
العراق: الهيئة القضائية 
تنظر بنتائج الطعون

التحالف يعلن مقتل 110 حوثيين

ليبيا: إسقاط الدبيبة من قائمة 
المترشحين للرئاسة

23
سياسة

تمّزق المعارضة 
التونسية

وائل قنديل

قبل نحو شهرين نقلت أسرة 
الناشط الحقوقي الشاب عالء عبد 

الفتاح املحبوس في سجن طرة 
شديد الحراسة عنه أنه يشعر 
بأنه سيقضي عمره كله داخل 

السجن. كان ذلك أبرز ما تضمنته 
الرسالة التي تسلمتها منه األسرة 
عن طريق إدارة السجن، الذي يقبع 
فيه منذ سنوات، ويحظى بمعاملة 
استثنائية، هو وعدد قليل جدًا من 

النزالء، تجعل عقوباتهم أضعافًا 
مضاعفة، بالنظر إلى أنها يغلب 

عليها طابع االنتقام والثأر، أكثر من 
كونها عقوبات قانونية موقعة بعد 
محاكمات تتمتع بالحد األدنى من 

اإلجراءات القضائية املحترمة.
التنكيل االنتقامي، هو التعبير 

األدق عن معاملة السلطات املصرية 
ملجموعة منتقاة من السجناء، 

يأتي في مقدمتهم  النائب البرملاني 
السابق محمد البلتاجي، واملحامي 

املعروف عصام سلطان نائب رئيس 
حزب الوسط، والسفير السابق 
رئيس ديوان رئيس الجمهورية 
محمد رفاعة الطهطاوي، وعدد 

من طاقم العمل مع الرئيس الراحل 
محمد مرسي، ومعهم عالء عبد 

الفتاح، وحازم صالح أبو إسماعيل، 
املحامي الشهير، ومحمد عادل أحد 

مؤسسي حركة 6 أبريل، ورامي 
شعث عضو حركة مقاطعة الكيان 
الصهيوني، وعبد املنعم أبو الفتوح 
رئيس حزب مصر القوية واملرشح 

الرئاسي في انتخابات 2013 ونائبه 
محمد القصاص، وأسامة محمد 

مرسي ابن الرئيس ومحاميه الذي 
كان يتابع جلسات محاكمته العبثية.

ما يجمع هؤالء، على اختالف 
مشاربهم األيديولوجية، هو أنهم 
أكثر تعبيرًا عن روح وقيم ثورة 

يناير 2011 وأكثر إيمانًا وتمسكًا 
بأحالمها، وبالتالي ما يجري معهم 

ومع غيرهم هو تعبير عن عملية 
تصفية حسابات وانتقام تدور 

 
ً
بخطى محسوبة، وتتخذ أشكاال

متفاوتة من التوحش في ممارسة 
الظلم باستخدام أساليب مفرطة في 

خستها، وهي التي ألقت بأحدهم، 
الناشط الشاب عالء عبد الفتاح، 

على حافة اليأس من إمكانية مغادرة 
ظالم الزنزانة وظلمها في قابل األيام.
وقائع موت الطبيب السجني حمدي 

حسن، النائب البرملاني املعارض في 
سنوات ما قبل الثورة على حسني 

مبارك، داخل سجن العقرب قبل 
أيام، محرومًا من الزيارات طوال 8 

سنوات لم يره فيها أحد من أسرته، 
أو يتعرف على أحواله الصحية، مثله 
مثل العشرات من ضحايا الحرمان 

العالجي واإلهمال الطبي داخل 
بني إلى أي حد يستخدم 

ُ
السجن، ت

النظام الحبس وسيلة للتصفية ال 
 للعقاب. وتكشف هذه املمارسات 

ً
أداة

عن أن السلطة الحالية، ماضية في 
أعمال االنتقام والتصفية ملعارضيها 

من دون أي إحساس بأن هناك من 
قد يعترض طريقها، أو يحاسبها، أو 
حتى يسائلها، من تلك الجهات التي 

تدعم توحشها بصفقات التسليح 
والتعويم السياسي.  يتزامن اإلعالن 

عن مقتل النائب حمدي حسن في 
»باستيل مصر« الشهير بسجن 

العقرب، مع الكشف عن أوراق 
التعاون املصري الفرنسي في 

الحرب على اإلنسان املصري منذ 
عام 2015، حيث تتوالى املفاجآت 
والفضائح الخاصة بإمداد فرنسا 

للسلطات املصرية بمنظومة 
تجسس على املعارضني، في الداخل 
والخارج، بعد افتضاح جرائم الحرب 

املرتكبة في صحراء مصر الغربية.
وسط هذه املقتلة بحق الناس، يذهب 

قائدها لالحتفال بالكباش، في 
كرنفال ضخم، بثته أكثر من 25 

قناة تلفزيونية، تطنطن بكالم غزير 
عن الحضارة والتحضر، تمامًا كما 

فعلت قبل شهور أثناء تفضل القائد 
املتحضر، املثقف، باستقبال موكب 

مومياوات امللوك وامللكات الفراعنة 
بالقاهرة، فيما أنني األحياء من 

الظلم والقمع واملرض والفقر يختفي 
ويتالشى في ظل تعالي أصوات 
الطبل والزمر والهتاف للفرعون، 

الذي يأتي سجن العقرب عنده في 
مرتبة أعلى قيمة وأكثر قدسية من 

معبد الكرنك ذاته.

الناس قبل 
الكباش... العقرب 

قبل الكرنك

مرور
الكرام

بغداد ــ أكثم سيف الدين

بدأت الهيئة القضائية في مفوضية االنتخابات العراقية، أمس األحد، النظر في 
والتي  املفوضية،  قبل  من  أخيرًا  تدقيقها  جــرى  التي  بالطعون  التحقيق  نتائج 
النهائية  النتائج  إلعـــان  تمهيدًا  بشأنها  قـــرارًا  الهيئة  تتخذ  أن  املــفــتــرض  مــن 
وأنهت  املــاضــي.  األول  أكتوبر/ تشرين  مــن  العاشر  فــي  التي جــرت  لانتخابات 
 
ّ
املفوضية، الخميس الفائت، جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي، مؤكدة أن

اإللكتروني بنسبة  العد والفرز  نتائج  اليدوي متطابقة مع  العد والفرز  نتيجة 
مائة في املائة.  

وأوضح عضو الفريق اإلعامي في املفوضية االنتخابات عماد جميل محسن، في 
 »أمام الهيئة القضائية فترة 10 أيام من وصول آخر 

ّ
تصريحات صحافية أمس، أن

طعن، للنظر فيها، وهي من تحدد األيام التي تحتاجها سواء كانت يومًا أو يومني 
بالطعون  النظر  نهي 

ُ
ت أن  بمجرد  القضائية  »الهيئة   

ّ
أن وأوضـــح  أيـــام«.  عشرة  أو 

سينتهي عملها، وبعدها ستعلن املفوضية النتائج وترفعها للمحكمة االتحادية 
إلى  النتائج  على  املعترضون  قدمها  الــتــي  الــشــكــاوى  وبــشــأن  عليها«.  للمصادقة 
ــقـــرار يــعــود للمحكمة وهـــي ســتــرســل إلـــى مجلس   »الـ

ّ
املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة، أكـــد أن

املفوضني في املفوضية على أن يجيب من جهته على استفساراتها بشأن الشكوى«.

عدن ــ العربي الجديد

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، أمس األحد، مقتل 110 من عناصر جماعة 
ذها على تجمعاتهم في محافظة مأرب النفطية، 

ّ
الحوثيني، إثر غارات جوية نف

ذ 
ّ
ه »نف

ّ
شرقي اليمن. وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة »واس« السعودية، إن

الجوف، خال  مــأرب وأطــراف  الحوثية في  املليشيات  15 عملية استهداف ضد 
الــــ24 ساعة املــاضــيــة«، حيث تــحــاول الجماعة اخــتــراق مــواقــع الــقــوات الحكومية 
»العربي الجديد« التحقق من دقة تلك األرقــام من  في مدينة مــأرب. ولم يتسن لـ
الهجمات  كــبــح  فــي  الــتــحــالــف دورًا رئيسيًا  مــقــاتــات  وتــــؤدي  مــصــادر مستقلة. 
الحوثية على مدينة مأرب، خصوصًا في املناطق املكشوفة بني وادي ذنة وجبال 
وفقًا ملصادر عسكرية حكومية  الجوبة،  وأطـــراف  ريــش  أم  البلق وكذلك منطقة 

»العربي الجديد«. تحدثت لـ
وبعيدًا عن مأرب، أعلنت قناة »املسيرة« الناطقة بلسان الحوثيني، مساء األحد، 
إصــابــة 10 طــاب إثــر غـــارات نفذتها طــائــرة بـــدون طــيــار تابعة للتحالف، على 
مدرسة زيد الشرجي في منطقة الفاخر، شمالي الضالع، قبل أن تتراجع وتعلن 
أن االستهداف طاول محطة لبيع الوقود وأن الجرحى مواطنون وليسوا طابًا. 
 القوات 

ّ
ولم يصدر أي تعليق فوري من التحالف ردًا على تلك االتهامات. كما أن

الحكومية لم تعلن عن أّي عمليات عسكرية في تلك املنطقة.

طرابلس ــ أسامة علي

»العربي الجديد«، قبول لجان الطعون  أكدت مصادر ليبية متطابقة، أمس األحد، لـ
الدبيبة  الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  ترشح  طعونًا ضــد  طرابلس  محكمة  فــي 
لانتخابات الرئاسية، لتقرر إلغاء قرار املفوضية العليا لانتخابات بشأن قبول 
الطعون  قبلت  املحكمة  أن  املــصــادر  وأوضــحــت  الرئاسية.  لانتخابات  ترشحه 
األربعة ضد الدبيبة، التي كان قد تقدم بها عدد من املترشحني، وأبرزهم وزير 
الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا والسفير الليبي السابق لدى 
اإلمــارات العارف النايض، باإلضافة لعدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، 
باشاغا  فــإن  املــصــادر  اليعقوبي. وبحسب  والــســيــدة  الحاسي  أحــمــد  بينهم  مــن 
تقدم بطعنني؛ يتعلق األول بحمل الدبيبة جنسية دولة أوروبية، واآلخر يتعلق 
مللتقى  الحالية  التنفيذية  السلطة  ألعــضــاء  فيها  تعهد  وثيقة  الدبيبة  بتوقيع 
شباط  فــبــرايــر/  فــي  املقبلة  السياسية  للفترة  الترشح  بــعــدم  السياسي  الــحــوار 
املــاضــي. فــي غــضــون ذلـــك، قـــررت محكمة سبها االبــتــدائــيــة، أمــس األحـــد، تعليق 
جلسة النظر في الطعن املقّدم من سيف اإلســام القذافي، الستبعاده من قائمة 
املترشحني لانتخابات الرئاسية، إلى اليوم اإلثنني. ووفقًا ملصدر قضائي مقرب 
»العربي الجديد«، فإن قاضي لجنة  من املجلس األعلى للقضاء الليبي؛ تحدث لـ
الطعون في املحكمة االبتدائية بمدينة سبها جنوبي الباد قرر تعليق الجلسة 

إلى اليوم اإلثنني، لعدم اكتمال نصاب جلسة أمس.

هرتسوغ اقتحم القسم 
الذي يخضع لالحتالل من 

الحرم اإلبراهيمي

توفيق بوقاعدة: 
األحزاب السياسية تتحمل 

جزءًا من المسؤولية

فلسطين: إسرائيل 
تستغل األعياد لتحقيق 
مطامعها االستيطانية

للحديث تتمة...

هرتسوغ يكافئ 
المستوطنين 

في الخليل

لماذا قاطع ثلثا الناخبين االنتـخابات المحلية في الجزائر؟

وزيارته  اإلبراهيمي،  للحرم  هرتسوغ  إسحق  اإلسرائيلي  الرئيس  اقتحام  عملية  تمثل 
ضد  المستوطنين  لهجمات  صريحًا  دعمًا  الخليل،  تخوم  على  مستوطنة  إلى 
الفلسطينيين، للسيطرة على المنطقة، فيما سارعت فصائل فلسطينية للتحذير من 

خطورة هذا األمر، والدعوة إلى مقاومة االحتالل

 رام اهلل ـ العربي الجديد 
صالح النعامي

يفتح اقــتــحــام الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي 
ــق هـــــرتـــــســـــوغ، أمـــــــس األحـــــــد،  ــ ــحـ ــ إسـ
الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل 
إلـــى ثكنة عسكرية،  املــحــتــلــة، والــتــي تــحــولــت 
ــة الــتــاريــخــيــة للشعب  ــعـــاقـ وحـــديـــثـــه عـــن »الـ
ــيـــهـــودي مـــع الــخــلــيــل وتـــحـــديـــدًا مـــع الــحــرم  الـ
اإلبــراهــيــمــي«، الــبــاب أمـــام االحـــتـــال لتشريع 
وضـــع يـــده عــلــى املــنــطــقــة بشكل كــامــل. وعلى 
اقــتــحــام هــرتــســوغ، بــرفــقــة مستوطنني،  وقـــع 
املــنــطــقــة، مــنــعــت قــــوات االحـــتـــال املــصــلــني من 
الدخول إلى الحرم اإلبراهيمي، كما اعترضت 
طريق األهالي املتوجهني إلى منازلهم الواقعة 
الــحــرم. وكانت  في شــارع الشهداء في محيط 
اعتدت على مشاركني في الوقفة التي نظمت 
احتجاجًا على اقتحام هرتسوغ ومستوطنني 
لــلــحــرم اإلبــراهــيــمــي. وكـــانـــت قــــوات االحــتــال 
بتحويل  االقتحام  لعملية  مهدت  اإلسرائيلي 
املنطقة إلى ثكنة عسكرية. وقــال مدير الحرم 
»الــعــربــي  اإلبــراهــيــمــي حــفــظــي أبـــو ســنــيــنــة، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن هــرتــســوغ اقــتــحــم الــقــســم الـــذي 
يــخــضــع لــلــســيــطــرة اإلســرائــيــلــيــة مـــن الـــحـــرم، 
وســـط احــتــفــاالت مــن املستوطنني وإجــــراءات 
أمنية مــشــددة، وذلــك بعد أن تــم إغــاق الحرم 
بشكل كــامــل. وأشــــار إلـــى أن مــا يــجــري بحق 
بــل يأتي  الــحــرم اإلبــراهــيــمــي ليس مستغربًا، 
املتكررة  في سياق االعتداءات واالستهدافات 
للمسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي، من أجل 
السيطرة عليهما ضمن األطماع االستيطانية.
وادعى هرتسوغ، في كلمة له من داخل الحرم، 
مع  اليهودي  للشعب  التاريخية  »العاقة  أن 
مع  اإلبراهيمي،  الحرم  مع  وتحديدًا  الخليل، 
تراث األمهات واآلباء، أمر ال يرقى إليه الشك. 

يجب أن يكون االعتراف بهذا التقارب فوق كل 
خاف«. وأضاف: »عندما نكون موحدين حول 
النور املنبعث من شموع الحانوكا )األنــوار(، 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــم احـــــتـــــرام الـــوطـــنـــيـــة اإلســـرائـ ــهــ ــن املــ ــ مـ
ــر،  ــ ــــى اآلخــ ــثــــر إلــ ــبــــادئــــهــــا، واالســــتــــمــــاع أكــ ومــ
واحــتــرام االخــتــاف، وبــنــاء الجسور للحفاظ 
بالفرد  اإلضــرار  دون  بالطبع  تماسكنا،  على 
أو باملجموعة، بآرائهم ومعتقداتهم«. وتابع: 
»لــــن نــتــفــق عــلــى كـــل شــــيء، ولــكــنــنــا سنتذكر 
دائما أن لدينا جميعًا جذورا مشتركة تخرج 

من هذا الكهف« في إشارة إلى الحرم.
ومثلت الــزيــارة التي قــام بها هرتسوغ، أمس 
األحد، إلى الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل 
املـــحـــتـــلـــة، أقـــصـــى جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
وإشــعــالــه الــشــمــوع بــمــنــاســبــة عــيــد »األنـــــوار« 
اليهودي في القسم املخصص لصاة اليهود 
 آخـــر عــلــى املــكــانــة الــكــبــيــرة التي 

ً
هــنــاك، دلــيــا

ــــروع االســـتـــيـــطـــانـــي كــأحــد  ــــشـ يــحــظــى بـــهـــا املـ
ثوابت »اإلجماع« في إسرائيل. ويعّد اختيار 
هرتسوغ الخليل، وتحديدًا الحرم اإلبراهيمي، 
الزماني  التقاسم  إســرائــيــل  فيه  الــذي فرضت 
واملكاني بني الفلسطينيني واليهود، بزعم أن 
املكان يضم بعض قبور األنبياء، لكي يحتفي 
بــالــعــيــد، وانــتــقــالــه مـــن هــنــاك إلـــى مستوطنة 
»كريات أربع« على تخوم الخليل، بمثابة دعم 
صريح لاعتداءات التي ينفذها املستوطنون، 
سواء الذين يقطنون في الجيوب االستيطانية 
داخل املدينة، أو في املستوطنات والنقاط في 
مــحــيــطــهــا، وهــــي االعــــتــــداءات الــتــي تعاظمت 
بشكل كبير، باعتراف قيادة جيش االحتال، 
وعلى لسان وزير األمن بني غانتس، مع العلم 
أنه لم يصدر عن هرتسوغ أي تعليق على هذه 

االعتداءات.
وعلى الرغم من أن هرتسوغ كرئيس ال يعد 
فإنه ال يمكن  أو سياسية،  شخصية حزبية 

