــ ووزيـــــر الـــدولـ
في  املـــرر،  شــاهــن  الخارجية خليفة 
نــــيــــويــــورك، قــبــيــل إلـــقـــائـــه كــلــمــة فــي 
األمم املتحدة أمس. وقال بينت أثناء 
اجــتــمــاعــه مــع الــوزيــريــن، وفـــق بيان 
ملكتبه، إن »إسرائيل تأمل في تعزيز 
الــبــلــديــن، وتوسعتها  الــعــاقــات مــع 

قدر اإلمكان«.
)رويترز(

تفاصيل جديدة في 
قضية نزار بنات

ــواردة فــي الئحة  ــ كــشــفــت الــوقــائــع الــ
ــتــــي وجـــهـــتـــهـــا الـــنـــيـــابـــة  االتــــــهــــــام، الــ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــس  الـــعـــســـكـــريـــة الـــفـ
املعارض  بمقتل  للمتهمن  االثــنــن، 
واملرشح النيابي السابق نزار بنات، 
مقتله  حادثة  عن  جديدة  معلومات 
أثـــنـــاء اعــتــقــالــه. وأظـــهـــرت الــوقــائــع، 
الـــتـــي تــلــتــهــا الــنــيــابــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــمــــة الـــثـــانـــيـــة  ــاكــ ــة املــــحــ ــلـــسـ خـــــــال جـ
أمــر من  للمتهمن بالقضية؛ وجــود 
قــائــد الــفــرقــة األمــنــيــة الــتــي اقتحمت 
مــنــزل بــنــات بــإكــمــال عــمــلــيــة ضــربــه 
بـــعـــد اعـــتـــقـــالـــه، وعــــــدم تــنــفــيــذ طــلــب 

بنقله إلى املستشفى.
)العربي الجديد(

غروسي إلى طهران في 12 سبتمبر الحالي. 
آبــادي على أن البيان املشترك  وشــدد غريب 
بن الطرفن الصادر يومها »جاء بناء على 
الــذاكــرة  بطاقات  إيـــران الستبدال  نّية  حسن 
النشاطات قامت بها  ملعدات مــحــددة. وهــذه 
غريب  وكــرر  و22 سبتمبر«.   20 بن  الوكالة 
آبادي موقف باده املنتقد لعدم إدانة الوكالة 
لــهــجــمــات طـــاولـــت مــنــشــآت إيـــــران الــنــوويــة، 
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مرشحة الدائرة 17 )الريان العتيق( النتخابات مجلس الشورى 

عندما أعلنت عن نيتي الترشح لالنتخابات مجلس الشورى كانت كل متطلبات 
ذلك القرار المصيري الذي اخترته واضحة أمامي، وكنت قد أجبت فعليا عن 

كثير من األسئلة التي خطرت على ذهني على مدى أيام وليال من التفكير 
والتدبر واالستخارة: لماذا ترشحت؟ وما هو برنامجي االنتخابي؟ وما هي 

القضايا التي سأتبناها وأدافع عنها خالل حملتي االنتخابية؟ وما هي 
المطالب االنتخابية التي يمكنني تحقيقها للناخبين إذا تم انتخابي؟ 
وما هو الشعار االنتخابي الذي سأخوض به تجربة الحصول على ثقة 

الناس وأصواتهم االنتخابية؟

ــي هــو شــعار  ــا أمام ــا كان واضح ــر م ــل أك ولع

ــة  ــع.. وعدال ــدل الترشي ــة »ع ــي االنتخابي حملت

ــدا  ــر يشء ب ــه أك ــع«، ألن ــق الجمي ــع.. ح التوزي

يل مقنعــا وقــادرا عــى اختصــار رؤيتــي ملــا يجــب 

أن تكــون عليــه قطــر بعــد ثالثــن عامــا أو أكــر، 

ومــا ســيتحقق للقطريــن مــن رخــاء وتنميــة 

وحقــوق، لكــن مــا مييــز هــذا الشــعار حقــا هــو 

أنــه يالمــس كل جــزء يف برنامجــي االنتخــايب، 

الــذي جعلتــه خارطــة طريــق حقيقيــة لكثــر مــن 

القضايــا الوطنيــة واملجتمعيــة التــي تحقــق النفع 

العــام، وهــو يف الوقــت نفســه ال يهمــل املعانــاة 

الحقيقيــة التــي تعيشــها بعــض فئــات املجتمــع، 

ويؤكــد مســؤوليتي املجتمعيــة واإلنســانية إليــالء 

قضاياهــا كل مــا تســتحق مــن اهتــام وأولويــة 

مطلقــة.

إن رشوط تحقيــق الرخــاء االقتصــادي والرفــاه 

االجتاعــي واملشــاركة الشــعبية يف اتخــاذ القــرار 

التخطيــط  يدخــل ضمــن  مــا  ومنهــا  كثــرة، 

االقتصــادي، أو التنظيــم القانــوين، أو التطويــر 

التعليــم والصحــة  التقنــي، أو رفــع مســتوى 

ــع  ــاج إىل ترشي ــك يحت ــن كل ذل ــف، لك والتوظي

وتوزيــع  الجميــع،  أمامــه  يتســاوى  عــادل 

ــع، وحــق  ــا الجمي ــروة ليســتفيد منه متســاو لل

يشــمل الجميــع يتمــم العــدل واملســاواة، وهــذا 

ــد  ــا يري ــايب وم ــعاري االنتخ ــر ش ــط جوه بالضب

ــه. تحقيق

ولتفصيــل معنــى هــذا الجمــع بــن قيــم العدالــة 

ــن  ــن اجتاعيت ــر يف فئت ــق لننظ ــاواة والح واملس

البنــاء  أن  أرى  القطــري  املجتمــع  يف  مهمتــن 

عليهــا يضمــن تأســيس مجتمــع عــادٍل ومتســاٍو 

وصاحــب حــٍق، وهــا فئتــا الشــباب وأبنــاء 

القطريــات.

ــا  ــاري له ــس اختي ــباب، لي ــة الش ــبة إىل فئ بالنس

بســبب أنهــا الفئــة األكــر يف املجتمــع القطــري، 

ــة إىل  ــا إيجابي ــول إنه ــب الق ــة يج ــذه حقيق وه

أبعــد الحــدود، ولكــن ألنهــا إضافــة إىل ذلــك هــي 

مــن ســيبني مســتقبل قطــر، ومــن ســينقلنا مــن 

الخــر إىل الرفــاه، ومــن النجــاح إىل التميــز. إنهــا 

الســواعد التــي ســتبني الوطــن الــذي نحلــم بــه 

ــا  ونســعى لتحقيقــه، والعقــول التــي ســتبتكر لن

حلــوال نتجــاوز بهــا مشــاكلنا، والقلــوب التــي 

ســتحمل تراثنــا وعاداتنــا وقيمنــا وكلاتنــا آبائنــا 

وأمهاتنــا وحكمــة أجدادنــا، فهــل بعــد هــذا نــرك 

ــم أو  ــال دع ــدا وب ــتقبله وحي ــح مس ــبابنا يكاف ش

ــن  ــيمنا وال م ــن ش ــذا م ــس ه ــا؟ لي مســاندة من

ــا. قيمن

ــري،  ــبابنا القط ــا ش ــي قضاي ــى تبن ــريص ع إن ح

الــذي أثبــت أنــه مبــدع وقــادر عــى تحمــل 

أدافــع  واقتــدار، جعلنــي  بكفــاءة  املســؤولية 

االنتخــايب  برنامجــي  يف  جوهريــة  فكــرة  عــن 

ــك باعتبارهــا  ــة، وذل ــة البرشي هــي فكــرة التنمي

ــا  ــن أرض ــذا الوط ــوة ه ــى ق ــاظ ع ــا للحف أساس

ــق  ــت بتحقي ــق طالب ــذا املنطل ــن ه ــعبا، وم وش

ــا  ــا رصيح ــمل تنصيص ــع، ليش ــة يف الترشي العدال

يف  املخالــف  للتأويــل  قابــل  وغــر  وواضحــا 

قوانيننــا يصبــح بــه أبناؤنــا مــن الكــوادر الشــابة 

أصحــاب األولويــة املطلقــة يف التوظيــف، مــع 

تأكيــد حصــول خريجــي الجامعــات والثانويــة 

ــل ــرص عم ــى ف ع

مبــارشة يف القطاعــن الحكومــي أو الخــاص دون 

انتظــار قــد يؤخــر مســتقبلهم أو يعطــل دورهــم 

يف تنميــة الوطــن، إنــه نــوع مــن التمييــز اإليجايب 

بينهــم  فــرق  فــال  ونســاًء،  رجــاال  لشــبابنا 

إال بالعمــل الجــاد، وهــو تأكيــد لحقهــم 

العادلــة،  الدولــة  بنــاء  يف  املشــاركة  يف 

واملســاواة بينهــم يف توزيــع خــرات هــذه 

ــم رشكاء  ــا يجعله ــذا م ــة، وه األرض الطيب

ــر. ــز والخ ــن الع ــاء الوط يف بن

ومــن تلــك الدعــوة إىل تحقيــق العــدل 

واملســاواة والحــق تفرعــت مطالــب كثــرة 

ــري،  ــباب القط ــح الش ــا يف صال ــب كله تص

مثــل املطالبــة بزيــادة التخصصــات الجامعيــة 

ــل،  ــوق العم ــات س ــع متطلب ــاىش م ــي تت الت

ــرة،  ــدة ومبتك ــة جدي ــروع جامعي واســتحداث ف

ــاق  ــدون االلتح ــن يري ــالب الذي ــاعدة الط ومس

للجامعــات  يذهبــوا  ال  حتــى  قطــر  بجامعــة 

األخــرى خــارج البــالد بســبب قلــة االختصاصــات 

أو انعــدام بعضهــا، رغــم الحاجــة امللحــة لهــا يف 

ــباب  ــل الش ــة بتفضي ــل، أو املطالب ــوق العم س

وإعطائهــم األولويــة يف الوظائــف الحيويــة 

ــة. بالدول

القطريــات  أبنــاء  فئــة  إىل  بالنســبة  أمــا 

صــادق  ســعي  إىل  يحتــاج  فاملوضــوع 

وحقيقــي لتجــاوز املعوقــات التــي مازالــت 

ــن  ــه م ــك لننقل ــف، وذل ــذا املل ــط به تحي

ــرارات الواضحــة  ــة إىل الق ــا الصادق النواي

ــا نأمــل أن يقــّدم  ــة. إنن ــول العادل والحل

حلــوال  املنتخــب  الشــورى  مجلــس 

قانونيــة جذريــة مللــف أبنــاء القطريــات 

حتــى ندمــج هــذه الفئــة العزيــزة علينــا نهائيــا 

يف مجتمعنــا، وننهــي

معانــاة جــزء مــن إخوتنــا وأبنائنــا ظلــت تنــزف 

ــم  ــم رغ ــل إدماجه ــبب تعط ــا بس ــم قلوبن معه

ــم. ــة مطالبه ــرار بعدال اإلق

ــة  ــا الحكيم ــأن قيادتن ــن ب ــا نؤم ــن جميعن ونح

جــزء  عــن  تتخــى  لــن  بشــعبها  والرحيمــة 

ــدوا عــى هــذه  ــد ول ــا، فهــم ق ــز مــن أهلن عزي

األرض مــن أم قطريــة خالصــة، وعاشــوا بــن 

عدل التشريع وعدالة 
التوزيع حق الجميع.. 

