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بيروت ـ ريتا الجّمال

اللبناني نبيه  البرملان  عادت مبادرة رئيس 
بــــري الــحــكــومــيــة إلــــى الـــواجـــهـــة مـــن جــديــد، 
لتضفي أجواء إيجابية، لكن حذرة، باحتمال 
بعد  الــعــاجــل،  الــقــريــب  فــي  الحكومة  تشكيل 
د له بني رئيس الجمهورية ميشال  لقاء ُيمهَّ
عون ورئيس الــوزراء املكلف سعد الحريري 
فـــور عـــودة األخــيــر إلـــى لــبــنــان. وأكـــد النائب 
قاسم هاشم، عضو كتلة »التنمية والتحرير« 
»الــعــربــي الــجــديــد« أمــس  ــــري(، لـــ )يــرأســهــا بـ
ــادرة بــــري، بعد  ــبـ الــجــمــعــة، إعـــــادة تــفــعــيــل مـ
االتـــصـــاالت الــتــي جـــرت عــلــى هــامــش جلسة 
مجلس النواب، السبت املاضي، التي ناقش 
املــجــلــس خــالــهــا رســـالـــة عـــون حـــول تأخير 
 »املشاورات 

ّ
تشكيل الحكومة. وأشــار إلى أن

في األيــام القليلة املاضية ساهمت في كسر 
بعض الجمود، وإعادة بث األفكار، للوصول 
إلى تفاهم وفق القاعدة األساسية التي يسير 
عــلــيــهــا رئـــيـــس الـــبـــرملـــان، وتــتــمــثــل بــحــكــومــة 
مـــؤلـــفـــة مــــن 24 وزيــــــــرًا، غـــيـــر حـــزبـــيـــني ومـــن 
 فيها 

ً
أصحاب االختصاص، وال ثلث معطا

ألي فريق سياسي«. وحول العقد األساسية 
الحكومة،  تــحــول دون تشكيل  تـــزال  ال  الــتــي 
ــــون والـــحـــريـــري  والــــخــــاف الـــحـــاصـــل بــــني عـ
أكد  نْي،  املسيحيَّ الــوزيــَرْيــن  ُيسّمي  مــن  حــول 
 »بري يعمل على تذليلها من خال 

ّ
هاشم أن

بــعــض االقـــتـــراحـــات والـــطـــروحـــات الــجــديــدة، 
عتمد، وتــخــفــف مــن حــال 

ُ
واآللـــيـــات الــتــي ست

للعقدة بعد  التوتر، وتساهم في إيجاد حل 
ـــجـــرى بـــني الــرئــيــســني 

ُ
االتــــصــــاالت الـــتـــي ســـت

 
ّ
املــعــنــيــني بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة«. وكـــشـــف أن
باتصاالت مباشرة  يتّوجه  قد  الحراك  »هــذا 
بني عــون والحريري، أو لقاء يصار فيه إلى 
ولفت هاشم  الــوزاريــة«.  بالتشكيلة  الــتــداول 
 »املـــشـــاورات مــســتــمــّرة عــلــى أكــثــر من 

ّ
إلـــى أن

من  الحريري  عــودة  بانتظار  وقناة  مستوى 
عــلــى تسخني  الــعــمــل  الـــخـــارج، بحيث سيتم 
الحكومة،  بتشكيل  نْي  املعنيَّ مــع  االتــصــاالت 
ــل مـــن يــمــكــن أن يــلــعــب دورًا إيــجــابــيــا في  وكـ
تجاوز العقد والعراقيل للوصول إلى تفاهم 
 »الــحــذر 

ّ
 إن

ً
ســريــع«. غــيــر أنـــه اســتــدرك قــائــا

يبقى قائما على قــاعــدة بـــري: مــا تــقــول فول 
غــيــر مــا يصير بــاملــكــيــول. أي انــتــظــار لحظة 
الحسم والتأليف، وعدم التفاؤل قبل حصول 
الـــتـــجـــارب   

ّ
أن الــعــمــلــيــة رســـمـــيـــا، وال ســيــمــا 

كــثــيــرة بــهــذا اإلطـــــار، مـــا يــحــتــم عــلــيــنــا إبــقــاء 
أعلى  نسبتها  كانت  وإن  اإليجابية  األجـــواء 
 »الــزخــم الــيــوم بات 

ّ
مــن قــبــل«. وشــدد على أن

بتشكيل  املطالبات  مــروحــة  وتوسعت  أكــبــر، 
السلبية  التعطيل  لتداعيات  نظرًا  الحكومة، 
 ما تمّر به الباد من ظروف اقتصادية 

ّ
في ظل

ومالية صعبة جدًا«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، دخـــل الــبــطــريــرك املــارونــي 
 مبادرة بري، حيث 

ّ
بشارة الراعي على خط

ــل بــيــنــهــمــا لــطــرح  ــتـــواصـ هـــنـــاك تــنــســيــق مـ

ــقـــرب املـــســـافـــات  خــــيــــارات مــــن شـــأنـــهـــا أن تـ
ــري، وتــــدفــــع بــهــمــا إلـــى  ــريــ ــحــ ــــون والــ بــــني عـ
ما  الــبــاد، وفــق  والتنازل ملصلحة  التقارب 
»الــعــربــي  قـــال مــصــدر مــقــرب مـــن الـــراعـــي، لـــ
 »االتصاالت 

ّ
الجديد«. وأشار املصدر إلى أن

ــفــة بـــني بــــري والــبــطــريــرك لــحــل األزمــــة 
ّ
مــكــث

ــل يـــجـــري عـــلـــى إقـــنـــاع  ــمـ ــعـ الـــحـــكـــومـــيـــة، والـ
لعقد  بعبدا  قصر  إلــى  بالتوجه  الــحــريــري 
ــة  ــ ــــون، وتـــقـــديـــم تــشــكــيــلــة وزاريــ ــاء مــــع عــ ــقـ لـ
جديدة يتفق عليها الطرفان، على أن يصار 
إلى التشاور بينهما حول مسألة الوزيرين 
املسيحيني واختيار شخصيتني مستقلتني 
 
ّ
يتوافقان عليهما معا«. وأوضح املصدر أن

ها، مسألة 
ّ
»من املشاكل التي يعمل على حل

النائب  الحر،  الوطني  التيار  رئيس  تمسك 

جبران باسيل )صهر عون(، بموقفه لناحية 
فصل حزبي الديمقراطي اللبناني )يتزعمه 
)أمينه  والطاشناق  أرســان(،  النائب طال 
ــان(، عن  ــيـ ــرادونـ ــقـ الـــعـــام الــنــائــب هـــاغـــوب بـ
يعتبر  حــني  فــي  الجمهورية،  رئيس  حصة 
 هـــذيـــن الـــحـــزبـــني مــحــســوبــان 

ّ
الـــحـــريـــري أن

على عون – باسيل، وضمن تكتله النيابي، 
وبمجرد  ني، 

ّ
مستقل اعــتــبــارهــمــا  يمكن  وال 

الرئاسي  العهد  فــريــق  سيحصل  فصلهما 
الــســيــاق، استقبل  فــي  املــعــطــل«.  الثلث  على 
السعودي  السفير  الجمعة،  أمــس  الــراعــي، 
ى، في 

ّ
لدى لبنان وليد البخاري، الــذي تمن

تصريح، »تغليب املصلحة الوطنية العليا 
لــبــنــان عــلــى أي مصلحة فــرديــة تحول  فــي 

دون إيجاد الحلول الناجعة«.

غزة ـ ضياء خليل

مــضــى أســـبـــوع عــلــى وقــــف إطــــاق الـــنـــار في 
قطاع غــزة، الــذي ال يــزال صــامــدًا فــي انتظار 
استكمال تثبيته وبحث تفاصيله وضماناته 
وشــــروطــــه عـــبـــر الــــوســــاطــــة املــــصــــريــــة، الــتــي 
ســتــرتــب لـــحـــوارات ونــقــاشــات غــيــر مــبــاشــرة 
بني حركة »حــمــاس« واالحــتــال اإلسرائيلي 
فــي الــقــاهــرة فــي وقـــت قــريــب. وبــعــد أســبــوع 
ال تــزال مشاهد املــوت فــي كــل شــارع فــي غزة 
حاضرة، الركام والدمار الذي حل بالقطاع ال 
يزال شاهدًا على 11 يوما من عدوان، لم يترك 
لكن  آمنا،  املحاصر  القطاع  مكانا واحــدًا في 

أنــهــم صــمــدوا  يـــرون  فــي غـــزة  الفلسطينيني 
وانتصروا على آلة الحرب اإلسرائيلية.

ــذا األســــبــــوع الـــتـــهـــديـــدات  ــ ــــال هـ ــم تـــهـــدأ خـ لــ
ــلـــويـــح  ــتـ ــــودة لــــلــــحــــرب مـــــن جــــديــــد والـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
اإلسرائيلي،  االحــتــال  قبل  مــن  باالغتياالت 
ولم تتأخر حركة »حماس« بالرد على لسان 
مــســؤولــيــهــا، وعــلــى رأســهــم قــائــدهــا فــي غــزة 
يــحــيــى الــســنــوار، الــــذي بـــدا مــتــحــديــا تهديد 
اإلسرائيليني باغتياله بالتجول في شوارع 
القطاع مشيا على األقدام. وُيفهم من التهديد 
اإلسرائيلي أنها مرحلة حرب نفسية وضغط 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــني وفــصــائــل املـــقـــاومـــة، إذ 
 إســـرائـــيـــل ال 

ّ
يــعــي الــفــلــســطــيــنــيــون جـــيـــدًا أن

تحتمل حــربــا طــويــلــة وال تــريــد الــعــودة إلــى 
تلقي الرشقات الصاروخية وإرهاق جبهتها 
البقاء في املاجئ،  الداخلية التي ال تحتمل 
لكن ذلك ال يعني الركون للنوايا بل البقاء في 

حالة تأهب وحذر.
غير أن اتفاق وقف اطاق النار سيبقى هشا 
 لــم تــعــالــج املشكلة 

ّ
أو عــلــى األقـــل مــؤقــتــا، إن

الــتــي أنــتــجــت الـــحـــرب اإلســرائــيــلــيــة الــرابــعــة 
وتــصــدي املــقــاومــة لــهــا، إذ دفــعــت األوضــــاع 
ــّي الـــشـــيـــخ جــــراح  ــ ــ فــــي الــــقــــدس املـــحـــتـــلـــة وحـ
الفلسطينيني  سكانه  يتهدد  الـــذي  تــحــديــدًا 
وال  املنطقة.  إشــعــال  إلــى  والتهويد،  بالطرد 
تـــزال االســـتـــفـــزازات اإلســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس 
مما مضى،  أقــل  بــزخــم  كــانــت   

ّ
وإن مستمرة، 

أضف إلى ذلك القيود اإلسرائيلية املستمرة 
أدوات أخرى  القطاع وهــي ما قد تعيد  ضد 

من املقاومة للعمل امليداني حتى تتفكك.
الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي، خــصــوصــا أصــحــاب 
البيوت املدمرة واملباني التي تضررت جزئيا 
وكليا من الحرب الرابعة، ينتظرون إعمارها، 
إال مــن  فــعــلــيــا  ــدأ  ــ بـ قــــد   شــيــئــا 

ّ
أن يـــبـــدو  وال 

مساعدات مالية محدودة ومعونات إنسانية 
ترتيب  على  لتعينهم  املــواطــنــني  على  تـــوزع 
 كانت ال تزال في مرحلة البداية. 

ّ
أمورهم وإن

وينتظر الفلسطينيون آلية اإلعمار املرتقبة، 
مع خشيتهم من تكرار تجربة الحرب الثالثة 
شروطها  إسرائيل  فرضت  والتي   ،2014 في 
آلية اإلعــمــار التي رعتها األمــم املتحدة  على 
ــوأ على اإلطــــاق، وســاهــمــت في  وكــانــت األسـ
 
ّ
تأخير اإلعــمــار وإطــالــة أمــد الــبــنــاء، حتى أن
بعض املــنــازل واملــنــشــآت منذ ذلــك الــوقــت لم 

نب حتى اآلن. 
ُ
ت

هذه القضايا وتثبيت وقف إطاق النار وما 
القاهرة  فــي  مــلــفــات، ستناقش  مــن  يحطيها 
خــال األيـــام املقبلة، وســيــزور رئيس املكتب 
ووفد  هنية  إسماعيل  »حماس«  لـ السياسي 
من قيادات الحركة مصر، للقاء املسؤولني عن 
امللف الذي تديره املخابرات العامة، وفق ما 
أعلن مكتب هنية. وُيتوقع أن تضع إسرائيل 
عراقيل جديدة في طريق اإلعمار، بادعاء أنها 
ال تريد استفادة »حماس« املباشرة وال غير 
املباشرة من األموال التي تصل. ورّدت الحركة 
 لــديــهــا طـــرقـــا أخـــــرى لــتــمــويــل أنــشــطــتــهــا 

ّ
أن

ومـــــــــوارد مــخــتــلــفــة، وهـــــي ال تــــريــــد اســـتـــام 
لكنها تطمح وتريد  اإلعــمــار منفردة،  أمـــوال 
سرعة في اإلعمار وإعــادة الفلسطينيني إلى 

بيوتهم املدمرة. في القاهرة أيضا، سيجري 
فلسطيني حول طروحات  فلسطيني  نقاش 
الرئيس محمود عباس األخــيــرة، عقب فشل 
إجـــراء االنتخابات الــعــامــة، والــتــي دعــا فيها 
أو حكومة  وطــنــيــة  وحــــدة  حــكــومــة  لتشكيل 
الدولية«. ال  توافق »تلتزم بقرارات الشرعية 
ُينتظر أن توافق »حماس« على هذا الطرح، 
باالنتخابات  فوزها  منذ  التي رفضت  وهي 
الــتــشــريــعــيــة فـــي عـــام 2006 كـــل ذلـــك وبقيت 
متمسكة بمواقفها، وبعد الحرب وخروجها 
أكثر إصــرارًا على  الحركة  »منتصرة«، تبدو 
بالشروط  الحكومة  في هذه  املشاركة  رفض 

التي يضعها عباس.
ــلـــى دعــــــــوات عــبــاس  ــــاس« عـ ــمـ ــ ـــق »حـ

ّ
ــل لــــم تـــعـ

األخيرة وتجاهلت ما قاله على غير عادتها، 
 املاحظ أنه لم يجِر منذ بدء الحرب 

ّ
غير أن

ــاع أي اتـــــصـــــال بـــــني مـــســـؤولـــي  ــطــ ــقــ عــــلــــى الــ
اتصل هنية  الفلسطينية،  والرئاسة  الحركة 
الــذي لــم يتصل بــدوره  بالجميع إال عــبــاس، 

بقادة »حماس«.
ــبـــون أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ويـــــرى مـــراقـ
وقــيــادتــهــا تــحــديــدًا خــســرت الكثير فــي هــذه 
الــــحــــرب مــــن شــعــبــيــتــهــا، بـــعـــد أن تــجــاهــلــت 
مـــا يــجــري فـــي قــطــاع غـــزة أليــــام ولـــم تــجــرب 
حــتــى ركـــــوب مـــوجـــة الـــصـــمـــود فـــي الــقــطــاع، 
ــا. ظــلــت  ــهـ ــالـــحـ ــا لـــصـ ــيـ ــيـــاسـ واســــتــــثــــمــــاره سـ
السلطة الفلسطينية صامتة، وابتعد عباس 
عن املشهد كما بدا واضحا، وعندما تحدث 
مــرتــني خــال الــعــدوان لــم يكن التعريج على 

قضية غزة كبيرًا.
يبدو امللف الفلسطيني الداخلي أكثر تعقيدًا 
ــمــــاس« الـــتـــي خـــرجـــت بما  مـــن ذي قـــبـــل، »حــ
الفلسطينيون  ويسميه  »انــتــصــارًا«  تسميه 

»صمودًا«، ال يمكن أن ترجع خطوة للوراء.
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ــم مــن  ــ ــرغـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد اإلســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى الـ
الــتــحــذيــر األمـــيـــركـــي الــــذي جــــاء عــلــى لــســان 
بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزيــر 
ــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة من  ــعـ مـــن أن إجـــــاء الـ
ــد مــــن االضـــطـــرابـــات  ــزيـ الــــقــــدس أو إثـــــــارة مـ
ــــؤدي إلــــى تــجــدد  فـــي الـــحـــرم الـــقـــدســـي، قـــد يـ
ــر والـــــصـــــراع والــــــحــــــرب«. وبــحــســب  ــتــــوتــ »الــ
موقع »أكسيوس«، حذر بلينكن خال لقائه 

اعتداء على سيارات و7 حاالت  و128 حالة 
اعتداءات على متاجر ومصالح تجارية«.

