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مــع اقــتــراب يــوم األربــعــاء املــقــبــل، تاريخ 
ــاء املـــهـــلـــة الـــتـــي مــنــحــهــا الــرئــيــس  ــهـ ــتـ انـ
ــلـــي رؤوفـــــــن ريـــفـــلـــن لــرئــيــس  ــيـ ــرائـ اإلسـ
لتشكيل  لبيد  يئير  حــزب »ييش عتيد« 
ــة، أشــــــــــارت تــــقــــاريــــر لــــإعــــام  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
اإلســرائــيــلــي إلـــى احــتــمــال كــبــيــر لـــوالدة 
هــــــــذه الـــــحـــــكـــــومـــــة، الـــــتـــــي ســــيــــقــــود أي 
فــشــل جـــديـــد فـــي تــشــكــيــلــهــا إلــــى إجــــراء 
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة جـــديـــدة لــلــكــنــيــســت. 
ــار، توقعت وســائــل إعــام  وفــي هــذا اإلطـ
أن  املــاضــيــن  الــيــومــن  إسرائيلية خــال 
األحــد، عن تشكيل حكومة  اليوم  يعلن، 
جديدة في دولة االحتال، يتناوب على 
 مــن زعــيــم حـــزب »يمينا« 

ّ
ــل رئــاســتــهــا كـ

الــيــمــيــنــي نــفــتــالــي بــيــنــت، ولـــبـــيـــد، بعد 
ــزاب  ــ ــلـــن، وبـــمـــشـــاركـــة األحــ ــرجـ اتــــفــــاق الـ
الــوزراء بنيامن  لبقاء رئيس  املعارضة 
نتنياهو في الحكم. ونقلت قناة التلفزة 
اإلســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة »كـــــان«، أول من 
أمـــس الــجــمــعــة، عـــن مـــصـــادر فـــي ديـــوان 
على  وافـــق  بينت  أن  تأكيدها  نتنياهو 
االنضمام إلى حكومة لبيد التي ال تزال 
أن  عــلــى  لتشكيلها،  املــفــاوضــات جــاريــة 
يــتــنــاوب بــيــنــت ولــبــيــد عــلــى رئــاســتــهــا. 
وسيضم االئتاف الحكومي، إلى جانب 
»تكفاه  أحــزاب  »ييش عتيد« و»يمينا«، 
»العمل«،  بيتينو«،  »يسرائيل  حدشاه«، 
و»ميريتس«، على أن يحظى بدعم حزب 
التلفزة  الــخــارج. وقــالــت قناة  عربي مــن 
ــع أن  »13« إنـــه يــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســ
تــــؤّدي الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 

اليمن الدستورية في غضون 10 أيام. 
وخرجت األخبار املتداولة، بعد ساعات 
ــيـــد« و»الــــعــــمــــل«  ــتـ ــيــــش عـ ــــن إعـــــــان »يــ مـ
التوصل  ميخائيلي(  مــيــراف  )بــرئــاســة 
إلــى اتفاق ائتافي في إطــار سعي لبيد 
إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة مـــن خــــال »كــتــلــة 
التغيير«، باإلضافة إلى توقعات أشارت 
إلـــى اســتــعــداد بــيــنــت لــانــضــمــام إلــيــهــا. 
 
ّ
ــإن ــــق االتـــفـــاق بـــن بــيــنــت ولــبــيــد، فـ ووفـ

حتى  للحكومة  رئــيــســا  سيصبح  األول 
يخلفه  أن  على   ،2023 أيــلــول  سبتمبر/ 
لــبــيــد حــتــى نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
إلى   »12« التلفزة  قــنــاة  وأشــــارت   .2025
 حماسة 

ّ
أن أعضاء في »يمينا« هم »أقل

ــذه الـــحـــكـــومـــة«، على  ــى هــ لــانــضــمــام إلــ
الــحــزب،  فــي  الثانية  الشخصية  رأســهــم 
وذكرت  شاكيد.  أيليت  السابقة  الوزيرة 
أن »مــعــســكــر  يــعــتــقــد  بــيــنــت  أن  ــاة  ــنـ ــقـ الـ
اليمن أو جزءًا منه على األقل«، سينضم 

ظل  وفــي  العاصفة«.  تهدأ  »عندما  إليه 
ــذا املــعــطــى، وفــــي أعـــقـــاب تــصــريــحــات  هــ
لــشــاكــيــد تــظــهــر مــعــارضــتــهــا الــشــديــدة 
مبكرة  انتخابات  إلــى  الــذهــاب  إلمكانية 
أخرى، تشير الترجيحات إلى أن تختار 
األخــيــرة املــوافــقــة عــلــى إمــكــانــيــة تشكيل 
حــكــومــة »كــتــلــة الــتــغــيــيــر« إذا مـــا تمكن 

بينت من الحصول على عرض جّيد.
ــقـــاريـــر اإلعـــامـــيـــة حـــول  ــتـ واســـتـــنـــدت الـ
إلــــى  لــــبــــيــــد  حــــكــــومــــة  والدة  إمــــكــــانــــيــــة 
فــي ظل  نتنياهو،  ــوان  ديـ مــن  تسريبات 
عدم صدور أي تصريح عن بينت ولبيد، 
علما أن مهمة األخــيــر ال تــزال أمــرًا بالغ 
الــصــعــوبــة، ألن الــحــكــومــة الـــتـــي يــجــرى 
الحديث عنها ستضم أحزابا تتباين في 
أيــديــولــوجــيــاتــهــا بشكل كــبــيــر. فــهــي من 
أحزابا إسرائيلية تمثل  ناحية، ستضم 
أقــصــى الــيــمــن، مــثــل »يــمــيــنــا« و»تــكــفــاه 
حــدشــاه«، وأخـــرى تمثل أقــصــى اليسار 
الصهيوني، مثل »ميريتس«. ويعد بينت 
من السياسين اليمينين املتطرفن في 
دولــــة االحـــتـــال، حــيــث كـــان الــســّبــاق في 
طرح فكرة ضم املنطقة »ج«، التي تشكل 
أكثر من 60 في املائة من مساحة الضفة 
 عن 

ً
الغربية، إلــى دولــة االحــتــال، فضا

ــثـــر حــمــاســة خــال  ــان الــــوزيــــر األكـ ــه كــ أنــ
لتكثيف  فــي 2014،  ة 

ّ
ــز غــ عــلــى  ــعـــدوان  الـ

القطاع.  مــدن ومخيمات  على  الضربات 
الكبيرة،  األيديولوجية  الفروق  وبسبب 
فإن مهمة التوافق على برنامج سياسي 
عــــــــام لـــلـــحـــكـــومـــة الــــــجــــــديــــــدة، ســـتـــكـــون 
بــالــغــة الــصــعــوبــة، ال ســيــمــا بــمــا يتعلق 

باملوقف من مركبات الصراع مع الشعب 
الــقــدس،  قضايا  وتــحــديــدًا  الفلسطيني، 
ــاطــــي مـــــع غـــــزة،  ــعــ ــتــ ــان، والــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واالسـ

وغيرها من امللفات.
وفي هذا الخصوص، وّجه نتنياهو أول 
من أمس الجمعة هجوما قويا استهدف 
بينت، متهما األخير بتهديد أمن إسرائيل 
ملوافقته على املشاركة في »حكومة يسار 
تــضــم أطــرافــا مــعــاديــة« لــدولــة االحــتــال. 
وفي تسجيل مّصور على شاطئ البحر، 
نشره على »تويتر«، قال نتنياهو: »دولة 
إسرائيل تقف وظهرها إلى البحر بسبب 
 بكل تعهداته، ولم يوافق 

ّ
بينت الذي أخل

على  تحافظ  يمن  حكومة  تشكيل  على 
دور  ــكـــون  يـ أن  يــســتــبــعــد  وال  ــــدس«.  ــقـ ــ الـ
نــتــنــيــاهــو فـــي تــســريــب املــعــلــومــات حــول 
قيادة  على  وهــجــومــه  الحكومة  تشكيل 
»يــمــيــنــا«، مــرتــبــطــا بــمــحــاولــتــه مــمــارســة 
ضـــــغـــــوط عــــلــــى بــــعــــض نــــــــــواب الــــحــــزب 
وقــاعــدتــه االنــتــخــابــيــة لــلــتــحــرك إلحــبــاط 
هذه الخطوة. وتشير تقديرات من مكتب 
 حكومة بينت - لبيد مع 

ّ
نتنياهو إلى أن

»يسار وسط« هي تقريبا أمر واقع، وفي 
بجدية  نتنياهو  يفكر  ملنعها،  مــحــاولــة 
ــة يــمــيــنــيــة  ــكـــومـ فــــي اقـــــتـــــراح تــشــكــيــل حـ
على  رئيس حزب »تكفاه حداشا« )أمل 
جــديــد(، جدعون ساعر، مع تناوب على 
رئــاســتــهــا يــكــون ســاعــر األول فــيــه. كما 
قّيد فترة والية 

ُ
سُيعرض على ساعر أن ت

ــذه الـــواليـــة  رئـــيـــس الــحــكــومــة، لــتــكــون هــ
األخيرة لنتنياهو.

صالح...

طلبت شرطة االحتالل 
بحث إخراج »الهافا« 

من دائرة القانون

للحديث تتمة...

حراك مصري 
لتثبيت التهدئة

رمت القاهرة بثقلها من أجل تثبيت التهدئة بين االحتالل والمقاومة الفلسطينية، عبر 
إرسال مدير جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل إلى األراضي المحتلة، 
وسط تمسك إسرائيل بربط إعادة إعمار قطاع غزة والهدنة بالتفاوض بشأن صفقة 

تبادل أسرى، وهو ما ترفضه »حماس«

القاهرة ـ العربي الجديد
                صالح النعامي

ــم تــكــتــِف الـــقـــاهـــرة بــــإرســــال وفـــود  لـ
إلى غزة وإسرائيل من أجل تثبيت 
الفلسطينية  املــقــاومــة  بــن  التهدئة 
واالحــــــتــــــال، بــــل إنــــهــــا رفــــعــــت مــــن مــســتــوى 
املخابرات  مدير جهاز  إرســال  عبر  ضغطها 
الــعــامــة املــصــري الــلــواء عــبــاس كــامــل إلــى تل 
الــلــه وغـــزة، للدفع بجهود إعــادة  أبــيــب ورام 
ــا دمــــــره الـــــعـــــدوان تـــحـــت اإلشــــــراف  ــار مــ ــمــ إعــ
ــري، وعــــــــودة مــــســــار املــــفــــاوضــــات بــن  ــ ــــصـ املـ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل، والـــدفـــع 
ــبـــادل  ــاوضــــات صـــفـــقـــة تـ ــفــ إلعــــــــادة إحــــيــــاء مــ
ــــال. وعــلــى  ــتـ ــ ــمــــاس« واالحـ األســــــرى بـــن »حــ
ــقــــوم وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــة األخــــــــــرى، يــ ــفـ الـــضـ
اإلسرائيلي غابي أشكينازي بزيارة القاهرة 
اليوم، هي األولى املعلنة لوزير خارجية منذ 

عام 2008.
ويـــســـبـــق زيــــــــارة عــــبــــاس كــــامــــل إلـــــى الـــقـــطـــاع 
املحاصر، وصول وفود قيادية من »حماس« 
ــــى الــــقــــاهــــرة، لــبــدء  ــــي« إلـ ــــامـ و»الــــجــــهــــاد اإلسـ
مــفــاوضــات غير مباشرة مــع االحــتــال بشأن 
طويلة  تهدئة  إلــى  والتوصل  الهدنة،  تثبيت 
ــزة، والـــشـــروع فــي عمليات  املـــدى فــي قــطــاع غـ
إعادة اإلعمار. وقالت مصادر مصرية خاصة، 
بزيارة  سيقوم  كامل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
األراضي الفلسطينية اليوم األحد، لإعان عن 
املــبــادرة املصرية إلعــادة إعمار قطاع  تدشن 
غزة، بعد العدوان اإلسرائيلي، الذي استمر 11 
املخابرات  أن مدير  املصادر  يوما. وأوضحت 
املــصــري سيصل على رأس وفــد، يعد  العامة 
األكـــبـــر مــنــذ تــطــويــر مــصــر عــاقــاتــهــا بــاملــلــف 
الفلسطيني، إذ يضم رؤساء ملفات فلسطن، 
ولفتت  الجهاز.  وكــاء  من  وثاثة  وإسرائيل، 
إسرائيلين  كامل سيلتقي مسؤولن  أن  إلــى 
بــــارزيــــن، عــلــى رأســـهـــم رئـــيـــس مــجــلــس األمـــن 
القومي مئير بن شبات، قبل أن يتوجه للقاء 
عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئــيــس 
في رام الله. وأشــارت إلى أنه سيختم زيارته 
بلقاء مسؤولي حركة »حماس« وقادة فصائل 
املقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في زيارة 
تــعــد األولــــــى مـــن نــوعــهــا لــرئــيــس املـــخـــابـــرات 
ا للواء خالد 

ً
املصري منذ توليه منصبه خلف

فوزي، في يونيو/حزيران عام 2018. وبحسب 
املصادر، فإن كامل سيتناول خال مشاوراته 
ــراف املــخــتــلــفــة، ســبــل الـــدفـــع بجهود  ــ مـــع األطــ
إعادة اإلعمار تحت اإلشراف املصري، وعودة 
الفلسطينية  السلطة  بــن  املــفــاوضــات  مــســار 
وإســرائــيــل، والــدفــع إلعـــادة إحــيــاء مفاوضات 
صفقة تبادل األسرى بن »حماس« واالحتال. 
يــشــار إلــى أن إســرائــيــل تشترط إعـــادة أربعة 
أســرى لــدى املقاومة في غــزة، قبل انطاق أي 

عملية إلعادة إعمار القطاع.
وكان وفد أمني مصري بقيادة مسؤول ملف 
فلسطن بجهاز املخابرات العامة اللواء أحمد 
عبد الخالق وصل إلى قطاع غزة أمس األول، 
ــبــــوع، بــهــدف  لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي غـــضـــون أســ
تهيئة األجــواء لزيارة كامل، وإيصال رسائل 
إسرائيلية لرئيس املكتب السياسي في حركة 
»حماس« في قطاع غزة يحيى السنوار لوقف 
ما أسمته »باالستفزازات اإلعامية«، وتأكيد 
مصادر  وكــانــت  التهدئة.  حــالــة  على  الحفاظ 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــريــة خــاصــة قــالــت، لـــ
إن الــقــاهــرة أبلغت »حــمــاس« بــأن املــشــاورات 
ــفــــاوض بــشــأن  ــتــ املـــقـــبـــلـــة يـــجـــب أن تـــشـــمـــل الــ
صفقة تبادل األسرى، مؤكدة أن هناك تمسكا 
إسرائيليا بربطها بأي مفاوضات من شأنها 
التوصل إلى تهدئة، أو البدء في إعادة اإلعمار 
في القطاع، مشيرة إلى أنه من اللقاءات املهمة 
عــلــى أجـــنـــدة الـــوفـــد األمـــنـــي فـــي زيــــــارة غـــزة، 
السياسي  املكتب  عضو  عيسى،  مـــروان  لــقــاء 
القسام«،  للحركة، ونائب قائد أركان »كتائب 
ــاورات صــفــقــة تـــبـــادل  ــ ــشـ ــ ــل تــســهــيــل مـ ــ مــــن أجـ
األســرى. وبحسب املصادر »هناك تمسك من 
جــانــب حــمــاس بفصل صفقة تــبــادل األســرى 
طويلة  بالتهدئة  متعلقة  مــفــاوضــات  أي  عــن 
املــدى، أو إعــادة اإلعمار«، مؤكدة أن »الصفقة 
هي مسؤولية كاملة لقيادة الكتائب«. وكانت 
أن  ذكـــرت  قــد   »12« اإلسرائيلية  التلفزة  قــنــاة 
إســرائــيــل تشترط الــتــوصــل إلــى اتــفــاق بشأن 

ــادة الــقــطــاع بــالــتــزام »حـــمـــاس« بــعــدم الــرد  إعــ
عـــلـــى الـــســـيـــاســـات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــقـــدس 
الحارقة من  البالونات  املحتلة ووقــف إطــاق 
القطاع، وأن يتم نقل املساعدات عبر السلطة 

الفلسطينية.
وذكر املعلق السياسي في موقع »وااله« باراك 

أن  السبت،  أمــس  فــي سلسلة تغريدات  رفــيــد، 
أبيب باإلضافة  عباس كامل سيلتقي في تل 
إلـــى بـــن شـــبـــات، رئــيــس الــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو وعــــــــددًا مــــن كــــبــــار قــــادة 
ــــح أن  املــؤســســة األمــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة. وأوضـ
اإلسرائيلين  املــســؤولــن  مــع  سيبحث  كــامــل 

الفلسطينية  املقاومة  ومحمود عباس وقــادة 
ملف إعادة إعمار قطاع غزة وقضية األسرى 
اإلســرائــيــلــيــن لــــدى حــركــة »حــــمــــاس«. ولــفــت 
رفيد إلى أن وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي 
أشكينازي سيتوجه إلى القاهرة اليوم األحد 
املصري سامح شكري،  نظيره  مع  لقاء  لعقد 

مشيرًا إلــى أن هــذه الــزيــارة األولــى التي يقوم 
ــر خــارجــيــة إســرائــيــلــي إلـــى الــقــاهــرة  بــهــا وزيــ
منذ عام 2008، فيما أوضح املعلق العسكري 
ليمور  يـــوآف  هــيــوم«  »يسرائيل  فــي صحيفة 
ــارة أشــكــيــنــازي تــعــد »الــعــلــنــيــة األولـــى«  أن زيــ
خــارجــيــة  وزراء  أن  ــى  إلــ مــلــمــحــا   ،2008 مــنــذ 
منذ  ســرًا  القاهرة  زاروا  أن  إسرائيلين سبق 