الشعار الذي أنصف 
الشباب وأبناء القطريات

لينا ناصر الدفع .. 
ماجستير قانون دولي وعالقات دولية

أكنافهــا يحملــون حبهــم الصــادق لهــا، ودرســوا 

يف مدارســها ليكونــوا جنــودا يف ســاحات املعرفــة 

والبنــاء والــذود عــن هــذه الدولــة العادلــة 

ــي  ــذا فإنن ــا، وله ــا غره ــون وطن ــي ال يعرف الت

ــل  ــورى املقب ــس الش ــأن مجل ــام ب ــن ت ــى يق ع

تقنــن  العــدل يف  ويحقــق  الجــدل  سيحســم 

ــدأ املســاواة  االنتــاء لهــذا الوطــن، ويجســد مب

ــرات  ــع بخ ــق يف التمت ــد الح ــة، ويؤك يف املواطن

ــي  ــا الت ــا خــر حمــل وثائقه هــذه األرض، وأوله

ــات  ــوق والواجب ــن كامــي الحق ــم مواطن تجعله

ــة  ــة الرفيع ــالق القطري ــادل واألخ ــون الع بالقان

ــة. ــة النبيل ــيم العربي والش

ينقصــه  ال  لدولتنــا  القطريــات  أبنــاء  والء  إن 

لهــذه  انتاءهــم  يشء وال يشــوبه شــك، وإن 

ــم  ــده والء، فه ــاء وال يفس ــوه انت األرض ال يعل

ــا، ولهــم كامــل الحــق يف رشف االنتــاء  جــزء من

لدولتنــا، ولــن نتهــاون يف الدعــوة إىل أن يكونــوا 

مواطنــن كامــي املواطنــة، تحقيقــا ملبــدأ العــدل 

يف الترشيــع، والعدالــة يف التوزيــع، وتأكيــدا لهــذه 

ــع. ــمل الجمي ــي ستش ــوق الت الحق



أمين العاصي

الريف  فــي  الــيــرمــوك  التحقت منطقة حــوض 
ــا فــي جــنــوبــي ســوريــة  الــغــربــي ملحافظة درعـ
بــالــتــســويــة مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، بــعــد أقــل 
مــن شهر على فــرض هــذه التسوية مــن قبل 
الــجــانــب الـــروســـي عــلــى املــــدن والـــبـــلـــدات في 
املــحــافــظــة الــخــارجــة عمليًا عــن سلطة قــوات 
النظام، ما مّهد الطريق أمام عودة العالقات 
عــلــى مــســتــويــات عـــدة بــن الــنــظــام والــجــانــب 
األردنــي. وفي هذا اإلطــار، دخلت وحدات من 
قوات النظام وأجهزته األمنية، أول من أمس 
ــد، نــاحــيــة الــشــجــرة فـــي مــنــطــقــة حــوض  ــ األحـ
ــــاع  ــدأت عــمــلــيــة تـــســـويـــة أوضـ ــ ــ الــــيــــرمــــوك، وبـ
مـــقـــاتـــلـــن ســـابـــقـــن فــــي فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 
ــة فــــي املـــنـــطـــقـــة، وأوضــــــــاع مــنــشــقــن  الـــســـوريـ
عــن قــــوات الــنــظــام مــن أبــنــاء الــنــاحــيــة وقــرى 
السالح  تسليم  تتضمن  لها،  تابعة  وبــلــدات 

الــفــردي واملــتــوســط. وقـــال الناشط اإلعــالمــي 
فــي »تجمع أحـــرار حـــوران« يوسف املصلح، 
وقــرى حوض  بلدات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــلـــدة تـــســـيـــل، دخــلــت  الــــيــــرمــــوك، بــاســتــثــنــاء بـ
ــا: الــشــجــرة،  ــ ــرزهـ ــ الــتــســويــة مـــع الـــنـــظـــام، وأبـ
حــيــط، جــمــلــة، ســحــم الـــجـــوالن، نــافــعــة، جلن 

وعن ذكر.
وبـــــّن املــصــلــح أن أهــمــيــة حــــوض الــيــرمــوك 
ــن كــونــهــا  ــي ريـــــف درعــــــا الـــغـــربـــي تــنــبــع مــ فــ
ــلــــحــــدود الــــســــوريــــة مــع  ــتـــاخـــمـــة لــ مـــنـــطـــقـــة مـ
املــحــتــلــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة  ولــــأراضــــي  األردن 
مــشــيــرًا إلـــى أن املنطقة شــهــدت خـــالل اآلونـــة 
األخـــيـــرة عــمــلــيــات اســتــهــداف آللـــيـــات تابعة 
لــقــوات الــنــظــام، مــا أدى إلــى مقتل عــدد كبير 
ــوات. مـــن جــهــتــه، لفت  ــقــ ــذه الــ مـــن عــنــاصــر هــ
الصحافي السوري إبراهيم العواد )وهو من 
أبناء درعــا(، إلــى أن منطقة حــوض اليرموك 
ــنـــوبـــي ســــوريــــة،  ان مــــائــــي مـــهـــم فــــي جـ

ّ
»خـــــــــز

حيث تضم العديد من الــســدود، أبــرزهــا سد 
»العربي  الوحدة«. وأشار العواد، في حديث لـ
الــجــديــد«، إلـــى أن »حـــوض الــيــرمــوك منطقة 
زراعية خصبة تضم 11 بلدة وقرية، أكبرها 
ألــف شخص«.   200 الشجرة، ويقطنها نحو 
أمـــــا صــحــيــفــة »الـــــوطـــــن« الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام، 
فقالت إن وحدات من قواته انتشرت في قرى 
الــجــوالن في  حيط وجلن واملزيرعة وسحم 
حوض اليرموك بعد انتهاء عمليتي تسوية 

واستالم السالح في تلك القرى. 
ــــدة فــــي ريـــــف درعــــا  ــــرى عـ وكــــانــــت بــــلــــدات وقــ

ــــالل شـــهـــر ســبــتــمــبــر/  الـــغـــربـــي قــــد أجــــــرت خـ
ــــوات الــنــظــام  ــلـــول الــحــالــي تــســويــات مـــع قـ أيـ
تحت إشراف روسي، وهي: تل شهاب وقرى 
الـــيـــادودة، وطفس.  املــزيــريــب،  فــي محيطها، 
وكـــانـــت قــــوات الــنــظــام وفــصــائــل مــحــلــيــة قد 
طردت فصيل »جيش خالد«، الذي كان تابعًا 
فــي منتصف  املنطقة  مــن  »داعــــش«،  لتنظيم 
ــاكـــات بــن  ــبـ ــتـ مــــعــــارك واشـ بـــعـــد  ــام 2018،  ــ عـ
»صــفــقــة« مــع التنظيم لم  الــطــرفــن انــتــهــت بـــ
تــكــشــف تــفــاصــيــلــهــا، ولــكــن مـــصـــادر مطلعة 
أكــــدت فــي حــيــنــه أنــهــا تضمنت تــوفــيــر ممر 
آمن ملن بقي من عناصر التنظيم إلى البادية 

السورية.
ومن الواضح أن خريطة الحل التي وضعها 
العسكري  التصعيد  لتجنب  روس  ضــبــاط 
فـــي جــنــوب ســـوريـــة تــســيــر كــمــا هـــو مــرســوم 
لها، حيث دخلت قــوات النظام السوري منذ 
مطلع الشهر الحالي إلى أغلب بلدات وقرى 
ــدأت الـــتـــســـويـــة فــي  ــ ــ ــا الـــغـــربـــي. وبـ ــ ــــف درعــ ريـ
أنهى حــصــارًا خانقًا  مــا  البلد،  منطقة درعــا 
فرضه النظام على أحياء درعا البلد استمر 
ــر على آالف املدنين. في 

ّ
لنحو 70 يومًا، وأث

الحد من  النظام  الــروس على  املقابل، فــرض 
العسكرية في مدينة درعا  الحواجز  انتشار 
ــي بــن  ــالــ ومــحــيــطــهــا، وتــســهــيــل حـــركـــة األهــ
املــدن والبلدات، وسحب مليشيات ووحــدات 
ــا. وبــالــفــعــل، فقد  ــ تــابــعــة لـــه مـــن مــديــنــة درعــ
الحواجز  أكثر  من  املليشيات  هــذه  انسحبت 
وهو  املدينة،  في  املدنين  ضد  وفتكًا  قسوة 

»حـــاجـــز حــمــيــدة الــطــاهــر«  ــان ُيـــدعـــى بــــ مـــا كــ
فــــي حــــي الـــســـحـــاري بــمــديــنــة درعـــــــا. ووفــــق 
نـــاشـــطـــن مــحــلــيــن، يــعــتــبــر حـــاجـــز حــمــيــدة 
الطاهر، والذي أقيم في حديقة تحمل االسم 
ذاته، األول الذي تم إنشاؤه في مدينة درعا، 
حيث تــمــركــزت قـــوات الــنــظــام فيه فــي أواخــر 
يوم  فيه حتى  2011، وبقيت  إبريل  نيسان/ 
الفرقة  الـــروس  أجبر  كما  املــاضــي.  الخميس 
الرابعة التابعة لقوات النظام، والتي يقودها 
ماهر األســد، على االنسحاب من مواقع عدة 
فــي مدينة درعـــا وريــفــهــا الــغــربــي، وانحصر 
الغربية، وفق  املدينة  وجودها في ضواحي 
مصادر محلية أشــارت إلى أن خريطة الحل 
الروسية أفشلت محاولة هذه الفرقة املوالية 
إليران السيطرة على مدينة درعا واالنتشار 

