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عام شاق 
في تونس

تتعّرض جالود 
العتداءات يومية بغية 

تهجير أهلها

جال 200 مستوطن 
في حوارة وهتفوا 

»الموت للعرب«

أجهزة الدولة في 
العراق أضعف من 

المجموعات المسلّحة

للحديث تتمة...

ترهيب في الضفة

خصوصًا  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  المستوطنين  اعتداءات  وتيرة  تصاعدت 
في حوارة  وجالود، في الفترة األخيرة، وسط تراٍخ مقصود من سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي التي تؤمن لهم الحماية. ويؤشر ذلك إلى وضوح خطط التمدد االستيطاني 

التي تنفذها الحكومة اإلسرائيلية

نابلس ـ سامر خويرة

عاش الفلسطينيون، تحديدًا سكان 
الــريــف الــجــنــوبــي ملــحــافــظــة نابلس 
شمالي الضفة الغربية املحتلة، أيام 
ها 

ّ
شن عنيفة  هــجــمــات  جــــّراء  حقيقية  رعـــب 

مــســتــوطــنــون عــلــى مــنــازلــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، 
ــات  ــمـ خـــــــــال األيـــــــــــــام املــــــاضــــــيــــــة. وهـــــــــي هـــجـ
ــح لــلــتــمــّدد  ــ ــ ــار مـــخـــطـــط واضـ ــ ــ تــــصــــّب فــــي إطـ
يعرف  لم  متتالية  ليال  لثاث  االستيطاني. 
الـــنـــوم طــريــقــه لــعــيــون أطـــفـــال الــفــلــســطــيــنــي 
حــامــد عــــودة، الــقــاطــن فــي الــشــارع الرئيسي 
الشارع  وهــو  نابلس.  جنوبي  حـــوارة  لبلدة 
كــان مسرحًا العــتــداءات غير مسبوقة  الـــذي 
لعشرات املستوطنني، الذين هاجموا املنازل 
والسيارات واملحات التجارية، تحت حماية 
جيش االحتال اإلسرائيلي. حول ذلك يقول 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »نـــعـــيـــش هــنــا  ــعـ »الـ ـــ ــودة لـ ــ عــ
الكثير من  مــنــذ عــشــر ســنــوات، حــصــل فيها 
لــم تصل يومًا ملــا شاهدناه  األحـــداث، لكنها 
خــــال األيــــــام الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة. أطـــفـــالـــي لم 
وبأمهم  بــي  التصقوا  واحـــدة.  دقيقة  يناموا 
املستوطنني  صياح  ويسمعون  يبكون  وهــم 
 أنها املرة األولى 

ّ
وعربدتهم«. ويضيف: »أظن

الشكل،  بهذا  املستوطنون  فيها  يخرج  التي 
يخافون  كــانــوا  بعدما  نعهدها،  لــم  وبــجــرأة 
التواجد ومجرد املرور من هذه الطريق خال 
الحادثة   .»)2005  2000( الثانية  االنتفاضة 
التي لن ينساها عودة، هي الليلة التي شارك 
ضخمة  بمسيرة  مستوطن   200 نحو  فيها 
الــحــالــي،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   22 مـــســـاء 
داخــــل قــريــة حــــــوارة، وهــتــفــوا فــيــهــا: »املــــوت 

للعرب«.
التي تلت االعــتــداء على حــوارة،  الليلة  وفــي 
عــاشــت قــريــة جــالــود جــنــوبــي شـــرق نابلس، 
ســاعــات رعــب فاقت مــا جــرى فــي حـــوارة. في 
القرية  إلــى عقر  جــالــود، وصــل املستوطنون 
ــتـــي يــعــيــش فــيــهــا نـــحـــو 800 فــلــســطــيــنــي،  الـ
ــر مـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات وبــــــــؤر  ــ ــــشـ ــعـ ــ مـــــحـــــاطـــــني بـ
واعــتــدوا  املعصم،  فــي  كالسوار  استيطانية، 
اآلمــنــة. وتعّرضت سيدة لحالة  املــنــازل  على 
خال  للمستشفى،  إثــرهــا  على  قلت 

ُ
ن إغــمــاء 

عائلتها.  منزل  اقتحام  املستوطنني  محاولة 
م املستوطنون زجاج عدد من السيارات 

ّ
وحط

 لرد 
ً
املتوقفة. ولم يجد األهالي هناك سبيا

املساجد  مكبرات  عبر  بــاملــنــاداة  إال  الهجوم، 
واالستنجاد بسكان القرى املجاورة.

ويكشف رئيس مجلس قروي جالود عبدالله 
»العربي الجديد«،  الحاج محمد، في حديٍث لـ
أنــه »ال يكاد  تفاصيل األحـــداث، ويشير إلــى 

يــمــر يـــوم مــن دون أن يــعــتــدي املــســتــوطــنــون 
ــلــــى املـــــزارعـــــني  ــدًا عــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــة، وتـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــلــــى الـ عــ
ويــمــنــعــونــهــم مـــن الـــوصـــول إلـــى أراضــيــهــم«. 
ــار، ويــهــجــمــون  ــجـ ويــضــيــف: »يــحــرقــون األشـ
أطــراف  الــواقــعــة على  البيوت  الليل على  فــي 
دخولها  خــال  السيارات  ويترقبون  القرية، 
وخروجها للهجوم عليها جماعيًا«. ويشير 
ــلـــوا بــاحــة  ــيـــر دخـ ــه فـــي الـــهـــجـــوم األخـ ــى أنــ إلــ
مـــنـــزل وحــطــمــوا مــركــبــتــني، ثـــم انــتــقــلــوا إلــى 
منزل مجاور وحاولوا اقتحامه، ولم تستطع 
ــمـــي عــلــيــهــا  ــأغـ ــد فـ ــهـ ــل املـــشـ ــّيـ صـــاحـــبـــتـــه تـــخـ
نعتد  لم  وقاحة  هــذه  للمستشفى.  ونقلناها 
عــلــيــهــا، لــقــد بــاتــوا يــهــاجــمــونــنــا كــالــوحــوش 
بشكل  فريستها  على  تنقض  التي  املفترسة 

جماعي«.
مـــع الــعــلــم أن ســـكـــان قـــريـــة جـــالـــود والـــقـــرى 
املستوطنني،  هجوم  تـــدارك  حــاولــوا  القريبة 
بــل الحــقــوهــم حــتــى انــســحــابــهــم تــجــاه بــؤرة 
استيطانية عشوائية، مقامة على تلة قريبة 
ــتـــال وصــل  مـــن الـــقـــريـــة. غــيــر أن جــيــش االحـ
الحــقــًا، مــّدعــيــًا أنـــه جـــاء ملــنــع االعـــتـــداء، لكنه 

عمليًا مّهد لهجوم جديد للمستوطنني.
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول صـــاحـــب مـــنـــزل تــعــّرض 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ عــّبــاد  للهجوم، محمد 
ــاء وجــــــود جـــنـــود االحـــــتـــــال، عـــاد  ــ ــنـ ــ إنـــــه »أثـ
املــســتــوطــنــون ملهاجمة مــنــازلــنــا مــجــددًا، من 
الجيش ساكنًا. شعرُت وكأن  أن يحّرك  دون 
ــر ُمــتــفــق عــلــيــه بــيــنــهــم«. ويــلــفــت إلــــى أن  ــ األمـ
املنطقة  الواقعة في  املــجــاورة  والبيوت  بيته 
ــثـــر مــن  الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــقـــريـــة، تـــتـــعـــّرض مـــنـــذ أكـ
عــقــديــن لــهــجــمــات مــنــســقــة مـــن املــســتــوطــنــني 
بــهــدف دفــعــهــم لــتــرك املــنــطــقــة لــتــصــبــح لقمة 
سائغة بيدهم. لكنه يشّدد على أن »هذا حلم 
إبليس بالجنة، لن نتركها ولو على جثثنا«.
أراضــي  أقيمت على  أول مستوطنة  أن  ُيذكر 
قرية جالود عام 1975، كانت عسكرية وأطلق 
عــلــيــهــا أهـــالـــي الـــقـــريـــة اســــم »الــــــــــرادار«. لكن 

ســرعــان مــا تــوســع االســتــيــطــان حــتــى وصــل 
إلى 10 مستوطنات وبؤرة استيطانية. وآخر 
البؤر كان إنشاء »بــؤرة زراعية« الشهر  تلك 
ــَجــمــة جــنــوب نابلس، 

َ
املــاضــي عــلــى جــبــل الــن

ووضعوا  الخيام  املستوطنون  نصب  حيث 
خزانات املياه.

ــــي، صـــــادق  ــالـ ــ ــــحـ وفـــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر الـ
بــالــقــراءة  )الــبــرملــان(،  اإلســرائــيــلــي  الكنيست 
التمهيدية على مشروع قانون شرعنة البؤر 
»لوبي  أعــضــاء  بــه  تقدم  الــذي  االستيطانية، 

أعضاء  مــن  املشّكل  الكنيست  فــي  إســرائــيــل« 
»العمل  إلـــى  الــلــوبــي  ــزاب مختلفة. ودعـــا  أحــ
بــســرعــة لتمرير الــقــانــون بــالــقــراءات الــثــاث 
الــتــي تــســمــح بـــأن يــصــبــح ســـاريـــًا«. ويــهــدف 
إلــى تنظيم وشرعنة نحو  الــقــانــون  مــشــروع 
70 بــــؤرة اســتــيــطــانــيــة مــنــتــشــرة فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، خــمــس مــنــهــا مــقــامــة عــلــى أراضـــي 

قرية جالود.
وحسب مسؤول ملف االستيطان في شمال 
الضفة الغربية غسان دغلس، فإن الهجمات 
ــنـــوب نـــابـــلـــس »تــــؤكــــد بــمــا  األخــــيــــرة عـــلـــى جـ
ال يـــدع مـــجـــااًل لــلــشــك الــخــطــورة الــتــي بــاتــت 
اإلرهابية،  املستوطنني  مجموعات  تشكلها 
ــاٍل فــــي مــــا بــيــنــهــا،  ــ ــتـــي تــعــمــل بــتــنــســيــق عــ الـ
ب لهجماٍت في وقت واحد في مختلف 

ّ
وترت

فــي حديٍث  الــغــربــيــة«. ويشير  الضفة  أنــحــاء 
ــــي الـــوقـــت  ــه »فـ ــ ــــى أنـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلـ ـــ لـ
الذي وقعت فيه الهجمات في نابلس، كانت 
مــجــمــوعــة إرهــابــيــة أخــــرى مـــن املــســتــوطــنــني 
تـــعـــتـــدي عـــلـــى املـــواطـــنـــني ومــمــتــلــكــاتــهــم فــي 
قــريــتــي املــغــيــر وكــفــر مــالــك شــرقــي رام الــلــه، 
وعـــلـــى الـــطـــريـــق الـــســـريـــع جـــنـــوب بــيــت لحم 
وفـــي الــخــلــيــل. وتــزامــن ذلـــك مــع إنــشــاء بــؤرة 
استيطانية جديدة في قرية دير جرير شرقي 

رام الله، ومنطقة الراس في سلفيت«. ويسأل: 
»هل يتم هذا األمر بشكل فردي؟ قطعًا ال، هذا 
املستويات  أعلى  مع  بالتنسيق  يجري  عمل 

وبدعم مطلق من حكومة االحتال«.
ــــس: »لــــــــوال يـــقـــظـــة املـــواطـــنـــني  ــلـ ــ ــابــــع دغـ ــتــ ويــ
االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  ونشرنا 
ألمـــاكـــن تـــواجـــد قــطــعــان املــســتــوطــنــني لكنا 

ــثـــر نــجــوا  ــيـــة عـــلـــيـــنـــا، كـ ــالـ ــا أرواحـــــــــًا غـ ــقـــدنـ فـ
ــام الــتــي  ــ مـــن املــــوت بــأعــجــوبــة. وحــســب األرقــ
للتكسير  مركبة   87 تعرضت  فقد  وثقناها، 
الــغــربــيــة، مــا أدى إلصابة  فــي شــمــال الضفة 
16 مواطنًا بجروح مختلفة«. ويرّجح تعاظم 
كــامــل وغــطــاء سياسي  بــدعــم  الهجمات  تلك 
ــاء حــكــومــة  وعــســكــري يـــقـــوده رئــيــس وأعـــضـ

أصـــوات  لكسب  الــذيــن سيسعون  االحـــتـــال، 
 

ّ
املستوطنني وأحــزابــهــم، مــع اإلعـــان عــن حل

الــكــنــيــســت وتــحــديــد 23 مــــــــارس/آذار املــقــبــل 
دغلس  ويلفت  الجديدة.  لانتخابات  موعدًا 
إلى أن املستوطنني يحظون برعاية املؤسسة 
بإعفاءات  ويتمتعون  اإلسرائيلية،  الرسمية 
ضـــريـــبـــيـــة وتـــشـــجـــيـــع وتـــحـــفـــيـــز فــــي الــســكــن 

والزراعة والصناعة وغيرها.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، ذكـــر تــقــريــر االســتــيــطــان 
»املــكــتــب الــوطــنــي لــلــدفــاع عن  األســـبـــوعـــي لـــ
ــع  ــابـ ــتـ الـ ــــان«  ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ االسـ ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ومـ األرض 
محافظات  أن  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة 
الغربية شهدت عربدة غير مسبوقة  الضفة 
ــن املـــســـتـــوطـــنـــني فــي  ــة مــ ــعــ واعــــــتــــــداءات واســ
 نّية االحــتــال زيــادة 

ّ
الفترة األخــيــرة، في ظــل

أعـــــدادهـــــم إلـــــى مـــلـــيـــون مـــســـتـــوطـــن. وكــشــف 
التقرير أن االعــتــداءات شملت إغــاق مفارق 
ــات، وتــنــفــيــذ  ــظــ ــافــ ــحــ الــــطــــرق بــــني املـــــــدن واملــ
اعــــــتــــــداءات جـــســـديـــة وتـــخـــريـــب مــمــتــلــكــات، 
بــالــحــجــارة.  الفلسطينيني  مــركــبــات  ورشــــق 
كــمــا هــاجــمــت مــجــمــوعــات مـــن املــســتــوطــنــني 
ــتـــال« فـــي محافظة  املــتــطــرفــني و»شــبــيــبــة الـ
نــابــلــس املـــواطـــنـــني عــلــى الـــطـــرق االلــتــفــافــيــة 
الــقــريــبــة مـــن مــســتــوطــنــة »يـــتـــســـهـــار«، معقل 
جانب  إلــى  املتطرفة،  اإلسرائيلية  املنظمات 
اعتداءاتهم على ممتلكات وأراضي املواطنني 

في محافظات سلفيت واألغوار.
وحـــّمـــلـــت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــيــان 
حــكــومــة االحــتــال كــامــل املــســؤولــيــة عــن تلك 
رة 

ّ
االعتداءات، التي تجري بغطاء منها، محذ

الــتــي قــد تترتب على  مــن الــعــواقــب الوخيمة 
تكرار مثل تلك االعتداءات. كما دانت إرهاب 
املستوطنني املنظم ضد املواطنني في مختلف 
املناطق والذي نجم عنه إصابة العديد منهم، 
الــســيــارات  وتــحــطــيــم  ممتلكاتهم،  وتــخــريــب 
فــي الــعــديــد مــن الــقــرى والــبــلــدات فــي الضفة 
الفلسطينية  الــحــكــومــة  وجــــــّددت  الــغــربــيــة. 
الــتــأكــيــد عــلــى أن االســتــيــطــان بــكــل أشــكــالــه 
لتوفير  الــدولــي  املجتمع  داعية  غير شرعي، 
واالضــطــاع  الفلسطيني،  للشعب  الحماية 
بــمــســؤولــيــاتــه إلدانـــــة الــتــمــدد االســتــيــطــانــي 
ــرب. واعــتــبــرت  ــ بــاعــتــبــاره يــشــكــل جــريــمــة حـ
ــه، مــن  ــتـ ــنـ ــرعـ ــان وشـ ــطـ ــيـ ــتـ ــتــــمــــرار االسـ أن اســ
لتطبيق  املبذولة  الجهود  تقويض  شأنهما 
الفلسطينية  الدولة  قرارات الشرعية، بإقامة 
وعاصمتها القدس، وال سيما القرار الدولي 
رقم 2334، الذي يدين االستيطان ويدعو إلى 

وقفه.
بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
في بيان، يوم الجمعة املاضي، أن »االعتداءات 
ــفـــذهـــا املـــســـتـــوطـــنـــون عـــلـــى أبـــنـــاء  ــنـ الــــتــــي يـ
شعبنا، ال تهدف فقط إلى إرهــاب املواطنني 
ــل تـــرتـــبـــط بــمــخــطــطــات  ــ ــيـــل بــــهــــم، بـ ــكـ ــنـ ــتـ والـ
استعمارية توسعية لسرقة مزيد من األرض 
املستوطنات  توسيع  لصالح  الفلسطينية، 
والـــبـــؤر الــعــشــوائــيــة«. وأشـــــارت إلـــى أن »مــا 
يــحــصــل مــــن اســــتــــهــــداف املــنــطــقــة الـــواســـعـــة 
الواقعة جنوب وجنوب غــرب وشــرق مدينة 
نــابــلــس، واملــمــتــدة إلــى املــنــاطــق الشرقية من 
تجمع  إقامة  بهدف  املحتلة،  الغربية  الضفة 
استيطاني ضخم، يكرس فصل املناطق إلى 
كنتونات معزولة عن بعضها البعض، وربط 
املستوطنات، وتحويلها لتجمع استيطاني 
ضــخــم يــرتــبــط بــالــعــمــق اإلســـرائـــيـــلـــي، وهــو 
مــا ســيــؤدي إلغــــاق الــبــاب نــهــائــيــا أمــــام أيــة 
فرصة إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة 
ومتصلة جغرافيًا، وذات سيادة بعاصمتها 

القدس الشرقية«.