ذلك الوقت.
ــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس األمـــن  مـــن جــهــتــه، قــ
الــقــومــي اإلســرائــيــلــي الــســابــق عــيــران ليرمان، 
في تحليل نشره موقع القناة 12 اإلسرائيلية 
أمــس الــســبــت، إن ملصر وإســرائــيــل »والــعــديــد 
من دول املنطقة األخرى في املنطقة، مصلحة 
ذاتية في عدم منح حماس أي دور في قضايا 
الــقــدس«. وشــدد على أن »التوصل لترتيبات 
طويلة األمــد مع قطاع غــزة يجب أن يتضمن 
لــدى حركة  اإلسرائيلين  لقضية   

ً
 عاجا

ً
حــا

حماس«. وفي ما يتعلق بدور القاهرة، اعتبر 
املصري،  بالشأن  الــذي يعد مختصا  ليرمان، 
أن »مــصــر يجب أن تخلص نفسها مــن عــادة 
الـــظـــهـــور بـــوجـــهـــن، وإجـــــــراء حـــــوار ســيــاســي 
واستراتيجي مع إسرائيل من جهة، والسماح 
من جهة ثانية بالتحريض السام في اإلعام 
اململوك للدولة«.       من جهة ثانية، ذكرت وزارة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي بـــيـــان أمـــس  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
السبت، أن االحتال اإلسرائيلي يضع عراقيل 
أمام الجهود الدولية املستمرة لتثبيت وقف 
إطاق النار والعدوان على األراضي املحتلة. 
لقي يوميا 

ُ
وأوضحت أن »سلطات االحتال ت

الــدولــي  املجتمع  ملعب  فــي  امللتهبة  بــالــكــرة 
واإلدارة األميركية، وتضع العراقيل والعقبات 
الــرامــيــة لتثبيت وقف  الــدولــيــة  أمـــام الجهود 
إطاق النار والعدوان، في محاولة إلفشالها 
وإجهاضها مبكرًا هروبا من دفع استحقاقات 
الـــســـام«، مــشــيــرة إلـــى وجــــود جــهــود دولــيــة 
التفجير  فتيل  لسحب  »متواصلة  وأميركية 
إلــى تهدئة مــســتــدامــة«. واعتبرت  والــوصــول 
باملجتمع  ــتـــال  االحـ ســلــطــات  »اســتــهــتــار  أن 
لتثبيت  املبذولة  األميركية  الدولي والجهود 
الـــتـــهـــدئـــة بـــلـــغ مـــســـتـــويـــات مــتــقــدمــة وبــشــكــل 

مقصود ومتعمد«. 
ورأت »في هذا االستهتار محاولة من إسرائيل 
لتكريس وشرعنة مواصلة تنفيذ مشاريعها 
ومــخــطــطــاتــهــا االســتــعــمــاريــة الــتــوســعــيــة في 
أرض دولة فلسطن، بما يؤدي إلى تقويض 

أية فرصة إلحياء عملية السام«.

أمــس  فلسطينيين،   3 أصــيــب 
والعشرات  بــالــرصــاص،  السبت، 
المسيل  بالغاز  اختناق  بــحــاالت 
للدموع، خالل استهداف قوات 
نعلين،  بلدة  مــزارعــي  االحــتــالل 
الضفة.  وســط  اهلل،  رام  غربي 
عماد  نعلين،  بلدية  رئيس  وقال 
الخواجا، إن »المزارعين توجهوا 
ــم الــمــهــددة  ــهـ ــيـ إلــــى أراضـ
العالم،  جبل  فــي  باالستيطان 
االحــتــالل«.  بقمع  ــأوا  ــاج ــف وت
مستوطنين  تحطيم  إلى  وأشــار 
في  مركبات  التالل«  »شبيبة  من 
مواطن  هدم  كما  المنطقة. 
الفريديس  في  ومزرعته  منزله 
شـــرق بــيــت لــحــم، بــعــد إخــطــار 
ــه بــوقــف الــعــمــل  االحـــتـــالل لـ
االحتالل  قوات  واعتقلت  فيها. 
محررًا  وأســيــرًا  اثنين  مقدسيين 

شرقي نابلس.

عشرات اإلصابات 
في نعلين

أم الفحم ـ ناهد درباس

اإلسرائيلي  االحــتــال  يــواجــه  فيما 
تـــوحـــد الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــداخـــل 
املــــــحــــــتــــــل والـــــــضـــــــفـــــــة وغـــــــــــــــــزة، فـــي 
تــصــاعــد مــواجــهــتــهــم ومــقــاومــتــهــم 
لــــــــوجــــــــوده ومــــــمــــــارســــــاتــــــه، تـــحـــفـــر 
املـــنـــظـــمـــات اإلرهــــابــــيــــة الـــيـــهـــوديـــة، 
ــا فـــــي عــهــد  ــهـ الــــتــــي تـــــزايـــــد تـــوحـــشـ
ملواصلة  عميقا،  نتنياهو،  بنيامن 
التحريض ضد فلسطينيي الداخل 
واســـتـــفـــزازهـــم والـــعـــمـــل لــتــرويــعــهــم 
السلطات  وطــردهــم، وســط تقاعس 
ــة عـــــن لـــجـــمـــهـــا. وفــــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
ــذا اإلطـــــــار، كــشــفــت قـــنـــاة الــتــلــفــزة  هــ
اإلسرائيلية الرسمية »كان« أول من 
 أجــهــزة االحــتــال 

ّ
أن أمــس الجمعة، 

ــة حــصــلــت عـــلـــى مــعــلــومــات  ــيـ ــنـ األمـ
 املنظمة اإلرهابية اليهودية 

ّ
تفيد أن

ــــدن  ــــال املـ ــعـ ــ »الهــــــافــــــا« تـــخـــطـــط إلشـ
الفلسطيني  الــداخــل  فــي  املختلطة 
 
ّ
املحتل مجددًا. وبحسب القناة، فإن

مــعــلــومــات أجـــهـــزة االحـــتـــال، تفيد 
الحاخام  يقودها  التي  »الهافا«   

ّ
أن

لتنفيذ  ط 
ّ
تخط غوفشتن،  بنتسي 

اعـــــتـــــداءات فــــي مـــديـــنـــة الــــلــــد، الفــتــة 

املخطط  اإلرهابية  األنشطة   
ّ
أن إلــى 

شرطة  تطالب  لــدرجــة  خطيرة،  لها 
االحـــتـــال بــفــحــص إمــكــانــيــة إخـــراج 

املنظمة من دائرة القانون. 
وتنتمي »الهافا« للحركة الكاهانية 
الـــتـــي بـــاتـــت مــمــثــلــة فــــي الــكــنــيــســت، 
ويــقــودهــا الــنــائــب إيــتــمــار بــن غفير. 
مـــحـــاوالت  أّي  ــه  تــــواجــ أن  ــتـــوقـــع  ويـ
ــا مــــــن دائــــــــــــرة الــــقــــانــــون  ــ ــهــ ــ ــراجــ ــ إلخــ
 
ّ
أن ــا  ــمـ ــيـ الــــيــــمــــن، ال سـ ــــراض  ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
 »الكاهانية« ستكون 

ّ
نتنياهو أقّر أن

ائـــتـــاف حــكــومــي يشكله  أّي  ضــمــن 
ــا«  ــ ــافـ ــ ــــي املـــســـتـــقـــبـــل. ولـــعـــبـــت »الهـ فـ
ــعــــال األوضــــــاع  إشــ فــــي  كـــبـــيـــرًا  دورًا 
الــتــي قـــادت إلــى تفجر هــّبــة الــقــدس، 
أهــالــي حّي  الــدفــع لتهجير  ال سيما 

الشيخ جراح. 
إلى ذلك، تناول مركز »مدى الكرمل« 

في مؤتمره الذي عقده، أمس السبت، 
في أم الفحم، بعنوان »الفلسطينيون 
ــات ســيــاســيــة  ــاربـ ــقـ فــــي إســــرائــــيــــل: مـ
واجتماعية بن كورونا واالنتفاضة 
 
ّ
أن يبن  لــلــرأي  استطاعا  الــراهــنــة« 
أحــــــداث املــســجــد األقـــصـــى والــشــيــخ 
األول  املــركــزي  العامل  جـــّراح شّكلت 
لــهــّبــة فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل، إذ رأى 
57 فــي املــائــة مــن املستطلعة آراؤهــم 
ها املحفز األول لهّبتهم، فيما رأى 

ّ
أن

ه الغضب من تخاذل 
ّ
18 في املائة أن

شرطة االحتال في مواجهة العنف، 
ـــــــه تــمــيــيــز 

ّ
و17 فــــي املــــائــــة قــــالــــوا إن

ــــال تــــجــــاه املـــواطـــنـــن  ــتــ ــ دولــــــــة االحــ
 املجاالت. وقال 

ّ
الفلسطينين في كل

املدير العام للمركز، مهند مصطفى، 
 نـــتـــائـــج االســـتـــطـــاع تـــبـــن وعـــي 

ّ
إن

املمارسات   
ّ
بــأن الــداخــل  فلسطينيي 

االســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة االســــتــــيــــطــــانــــيــــة 
اإلسرائيلية في القدس املحتلة، هي 
شــبــيــهــة بــتــلــك الــحــاصــلــة فـــي النقب 
على  وشــّدد  وغيرها.  والرملة  واللد 
ــقــــدس شــكــلــت نــقــطــة االلـــتـــقـــاء  الــ  

ّ
أن

الذي توحد فيه الشعب الفلسطيني، 
وحاولت إنهاء عملية القطع ما بن 

مركبات الشعب الفلسطيني.

عباس كامل 
يقود المباحثات إلطالق 

إعادة اإلعمار وبحث 
تبادل األسرى

ستكون زيارة كامل األولى إلى غزة منذ توليه منصبه )خالد الفقي/فرانس برس(

يرأس بينت الحكومة أوًال بحسب االتفاق )جيل كوهين ماجن/ فرانس برس(

عبسي سميسم

أنهى النظام السوري، وبمساعدة 
داعميه الروسي واإليراني، عملية 
تعيني بشار األسد لفترة رئاسية 

جديدة، من خالل مسرحية 
االنتخابات التي حشد لها كل 

إمكانيات الدولة، معتمدًا على إظهار 
الصورة، على حساب مضمون 

االنتخابات، وذلك من خالل إظهار 
الحشود، ومسيرات التأييد، وحلقات 

الدبكة، التي عملت الفروع األمنية 
وفرق الشبيحة على جمعها.

وقد ظهر من خالل النتائج أنه حصل 
على نحو 14 مليون صوت، أي ما 

يعادل عدد سكان مناطق النظام 
ومناطق املعارضة مجتمعتني، إذ 

يبدو أنه اعتمد على أصوات كل 
السوريني الذين يحق لهم التصويت، 
بمن فيهم سكان مناطق املعارضة 

وشرق الفرات، وحتى األموات 
الذين قتلهم النظام، الذين يبدو أنه 
تم إشراكهم في عملية التصويت، 
لينجح بشار األسد بأكثر من 95 

في املائة من أصوات السوريني. حدث 
كل ذلك بينما اكتفى املجتمع الدولي 
بمراقبة املسرحية، وإصدار بيانات 

وتصريحات، خصوصًا من قبل 
الواليات املتحدة وبعض دول االتحاد 

األوروبي، التي تؤكد فيها عدم 
شرعية االنتخابات في ظل مخالفة 

القرارات األممية الخاصة بالحل 
السياسي، وتذكر األسد بالجرائم 

التي ارتكبها بحق السوريني، وتؤكد 
أنها تمتلك األدلة على ارتكابه جرائم 

بحق اإلنسانية. إن هذه الطريقة 
التي تعاطى فيها املجتمع الدولي مع 
االنتخابات السورية، تشبه إلى حد 
بعيد الطريقة التي يعتمدها النظام 
نفسه في تعيني مسؤوليه. إذ يتم 

تعيني معظم املسؤولني الحكوميني 
لدى النظام، من الفاسدين، الذين 
تمتلك أجهزته األمنية كل ملفات 

فسادهم، والتي تبقى مسلطة على 
رقابهم طوال فترة وجودهم في 

مناصبهم، األمر الذي يحولهم إلى 
مسؤولني تسهل عملية توجيههم 

وتحريكهم دون أية مخاوف من أن 
يحيدوا عن املسار املرسوم لهم، 

والذي في حال فكر أي منهم بالحياد 
عنه، فيكون جزاؤه تسريب ملفات 
فساده لإلعالم. إن إبقاء األسد مع 

كل جرائمه لسبع سنوات مقبلة، 
دون اتخاذ موقف جدي من قبل 

املجتمع الدولي يجبره على االنصياع 
لقرار مجلس األمن الخاص بالحل 
السياسي في سورية، والذي ينص 

صراحة على إجراء انتخابات برقابة 
أممية، بعد تعديل الدستور، وبعد 
إنشاء هيئة حكم انتقالية، يشير 

إلى رضى مشروط من قبل الدول 
املتدخلة في الشأن السوري على ما 

جرى، كون املرحلة تتطلب رئيسًا 
يستطيع تقديم تنازالت، ال يستطيع 

تقديمها سوى بشار األسد.
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  شرق
      غرب

المنفي: أمن ليبيا 
وتونس واحد

أعــلــن رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي في 
ــورة(،  ــ ــــصــ ــفـــي )الــ ــنـ لــيــبــيــا مـــحـــمـــد املـ
الرئيس  مــع  صحافي  مؤتمر  خــال 
التونسي قيس سعّيد، في العاصمة 
تــونــس أمـــس الــســبــت، أنـــه »ال بــد أن 
يــكــون هــنــاك اســـتـــقـــرار أمـــنـــي، فــأمــن 
ــن تــــونــــس، والـــعـــكـــس  ــ لــيــبــيــا مــــن أمــ
صــحــيــح«. وأكــــد ســعــيــد، مــن جهته، 
لليبيا  دعمها  ستواصل  تــونــس  أن 
فــي هـــذه املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة إلـــى أن 
»يــخــتــار الــلــيــبــيــون قــادتــهــم بــحــريــة 

ودون وصاية من أي كان«.
)العربي الجديد، األناضول(

السودان: أزمة بين 
العسكر والحركات 

المسلحة
ــة  ــكـــومـ انــــفــــجــــرت أزمـــــــــة داخـــــــــل الـــحـ
الـــســـودانـــيـــة بـــن املـــكـــون الــعــســكــري 
والــحــركــات املــســلــحــة الــتــي انضمت 
ــــادل  ــبـ ــ لــــلــــحــــكــــم أخــــــــيــــــــرًا، ســــبــــبــــهــــا تـ
بند  تنفيذ  تأخير  بشأن  االتــهــامــات 
ــة، ضـــمـــن اتـــفـــاق  ــيـ ــنـ الـــتـــرتـــيـــبـــات األمـ
ســــــام ُوقــــــــع فـــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
قـــادة األجنحة  األول املــاضــي. وكـــان 
ــلــــحــــركــــات املـــســـلـــحـــة،  الـــعـــســـكـــريـــة لــ
اتهموا، في بيان أمس األول، املكون 
ــل مــجــلــس الــســيــادة  ــ الــعــســكــري داخـ
»التباطؤ في تنفيذ بند  االنتقالي، بـ
الترتيبات األمنية، وصناعة حركات 
ــة، لــتــعــقــيــد املــشــهــد  ــ ــوازيـ ــ مــســلــحــة مـ

العسكري وإفشال عملية السام«.
)العربي الجديد(

الحوثيون: سيطرنا على 
مواقع في جازان

أعــــلــــنــــت جــــمــــاعــــة »أنـــــــصـــــــار الــــلــــه« 
)الحوثين(، أمس السبت، السيطرة 
ــع عـــســـكـــريـــة تــمــتــد عــلــى  ــواقــ عـــلـــى مــ
مــســاحــة 150 كــيــلــومــتــرًا مــربــعــا في 
ــازان جــنــوبــي الــســعــوديــة،  ــ مــحــور جـ
بأنها  بــعــد عملية وصــفــوهــا  وذلــــك 
البرية  أوســـع عملياتهم  مــن  واحـــدة 
فــــي الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة لــلــمــمــلــكــة. 
وذكــــــرت قـــنـــاة »املــــســــيــــرة«، الــنــاطــقــة 
تمت  العملية  أن  الــجــمــاعــة،  بــلــســان 
ــارة«،  فــي مــحــور »الــخــوبــة ـ وادي جـ
وذلك بعد هجوم من ثاثة مسارات 
رئيسية، من دون الكشف عن تاريخ 

تنفيذها.
)العربي الجديد(

 
واشنطن تستعد 

لمعاقبة مسؤولين 
في بيالروسيا

ــيـــركـــي  األمـ الـــرئـــيـــس  إدارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
جــو بــايــدن، أمــس السبت، أنــهــا تعد 
قائمة عقوبات تستهدف أعضاء في 
إجبارها،  بعد  بياروسيا،  حكومة 
ــرًا، طـــائـــرة ركــــاب عــلــى الــهــبــوط  ــيـ أخـ
املتحدثة  وقالت  صحافي.  واعتقال 
باسم البيت األبيض جن ساكي إنه 
سيتم تعليق اتفاقية تسمح لشركات 
الـــطـــيـــران فـــي الـــدولـــتـــن بــاســتــخــدام 
املــجــال الــجــوي لـــأخـــرى، وستتخذ 
إجراءات أخرى ضد حكومة الرئيس 