ــوات االحــتــال  ــك، قــمــعــت قــ بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــ
أمـــــس، مـــســـيـــرات عــــدة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــنـــددة بــاالســتــيــطــان، لــُيــســجــل 22 إصــابــة  مـ
اثــنــان  الــفــلــســطــيــنــيــني، بينهما  فـــي صــفــوف 
ــلـــن الـــهـــال  ــــق مــــا أعـ بـــالـــرصـــاص الــــحــــي، وفـ
ــر الــفــلــســطــيــنــي، عـــصـــر أمــــــس. يــأتــي  ــمــ األحــ

املسؤولني اإلسرائيليني، من »عمليات إجاء 
ــن مــنــازلــهــم الـــتـــي عــاشــوا  الــفــلــســطــيــنــيــني مـ
فيها لعقود وأجيال، وهدم املساكن أيضا... 
وبــالــطــبــع كــل مــا حـــدث فــي الــحــرم الــقــدســي 

وحوله«.
ــفـــة والـــــداخـــــل،  ــابـــل الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي الـــضـ ــقـ مـ
تقودها مصر حول  التي  الجهود  تتواصل 
قطاع غــزة. ووصــل أمــس وفــد أمني مصري 

بقيادة مسؤول  العامة  املخابرات  من جهاز 
أحمد عبد  اللواء  الجهاز  في  فلسطني  ملف 
الخالق، إلى غزة، في زيارة هي الثالثة منذ 

وقف إطاق النار.
الجديد«،  »العربي  لـ وقالت مصادر مصرية 
ــة »حــــمــــاس« بـــأن  ــركـ إن الـــقـــاهـــرة أبـــلـــغـــت حـ
املشاورات املقبلة املتوقعة في القاهرة، يجب 
ــتـــفـــاوض بـــشـــأن صــفــقــة تــبــادل  أن تــشــمــل الـ

أن هناك تمسكا إسرائيليا  األســرى، مؤكدة 
بربطها بأي مفاوضات من شأنها التوصل 
إلــى تــهــدئــة، أو الــبــدء فــي إعـــادة اإلعــمــار في 
اللقاءات املهمة  أنــه من  إلــى  القطاع، مشيرة 
ــارة غـــزة،  ــ عــلــى أجـــنـــدة الـــوفـــد األمـــنـــي فـــي زيـ
لقاء مــروان عيسى، عضو املكتب السياسي 
للحركة، ونائب قائد أركان »كتائب القسام«، 
مـــن أجــــل تــســهــيــل مــــشــــاورات صــفــقــة تــبــادل 
األسرى. وبحسب املصادر »هناك تمسك من 
تبادل األسرى  جانب حماس بفصل صفقة 
بالتهدئة طويلة  متعلقة  مفاوضات  أي  عن 
املدى، أو إعادة اإلعمار«، مؤكدة أن »الصفقة 

هي مسؤولية كاملة لقيادة الكتائب«.
مقابل ذلك، استبعدت املصادر ما ذهبت إليه 
تحليات دولية بشأن إمكانية تفجر القتال 
خال األيام املقبلة، مؤكدة أن هناك تعهدات 
دولــيــة مــن جــانــب اإلدارة األمــيــركــيــة وقــوى 
اقتتال جديد في األراضــي  غربية، بمنع أي 
اتجاها  هــنــاك  أن  إلــى  مشيرة  الفلسطينية، 
دوليا بالضغط على إسرائيل، لتأجيل ملف 
ــراح. وبحسب  ــ إجــــاء ســكــان حـــي الــشــيــخ جـ
املــصــادر، فــإن الــوفــد الـــذي وصــل عبر معبر 
بيت حانون، والتقى قيادة حركة »حماس« 
ومــمــثــلــني لــفــصــائــل مـــقـــاومـــة أخــــــرى، بحث 

تثبيت وقف إطاق النار«.
وقالت املصادر إن الزيارة تأتي قبل أيام من 
وصول وفود قيادية من »حماس« و»الجهاد 
اإلسامي« إلى القاهرة، لبدء مفاوضات غير 
الهدنة،  تثبيت  بشأن  االحتال  مع  مباشرة 
والتوصل إلى تهدئة طويلة املدى في قطاع 
غزة، والشروع في عمليات إعادة اإلعمار في 

أسرع وقت.
وأوضــحــت املــصــادر أن الــوفــد املــصــري حمل 
ــــاس« وعـــلـــى رأســـهـــا  ــمـ ــ ــل لـــقـــيـــادة »حـ ــائــ رســ
ــاســـي لـــلـــحـــركـــة فــي  ــيـ ــتـــب الـــسـ ــكـ ــــؤول املـ ــــسـ مـ
ــوار، مــطــالــبــة بــالــتــهــدئــة،  ــنـ ــسـ غــــزة يــحــيــى الـ
املــســؤولــني اإلسرائيليني«،  اســتــفــزاز  و»عـــدم 
ــرات  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ واالكـــــتـــــفـــــاء بـــالـــتـــصـــريـــحـــات واملـ
مت في أعقاب 

ّ
ظ

ُ
والعروض العسكرية التي ن

وقـــف إطـــاق الــنــار، مــشــيــرة إلـــى أن الجانب 
اإلســرائــيــلــي أبــــدى امــتــعــاضــا مــن تــصــرفــات 
الــســنــوار، الــتــي تــضــع املــســؤولــني املختلفني 
في حرج بالغ أمام الــرأي العام اإلسرائيلي، 
األجــهــزة  الــتــي تجريها  التحقيقات  ظــل  فــي 
اإلســرائــيــلــيــة املــعــنــيــة، بــشــأن الــعــمــلــيــة التي 
ــوار«، فيما  أطلقوا عليها اســم »حــراس األسـ
ــقــــاومــــة »ســيــف  ــلـــقـــت عــلــيــهــا فـــصـــائـــل املــ أطـ

القدس«.
يحملها  التي  الرسائل  أن  املصادر  وكشفت 
الوفد هدفها الرئيس تهيئة األجــواء لزيارة 
رئيس جهاز املخابرات العامة اللواء عباس 
كامل إلى غزة ورام الله، لإلعان عن تدشني 
ــادة إعــمــار  ــ حـــزمـــة املـــســـاعـــدات املــصــريــة إلعــ
ــاع، واإلشـــــــــراف املــــصــــري عـــلـــى جــهــود  ــطـ ــقـ الـ
إعــادة اإلعمار بشكل عام بالتوافق مع كافة 
الجانب  مع  املصري  وبالتنسيق  الفصائل، 

اإلسرائيلي.
يأتي هذا التطور بعدما كان مجلس حقوق 
اإلنــســان الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة تبنى مساء 
قــرارًا »بإنشاء لجنة للتحقيق في  الخميس 
االنــتــهــاكــات والــتــجــاوزات املــزعــومــة لحقوق 
املحتلة،  الفلسطينية  األراضـــي  اإلنــســان في 
الشرقية وفــي إسرائيل  القدس  ذلــك  بما في 
القرار  إبــريــل/ نيسان 2021«. ومــر  حتى 13 
رفـــــض 9 دول،  مـــقـــابـــل  بـــمـــوافـــقـــة 24 دولـــــــة، 
وامــتــنــاع 14 دولــــة عــن الــتــصــويــت. ورحــبــت 
الخارجية الفلسطينية بقرار »يعكس إصرار 
املجتمع الدولي على املضي قدما في مسار 
املساءلة واملحاسبة وتنفيذ القانون وحماية 
حــقــوق اإلنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي«. كــمــا رّحــبــت 
»حــــمــــاس« بـــالـــقـــرار، مــعــتــبــرة أن »الـــجـــرائـــم 
التي ارتكبها االحتال واضحة، وأن األرقام 

والوقائع تؤكد حجم هذه الجرائم«.

تقريرإضاءة

لم تهدأ خالل هذا 
األسبوع التهديدات 

بالعودة للحرب من جديد

استفزازات إسرائيلية قبيل التفاوض

حكومة  مصادقة  الجمعة،  أمس  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  دانت 
جنوبي  جديدة  استيطانية  وحدة   560 بناء  على  اإلسرائيلي  االحتالل 
اإلدارة  »مصداقية  أن  بيان،  في  واعتبرت،  المحتلة.  الغربية  الضفة 
األميركية ورئيسها جو بايدن على المحك، ألن إسرائيل تواصل إحراجها 
وحّملت  شعبنا«،  على  وعدوانها  استيطانها  تصعيد  خــالل  من 
عمليات  عن  والمباشرة  الكاملة  »المسؤولية  اإلسرائيلية  الحكومة 

التوسع االستيطاني وسرقة أراضي الفلسطينيين«. 

االستيطان يتوسع

الحدث

القاهرة، رام اهلل ـ العربي الجديد

قبيل املفاوضات املتوقعة األسبوع 
الهدنة  لتثبيت  الــقــاهــرة  فــي  املقبل 
فــي غـــزة، والــتــي تــواصــل السلطات 
املصرية جهودها للتحضير لها عبر زيارة 
ــزة أمــــس الــجــمــعــة، فــإن  ــد أمـــنـــي قـــطـــاع غــ وفــ
االحتال كان يزيد من استفزازاته في الضفة 
الرغم  على  وذلــك  املحتل،  والــداخــل  الغربية 
مــن التحذير األمــيــركــي مــن أن طــرد عائات 
إثــــارة مــزيــد من  أو  الـــقـــدس،  فلسطينية مــن 
االضــطــرابــات فــي الــحــرم القدسي، قــد يــؤدي 

إلى تجدد »التوتر والصراع والحرب«.
ــيـــة حــمــلــة  ــلـ ــيـ ــــت الـــســـلـــطـــات اإلســـرائـ ــلـ ــ وواصـ
الــداخــل املحتل، على خلفية  االعــتــقــاالت فــي 
ــداث الــتــي شهدتها تــلــك املــنــاطــق خــال  األحــ
العدوان على غزة تضامنا مع القطاع ورفضا 
النتهاكات االحتال في القدس. وفيما ذكرت 
قناة »الجزيرة« أمس أن الشرطة اإلسرائيلية 
مددت حملة االعتقاالت داخل الخط األخضر 
ملــــدة أســـبـــوع، ووضـــعـــت 500 شــخــص على 
قــائــمــة املــســتــهــدفــني بــاالعــتــقــال فــي املنطقة، 
أكدت الهيئة العربية للطوارئ، أنها رصدت 
اعـــتـــقـــال و300 حــالــة  حـــالـــة  ــن 1700  مـ أكـــثـــر 
اعتداء على مواطنني عرب وممتلكاتهم في 

إسرائيل خال األسبوعني األخيرين.
املتابعة  لجنة  عــن  املنبثقة  الــهــيــئــة،  وقــالــت 
تــقــريــر لها  فــي  الــعــربــيــة،  الــعــلــيــا للجماهير 
أمس، إن »من أبرز املعطيات التي تم جمعها 
حــتــى اآلن يــســتــدل أن حــمــلــة االعــتــقــاالت لم 
100 شخص  اعــتــقــال  ويــتــم  للحظة،  تتوقف 
ــدل« فـــــي الـــــــداخـــــــل، مــضــيــفــة  ــ ــعـ ــ ــاملـ ــ ــا بـ ــيــ يــــومــ
ــن املـــعـــطـــيـــات املـــــرصـــــودة حــتــى  »يـــســـتـــدل مــ
الشهيدين  إلــى  أنــه إضــافــة  الخميس،  مساء 
موسى حسونة )مدينة اللد( ومحمد كيوان 
أكثر  توثيق  تــم  الفحم(  أم  )مدينة  محاميد 
مـــن 150 حــالــة اعـــتـــداء عــلــى أشـــخـــاص، إمــا 
ــا بــواســطــة  ــ بــواســطــة عــنــاصــر الــشــرطــة وإمـ
عصابات املستوطنني«. وأشارت الهيئة إلى 
أنــه »تــم تــدويــن 72 حالة اعــتــداء على بيوت 

طرابلس ـ العربي الجديد

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجاء 
املنقوش، عن اتفاق مشترك مع نظيريها 
واملالطي  مــايــو،  دي  لويجي  اإليــطــالــي، 
االتحاد  ومــفــّوض  بــارتــولــو،  إيفاريست 
ــي لــســيــاســات الــــجــــوار، أولــيــفــر  ــ ــ األوروبـ
الجنوبية  الــحــدود  تأمني  على  فاريلي، 
مــؤتــمــر صحافي  فــي  وأضــافــت  لليبيا. 
مــشــتــرك، أمـــس الــجــمــعــة، فــي طــرابــلــس، 
أنــه »أكــدنــا أن هــذا اإلجــــراء لــه األولــويــة 
فـــي مــســار عــمــلــنــا املــشــتــرك، وقـــد ملست 
الــجــديــة خـــال املــنــاقــشــات الــتــي تــركــزت 
عــلــى قــضــايــا الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة«. 
ــــي« اإليـــطـــالـــيـــة، فــإن  ــا لــوكــالــة »آكــ ــقـ ووفـ
زيـــارة املــســؤولــني األوروبــيــني املشتركة 
لــطــرابــلــس، تـــهـــدف إلــــى »تــحــديــد شكل 
الـــــدعـــــم األوروبــــــــــــــي مـــــن أجـــــــل تــحــقــيــق 
االنتعاش االجتماعي واالقتصادي في 
ليبيا، مع التركيز على قضايا الهجرة«. 
وأكــــــــدت املـــنـــقـــوش أن قـــضـــيـــة الـــهـــجـــرة 
وأمنية  إنسانية  »قضية  الشرعية  غير 
بضرورة  مطالبة  واقتصادية«،  قومية 
ــــع  ــلـــى »وضـ ــل املـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عـ ــمـ عـ
اســتــراتــيــجــيــة وســيــاســة شــمــولــيــة لحل 

هذا امللف، الذي تعاني منه ليبيا«.
ــم االتــــحــــاد  ــ ــايــــو دعــ ــد دي مــ ــ بــــــــــدوره، أكــ
هذا  »فــي  ومساندتها  لليبيا  األوروبـــي 
يتعزز  أن  على  مشّددًا  الصعب«،  املسار 
أمنيا. وقــال »نحن ملتزمون  الدعم  هــذا 
املنطقة  هــذه  فــي  والتنمية  بــاالســتــقــرار 
عــلــى املــــدى الــطــويــل، وقـــد نــاقــشــنــا اآلن 
ســلــســلــة مـــن املــقــتــرحــات إلعـــــادة إطـــاق 
العاقات بني ليبيا واالتحاد األوروبي«. 
الشراكة  توطيد  حــول  »تحدثنا  وتــابــع 
تكون  أن  نــريــد  فنحن  الــهــجــرة  ملجابهة 
ليبيا الجديدة شريكة لاتحاد األوروبي 
جاهزون  ونحن  القطاعات  مختلف  في 
مشيرًا  الليبية«،  السلطات  مع  للتعاون 
إلى أن باده ستستقبل رئيس الحكومة 

غد  بعد  الــدبــيــبــة،  الحميد  عبد  الليبية 
اإلثنني، مع وفد وزاري ملناقشة التعاون 
بارتولو،  أمــا  البلدين.  بــني  االقــتــصــادي 
فــقــد أكـــد عـــدم بــــاده الــحــكــومــة الليبية 
ــي لـــلـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــالــ ــحــ ــا الــ ــارهــ ــســ ــي مــ ــ فـ
الــتــي تــواجــهــهــا، وال سيما  الــتــحــديــات 
في ملف الهجرة غير الشرعية. وأضاف 
»لم نــأِت لتوقيع العقود ونحن نعلم أن 
هــنــاك تــنــافــســا مـــن أجــلــهــا«. مـــن جهته، 
قال فاريلي، إن االتحاد األوروبــي يعمل 
على تنفيذ »أجندة إلعادة العاقات مع 

الجيران على ضفاف البحر املتوسط«.
في سياق منفصل، دان املجلس الرئاسي 
ــابـــع  الـــطـ ذات  ـــة  ــ ــاديــ ـــ األحــ ــات  ــرفــ ــتــــصــ الــ
الــعــســكــري، عــلــى غــــرار االســتــعــراضــات 
الــعــســكــريــة، مـــن دون إذن مــســبــق مــنــه. 
املنشور على صفحة  البيان،  في  وجــاء 
الافي،  الله  عبد  املجلس،  رئيس  نائب 
أمس، أن هذه »التصرفات األحادية ذات 
الــطــابــع الــعــســكــري ســتــؤدي إلـــى عرقلة 
العملية السياسية وتخلق عوائق أمام 
تـــوحـــيـــد املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة وتـــهـــدد 
ــد املـــجـــلـــس فــي  ــي«. وقـــصـ ــ ــلـ ــ الـــســـلـــم األهـ
املرتقب  العسكري  االســتــعــراض  بيانه، 
املتقاعد خليفة حفتر،  اللواء  ملليشيات 
في قاعدة بنينا، في بنغازي، بمناسبة 
»عــمــلــيــة الـــكـــرامـــة«.  الـــذكـــرى الــســابــعــة لـــ
وحـــــــذر مــــن عــــواقــــب إظــــهــــار املـــؤســـســـة 
»ضرورة  بـ مطالبا  منقسمة،  العسكرية 
التوقف الفوري عن كل املمارسات التي 
أحادية  خطوات  عبر  باملصالحة  تمس 
غــيــر مــحــســوبــة«. وأوضــــح املــجــلــس بــأن 
التوتر، ومنع  بيانه هــذا هدفه »خفض 
كــل مــا مــن شــأنــه املــســاس بحالة السلم 
فــــي الــــبــــاد. مــــع الـــعـــلـــم أن حــفــتــر وّجــــه 
ــوات إلـــى رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي  دعـــ
الــنــواب  مجلس  ورئــيــس  املنفي،  محمد 
الوحدة  حكومة  ورئيس  صالح،  عقيلة 
الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لحضور 

االستعراض.