وليد التليلي

لم يكن عام 2020 مختلفًا عما 
سبقه في تونس، كان صعبًا وشاقًا 
على الرغم من أنه أثبت، مرة أخرى، 

أن املشاكل على كثرتها واملعاول 
على حدتها لم تضرب التجربة 

الديمقراطية كما يشتهي أعداؤها 
ويحلمون بل زادتها صالبة، 

والضربة التي ال تقتلك تقّويك كما 
يقول املثل.

لكن هذا العام كان شرسًا للغاية، 
وخصوصًا نهاياته، اشتدت 
االضطرابات والخصومات 

السياسية وزادت األزمة االقتصادية 
بسبب كورونا، وسيجدد 

التونسيون آمالهم في ثورتهم كما 
كل عام، لعل 2021 يكون أفضل 
من سابقه، وال أحد يعلم إلى أي 

حد سيصبر التونسيون على 
ساستهم، وإلى متى سيصبر 

املجتمع الدولي واملؤسسات املانحة 
على صراعات تموقع ال تنتهي؟
الرئيس التونسي قيس سعّيد 
تحّول متأخرًا ببضعة أيام إلى 

سيدي بوزيد بمناسبة عيد الثورة 
العاشر، ربما ألسباب أمنية على 

الغالب، وزار مقبرتي منطقتي 
منزل بوزيان وفيض العكارمة 

أوالد مبروك التابعتني لوالية سيدي 
بوزيد، حيث اندلعت شرارة الثورة، 

وقال إنه »تم السطو واالنحراف 
بمطالب الثورة«. لكنه أكد في الوقت 

نفسه أنه »لألسف، من وضع 
ن الحكومة من أغلب 

ّ
الدستور مك

رنا بكالم 
ّ
الصالحيات«. وهذا يذك

قديم قاله سلفه الراحل الباجي 
قائد السبسي، حيث اعتبر في 

أحد حواراته الصحافية أن »املهام 
التنفيذية األساسية ِمْن اختصاص 

الحكومة، وهي طبيعة النظام 
السياسي في تونس، وقد حان 

الوقت لتقييم املنظومة الدستورية 
الحالية وتدارك نقائصها وتجاوز 
املطّبات التي تضمنها الدستور«. 

 إّن 
ً
وزاد السبسي يومها قائال

د أّن النظام السياسي 
ّ
»الجميع يؤك

املنبثق عن الدستور الحالي يشكو 
 

َّ
ل

َ
ات )عيوب( عّدة وهو نظام ش

ّ
هن

العمل الحكومي أو يكاد، وطابعه 
الهجني ال يساعد الحكومة أّي 

حكومة والّسلطة التنفيذية عمومًا 
على القيام بواجباتها في تسيير 

الدولة وتحقيق التنمية في إطار 
ق فيه قيم 

ّ
مجتمع ديمقراطي تتحق

الحرّية والكرامة«.
وسبب االستشهاد بالرجلني 

على اختالفهما الكبير، 
سياسيًا وفكريًا، يعود إلى 

أّن تشخيص الحالة التونسية 
واحد لكل تفاصيلها، السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية، يشترك 
فيه السياسيون التونسيون 

ومؤسسات التفكير األجنبية 
واملواطنون. وعلى الرغم من ذلك ال 
شيء يتغير بسبب حرب التموقع، 
أي من يحكم التونسيني؟ ولكنهم 
يتغافلون في األثناء عن مصيبة 

كبرى، وهي أن املريض الذي ال يمد 
يده للدواء يموت في نهاية األمر، 
ويكتب في صفوف املنتحرين. 
فلماذا تتلذذ النخب التونسية، 

الحاكمة واملعارضة واملتفرجة من 
فوق الربوة، بهذا اإليالم الذاتي؟ 
وملاذا تذهب غباء إلى االنتحار؟ 

وهل سيتركها التونسيون 
املتشبثون بثورتهم تجرفهم معها 

إلى القاع؟

»حماس« في ذكرى عدوان 2008: ال مستقبل لالحتاللالعراق: تطبيق انتقائي لقانون مكافحة اإلرهاب

وتيرة 
غير مسبوقة 

العتداءات 
المستوطنين

قضية

بغداد ـ براء الشمري

بــــات قـــانـــون مــكــافــحــة اإلرهــــــاب فـــي الـــعـــراق، 
الصادر عام 2005، أسير التطبيق االنتقائي 
التنظيمات  فــي السنوات األخــيــرة، إذ طــاول 
املتشددة مثل »القاعدة« و»داعش«، واستثنى 
تلك  حتى  املسلحة،  والــجــمــاعــات  املليشيات 
املختلفة مــع الــحــكــومــة. مــع الــعــلــم أن الــنــّص 
قــــّر بــمــوجــبــه الــقــانــون عــــّرف اإلرهــــاب 

ُ
الــــذي أ

فــرد أو جماعة،  »كل فعل إجرامي يقوم به  بـ
أو  أو مجموعة  فــردًا  ويستهدف  منظمة،  أو 
االنتقائي واضحًا  التطبيق  وبــدا  مؤسسة«. 
الــعــراقــيــة مع  السلطات  اســتــمــرار تعامل  فــي 
الــخــضــراء،  املنطقة  على  الــصــواريــخ  مطلقي 
ــال  ــ وتــفــجــيــر الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة عـــلـــى األرتــ
ــي،  ــ ــدولـ ــ ــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــتـــحـــالـــف الـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
املدنيني  الناشطني  استهداف  إلى  باإلضافة 
بالقتل واالختطاف. فقد أدرجت السلطات كل 
رقم  العراقي  العقوبات  قــانــون  بموجب  ذلــك 
111 لسنة 1969، الذي يشمل مختلف أنواع 
كالقتل  االجــتــمــاعــي،  الــطــابــع  ذات  الـــجـــرائـــم 
العار«  »غسل  بـ ُيعرف  وما  والخطأ،  املتعمد 

والسرقة والخطف وغيرها.
القانون  انتقائية تطبيق  الحديث عن  وعــاد 
بعد موجة التهديدات واالستعراض املسلح 
الحق«  أهــل  بــغــداد، ملليشيات »عصائب  فــي 
و»كــتــائــب حـــزب الـــلـــه«، الــتــي هـــددت أول من 
الـــوزراء  أذنـــي« رئيس  »قطع  بـ السبت،  أمــس 
األجهزة  اعتقال  بسبب  الكاظمي،  مصطفى 
األمنية لعدد من املشتبه بهم بالهجوم على 

املنطقة الخضراء.
وردًا على ذلك، اعتبر عضو البرملان العراقي، 
ــلـــي الــــبــــديــــري، فــــي حــــديــــٍث مــــع »الـــعـــربـــي  عـ
الــقــانــون »قـــد يتسّبب  الـــجـــديـــد«، أن تــفــعــيــل 
بــإطــاحــة قـــادة ورمـــوز فــي املشهد السياسي 
الــــعــــراقــــي«، مـــؤكـــدًا أن قــــوة بــعــض الــجــهــات 

غزة ـ العربي الجديد

في الذكرى الـ12 للعدوان اإلسرائيلي الواسع 
األول  كــانــون  )27 ديسمبر/  غــزة  على قطاع 
 ،)2009 الـــثـــانـــي  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/   18 ـ   2008
أكـــدت حــركــة املــقــاومــة اإلســامــيــة »حــمــاس«، 
ـــهـــا ال تــســتــعــجــل الـــحـــرب مع 

ّ
أمــــس األحـــــد، أن

االحتال اإلسرائيلي، لكنها شّددت في بيان 
على أنــه »إذا فكر االحــتــال فــي االقــتــراب من 
دمـــاء شعبنا فــســوف يــفــاجــأ بــمــا لــم يتوقع، 
ــه«. واعـــتـــبـــرت  ــلــ ــإذن الــ ــ وســـيـــعـــود مـــهـــزومـــًا بــ
رأس  ستظل  املسلحة  »املــقــاومــة  أن  الــحــركــة 
الحربة في حسم الصراع، وال مستقبل لدولة 
ــدة  ــا«، مــضــيــفــة أن »وحــ ــنــ الـــكـــيـــان عــلــى أرضــ
هي  الــعــدو  مواجهة  فــي  الفلسطينية  الكلمة 
خيار ثابت ال رجعة عنه، وسنظل نبذل فيه 

كل الجهد لتحقيق هذه الوحدة الوطنية«.
ــت الـــحـــركـــة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى  ــ ودعـ
ــل الــفــصــائــل  الـــقـــبـــول بـــمـــا تـــوافـــقـــت عــلــيــه كــ
مـــن إجـــــراء االنــتــخــابــات لــلــشــرعــيــات الــثــاث 
 التطبيع 

ّ
بالتزامن. وذكرت في سياق آخر أن

سيظل »وصمة عــاٍر تاحق كل أولئك الذين 
الصهيوني،  الــعــدو  عــلــى  بكرامتهم  راهــنــوا 
ففتحوا له أبــواب دولهم، في الوقت الذي ما 
زال املحتل يواصل القتل والتدمير والتهويد 
ــطــــني«. وأشـــــــــادت  ــســ ــلــ ــي فــ ــ ــان فــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واالسـ
»حـــمـــاس« بــالــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة لــلــمــقــاومــة 
فــي حــرب »الــفــرقــان« )كــمــا تسميها الحركة، 
و»عــــــــــدوان الـــــرصـــــاص« املـــصـــبـــوب بــحــســب 
أثبتت  »لقد  وقــالــت:  اإلسرائيلية(،  التسمية 
ــفـــرقـــان وفــــي كل  الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة فـــي الـ
املعارك أصالتها وقدرتها على تحمل أعباء 
املــعــركــة وحــمــايــة ظــهــر املــقــاومــة، ولـــم تتذمر 
الـــســـاح على  وتــضــغــط عــلــيــهــا للتخلي عـــن 
طاولة املفاوضات وتسليم )جلعاد( شاليط 
)أســرتــه حــمــاس 5 ســنــوات بــني عــامــي 2006 

»الوطنية«، حامد املطلك، أن قانون مكافحة 
الدولة  الجميع »ألن  لم يطّبق على  اإلرهـــاب 
غــيــر قــــــادرة عــلــى فــعــل ذلــــــك«. وأضـــــــاف، في 
الحكومات  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديٍث 
ــة عــــــاجــــــزة عــــــن فــــــــرض هــيــبــتــهــا  ــبــ ــاقــ ــعــ ــتــ املــ
مفردات  فــرض  مــن  تمّكنها  التي  وسطوتها 
الــحــكــومــة  الــجــمــيــع. ورأى أن  الــقــانــون عــلــى 
ضعيفة ألنــهــا واقــعــة تــحــت ســيــطــرة جهات 
خـــارجـــيـــة، وقــــــوى مــتــنــفــذة تــمــتــلــك الـــســـاح 
وتتصرف كما تشاء بأموال ودماء العراقيني. 
ولفت إلى أنه »لو كانت الحكومة قادرة على 
تــطــبــيــق قــــانــــون مــكــافــحــة اإلرهـــــــــاب، لــكــانــت 
وطبقت  والجماعات،  الجهات  هــذه  حاكمت 

القانون بحقهم«.
ــن هـــذه  ــــوف مــ ــــخـ وأشـــــــار املـــطـــلـــك إلـــــى أن »الـ
الـــجـــمـــاعـــات وضـــعـــف أجـــهـــزة الــــدولــــة وعـــدم 
القدرة على فرض القانون، أمور تسّببت في 
تطبيق قانون مكافحة اإلرهــاب بانتقائية«، 
مضيفًا أن »الدولة ضعيفة وغير قادرة على 
الــذيــن  واملتسلطني  املتنفذين  مــع  االحــتــكــاك 
استباحوا الدم العراقي، واستباحوا سيادة 
فإنها عاجزة  لــذا  الشعب،  الــدولــة ومستقبل 

عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم«.
وشــهــد الـــعـــراق لــيــل الــجــمــعــة املـــاضـــي تــوتــرًا 
بــعــد نــــزول عــنــاصــر فـــي مــلــيــشــيــا »عــصــائــب 
أهــــل الـــحـــق« إلــــى شـــــوارع الــعــاصــمــة بــغــداد، 
للضغط على الحكومة من أجل إطاق سراح 
الــقــيــادي فــي املــلــيــشــيــا حــســام األزيـــرجـــاوي، 
الــــذي اعــتــقــلــتــه الــســلــطــات الــعــراقــيــة لــتــورطــه 
إال  الــخــضــراء.  للمنطقة  قــصــف  عمليات  فــي 
أن الحكومة لم تعلن أنها ستتعامل مع هذا 
الفعل على أنه »عمل إرهابي«، وأن »مرتكبيه 
سيحاكمون وفقًا لقانون مكافحة اإلرهاب«، 
كما يحدث عادة مع املعتقلني في محافظات 
ــعــــراق، املــتــهــمــني بــاالنــتــمــاء  ــــرب الــ شـــمـــال وغـ

لتنظيم »داعش« أو التعاون معه.

 
ً
فقد 11 فــردًا مــن عائلته مــن الــعــدوان، فضا

جيدًا  يستذكر  زال  فما  قدمْيه،  خسارته  عــن 
ذلك اليوم الذي تعرضت فيه عائلته ملجزرة. 
أطلقتها  قذيفة  سقطت   ،2009 يناير   6 ففي 
مدفعية إسرائيلية في فناء منزل ديب، الواقع 
بالقرب من مدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني  غــ
القطاع.  »أونـــروا« في مخيم جباليا شمالي 
فـــي تــلــك الــلــحــظــة أيـــضـــًا، اســتــهــدفــت آلــيــات 
إسرائيلية مدفعية بعدد من القذائف مدرسة 
الفاخورة، التي فتحت أبوابها للفلسطينيني 
الــنــازحــني مــن الــحــرب، مــا أســفــر يومها وفق 
مصادر طبية عن استشهاد نحو 40 مدنيًا، 

وإصابة العشرات.
ويـــقـــول ديـــب لــوكــالــة »األنــــاضــــول«: »تــحــّول 
املنزل بعد سقوط القذيفة فيه من مكان يعج 
بالحياة إلــى أجــســاد ممزقة ومــوت وخــراب. 
ــرة مــن  ــتـ ــد فـ ــعـ مــشــهــد ال يــمــكــن وصــــفــــه«. وبـ
اإلصابة، غادر ديب القطاع إلى دولة عربية 
لــتــركــيــب قــدمــني صــنــاعــيــتــني، لــتــســاعــداه في 

باتت تفوق قــوة أي جهاز فــي الــدولــة. ورأى 
الــقــادريــن على  أن »قـــوة مستخدمي الــســاح 
االســـتـــهـــداف فـــي أي وقــــت أقــــوى مـــن أجــهــزة 
الدولة وال يمكن ألحد محاسبتهم، والسبب 
ـــة ومـــجـــرمـــني لــديــهــم إمــكــانــيــات 

َ
ــل ـ

َ
ــت ـ

َ
وجـــــود ق

ــداث الــتــي شهدها  كــبــيــرة«. وأوضـــح أن األحــ
ــل  ــداخـ ــى الـ ــ ــة إلـ ــالــ ـــلـــت رســ

ّ
ــرًا مـــث ــيــ الــــعــــراق أخــ

والـــخـــارج مــفــادهــا بـــأن ال هيبة لــلــدولــة، في 
إشــــارة إلـــى الــقــصــف بــصــواريــخ »كــاتــيــوشــا« 
الذي تعرضت له املنطقة الخضراء الحكومية 
املحصنة في بغداد، والتي تضّم مقر السفارة 

األميركية.
من جهته، اعتبر عضو لجنة األمــن والدفاع 
ــتـــاف  ــادي فــــي ائـ ــيــ ــقــ ــق، الــ ــابــ ــســ الـــنـــيـــابـــيـــة الــ

و2011( مــن دون ثمن إطــاق ســراح األســرى 
من الخنادق املتقدمة في سجونه«.

وعلى الرغم من مــرور 12 عامًا على الحرب، 
إال أن تــفــاصــيــلــهــا مـــا زالــــت مــاثــلــة فـــي ذهــن 
عــامــًا(،   48( بــعــلــوشــة  ســمــيــرة  الفلسطينية 
ليلة  ــدت خالها 5 مــن بناتها. ففي 

َ
ــق

َ
ف الــتــي 

اليوم الثاني من الحرب )28 ديسمبر 2008( 
أقــنــعــت األم بــنــاتــهــا الــلــواتــي أصـــن بــالــفــزع 
جراء الغارات وأصوات االنفجارات بالخلود 
 صـــاروخـــًا إســرائــيــلــيــًا استهدف 

ّ
لــلــنــوم. لــكــن

جــبــالــيــا، شمالي  مخيم  فــي  الــواقــع  منزلهن 
العائلة.  بحق  بمجزرة  متسببًا  غـــزة،  قــطــاع 
أنها  »األنــاضــول«  لوكالة  بعلوشة  وتكشف 
فقدت 5 من أبنائها الثمانية، في تلك الليلة، 
بــعــد أن انــهــارت عــلــى األســــرة جــــدران املــنــزل. 
ــلـــوا ابـــنـــتـــي الـــكـــبـــرى تــحــريــر  ــتـ وتـــضـــيـــف: »قـ
وكانت تبلغ من العمر 18 عامًا، وإكــرام )15 
عــامــًا(، وســمــر )13 عــامــًا(، وديــنــا )8 أعـــوام(، 

وجواهر )4 أعوام(«.
أمــا الفلسطيني زيـــاد ديــب )34 عــامــًا( الــذي 

ــادة الــرابــعــة مــن قــانــون مكافحة  وتــقــضــي املــ
اإلرهــــــــاب، بــالــحــكــم بــــاإلعــــدام عــلــى كـــل »مــن 
ــارك فــــي عـــمـــل إرهـــــابـــــي«. كــمــا  ــ ارتــــكــــب أو شــ
بعقوبة  واملــمــّول  واملخطط  املــحــّرض  ُيعاقب 
ــلـــي. ويــعــاقــب بــالــســجــن املــؤبــد  الــفــاعــل األصـ
كــل مــن أخــفــى مــتــعــّمــدًا أي عــمــل إرهـــابـــي، أو 

شخص إرهابي بهدف التستر. 
واعتبر مسؤول سابق في الحكومة املحلية 
عدم  الــعــراق، طلب  نينوى، شمالي  ملحافظة 
ذكــــر اســـمـــه، أن »الــجــمــيــع يــرغــب بــــأن يــكــون 
الـــقـــانـــون هـــو املــتــســّيــد فـــي الـــعـــراق مـــن أجــل 
ــة واالقـــتـــصـــاص مـــن الــقــتــلــة  ــدالـ ــعـ تــحــقــيــق الـ
واملجرمني، إال أن ذلك لم يحدث في ما يتعلق 
ــقـــانـــون مــكــافــحــة اإلرهــــــــــاب«. وأضـــــــاف فــي  بـ
»العربي الجديد« أن »ال أحد ينكر أن  حديٍث لـ
ة الحقيقيني، 

َ
ل

َ
ت

َ
القانون ُيطّبق أحيانًا على الق

غير أنه تسّبب بظلم لآلالف بسبب وشايات 
ــّدد عــلــى أن »الـــعـــدل  ــ ــة«. وشــ ــاذبــ وبــــاغــــات كــ
على  الجميع،  على  الــقــانــون  تطبيق  يتطلب 
ــة مــن عناصر 

َ
ــل

َ
ــت

َ
إرهــابــيــي داعــــش، وعــلــى الــق

املــتــظــاهــريــن، وعلى  ــة 
َ
ــل

َ
ــت

َ
ق وعــلــى  املليشيات، 

كل من سفك دماء العراقيني وأثار الرعب في 
نفوسهم«.