ألكسندر لوكاشينكو )الصورة(.
)رويترز(

 
جنود أميركيون 

يكشفون أسرارًا نووية
ــوا  ــانــ ــود أمــــيــــركــــيــــون كــ ــ ــنـ ــ ــشــــف جـ كــ
ــلـــى  ــم عـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ يـــــــراجـــــــعـــــــون مـ
أســرارًا  معروفة  تعليمية  تطبيقات 
نــوويــة، وفــقــا لتحقيق نــشــره، أمــس 
الـــذي  »بــيــلــيــنــغــكــات«  مـــوقـــع  األول، 
تــمــكــن مـــن تــحــديــد مـــواقـــع الــقــنــابــل 
النووية الحرارية األميركية املخزنة 
فـــي أوروبـــــــا، بـــدقـــة. ولــلــتــعــرف على 
أمـــور، مثل املــواقــع التي تضم أبنية 
خــرســانــيــة »ســاخــنــة« تــحــت األرض 
ــة وجـــــــــداول  ــ ــوويــ ــ ــل نــ ــابــ ــنــ ــــوي قــ ــحـ ــ تـ
دوريـــــــات أمــنــيــة وتــفــاصــيــل أخــــرى، 
أنــشــأ الــجــنــود مــجــمــوعــات بــطــاقــات 
رقمية على تطبيقات بينها »شيغ« 

و»كويزليت« و«كرام«.
)فرانس برس(

الجزائر ـ عثمان لحياني

لأسبوع  الــجــزائــريــة،  السلطات  واصــلــت 
الثاني على التوالي، أول من أمس الجمعة، 
محاصرة الحراك الشعبي، وتثبيت أجندة 
االنتخابات التشريعية املبكرة املقررة في 
أنهت،  املقبل، والــتــي  يــونــيــو/حــزيــران   12
أمــس الــســبــت، 10 أيـــام على بــدء حملتها 
أن  والتي يفترض  الدعائية،  وتجمعاتها 
تستمر حتى التاسع من يونيو. وشهدت 
هــــذه الــحــمــلــة تـــراشـــقـــات ســيــاســيــة حـــادة 
بن األحــزاب، فيما استعاض الحراك عن 
احــتــجــاجــيــة،  وقــفــات  بتنظيم  تــظــاهــراتــه 

وسط تساؤالت عن مستقبله.
فرضت  التوالي،  على  الثاني  ولأسبوع 
السلطات الجزائرية، أول من أمس، إغاقا 
 على شـــوارع وســاحــات العاصمة 

ً
شــامــا

وكــبــرى املــــدن فــي الـــبـــاد، ملــنــع تــظــاهــرات 
الحراك الشعبي، وإفساح املجال للحمات 
وتجمعات الدعاية االنتخابية. ولم تشهد 
املعتادة،  تظاهراتها  الجمعة،  العاصمة، 
إذ انتشرت أعـــداد كبيرة مــن قــوات األمــن 
فـــي الـــســـاحـــات والــــشــــوارع وبـــالـــقـــرب من 
ــلـــحـــوظ أيــضــا  ــد، مــــع انــــتــــشــــار مـ ــاجــ ــســ املــ
لــســّيــارات الشرطة. وتــدل هــذه اإلجـــراءات 
ــــاع الــــقــــرار الــســيــاســي 

ّ
ــن ــنـــاع صــ ــتـ عـــلـــى اقـ

ــراك  ــ ــحـ ــ ــر، بـــــــأن الـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــــي الــ واألمــــــنــــــي فــ
الــشــعــبــي ال يـــــزال قــــــادرًا عــلــى الــتــحــشــيــد 
فــي الــشــارع، كحالة احــتــجــاج ضــد وضع 
ســيــاســي تعتقد مــكــّونــات الــحــراك أنـــه لم 
أعــداد  معادلة  عــن  النظر  وبغض  يتغير، 
 أزمــــة 

ّ
ــن، خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ املـ

اقتصادية خانقة أفرزت أخرى اجتماعية، 
وتدهورًا معيشيا، ما دفع قطاعات حيوية 
إلــى الــنــزول أيــضــا إلــى الــشــارع. وفــي هذا 
الصدد، يرى مراقبون أن السلطات لجأت 
إلى تشديد حالة اإلغاق األمني، ملنع أي 
التشريعية  االنــتــخــابــات  عــلــى  تــشــويــش 
ــتـــي تـــراهـــن عــلــيــهــا لــتــعــزيــز  املــرتــقــبــة، والـ
ما  إذا  خــصــوصــا  الــســيــاســيــة،  شرعيتها 
تــمــكــنــت مـــن تــحــســن مـــؤشـــر الــتــصــويــت 

ــقــــابــــل، تــذهــب  ــي املــ ــة. فــ ــاركــ ــشــ ونـــســـبـــة املــ
السلطة  تدابير  أن  إلى  التحليات  بعض 
وتستهدف  االنتخابية،  املرحلة  تتجاوز 
اإلنهاء الكامل للتظاهرات. وتقدر مصادر 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تحدثت  موثوقة 
السلطة بصدد تنفيذ خطة من 4 مراحل، 
االعــتــقــاالت  تعميم  األولــــى  فــي  تستهدف 
 نشاط وحركة الناشطن امليدانين، 

ّ
وشل

ســــواء عــبــر االعـــتـــقـــاالت أو وضــعــهــم قيد 
الــقــضــائــيــة والــتــضــيــيــق عليهم،  الـــرقـــابـــة 
وفــي الــوقــت ذاتـــه تحييد اإلعـــام املحلي 
واألجــــنــــبــــي، قـــبـــل تــنــفــيــذ خــــطــــوة ثــانــيــة 
تتعلق بإنهاء الحراك الطابي الذي كانت 
تشهده كل يوم ثاثاء العاصمة وعدد من 
املدن، وهو الحراك الغائب منذ 4 أسابيع. 
ويـــأتـــي ذلــــك قــبــل االنـــتـــقـــال إلــــى الــخــطــوة 
الثالثة، وهي إغاق العاصمة التي كانت 
تظاهراتها تمثل املركز األساس للحراك، 
عــلــى أن تــكــون الــخــطــوة الــرابــعــة الــتــفــرغ 
ــراك فــي  ــحــ ـــي إلجــــهــــاض مـــســـيـــرات الــ

ّ
الـــكـــل

يــضــمــن سيطرة  بــشــكــل  الــقــبــائــل،  منطقة 
ــلـــى أكــــثــــر املـــنـــاطـــق املـــتـــمـــردة  الـــســـلـــطـــة عـ
عــلــيــهــا. وتــتــعــاطــى الــســلــطــات مــع منطقة 
الـــقـــبـــائـــل بـــحـــذر شــــديــــد، بــســبــب الــعــامــل 
اإلثـــنـــي )غــالــبــيــة الـــســـّكـــان مـــن األمـــازيـــغ( 
وظـــــروف ســيــاســيــة وســـيـــاقـــات تــاريــخــيــة 
تــمــيــز املــنــطــقــة الـــتـــي شـــهـــدت انــتــفــاضــات 
ســيــاســيــة ضـــد الــســلــطــة مــنــذ عــــام 1963، 
الربيع األمازيغي في  مــرورًا بانتفاضات 
1980 وإضــراب 1994، و»الربيع األســود« 

في 2001.
ــكــــن نــــاشــــطــــن فـــــي الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي،  لــ
يــعــتــقــدون أن مــنــع الــتــظــاهــر ال يــمــكــن أن 
يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الحراك، لكون 
التظاهرات مجرد آلية واحدة من مجموع 
آليات للمطالبة بالتغيير السياسي. وفي 
هــــذا الـــخـــصـــوص، يــقــول الــنــاشــط الــبــارز 
»الـــعـــربـــي  فــــي الـــــحـــــراك، بـــــال كــــــــوردي، لــــ
الــجــديــد«، إن »الــتــظــاهــرات واملــيــاديــن هي 
أحــــد تــجــلــيــات الـــحـــراك فـــقـــط، والـــــذي هو 
سياسية  مطلبية  وحركة  احتجاج  حالة 

أشمل من العمل امليداني«. ويرى كوردي 
أن الحراك »تحول مع الوقت إلى أسلوب 
ــدى الــــجــــزائــــريــــن ومـــطـــالـــبـــة  ــ ــ مــــقــــاومــــة لـ
التظاهرات توقفت  أن  والدليل  بالتغيير، 
ــن ذلــــــك لــم  ــكـ ــا بـــســـبـــب كــــــورونــــــا، لـ ــيـ ــوعـ طـ
يــنــه الـــحـــراك، لــيــعــود الــتــظــاهــر أكــثــر قــوة 

وتنظيما، وربما هذا ما أقلق السلطة«.
ــه اإلغـــــــــاق الـــفـــعـــالـــيـــات  ــنـ ــــم يـ مــــيــــدانــــيــــا، لـ
الحراكية املختلفة، كالتجمعات والوقفات 
بــالــســيــارات  الليلية  واملــســيــرات  الــرمــزيــة 
والـــدراجـــات الــنــاريــة. وشــهــدت 13 مدينة 
وقــفــات وتــظــاهــرات شــاركــت فــيــهــا أعـــداد 
متباينة من الناشطن، بما فيها العاصمة 
التي استبدل فيها الناشطون التظاهرات، 
الجمعة، بأربع وقفات في أحياء شعبية، 
ســـارعـــت الــشــرطــة إلــــى تــفــريــقــهــم بــالــقــوة 
لكن كبرى  املتظاهرين.  واعتقال عدد من 
أمــس، شهدتها مدن  أول من  التظاهرات، 
منطقة القبائل. وخرجت تظاهرة حاشدة 
في برج منايل قرب العاصمة، كما نظمت 
تظاهرات في تيزي وزو وبجاية، وآقبو، 
كــبــرى مـــدن منطقة الــقــبــائــل، عــلــى الــرغــم 
ــــوات الــشــرطــة اعــتــراضــهــا  مـــن مــحــاولــة قـ
واعــتــقــال مــتــظــاهــريــن. وســّيــر الناشطون 
ــــان،  ــيـ ــ ــي بـــنـــي ورثـ ــ ــدة فـ ــ ــاشـ ــ ــرة حـ ــاهــ ــظــ تــ
6 متظاهرين.  الــشــرطــة خــالــهــا  اعــتــقــلــت 
بوقفات  التظاهر  ناشطون  استبدل  كما 
ووهـــران  وتلمسان  مستغانم  فــي  رمــزيــة 
غربي الــبــاد، واألغـــواط وغــردايــة واملدية 
ــة وبــشــار  ــلــ واملــســيــلــة فـــي الــــوســــط، وورقــ
جنوبا، وجيجل وعنابة وسكيكدة وعن 
الــبــيــضــاء شــرقــي الـــجـــزائـــر. وأكـــــدت قــوى 
ــي الـــســـيـــاق،  ــ ــراك. وفـ ــ ــحـ ــ ــم الـ ــ ســيــاســيــة دعـ
انــتــقــد حــــزب »الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة 
وصفه  ما  السبت،  أمــس  والديمقراطية«، 
»الـــتـــســـارع املـــذهـــل والــخــطــيــر فـــي نشر  بــــ
تــرســانــة الــســلــطــة الــقــمــعــيــة، فـــي تصعيد 
يــســتــهــدف جــمــيــع مـــكـــّونـــات وفــــضــــاءات 
الــديــمــقــراطــي للمجتمع، ويــنــدرج  الــوعــاء 

ضمن خطة تتجاوز االنتخابات«.
إلـــى ذلـــك، وفـــي إطـــار حملة االنــتــخــابــات، 
انـــدلـــع ســجــال ســيــاســي حـــاد بـــن رئــيــس 
ــّد بــدايــة  حــزبــن بـــارزيـــن فـــي الـــجـــزائـــر، عــ
لــتــراشــق أكــثــر حـــدة قـــد يــحــدث األســبــوع 
املــقــبــل. ورد األمــــن الــعــام لــحــزب »جبهة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي« أبـــو الــفــضــل بعجي، 
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، عــلــى تصريحات 
لرئيس حركة »البناء الوطني« )إسامي( 
عبد القادر بن قرينة، حّمل فيها »الجبهة« 
مسؤولية النكبة السياسية واالقتصادية 
واتــهــم بعجي،  الــبــاد.  إليها  انتهت  التي 
فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي فـــي قــســنــطــيــنــة، بن 
»استغال اإلسام بصور مبتذلة،  قرينة بـ
واســـتـــخـــدام وتــــر الــجــهــويــة فـــي الــخــطــاب 

االنتخابي الستقطاب الناخبن«.

لم تمنع القبضة 
األمنية واإلغالق خروج 

تظاهرات ووقفات

تتعاطى السلطات مع 
منطقة القبائل بحذر 

شديد لحساسيتها

تراشق سياسي في حملة االنتخابات الجزائرية
4 مراحل إلنهاء الحراك

يرى مراقبون في 
الجزائر أن السلطة تنفذ 

خطة إلنهاء الحراك 
الشعبي، تذهب أبعد 

من تخطي مرحلة 
االنتخابات، فيما تحتدم 
الحملة االنتخابية وسط 

تراشق حزبي وسياسي



كشفت مصادر إيرانية مواكبة لمفاوضات فيينا بشأن االتفاق النووي، 
لـ»العربي الجديد«، أن المفاوضات شهدت تقدمًا تدريجيًا، إال أنه ال يزال 
هناك خالفات، خصوصًا مع محاولة واشنطن تجزئة رفع العقوبات 

عن طهران

45
سياسة

املرتبطة بمكافحة اإلرهــاب، ما شكل اختراقًا 
مهمًا في املفاوضات«. وتلفت إلى أنها أعلنت 
»تــعــلــيــق الــعــقــوبــات املــفــروضــة  اســتــعــدادهــا لـــ
على النفط والبنك املركزي اإليرانيني، اللذين 
الــســابــقــة تحت  أدرجــتــهــمــا اإلدارة األمــيــركــيــة 
إجـــــــــراءات الـــحـــظـــر بـــمـــوجـــب قــــانــــون كــاتــســا« 
ــداء  ــ أعـ مــكــافــحــة  ــانــــون  قــ ــو  ــ وهـ  ،)CAATSA(
الكونغرس  أقــره  العقوبات،  أميركا من خــال 
خال أغسطس/آب 2017. يشار إلى أن اإلدارة 
األميركية أدرجـــت، فــي إطــار قــانــون »كاتسا« 
فـــي 2020، مــــرة أخـــــرى، قــطــاعــات اقــتــصــاديــة 
ــنــــك املـــــركـــــزي،  ــبــ ــثــــل الــ ــيــــة، مــ ــيــــســ ــة رئــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
النفط  وشــركــة  للتنمية،  القومي  والــصــنــدوق 
الــوطــنــيــة، وشــركــة حــامــات الــنــفــط الــوطــنــيــة، 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات، بــحــجــة ارتـــبـــاطـــهـــا 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« اإليــــرانــــي، املــصــنــف من  بــــ
»منظمة إرهابية«، في 2019.  قبل واشنطن كـ
ــى تــفــخــيــخ  ــ وهــــدفــــت الــــخــــطــــوة بـــــاألســـــاس إلــ
الــنــووي  مسيرة عـــودة واشنطن إلــى االتــفــاق 
الـــرأي كانت  أن استطاعات  الحــقــًا، وخــاصــة 
ترجح فوز الرئيس جو بايدن، املؤيد لاتفاق، 

باالنتخابات الرئاسية األميركية آنذاك.
»العربي الجديد«، أن »ما  وتضيف املصادر، لـ
العقوبات  تعليق  هــو  هنا  واشــنــطــن  تطرحه 
ــادرات الــنــفــطــيــة والـــبـــنـــك املـــركـــزي  ــ ــــصـ عــلــى الـ
أن  إلى  اإليراني فقط، وليس رفعها«، مشيرة 
د رفــع إجــــراءات الحظر املــفــروضــة في 

ّ
مــا يعق

ــار قـــانـــون »كـــاتـــســـا« أنـــهـــا مـــن صــاحــيــات  ــ إطـ
الــرئــيــس يمتلك  األمـــيـــركـــي، وأن  الــكــونــغــرس 
صاحيات مــحــدودة فــي ذلـــك. وتلفت إلــى أن 
تــعــلــيــق هـــذا الـــنـــوع مـــن الــعــقــوبــات، املــرتــبــطــة 
بــقــانــون مــكــافــحــة اإلرهـــــاب، مــرهــون بــجــداول 
إلــى ستة أشهر، على أن تتجدد  زمنية تصل 
الــفــتــرة الزمنية، و»مـــن هنا  املـــدة بعد انــتــهــاء 
لدى طهران مخاوف من تاعب أميركي باألمر، 
واستخدام تمديد تعليق هذه العقوبات كأداة 
ضــغــط«. يــشــار إلـــى أن الــبــنــد 112 مــن قــانــون 
بتعليق  األمــيــركــي  للرئيس  يسمح  »كــاتــســا« 

روبــرت مالي أخيرًا بأنها »بــنــاءة«، لكنه، في 
الوقت ذاته، يؤكد أن »هناك الكثير من العمل 
الــذي يجب القيام بــه«. وقــال وزيــر الخارجية 
املاضي،  األسبوع  بلينكن،  أنتوني  األميركي 
إن بــاده لــم تــر بعد أي مؤشر على أن إيــران 
التقيد  أجــل  لها فعله، من  ستفعل ما ينبغي 
بااللتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات 

املفروضة عليها.