على الحدود السورية - األردنية. 
الداخلية  أعــلــن وزيـــر  وعــلــى صعيد متصل، 
األردنـــي مـــازن الــفــرايــه، أمــس اإلثــنــن، إعــادة 
ــة - الـــســـوريـــة )مــعــبــر  ــيــ فــتــح الــــحــــدود األردنــ
جـــابـــر - نــصــيــب(، اعـــتـــبـــارًا مـــن صـــبـــاح يــوم 
ــراءات  ــ ــ ــق مــصــفــوفــة اإلجـ ــ غـــد األربــــعــــاء، ووفـ

فتح  بــإعــادة  الــخــاصــة  واللوجستية  الفنية 
واملسافرين.  الشحن  حركة  أمــام  املعبر  هــذا 
وقــالــت وزارة الــداخــلــيــة األردنـــيـــة، فــي بيان، 
ــرار يــأتــي لــغــايــات »تــنــشــيــط الــحــركــة  ــقـ إن الـ
التجارية والسياحية بن البلدين الشقيقن، 
ــاة اإلجـــــــراءات األمــنــيــة والــصــحــيــة  ــراعـ مـــع مـ
املطلوبة، وهــو األمــر الــذي جــاء بتوجيهات 
مـــن رئــيــس الــــــوزراء بــشــر الــخــصــاونــة خــالل 
زيـــارتـــه ملــركــز حــــدود جــابــر، فــي الــثــامــن من 
ــرار فتح  يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي«. ويـــأتـــي قــ
الرئيسي بن سورية واألردن متسقًا  املعبر 
مــع مـــحـــاوالت أردنـــيـــة للتطبيع مــع الــنــظــام 
ــة عــربــيــة  ــزلــ ــــن عــ ــانـــي مـ ــعـ الـــــســـــوري الـــــــذي يـ
وإقليمية ودولية منذ أواخــر 2011. وتشهد 
وزاريــة  عــّمــان مباحثات  األردنــيــة  العاصمة 
مــوســعــة بــن الــجــانــبــن األردنــــي والــســوري، 
وزارات  يــمــثــلــون  وزيـــــــرًا   12 فــيــهــا  يــــشــــارك 
االقـــتـــصـــاد والــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة والــنــقــل 
ــة والـــطـــاقـــة واملــــيــــاه، بـــهـــدف بــلــورة  ــ ــــزراعـ والـ
في  االقــتــصــادي  الــتــعــاون  لتعزيز  تفاهمات 
ــاع في  ــدفـ مــخــتــلــف املــــجــــاالت. وكــــان وزيــــر الـ
العماد علي أيوب،  النظام السوري،  حكومة 
الـــحـــالـــي،  ســبــتــمــبــر   19 فــــي  األردن  زار  ــد  قــ
وذلــك للمرة األولــى منذ سنوات، حيث عقد 
املشتركة  األركـــان  رئيس هيئة  مــع  اجتماعًا 
ــة، الـــلـــواء يــوســف  ــيــ لــلــقــوات املــســلــحــة األردنــ
على  األمني  الجانب  عليه  طغى  الحنيطي، 
ضـــوء الــتــطــورات الــتــي حــدثــت فــي محافظة 

درعا مع بدء تطبيق اتفاقات التسوية.
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سياسة

»التسوية« تبلغ حوض اليرموك... وتقارب دمشق وعّمان مستمّر
الحدث

تقرير

متابعة

بدأت قوات 
النظام تسوية أوضاع 

مقاتلين سابقين

)Getty( أعلن األردن أمس إعادة فتح معبر جابر الحدودي

طــالــب 14 حــزبــًا ســيــاســيــًا، أبــرزهــا 
حركة مجتمع السلم، أمس اإلثنن، 
الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد املــجــيــد 
ــراع فــي  ــ ــــاإلسـ ــورة(، بـ ــ ــــصــ ــبـــون )الــ تـ
حل املجالس البلدية الحالية، ملنع 
التي  األحـــزاب  قبل  مــن  استغاللها 
تــســيــطــر عــلــيــهــا جــبــهــة الــتــحــريــر 
الــوطــنــي والــتــجــمــع الــديــمــقــراطــي، 
في االنتخابات املحلية املقررة في 
املقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين   27
وبإجراء تعديل عاجل في القانون 
االنتخابي لخفض سقف التواقيع 
املـــطـــلـــوبـــة. وطـــالـــبـــت األحـــــــزاب في 
رسالة وجهتها إلى تبون، باتخاذ 
البلدية،  قرار عاجل بحل املجالس 
ــفـــــرص،  ــ ــافــــؤ الـ ــكــ ــــدأ تــ ــبـ ــ تـــحـــقـــيـــقـــًا ملـ
ــاء الــبــلــديــات  بــعــد اتـــهـــامـــات لـــرؤسـ
وأعضاء هذه املجالس، باستغالل 
مـــنـــاصـــبـــهـــم ألغـــــــــراض انــتــخــابــيــة 
والــتــحــيــز لــصــالــح قــوائــم أحــزابــهــم 
ــة فـــــــي االنـــــتـــــخـــــابـــــات  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ـــ14 من  ــــزاب الــ املــقــبــلــة. وشــكــت األحـ
املستقلة  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة  عــجــز 
لــالنــتــخــابــات »الــتــي لــم تتمكن من 
الترشح واستمارات  توفير ملفات 
ــر مـــن  ــيــ ــبــ الـــــتـــــواقـــــيـــــع فـــــــي عـــــــــدد كــ
الواليات، إال بعد مرور 15 يومًا من 

بدء آجال جمعها«. 
)العربي الجديد(

لحقوق  األوروبـــيـــة  املحكمة  تنعقد 
ــاء، للنظر في  ــعـ اإلنـــســـان، غـــدًا األربـ
قــضــيــة نـــســـاء وأطـــفـــال الــجــهــاديــن 
الــفــرنــســيــن الــعــالــقــن فـــي ســوريــة، 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  رفـــــــــض  ــد  ــ ــعـ ــ بـ
الــفــرنــســيــة واملــحــكــمــة اإلداريـــــــة في 
باريس، طلبات ذوي عدد من هؤالء 
ــا. وســيــتــم  بــــإعــــادتــــهــــم إلــــــى فــــرنــــســ
ــــذه الــقــضــيــة مــــن قــبــل  الـــنـــظـــر فــــي هـ
ــة الــقــضــائــيــة في  ــ ــيـ ــ الــهــيــئــة األوروبـ
مـــديـــنـــة ســـتـــراســـبـــورغ الــفــرنــســيــة، 
ــة قـــضـــائـــيـــة فــي  ــئـ ــيـ وهـــــــي أعــــلــــى هـ
ــي لــجــأ  ــ ــتـ ــ ــاد األوروبــــــــــــــــي، الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ االتـ
إلــيــهــا ذوو فــرنــســيــات غـــــادرن إلــى 
سورية والتحقن بتنظيم »داعش«، 
الــــهــــول،  مـــخـــيـــم  فــــي  ويـــقـــبـــعـــن اآلن 
الــخــاضــع لــســيــطــرة »قــــوات ســوريــة 
ــد( فــــي شـــرق  ــســ ــيـــة« )قــ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
القضية جــداًل  ســوريــة. وتثير هــذه 
كـــبـــيـــرًا فــــي فـــرنـــســـا، خـــصـــوصـــًا أن 
»انتهاك  البعض يضعها في خانة 
باريس لحقوق اإلنــســان«، إذ تصّر 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة عــلــى معاملة 
ــل حـــالـــة عـــلـــى حــــــدة، فــيــمــا خــص  كــ
بعد  بــالــعــودة  الــراغــبــن  مواطنيها 

سقوط تنظيم »داعش«. 
)العربي الجديد(

أفـــادت مــصــادر عراقية مطلعة في   
ــر  ــ ــــأن أوامـ ــنــــن، بـ ــداد، أمـــــس اإلثــ ــغــ بــ
قــبــض جــديــدة صـــدرت بــحــق أربــعــة 
أشـــخـــاص جـــــدد، لــثــبــوت تــورطــهــم 
بــاملــشــاركــة والــتــنــظــيــم فــي املــؤتــمــر، 
الذي ُعقد يوم الجمعة املاضي، في 
أربيل، والــذي دعا إلى التطبيع مع 
االحتالل اإلسرائيلي. وارتفع العدد 
ــالــــي ألوامــــــــر الـــقـــبـــض، وفــقــًا  اإلجــــمــ
لــلــمــادة 201 مـــن الــقــانــون الــعــراقــي 
الــتــي تــجــرم الــتــعــامــل مــع االحــتــالل 
ــتـــرويـــج لــــه، إلــى  اإلســـرائـــيـــلـــي أو الـ
نحو 10 أشخاص وسط ترجيحات 
بــصــدور أوامـــر أخــرى فــي الساعات 
املقبلة. وقال مصدر قضائي عراقي 
الــــــصــــــادرة مــن  الـــقـــبـــض  إن أوامـــــــــر 
مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــكـــرخ بــبــغــداد، 
ــنــــاء عـــلـــى دعــــــوة حـــركـــهـــا جــهــاز  وبــ
ــي، شــمــلــت  ــراقــ ــعــ األمــــــن الـــوطـــنـــي الــ
ــر مــخــيــف الـــجـــبـــوري  ــامـ ــن، عـ ــ كــــال مـ
عــطــيــة،  بـــــالل  أحـــمـــد وحــــــــازم  وآدم 
وعلي وسام العيساوي. وتتواصل 
مستشارية األمن الوطني في بغداد 
مـــع أربـــيـــل بــشــأن تــســلــيــم املتهمن 