إلــــــــى أن »غــــيــــاب  نــــفــــســــه  املـــــــســـــــؤول  ولـــــفـــــت 
لــقــانــون مــكــافــحــة اإلرهـــاب  الـــعـــادل  التطبيق 
يمتد  بــل  الحالية،  الحكومة  على  يقتصر  ال 
واليتي  خصوصًا  السابقة،  الحكومات  إلــى 
الـــوزراء األسبق نــوري املالكي )2006  رئيس 
2014( الــتــي اعــتــمــدت عــلــى )املــخــبــر الــســري( 
ــــذي تــســبــب بــــزج اآلالف فـــي الــســجــون من  الـ
دون وجــه حــق«. ُيذكر أنــه نتج عن وشايات 
بناًء على  اعتقاالت واسعة  السري«  »املخبر 
تهم كيدية تم التحقق من بطان كثير منها 
عـــددًا غــيــر قليل مــن الضحايا  أن  الحــقــًا، إال 
ــــرروا بـــعـــد أن صــــــدرت بــحــقــهــم أحـــكـــام  ــــضـ تـ

مختلفة.

استكمال حياته، كما كانتا سابقًا. ويحاول 
ــال،  ــفـ ــًا لـــثـــاثـــة أطـ ــ ــبـــح أبـ الــــيــــوم، بـــعـــد أن أصـ
توفير مصدر رزقه بممارسة هواية »الرسم 

والتصوير« وبيع منتجاته منها.
وكان العدوان اإلسرائيلي على غزة قد أسفر 
 410 بينهم  فلسطينيًا،   1436 استشهاد  عن 
أطفال، و104 نساء، و100 مسن، وإصابة أكثر 
مــن 5400 آخــريــن؛ نصفهم مــن األطـــفـــال. في 
جنود   10 بينهم  إسرائيليًا،   13 قتل  املقابل 
 عن إصابة 300 آخرين. ووفــق تقارير 

ً
فضا

خال  اإلسرائيلي  الجيش  ألقى  فقد  دولــيــة، 
العدوان نحو مليون كيلوغرام من املتفجرات 
الفوسفور  قنابل  وأبــرزهــا  غـــزة،  قــطــاع  على 

ب.
ّ

نض
ُ
األبيض، واليورانيوم امل

 ،2008 ــر  ــبـ ــمـ ديـــسـ  27 فـــــي  الـــــحـــــرب  وبــــــــــدأت 
إسرائيلية  حربية  طــائــرة   80 نحو  بتوجيه 
املقار  واحــدة ومفاجئة، على عشرات  ضربة 
تديره  الــذي  القطاع  في  والحكومية  األمنية 
حركة حــمــاس. وأســفــرت الهجمة األولـــى عن 
عناصر  من  معظمهم  فلسطيني،   200 مقتل 
ــذه الــضــربــة  الـــشـــرطـــة. وأعـــقـــبـــت إســـرائـــيـــل هــ
مــدار  على  استمرت  فة 

ّ
ومكث عنيفة  بــغــارات 

أيام الحرب.
الــقــّســام«، الجناح  الــديــن  ورّدت كــتــائــب »عـــز 
ح لحركة »حماس«، إلى جانب األجنحة 

ّ
املسل

الفلسطينية  للفصائل  الــتــابــعــة  الــعــســكــريــة 
الصنع،  محلية  الــقــذائــف  بــإطــاق  املختلفة، 
ــلـــدات اإلســرائــيــلــيــة  عــلــى املــســتــوطــنــات والـــبـ
جــنــوبــي فــلــســطــني املــحــتــلــة. وبـــعـــد مـــــرور 8 
أيام، قررت الحكومة اإلسرائيلية شن عملية 
الــقــطــاع؛ بمشاركة ساح  فــي  بــريــة  عسكرية 

املدفعية وجنود املشاة والدبابات.
وانـــتـــهـــت الــــحــــرب بــــإعــــان رئــــيــــس الــــــــوزراء 
اإلسرائيلي آنذاك، إيهود أوملرت، وقف إطاق 
النار من جانب واحــد، والحقًا سحب قواته 

من القطاع.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداء قوات االحتالل على مجمع 
إلى  أدى  ما  األحد،  أمس  فجر  اهلل،  رام  مدينة  في  الطبي  فلسطين 
إسعاف  ورجل  كتفها  في  مطاطية  برصاصة  حامل  سيدة  إصابة 
مع  تزامنًا  المجمع  اقتحام  وجــاء  يــده.  في  مطاطية  برصاصة 
اإلسرائيلي.  االحتالل  وقوات  الشبان  بين  اهلل  رام  شهدتها  مواجهات 
الدولي  للقانون  صارخًا«  »انتهاكًا  جرى  ما  الخارجية  وزارة  واعتبرت 

والقانون الدولي اإلنساني.

اعتداء على المجمع الطبي

ذكرت القناة اإلسرائيلية 
العامة »كان« على 

موقعها اإللكتروني، 
أمس األحد، أن مجلس 
التنظيم والبناء التابع 

لإلدارة المدنية لالحتالل 
اإلسرائيلي، ينوي إقرار 

مخططات بناء 
في المستوطنات 

اإلسرائيلية في 
األراضي الفلسطينية 

المحتلة. ومن المقرر 
أن تبدأ العملية يوم 

الخميس المقبل. 
وكشفت القناة، أن 

المجلس ينوي تمرير 
 المخططات قبل
 بدء والية الرئيس 

األميركي الجديد، جو 
بايدن، في 20 يناير/

كانون الثاني المقبل.

تكثيف 
االستيطان

أُقيمت 10 مستوطنات 
على أراضي جالود 

المسلوبة )فرانس برس(

رصد تقرير

سقط نحو 200 شرطي في اليوم األول من عدوان 2008 )فرانس برس(
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  شرق
      غرب

العراق: استهداف 
التحالف الدولي في بابل

اســـتـــهـــدفـــت عــــبــــوة نـــاســـفـــة، أمـــس 
 لـــلـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 

ً
األحــــــــد، رتـــــــا

ــدة، فــي  ــحــ ــتــ ــات املــ ــ ــواليــ ــ بــــقــــيــــادة الــ
كــيــلــومــتــر   100( ــابــــل  بــ مـــحـــافـــظـــة 
جــنــوبــي بــــغــــداد(. ونــقــلــت وســائــل 
إعــــام مــحــلــيــة عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة 
انـــفـــجـــرت على  الـــعـــبـــوة  قــولــهــا إن 
ــار  ــ ــع املـ ــريــ ــــي الــــســ ــدولــ ــ ــريــــق الــ ــطــ الــ
عــبــر مــحــافــظــة بــابــل. مــع الــعــلــم أن 
عبوة أخرى انفجرت يوم الجمعة 
املـــــــاضـــــــي، أثــــــنــــــاء مــــــــــرور ســــيــــارة 
العراقية  الــشــركــات  إلحـــدى  تابعة 
ــاقــــدة مـــــع قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف  ــعــ ــتــ املــ
الدولي على طريق السريع الدولي 

ضمن محافظة الديوانية.
)العربي الجديد(

السودان: دعوة لدعم 
الجيش في حرب 

الحدود
دعــــــــــــا رئـــــــيـــــــس حـــــــركـــــــة »الـــــــعـــــــدل 
ــيـــة، جــبــريــل  واملـــــســـــاواة« الـــســـودانـ
ــــس األحــــــــد، الــشــعــب  إبــــراهــــيــــم، أمــ
الــــــســــــودانــــــي إلــــــــى دعــــــــم الـــجـــيـــش 
ــــي  فـــي »عــمــلــيــاتــه لــحــمــايــة األراضـ
السودانية«. وجاءت دعوته، خال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده بــعــد يــوم 
ــد مــن خــتــام زيــارتــه الخطوط  واحـ
ــــي،  ــــودانـ ــــسـ ــة لـــلـــجـــيـــش الـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ األمـ
ــارك حـــدوديـــة  ــعــ الــــــذي يـــخـــوض مــ
التي يقول  الشفتة،  ضد عصابات 
السودان إنها مدعومة من الجيش 

اإلثيوبي.
)العربي الجديد(

سورية: فشل مفاوضات 
عين عيسى

ــــوات  ــقــــّرب مــــن »قـ كـــشـــف مـــصـــدر مــ
سورية الديمقراطية« )قسد(، أمس 
األحـــد، عــن فشل املــفــاوضــات التي 
بــــدأت قــبــل أيــــام مــع روســـيـــا، حــول 
ــب بـــلـــدة عني 

ّ
إيـــجـــاد صــيــغــة تــجــن

عيسى في ريف الرقة الشمالي أي 
هــجــوم عــســكــري مـــن قــبــل فصائل 
»الجيش الوطني السوري« التابع 
لــلــمــعــارضــة واملــــدعــــوم مـــن تــركــيــا. 
ــال الــبــاحــث املـــقـــّرب مــن »قــســد«  وقــ
 املفاوضات لم تفِض 

ّ
آزاد حسو إن

إلـــى أيـــة نــتــائــج إيــجــابــيــة. وتــصــّر 
لقوات  البلدة  تسليم  على  روســيــا 
الــنــظــام، وهــو األمـــر الـــذي مــا زالــت 
تــرفــضــه »قـــســـد«، بــحــســب وســائــل 

إعام تابعة لها.
)العربي الجديد(

غريفيث يدعو إلى إنهاء 
الصراع اليمني

ــا املــبــعــوث األمــمــي إلـــى الــيــمــن،  دعـ
مــارتــن غريفيث، أمــس األحـــد، إلى 
ــاء الــــصــــراع فـــي الــيــمــن بشكل  ــهـ إنـ
كــامــل، خـــال عـــام 2021. وقـــال في 
الــشــؤون  تــصــريــحــات ملــجــلــة إدارة 
التابعة  الــســام  وبــنــاء  السياسية 
كان   2020 »عــام   

ّ
إن املتحدة  لألمم 

قاسيًا على اليمنيني، مع استمرار 
ــة الـــدمـــاء والـــنـــزوح والــتــدهــور  إراقــ
االقــــــتــــــصــــــادي وتــــفــــشــــي جـــائـــحـــة 
كـــوفـــيـــد-19«. ولــفــت غــريــفــيــث إلــى 
أنــه »حــان الوقت اآلن لكي تجتمع 
األطراف وتناقش خافاتها وتتفق 
على طريقة واقعية للمضي قدمًا«.
)األناضول(

أفريقيا الوسطى: 
انتخابات تحت التهديد

ــبـــون فــــي جــمــهــوريــة  ــاخـ ــنـ أدلــــــى الـ
أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، أمــــس األحــــد، 
رئاسية  انتخابات  في  بأصواتهم 
وتــشــريــعــيــة، تــحــت تــهــديــد هجوم 
ــرديـــن ضـــــد نـــظـــام  ــمـ ــتـ ــمـ ــلـ ــــد لـ ــــديـ جـ
فوستان  واليته  املنتهية  الرئيس 
ــواديــــــرا )الــــــصــــــورة(،  ـ تــــ أرشـــــانـــــج 
للفوز. وعلى  األوفـــر حظًا  املــرشــح 
الروسية  القوات  من حماية  الرغم 
ــة والــــــــقــــــــوات األفــــريــــقــــيــــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
لبانغي، إال أن املجموعات املسلحة 

عرقلت عملية التصويت.
)فرانس برس(



بتوقيعه قانون الحصانة األبدية للرؤساء السابقين، بات الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين محصنًا من أي مالحقات، لتفتح هذه الخطوة الباب 
على تساؤالت بشأن مستقبله السياسي، وما إذا كان ينوي التخلي عن 

الرئاسة، ولكن البقاء بالحكم بصورة أخرى

لم يكن التوتر األخير 
بين اإلدارة الذاتية 

الكردية وتحديدًا 
قوات »األسايش« 

التابعة لها من 
جهة، والنظام 

السوري من 
جهة أخرى، في 

محافظة الحسكة، 
األول من نوعه، 

فمنذ سنوات تدور 
مواجهات بين 
الطرفين سببها 

األساسي التنافس 
على النفوذ 

والسيطرة في 
تلك المنطقة 

االستراتيجية الغنية 
بالثروات

45
سياسة

 »إجراء رفع الحصانة عن 
ّ
الوقت ذاته إلى أن

بالنسبة  ذاتــه  هــو  يصبح  السابق  الرئيس 
للرئيس الحالي«.

مــن جــانــبــه، قـــال املــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن، 
 قــانــون الــضــمــانــات 

ّ
ديــمــتــري بــيــســكــوف، إن

لــرؤســاء روســيــا الــســابــقــن »مــبــرر بــمــا فيه 
العديد  فــي  قــوانــن مماثلة  الكفاية، وهــنــاك 
عــن  ســـــــؤال  ــلـــى  عـ وردًا  الــــعــــالــــم«.  دول  مــــن 
 الــقــانــون، اعــتــبــر بيسكوف في 

ّ
أســبــاب ســـن

 »التفسير 
ّ
تصريحات صحافية قبل أيام، أن

األكثر منطقية هو أن هناك حزمة كاملة من 
القوانن املرتبطة بتعديالت دستور روسيا، 
السابقن...  الــرؤســاء  ضمانات  بينها  ومــن 
هـــذه مــمــارســة تــحــدث فـــي الــعــديــد مـــن دول 
الــعــالــم، وهــي مــبــررة تمامًا، أي أنها ليست 
استثناًء من وجهة نظر املمارسة الدولية«. 
مـــشـــروع  ــان  ــ كــ إذا  ــا  ــمـ عـ ســـــــؤال  ــلـــى  عـ وردًا 
الـــقـــانـــون »اســـتـــكـــمـــااًل وتــحــســيــنــًا« لــلــوضــع 
)الـــقـــانـــونـــي( الــحــالــي لـــلـــرؤســـاء الــســابــقــن، 

أجاب: »بالطبع«.
في  أنــه ال توجد حصانة قضائية  ومعلوم 
الواليات املتحدة ومعظم البلدان األوروبية 
ــكـــن فــي  بــالــنــســبــة لـــلـــرؤســـاء الـــســـابـــقـــن. ولـ
رواندا، بشرق أفريقيا، فإنه ال يمكن تحميل 
الــرئــيــس الــســابــق املــســؤولــيــة عـــن الــخــيــانــة 
الــعــظــمــى أو االنـــتـــهـــاك الــجــســيــم واملــتــعــمــد 
لــلــدســتــور إذا لــم يــتــم تــوجــيــه أي تــهــم إليه 
خالل فترة حكمه. أّما في إيطاليا، فيصبح 
الــرئــيــس الــســابــق ســيــنــاتــورًا مـــدى الــحــيــاة؛ 
الشيوخ رفع الحصانة  ولكن يمكن ملجلس 

عنه.
 الــقــانــون الــجــديــد يطبق فقط 

ّ
وعــمــلــيــًا، فـــإن

عــلــى الــرئــيــس الــســابــق ديــمــتــري مدفيديف 
الذي أثبت إخالصه لصديقه بوتن، ووافق 
ــلـــوس فــــي كـــرســـي الـــرئـــاســـة ملـــدة  عـــلـــى الـــجـ
أثناءها  جهز   ،)2012-2008( ســنــوات  أربـــع 
رئاسيتن جديدتن  لفترتن  بوتن  لعودة 
كــل منهما ملــدة ســت ســنــوات، بعدما اقترح 
زيــــادة فــتــرة الــحــكــم إلـــى ســت ســـنـــوات. كما 
تــحــّمــل أثــنــاء تــولــيــه رئــاســة الــحــكــومــة بعد 

تصريحات له أخيرًا، التعديالت في القانون 
الـــســـابـــق لــحــصــانــة الـــرئـــيـــس إلــــى أنــــه »مــن 
الدولة  قــادة  لحماية  ضمانات  تقديم  املهم 
أو  اعتقالهم  وعـــدم  املــالحــقــة،  مــن  السابقن 
أفعال  عن  والبحث  واستجوابهم  توقيفهم 
ارتــكــبــوهــا أثــنــاء فــتــرة الـــرئـــاســـة«. وتــطــاول 
الــحــصــانــة أي مــخــالــفــات جــنــائــيــة وإداريـــــة 
يــرتــكــبــهــا الــرئــيــس بــعــد تـــركـــه الــحــكــم، كما 
يــمــنــع تــفــتــيــشــه جــســديــًا أو تــفــتــيــش مــكــان 
إقامته أو عمله ووسائل النقل واالتصاالت 

الخاصة به وأمتعته.
ــة، يــجــعــل  ــقـ ــابـ ــسـ ــقــــوانــــن الـ وعــــلــــى عـــكـــس الــ
شبه  َمهمة  الحصانة  رفــع  الجديد  القانون 
تتطلب  مــعــقــدة  ــراءات  ــ إجــ وفـــق  مستحيلة، 
ــيـــوخ(،  ــشـ ــاد )الـ ــحــ مـــوافـــقـــة مــــن مــجــلــس االتــ
ــن مـــجـــلـــس الــــدومــــا  ــ ــام واضــــــــح مـ ــ ــهـ ــ بـــعـــد اتـ
لــلــرئــيــس الـــســـابـــق »بــالــخــيــانــة أو ارتـــكـــاب 
جــريــمــة جــســيــمــة أخــــــرى«، تـــؤكـــده املحكمة 
الــعــلــيــا حـــول وجــــود عـــالمـــات الــجــريــمــة في 
تــصــرفــات الــرئــيــس الــســابــق، وتـــوافـــق عليه 
ثلث  يتقدم  أن  ويجب  الدستورية.  املحكمة 
أعضاء مجلس الدوما بطلب رفع الحصانة، 
وجاهة  في  للتحقيق  لجنة  تشكل  وبعدها 
ــة، ويـــشـــتـــرط  ــانـ أســــبــــاب طـــلـــب رفـــــع الـــحـــصـ
حصول الطلب على موافقة ثلثي األعضاء، 
ولـــكـــن الـــتـــصـــويـــت ال يـــتـــم إال بـــعـــد ســمــاح 
بــوجــود  اقتنعت  حـــال  فــي  الــعــلــيــا،  املحكمة 
مؤشرات إلى جريمة في تصرفات الرئيس 

السابق.