تجاهل حقيقة أنه كان زعيمًا لحزب العمل، 
الذي كان يعّد يومًا ضمن »معسكر السام« 
اإلسرائيلي، وهو ما يشي بحجم الدعم الذي 
يحظى به املشروع االستيطاني، الذي يرمي 
الضفة  فــي  الفلسطيني  الفضاء  تهويد  إلــى 
الــغــربــيــة. وتــعــزز الــخــطــوة الــتــي أقـــدم عليها 
هرتسوغ الطروحات األيديولوجية والدينية 
الــتــي تــنــطــلــق مــنــهــا قـــوى يــهــوديــة مــتــطــرفــة، 
الخليل في  تطالب باستنساخ ما حــدث في 
نــابــلــس، وتــدشــني مستوطنات هــنــاك، حتى 
يــتــمــكــن املــســتــوطــنــون مـــن الــســيــطــرة بشكل 

الجزائر ــ عثمان لحياني

ــات املـــحـــلـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــج االنـ ــائــ ــتــ ــرت نــ ــ ــهــ ــ أظــ
املـــزدوجـــة، الــبــلــديــة والــوالئــيــة، الــتــي جــرت 
في الجزائر، أول من أمس السبت، استمرار 
ــبــــني لـــصـــنـــاديـــق  ــنــــاخــ ــقــــاطــــعــــة ثــــلــــثــــي الــ مــ
ــــذي  االقــــــتــــــراع مـــنـــذ الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي، الـ
كـــان انــدلــع فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2019. ولــم 
التصويت صعودًا في هذه  يتحرك مؤشر 
في  االقتراع  بمستوى  مقارنة  االنتخابات 
االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة الــثــاثــة، الــتــي 
ــك عــلــى  ــ ــرت مــنــذ الــــحــــراك الــشــعــبــي، وذلـ جــ
الـــرغـــم مـــن طــبــيــعــة االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة، 
اجتماعيًا.  الناخبني  مــن  املرشحني  وقــرب 
ولــم يــذهــب 14 مــلــيــون نــاخــب مــن مجموع 
23 مليونًا إلى صناديق االقتراع، ليتوقف 
البلدية  االنتخابات  في  التصويت  مؤشر 
بــحــســب  املـــــائـــــة،  ــــي  فـ  35.97 حـــــــدود  عـــنـــد 
ــا أعـــلـــن عـــنـــه رئـــيـــس الــســلــطــة املــســتــقــلــة  مــ

دائم على منطقة »قبر يوسف« التي يزورها 
االحــتــال  تحت حماية جيش  هــنــاك  اليهود 

بشكل أسبوعي.
وقـــالـــت حــركــة »الـــســـام اآلن«، فـــي بـــيـــان، إن 
ــيـــطـــان فــــي الــخــلــيــل هــــو أبـــشـــع وجـــه  ــتـ »االسـ
الغربية،  الضفة  على  اإلسرائيلية  للسيطرة 
هـــرتـــســـوغ،  يـــخـــتـــار  أن  تــــصــــور  يـــمـــكـــن  وال 
الــــذي يــفــتــرض أن يــكــون شخصية مــوحــدة، 
 للقمع 

ً
إضاءة شمعة في مكان أصبح معقا

ــا، قـــالـــت مــنــظــمــة »كــســر  ــ ــدورهـ ــ ــنــــف«. بـ ــعــ والــ
الصمت« اإلسرائيلية، في بيان، إن »اختيار 
هرتسوغ إلضاءة الشمعة في معقل الكهانية 
قــــرار مــخــجــل«. ودعــــت الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي 
إلى قــراءة بعض من آالف الشهادات لجنود 
ــتـــال الـــذيـــن خـــدمـــوا فـــي الــخــلــيــل، حــول  االحـ
الـــتـــي تنتجها  الــعــنــف والــعــنــصــريــة  ــدار  ــقـ مـ
ســـيـــاســـة االســـتـــيـــطـــان فــــي الـــخـــلـــيـــل. وقـــالـــت 
إن  بــيــان،  فــي  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة 
»دولـــة االحــتــال اإلســرائــيــلــي تــواصــل تنفيذ 
ــة فــلــســطــني، في  ــ مــخــطــطــاتــهــا فـــي أرض دولـ
تــوزيــع مفضوح لــــأدوار وبــهــدف واحـــد هو 
نهب املزيد من األرض املحتلة وتخصيصها 
السياسي  الهرم  رأس  من  ا  بــدء لاستيطان، 
فـــي إســـرائـــيـــل مــمــثــا بــالــحــكــومــة ووزرائـــهـــا 
ومؤسساتها الرسمية، وهذه املرة بمشاركة 

لانتخابات في الجزائر محمد شرفي في 
إيجاز صحافي ليل السبت األحد. ومثلها 
ــي انـــتـــخـــابـــات  كـــانـــت نـــســـبـــة الـــتـــصـــويـــت فــ
إغاق  عند  بلغت  الوالئية، حيث  املجالس 
صناديق االقتراع 34.39 في املائة. واعتبر 
شــرفــي أن الــتــقــدم الــنــســبــي الــوحــيــد الـــذي 
واليات  في  التصويت جرى  سجله مؤشر 
منطقة القبائل، التي انتقلت من مستويات 
املائة  تصويت دنيا، بواحد إلى أربعة في 
خـــال االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي يــونــيــو/

ــي، إلــــى 18 فــــي املــــائــــة فــي  ــاضــ ــران املــ ــزيــ حــ
املائة في تيزي وزو، و27  بجاية، و20 في 

في املائة بالبويرة.
وعلى الرغم من أن نسبة التصويت الوطنية، 
أول من أمــس، أعلى من نسبة التصويت في 
الــتــي جــرت فــي يونيو  االنــتــخــابــات النيابية 
املاضي، والتي كانت 30 في املائة، فإنها تبدو 
وآلمــال  السياسية  السلطة  لتطلعات  مخيبة 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــوقـــعـــات  الــكــثــيــر مــــن الــ
مــراقــبــني كـــانـــوا يــعــتــقــدون أن جــمــلــة عــوامــل 
التصويت.  إلــى  الناخبني  دفــع  فــي  ستساعد 
املحلية  الطبيعة  الــعــوامــل  هـــذه  ومـــن ضــمــن 
لهذه االنتخابات، كون املجالس البلدية أكثر 
ما يهم املواطن، وهي أكثر مؤسسات الحكم 
قــربــًا مــنــه. ُيــضــاف إلــى ذلــك تــعــدد املرشحني، 
هذه  في  والعشائري  القبلي  العامل  ودخــول 
ــة إلـــــى عـــامـــل ســيــاســي  ــافــ ــتــــخــــابــــات، إضــ االنــ
القوى  كجبهة  بـــارز،  حــزب  بمشاركة  يتعلق 
االشـــتـــراكـــيـــة املــتــمــركــز فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل، 
إذ كـــان ُيــعــتــقــد أن مــشــاركــة الــحــزب ســتــؤدي 
ــة )تـــمـــثـــل ســــــدس الــهــيــئــة  ــقـ ــنـــطـ ــبـــي املـ ــنـــاخـ بـ
العوامل  بــني  ومــن  التصويت.  إلــى  الناخبة( 
اإلضــافــيــة مــراجــعــة عـــدد مــن نــشــطــاء الــحــراك 
وترشحهم  االنتخابات  من  ملوقفهم  الشعبي 
ــانـــب كــــل ذلــــــك، وجــــــود هــيــئــة  فـــيـــهـــا. وإلــــــى جـ
مقبواًل  هامشًا  حققت  لانتخابات  مستقلة 

االحتال وأجهزته  مــرورًا بجيش  هرتسوغ، 
ــلـــفـــة، وصــــــواًل  ــتـ الـــعـــســـكـــريـــة واألمــــنــــيــــة املـــخـ
املــســتــوطــنــني اإلرهـــابـــيـــة املسلحة  ملــنــظــمــات 
املنتشرة على هضاب وجبال الضفة الغربية 
رسمي  إسرائيلي  إرهــاب  قواعد  في  املحتلة 
االحتال  أن »سلطات  إلــى  وأشـــارت  ُمنظم«. 
قــامــت بــرفــع الــعــلــم اإلســرائــيــلــي عــلــى سطح 
الـــحـــرم، إلـــى جــانــب نــصــب الــشــمــعــدان عليه 
فــي مــحــاولــة لتكريس تــهــويــده، عــلــى طريق 
ــلـــي اســـتـــعـــمـــاري  ــيـ ــرائـ مــخــطــط ســـيـــاســـي إسـ
املطامع  مــن  املــزيــد  األعــيــاد لتحقيق  يستغل 
ــاريــــع االســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــتـــوســـعـــيـــة فــي  واملــــشــ
املــحــتــلــة، واســتــكــمــال  الــفــلــســطــيــنــيــة  األرض 

عمليات تهويد قلب مدينة الخليل«.
وحـــــــــــذرت حــــركــــتــــا »الـــــجـــــهـــــاد اإلســـــــامـــــــي«، 
و»الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــني«، 
ــتـــحـــام هـــرتـــســـوغ لــلــمــســجــد  مــــن تـــداعـــيـــات اقـ
»الجهاد«  باسم  املتحدث  اإلبراهيمي. وحمل 
طارق عز الدين، في بيان، »العدو الصهيوني 
كــامــل املــســؤولــيــة عــّمــا ســيــتــرتــب عــلــى عملية 
الفلسطيني ال  »الشعب  االقــتــحــام«. وأضـــاف: 
يسمح بأن تمر محاوالت املساس بمقدساته 
دون أن يتصدى لها رجاله وأحــراره«. وشدد 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، فـــي بــيــان مـــن جهتها، 
ــــي ســـيـــاق  ــأتــــي فـ  »هـــــــذه الــــخــــطــــوة تــ

ّ
ــلـــى أن عـ

من االستقالية عن اإلدارة ووفرت املصداقية 
ــة. لـــكـــن مـــجـــمـــوع هـــذه  ــيـ ــابـ ــتـــخـ لــلــعــمــلــيــة االنـ
العوامل لم يكن كافيًا، أو هكذا يبدو، إلقناع 
أكثر  الناخبني بالتصويت في  أكبر من  عــدد 
االنتخابات تعلقًا بشؤونهم اليومية مقارنة 
بــأيــة انــتــخــابــات أخـــرى، إذ لــم يــخــدم السياق 
ــتـــمـــاعـــي الــــــذي جـــــرت فـــيـــه االنـــتـــخـــابـــات  االجـ
املحلية هذا االستحقاق. وعلى العكس تمامًا، 
فإن تزامن االنتخابات مع موجة غاء األسعار 
وسلسلة أزمات تموين وندرة األدوية البالغة 
ــد األوضـــاع 

ّ
الــحــســاســيــة، كــاألنــســولــني، وتــعــق

نسبيًا  باعد  الــجــزائــريــني،  لغالبية  املعيشية 
بينهم وبني صندوق االنتخابات الذي يبدو 
ضحية لأزمة االجتماعية الخانقة. ويندرج 
في نفس السياق التوقيت الخطأ الذي طرحت 
فــيــه الــحــكــومــة خــيــار رفـــع الـــدعـــم عـــن أســعــار 
املواد الواسعة االستهاك، وهو ما شكل حالة 
من القلق الشعبي، إذ أقّر الرئيس عبد املجيد 
تبون، في حوار تلفزيوني، الجمعة املاضي، 

بالتوقيت الخاطئ لطرح هذا النقاش.
الـــتـــصـــويـــت جـــزء  نـــســـبـــة  تــــدنــــي  كـــــان  وإذا 
ــح عـــن قــلــق اجــتــمــاعــي من  مـــن تــعــبــيــر واضــ
خـــيـــارات حـــارقـــة تــتــوجــه إلــيــهــا الــحــكــومــة، 
فــــإن الــتــفــســيــرات الــســيــاســيــة تــطــرح قــــراءة 
الجزائريني  ثلثي  عـــزوف  أخـــرى الســتــمــرار 
ــويـــت. ويــــؤكــــد املـــتـــحـــدث بــاســم  ــتـــصـ عــــن الـ
ــرى األحـــــــزاب  ــبــ ــلــــم، كــ ــة مـــجـــتـــمـــع الــــســ ــركــ حــ
اإلســامــيــة واملــعــارضــة فــي الــجــزائــر، نصر 
»العربي  لـ فــي تصريح  حـــمـــدادوش،  الــديــن 

دعــمــه )هـــرتـــســـوغ( وتــعــزيــزه ملــكــانــة مــشــروع 
االستيطان والضم الزاحف في الضفة املحتلة 
 »هذه 

ّ
واستمرار مشروع التهويد«. وأّكدت أن

لن  الخطيرة  وتداعياتها  بأبعادها  الخطوة 
تزيد شعبنا إال إصرارًا على استمرار مقاومة 
االحــــتــــال حـــتـــى رحـــيـــلـــه عــــن أرضــــنــــا كــامــلــة، 

وتحقيق حريته واستقاله وعودة الجئيه«.
واعـــتـــبـــرت األمــــانــــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة الــــدول 
العربية، في بيان، أن »ما تتعرض له مدينة 
يؤكد  اإلبراهيمي،  الــحــرم  وخــاصــة  الخليل، 
إمــــعــــان ســـلـــطـــات االحــــتــــال فــــي الـــعـــدوانـــيـــة 
والــعــنــصــريــة، ومــواصــلــة إرهــابــهــا الرسمي 
وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  ضــد  واملــنــظــم 
الـــذي تمارسه  ومــقــدســاتــه، فــي ذات املــنــهــج 
ــهــــداف املــســجــد  ــتــ فــــي تـــهـــويـــد الــــقــــدس، واســ
فــلــســطــني  دولــــــــة  أرض  األقــــــصــــــى، وســـــائـــــر 
املــحــتــلــة«. وشــــددت عــلــى »ضــــرورة أن يعبر 
املقام  وفــي  املعنية،  مؤسساته  عبر  الــعــالــم، 
ــن مــوقــفــه الـــرافـــض  األول األمـــــم املـــتـــحـــدة، عـ
لـــهـــذا االســــتــــهــــداف لــلــمــقــدســات اإلســـامـــيـــة 
واملــســيــحــيــة، وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه التــخــاذ 
الــتــدابــيــر الـــازمـــة لــلــتــصــدي لــهــذا الـــعـــدوان، 
بتوفير  املتواصل  اإلسرائيلي  واالستهداف 
الفلسطيني  الشعب  ألبناء  الازمة  الحماية 

ومقدساته بما فيها القدس والخليل«.

الــجــديــد«، أن »الــعــزوف االنــتــخــابــي األخير 
الجزائريني  ثقة  أزمــة  بقاء  بــوضــوح  ُيظهر 
ــة،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة واالنـ
إليها  يــنــظــر  املـــواطـــن  ــزال  يــ وهـــي عملية ال 
تتوفر  لــم  السياسية  العملية  وأن  بــرتــابــة، 
عــلــى نــصــاب الـــقـــوة فـــي الــتــغــيــيــر«. ويــلــفــت 
إلـــى وجــــود »خــيــبــة أمـــل كــبــيــرة عــامــة لــدى 
الــجــزائــريــني بــعــد الـــحـــراك الــشــعــبــي. هــنــاك 
ــالــــة إحــــبــــاط، بــعــد  انـــكـــســـار فــــي األمـــــــل، وحــ
التفاف واضح للسلطة على مطالب الحراك 
الشعبي، وهذا يجعل الكثير من الجزائريني 
ال يـــرون فــي االنــتــخــابــات وســيــلــة للتغيير 
بــل مجرد  السلطة،  السلمي على  والــتــداول 
عملية آلية إلعــادة تركيز مؤسسات، بدون 

تغييرًا جديًا وفقًا طموحات  ذلــك  يمثل  أن 
وتطلعات الجزائريني التي عّبروا عنها في 

تظاهرات الحراك«.
بثقل  سياسي،  كفاعل  حــمــدادوش،  ويلقي 
السلطة.  على  االنتخابي  التصويت  مـــأزق 
ــا يـــطـــرحـــه مــقــنــع لــلــكــثــيــريــن،  ــبــــدو أن مــ ويــ
 غالبية نشطاء الحراك الشعبي 

ّ
خصوصًا أن

على  يتفقون  املعارضة  السياسية  والقوى 
املــنــحــى ذاتــــه، وهـــو مــا ذهـــب إلــيــه املتحدث 
باسم جبهة القوى االشتراكية وليد زرابي، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«.  فـــي تــصــريــح ســـابـــق لــــ
ويــقــول إن مــمــارســات الــســلــطــة، واســتــمــرار 
ــاخ قـــمـــع الــــحــــريــــات والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  ــنــ مــ
ــــام، وعــجــز سلطة  الــعــمــل الــســيــاســي واإلعــ

االنــتــخــابــات عـــن الــحــد مـــن تــدخــل اإلدارة، 
ــزاب املــــــواالة، هـــي الــتــي  ــ واالنـــحـــيـــاز إلـــى أحـ

تكبح اندفاع الجزائريني إلى التصويت.
لـــكـــن تـــفـــســـيـــرات أخــــــــرى تـــحـــّمـــل األحــــــــزاب 
ــزءًا مــــن املــســؤولــيــة  ــ الــســيــاســيــة نــفــســهــا جــ
عـــن حــالــة الــقــطــيــعــة بـــني أغــلــبــيــة الــنــاخــبــني 
ــنـــدوق، وتــــرى أن فــشــل األحــــــزاب في  والـــصـ
الدفاع عن الحقوق، االجتماعية والعمالية، 
الــســيــاســي وعشوائية  الــخــطــاب  ومــســتــوى 
الــتــرشــيــحــات لــــدى غــالــبــيــتــهــا، ســبــب بـــارز 
لـــلـــعـــزوف االنـــتـــخـــابـــي. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
في جامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  يؤكد 
الـــجـــزائـــر تـــوفـــيـــق بــــوقــــاعــــدة، فــــي تــصــريــح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »مــــن املـــؤكـــد أن  لــــ
ضعف املشاركة ال تتحمله السلطة وحدها. 
حتى األحــزاب السياسية تتحمل جــزءًا من 
الفعل  عن  بعيدة  بقائها  بسبب  املسؤولية 
املتعددة  القضايا  السياسي والتعاطي مع 
الــتــي عــرفــتــهــا الـــبـــاد فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة. 
وفــــي تـــقـــديـــري فــــإن بـــقـــاء مـــؤشـــر املــشــاركــة 
والوالئية  البلدية  املحلية  االنتخابات  فــي 
فـــي مــســتــويــاتــهــا الــدنــيــا، رغـــم أهــمــيــة هــذه 
ــات بــســبــب مـــامـــســـة املــنــتــخــبــني  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
ملشاكل وهموم املواطنني مباشرة، وتدخل 
في  واملناطقية  والقبلية  العائلية  العوامل 
تــحــديــد خــريــطــة املــجــالــس املــحــلــيــة، يــعــود 
ــى املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الـــعـــام  ــ بــــاألســــاس إلـ
واملمارسة  الخطاب  مستوى  على  املــــأزوم، 
ــلــــت تـــطـــرح  ــــي ظــ ــتـ ــ ــة األحــــــــــــــزاب، الـ ــهــ مـــــن جــ
شعارات ووعودا كانت قطعتها أيضًا خال 
لها  تتنكر  أن  قبل  التشريعية،  االنتخابات 
في البرملان، من خال قانون املوازنة األخير، 
السياسية  الحرية  أو على مستوى هامش 
الــضــيــق واملــكــبــل بــعــدد مـــن اإلجـــــــراءات من 
املمارسة  أطر  التي تجاوزت  السلطة،  جهة 

السياسية املعهودة قبل الحراك الشعبي«.