اجتماع أوروبي لمكافحة 
الهجرة مع ليبيا

أكثر من 1700 اعتقال 
و300 اعتداء على 
فلسطينيي الداخل

تمسك إسرائيلي بربط 
صفقة تبادل األسرى 

بمفاوضات التهدئة

يعمل رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري 

على تذليل العقبات بين 
رئيس الجمهورية ميشال 

عون ورئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري، 

من أجل والدة الحكومة

بعد أسبوع على انتهاء 
العدوان اإلسرائيلي 

على قطاع غزة، يبدو 
الفلسطينيون في انتظار 

مرحلة تثبيت الهدنة، 
وسط خالف متجدد بين 

الرئيس محمود عباس 
و»حماس«

رصد اعتقاالت واسعة في الداخل وقمع مسيرات تقابل 
الجهود المصرية للتهدئة

  شرق
      غرب

الجزائر: مالحقة ناشطين 
في »رشاد«

بــــدأت الــســلــطــات الــجــزائــريــة، أمــس 
الــجــمــعــة، حــمــلــة مــاحــقــة نــاشــطــني 
مــنــتــمــني إلــــى حــركــة »رشـــــــاد«، بعد 
قرار مجلس األمن القومي تصنيف 
الـــحـــركـــة تــنــظــيــمــا إرهـــابـــيـــا، بــرفــقــة 
ـــة ثـــانـــيـــة تـــطـــالـــب بـــانـــفـــصـــال  حــــركـ
مــنــطــقــة الـــقـــبـــائـــل، وإحـــالـــتـــهـــم على 
املـــحـــاكـــم بــتــهــمــة مــخــتــلــفــة، تــخــص 
مـــحـــاولـــة زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار الـــبـــاد 
والتحريض ونشر منشورات تضّر 
باملصلحة الوطنية. وكانت املديرية 
العامة لأمن الوطني أعلنت، أمس 
ــاد«،  فــي »رشـ نــاشــط  األول، توقيف 
كان يقوم بتوزيع منشورات تخص 

الحركة.
)العربي الجديد(

السودان يرحب بحل 
سلمي ألزمة سد النهضة

رحبت وزيرة الخارجية السودانية 
مــــريــــم املـــــهـــــدي )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الجمعة، باملبادرات الرامية إليجاد 
»حــــل ســلــمــي ودبـــلـــومـــاســـي« ألزمـــة 
ــي. وذكـــــرت  ــوبــ ــيــ ــد الـــنـــهـــضـــة اإلثــ ســ
وكــالــة األنــبــاء الــســودانــيــة أن وزيــر 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــنــيــجــيــري  ــ ــــاسـ رئـ
ــم قـــمـــبـــاري أوضــــــــح، خـــال  ــيــ إبــــراهــ
اللقاء في أبوجا، تفهم باده ملوقف 
الــــســــودان فـــي مــلــف ســـد الــنــهــضــة، 
مــعــربــا عـــن تــطــلــعــه إلـــى أن تتحول 
ــاه إلــــــى فــــــرص تـــقـــوي  ــ ــيـ ــ قـــضـــايـــا املـ

العاقات بني الدول.
)األناضول(

عسكريون متقاعدون 
يقدمون مبادرة إلنقاذ 

تونس
وجــهــت مــجــمــوعــة مـــن الــعــســكــريــني 
التونسيني املتقاعدين من الجيش، 
ــادرة، فـــي شكل  ــبــ أمــــس الــجــمــعــة، مــ
الرئيس قيس  إلى  رسالة مفتوحة، 
ــادة الـــبـــاد إلـــى املــســار  ــ ســعــيــد »إلعــ
يحمد  ال  مــا  وتجنيبها  الــصــحــيــح 
عــقــبــاه«. وأعــلــنــوا فــي املــبــادرة أنها 
»دعـــوة األمــل األخــيــر إلنــقــاذ الباد، 
ــام ســعــيــد  ــقــ وتـــفـــرضـــهـــا مـــكـــانـــة ومــ
ــة، ورمـــــز وحــدتــهــا،  ــ ــّدولـ ــ كــرئــيــس الـ
واستمرارّيتها،  استقالها  يضمن 
ــتـــور«.  ــّدسـ ويــســهــر عــلــى احــــتــــرام الـ
وأكــــد الــعــمــيــد املــتــقــاعــد مــخــتــار بن 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة ال  نـــصـــر أن املـــؤســـسـ

عاقة لها بهذه املبادرة.
)العربي الجديد(

 
مسقط: طريق حل أزمة 

اليمن بوقف النار

اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي، 
بعد  تغريدة  فــي  البوسعيدي،  بــدر 
إلى  األميركي  املبعوث  مع  اجتماع 
الــيــمــن تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ أمــس 
ــــى الــحــل  الـــجـــمـــعـــة، أن »الـــطـــريـــق إلـ
اليمنية يمر عبر  السياسي لأزمة 
بـــوابـــة وقــــف إطـــــاق الـــنـــار وتــدفــق 
املساعدات«. على الصعيد ذاته، دعا 
إلــى اليمن مارتن  املــبــعــوث األمــمــي 
غريفيث )الصورة(، في ختام زيارة 
التقى  عــمــان،  إلـــى سلطنة  رســمــيــة 
ــاوضـــي جــمــاعــة  ــفـ خـــالـــهـــا كــبــيــر مـ
»أنـــصـــار الــلــه« )الــحــوثــيــني( محمد 
النزاع الغتنام  عبد السام، أطــراف 
ــدم نـــحـــو حــل  ــقـ الـــفـــرصـــة وإحــــــــراز تـ

األزمة.
)األناضول(

 
التحالف: تدمير مسيرة 

باتجاه السعودية
ــقــــوده  ــن الــــتــــحــــالــــف، الـــــــــذي تــ ــ ــلـ ــ أعـ
الــــــســــــعــــــوديــــــة، فــــــــي بــــــيــــــان أمـــــس 
الـــجـــمـــعـــة، تـــدمـــيـــر طــــائــــرة مــســيــرة 
ــفـــخـــخـــة«، أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون  »مـ
باتجاه جنوبي السعودية. وأشار 
الحوثية  املليشيا  »اســتــمــرار  إلـــى 
اإلرهـــابـــيـــة بـــمـــحـــاوالت اســتــهــداف 
واتخاذ  املدنية،  واألعيان  املدنيني 
اإلجـــــــــراءات الــعــمــلــيــاتــيــة لــحــمــايــة 
ــة مــن  ــيــ ــيــــني واألعــــــيــــــان املــــدنــ املــــدنــ

االعتداءات«.
)األناضول(

Saturday 29 May 2021 Saturday 29 May 2021
السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة

يتجول السنوار بحريّة في قطاع غزة )األناضول(

)Getty( يعمل بري على تذليل الخالف بين عون والحريري

المنقوش خالل المؤتمر الصحافي مع المسؤولين األوروبيين )األناضول(

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل في الضفة أمس )جعفر اشتيه/فرانس برس(
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  شرق
      غرب
»قسد« تعتقل مئات 

الشبان
تواصل »قوات سورية الديمقراطية« 
في  الشبان  )قسد( حمالت مالحقة 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا لــســوقــهــم إلـــى 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة فـــي صــفــوفــهــا. 
وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة، أمــــس 
الــعــســكــريــة  ــة  الـــشـــرطـ الـــجـــمـــعـــة، أن 
الشبان  تستهدف  »قسد«  لـ التابعة 
في   ،2003 1990 وحتى  مواليد  من 
املرصد  وأفــاد  واعتقالهم.  منازلهم 
ــقــــوق اإلنـــــــســـــــان، أن  ــحــ ــوري لــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
دوريــــات »قــســد« تنتشر فــي عموم 
مناطق شمال وشــرق ســوريــة، وقد 
اعتقلت خــالل األيــام املاضية مئات 
الشبان، في كل من الرقة والحسكة 

ودير الزور إضافة إلى منبج. 
)العربي الجديد(

بوتين: جّربنا أحدث 
األسلحة في سورية

الــروســي فالديمير  الــرئــيــس  كــشــف 
بـــوتـــن )الــــــصــــــورة(، الـــخـــمـــيـــس، أن 
جيش بــالده جــرب أحــدث األسلحة 
مواصفاتها  وأثبت  يمتلكها،  التي 
»الــفــريــدة« فــي عمليات نفذها ضد 
»اإلرهابين« في سورية. وجاء ذلك 
فـــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــده مـــع املــســؤولــن 
عـــن تــطــويــر الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
وقادة بالجيش الروسي في مدينة 
ســوتــشــي. وأفــــاد بــوتــن أن تحليل 
السنوات  في  العسكرية  الصراعات 
الرائدة  الجيوش  وتجارب  األخيرة 
عــاملــيــا، أظــهــر مـــدى ضــخــامــة الـــدور 
الـــــذي تــلــعــبــه الـــصـــواريـــخ الــجــوالــة 
والـــذخـــائـــر املــوجــهــة عــلــى مختلف 

املستويات.
)األناضول(

العراق: استدعاء عشرات 
العسكريين

ــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق  ــة تـ ــنـ ــلــــنــــت لـــجـ أعــ
ــي الـــــــــعـــــــــراق، أمـــــس  ــ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة فـ
الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن 
التحقيق بملف التظاهرات، مؤكدة 
ــرات الـــضـــبـــاط  ــ ــشــ ــ ــا عــ ــ ــاءهـ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــر األمـــــــــــن وإخــــضــــاعــــهــــم  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ وعــ
لــلــتــحــقــيــق، مــقــدمــة وعـــــودًا بــســرعــة 
حــــســــم املــــــلــــــف. وتـــــــواجـــــــه حـــكـــومـــة 
بعدم  اتهامات  الكاظمي،  مصطفى 
الــــقــــدرة عـــلـــى مــتــابــعــة مـــلـــف قــتــلــى 
خصوصًا  والناشطن،  التظاهرات 
بـــالـــدولـــة  ــفـــذة  ــنـ ــتـ مـ مـــلـــيـــشـــيـــات  أن 

ومرتبطة بإيران متهمة بتنفيذها.
)العربي الجديد(

مباحثات تركية ـ أميركية 
»مثمرة«

ــيــــة  أكــــــــــدت نــــائــــبــــة وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
األمــيــركــي، ويــنــدي شــيــرمــان، أمــس 
مثمرًا«،  لقاًء  أجــرت«  أنها  الجمعة، 
مــع نظيرها الــتــركــي ســـادات أونــال 
فــي الــعــاصــمــة أنــقــرة، أول مــن أمــس 
مناقشتهما  عن  وكشفت  الخميس. 
ــة  ــ ــوريــ ــ ــــان وســ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ ــــات أفـ ــفـ ــ ــلـ ــ مـ
ــم  ــا إقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــقــــّدرة »دعــ ــايـ وقـــضـ
4 مالين  مــن  ألكــثــر  املستمر  تركيا 
الجــئ. »كما لفتت إلى أنها ناقشت 
ــال »أهــمــيــة حــقــوق االنــســان  مــع أونــ

والديمقراطية وسيادة القانون«.
)األناضول(

ليتوانيا تطرد 
دبلوماسيين بيالروسيين

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــلــيــتــوانــي، 
غــــــابــــــريــــــلــــــيــــــوس النــــــدزبــــــيــــــرغــــــس 
ــة، أن  ــعــ ــمــ ــجــ )الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الــ
ن  دبلوماسيَّ قررت طرد  فيلنيوس 
بأنشطة  لــقــيــامــهــمــا  ــن،  بــيــالروســيَّ
ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وضـ مــــــــــع  تــــــــتــــــــوافــــــــق  »ال 
ــــن«. وأضــــــــــــاف فــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ كـ
لب من 

ُ
تغريدة على »تويتر«، أنه »ط

بيالروسين  استخبارات  عنصري 
ــر بــيــان  ــ ــ ــا«. وذكـ ــيـ ــوانـ ــتـ ــيـ ــادرة لـ ــ ــغـ ــ مـ
الـــوزارة، أنــه تم استدعاء ممثل عن 
لتسليمه  الـــبـــيـــالروســـيـــة  الـــســـفـــارة 
مذكرة احتجاج »على مواصلة قمع 
املجتمع املدني واإلعالم املستقل في 

بيالروسيا«.
)فرانس برس(

عماد كركص

كما كان متوقعًا، انتهت مسرحية االنتخابات 
الرئاسية التي أجراها النظام السوري، يوم 
األربـــعـــاء املــاضــي، بــإعــالن فـــوز بــشــار األســد 
ــابـــات  ــتـــخـ االنـ فــــي  املــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة 95.1 
الــســوريــن، مؤيدين  مــن  بنزاهتها  املــطــعــون 
ومعارضن على حد سواء، واملجتمع الدولي 
غير املعترف بشرعيتها. وعلى الرغم من أن 
الــنــظــام جــهــد بــكــل طــاقــاتــه لتسخير اإلعـــالم 
والـــدعـــايـــة والـــشـــرائـــح املــتــنــوعــة فـــي مــنــاطــق 
إلخراج  ومجتمعيًا،  وعرقيًا  دينيًا  سيطرته 
صورة ديمقراطية عن االنتخابات وتضخيم 
حــجــم املــشــاركــة بــهــا، إال أن حــضــور أجــهــزة 
مخابراته في كل هذا الجهد كان مكشوفًا، في 
عامًا،  منذ خمسن  السوريون  يعرفها  لعبة 
بــاتــت تستعمل  تــطــورًا  أكــثــر  أدوات  أن  غــيــر 
ــيــــوم، لــكــنــهــا تــبــقــى ســطــحــيــة وغــيــر  فــيــهــا الــ

مقنعة.
ــن رئـــيـــس  ــلــ ــل الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة أعــ ــيــ ولــ
للنظام،  التابع  )الــبــرملــان(  الشعب«  »مجلس 
حمودة الصباغ، عن فوز األسد باالنتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى 13 مــلــيــونــًا 
في   95.1 بــنــســبــة  صـــوتـــًا  و860  ألـــفـــًا  و540 
ــــوات، وبــذلــك ســيــكــون لألسد  املــائــة مــن األصـ
واليـــة رئــاســيــة رابــعــة مــدتــهــا ســبــع ســنــوات، 
تنتهي عــام 2028. وكــان األســد قد واجــه في 
»الـــصـــوريـــة«،  االنـــتـــخـــابـــات، الــتــي ُوصـــفـــت بــــ
الثورة  انـــدالع  مــن نوعها بعد  الثانية  وهــي 
عام 2011 ضد نظامه، األولى في عام 2014، 
مرشحن اثــنــن وهــمــا: عبد الــلــه ســلــوم عبد 
ــر فــي  ــ ــائـــب وزيــ ــــذي شـــغـــل مــنــصــب نـ ــلــــه، الــ الــ
يــرأس حزبًا  الــذي  السابق، ومحمود مرعي، 