تبريرات القانون الجديد
أشار  الجديد،  القانون  لتبني  تبريره  وفــي 
ــة والــــقــــانــــون فــي  ــدولــ ــنـــاء الــ ــيـــس لــجــنــة بـ رئـ
في  كراشينينيكوف،  بافل  الــدومــا،  مجلس 
 القانون 

ّ
تصريحات صحافية أخيرًا، إلى أن

»يــهــدف إلــى الحفاظ على االســتــقــرار، حتى 
الــذيــن شــغــلــوا املنصب  يطمئن األشــخــاص 
أنهم لن يتعرضوا  إلى  البالد  الرئيسي في 
ــبـــاب ســيــاســيــة، ولـــكـــن فقط  لــلــمــالحــقــة ألسـ
في حالة ارتكاب جرائم خطرة«. وأشــار في 

ذلــك مسؤولية قــرارات صعبة أثــارت غضب 
الروس مثل رفع سن التقاعد في 2018، كما 
شــنــت روســـيـــا فـــي عــهــد رئــاســتــه عمليتها 
أغسطس/آب  فــي  جورجيا  ضــد  العسكرية 
التأكيد  أراد   بوتن 

ّ
أن الواضح  ومــن   .2008

لصديقه مدفيديف الذي يشغل منصبًا شبه 
فــخــري اســتــحــدث خصيصًا لــه، وهــو نائب 
 مصيرهما 

ّ
رئيس مجلس األمن الروسي، أن

ــه لـــن يــتــعــّرض ألي مــحــاســبــة  ــ مــشــتــرك، وأنـ
أثناء حكمه.

فــي 31 ديسمبر/  بوتن أصــدر 
ّ
أن ومعلوم 

حكم  تــولــيــه  يــــوم  أي   ،1999 األول  كـــانـــون 
روســيــا بــالــوكــالــة، مــرســومــًا بــعــدم محاكمة 

الرئيس بوريس يلتسن الذي تنازل وقتها 
عن الحكم ملصلحة بوتن الــذي كــان يشغل 
فــي 2001،  الــــوزراء. وبعدها  رئيس  منصب 
»حــزمــة  عــــرض بـــوتـــن قـــانـــون مـــا يـــعـــرف بـــ
االتــفــاق بــن يلتسن وخــلــيــفــتــه«، وعــارضــه 
الثقة  حجب  فــي  فشلوا  الــذيــن  الشيوعيون 
ــنـــاء حــكــمــه، ولـــكـــن الــقــانــون  عـــن يــلــتــســن أثـ
ــــددت عــلــى أن  قـــــّر الحـــقـــًا بــعــد تــعــديــالت شـ

ُ
أ

بأنشطة  فقط  تتعلق  الحصانة  »ضمانات 
سيتحرر  الحالي،  القانون  وفــي  الــرئــاســة«. 
الرئيس السابق من أي مسؤولية كشخص 
عـــادي حــتــى بــعــد اســتــقــالــتــه، ومــنــهــا جــرائــم 

القتل غير العمد على سبيل املثال.

خوف من وصول المعارضة للسلطة
»فيدومستي«  لصحيفة  تصريحات  وفــي 
النائب يوري سينيلشيكوف،  أخيرًا، أعرب 
 تبني القانون الجديد »جاء 

ّ
عن قناعته بأن

بــســبــب تــنــامــي املــشــاعــر االحــتــجــاجــيــة في 
البالد«، موضحًا أنه »بالنسبة للمستقبل، 
الرئيس  من الضروري منع إمكانية تقديم 
ــاذا لو  الــســابــق إلـــى الــعــدالــة«. وتـــســـاءل: »مــ
وصــلــت املــعــارضــة إلـــى الــســلــطــة؟«، مضيفًا 
ــذا، تــم تبني مــثــل هـــذه الــقــوانــن  »بــســبــب هـ
الــســابــق محميًا مثل  الــرئــيــس  الــتــي تجعل 

الرئيس الحالي«.
صّعب إعادة إحياء مجلس الدولة وعقد 

ُ
وت

الــجــديــدة  بتركيبته  ملجلس  لــهــذا  اجــتــمــاع 
ــي، بـــعـــد إقـــــــــراره مــــن قــبــل  ــ ــاضـ ــ األربـــــعـــــاء املـ
الدستورية،  التعديالت  بمقتضى  الرئيس 
ــا بـــوتـــن املــســتــقــبــلــيــة، بــعــدمــا  مــعــرفــة نـــوايـ
أصبح رئيسًا للمجلس الذي يجمع ممثلن 
ــلــــطــــات الــتــشــريــعــيــة  ــن الـــحـــكـــومـــة والــــســ ــ عـ
والتنفيذية وحكام املقاطعات وزعماء الكتل 
االقتصادية  الفعاليات  وممثلي  البرملانية 

املهمة في البالد. 
ويـــمـــكـــن أن يـــتـــطـــور عـــمـــل املـــجـــلـــس وفـــق 
على  جميعها  تعتمد  عـــدة  ســيــنــاريــوهــات 
مخططات سيد الكرملن املستقبلية. فدور 
مجلس الدولة قد يقتصر على كونه هيئة 
اســتــشــاريــة فــقــط، ومــنــتــدى جــديــدًا للحوار 
الحاكمة، خصوصًا  النخبة  وحــدة  إلثــبــات 
تــخــرج عن  أن  يمكن  املــطــروحــة ال  اآلراء   

ّ
أن

إطـــــار الــــدفــــاع عـــن ســـيـــاســـات الــــدولــــة نــظــرًا 
لطبيعة األعـــضـــاء، وقـــد يــتــحــول إلـــى مركز 
لــقــيــادة الــدولــة وتــحــديــد مــســار السياسات 

العامة. 
ومــن االحــتــمــاالت املمكنة أيــضــًا أن يصبح 
املــجــلــس مــكــانــًا فــخــريــًا يـــحـــّول إلـــيـــه كــبــار 
ـــن الـــحـــكـــومـــيـــن والـــــــــــــــوزراء فــي  ــؤولــ ــ ــسـ ــ املـ
حـــــــال قـــــــرر بــــوتــــن عــــزلــــهــــم واســـتـــبـــدالـــهـــم 
املجلس   

ّ
فـــإن وحينها  أخـــرى،  بشخصيات 

 جديدًا لتناوب األفــراد، يشعر 
ً
يكون هيكال

ــؤدون   فــيــه املـــســـؤولـــون الــســابــقــون أنـــهـــم يــ
ــم يـــكـــن فــي  بـــعـــض الـــوظـــائـــف املـــهـــمـــة، إن لــ
املنصب  مــن ناحية  األقـــل  جــوهــرهــا، فعلى 
 االجتماع األول 

ّ
أو التسمية. ومن الالفت أن

ض 
ّ

ملجلس الــدولــة، األربــعــاء املــاضــي، تمخ
الحرية  املقاطعات  اقــتــراح إلعطاء  فقط عن 
فــي منح الـــروس يــوم عطلة إضــافــي فــي 31 
ديــســمــبــر )عـــشـــيـــة رأس الـــســـنـــة الـــجـــديـــدة، 
والــــذي يعتبر يـــوم عــمــل فــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــم يــبــت بـــه منذ  ــو مـــوضـــوع لـ ــا(، وهــ ــيــ روســ

سنوات طويلة.
ــة األســــبــــوع املـــاضـــي  وأصـــــــدر بـــوتـــن بــــدايــ
عضوية  السابقن  الــرؤســاء  يمنح  قــانــونــًا 
الروسي.  الشيوخ  الحياة في مجلس  مــدى 
الحصول  للبالد  سابق  رئيس  ألي  ويمكن 
عـــلـــى عـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــنــذ 
لحظة تقدمه بطلب إلى املجلس في أي وقت 

الجديدة  القوانن  إدراج  يشاء. وكان يمكن 
ــوتــــن لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــــي إطـــــــار ســـعـــي بــ فـ
حصانة أبدية، تمهد لخروجه من السلطة، 
خصوصًا بعد تقارير غربية أشارت بداية 
الــشــهــر الــحــالــي إلـــى إصــابــة بــوتــن بمرض 
»باركنسون«، نفاها الكرملن. لكن احتمااًل 
جـــديـــدًا يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة الــتــنــبــؤ بــنــوايــا 
ــارات الـــســـابـــق مـــع طــرح  ــبـ ــتـــخـ ضـــابـــط االسـ
ــا املـــوحـــدة« املــوالــن  ــيـ أعـــضـــاء حـــزب »روسـ
له، مشروع قانون في الدوما يمنحه الحق 
في الترشح للرئاسة في عام 2024 تماشيًا 
مــع الــتــعــديــالت الــدســتــوريــة األخـــيـــرة التي 
رت« عداد الرئاسة، وتمت املوافقة عليه 

ّ
»صف

ــان بوتن  بــالــقــراءة األولــــى قــبــل يــومــن. وكـ
رّد فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــســنــوي يــوم 
الترشح  نيته  الحالي، حــول  الشهر  مــن   17
معروفة،  باتت  بإجابة  املقبلة  لالنتخابات 
وهــــي أنــــه لـــم يــفــكــر بـــاألمـــر بـــعـــد. واســتــمــر 
املؤتمر نحو أربــع ساعات ونصف الساعة 
ــاوزت أربــعــن  ــجـ تــــاله حــديــث طــويــل ملــــدة تـ
عن  الصحافين  وبعض  بوتن  بــن  دقيقة 
قـــرب، فــي رســالــة يــبــدو أنــهــا مــوجــهــة لنفي 
وجـــــود أي أمــــــراض أو مــظــاهــر تــعــب لــدى 
املكثف.  مــن برنامجه  الــرغــم  الــرئــيــس، على 
وفــي آخــر اجــتــمــاع حــكــومــي، امــتــدح بوتن 
الـــوزارات في مواجهة تبعات جائحة  عمل 
متراجعًا  واالقــتــصــاديــة،  الصحية  كــورونــا 
عن انتقادات حادة سبقتها بأسبوع واحد 

فقط.

وحدة النخب الحاكمة
التشريعية  الهيئات  عبر  بوتن  واستطاع 
»املـــطـــواعـــة« تــمــريــر قــوانــن تــحــّد مــن قــدرة 
املــواطــنــن في  التأثير على  املــعــارضــة على 
املقبل،  الــعــام  فــي  التشريعية  االنــتــخــابــات 
 النخب الحاكمة لن 

ّ
لكن األوضاع تنذر بأن

أزمــة عميقة  فــي ظــل  تحافظ على وحدتها 
مـــع الـــغـــرب، وعــجــز عـــن تــنــفــيــذ املــشــروعــات 
ــة، والــــخــــالفــــات بــن  ــاديــ ــتــــصــ الـــقـــومـــيـــة االقــ
الــنــخــب الــلــيــبــرالــيــة والــقــومــيــة والــيــســاريــة 
املــمــثــلــة فـــي الــحــكــم عــلــى أســالــيــب اإلدارة، 
ومــخــطــطــات املــســتــقــبــل، مـــا يــجــعــل بــوتــن 
فـــي مـــوقـــف صـــعـــب. فـــإعـــالن نــيــتــه الـــخـــروج 
الخلفاء  بــن  املنافسة  بــاب  يفتح  فــي 2024 
املــتــوقــعــن، وتــســمــيــة خــلــيــفــة لـــه مــنــذ اآلن، 
يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى انــشــقــاقــات فـــي الــنــخــب، 
يمكن أن تـــؤدي إلـــى صــعــود املــعــارضــة في 
االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، وربــمــا إبــطــال جميع 

القرارات السابقة. 
ــإقــــدام بــوتــن  وفــــي حـــن تـــتـــراجـــع اآلمــــــال بــ
ــات هــيــكــلــيــة فــــي االقـــتـــصـــاد  ــ ــــالحـ عـــلـــى إصـ
 عدم تنفيذ 

ّ
والقضاء ومؤسسات الحكم، فإن

اإلصالحات قد يفاقم األوضــاع في روسيا 
ويــأتــي عــلــى معظم إنــجــازاتــه فــي سنواته 
الصحافي  املؤتمر  وفي  املاضية.  العشرين 
قــوة روسيا  تباهيه بعرض  األخــيــر، وبعد 
الــعــســكــريــة وصــواريــخــهــا »الــتــي ال تقهر«، 
دعــا الرئيس الــروســي »الــرفــاق فــي الغرب« 
 رغبة 

ّ
إلى »العيش بصداقة«، ولكن يبدو أن

بوتن في العيش بهدوء واستقرار في داخل 
إلــى وصفات  روســيــا صعبة ألنــهــا تحتاج 
مـــغـــايـــرة لــصــنــاعــة الـــصـــواريـــخ واألســلــحــة 
الــفــتــاكــة، والــعــودة إلــى املــواقــع الــتــي تخلى 
عنها االتحاد السوفييتي سابقًا، وتحتاج 
السلطة والــدخــول  إلــى منع تكلس  أســاســًا 
في مرحلة الركود، كما كان الوضع في زمن 

الزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف.

حصانة 
أبدية لبوتين

توتر في الحسكة بين النظام  و»قسد«

الداخلية  السياسة  في  الباحث  رأى 
فرع  كارنيغي  مركز  فــي  الروسية 
كوليسنيكوف،  أنــدريــه  موسكو، 
ستريت  وول  لصحيفة  حديث  في 
الرئيس  أن  أمــس،  من  أول  جــورنــال، 
الروسي فالديمير »بوتين يدخل العام 
وحشي«،  مستبد  كحاكم  المقبل 
»لعزل  استعداد  على  أنه  إلى  مشيرًا 
أنه  إلى  ولفت  أكبر«.  حد  الى  روسيا 
»كلما زادت التحديات التي يواجهها 
وسيادة«.  تشددًا  أكثر  كان  نظامه 
وبرأيه ال يوجد أي إشارات إلى حدوث 

تحرر ولو رمزيًا.

حاكم مستبد
قضية

الحدث

سامر إلياس

الــروســي فالديمير  الرئيس  ــع 
ّ
وق

بــوتــن الــثــالثــاء املـــاضـــي قــانــونــًا 
يمنح الرؤساء السابقن حصانة 
منصبهم.  مغادرتهم  بمجرد  الحياة  مــدى 
وجاء القانون الجديد ضمن سلسلة قوانن 
أقـــّرت فــي األشــهــر األخــيــرة، ظاهرها تنفيذ 
الــتــعــديــالت الــدســتــوريــة املــنــصــوص عليها 
في االستفتاء الشعبي الذي أجري منتصف 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، وبــاطــنــهــا إضـــفـــاء الــطــابــع 
وتعزيزها  الــرئــاســيــة  السلطة  عــلــى  املــطــلــق 
بــال حـــدود، مــع إعــطــاء بــوتــن حــريــة مطلقة 
فــي تــحــديــد مستقبله الــســيــاســي بــخــيــارات 
ــارات بــن  ــيــ ــخــ مـــفـــتـــوحـــة. وتـــــتـــــراوح هـــــذه الــ
في  يختاره  خليفة  أي  إلــى  السلطة  تسليم 

ُتصّعب إعادة إحياء 
مجلس الدولة 

معرفة نوايا بوتين

يجعل القانون 
الجديد رفع الحصانة 

َمهمة شبه مستحيلة

خيارات مطلقة لرسم مستقبله السياسي

سورية: تنافس على السيطرة في 
أبرز المناطق االستراتيجية

أي لحظة، أو الخروج من املشهد السياسي 
إلـــى مــتــابــعــة الحكم  انــتــخــابــات 2024،  بــعــد 
رئيسًا  األولــى  2036 ضمن صيغتن؛  حتى 
للدولة، والثانية رئيسًا ملجلس الدولة الذي 
أعيد تفعيله، وعقد أول اجتماع له بتركيبته 

الجديدة يوم األربعاء املاضي.
السابقن  الرؤساء  الجديد  القانون  ويمنح 
القضائية  املالحقة  من  حصانة  وعائالتهم 
إعفاؤهم  كما سيتم  ارتكبوها.  جرائم  على 
من االستجواب من قبل الشرطة أو املحققن 

وكذلك من التفتيش أو االعتقال. 
وعـــمـــلـــيـــًا، تـــتـــطـــابـــق الـــحـــصـــانـــة لـــلـــرؤســـاء 
الــســابــقــن مـــع الــحــصــانــة الــتــي يــتــمــتــع بها 
الرئيس أثناء فترة حكمه. وعزا رئيس لجنة 
االتحاد  في مجلس  والتشريعات  الدستور 
)الــشــيــوخ( الــروســي، أنــدريــه كليباتش، في 

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف )الصورة(، أمس 
فيروس  ضد  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  تطعيم  سيتم  إنه  األحد، 
في  بيسكوف،  ــد  وأكـ كــورونــا. 
تصريحه للصحافيين، أن بوتين كان 
اإلجــراءات  جميع  استكمال  ينتظر 
اللقاح الروسي  الرسمية قبل تلقي 
»سبوتنيك«. ولفت المتحدث باسم 
الواقع قال  أنه »في  إلى  الكرملين 
بنفسه.  ذلــك  سيفعل  إنــه  بوتين 
قال إنه سيتم تطعيمه، وإنه اتخذ 
هذا القرار وينتظر استكمال جميع 

اإلجراءات«.

