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الغالف

تونس
للحديث تتمة...

«أبانا الذي
في القصر»
ناصر السهلي

قبل أن يخط األميركي نعوم
تشومسكي أفكاره عن تحكم
األنظمة الشمولية بالجماهير،
عرفت ذاكرة عرب املشرق هذه
الحالة من منطلق رعايا «األب
القائد» غير الراشدين .وبني
«الحركة التصحيحية» في انقالب
حافظ األسد في دمشق عام 1970
وانقالب تونس عام  ،2021الذي
سارع البعض لنعته بـ«حركة 25
يوليو» ،أنهار دماء ومعاناة وتأخر
في البالد .فباسم «التقدمية»
أضحينا أمام آلهة حكم عربي
متوارث ،وإن مات اإلله سمي «القائد
الخالد» و«باني البالد».
وباسم «محاربة املؤامرة» ُيداس
على الدساتير ،وللمفارقة بتأييد
«دستوريني» و«ثوريني وراثيني»
يستحضرون مشهد حشد
«الجماهير» املؤيدة لـ«املخلص»،
الذي يمقت باألصل صناديق
الديمقراطية وأحزابها.
القول إنه ال يمكن مقارنة ما يجري
في تونس بانقالبات أخرى ،هو
قول مكرر تفضحه نتائج تجارب
عربية غارقة في كذبة املفاضلة
بني ثنائية االنقالب و«اإلسالم
السياسي» ،حيث املقصلة تطاول
الجميع بعد نهاية حفلة الحشد.
وعلى الرغم من ذلك ،يتفق كثيرون
على أن تونس «ثورة  ،»2010التي
شهدت العديد من االنتخابات
واالستفتاءات الديمقراطية،
وتعاقبت فيها  13حكومة و3
رؤساء ،وسادت في ظلها حريات
واسعة ،لن تقبل بسطحية
املفاضلة بني تلك الثنائية .فهي لم
تعش عثرات االقتصاد والعدالة
االجتماعية بسبب تزوير األسباب
ً
افتعاال ،ولم يكن حجم مشاكل
ممارسة الديمقراطية بأحجام حنني
طبقات فساد متداخلة املصالح إلى
نظام قديم ،وبرعاية إقليمية لتثبيت
مقولة« :هذا ما يستحقه العرب».
ليس في تونس وحدها ،بل من
املشرق إلى املغربّ ،ثمة جيل لم يعد
يسترشد بثقافة تملق النخب عن
«أبانا الذي في القصر» .ويلتقي
جيل  2021على ّأن األزمة لم تعد
فقط مع أنظمة «األب القائد» ،إنما
مع موروث إزاحة الشعب عن
تقرير مصيره .فهالة القداسة ال
تتساوى واملنطق السليم في قراءة
واقع األوطان التي تعيش في كنف
«آباء» مكررين من دمشق فبيروت
إلى القاهرة ،مثلما عاشت صنعاء
وطرابلس وبغداد باألمس.
وعليهّ ،
فإن مشاكل تونس وأخواتها
ليست الديمقراطية والدساتير ،بل
في الثقافة السياسية عند النخب،
من كل التيارات ،التي تعيش
بنفسها مآزق موروثة لعقود خلت.
ببساطة ،فإن صيغ «أبونا املخلص»
ما عاد لها سوى النخب املأزومة
ومريديها ،الذين يرون الجماهير
جاهلة ،ال تعرف من تختار وال من
تسقط في صناديق الديمقراطية.
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مع مرور المزيد من الوقت على القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد
وانقلب فيها على الدستور ،تتجه األنظار إلى الخطوات المقبلة للخروج من األزمة
القائمة مع تعدد األطراف التي تترقب التطورات .ويبرز تحديدًا توجه اتحاد الشغل
لتقديم خريطة طريق تضمن العودة للوضع الدستوري

يأمل التونسيون عودة
األوضاع إلى طبيعتها
سريعًا (األناضول)

بحث عن
خريطة طريق

تونس ـ بسمة بركات

ب ــدأ ال ـفــاع ـلــون والـ ـش ــارع الـتــونـســي
يستفيقون مــن صــدمــة األح ــد ،بعد
القرارات االستثنائية التي اتخذها
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ق ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد ب ــإق ــال ــة
ال ـح ـكــومــة وت ـج ـم ـيــد ع ـمــل ال ـب ــرمل ــان لـثــاثــن
يومًا وتــرؤســه النيابة العامة ،مستندًا على
تفسيره الخاص للفصل  80من الدستور ،وما
تبع ذلك من إقــاالت ملسؤولني في مستويات
مـخـتـلـفــة م ــن ال ـس ـل ـطــة ،لـتـتـجــه األنـ ـظ ــار إلــى
ال ـخ ـط ــوات امل ـق ـب ـلــة وخ ــري ـط ــة ال ـط ــري ــق الـتــي
ُ
ســتـخــرج الـبــاد مــن امل ــأزق ال ــذي دخـلــت فيه.
ّ
وفي حني لم يعلن سعيد عن خريطة متكاملة
ملستقبل تونس ،وال سيما الخطوات املرتقبة
ب ـعــد ان ـت ـهــاء تـجـمـيــد ع ـمــل مـجـلــس ال ـن ــواب،
بــدا أن االت ـحــاد التونسي الـعــام للشغل ،هو
ال ـط ــرف الــوح ـيــد الـ ــذي يـعـمــل ع ـلــى م ـشــروع
خ ـطــة تـتـضـمــن تـ ـص ــورات لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة
عـلــى املـسـتــويــات االقـتـصــاديــة واالجتماعية
وحتى السياسية ،على الرغم من االنتقادات
ّ
لسعيد،
ملوقفه بعدم إدانة القرارات االنقالبية
فــي وقــت غــابــت فيه الخطط مــن كــل األط ــراف
السياسية واألحزاب التونسية.
لـكــن وج ـهــات الـنـظــر ال ت ــزال مـتـبــايـنــة وغـيــر
واضـحــة تـجــاه الخريطة املــرتـقـبــة ،ففي حني
ّ
سعيد يــريــد فــرض شــروطــه ومنها
يـبــدو أن
تبني املستجدات منذ انقالبه على الدستور
يــوم األحــد ،فــإن حركة «النهضة» في املقابل
وم ــع اقـتـنــاعـهــا ب ــاألم ــر ال ــواق ــع ورف ـض ـهــا أي
تصعيد ،إال أنـهــا تـصــر عـلــى ع ــودة الـبــرملــان
للعمل ،وترى أن املشكلة سياسية وحلها في
إطار حوار سياسي .وال تتوقف االختالفات
ع ـنــد ذل ـ ــك ،ب ــل إن م ـســألــة إجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
مبكرة ال إجماع حولها ،فالبعض يرى أنها ال
يمكن أن تتم حاليًا ،فيما يشدد آخــرون على
ضرورة إجرائها سريعًا.
ويستعد االت ـحــاد التونسي للشغل لتقديم
خريطة طريق لرئيس الجمهورية في األيام
القليلة املقبلة تتضمن ت ـصــورات للمرحلة
امل ـق ـب ـل ــة .وأوض ـ ـ ـ ــح األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام امل ـس ــاع ــد،
امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم االت ـ ـحـ ــاد ،ســامــي
الطاهري ،في حديث مع «العربي الجديد» ،أن
مبادرة االتحاد ستركز على املسائل العاجلة
واملـتـعـلـقــة بـســد ال ـف ــراغ ال ـح ـكــومــي ،وات ـخــاذ
إج ـ ــراءات اجـتـمــاعـيــة واق ـت ـصــاديــة وصـحـيــة،
موضحًا أنه سيتم التحضير ملا بعد الوضع
االستثنائي ،أي كيف ُ
سيحسم وضع البرملان

مشروع
التحاد الشغل
واألحزاب تنتظر
مالحقة
برلمانيين
باشر القضاء التونسي أمس
الخميس ،تحقيقات في
قضايا تخص برلمانيين
من أحزاب مختلفة،
رغم أنه لم يصدر قرار
رسمي مكتوب بعد
برفع الحصانة البرلمانية
عن النواب حتى يتمكن
القضاء من تتبعهم.
وتطاول التحقيقات،
بحسب المتحدث الرسمي
باسم محكمة االستئناف
في تونس ،الحبيب
الطرخاني ،رئيس كتلة
ائتالف الكرامة ،النائب سيف
الدين مخلوف ،والنائب
عن حركة الشعب خالد
الكريشي ،ورئيس حزب
«الراية الوطنية» ،النائب
مبروك كورشيد.