القاهرة ـ العربي الجديد

يبدو أن ملف إدارة اإلعالم املصري، والشركات 
التابعة لألجهزة السيادية املحتكرة لنشاط 
اإلنتاج الفني واإلعالمي في البالد، سيشهد 
املقبلة،  القليلة  ــام  األيـ فــي  مهمة  مستجدات 
انطالقًا من األزمة األخيرة التي تعرضت لها 
التي  اإلعــالمــيــة،  املــتــحــدة للخدمات  الــشــركــة 
مباشرة  التابعة  االستثمارية  املظلة  تعتبر 
لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، وتــتــبــعــهــا الـــشـــركـــات 
الــقــائــمــة عــلــى األنـــشـــطـــة الــدعــائــيــة والــفــنــيــة 
تنظيم  مـــن  أنـــواعـــهـــا،  بمختلف  واإلعـــالمـــيـــة 
الــفــعــالــيــات وتـــجـــهـــيـــزات الــتــصــويــر الــجــوي 
ــات، والــصــحــافــة  ــيـــدانـــي، وســــوق اإلعــــالنــ واملـ
ومنصات  اإللــكــتــرونــيــة،  واملــواقــع  املطبوعة، 
ــقــــنــــوات  ــة والــــــراديــــــو والــ ــيـ ــمـ ــرقـ ــدة الـ ــاهــ ــشــ املــ
والــدرامــي  السينمائي  واإلنــتــاج  الفضائية، 

واملسرحي.
واسعة  وإعالمية  حكومية  مصادر  وكشفت 
ــد«، أن املــؤتــمــر  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ االطـــــــالع، لــــ
الصحافي املقرر عقده، اليوم السبت، إلعالن 
»إنجازاتها  بـ »املتحدة«  الشركة  وصفته  ما 
ــبـــاء  وخــطــطــهــا املــســتــقــبــلــيــة«، ردًا عـــلـــى األنـ
ــا وتــقــلــيــص  ــ ــهــ ــ املــــتــــداولــــة عــــن تــغــيــيــر إدارتــ
سلطات مديرها الحالي تامر مرسي ليبقى 
مــديــرًا فــقــط لــشــركــتــه األصــلــيــة »ســيــنــرجــي«، 
إحـــــدى الـــشـــركـــات الــتــابــعــة إلــــى »املـــتـــحـــدة«، 
ســوف يشهد اإلعــالن عن خطوات أوســع من 
هــذه  صـــورة  تحسن  بــهــدف  اإلدارة،  تغيير 
الشركة الكبرى، وغيرها من الشركات التابعة 
للدولة بصورة غير معلنة، ومخاطبة الرأي 
العام املحلي والغربي، بما مفاده أن تغييرًا 
كبيرًا يحدث في نمط ملكية اقتصاد األجهزة 

السيادية.
وأوضحت املصادر أن مكتب مدير املخابرات 
عباس كامل قد استقر على أن هذا »التغيير 

معارضًا يحظى بموافقة رسمية من النظام. 
وبــحــســب الــصــبــاغ، فــقــد حــصــل مــرعــي على 
ــوات 470276 نــاخــبــًا، مــا يــعــادل 3.3 في  أصــ
ــوات الــنــاخــبــن، فــيــمــا حصل  ــ ــة مـــن أصــ ــائـ املـ
املرشح عبد الله سلوم عبد الله على 213968 
صــوتــًا، مــا يــعــادل 1.5 فــي املــائــة مــن أصــوات 
 14.239.140 املقترعن  عــدد  وبلغ  املقترعن. 
مليونًا، أي مــا يــعــادل 78 فــي املــائــة مــن عدد 

الناخبن، كما أعلن الصباغ.
ــر، أي عـــــدد املـــشـــاركـــن  ــ ــيـ ــ ويــــعــــد الــــرقــــم األخـ
فــي االنــتــخــابــات، بــحــســب الـــروايـــة الرسمية 
االنتخابات،  هزلية  على  داللـــة  أول  للنظام، 
إذ أكـــدت مــراكــز دراســـات أن الــرقــم املــذكــور ال 
يمكن أن يكون حقيقيًا بناء على إحصاءات 
وتــحــلــيــالت بــيــانــيــة قــدمــتــهــا. وذكـــــر تــقــريــر 
ــات«  ــدراســ ــلــ ــتـــرك بــــن مــــركــــز »جــــســــور لــ مـــشـ
ــاجــــن لــجــمــع  ــورمــ ــفــ ــة إنــ ــنــــصــ الـــــســـــوري و»مــ
وتــحــلــيــل الــبــيــانــات«، أن عـــدد مــن يــحــق لهم 
ــتــــراع فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام وفــق  االقــ
الــتــقــســيــم الــرســمــي لــلــوحــدات اإلداريــــــة على 
أساس النواحي التي يبلغ عددها 270 ناحية 
فـــي ســــوريــــة، يــبــلــغ نــحــو 6 مـــاليـــن شخص 
مــمــن تـــجـــاوزوا 18 عــامــًا فــي الــنــواحــي التي 
شاركت بهذه االنتخابات، في مقابل قرابة 5 
مالين و150 ألفًا في النواحي التي قاطعتها. 
ــام تــأخــذ في  ــ وأوضــــح الــتــقــريــر أن هـــذه األرقـ
االعـــتـــبـــار الــــحــــدود الــعــلــيــا لــلــمــشــاركــة ممن 
يحق لهم االقتراع، وذلك استنادًا إلى دراسة 
ــفـــورمـــاجـــن«،  ســكــانــيــة أعـــدتـــهـــا »مـــنـــصـــة إنـ
والتي أظهرت أن عدد من أتموا 18 عامًا هم 
بحدود 66 في املائة من مجمل عدد السكان 
فــــي ســــوريــــة. وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر أن الــنــظــام 
انتخابية  لم يتمكن من فتح مراكز  السوري 
في نحو 70 ناحية في سورية من أصل 270، 
 عن أنه وضع صناديق لالقتراع في 46 

ً
فضال

ناحية أخرى بتسع محافظات سورية، ولكن 
هـــذه الــنــواحــي قــاطــعــت االنـــتـــخـــابـــات. وذكـــر 
الــتــقــريــر أن نــســبــة الــنــواحــي الــتــي لــم تشهد 
انتخابات وصلت إلى 42 في املائة من مجمل 

النواحي في البالد.
وعـــالوة عــن ذلــك، فــإن اإلحــصــاءات الرسمية 
ــود حــوالــي  ــ وغـــيـــر الــرســمــيــة تــشــيــر إلــــى وجـ
عشرة مالين ســوري خــارج البالد كالجئن 
بعد انـــدالع الــحــرب، فيما يقطن حــوالــي 5.5 
مالين سوري في مناطق سيطرة املعارضة 
ــن ســـكـــان أصــلــيــن  ــة، مــ ــ ــــوريـ شـــمـــال غـــــرب سـ
ومـــهـــجـــريـــن ونــــازحــــن مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

»املتحدة«  أسهم  طــرح  في  سيتمثل  الكبير« 
للمرة األولى في البورصة املصرية، وإدخال 
عدد من رجال األعمال، الذين يمكن تصنيفهم 
مــن فــئــة الــصــفــن الــثــانــي والــثــالــث، واملــوالــن 
أيــضــًا لــلــدولــة، كــمــســاهــمــن فــيــهــا، مــن خــالل 
شــركــاتــهــم الــتــي ســتــنــدرج تــحــت »املــتــحــدة«، 
وكذلك اإلفصاح عن التوزيع الحالي ألسهم 
الــشــركــة، والــتــي يمتلك الحصة األكــبــر منها 
أشـــخـــاص غــيــر مــعــروفــن كـــواجـــهـــات مللكية 
ــا كـــــان احــتــكــار  ــاملـ ــرات الـــعـــامـــة. ولـــطـ ــابــ املــــخــ
ــــي مــصــر  الـــجـــيـــش واألجــــــهــــــزة الــــســــيــــاديــــة فـ
لــلــشــركــات الــخــاصــة بـــهـــا، مـــن دون طــرحــهــا 
فـــي الـــبـــورصـــة، ســبــبــًا أســاســيــًا لــالنــتــقــادات 

األميركية ملصر في السنوات األخيرة.
وأضــافــت املــصــادر أن هــذا التحّول سيشرف 
عليه الخبير املصرفي واالقتصادي الرئيس 
األفــريــقــي  الــعــربــي  للبنك  األســبــق  التنفيذي 
الـــدولـــي حــســن عــبــدالــلــه، واملــســاعــد الــســابــق 
ــارق عــامــر، والـــذي  ملــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي طـ
ــراع كبير على  يــعــّبــر اخــتــيــاره عــن تــفــاقــم صـ
تــوجــيــه ســيــاســات الـــدولـــة االقــتــصــاديــة بن 
عـــامـــر مـــن جـــهـــة، وعـــبـــاس كـــامـــل ومــجــمــوعــة 
به من جهة  املحيطن  االقتصادين  الخبراء 
ــراع ظــهــرت بــــــوادره لــلــمــرة  أخـــــرى. هــــذا الـــصـ
األولــــــى نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي بــعــد إطــاحــة 
عامر بالرئيس التنفيذي لبنك »CIB« هشام 

الصبغة الطائفية عن تركيبة النظام. وترجم 
املــؤيــدة واالحتفاالت  املسيرات  بــإخــراج  ذلــك 
ية الكبيرة، ال سيما دمشق 

ّ
داخل املدن السن

وحــمــص، للقول إن أهــل تلك املــدن هــم الذين 
دعــمــوا األســـد وحــقــقــوا فـــوزه بــاالنــتــخــابــات. 
بيد أن الحقيقة عكس ذلك، إذ تكشف مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــنــظــام دفـــع سكان  لـــ
األحياء العلوية املؤيدة له في محيط دمشق 
للنزول إلــى قلب العاصمة ومــن ثم تضخيم 
مشهد االحتفاالت. وفي السياق، كان التركيز 
ة عبر الضغط عليهم 

ّ
على شيوخ الدين السن

لدفعهم إلى إظهار التأييد الكامل لألسد، من 
التي ركز عليها  خالل االحتفاالت والندوات 
اإلعالم الرسمي. كل تلك املمارسات بدت غير 
مكتملة، مع وضوح السطوة األمنية للضغط 
في  املدنين  وحتى  والــطــالب  املوظفن  على 
مناطق سيطرة النظام للمشاركة، بالتهديد 
فــي قطع  بــالــوعــيــد  أو  والتغييب  بــاالعــتــقــال 

العربي األفريقي، في خطوة اعتبرها الخبراء 
آنـــــذاك مــحــاولــة مـــن طــــارق عــامــر لتحجيمه 
الــشــخــصــيــات  مــــن  الـــبـــنـــوك  إدارات  وإخـــــــالء 
الــقــويــة الــتــي يمكنها مــنــاطــحــتــه. ثــم تــحــّول 
الخالف إلى ما يشبه الفضيحة العلنية، في 
مايو/أيار 2019، عندما أعلن عامر اإلطاحة 
واالســتــيــالء  املــالــي  الــفــســاد  بتهمة  بعبدالله 

على املال العام.
القضاء  عــامــر  بها  أراد  الــتــي  الفضيحة  لكن 
ــبـــب تـــدخـــل  ــه لـــــم تـــكـــتـــمـــل، بـــسـ ــمـ ــلــــى خـــصـ عــ
شخصيات اقتصادية كبرى من دول عربية 
»أوصت األجهزة السيادية املصرية بحماية 
عبدالله« بحسب املصادر. وأشارت املصادر 
إلـــى أن اخــتــيــار عــبــدالــلــه لــهــذه املــهــمــة يحمل 
أهدافًا أخرى، مثل استغالل عالقاته الجيدة 
من  مزيد  لضخ  الخليجين  املستثمرين  مع 
األمـــــــوال، تـــعـــوض الــخــســائــر الـــفـــادحـــة الــتــي 
تكبدتها »املــتــحــدة« فــي الــعــامــن األخــيــريــن، 
ــة، فــــي غــيــاب  ــيــ ــالــ وغــــمــــوض الـــتـــصـــرفـــات املــ
الرقابة على جميع ما يتم تنظيمه أو إنتاجه. 
ــال  ــمـ ــردي مـــســـتـــوى األعـ ــك تــــ ــ ويــــأتــــي بـــعـــد ذلـ
الــفــنــيــة وضــعــف الــتــأثــيــر اإلعـــالمـــي، وتــكــرار 
شــكــاوى الــفــنــانــن واإلعــالمــيــن مــن الــفــســاد 
املالي، وتأخر صرف املستحقات وتصنيفهم 

واستبعادهم ألسباب غير فنية.
وارتـــبـــاطـــًا بـــهـــذه األســـبـــاب األخــــــرى، كشفت 
املــــصــــادر أن ضـــبـــاطـــًا بـــاملـــخـــابـــرات الــعــامــة 
بعدد  املــاضــيــة،  القليلة  األيـــام  فــي  اجتمعوا، 
مــن كــبــار الــنــجــوم ورجــــال األعــمــال العاملن 
لنقابة  وبممثلن  الفني،  اإلنــتــاج  مــجــال  فــي 
والفنين،  الــكــتــاب  وروابــــط  التمثيلية  املــهــن 
لبحث أسباب تذمرهم من إدارة تامر مرسي 
ــكـــواهـــم من  لــلــمــشــهــد الــفــنــي فـــي مـــصـــر، وشـ
املدير  اليمنى حــســام شــوقــي،  ذراعـــه  تعامل 
في  حاليًا  واملتورط  »سينرجي«  لـ التنفيذي 
اتــهــامــات بــإهــدار املـــال الــعــام قــيــد التحقيق. 
ــفـــرت عن  ــاءات أسـ ــقـ ــلـ ــرت املــــصــــادر أن الـ ــ وذكــ
الفنية  للشراكة  أوســع  مجال  بفتح  تعهدات 
وتكليف  الصغار،  واملنتجن  »املتحدة«  بن 
الــنــقــابــة والــــروابــــط املــخــتــلــفــة بــوضــع قــواعــد 
استرشادية لتوزيع األعمال، تضمن تشغيل 
أكـــبـــر عــــدد مـــن الــفــنــانــن وإعــــــادة الــنــظــر في 
وضــــع املــســتــبــعــديــن واملـــحـــتـــكـــريـــن، عــلــى أن 
 رجل األعمال 

ً
يتولى مهمة التنسيق مستقبال

واملنتج الفني الشهير كامل أبو علي، والذي 
ستكون له على األرجح أسهم في »املتحدة« 

بشكلها القانوني الجديد.

الــــبــــالد. كـــمـــا يــنــتــشــر حــــوالــــي مــلــيــونــن فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرة »اإلدارة الــذاتــيــة« الــكــرديــة، 
ــــؤالء جــمــيــعــًا لم  شــمــالــي شــــرق ســـوريـــة، وهــ
يشاركوا في االنتخابات، إال بنسبة بسيطة 
جدًا من الالجئن الذين تم الضغط عليهم في 

لبنان وبعض البلدان األوروبية.
وفـــي املــشــهــد الـــذي رافـــق االنــتــخــابــات وبعد 
صدور نتائجها، حاول النظام إرسال العديد 
له،  املعارضن  السورين  نحو  الرسائل  مــن 
واملجتمع الدولي كذلك، أواًل بالسعي إلبعاد 

اكتسب  ثم  املخابرات.  املقرب من  الــعــرب،  عز 
أبـــعـــادًا جــديــدة بـــإثـــارة خــالفــات أخــيــرًا حــول 
ــا بن  ــارهـ ــعـ حــصــص إعــــالنــــات الـــبـــنـــوك وأسـ
إلى  التابعة   »POD« وشــركــة  املــركــزي  البنك 
»املــــتــــحــــدة«، واملــتــحــّكــمــة فـــي ســــوق اإلعــــالن 

املصري.
ــارق عــامــر وحــســن عبدالله  والــخــالف بــن طـ
يــرجــع إلـــى ســنــوات طــويــلــة، مــنــذ كـــان األول 
نــائــبــًا ملــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي فــي 2003، ثم 
املصري  األهــلــي  البنك  إدارة  ملجلس  رئيسًا 
في 2008، بينما كان عبدالله في ذلك الوقت 
قــريــب الــصــلــة بــجــمــال مــبــارك، نــجــل الرئيس 
املخلوع الــراحــل حسني مــبــارك وعــضــوًا في 
اللجنة االقتصادية بالحزب الوطني املنحل. 
ودارت مــنــاوشــات واســعــة مــنــذ تــولــي عامر 
انــتــهــت باختيار  عـــام 2015،  املـــركـــزي  الــبــنــك 
عبدالله مساعدًا أول ملحافظ البنك عام 2018، 
وتــعــيــن شـــريـــف عـــلـــوي خــلــفــًا لـــه فـــي الــبــنــك 

ــًا، من  ــاسـ الـــــرزق وســبــل الــعــيــش املــتــدنــي أسـ
خـــالل الــحــرمــان مـــن الــوظــيــفــة. فــعــلــى سبيل 
املــثــال، كــانــت شـــوارع العاصمة دمــشــق شبه 
خــاويــة مــن املـــارة وفــاقــدة لحركة ازدحــامــهــا 
املــعــتــادة، لتقصد سكانها عــدم الــخــروج من 
ــب الــضــغــط عــلــيــهــم إلشــراكــهــم 

ّ
املـــنـــازل لــتــجــن

في االنتخابات، فيما كانت االحتفاالت تقام 
وظهرت  الرئيسي.  عنصرها  ليشكلوا   ،

ً
ليال

الــفــوضــى فــي املــراكــز االنــتــخــابــيــة عــلــى وجــه 
مــع ظهور  بإخفائه،  النظام حتى  يكترث  لــم 
موظف يمأل بطاقات االنتخاب عن الناخبن، 
باإلشارة على صورة بشار األسد ويضعها 
بــنــفــســه فــــي الــــصــــنــــدوق. وانـــتـــشـــرت صــــورة 
لــعــســكــري يــبــصــم بـــالـــدم لـــألســـد عــلــى عشر 
ــرة يهدد  بــطــاقــات دفــعــة واحــــدة، ورئــيــس دائـ
موظفيه بإيقاف اعتمادهم في حال لم يأتوا 
إلى االنتخابات، بل وأن يحضروا معهم 15 

شخصًا من أقربائهم معهم.