أعلنت تركيا أمس األحد أن قواتها قتلت 15 من مسلحي وحدات حماية 
الشعب الكردية السورية، التي قالت إنها كانت ُتدبّر هجومًا على منطقة 
سورية.  شرق  بشمال  السالم«  »نبع 
على  التركية  الدفاع  وزارة  وقالت 
الخاصة  أفراد قواتنا  تويتر: »وجه 
إلى  أخرى  موجعة  ضربة  األبطال 
الشعب  حماية  وحــدات  منظمة 
إرهــابــيــًا من  ــيــة. حــاول 15  اإلرهــاب
نبع  منطقة  إلى  التسلل  المنظمة 
السالم من الجنوب لتنفيذ هجوم، 
وتقوم  الخاصة  قواتنا  لتتدخل 

بتحييدهم«.

تطعيم في الوقت المناسب

تركيا تقتل مسلحين أكراد

عنصر من قوات األسايش في القامشلي )دليل سليمان/ فرانس برس(

)Getty/نفى الكرملين تقارير عن إصابة بوتين بـ»باركنسون« )ميخائيل كليمنتيف

ــة، لــيــنــتــهــي عــنــد الــــحــــارة الــعــســكــريــة  ــزيـ املـــركـ
شــرقــًا. إضــافــة إلــى سيطرته على فــوج جبل 
كيلومترًا شمال   15 بعد  الــواقــع على  كــوكــب 
أكــبــر قطعة عسكرية  ويــعــد  الحسكة،  شــرقــي 
خاضعة لسيطرة النظام إلى جانب فوج 137 
في مدينة القامشلي. ويفصل شارع فلسطن 
وسط الحسكة مناطق التماس بن الجانبن، 
لكل طــرف منهما. وقد  حيث تنتشر حواجز 
وضعت »األسايش« نقاط تفتيش مقابل كل 

حاجز عسكري يتبع النظام.
أقصى  الواقعة  القامشلي  فــي  نفسه  والــحــال 
النظام  يحتفظ  حيث  ســوريــة،  شرقي  شمال 
بــمــربــع أمــنــي يــضــم مــقــرات األجـــهـــزة األمنية 
وقــســمــًا مـــن ســــوق املــديــنــة يــصــل إلــــى شـــارع 
ــدة شـــرقـــًا، ومـــطـــار الــقــامــشــلــي الـــواقـــع  الــــوحــ
جنوبًا، وهو الوحيد في املحافظة ويعد املنفذ 
الواصل بينها وبن باقي املدن داخل سورية. 
الذاتية  )اإلدارة  الطرفن  إلــى هذين  وإضــافــة 
والنظام( هناك أيضًا »قوات السوتورو« التي 
تسيطر على األحياء املسيحية الواقعة وسط 
القامشلي، وهي مليشيا متحالفة مع النظام.
عام  بشكل  الحسكة  محافظة  مساحة  وتبلغ 
نــحــو 23 ألـــف كــيــلــومــتــر مــربــع، وهـــي تتصل 

عدنان أحمد

يسود التوتر في مدينة القامشلي في أقصى 
شمالي شــرق سورية بن قــوات »األســايــش« 
الــتــابــعــة لـــــإدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة مـــن جــهــة، 
ــوات الــنــظــام الـــســـوري مــن جــهــة ثــانــيــة، إذ  وقــ
منذ  املدينة  على  السيطرة  الطرفان  يتشارك 
ســنــوات عــــدة، وتــتــكــرر االحــتــكــاكــات بينهما 
بــســبــب الــتــنــافــس عــلــى الـــنـــفـــوذ والــســيــطــرة. 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ وذكـــرت مــصــادر محلية 
الــســبــت  ــادال أول مـــن أمــــس  ــبـ تـ الــجــانــبــن   

ّ
أن

االعـــتـــقـــاالت، ونــشــر كـــل مــنــهــمــا حـــواجـــز عند 
تــبــذل جهود  فيما  مناطق سيطرته،  مــداخــل 
يــشــارك فيها الـــروس لتسوية الــخــالفــات بن 
 الخالف 

ّ
الجانبن. وبحسب هذه املصادر، فإن

نشب بعد رفض بعض أنصار النظام إغالق 
الحظر  بــقــرار  الــتــجــاريــة وااللـــتـــزام  محالتهم 
الــذاتــيــة على  الــــذي فــرضــتــه اإلدارة  الــجــزئــي 
ــا بـــســـبـــب فـــيـــروس  ــفــــوذهــ جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق نــ
كورونا، ويشمل إغالق املطاعم واملحالت بعد 
 أصحاب 

ّ
أن الرابعة عصرًا. وأضافت  الساعة 

املحالت التجارية من مطاعم ومتاجر للمواد 
في حي  املوجودة  العاملية  واملاركات  الغالية 
أغلبية موالية  فيه  راٍق  الــوســطــى، وهــو حــي 
لألخير،  األمني«  »املربع  من  وقريب  للنظام، 
رفضوا االلتزام بالحظر، خصوصًا في فترة 
قــوات  الــســنــة، فتدخلت  املــيــالد ورأس  أعــيــاد 
النظام ملساندتهم، وهو ما تسبب في احتكاك 
مع قوات »األسايش« في حي الوسطى التي 
اعــتــقــلــت 3 عــنــاصــر مـــن املـــخـــابـــرات الــجــويــة، 
إضــــافــــة إلـــــى مــــديــــر مــنــطــقــة الـــقـــامـــشـــلـــي فــي 
الـــحـــســـكـــة الـــعـــمـــيـــد لـــطـــفـــي ســـمـــعـــان و4 مــن 
النظام  قــوات  اعتقلت  املقابل،  وفــي  مرافقيه. 
ــخــــاص تــعــتــقــد أن لـــهـــم صــلــة  ــددًا مــــن األشــ ــ عــ
باإلدارة الذاتية الكردية، فيما حذرت حواجز 
»األسايش« دورياتها وعناصرها من دخول 

املربع األمني التابع لقوات النظام.
وعـــلـــى األثـــــــر، تـــدخـــلـــت الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
الروسية وعقدت اجتماعًا أمنيًا بن مسؤولن 

 قسد تعلن دائمًا أنها ال 
ّ
اآلخــر، خصوصًا أن

بدولة  وتطالب  ســوريــة،  عــن  االنفصال  تريد 
فـــيـــدرالـــيـــة ال مـــركـــزيـــة«. وأضــــــاف حــســن في 
 »الــحــســكــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تــصــريــح لـــ

والقامشلي لهما خصوصية من حيث املوقع 
والتركيبة السكانية، كونهما منفذين مهمن 
لــلــبــالد عــلــى تــركــيــا والــــعــــراق، خــصــوصــًا مع 
القامشلي يلي مطار  وجــود مطار دولــي في 
 عن الثروات 

ً
دمشق من ناحية األهمية، فضال

الكثيرة في املنطقة. والنظام واإلدارة الذاتية 
يدركون  واألميركيون  الـــروس  خلفهما  ومــن 
ــاءت الــتــوصــيــة األمــيــركــيــة  ذلــــك، ومـــن هــنــا جــ
لــــــإدارة الـــذاتـــيـــة بــــأال تــخــطــو أي خـــطـــوة من 
ووافقت  الخصوصية،  بهذه  املساس  شأنها 
عــلــى بــقــاء الــعــالقــة بــن هـــذه اإلدارة وكـــل من 
الــنــظــام والـــــــروس، لــكــن مـــن دون مــبــالــغــة أو 

االصطفاف الكامل إلى جانبهما«.
لــم تنقطع  الجانبن  بــن  العالقة  أن  والــواقــع 
خـــالل الــســنــوات الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، إذ حافظ 
 

ّ
الـــنـــظـــام عــلــى وجـــــود أمـــنـــي وعـــســـكـــري هــش

نفوذه  ازداد  ولكن  والحسكة،  القامشلي  فــي 
بــدعــٍم روســـي، بعدما  أكــثــر نهاية عــام 2019 
انتشرت قواته في أكثر من منطقة في أرياف 
بــاالتــفــاق مــع »قسد«  حلب والحسكة والــرقــة 
ملــواجــهــة املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املـــدعـــومـــة من 
ــتـــجـــاري وحــركــة  ــادل الـ ــبـ ــتـ  الـ

ّ
تـــركـــيـــا. كــمــا أن

ــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــم تـــنـــقـــطـــع بـ ــ ــبــــور لـ ــعــ الــ
الجانبن على الرغم من الضغوط عليهما من 
النظام  إذ يحرص  املــتــحــدة،  الــواليــات  جانب 
على إبقاء التواصل مع تلك املناطق لتحقيق 
كما  وأمــنــيــة.  واقــتــصــاديــة  سياسية  مصالح 
 »قـــســـد« تـــريـــد االحـــتـــفـــاظ بــعــالقــاتــهــا مع 

ّ
أن

الــنــظــام، لــيــس إلرضـــــاء روســـيـــا وحـــســـب، بل 
التي حققتها  املكتسبات  أن مجمل  إلدراكــهــا 
خــالل الــســنــوات املــاضــيــة بــدعــم مــن التحالف 
عند  تمترست  إذا  تتالشى  أن  يمكن  الــدولــي 
 التسوية 

ّ
موقف منغلق تجاه النظام، في ظل

السياسية املحتملة املقبلة، بغض النظر عمن 
يحكم في دمشق.

بحدود مع دولتن، هما العراق شرقًا وتركيا 
أهمية  الجغرافي  موقعها  يكسب  ما  شــمــااًل، 
اســتــراتــيــجــيــة، ويــفــّســر ســبــب حـــرص معظم 
الــالعــبــن فـــي املـــلـــف الـــســـوري عــلــى الـــوجـــود 
فيها. كذلك تتميز الحسكة بالتنوع السكاني، 
ــًا وأرمــــنــــًا  ــانــ إذ تـــضـــم عــــربــــًا وأكــــــــــرادًا وســــريــ
ومــســلــمــن وأيــزيــديــن، وتــعــتــبــر ســلــة الــغــذاء 
األهم في سورية، فأغلب املحاصيل الزراعية 
االســتــراتــيــجــيــة، مــثــل الــقــطــن والــقــمــح، تـــزرع 
كانت  النفط، حيث  إلــى حقول  إضــافــة  فيها، 
تنتج أغلب حاجات البالد من هذه املادة قبل 
الحقول  معظم  تقع  الــيــوم  بينما   ،2011 عــام 

النفطية تحت سيطرة »قسد«.
ــــرة، ســـعـــت روســــيــــا إلـــى  ــيـ ــ ــــي األشــــهــــر األخـ وفـ
ربـــط مــنــاطــق شــرقــي ســـوريـــة الــواقــعــة تحت 
ســيــطــرة »قـــســـد« مـــع بـــاقـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
النظام السوري، وأشرفت الشرطة العسكرية 
الــروســيــة على تــأمــن عــدد مــن الــطــرق البرية 
واملعابر املائية بن النظام و»قسد« على نهر 
املــحــلــل السياسي  الــســيــاق، رأى  الـــفـــرات. فــي 
 
ّ
إســـمـــاعـــيـــل حـــســـن، املـــقـــيـــم فــــي الـــحـــســـكـــة، أن
ــام وقــــســــد تــــقــــوم عــلــى  ــظــ ــنــ ــــن الــ »الــــعــــالقــــة بـ
إلى  كل منهما  إذ يحتاج  املشتركة،  املصالح 

الــســوري لحل  الــذاتــيــة« والنظام  فــي »اإلدارة 
الخالف وإزالة أسباب التوتر. وذكر »املرصد 
السوري لحقوق اإلنسان« أن القوات الروسية 
أنهت التوتر أمس وأطلق كال الطرفن سراح 
ــان اعــتــقــلــهــم. وفـــي الــوقــت  املــعــتــقــلــن الــذيــن كـ
نــفــســه، عــمــدت الـــقـــوات الــروســيــة إلـــى تسيير 
دوريــــة مــنــفــردة مــؤلــفــة مــن مــدرعــات عـــدة في 
األحـــد، وذلــك  أمــس  القامشلي، صباح  مدينة 

في إطار تحركاتها االعتيادية في املنطقة.
املــواجــهــات بــن الجانبن ليست   

ّ
أن والــواقــع 

تــقــع مع  الــتــي  الحسكة  فــي محافظة  جــديــدة 
مــدنــهــا وقـــراهـــا عــامــة تــحــت ســيــطــرة »قـــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، لــكــن الــنــظــام 
إلى  املؤسسات  على بعض  يسيطر  السوري 

جانب مطار القامشلي واملربعات األمنية.
وسبق أن أقدمت مليشيا »قسد« على اعتقال 
رئــيــس فــرع املــخــابــرات الــجــويــة فــي الحسكة، 
صــالــح الــجــالد، على حــاجــز تــابــع للمليشيا، 
قبل نحو أسبوع، فيما جرت خالل السنوات 
الجانبن سقط  بــن  عــدة  مواجهات  املاضية 
فيها عشرات القتلى والجرحى، وكان آخرها 
فــي إبــريــل/ نــيــســان املــاضــي، عــنــدمــا تعرض 
موقع لقوات »الدفاع الوطني« التابعة للنظام 
همت 

ُ
ات القامشلي،  فــي  بالقنابل  هــجــوم  إلــى 

»قــســد« بــتــدبــيــره. وســبــق ذلـــك بــأيــام توجيه 
»قـــســـد« اتــهــامــًا ملــلــيــشــيــا »الــــدفــــاع الــوطــنــي« 
ــــدى نــقــاطــهــا في  بـــالـــوقـــوف وراء تــفــجــيــر إحـ

شارع القوتلي بالقامشلي.
ــد جـــــرت إحــــــدى أكـــبـــر املـــواجـــهـــات  ــت قــ ــانــ وكــ
ــتــل 18 

ُ
فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 2018، عــنــدمــا ق

عنصرًا من الطرفن، إثر دخول دورية تابعة 
لــقــوات الــنــظــام إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد« 
في شارع الحسكة بالقامشلي. وفي يوليو/ 
ــيــــة بــن  ــــرت اشـــتـــبـــاكـــات دامــ ــمـــوز 2016، جـ تـ
النظام  قــوات  الطرفن كذلك، عندما سيطرت 
ومــدرســة  األطــفــال  ومشفى  اآلداب  كلية  على 
ــقـــرب مــــن حــــي الــنــشــوة  ــالـ ــفـــهـــري بـ ــيـــاض الـ عـ
االشتباكات هدأت  هــذه   

ّ
أن إال  املدينة،  داخــل 

ــام مــــن هـــذه  ــنـــظـ بـــعـــد أيـــــــام، حــــن انـــســـحـــب الـ

املواقع. وتدور أسباب الخالفات بن الطرفن 
النفوذ  على  التنافس  حــول  أســاســي  بشكل 
والسيطرة، إذ نشب توتر بينهما على سبيل 
املاضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  املــثــال 
إثــر مــداهــمــة »األســـايـــش« ملكاتب عــدة تعمل 
في مجال الصرافة والحواالت املالية في كل 
مــن مـــدن الــدربــاســيــة وعـــامـــودا والــقــامــشــلــي، 
ومصادرة معداتها إلجبار أصحاب املكاتب 
تــراخــيــص عمل مــن »اإلدارة  على اســتــخــراج 
استخرجوها سابقًا  التي  تلك  بدل  الذاتية« 

من سلطات النظام.
ــال أحـــد املــواطــنــن فــي مدينة  فــي الــســيــاق، قـ
القامشلي، عّرف عن نفسه باسم عبد الناصر، 
الـــذاتـــيـــة  »اإلدارة  إن  الــــجــــديــــد«،  ــعـــربـــي  »الـ ـــ لـ
تتولى عمليًا تسيير شؤون الناس، وشكلت 
النظام،  مؤسسات خدمية موازية ملؤسسات 
بــمــا فـــي ذلــــك مــؤســســات لــجــبــايــة الــضــرائــب 
الــرســمــيــة. وهــــو مـــا يــوقــع  وإصــــــدار األوراق 
إذ  خسائر،  ويكبدهم  اضــطــراب  فــي  املدنين 
إلــى دفــع الضرائب مرتن؛ واحــدة  يضطرون 
لــلــنــظــام وأخــــــرى لـــــــإدارة الـــذاتـــيـــة، ويــمــتــنــع 
الطرفان عــن تسهيل أي عملية إداريـــة مــا لم 
ـــًا تــثــبــت دفــعــه الــضــرائــب  ـــراجـــع أوراقــ

ُ
يــبــرز امل

لديها«.  مــا  إنــجــاز عملية  يــريــد  الــتــي  للجهة 
ــاف املــتــحــدث نــفــســه: »غــالــبــًا مــا يضطر  وأضــ

املواطن إلى التعامل مع الجهتن معًا«.
ويحتفظ النظام السوري بمربعن أمنين في 
الحسكة،  ففي  والقامشلي.  الحسكة  مدينتي 
يبدأ املربع من شارع القامشلي غربًا ويشمل 
والقصر  الحكومية  واألبنية  الرئيس  ساحة 
السوق  املحافظة وقسمًا من  العدلي وسرايا 

اعتقاالت متبادلة 
بين »األسايش« والنظام 

ونشر حواجز
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واصلت تركيا 
أمس األحد الرد 
على تهديدات 

اللواء الليبي 
المتقاعد خليفة 

حفتر، إذ حذر 
وزير دفاعها 

خلوصي آكار من 
أّن حفتر وأنصاره 

سيُعتبرون أهدافًا 
مشروعة إذا ما 

حاولوا مهاجمة 
القوات التركية. 