الكل مقابل الكل
وعـــن الــتــقــدم الــحــاصــل فــي املــفــاوضــات حتى 
هــذه اللحظة، تــقــول مــصــادر إيــرانــيــة مواكبة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ملـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، لــــ
ــقـــت عــلــى رفــــع جميع  الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وافـ
اإليراني،  النووي  بامللف  املرتبطة  العقوبات 
ــرم فــي  ــبــ ــــاق املــ ــفـ ــ ــي رفـــعـــت بـــمـــوجـــب االتـ ــتــ والــ
األمــــيــــركــــي  الــــرئــــيــــس  وأعــــــــــاد   ،2015 الـــــعـــــام 
السابق دونالد ترامب فرضها في 2018 بعد 
االنــســحــاب مــن االتــفــاق، أو عقوبات أخــرى ال 
تنسجم مــع االتــفــاق، »لكنها مــا زالــت ترفض 
إيران  العقوبات. ومقابل إصــرار  إلغاء جميع 
على رفع كل العقوبات، تطرح التفاوض على 
كل امللفات العالقة بني الطرفني، أي البرنامج 
وتشير  اإلقليمية«.  والسياسات  الصاروخي 
ــع الـــعـــقـــوبـــات املــرتــبــطــة  ــ ــى أن رفـ ــ املــــصــــادر إلـ
بامللف النووي لم يكن يشكل مانعًا كبيرًا أمام 
املفاوضات، حيث تؤكد واشنطن استعدادها 
لــرفــع الــعــقــوبــات الــتــي تشمل أهـــم الــقــطــاعــات 
ــــران تـــرى أن  االقــتــصــاديــة اإليـــرانـــيـــة، »لــكــن إيـ
رفـــع هـــذه الــعــقــوبــات وحــدهــا ال جــــدوى منه، 
مرة  أساسية، وضعت  عقوبات  بينها  من  إذ 
أخــرى بموجب قانون مكافحة اإلرهــاب، مثل 
حظر القطاعني املالي والنفطي«. وتوضح أن 
بالعقوبات  تتمسك  ظــلــت  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
املتصلة بمكافحة اإلرهاب وانتهاكات حقوق 
ــامــــج الـــــصـــــاروخـــــي، خـــال  ــرنــ ــبــ اإلنـــــســـــان والــ
الجوالت الثاث األولــى، »لكنها أبــدت مرونة 
العقوبات  الرابعة حيال بعض  الجولة  خال 

بعض العقوبات، لفترات زمنية تصل بالحد 
األقصى إلى 180 يومًا من خال إرسال تقرير 
مرتبط  بــأنــه  األمـــر  تبرير  وعــبــر  للكونغرس، 

باألمن القومي األميركي.
األمــيــركــيــة  ــإن »اإلدارة  فــ  عــمــا ســبــق 

ً
وفـــضـــا

التجزئة،  املــوضــوع( وفــق مــبــدأ  تتعامل )مــع 
إجــراء  رفــع نحو 700  وأعلنت موافقتها على 
حظر مــن أصــل نحو 1500«، حسب املــصــادر، 
الــتــي تــوضــح أنــهــا »تــعــارض إخــــراج الــحــرس 
 
ً
العقوبات، فضا قائمة  من  اإليــرانــي  الثوري 

عن كيانات وأشخاص آخرين«، مشيرة إلى أن 
بمناقشة  العقوبات  كل  رفع  »تربط  واشنطن 

جميع امللفات«.

مطالب أميركية
ــا عـــن الـــخـــاف الـــثـــانـــي، فــتــقــول املـــصـــادر  أمــ
ــه مرتبط  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـ املــطــلــعــة، لـــ
بــتــطــويــر إيـــــران بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي خــال 
العمل  إنهاء  الثاث األخيرة، بعد  السنوات 
بــالــكــثــيــر مـــن تــعــهــداتــهــا بــمــوجــب االتـــفـــاق 
الــنــووي، ردًا على االنــســحــاب األمــيــركــي من 
االتفاق، مشيرة إلى أنها »مستعدة للعودة 
عليها  املنصوص  تعهداتها  جميع  لتنفيذ 
)االتفاق  املشتركة  الشاملة  العمل  في خطة 
ــــووي(، لــكــن واشـــنـــطـــن تــطــلــب أكـــثـــر من  ــنـ ــ الـ
ذلك«. وتضيف املصادر أن اإلدارة األميركية 
تــرى أنــه بعد وقــف إيــران التزاماتها، قامت 

بــتــطــويــر قــدراتــهــا الــنــوويــة إلـــى حــد بعيد، 
ولذلك فإن العودة إلى تنفيذ تلك التعهدات 
ال تكفي، من دون إزالة آثار وقفها. وفي هذا 
املــصــادر، طرحت واشنطن  الــســيــاق، حسب 
ــات ثـــاثـــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ بـــشـــكـــل مـــجـــمـــل خــــــال املـ
مــطــالــب، أواًل حـــول احــتــيــاطــيــات إيــــران من 
اليورانيوم املخصب بدرجات أعلى من 3.67 
املــائــة، وهــو الحد املسموح به باالتفاق  في 
النووي، وثانيًا حول أجهزة الطرد املركزي 
املــتــطــورة الــتــي أدخلتها فــي الــخــدمــة خال 
الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، وثـــالـــثـــًا بـــشـــأن تــمــديــد 
النووي، إلطالة أمد قيود  بنود في االتفاق 
زمنية على نشاطات نووية، بعضها انتهت 

وأخــــــرى ســتــنــتــهــي خــــال األعـــــــوام املــقــبــلــة. 
يشار إلى أنه من القيود التي ال تزال قائمة، 
املــزدوج  بيع وشــراء السلع ذات االستخدام 
ومـــعـــدات تــقــلــيــديــة تنتهي صــاحــيــتــهــا في 
2023، أو تلك الواردة في القرار 2231 املكمل 
لاتفاق النووي، والتي ستنتهي في 2025. 

إن  ــادر  ــ ــــصـ املـ تــــقــــول  األول،  املـــطـــلـــب  بــــشــــأن 
ــران أن يــتــم الــتــعــامــل مع  ــ »ال مـــانـــع لــــدى إيــ
احتياطيات اليورانيوم املخصب بأكثر من 
الحد املسموح به )3.67(، وفق القاعدة التي 
نـــص عــلــيــهــا االتـــفـــاق الــــنــــووي«، أي أن يتم 
مقايضتها  أو  لبيعها،  الــخــارج  إلــى  نقلها 
ملفاعاتها.  املــائــة  فــي   20 بنسبة  بــالــوقــود 
ــا حـــول املــطــلــب الــثــانــي، فــتــطــالــب اإلدارة  أمـ
األمــيــركــيــة، وفـــق املـــصـــادر، بــتــدمــيــر أجــهــزة 
ــلــتــهــا 

ّ
ــتـــي شــغ الــــطــــرد املــــركــــزي املـــتـــطـــورة الـ

ــوردو«،  ــ ــ طـــهـــران فـــي مــنــشــأتــي »نــطــنــز« و»فـ
»لـــكـــن إيــــــران رفـــضـــت ذلــــك رفـــضـــًا قــاطــعــًا«، 
 لوضع 

ً
بــدعــم صيني، حــا لتطرح روســيــا، 

جميع هــذه األجــهــزة فــي مــكــان داخـــل إيــران 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  رقابة  تحت 

على أن يتم إغاقه بالشمع األحمر.
وتؤكد املصادر أن اإلدارة األميركية »لم تقبل 
حــتــى اآلن بــهــذا املــقــتــرح، وثــمــة أفــكــار أخــرى 
تـــجـــري مــنــاقــشــتــهــا لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل حــول 
موضوع أجهزة الطرد املركزي«، مضيفة أنها 
تــربــط تعليق الــعــقــوبــات عــلــى الــبــنــك املــركــزي 
والــقــطــاع الــنــفــطــي اإليـــرانـــي بــهــذا املـــوضـــوع. 
تــلــك  خـــــال  مــــن  ــيـــة  ــيـــركـ األمـ اإلدارة  ــهــــدف  وتــ
النووي  زيـــادة فترة االخــتــراق  إلــى  الخطوات 
ــران  ــتـــي تــحــتــاجــهــا إيــ ــام، والـ ــ ــى أكـــثـــر مـــن عـ إلــ
فيها صناعة  يمكنها  مــرحــلــة  إلـــى  لــلــوصــول 
األســلــحــة الــنــوويــة، وخــاصــة بــعــد أن سجلت 
خـــطـــواتـــهـــا الـــنـــوويـــة طـــفـــرة مـــنـــذ ديــســمــبــر/

كـــانـــون األول املـــاضـــي. وتـــوضـــح املـــصـــادر أن 
الثالث يتضمن رفض واشنطن إلغاء  املطلب 
الحظر التسليحي على طهران، والذي انتهى 
ــنــــووي فـــي 18 أكــتــوبــر/ ــفــــاق الــ بــمــوجــب االتــ
الحظر،  هــذا  فترة  مدد 

ُ
لت األول 2020،  تشرين 

متمسكة باألمر التنفيذي الذي أصدره ترامب 
بشأن استمرار هذا الحظر.

الخطوة األولى
أمـــا الــخــاف اآلخـــر فــيــرتــبــط بــطــريــقــة الــعــودة 
إلى االتفاق النووي وتنفيذه. ما زال الجانب 
اإليراني يصر على أن تتخذ اإلدارة األميركية 
ــن خـــــــال رفـــــــع جــمــيــع  ــ الــــخــــطــــوة األولــــــــــــى، مــ
الــعــقــوبــات، وثـــم تــقــوم طـــهـــران بــالــتــحــقــق من 
املصادر  تنفيذها تعهداتها. وتقول  قبل  ذلك 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »واشــنــطــن  املــطــلــعــة، لـــ
قبلت مبدئيًا أن تتخذ الخطوة األولى، لكنها 
تـــعـــارض رفــــع الــعــقــوبــات مــــرة واحــــــدة، وهــي 
توافق على رفع جزء منها في املرحلة األولى، 
لتتحقق بعد ذلك من التزام إيران بتعهداتها 
الــــنــــوويــــة«. وتــضــيــف املــــصــــادر أن واشــنــطــن 
التي  الــعــقــوبــات  بــقــيــة  تــرجــئ رفـــع أو تعليق 
سيتم االتفاق عليها، إلى ما بعد التحقق من 
االلــتــزامــات الــنــوويــة اإليــرانــيــة، »لــكــن طــهــران 
تتمسك بموقفها بعودة الطرفني بالكامل إلى 
تعهداتهما مــرة واحـــدة«، عبر رفــع العقوبات 
ــران إلـــى كــامــل  ــ ــدة ومـــن ثـــم عــــودة إيـ ــ مـــرة واحـ
تــعــهــداتــهــا الـــنـــوويـــة بــعــد الــتــحــقــق مـــن إلــغــاء 
ــه بـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــأنـ ــات. عــلــمــًا بـ ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
االتفاق النووي في العام 2015، اتخذت إيران 
األولــى من خــال تنفيذ تعهداتها،  الخطوات 
ــع الــعــقــوبــات عــنــهــا بــعــد تحقق  ــم رفــ حــيــث تـ
األمر،  الذرية من هذا  للطاقة  الدولية  الوكالة 
أن  بحجة  بالعكس،  تطالب  املـــرة  هــذه  لكنها 
الواليات املتحدة هي التي انتهكت االتفاق في 
بادئ األمر من خال انسحابها منها، وهو ما 
قبلت به اإلدارة األميركية بشكل مبدئي، »لكن 
من خــال رفــع جزئي للعقوبات مقابل عودة 
إيران الكاملة لتنفيذ تعهداتها النووية، ومن 
ثــم رفـــع الــجــزء اآلخـــر مــن الــعــقــوبــات«، حسب 

املصادر.

صياغة المسودات
ــادر أن عــمــلــيــة صــيــاغــة نــصــوص  تــؤكــد املـــصـ
ــــودات، الـــتـــي تـــذكـــر بــعــض األطـــــــراف أنــه  ــــسـ املـ
قــد بـــدأ الــعــمــل عليها، »لــيــســت حـــول صياغة 
مــســودة االتــفــاق الــنــهــائــي، بــل صــيــاغــة مــا تم 
العقوبات  رفــع  اآلن بشأن  االتفاق عليه حتى 
ــا«،  ــاذهــ ــلـــى إيــــــــران اتــــخــ والــــخــــطــــوات الــــتــــي عـ
مــشــيــرة إلـــى أنـــه »بــعــد حــل الــنــقــاط الخافية 
إدمــاج املسودات  امللفني، سيتم  املتبقية حول 
ــدة لــاتــفــاق الــنــهــائــي«. وتــضــيــف أن  ــ فـــي واحـ
مفاوضات  على  عــامــل ضغط  »الــوقــت يشكل 
فيينا للوصول إلى حلول وسط بشأن النقاط 
الخافية املتبقية، وخاصة بعد تمديد إيران 
االتـــفـــاق املــؤقــت مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
فــقــط )حــتــى 23 يونيو/ الــذريــة لشهر واحـــد 

حــزيــران املــقــبــل(«، قــائــلــة إن »األطـــــراف كثفت 
لهذا  الخامسة  الجولة  إطـــاق  بعد  جهودها 
الــــغــــرض«. غــيــر أن هــــذه املـــصـــادر اســتــبــعــدت 
الــوصــول إلـــى حــلــول للقضايا الــعــالــقــة خــال 
ــا يــســتــدعــي األمـــر  ــمـ الــجــولــة الــخــامــســة، و»ربـ
جولة سادسة، إال إذا حصلت مفاجآت خال 
األيـــام املقبلة مــن خــال إيــجــاد حلول سريعة 
للخافات« التي تؤكد أنها »ما زالت كبيرة«. 
ــادر تـــؤكـــد أن »عـــــدم وجـــــود بــديــل  لــكــن املــــصــ
النووي  امللف  مــع  للتعاطي  الــنــووي  لاتفاق 
اإليــــرانــــي يــشــكــل عـــامـــل ضــغــط عــلــى اإلدارة 
األميركية املنشغلة بأولويات داخلية وأخرى 
مسألة  فــي  مهمة  تــنــازالت  لتقديم  خــارجــيــة، 
العقوبات على طهران إلحياء االتفاق. وإيران، 
أيضًا من جهتها، بسبب أزمتها االقتصادية 
للقبول  تــجــد نفسها مــضــطــرة  قــد  املــســتــعــرة 
بحلول حول القضايا العالقة، ال تلبي جميع 

مطالبها، وتقدم أيضًا تنازالت«.

كواليس خالفات 
مفاوضات فيينا النووية

السواحل  باسم خفر  المتحدث  أعلن 
برامانديتا  ويسنو  إندونيسيا  فــي 
السبت،  أمس  إيرانية،  إعالم  ووسائل 
ــن نــاقــلــة نفط  ــراج ع ــ ــم اإلفـ ــه ت أنـ
في  محتجزة  كانت  إيران  علم  ترفع 
الثاني  كانون  يناير/  منذ  إندونيسيا 
أشــارت،  إندونيسيا  وكانت  الماضي. 
خفر  أن  ــى  إل الناقلة،  احتجاز  لــدى 
نفطًا  نقلها  فــي  اشتبه  السواحل 
مياه  فــي  مــشــروع  غير  نحو  على 
البالد، في حين قالت وزارة الخارجية 
اإليرانية إن االحتجاز كان بسبب »مسألة 

فنية تحدث في مجال الشحن«.

إندونيسيا تفرج 
عن ناقلة نفط

خاص

فيينا، لندن ـ العربي الجديد

الجولة  املــاضــي  الــثــاثــاء  انطلقت 
النووية،  املباحثات  مــن  الخامسة 
ــدأت فـــي 2 إبــريــل/نــيــســان  ــ الـــتـــي بـ
ــــات  ــــواليـ ــي فـــيـــيـــنـــا، بــــني إيـــــــران والـ ــي فــ ــاضــ املــ
ــر مــــبــــاشــــر، بـــواســـطـــة  ــيـ األمـــيـــركـــيـــة بـــشـــكـــل غـ
األطـــــــــــراف املـــتـــبـــقـــيـــة فـــــي االتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
بريطانيا وفرنسا وأملانيا وروسيا والصني، 
االتــفــاق عبر عــودة طهران وواشنطن  إلحياء 
إلى التزاماتهما فيه. وتتحدث جميع األطراف 
عــن »تــقــدم مهم« فــي هــذه املباحثات. فــإيــران، 
مـــن جــهــتــهــا، تــؤكــد حــصــول تــفــاهــمــات عــامــة 
الوقت  فــي  لكنها،  الرئيسية،  الــخــافــات  لحل 

تربط واشنطن رفع 
كل العقوبات بمناقشة 

جميع الملفات

رفضت إيران طلبًا 
أميركيًا بتدمير أجهزة 

الطرد المتطورة

واشنطن تحاول تجزئة رفع 
العقوبات المفروضة على طهران

ذاتــه، تشير إلى وجود قضايا عالقة، يستمر 
الــتــفــاوض حــولــهــا. كــمــا أن املــبــعــوث الــروســي 
مــيــخــائــيــل أولــيــانــوف يــتــحــدث بــتــفــاؤل كبير 
عـــن نــتــائــج املـــفـــاوضـــات حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، 
اتفاق قريبًا، معتبرًا أن  متوقعًا التوصل إلى 
الجولة الخامسة قد تكون األخيرة. والجانب 
ــدوب املــفــوضــيــة  ــنــ ــي مــ األوروبــــــــــي املـــتـــمـــثـــل فــ
مــورا  إنريكه  الخارجية  للسياسة  األوروبــيــة 
أيـــضـــًا يــتــحــدث بــنــبــرة تـــفـــاؤلـــيـــة، مــعــربــًا عن 
اطــمــئــنــانــه مـــن إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 
الــجــانــب األميركي  فــي مــفــاوضــات فيينا. أمــا 
فــا يــظــهــر هـــذه الـــدرجـــة مــن الــتــفــاؤل، مشيرًا 
إلــى تحقيق تــقــدم فــي هــذه املــفــاوضــات، التي 
ــده املــــفــــاوض فــــي فــيــيــنــا  ــ ــيـــس وفــ وصـــفـــهـــا رئـ

)الصورة(،  سالمي  حسين  اللواء  اإليــرانــي،  الثوري  الحرس  قائد  اعتبر 
ال  بايدن،  األميركي جو  الرئيس  إدارة  أن  السبت،  أمس  في تصريح متلفز 
مهددًا  سابقتها،  عــن  تختلف 
من  إخــراجــهــا  سيتم  بأنه  أميركا 
المنطقة ما لم تفعل ذلك. وقال 
هي  الثابتة  أميركا  »استراتيجية  إن 
اإلسالمية  ــدول  ال استقرار  زعزعة 
أسس  وتدمير  تحجيمها  بهدف 
على  والهيمنة  فيها،  السلطة 
طاقات واقتصاد العالم اإلسالمي، 
وهذه االستراتيجية لن تتغير برحيل 

ومجيء رؤساء«.