وال ــدسـ ـت ــور والـ ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــي ،مـشـيـرًا
إل ــى أن ــه سيتم الـنـظــر فــي تنظيم انتخابات
تشريعية مبكرة أم ال.
وأوض ــح الـطــاهــري أن خريطة الـطــريــق التي
يـعــدهــا االت ـح ــاد سـتـقـ ّـدم ســريـعــا إل ــى رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ألن امل ـســألــة عــاج ـلــة وستشمل
توصيفًا للوضع واألس ـبــاب الـتــي قــادت إلى
هذه اإلجــراءات والتي كانت في مجملها في
ّ
مجمد
إط ــار الــدس ـتــور ،مضيفًا أن ال ـبــرملــان
طيلة  30يــومــا واالت ـحــاد سـيـقـ ّـدم تـصــورًا ملا
بعد هذه الفترة وكيف سيكون العمل الحقًا
ألنه ال يمكن عودة البرملان بصيغته الحالية.
وحول االنتخابات التشريعية املبكرة ،أوضح
املتحدث باسم االتـحــاد أن املناخ الحالي لن
يسمح بانتخابات عــاديــة وسليمة ،ويجب
توفر عامل االستقرار ووضــع آليات جديدة
ب ـخ ـصــوص ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي واألح ـ ــزاب
وتـمــويـلـهــا ،وال ـتــي ال تـخـلــو مــن إشـكــالـيــات،
ول ـك ــن ه ــذا األمـ ــر ق ــد يـتـطـلــب ب ـعــض الــوق ــت،
ولذلك ال يمكن الحديث عن انتخابات مبكرة
حاليًا ،ولكنها من اآلفاق املستقبلية وستكون
أولوية ولكنها ليست آنية.
ّ
سعيد املستقبلية ،أكــد عميد
وعــن توجهات
املـحــامــن إبــراهـيــم بــودربــالــة ،فــي حــديــث مع
«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن الـلـقــاء ال ــذي جمعهم
بــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ك ــان إي ـجــاب ـيــا ،مبينًا
ّ
سعيد كــان منفتحًا على كــل االقـتــراحــات
أن
وال ـت ـصــورات ش ــرط أن تــأخــذ بـعــن االعـتـبــار
املستجدات والقرارات املتخذة بعد  25يوليو/
ت ـمــوز ال ـحــالــي ،وأن ت ـكــون ه ــذه ال ـت ـصــورات
واضـحــة وقــابـلــة للتجسيد وغـيــر فضفاضة
ُ
وت ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن األزم ـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
سـعـ ّـيــد أع ــرب عــن انـفـتــاحــه عـلــى ال ـح ــوار مع
ّ
كــل اآلراء والـجـهــات مــا عــدا الـفــاســديــن ،فجل
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات وال ـه ـي ـئ ــات امل ـه ـن ـيــة واملـجـتـمــع

المتحدث باسم االتحاد:
ال يمكن عودة البرلمان
بصيغته الحالية
قيادي في «النهضة»:
المشكلة لن تحل إال في
إطار حوار سياسي

امل ــدن ــي ي ـحــق ل ـهــا إب ـ ــداء ال ـ ــرأي ف ــي م ــا ينفع
البالد.
ّ
سعيد وضع رؤيــة نتيجة
وقــال بودربالة إن
الــوضــع ال ــذي آل ــت إلـيــه ال ـبــاد وه ــذه الــرؤيــة
سيتم أخذها بعني االعتبار في كل القرارات
ً
مـسـتـقـبــا ،م ــؤك ـدًا أن امل ـســألــة واض ـح ــة لــدى
س ـع ـ ّـي ــد وه ـ ــي ع ـ ــدم ّ وجـ ـ ــود ش ـب ـه ــات ف ـس ــاد،
والشرط الثاني تبني املستجدات الحاصلة،
وثالثًا أن تصب املقترحات على نفع البالد
خ ـصــوصــا امل ـس ــار ال ـس ـيــاســي واالق ـت ـص ــادي
واالجـتـمــاعــي .وش ــدد على أن «تــونــس اليوم
ف ــي مـفـتــرق طـ ــرق ،فــإمــا أن تـنـتـصــر الحكمة

تقرير

هل يلجأ سعيّد الستفتاء على تغيير النظام؟

تونس ـ آدم يوسف

انقضت األيام األربعة األولى من مدة الشهر
ّ
سعيد
التي حددها الرئيس التونسي قيس
أم ــام املـنـظـمــات الــوطـنـيــة واملـجـتـمــع الــدولــي
إلن ـهــاء الـعـمــل بــالـتــدابـيــر االسـتـثـنــائـيــة ،من
دون أن يكشف عن خريطة طريق للتغييرات
التي ينوي إدخالها على النظام السياسي
واالنتخابي ،وال القرارات االستثنائية إلنهاء
الـخـطــر ال ــداه ــم ال ــذي دع ــاه إلقــالــة الحكومة
وتعطيل املــؤسـســات وتجميد الـبــرملــان .وال
ّ
سعيد الحقيقية ،ســوى ما
يعلم أحــد نــوايــا
أعلنه من عناوين كبرى في «بيانه الصفر»
عشية احـتـفــال تــونــس بــذكــرى قـيــام النظام
ال ـج ـم ـه ــوري وإنـ ـه ــاء امل ـل ـك ـيــة ،م ـس ــاء األح ــد
املــاضــي ،أم ــام قـيــادات عسكرية وضـبــاط ،إذ
ّ
نتحملها
اكتفى بالقول إن «املسؤولية التي
ً
تقتضي منا عمال بأحكام الــدسـتــور اتخاذ
تدابير يقتضيها هذا الوضع إلنقاذ الدولة
التونسية واملجتمع».
ّ
سعيد
وال تخفى على التونسيني مناهضة
لـلـنـظــام ال ـس ـيــاســي ال ـقــائــم ورف ـض ــه للنظام
االن ـت ـخ ــاب ــي امل ـع ـت ـمــد وانـ ـتـ ـق ــاده ل ـلــدس ـتــور
ومـحـتــويــاتــه حـتــى قـبــل تــولـيــه الــرئــاســة ،إذ
صــرح في وقــت سابق ،بــأن «التجربة أثبتت
أن ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـس ـي ــاس ــي ال ـح ــال ــي وطــري ـقــة
االقتراع املعتمدة أديا إلى االنقسام وتعطل
الـسـيــر ال ـع ــادي لــدوال ـيــب ال ــدول ــة» .كـمــا قــال
سـعـ ّـيــد خ ــال لـقــاء عـقــده فــي منتصف شهر
يــونـيــو /ح ــزي ــران املــاضــي بـحـضــور رؤس ــاء
الحكومات السابقني ،إنــه «ال يمكن معالجة
الــوضــع بالطرق التقليدية ،بــل يجب بلورة
ت ـصـ ّـور جــديــد يـقــوم عـلــى إدخ ــال إصــاحــات
س ـيــاس ـيــة ج ــوه ــري ــة ،ومـ ــن بـيـنـهــا ال ـقــانــون
االنتخابي ،إلى جانب بعض األحكام الواردة
فـ ــي ن ـ ـ ّـص الـ ــدس ـ ـتـ ــور» .وي ـ ـبـ ــدو أن تـحـقـيــق

ّ
سعيد منذ
الـتـصـ ّـور الـجــديــد ال ــذي فكر فيه
ّ
أشهر ،انطلق بقراراته األخيرة ،والتي نصت
على تجميد عمل الـبــرملــان وإقــالــة الحكومة
واإلمـ ـس ــاك بــالـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة بـكــامـلـهــا،
بانتظار الكشف عن شكل وإج ــراءات تغيير
النصوص القانونية والدستورية مــن دون
العودة للبرملان وفي فترة شهر تنتهي يوم
 25أغسطس /آب املقبل ،كما جاء في محتوى
ال ـت ـط ـم ـي ـنــات وال ـض ـم ــان ــات ال ـش ـف ــوي ــة ال ـتــي
أعلنها.
وتـقــف عقبات إجــرائـيــة وقانونية عــدة أمــام
تغيير النظام السياسي والقانون االنتخابي
ف ــي غـ ـي ــاب امل ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة وتـعـلـيــق
عمل البرملان ،ما يجعل من سيناريو إجراء