الحشد يتحدى الكاظمي

لجهاز األمــن في »هيئة الحشد« الــذي يقوم 
بــنــفــســه بـــاالعـــتـــقـــال والــتــحــقــيــق، عــلــى غـــرار 
املحاكم العسكرية في وزارة الدفاع العراقية. 
وأوضح املسؤول أن الكاظمي يحظى بتأييد 
من زعماء قــوى شيعية بــارزة، تــرى ضــرورة 
الــدولــة ووقــف لغة التهديد واالبــتــزاز  تقوية 
ومقتدى  الحكيم  عمار  وهــم  ضدها،  املسلح 
الصدر وحيدر العبادي، في حن يقف هادي 
الــعــامــري وفــالــح الــفــيــاض وهــمــام حــمــودي، 
وقادة كتل منضوية ضمن »الحشد« أبرزهم 
أحــمــد األســـــدي الــــذي يــــرأس أيــضــًا مليشيا 
تدعى »جند اإلمام«، ضد توجهات الحكومة، 
ودفعوا باتجاه التصعيد ضدها، في توجه 
ــان »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«،  ــ ــ يــــقــــوده رئـــيـــس أركـ
فدك«،  »أبو  بـ امللقب  املحمداوي،  العزيز  عبد 
أبرزهم  أخـــرى،  إلــى جانب زعــمــاء مليشيات 
»الــنــجــبــاء« أكــــرم الــكــعــبــي، و»عـــصـــائـــب أهــل 
ــائـــب اإلمــــام  ــتـ الـــحـــق« قــيــس الـــخـــزعـــلـــي، و»كـ
الزيدي، وآخرين، وجميعهم من  علي« شبل 

الفصائل املسلحة الحليفة إليران.
وكــشــف املــســؤول أن مساعي رئــيــس ائتالف 
»دولة القانون«، رئيس الوزراء األسبق نوري 
ــة الــحــكــومــة  ــاسـ املـــالـــكـــي، لــلــحــصــول عــلــى رئـ
ــدار أي مــوقــف  ــ املــقــبــلــة، دفــعــتــه إلـــى عـــدم إصـ
ــة، وحـــتـــى عــلــى  ــيـ ــالـ ــن األزمــــــــة الـــحـ واضــــــح مــ
مــســتــوى قــيــادات كتلته أو حــزبــه )الـــدعـــوة(، 
الــوقــت نفسه دورًا فــي إقــنــاع  لــعــب فــي  لكنه 
الــفــصــائــل املسلحة بــاالنــســحــاب مــن مــداخــل 
ــعـــراض  ــتـ ــراء، وإنــــهــــاء االسـ املــنــطــقــة الــــخــــضــ
الـــذي تــم ليلة األربــعــاء املــاضــي،  املسلح لهم 
تحاشيًا لــصــدور مــواقــف دولــيــة إزاء األزمــة. 
ولفت إلى أن إشــارة وردت مساء أمس األول 
الخميس إلــى بــغــداد تــوضــح مــوقــف املرجع 
الديني األعلى في النجف علي السيستاني، 
من خالل مقربن منه، وهو ضرورة أن يأخذ 

عثمان المختار

ــد  ــديـ ــجـ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــفـــتـــح بـــــــاب املـ يـ
بــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، بــرئــاســة 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــكــــاظــــمــــي، وقـ مـــصـــطـــفـــى الــ
الصف األول في فصائل »الحشد الشعبي«، 
لــطــهــران، على فصل  الحليفة  تلك  وتــحــديــدًا 
ســيــاســي وأمـــنـــي جـــديـــد فـــي الـــبـــالد، تسبب 
ــام واضـــــــــح بـــــن الـــــقـــــوى الــشــيــعــيــة  ــقــــســ ــانــ بــ
الــرئــيــســيــة فـــي الـــبـــالد بـــن مـــؤيـــد للحكومة 
وقــراراتــهــا، وفــريــق مــدعــوم بالسالح مناوئ 
لها، ويسعى إلى كسر قراراتها وفرض أشبه 
»الحشد الشعبي«، تمنع  ما تكون بحصانة لـ
مــحــاســبــة قــــادتــــه وعــــنــــاصــــره، وحـــصـــر ذلـــك 
بجهاز أمني داخل »الحشد«، في حال كانت 
هــنــاك مــشــاكــل، أو تــهــم، يتولى هــو االعتقال 

والتحقيق، وليس أجهزة األمن العراقية.
ــة الــحــالــيــة، إثـــر اعــتــقــال الــقــيــادي  ــ وعـــن األزمـ
ــلـــح، ومــــــا تــبــعــه  ــم مـــصـ ــاســ ــد« قــ ــشــ ــحــ ــــي »الــ فـ
مـــن انــتــشــار لــلــفــصــائــل املــســلــحــة فـــي محيط 
بارز  عراقي  قــال سياسي  الخضراء،  املنطقة 
»العربي الجديد«، إنها تسّببت  لـ في بغداد، 
ــقـــســـام داخـــــل الـــقـــوى الــشــيــعــيــة  بــتــعــزيــز االنـ
الرئيسية في البالد، كاشفًا عن موقف جديد 
للنجف إزاء األزمـــة. وأضـــاف املــســؤول، وهو 
نائب سابق وحاليًا ضمن الهيئة السياسية 
إلحدى القوى السياسية الرئيسية في البالد، 
الشيعية  الـــقـــوى  بـــن  الــحــالــي  االنـــقـــســـام  أن 
الــرئــيــســيــة يــتــمــثــل بــمــعــســكــر مــؤيــد لــلــدولــة، 
يــرى ضـــرورة عــدم كسر قـــرارات الحكومة أو 
اســـتـــخـــدام لــغــة الــتــهــديــد املــســلــح بــوجــهــهــا، 
وآخرين يتجهون لفرض واقع جديد، يتمثل 
أو  بشكل  حصانة  الشعبي«  »الحشد  بمنح 
اعتقال أي  الحكومة عــدم  تــفــرض على  آخـــر، 
املهمة  وتـــرك  املسلحة،  الفصائل  فــي  قــيــادي 

القضاء مجراه وال حصانة ألحــد، في تأييد 
آخر لحكومة الكاظمي.

وبــــــشــــــأن مــــصــــيــــر الـــــقـــــيـــــادي فــــــي »الــــحــــشــــد 
من  املعلومات  فــإن  مصلح،  قاسم  الشعبي« 
بغداد حتى عصر أمس الجمعة كانت تؤكد 
ــل مــبــنــى أمـــنـــي فـــي املــنــطــقــة  ــ ــه مـــا زال داخـ أنــ
بينما  الخضراء، وال صحة إلطــالق سراحه. 
يستمر التشديد األمني واالنتشار العسكري 
فــي محيط وداخـــل املنطقة الــخــضــراء، وعــدد 
إقامة   عن 

ً
القريبة منها، فضال الــشــوارع  من 

ــــالل الـــيـــومـــن  ــ حــــواجــــز أمـــنـــيـــة مــتــنــقــلــة. وخـ

املاضين صـــدرت عــدة مــواقــف سياسية من 
االنقسام، خصوصًا  بغداد تؤشر على حدة 
الصدر،  الــصــدري« مقتدى  »التيار  زعيم  من 
الــذي قــال، فــي تــغــريــدة، إن »إضــعــاف العراق 
ــه«، فــــي الـــوقـــت  ــيـ ــلـ مـــمـــنـــوع فــــال تـــتـــكـــالـــبـــوا عـ
الــذي قــال رئيس الـــوزراء األسبق زعيم كتلة 
»الــنــصــر« حــيــدر الــعــبــادي، إن »بــنــاء الــدولــة 
مسؤولية تضامنية. إما أن تسير الدولة إلى 
النظام والسيادة، وأما أن تنهد على رؤوس 
واالستقواء  »التجاوز  أن  وأضــاف  الجميع«. 
والــتــمــرد عــلــى الــدولــة مــمــنــوع«. فــي املــقــابــل، 

أصدر زعيم تحالف »الفتح« هادي العامري، 
ر فيه الكاظمي مما 

ّ
بيانًا شديد اللهجة، حذ

القضاء«،  على  االلتفاف  »بمحاوالت  وصفه 
معتبرًا عملية اعتقال مصلح »محاولة لكسر 

هيبة الحشد«.
وقـــال الــبــاحــث والــخــبــيــر بــالــشــأن السياسي 
الـــعـــراقـــي أحـــمـــد الــنــعــيــمــي، فــــي حـــديـــث مــع 
»العربي الجديد«، إن مواجهات الكاظمي مع 
األخير  بخسارة  تسببت  الشعبي«  »الحشد 
الكثير من الرصيد الشعبي الذي حصل عليه 
هدد 

ُ
في السنوات املاضية، إذ بات بمظهر امل

لــلــدولــة واالســـتـــقـــرار، فيما الــشــارع الــعــراقــي 
لسلطة  داعـــم  مــوقــف  فــي  مكوناته  بمختلف 
املواجهات تلك  أن  النعيمي  الدولة. وأضــاف 
ســاعــدت الكاظمي فــي إثــبــات عــدم صحة ما 
تـــم الــتــرويــج لـــه ســيــاســيــًا، وفـــي الــحــكــومــات 
الــســابــقــة، بـــأن »الــحــشــد« جـــزء مــن املنظومة 
الــعــام للقوات  األمــنــيــة، وأنـــه خــاضــع للقائد 
الــيــوم فــي معسكر مضاد  املــســلــحــة، إذ بـــات 
يــدافــع عن  للحكومة وقــراراتــهــا، ويــــؤوي أو 
ومــتــظــاهــريــن  نــاشــطــن  بتصفية  مــتــورطــن 
وقصف مواقع عسكرية. واعتبر أن الكاظمي، 

ــراح  ــو اضـــطـــر لـــلـــتـــنـــازل وإطـــــــالق ســ حـــتـــى لــ
القيادي املعتقل، فإن ذلك لن يكون هزيمة له 
بقدر ما هو تأكيد على التحدي الذي تفرضه 
مليشيات عــدة داخـــل »الــحــشــد« على سلطة 

الدولة والقانون واستقرار البالد.
ــــف عـــضـــو الـــبـــرملـــان مــحــمــد  مــــن جـــهـــتـــه، وصـ
الخالدي، في بيان، أحداث اليومن املاضين 
في بغداد، بالقول إن »العراق مر في مرحلة 
شــديــدة الــتــعــقــيــد، ربــمــا هــي األكــثــر خــطــورة 
بعد 2003، وكــادت أن تــؤدي إلــى منزلق داٍم 
التي أنقذت املوقف  لوال املساعي السياسية 

ودفعته للتهدئة«. وأكد أن »هيبة الدولة خط 
ــروز مــظــاهــر مــســلــحــة فـــي شـــوارع  ــ أحـــمـــر، وبـ

بغداد تقّوض القانون«.
ــال الـــقـــيـــادي في  ــذه الـــتـــطـــورات، قــ ــول هــ ــ وحـ
ــة«، الــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه عـــمـــار  ــمــ ــكــ ــحــ »تـــــيـــــار الــ
»العربي  لـ العبودي،  رحيم  النائب  الحكيم، 
الـــتـــي  الـــــجـــــديـــــد«، إن »األحـــــــــــــداث األمــــنــــيــــة 
العاصمة بغداد، بعد اعتقال أحد  شهدتها 
قيادات الحشد الشعبي، بّينت عدم سيطرة 
العراقية على زمــام األمــور، وعدم  الحكومة 
الفصائل  مــع  التعامل  على  الكاظمي  قـــدرة 

وقياداتها«. وأضــاف أن »ما حدث يؤكد أن 
أكبر  أمنيًا  توترًا  تشهد  ربما  املقبلة  األيــام 
مـــن الــــذي حــصــل، وقــضــيــة الـــصـــدام املسلح 
أطرافًا  هناك  أن  خصوصًا  مستبعدة،  غير 
ــذا األمــــر  ــ ال تـــريـــد إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات، وهــ
للتدخالت  أكبر  الــعــراق بشكل  أبـــواب  يفتح 
الخارجية من أطراف عدة«. وتابع »نخشى 
ــة، وهـــذا ما  مــن ذهـــاب األمــــور نــحــو الـــالدولـ
ولــهــذا نحن نعمل على تعزيز  مــنــه،  نــحــذر 
الــدولــة. فــال يمكن الــســمــاح ألي قــوة العبث 
بمقدرات الدولة، وهذا األمر يتطلب توحيد 
الجهود السياسية والحكومية، ملنع التوجه 

نحو الالدولة ويكون هنا الكل خاسر«.
من جهته، اعتبر عضو الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي مــاجــد شــنــكــالــي، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن األزمــــة األخــيــرة 
بـــن »الـــحـــشـــد« والـــحـــكـــومـــة »كــشــفــت كــذبــة 
الدولة  مظلة  تحت  املسلحة  الفصائل  عمل 
ــــود تــمــرد  الـــعـــراقـــيـــة، فــمــا حــصــل كــشــف وجـ
الــدولــة  الفصائل على  لــهــذه  واضـــح ومعلن 
ــانـــون«. وبــــّن شــنــكــالــي أن »مـــا حصل  ــقـ والـ
مؤشر خطير، على وضع العراق في املرحلة 
السياسية  ــراف  ــ األطـ أن  املــقــبــلــة، خــصــوصــًا 
الــتــي تملك الــســالح خـــارج ســيــطــرة الــدولــة، 
قوة  خــالل  مــن  املشهد  السيطرة على  تــريــد 
ــد أن يـــكـــون الــــقــــانــــون وفـــق  ــريــ الــــســــالح، وتــ
أجــنــداتــهــا، ومـــن يــخــالــف ذلـــك يــتــعــرض إلــى 
ــزاز املـــســـلـــح«. وأضــــــاف أن  ــ ــتـ ــ الــتــهــديــد واالبـ
»احــتــمــالــيــة الـــصـــدام املــســلــح بــن الفصائل 
والــحــكــومــة، أو الــفــصــائــل فيما بــيــنــهــا، أمــر 
أطـــــراف مــســتــعــدة لفعل  فــهــنــاك  ــدًا.  ــ وارد جـ
أي شــيء مــن أجــل بــقــاء نفوذها وسطوتها 
على املشهد السياسي أو الحكومي، وكذلك 
ــارع الـــعـــراقـــي، من  فــــرض قــوتــهــا عــلــى الــــشــ
التي  القانون،  على  الخارجة  املظاهر  خالل 

تتحدى بها الدولة العراقية«.
شارك في التغطية من بغداد: عادل النواب

ألزم النظام السوريين بانتخاب األسد )لؤي بشارة/فرانس برس(

استقر مكتب كامل على طرح أسهم »المتحدة« بالبورصة )خالد دسوقي/فرانس برس(

يسعى »الحشد« لفرض حصانة لقادته وعناصره )حيدر هادي/األناضول(

أدت المواجهات بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي و»الحشد الشعبي« إلى 
وهو  واالستقرار،  للدولة  المهدد  بمظهر  ظهر  إذ  الشعبي،  الرصيد  من  الكثير  األخير  خسارة 
ما أدى إلى تعزيز االنقسام داخل القوى الشيعية الرئيسية في البالد، إذ إن الكاظمي يحظى 

بتأييد من زعماء قوى شيعية بارزة، ترى ضرورة تقوية الدولة ووقف لغة التهديد واالبتزاز 
التصعيد  باتجاه  ودفعوا  الحكومة،  توجهات  ضد  آخرون  يقف  حين  في  ضدها،  المسلح 

ضدها، من أجل الحصول على حصانة لهم وعناصرهم من أي محاسبة
قضية

انقسام سياسي في العراق 
وانكشاف المليشيات

شنكالي: كشفت األزمة 
كذبة عمل الفصائل تحت 

مظلة الدولة

العبودي: األحداث بيّنت 
عدم سيطرة الحكومة 

على زمام األمور

الرقم المذكور 
للمشاركين ال يمكن 

أن يكون حقيقيًا

اختيار حسن عبداهلل 
لهذه المهمة يحمل 

أهدافًا عديدة

تكشف األرقام 
المتناقضة حول نتائج 

االنتخابات الرئاسية للنظام 
السوري، يوم األربعاء، 
مدى فداحة التالعب 

الذي مارسه النظام 
للوصول إلى إعالن فوز 

بشار األسد

يحاول مكتب مدير 
المخابرات المصرية عباس 

كامل تحسين صورة 
الشركات  المحتكرة لنشاط 

اإلنتاج الفني واإلعالمي 
في البالد

الكاظمي  مصطفى  الحكومة  رئيس  بين  الحالية  المواجهة  تعتبر  ال 
األولى  الشعبي«،  و»الحشد  واشنطن،  من  ضمنًا  المدعوم  )الصورة(، 
عــدة  سبقتها  إذ  نــوعــهــا،  ــن  م
األسابيع  منذ  وتوترات  مواجهات 
الحكومة،  رئاسة  لتوليه  األولــى 
مطلع مايو/ أيار من العام الماضي. 
وكانت المواجهة قد وصلت بين 
الطرفين إلى اشتباكات مسلحة بين 
قوات جهاز مكافحة اإلرهاب في 
خالل  مسلحة،  ومليشيات  البصرة 
في  قيادي  العتقال  أمنية  عملية 

مليشيا منضوية ضمن »الحشد«.