الحرم اإلبراهيمي يتحول إلى ثكنة عسكرية... 
وتحذير فلسطيني من تداعيات االقتحام

هرتسوغ )يمين( في الحرم اإلبراهيمي أمس  )مناحيم كهانا/فرانس برس(

لم يتحرك مؤشر التصويت صعودًا بشكل كبير في هذه االنتخابات )العربي الجديد(

وليد التليلي

لم تتخلص الساحة السياسية الحزبية 
التونسية من ُعقدها، وال يبدو أن كل 

دروس املاضي، وإخفاقاته، كانت 
مفيدة للبعض. نفس رغبة تصّدر 

املشهد والزعامة والقيادة، تمّيز 
صف املعارضة التونسية. ال يهم إن 
زاد شتاتها وتمزقها، وإخفاقها في 
تحقيق هدفها األسمى، أن تنتصر 
على من تعارض. سؤالها املهم، من 

هو البطل؟ مع أن الجميع يخسر في 
النهاية وال يتحقق شيء ألي كان.

ويتبني في تالسن وصراع قيادات 
وأحزاب وشخصيات معارضة 
للرئيس قيس سعّيد، في األيام 

األخيرة، مدى هذا املرض الذي تعاني 
منه الساحة التونسية منذ سنوات. 

 إلى الوراء 
ً
ويكفي أن نعود قليال

لنتذكر كيف فشل معارضو حركة 
»النهضة« في إضعافها واالنتصار 

عليها في كل املعارك االنتخابية، 
بسبب تعدد ترشيحاتهم وعجزهم 
عن االتفاق على توحيد جهودهم، 
مع أن »النهضة« ال تمثل أكثر من 

25 في املائة من األصوات في أحسن 
حاالتها. وهو ما تكرر في كل 

املحطات االنتخابية التي شهدتها 
البالد في السنوات األخيرة. ويتكرر 

األمر نفسه اليوم في معارضة سعّيد. 
فبعد أن تخفت أحزاب، وناورت أخرى 

بني معارضته وتأييده، خرجت 
شخصيات بشكل تلقائي وشكلت 

مبادرة »مواطنون ضد االنقالب«، التي 
نجحت في خلق توازن في الساحة 

التونسية وإعادة توزيع األوراق. 
ولكن خرجت مبادرة جديدة، السبت 

املاضي، هي »التحالف املدني الوطني« 
ضد االنقالب، بنفس الشعارات 

»مواطنون«. ولكنها  واألفق السياسي لـ
بالتأكيد تعكس خالفًا معها ونوايا 

سياسية مختلفة.
ل ائتالف األحزاب األربعة، 

ّ
وقبلها تشك

التيار الديمقراطي والجمهوري وآفاق 
تونس والتكتل، في جبهة معارضة، 

ال يبدو أنها تنشط كثيرًا بسبب 
االختالف حول بعض الخيارات، 

فيما تغرق بقية األحزاب في بيانات 
ال تضيف شيئًا للساحة، وال تنوي 
االلتحاق بالجبهة أو غيرها، خوفًا 

من أن تكون تابعة ال قائدة. وخالصة 
األمر، أن الكل يريد أن يقود السفينة 

التي تغرق كل يوم أكثر وتنهار، 
ومعها البالد، ولم تفلح إلى اليوم 

في توحيد كل الجهود لدفع سعّيد، 
املمسك بالقرار، إلى طاولة الحوار، 

وفرض هذا الخيار عليه. ونتابع اليوم 
تالسنًا غريبًا بني بعض الشخصيات 
السياسية، وانتقادها ألخرى تراجعت 

عن دعمها لسعّيد، بعد أن انتبهت 
للخطيئة، أو بسبب حسابات سياسية 

خاصة، أو ألي سبب آخر. فلم هذا 
الجلد وهذا اإليذاء؟ وهل العبرة بمن 

سبق إلى كرسي املعارضة أم بإنقاذ 
البالد وجمع الشتات؟

عدة عوامل أدت إلى 
مواصلة مقاطعة 

االنتخابات في الجزائر، إذ 
تزامنت مع موجة غالء 

األسعار وسلسلة أزمات 
تموين وندرة األدوية، 
وعدم رؤية الكثير من 

المواطنين في االستحقاق 
وسيلة للتغيير والتداول 

السلمي على السلطة

شرفي  محمد  الجزائر  في  لالنتخابات  المستقلة  السلطة  رئيس  أعلن 
خالل  اإلعالن  سيتم  أنه  األحد،  السبت  ليل  صحافي  إيجاز  في  )الصورة(، 
ــي عــن »الــنــتــائــج  ــال ــح ــبـــوع ال األسـ
تجديد  ــات  ــاب ــخ ــت الن ــة«  ــت ــؤق ــم ال
التي  والوالئية  البلدية  المجالس 
جرت أمس األول، موضحًا أن النتائج 
النهائية، الخاصة بفوز كل حزب أو 
القوائم الحرة، ستصدر بعد انقضاء 
القانون  وينص  الــطــعــون.  آجــال 
االدارية  المحكمة  تفصل  أن  على 
في الطعن في »أجل خمسة أيام 

من تاريخ إيداع الطعن«.

النتائج المؤقتة خالل أيام

Monday 29 November 2021 Monday 29 November 2021
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النووي اإليراني
الــجــهــود الــســابــقــة فــي ردم فــجــوة الــثــقــة بني 
أطــــراف املــفــاوضــات الــنــوويــة إلـــى مــحــاوالت 
الغرب جعل أي اتفاق منصة مثبتة ملمارسة 
املــزيــد مــن الضغوط على إيــــران«، داعــيــًا إلى 
وضع آلية تمنع انتهاك أي اتفاق في فيينا. 
وأكد »ضرورة أن يدفع الغرب ثمن أي انتهاك 
: »إننا مستعدون 

ً
 لتعهداته«، قائا

ً
مستقبا

لــحــوار عـــادل ودقــيــق عــلــى أســـاس الحصول 
على ضمانات والتحقق من رفع العقوبات«. 
للمفاوضات،  الرسمي  لانطاق  واستباقًا 
عقد الــوفــد اإليــرانــي، فــي فيينا أمــس األحــد، 
اجتماعات ثنائية وثاثية مع أطراف االتفاق 
ــنـــووي. وأشــــار مــنــدوب إيــــران الـــدائـــم لــدى  الـ
املــنــظــمــات الــدولــيــة فـــي فــيــيــنــا، مــحــمــد رضــا 

طهران ــ صابر غل عنبري

بــعــد شـــّد وجـــذب اســتــمــر لنحو 5 
ــســتــأنــف، الـــيـــوم اإلثــنــني، 

ُ
أشـــهـــر، ت

مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الـــنـــوويـــة بــني 
الــدولــيــة، إلحــيــاء االتفاق  طــهــران واملجموعة 
ــــع فـــي عــــام 2015. 

ّ
ـــح، واملــــوق

ّ
ــنــــووي املـــتـــرن الــ

ويــرافــق استئناف املــفــاوضــات تــشــاؤم حــذر، 
تــعــكــســه تـــصـــريـــحـــات جـــمـــيـــع األطـــــــــراف فــي 
أجــواء مشحونة، وسط تهديدات إسرائيلية 
وأمــيــركــيــة بــالــلــجــوء إلـــى الــخــيــار العسكري، 
ــيـــة   عـــن تـــحـــذيـــرات وانـــتـــقـــادات أوروبـ

ً
فـــضـــا

لطهران. واستبقت إيران انطاق املفاوضات 
ــا. واتـــــهـــــم كــبــيــر  ــ ــهـ ــ ــروطـ ــ ــتــــوى شـ ــــع مــــســ ــرفـ ــ بـ
املـــفـــاوضـــني اإليــــرانــــيــــني، عــلــي بـــاقـــري كــنــي، 
فـــي مــقــال فـــي صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« 
البريطانية نشر أمس األحد، الدول الغربية، 
ــفــــاوضــــات  ــة أمــــيــــركــــا، بـــاســـتـــغـــال املــ ــاصــ خــ
الـــنـــووي السلمي  ــران  إيــ للحد مــن »بــرنــامــج 
بـــاده تبتغي تحقيق  إن  ــال  واملـــشـــروع«. وقـ
هدفني في مفاوضات فيينا، »األول هو رفع 
الـــعـــقـــوبـــات بــشــكــل كـــامـــل ومـــضـــمـــون وقــابــل 
تحقيق  هــو تسهيل  والــثــانــي  مــنــه،  للتحقق 
الـــحـــقـــوق الــقــانــونــيــة لــلــشــعــب اإليــــرانــــي في 
اســتــخــدام الــعــلــم الــنــووي الــســلــمــي، وخــاصــة 
للغاية  املــهــمــة  الــيــورانــيــوم  تخصيب  تقنية 
ــة، وفــــــق مــــعــــاهــــدة حــظــر  ــيـ ــاعـ ــنـ ألغـــــــــراض صـ
ــزا »فــشــل  ــ ــة«. وعــ ــنــــوويــ انـــتـــشـــار األســـلـــحـــة الــ

غائبي، أمس، إلى أن الوفد، الذي يرأسه  علي 
بـــاقـــري كــنــي، عــقــد مــبــاحــثــات عــلــى مستوى 
ــاء الــوفــود مــع وفـــدي الصني  الــخــبــراء ورؤســ

وروسيا ومنسق املفاوضات أنريكي مورا.
وكـــانـــت املـــفـــاوضـــات انــطــلــقــت خـــال إبــريــل/
ــــوالت مــنــهــا،  ــقـــدت 6 جـ نــيــســان املــــاضــــي، وعـ
لكنها توقفت في 20 يونيو/حزيران املاضي، 
بطلب من إيران، بحجة عملية انتقال السلطة 
»املعتدل«  الرئيس  مــن  الــبــاد  فــي  التنفيذية 
حــــســــن روحــــــانــــــي إلـــــــى الــــرئــــيــــس املـــحـــافـــظ 
ــــف املـــفـــاوضـــات،  إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي. لـــكـــن وقـ
كـــانـــت لـــه أســـبـــاب مــوضــوعــيــة أخــــــرى. وعــن 
هذه األسباب، يشير رئيس تحرير صحيفة 
»الــوفــاق« اإليرانية، مختار حــداد، إلــى حالة 
االنــــســــداد الــتــي وصــلــت إلــيــهــا املـــفـــاوضـــات، 
لتعزيز  الوقت  في  لاستثمار  إيــران  وسعي 
الـــقـــدرات الــنــوويــة الســتــخــدامــهــا كــــأوراق في 
ــران تعود  »إيــ أن  مــؤكــدًا  املقبلة،  املــفــاوضــات 
لهذه املفاوضات وبيدها أوراق قوة كثيرة«. 
ويـــضـــيـــف حـــــــداد، لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن 
املفاوضات  املتحدة أوصل  الواليات  »سلوك 
إلــى طريق مسدود،  السابقة  خــال جوالتها 
ــــدت طـــهـــران مـــرونـــة فـــي خــوضــهــا  بــعــد أن أبـ

لعودة واشنطن إلى االتفاق النووي«. 
الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة ال تتغير  والــســيــاســة 
بتغيير الــحــكــومــات، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه قد 
يــكــون لـــدى كـــل حــكــومــة تــوجــه مــخــتــلــف عن 
األخرى، كما يقول حداد، لـ«العربي الجديد«، 

مضيفًا أنه في ما يتعلق بامللفات الحساسة، 
ــفــــاوضــــات بــشــأنــه،  ــنــــووي واملــ ــلـــف الــ مــثــل املـ
ــلـــى لــأمــن  فــصــانــع الـــقـــرار هـــو املــجــلــس األعـ
ــراف املــرشــد األعــلــى علي  الــقــومــي، تــحــت إشــ
تنفيذية.  سلطة  تبقى  والحكومة  خامنئي، 
وفي السياق، يوضح رئيس تحرير صحيفة 
»الــوفــاق« أن السياسة اإليــرانــيــة حــول امللف 
النووي »واضحة وثابتة«، حددها خامنئي 

العقوبات،  في ثــاث نقاط، هي »رفــع جميع 
ــن رفــــع  ــ ــقــــق مــ ــحــ ــتــ وتــــقــــديــــم ضـــــمـــــانـــــات، والــ

العقوبات«. 
ولــــم يــســاهــم حــســم الـــجـــدل حــــول اســتــئــنــاف 
املــــفــــاوضــــات مــــن عــــدمــــه، وإعـــــــان إيـــــــران مــع 
االتـــحـــاد األوروبــــــــي، فـــي الــثــالــث مـــن الــشــهــر 
الحالي، موعد استئنافها، في تخفيف حدة 
التوتر، بل على العكس من ذلك، زاد التراشق 

األيام  املتبادلة خال  والتهديدات  اإلعامي، 
األخيرة بني إيران وكل من أميركا والترويكا 
األوروبـــــيـــــة )فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا وأملـــانـــيـــا( 
الشريكة فــي االتــفــاق الــنــووي. هــذه األجـــواء 
قــبــل اســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات بــفــتــرة وجــيــزة، 
قــــد يــــكــــون مــــردهــــا ســـعـــي كــــل مــــن الـــطـــرفـــني 
للضغط على اآلخــر، للحد من مطالبه خال 
املزيد  تقديم  إلــى  ودفعه  املقبلة،  املفاوضات 

ذاته  الوقت  لكنها تعكس في  التنازالت،  من 
حالة تشاؤم لدى كافة األطراف، قبيل العودة 

إلى طاولة التفاوض.
خـــال فــتــرة الــشــهــور الــخــمــســة الــتــي توقفت 
فيها املفاوضات، والتي أرادت طهران تحويل 
الـــعـــودة إلــيــهــا إلـــى ورقـــة ضــغــط، لــم يحصل 
تــغــيــيــر فـــي املـــواقـــف األمــيــركــيــة فـــي االتــجــاه 
الذي ترغبه طهران، فالواليات املتحدة ظلت 

املتزامن لاتفاق  االمتثال  إلى  تكرر دعوتها 
النووي، مع العودة بشكل الفت إلى الحديث 
عن الخيار العسكري. وفي اإلطــار، قال قائد 
القيادة املركزية األميركية، كينيث ماكينزي، 
األميركية،  »التايم«  ملجلة  املاضي،  األسبوع 
إن إيــــران بــاتــت قــريــبــة جـــدًا مــن صــنــع ســاح 
نـــــووي، مــضــيــفــًا أن قـــواتـــه مــســتــعــدة لــخــيــار 
عسكري محتمل في حال فشل املحادثات بني 

القوى العاملية وإيران.
ــد املــبــعــوث األمـــيـــركـــي الــخــاص  ــك، أكــ ــ إلــــى ذلـ
ــالــــي، الــســبــت  بـــالـــشـــأن اإليـــــرانـــــي، روبـــــــرت مــ
املـــاضـــي، أن »تــركــيــزنــا عــلــى الــدبــلــومــاســيــة، 
لنرى أنه يمكننا العودة إلى االتفاق النووي 
أم ال. فـــإن لــم يــحــصــل ذلــــك، واخـــتـــارت إيـــران 
عــدم الــعــودة إلــى االتــفــاق، فمن الــواضــح أننا 
سنتجه نــحــو طـــرق دبــلــومــاســيــة أخــــرى، أو 
اإليراني«،  النووي  البرنامج  غيرها ملعالجة 
مؤكدًا في تصريحات أخرى، أمس األحد، أن 
حــاســمــا«،  »منعطفًا  تمثل  فيينا  مــحــادثــات 
مــع دعــوتــه إيـــران إلــى تحديد خياراتها. في 
األثناء، ظلت إسرائيل املتهمة إيرانيًا بتنفيذ 
عــــدة »عــمــلــيــات تــخــريــبــيــة« خــــال الــســنــوات 
ــة، تــواصــل  ــنـــوويـ األخــــيــــرة ضـــد مــنــشــآتــهــا الـ

تهديداتها باستهداف هذه املنشآت. 
كــمــا أن فــشــل زيــــــارة املـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
ــة، رافــائــيــل غــروســي،  الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
في  املاضيني،  والثاثاء  اإلثنني  إلــى طهران، 
أعــلــن غــروســي نفسه،  كــمــا  نــتــيــجــة،  تحقيق 
الــوضــع، وهــو بعث رسالة غير مريحة  فاقم 

قبيل استئناف املفاوضات. 
ــات فــيــيــنــا الــتــي  ــفــــاوضــ وتـــعـــتـــري طــــريــــق مــ
تستأنف اليوم، عقد وعقبات أساسية. ويرى 