يكرر قيس سعيّد
انتقاده للدستور
والنظام االنتخابي

«اس ـت ـف ـتــاء» ،م ــن دون أرض ـي ــة دس ـتــوريــة أو
غ ـطــاء قــانــونــي ،املـنـفــذ الــوحـيــد لتحقيق ما
ّ
ّ
سعيد ثاني
سعيد .وقــد يطرح
يبحث عنه
استفتاء في تاريخ البالد ،إذ شهدت تونس
اسـتـفـتــاء وح ـي ـدًا ف ــي تــاريـخـهــا ت ــم تنظيمه
فــي  26مــايــو /أي ــار  2002وأدى إل ــى تنقيح
جوهري للدستور من قبل الرئيس املخلوع
زين العابدين بن علي ،أحكم به قبضته على
ال ـبــاد مــن خ ــال الـتـمــديــد لنفسه ألك ـثــر من
والية.
وعن ذلــك ،قالت أستاذة القانون الدستوري
منى كريم الــدريــدي ،فــي تصريح لـ«العربي
الجديد» ،إن اللجوء في الوضع الحالي إلى
تغيير النظام السياسي أو إدخــال تعديالت
عـلــى ال ـقــانــون االن ـت ـخــابــي م ــن دون ال ـعــودة
إل ـ ــى الـ ـب ــرمل ــان الـ ـ ــذي ت ــم ت ـج ـم ـيــده وتـعـلـيــق
اخـتـصــاصــه الـتـشــريـعــي يـعــد «إج ـ ـ ً
ـراء خــارج
اإلطار الدستوري» .وأوضحت أنه «ال يمكن
االستفتاء إال على نص صادق عليه مجلس
ن ــواب الـشـعــب ،وأي اسـتـفـتــاء عـلــى نــص من
دون ال ـعــودة لـلـبــرملــان هــو اسـتـفـتــاء مخالف
ل ــدس ـت ــور  2014وال أسـ ــاس دس ـت ــوري ــا ل ــه».
ولـفـتــت ال ــدري ــدي إل ــى أن ــه «ال يـمـكــن تغيير
النظام السياسي والقانون االنتخابي بأوامر
رئاسية ،ألن األوامــر تــزول بــزوال أسبابها»،
ك ـم ــا «ال ي ـم ـكــن ل ـل ــرئ ـي ــس إصـ ـ ـ ــدار مــراس ـيــم
ّ
منظمة لالنتخابات وللسلطة العمومية ،ألن
ُ
املراسيم تتخذ في حالة حل البرملان تمامًا».
وأوضحت أنه «من الناحية السياسية يمكن
ل ـلــرئ ـيــس إجـ ـ ــراء اس ـت ـف ـتــاء لـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام
السياسي وتـعــديــل الـقــانــون االنـتـخــابــي من
دون أن تكون له أرضية دستورية ،على غرار
تأويله الفصل  80وتجميده أعمال البرملان،
على الرغم من عدم وجود نص يفيد بذلك».
وش ــددت على أن «ال ـق ــرارات والـتــدابـيــر التي
ي ـت ـخــذهــا س ـعـ ّـيــد ال ي ـم ـكــن ال ـط ـعــن ف ـي ـهــا أو

إبطالها بسبب غـيــاب املحكمة الدستورية
م ــن ج ـه ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تـمـتـعـهــا بـغـطــاء
املشروعية القانونية والسياسية مــن جهة
أخرى».
مقابل ذلك ،يؤكد خبراء في القانون اإلداري
أن قرارات رئيس الجمهورية ُت َّ
كيف كـ«أعمال
الـسـيــادة» وهــي نــافــذة بمجرد إعــانـهــا ،وال
يمكن النظر إليها مــن زاوي ــة شرعية الـقــرار
اإلداري طاملا كان سندها الدستور والفصل
 80تـحــديـدًا ،ال ــذي يسند للرئيس صالحية
اتخاذ قرارات ترتيبية وتشريعية ودستورية
أيضًا ،وهي محصنة من الطعن قبل انقضاء
مدة التدابير االستثنائية.
من جهته ،اعتبر خبير القانون الدستوري
راب ـ ــح ال ـخ ــراي ـف ــي ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـعــربــي
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» ،أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوهـ ــات
مستخلصة مما حدث يوم  25يوليو ،وتقوم
الفرضية األول ــى على تمديد الرئيس املــدة
التي حددها بثالثني يومًا عند انقضائها،
فيمددها لثالثني يومًا أخــرى ،ومــع انتهاء
ه ــذا األج ــل قــد يستند إل ــى حــالــة ال ـطــوارئ
ال ـت ــي م ــدده ــا أخـ ـيـ ـرًا س ـت ــة أشـ ـه ــر ،أي إل ــى
شـهــر يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي  .2022ورجــح
الخرايفي الفرضية الثانية التي تقوم على
«إعـ ـ ــداد م ـش ــروع ق ــان ــون تـنـظـيــم للسلطات
مــؤقــت ،يتضمن كــل مــا جــاء بــه دسـتــور 27
يناير  2014من ضمان للحريات والحقوق
األس ــاسـ ـي ــة واسـ ـتـ ـق ــال ال ـق ـض ــاء وال ـق ـض ــاة
واملـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة وت ـفــريــق الـسـلـطــات
وم ــدنـ ـي ــة الـ ــدولـ ــة والـ ـنـ ـظ ــام الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري».
وأضـ ـ ـ ــاف «مـ ـق ــاب ــل ذل ـ ـ ــك ،ت ــوح ـي ــد ال ـس ـل ـطــة
التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية ووضع
آلـيــات رقابية صــارمــة وفعالة بيد البرملان
ملراقبة رئيس الجمهورية ،على أن يكون هذا
التنظيم املؤقت مشروع دستور للجمهورية
الثالثة ُيعرض على االستفتاء الشعبي».

وت ـ ـقـ ــود إلـ ـ ــى ح ـ ـلـ ــول ت ـ ـقـ ــود ال ـ ـبـ ــاد إلـ ـ ــى بــر
األمــان ،أو أن يتمترس كل طرف وراء موقعه
وموقفه ويحصل التصادم الذي قد ينحرف
بـ ــاألوضـ ــاع ،وه ـ ــذا م ــا ال ن ــرض ــاه ل ـب ــادن ــا».
ول ـف ــت ع ـم ـيــد امل ـح ــام ــن إلـ ــى أن م ــن أس ـبــاب
ل ـجــوء سـعـ ّـيــد إل ــى الـفـصــل  80م ــن الــدسـتــور
تطورات الوضع الصحي في البالد وكيف أن
اللقاحات لم توفر في الوقت املناسب وفقدان
األوكسجني في املستشفيات ،إلى جانب حالة
الترهل السياسي وكيف ّ
تحول مجلس نواب
ّ
ّ
سعيد عبر عن رغبته
إلى فوضى ،معلنًا أن
ّ
ف ــي ف ـتــح م ـل ـفــات ال ـف ـســاد وت ـتــبــع الـفــاســديــن
سواء كانوا نوابًا أو شخصيات أو أصحاب
نفوذ ،ويجب أن تتم مقاضاتهم وال يجوز أن
يفلت كل من اتهم بالفساد من العقاب ،مشيرًا
ّ
سعيد أبلغهم أنه «ال يعقل أن تصدر
إلى أن
ُ
أحكام ضد نــواب وأشخاص تعتبر أموالهم
مـشـبــوهــة وم ـت ـه ـمــون بــال ـت ـهــريــب وتـبـيـيــض
األموال ونجدهم يحتلون مقاعد في مجلس
ّ
سعيد دعا إلى محاكمة
النواب» .وأضاف أن
هؤالء محاكمة عادلة فكل املواطنني سواسية
أمام القانون.
مقابل ذلــك ،تطالب أطــراف أخــرى بضمانات
لـلـعــودة إل ــى الــوضــع الــدس ـتــوري االعـتـيــادي
وفصل السلطات ،فــي ظــل مـخــاوف مــن جمع
ّ
سعيد كل السلطات بيديه .وفي هذا السياق،

طـ ــالـ ــب املـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـ ـحـ ــزب «الـ ـتـ ـي ــار
الــديـمـقــراطــي» ،بـضـمــانــات دسـتــوريــة تهدف
إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على
املكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل
يـسـمــح بـتـبــديــد امل ـخ ــاوف وط ـمــأنــة املجتمع
التونسي بكل مكوناته وااللتزام بالدستور،
خصوصًا في ما تعلق منه باحترام اآلجــال
ومبدأ الفصل بني السلطات واستقالليتها.
ودعـ ــا ال ـح ــزب ف ــي ب ـيــان رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة

إلى تقديم خريطة طريق تضمن العودة إلى
ال ــوض ــع ال ــدس ـت ــوري االع ـت ـي ــادي ،وتـتـضـمــن
التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل
على تنقية املشهد السياسي واختيار رئيس
ّ
ح ـكــومــة ذي ك ـف ــاءة ون ــزاه ــة ي ـشــكــل حـكــومــة
قادرة على مواجهة تحديات املرحلة.
من جهته ،قال القيادي في حركة «النهضة»
محمد القوماني ،إن «الوضع اآلن صــار أمرًا
واقـ ـع ــا ودخ ـل ـن ــا مــرح ـلــة ج ــدي ــدة ،واألحـ ـك ــام

تأمين المؤسسات

دعا االتحاد العام التونسي للشغل الهياكل النقابية في المحافظات
مؤسساتهم ،ومنع أي تالعب بأرشيفها ووثائقها.
إلى تأمين سالمة
ّ
وقال االتحاد ،في بيان أمس الخميس« :الهياكل النقابية في جميع
والمؤسسات مدعوون إلى اليقظة ،وإلى مزيد
الجهات والقطاعات
ّ
مؤسساتهم ،ومنع أي تالعب
من العمل والحرص على تأمين سالمة
ّ
بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها» .وأوضح أن ذلك يأتي «نظرا للظرف
االستثنائي الذي تمرّ به البالد ،وللمساهمة في إنقاذها».