ال اختالف بين اإلدارات

كبير المفاوضين اإليرانيين عباس عراقجي يؤدي دورًا أساسيًا في المحادثات )آسكين كياجان/األناضول(

ال تحقيق مستقًال باقتحام الكونغرستفاقم صراعات العائلة الدستورية في تونس

تونس ـ بسمة بركات

يتفاقم الــصــراع داخــل مــا يسمى فــي تونس 
بالعائلة الدستورية، وهي التي تضم أنصار 
»الــحــزب الــدســتــوري«، الـــذي أســســه الرئيس 
الـــراحـــل الــحــبــيــب بــورقــيــبــة قــبــل االســتــقــال، 
الدستوري«  »التجمع  حزب  إلى  واملنضمني 
املنحل. وتفّرق الدستوريون بعد الثورة على 
عدة أحزاب، وفيهم من اختار االنسحاب من 
الــســاحــة الــســيــاســيــة. واشـــتـــد الــتــنــافــس بني 
حول  والتجمعية  البورقيبية  الشخصيات 
قيادة هذا الخزان االنتخابي الهام. وتمكنت 
ــتــــوري الـــحـــر« عبير  رئــيــســة الـــحـــزب »الــــدســ
مــوســي مــن الــتــقــدم عــلــى منافسيها فــي هــذا 
املجال، إال أنها تصطدم بمعارضة كبيرة من 
شخصيات وتيارات بورقيبية تختلف معها 

جذريًا في التوجهات.
وتـــؤشـــر املــعــطــيــات الــجــديــدة إلـــى مــزيــد من 
االنــقــســامــات داخـــل هـــذه الــعــائــلــة، مــا يحول 
دون دعــــوات الــتــوحــد واإلنـــقـــاذ الــتــي ظهرت 
أخــيــرًا. وأعــلــن أخــيــرًا تــأســيــس حـــزب جــديــد، 
نسبة  البلعيدي«،  البورقيبي  »الــحــزب  وهــو 
ــــى بـــورقـــيـــبـــة والـــزعـــيـــم الـــيـــســـاري الـــراحـــل  إلـ
شـــكـــري بـــلـــعـــيـــد، والــــــــذي أعـــلـــنـــت مــؤســســتــه 
 6 في  أن مؤتمره سيكون  الحمامي،  نصاف 
يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل، ويــضــم شخصيات 
الحمامي،  دعـــوة  أن  إال  ودســتــوريــة.  وطنية 
الـــتـــي جـــــاء فــيــهــا أن هـــــذا الــــحــــزب ســيــطــرح 
الــبــدائــل إلنــقــاذ الــبــاد، قــد ال تتحقق بسبب 
ــراعــــات الـــتـــي تــواجــهــهــا  الـــصـــعـــوبـــات والــــصــ

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــوخ« الــــجــــمــــهــــوريــــون فــي  ــيـ ــ ــشـ ــ أجــــهــــض »الـ
الكونغرس األميركي، أول من أمس الجمعة، 
اقتحام  في  للتحقيق  لجنة مستقلة  إنشاء 
السابق دونــالــد  األمــيــركــي  الرئيس  أنــصــار 
تـــرامـــب، مــقــر الــكــونــغــرس فــي واشــنــطــن في 
6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي. ويعكس 
هـــذا الــفــشــل فــي إمــكــانــيــة إبــصــار مــثــل هــذه 
الجمهوري  الـــوالء  اســتــمــرار  الــنــور،  اللجنة 
ــتـــرامـــب، خـــصـــوصـــًا أن مـــعـــركـــة الــتــجــديــد  لـ
الـــنـــصـــفـــي لـــلـــكـــونـــغـــرس الــــعــــام املـــقـــبـــل، لــن 
تكون نزهة سهلة بالنسبة لعدد كبير من 
أعـــضـــاء هــــذا الـــحـــزب فـــي مــجــلــســي الــنــواب 
ــك بـــالـــنـــســـبـــة ملــرشــحــني  ــ ــذلـ ــ ــــوخ، وكـ ــيـ ــ ــــشـ والـ
املشهد  أن  يــرون جميعهم  محتملني جــدد، 
ــزال تحت  الــســيــاســي لــلــحــزب املــحــافــظ ال يــ
تــــأثــــيــــر املــــلــــيــــارديــــر الــــشــــعــــبــــوي وأفـــــكـــــاره 
»املحافظة«  بني  االنقسام  وشديد  ونفوذه، 
الـــذي أذكــــاه األخــيــر.  و»الــتــطــرف اليميني« 
ووفــق هــذه الــقــاعــدة، يــحــاول الجمهوريون 
فــي واشــنــطــن إنــهــاء قضية االقــتــحــام، التي 
األميركيني،  نفوس جميع  في  أثرها  تركت 
الدقيقة.   تفاصيلها 

ّ
كــل اإلعــام  نقل  بعدما 

ويرى العديد من املحللني، وخصوم ترامب، 
أن حــادثــة االقــتــحــام تشبه بــتــداعــيــاتــهــا أو 

ظهرت  التي  الحمامي،  الدستورية.  العائلة 
الوطني«،  »الــشــبــاب  لحركة  كمنسقة  سابقًا 
ــروج لــهــا عــلــى أنـــهـــا الـــحـــركـــة الــتــي  ــ ــتـــي يـ والـ
ــمــــت الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــّيــد  دعــ
للرئاسة، أضافت، في تصريح إعامي، أن 7 

من النواب التحقوا بهذا الحزب الجديد.
ويــــأتــــي اإلعــــــــان عــــن هـــــذا الــــحــــزب الـــجـــديـــد 
مـــبـــاشـــرة بــعــد إطـــــاق »دعــــــوة لـــإنـــقـــاذ« من 
العكروت،  كمال  املتقاعد  التونسي  األمــيــرال 
الــــذي شــغــل ســابــقــًا مــنــصــب مــســتــشــار األمــن 
الــــقــــومــــي لـــلـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل الــــبــــاجــــي قــائــد 
الـــســـبـــســـي. وأكـــــــد، فــــي رســــالــــة نـــشـــرهـــا عــلــى 
ــان زمـــن  ــ ــه »حــ ــ ــبـــوك«، أنـ ــيـــسـ صــفــحــتــه فــــي »فـ
ــاذ، الـــــواجـــــب يـــدعـــونـــا جـــمـــيـــعـــًا، مــمــن  ــ ــقــ ــ اإلنــ
والـــرداءة  الفشل  منظومة  تواصل  يرفضون 
والــتــحــايــل الــســيــاســي مــن كــل جــهــات الــبــاد 

لرّص الصفوف وتجميع القوى«.
وكانت موسي قالت، في تصريح سابق، إن 
األمـــيـــرال املــتــقــاعــد بــصــدد االتــصــال بهياكل 
الحزب »الدستوري الحر« في جهة الساحل، 
وذلك في إطار مخطط لتفكيك الحزب. وادعت 
الــيــوم يتمثل فــي التخلص من  أن »املــخــطــط 
ــتــــوري الـــحـــر فــــي املـــشـــهـــد الــســيــاســي،  الــــدســ
ــــي الــــبــــرملــــان«.  ــــن عـــبـــيـــر مــــوســــي فـ ــــك مـ ــذلـ ــ وكـ
وأضافت أنه ليس لديها أي خوف من فقدان 
إلى  الحر«، مشيرة  »الدستوري  موقعها في 
أن »هناك كفاءات مستقلة ملتفة حول حزب«.
ونفى الــعــكــروت، األربــعــاء املــاضــي، اتهامات 
الحزب. وقال،  إزاحتها من  موسي بمحاولة 
في حديث إذاعــي، »ما يجمعني بعبير أكثر 
مــمــا يــفــرقــنــا. وإذا تــحــولــُت إلـــى الــجــهــات، أو 
عملُت في امليدان، فذلك بدعوة من مواطنني 
مساء  عليه،  موسي  ورّدت  غــيــر«.  ال  أعرفهم 
ــيـــوم نــفــســه فـــي تــصــريــح تــلــفــزيــونــي، بــأن  الـ
»هذا غير صحيح، وأنها ال تجتمع بأي كان 

تعامل مع اإلخوان« على حد قولها.
وتتزامن هذه الدعوات والتحركات مع موجة 
»الدستوري  يواجهها  التي  االســتــقــاالت  مــن 
الــحــر«، والــتــي كشفت عــن ضــعــف وهشاشة 
هذا الحزب، مع توقع مختصني بروز بدائل 
إبـــعـــاد زعيمته  أو  ــه،  ــلـ تــعــديــات داخـ أو  لــــه، 

التي أحدثتها، أحداث  ة السياسية 
ّ

بالخض
بــاتــت  بــعــدمــا   ،2001 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   11
الباد مكشوفة لخطر اإلرهــاب »الداخلي«، 
النابع من اليمني املتطرف الذي بات ترامب 
يــخــتــصــر هـــواجـــســـه. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
فــــإن غــالــبــيــة أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ من 
»ابتزاز«  لـ الرضوخ  اخــتــاروا  الجمهوريني، 
تـــرامـــب، مـــا أجــهــض مـــشـــروع إنـــشـــاء لجنة 
الـــتـــحـــقـــيـــق، الـــتـــي كـــــان يـــفـــتـــرض أن تــكــون 
ــراء غـــيـــر ســـيـــاســـيـــني،  ــ ــبـ ــ ــــن 10 خـ مـــكـــونـــة مـ
ومناصفة بــني الــحــزبــني. وحــصــل املــشــروع 
على تأييد 54 عضوًا في »الشيوخ« املؤلف 
مــــن 100 عـــضـــو، واملـــنـــقـــســـم مــنــاصــفــة بــني 
الحزبني، فيما رفضه 35 عضوًا جمهوريًا. 
ولــــم يـــصـــوت مـــن الـــحـــزب املـــحـــافـــظ تــأيــيــدًا 
النواب  مـــّرره مجلس  كــان  الــذي  للمشروع، 
أعضاء   6 الديمقراطية، ســوى  الغالبية  ذو 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، هــــم: بــيــل كـــاســـيـــدي، لــيــزا 
موركوفسكي، ســوازن كولينز، بن ساسي، 
ــنــــي. وغـــــاب 9  روب بـــورتـــمـــان، ومـــيـــت رومــ
جمهوريني وديمقراطيان عن التصويت، ما 
يعد عددًا كبيرًا من الغائبني، خصوصًا أن 

األمر يتعلق بمشروع يحمل بعدًا وطنيًا.  
قــد حصلت غــداة  وكــانــت جلسة التصويت 
يــــوم اتــســم بــمــنــاشــدات قــويــة ومـــؤثـــرة من 
ــرار إنــشــاء  ــ الــشــرطــة األمـــيـــركـــيـــة، داعـــيـــة إلقــ
اللجنة، بعدما كانت في صلب املواجهة في 
6 يناير املاضي، مع الشعبويني واملتطرفني 
الــيــمــيــنــيــني، الـــذيـــن اقــتــحــمــوا الــكــونــغــرس 
الــنــواب، وأحــدثــوا تخريبًا  وصـــواًل ملكاتب 
وأضــــــــــــرارًا فـــيـــهـــا، بـــعـــد هــــــــروب املـــشـــرعـــني 
وأعضاء »الشيوخ« الذين كانوا متواجدين 
ــي مـــقـــر الـــكـــابـــيـــتـــول لـــحـــضـــور الــجــلــســة  ــ فـ
ــانـــت الــحــادثــة  املـــشـــتـــركـــة، واخــتــبــائــهــم. وكـ
أشــــخــــاص.   5 مـــقـــتـــل  إلــــــى  أدت  قـــــد  أيــــضــــًا 
اللجنة  إنــشــاء  تمرير  فــي  اإلخــفــاق  ويعني 
في  املستقلة  التحقيق  لجنة  نــمــوذج  عــلــى 
أي  أن استكمال  أحــداث 11 سبتمبر 2001، 
املسبوق  غير  االقتحام،  في حادثة  تحقيق 
في  الحديث، سيتواصل  أميركا  تاريخ  في 
إطار اللجان الخاصة في الكونغرس، والتي 

ترامب، واملخاوف التي أّججها في صفوف 
الــقــاعــدة الــجــمــهــوريــة. وقـــال تــشــاك شــومــر، 
ــيـــوخ«، إثــر  زعـــيـــم الــديــمــقــراطــيــني فـــي »الـــشـ
حاولوا  »الجمهوريني  إن  التصويت،  فشل 
فــي الجلسة إخــفــاء فظائع ذلــك الــيــوم )يــوم 
االقتحام( تحت السجادة، خوفًا من ترامب«. 
ــام احتمالية  لــكــنــه تـــرك الـــبـــاب مــفــتــوحــًا أمــ
إعادة التصويت في »الشيوخ« على إنشاء 
لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة، مؤكدًا 
االقــتــحــام، وهو  فــي  التحقيق  أنــه سيجري 
التعهد ذاتــه الــذي رّددتـــه رئيسة »الــنــواب« 
ل التوتر الشديد 

ّ
نانسي بيلوسي، التي ظل

عاقتها بترامب طوال السنوات األربع من 
ــه. وأكـــــدت بــيــلــوســي، أن األمــيــركــيــني  ــتـ واليـ
»سيعرفون الحقيقة«. لكن زعيم األقلية في 
»الــشــيــوخ« مــيــتــش مــاكــونــيــل، كـــان استبق 
»حيادية«  من  بالتقليل  التصويت،  جلسة 
ــاء  ــ ــــضـ عـــلـــمـــًا أن األعـ املــــقــــتــــرحــــة،  الـــلـــجـــنـــة 
الــجــمــهــوريــني املـــوالـــني لــلــمــشــروع، هـــم من 

املقربني منه.
ــدرك تــرامــب جــّديــًا مــخــاطــر وضـــع امللف  ويــ
الـــنـــوع، مـــزودة  بــيــد لجنة تحقيق مــن هـــذا 
الحادثة  أغـــوار  لسبر  واســعــة  بصاحيات 
ــنــــي  ودوافـــــعـــــهـــــا وأســــــبــــــاب اإلخــــــفــــــاق األمــ
الــــــذي رافـــقـــهـــا، والــتــقــصــيــر فــــي اســتــطــاع 
 عن أنها قد 

ً
املعلومات املسبقة عنها، فضا

املــوضــوع.  فــي  بشهادته  لـــإدالء  تستدعيه 
مسألة  مــع  تعاملوا  فقد  الجمهوريون  أمــا 
اللجنة، بحسابات انتخابية، وليس حزبية 
أو دســتــوريــة، إذ ال يــــزال 61 فــي املــائــة من 
الــجــمــهــوريــني يــعــتــقــدون وفـــق استطاعات 
»ســرقــت«،  الرئاسية  االنتخابات  أن  الـــرأي، 
كــمــا يــــرى 53 فـــي املـــائـــة مــنــهــم أن »تـــرامـــب 
الجهات  أن  الرئيس«. ويأتي ذلك علمًا  هو 
املوالية للرئيس السابق، ال تزال تراجع عّد 
األصوات في بعص الواليات، مثل أريزونا، 
ــذه الــجــهــات،  إلثـــبـــات نــظــريــتــهــا. وتــعــتــزم هـ
توسيع دائــرة إعــادة الفرز، ليشمل واليــات 
أخرى، بقناعة أنها تقوم بعملية قد تؤدي 
إلى إعادة النظر بالنتائج وتنصيب ترامب 

رئيسًا. )Getty/يتوقع مراقبون بروز بدائل لـ»الدستوري الحر« )الشاذلي بن إبراهيم

)Getty( شّكك ماكونيل في حيادية أي لجنة تحقيق

»العربي الجديد«، أن  الرميلي، في تصريح لـ
باغتت   2011 الثاني  يناير/كانون   14 ثــورة 
نظام  أمــام سقوط  أنــه  معتبرًا  الدستوريني، 
منهم  البعض  بحث  علي  بــن  العابدين  زيــن 
عن حلول للتموقع والهروب من املحاكمات. 
وأشار إلى أن »الدستوريني تشتتوا، وهناك 
مـــن تــمــوقــع فـــي الــنــهــضــة، والـــبـــعـــض داخـــل 
الـــنـــداء، وهــنــاك مــن أســســوا أحـــزابـــًا جــديــدة، 
ــروز نــــداء  ــ ــ ــر إلـــــى حــــني بـ ــ ــ واســـتـــمـــر هـــــذا األمـ
تونس كقوة على الساحة السياسية«. وتابع 
»مــبــاشــرة بــعــد انــقــســام نـــداء تــونــس تكونت 
وغير دستوريني،  أحــزاب ضّمت دستوريني 
ــاء الـــتـــي وقـــــع فــيــهــا  ــ ــــطـ ــن أبــــــرز األخـ ولـــكـــن مــ
هــــؤالء أنــهــم ظــلــوا يــعــتــبــرون أنــفــســهــم أنــهــم 
هــم الوطنيون فــقــط«. وأشـــار إلــى أنــه »كانت 
هــنــاك عـــدة عــائــات فــكــريــة داخـــل الــدســاتــرة، 
التقدمي  الشيوعي  والــحــزب  اليسار  ومنها 
وحــركــة الــراحــل أحــمــد املستيري وأحــمــد بن 
صـــالـــح، وهـــنـــاك دســـاتـــرة حــتــى فـــي االتــحــاد 
»العائلة  أن  مبينًا  للشغل«،  التونسي  العام 