الــخــبــيــر اإليـــرانـــي املــتــخــصــص فــي الــعــاقــات 
ــدايـــي،  ــة، اســـنـــفـــديـــار خـ ــيـ ــركـ ــيـ ــيــــة األمـ اإليــــرانــ
ــم تلك  أن غــيــاب الــثــقــة بــني الــطــرفــني ُيــعــّد أهـ
العقبات. وفي ظل غياب هذه الثقة، فإن إيران 
لــديــهــا هــاجــس بــقــاء الــعــقــوبــات عــلــى أرض 
الــواقــع ورفــعــهــا عــلــى الــــورق فــقــط، كــمــا أنها 
قلقة من أن تنسحب واشنطن مرة أخرى من 
االتفاق النووي، كما يقول خدايي، لـ«العربي 
قلق  إلــى  الوقت نفسه،  الجديد«، مشيرًا، في 
أمــيــركــي مــمــاثــل مــن اســتــغــال إيــــران االتــفــاق 
ــه، لــلــمــضــي قـــدمـــًا في  ــائـ ــيـ الــــنــــووي، بــعــد إحـ
املتحدة  الواليات  ضد  اإلقليمية  سياساتها 

وحلفائها. 
وبرز خال الفترة املاضية، خاف بني إيران 
وبقية أعــضــاء االتــفــاق الــنــووي، إضــافــة إلى 
منها  التي ستستأنف  النقطة  حــول  أميركا، 
هذه  جميع  تؤكد  فبينما  فيينا.  مفاوضات 
األطراف على ضرورة استئنافها من النقطة 
املفاوضات في جولتها  التي توقفت عندها 
ــران إلــــى إطـــاقـــهـــا من  ــ ــة، تــســعــى إيــ الـــســـادسـ
جـــديـــد، فـــي مـــؤشـــر عــلــى رفــضــهــا اتــفــاقــيــات 
جــزئــيــة حــصــلــت خــــال الــــجــــوالت الــســابــقــة. 
السياسي  بدعمها  املعروفة  روســيــا،  وأبــدت 
ملوقف طهران من االتفاق النووي، معارضتها 
أن  التوجه اإليراني، ما يعني  الشديدة لهذا 
طهران قد تفقد دعم موسكو في حال أصرت 

على موقفها هذا خال املفاوضات. 
وعــــمــــا إذا كــــانــــت هــيــمــنــة املـــحـــافـــظـــني عــلــى 
الحكومة وفريق إيران املفاوض تشكل عقبة، 
الرافضة  أو  املتحفظة  مواقفهم  إلــى  بالنظر 
ــــي أن هـــذه  ــدايـ ــ ــفــــاق الــــــنــــــووي، يــــــرى خـ لــــاتــ
الحكومة قبلت باملفاوضات وأنها منسجمة 

فشل زيارة غروسي )يسار( إلى طهران فاقم التشاؤم بشأن المفاوضات )عطا كيناري/ فرانس برس(

شروطها  في  التشّدد  عبر  طهران،  تحاول 
المقدمة إلى مفاوضات فيينا بشأن االتفاق 
النجاح  اإلثنين،  اليوم  تنطلق  والتي  النووي، 
حسن  الرئيس  حكومة  فيه  أخفقت  ما  في 
طــهــران  بــيــن  الــثــقــة  غــيــاب  أن  إال  روحـــانـــي، 
من  يزيدان  المتبادلة  والتهديدات  وواشنطن 

تشكيك المراقبين في نجاح المفاوضات

الحدث

مفاوضات على وقع التهديد

عادت أميركا للحديث، 
بشكل الفت، عن الخيار 

العسكري

طالبت طهران بأن 
يدفع الغرب ثمن أي 

انتهاك لتعهداته

باقري  علي  المفاوضين  كبير  يترأسه  الذي  اإليراني  الوفد  تكوين  أثار 
يلفت  وما  والدوليين.  اإليرانيين  المراقبين  اهتمام  )الصورة(  كني 
ــيــة  ــران اإلي الــحــكــومــة  أن  الــنــظــر 
تركيبة  عــلــى  أبــقــت  ــدة  ــجــدي ال
في  ــارك  ش ــذي  ال الخبراء  فريق 
للمفاوضات،  السابقة  الجوالت 
إلى  جددًا  أعضاء  ضمت  لكنها 
أعضاء  أن  كما  الــفــريــق.  ــذا  ه
التصنيفات  عن  بعيدون  الوفد 
الحزبية، وعملوا مع الحكومات 
السابقة، اإلصالحية والمحافظة، 

وتقلدوا مناصب رفيعة فيها.

تكوين الفت للوفد

متابعة

السودان: تنكيل بالمعتقلين السياسيين

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

تــواصــل الــســلــطــات االنــقــابــيــة فــي الــســودان 
ــفــــاق بـــني زعـــيـــم االنـــقـــاب،  الــتــنــصــل مـــن االتــ
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، 
ورئيس الــوزراء عبد الله حمدوك، وال سيما 
في ما يتعلق بمسألة إطاق سراح املعتقلني 
السياسيني الذين يبدو أنه تجري محاوالت 
بهم  والتنكيل  االعتقال  قيد  بعضهم  إلبقاء 
تحت ذرائـــع واتــهــامــات جــديــدة على طريقة 
»تـــــدويـــــر« الـــقـــضـــايـــا الـــحـــاصـــلـــة فــــي مــصــر. 
وبــيــنــمــا يــعــانــي الـــســـودان مــن عـــدم اســتــقــرار 
أكتوبر/ العسكر في 25  انقاب  داخلي منذ 

تــشــريــن األول املــاضــي عــلــى املــدنــيــني، عــادت 
في الساعات املاضية لتبرز مسألة التدهور 
قتل  إثيوبيا، حيث  مع  الحدود  األمني على 
في اشتباكات هناك أول من أمــس السبت 6 

جنود سودانيني.
سلطات  أن  أمــس  الجديد«  »العربي  وعلمت 
االنقاب في السودان أحالت كا من إبراهيم 
الله  عبد  في حكومة  الصناعة  وزيــر  الشيخ 
التاج،  واسماعيل  ووجـــدي صالح  حــمــدوك، 
عـــضـــوي لــجــنــة إزالــــــة الــتــمــكــني، ومــجــمــوعــة 
نيابة  إلــى  السياسيني  املعتقلني  مــن  أخـــرى 
أمن الدولة، وذلك بعد تدوين باغات جنائية 
أمن  نيابة  فــإن  املعلومات،  ضدهم. وبحسب 
للمادتني  التحقيق معهم وفقًا  بــدأت  الــدولــة 
58 و62 مــن الــقــانــون الــجــنــائــي، وهـــي مــواد 
ــارة  ــ خـــاصـــة بــالــتــحــريــض عــلــى الــجــيــش وإثـ
الــتــذمــر داخــلــه، ورفــضــت الــســلــطــات السماح 

ملحامي املتهمني وأسرهم بمقابلتهم.
وكــانــت الــســلــطــات االنــقــابــيــة قــد بـــدأت في 
إطاق سراح عدد من املعتقلني السياسيني 
بموجب اتفاق بني البرهان ورئيس الوزراء 
لكنها  املاضي،  األسبوع  الله حمدوك،  عبد 
ال تزال تبقي على عدد من املعتقلني بحجة 
نيتها تقديمهم للمحاكمة. وكانت سلطات 

ــاء الــــســــبــــت، ســــراح  ــقـــت مــــســ ــلـ االنـــــقـــــاب أطـ
إبـــراهـــيـــم الــشــيــخ وآخــــريــــن، لــكــنــهــا أعــــادت 
ــال بــعــضــهــم ومـــنـــهـــم الـــشـــيـــخ بــحــجــة  ــقـ ــتـ اعـ
ــــود بـــاغـــات جــنــائــيــة ضـــدهـــم، وفــــق ما  وجـ

»العربي الجديد«. ذكرت مصادر لـ
القانونية  اللجنة  من جهته، وصــف عضو 
والتغيير«،  الــحــريــة  إعـــان  »قـــوى  لتحالف 
املـــحـــامـــي مــعــز حـــضـــرة الـــبـــاغـــات فـــي حق 
عـــدد مــن رمــــوز الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة، بأنها 
لها«، موضحًا  قانونيًا  أســاس  »كيدية وال 
فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــهــم 
فشلوا كمحامني في مقابلة موكليهم أمس، 
التحقيق معهم بواسطة نيابة  أن بدأ  بعد 
أمن الدولة. وأشــار إلى أنه تم فتح باغات 
ضــد 25 مــن قـــيـــادات الــتــحــالــف فـــور إطــاق 

سراحهم من االعتقال.
ــن فـــتـــح بـــاغ  ــه مــ ــرابـ ــغـ ــتـ وأبــــــــدى حـــضـــرة اسـ
الفترة االنتقالية بحجة اإلســاءة  ضد رمــوز 
في  »النقد  أن  خاصة  العسكرية،  للمؤسسة 
ــراد في  الــفــتــرة املــاضــيــة كـــان مــوجــهــا ضــد أفــ
املؤسسة العسكرية يمارسون السياسة، ولم 

يكن ذلك نقدًا للمؤسسة العسكرية«.
مــن جــانــب آخـــر، قــالــت أســـرة عضو مجلس 

من التظاهرات في أم درمان يوم الخميس الماضي )فرانس برس(

الــحــزب فــي بــيــان لــلــنــاطــق الــرســمــي باسمه، 
نــور الــديــن بابكر، أمــس إن »مــواصــلــة القمع 
املواصلة  عــن  الشعب  لــن تثني  واالخــتــطــاف 
في املسير إلسقاط االنــقــاب«. ودعــا الحزب 
كافة قوى الثورة الحية للمشاركة في مواكب 
مليونية الثاثني من نوفمبر/تشرين الثاني 
الــحــالــي، الــتــي دعـــت لــهــا لــجــان املــقــاومــة في 

العاصمة والواليات املختلفة.
دافــع  االنقابية،  السلطات  ممارسات  ورغــم 
حمدوك مجددًا أمس عن اتفاقه مع البرهان، 
 فـــي مــقــابــلــة مـــن صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 

ً
قـــائـــا

التسوية  إن  بــالــخــرطــوم،  فــي مكتبه  تــايــمــز« 
التي أبرمها مع  العسكر »ضرورية لتجنب 
إراقة الدماء وترميم اقتصاد الباد املنهك«. 
وأضاف: »لقد توصلنا إلى اتفاق يعتبر، في 
ظل هذه الظروف، اتفاقًا عمليًا«. من جهتها، 
رحــبــت دول الــتــرويــكــا )أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا 
والــنــرويــج(، أمــس األحـــد، بــإطــاق السلطات 
السودانية سراح معتقلني سياسيني، مبدية 
املعتقلني  ســـراح جميع  إطـــاق  إلــى  تطلعها 
بسبب آرائــهــم الــســيــاســيــة، وذلـــك وفـــق بيان 

للسفارة األميركية في الخرطوم.
ــبــــرهــــان أمـــس  ــدر الــ ــ ــ ـــك، أصـ ــ ــ فــــي غــــضــــون ذل

الــفــكــي سليمان،  الــســابــق، محمد  الــســيــادة 
إنها ال تزال ال تعلم عنه شيئًا بعد اعتقاله 
لـــانـــقـــاب. وقــــال شقيقه  الـــيـــوم األول  مــنــذ 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ سليمان،  الفكي  عمر 
إنه لم ُيسمح لهم بزيارة شقيقهم املحتجز 
العليا بضاحية سوبا  األمــن  أكاديمية  في 
ــات لــديــهــم  ــلــــومــ ــعــ ــــوم، واملــ ــــرطـ ــــخـ ــنــــوب الـ جــ
متضاربة بشأن تدوين باغ جنائي ضده«، 
مــتــوقــعــًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه إطــــاق ســراحــه 

خال الساعات املقبلة.
إلــــى ذلـــــك، حـــّمـــل حــــزب املـــؤتـــمـــر الـــســـودانـــي، 
االنقابية مسؤولية سامة عضوه  السلطة 
إبراهيم  الــشــرعــي  الصناعة  وزيـــر  »الــقــيــادي 
وقال  السياسيني«.  املعتقلني  وكافة  الشيخ، 

األحد، قرارًا بإعفاء 8 ضباط على األقل في 
جــهــاز املــخــابــرات العامة مــن الــخــدمــة، وفق 
مصدرين رسميني تحدثا لوكالة »رويترز«. 
وكان البرهان أصدر في وقت متأخر السبت 
قرارًا بإعفاء مدير االستخبارات العسكرية 
محمد  يــاســر  الــســودانــي،  للجيش  التابعة 
أحمد صبير  الــلــواء محمد  وتعيني  عثمان 
 عـــن إعـــفـــاء مــديــر املــخــابــرات 

ً
مــكــانــه، فــضــا

الــعــامــة جــمــال عــبــد املــجــيــد وتــعــيــني أحــمــد 
إبراهيم مفضل مكانه.

الــســودانــيــة منشغلة  كــانــت األوســــاط  وفيما 
بــالــتــداعــيــات املــتــواصــلــة النــقــاب 25 أكتوبر 
املـــاضـــي، بـــرزت فــي الــســاعــات املــاضــيــة أزمــة 
ــتـــجـــددة فــــي مــنــطــقــة الــفــشــقــة عــلــى  أمـــنـــيـــة مـ
الحدود مع إثيوبيا، حيث كانت تنشتر أمس 

الحشود العسكرية على جانبي الحدود.
أمس،  السوداني،  الجيش  في  وأعلن ضابط 
ــــي االشـــتـــبـــاكـــات  أن عــــــدد قـــتـــلـــى الـــجـــيـــش فـ
بمنطقة الفشقة، وصل إلى ستة من الضباط 
السبت،  اشتباكات وقعت،  وكانت  والجنود. 
بــني الــجــيــش الــســودانــي وعــصــابــات الشفتة 
املدعومة من الجيش اإلثيوبي بمنطقة بركة 
الفشقة، املتنازع عليها  نورين داخل منطقة 
بــني الـــســـودان وإثــيــوبــيــا. وأوضــــح بــيــان من 
الــجــيــش الـــســـودانـــي أن »الــهــجــوم اإلثــيــوبــي 
ــاد«، مـــؤكـــدًا  ــحــــصــ ــال مـــوســـم الــ ــشــ غـــرضـــه إفــ
للتوغل  محاولة  ألي  »التصدي  لـ استعداده 

في األراضي السودانية«.
الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  ملصادر  ووفقًا 
ــي الـــحـــشـــود  ــ ــد أمـــــــس األحـــــــــد زيـــــــــــادة فــ ــهــ شــ
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن الـــجـــانـــبـــني، ووصــــلــــت إلـــى 
الجيش  من  رفيعة  قــيــادات عسكرية  املنطقة 
الــســودانــي، الــذي يسعى الســتــرداد مــا تبقى 
ــة تــحــت  ــعــ ــواقــ ــة الــ ــيــ مــــن األراضــــــــــي الــــســــودانــ

السيطرة اإلثيوبية.
وأشار املقدم الركن إبراهيم الحوري، رئيس 
ــوات املـــســـلـــحـــة«، فــي  ــ ــقـ ــ تـــحـــريـــر صــحــيــفــة »الـ
مــنــشــور عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة للجيش 
الـــســـودانـــي عــلــى »فــيــســبــوك«، إلـــى أن »عـــدد 
العسكرية  العمليات  بــدء  منذ  الجيش  قتلى 
ــــى 90  ــفــــع إلـ فــــي الــفــشــقــة الــــعــــام املــــاضــــي ارتــ
لرئيس  منسوبة  تصريحات  وفــي  شــهــيــدًا«. 
أركان الجيش اإلثيوبي، برهانو جوال، نفى 
إثيوبية  مليشيات  أي  أو  بــاده  جيش  قيام 
بــمــهــاجــمــة الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، مــبــيــنــًا أن 
»إثيوبيا ال تريد حربًا مع السودان«، وتعهد 
بــحــل مــا ســمــاه »الــتــعــديــات الــحــدوديــة على 
ــوار«.  ــحــ ــي اإلثــيــوبــيــة بــالــقــانــون والــ ــ ــ األراضـ
وأضــــاف أن مــا يــحــدث اآلن هــو مــحــاولــة من 
»اختاق  لـ الــســودان  في  العسكرية  القيادات 

حرب« بني البلدين.