االس ـت ـث ـنــائ ـيــة س ـتــؤثــر ع ـلــى ب ـق ـيــة املـ ـس ــار»،
مضيفًا في حديث مع «العربي الجديد» أنه
بقطع النظر عن الجدال الدستوري الــذي لن
يحسم فــي غـيــاب املـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة ،فــإن
املشكلة تظل سياسية ولن تحل إال في إطار
حــوار سياسي من دون اللجوء إلــى املغالبة
ب ــل الـتـفـهــم والـ ـح ــوار .وأش ـ ــار إل ــى أن بعض
الــرســائــل اإليـجــابـيــة ت ـلــوح فــي األفـ ــق ،ســواء
م ــن خـ ــال ق ـ ــرار «ال ـن ـه ـض ــة» عـ ــدم الـتـصـعـيــد
والتباحث مــع األط ــراف الرافضة لــإجــراءات
ال ــادسـ ـت ــوري ــة ع ــن أف ـض ــل ال ـس ـي ـنــاريــوهــات
وال ــدع ــوة ل ـعــودة ال ـبــرملــان لـ ــدوره وعـمـلــه من
ج ـهــة ،وم ــن جـهــة ثــانـيــة كــانــت ه ـنــاك رســائــل
إي ـجــاب ـيــة م ــن ق ـبــل رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة بعد
لقائه باملنظمات الوطنية ،فاألوامر املنشورة
فــي الــرائــد الــرسـمــي (ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة) لم
تشمل تجميد ال ـبــرملــان ،وال ت ــرؤس النيابة
ّ
سعيد تأخر
العمومية .ورأى الـقــومــانــي أن
ف ــي ت ـع ـيــن رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ربـ ـم ــا لـيـفـتــح
املجال للحوار ،وأن تكسب الحكومة الشرعية
الــدسـتــوريــة لـلـمــرور عبر الـبــرملــان ،مــؤكـدًا أن
تطمينات رئـيــس الجمهورية بـعــدم انتهاك
حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ك ــان ــت م ـه ـمــة م ــع مـ ـب ــادرة
اتـحــاد الشغل لــوضــع خــارطــة طــريــق لحسن
إدارة املرحلة االستثنائية ،ما قد يعطي أفقًا
ل ـل ـخــروج م ــن األزم ـ ــة وال ـت ـف ــرغ لــإصــاحــات
ومجابهة الجائحة الصحية والوضع املالي
ال ـص ـع ــب ،م ــؤكـ ـدًا أن هـ ــذا س ـي ـم ـهــد ال ـطــريــق
لعودة االستقرار والنتخابات ترسم املشهد
السياسي ما بعد التطورات الحاصلة.
وقــال القوماني إن «النهضة» على الرغم من
تأكيدها أن اإلج ــراءات االستثنائية خالفت
الدستور «ولكنها ّ
تعول على تفاعل النخب
ورئ ـيــس الـجـمـهــور ّيــة واألش ـق ــاء واألص ــدق ــاء
نحو مسالك ستجنبنا الــوقــوع فــي مخاطر
أكـ ـب ــر ،وقـ ــع ف ـي ـهــا ال ـب ـع ــض ال ــذي ــن اخـ ـت ــاروا
االستئصال واإلقـصــاء» ،الفتًا إلى أن الشرط
األس ــاس ــي ل ــ«ال ـن ـه ـضــة» ه ــو عـ ــودة ال ـبــرملــان
والتخلي عن صــورة أنه محاصر من القوات
الـعـسـكــريــة ل ـل ـعــودة إل ــى ال ــوض ــع الـطـبـيـعــي،
وأي ـ ـضـ ــا أن ت ـش ـمــل خ ــري ـط ــة الـ ـط ــري ــق رؤيـ ــة
واضحة ،والخروج من املــأزق بحكومة إنقاذ
وطني وأن تتصل بخطة مواجهة التحديات
الحقيقية لتونس.
وع ــن ال ـس ـي ـنــاريــو امل ـتــوقــع مل ــآل األمـ ـ ــور ،رأى
املحلل السياسي قاسم الغربي ،في تصريح
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن الـسـيـنــاريــو املـقـبــل
ي ـق ــوم ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى شـخــص
رئيس الحكومة ،والبرنامج االنتقالي ،مؤكدًا
أن هــذا يجب أن يـكــون بــاالتـفــاق بــن رئاسة
الجمهورية والفرقاء السياسيني ،ثم االتفاق
على مــدة املرحلة االنتقالية ،أي هل سيلتزم
الــرئـيــس بـمــدة الـشـهــر أو ال .وأض ــاف املحلل
السياسي أن النقطة الهامة في املرحلة املقبلة
هي االتفاق على عودة املؤسسات للعمل بما
فــي ذلــك الـبــرملــان ،فدستوريًا ال بــد مــن عــودة
ال ـب ــرمل ــان ،ول ـك ــن يـبـقــى الـ ـس ــؤال ب ــأي صيغة
وشـكــل ،موضحًا أن املرحلة املقبلة ستشمل
انـتـخــابــات تـشــريـعـيــة مـبـكــرة إذ ال يـمـكــن أن
يـسـتـمــر ال ـب ــرمل ــان بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي كـ ــان عليه
سابقًا مــن فــوضــى وتـهــريــج ،وربـمــا سيعود
بــالـحــد األدنـ ــى مــن ال ـن ــواب .ورأى أن رئـيــس
الجمهورية قد ال يذهب في خيار املصادقة
عـلــى رئ ـيــس الـحـكــومــة م ــن ال ـب ــرمل ــان ،فتكون
حكومة اإلج ــراءات االستثنائية مــع ضــرورة
الــذهــاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية
بقانون انتخابي جديد.

رصد

الصومال :تأجيل االنتخابات يثير المخاوف

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

أثــار تأجيل موعد االنتخابات النيابية في
الـصــومــال ،قلقًا سياسيًا مــن ب ــروز خالفات
جديدة بني الشركاء السياسيني في البالد،
ً
فضال عن بروز تكتالت سياسية بني أقطاب
امل ـع ــارض ــة (اتـ ـح ــاد املــرش ـحــن لــانـتـخــابــات
الرئاسية) ورؤســاء الواليات الفيدرالية ،في
ظــل غ ـيــاب االس ـت ـع ــدادات الــرسـمـيــة مــن قبل
لـجــان ال ــوالي ــات الـفـيــدرالـيــة فــي أقــالـيــم عــدة.
ُ
وي ـع ــد إقـلـيــم جــوبــاالنــد ال ـف ـيــدرالــي الــوحـيــد
ال ـ ـ ــذي ت ـم ـك ــن مـ ــن إعـ ـ ـ ــداد وت ـس ـج ـي ــل قــائ ـمــة
املــرش ـحــن لـعـضــويــة مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،قبل
أن ُيـجــري اإلقليم أمــس الخميس انتخابات
لحسم  4مقاعد في مجلس الشيوخ ،على أن
يستكمل انتخاب  4أعضاء جدد غدًا السبت.
وكــان من املقرر حسب الجدول الــذي أعلنته
اللجنة الفيدرالية املستقلة لالنتخابات ،أن
تنطلق انـتـخــابــات أعـضــاء مجلس الشيوخ
( 54ع ـض ـوًا) ف ــي  25يــولـيــو/تـمــوز الـحــالــي،
لتبدأ بعدها انتخابات مجلس الشعب (275
عـ ـضـ ـوًا) ،وم ــن ث ــم ال ــرئ ــاس ـي ــات ،ل ـكــن جـهــود
تـنـظـيــم إج ـ ـ ــراءات االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة لم
تنجح ،قبل أن تتمكن الــواليــات الفيدرالية
أخـيـرًا ،خصوصًا أقاليم جلمدغ وبونتالند
وجـ ـ ـن ـ ــوب غـ ــربـ ــي الـ ـ ـص ـ ــوم ـ ــال ،م ـ ــن ت ـش ـك ـيــل
اللجان الفنية البرملانية لتسهيل إج ــراءات
االنتخابات النيابية في عموم البالد.
وح ـ ــذرت امل ـع ــارض ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي مــؤتـمــر
صـحــافــي األس ـبــوع املــاضــي فــي مقديشو من
تأجيل آخر للعملية االنتخابية .وقال «اتحاد
املرشحني لالنتخابات الرئاسية» في بيان في
 18يوليو الـحــالــي «إن جميع املــؤشــرات تدل
على عدم إمكانية تنظيم االنتخابات النيابية
فــي موعدها ،ألسـبــاب تتعلق بعدم حــل أزمــة
إقليم جدو حتى اآلن بني األطراف الصومالية،