موسي، أمام تحفظ العديد من الدستوريني 
ــن تـــــجـــــاوزات ال تــخــدم  ــه مــ ــا تـــقـــوم بــ عـــلـــى مــ
السياسي.  املــشــهــد  الــدســتــوريــة وال  الــعــائــلــة 
ــداء  ــ ــــزب »نــ ــادي الـــســـابـــق فــــي حــ ــيــ ــقــ وكـــــــان الــ
تونس« منجي الحرباوي اعتبر أن ما تقوم 
بــه مــوســي تــصــرفــات غــيــر مــســؤولــة، مــؤكــدًا، 
فــي تــصــريــح إعـــامـــي، أن هــنــاك مــن رأى في 
مــوســي حبل نــجــاة لــلــدولــة، ولــكــن مــا حصل 
هو العكس، ومــن املتوقع أن يؤثر ذلــك على 

شعبيتها الواسعة.
ــذه الــــتــــطــــورات، رأى عـــضـــو املــكــتــب  ــ ــن هـ ــ وعـ
السياسي في »نداء تونس« سابقًا، بوجمعة 

شتاتها،  تجمع  أن  يجب  التي  هــي  الوطنية 
الدساترة بل ضمن  وذلــك ليس تحت شعار 
العائلة الوطنية، ويجب استخاص الدروس 

من التجارب السابقة إلعادة البناء«.
مــــن جـــهـــتـــه، رأى املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــاجــد 
الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  البرهومي، 
ــا ُيــعــرف بــظــاهــرة الــحــزب الــدســتــوري  أن »مـ
الحر، بقيادة عبير موسي، برزت خال هذه 
الــفــتــرة، ألنــهــا كــانــت نــتــاجــًا طــبــيــعــيــًا لعشر 
وشيطنتهم  للدساترة  الهرسلة  من  سنوات 
وإقصائهم من املشهد، وبالتالي نسبة هامة 
الدساترة  فــي  تــرى  التونسيني أصبحت  مــن 
املــنــقــذ، ولــذلــك بـــرز مــنــهــم فــصــيــل أكــثــر عنفًا 
 لإقصاء«، مبينًا أن »البعض لم يكن 

ً
وميا

، بــرئــاســة 
ً
لــيــتــلــف حـــول حـــزب املـــبـــادرة مـــثـــا

كــمــال مـــرجـــان، لـــو لـــم يــتــعــاطــفــوا مـــع الــتــيــار 
ــتـــوري كـــكـــل«. ولـــفـــت إلــــى أن »الــعــائــلــة  الـــدسـ
الدستورية كبيرة وتضم عديد الشخصيات، 
وتقريبًا األحــزاب الكبيرة حاليًا في الساحة 
ما يجعل  والدستوريون، وهو  النهضة  هي 
الــحــزب الــدســتــوري الــحــر فــي طليعة نتائج 
الــيــســار«،  تـــراجـــع  ســبــر اآلراء، خـــاصـــة بــعــد 
ــــزال أمـــرًا  مــبــيــنــًا أن »تــوحــيــد الـــدســـاتـــرة ال يـ
صعبًا، وهو ما يجعل الدستوري الحر حاليًا 

املهيمن في األحزاب الدستورية«.
ــبـــة هــــامــــة مــن  والحـــــــظ الـــبـــرهـــومـــي أن »نـــسـ
الدساترة ترى أن أي تجميع جديد سيكون 
خدمة مجانية للنهضة، بمعنى أن هناك من 
معها  فيتعاطفون  الــنــهــضــة،  يــحــاول ضـــرب 
الدستوري  لرئيسة  املتتالية  الهجمات  بعد 
يتفق مع موسي  ال  عليها. وهناك من  الحر 
ــفــــاء بــمــتــابــعــة  ــتــ ــاد، أو االكــ ــعــ ــتــ فـــاخـــتـــار االبــ
ــــو مــــا ال ُيــمــكــنــهــم مــــن الــــبــــروز.  الــــوضــــع، وهـ
بالعيوب  مفتوح  طــريــق  فــي  مــوســي  فبقيت 
ــودة لـــديـــهـــا، وهــــي تعيش  ــاوئ املــــوجــ ــســ واملــ
األمامية،  الصفوف  فــي  وتــتــواجــد  مرحلتها 
أو  كانت ستنجح  إن  اآلن مسبقًا  يعرف  وال 
تــفــشــل«. ولــفــت إلــى أن »الــعــائــلــة الدستورية 
إن ارادت التجمع مجددًا فا بد لها أن تقوم 
بمراجعات كبيرة ودراسة الواقع جيدًا، وعدا 

ذلك فهو اندثار لهذا التيار أو غيره«.

أُعلن في تونس أخيرًا 
عن تأسيس الحزب 

البورقيبي البلعيدي

خــســارتــه االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وخــســارة 
ــوخ«. وكــــــان تـــرامـــب  ــيــ ــشــ ــه أغــلــبــيــة »الــ ــزبـ حـ
قــد دعـــا مــنــاصــريــن إلـــى »الــقــتــال بــشــراســة« 
ــت حنجرته 

ّ
لــانــقــاب عــلــى خــســارتــه، وظــل

تــــصــــدح بــــســــرديــــة »املــــــــؤامــــــــرة« و»ســــرقــــة 
االنتخابات«، حتى إلى ما بعد يوم تنصيب 
 بايدن رسميًا كالرئيس الـ46 للباد، في 20 
يناير املاضي. وكان ترامب قد أنذر أعضاء 
حــزبــه فـــي الــكــونــغــرس مـــن مــغــبــة »الـــوقـــوع 
ــرارًا  ـــ فــــي فــــخ الـــلـــجـــنـــة«، وتــــوعــــد ضـــمـــنـــًا مـ
الكونغرس في  بمحاسبتهم في انتخابات 
2022 لــو وقــفــوا مــع الــديــمــقــراطــيــني لتأمني 
الـــعـــدد الـــــازم فـــي »الـــشـــيـــوخ« )60 صــوتــًا( 

لتمرير اللجنة. 
ويــعــتــبــر الــديــمــقــراطــيــون أن الـــتـــهـــاون في 
ــام، وتــحــديــد  ــحـ ــتـ ــادثـــة االقـ نــبــش خــفــايــا حـ
تكرارها.  على  يشجع  قد  عنها،  املسؤولني 
ويــعــد تــصــويــت الــجــمــعــة أول اخــتــبــار مهم 
»الــشــيــوخ«،  فــي  الحزبني  بــني  للتعاون  لهم 
لكنه أدى إلى تعميق قلة الثقة بني الطرفني، 
وإمــكــانــيــة املــضــي قــدمــًا بــعــيــدًا عـــن ســطــوة 

الحزبي  واالنــقــســام  الــصــراع  عليها  يهمني 
املــتــفــاقــم فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. وفــــي هــذا 
الصدد، أكد السيناتور بيل كاسيدي، أحد 
أعضاء »الشيوخ« الجمهوريني الستة الذين 
»التحقيقات  أن  املــشــروع،  لصالح  صــوتــوا 
الــجــمــهــوريــني،  مـــن دون«  أو  مـــع  ســتــجــري 
التحقيق  يــكــون  أن  »لــضــمــان  أنــــه  مــعــتــبــرًا 
عاداًل، ومحايدًا ويركز على الوقائع، ينبغي 

على الجمهوريني االنخراط فيه«. 
ويهدف إجهاض املشروع، في جزء منه، إلى 
الوضع  تهدئة  الجمهوري  الحزب  محاولة 
مع ترامب، أو تجنب انتقامه، إذ إن قبضته 
ال تزال قوية على مؤسسة الحزب حتى بعد 

صّوت 6 جمهوريين في 
»الشيوخ« فقط لصالح 

إنشاء اللجنة

ظهرت معطيات عن 
تزايد االنقسامات داخل ما 
يسمى في تونس بالعائلة 
الدستورية، ما يحول دون 

دعوات التوحد واإلنقاذ 
التي ظهرت أخيرًا

أجهض الجمهوريون 
في الكونغرس إمكانية 

إنشاء لجنة مستقلة 
للتحقيق في حادثة 

اقتحامه، مع استمرار 
انصياعهم لدونالد 
ترامب، الذي يهدد 

بإسقاطهم في 
االنتخابات

متابعة تقرير

Sunday 30 May 2021 Sunday 30 May 2021
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سياسة

B B

  شرق
      غرب

جيش النيجر يصّد هجومًا 
لـ»بوكو حرام«

ــر، أمــــس  ــجــ ــيــ ــنــ ــات الــ ــطــ ــلــ ــنــــت ســ ــلــ أعــ
الــجــيــش  مــــن   وحــــــــدات 

ّ
أن الــــســــبــــت، 

صـــــــّدت، أول مــــن أمــــــس، بــاألســلــحــة 
ته جماعة 

ّ
الثقيلة هجومًا كبيرًا شن

»بوكو حرام« على مدينة ديفا، قرب 
الحدود مع نيجيريا. وقال مسؤول 
املــحــلــّيــة ملنطقة ديفا  الــحــكــومــة  فــي 
الــســيــطــرة«  تــحــت  اآلن  »الـــوضـــع   

ّ
إن

والهدوء عاد إلى املدينة، مشيرًا إلى 
أنه »ليست لدينا حصيلة )للخسائر 

ى اآلن«.
ّ
البشرية( حت

)فرانس برس(

ميانمار: حكومة 
المعارضة تستعرض 

قوة مسلحة
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي شــكــلــهــا 
مـــــعـــــارضـــــو املــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
السبت،  أمس  ميانمار،  في  الحاكم 
أن الـــدفـــعـــة األولـــــــى مــــن املــجــنــديــن 
ــة  ــات الــــازمــ ــبــ ــدريــ ــتــ ــن الــ ــ انـــتـــهـــت مـ
قـــوة دفـــاع جــديــدة. وبثت  لتشكيل 
مــقــطــعــًا مـــصـــورًا لــلــمــجــنــديــن، وهــم 
العسكري،  بــالــزي  عرضًا  ينظمون 
خـــال حــفــل تــخــرج بــحــضــور وزيــر 
دفــــاع حــكــومــة املــعــارضــة يــي مــون. 
وقــــال ضـــابـــط، لـــم يــتــم الــكــشــف عن 
تكون  أن  الحفل: »يجب  في  هويته 
مع  متحالفة  الشعبي  الــدفــاع  قـــوة 
الـــنـــاس. سنقاتل  الــشــعــب وتــحــمــي 

لكسب هذه املعركة«.
)رويترز(

 
بايدن يطلب ميزانية 

دفاعية بقيمة
753 مليار دوالر

قــدمــت إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
ــايـــدن، أول مـــن أمــــس، لــلــكــونــغــرس  بـ
مـــشـــروع املــيــزانــيــة الــدفــاعــيــة لــلــعــام 
بــزيــادة  املــالــي 2022، والــتــي تقضي 
دوالر،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  753 إلــــــى  ــات  ــقـ ــفـ ــنـ الـ
عن  املـــائـــة  فـــي   1.7 بـــزيـــادة نسبتها 
عام 2021. ويقضي مشروع امليزانية 
ــتــــخــــصــــيــــص األمـــــــــــــــــوال لـــتـــطـــويـــر  بــ
واخــتــبــار األســلــحــة فـــرط الــصــوتــيــة 
املقبل«،  »الجيل  أنظمة  من  وغيرها 
وذلــــــك فــــي إطــــــار الـــجـــهـــود لــتــطــويــر 
ملواجهة  الرامية  العسكرية  الــقــدرات 

روسيا والصني.
)األناضول(

بغداد ـ سالم الجاف

كشفت مــصــادر سياسية عــراقــيــة فــي بــغــداد، 
أمس السبت، عن انسحاب عــدٍد من مرشحي 
االنتخابات التشريعية املبكرة، املقرر إجراؤها 
فــي الـــعـــراق فــي الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لــتــهــديــدات  تــعــرضــهــم  املـــقـــبـــل، بــســبــب  األول 
الذين  املرشحني  أن  عــدة، موضحة  وضــغــوط 
تــراجــعــوا عــن الــتــرشــح، أو قــــرروا االنــســحــاب 
ملحافظات  ينتمون  االنــتــخــابــي،  الــســبــاق  مــن 
ديالى ونينوى وبغداد. وتشهد املدن العراقية 
ــًا مـــتـــصـــاعـــدًا عـــلـــى مــســتــوى  ــراكــ املــخــتــلــفــة حــ
ــتــــعــــدادًا  ــة، اســ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ األحــــــــــزاب والـــــقـــــوى الـ
لــانــتــخــابــات املــقــبــلــة، وســـط انــتــقــادات حـــاّدة 
مـــوجـــهـــة ملــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة، 
ــتــــراض  بـــشـــأن عـــــدم تــحــركــهــا لـــوقـــف أو االعــ
لتلك  انتخابية مبكرة  اعتبر حمات  ما  على 
العام  املال  القوى، بعضها تّم فيها استخدام 
أو اســتــغــال املــنــاصــب الــحــكــومــيــة، وحــاجــة 

الــعــراقــيــني لــلــخــدمــات، خــصــوصــًا فـــي الــقــرى 
والبلدات النائية.

متطابقة  بمعلومات  عراقيان  نائبان  وأدلـــى 
حول انسحاب مرشحني من االنتخابات بفعل 
مؤكَدْين  لها،  تعّرضوا  ضغوط  أو  تهديدات 
عــلــى حياتهم،  بــالــخــوف  أن بعضهم شــعــروا 
فقّرروا االنسحاب مبكرًا، لوقوع تّرشحهم في 
قــّدم فيها نافذون مرتبطون  دوائــر انتخابية 

بفصائل ّمسلحة وأحزاب بارزة، ترشحهم.
ــان عـــــن تـــحـــالـــف  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــو فـــــي الـ ــعـــضـ ووفـــــقـــــًا لـ
»النصر« بزعامة رئيس الوزراء األسبق حيدر 
ــّدة لــانــتــخــابــات  ــ ــإن مــرشــحــني عـ ــبـــادي، فــ ــعـ الـ
قرروا التراجع عن خوض السباق االنتخابي، 
كخطوة استباقية، لعدم توفر ضمانات أمنية 
»ضــغــوط   لـــ

ً
لــهــم، فــيــمــا تــعــرض آخـــــرون فــعــا

ــّد تــعــبــيــره.  وإشـــــــارات غــيــر مـــريـــحـــة«، عــلــى حــ
ــــدر األجــــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــــصـ ووصـــــــف املـ
»املــتــوتــرة«، بسبب  بـــ عــدة،  محافظات عراقية 
التنافس املبكر الشديد في الدوائر االنتخابية 
ــانــــون االنـــتـــخـــاب  الـــصـــغـــيـــرة، بـــعـــدمـــا قـــّســـم قــ
الــجــديــد املــحــافــظــة الـــواحـــدة إلـــى دوائــــر عــدة. 
ــإن مــرشــحــًا في  وبــحــســب الــنــائــب الـــعـــراقـــي، فـ
منطقة سهل نينوى، تلقى اتصااًل هاتفيًا من 
شخصية تزعم انتماءها لفصيل مسلح نافذ، 
أقــدم على مهاجمته خــال االتصال لترشحه 
في دائرة انتخابية واحدة تجمعه مع مرشح 
آخــر فيها، قــال إن األخــيــر »ســاهــم بتحريركم 

وطرد داعش من مناطقكم«.
وفــي هــذا الــصــدد أيــضــًا، أكــد النائب العراقي 
ــبـــاد، ريـــاض  ــالـــى، شــرقــي الـ عـــن مــحــافــظــة ديـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــتــمــيــمــي، فـــي حـــديـــث لــــ

إلى ذلك، أوضح عضو لجنة األمن والدفاع في 
الــبــرملــان الــعــراقــي، بــدر الــزيــادي، أن مفوضية 
االنتخابات لم تعلن حتى اليوم عن عمليات 
ــح لانتخابات، 

ّ
الــتــرش انــســحــاب رســمــيــة مــن 

مــعــتــبــرًا أنــــه ال يــمــكــن الـــجـــزم بـــشـــأن أســبــاب 
االنسحابات التي ترد األخبار عنها في تقارير 

في  مرشحون  لها  يتعرض  عــدة  ضغوطًا  أن 
املحافظة، وتهدف إلى »تأجيل االنتخابات، أو 
العزوف عن املشاركة، في حال  الدفع باتجاه 
جريت االنتخابات في موعدها«، متهمًا من 

ُ
أ

»الفاسدين بالتورط وراء هذا النوع  وصفهم بـ
نزيهة  انتخابات  »إقامة  التهديدات«، ألن  من 
وتــحــدث  لــوجــودهــم«.  تــحــديــًا  تمثل  وسليمة 
التميمي عن »وجود مؤامرة تهدف إلى عرقلة 
ــابـــات، ودفـــــع الــنــاخــبــني لــعــدم  ــتـــخـ إجــــــراء االنـ
الــتــصــويــت، والــضــغــط النــســحــاب مــرشــحــني«. 
ولــفــت إلــــى أن الــتــهــديــد يــهــدف لــإبــقــاء على 
ــا، مــؤكــدًا  ــهـ الـــوجـــوه الــســيــاســيــة الــســابــقــة ذاتـ
حــصــول ضــغــوط عــلــى مــرشــحــني »يتخوفون 

من التهديدات املبطنة للكتل السياسية«. 

»العربي  عـــدة«. وبـــرأي الــزيــادي، فــي حديث لـ
»لن  املرشحني  انسحاب بعض  فإن  الجديد«، 
يؤثر على العملية االنتخابية في ظل وجود 
عدد كبير من املرشحني اآلخرين الذين قرروا 
االستمرار باملشاركة«. ولفت إلى أن مفوضية 
االنـــتـــخـــابـــات لـــم تـــصـــادق بــعــد عــلــى الــقــائــمــة 
القائمة  للمرشحني، بسبب خضوع  النهائية 

للتدقيق.
ويــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، ُســـّجـــل أول اعــتــداء 
ح على نشاط انتخابي في العراق، إذ أعلن 

ّ
مسل

مكتب رئيس البرملان السابق سليم الجبوري، 
عن تعرض موكب األخير لهجوم مّسلح خال 
زيــارتــه ملحافظة ديــالــى. وفــي يــنــايــر/ كانون 
حون مجهولون 

ّ
اغــتــال مسل املــاضــي،  الــثــانــي 

عن  البرملان  لعضو  االنتخابية  الحملة  مدير 
محافظة ديالى، رعد الدهلكي.