ليست األولى من نوعها 

مصر تقرير

Saturday 29 May 2021 Saturday 29 May 2021
السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة
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سياسة

B B

  شرق
      غرب

فرنسا: مقتل مهاجم 
اعتدى على شرطية

أعلنت قوات الدرك في فرنسا، أمس 
الـــجـــمـــعـــة، أن شـــرطـــيـــة فــــي الـــحـــرس 
الــبــلــدي تــعــرضــت العــتــداء بالسكني 
في ال شابيل سور إيردر قرب نانت، 
ــة مــن  ــربـ ــقـ ــنـــت مــــصــــادر مـ ــلـ فـــيـــمـــا أعـ
الــتــحــقــيــق مــقــتــل املــشــتــبــه فــيــه بشن 
الــهــجــوم. وذكــــرت قــنــاة »بـــي إف إم« 
تبادل إلطالق  وقــع  أنــه  التلفزيونية 
ــة عــــــدد مــن  ــ ــابـ ــ ــا أدى إلصـ ــ الـــــنـــــار، مـ

عناصر الشرطة بجروح.
)فرانس برس، رويترز(

 
واشنطن لن تعود إلى 

معاهدة السماوات 
المفتوحة

األميركي جو  الرئيس  إدارة  أبلغت 
بــايــدن روســيــا، أمــس الجمعة، أنها 
لـــن تــعــود لــالنــضــمــام إلـــى مــعــاهــدة 
مـــهـــمـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى األســـلـــحـــة. 
ــيــــون إن  ــيــــركــ وقــــــــال مــــســــؤولــــون أمــ
ــنـــدي  ــة وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة ويـ ــبـ ــائـ نـ
الــروســي  أبــلــغــت نظيرها  شــيــرمــان 
بايدن  إدارة  أن  ريــابــكــوف  سيرغي 
قـــررت عـــدم الــعــودة لــالنــضــمــام إلــى 
التي  املفتوحة،  السماوات  معاهدة 
ــانـــت تــســمــح بــــرحــــالت اســتــطــالع  كـ
البلدين.  فــوق منشآت عسكرية في 
الواليات  »ارتكبت  ريابكوف:  وقــال 

املتحدة خطأ سياسيًا آخر«.
)أسوشييتد برس، رويترز(

 
مناورات لألطلسي 

في إستونيا
تــخــيــم عــلــى إســتــونــيــا مــنــذ بضعة 
أيــام أجــواء شبه حربية، إذ ينتشر 
ثماٍن  مــن  آالف جــنــدي  فيها سبعة 
من دول حلف شمال األطلسي، في 
إطــــار مـــنـــاورات عــســكــريــة ضخمة، 
كيلومترًا   120 مسافة  على  تجرى 
ــة، ويــخــيــم  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــن الـــــحـــــدود الـ ــ مـ
الــقــائــم بــني موسكو  الــتــوتــر  عليها 
والحلف. وقال مساعد رئيس هيئة 
األركان للقوات املسلحة اإلستونية 
ــذي  ــــك ســـيـــريـــل، الــ ــــدريـ ــنــــرال إنـ الــــجــ
»سبرينغستورم«  مــنــاورات  يــقــود 
)العاصفة الربيعية(، مبررًا تمسكه 
بــالــحــلــف، إن »روســــيــــا االتـــحـــاديـــة 
ــتــــخــــدام قــوتــهــا  لــــن تــــتــــردد فــــي اســ

العسكرية ضد جيرانها«.
)فرانس برس(

ارتفعت حدة التوتر الحدودي بني أذربيجان 
وأرمــيــنــيــا، مــع اتــهــام بــاكــو ليريفان بقصف 
ــا أدى إلـــى  ــا، مــ ــهـ مــــواقــــع عــســكــريــة تـــابـــعـــة لـ
ــو مــا ســارعــت أرمينيا  إصــابــة شــخــص، وهـ
وباريس  واشنطن  ضغطت  فيما  نفيه،  إلــى 
عــلــى الـــطـــرفـــني لــلــتــهــدئــة. وكـــــاد الـــتـــوتـــر في 
ــيــــرة يــنــفــجــر بـــني الـــدولـــتـــني،  ــيـــع األخــ األســـابـ
ــقــــوات األذربــيــجــانــيــة  إذ اتــهــمــت يـــريـــفـــان الــ
املناطق.  مــن  مــزيــد  على  السيطرة  بمحاولة 
وقـــتـــل جـــنـــدي أرمـــنـــي الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي في 
اشتباك مع القوات األذربيجانية. كما أعلنت 
الــدفــاع األذربــيــجــانــيــة، أمــس الجمعة،  وزارة 
للقصف،  لها  تابعة  مواقع عسكرية  تعرض 
ما أدى إلصابة جندي بجروح، وهو ما نفته 
األذربيجانية،  الدفاع  وزارة  وقالت  أرمينيا. 
في بيان نشرته على موقعها اإللكتروني، إن 
القوات  قبل  من  للقصف  تعرضت  »مواقعنا 
وذلك  اتجاهات،  عدة  من  األرمينية  املسلحة 
بالقرب من قرية أشاغي بوزغوف في منطقة 

بابك بجمهورية ناختشيفان ذاتية الحكم«. 
وأضـــافـــت »تـــم قــمــع الــجــانــب املــقــابــل بــنــيــران 
انــتــقــامــيــة مـــن قــبــل وحــــــدات جــيــش الــســالح 

املشترك«.
ويأتي اتهام أرمينيا بالقصف، بعد ساعات 
مــن إعـــالن يــريــفــان أن الجيش األذربــيــجــانــي 
أسر ستة من جنودها »كانوا يجرون أعمااًل 
هـــنـــدســـيـــة« فــــي قــــطــــاع غـــيـــغـــاركـــونـــيـــك عــنــد 
الـــحـــدود، فــيــمــا أكــــدت بــاكــو أن األمــــر يتعلق 
»بــمــجــمــوعــة اســتــطــالع وتـــخـــريـــب« حــاولــت 
ــلـــى طـــرق  ــبــــور الـــــحـــــدود ووضـــــــع ألــــغــــام عـ عــ
ــداد املـــؤديـــة إلـــى املـــواقـــع األذربــيــجــانــيــة.  ــ اإلمـ
وقطاع غيغاركونيك في شرق أرمينيا محاذ 
ــــذي اســتــعــادتــه الـــقـــوات  إلقــلــيــم كــالــبــاجــار الـ
ــذا الـــخـــريـــف بــعــد ســيــطــرة  األذربـــيـــجـــانـــيـــة هــ
أرمينية عليه ملدة ثالثة عقود. وكــان رئيس 
الوزراء األرميني نيكول باشينيان قال، أمس 
على  ومــتــفــّجــر«  »مــتــوتــر  الـــوضـــع   

ّ
إن األول، 
الحدود.

إزاء  »قلقها«  املتحدة، عن  الــواليــات  وأعربت 
تـــدهـــور الـــوضـــع عــلــى الـــحـــدود بـــني أرمــيــنــيــا 
وأذربـــيـــجـــان، واحــتــجــاز بــاكــو جــنــودًا أرمـــن، 
طالبتها واشــنــطــن بــإطــالق ســراحــهــم. وقــال 
األميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  املــتــحــدث 
 

ّ
ــو الـــجـــانـــبـــني إلــــــى حـــل ــ ــدعـ ــ ــــس »نـ ــرايـ ــ نـــيـــد بـ
ــمـــي«. وأضــــاف  ــلـ الـــوضـــع بــشــكــل عـــاجـــل وسـ
»كــمــا نــواصــل دعـــوة أذربــيــجــان إلـــى اإلفـــراج 
ــرب واملـــحـــتـــجـــزيـــن  ــ ــحـ ــ ــن جـــمـــيـــع أســــــــرى الـ ــ عـ
اآلخــــريــــن. ونــــذّكــــر أذربـــيـــجـــان بــالــتــزامــاتــهــا 
املعتقلني  جميع  إنساني  بشكل  عاِمل 

ُ
ت بــأن 

الــنــافــذة«.  الــدولــيــة  اإلنسانية  للقوانني  وفقًا 

إزاء تــزايــد عــدد الــحــوادث على الــحــدود بني 
أسر  آخرها  والتي كان  أرمينيا وأذربيجان، 
ليل  أرمــن  ة جنود 

ّ
األذربيجانية ست الــقــوات 

 
ّ
أن البيان  26-27 مايو/أيار 2021«. وأضــاف 
ي بأقصى 

ّ
»فرنسا تدعو األطــراف إلى التحل

ـــات ضـــبـــط الـــنـــفـــس واالمــــتــــنــــاع عــــن أّي  ــ درجــ

ها تعتبر أّي تحّرك 
ّ
وشّددت واشنطن على أن

ــّددة الــتــي  فـــي املــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة غــيــر املــــحــ
وغير  »استفزازيًا   

ً
عمال البلدين  بني  تفصل 

أّي استخدام للقوة هدفه  ضـــروري«. ودانــت 
فــرض خــط ترسيم، داعــيــة الــقــوات املــوجــودة 
إلى العودة إلى املواقع التي كانت فيها في 11 
رات 

ّ
التوت انــدالع  قبل  أي  الحالي،  مايو/أيار 

في  للمساعدة  استعدادها  وأعلنت  األخيرة. 
نزع فتيل التوتر.

كــمــا أعــربــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة عــن قلقها 
جراء تزايد الحوادث الحدودية بني أرمينيا 
ــان، داعــــيــــة الـــطـــرفـــني إلـــــى ضــبــط  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وأذربـ
الفرنسية،  الخارجية  وزارة  وقــالــت  النفس. 
 »فرنسا تعرب عن قلقها العميق 

ّ
في بيان، إن

اســـتـــفـــزاز. ويـــجـــب أن يــتــم تــحــديــد الـــحـــدود 
التفاوض  إطــار  في  البلدين  بني  وترسيمها 
بـــني األطـــــراف بــعــيــدًا مـــن أي شـــيء يــتــم على 

األرض«.
وكـــانـــت األمـــــم املـــتـــحـــدة حـــثـــت، أمــــس األول، 
ــيــــجــــان وأرمـــيـــنـــيـــا عـــلـــى ضـــبـــط الــنــفــس  أذربــ
لــتــجــنــب أي أعــــمــــال قــــد تــــزيــــد مــــن تــصــاعــد 
ــال املــتــحــدث بــاســم  الــتــوتــر بـــني الــبــلــديــن. وقــ
األمـــــم املـــتـــحـــدة ســتــيــفــان دوغــــاريــــك »نــتــابــع 
بقلق التطورات على الحدود بني أذربيجان 
وأرمينيا، ونحث جميع الجهات الفاعلة ذات 
الصلة على ممارسة ضبط النفس لتجنب أي 
أعمال قد تزيد من تصاعد التوتر«. وأضاف 
»نحن نفهم أن املفاوضات جارية، وال بد من 
العالقة سلميًا  الثنائية  القضايا  حل جميع 

من خالل الحوار والوسائل الدبلوماسية«.
ـــح بــــني أرمــيــنــيــا 

ّ
ــل ــر أنــــــه دار نـــــــزاع مـــسـ ــذكــ يــ

وأذربـــيـــجـــان فـــي خــريــف الـــعـــام 2020، أســفــر 
عن سقوط نحو ستة آالف قتيل في غضون 
ــع، وانـــتـــهـــى بــهــزيــمــة أرمــيــنــيــا،  ــيـ ــابـ ســتــة أسـ
أذربيجان  ى لصالح 

ّ
التي اضطرت ألن تتخل

ثالثة  منذ  عليها  تسيطر  كــانــت  مناطق  عــن 
إقليم  أمنيًا حــول  عقود وكــانــت تشكل طوقًا 
ناغورنو كاراباخ. وانتهت املعارك بني قوات 
روسيا  فيه  توسطت  ســالم  بــاتــفــاق  البلدين 
يسمح  املــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي 
أجــزاء  على  السيطرة  باستعادة  ألذربــيــجــان 
كبيرة من ناغورنو كاراباخ واملناطق املحيطة 
ــتــــي ســيــطــر عــلــيــهــا االنـــفـــصـــالـــيـــون  بـــهـــا، والــ

املدعومون من أرمينيا ألكثر من 25 عامًا.
)العربي الجديد، األناضول، فرانس برس(

األزمة 
التونسية

االنسحاب 
من 

أفغانستان

اتفاق  أنه جرى  الجديد«،  »العربي  لـ حزبية، 
األجــواء  تهدئة  على  وسعّيد  الغنوشي  بــني 
والـــذهـــاب إلـــى الـــحـــوار، واالتـــفـــاق عــلــى عــدد 
ــيـــر مـــن زيـــارتـــه  ــــودة األخـ مـــن الــنــقــاط بــعــد عـ
إلــــى فــرنــســا )الـــتـــي جــــرت فـــي 17 و18 مــايــو 
الحالي لحضور قمة اقتصادية(، إال أن أمورًا 
كثيرة تغيرت في األثناء، إذ عاد سعّيد إلى 
مهاجمة خصومه في حوار مع قناة »فرانس 
التي  الوثيقة  24« اإلخبارية، ثم جــاءت هذه 
تــعــتــقــد »الــنــهــضــة« أنـــهـــا تـــؤشـــر عــلــى رغــبــة 
لـــــدى الـــرئـــاســـة فــــي تــفــعــيــل الـــفـــصـــل 80 مــن 
الحركة  تعتقد  كما  البالد.  وإربــاك  الدستور 
أن جوهر مضمون الوثيقة املسربة، صحيح، 
أثار  ما  وأخطائها،  عن شكلها  النظر  بقطع 
مخاوفها من جديد ودعوتها إلى قيام جبهة 

سياسية تدافع عن املسار الديمقراطي.
ــــدور فــرنــســي  وبــقــطــع الــنــظــر عـــن الــتــلــمــيــح لـ
الــــداخــــل  ــي  ــ فـ أخــــــــرى  كـــثـــيـــرة  جــــهــــات  ودور 

املشاكل القبلية املوجودة في املنطقة، وهو 
بالنظر  لكن  األفغان عمومًا.  به  يرًحب  أمــر 
البالد،  فــي  السائدة  الحساسة  الحالة  إلــى 
القوات األجنبية،  قــرار خــروج  الناجمة عن 
الخطوة  هــدف  يــكــون  أن  الكثيرون  يخشى 
تحريك القبائل مــن أجــل الــوقــوف فــي وجه 
»طــالــبــان«، ال سيما أنــه سبق للحكومة أن 
لتكون خط  شّكلت ثالثة كيانات عسكرية، 