حشود على الحدود 
بين السودان وإثيوبيا بعد 

مقتل 6 جنود

فيما تواصل سلطات 
االنقالب في السودان 

محاوالتها للتنكيل 
بالمعتقلين السياسيين، 

عادت التوترات في 
منطقة الفشقة 

الحدودية مع إثيوبيا 
للواجهة
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مع أركــان الحكم في إيــران، ما يعزز موقفها 
فـــي املـــفـــاوضـــات، ويــســهــل اتـــخـــاذ الـــقـــرار في 
الباد بهذا الشأن. وفي ظل الصعوبات التي 
تــقــف عــلــى طــريــق املــفــاوضــات لــلــوصــول إلــى 
اتفاق شامل، يــرى خدايي أن أفضل حل هو 
التقدم إلــى األمــام خطوة خطوة، مثل إفــراج 
الــواليــات املتحدة عن أرصــدة إيرانية مقابل 
عـــــودة طـــهـــران إلــــى الـــتـــزامـــات نــــوويــــة. وفــي 
السياق، باتت واشنطن تطرح »اتفاقًا مؤقتًا« 
مع طهران خــال املفاوضات إلــى أن يحصل 
اتفاق نهائي، وفق ما نقلت »رويترز«، أمس 
األحد، عن مصادر دبلوماسية. لكن املتحدث 
باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة 
كــان استبق هــذا األمـــر، عبر رفــضــه، الجمعة 
املاضي، فكرة االتفاق املؤقت، داعيًا إلى »رفع 

جميع العقوبات مرة واحدة«. 
ــــي املـــنـــطـــقـــة والـــعـــالـــم  ــن املــــراقــــبــــني فـ ــ كـــثـــيـــر مـ
يشككون في نجاح مفاوضات فيينا، في ظل 
التحديات الجسام التي تواجهها، لكن هناك 
من يــرى عكس ذلــك، إذ يقول املحلل اإليراني 
أحمد زيد أبــادي إن هــؤالء املراقبني يبالغون 
في توقعاتهم املتشائمة، عازيًا ذلك إلى »عدم 
للخارجية  الجدد  املسؤولني  فهم تصريحات 
ويضيف  ســيــئ«.  بشكل  فهمها  أو  اإليــرانــيــة 
ــادي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه يعتقد  ــ زيـــد أبـ
»أن ما يقوله )وزير الخارجية اإليراني( أمير 
عبداللهيان ونائبه علي باقري كني هو تكرار 
محمد  السابق  الخارجية  وزيــر  لتصريحات 
 إن 

ً
جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي«، قائا

تأكيد الفريق الجديد في الخارجية اإليرانية 
على »أمر ما لنجاح املفاوضات ال يعني أنهم 
يضعون شــروطــًا، لكن بعض وسائل اإلعــام 
تسّمي فورًا ما يطرحونه من مطالب على أنها 
الجديد  »الفريق  أن  ويتابع  مسبقة«.  شــروط 
عــلــيــه أن يـــرضـــي قــاعــدتــه االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تــربــت عــلــى مــعــارضــة االتــفــاق الـــنـــووي، لذلك 
يحاول إظهار أنه يسعى إلى إنجاز ما عجز 
أي  العقوبات،  إلــغــاء  فــي  السابق  الفريق  عنه 
محاولة صناعة إنجازات ظاهرية ألنفسهم«. 
أبــادي »نجاح املفاوضات  وعليه، يتوقع زيد 
أكثر من احتمال فشلها، لكن ال يمكن الحديث 

عن أن نجاحها محسوم«.
ويــضــيــف زيــــد أبــــــادي، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أن 
»العودة خالي الوفاض من املفاوضات تؤدي 
الــدوالر  إلى قفزة في األسعار وارتفاع سعر 
بـــشـــكـــل جــــنــــونــــي، وتـــشـــكـــيـــل إجــــمــــاع عــاملــي 
ضــد الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة«، الفــتــًا إلـــى أن 
»الحكومة الجديدة تعلم ذلك جيدًا، وهي ال 
تريد أن يحدث ذلك«. كما أن »روسيا والصني 
ــفـــاوضـــات«، كما  تــضــغــطــان ألجـــل إنـــجـــاح املـ
يقول املحلل اإليــرانــي، الــذي يتوقع أنــه »في 
حال وصلت املفاوضات إلى طريق مسدود، 
فيمكن أن يأتي )الرئيس الروسي فاديمير( 
بوتني أو مبعوث الرئيس الصيني )شي جني 
بــيــنــغ( إلـــى طــهــران لــلــقــاء الــقــائــد )خــامــنــئــي( 

لشرح املوقف«.
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العراق: تأهب للبشمركة 
بعد هجوم لـ»داعش«

ــم  ــيــ ــلــ ــة إقــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس حــ
كردستان العراق مسرور البارزاني 
)الصورة(، أمس األحد، دخول قوات 
الـــبـــشـــمـــركـــة الــــكــــرديــــة حـــالـــة تــأهــب 
لتنظيم  هـــجـــوم  عــقــب  واســـتـــعـــداد، 
»داعــش« استهدف هــذه القوات في 
بلدة كفري، بأطراف محافظة ديالى 
شــرقــي الـــعـــراق، لــيــل أول مـــن أمــس 
السبت، ما أوقع 5 قتلى و5 جرحى 
منها. وقال البارزاني في بيان »لقد 
ــرارًا مــن مخاطر إرهابيي  مـ حــذرنــا 

داعش وإعادة تنظيم صفوفهم«.
)العربي الجديد(

غارات للجيش المصري 
على شمال سيناء

 الطيران الحربي املصري، أمس 
ّ
شن

األحـــد، غـــارات جوية على محافظة 
الباد. وقالت  شمال سيناء شرقي 
مــــــصــــــادر قـــبـــلـــيـــة وشــــــهــــــود عـــيـــان 
الــــغــــارات  الـــجـــديـــد« إن  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ
استهدفت مناطق بجنوب مدينتي 
رفـــــح والـــشـــيـــخ زويــــــــد، يــعــتــقــد أنـــه 
ــد فـــيـــهـــا أفـــــــــــراد مــــــن تــنــظــيــم  يـــــوجـــ
غ عن وقوع 

ّ
»والية سيناء«. ولم يبل

الــــغــــارات، بينما  إصـــابـــات نــتــيــجــة 
بــدون طيار  حلقت طــائــرات حربية 
املناطق  في سماء  الهوية  مجهولة 

املستهدفة.
)العربي الجديد(

تونس: الطبوبي يتعرض 
لتهديد بالقتل

أكد املسؤول عن اإلعام في االتحاد 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل، غــســان 
»الــعــربــي  لـــ تــصــريــح  فــي  القصيبي، 
ــعــــرض األمـــــــني الـــعـــام  ــد«، تــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــن الـــطـــبـــوبـــي  ــ ــديـ ــ لــــاتــــحــــاد، نــــــور الـ
)الــصــورة(، أمس األحــد، إلى تهديد 
ــــح  بـــالـــقـــتـــل فــــي مــــكــــان عـــــــام. وأوضــ
الــقــصــيــبــي أن الـــطـــبـــوبـــي كـــــان فــي 
ــة  ــيـ ــاحـ ــالـــضـ ــة، بـ ــ ــانـ ــ ــــوشـ ــفـ ــ ــقــــهــــى بـ مــ
الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة، مــع عـــدد من 
أصــــدقــــائــــه، عـــنـــدمـــا دخـــــل شــخــص 
أن يقسم عليه   مصحفًا قبل 

ً
حاما

قريبًا.  قتله وعائلته  بأنه سيتولى 
وأضاف املتحدث أن الشخص نفسه 
ســبــق أن هــــدد الـــطـــبـــوبـــي، وحــــاول 
االنــتــحــار أمـــام مــنــزلــه نــهــايــة الــعــام 
املــاضــي. وأشـــار إلــى أنــه تــم توقيف 

هذا الشخص من قبل قوات األمن.
)العربي الجديد(

قتيالن في مواجهة بين 
مسلحي طالبان

قــــتــــل اثـــــنـــــان مـــــن عــــنــــاصــــر حـــركـــة 
خمسة  وأصيب  األفغانية  طالبان 
ــراء مــواجــهــة  ــ مــدنــيــني بـــجـــروح، جـ
داخــلــيــة بــني مسلحي الــحــركــة في 
ــول عـــالـــم عــاصــمــة واليـــة  مــديــنــة بــ
كابول.  للعاصمة  املــجــاورة  لوجر 
»الـــعـــربـــي  ــدر قـــبـــلـــي لــــ وقــــــــال مــــصــ
الــجــديــد«، فــضــل عـــدم الــكــشــف عن 
هــويــتــه، إن املــواجــهــة انــدلــعــت بني 
ــبــــان« فــــي إدارة  ــالــ ــرفـــني مــــن »طــ طـ
الجوازات املحلية في الوالية، بعد 
سعي أحد قادة الحركة ألخذ جواز 

سفر بالقوة.
)العربي الجديد(

رئيس حكومة جزر 
سليمان متمسك بالسلطة
أكـــد رئــيــس حــكــومــة جـــزر سليمان، 
ماناثي سوغافاره، أمس األحد، أنه 
يعتزم البقاء في السلطة بعد أعمال 
الـــشـــغـــب والـــعـــنـــف الــــتــــي شــهــدتــهــا 
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــــي األيـــــــــــام األخــ ــة فــ ــمــ ــعــــاصــ الــ
ــال إن أشـــخـــاصـــًا يـــرغـــبـــون فــي  ــ ــ وقـ
إقالته »دّبـــروا« هــذه األعــمــال. وقال 
سوغافاره في خطاب متلفز »يجب 
أال نرضخ أبدًا للنوايا السيئة لقلة 
مــن الــنــاس ولــن نــرضــخ«. علمًا بأن 
أعمال العنف اندلعت بشكل خاص 
بــســبــب الـــصـــعـــوبـــات االقـــتـــصـــاديـــة 
ــتــــي تـــفـــاقـــمـــت بــســبــب  ــرة الــ ــيـ ــطـ الـــخـ
جــائــحــة كــــورونــــا والـــغـــضـــب حــيــال 

الحكومة.
)فرانس برس(

مؤشرات تفيد بأن روسيا 
بدأت عمليًا في جهود 

الوساطة

تضارب بشأن الموعد 
المحتمل للجولة 

السابعة من المحادثات

أزاحت نتائج حرب 
كاراباخ الثانية عقبات 

كثيرة

مصدر في المعارضة: 
النظام ال يمكن أن 

يعطي شيئًا من سلطته

أرمينيا 
وتركيا

سامر إلياس

عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــــــواقـــــــع الــــجــــديــــد 
الــــذي فــرضــتــه نــتــائــج حـــرب إقليم 
نــــاغــــورنــــو كـــــارابـــــاخ الـــثـــانـــيـــة بــني 
أرمينيا وأذربــيــجــان فــي الــعــام املــاضــي، تبرز 
فــي األفـــق مــامــح تــغــّيــرات جــذريــة فــي جنوب 
ــاز، ال تــقــتــصــر عـــلـــى تـــغـــّيـــر الــخــريــطــة  ــقــــوقــ الــ
ــــى عـــاقـــات  ــك إلـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، بــــل تـــتـــجـــاوز ذلـ
والعسكرية  السياسية  وأذربــيــجــان  أرمينيا 
والعالم.  األقــرب  محيطهما  مع  واالقتصادية 
وبــعــد زوال أســبــاب عــدة للقطيعة بــني تركيا 
وأرمينيا، يبدو أن البلدين يقتربان أكثر إلى 
تــطــبــيــع الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــعــد نــحــو ثــاثــة 
ــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة،  عـــقـــود عــلــى قــطــع الـ
وإغـــــــاق الــــحــــدود تــخــلــلــتــهــا مــــحــــاوالت عـــدة 
النهاية  إلــى  لــم تصل  لكنها  الــخــافــات،  لحل 

املطلوبة ألسباب مختلفة.
الروسية،  الخارجية  باسم  املتحدثة  وكشفت 
ــا زاخـــــــاروفـــــــا، الـــخـــمـــيـــس املـــــاضـــــي، أن  ــ ــاريـ ــ مـ
بادها تلقت طلبًا من أرمينيا للمساعدة في 
عملية الــتــوســط بــني يــرفــان وأنـــقـــرة، وأكـــدت، 
ــة، أن  ــيــ ــبــــوعــ ــــي إفــــادتــــهــــا الـــصـــحـــافـــيـــة األســ فـ
التركية  العاقات  »روسيا مهتمة في تطبيع 
األرمــيــنــيــة، وتــبــذل جــهــودًا فــي هـــذا االتــجــاه، 
ومــســتــعــدة لــتــقــديــم الــدعــم الحــقــًا بــكــل طريقة 
ممكنة«. وخلصت إلى أن »إطاق هذه العملية 
)التطبيع( سيساهم في تحسني الوضع العام 
فــي املــنــطــقــة، وتشكيل جـــّو مــن الــثــقــة وحسن 
ــا لم  ــاروفــ ــوار«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن زاخــ ــجــ الــ
توضح ما إذا كانت روسيا قد بدأت عمليًا في 
أن  إلــى  إشــارة  فإنها أعطت  الوساطة،  جهود 
العملية قد انطلقت حني لفتت إلى أنه »عندما 
غ بالتأكيد، 

ّ
تظهر نقاط عملية جديدة، سنبل

شريطة عدم اإلضرار بعملية التفاوض ذاتها، 
نظرًا لحساسيتها«.

ــا  ــهــ ــاتــ عــــاقــ قــــطــــعــــت  تـــــركـــــيـــــا  أن  ومــــــعــــــلــــــوم 
الــحــدود  أرمــيــنــيــا، وأغــلــقــت  مــع  الدبلوماسية 
أرمينيا مدينة  عــام 1993، بعد احتال  معها 
كلبجار األذريـــة أثــنــاء حــرب كــارابــاخ األولـــى، 
ــل الــــدول الــتــي اعترفت  بــعــدمــا كــانــت مــن أوائــ
بــاســتــقــال أرمــيــنــيــا عـــام 1991 عــقــب انــهــيــار 
االتحاد السوفييتي، على الرغم من أن وثيقة 
في  مناطق  على  أطلقت  األرمينية  االستقال 
 
ً
شرق تركيا تسمية »أرمينيا الغربية«. فضا

الــتــركــي، وأشـــار فــي اجــتــمــاع حكومي فــي 27 
أغــســطــس/آب املــاضــي إلـــى أنـــه »ســنــقــّيــم هــذه 
البوادر اإليجابية، ونرد عليها بمثلها«. الرد 
الــتــركــي لـــم يــتــأخــر كــثــيــرًا، وبــعــدهــا بــيــومــني 
ــان  ــ ــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــ قــ
أجل تطبيع عاقاتنا  العمل من  »يمكننا  إنه 
أعلنت  التي  األرمينية  الحكومة  تدريجيًا مع 
اســتــعــدادهــا للمضي قــدمــًا فــي هـــذا املــســار«. 
وبــعــدهــا بــأســابــيــع، أكـــد أردوغــــــان اســتــعــداد 
باده إلقامة عاقات دبلوماسية مع أرمينيا، 
وكشف في تصريحات في 19 سبتمبر/أيلول 
املــاضــي أن رئــيــس وزراء جــورجــيــا، إيــراكــلــي 
في  باشينيان،  برغبة  أبلغه  غاريباشفيلي، 
عقد اجــتــمــاع مــعــه. وحينها، أعـــرب أردوغـــان 
عـــن أمــلــه فـــي أن يــتــم افــتــتــاح مــمــر زانــغــيــزور 
ألذربيجان  الغربية  املناطق  بــني  يربط  الــذي 
وإقــلــيــم نــاخــيــتــشــيــفــان )الـــتـــابـــع ألذربـــيـــجـــان، 
ولكنه منفصل جغرافيًا عنها( عبر األراضي 

األرمينية، كشرط للتطبيع.
وعلى خلفية األنــبــاء عــن مــحــاوالت لتحسني 
روسيا  وتركيا، سعت  أرمينيا  بني  العاقات 
ــنــــت أنـــهـــا  ــلــ ــط، وأعــ ــ ــخـ ــ ــول عـــلـــى الـ ــ ــدخــ ــ إلــــــى الــ
تــدعــم هــذه الــجــهــود. وأشـــار وزيـــر الخارجية 
الـــروســـي، ســيــرغــي الفــــروف، فــي 3 سبتمبر/

أيلول املاضي، إلى أنه »بعد انتهاء الحرب في 
ناغورنو كاراباخ، هناك ما يدعو لفك جمود 
في  العاقات  واستعادة  السياسية،  العملية 
منطقيًا  والنقل، وسيكون  االقتصاد  مجاالت 
أن تـــســـتـــأنـــف أرمـــيـــنـــيـــا وتـــركـــيـــا جــهــودهــمــا 
لتطبيع العاقات«. وفــي إشــارة إلــى انضمام 

عن رفض يرفان اإلقرار باتفاقية قارص 1921، 
وهي االتفاقية التي رسمت الحدود بني الدولة 
السوفييتية الناشئة حينها، وتركيا، وتخلت 
فيها أرمينيا السوفييتية عن منطقتي قارص 
وأردهــــــــان الــلــتــني احــتــلــتــهــمــا اإلمـــبـــراطـــوريـــة 
الــروســيــة فــي حـــروب الــقــرن الــتــاســع عشر مع 

اإلمبراطورية العثمانية.

طريق التطبيع الطويل
ــثــــات والــــجــــهــــود لــتــطــبــيــع  ــبــــاحــ ــل املــ ــتــــواصــ تــ
 15 من  أكثر  منذ  التركية  األرمينية  العاقات 
عــام 2009،  بالنجاح في  عامًا، وكــادت تتكلل 
بعد توقيع وزيــري خارجية البلدين في ذلك 
الـــحـــني، الــتــركــي أحــمــد داود أوغـــلـــو ونــظــيــره 
األرميني إدوارد نالبنديان، على بروتوكولني 
لتسوية الخافات العميقة بني الدولتني. وبدا 
العاقات  تطبيع  مــن  كثيرًا  اقتربت  تركيا  أن 
املشكات«  »تصفير  نظرية  وفــق  أرمينيا  مع 
»العمق  كتابه  فــي  أوغــلــو  داود  التي عرضها 
االســـتـــراتـــيـــجـــي«. واتـــفـــق الـــطـــرفـــان، حــيــنــهــا، 
ــتــــراف املـــتـــبـــادل بـــالـــحـــدود الــحــالــيــة  عــلــى االعــ
القانون  اتفاقيات  حددتها  كما  البلدين،  بني 
ــة«، مــــا يـــعـــنـــي االلــــتــــزام  ــلــ الـــــدولـــــي ذات الــــصــ
عن  أرمينيا  وتخلي   ،1921 قـــارص  باتفاقية 
مطالب بإعادة منطقتي قارص وأردهــان إلى 
سيطرتها، والتوقف عن إطاق اسم »أرمينيا 
جهود  لكن  املنطقتني.  هــاتــني  على  الغربية« 
أذربــيــجــان  بــعــدمــا ضغطت  ــرت 

ّ
تــعــث التطبيع 

على تركيا، وانتقدت بحّدة سعي األخيرة إلى 
فــتــح الــحــدود مــع أرمــيــنــيــا واالنــفــتــاح عليها، 
واتهمت تركيا بخيانة شعب أذربيجان، نظرًا 
مــع بلد يحتل نحو  ألنها تريد بناء عــاقــات 
مس أراضيها، إضافة إلى كاراباخ، ويرفض 

ُ
خ

إعــادة أكثر من مليوني الجئ ومشرد نتيجة 
الحرب في التسعينيات.