وحول ذلك، رأى الخبير في الشأن السياسي 
الـــعـــراقـــي، مــحــمــد الــتــمــيــمــي، أن »انــســحــابــات 
 انـــتـــخـــابـــات أمـــــر قـــديـــم، 

ّ
املـــرشـــحـــني قـــبـــل كـــــل

لــكــنــه هـــــذه املــــــرة يــحــصــل مــــبــــكــــرًا«. وأضـــــاف 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــتــمــيــمــي، فـــي حـــديـــث لــــ
أن »االنــســحــاب بــفــعــل الــتــهــديــد أو الــضــغــوط 
املـــتـــفـــلـــت،  الـــــســـــاح  ــات  ــاســ ــكــ ــعــ انــ أول  ــثـــل  يـــمـ
بأجنحة  مرتبطة  حة 

ّ
مسل فصائل  ومشاركة 

االنــتــخــابــات، ويعبر عــن سعي  فــي  سياسية، 
بهذا  للفوز  مسبوق  وغــيــر  محموم  وتنافس 
االستحقاق، خصوصًا مع خوض املتنافسني 
عــبــر دوائــــر ضّيقة  انتخابية جــديــدة  تــجــربــة 
وبـــعـــدد كــبــيــر مـــن املـــرشـــحـــني، بـــالـــتـــزامـــن مع 
في  السياسية  الــقــوى  غالبية  تــراجــع شعبية 

الباد«.

المعارضة 
السورية 

ســيــاســي مـــن أي جــهــة كــانــت يــمــكــن أن تــؤثــر 
عــلــى سلطاته املطلقة فــي حــكــم ســوريــة. ولــم 
يأت األســد على ذكر العملية السياسية، ولم 
في  املغيبني  أو  املعتقلني،  إلــى موضوع  يشر 
سجونه، ولــم يِعد على اإلطـــاق بــأي إصــاح 
العملية السياسية  سياسي. وأكــد خطابه أن 
بــاتــت وراء ظــهــره، وأن انــخــراطــه فــي جــوالت 
حــوار، طيلة السنوات املاضية، لم يكن سوى 

شراء وقت وصواًل إلى انتخابات 2021.
ووّســــع األســــد، مــن خـــال خــطــابــه، الــهــّوة بني 
الــســوريــني، مــوالــني ومــعــارضــني، حــيــث أطلق 
التمزق  ز 

ّ
تعز جديدة  صفات  معارضيه  على 

الكبير في النسيج املجتمعي السوري، حيث 
قــّســمــهــم إلـــى مـــوالـــني يــمــثــلــون مـــا ســمــاه منذ 
ومعارضني  املتجانس«،  »املجتمع  بـ سنوات 
الــذي قوبل  الخطاب،  هم بنظره خونة. وأكــد 
مــن الــشــارع الــســوري املــعــارض بــســخــريــة، أن 
ــى إشــــــارات أن الــقــضــيــة الــســوريــة 

ّ
ــد تــلــق ــ األسـ

الــحــكــومــة. وتـــشـــّدد الــفــرا عــلــى أن املــطــلــوب 
حاليًا هو تغيير النهج، ألن تغيير األسماء 
التغييرات  فكل  حقيقيًا،  تغييرًا  يصنع  ال 
في الفترة األخيرة لم تنعكس على الحياة 
 الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــواطـــنـــني. 
وشرح أن هناك أزمة حقيقية في نهج إدارة 
الدولة، والطريقة التي تأتي بها الحكومات، 
واالقتصادي،  السياسي  القرار  اتخاذ  وفي 
احتكار  بسبب  بالقوانني،  متعلق  هــو  ومــا 
الــقــرار بشكل سلطوي، وإبــعــاد الشعب عن 

صنع القرار.
الـــفـــرا، فـــإن األردن يحتاج  ومـــن وجــهــة نــظــر 
االنتخاب،  بقانون  يبدأ  حقيقي  تغيير  إلــى 
أن هذا  األحــــزاب حــكــومــة، علمًا  عبر تشكيل 
األمر يتطلب تغيير قانون االنتخاب وقانون 
األحــــــزاب وقـــانـــون الــبــلــديــات والـــامـــركـــزيـــة. 
في  وتغييره  تطبيقه  يجب  مــا  أن  وتــوضــح 
قانون االنتخاب، يجب ان يسري على قانون 
الــبــلــديــات، لتكون األحـــزاب هــي مــن يديرها، 
وكــــل حـــديـــث عــــدا ذلــــك هـــو لــاســتــهــاك وال 
يــخــلــق تــغــيــيــرًا حــقــيــقــيــًا. وتــضــع الــفــرا امللف 
الحكومي في سياق تكرار أخطاء الحكومات 
السابقة، فكل حكومة تأتي تجعل املواطنني 
األداء.  ســوء  بسبب  السابقة  على  يترحمون 
وتــشــيــر إلـــى أن طــريــقــة اخــتــيــار الــحــكــومــات، 
وكـــل حكومة  فــاشــلــة،  تنتج عنها حــكــومــات 

أمين العاصي

 بشار األسد، في خطاب متلفز 
ّ
لم يشذ

ألــقــاه بــعــد يــومــني مــن إعـــان نتيجة 
انتخابات يأمل أن تبقيه في السلطة 
حتى عام 2028، عن سياسته املعلنة منذ بدء 
الثورة السورية في ربيع 2011، والقائمة على 
أن تؤدي  رفــض أي مقاربات سياسية، يمكن 
إلى حلول سياسية للقضية السورية. وحمل 
الخطاب العديد من الرسائل للداخل السوري، 
حيث بدا واضحًا أنه يدفع في اتجاه تعميق 
ــّوة بـــني الـــســـوريـــني أنــفــســهــم، ولـــلـــخـــارج،  ــهــ الــ
أبرزها أنه غير معني بأي حل سياسي خارج 

تصورات نظامه لهذا الحل. 
ــي خــــطــــاب الــجــمــعــة  ــ وصــــــم بــــشــــار األســـــــــد، فـ
املاضي، املعارضة السورية، بل كل السوريني 
»الخيانة«،  الذين ال يوالونه بشكل أو بآخر بـ
في رسالة واضحة بأنه غير معني بأي جهد 

عّمان ـ أنور الزيادات

برحيل  املطالبة  األصــــوات  تتعالى 
الــحــكــومــة األردنــــيــــة بـــرئـــاســـة بشر 
الخصاونة أخيرًا، في ظل انتقادات 
ــــوزاري فــي الفترة  طــاولــت األخــيــر وفــريــقــه الـ
املــاضــيــة، مـــع اتـــهـــام الــخــصــاونــة بــاالخــتــفــاء 
وعــدم الظهور في األزمــات الهامة التي مرت 
بها الباد. ويتعلق األمر باألحداث املتعلقة 
اإلسرائيلي  والعدوان  األمير حمزة،  بقضية 
ــة إلــــى فــشــل الــحــكــومــة في  ــافـ ــزة، إضـ ــ عــلــى غـ
القضايا االقتصادية، والغضب  التعامل مع 
من قانون الدفاع وتداعياته. وبشكل عام، لم 
التي مرت  األزمـــات  الحكومي في  األداء  يكن 
املــواطــنــني، حتى  الــبــاد بحجم توقعات  بها 
الــنــادر أن يمر تصريح أو موقف  أصبح من 
لرئيس الوزراء من دون أن يخضع لتفسيرات 
وتــأويــات عــديــدة تــطــاول الخصاونة نفسه 
بشكل قاس، فالحكومة األردنية تعاني أيضًا 
الــــوزراء فــي عملهم، ســواء  مــن تخبط بعض 
بعدم تحقيقهم نتائج جيدة، أو حتى الفشل 

الكبير في إدارة وزاراتهم.
وذكــر استطاع لــلــرأي أجـــراه »مــركــز راصــد« 
أكثر من  أن  الحالي،  مــايــو/أيــار  مطلع شهر 
ــيـــني يــــرون حــكــومــة الــخــصــاونــة  ثــلــثــي األردنـ
غــيــر قــــــادرة عــلــى تــحــّمــل مــســؤولــيــاتــهــا، أو 
ــا كــان ضعيفًا خــال األشــهــر الستة  أن أداءهـ
ــــاالت  ــــى مــنــذ تــشــكــيــلــهــا. وأســهــمــت اإلقـ األولــ
واالستقاالت والتعديات الوزارية املتاحقة، 

في عدم استقرارها.
الــعــامــة لحزب  فــي الــســيــاق، تعتبر األمــيــنــة 
مجلس  فــي  السابقة  النائبة  أقــــوى«،  »أردن 
الــنــواب رلـــى الــفــرا، فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي 
الــيــوم بــا حكومة، وأن  الــجــديــد«، أن األردن 
مــواصــفــات الــخــصــاونــة ال تصلح ألكــثــر من 
ســفــيــر، فــكــيــف يــصــبــح رئـــيـــس وزراء يــديــر 
الـــوزراء  شــؤون دولـــة. وتضيف: قبل رئيس 
الحالي كان عمر الــرزاز رئيسًا للوزراء، وقد 
خلق حالة تفاؤل عامة عند تشكيل الحكومة، 
لــكــن لـــأســـف لـــم يـــقـــّدم أي شـــي ولــــم يصنع 
للخصاونة  وبــالــنــســبــة  حــقــيــقــي.  تغيير  أي 
فــإنــه لــم يكن هــنــاك تــفــاؤل عند تعيينه، وال 
توقعات بالتغيير، وهذا ما أثبتته الظروف 
أكتوبر/تشرين  فــي  الحكومة،  تشكيل  منذ 

األول املاضي.
وتــــرى أن الــحــكــومــة تــتــخــبــط، فــعــلــى سبيل 
املــــثــــال لــــم تــســتــطــع مـــعـــرفـــة ســـبـــب انــقــطــاع 
الكهرباء عن األردن ملدة أربع ساعات في 21 
مايو الحالي، ولم تكشف عن سبب منطقي، 
فـــإمـــا أن الــحــكــومــة تــخــفــي الــحــقــيــقــة أو ال 
معنى الستمرارية  ال  فإن  بالتالي  تعرفها. 

ليست ضمن أولويات إدارة الرئيس األميركي 
جو بايدن، على األقل في املدى املنظور، حيث 
تضع ثقلها كله في اتجاه إبــرام اتفاق نووي 
جديد مع إيران. كما لم يأت بشار األسد على 
الخارجة عن سيطرته  السورية  املناطق  ذكــر 
فــي شــمــال غــربــي الــبــاد، حــيــث الــجــزء األكــبــر 
مــن مــســاحــة محافظة إدلــــب، الــتــي تــقــع تحت 
سيطرة »هيئة تحرير الشام« )هيئة النصرة 
سابقًا(، وفي الشمال حيث فصائل املعارضة 
الــســوريــة، وفـــي الــشــمــال الــشــرقــي أو »شــرقــي 
ــــى »قــــــــوات »ســــوريــــة  ــرات« الـــخـــاضـــعـــة إلــ ــ ــفــ ــ الــ
الــديــمــقــراطــيــة« )قــــســــد(، الـــتـــي يــمــثــل األكـــــراد 
ــد أنـــه  ــ ــد خـــطـــاب األســ ــ عـــمـــودهـــا الـــفـــقـــري. وأكــ
اكتفى بما لديه من أراٍض، ما يكّرس التقسيم 

املوجود على أرض الواقع.
ــبـــاحـــث فــــي مــركــز  ــذا الــــصــــدد، رأى الـ ــ ــي هـ ــ وفـ
»الـــحـــوار الـــســـوري« محمد ســالــم، فــي حديث 
الــجــديــد«، أن الرسالة األبـــرز في  مــع »العربي 
خــطــاب بــشــار األســـد هــي »مـــن هــو مــعــي فهو 
ســوري ووطني، ومــن هو ضــدي فهو مرتكب 
الخطاب يعبر  أن  العظمى«. واعتبر  للخيانة 
ويكشف عن الوجه الحقيقي لأسد ونظامه، 
ــد الـــوطـــنـــيـــة بــتــأيــيــده.  ــ ــار األســ إذ حـــصـــر بـــشـ
وأشار إلى أن »كيل الشتائم لكل من عارضه، 
ــاول الــنــظــام  ال يــنــســجــم مـــع الـــصـــورة الــتــي حــ

في الفترة األخيرة تتجه من فشل إلى فشل. 
وتشّدد على أنه آن األوان لتشكيل حكومات 
بــرملــانــيــة مــن دون تــدخــات وتــأثــيــرات على 
ــيــــة، لــتــكــون  ــانــ ــبــــرملــ نـــتـــائـــج االنــــتــــخــــابــــات الــ
للمواطنني،  البرملانات ممثلة بشكل حقيقي 
ــات نــــزيــــهــــة لـــيـــحـــكـــم الـــشـــعـــب  ــابــ ــخــ ــتــ عــــبــــر انــ
البرملانية  الحياة  تطور  فمع  بنفسه،  نفسه 
يستطيع املـــواطـــن اخــتــيــار الــحــزب والــنــواب 

الذين يمثلونه، ويلبون احتياجاته.
من جهته، يعتبر الرئيس السابق للجمعية 
األردنية للعلوم السياسية، خالد شنيكات، 
»العربي الجديد«، أن أداء رئيس  في حديث لـ

بــشــكــل خـــجـــول تــصــديــرهــا عـــن تــحــولــه نحو 
شيء من التعددية من خال وجود مرشحني 
منافسني لأسد«، مضيفًا: هو صــورة أخرى 
مــن صـــور خــطــابــات الــطــغــاة، وملخصها إمــا 
أحــكــمــكــم أو أقــتــلــكــم. وتـــابـــع: »جــــرد كــل مــن ال 
السورية، واعتبره مجرد  الوطنية  يؤيده من 
حامل للجواز السوري. خطاب مذهل، ُيدرس 
في وحشيته وصلفه وجبروته، وهو مناقض 
أكثر  الــذي كانت خطاباته  والـــده  لنهج  حتى 

دبلوماسية«.
مــن جــانــبــه، أشـــار الــكــاتــب بــســام يــوســف، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن األســد 
»قـــّســـم الــشــعــب الـــســـوري إلــــى شــعــبــني، مــؤيــد 
باتجاه  يــدفــع  األســـد  أن  ومـــعـــارض«، معتبرًا 
القطيعة بينهما. وقال »بشار األسد يؤسس 
ــل املــجــتــمــع الــــســــوري«.  ــ لــفــاشــيــة جـــديـــدة داخـ
وأعــرب عن اعتقاده بأن خطاب األســد »يؤكد 
استياءه من الخارج«، مضيفًا: رسالته كانت 
ــاٍض فـــي مــعــركــتــه، ومــــن بقي  ــ ــه مـ واضـــحـــة أنــ
داخــــل مــنــاطــقــه وقــــود لــهــذه املــعــركــة، وأنــــه ال 
املسار  كل  نسف  بخطابه  لديه.  حل سياسيًا 
السياسي األممي. أعتقد أن الخطاب يدل على 

أن بشار األسد يشعر بالهزيمة.
فـــي ظـــل هـــذه األجــــــواء، تــبــدو الـــخـــيـــارات أمـــام 
املعارضة السورية شبه معدومة، في ظل تراٍخ 
ممارسة  عــن   2011 عــام  منذ  أميركي مستمر 
السوري  النظام  أن يجبر  ضغط جــدي يمكن 
عـــلـــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
الــذي  الــدولــي 2254  الــقــرار  وتنفيذ مــضــمــون 
حـــدد خــريــطــة طــريــق لــحــل ســيــاســي للمسألة 
ــة. وال تــمــلــك املــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة،  ــوريــ ــســ الــ
داخــل الباد وخارجها، من أمرها إال إصــدار 
نتائج  أهمية  مــن  تقلل  وتصريحات  بيانات 

االنتخابات التي ترى أنها »مزّيفة«.
فــفــي الـــداخـــل الـــســـوري، لــم يــتــردد حــســن عبد 
الــعــظــيــم، رئـــيـــس »هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة 
»املعارضة  تمثل  التي  الديمقراطي«  للتغيير 
األسد  نظام  انتخابات  الداخلية«، في وصف 
العظيم، في  »املــزّيــفــة«. وقــال عبد  بـــ الرئاسية 
املاضي،  الخميس  »رويــتــرز«  لوكالة  تصريح 
مــن شأنها سوى  »ليس  االنتخابات  هــذه  إن 
ــوع والــفــقــر  ــجــ زيــــــــادة مــحــنــة بـــلـــد، يـــعـــانـــي الــ
ونــظــام االســـتـــبـــداد«، مــشــيــرًا إلـــى »أن إصـــرار 
بشار األســد على التمسك بالسلطة ال يجلب 
االســتــقــرار«. وتــدفــع املــعــارضــة الــســوريــة ثمن 
إلى  الـــرؤى، وصلت  في  وتباينات  انقسامات 
العام  املتبادل بني مكوناتها منذ  حد اإللغاء 
مــعــارضــة داخلية  إلــى  انــشــطــرت  2011، حيث 
األخــرى  انقسمت هي  التي  وأخــرى خارجية، 
إلــى منصات متعددة. ولــم تنجح في تشكيل 
ــدة لـــقـــوى الـــثـــورة  مــرجــعــيــة ســيــاســيــة مــــوحــ
واملعارضة تمثلها في االستحقاقات الدولية، 
ــو مـــا أفــقــدهــا ثــقــة الـــشـــارع الـــســـوري أواًل،  وهـ
هذه  أن  وخصوصًا  الــدولــي،  املجتمع  وتاليًا 
ــلـــورة خـــطـــاب وطــنــي  املــنــصــات لـــم تــســتــطــع بـ

واحد جامع للسوريني.
ولــيــس أمـــام املــعــارضــة الــســوريــة إال التمسك 
ــا األمــــم  بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــرعـــاهـ
املتحدة، التي تبدو غير قادرة على دفع النظام 
التفاوض فــي مدينة جنيف على  إلــى طــاولــة 
وكانت  الصلة.  ذات  الدولية  الــقــرارات  أســاس 
األمــم املتحدة تخطط لكتابة دســتــور، تجرى 
على أســاســه انــتــخــابــات، إال ان الــنــظــام عرقل 
هــذا املــســعــى. ومــن ثــم يحتاج املــلــف الــســوري 
إلـــى مــقــاربــة أمــمــيــة جــديــدة ال تــلــوح فــي أفــق 
قريب. وفي هذا السياق، قال القيادي في هيئة 
»العربي  التنسيق الوطنية أحمد العسراوي، لـ
ــــوى وحــــدة  ــيـــار سـ الــــجــــديــــد«: لـــيـــس لـــديـــنـــا خـ
التحديات  ملواجهة  املعارضة  موقف وجهود 
الكاتب  رأى  ذلـــك،  إلــى  والــخــارجــيــة.  الداخلية 
بــســام يــوســف أن الـــخـــيـــارات أمــــام املــعــارضــة 
»ضــيــقــة«، لكنه أشــار إلــى أن »لــدى املعارضة 
نقطة قوة يجب أن تستغلها، وهي أن النظام 
لــم يــعــد لــديــه شـــيء يــقــدمــه ملــؤيــديــه. يــجــب أن 
ــة الـــنـــظـــر بـــآلـــيـــات مــقــاربــتــهــا  ــارضـ ــعـ تــعــيــد املـ
للقضية. النظام مفلس ومنهار، وما جرى من 
محاوالت  مصاحبة  ومهرجانات  انتخابات 

إلنكار اليأس ال أكثر«.