لم تنجح واليات عديدة في استكمال تحضيراتها (سيمون مينا/فرانس برس)

إلى جانب الظروف األمنية والسياسية التي
يشهدها إقليم هرشبيلي الفيدرالي خصوصًا
مــديـنــة بـلــدويــن ،الـتــي أعـلـنــت إح ــدى القبائل
فيها عن عدم اعترافها بجهود حكومة اإلقليم
تـجــاه االن ـت ـخــابــات» .وأش ــار أيـضــا إلــى «عــدم
توفر الدعم اللوجيستي واملــالــي إلدارة ملف
االنـتـخــابــات النيابية والــرئــاسـيــة فــي الـبــاد
واإلشراف عليه ،وتدني مستوى االستعداد من
قبل الحكومة الصومالية إلجراء االنتخابات
النيابية ،خصوصًا مقاعد مجلس الشيوخ،
والخالفات بني رئيس مجلس الشيوخ ونائب
رئيس ال ــوزراء بشأن االنـقـســام حــول تشكيل
اللجنة االنتخابية املنظمة النتخاب أعضاء
إقليم أرض الصومال».
وعن ذلــك ،قال الصحافي الصومالي عدنان
علي ،فــي حديث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»« ،إن
م ــن أسـ ـب ــاب تــأج ـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
مـ ــا هـ ــو إجـ ــرائـ ــي فـ ـن ــي ،وم ـ ــا هـ ــو س ـيــاســي،
واألسباب تختلف من والية إلى أخرى ،ومن

األسـبــاب الفنية بــطء االسـتـعــدادات ،وضيق
الوقت بالنسبة لجدول االنتخابات الذي تم
طرحه من قبل لجنة االنتخابات الفيدرالية
وأيضًا غياب تمويل االنتخابات من املجتمع
ال ــدول ــي» .وأشـ ــار أي ـضــا إل ــى أس ـب ــاب أخ ــرى
سياسية ،منها ما يرتبط برؤساء الواليات
ال ــذي ــن يـبـحـثــون ع ــن أش ـخ ــاص م ــوال ــن لهم
لــدعـمـهــم بــالـظـفــر ف ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابــة،
إل ــى جــانــب وج ــود ان ـق ـســام بــن لـجـنــة إدارة
املقاعد النيابية ألرض الصومال وعــدم حل
تلك الخالفات حتى اآلن .ولفت إلى أن تأجيل
االنتخابات النيابية قد يؤدي إلى استنزاف
الـحـمــات االنـتـخــابـيــة لـلـمــرشـحــن ،وم ــن ثم
تراجع حظوظهم .وأضــاف علي أن عــدم حل
الخالفات السياسية سريعًا سينعكس سلبًا
على االتفاق األخير حول االنتخابات في 27
ّ
يتسبب
مــن مــايــو/أيــار املــاضــي ،وهــو مــا قــد
بـعــودة حالة االحـتـقــان بــن أطـيــاف املجتمع
ويوجد تصدعًا في العالقات والثقة املتبادلة

الـقــائـمــة ب ــن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء مـحـمــد حسني
روبلي الــذي يقود مسار املرحلة االنتقالية،
ورؤس ـ ــاء ال ــوالي ــات ال ـف ـيــدرال ـيــة واملــرشـحــن
لالنتخابات الرئاسية.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــن ،ف ـ ـ ـ ــإن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة س ـت ـب ــدأ ب ـش ـكــل ف ـع ـلــي م ــع مـطـلــع
ش ـهــر أغ ـس ـط ــس/آب امل ـق ـبــل نـتـيـجــة اكـتـمــال
اإلجــراءات الفنية والشكلية لتنظيم العملية
االنـتـخــابـيــة ،وهــو مــا يمكن أن يــؤجــل أيضًا
أليام إجراء االنتخابات الرئاسية والتي من
املقرر حصولها في  10أكتوبر/تشرين األول
امل ـق ـبــل .وع ــن ذلـ ــك ،ق ــال ال ـبــاحــث ف ــي الـعـلــوم
السياسية نور جيلي ،لـ«العربي الجديد» ،إن
املعطيات الراهنة تشير إلــى إمكانية إجــراء
االنتخابات مــن قبل اللجان االنتخابية مع
ح ـل ــول أغ ـس ـطــس امل ـق ـب ــل ،ألن ت ـقــديــم بعض
ال ــوالي ــات قــوائــم املــرشـحــن دل ـيــل عـلــى ذلــك،
وذلـ ــك بـعــد ح ــل ال ـخــافــات الـسـيــاسـيــة الـتــي
كــانــت عالقة منذ بــدايــة الـعــام الـحــالــي .لكنه
أض ــاف أنــه فــي حــال لــم يتم حسم الخالفات
ح ــول االن ـت ـخــابــات سـيـكــون ه ـنــاك مــزيــد من
التعقيدات السياسية التي ربما قد تعصف
باستقرار البالد وتعيده إلى مربع االقتتال
الداخلي سياسيًا وأمنيًا.
من جهته ،قال مدير تحرير موقع «مقديشو
بـ ــريـ ــس» ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر عـ ـثـ ـم ــان ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،إن أي تــأجـيــل آخ ــر لــانـتـخــابــات
ّ
سيسبب ضغطًا كبيرًا مــن املجتمع الدولي
واألطراف املحلية على الحكومة الصومالية.
وأشـ ــار إل ــى أن انـتـخــابــات مـجـلــس الـشـيــوخ
ستنتهي بحلول نهاية أغسطس/آب ،لتبدأ
ب ـع ــده ــا ان ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب ،وم ــن
ث ــم ان ـت ـخــابــات الــرئ ـيــس ال ـصــومــالــي ،والـتــي
س ـت ـصــل ك ــأق ـص ــى ح ــد إلـ ــى ف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط
 ،2022نظرًا للظروف السياسية واالنتخابية
واألمنية التي تمر بها الصومال.
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شرق
غرب
لبنان :نقابة المحامين
تسمح بمالحقة
نائبين ووزير سابق
ق ـ ـ ـ ّـرر م ـج ـل ــس ن ـق ــاب ــة املـ ـح ــام ــن فــي
الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة ب ـي ــروت ،أمــس
ال ـخ ـم ـي ــس ،إع ـ ـطـ ــاء اإلذن ملــاح ـقــة
الـنــائـ َـبــن ُعـلــي حـســن خليل وغ ــازي
زع ـي ـت ــر ،امل ـ ّـدع ــى عـلـيـهـمــا بــانـفـجــار
م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ف ــي  4أغ ـس ـط ــس/آب
امل ـ ــاض ـ ــي ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن «م ــوض ــوع
الطلب أو الفعل املنسوب إليهما غير
نــاشــئ ع ــن م ــزاول ــة مـهـنــة امل ـحــامــاة،
وهـمــا كــانــا وزيــريــن (م ــال وأشـغــال)
ّ
وقيدهما معلق في النقابة» .كذلك،
ق ـ ـ ـ ّـرر م ـج ـل ــس ن ـق ــاب ــة املـ ـح ــام ــن فــي
طرابلس (شمال لبنان) إعطاء اإلذن
مل ــاح ـق ــة ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق يــوســف
ف ـن ـيــانــوس لــأس ـبــاب نـفـسـهــا ،حني
كان وزيرًا لألشغال.
(العربي الجديد)
العراق :أحكام إعدام
جديدة بحق مهاجمي
سجن أبو غريب
أص ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ال ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،أم ــس
ال ـخ ـم ـي ــس ،أح ـ ـكـ ــام إع ـ ـ ـ ــدام ج ــدي ــدة
طـ ــاولـ ــت م ـت ـه ـ َـم ــن ب ــاملـ ـش ــارك ــة فــي
الهجوم على سجن أبو غريب ،غربي
ب ـغــداد ع ــام  ،2013والـ ــذي نـتــج عنه
مـقـتــل عـنــاصــر أم ــن ،وهـ ــروب مـئــات
ال ـس ـج ـن ــاء .وذك ـ ــر امل ــرك ــز اإلع ــام ــي
ملجلس القضاء األعلى أن «املحكمة
الجنائية املركزية في رئاسة محكمة
استئناف بغداد الرصافة االتحادية،
أصــدرت حكمًا بــاإلعــدام شنقًا حتى
امل ــوت بـحــق اثـنــن مــن املــدانــن قاما
بالهجوم».
(العربي الجديد)
الجزائر تؤيد
«الحلول األفريقية
للمشاكل األفريقية»