ــر  ــهـ ــد انــــقــــطــــاع طــــويــــل، بـــــــرزت فــــي األشـ ــعــ وبــ
ــرة إشـــــــــارات كـــثـــيـــرة إلـــــى أن أرمــيــنــيــا  ــ ــيـ ــ األخـ
وتــركــيــا بــاتــتــا أقــــرب مــن أي وقـــت مــضــى إلــى 
الثنائية كجزء من منظومة  العاقات  تطبيع 
فــي جنوب  االســتــقــرار  تــؤّمــن  إقليمية شاملة 
ــاز. وكـــشـــفـــت تـــصـــريـــحـــات املـــســـؤولـــني  ــوقــ ــقــ الــ
األرمن واألتــراك أن أرمينيا سعت إلى تطبيع 
قــنــوات مختلفة، وذكـــر رئيس  مــع تركيا عبر 
الــوزراء األرميني نيكول باشينيان، أن باده 
تــلــقــت »بـــــوادر إيــجــابــيــة عــلــنــيــة« مــن الــجــانــب 

روســـيـــا إلــــى جــهــود الــتــطــبــيــع، قــــال املــتــحــدث 
فــاهــان  األرمـــيـــنـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
الجانب  أبلغت  بــاده  سلطات  إن  هونانيان، 
الروسي، باستعدادها لبدء تسوية العاقات 
مــع تــركــيــا مــن دون شـــروط مسبقة. وأوضـــح 
ــة »تـــــــاس« الـــروســـيـــة  ــالـ فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـ
يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي، أن روســيــا أعــربــت عن 
اســتــعــدادهــا لــدعــم عــمــلــيــة تــطــبــيــع الــعــاقــات 
بهذه  ترحب  أرمينيا  وأن  التركية،  األرمينية 
الوساطة. وشدد على أنه »ال توجد في الوقت 

الحالي مفاوضات مع تركيا«.

الحرب التي غيّرت الحسابات
مــهــدت نــتــائــج حـــرب كـــارابـــاخ الــثــانــيــة، والــتــي 
باتفاق  وانتهت  أسابيع  ستة  نحو  استمرت 
ألرمينيا،  بالنسبة  باالستسام  أشبه  ســام 
األجــــــواء لــتــغــّيــرات كــبــيــرة، وعـــــززت الــنــتــائــج 
الــعــاقــات بني  إلــى تطبيع  الــوصــول  إمكانية 
أرمينيا وتركيا وإنهاء مفاوضات ومباحثات 

بدأت منذ نحو 15 عامًا.
وقفت  كثيرة  عقبات  الــحــرب  نتائج  وأزاحــــت 
عثرة في وجه التطبيع، ومن املمكن أن تسهم 
في عدم معارضة أذربيجان لتحسني العاقات 
بني تركيا وأرمينيا. فبعد الحرب، استعادت 
بإقليم  املحيطة  املحتلة  أراضيها  أذربــيــجــان 
كــارابــاخ، وفي اإلقليم ذاتــه تتقاسم السيطرة 
مع قــوات حفظ السام الروسية، لتنتفي أول 
قــضــيــة وضــعــتــهــا تــركــيــا كـــشـــرط الســتــئــنــاف 
الثنائية  الــعــاقــات  وعــلــى صعيد  الــعــاقــات. 
بني أرمينيا وتركيا، فقد قطع الطرفان شوطًا 
كـــبـــيـــرًا مـــنـــذ 2009 فــــي حــــل مــعــظــم الــقــضــايــا 
الخافية مثل االعتراف بوحدة أراضي تركيا، 
واالعتراف باتفاقية قارص 1921، ومن املؤكد 
أن النخب في أرمينيا باتت أقرب إلى الواقعية، 
وتــرى أن بادها ال تستطيع مواجهة تركيا، 
وأنه من األفضل تحسني العاقات معها إلى 
حني توفر ظــروف مغايرة. وبــات ماحظًا أن 

على  تــركــز  لــم  الــخــارجــيــة  باشينيان  سياسة 
مــمــارســة ضــغــوط كــبــيــرة مـــن أجـــل االعـــتـــراف 
باإلبادة الجماعية لأرمن املتهمة بها تركيا 
في بدايات القرن املاضي، وأن معظم الجهود 
ــقـــوم بـــهـــا الـــجـــالـــيـــات فــي  ــذا االتــــجــــاه تـ ــ فــــي هـ
الشتات. وعليه، فإن الحكومة األرمينية يمكن 
أن تقول إنها أوفت بهذا الشرط الذي حددته 

تركيا في 2009.

عقدة ممر زانغيزور
وفتحت قرارات قمة الرئيس فاديمير بوتني 
مع نظيره األذربيجاني إلهام علييف ورئيس 
الــحــكــومــة األرمــيــنــيــة نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، يــوم 
ــام حـــل عــقــدتــني؛  ــ الــجــمــعــة املـــاضـــي، الـــبـــاب أمـ
ــنـــيـــا بــــوحــــدة أراضـــــي  ــيـ ــراف أرمـ ــ ــتـ ــ األولــــــــى اعـ
أذربيجان وسيادتها، وذلك عبر االتفاق على 
حتى  الــحــدود  لترسيم  ثنائية  لجنة  تشكيل 
األطراف  اتفاق  الحالي، والثانية  العام  نهاية 
الثاثة على مواصلة العمل لفتح جميع طرق 
املواصات. ويسهل هذا االتفاق التوصل إلى 
تــفــاهــمــات بــشــأن مــمــر زانــغــيــزور الـــرابـــط بني 
أذربيجان  أراضـــي  وبــاقــي  ناخيتشفان  إقليم 
عبر منطقة سيونيك األرمينية. وتدرك جميع 
ــــراف املــعــادلــة أن مــوافــقــة بــاشــيــنــيــان على  أطـ
التنازل عن السيادة على ممر زانغيزور يعني 
حكومته.  يسقط  أن  يمكن  سياسيًا  انــتــحــارًا 
وقــبــيــل تــوجــهــه إلـــى قــمــة ســوتــشــي األخـــيـــرة، 
طــمــأن بــاشــيــنــيــان مــواطــنــيــه بــأنــه لــن يتنازل 
أبدًا عن السيادة على املمر، وقال يوم الثاثاء 
ــول مــمــر  ــ املـــــاضـــــي، إن تـــصـــريـــحـــات بــــاكــــو حــ
زانــغــيــزور تعني أن أذربــيــجــان ال تــزال لديها 

»مطالبات إقليمية«.
ــر الــخــارجــيــة األرمـــيـــنـــي، آرارات  ــ ورفـــــض وزيـ
ــة عـــاقـــات  ــامــ ــرة إلقــ ــقــ مــــيــــرزويــــان، شــــــروط أنــ
طبيعية بني البلدين، بما فيها شق ممر عبر 
ــــي أرمــيــنــيــا لــيــربــط أذربـــيـــجـــان بــتــركــيــا.  أراضـ
ومــع إشــارتــه إلــى أن بــاده مستعدة لتطبيع 

الــعــاقــات مــع تركيا مــن دون شـــروط مسبقة 
»على الرغم من املساعدة الهائلة التي قدمتها 
الحرب على كاراباخ،  أثناء  تركيا ألذربيجان 
أسلحة  وتوفير  السياسي  بالدعم  واملتمثلة 
مقابلة  قــال ميرزويان في  أجــانــب«،  ومرتزقة 
مــع صحيفة »لــوفــيــغــارو« الــفــرنــســيــة فــي 20 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، إن »أنــقــرة 
بينها ممر يربط بني  تطرح شروطًا جديدة، 
أذربيجان ونيختشفان«. وشدد على أن »هذه 
املسألة ليست موضوعًا للنقاش إطاقًا. على 
الدول أن تسمح بالترانزيت وهي تحافظ على 
السيادة على أراضيها. جميع املواصات في 

املنطقة يجب أن تكون مفتوحة«.
ويبدو أن أرمينيا التي كانت تفضل إنهاء ملف 
روسية،  وساطة  دون  من  تركيا  مع  التطبيع 
ــــدة، أهــمــهــا  ــــررت إشـــــراك روســـيـــا ألســـبـــاب عـ قـ
تخفيف الضغوط الشعبية على الحكومة من 
قناعة  إلــى  إضافة  املتعصبني،  القوميني  قبل 
بأن العاقات الشخصية بني الرئيسني بوتني 
وأردوغان يمكن أن تسهم في إقناع تركيا في 
تخفيف شروطها بشأن ممر زانغيزور وعدم 
املــطــالــبــة بــنــزع ســيــادة أرمــيــنــيــا عــن الــطــريــق، 
واالكتفاء بضمانات لتشغيله من دون مشكات 
الروسية  الدبلوماسية  تنجح  وربــمــا  أمنية. 
في إتمام صفقة تبادل محدودة لأراضي بني 
أرمينيا وأذربيجان تحصل األولى بمقتضاها 
على مناطق من كاراباخ، والثانية على محيط 
ــح أن تــوافــق تــركــيــا عــلــى صيغ  ــ املــمــر، واألرجـ
باملوافقة  أذربــيــجــان  وتقنع  القبيل،  هــذا  مــن 
يعيد  فهو  االستراتيجية،  املمر  ألهمية  نظرًا 
لــلــمــرة األولــــــى مــنــذ أكـــثـــر مـــن قــــرن االتـــصـــال 
بطرق برية مباشرة وسكك حديد بني تركيا 
وتركمانستان  أذربيجان  في  التركي  والعالم 
وأوزبــكــســتــان وقــرغــيــزســتــان وكــازاخــســتــان، 
اقتصادية  منطقة  إنــشــاء  أمـــام  الــبــاب  ويفتح 
متكاملة بني بلدان يتجاوز حجم اقتصاداتها 

1.2 ترليون دوالر.

فرص تطبيع العالقات أقرب 
من أي وقت

)Getty/أرمن يتظاهرون دعمًا لبلدهم بحرب كاراباخ العام الماضي )ستيفانو مونتيسي

سيلتقي بيدرسن في دمشق المقداد )لؤي بشارة/ فرانس برس(

أن  إلى  كثيرة  إشــارات  األخيرة  األشهر  في  برزت  طويل،  انقطاع  بعد 
العالقات  تطبيع  إلى  مضى  وقت  أي  من  أقرب  باتتا  وتركيا  أرمينيا 
الثنائية بينهما، وسط سعي روسي إلى الدخول على الخط، مع إعالن 

موسكو دعمها للجهود في هذا اإلطار

رصد

يطالب برفع العقوبات الدولية املفروضة 
عــلــى الــنــظــام، وهـــذا مــا حـــدث فــي أعــمــال 
الجولة السادسة«. يذكر أن بيدرسن كان 
أخيرًا،  صحافية،  بتصريحات  أدلــى  قــد 
ر فــيــهــا مـــن أن االقـــتـــصـــاد الـــســـوري 

ّ
حـــــذ

يتهاوى نتيجة العقوبات، التي قال إنها 
تزيد من صعوبة إعادة البناء في الباد، 
داعيًا املجتمع الدولي إلى تحقيق تقدم 

في مسار العملية السلمية في سورية.
وبـــنّي املــصــدر أنــه »لــيــس مــن صاحيات 
ومــــهــــام املـــبـــعـــوث األمــــمــــي الـــحـــديـــث عــن 
قــضــايــا ال تــخــص الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــة واضـــحـــة،  ــيـ الــقــائــمــة عــلــى قـــــــرارات دولـ
أن  إلــــى  الفـــتـــًا   ،»2254 ــرار  ــقــ الــ وأبــــرزهــــا 
ملجلس  املتكررة  إحاطاته  فــي  بيدرسن، 
ــن الـــدولـــي، يــضــع مــســؤولــيــة الفشل  األمــ
على عاتق النظام واملعارضة، مع إدراكه 
أن الــنــظــام هـــو مـــن يــعــرقــل جــهــود األمـــم 
املتحدة. وأشار إلى أن »املبعوث األممي 
يميل دائمًا إلى جانب النظام كي يستمر 
ــي مـــهـــمـــتـــه، وفـــــي وظـــيـــفـــتـــه األمـــمـــيـــة«.  فــ
وأضـــاف »لــأســف املجتمع الــدولــي غير 
مــكــتــرث بــمــأســاة الـــســـوريـــني بــعــد مـــرور 
أكــثــر مــن 10 ســنــوات عــلــى حــدوثــهــا، لــذا 
ــداث  ــــاق بــاتــجــاه إحــ ال يـــدفـــع عــلــى اإلطــ
اخـــتـــراق مــهــم فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«. 
وقال املصدر إنه ال أمل على اإلطاق من 
خطوة  نتقدم  ولــن  الــدســتــوريــة،  اللجنة 
عــلــى طــريــق كــتــابــة الـــدســـتـــور، ولـــو بعد 
ســنــوات، ألن الــنــظــام فــي واٍد آخــر بعيدًا 
عن قرارات الشرعية الدولية، واملعارضة 
السورية تدرك ذلك، ولكن ال خيار أمامها 
إال االستمرار في هذا املسار كي يبقى لها 

تأثير، ولو بسيطًا، في املشهد السوري.
وتــوقــع املحلل السياسي رضـــوان زيــادة، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن يقابل 
بمحاضرات  »بيدرسن  النظام  مسؤولو 
عن السيادة الوطنية«، موضحًا أنه بسبب 
ذلك فإنه ليست هناك أية توقعات بحدوث 
اخــــتــــراق عــلــى أي صــعــيــد عــلــى مــســتــوى 
العملية السياسية. وكانت قد ُعقدت منذ 
أواخر 2019 ست جوالت من أعمال اللجنة 
ــم  ــن قــبــل األمـ الـــدســـتـــوريـــة، الـــتـــي أقـــــرت مـ
املتحدة في عــام 2017. إال أن نتائج هذه 
الجوالت كانت صفرًا، بسبب عدم وجود 
ضغوط دولية جدية على النظام للذهاب 
ويعتمد  الــســيــاســيــة.  العملية  فــي  بــعــيــدًا 
وفــد النظام الــســوري إلــى جــوالت اللجنة 
ــلـــة لــحــرف  الــــدســــتــــوريــــة أســــلــــوب املـــمـــاطـ

اللجنة عن مهامها الرئيسية.

انعقاد  املعارضة،  طــرف  من  التفاوضية 
الـــجـــولـــة املــقــبــلــة مـــن مــبــاحــثــات الــلــجــنــة 
ــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن  ــتــــوريــــة فــــي الـ الــــدســ
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املــقــبــل. وحـــول 
األثر املتوقع لزيارة بيدرسن إلى دمشق 
على العملية السياسية، أشار العريضي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إلى أنه 
فــي تحريك  تــــؤدي دورًا  أن  املــمــكــن  »مـــن 
بتثاقل  »ولــكــن  الــعــمــلــيــة«، مضيفًا:  هـــذه 
ومــن دون وضــع الــنــقــاط على الــحــروف، 

سيكون حراكًا با نتيجة«.
من  املشكلة  الــدســتــوريــة  اللجنة  وكــانــت 
ــعـــارضـــة واملــجــتــمــع املـــدنـــي،  الـــنـــظـــام واملـ
واملنوط بها وضع دستور جديد للباد، 
األول  أكتوبر/ تشرين  فــي 18  قــد عقدت 
املــاضــي جــولــة ســادســة، انتهت بالفشل 
كــســابــقــاتــهــا. ويــســود اعــتــقــاد بـــأن األمــم 
املـــتـــحـــدة تــــحــــاول تـــرحـــيـــل اإلعــــــــان عــن 
السورية  للقضية  حلول  بإيجاد  فشلها 
ت النظام، نظرًا لغياب بدائل، 

ّ
بسبب تعن

التفاوضي  أستانة  مسار  أن  خصوصًا 
ــر، دفــع الــنــظــام إلى  لــم يستطع، هــو اآلخـ
الــتــعــاطــي اإليـــجـــابـــي مـــع جـــهـــود إيــجــاد 
ــــح  تـــســـويـــة لـــلـــصـــراع فــــي الــــبــــاد. وأوضـ
مصدر فــي وفــد املــعــارضــة الــســوريــة إلى 
ــل 

ّ
مــفــاوضــات الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، فــض

عــدم ذكــر اســمــه، فــي حديث مــع »العربي 
أن مــحــاوالت املبعوث األممي  الــجــديــد«، 
فائدة«.  »بــا  الدستورية  اللجنة  إلحياء 
ولفت إلى أن »النظام ال يمكن أن يعطي 
قــائــم على جمع  مــن سلطته، ألنــه  شيئًا 
الــســلــطــات كلها بــيــده، وأي تـــنـــازل، ولــو 
بسيطًا، كفيل بزعزعته ومن ثم سقوطه«. 
 »الـــنـــظـــام يستغل 

ّ
ــإن ــ ووفـــقـــًا لــلــمــصــدر فـ

الــلــجــنــة الــدســتــوريــة لــصــالــحــه، إذ منع 
املبعوث األممي من زيارة دمشق قبل أن 

أمين العاصي

ــبــــذل املــــبــــعــــوث األمــــمــــي الــــخــــاص إلـــى  يــ
ــهـــودًا جــديــدة  ــة غــيــر بـــيـــدرســـن جـ ســـوريـ
أمـــام جــولــة سابعة من  الــطــريــق  لتمهيد 
املنوط  الــدســتــوريــة،  اللجنة  مــفــاوضــات 
بــهــا وضــــع دســـتـــور جــديــد لــلــبــاد، لكن 
إلـــى نتائج،  املــتــوقــع أن تفضي  مــن غــيــر 
ال سيما بعدما أظهرت مجريات الجولة 
مراوغته،  في  النظام  استمرار  السادسة 
وعدم نّيته االنخراط في أي حل سياسي 
ــيـــق قـــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة  ــبـ حـــقـــيـــقـــي وتـــطـ