يأتي ذلك في 
وقت وصل فيه 
وفد مصري إلى 

طرابلس، في 
زيارة الفتة وعلى 

رأس أهدافها 
محاصرة نفوذ 

تركيا في ليبيا

67
سياسة

كفوء ويبذل قصارى جهده لعرقلة الحلول 
والتستر  مــا،  نيابة عن شخص  السياسية 

على مجازره وجرائمه«.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أجـــــــرى الــــوفــــد املـــصـــري 
الـــــذي وصــــل أمــــس إلــــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
لقاءات مع عدد من املسؤولني في طرابلس، 
الوفاق،  الخارجية في حكومة  بينهم وزيــر 

ثنائية وبدعوة  اتــفــاقــات  إطــار  فــي  املنطقة 
من الحكومة الليبية. وفي إشارة إلى حفتر، 
قــال آكـــار: »هــذا املــارشــال املــزعــوم يعتقد أن 
شراء زي عسكري من السوق أو وضع رتب 
عــلــى األكـــتـــاف يمكن أن يــجــعــاه مـــارشـــااًل، 
ــبــــرة  ــة تـــعـــلـــيـــم وخــ ــألــ ــــذه األشــــــيــــــاء مــــســ ــهـ ــ فـ
ــوة«. وأضــــاف أن حفتر »غير  وشــجــاعــة وقــ

ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ ــة، ونـ ــالــ ــيــ ــر ســ ــاهــ ــطــ مـــحـــمـــد الــ
 
ً
املــجــلــس الــرئــاســي أحــمــد مــعــيــتــيــق، فــضــا
ــلــــيــــة فــتــحــي  ــر الــــداخــ ــ ــــوزيـ ــــن االجــــتــــمــــاع بـ عـ
ــر الـــدفـــاع صـــاح الــنــمــروش.  ــ بــاشــاغــا ووزيـ
وضــم الــوفــد نــائــب رئــيــس جــهــاز املخابرات 
الــعــامــة، الــلــواء أيــمــن عــبــد الــبــديــع، الرئيس 
وأحــد  ليبيا،  فــي  املعنية  للجنة  التنفيذي 

مساعدي وزيــر الــدفــاع املــصــري، إلــى جانب 
مسؤول رفيع من وزارة الخارجية املصرية 
بــاإلضــافــة إلــى السفير املــصــري لــدى ليبيا 
الليبية،  الــداخــلــيــة  أبــوبــكــر. وقـــالـــت  مــحــمــد 
والوفد  باغاشا  االجتماع بني  إن  بيان،  في 
املصري بحث »التحديات األمنية املشتركة 
وسبل تعزيز التعاون األمني«. كذلك ناقش 

»سبل دعم اتفاق وقف إطاق النار«. وتعد 
زيــارة الوفد املصري هي األولــى من نوعها 
الــذي شنته  الفاشل  العسكري  الهجوم  منذ 
بقيادة خليفة حفتر  ليبيا  مليشيات شرق 
في إبريل/ نيسان 2019. وفي هذا السياق، 
»الــعــربــي  قــالــت مــصــادر مــصــريــة خــاصــة، لـــ
ــثـــات الـــوفـــد  ــبـــاحـ  مــــن بــــني مـ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

إمكانية إعادة تشغيل السفارة املصرية في 
طرابلس وخطط تأمينها. وأشارت املصادر 
املقبلة  الفترة  القاهرة تسعى خــال   

ّ
أن إلــى 

إلعـــــادة الـــعـــاقـــات مـــع املـــســـؤولـــني فـــي غــرب 
ليبيا، لعدم ترك تلك املساحة خالية لتركيا 
 هناك خافات كبيرة في 

ّ
فقط، مشيرة إلى أن

هــذا الــصــدد مــع اإلمــــارات التي تعد بمثابة 
املمول الرسمي لحفتر. وكشفت املصادر أن 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، محمد بــن زايــــد، سعى 
خال زيارته إلى القاهرة أخيرًا إلى محاولة 
إقناع الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
املرة  هــذه  ولكن  العسكري مجددًا،  بالخيار 
بالهجوم على مصراتة التي تعد رأس حربة 

معسكر الغرب الليبي.
 »الـــقـــاهـــرة لـــن تسمح 

ّ
وأضـــافـــت املـــصـــادر أن

ــــدث فــــي الـــســـابـــق عـــنـــدمـــا بـــدأ  ــتـــكـــرار مــــا حـ بـ
على  الليبية،  العاصمة  على  الهجوم  حفتر 
التي اضطرت الحقًا لدعمه  غير رغبة مصر 
والسعودية«.  اإلمــــارات  جانب  مــن  بضغوط 
 »العاقات بني قادة غرب ليبيا 

ّ
وأوضحت أن

املقبلة طابعًا  الــفــتــرة  ومــصــر ستأخذ خــال 
التوافق  رسميًا وعلنيًا، إذ من املقرر أن يتم 
بـــشـــأن تـــرتـــيـــبـــات مــتــعــلــقــة بــــزيــــارة رســمــيــة 
لــرئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق فــائــز الـــســـراج إلــى 

القاهرة للقاء السيسي«.
وحـــول الــوضــع املــيــدانــي عــلــى األرض، قالت 
 مصر استدعت أخيرًا حفتر إلى 

ّ
املصادر إن

الــقــاهــرة وحــذرتــه مــن أي خــطــوة أو تصرف 
من دون إباغها مسبقًا، وهي الرسالة التي 
كررها رئيس املخابرات املصرية اللواء عباس 
كامل خال زيارته حفتر في شرق ليبيا في 
قاعدة الرجمة في 19 ديسمبر/ كانون األول 
 الـــقـــاهـــرة 

ّ
ــادر أن ــحــــت املــــصــ ــالـــي. وأوضــ الـــحـ

أبــلــغــت أبــوظــبــي عـــدم ترحيبها بــدفــع حكام 
الوقت  في  بالحرب مجددًا، مؤكدة  اإلمـــارات 
ذاتــــه عــــدم رفــضــهــا االســـتـــمـــرار فـــي عمليات 
تــقــديــم الـــدعـــم والــتــســلــيــح لــحــفــتــر، ولــكــن في 
إطــار إحــداث تــوازن يساهم في ضبط إيقاع 
 مصر 

ّ
إن املــصــادر  السياسي. وقــالــت  املــســار 

رصدت عمليات للحشد العسكري من جانب 
حفتر صــوب ســرت، حيث انتقلت نحو 200 
سيارة محملة بالعتاد العسكري إلى هناك، 
 املسؤولني في مصر أوقفوا هجومًا 

ّ
 أن

ً
مؤكدة

كان يعتزم حفتر شنه بهدف إرباك املشهد.
املاضية  القليلة  ــام  األيـ  

ّ
أن املــصــادر  وكشفت 

شهدت إرسال مصر ضباطًا رفيعي املستوى 
إلى شرق ليبيا ليكونوا بمثابة مراقبني، في 
خال  حفتر  نــزعــات  على  للسيطرة  محاولة 
الفترة املقبلة، التي تسعى فيها إلى التوصل 

التفاق مع حكومة الوفاق. 
 الــوفــد املــصــري حمل 

ّ
وأوضــحــت املــصــادر أن

ــة الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة بـــشـــأن الــرفــض  ــالـ رسـ
املصري ألي وجود تركي دائم في ليبيا، على 
ضوء ما أثير بشأن سعي أنقرة التخاذ قاعدة 
 
ً
»الـــوطـــيـــة« بــجــنــوب غــــرب طـــرابـــلـــس قـــاعـــدة
 
ّ
عسكرية دائــمــة لها. ولفتت املــصــادر إلــى أن
ــًا لــبــاشــاغــا والــــســــراج،  ــّدمـــت عـــروضـ مــصــر قـ
بـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم الــــــــازم مــــن تــــدريــــب ألفـــــراد 
الشرطة وقــوات حكومة الوفاق، وهو الطرح 
الذي كان قد رّحب به باشاغا في وقت سابق. 
 الـــقـــاهـــرة طــالــبــت 

ّ
كـــذلـــك كــشــفــت املـــصـــادر أن

بوجود عسكري مصري دائم في غرب ليبيا 
حال استمر الوجود التركي، مشيرة إلى أنها 
التركي سينتهي مع  الــوجــود   

ّ
بــأن تلقت ردًا 

إلــى مرحلة بناء جيش ليبي قادر  الــوصــول 
على حماية مصالح الباد.

تركيا لحفتر: ستكون هدفًا مشروعًا

القوات  أمام  كلمته  في  أكار،  خلوصي  التركي  الدفاع  وزير  تطرق 
التركية العاملة في ليبيا، أمس، إلى جرائم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 
ارتكبتها  ترهونة  منطقة  في  جماعية  مقبرة   21 اكتشاف  إلى  الفتًا 
مليشيات حفتر. وأعرب أكار عن أسفه »لصمت المجتمع الدولي على 
هذه  ستالحق  الليبية  »الحكومة  بأن  ثقته  عن  معبرًا  المجازر«،  هذه 
الجرائم ضد اإلنسانية«. كذلك أعرب عن أمله في مواصلة المحكمة 

الجنائية الدولية تحقيقها في جرائم حفتر ومحاسبته.

ترهونة: 21 مقبرة جماعية

الحدث

طرابلس، القاهرة ــ العربي الجديد

وجـــهـــت تـــركـــيـــا، أمــــس األحــــــد، على 
ــا، خـــلـــوصـــي  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ لــــســــان وزيــــــــر دفـ
لــلــواء الليبي  آكـــار، تهديدًا واضــحــًا 
املـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر وداعــــمــــيــــه، بــأنــهــا 
ســتــعــتــبــرهــم »هــــدفــــًا مــــشــــروعــــًا فــــي جــمــيــع 
األماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا«، 
أيـــام مــن دعـــوة حفتر مليشياته  وذلـــك بــعــد 
املــوجــودة  التركية  الــقــوات  لطرد  لاستعداد 
في ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق املعترف بها 
دوليًا. وجــاءت تهديدات آكــار، في ثاني أيام 
عــلــى رأس وفـــد عسكري،  ليبيا  إلـــى  زيــارتــه 
تــخــلــلــهــا إجـــــــراء مـــبـــاحـــثـــات مــــع املـــســـؤولـــني 
بـــاده. وكــذلــك تزامن  لــقــوات  الليبيني وتفقد 
ذلــك مــع وصــول وفــد مصري رفيع املستوى 
برئاسة نائب رئيس جهاز املخابرات العامة، 
اللواء أيمن البديع، الرئيس التنفيذي للجنة 
فــي محاولة  طــرابــلــس،  إلـــى  بليبيا،  املــعــنــيــة 
إلعــــادة تــرتــيــب الــعــاقــة مــع حــكــومــة الــوفــاق، 
ــدة تــتــعــلــق بــاملــســتــجــدات  ــ وبـــحـــث مـــلـــفـــات عـ
ــة إلــــى جـــانـــب تـــطـــورات  ــيـ ــنـ الــعــســكــريــة واألمـ
عــاقــة حــكــومــة الـــوفـــاق بــمــلــف شــــرق الــبــحــر 
املتوسط الذي ترتبط به الحكومة عبر اتفاق 
ــار،  ــع الــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة. وقـــــال آكــ بـــحـــري مـ
فــي كلمة أمـــام الـــقـــوات الــتــركــيــة الــعــامــلــة في 
املــجــرم حفتر وداعــمــوه  »ليعلم  أمـــس:  ليبيا 
فــي جميع  مــشــروعــًا  أنــنــا سنعتبرهم هــدفــًا 
األماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا«. 
 »املشكلة الرئيسية في ليبيا تتمثل 

ّ
وأكد أن

بــاالنــقــابــي حــفــتــر وداعـــمـــيـــه«، مــشــيــرًا إلــى 
الباد  في  الشرعية  الــوفــاق هي   »حكومة 

ّ
أن

 حفتر 
ّ
أن بــهــا دولــــيــــًا«. واعـــتـــبـــر  ــتـــرف  واملـــعـ

»بيدق بيد القوى الخارجية«.
 قــــوات بــاده 

ّ
ولــفــت الـــوزيـــر الــتــركــي إلـــى أن

تقّدم خدمات تدريبية عسكرية واستشارية 
لـــلـــقـــوات الــلــيــبــيــة فـــي إطـــــار تــفــاهــمــات بني 
التركي  قــوات الجيش  البلدين. وأضــاف أن 
لــنــحــو 3 آالف عــســكــري  تـــدريـــبـــات  ــدمـــت  قـ
ليبي، مؤكدًا أن القوات التركية جــاءت إلى 

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

تسعى قـــوات الــدعــم الــســريــع فــي الــســودان 
ــات مـــقـــتـــل الــــشــــاب بــهــاء  ــيــ ــداعــ لـــتـــطـــويـــق تــ
أثــنــاء التحقيق معه مــن قبل  الــديــن نـــوري 
عــنــاصــرهــا، ال ســيــمــا بــعــدمــا أمــهــل تجّمع 
ــــوات  ــيـــني الـــحـــكـــومـــة وقـ املــهــنــيــني الـــســـودانـ
الدعم السريع 15 يومًا لرفع الحصانة عن 
الشاب،  اعتقال وتعذيب  في  كل من شــارك 

ملوحًا بالتصعيد الثوري. 
وأعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة الــســودانــيــة، أمــس 
األحد، أن اإلجــراءات القضائية بشأن مقتل 
نوري مستمرة، مشيرة إلى أنها في انتظار 
تـــقـــريـــر إعـــــــادة الـــتـــشـــريـــح، لــتــحــديــد مــســار 
الــدعــوى. وأوضـــح بــيــان صـــادر عــن النيابة 
العامة، أنه تم اإلباغ عن حادثة وفاة الشاب 
لدى نيابة بحري املدينة في 20 ديسمبر/

كــــانــــون األول الـــحـــالـــي، مــــع تـــصـــريـــح أحـــد 
ضباط الــدعــم السريع بــوفــاة نـــوري، بينما 
ــقـــوات.  ــان فـــي الـــوحـــدة الــصــحــيــة لـــهـــذه الـ كــ
أنها تستجوب عــددًا  إلــى  النيابة  وأشـــارت 
من الشهود، وتــّم تشريح الجثة لــدى مدير 
مشرحة أم درمـــان جــمــال يــوســف. وأضــاف 
أنــه بناء على طلب من ذوي الشاب  البيان 
للنيابة الــعــامــة، صــدر أمــر بــإعــادة تشريح 
الجثة بواسطة فريق طبي مكّون من ثاثة 
أطباء باإلضافة إلى أخصائي »باثولوجيا« 
)علم األمــراض( من املعمل القومي للصحة 
النيابة بإصدار  العاملة »إستاك«، وتعّهدت 
الطب  تقرير لجنة  م 

ّ
بيان مفّصل بعد تسل

العدلي واكتمال التحريات.
أمــا قـــوات الــدعــم الــســريــع، فتحاول احــتــواء 
ــــان املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي  ــ الـــغـــضـــب عـــبـــر إعـ
بــاســمــهــا، الــعــمــيــد جــمــال جــمــعــة، أمـــس عن 
إحــالــة رئيس دائـــرة االستخبارات فــي تلك 
الـــقـــوات، والــضــبــاط املــعــنــيــني بــوفــاة نــوري 

إلى التحقيق، والتحفظ على جميع األفراد 
الــذيــن شــاركــوا فــي إجـــــراءات الــقــبــض على 
ــن إجــــــراءات  ـــى حـــني االنـــتـــهـــاء مـ الــــشــــاب، إلـ
ــة وفــــقــــًا لـــلـــقـــانـــون  ــيـ ــقـــضـ الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الـ
تل بعد اختفائه 

ُ
والعدالة. وكان نوري قد ق

أيامًا عــدة، وتــّم إبــاغ أسرته بوفاته أثناء 
للدعم  تابعة  قــوة  بــواســطــة  معه  التحقيق 
ــان  ــًا. وكــ ــ ــعـ ــ ــا أثــــــار غــضــبــًا واسـ الــــســــريــــع، مــ
تجّمع املهنيني السودانيني، قد دان بشدة، 
مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت، مقتل نـــوري. 
 15 السريع  الدعم  وقــوات  الحكومة  وأمهل 
يومًا لرفع الحصانة عن كل من شــارك في 
إلــى إغـــاق مقاّر  اعتقاله وتــعــذيــبــه، داعــيــًا 
االعـــتـــقـــال الــتــابــعــة لــلــدعــم الـــســـريـــع. ولــــّوح 
الــثــوري، في حــال عدم  التجمع بالتصعيد 
»دارفــور  املطالب. ونسب موقع  تلك  تنفيذ 
الــحــكــومــة،  بــاســم  الــرســمــي  للمتحدث   »24
وزير اإلعام، فيصل محمد صالح قوله إن 
وفاة نوري حصلت أثناء التحقيق معه في 
أحد مراكز الدعم السريع. ووصف التجمع، 
»الــكــارثــي«. واتهم  تصريح وزيــر اإلعـــام بـــ
ممارسات  بمواصلة  السريع  الــدعــم  قـــوات 
خارج إطار دولة القانون، التي بذل الشعب 
إلــغــائــهــا تضحيات عـــدة. واعتبر  مــن أجـــل 
أن ســجــل تــلــك الـــقـــوات الــحــافــل بــالــجــرائــم 
واالنــتــهــاكــات فـــي دارفـــــور وغــيــرهــا، يــؤكــد 
»ضرورة تفكيكها وتوفيق أوضاعها ضمن 
الــجــيــش الـــقـــومـــي، لــلــتــحــّول الــديــمــقــراطــي 

والــســام«.  والعدالة  الحرية  ســودان  وبناء 
ووّجــــــه الــتــجــّمــع نــــــداًء لــجــمــيــع املــواطــنــني 
بــعــدم الــتــجــاوب مــع أي مــحــاولــة للتوقيف 
أو االعــتــقــال مــن أي جــهــة، مــا عـــدا الشرطة 