ب ـحــث وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـج ــزائ ــري
رم ـط ــان لـعـمــامــرة (الـ ـص ــورة) ،أمــس
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،م ـ ــع م ـ ـفـ ــوض االت ـ ـحـ ــاد
األف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون ال ـس ـي ــاس ـي ــة
وق ـضــايــا الـسـلــم واألم ـ ــن ،ال ـنــزاعــات
واألزم ـ ـ ـ ـ ـ ــات ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــارة األف ــري ـق ـي ــة
وآف ـ ــاق ت ـســوي ـت ـهــا .وأك ـ ــد ل ـع ـمــامــرة
ف ــي ت ـغــريــدة ل ــه عـلــى «تــوي ـتــر» دعــم
ال ـجــزائــر واس ـت ـع ــداده ــا للمساهمة
الفعلية في تعزيز الجهود ،من أجل
تجاوز مختلف التحديات وترسيخ
مـبــدأ «الـحـلــول األفــريـقـيــة للمشاكل
األفريقية».
(قنا)

مصر :أحكام باإلعدام
على  24من
اإلخوان المسلمين
أصدرت الدائرة األولى في محكمة
جـنــايــات دمـنـهــور فــي مـصــر ،أمس
ال ـخ ـم ـي ــس ،ح ـك ـمــا بـ ــإعـ ــدام  16مــن
أعـضــاء جماعة اإلخ ــوان املسلمني
في قضية تفجير أتوبيس شرطة
ع ــام  .2015كــذلــك قـضــت ب ــإع ــدام 8
متهمني ،وانـقـضــاء الــدعــوى بحق
 3آخــريــن لـلــوفــاة بتهمة قتل أمني
شرطة في البحيرة ،في عــام 2015
أيضًا.
(العربي الجديد)
ّ
تحذر من النفوذ
أوروبا
التركي في ملف
الهجرة المتوسطية

ّ
ح ـ ـ ـ ـ ــذر وزي ـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة االت ـ ـح ـ ــاد
األوروبــي جوزيب بوريل (الصورة)
في مقابلة مع صحيفة «إل باييس»
اإلس ـبــان ـيــة ،أم ــس الـخـمـيــس ،مــن أن
تركيا ستكون ق ــادرة على ممارسة
ن ـف ــوذه ــا ع ـل ــى ط ــري ــق ال ـه ـج ــرة مــن
ليبيا بفضل حضورها القوي هناك.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه ب ـف ـضــل «ال ـق ــواع ــد
البحرية» التي ستكون ق ــادرة على
امتالكها في ليبيا «مقابل السواحل
اإليطالية» ،فإن تركيا «سيكون لها
تأثير على طــرق الـهـجــرة فــي وسط
ال ـب ـحــر األب ـي ــض امل ـتــوســط ك ـمــا هي
الحال في شرق البحر املتوسط».
(فرانس برس)
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تقرير

تصاعد التوتر في الجنوب السوري أمس الخميس ،حيث انتفض األهالي
في محافظة درعا ،بوجه النظام وأوقعوا خسائر في صفوفه،
بعدما بدأ األخير هجومًا عسكريًا على منطقة درعا البلد ،ناقضًا
االتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرًا بشأن فك الحصار عن المنطقة

تبادل اتهامات بين الحكومة و«طالبان»

المدنيون ضحايا التصعيد األفغاني

مقاومة
شعبية في
درعا اشتباكات شرسة
تعطل اجتياح

ترتفع حصيلة
الضحايا المدنيين في
أفغانستان بشكل كبير
منذ بدء انسحاب
ّ
وشن
القوات الدولية
«طالبان» حمالت
لتوسيع سيطرتها

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ّ
النظام

عدنان أحمد

شكلت منطقة درعا البلد بمدينة
درعـ ـ ــا ،شـ ـ ــرارة ج ــدي ــدة النـتـفــاض
أه ـ ــال ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة درعـ ـ ـ ــا ج ـن ــوب
س ــوري ــة ض ــد ال ـن ـظ ــام ،ب ـعــدمــا ن ـقــض األخ ـيــر
االتـ ـف ــاق الـ ــذي ت ــم تــوقـيـعــه أخ ـي ـرًا م ــع لـجــان
ال ـت ـف ــاوض املـحـلـيــة ف ــي درعـ ــا ال ـب ـلــد ،إلن ـهــاء
الـحـصــار امل ـف ــروض عـلــى األخ ـي ــرة مـنــذ أكثر
من شهر ،وعمد إلى شن هجوم عسكري على
املنطقة ،ليرد مسلحون محليون باالشتباك
م ــع ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام ف ــي م ـنــاطــق م ـت ـفــرقــة مــن
املحافظة ،فــي أعـنــف وأشـمــل اشتباكات بني
ال ـطــرفــن مـنــذ عـ ــودة ال ـن ـظــام إل ــى درعـ ــا بعد
ات ـف ــاق ــات ت ـســويــة ،ق ـبــل ن ـحــو ث ــاث س ـنــوات،
بحسب توصيف «املــرصــد الـســوري لحقوق
اإلنسان».
وأدى ت ـص ـع ـيــد الـ ـنـ ـظ ــام إل ـ ــى م ـق ـتــل وج ــرح
ال ـع ـش ــرات م ــن امل ــدن ـي ــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة بينهم
 3( 6م ـن ـه ــم أطـ ـ ـف ـ ــال) فـ ــي ق ـص ــف اس ـت ـه ــدف
بـلــدة ال ـي ــادودة فــي ري ــف درع ــا ،فيما سيطر
م ـس ـل ـحــون م ـح ـل ـيــون ع ـلــى ع ــدد م ــن حــواجــز
النظام وأس ــروا الـعـشــرات مــن عناصر ،فيما
نفت مصادر من درعــا أنباء التوصل التفاق
مبدئي يقضي بوقف إطالق النار وذلك على
الرغم من تجدد اتصاالت التهدئة أمس.
وشهدت محافظة درعا ،منذ ساعات الصباح
األول ــى أمــس الـخـمـيــس ،ت ـطــورات متسارعة،
بدأت بمحاولة قوات النظام السوري ،وعلى
رأسـهــا «الفرقة الــرابـعــة» التي يقودها ماهر
األسـ ــد شـقـيــق رئ ـي ــس ال ـن ـظــام ب ـش ــار األس ــد،
وامل ـق ــرب ــة م ــن إي ـ ـ ــران ،اق ـت ـح ــام مـنـطـقــة درع ــا
الـبـلــد .واألخ ـيــرة جــزء مــن مدينة درع ــا يضم
عدة أحياء ،ويحتوي على معظم املؤسسات
الـخــدمـيــة ،يبلغ ع ــدد سـكــانـهــا نـحــو  50ألــف
ن ـس ـمــة .وشـ ـه ــدت امل ـن ـط ـقــة أمـ ــس اش ـت ـبــاكــات
عنيفة بني النظام واملسلحني املحليني ،لكن
سرعان ما امتدت املواجهات إلى بقية أنحاء
ً
محافظة درعا؛ من الريف الشرقي وصوال إلى
الريف الغربي منها ،حيث سيطر مسلحون
محليون على العديد مــن الـحــواجــز التابعة
لـقــوات الـنـظــام وأوق ـعــوا قتلى فــي صفوفها،
وأسروا العشرات من العناصر ،نصرة لدرعا