الدولية ذات الصلة بالقضية السورية.
ــن«، الـــتـــابـــعـــة  ــ ــ ــوطـ ــ ــ ــلـــت صـــحـــيـــفـــة »الـ ــقـ ونـ
لـــلـــنـــظـــام، أمــــــس األحـــــــــد، عـــــن »مــــصــــادر 
دبــلــومــاســيــة عــربــيــة فــي دمــشــق« قولها 
ــرر وصــــــول بــــيــــدرســــن، غـــدًا  ــقــ ــن املــ إنـــــه مــ
الـــــثـــــاثـــــاء، فـــــي زيــــــــــارة إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
السورية تستمر يومني. وبّينت املصادر 
ــمـــــي ســـيـــلـــتـــقـــي وزيـــــر  ــعــــوث األمـــ ــبــ املــ أن 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة الــنــظــام فيصل 
إمكانية عقد جولة  املــقــداد، »للبحث في 
ســابــعــة مـــن اجــتــمــاعــات لــجــنــة مــنــاقــشــة 
نهاية  قبل  جنيف،  في  الدستور  تعديل 
هذا العام«. إال أن املصادر رجحت أن يتم 
تــأجــيــل هـــذه الــجــولــة إلـــى مــا بــعــد أعــيــاد 
املــيــاد ورأس الــســنــة، وربــمــا إلـــى مطلع 

فبراير/ شباط املقبل، وفق الصحيفة.
وكان املبعوث األممي قد تباحث هاتفيًا 
السبت املاضي مع كبير مساعدي وزير 
السياسية  للشؤون  اإليــرانــي  الخارجية 
الـــخـــاصـــة عــلــي أصـــغـــر خـــاجـــي الــعــمــلــيــة 
السياسية في سورية. من جانبه، توقع 
يحيى الــعــريــضــي، وهــو املــتــحــدث باسم 
هيئة التفاوض لقوى الثورة واملعارضة 
السورية، التي تشرف على سير العملية 

بيدرسن في دمشق مجددًا
عبث سياسي لتأجيل إعالن الفشل

يواصل المبعوث 
األممي غير بيدرسن، 

الذي يزور دمشق 
غدًا، محاوالته 

إلحداث خرق في 
جدار مماطلة النظام 
في موضوع اللجنة 

الدستورية

مهلة مفتوحة للفصل في الطعون ضد قرارات سعيّد؟الرئيس التونسي وإلغاء وزارة الحكم المحلي: تغيير الدستور بالتدرج
صالح الدين الجورشي

الرئيس  لقرار  الرافضة  الفعل  ردود  توالت 
التونسي قيس سعّيد املتعلق بحذف وزارة 
الحكم املحلي، وإلحاق صاحياتها بوزارة 
الداخلية، بما في ذلك ما يتعلق بالبلديات 
ــن الـــجـــدل  املـــنـــتـــخـــبـــة. قــــــرار أثــــــار الـــكـــثـــيـــر مــ
واملــخــاوف، ألنــه يعيد األمـــور إلــى مــا كانت 
ــثــــورة، عــنــدمــا كـــانـــت الــســلــطــة  عــلــيــه قــبــل الــ
الــشــؤون املحلية من  املــركــزيــة تــشــرف على 
اليوم  أصبحت  التي  الداخلية  وزارة  خــال 
ــذا يــعــنــي أن  فـــي يـــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة. هـ
ــاء الــفــصــل  ــغـ رئـــيـــس الــــدولــــة يــتــجــه نــحــو إلـ
الــســابــع مــن الــدســتــور )الـــذي تــطــّرق للحكم 
املـــحـــلـــي( مـــن دون االســـتـــنـــاد إلــــى أي نــوع 
مــن أنــــواع االســتــشــارة والـــشـــراكـــة. فــمــا هي 
دالالت هذه الخطوة؟ وما هي انعكاساتها 

االستراتيجية في املستقبل؟
إلى  السابع من دستور 2014  الباب  تطّرق 
الــســلــطــة املــحــلــيــة، واعــتــبــرهــا ســلــطــة تــقــوم 
عــلــى الــامــركــزيــة الــتــي تــتــكــون مــن بلديات 
ــم. وتـــتـــمـــتـــع الـــجـــمـــاعـــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــات وأقـ ــهـ ــ وجـ
»االســتــقــالــيــة اإلداريــــــة واملــالــيــة  املــحــلــيــة بـــ
وتدير املصالح املحلية وفق التدبير الحر«، 
عبر مجالس منتخبة »انتخابًا عامًا، حرًا، 

مباشرًا، سريًا، نزيهًا وشفافًا«.
بر هذا الباب من االنجازات الثورية 

ُ
لقد اعت

ــام تــغــيــيــر جــوهــري  الــتــي فــتــحــت املـــجـــال أمــ
الــذي كــان يدير البلد  في النظام السياسي 
بطريقة مركزية مفرطة للغاية. لهذا، رحبت 
الدول الديمقراطية بهذا املنعرج في الشأن 

تونس ـ آدم يوسف

ــبــر 
ُ
يــتــزايــد قــلــق الــطــبــقــة الــســيــاســيــة مــمــا اعــت

تـــأخـــرًا مـــن املــحــكــمــة اإلداريــــــــة فـــي الـــبـــت في 
الطعون وطلبات وقف تنفيذ قرارات الرئيس 
واملتعلقة  وإبطالها،  سعيد  قيس  التونسي 
ــع الــحــصــانــة  ــ ــ ــبــــرملــــان ورفـ بــتــجــمــيــد عـــمـــل الــ
عـــن نـــوابـــه ووقــــف أجـــورهـــم وتــعــلــيــق العمل 
بـــالـــدســـتـــور. وتـــضـــاعـــفـــت مــــخــــاوف الـــنـــواب 
واملـــحـــامـــني والـــطـــاعـــنـــني فـــي قـــــــرارات سعيد 
بعد مــرور أكثر من شهر على تاريخ الطعن 
في قــراراتــه، معتبرين أنــه جــرى تجاوز أجل 
الشهر املــحــدد فــي الــقــانــون، وســط هواجس 
مـــن وجــــود ضــغــوط ســيــاســيــة عــلــى الــقــضــاء 
الــشــعــب،  بــمــجــلــس  الــنــائــبــة  وقـــالـــت  اإلداري. 
النهضة،  بحركة  القانونية  اللجنة  ورئــيــس 
»الـــعـــربـــي  فــــريــــدة الـــعـــبـــيـــدي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الـــجـــديـــد«، إنـــهـــا »تــقــدمــت بــثــاثــة )قــضــايــا( 
طعون وطلبات وقف تنفيذ، تتعلق بالقرارات 

الــعــام الــتــونــســي. وألنــهــا مــدركــة لصعوبة 
االنتقال من نظام مركزي إلى آخر ال مركزي، 
ــــى جــانــب  ــــذه الــــــــدول، إلـ ــــرر الـــعـــديـــد مــــن هـ قـ
أشكال  مختلف  تقديم  ــــي،  األوروبـ االتــحــاد 
الــدعــم بــمــا فــي ذلـــك الــدعــم املـــالـــي، مــن أجــل 
ــان مــن الطبيعي  إنــجــاح هـــذه الــتــجــربــة. وكـ
البداية بسبب  فــي  التجربة  هــذه  تتعثر  أن 
عوامل عديدة، لكن الذين ساعدوا املحاولة 
كــانــوا يــدركــون بــأنــهــا ليست هــيــنــة، وأنــهــا 
ستتعرض لصعوبات وعوائق عديدة، لكن 
عليها أن تصمد، ألن تداعياتها اإليجابية 
أكــثــر بــكــثــيــر مـــن جــوانــبــهــا الــســلــبــيــة. على 
هــذا األســـاس، تم تقديم مساعدات ضخمة 
ــة وأيــــضــــًا ملــنــظــمــات  ــقـ ــابـ لـــلـــحـــكـــومـــات الـــسـ
املــجــتــمــع املـــدنـــي مـــن أجـــل تــوفــيــر الــظــروف 

املائمة لنجاح هذه التجربة.
السلطة  بفكرة  مقتنع  غير  أن سعّيد  يبدو 
املركزية،  السلطة  عــن  واستقالها  املحلية 
أو على األقل ينظر إليها من زاوية مختلفة. 
ولعله ينطلق من التعثر الواضح للبلديات 
الـــتـــي أصــبــحــت مــجــالــســهــا مــنــتــخــبــة، لكن 
العديد منها وقعت فــي فــخ األحـــزاب، وهو 
نحو  دفعها  مما  يفشل،  بعضها  جعل  مــا 
حصلت  التي  الصراعات  نتيجة  االستقالة 
بسبب ضعف  أو  الــحــزبــيــة،  مكوناتها  بــني 
بــنــاء عليه، يسعى  لــدى رؤســائــهــا.  الخبرة 
الرئيس نحو إقصاء األحزاب من البلديات 
كما أقصاها من البرملان. في املقابل، يعمل 
بديل  بنظام  السياسي  النظام  تغيير  على 
يـــقـــوم عــلــى فـــكـــرة املـــجـــالـــس املــحــلــيــة الــتــي 
سيتم انتخابها على أساس انتخاب األفراد 

ق أحــد أهـــداف ثــورة 
ّ
مــن الدستور الــذي حق

الحرية والــكــرامــة، فكان قــرار إلــغــاء الـــوزارة 
نكوصًا إلى صور املركزية الشديدة للسلطة 

واالستبداد«.
أمـــا رئــيــس الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــبــلــديــات، 
عدنان بوعصيدة، فاعتبر أنه »تم التنصل 

الــادســتــوريــة والــاقــانــونــيــة الــتــي اتــخــذهــا 
تموز  يوليو/   25 منذ  قيس سعيد  الرئيس 
الــــ 80 من  الــفــصــل  املــاضــي، وذلـــك ملخالفتها 
الدستور الذي اعتمده إلعان هذه القرارات«.
التي  القانونية  األســانــيــد  العبيدي  وعـــددت 
ــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا سعيد  تــبــني بــطــان الـ
ــا، بـــخـــصـــوص تــعــلــيــق  ــتــــهــ ــتــــوريــ وعــــــــدم دســ
أعــمــال الــبــرملــان، ورفـــع الحصانة عــن نــوابــه، 
ووقــــف مــنــحــهــم، ومـــا تــرتــب عــنــه مـــن تعطل 
ملــــرافــــق الــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا الـــدســـتـــوريـــة 
املـــنـــتـــخـــبـــة، وإضــــــــرار بــــاألشــــخــــاص. وأبـــــدت 
ــا مـــــن إمـــكـــانـــيـــة وجـــــود  ــهـ الـــعـــبـــيـــدي تـــخـــوفـ
ضـــغـــوط ســيــاســيــة عــلــى املــحــكــمــة اإلداريـــــــة، 
ومــن الــتــدخــل فــي الــقــضــاء عــمــومــًا، متسائلة 
عن أسباب عــدم البت في هــذه الطلبات ذات 
شهر  بأجل  املضبوطة  االستعجالي  الطابع 
حــســب قــانــون املحكمة اإلداريـــــة، مــعــربــة عن 
أثبت نجاعته  الــذي  اإلداري  بالقضاء  ثقتها 
ونزاهته زمن االستبداد )حكم بن علي(، من 
ــداره ألحــكــام كــانــت ضــد توجهات  خــال إصــ

النظام الحاكم.
 عـــن 15 

ّ
وتــلــقــت املــحــكــمــة اإلداريـــــــة مـــا ال يـــقـــل

طعنًا في األمر الرئاسي رقم 117 الصادر في 
املتحدث  وأوضــح   .2021 أيلول  22 سبتمبر/ 
الــرســمــي بــاســم املــحــكــمــة عــمــاد الــغــابــري في 
ــيـــة، يـــوم  ــتـــونـــسـ تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة األنـــــبـــــاء الـ
الــخــمــيــس املــــاضــــي، أن »مـــضـــامـــني الــطــعــون 
املقدمة للمحكمة اإلدارية، منها ما تعلق بعدم 
شرعية األمر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما 
ــرار الــفــصــول  ــ تــعــلــق بــبــعــض أحــكــامــه عــلــى غـ
الــحــصــانــة ووضـــع حــد للمنح  املتصلة بــرفــع 

ــازات املـــســـنـــدة إلــــى أعـــضـــاء مجلس  ــيــ ــتــ واالمــ
نواب الشعب املعلقة أشغاله منذ 25 يوليو/ 
تــمــوز املــاضــي، وإعــــان تفعيل الــفــصــل الــــ 80 
مـــن الــدســتــور واتـــخـــاذ تــدابــيــر اســتــثــنــائــيــة«. 
وصدرت الطعون في أغلبها عن نواب البرملان 
املــعــلــقــة أشـــغـــالـــه، إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن نـــواب 
املــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي، الـــذيـــن قــدمــوا 
أســاســًا طــعــونــًا فــي األمـــر الــرئــاســي عـــدد 117 
اإلداريـــة بصدد  املحكمة  أن  إلــى  برمته، الفتًا 
ــراء الــتــحــقــيــقــات الـــازمـــة بــخــصــوص هــذه  ــ إجـ
الطعون للبت فيها وإصدار األحكام بشأنها.

»الـــعـــربـــي  ـــ ــــس األحــــــــد، لـ وأكـــــــد الــــغــــابــــري، أمــ
ــار اإلجـــــرائـــــي مــعــلــوم،  ــ ــــسـ الــــجــــديــــد«، أن »املـ
يخضع إلجــراءات التحقيق، وستتم مراسلة 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة لــيــتــم الــتــقــصــي حـــول  رئــــاســ
املــلــفــات، وعــنــدمــا تتهيأ وتجهز سيتم  هــذه 
الــبــت فــيــهــا. ال مــفــر مــن ذلــــك«. ولــفــت إلـــى أن 
آجــال استنهاضية،  للبت هــي  الشهر  »آجـــال 
 يترتب 

ً
ــا ويــمــكــن تـــجـــاوزهـــا، فــهــو لــيــس أجــ

عــنــه ســقــوط الــطــعــن، بــل أجـــل لــحــث القاضي 
ــرب األوقــــــات، كما  عــلــى الــنــظــر والـــبـــت فـــي أقــ
املــلــفــات«، وتــابــع: »هناك  أنــه مرتبط بتهيئة 
امللفات، وهي  بهذه  دوائــر قضائية متعهدة 

التي تقدر متى تكون جاهزة«. وبنّي املتحدث 
بـــاســـم املــحــكــمــة اإلداريــــــــة أن »هـــــذه املــســألــة 
ليست بالهينة، وهي مسألة حساسة تتطلب 
الــتــدقــيــق والــتــقــصــي والــبــحــث فــي األســانــيــد 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــهـــذه األوامــــــــــر، وفـــــي الـــقـــوانـــني 
ــــول املـــخـــاوف من  ــة«. وحـ ــارنـ ــقـ والـــتـــجـــارب املـ
وجود ضغوط في هذا امللف، أكد الغابري أنه 
»لم يَر ضغوطًا، وأن امللف القضائي في حد 
إلــى »حساسية  ذاتــه مصدر ضغط«، مشيرًا 
 في حد ذاته، باعتباره 

ً
امللف الذي يمثل ثقا

باملجتمع  ويتعلق  السياسية  الحياة  ينظم 
في هذه الفترة وبمصير الدولة«.

ــان الــغــابــري قــد فــّســر فــي تــصــريــح سابق  وكـ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــســار الــنــظــر فـــي هــذه  لـــ
: »بالنسبة إلى الطعون املتعلقة 

ً
امللفات، قائا

باألمر الرئاسي عدد 80 فقد تقدمت في إطار 
من  و40   39 للفصلني  طــبــقــًا  تــنــفــيــذ،  إيـــقـــاف 

قانون املحكمة اإلدارية«.
أن  الغابري  بــنّي  القضايا،  وعــن مصير هــذه 
هــــذه الــطــلــبــات والــشــكــايــات »ســيــنــظــر فيها 
إطــار  فــي  اإلداريـــــة  للمحكمة  األول  الــرئــيــس 
مــا يسمى الــقــضــاء االســتــعــجــالــي«. وأوضـــح 
تـــســـتـــدعـــي مــبــدأ  الــــغــــابــــري »أن اإلجـــــــــــراءات 
املــواجــهــة بــني األطــــراف )الــشــاكــي واملشتكى 
ـــات، وهــــــي إجـــــــــراءات  ــراســــ عـــلـــيـــه( وبــــــني املـــــ

تستوجب التمديد«.
وحول اختصاص املحكمة اإلدارية في إيقاف 
ــرارات الــرئــيــس مــن عــدمــه، أكـــد الــغــابــري أن  قــ
»اإلقـــــرار بــاخــتــصــاص املــحــكــمــة اإلداريـــــة من 
عدمه يبت فيه القضاء اإلداري، الذي ال يمكن 
استباق أعماله وجلساته«، بحسب تفسيره.