النار األول في وجه الحركة.
وحول هذه التطورات، يعتبر الزعيم القبلي 
فــي الــشــرق األفــغــانــي ســمــيــع الــلــه خـــان في 
الحكومة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ حــديــٍث 
األفغانية، وكل من له علم بالساحة والتاريخ 
األفــغــانــيــني، يــعــرف جــيــدًا مــدى أهمية هذه 
القبائل في تغّير األوضــاع. كما أنها باتت 
»الصندوق األحمر« لكل من غزا هذه البالد، 
وكانت الحاضنة األساسية للقوى املحلية، 
مثل األحــزاب الجهادية التي استطاعت أن 
تقصم ظهر القوات السوفييتية، بسبب دعم 
الــقــبــائــل. وحــضــرت القبائل أيــضــًا فــي دعم 
»طــالــبــان« فــي مــواجــهــة الـــقـــوات األجــنــبــيــة، 
بني  الفصل  ملــحــاولــة  الحكومة  لــذلــك سعت 
»طالبان« والقبائل في املرحلة األولــى، كي 
تضعهما في مواجهة بعضهما بعضًا في 

املرحلة الثانية.
لكن رئيس إدارة مراقبة الحكومات املحلية 
في الحكومة األفغانية شميم كتوازي، قال 
القصر  فــي  الهيئة  أول جلسة ألعــضــاء  فــي 

تونس ـ وليد التليلي

ــة 
ّ
أربـــكـــت الــوثــيــقــة املــّســربــة عـــن خــط

ــر مــن  ــيــ ــدبــ ــتــ االنـــــــقـــــــالب املـــــــزعـــــــوم بــ
مؤسسة الرئاسة التونسية، املشهد 
الـــســـيـــاســـي فــــي تــــونــــس، وأشـــعـــلـــت الـــصـــراع 
ه  هــدوء ينتظر  الجميع  كــان  بعدما  مــجــددًا، 
بني الرئيس التونسي قيس سعّيد، ورئيس 
ــنـــهـــضـــة( راشــــد  ــان )رئــــيــــس حــــركــــة الـ ــرملــ ــبــ الــ
الغنوشي ورئيس الحكومة هشام املشيشي، 
والــــحــــزام الـــداعـــم لــلــحــكــومــة. وكــــان كــثــيــرون 
 في 13 

ّ
يتوقعون أن يكون عيد الفطر )الذي حل

مايو/أيار الحالي(، مناسبة لذلك، وقد حدث 
بالفعل خالله تبادل للتهاني وكلمات لطيفة 
لــلــمــرة األولـــــى، أعــطــت مــؤشــرًا عــلــى حصول 
هدوء بني الجبهات، ونجاح وساطات فيها، 
العام التحاد  التي قادها األمــني  أبرزها تلك 
الشغل، نور الدين الطبوبي. وأكدت مصادر 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــرار االنـــســـحـــاب  ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ــلـــى وقــ عـ
األمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان، يــشــّدد 
ــانــــي أشـــــــرف غــنــي  ــغــ الـــرئـــيـــس األفــ
عــلــى أن حــكــومــتــه ستفتح صــفــحــة جــديــدة 
من العالقات مع الواليات املتحدة والحلف 
األطــلــســي بــعــد إتــمــام االنــســحــاب بالكامل 
بحلول 11 سبتمبر/أيلول املقبل. كما يؤكد 
حاجة بالده إلى اتخاذ سلسلة من القرارات 
لكن  املقبلة.  الــفــتــرة  فــي  الصعبة  املصيرية 
حــســابــات غــنــي ال تــتــوافــق مــع رأي املحلل 
األمني سنكر وزير، الذي يعتبر في حديٍث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن أفــغــانــســتــان تــمــّر  لــــ
رًا 

ّ
محذ للغاية،  وحساس  خطير  بمنعطف 

من انــدالع حرب أهلية على غرار ما حصل 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن املـــاضـــي بــعــد خـــروج 
أفغانستان  )اجتاحت  السوفييتية  القوات 
و1989(، وسقوط حكومة   1979 عامي  بني 
الجهادية،  األحـــزاب  بيد  الله  محمد نجيب 
ــــود الـــــســـــالم بــني  ــهـ ــ فـــــي حـــــــال لـــــم تــــصــــل جـ
إلى  »طــالــبــان«  وحــركــة  األفغانية  الحكومة 

نتيجة.
مهمًا  دورًا  األفــغــانــيــة  للقبائل  أن  شــك  وال 
للغاية فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، ســـواء فــي فترة 
حــربــيــة كــمــا هـــو الـــحـــال اآلن، أم فـــي حــالــة 
ــال نــجــحــت املــفــاوضــات بني  الـــســـالم، فــي حـ
ــو دور مــشــابــه  ــبــــان«. وهــ ــالــ الــحــكــومــة و»طــ
املاضية،  األربعة  العقود  في  ألدوار سابقة 
ــلـــة مــــا بـــعـــد اجـــتـــيـــاح  ــًا فــــي مـــرحـ خـــصـــوصـ
في  أفغانستان  والدولية  األميركية  القوات 
عام 2001، بحجة محاربة تنظيم »القاعدة« 
املــتــورط فــي أحـــداث 11 سبتمبر مــن العام 
القبائل الحاضنة األساسية  عينه. ووفــرت 
البشتون  قبائل  تحديدًا  »طالبان«،  لحركة 
الــــتــــي تـــقـــطـــن فــــي شـــــرق وجــــنــــوب وبــعــض 

مناطق الشمال األفغاني.
ويبدو أن الحكومة األفغانية كانت مهتمة 
بدور القبائل في مستقبل البالد، فباشرت 
عــام الستيالد صيغة  مــن  أكــثــر  العمل منذ 
عن  لــلــدفــاع  واســتــدراجــهــا  معها  للتنسيق 
قـــنـــوات مختلفة تــديــرهــا  مــصــالــحــهــا، عــبــر 
الرئاسة األفغانية ومكتب حمد الله محب، 
املستشار األمني لغني. وكان آخر ما فعلته 
الحكومة بهذا الخصوص هو إعالن تشكيل 
هيئة قبلية يوم اإلثنني املاضي، تضّم أكثر 
مــن 500 عضو مــن الــزعــامــات القبلية. وفي 
الــعــنــوان الــعــريــض لــهــذه الــخــطــوة، كشفت 
الحكومة أنه سيكون للهيئة دور في تقديم 
املشورة إلى الرئيس األفغاني وإلى الوزراء 
بــشــأن عملية الــســالم، عـــالوة عــلــى تصفية 

والـــخـــارج تستثمر فــي اســتــمــرار الــخــالفــات، 
تــونــس حــّده  فــي  السياسي  الــتــوتــر  فقد بلغ 
أمام  بانزالقات خطيرة  ينذر  وبــدأ  األقصى، 
تواصل هذا الصراع، الذي لن ينهيه إال لقاء 
صــريــح بــني ســعــّيــد والــغــنــوشــي. هـــذا اللقاء 
ــبــــادرة أحـــدهـــمـــا إلنـــقـــاذ اســتــقــرار  يــتــطــلــب مــ
الـــبـــالد والــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة قــبــل فـــوات 
األوان، والــتــرفــع الــتــاريــخــي عــن خــالفــات قد 
التونسيون.  يغفرها  لن  أخطاء  إلــى  تتحول 
الرجلني  بــني  مــا يجمع  أن  كــثــيــرون  ويعتقد 
لقاءهما  وأن  يفرقهما،  أكثر مما  األصــل  في 
ممكن ومتاح، وباستطاعته تخليص البالد 

من شبح أزمة اقتصادية واجتماعية.
ــذا الـــســـيـــاق، رأى املــحــلــل الــســيــاســي  ــي هــ وفــ
ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــي  ــم الـــغـــربـــي، أن الـ ــاسـ قـ
فــي األزمـــة الحالية، وأيضًا  تــونــس، متسبب 
ــذا املشهد  الــنــظــام االنــتــخــابــي الــــذي أنــتــج هـ
البرملاني املتشظي الذي انعكس على الوضع 
ــان بــاإلمــكــان  الـــعـــام. واعــتــبــر الــغــربــي أنـــه »كــ
تجاوز عقبات النظام السياسي واالنتخابي 
والوصول إلى حد أدنى من االستقرار، لوال أن 
السبب الحقيقي والرئيسي لألزمة هو انعدام 
الثقة بني رؤساء مؤسسات الدولة«. وأضاف، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن الصراع 
بــني رئــاســتــي الــجــمــهــوريــة والــبــرملــان »ليس 

الــرئــاســي األفــغــانــي، يـــوم اإلثــنــني املــاضــي، 
ــداف  ــ ــلـــف تــشــكــيــل الـــهـــيـــئـــة ثــــالثــــة أهــ إن خـ
ــورة لــلــحــكــومــة  ــشــ ــــي: تـــقـــديـــم املــ رئــيــســيــة هـ
فــي مــجــال الـــســـالم، والــعــمــل داخــــل القبائل 
مــن أجــل الصلح، وإقـــرار األمـــن. وكشف عن 
والصراعات  املشاكل   

ّ
لحل الحكومة  سعي 

ــر الــشــؤون  املـــوجـــودة بــني الــقــبــائــل. أمـــا وزيـ
القبلية مــحــب الــلــه صــمــيــم، فــذكــر فــي كلمة 
ــبــــالد تــمــّر  ــي االجــــتــــمــــاع نـــفـــســـه، أن الــ ــه فــ لــ
التنسيق  بــمــرحــلــة حــرجــة وحــســاســة، وأن 
بني القبائل واإلصغاء آلرائهم يقودنا نحو 
السالم الدائم والنجاح، لذا قررت الحكومة 
تشكيل هذا الكيان الجديد وهو مهم للغاية 
ملستقبل البالد. ثمة دوافع أساسية تساعد 

سياسيتني،  شخصيتني  بــني  ــراع  صـ مــجــرد 
بل هو خالف حول تصور كل منهما للدولة 
ــرح الـــغـــربـــي أن  ــ ــيـــاســـي«. وشــ ولـــنـــفـــوذه الـــسـ
»رئيس مجلس النواب يرى أنه يمثل السلطة 
الــصــالحــيــات التشريعية  األصــلــيــة، ولـــه كــل 
على  أي  التنفيذية،  السلطة  على  والرقابية 
الخيارات االقتصادية والسياسة الخارجية، 
بينما لدى رئيس الجمهورية نظرة تتجاوز 
ما حّدده الدستور«. وأوضح الغربي أن هذه 
ــا لــســعــّيــد »لــيــســت مــتــطــابــقــة مـــع نــّص  الـــرؤيـ
الـــدســـتـــور، الــــذي يــمــنــحــه تــحــديــد ســيــاســات 
الدفاع والخارجية، وهو ال ينسجم مع هذا 
ــار الــضــيــق الـــذي حـــدده الــدســتــور، ومــن  اإلطــ
ــا نـــالحـــظـــه مــن  هـــنـــا أصـــــل الــــخــــالف، وكـــــل مــ
صراعات سياسية ومن تسريبات والحديث 
التواصل  انقالبية على شبكات  عن محاولة 

االجتماعي، هي خارج إطار السياسة«.
ــر والــــحــــديــــث عــن  ــ ــيـ ــ وحـــــــول الـــتـــســـريـــب األخـ
االنقالب املزعوم، أوضح الغربي أن مضمون 
 
ً
»قــد ال يكون غريبًا، ألن هناك فعال الوثيقة 
مــن تــحــدث عــن بــعــض تفاصيلها مــنــذ مــدة، 
ودعـــا إلـــى تفعيل الــفــصــل 80، ولــكــن صــدور 
ــذا الـــتـــوقـــيـــت يــجــعــل الــعــمــلــيــة  ــ وثـــيـــقـــة فــــي هـ
مـــشـــبـــوهـــة«، ورجـــــح أن يـــكـــون تــوقــيــت نشر 
هـــذه الــوثــيــقــة »لـــه دالالت وأهــــداف واضــحــة، 
ألن هذه الوثيقة يأتي نشرها بعد املؤشرات 
عن حلحلة األزمة السياسية وقبول الرئيس 
ملــــبــــادرة اتــــحــــاد الـــشـــغـــل املــتــعــلــقــة بـــالـــحـــوار 
الوطني، وكــأن هناك جهات ال تريد لرئيس 
الجمهورية الذهاب إلى حوار وطني«، مبينًا 
أن ما صدر »فضيحة كبرى ومحاولة لضرب 
الكرة  أي إمكانية النطالق الحوار«. وأكد أن 
اآلن فـــي مــلــعــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وعــلــى 
سعّيد أن يبادر بتكذيب ما ورد في الوثيقة.

»الـــتـــيـــار  مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار األمــــــني الــــعــــام لــــ
الشواشي، في تصريح  الديمقراطي«، غازي 
»العربي الجديد«، إلى أنه كان ُيفترض في  لـ
تونس بعد تجربة انتخابات 2014، الوقوف 
عــلــى الــثــغــرات والــعــيــوب وتـــجـــاوزهـــا، ولكن 
والــرئــاســيــة  التشريعية  االنــتــخــابــات  نــتــائــج 
لـــــ2019 كــانــت مخيبة لــآمــال، ألنــهــا أنتجت 
أو طــــرفــــني مــن  ــّكــــن طــــرفــــا  تــــمــ ــة ال  ــومـ ــظـ ــنـ مـ
لتغيير  السلطة  بأغلبية  واإلمـــســـاك  الــحــكــم 
ــــًا، زادتـــــه 

ّ
ــع، لــــذلــــك بـــقـــي املـــشـــهـــد هــــش ــ ــــوضـ الـ

ــة مــؤســســاتــيــة بـــني رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــ أزمـ
والـــبـــرملـــان ومـــع األغــلــبــيــة الــحــاكــمــة، تــضــاف 
إليها املشاكل املوجودة في النظام السياسي 
ــة االقــتــصــاديــة  ــ وقـــانـــون االنــتــخــابــات واألزمــ
معظم  أن  رأى  كما  والصحية.  واالجتماعية 
ــعـــوامـــل تــجــعــل الـــوضـــع فـــي تــونــس،  هــــذه الـ
ــــالد مـــهـــددة  ــبـ ــ صـــعـــبـــًا ودقــــيــــقــــًا، ويـــجـــعـــل الـ
بانفجار اجتماعي وبــاإلفــالس. وشــّدد على 
أن األمــل يبقى قائمًا على الرغم من كل ذلك، 
ألن تــونــس مـــرت ســابــقــا بــأزمــات عـــدة كانت 
أكثر خطورة، ومع ذلك مــّرت بسالم، وهناك 
لألسف أزمــة ثقة بني مؤسسات الدولة وكل 
ــــن مــخــرجــات  ــر ومـ ــ ــــرف مـــتـــخـــوف مــــن اآلخــ طـ
الحوار، ولكن الحوار البناء الذي يطرح أهم 
ــــروط وإقـــصـــاء هـــو الــكــفــيــل  املــشــاكــل دون شـ
بإنقاذ البالد. ورأى أن »رئيس الدولة مطالب 
بإجراء حوار دون تردد، خصوصًا أن البالد 
األول عن  املسؤول  االنهيار، وهــو  في طريق 

الدولة«.
أمــــا الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة »الــنــهــضــة«، سمير 
»العربي الجديد«،  لـ ديلو، فرأى في تصريح 
 الــفــاعــلــني، 

ّ
ــل أن »املــســؤولــّيــة مــشــتــركــة بــني كـ

إلــى هذه  الــوصــول  وإن بنسب متفاوتة، فــي 
ــقــة 

ّ
األزمــــة املــســتــفــحــلــة، فــيــمــا يــزيــد غــيــاب الــث

القيام  ، وخصوصًا لجهة 
ّ

الــحــل من صعوبة 
ــّدد ديــلــو  ــ ــــى بــاتــجــاهــه«. وشـ بــالــخــطــوة األولـ
على أن »الحوار ليس خيارا بل حتمية، وإن 
لــم يــســارع لــه الــفــاعــلــون الــرئــيــســيــون طــوعــًا، 
أكــثــر تعقيدًا  ظـــروف  فــي  إلــيــه  فسيضطرون 
وخــــــطــــــورة«، مــضــيــفــًا أن »الـــجـــهـــة املـــؤهـــلـــة 
لــلــمــبــادرة بـــالـــدعـــوة لـــهـــذا الــــحــــوار الــوطــنــي 
أرضية  على  وذلـــك  الجمهورية،  رئــاســة  هــي 
قة، 

ّ
مبادرة الجهة التي تحظى باالحترام والث

وهي االتحاد العام التونسي للشغل«.