الـبـلــد .وذك ــرت م ـصــادر متطابقة لــ«الـعــربــي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» ،أن ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام ح ــاول ــت أم ــس
التقدم إلى أحياء درعا البلد ،من ّ محاور عدة،
بتمهيد صاروخي ومدفعي مكثف استهدف
امل ـنــازل واألح ـي ــاء السكنية ،مــا أدى لسقوط
ع ــدد م ــن الـقـتـلــى وال ـجــرحــى املــدن ـيــن ،وذل ــك
بعد نقض الـنـظــام لــاتـفــاق املــوقــع مــع لجان
التفاوض املحلية إلنهاء الحصار املفروض
على املنطقة.
وقال الناشط أبو محمد الحوراني ،لـ«العربي
الجديد» ،إن قوات النظام حاولت التقدم إلى
درعــا البلد ومخيم درعــا في املدينة وطريق
ال ـســد ،ب ـقــوات كـبـيــرة ،وب ـعــد تمهيد مدفعي
وصــاروخــي استخدمت فيه صواريخ أرض-
أرض قصيرة املــدى (صواريخ فيل) وقذائف
الـهــاون والرشاشات الثقيلة .لكن الحوراني
أك ــد ع ــدم تمكن ه ــذه ال ـق ــوات مــن الـتـقــدم إلــى
داخــل درعــا البلد .وأوض ــح أن قــوات «الفرقة
ال ــرابـ ـع ــة» ،ح ــاول ــت أمـ ــس ال ـت ـق ــدم م ــن ثــاثــة
مـحــاور هــي مناطق النخلة وقـصــاد والقبة،
وسط اشتباكات عنيفة وتصد من قبل أبناء
املنطقة ،ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى
ف ــي ص ـفــوف الـ ـق ــوات امل ـهــاج ـمــة ،إض ــاف ــة إلــى
مقتل أحــد الشبان وإصــابــة آخرين من أبناء
درعا البلد.
وذكر موقع «تجمع أحــرار حــوران» املعارض
ّ
أن األهالي املحاصرين في درعا البلد وجهوا
ن ـ ــداء اس ـت ـغــاثــة ب ـش ــأن عـ ــدم ت ــوف ــر أي م ــواد
إسعافية ،بعد إغالق النقطة الطبية الوحيدة
ف ــي امل ـن ـط ـقــة أول م ــن أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،ج ــراء
استهدافها من قبل قناصة الفرقة الرابعة.
وسرعان ما اتسعت رقعة املواجهات ،إلى ما
يشبه «انتفاضة» شاملة في عموم محافظة
درعـ ــا ،إذ ب ــدأ مـسـلـحــون مـحـلـيــون مــن أبـنــاء
املحافظة ،بشن الهجمات الواحدة تلو األخرى
على نـقــاط ومــواقــع وحــواجــز لـقــوات النظام
واألج ـهــزة األمـنـيــة ،بــريــف درع ــا .وقــد سيطر
هـ ــؤالء املـسـلـحــون عـلــى ال ـعــديــد م ــن حــواجــز
قــوات النظام والنقاط العسكرية التابعة له
بينها مــا ال يـقــل عــن  7حــواجــز بــريــف درعــا
ال ـشــرقــي .مــن جـهـتــه ،ق ــال «امل ــرص ــد ال ـســوري
ّ
لحقوق اإلن ـســان» ،إن املسلحني تمكنوا من
الـسـيـطــرة حـتــى عـصــر أم ــس عـلــى حــواجــز أم
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امل ـي ــاذن والـطـيـبــة وص ـيــدا وكـحـيــل وال ـحــراك
واملـلـيـحــة ،بــريــف درع ــا ال ـشــرقــي ،ون ـقــاط في
الشجرة وتسيل والبكار بريف درعا الغربي.
وفي التفاصيل ،قال «تجمع أحرار حوران» إن
مقاتلي بلدة صيدا شرق درعا ،سيطروا على
مفرزة األمن العسكري والحاجز أمام املفرزة
وح ــاج ــز مـسـتـشـفــى ص ـي ــدا ب ـعــد اش ـت ـبــاكــات
دارت مع قــوات النظام ،وتمكنوا من أسر 25
عـنـصـرًا م ــع ضــابـطــي ص ــف بــرتـبــة «مـســاعــد
أول» .ووف ــق امل ـص ــدر ،فـقــد سـمــع إط ــاق نــار
كثيف مــن أسـلـحــة رشــاشــة فــي بـلــدة صـيــدا،
ناجم عــن مهاجمة مجهولني حــواجــز لألمن
العسكري في البلدة بعد فجر أمس الخميس.
وأوضــح «التجمع» أيضًا أن الحاجز الواقع
على طريق الجيزة  -غصم تعرض الستهداف
ب ـط ـلــق نـ ـ ــاري فـ ـجـ ـرًا ،وه ـ ــو ح ــاج ــز ع ـس ـكــري
مشترك لـقــوات النظام مــن الفرقة  15واألمــن
العسكري.
وف ــي ب ـل ــدة أم املـ ـي ــاذن ش ــرق ــي درع ـ ــا ،سيطر
امل ـس ـل ـحــون ع ـلــى ح ــاج ــزي ــن ي ـت ـب ـعــان ل ـقــوات
الـنـظــام فــي الـبـلــدة وأسـلـحــة مـتـنــوعــة بينها
دبابة ،بينما فر عناصر حاجز بلدة الطيبة
شــرقــي درعـ ــا ال ـتــابــع لــأمــن ال ـع ـس ـكــري بعد
اسـتـنـفــار ش ـ ّـب ــان ال ـب ـلــدة .كـمــا سـيـطــر أهــالــي
مدينة الحراك بريف درعا الشرقي على مفرزة
«املخابرات الجوية» في املدينة.
ّ
كذلك ،ذكر الناشط أبو محمد الحوراني ،أن
مسلحني محليني اقتحموا بـنــاء ال ــري بني
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املــزيــريــب والـ ـي ــادودة بــريــف درع ــا الـغــربــي،
والـ ــذي تـتـمــركــز فـيــه ق ــوات عـسـكــريــة تابعة
لـلـفــرقــة الــراب ـعــة ،وس ـي ـطــروا عليه لساعات
قبل أن تستعيده قــوات النظام بعد قصف
عنيف على املنطقة ومنطقة املــزارع .إضافة
إلــى قصف بلدتي طفس وال ـي ــادودة ،حيث
ق ـتــل أحـ ــد ال ـش ـب ــان خـ ــال االش ـت ـب ــاك ــات في
األخيرة وأصيب آخرون ،بينما أدى القصف
ع ـلــى ط ـفــس إل ــى إص ــاب ــة خـمـســة أش ـخــاص
على األقل ،جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة
طفس.
كما بــادر شبان في مدينة نــوى بريف درعا
الـ ـغ ــرب ــي ،إل ـ ــى إغ ـ ــاق الـ ـط ــرق ــات الــرئ ـي ـس ـيــة
وأشعلوا اإلط ــارات تضامنًا مــع درعــا البلد،
بينما تعرض حاجز عسكري يقع في مدخل
امل ــدي ـن ــة م ــن ج ـهــة ب ـل ــدة ال ــرف ـي ــد الس ـت ـهــداف
ب ـع ـي ــارات ن ــاري ــة م ــن ق ـبــل م ـج ـهــولــن .كــذلــك،
استهدف مجهولون باألسلحة الرشاشة مقرًا
لــ«أمــن الــدولــة» فــي مدينة أنخل بريف درعــا
الغربي ،فيما هاجم شبان املركز الثقافي في
مدينة جــاســم ال ــذي يتخذه فــرع أمــن الــدولــة
مقرًا له ،مستخدمني األسلحة الخفيفة.
ووث ــق «املــرصــد ال ـســوري لـحـقــوق اإلن ـســان»،
حتى عصر أم ــس ،مقتل  8مــن ق ــوات النظام
واملـسـلـحــن امل ــوال ــن لـهــا خ ــال االشـتـبــاكــات
فــي عـمــوم درع ــا ،كما تـحــدث عــن مقتل  3من
املسلحني املحليني ،باإلضافة ملقتل شخصني
اثنني بقصف قــوات النظام على درعــا البلد.
وأشـ ــار امل ــرص ــد إل ــى أن ع ــدد الـقـتـلــى مــرشــح
لالرتفاع لوجود جرحى بعضهم في حاالت
خطرة.
وحول أسباب هذا التدهور في الوضع األمني،
اعتبر الناشط أبو محمد الحوراني أن النظام
«ب ـ ّـدل متطلباته ونقض كــل االتـفــاقــات وبــات
يريد وضع حواجز أكثر في درعا البلد ،وبدل
 60بندقية كان يطالب بتسلمها بات يطالب
بتسلم  400بـنــدقـيــة» ،مـعـتـبـرًا أن ــه يــريــد في
الحقيقة «السيطرة على درعــا البلد بالقوة،
والــدعــس على روح ال ـثــورة» .مــن جهته ،عبر