ملحاكمتهم في العاصمة. 
)العربي الجديد(

الجزائر: مطالبة 
باإلسراع بحّل 

المجالس البلدية

فرنسا: القضاء 
ينظر في قضية 
عائالت »داعش«

العراق: 
أوامر باعتقال 

4 مشاركين في 
مؤتمر أربيل

السيسي يلوح بالجيش 
لمواجهة التعديات

أهالي نابلس يتصدون للمستوطنين

القاهرة ـ العربي الجديد

في تكرار ملا حدث في أزمة مخالفات البناء صيف 2020، أمر الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسي وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بالنزول إلى القرى واملدن، إذا 
لزم األمر، ملواجهة ظاهرة التعدي على األراضي الزراعية وأمالك الدولة املختلفة من 
أراض ومرافق مثل الترع واملصارف وغيرها. ولم يوضح حدود مشاركة الجيش في 
هذه الحملة التي ستستغرق ستة أشهر، فيما وّجه بمنع الدعم مؤقتًا عن املخالفن.
وجاءت أوامر السيسي خالل افتتاح محطة مياه، والتي قال فيها إن هذه االعتداءات 
العهد الحالي، في نقد ضمني  كــان يمكن السكوت عليها في عهود أخــرى وليس 
لعهد الرئيس املخلوع الراحل حسني مبارك. كما وّجه انتقاداته لوزير الري محمد 
عبد العاطي: »كنتوا فن يا دكتور محمد ما تزعلش مني«، وهو ما يعكس أيضًا 
أحــد وجــوه خطابه السياسي املوجه للداخل دائــمــًا، على قاعدة أن كل اإلنــجــازات 
ــنــســب لــلــرئــيــس والـــقـــوات املــســلــحــة، أمـــا الـــتـــجـــاوزات واملــخــالــفــات فــيــتــم تحميلها 

ُ
ت

لأجهزة الحكومية، من محافظن ومحليات ووزارات قائمة على التخطيط واملرافق 
 عن 

ً
»نــزول الجيش إلزالــة التعديات«، فضال بـــ والفحص والــرصــد. ولــّوح السيسي 

تهديده اآلخر للمسؤولن التنفيذين الذين ال يستطيعون تنفيذ تعليماته بحصر 
بيانات املعتدين وتقديمها للجهات املكلفة باإلزالة. وقال: »خالل ستة أشهر أحصل 
على إنجاز إزالة جميع التعديات، وتخطروني شهرًا بشهر بما يتحقق من أعمال«.

التعليمات، فيرجح مصدر حكومي مطلع في حديٍث مع  التنفيذي لهذه  أما األثــر 
لتنفيذ  الجيش،  بــإشــراف  الحكومة  من  لجان  بتشكيل  يبدأ  أن  الجديد«،  »العربي 
عمليات الرصد على األرض. ويشير إلى أنه كان من املفترض أن يكون لدى الجيش 
علم كــامــل بها أســاســًا، مــن خــالل اآللــيــة الــجــديــدة ملــراقــبــة املــخــالــفــات على مستوى 
علنت العام املاضي بإسم »منظومة البنية املعلوماتية املكانية« 

ُ
الجمهورية، التي أ

من  املــاليــن  مــئــات  الــدولــة  عليها  أنفقت  منظومة  وهــي  املسلحة.  لــلــقــوات  التابعة 
 2011 عــام  منذ  املصرية  املناطق  لجميع  شاملة  فضائية  صــور  لــشــراء  الجنيهات 
وحــتــى اآلن، مــن بعض مقدمي الــخــدمــة الــعــاملــيــن، لتتمكن اآللــيــة مــن رصــد تطور 
الــقــدرة على إدارة  إلــى أن الحكومة ال تملك  املــصــدر  بــيــوم. ويــنــّوه  املخالفات يومًا 
هذه اآللية، علمًا بأنه سبق أن طالبت بها الوزارات واألجهزة املعنية بالرقابة على 
األراضـــي، مثل وزارات اإلســكــان والــزراعــة والسياحة والــعــدل، وكــان هناك مشروع 
إلنشائها منذ 6 سنوات لتكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء. ويكشف أن ما حدث 
املسلحة،  للقوات  الهندسية  للهيئة  إدارتها  وإسناد  الجيش  هو شراؤها لحساب 
بحجة »ضرورتها ملتابعة تقدم املشروعات القومية التي تنفذها«. وهو ما يكّرس 
بامتالك  واستئثاره  الــدولــة،  باقي جهات  للجيش على حساب  املتميزة  الوضعية 

املعلومات والبيانات الحيوية املهمة ألداء مهام كل جهة.
أما النتيجة األهم للتوجيه بتدخل الجيش فهي فتح الباب أمام الوجود العسكري 
الكثيف مرة أخرى داخل القرى واملدن الصغيرة، وسيطرته على قرارات املحافظن 
والــجــهــات الــحــكــومــيــة املــخــتــلــفــة. وتــتــمــاشــى هـــذه الــخــطــوات مــع مــا حـــدث فــي ملف 
مخالفات البناء، الذي يديره حاليًا مساعد وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر املقّرب 
املــرافــق في  ملــشــروعــات تطوير  الــدائــمــة  الجيش  إدارة  السيسي، وكــذلــك بحكم  مــن 

مبادرة »حياة كريمة«.
النيابات  إلــى  املكتشفة  املخالفات  بإحالة  السيطرة  هــذه  تبع 

ُ
ت أن  الطبيعي  ومــن 

الــعــســكــريــة إمــعــانــًا فــي ســرعــة إزالــتــهــا وتــوقــيــع الــعــقــوبــات عــلــى املــعــتــديــن بأحكام 
قضائية سريعة وغير دستورية أو شرعية، وذلك قياسًا بما حدث العام املاضي.

القدس المحتلة، رام اهلل ـ العربي الجديد

بــعــد يـــوم عــلــى اســتــشــهــاد 5 فلسطينين بــنــيــران االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي فــي بلدة 
بــيــت عــنــان شــمــال غــربــي الـــقـــدس، وفـــي بــلــدة بــرقــن جــنــوب غــربــي جــنــن، شمالي 
الضفة الغربية، استمر التوتر في القدس املحتلة والضفة، مع تواصل استفزازات 
اندلعت مواجهات عنيفة  السياق،  قــوات االحــتــالل. وفــي هــذا  املستوطنن بحماية 
واشتباكات مسلحة بن الفلسطينين وقوات االحتالل، ليل األحد - االثنن، خالل 
اقتحام مستوطنن قبر يوسف، شرق مدينة نابلس شمالي الضفة. وقالت مصادر 
»العربي الجديد« إن قوات االحتالل اقتحمت املنطقة الشرقية من نابلس  محلية لـ
لتأمن اقتحام املستوطنن القبر، حيث اندلعت مواجهات بن الشّبان الفلسطينين 
وقوات االحتالل التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز املسيل للدموع وقنابل الصوت، 
ما أوقع إصابات عدة. وذكر الهالل األحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع عدد 
من اإلصابات، بينها إصابة بالرصاص اإلسفنجي بالوجه وإصابة دهسًا بجيب 

عسكري إسرائيلي، باإلضافة إلى 7 إصابات باالختناق بالغاز املسيل للدموع.
وأشــارت املصادر إلى أنه أثناء اقتحام جيش االحتالل واملستوطنن قبر يوسف، 
ُسمع إطالق رصاص من قبل شبان فلسطينين باتجاه قوات االحتالل، إضافة إلى 
سماع صوت انفجار قنبلة محلية الصنع ألقيت داخل قبر يوسف، ما اضطر جيش 
االحتالل إلى إخالء املستوطنن، كما ُسمع انفجار عبوة ناسفة في الطريق خالل 
انسحاب الجيش واملستوطنن. وتحدثت وسائل إعالم إسرائيلية الحقًا عن إصابة 
انفجار عبوة ناسفة قربه، وآخــر جــراء إصابته بحجر في  جندي لالحتالل جــراء 

رأسه.
إلى ذلك، أقدمت قوات االحتالل، أمس، على اعتقال 5 فلسطينين من بلدة بدو شمال 
غرب القدس املحتلة، هم مجدي محمد خليل منصور، خالد محمد خليل منصور، 
أمير سمير نعمان الشيخ، محمد عبد عياش، ومحمد صالح الشيخ، وذلك بعدما 
أخطرت قوات االحتالل 20 فلسطينيًا من قرية بدو بمراجعة استخباراتها. واندلعت 
مــواجــهــات بــن الــشــبــان وقــــوات االحـــتـــالل الــتــي اقــتــحــمــت الــبــلــدة ونــفــذت عمليات 
أمــس،  املستوطنن،  استأنف مئات  ذلــك،  فــي غضون  الــتــن.  فيها بمنطقة  تمشيط 
اقتحاماتهم للمسجد األقصى بحماية قوات االحتالل الخاصة، وسط استفزازات 
للمصلن وإقامة املزيد من طقوسهم التلمودية في ساحات املسجد رافعن األعالم 
»العربي الجديد«، قيام مجموعات كبيرة  اإلسرائيلية. وأكد حراس في »األقصى«، لـ
من املقتحمن برفع أعالم دولة االحتالل في ساحات املسجد قبالة مسجد الصخرة 
وعند بواباته، خصوصًا عند بابي األسباط وامللك فيصل، وسط رقصات وصرخات 

هستيرية عند باب السلسلة وفي املنطقة املتاخمة ملصلى باب الرحمة.
وكــان أكثر مــن ألــف مستوطن شــاركــوا، أول مــن أمــس، فــي اقتحامات األقــصــى، من 
بمشاركة  ثانية  تبعتها جولة  األولـــى،  الجولة  اقتحامات  في  شــاركــوا   650 بينهم 
520 مستوطنًا. ومنذ بدء موسم األعياد اليهودية قبل أسبوع، شارك قرابة 3 آالف 
العضو  أبرزهم  الكنيست،  إلــى أعضاء في  االقتحامات، إضافة  مستوطن في هــذه 
املتطرف إيتمار بن غفير. إلى ذلك، أّكد نادي األسير الفلسطيني، أمس، أن 7 أسرى 
كايد  األســيــران  أقدمهم  اإلداري،  العتقالهم  رفضًا  الطعام  عن  إضرابهم  يواصلون 
الــفــســفــوس ومــقــداد الــقــواســمــة، الــلــذان يــواصــالن اإلضــــراب مــنــذ أكــثــر مــن شهرين، 
ا صحية تزداد خطورة. ووفق نادي األسير، فإنه إلى جانب 

ً
حيث يواجهان ظروف

الفسفوس والقواسمة، يواصل عالء األعرج إضرابه منذ 50 يومًا، وهشام أبو هواش 
منذ 42 يومًا، ورايق بشارات منذ 37 يومًا، وشادي أبو عكر منذ 34 يومًا، وحسن 

شوكة منذ نحو 8 أيام.