الوزراء رتيب، فخلفية الخصاونة تعود إلى 
كونه موظفًا تدّرج في العمل الدبلوماسي، 
رتــبــة سفير،  إلــى  السياسي، حتى وصــل  ال 
ومن ثم أصبح وزيرًا. واألصل أن ذلك ُيبنى 
الداخلية والخارجية،  امللفات  عليه في فهم 
بــالــشــكــل  األداء  ــلـــى  عـ يـــظـــهـــر  ال  ذلــــــك  ــن  ــكـ لـ
املطلوب. ويضيف أن رئيس الوزراء ال يظهر 
في األزمــات، وهو أمر غير مفهوم، ال سيما 
خـــال األزمـــــة االقـــتـــصـــاديـــة، وهـــي املعضلة 
ــة املــحــلــيــة مــــع وصــــول  األهــــــم عـــلـــى الـــســـاحـ
مديونية األردن إلى 47 مليار دوالر، أو في 
الــعــدوان على  السياسية وآخــرهــا  األزمــــات 
غــزة، ما يجعل السؤال امللّح هل ستستقيل 

الحكومة قريبًا؟
ــكـــشـــف شـــنـــيـــكـــات أن الــــعــــاهــــل األردنـــــــي  ويـ
ــائـــه أعـــضـــاء  ــقـ ــانــــي، وخـــــــال لـ ــثــ ــلـــه الــ ــبـــدالـ عـ
مــن مــجــلــس األعـــيـــان فــي 23 مــايــو الــحــالــي، 
تحدث عن إصاح القوانني الناظمة للحياة 
املــاســة  األردن  بــســبــب حـــاجـــة  الــســيــاســيــة، 
أن اإلصـــاح  الــســيــاســي. ويعتبر  لــإصــاح 
السياسي هو املدخل لإصاح االقتصادي، 
انــتــخــابــات حقيقية  فــعــنــدمــا تـــكـــون هـــنـــاك 
ــلــــوب، ســـتـــأتـــي نـــخـــب قـــــادرة  بـــالـــشـــكـــل املــــطــ
والسياسية  االقتصادية  امللفات  إدارة  على 
واالجــتــمــاعــيــة، غــيــر الــنــخــب الــحــالــيــة الــتــي 
الحكومي.  البيروقراطي  القطاع  فــي  تعمل 
ويـــعـــزو األداء الــضــعــيــف لـــلـــوزراء إلـــى عــدم 
مــمــارســتــهــم الــعــمــل الــســيــاســي املــنــظــم، فهم 
ــن أحــــــــزاب تــعــلــمــهــم الــعــمــل  ــم يـــخـــرجـــوا مــ لــ
الذي  الدينامو  السياسي، ألن األحــزاب هي 
يحرك عربة العمل العام، ويصقل خبراتهم، 

ويساهم في تحسني األداء.
ووفق شنيكات، فإن األساس املعتمد بتشكيل 
الــحــكــومــات األردنـــيـــة هــو الــبــعــد الشخصي، 
الــصــداقــات واملــعــرفــة، إضــافــة للجغرافيا  أي 
)الـــتـــوزيـــع بــحــســب املــحــافــظــات والــخــلــفــيــات 
العشائرية واملــنــاطــقــيــة(. وهـــذه املــحــددات ال 
ة.  تــنــتــج حــكــومــة بــمــســتــوى جــيــد مــن الــكــفــاء
الــحــكــومــة  أداء  الـــعـــام إن  بــالــتــقــيــيــم  ويـــقـــول: 
واألفضل  ــرأي،  الـ استطاعات  بحسب  سيئ 
أن تـــرحـــل ألنـــهـــا لـــم تــنــجــز شــيــئــًا يـــذكـــر. أمــا 
فيستطيع  العامة  األعمال  لتسيير  بالنسبة 
األمناء العامون لــلــوزارات )وكــاء الـــوزارات( 
الــقــيــام بــهــا، لــكــن قــــرار رحــيــل الــحــكــومــة في 
األردن مرتبط بالعديد من التطورات املحلية 
وأحيانًا اإلقليمية، وهو قرار بيد امللك. يذكر 
أن الــخــصــاونــة الــــذي كــلــفــه الــعــاهــل األردنــــي 
بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر املاضي، هو 
ـــ13 فــي عــهــد املــلــك عبدالله  ــــوزراء الــ رئــيــس الـ
الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 

فبراير/شباط 1999.

تواصل مفوضية االنتخابات مراجعة أسماء المرشحين )حيدر حمداني/فرانس برس(

)Getty( »وصم األسد الذين ال يوالونه بـ»الخونة

تضيق الخيارات 
أمام المعارضة 

السورية أكثر، في 
ظل تراٍخ أميركي، 

وعدم قدرة األمم 
المتحدة على 

دفع النظام إلى 
تقديم تنازالت على 

طاولة المفاوضات، 
خصوصًا بعد خطاب 

األسد الذي أوضح 
فيه أنه غير معني 

بأي حل سياسي خارج 
تصوراته

عن  لعجزه  الخصاونة،  بشر  حكومة  من  األردنيين  أمل  خيبة  تتفاقم 
أو في ملف  االقتصادية  البالد، سواء  األخيرة في  التطورات  مواكبة 

األمير حمزة، أو أخيرًا العدوان اإلسرائيلي على غزة
قضيةتقرير

ما هي الخيارات بعد 
انتخابات النظام؟

الحدث

5 تهان 
معلنة

يركن بشار األسد على 
دعم سياسي وعسكري 
واقتصادي لم ينقطع 

من حليفتيه روسيا وإيران، 
اللتين أسرعتا في تهنئته 

بـ»الفوز«، إلى جانب الصين 
وبيالروسيا وفنزويال، بينما 
أحجمت الدول العربية، 

بمن فيها التي ال تزال 
تحتفظ بتمثيل دبلوماسي 
في دمشق، عن توجيه 

تهاٍن معلنة.

بسام يوسف: خطاب 
األسد يؤكد استياءه 

من الخارج

يتحكم البعد الشخصي 
في تشكيل الحكومات 

األردنية

كرس خطاب األسد 
التقسيم الموجود على 

األرض السورية

ينتمي المرشحون 
المنسحبون لمحافظات 

ديالى ونينوى وبغداد

أكثر من ثلثي األردنيين 
يرون أن حكومة 

الخصاونة ضعيفة

كشف نائبان عراقيان 
عن تعرض مرشحين 

لالنتخابات المبكرة 
لضغوط وتهديدات 

دفعتهم لسحب 
ترشحهم، وسط تنافس 
انتخابي محموم ومبكر

Sunday 30 May 2021 Sunday 30 May 2021
األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة

األردن: 
خيبة أمل من 

الحكومة 
ضعف أداء الخصاونة 
وفريقه: هل آن أوان 

الرحيل؟
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سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

F

اتصاالت بمصر الستبعاد الحل العسكري
تطمينات غربية بشأن سد النهضة

جددت مفوضية 
االتحاد األوروبي عرضها 

بالمساعدة الفنية

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــادر دبــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ قــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مـــصـــريـــة، لــــ
إن الـــقـــاهـــرة تــلــقــت خــــال األيــــام 
ــن الـــرســـائـــل  ــعـــديـــد مــ ــة الـ ــيـ الــخــمــســة املـــاضـ
فــي قضية  مــن وســطــاء مختلفني  الشفهية 
ــد الـــنـــهـــضـــة، عــــــرب وغــــربــــيــــني، تـــركـــزت  ــ سـ
جــمــيــعــهــا عـــلـــى ضـــــــرورة اســـتـــبـــعـــاد الــحــل 
ــزاع.  ــ ــنـ ــ ــن مـــســـتـــقـــبـــل حـــســـم الـ ــ الـــعـــســـكـــري مـ
وأوضحت أن الوسطاء أكدوا عدم قبول أي 
طرف بوقوع ضرر »من أي نوع على مصر«، 
في ظل ورود معلومات جديدة من إثيوبيا 
تشير إلى أن عملية امللء الثاني ربما تشهد 
صـــعـــوبـــات فــنــيــة إضـــافـــيـــة عـــلـــى مــــا كــانــت 
قـــد رصـــدتـــه مــصــر ســابــقــا، تــتــعــلــق بنقص 
حـــاد فــي عـــدد األيــــدي الــعــامــلــة عــلــى خلفية 
التوترات التي يشهدها إقليم بني شنقول-

قمز الذي يقام على أرضه مشروع السد.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن املــوقــف األمــيــركــي، 
للقيادة  بالنسبة  أهمية  األكثر  يبقى  الــذي 
املــصــريــة، مــا زال، رغـــم ســـوء الــعــاقــات بني 
واشــنــطــن وأديــــس أبـــابـــا، مـــتـــرددًا فــي إطــار 
إثيوبيا  على  صريحة  بعقوبات  التلويح 
بــســبــب قــضــيــة الـــســـد، ألســـبـــاب تــتــعــلــق في 
الصيني  األمــيــركــي  بــالــصــراع  األول  املــقــام 
ــة واشـــنـــطـــن بــأن  ــ ــرق أفــريــقــيــا، ورؤيــ فـــي شــ
ينتج  لن  للقاهرة  واضــح  بشكل  انحيازها 
وربما  اإلثيوبي،  التعنت  من  مزيد  إال  عنه 
تعمد إيقاع األضرار بالسودان ومصر على 

املدى القريب.
وفي هذا السياق، ذكرت املصادر أن قياديني 
باملخابرات العامة ودبلوماسيني مصريني 
عــــقــــدوا فــــي واشــــنــــطــــن ثــــاثــــة اجـــتـــمـــاعـــات 

ــيـــة املــقــتــرحــة مـــن مــصــر والــــســــودان،  الـــدولـ
والتي لم تكن واشنطن قد حسمت موقفها 
منها وبدا عليها اتجاه إلبقاء الوضع على 
منع  على  واقتصار جهودها  عليه،  ما هو 

مــواجــهــة عسكرية بني  إلـــى  القضية  تــطــور 
باتت  املقترحات  لكن هذه  وإثيوبيا.  مصر 
أقل فعالية حاليا بعد توقيع عقوبات على 
شخصيات في الحكومة اإلثيوبية ومنعها 

من دخول أميركا.
وبالتوازي مع تلك االتصاالت في واشنطن، 
املـــســـتـــوى  عـــلـــى  أخــــــــرى  مـــنـــاقـــشـــات  دارت 
الدبلوماسي بني مصر ومفوضية االتحاد 
ــلــــى ضـــــــرورة  ــا عــ ــ ــــضـ األوروبــــــــــــــي ركـــــــــزت أيـ
استبعاد الــحــل الــعــســكــري، واالنـــخـــراط في 
عن  »بعيدًا  لــو  حتى  »معقولة«  مفاوضات 
االتــحــاد األفــريــقــي«، مــع تــجــديــد املفوضية 

عــرضــهــا بــاملــســاعــدة الــفــنــيــة، الـــتـــي قــدرهــا 
الجانب املصري ورفضتها إثيوبيا من قبل.

الـــجـــديـــد«  ـــق أن حـــصـــلـــت »الــــعــــربــــي  ــبـ وســ
أن جميع  أوضـــح  مــصــري  فني  تقرير  على 
املؤشرات املناخية مواتية لبدء عملية امللء 
الثاني لسد النهضة اإلثيوبي خال مايو/

أيار الحالي، ما يعني وقف عملية تصريف 
املياه من بحيرة السد ملجرى النيل األزرق، 
الـــتـــخـــزيـــن، اســـتـــعـــدادًا لتنفيذ  فـــي  ــبــــدء  والــ
من جهة،  السد  في جسم  املطلوبة  التعلية 
وحــجــز كمية قــد تــصــل إلـــى 13 مــلــيــار متر 

مكعب من املياه. 

ما زالت اإلدارة األميركية 
مترددة بالتلويح 

بعقوبات صريحة على 
إثيوبيا بسبب قضية سد 

النهضة، فيما كانت 
تحاول طمأنة مصر 
بعدم إيقاع أي ضرر 

عليها

هناك نقص باأليدي العاملة في السد )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

ــادات فـــي الــحــزب  ــيـ ــبـــوع املـــاضـــي مـــع قـ األسـ
الديمقراطي وعدد من النواب الجمهوريني، 
»براونستني هيات  ممثلي شركة  بحضور 
الــعــامــة والضغط  للعاقات  فــاربــر شــريــك« 
السياسي، للنقاش حول عدد من املواضيع 
النهضة،  بينها قضية سد  ومــن  املشتركة، 
وجــــهــــود تـــحـــســـني الــــعــــاقــــات بــــني الـــنـــظـــام 
الـــجـــديـــدة.  األمـــيـــركـــيـــة  واإلدارة  املــــصــــري 
ــــون إقــــنــــاع  ــريـ ــ ــــصـ وحــــــــــاول املـــــســـــؤولـــــون املـ
نظرائهم بضرورة تطوير املوقف األميركي 
النهضة  أكثر حزما، في قضية سد  ليكون 
تــحــديــدًا، لــكــن الـــنـــواب األمــيــركــيــني شــرحــوا 
الــعــديــد مــن الــنــقــاط الــتــي تجعل هـــذا األمــر 
صعبا في الوقت الحالي، على رأسها تعقد 
الرئيس  إدارة  األهلي وموقف  العنف  ملف 
تيغراي، وهي  لقومية  املساندة  بايدن  جو 
مسألة تعتبر ذات أولوية بالنسبة لجميع 
ــادات الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــن أصـــول  ــيــ قــ

أفريقية.
وبــحــســب املــصــادر فـــإن الــحــديــث األمــيــركــي 
إيــقــاع أي ضرر  الطمأنة بعدم   مــن 

ُ
لــم يخل

 عن تقديم املعلومات السابق 
ً
بمصر، فضا

ــارة لــهــا بــشــأن صــعــوبــات إتــمــام املــلء  اإلشـــ
الثاني مبكرًا، رغم توافر الشروط املناخية 
فنية  مــشــاكــل  إلـــى جــانــب  لــذلــك،  الطبيعية 
تتعلق بالتعلية الوسطى في السد تحديدًا، 
الفنيون  الــخــبــراء  والــتــي سبق أن رصــدهــا 

املصريون. 
وذكـــرت املــصــادر أن بعض أعــضــاء الفريق 
في قضية  الفعال  األميركي  للتدخل  املؤيد 
ــد الـــنـــهـــضـــة اقــــتــــرحــــوا عـــلـــى املـــســـؤولـــني  ســ
ــقـــديـــم تـــطـــمـــيـــنـــات لــواشــنــطــن  املـــصـــريـــني تـ
فـــي مــلــفــات أخـــــرى، خــاصــة قــضــايــا حــقــوق 
اإلنـــســـان، تــتــمــثــل فـــي اإلفـــــراج عـــن عـــدد من 
ــبــــارزة، والــذيــن  املــعــتــقــلــني ذوي األســـمـــاء الــ
الــخــارجــيــة األميركي  سبق أن طــالــب وزيـــر 
بـــاإلفـــراج عــنــهــم تــحــديــدًا.  أنــتــونــي بلينكن 
ويطالب هذا الفريق في واشنطن بضرورة 
أداء دور أكبر لحماية مصالحها في املنطقة 
ككل من التدخات الصينية والروسية، وأن 
يــجــدد الــبــيــت األبــيــض دعـــوة األطــــراف إلــى 
جولة تــفــاوض جــديــدة فــي واشنطن، حتى 
كما  مــبــاشــرا  وســـاطـــة  دور  يــلــعــب  أن  دون 

حدث سابقا في عهد دونالد ترامب. 
ــه مـــن املــمــكــن قــصــر دوره على  ويــعــتــبــر أنــ
الــتــســهــيــل وطــــرح الـــبـــدائـــل، مـــا يــســاهــم في 
الــتــي كــانــت قائمة  املـــخـــاوف  تخفيف حـــدة 
في البيت األبيض عند دراسة آلية الرباعية 
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