السودانية، ومقاومتها بأي شكل متاح.
من جهة أخرى، ذكرت لجنة مقاومة منطقة 
جنوب الــحــزام، أن »الــثــوار وأعضاء لجان 
املـــقـــاومـــة يــتــعــرضــون لــعــمــلــيــة اســتــهــداف 
ــل الـــحـــمـــلـــة املـــتـــصـــاعـــدة  ــي ظــ مـــمـــنـــهـــج«، فــ
للتضييق عــلــى الــحــريــات وتــزايــد حــاالت 
الــخــطــف واالغــتــيــاالت بــصــورة كــبــيــرة في 
الفترة األخــيــرة. وجــاء في بيان للجنة أن 
أحد أعضائها، قاسم عمر، تعّرض لعملية 
ــرتــــدون مــابــس  اعـــتـــقـــال مـــن قــبــل أفــــــراد يــ
بـــاغ، بسبب منشور  الــشــرطــة، ومــن دون 
عــلــى صفحته فــي »فــيــســبــوك« تــطــرق فيه 
إلى تجاوزات الشرطة. كما كشفت اللجنة 
ــر، وهـــــو الـــرشـــيـــد  ــ ــ عــــن تــــعــــرض عـــضـــو آخـ
هــارون ملحاولة اختطاف من قبل 4 أفــراد 
بمابس مدنية وسيارة من دون لوحات، 

لكنه تمكن من الهرب من املجموعة.
ووّجـــهـــت الــلــجــنــة تــحــذيــرًا شــديــد اللهجة 
ــأن أســلــوب  ــادة املــلــيــشــيــات، بــ ــ لــلــعــســكــر وقــ
االغــتــيــاالت والــتــفــّرد بــالــثــوار لــن يثني عن 
ــداف  ــ ــلـــة الـــنـــضـــال نـــحـــو تــحــقــيــق أهـ مـــواصـ
الــثــورة. ودعـــت جميع الــثــوار فــي الــســودان 
ــات  ــارســ ــمــ لـــلـــتـــصـــّدي بــــحــــزم ملـــثـــل تـــلـــك املــ
ــداء مــــن يـــجـــلـــســـون فــي  ــ ــ الــــتــــي »فـــضـــحـــت عـ
مـــواقـــع الــســلــطــة لـــلـــثـــوار«. فـــي ســيــاق آخـــر، 
ــم عـــشـــرات املــســتــشــاريــن بـــــوزارة الــعــدل 

ّ
نــظ

احتجاجية  وقفة  األحــد،  أمــس  السودانية، 
الـــوزارة، في العاصمة الخرطوم،  أمــام مقّر 
بــواســطــة  فــصــلــهــم،  قــــرار  بــإلــغــاء  للمطالبة 
ــة الــتــمــكــني الــحــكــومــيــة. وجـــاءت  ــ لــجــنــة إزالـ
ــلـــم الــظــلــم  الـــوقـــفـــة تـــحـــت شــــعــــار: »أكــــيــــد قـ

مكسور«، وفق وكالة »األناضول«.

جريمة نوري تحاصر »الدعم السريع«
تجمع المهنيين يهدد بالتصعيد

آكار: حفتر يجهد 
لعرقلة الحلول السياسية 

نيابة عن شخص ما

العالقات بين قادة 
غرب ليبيا ومصر ستأخذ 

طابعًا رسميًا

وفد مصري في طرابلس إلعادة ترتيب العالقة مع 
الغرب الليبي ومحاولة تطويق نفوذ أنقرة

وقفة لعشرات 
المستشارين بوزارة العدل 

احتجاجًا على فصلهم

قال آكار إّن قوات الجيش التركي درّبت نحو 3 آالف عسكري ليبي )عارف أكدوغان/ األناضول(
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القاهرة ــ العربي الجديد

»الــعــربــي  كشفت مــصــادر خــاصــة تــحــدثــت لـــ
الـــجـــديـــد«، تــفــاصــيــل جـــديـــدة بــشــأن الــســبــب 
األبــرز لتوتر العاقات بني الرئيس املصري 
أبوظبي  السيسي وولـــي عــهــد  الــفــتــاح  عــبــد 
ــذي كــانــت لـــه تــأثــيــرات  ــ ــد، والـ ــ مــحــمــد بـــن زايـ
عــلــى الــتــعــاون الــعــســكــري واالقــتــصــادي بني 
ــــور  ــإن »األمـ ــادر، فــ الــبــلــديــن. وبــحــســب املــــصــ
كــانــت تــســيــر بــشــكــل يــمــكــن وصــفــه بــالــجــّيــد 
وذلك إلى أن رصدت دوائر معلوماتية قريبة 
من النظام تحركات إماراتية مكثفة لصناعة 
بــديــل لــلــســيــســي، يــمــكــن الــلــجــوء إلــيــه ضمن 
خــطــة بــديــلــة، فـــي حـــال حــدثــت أي تــطــورات 

السيسي  استمرار  معها  الصعب  من  يكون 
 
ّ
أن املــصــادر نفسها  في موقعه«. وأوضــحــت 

ت أقوى 
ّ
»األمر بدأ منذ نحو 3 سنوات، وتجل

أحداثه بإطاحة وزير الدفاع السابق صدقي 
صــبــحــي، ورئــيــس األركــــان الــســابــق محمود 
معلوماتية  ــر  ــ »دوائـ  

ّ
أن  

ً
مــضــيــفــة حـــجـــازي«، 

ــاوالت  ــ ــحـ ــ ــيـــطـــة بـــالـــســـيـــســـي رصـــــــــدت مـ مـــحـ
ــارز من  ــ ــي بـ ــاراتــ لــلــتــواصــل بـــني مـــســـؤول إمــ
أشقاء ولي عهد أبوظبي، وحجازي، وكانت 
أن يكون  التوافق بشأن إمكانية  إلــى  تهدف 
 جــاهــزًا للسيسي خــال أي مرحلة قد 

ً
بــديــا

تضطر إليها األطراف كافة«.
 »الــســيــســي اعتبر 

ّ
وأشــــارت املــصــادر إلـــى أن

ــًا عـــلـــيـــه مــــن جــانــب  ــافـ ــفـ ــتـ ـــل الـ
ّ
ــث ــمـ أن األمـــــــر يـ

إلى  الــذي دعمه للوصول  الحليف اإلماراتي 
قــمــة هــــرم الــســلــطــة فـــي مـــصـــر، بــعــد إطــاحــة 
ــراحــــل مــحــمــد مــرســي،  الـــرئـــيـــس املــنــتــخــب الــ
بــدعــم وتمويل  املسلمني،  اإلخــــوان  وجــمــاعــة 
من جانب أبوظبي التي حشدت أيضًا معها 
دواًل خليجية أخــرى فــي إطــار هــذا الــهــدف«. 
 األمــــر 

ّ
ــعـــت: »كـــمـــا اعـــتـــبـــر الــســيــســي أن ــابـ وتـ

مــن جــانــب صهره  الــظــهــر  فــي  بمثابة طعنة 
التحركات  فــي  وشريكه  حــجــازي(،  )محمود 
كــافــة الــتــي أعــقــبــت ثــــورة 25 يــنــايــر/كــانــون 

الثاني عام 2011«.
 »حكام اإلمارات كانوا 

ّ
ولفتت املصادر إلى أن

يــراهــنــون على حــجــازي، ربــمــا بعدما ملسوا 
 عن تطلعاته 

ً
إمكانية تجاوبه معهم، فضا

ونفوذه،  موقعه  تفوق  كانت  التي  ومهماته 
وهــي املــســاحــات الــتــي كــان السيسي يسعى 
ب 

ّ
يجن لشغلها بصهره حتى  الــوقــت  طــوال 

نفسه أي أزمات الحقة، كما حدث في إسناد 
رئاسة اللجنة املصرية املعنية بشؤون ليبيا 
إلــيــه، باإلضافة إلــى إســنــاد عــدد مــن امللفات 

أيــضــًا«. واستطردت  لــه  الحساسية  شــديــدة 
املصادر أنه »بعد انكشاف األمــور، قدم ولي 
للسيسي  مــبــررات  أبــوظــبــي بشخصه،  عهد 
 األمـــــر لـــم يــكــن مـــن بــاب 

ّ
كــــان مـــن بــيــنــهــا أن

الــتــآمــر عليه أو بــهــدف تـــجـــاوزه، ولــكــن كــان 
حال  فــي  مستقبلي،  وترتيب  تفكير  بمثابة 
 

ّ
ــرام فــــي ظـــل ــ ــور عـــلـــى غـــيـــر مــــا يــ ــ ــ ــارت األمـ ــ ســ

 
ّ
ــة«. ولــفــتــت إلــــى أن ــيــ تــقــلــبــات داخــلــيــة ودولــ

السيسي  جانب  من  وقتها  انتهى  »النقاش 
ــاراتــــي، ولكن  ــتـــذار اإلمــ بــاعــتــبــاره تــقــبــل االعـ
الرئيس املصري أضمر في نفسه أمرًا آخر«. 
 »السيسي بدأ بعدها 

ّ
وأوضحت املصادر أن

في تقليص نفوذ حجازي، كما بدأ بتكليف 
ــر قــريــبــة مــنــه بــمــراجــعــة كــافــة تحركات  دوائــ
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع حـــيـــنـــهـــا صــــدقــــي صـــبـــحـــي، 

ومراقبة كافة اتصاالته«.
الفرصة  انتظر  »السيسي   

ّ
إن املصادر  وقالت 

املــؤامــرة، كما كان  املناسبة إلنهاء ذيــول تلك 
ــي الـــفـــرصـــة الــتــي  يــصــفــهــا مـــقـــربـــون مـــنـــه، وهــ
ــادث الـــواحـــات اإلرهـــابـــي في  ســنــحــت بــعــد حــ
راح  الــــذي   ،2017 عـــام  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ضحيته عدد من ضباط جهاز األمن الوطني، 
وأســفــر عــن اخــتــطــاف ضــابــط شــرطــة، قــبــل أن 
في عملية تدخلت  بأيام  بعدها  يتم تحريره 
مــن هجوم  أيـــام  فبعد  املسلحة.  الــقــوات  فيها 
السيسي حــجــازي«. وبحسب  أقـــال  الــواحــات 

انتهز فرصة  »السيسي  فــإن  نفسها  املــصــادر 
مــحــاولــة االغــتــيــال الــتــي تــعــرض لــهــا صدقي 
السابق مجدي  الداخلية  صبحي، رفقة وزير 
عــبــد الــغــفــار بــمــطــار الــعــريــش الــعــســكــري، في 
وأســفــرت   ،2017 عـــام  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
عــن مــقــتــل ضــابــط عــســكــري بــرتــبــة كــبــيــرة من 
حراسة وزير الدفاع السابق، إلطاحة صبحي 
الـــذي فشل فــي تــأمــني خــط ســيــره. وذلـــك على 
الرغم من النص الدستوري الذي كان يحصن 
صبحي، وكــان يضمن عدم املساس به ملدة 8 
سنوات، لكن السيسي تمّكن من انتزاع موافقة 
من أعضاء املجلس العسكري بشأن الخطوة«.

ــــك بــني  وبــــالــــعــــودة لــســيــر الـــعـــاقـــات بـــعـــد ذلـ
السيسي وحكام اإلمـــارات، قالت املصادر إن 
»األمور لم تسر بعد ذلك كما كانت عليه في 
الــســابــق، وبــــدأت الــخــافــات تــــدب، والــتــبــايــن 
السطح.  على  يطفو  املختلفة  املــواقــف  بشأن 
ــم مـــالـــي بـــضـــرورة  وربـــطـــت اإلمـــــــارات أي دعــ
عقود  أو  اقتصادية  مكاسب  على  حصولها 
تشاركية في مشروعات كبرى في مصر، في 
الـــوقـــت الــــذي رهـــن فــيــه الــســيــســي أي مــوقــف 
بمقابل  لــإمــارات  داعـــم  إقليمي  أو  سياسي 
وثمن يتم دفعه، مؤكدًا أن صفحة املاضي تم 
طيها، في إشــارة إلى دعم اإلمــارات له خال 
أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 وما تاها«.

 »السيسي كان مقتنعًا 
ّ
ووفقًا للمصادر فإن

 محاولة أبوظبي السابقة كانت بهدف 
ّ
بأن

ــه، ودفــــعــــه لــتــبــنــي املــــواقــــف  ــيـ ــلـ ــغـــط عـ الـــضـ
أو من  تــفــكــيــر،  مـــن دون  كـــافـــة  ــة  ــيــ ــاراتــ اإلمــ
 
ّ
دون مــراعــاة ملــواقــف مــصــر«، الفــتــة إلـــى أن

تكن محاولة  لــم  أنــهــا  يعلم  كــان  »السيسي 
لــإطــاحــة بــه، ولــكــن هــذا ال يمنع أن يتولد 
واتسعت  األمــــور  تــطــورت  إذا  التفكير  هـــذا 

الهوة بني الجانبني في أي وقت«.

عمره، ليغدو أكثر عزمًا على تعزيز مسيرته 
والحفاظ على أمنه الجماعي«.

املدرجة  املوضوعات  املجتمعون  بحث  وقــد 
عــلــى جـــدول أعــمــالــهــم، املــرفــوعــة مــن اللجان 
الــوزاريــة املختصة واألمــانــة العامة، ومــا تم 
تنفيذه من قرارات املجلس األعلى واملجلس 
ــار تحقيق  الـــــوزاري، ومـــا تــم إنــجــازه فــي إطـ
التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي 
املشترك. كذلك أقّروا التوصيات املرفوعة إلى 
القمة  في  بشأنها  للتوجيه  األعلى  املجلس 
الحادية واألربعني للمجلس األعلى ملجلس 
الــتــعــاون. وكــانــت قــد ذكــــرت األمـــانـــة الــعــامــة 
ملــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، فـــي بــيــان أول 
 العاهل السعودي، امللك 

ّ
من أمس السبت، أن

ف الحجرف بنقل 
ّ
سلمان بن عبد العزيز، كل

الدعوات إلى قادة دول املجلس للمشاركة في 
أعمال الــدورة الـــ41 للمجلس األعلى ملجلس 

التعاون الخليجي. 
أجــواء  الــــ41 وســط  الخليجية  القمة  وتــأتــي 
مــتــفــائــلــة بــإمــكــانــيــة أن تــشــهــد تــوقــيــعــًا على 
اتفاق ينهي األزمة الخليجية املتواصلة منذ 
أكثر من ثاثة أعوام ونصف العام، بني قطر 
والبحرين  واإلمـــارات  والسعودية  من جهة، 
باإلضافة ملصر من جهة أخــرى. وكان وزير 
الناصر  أحــمــد  الشيخ  الكويتي،  الخارجية 
الصباح، قد اجتمع في 17 ديسمبر الحالي، 
وهو  الكويت.  فــي  الخليجية  الـــدول  بسفراء 
ــاء الــــــذي جـــــاء عـــقـــب بـــيـــان لــلــخــارجــيــة  ــقـ ــلـ الـ
الدول  املباحثات بني   

ّ
إن الكويتية قالت فيه 

قــد توصلت  الــفــتــرة األخــيــرة  فــي  الخليجية 
إلى نتيجة »مثمرة«.

)العربي الجديد(

التعاون  مجلس  دول  خــارجــيــة  وزراء  عقد 
الخليجي، أمس األحد، اجتماعًا استضافته 
املرئي، وذلك  البحرين عبر تقنية االتصال 
تــحــضــيــرًا لــلــقــمــة الــخــلــيــجــيــة الـــــــ41 املــزمــع 
عــقــدهــا فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 
في الخامس من شهر يناير/ كانون الثاني 
ــي يـــتـــوقـــع أن يــعــلــن خــالــهــا  ــتــ ــبـــل، والــ ــقـ املـ
انــتــهــاء األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة، بــعــدمــا ســـادت 
أجــــواء إيــجــابــيــة فــي هـــذا الــشــأن فــي الفترة 
األخيرة. وترأس االجتماع وزير الخارجية 
البحريني، عبد اللطيف الزياني، الذي قال 
في كلمة له في بداية االجتماع: »إننا نتطلع 
ستستضيفها  الــتــي  الخليجية  الــقــمــة  إلـــى 
تكون  أن  آملني  السعودية،  العربية  اململكة 
قمة موفقة ناجحة«. وأضاف »إننا جميعًا 
الجهود  نجاح  مقومات  بتوفير  مطالبون 
لـــعـــودة األمـــــور إلــــى طــبــيــعــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
التعاون، عندما  املعهودة بني دول مجلس 
كــانــت الــحــدود الــبــريــة والــبــحــريــة مفتوحة 
ومصادر الرزق متاحة للجميع، مع مراعاة 
خــصــوصــيــات الـــــدول وقــوانــيــنــهــا املــرعــيــة، 
مجتمعاتها«.  وطبيعة  سيادتها  واحــتــرام 
ــام ملــجــلــس  ــ ــعــ ــ ــه، قــــــــال األمـــــــــني الــ ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
ما  »إن  الحجرف  نايف  الخليجي،  التعاون 
نــشــهــده مــن تــغــيــرات كــبــيــرة وفـــي املــجــاالت 
العاملي  املشهد  استقراء  منا  يتطلب  كــافــة، 
الجديد واالستعداد كمنظومة للتعامل مع 
معطياته وتحدياته، وذلك ضمانًا وتعزيزًا 
ملـــكـــانـــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون االســتــراتــيــجــيــة 
وحماية وصونًا ملكتسبات دوله وشعوبه«. 
وتابع الحجرف أن »مجلس التعاون اليوم 
يــخــطــو بــثــبــات نــحــو الــعــقــد الـــخـــامـــس من 