يتواصل تطبيق خريطة 
الحّل التي وضعها الروس 

في جنوبي سورية، مع 
التحاق منطقة حوض 

اليرموك في الريف الغربي 
لدرعا بركب التسوية
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أُحيلت سابقًا االعتداءات على أراض زراعية للنيابة العامة )خالد دسوقي/فرانس برس(

سورية  في   1961 انقالب  قائد  النحالوي،  الكريم  عبد  العقيد  يتحدث 
الفترة،  تلك  عن  الجديد«،  »العربي  مع  حوار  في  مصر،  عن  واالنفصال 
موجهًا انتقادات لجمال عبد الناصر، ومقدمًا نظرته للوضع في سورية

■ هل تتابع اليوم ما يجري في سورية؟
بالطبع، أتابع كل ما يجري في سورية من 
خالل وسائل اإلعالم، وهذا يصيبني كثيرًا 
باأللم واإلحباط على مستقبل سورية الذي 
ضّيعه البعثيون. والحقيقة أن املشكلة في 
سورية هي غياب القوى الوطنية الحقيقية 
البالد  تحكم  التي  الطغمة  فهذه  املستقلة، 
قـــوة وطنية  ضعيفة جــــدًا، ولــكــن ال تــوجــد 

حقيقية قادرة على مواجهتها.

ــة، مـــا هـــي رؤيــتــك  ــوريــ ■ لـــو كــنــت الـــيـــوم فـــي ســ
إلنقاذها؟

ــنــــي قـــوي  ــة إلــــــى رجــــــل وطــ ــ ــــوريـ ــاج سـ ــتـ ــحـ تـ
ومــســتــقــل، قــــادر عــلــى جــمــع كــل الــســوريــن، 
الخارجية،  بالدول  مرتبطة  غير  شخصية 
 مطالب الشعب السوري، وطنية 

ً
تحقق فعال

ــوفــــرت هـــذه  ولـــيـــســـت طـــائـــفـــيـــة. فــــي حـــــال تــ
الشخصية، يمكن إنقاذ سورية، لكن البالد 
في وضع صعب جــدًا، وهي أصعب مرحلة 

في حياة سورية الحديثة.

■ كيف يمكن بناء جيش وطني وقوي؟
بــنــاء  يــمــكــن  الــوطــنــيــة  اإلرادة  تـــوفـــرت  إذا 
جيش قــوي وطــنــي متماسك، ولــكــن هــذا ال 
يــتــم إال مــن خـــالل أن يــكــون الــجــيــش بعيدًا 
عن السياسة، وبعيدًا عن الحزبية، وبعيدًا 
عن املناطقية، بمعنى أن يكون هناك فصل 
كــامــل بــن الــســيــاســة والــجــيــش. وأن تكون 
ــــدود الـــبـــالد.  مــهــمــة الــجــيــش الـــدفـــاع عـــن حـ
وأن تكون قيادته من أبناء الوطن، من دون 

تأثيرات خارجية.

■ عــودة إلــى الـــوراء، مــا هــو دور النخبة التجارية 
الدمشقية في إنهاء الوحدة مع مصر العام 1961؟
هـــذه كــلــهــا تـــأويـــالت ال وجــــود لــهــا فــي تلك 
ولم  لهم دور،  يكن  لــم  فــي ســوريــة.  الحقبة 
ــد عــلــى  ــ ــم. بــــل أزيــ ــهـ يـــكـــن لـــديـــنـــا أي صـــلـــة بـ
ذلـــك أنــنــي وضــعــت بــعــض الــســيــاســيــن في 
الــقــرارات  إلــغــاء  عــن  أعلنوا  عندما  السجن، 
الــتــأمــيــنــيــة، فكيف يــكــون ذلـــك، ونــحــن على 
عــــالقــــة بـــالـــنـــخـــبـــة الــــتــــجــــاريــــة؟ هــــــذا لــيــس 

طــريــق  عـــن  بــالــجــيــش  يــتــحــّكــمــوا  أن  أرادوا 
تسهيل دخــول العلوين إلــيــه. وكــانــت لدى 
الــضــبــاط العلوين رغــبــة فــي أن تــكــون لهم 
كــلــمــة، ســاعــدهــم فـــي ذلــــك أكــــرم الــحــورانــي 
بــالــدرجــة األولــــى، وأمـــن الــحــافــظ بالدرجة 
الــثــانــيــة. كــانــت هــنــاك مــجــمــوعــة مــنــهــم في 
فــتــرة الــوحــدة فــي مــصــر، شــّكــلــوا خلية من 

أجل فصل الوحدة وأخذ الحكم واستالمه.

■ هل كان هناك مزاج طائفي في الجيش السوري 
في الستينيات؟

لم يكن هذا األمر في بداية تأسيس الجيش. 
 لم تشهد حالة طائفية، لكن 

ً
وسورية أصال

األمــر حقيقة بــدأ بشكل واضــح بعد 1963، 
أي بعد وصول البعثين إلى الحكم.

■ هل تعتقد أن حافظ األسد كان على عالقة مع 
السيطرة  من  تمكن  البريطانية، وكيف  املخابرات 

على الجيش بعد عدة انقالبات؟
كــل مــا يمكن قــولــه فــي هــذا األمـــر أن حافظ 
ــد ســـافـــر إلــــى لـــنـــدن مـــع مــجــمــوعــة من  ــ األسـ
واختفى   ،1960 عــام  منتصف  فــي  الضباط 
من 48 إلى 72 ساعة، تم إعالم القيادة باألمر 
في ذلك الوقت. وبقيت هذه الساعات مخفية 
ومجهولة مــن حــيــاة األســـد. وقــد تمكن من 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــيـــش لـــغـــيـــاب الــنــخــبــة 
الــجــيــش من  الــوطــنــيــة، وتــفــريــغ  السياسية 

صحيحًا إطالقًا.
»انــقــالب 28 سبتمبر« على  اعتماد  كــان  ملـــاذا   ■

الضباط الدمشقيني؟
أريد  للتاريخ.  الحديث  هــذا  أن يكون  يجب 
أن أوضح أمرًا في غاية األهمية، أن الضباط 
ــون  الـــدمـــشـــقـــيـــن، أو »الـــــشـــــوام« كـــمـــا يــســمَّ
أحيانًا، هم األقل انتسابًا لأحزاب من بقية 
الضباط، وهم األغلبية في الجيش في تلك 
الفترة. وبالتالي، كان االعتماد عليهم أكثر 

 لجهة إبعاد السياسة عن الجيش.
ً
أهمية

■ مــــا هــــي الـــــــدول اإلقــلــيــمــيــة الـــالعـــبـــة فــــي فــتــرة 
الستينيات في سورية، وماذا كانت أهدافها؟

دول كــثــيــرة كــانــت تــريــد اســتــمــالــة ســوريــة 
أو تــوســيــع نــفــوذهــا، فـــي مــقــدمــتــهــا تركيا 
واألردن  والـــــــعـــــــراق  ــر  ــ ــــصـ ومـ ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وإســ
والسعودية. كانت كل واحدة من هذه الدول 
تريد ضم سورية إلى تحالفاتها، وجعلها 
جزءًا من األحالف املوجودة في ذلك الوقت. 
ــة تـــتـــطـــّور ثــقــافــيــًا وســيــاســيــًا  كـــانـــت ســـوريـ
سّباقة  كانت  عسكريًا،  وحتى  واقتصاديًا، 
فـــي دعـــم حـــركـــات الــتــحــّرر الــعــربــي ونــبــض 
ــة الــعــربــيــة، لــــذا كـــانـــت لــلــســيــطــرة على  ــ األمـ

سورية أبعاد على كل املنطقة.
■ كم كان عدد الضباط الدمشقيني في املؤسسات 
ــرات فـــــي الــخــمــســيــنــيــات  ــ ــ ــاب ــ ــخــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة واملــ

والستينيات، وملاذا تراجع دورهم الحقًا؟

ليس هناك تقدير دقيق بشكل قاطع، ولكن 
كانوا  الدمشقين  الضباط  إن  القول  يمكن 
بن 35 و40 في املائة في الجيش، وأقل من 
هذا في املخابرات. وقد شهدت الستينيات 
تراجعًا واضحًا في أعدادهم، والسبب أنهم 
الضغط  يتم  وكـــان  لــأحــزاب،  ينتسبون  ال 
عليهم ومالحقتهم إلخراجهم من الجيش، 

من أجل تسييسه، وهذا ما حدث الحقًا.

■ ما سبب كثرة االنقالبات في الجيش السوري، 
وهـــل تــحــالــف الــضــبــاط الــدمــشــقــيــون مـــع الطبقة 

التجارية في فترة معينة؟
هــو تــجــاذب الــنــخــب الــســيــاســيــة ومــحــاولــة 
سيطرتها على الجيش، عن طريق الضباط 
ــيـــن. لم  ــتـــراكـ الـــحـــزبـــيـــن، وخـــصـــوصـــًا االشـ
يــحــدث تــحــالــف بـــن الــضــبــاط الــدمــشــقــيــن 
والــطــبــقــة الــتــجــاريــة مــطــلــقــًا. لـــأســـف، هــذه 
ـــم الـــضـــبـــاط بــأنــهــم  ـــل وصـ إشــــاعــــات مـــن أجـ

كانوا دمى بأيدي غيرهم.

■ مـــا األســـبـــاب الــتــي دفــعــت الــعــلــويــني لــاللــتــحــاق 
بــالــجــيــش، وهــــل كــــان أمــــني الــحــافــظ ونــــور الــديــن 
األتـــاســـي واجـــهـــة لــتــســلــل الــضــبــاط الــعــلــويــني إلــى 

الجيش؟
ــّبـــبـــوا بـــدمـــار  هــــنــــاك أربــــعــــة أشــــخــــاص تـــسـ
سورية: أكرم الحوراني، أمن الحافظ، عبد 
الغني قنوت، مصطفى حمدون. أعتقد أنهم 

الوطنين، وعــدم تغليب املصلحة  ضباطه 
السيطرة  مــن  األمـــور مكنته  الوطنية. هــذه 

على الحكم.