الحكومة األفغانية في الفترة الراهنة على 
تحريك القبائل ضد »طالبان«، أهمها خروج 
الـــقـــوات األجــنــبــيــة، وهـــي خــطــوة مــهــمــة إذا 
بشكل  تستخدمها  أن  الحكومة  استطاعت 
القبائل عن »طالبان«  صحيح، كي تتخلى 
األساسي  الدافع  أن  ولــو جزئيًا، خصوصًا 
الذي كان وراء هذا الدعم سينتهي بخروج 
أفغانستان. وتتصّور  األجنبية من  القوات 
ــقــــوات،  ــذه الــ ــ ــه بـــعـــد خــــــروج هـ ــ الـــحـــكـــومـــة أنـ
بـــني األطـــــراف األفــغــانــيــة  الـــحـــرب  ستنتهي 
نفسها، وستتخلى عن »طالبان«، حتى لو 

لم تقف في صف الحكومة.
ومع أن والءات القبائل موزعة بني الحكومة 
الــحــكــومــة  ــبـــان« ومــحــايــديــن، إال أن  ــالـ و»طـ
وشّكلت  املاضية،  السنوات  فــي  استغلتها 
منها ثالثة كيانات ملحاربة طالبان. الكيان 
عــبــارة عــن شــرطــة محلية تحت اسم  األول 
»أربـــكـــي« )الــجــيــش الــقــبــلــي(، تـــّم تأسيسها 
فــي عهد الــرئــيــس األفــغــانــي الــســابــق حامد 
ــــرف غني  ــررت حــكــومــة أشـ ــ ــرزاي، الـــتـــي قـ ــ ــ كـ
القضاء عليها، لكنها فشلت. ويعود السبب 
ــا إلــــى انــتــمــاء مــعــظــم الـــقـــادة املــيــدانــيــني  إمــ
إلــى األحـــزاب التي قاتلت ضد  فــي الشرطة 
كعبد  ــرٍب،  حـ أمـــراء  لكونهم  أو  السوفييت، 
ــاريــــاب وجـــوزجـــان  الـــرشـــيـــد دوســـتـــم فـــي فــ
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ »الـــجـ ـــ وســـــــربـــــــل، واألمـــــــــــني الــــــعــــــام لـ
اإلسالمية« عطاء محمد نــور، الــذي يواليه 
معظم أفراد الشرطة املحلية في إقليم بلخ. 
الــكــيــان الــثــانــي هــو الــجــيــش املــحــلــي، الــذي 
تشكيله  األفــغــانــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  بـــاشـــرت 
قبل سنتني، عبر تدريب شباب القبائل في 
كــل منطقة لستة أشــهــر، قبل إرســالــهــم إلى 
مــع منحهم  »طــالــبــان«،  ملــواجــهــة  مناطقهم 
أسلحة ثقيلة وخفيفة ومدرعات ودبابات، 
ــلـــجـــيـــش األفــــغــــانــــي.  ــــورة مـــشـــابـــهـــة لـ ــــصــ  بــ
ــذا الــكــيــان ال ينتمون  مــع الــعــلــم أن قــــادة هـ
للقبائل، بل هم ضباط ُيفرزون من الجيش 
األفـــغـــانـــي. وقـــد بـــدأ نــشــر فــصــائــل مـــن هــذا 
الــكــيــان شــرقــي الــبــالد وجــنــوبــهــا، ونجحت 
فـــي اســتــعــادة بــعــض املــنــاطــق مـــن سيطرة 

»طالبان«. 
أمــا الــكــيــان الــثــالــث، فتمحور حــول تشكيل 
ــمـــي »انـــتـــفـــاضـــة الـــقـــبـــائـــل« فــــي وجـــه  مــــا ُسـ
»طالبان«، في الظاهر، غير أنه في األساس 
مليشيات  لتشكيل  اســتــخــبــاراتــي  مــشــروع 
األفغانية  االستخبارات  إدارة  تحت  قبلية، 
القبائل  أن تضامن  بغطاء قبلي. ومعروف 
ــر، وهــــــو مــا  ــيـ ــبـ األفـــغـــانـــيـــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــا كـ
الستثماره  األفغانية  االستخبارات  تسعى 
ــذه الـــعـــادة وتــوجــيــهــهــا ضد  عــبــر تفعيل هـ

»طالبان«.

)Getty( أعلنت القوات األذربيجانية أنها ردت على القصف األرميني

عاد سعيّد لمهاجمة خصومه أخيرًا )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أعادت الوثيقة 
المسربة عن االنقالب 

المزعوم في تونس، 
األزمة السياسية 

إلى نقطة الصفر، 
وسط استمرار تعقد 

الحوار بين األفرقاء 
المختلفين، واعتبار 

مؤسسة الرئاسة 
نفسها طرفًا في 

الصراع، فيما ينتظر 
التونسيون منها 

مبادرة للتوحيد

من  واألجنبية  األميركية  القوات  انسحاب  األفغانية  الحكومة  تواكب 
ومن  »طالبان«.  لمواجهة  القبائل  مع  تعاونها  تفعيل  عبر  البالد، 
المفترض أن يزداد منسوب هذا التعاون، بعد تشكيل هيئة قبلية أخيرًا

تقريرتحليل

»وثيقة االنقالب« تعّمق 
اإلرباك السياسي

الحكومة تحرك 
القبائل ضد »طالبان«

متابعة

تكرار تجربة 
سابقة؟

يرى مراقبون أن على 
المحيطين بالرئيس قيس 

سعيّد ورئيس البرلمان راشد 
الغنوشي، الدفع في 

اتجاه تكرار تجربة الرئيس 
التونسي الراحل الباجي 

قائد السبسي والغنوشي 
التي كانت ناجحة، على 

الرغم من كل مشاكلها، 
ومن وجود أسباب عدة 
للهزّات السياسية المتتالية 

في البالد.

كان االتفاق بين 
الغنوشي وسعيّد على 

تهدئة األجواء

شّكلت الحكومة 
3 كيانات من رحم القبائل 

لمواجهة »طالبان«

تعتقد »النهضة« أن 
جوهر مضمون الوثيقة 

المسربة صحيح

دعت واشنطن الجانبين 
إلى حّل الوضع بشكل 

عاجل وسلمي

تحذيرات متجددة 
من احتمال اندالع حرٍب 

أهلية في البالد

دخلت أميركا وفرنسا 
على خط تصاعد التوتر 

الحدودي بين أرمينيا 
وأذربيجان، بمطالبتهما 

الطرفين بحل سلمي 
لقضية ترسيم الحدود 

بينهما

Saturday 29 May 2021 Saturday 29 May 2021
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حملة االنتخابات الجزائرية

أسبوع 
حاسم لألحزاب 

والمستقلين

نّظم المرشحون 
أكثر  من ألف تجّمع 

في األسبوع األول

الجزائر ـ عثمان لحياني

تدخل حملة الدعاية لالنتخابات 
الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة فـــي الــجــزائــر 
قبل  والحاسم،  الثاني  أسبوعها 
ــران املــقــبــل.  ــزيـ اخــتــتــامــهــا فـــي 7 يــونــيــو/ حـ
وتخوض أكثر من ألف قائمة الحملة إلقناع 
فــي ظل  الــنــاخــبــن ببرامجها ومــرشــحــيــهــا، 
ظروف سياسية واجتماعية صّعبت بعض 
الـــشـــيء مـــن مــهــمــة املــرشــحــن فـــي مخاطبة 
ــبــــن. مـــــع ذلــــــــك، يــــبــــدي املــــرشــــحــــون  ــاخــ ــنــ الــ
بشأن  تفاؤلهم  السياسية  ــزاب  األحــ وقـــادة 
الشعبي والتوقعات بأن  التجاوب  مستوى 
يــؤدي ذلك إلى ارتفاع في نسبة التصويت 
الــنــســبــة الضئيلة  ــة، مــقــارنــة مـــع  ــاركـ واملـــشـ
في  الدستور  تعديل  استفتاء  التي شهدها 

نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.
واجــــتــــازت األحـــــــزاب الــســيــاســيــة والـــقـــوائـــم 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــافــــســــة فــــــي االنــ ــنــ ــتــ املـــســـتـــقـــلـــة املــ
بــعــد  بــــســــالم،  األول  أســـبـــوهـــا  الــــجــــزائــــريــــة 
سلسلة طــويــلــة مــن الــتــجــمــعــات والــلــقــاءات 
الحوارية مع الناخبن، بلغت أكثر من ألف 
تــجــمــع ونــشــاط انــتــخــابــي، بــحــســب اللجنة 
الرقم  هــذا  كــان  وإذا  لالنتخابات.  املستقلة 
يعكس نشاطًا حثيثًا لألحزاب واملرشحن، 
ــــود تــجــاوب  فـــإنـــه ال يــعــنــي بـــالـــضـــرورة وجـ
شعبي مــع املــرشــحــن. وهـــو تــجــاوب يبقى 
متفاوتًا بن األحزاب الكبيرة ذات االنتشار 

مـــــادة دســـمـــة للتهكم  الــشــعــبــويــة، مــشــّكــلــة 
اإلعالمي والسخرية الشعبية«.

في املقابل، ُيبدي بعض املرشحن ارتياحًا 
ــاوب  ــجــ ــتــ ــال والــ ــ ــبــ ــ نـــســـبـــيـــًا ملــــســــتــــويــــات اإلقــ
الــشــعــبــي مـــع الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة. ويــؤكــد 
ــانـــون الـــدســـتـــوري نــصــر الــديــن  ــقـ أســـتـــاذ الـ
معمري، وهو مرشح في قائمة »التحديات« 
ــــف، شــــرقــــي  ــيـ ــ ــطـ ــ ــة فـــــــي واليـــــــــــة سـ ــلــ ــقــ ــتــ املــــســ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــجـــزائـــر، فـــي حـــديـــٍث لـــ
االنتخابية  الحملة  مــن  األول  »األســبــوع  أن 
ــتـــرة لـــجـــس نـــبـــض الــــشــــارع،  ــان بــمــثــابــة فـ ــ كـ

واالحــتــكــاك مــع املــواطــنــن، بــعــد مــرحــلــة من 
اإلرهــاق السياسي، نتيجة الحراك الشعبي 
وتداعياته«، ويشيد بتجاوب املواطنن مع 
املرشحن، »على خلفية وجود خطاب جديد 
ومــرشــحــن شــبــاب ومــنــاخ ســيــاســي جديد 
وهــيــئــة مــســتــقــلــة. وهــــو األمـــــر الـــــذي سمح 
ص كبير لكثير من املمارسات السابقة 

ّ
بتقل

التي كانت تضّر بمصداقية االنتخابات«.
ــا ملـــســـنـــاه مــن  ويـــعـــتـــبـــر أنـــــه »عـــلـــى ضـــــوء مــ
تـــجـــاوب جـــمـــاهـــيـــري، ســـــواء فـــي الــعــمــل أو 
 عن 

ً
االنتخابي، فضال الــحــراك  اإلقــبــال على 

الــتــنــافــس الــكــبــيــر بــن الــقــوائــم، عــلــى سبيل 
املــثــال فــي واليـــة ســطــيــف، الــتــي بــلــغ عــددهــا 
قــائــمــة مستقلة(،  )21 حــزبــًا و26  قــائــمــة   47
ســيــســاهــم فـــي ارتـــفـــاع نــســبــة املـــشـــاركـــة في 
اعــتــقــادي. وســـيـــؤدي ذلـــك إلـــى تــوجــه فئات 
ــبــــن إلــــــــى صـــنـــاديـــق  ــاخــ ــنــ ــة مــــــن الــ ــريــــضــ عــ
 
ً
االقتراع«. ويبدي اعتقاده بأن »هناك عامال
مــهــمــًا ســيــســاهــم فـــي رفــــع نــســبــة املــشــاركــة، 

وهـــو وجــــود وجــــوه جـــديـــدة قــدمــت خطابًا 
 لــلــخــطــابــات االنــتــخــابــيــة في 

ً
جـــديـــدًا بـــديـــال

االستحقاقات السابقة«.
وكان الفتًا خالل األسبوع األول من الحملة 
االنتخابية غياب أي مظاهر لالحتجاج على 
املــرشــحــن أو الــتــشــويــش عــلــى الــتــجــّمــعــات 
االنتخابية أو منعها من قبل الناشطن في 
لالنتخابات،  واملــقــاطــعــن  الشعبي  الــحــراك 
االنتخابين  االستحقاقن  في  حدث  مثلما 
ــة الــتــي  ــيـ ــقـــن: االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ ــابـ الـــسـ
على  واالستفتاء   ،2019 ديسمبر  فــي  جــرت 
ــد فــــي نــوفــمــبــر املـــاضـــي.  ــديـ الـــدســـتـــور الـــجـ
وجـــــرت الــتــجــمــعــات االنــتــخــابــيــة وحــمــالت 
الدعاية في حينه في ظروف جيدة، تحديدًا 
بعد فرض السلطات إجراءات أمنية مشددة، 
والتهديد  التجمعات،  املشوشن على  لردع 
بــعــقــوبــات مـــشـــددة وبــالــســجــن فـــي حـــق كل 
تعطيل  أو  انتخابية  جرائم  في  يتورط  من 

االنتخابات.

تدخل االنتخابات الجزائرية 
مرحلتها الحاسمة، قبل 

اختتام مهلة الدعاية 
االنتخابية في 7 يونيو/ 

حزيران المقبل، بعد 
أسبوع أول سلبي في 

بعض أوجهه

ترفض المعارضة المشاركة في االنتخابات )األناضول(

ــــن الــــقــــوى الــفــتــيــة  ــات املــــاديــــة وبـ ــانــ ــكــ واإلمــ
في  كتلة  أكبر  على  للحصول  التنافس  فــي 
الــبــرملــان، وأيــضــًا بــن املــرشــحــن املستقلن 

الذين يتنافسون على مقاعد الواليات.
األول لحملة  األســـبـــوع  يــســجــل خــــالل  ــم  ولــ
الــدعــايــة لــالنــتــخــابــات الــجــزائــريــة ســجــاالت 
ــحــــن، مــع  ــرشــ ســـيـــاســـيـــة بــــن األحـــــــــزاب واملــ
بامليثاق  املستقلة  والقوائم  األحـــزاب  الــتــزام 
ــد وقـــعـــت عــلــيــه  ــابـــي الــــــذي كـــانـــت قــ ــتـــخـ االنـ
ــايــــو/ أيــــــار الـــحـــالـــي، عــشــيــة بـــدء  فــــي 19 مــ
ــلـــة. وغــــابــــت الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة  الـــحـــمـ
الــســاخــنــة بـــن املـــرشـــحـــن وقــــــادة األحـــــزاب 
اإلعــالم،  ووســائــل  التلفزيونية  القنوات  في 
ــــؤالء إثـــــارة وتــنــظــيــم نــقــاشــات  ــب هـ

ّ
اذ تــجــن

بًا ملالحظات 
ّ
تجن االنــتــخــابــي،  الــســيــاق  فــي 

ــابــــات، الـــتـــي فـــرضـــت قـــيـــودًا  ــتــــخــ هــيــئــة االنــ
على اســتــغــالل وســائــل اإلعـــالم فــي الدعاية 
االنــتــخــابــيــة. وهـــو مــا فــســره مــراقــبــون على 
ــذه االنـــتـــخـــابـــات،  ــ ــه نــقــطــة ســلــبــيــة فــــي هـ ــ أنـ
بــســبــب غــيــاب الــنــقــاش املــفــتــوح والـــحـــر في 
وسائل اإلعالم العام والخاص، مع اقتصار 
االنتخاب، من دون  الحوارات على تشجيع 
أن توفر للناخبن فرصًا للتعبير عن أفكار 

ورؤى سياسية وبرامج انتخابية.
ويـــصـــف املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي عـــبـــد الــحــمــيــد 
الـــحـــمـــلـــة  مــــــن  األول  األســـــــبـــــــوع  ــانــــي  ــثــــمــ عــ
االنــتــخــابــيــة، بــأنــه كــــان هـــادئـــًا وخــالــيــًا من 
الـــســـجـــال الـــســـيـــاســـي، ويــــقــــول فــــي حـــديـــٍث 
الــجــديــد«، إن »الـــجـــزء األول من  »الــعــربــي  لـــ
الحملة مّر بهدوء مجتمعي، ولم يكن هناك 
التي  بالتوترات  قياسًا  تنافسي  استقطاب 
األول  كانون  ديسمبر/  رئاسيات  شهدتها 
2019، حـــن كـــانـــت األجــــــواء مــشــحــونــة بن 
االنتخابي«.  للمسار  والــرافــضــن  املــؤيــديــن 
ويضيف أنه »من الالفت في خطاب األحزاب 
املواطنن  إقناع  على  تركيزها  هو  تحديدًا 
بخيار الــصــنــدوق، أكــثــر مــن عرضها لــرؤى 
وبــرامــج مــحــددة. وظــهــر أن أغلبها ال يملك 
يقدمها  دقيقة  موضوعية  تــصــورات   

ً
أصــال

ــهــــور، لـــــذلـــــك طــــغــــت الـــتـــصـــريـــحـــات  ــمــ ــلــــجــ لــ