اجتماع خليجي تحضيرًا هل حاول حكام أبوظبي خلق بديل عن السيسي؟
لقمة الرياض

متابعةخاص

حكام اإلمارات 
كانوا يراهنون على 

محمود حجازي

كشفت مصادر لـ»العربي 
الجديد« عن السبب 
األساسي الذي أدى 

إلى التوتر بين القاهرة 
وأبوظبي والمتمثّل 

بمحاولة اإلمارات صناعة 
بديل للرئيس المصري

خالل زيارة للسيسي إلى اإلمارات العام الماضي )كريم صاحب/فرانس برس(



غموض حول األسباب والدافع

ناشفيل: التفجير 
االنتحاري مرّجح

الشرطة أعلنت ناشفيل 
»مدينة آمنة وال توجد 

تهديدات معروفة«

واشنطن ــ العربي الجديد

ــضــح بــعــد أســـبـــاب انــفــجــار 
ّ
لـــم تــت

في  متنقل(  )منزل  عربة مفخخة 
في  تينيسي  واليـــة  فــي  ناشفيل 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، يــــوم الــجــمــعــة املــاضــي، 
مـــع مـــواصـــلـــة فــــرق مـــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــكــحــول  بـــي آي«، ومــكــتــب  الــفــيــدرالــي »أف 
»آي  واملتفجرات  النارية  واألسلحة  والتبغ 
تي في«، ومئات من عناصر الشرطة املحلية، 
جــهــودهــم ملــعــرفــة الــحــقــائــق، لــكــن مــزيــدًا من 
ــبـــت، وأمــــس  الـــتـــفـــاصـــيـــل بــــــرزت مـــســـاء الـــسـ
 أبــــرزهــــا تــرجــيــح املــحــقــقــن أن 

ّ
األحــــــد، لـــعـــل

انتحاري«،  تفجير  »نتيجة  االنفجار  يكون 
بعد العثور على أشالء بشرية. كما توّصل 
املــحــقــقــون إلــــى مـــنـــزل يــفــتــرض أن صــاحــب 

العربة املفخخة قد سكنه لفترة طويلة. 
آي«  بــــــي  »أف  بـــــاســـــم  ــدث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ وكـــــشـــــف 
بــاك لقناة »ســي أن أن« األميركية  جايسون 
انــتــشــروا فــي مــنــزل فــي منطقة  أن املحققن 
ــراء ما  أنــتــيــوك، جنوبي شــرق ناشفيل، إلجـ
»نــشــاط مــصــّرح بــه مــن املــحــكــمــة«.  وصــفــه بـــ
لتتّبع  غــوغــل  بــخــرائــط  املحققون  واســتــعــان 
مـــســـار الـــعـــربـــة املـــفـــخـــخـــة، والــــتــــي أدت بــهــم 
للوصول إلى أنتيوك. من جهته كشف توني 
ــوار الــشــقــة الــتــي  رودريـــغـــيـــز، الــقــاطــن فـــي جــ
فــتــشــهــا املــحــقــقــون فـــي أنـــتـــيـــوك، فـــي حــديــٍث 
»الشرطة  أن  بــوســت«،  »واشــنــطــن  لصحيفة 

وانـــقـــطـــعـــت خـــدمـــة الــــرقــــم 911 املــخــصــصــة 
ــيــــران  الــــطــ إدارة  أوقـــــفـــــت  ــا  كــــمــ ــلــــشــــرطــــة،  لــ
مؤقت  بشكل  الجوية  الــرحــالت  الفيدرالية 
بسبب مشاكل  الــدولــي،  ناشفيل  مطار  مــن 

االتصاالت الناجمة عن االنفجار.
وطــلــب حــاكــم واليــــة تينيسي بــيــل لـــي، من 

الرئيس الخاسر في االنتخابات األميركية، 
دونالد ترامب، إعالن حال الطوارئ، واصفًا 
»املرّوع«. واعتبر أن »املعجزة بدت  الدمار بـ
في عــدم مقتل أي شخص«. وأشــار الحاكم 
إلى أن الوالية أنفقت 175 مليون دوالر على 
أوائل  األقل لالستجابة لكوارث أخرى منذ 
الــفــدرالــيــة  املــســاعــدة  أن  معتبرًا   ،2019 عـــام 
ضرورية. ولم يرد البيت األبيض علنًا على 
طلب لي. وقال متحدث باسم ترامب، إنه »تم 
إطالعه على الوضع وهو يراقب التطورات«. 
وذكـــر مــســؤولــون أن »االنــفــجــار املتعّمد لم 
يـــكـــن مـــحـــاولـــة ملــــجــــزرة جـــمـــاعـــيـــة«، بــســبــب 
عطلة عيد امليالد، والتوقيت املبكر للتفجير 
وإطـــالق الــنــار الـــذي سبق الــتــحــذيــرات غير 

ــارع. وكــانــت  ــشــ ــــالء الــ ــل إخـ الـــعـــاديـــة مـــن أجــ
الــشــرطــة الــتــي ســارعــت لتلبية نـــداء إطــالق 
ــار، شـــاهـــدت الــعــربــة وســمــعــت الــصــوت  ــنـ الـ
الصادر منها والــذي ينبه إلى قرب حدوث 
انــفــجــار، فــبــاشــر ســتــة مـــن أفـــرادهـــا عملية 
قرع األبواب إلجالء السكان. وقال املتحدث 
االنفجار  قــوة  إن  آرون،  الشرطة دون  باسم 
جــرحــت ضــابــطــًا وتــســبــبــت فــي فــقــدان آخــر 
ــيــــة، ذكـــر  ــنــ ــــاوف األمــ ــخـ ــ ــول املـ ــ ــ لـــســـمـــعـــه. وحـ
مسؤولون لصحيفة »واشنطن بوست«، أن 
»املدينة آمنة وال توجد تهديدات معروفة«، 
لحظر  وخاضعة  مغلقة  ظلت  املنطقة  لكن 
التجول خالل عطلة نهاية األسبوع بينما 

كان املحققون يمشطون الحطام.
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سياسة

تواصل السلطات األميركية 
تحقيقاتها في انفجار 

ناشفيل ـ تينيسي، فعثرت 
على أشالء بشرية في 

موقع االنفجار، لتتقدم 
فرضية »التفجير االنتحاري«

F

)Getty( القوى األمنية في محيط منزل وارنر

صــادرت كمبيوتر وأشياء أخــرى«. وأضاف 
ــم يــتــحــدث أبــــدًا إلـــى جــــاره وال يعرف  ــه »لـ أنـ
اســـمـــه«. وقــــال إنــــه فـــي املـــــرات الــقــلــيــلــة الــتــي 
بتصحيح  منهمكًا  »كـــان  الــرجــل  فيها  رأى 
وضعية هوائي فوق املنزل«. وذكر أن جاره 
»وضـــع إشــــارات مثل )مــمــنــوع الــتــعــدي على 
ممتلكات الــغــيــر( ال ســيــمــا فــي املــكــان الــذي 
احــتــفــظ فــيــه بــالــعــربــة«. وقـــال مــصــدر أمــنــي، 
الــتــي  الـــعـــربـــة  أن  يـــعـــتـــقـــدون  إن »املـــحـــقـــقـــن 
شــوهــدت فــي الــصــور، هــي نفسها املــوجــودة 
ــًا لــصــحــيــفــة  ــ ــقـ ــ ــع االنـــــفـــــجـــــار«. ووفـ ــوقــ ــــي مــ فـ
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، فــقــد أعـــلـــن مــســؤولــون 
مئات  فيه  ينخرط  التحقيق  أن  فيدراليون، 
أكثر  الــذيــن يتابعون  الــفــيــدرالــيــن،  الــعــمــالء 
مــن 500 بـــالغ بــعــدمــا تــم االتــصــال بــهــم منذ 
يــــوم الــجــمــعــة. ومــــع اســـتـــمـــرار الــتــحــقــيــق ال 
توجد مؤشرات على عملية مطاردة ملشتبه 
أنتوني  اعتبرت  أمنية  أن جهات  علمًا  بهم، 
كوين وارنر )63 عامًا( »محل اهتمام مرتبط 
باالنفجار« المتالكه عربة مماثلة لتلك التي 
كورنيسكي  دوغــالس  املحقق  لكن  انفجرت. 
ــلــــة، لــســنــا  شــــــّدد عـــلـــى أنـــــه »فـــــي هـــــذه املــــرحــ
مستعدين لتحديد أي شخص«، مضيفًا »ال 
ولم  باملتفجرات،  تهديد  على  مؤشر  يوجد 
يتم العثور على عبوات ناسفة أخرى خالل 
أن  عــلــى  وشــــّدد  للمنطقة«.  تمشيط  عملية 
هوية  لتحديد  بنشاط«  »يعملون  املحققن 
أشالء بشرية ُعثر عليها وسط الحطام، لكنه 
لم يذكر ما إذا كان ُيعتقد أن األشالء تخص 
الشخص الذي يقف وراء االنفجار. وردًا على 
سؤال عما إذا كان مبنى اإلرسال »آي تي أند 
تــي«، كــان هدفًا لالنفجار، ذكــر كورنيسكي: 

»إننا نبحث في كل دافع محتمل«.
ــاد املــتــحــدث بــاســم شــركــة »آي تـــي أنــد  ــ وأفـ
تــــي« جــيــم غـــريـــر، أن مــركــز شــبــكــة الــشــركــة 
االنفجار وتأثرت  املدينة قد تضرر في  في 
ــــي نـــاشـــفـــيـــل. بـــــدورهـــــا أعــلــنــت  ــة فـ الــــخــــدمــ
الساعة  مــدار  على  تعمل  فرقها  أن  الشركة 
إلصالح االنقطاعات الناجمة عن االنفجار. 

صمود التحالف الحكومي مرجح

واجه المشيشي تحديات عدة )ياسين قايدي/األناضول(

تونس ــ وليد التليلي

املساندة لحكومة هشام  النيابية  األغلبية  لم تستطع 
من  تمّكنها  استقرار  فترة  خلق  تونس،  في  املشيشي 
اختراق املشهد االجتماعي املتوتر، وإحداث التغييرات 
على التشكيل الحكومي، كما كان متوقعًا منذ االتفاق 
سبتمبر/ مطلع  الــثــقــة  حكومته  ومــنــح  املشيشي  مــع 

ــم هــــــذا االئـــــتـــــالف الـــحـــكـــومـــي  ــــول املـــــاضـــــي. ويــــضــ ــلـ ــ أيـ
ــــزب »قــلــب   مــــن حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« وحــ

ً
ــــال ـــاس كـ ـــاألسـ بـ

تونس« و»ائتالف الكرامة«، باإلضافة إلى حزب »تحيا 
تونس« وكتلة »اإلصالح الوطني« و»الكتلة الوطنية«. 
وتــتــزايــد الــضــغــوط عــلــى االئــتــالف الــحــكــومــي مــن قبل 
الديمقراطية«  »الكتلة  في  املتمثلة  الشرسة  املعارضة 
)تضم حركة الشعب والتيار الديمقراطي( من ناحية، 
و»الــحــزب الــدســتــوري الــحــر« مــن ناحية أخـــرى. وجــاء 
قــرار إيقاف رئيس حزب »قلب تونس«، نبيل القروي، 
قبل أيـــام، ليعيد طــرح الــســؤال حــول مــدى صالبة هذا 
 
ّ
الــتــحــالــف، فـــي مــواجــهــة هـــذه األزمــــــات، خــصــوصــًا أن

أن يحدث هــذا االختبار خالفًا بن  معارضيه توقعوا 
ــان الــنــائــب عـــن »الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة«،  مــكــونــاتــه. وكــ
الــقــروي، هيكل  الــدفــاع عن  والعضو السابق في هيئة 
املكي، قد قال في منشور الخميس املاضي عبر صفحته 
بموقع »فــيــســبــوك«، بعد ســاعــات مــن إيــقــاف الــقــروي: 
املــشــيــشــي«، متوقعًا ربــمــا أن يكون  »ســقــطــت حــكــومــة 
ــراج »الــنــهــضــة« والنــســحــاب حــزب  اإليــقــاف دافــعــًا إلحــ
الداعم للحكومة. ولكن رد  »قلب تونس« من االئتالف 
قال  إذ  اإليــقــاف،  يتأخر كثيرًا بعد خبر  لم  »النهضة« 
الــقــيــادي فــي الــحــركــة، رفــيــق عــبــد الــســالم، فــي منشور 
عــبــر »فــيــســبــوك« يـــوم الجمعة املــاضــي، إن »االئــتــالف 
الحكومي سيزداد وحدة وتماسكًا، ليس ألنه األفضل 
لـــتـــونـــس، ولـــكـــن ألن الـــبـــديـــل عــنــه هـــو حــكــم األقــلــيــات 
املتسلطة، وتركيز الحكم الفردي الذي لفظته الثورة«. 
السياسي  املشهد  بتغيير  يحلمون  »الــذيــن  وأضــــاف: 
ــمـــون«. ويــبــدو مــوقــف عبد  بــاملــنــاورات الــصــغــيــرة واهـ
السالم مبنيًا على قراءة تؤكد أنه ليس أمام »النهضة« 
وبــقــيــة أحــــــزاب الــتــحــالــف مـــن بـــديـــل ســــوى مـــزيـــد من 

التضامن أمام معسكر املعارضة الذي يزداد قوة.
بيان  في  »النهضة«،  لـ التنفيذي  املكتب  أكــد  وبالفعل، 
يــوم الجمعة املاضي، تضامن الحركة مع حــزب »قلب 
ــر تــعــّرضــهــم لحمالت  تــونــس« وكــتــلــتــه الــبــرملــانــيــة »إثــ
تــشــويــه، بــعــد إصــــدار بــطــاقــة إيــــداع بــالــســجــن فــي حق 
رئيس الحزب«. وعّبرت الحركة عن »دعمها املتواصل 
لــلــمــشــيــشــي، ودعـــوتـــه إلـــى إيــــالء املــلــفــات االجــتــمــاعــيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة األولـــويـــة الــكــبــرى، وعــــدم الــتــوانــي في 
ــارات اإلصــــالح  مــحــاربــة الــفــســاد الــــذي يــعــطــل كـــل مـــسـ
الحوار  »النهضة« بكل دعــوات  واالســتــقــرار«. ورحبت 
الـــوطـــنـــي »وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــــبـــــادرة االتـــــحـــــاد الـــعـــام 
التونسي للشغل، والهادفة إلى التوافق حول الخيارات 
الكفيلة  املستعجلة  واإلصالحات  الكبرى  االقتصادية 
بــالــخــروج بــالــبــالد مــن الــوضــع الـــراهـــن، واملـــؤديـــة إلــى 
ــة االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة للعمل  ــرؤيــ وضـــــوح الــ
الحكومي«. ويحمل هذا املوقف رسائل متعددة، أولها 
 »النهضة« متشبثة بتحالفها مع »قلب تونس«، وأن 

ّ
أن

مــن جوهر  يغّير  التحقيق ال  ذمــة  إيــقــاف رئيسه على 
العالقة مع الحزب وكتلته، وأن التوازن في البرملان باٍق 
على ما هو عليه، على عكس ما يريده املنافسون. أما 
لتأكيد  املشيشي،  إلى  فهي  الثانية،  »النهضة«  رسالة 

تمّسكها به في هذا الظرف، على الرغم من تعثر البرامج 
املــعــدة ســلــفــًا، وعــلــى رأســهــا تــعــديــل الــحــكــومــة وإبــعــاد 
الــرئــيــس قيس سعيد، والــــوزراء  مــن  القريبن  الــــوزراء 
»االتحاد  الذين لم يوفقوا في مهامهم. الرسالة الثالثة لـ
العام التونسي للشغل«، لتحييده في هذا الصراع من 
جهة، واالعتراف بمكانته الوطنية وبأحقيته في إدارة 
 
ّ
حــــوار وإيـــجـــاد مــخــرج لــأزمــة مــن جــهــة ثــانــيــة. إال أن
بيان »النهضة« شــّدد على أن يكون حــوارًا اقتصاديًا 
إدارة  مــن  البساط  بما يسحب  بــاألســاس،  واجتماعيًا 
الــرئــاســة الــرافــضــة لـــوجـــود »قــلــب تـــونـــس« و»ائـــتـــالف 
الـــكـــرامـــة« عــلــى طـــاولـــة الــــحــــوار. املــشــيــشــي، لـــم يــتــأخــر 
إلــى إسقاطه، وعقد  بــدوره عن توجيه رسالة للداعن 
مساء الجمعة في قصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل، 
»النهضة« مختار  حــركــة  كتلة  رئــيــس  نــائــب  حضرها 
اللموشي، ورئيس كتلة »قلب تونس« أسامة الخليفي، 
ورئيس  الناصفي،  حسونة  »اإلصـــالح«  كتلة  ورئيس 
كــتــلــة »تــحــيــا تـــونـــس« مــصــطــفــى بـــن أحـــمـــد، ورئــيــس 

»الكتلة الوطنية« رضا شرف الدين.
 هذا االجتماع الدوري مع رؤساء 

ّ
وأكد املشيشي أن

إطار  في  »يأتي  للحكومة  الداعمة  البرملانية  الكتل 
مــواصــلــة الــتــشــاور والــعــمــل عــلــى املــزيــد مــن تدعيم 
التقارب بن الحزام السياسي والحكومة، بما يمكن 
الفعل  إلــى مرحلة  التعاون  مــن مرحلة  االنتقال  مــن 
وتسريعًا  الحكومي،  الفريق  ألداء  تطويرًا  املشترك، 
لنسق إنــجــاز اإلصــالحــات الــضــروريــة«. مــن جهته، 
أوضـــــح املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم »قـــلـــب تـــونـــس«، 
صادق جبنون، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
اللقاء الذي جمع املشيشي بالحزام السياسي الداعم 
لــلــحــكــومــة، تــمــحــور حــــول عــمــل وبـــرنـــامـــج األخــيــرة 
وتقديم املزيد من الدعم من قبل االئتالف البرملاني 
لرئيس الوزراء، مضيفًا أنه جرى التطرق إلى بعض 
الفترة  خــالل  العامة  بالسياسات  املتعلقة  املسائل 
الحزام  تأثر  عن  »الحديث   

ّ
إن وقــال جبنون  املقبلة. 

بــاملــتــغــيــرات األخــيــرة،  الـــداعـــم للحكومة  الــســيــاســي 
خصوصًا بعد إيقاف رئيس حزب قلب تونس، غير 
صحيح، فالحزام متماسك والكتلة البرملانية كذلك، 
الناخبن، وسيواصل  تجاه  االلتزامات  وسنواصل 

قلب تونس عمله«.
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