■ ما هي ميزات الجيش السوري وخصوصيته؟
ال يــوجــد عــنــدي عــلــم فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة. 
قــويــًا،  كـــان  الخمسينيات  فــي  لــكــن جيشنا 
وأستطيع  دائـــم.  بشكل  الــتــدريــبــات  يتلقى 
الــقــول إن تــكــافــؤا كـــان، فــي تلك الــفــتــرة، مع 
العدو الصهيوني. كنا دائمًا في اشتباكات 
ا نكبدهم خسائر 

ّ
مستمرة على الجبهة، وكن

كثيرة، ومعركة تل النيرب شاهدة على هذا. 
أكــثــر مــن مــائــة صهيوني،  قتلنا وجــرحــنــا 
إلى تدميرنا عشرات املجنزرات.  باإلضافة 
كنا نرفض وقف إطالق النار أحيانًا، حتى 

يتدخل مسؤولو األمم املتحدة.

■ من وحي التجربة والتأثير لك في حقبة الوحدة 
واالنــفــصــال، هل ما زلــت تعتقد أنــك على صواب 

في مسألة االنفصال؟
الحدث  ألن  كنتيجة،  باألمر  أتحدث  دعني 
بعيد جدًا، وفيه تفاصيل كثيرة. وهو أننا 
لــم نــقــم بــاالنــفــصــال كــضــبــاط ســـوريـــن، بل 
جمال عبد الناصر هو من قام باالنفصال 
من خالل إعالنه الحرب على سورية، وآمل 
أتمّكن من كتابة )ونــشــر( كل ما يتعلق  أن 
بــهــذه الــحــقــبــة بــعــمــق ودقــــة، فــهــذه املــرحــلــة 

تعني الكثير لسورية.

■ دائمًا ما كنت تتحامل على عبد الناصر، ودائمًا 
ما تحمله مسؤولية كل شيء. ملاذا؟

على اإلطالق، ليس هناك أي خالف شخصي 
ــــة، شــخــصــيــة  ــانـ ــ ــــأمـ ــهــــو، ولـ ــــع الـــــرجـــــل، فــ مـ
ابـــة وقـــــادرة عــلــى اســتــلــهــام الجماهير 

ّ
جـــذ

ــان ذا  بــالــخــطــابــات والــتــأثــيــر عــلــيــهــم، بــل كـ
خــلــق رفـــيـــع، ولــيــســت لــديــه عــلــى املــســتــوى 
الشخصي أي تصرفات غير أخالقية، لكن 
أعــمــالــه كــانــت ســيــئــة فـــي ســـوريـــة وفـــي كل 

العالم العربي.

باستثناء  معطيات  مــن  هــل  مـــاذا،  مثل  ■ سيئة 
خالفات الوحدة واالنفصال؟

ــه مــرتــجــلــة، تــفــتــقــر إلــى  ــراراتــ كـــانـــت أكـــثـــر قــ
الحكمة أو العمق الحقيقي في فهم األمور. 
كــــان هــنــاك ســــوء تــقــديــر فـــي املـــوقـــف. رجــل 
يغامر ببالده وبالدول األخرى، فالسياسي 
ال يعمل بــهــذه الــطــريــقــة، ومــن مــقــوالتــه في 
في   70 النجاح  نسبة  كانت  »إذا  السياسة 
وأتحّمل  بالعمل،  ألقـــوم  يكفي  فــهــذا  املــائــة 
نــســبــة 30 فـــي املـــائـــة فــــشــــل...«. تــســّبــب عبد 
الناصر بالذهاب إلى اليمن بمقتل 20 ألف 
ضابط وجندي من الجيش املصري، وذهب 
ــبـــاط املــهــنــيــن  ــن الـــضـ فــــي الـــيـــمـــن خـــيـــرة مــ
املتمرسن. هل كان الذهاب إلى هناك قرارًا 
صائبًا؟ وإذا كــان عروبيًا وحــدويــًا، فلماذا 
ــان يــعــادي  ــ فــصــل مــصــر عـــن الــــســــودان، وكـ
من  فما مصلحته  العربية،  األنظمة  معظم 
هذا العداء ومن يخدم؟ كانت أمامه فرصة 
تاريخية في سورية، وقّدم الشعب السوري 
لــه ســوريــة على طبق مــن ذهـــب، لكنه خان 
األمانة. هّمه املؤامرات داخل الدول العربية 
من أجــل زعزعتها، بــداًل من أن يتعامل مع 

هذه الدول. هل هذه سياسة.

■ لكن الكل يعرف أن نهج عبد الناصر عروبي؟
كــيــف يــكــون نهجًا عــروبــيــًا، وقـــد طــلــب منه 
أجـــــل حــمــايــة  مــــن  عـــســـكـــريـــًا  دعــــمــــًا  األردن 
الحدود مع االحتالل اإلسرائيلي، وكان رده 
الرفض القاطع، وقال لهم »هذه مشكلتكم!«. 
الهند ويوغسالفيا  نّبهت   ،1967 في حرب 
ستقوم  إسرائيل  أن  الناصر  عبد  وروسيا 
روه 

ّ
ــة، وحـــــــذ ــ ــــوريـ بـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــصـــر وسـ

مــن الــضــربــة اإلســرائــيــلــيــة، وتــجــاهــل األمــر 
النكسة. ولــوال اإلنــذار السوفييتي  ووقعت 
آنـــذاك لوصلت إسرائيل إلــى الــقــاهــرة. عبد 

 للحكم.
ً
الناصر لم يكن أهال

عبد الكريم 
النحالوي

أربعة أشخاص تسـببوا 
بدمار سورية

عبد النـاصر لم يكن أهـًال 
للحكم وخان األمانة

حافظ األسـد سـيطر 
على الجيـش لغيـاب 

النخبة السـياسـية 
الوطنية

¶ من مواليد دمشق 

عام 1926. التحق بالكلية 
الحربية في 1948 وتخرج 

عام 1950. تدرج في الرتب 
العسكرية حتى وصل إلى 

رتبة عقيد أركان حرب.
¶ شغل مناصب عسكرية 

عدة، بينها مدير مكتب 
حاكم »اإلقليم الشمالي 
في الجمهورية العربية 
المتحدة« عبد الحكيم 

عامر.
¶ قاد انقالب إنهاء 

الوحدة بين مصر وسورية 
في 28 سبتمبر/ أيلول 

1961، ثم قاد انقالبًا ثانيًا 
في 28 مارس/ آذار 1962. 
في 8 مارس 1963 وقع 
انقالب جديد أسفر عن 

استالم البعث السلطة 
وإبعاد النحالوي خارج 

البالد.

سيرة

أجراها من لندنمقابلة
عبداهلل الغضوي، محمد حاج بكري

النحالوي: المشكلة في 
سورية غياب القوى 
الوطنية المستقلة 

)العربي الجديد(

إذا كان قد  ردًا على سؤال حول ما 
سورية  بين  الوحدة  فترة  عن  كتب 
 1958 العام  في  أعلنت  التي  ومصر 
العربية  »الجمهورية  مسمى  تحت 
االنفصال  حدث  عن  ثم  المتحدة«، 
 ،1961 العام  من  سبتمبر/أيلول  في 
سورية،  في  »االنقالب«  قائد  يؤكد 
الــنــحــالوي،  الــكــريــم  عــبــد  العقيد 
الكثير  كتب  أنه  الجديد«،  لـ»العربي 
عن هذه الحقبة الحيوية والعصيبة 
أن  يضيف  لكنه  ســوريــة،  تاريخ  من 
الظروف لم تتح له نشر ما كتب، مع 

إعرابه عن تطلعه إلى إصداره.

تأريخ حقبة 
الوحدة



مرحلة عدم يقين بعد االنتخابات التشريعية

ألمانيا: زمن التحالفات الصعبة
برلين ـ العربي الجديد

التي  انتهت االنتخابات األملانية 
األحــــــد،  أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  ــــت  ــريـ ــ أجـ
بــرجــحــان كــفــة الــيــســار عــلــى كفة 
الـــيـــمـــن، مــــع تـــصـــدر الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
وفــوزه  املــائــة(  في   25.7( النتائج  االشتراكي 
ــاد املـــســـيـــحـــي؛  ــ ــحــ ــ ــارق طـــفـــيـــف عـــلـــى االتــ ــ ــفـ ــ بـ
البافاري  والــحــزب  الديمقراطي«  »املسيحي 
»االجتماعي املسيحي« )24.1 في املائة(. لكن 
الــبــاد فــي الفترة  قــيــادة األول  ذلــك ال يعني 
املــقــبــلــة، إذ إن الــنــتــائــج الــضــعــيــفــة املــحــقــقــة 
ــزان الــــقــــوة غــيــر  ــيــ ــة ومــ ــرذمـ ــشـ واألصـــــــــوات املـ
الــــواضــــح، فــرضــت مــشــهــدًا غــامــضــا ومــعــقــدًا 
سيجعل مفاوضات تشكيل ائتاف حكومي 
الــدخــول  فــي غــايــة الصعوبة ويحتم مــجــددًا 
فـــي لــعــبــة تــحــالــف ثــاثــي وربـــمـــا أكـــثـــر، قبل 
ــل الـــــــذي ســيــحــل  ــبـ ــقـ ــار املـ ــتـــشـ تــنــصــيــب املـــسـ
الباد على  قــادت  التي  أنجيا ميركل  مكان 
مــدى 16 عــامــا. وللوصول إلــى هــذه املرحلة، 
ــاء األوروبـــــيـــــون  ــركــ ســيــحــتــاج األملـــــــان والــــشــ
والدوليون للتحلي بالصبر، إذ قد تستغرق 
العملية أشهرًا عــدة كما حصل سابقا.  هــذه 
وبينما أكــد زعيم الــحــزب االشــتــراكــي أوالف 
شــولــتــز، أحــقــيــتــه بــمــنــصــب املــســتــشــار، ولــم 
يتخل مرشح االتحاد املسيحي أرمن الشيت 
عن املنصب على الرغم من االنتكاسة القوية 
ملــعــســكــره، فـــإن حــســم األمـــر ســيــكــون مرهونا 
الــذي  الخضر  بـــإرادة حزبن صغيرين، هما 
احـــتـــل املـــركـــز الــثــالــث بــنــســبــة 14.8 بــاملــائــة، 
والــديــمــقــراطــي الــحــر الـــذي حصل على 11.5 
باملائة، واللذان باتا بمثابة »صانعي ملوك«، 
عــلــى حـــد وصـــف صــحــيــفــة »بــيــلــد« األملــانــيــة 
ــــس اإلثــــنــــن، وســيــضــطــر كــــل مــــن الشــيــت  أمـ