ــيـــة، لــتــصــبــح هـــذه  ولـــيـــس الــــقــــوائــــم الـــحـــزبـ
املجالس مصدر القرار والتشريع عن طريق 
رفع املطالب املحلية إلى املجالس الجهوية 
الــتــي بـــدورهـــا تــحــولــهــا بــعــد املــنــاقــشــة إلــى 
املجلس الوطني أو البرملان. بهذه الطريقة، 
تصبح البلديات ملغاة أو على األقــل تفقد 
ــــى هــيــئــات  قــيــمــتــهــا الـــحـــالـــيـــة، وتـــتـــحـــول إلـ

مساعدة على تنفيذ مسائل جزئية.
املحلية  الـــشـــؤون  وزارة  إلـــغـــاء  ــرار  قــ ــار  ــ وأثـ
وإلــــحــــاق صــاحــيــاتــهــا بـــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
السياسية.  واألحـــزاب  املــدنــي  املجتمع  قلق 
إذ اعــتــبــرتــه حــركــة الــنــهــضــة فـــي بــيــان لها 
الرئيس  أن   

ً
»قـــرارًا خطيرًا«، مضيفة أخــيــرًا 

قــام »بــمــصــادرة للباب السابع  الــقــرار  بهذا 

ــة«. وأضــــــاف  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــــامـ ــن دعــــــم مــــســــار الـ ــ مـ
الشؤون  إلحاق هياكل  في  ليس  »اإلشــكــال 
املحلية بوزارة الداخلية، بل في إلغاء مسار 

الامركزية وخسارة املكسب«.
املتضرر  املدني  املجتمع  منظمات  وتعتبر 
األكبر من قــرار سعّيد، بحكم أن هذا القرار 
ـــزعـــت مــنــهــا بعد 

ُ
يــعــيــد لــلــداخــلــيــة ســلــطــة ن

الثورة، لهذا تساءلت العديد من الجمعيات، 
من بينها املنتدى االقتصادي واالجتماعي، 
فــي بــيــان مشترك حــول »مــا إذا كــانــت هذه 
الخطوة تمهد لقبر مسار الامركزية وعدم 
دفعه إلى التقدم من خال استكمال مختلف 
مــكــونــاتــه«. واعــتــبــرت فــي الــبــيــان نفسه أن 
ل فرصة 

ّ
الــامــركــزيــة »مثلت ومــا زالـــت تمث

لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الـــعـــادلـــة بــــني مــخــتــلــف 
الديمقراطية  ملمارسة  إطــار  وهــي  الجهات، 
 أن »تقييم 

ً
التشاركية بشكل فعلي«، مبينة

املـــســـار يــجــب أن يــكــون بــصــفــة مــوضــوعــيــة 
من خال تحليل كافة نقاط قوته وضعفه، 

ومدى مساهمة كل طرف في إنجاحه«.
هـــكـــذا، تــتــعــدد األســـبـــاب واملــــؤشــــرات الــتــي 
جــعــلــت جــهــات كــثــيــرة تــطــرح أســئــلــة حــول 
مــســتــقــبــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة. آخـــر 
 International« مـــنـــظـــمـــة  ــهــــات  الــــجــ هــــــذه 
IDEA« ومــقــرهــا فـــي اســتــوكــهــولــم، والــتــي 
ــــت تـــــــونـــــــس فــــــــي تـــــقـــــريـــــرهـــــا حـــــول  ــفـ ــ ــنـ ــ صـ
2021 ضمن  لــســنــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات  واقـــــع 
الــديــمــقــراطــيــات الــهــشــة، فـــي وقــــت »تــشــهــد 
املستوى  على  الديمقراطية  مــؤشــرات  فيه 
العاملي تراجعًا منذ سنة 2016«، وفق هذا 

التقرير الذي تعده املنظمة سنويًا. )Getty/قرار سعيّد يمس الفصل السابع من الدستور )شاذلي بن إبراهيم

متابعةتقرير

يسعى قيس سعيّد 
إلى إقصاء األحزاب 

من البلديات 

نفى المتحدث باسم 
المحكمة وجود أي 

ضغوط سياسية

ال موعد محددًا لدى 
المحكمة اإلدارية في 

تونس للبت في الطعون 
وطلبات وقف تنفيذ 

قرارات الرئيس قيس سعيد 
وإبطالها باعتبار أّن »آجال 

الشهر يمكن تجاوزها«
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سياسة

ليست كل الصفقات التي 
تتم بين القاهرة وباريس 

يتم اإلعالن عنها

القاهرة ـ العربي الجديد

اســتــبــعــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
يــتــســبــب  أن  وفـــرنـــســـيـــة  ـــصـــريـــة  م
ــد، عــــن اتـــهـــام  ــ ــ الـــكـــشـــف، أمـــــس األحـ
القضاء الفرنسي لشركة »نيكسا تكنولوجي« 
»التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري«  بـ
جـــــــراء بـــيـــع مــــعــــدات ونــــظــــم مـــراقـــبـــة لــلــنــظــام 
ــعـــاقـــات بـــن الــقــاهــرة  ــري، فـــي تـــوتـــر الـ املــــصــ

وباريس.
وبــحــســب مــصــدريــن مــطــلــعــن عــلــى الــقــضــيــة، 
أحـــدهـــمـــا قـــضـــائـــي، تــحــدثــا لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
بـــــرس«، فــــإن االتـــهـــام صــــدر فـــي 12 أكــتــوبــر/ 
تشرين األول املاضي. وأصدرت القرار قاضية 
الــتــحــقــيــق املــكــلــفــة بــالــتــحــقــيــقــات بــعــد حــوالــى 
أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذين 
ومـــســـؤولـــن فـــي الــشــركــة بــاملــلــف ذاتـــــه، فيما 
رفــض محامي »نيكسا تكنولوجي« فرنسوا 

زيمراي اإلدالء بأي تعليق.
وجـــاء االتــهــام بعد كشف مــوقــع »ديسكلوز« 
االستقصائي الفرنسي في 22 نوفمبر الحالي 
عن تفاصيل ما اعتبره »مساهمة فرنسا في 
أعمال )الرئيس املصري( عبد الفتاح السيسي 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، عـــبـــر قـــصـــف مـــدنـــيـــن عــلــى 
الحدود مع ليبيا بدعوى أنهم إرهابيون، من 

خال انحراف عملية الدعم االستخباراتي«.
ــادر الــدبــلــومــاســيــة املــصــريــة  ووصـــفـــت املــــصــ
»العربي الجديد«  والفرنسية التي تحدثت لـ
»االستراتيجية  العاقة بن فرنسا ومصر بـ

عــنــهــا، فــهــنــاك صــفــقــات تسليح تــجــرى بــدون 
إعــان«. ولفت إلــى أن »العاقات االقتصادية 
بـــــن مـــصـــر وفــــرنــــســــا ال تـــقـــتـــصـــر فـــقـــط عــلــى 
صــفــقــات الــــســــاح، إذ تــشــمــل أيـــضـــا مــجــاالت 
مــدنــيــة أخـــــرى كــقــطــاع الـــنـــقـــل، مــثــل مــشــروع 
قــطــارات »املــونــوريــل« )لــربــط القاهرة الكبرى 
بــالــعــاصــمــة اإلداريــــــــة( الــــذي يــتــولــى إنــشــاءه 
الفرنسيون، وهــو مــشــروع - بحسب مــا أكــده 
خـــبـــراء فـــي الـــطـــرق والــنــقــل - ال تــحــتــاج إلــيــه 
مصر بأي شكل من األشكال، وسيثقل موازنة 
الــــدولــــة بـــأعـــبـــاء كـــبـــيـــرة. هــــذا بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الــقــطــار الــكــهــربــائــي الــفــرنــســي فــائــق الــســرعــة 
»تــي جــي فــي« والـــذي تصنعه شركة ألستوم 
الفرنسية لصالح مصر، ويربط القاهرة في 

الشمال بأسوان في الجنوب«.
وتابع املصدر أن »ما من شأنه أن يؤثر على 
ــــذي يــتــلــقــاه  الـــدعـــم الــســيــاســي والــعــســكــري الـ
الــنــظــام املــصــري مــن فــرنــســا والــــدول الغربية 

األخــــرى، هــو التهديد املستمر الـــذي يوجهه 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي للغرب 
فـــي مــســألــة املـــهـــاجـــريـــن، والــــــذي يـــــردد دائــمــا 
على أســمــاع الــزعــمــاء الغربين أنــه يحميهم 
من موجات من الهجرة غير النظامية، وهي 
ــــؤرق الـــغـــرب بـــشـــدة وخــاصــة  املـــســـألـــة الـــتـــي تـ
فــي هــذا األيـــام التي يقبع فيها الجــئــون على 
الــحــدود الــبــيــاروســيــة الــبــولــنــديــة«. وأضـــاف 
املــصــدر أن »الــنــظــام املــصــري يقوم بــدور مهم 
بالنسبة لفرنسا في ملفات أخرى أهمها امللف 
الليبي«، مشيرًا إلى »تأكيد السيسي على قوة 
ــات املــصــريــة الفرنسية  ــعــاق واستراتيجية ال
 عـــلـــى الــصــعــيــد 

ً
ــة ــافــــة، خــــاصــ فــــي املــــجــــاالت كــ

السياسي واالقتصادي والعسكري«، وإعرابه 
عــن »الــحــرص عــلــى اســتــمــرار الــعــمــل املشترك 
من أجل تعميق الشراكة املصرية الفرنسية« 
وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر باريس 
الــدولــي حــول ليبيا، في 12 نوفمبر/ تشرين 

الثاني الحالي.
مــن جــهــتــه، قـــال حــقــوقــي مــصــري، رفـــض ذكــر 
اسمه خوفا من املاحقة األمنية، إنه متفائل 
»بـــاتـــهـــام الـــقـــضـــاء الـــفـــرنـــســـي شـــركـــة نــيــكــســا 
تــكــنــولــوجــي الــفــرنــســيــة، الــتــي بــاعــت مــعــدات 
مراقبة لنظام السيسي وساعدته في اعتقال 
ــال تــعــذيــب  ــمــ ــي أعــ ــتـــواطـــؤ فــ ــالـ مــــعــــارضــــن، بـ
واخــتــفــاء قــســري، بعد الشكوى التي قدمتها 

ــيــة لحقوق اإلنــســان  ــدول منظمة الفيدرالية ال
ورابطة حقوق اإلنسان بدعم من مركز القاهرة 

لدراسات حقوق اإلنسان في عام 2017«.
»العربي الجديد« أن »من  وأضــاف املصدر لـ
شأن تلك القضية أن تضغط على الفرنسين 
ــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، وتـــغـــّيـــر من  ــرئـ والـ
ــام املــــصــــري، وبــخــاصــة  ــظـ ــنـ ــع الـ تــعــامــلــهــم مــ
الــرئــيــس الــســيــســي، وتــدلــيــلــه وتــقــديــم الــدعــم 
 عـــن الــضــغــط عليه 

ً
غــيــر املـــشـــروط لـــه، فــضــا

بملف حقوق اإلنــســان، األمــر الــذي سيجبره 
على تخفيف القيود املفروضة على املجتمع 
ــر، واإلفـــــــــراج عــــن املــعــتــقــلــن  املــــدنــــي فــــي مـــصـ

السياسين«.
ــورة الــتــي  ــ ــذكــ ــ ــمـــات الــــثــــاث املــ ــنـــظـ وكــــانــــت املـ
ــنـــدت إلـــــى تــحــقــيــق  ــتـ ــد اسـ ــكـــوى قــ قـــدمـــت الـــشـ
ملجلة »تــيــلــيــرامــا« الــفــرنــســيــة، كــشــف عــن بيع 
ــام تــنــصــت بــقــيــمــة عـــشـــرة مـــايـــن يـــورو  »نـــظـ
ملــكــافــحــة -رســـمـــيـــا- اإلخـــــــوان املــســلــمــن«، في 
ــــارس/ آذار 2014. ويــتــيــح نــظــام التنصت  مـ
ــبـــرو«، إمــكــانــيــة تعقب  ــريـ ــيـ هـــــذا، املــســمــى »سـ
االتــصــاالت اإللكترونية لهدف مــا، من عنوان 
ــاتـــف عــلــى سبيل  بـــريـــد إلــكــتــرونــي أو رقــــم هـ
ــثــــال. واتـــهـــمـــت املــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة  املــ
هـــذا الــبــرنــامــج بــأنــه خـــدم مــوجــة الــقــمــع ضد 
مــعــارضــي الــســيــســي، والـــتـــي أســـفـــرت حسب 
مــركــز الــقــاهــرة لــدراســات حــقــوق اإلنــســان عن 
»أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر«. 
وهــدف التحقيق الــذي أجـــراه »قطب الجرائم 
ضــد اإلنــســانــيــة« فــي املــحــكــمــة الــقــضــائــيــة في 
بــاريــس، إلــى تحديد مــا إذا كــان يمكن إثبات 

صلة بن استخدام نظام املراقبة والقمع.
»العربي  وقال الحقوقي املصري الذي تحدث لـ
الجديد« إن »فضيحة اتهام الشركة الفرنسية 
بالتواطؤ فــي مساعدة النظام املــصــري على 
تعذيب وإخفاء واعتقال املعارضن، جاءت في 
الوقت املناسب، لتكشف زيف ادعاءات النظام 
املــصــري بأنه يحترم حقوق اإلنــســان«. ولكن 
ــم يخف الحقوقي املصري  فــي الــوقــت ذاتـــه، ل
قلقه مــن أن تـــؤدي الــعــاقــات االقــتــصــاديــة، ال 
سيما في مجال التسليح بن النظام املصري 
ــــى »غـــــض الـــطـــرف  والـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إلـ
عــن انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان املمنهجة في 
مصر«. وأشــار في السياق إلــى التقرير الذي 
نشرته صحيفة »لوموند« الفرنسية قبل أيام، 
وقــالــت فــيــه إن »الــســيــســي يــعــّد زبــونــا ثمينا 
لقطاع صناعة األسلحة الفرنسية، األمر الذي 
يــعــّد أحـــد أبــــرز األســـبـــاب الــتــي تــدفــع بــاريــس 
إلى غض الطرف عن القمع السياسي الشامل 
الـــذي حــرض عليه ديكتاتور الــقــاهــرة«، وفق 

تعبير الصحيفة.

بعد اتهام شركة »نيكسا« 
الفرنسية أمس »بالتواطؤ 

بأعمال تعذيب« في 
قضية بيع معدات 

مراقبة لمصر، ال يتوقع 
أن يؤثر ذلك على مجرى 

العالقات بين باريس 
والقاهرة اللتين ترتبطان 

بصفقات بمجاالت 
عدة، أهمها في مجال 

التسليح الذي يتوقع أن 
يزداد نموًا

مصر احتلت المرتبة الثالثة في قائمة صادرات المعدات الحربية الفرنسية )لويك فينانس/فرانس برس(

عــلــى كـــل املــســتــويــات: األمــنــيــة واالقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة، والــتــي يــصــعــب أن تــتــأثــر بتلك 
القضية )نيكسا تكنولوجي( التي نظر فيها 

القضاء الفرنسي«.
ــلـــومـــاســـي مــصــري  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال دبـ
»الــعــربــي  ــه، لـــ ــمـ ــر اسـ ــابـــق، تــحــفــظ عــلــى ذكــ سـ
الجديد«، إن »باريس قد تستغل القضية في 
عاقتها التجارية مع مصر، التي تعتبر من 
أكبر مستوردي األسلحة من فرنسا، وتضغط 
أكثر على النظام من أجل الدخول في صفقات 

ساح وصفقات اقتصادية أكبر معها«.
مع العلم أن مصر احتلت املرتبة الثالثة في 
قــائــمــة صــــادرات املــعــدات الــحــربــيــة الفرنسية 
بــأكــثــر مــن 6.6 مــلــيــارات يــــورو، فــي املبيعات 
خــــال الـــفـــتـــرة مـــن 2011 إلــــى 2020، بحسب 

أحدث تقرير ملجلس الشيوخ الفرنسي.
وداخـــلـــيـــا فـــي فــرنــســا، قــــال املـــصـــدر نــفــســه إن 
»الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة والـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
ــرون يــســتــطــيــعــان تـــبـــريـــر مــوقــفــهــمــا فــي  ــاكــ مــ
الــقــضــيــة أمـــام الــقــضــاء والـــــرأي الــعــام بأنهما 
فــعــا ذلــــك مـــن أجــــل مــصــالــح فــرنــســا الــعــلــيــا، 
ــن مـــورســـت  بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـــتـــحـــقـــق بـــــأن مــ
ضدهم أعمال تعذيب وإخفاء قسري واعتقال 
ليسوا مــواطــنــن فرنسين، بــل هــم جماعات 
إرهـــابـــيـــة عـــانـــت مــنــهــا فــرنــســا وتـــحـــديـــدًا في 
مــــوجــــة اإلرهـــــــــاب الــــتــــي ضــــربــــت الــــبــــاد عـــام 
2015«. وأضــــاف املــصــدر أنـــه فــي ســبــيــل ذلــك 
»ستمد القاهرة بــاريــس بأحكام مــن القضاء 
املصري تؤكد ذلــك«، موضحا أن »معظم مثل 
هـــذه الــشــكــاوى والــقــضــايــا فــي فــرنــســا تكون 
عــبــارة عــن مــكــايــدات سياسية بــن الحكومة 

واملعارضة«، على حد وصفه. 
وأشـــــار املـــصـــدر إلـــى أن »مــعــظــم الــســيــاســيــن 
ــيـــدًا أن  فـــي فــرنــســا ودول الـــغـــرب يــعــلــمــون جـ
ــان الـــتـــي تــفــتــح من  كـــل مــلــفــات حـــقـــوق اإلنــــســ
وقت آلخر يكون هدفها الضغط على النظام 
ــة، من  ــلـــحـ املـــصـــري لــكــي يــشــتــري مــنــهــم األسـ
خال صفقات تساهم في إنعاش اقتصادات 
الغرب الذي يعاني من أزمات متاحقة سواء 
ــاب أخــــرى.  ــبـ بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا أو ألسـ
ــاء أســتــرالــيــا صفقة  ــغـ ــثـــال إلـ وعــلــى ســبــيــل املـ
شــراء غــواصــات فرنسية أخــيــرًا، واستبدالها 
بــأخــرى أميركية نــوويــة، وهــو مــا تسبب في 
صدمة لاقتصاد الفرنسي، وخصوصا قطاع 
الصناعات العسكرية، الذي كان ينتظر أموال 
هذه الصفقة بفارغ الصبر«. ولفت املصدر إلى 
أن »كــل صفقة ســاح مــع الحكومة املصرية، 
توفر للفرنسين أكثر من 5 آالف فرصة عمل«.

وأضاف الدبلوماسي املصري أنه »ليست كل 
الصفقات بــن القاهرة وبــاريــس يتم اإلعــان 
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