وشولتز للتودد لهما.
ــي املــــحــــافــــظــــون )االتــــــحــــــاد املـــســـيـــحـــي(  ــنــ ومــ
ــــن أمـــس  ــة انـــتـــخـــابـــيـــة أول مـ ــمـ ــزيـ ــــوأ هـ ــــأسـ بـ
فقط  املائة  في   24,1 األحــد، بحصولهم على 
مـــن األصــــــوات بــتــراجــع تــســع نـــقـــاط مــقــارنــة 
باالنتخابات التشريعية في العام 2017 التي 
ــــوات.  ــازوا فــيــهــا 32.9 فـــي املـــائـــة مـــن األصـ ــ حـ
وســـيـــكـــون لـــاتـــحـــاد املــســيــحــي 196 نــائــبــا، 
املــاضــيــة. ولم  الـــدورة  بخسارة 50 نائبا عــن 
يــســبــق لــلــمــحــافــظــن أن ســجــلــوا نــســبــة تقل 
عن 30 في املائة. ويشكل ذلك انتكاسة قوية 
ملعسكر ميركل في وقــت تستعد لانسحاب 
مـــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة. وأقــــر الشــيــت أمــس 
بمسؤوليته عن خسارة االنتخابات األملانية، 
معتبرًا في تصريحات له أن حزب املحافظن 

»يحتاج إلى تجديد«.
ــزب االشـــــتـــــراكـــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي املــــــقــــــابــــــل، جـــــــــاء الـ ــ ــ فـ
في   25,7 بنسبة  الطليعة  فــي  الــديــمــقــراطــي 
املــائــة مــن األصــــوات، وبــذلــك سيكون لــه 206 
نـــــواب فـــي الـــبـــونـــدســـتـــاغ، بــعــد ســـنـــوات من 
الضمور النسبي للحزب العريق، وهو الذي 
أسابيع  الـــرأي حتى  استطاعات  تمنحه  لــم 
قليلة قبل االنتخابات العامة أكثر من 16 في 
املائة من األصوات، ليتقدم في فترة قياسية 
أكثر من 9 في املائة. علما بأنه لم يحصل أي 
حزب فائز في االنتخابات الوطنية األملانية 
سابقا على أقل من 31 في املائة من األصوات.

ــل خــلــف هـــذيـــن الـــحـــزبـــن الـــلـــذيـــن حكما  وحــ
أملــانــيــا مـــن دون انــقــطــاع مــنــذ فــتــرة مـــا بعد 
الـــحـــرب، وأحــيــانــا مــعــا فــي »تــحــالــف كــبــيــر«، 
)الديمقراطي  الليبراليون  ثم  الخضر  حــزب 
»الخضر«، فعلى الرغم من  الحر(. وبالنسبة لـ
الخيبة بشكل عام، إذ كان يأمل بتحقيق قفزة 
أكبر في األرقـــام؛ فإنه يعد من أكثر األحــزاب 
املستفيدة، وحصل على زيــادة في األصوات 
بانتخابات  مــقــارنــة  املــائــة،  فــي   5.9 نسبتها 
املائة، وسيمثله  14.8 في  ونــال  العام 2017، 
118 نائبا في البوندستاغ )67 نائبا حاليا(.

أما »الليبرالي الحر«، والذي استطاع تحقيق 
ــقـــدم بــســيــط فــــي األرقـــــــــام؛ 11.5 فــــي املـــائـــة  تـ
انــتــخــابــات 2017؛  املــائــة فــي  مقابل 10.7 فــي 
فسيمثله في البوندستاغ املقبل 92 نائبا، أي 
 .2017 العام  انتخابات  نائبا عن   12 بــزيــادة 
واألهـــم مــن ذلــك أن »الليبرالي« فــرض نفسه 
مبدئيا شريكا ثابتا في أي تحالف حكومي 
ــفـــرز أن تــحــالــف  ــّن الـ ــك بــعــدمــا بــ ــ مــقــبــل، وذلـ
»االشتراكي« و»الخضر« و»اليسار« )الحزب 
األخير أقصي عمليا من البرملان لعدم تخطيه 
العتبة االنتخابية وهي 5 في املائة( لن يكون 

كافيا لتشكيل ائتاف حكومي اتحادي.
الشعبوي  اليميني  الحزب  تمّكن  من جهته، 
»الــبــديــل مــن أجـــل أملــانــيــا« مــن الــحــفــاظ على 
حـــضـــوره فـــي الــبــونــدســتــاغ، وبــقــيــت أرقــامــه 
صامدة فوق 10 في املائة، على الرغم من كل 
الخافات الداخلية التي عصفت بن قيادييه 
خـــال الــســنــوات األربــــع املــاضــيــة، وهـــو الــذي 
الواليات  كل بشكل عام على حضوره في 

ّ
يت

ــراجــــع مـــن املـــركـــز الـــثـــالـــث إلــى  الـــشـــرقـــيـــة، وتــ
تــقــدم »الــخــضــر« و»الليبرالي  الــخــامــس، مــع 

الحر«.
يشار إلى أن البوندستاغ املقبل سيضم عددًا 
أكــبــر مــن األعــضــاء أكــثــر مــن أي وقــت مضى، 
نــائــبــا، مــتــجــاوزًا  الــنــواب 735  وسيبلغ عـــدد 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق الــبــالــغ 709 نـــواب 
قالته  ما  2017، بحسب  العام  انتخابات  في 
األغلبية  وبذلك ستكون  االنتخابية.  اللجنة 

املطلقة من أعضاء البرملان 568 نائبا.

لعبة البوكر
ويبدو التوصل إلى غالبية معقدًا جدًا هذه 
املــرة؛ ألنها ينبغي أن تشمل ثاثة أحــزاب، 
وهــــو أمــــر غــيــر مــســبــوق مــنــذ 1950 بسبب 
تشرذم األصــوات. وفي السياق، قالت مجلة 
»دير شبيغل«: »لعبة البوكر بدأت«، مضيفة: 
»بــعــد الــتــصــويــت تــبــقــى األســئــلــة الــرئــيــســة 
املستشار؟  منصب  سيتولى  مــن  مفتوحة: 
ما طبيعة التحالف الذي سيحكم الباد في 

املستقبل؟«.
وسينحصر الصراع على منصب املستشار 
بـــن مـــرشـــح »االشــــتــــراكــــي« أوالف شــولــتــز، 
ومرشح »االتحاد املسيحي« أرمن الشيت، 
الذي أعلن أيضا، ورغم خسارة حزبه بفارق 
1.6 في املائة من األصوات أمام »االشتراكي«، 
نــيــتــه تشكيل ائــتــاف حــكــومــي يــضــمــه إلــى 

جانب »الخضر« و»الليبرالي الحر«. 

ثالثة خيارات
ومــع تقلص أرقــام بعض األحـــزاب، ستكون 
هـــــنـــــاك ثـــــاثـــــة خـــــــيـــــــارات أســـــاســـــيـــــة حــــول 
االتــــحــــادي؛ األول ما  الــحــكــومــي  الــتــحــالــف 
ــــرور«، أي بن  ــارات املـ »تــحــالــف إشــ يــعــرف بـــ
ــر«  »االشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي« و»الـــخـــضـ
و»الــلــيــبــرالــي الـــحـــر«، ويــمــثــلــه مــا مجموعه 
ــتــــاف جــامــيــكــا«،  416 نـــائـــبـــا. والـــثـــانـــي »ائــ
ويـــضـــم »االتــــحــــاد املــســيــحــي« و»الـــخـــضـــر« 
و»الــلــيــبــرالــي الــحــر«، ويــضــم 406 نـــواب في 
الــبــونــدســتــاغ. ويــمــيــل حـــزب الــخــضــر نحو 
يفضل  بينما  الديمقراطين،  االشــتــراكــيــن 
كتلة  مع  التقارب  الحر  الديمقراطي  الحزب 
االتحاد، لكن لم يستبعد أي منهما التحالف 
للرأي  كــان. وأظهر استطاع  مع أي فصيل 
نشر نتائجه معهد »يــوغــوف« ليل األحــد - 
الخيار  تحبذ  الناخبن  غالبية  أن  اإلثــنــن، 
املائة أن أوالف شولتز  األول. ويــرى 43 في 

يجب أن يصبح مستشارًا.
أمـــا الــخــيــار الــثــالــث فــهــو »تــحــالــف أملــانــيــا«، 
ــي  ــراكــ ــتــ بــــن »االتـــــحـــــاد املـــســـيـــحـــي« و»االشــ
يعني  ما  الحر«،  و»الليبرالي  الديمقراطي« 
الــكــبــيــر« املنتهية واليــتــه  تــكــرار »االئـــتـــاف 
بـــن كــتــلــة االتــــحــــاد والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
االشتراكي، والذي حكم أملانيا ملدة 12 عاما 
مــضــت، ولــكــن لــيــســت هــنــاك رغــبــة واضــحــة 
فــي تــكــرار التحالف حاليا بعد ســنــوات من 

الخاف الحكومي.
الجميع  قــال الشيت: »يعتقد  السياق،  وفــي 
ــتــــاف الــكــبــيــر غــيــر مـــرجـــح في  أن هــــذا االئــ
املستقبل بغض النظر عمن يحتل املرتبتن 
األولــــى والــثــانــيــة. نــحــن بــحــاجــة إلـــى بــدايــة 
نتيجته  من  الرغم  وعلى  حقيقية«.  جديدة 
بــدا الشيت غير مستعد  لــآمــال«،  »املخيبة 

لــلــجــلــوس بـــن مــقــاعــد املـــعـــارضـــة. إذ قـــال: 
حكومة«.  لبناء  جهودنا  قــصــارى  »سنبذل 
وأضاف محاواًل اجتذاب األحزاب الصغيرة 
»لم يكن املستشار دائما من الحزب صاحب 
املركز األول. أريد حكومة كل شريك فيها له 
سلط األضواء فيها 

ُ
دور وظاهر، ال حكومة ت
على املستشار فحسب«.

ــيـــن  ــراكـ ــتـ ــــي املـــــقـــــابـــــل، وبــــالــــنــــســــبــــة لـــاشـ فــ
ــة، إذ قـــال  ــ ــحـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن األمــــــــور واضـ
زعيمهم البالغ 63 عاما أول من أمــس: »من 
لنا،  املواطنن صوتوا  الكثير من  أن  املؤكد 
ألنهم  الحكومة،  فــي  تغييرًا  يــريــدون  ألنهم 
يـــريـــدون أن يــكــون املــســتــشــار املــقــبــل أوالف 
شولتز«. وأمس اإلثنن، ذهب شولتز أبعد 
من ذلك، ورأى أن على املحافظن أن ينضموا 
إلــــى صـــفـــوف املـــعـــارضـــة بــعــد حــلــولــهــم في 
الثانية. وأكــد شولتز في مقر حزبه  املرتبة 
أن »الحزب املسيحي الديمقراطي واالتحاد 
لم  الــبــافــاري(  )الــفــرع  املسيحي  االجتماعي 
يــخــســرا أصـــواتـــا فــحــســب، بــل تلقيا رســالــة 
مـــن املـــواطـــنـــن مــفــادهــا بـــأنـــه ال يــنــبــغــي أن 
ــل فـــي املـــعـــارضـــة«.  يــكــونــا فـــي الــحــكــومــة، بـ
وزير  للمستشارة،  الحالي  النائب  وأضــاف 
ــال أن »الــنــاخــبــن أعـــربـــوا عـــن خــيــاراتــهــم  املــ
بـــوضـــوح وقـــالـــوا كلمتهم بــشــأن مـــن يجب 
املقبلة من خــال تعزيز  الحكومة  أن يشكل 
الديمقراطيون  االشتراكيون  أحـــزاب:  ثاثة 
والــخــضــر والــلــيــبــرالــيــون«. وأوضــــح »يــقــوم 
تفويضنا على القيام بما يريده املواطنون« 
مــشــيــرًا إلـــى أنـــه »بــعــد 16 عــامــا فــي السلطة 
عــلــى املــحــافــظــن فـــي حــــزب أنــجــيــا مــيــركــل 

االنتقال إلى املعارضة«.
الحر،  الديمقراطي  الــحــزب  بــدا زعيم  بـــدوره، 
كريستيان ليندنر، حريصا على الحكم، حيث 
أشـــار إلــى أن حــزبــه وحـــزب الخضر يجب أن 
ــى. وقــــال لــيــنــدنــر بعد  ــ يــتــخــذا الــخــطــوة األولــ
ــان  االنــتــخــابــات »حـــوالـــي 75 بــاملــائــة مـــن األملـ
لـــم يــصــوتــوا لــحــزب املــســتــشــار املــقــبــل. لــذلــك 
الخضر  يتحدث  أن  املستحسن  من  يكون  قد 
والديمقراطيون األحرار مع بعضهم البعض 

أواًل لوضع أساس املرحلة املقبلة«.

حكومة قبل عيد الميالد
ــات لــتــشــكــيــل  ــادثــ ــحــ وفـــــي أملــــانــــيــــا، تــــــدور املــ
حــكــومــة جـــديـــدة بـــن األحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
فقط. فعقب االنتخابات التشريعية السابقة 
فـــي 2017، لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــــى االئــتــاف 
الــحــكــومــي الــــواســــع الـــحـــالـــي إال بــعــد ستة 
أشهر، ما أدى إلى شلل سياسي في أملانيا، 
األوروبــيــة.  القضايا  وال سيما على صعيد 
ويمن  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  لكن 
الـــوســـط أكــــدا أنــهــمــا يــســعــيــان إلـــى بـــّت أمــر 
األنــظــار  وتبقى  املــيــاد،  عيد  قبل  الحكومة 
في  كــانــا سينجحان  إذا  مــا  ملعرفة  موجهة 
ذلك. وقال الشيت: »ستتولى أملانيا رئاسة 
يــنــبــغــي  لـــــذا  فــــي 2022،  الـــســـبـــع  مـــجـــمـــوعـــة 
ــل إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة بــســرعــة  ــتــــوصــ الــ
كبيرة«. بـــدوره، شــدد شولتز أمــس على أن 
من  الــرغــم  على  سياسيا  »مستقرة«  أملانيا 
الــشــكــوك املــرتــبــطــة بــاملــفــاوضــات الحساسة 
تعلموا  أن  »عليكم  وقـــال:  ائــتــاف.  لتشكيل 
ولطاملا  تحالفات  شكلت  لطاملا  أملانيا  بــأن 

كانت مستقرة«.
وبالنسبة ألقدم حزب في أملانيا )االشتراكي 
الــديــمــقــراطــي(، ســتــشــكــل األســابــيــع املقبلة 
وضع  االنتخابية  الحملة  فــطــوال  اخــتــبــارًا. 
الديمقراطيون حدًا للخافات  االشتراكيون 
والوسطي،  اليساري  التيارين  بن  القديمة 
في  الحالي  االقتصاد  وزيــر  لزعيمهم  دعما 
ستكون  كيف  لكن  مــيــركــل.  أنجيا  حكومة 
ــال اضـــطـــر أوالف  ــ فــــي حـ الــــحــــزب  فـــعـــل  ردة 
شــولــتــز إلـــى الــتــخــلــي عـــن نــصــف بــرنــامــجــه 
الســتــمــالــة الــيــمــن الــلــيــبــرالــي؟ كــمــا ســألــت 
إذ إن  تــســايــتــونــغ«،  صحيفة »ســودويــتــشــه 
الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي لـــن يــقــبــل بــتــاتــا بــزيــادة 
يريدها  التي  األغنياء  أغنى  على  الضرائب 
الــحــزب االشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي والخضر. 
وشددت الصحيفة على أنه في نهاية املطاف 
ــــاف لــتــصــويــت  ــتــ ــ ســـيـــخـــضـــع تـــشـــكـــيـــل االئــ

أعضاء الحزب االشتراكي الديمقراطي.
من جهة أخــرى، حــاول شولتز أمس طمئنة 
ستوفر  بقيادته  حكومة  إن  بقوله  أمــيــركــا، 
العاقات عبر  املتحدة استمرارية  للواليات 
املهم  »مــن  للصحافين:  وأضـــاف  األطلسي. 
خطورة،  يــزداد  عالم  في  كديمقراطيات  لنا 
أن نعمل معا، حتى لو كانت لدينا خافات 
في بعض املسائل«. وبعد حمات انتخابية 
على  الداخلي، سيتعن  الشأن  على  تركزت 
حلفاء برلن في أوروبا وخارجها االنتظار 
الـــحـــكـــومـــة  ــانــــت  ــا إذا كــ ــ لـــشـــهـــور ملـــعـــرفـــة مـ
القضايا  فــي  لــانــخــراط  الــجــديــدة مستعدة 

الخارجية بالدرجة التي يرغبون فيها.
وفي املحصلة، ستعيش برلن خال الفترة 
املقبلة مرحلة من الترقب، مع بدء املفاوضات 
املتعلقة بتشكيل الحكومة املقبلة، وانتظار 
املقبل ألملانيا  معرفة من سيكون املستشار 
فــي تصريف  الــتــي ستستمر  ملــيــركــل،  خلفا 
ــتـــرة املــقــبــلــة وحـــتـــى مــا  ــفـ ــــال الـ األعــــمــــال خـ
للبوندستاغ  األولــــى  الجلسة  انــعــقــاد  بــعــد 
أكتوبر/  26 يــوم  واملــقــررة  املنتخب حديثا، 

تشرين األول املقبل.

8
سياسة

بعض القياديني في الحزب »املسيحي الديمقراطي« خسروا في التصويت 
املباشر )الصوت األول( لصالح مرشحي الحزب االشتراكي. فقد خسر وزير 
االقتصاد بيتر ألتماير، أمام وزير الخارجية هايكو ماس. في حني لم تتمكن 
الزعيمة السابقة للحزب وزيرة الدفاع أنغريت كرامب كارنبور )الصورة( من 
الفوز في التصويت املباشر مقابل مرشح »االشتراكي«، إال أنها تمكنت من 

الكسب في األصوات الثانية، وحصدت مقعدًا في البوندستاغ املقبل.

حقق الحزب االشتراكي الديمقراطي انتصارًا في االنتخابات املحلية بوالية 
غيفاي  فرانسيسكا  برلني  بلدية  لرئاسة  الحزب  مرشحة  فــازت  إذ  برلني، 
الهزيمة بخصميها من  ــوات، ملحقة  املائة من األصـ بــــ21.4 في  )الــصــورة( 
حزب الخضر )18.9 في املائة(، واالتحاد املسيحي الديمقراطي )18.1 في 
بوالية  املحلية  االنتخابات  في  مريحًا  فــوزًا  االشتراكي  كذلك، حقق  املائة(. 

ماكلنبورغ فوربومرن، وهو ما سيمكنه من قيادة حكومتي الواليتني.

في  »االستمرارية«  على  الحفاظ  في  أمله  اإلثنني عن  أمــس  الكرملني  أعــرب 
العالقات مع برلني، غداة االنتخابات التشريعية األملانية التي فاز فيها الحزب 
الكرملني دميتري بيسكوف  باسم  املتحدث  الديمقراطي. وقال  االشتراكي 
)الصورة( للصحافيني: »نعول طبعًا على االستمرارية في عالقاتنا الثنائية. 
أن  »نــحــن نعي  العالقة وتــنــمــو«. وأضـــاف  أن تتواصل هــذه  مــن مصلحتنا 

عملية تشكيل ائتالف ستكون طويلة ومعقدة، سنرى كيف ستسير«.

خسارة 
في 

التصويت 
المباشر

المحافظون 
يفشلون 

في انتخابات 
محلية بواليتين

روسيا تريد 
»االستمرارية« 

في
 العالقات

تدخل ألمانيا في مرحلة عدم يقين نسبي مع مداوالت صعبة متوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة إثر االنتخابات التشريعية 
التي تقدم االشتراكيون الديمقراطيون فيها بشكل طفيف على المحافظين. وفي ظل عدم تحقيق أي من الحزبين أغلبية 

كبيرة، فإن النتيجة المرجحة ستكون تحالفًا ثالثيًا، على أن يشمل الحزبين األصغر الخضر والديمقراطي الحر

أقر الشيت أمس بمسؤوليته عن خسارة حزبه االنتخابات األلمانية )إينا فاسبندر/فرانس برس(

■  الصراع على منصب المستشار ينحصر بين أوالف شولتز وأرمين الشيت...
     والرهان على حزبي »الخضر« و»الديمقراطي الحر«

■  لم يحصل أي حزب فائز في االنتخابات الوطنية األلمانية سابقًا على أقل 
     من 31 في المائة من األصوات
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