ع ـضــو ل ـج ـنــة ال ـت ـف ــاوض امل ــرك ــزي ــة ف ــي درع ــا
البلد ،عدنان املساملة ،عن إحباطه مما جرى،
ّ
معتبرًا أن االتـفــاق مــع الـنـظــام الـســوري بات
الغـيــا .وقــال املساملة فــي حديث مــع «العربي
ال ـج ــدي ــد»« :ان ـت ـه ــى الـ ـك ــام ،واآلن امل ـح ــاورة
بالنار» ،مؤكدًا أن «النظام اتخذ قراره بإلغاء
االتـفــاق والسيطرة على درعــا البلد بالقوة،
وم ــا ك ــان ليفعل ذل ــك ل ــوال أن ــه تـلـقــى الـضــوء
األخضر من روسيا».
وحـ ــول م ــزاع ــم ب ـعــض م ـســؤولــي ال ـن ـظــام عن
وجــود خالفات بني لجنة التفاوض املركزية
في درعــا واملقاتلني املحليني ،وهــو ما عرقل
االتـ ـف ــاق ،ق ــال امل ـســاملــة إن «هـ ــذا ال ـك ــام غير
صـحـيــح» ،وقــائــد شــرطــة درع ــا ،ض ــرار دنــدل،
الـتــابــع لـلـنـظــام ،وال ــذي أدل ــى بــذلــك «شخص
ّ
يــريــد بــث الـفــن بــن أهــالــي درع ــا» ،مــؤكـدًا أن
«ال ـقــرار موحد بــن الجميع وال خــافــات بني
لـجـنــة ال ـت ـفــاوض وامل ـس ـل ـحــن» .وك ــان ض ــرار
ات ـهــم أول م ــن أم ــس األربـ ـع ــاء ،وج ـه ــاء درع ــا
الـبـلــد ب ـعــدم االل ـت ــزام بتسليم كــامــل الـســاح
امل ـت ــوس ــط وال ـخ ـف ـيــف ف ــي امل ــدي ـن ــة .وقـ ــال في
تصريحات لوسائل إعــام تابعة للنظام ،إن
سكان درعــا البلد ب ــادروا بإطالق النار على
نقطة دوار ال ـكــرك ،مــا أدى إل ــى إصــابــة عــدد
مــن عناصر قــوات النظام الـســوري .وزعــم أن
األخـ ـي ــرة ال ـتــزمــت بـجـمـيــع ال ـب ـن ــود .وت ـحــدث
عن أنــه تم استدعاء الوجهاء في درعــا البلد
الــذيــن وقـعــوا على االتـفــاق ،وكــانــت حججهم
بحصول اختالفات بوجهات النظر بينهم،
وفـ ــق ق ــول ــه ،م ـض ـي ـفــا أن م ـقــات ـلــي م ـعــارضــة
س ــاب ـق ــن لـ ــم ي ـق ـب ـل ــوا ب ـت ـس ــوي ــة أوض ــاعـ ـه ــم،
وطالبوا بإخراجهم باتجاه الشمال السوري،
إال أن لجنة درعا البلد رفضت ذلك.
وحـ ــول إل ـق ــاء م ـســؤول ـيــة خ ــرق االت ـف ــاق على
«الـفــرقــة الــراب ـعــة» ،قــال املـســاملــة إن «مــا يبدو
ظاهرًا هو أن الفرقة الرابعة هي التي خرقت
االت ـ ـفـ ــاق ،ل ـكــن ال ـح ـق ـي ـقــة ه ـن ــاك تـنـسـيــق بني
مـخـتـلــف األطـ ـ ــراف ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـن ـظــام ،وكـلـهــم
متفقون على الـهــدف نفسه» .وختم بالقول:

رصد

فــرضــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـقــوبــات جــديــدة
على ثمانية سجون تديرها األجهزة األمنية
الـتــابـعــة للنظام ال ـس ــوري ،وعـلــى مسؤولني
أم ـن ـيــن ف ــي ه ــذه األجـ ـه ــزة ،إض ــاف ــة لفصيل
«أحـ ـ ــرار ال ـشــرق ـيــة» امل ـح ـســوب ع ـلــى فـصــائــل
املعارضة السورية في شمال سورية ،وعلى
أحد ّ
امليسرين املاليني لـ«هيئة تحرير الشام»
(ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة ســاب ـقــا) ف ــي ش ـم ــال غــربــي
ســوريــة .وتــأتــي هــذه الحزمة مــن العقوبات،
األولـ ــى م ــن نــوعـهــا ف ــي عـهــد إدارة الــرئـيــس
األمـيــركــي جــو بــايــدن ،خ ــارج سـيــاق «قــانــون
قيصر» الــذي ّ
أقرته إدارة الرئيس األميركي
ّ
السابق دونــالــد تــرامــب ودخــل حيز التنفيذ
منتصف العام املاضي ،بهدف التضييق على
النظام السوري من خالل معاقبة مسؤولني
ف ـيــه وك ـي ــان ــات داع ـم ــة ل ــه .وتـعـتـبــر م ـصــادر
مطلعة ،أن القائمة الـجــديــدة مــن العقوبات
«تــأتــي ضـمــن اإلج ـ ــراءات األمـيــركـيــة املتبعة
ملكافحة اإلره ــاب فــي ســوريــة» ،مضيفة في
ـث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن الـعـقــوبــات
ح ــدي ـ ٍ
اقتصادية تشبه تلك الـتــي تــرد فــي حزمات
«قانون قيصر».
ُ
وشملت الحزمة الجديدة التي أعلنت ،مساء
أول مــن أم ــس األرب ـع ــاء ،العميد آص ــف دكــر،
والعميد وفيق ناصر من مديرية «املخابرات
العسكرية» التابعة للنظام ،والعميد أحمد
ال ــدي ــب م ــن م ــدي ــري ــة «املـ ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة»،
ومالك علي حبيب من شعبة «االستخبارات
الـعـسـكــريــة» .وشـمـلــت ال ـع ـقــوبــات ال ـجــديــدة،

اتهمت الحكومة
«طالبان» بقتل  100من
مواطني سبين بولدك
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المدنيين منذ 2009
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متابعة

حي يُرزق
أولى عقوبات عهد بايدن على دمشق« :قيصر»
ّ
أمين العاصي

«اخترنا السلم وهم اختاروا الحرب» .وكانت
قـ ــوات ال ـف ــرق ــة  15واألف ـ ــرع األم ـن ـي ــة الـتــابـعــة
لـلـنـظــام ،انـسـحـبــت مــن الـنـقــاط الـتــي وصلت
إلـيـهــا أول م ــن أم ــس ،بـغـيــة تـطـبـيــق االت ـفــاق
املوقع مع الفاعليات املحلية في درعــا البلد،
إذ ل ــم ت ـت ـم ـكــن «ال ـل ـج ـن ــة األمـ ـنـ ـي ــة» ال ـتــاب ـعــة
ل ـل ـن ـظــام ،وفـ ــق ب ـعــض امل ـ ـصـ ــادر ،م ــن إي ـقــاف
الفرقة الرابعة التي كانت تستفز أبناء درعا
البلد ملواجهة قواتها من أجل إيقاع خسائر
فــي صفوفها لتبرير الـهـجــوم عـلــى املنطقة،
بهدف إفشال االتفاق الذي تم بمساع روسية.
وكان من املفترض أن تدخل الفرقة  15وتقيم
 3نقاط عسكرية داخل املنطقة ،بموجب اتفاق
التهدئة.
وأعـلـنــت ل ـجــان ال ـت ـفــاوض فــي درع ــا الـبـلــد،
أنها عقدت اجتماعًا ضــم اللجان املركزية
فــي محافظة درع ــا مــع ممثلني مــن «الـلــواء
الثامن» املوالي لروسيا ،مساء أول من أمس
األرب ـعــاء ،فــي مدينة درع ــا ،لبحث تطورات
درعا البلد ،من دون حضور ضباط النظام
الـ ـس ــوري .وق ــال ــت ال ـل ـجــان إن ـهــا طـلـبــت من
ال ـل ــواء ال ـثــامــن إي ـص ــال مـقـتــرحـهــا لضباط
النظام وهو نشر  3نقاط عسكرية في أحياء
درعــا البلد تضم عناصر من اللواء الثامن
م ــن أبـ ـن ــاء امل ـح ــاف ـظ ــة فـ ـق ــط .وأضـ ــافـ ــت أن ــه
«فــي حــال رفــض الـنـظــام مقترحنا ،نطالب
بـتـهـجـيــر جـمـيــع األه ــال ــي ف ــي درع ـ ــا الـبـلــد
وطــريــق الـســد واملـخـيـمــات والـبــالــغ عددهم
نحو  50ألف نسمة ،وفي حال رفض املطلب
األخير سنتجه إلى خيار الحرب».
واع ـت ـبــارًا مــن لـيــل األربـ ـع ــاء ،أطـبـقــت قــوات
النظام الحصار على درعــا البلد ،وأغلقت
طريق سجنة ،آخر الطرق املفتوحة باتجاه
املنطقة ،فيما استهدفت املجموعات املحلية
الـتــابـعــة ل ـقــوات الـنـظــام املـتـمــركــزة فــي حي
املنشية ،املستوصف الطبي في درعا البلد،
ما دفع الكادر الطبي إلغالقه على الرغم من
كونه النقطة الطبية الوحيدة التي تخدم
املنطقة.

بــات املــواطــن األفـغــانــي الضحية األولــى
للحرب املستعرة فــي ال ـبــاد ،خصوصًا
مـنــذ ب ــدء انـسـحــاب ال ـق ــوات الــدول ـيــة في
م ـ ــاي ـ ــو/أي ـ ــار امل ـ ــاض ـ ــي وت ـ ـصـ ــاعـ ــد ح ــدة
الـقـتــال ،وسـيـطــرة حــركــة «طــالـبــان» على
أكثر من  180من أصل  388من مديريات
البالد خالل الشهرين املاضيني ،ليسقط
ع ـش ــرات ال ـق ـت ـلــى وال ـج ــرح ــى أس ـبــوع ـيــا،
م ــع وج ــود آالف امل ـشــرديــن ف ــي مختلف
م ـنــاطــق ال ـب ــاد ،تـكـتـفــي أط ـ ــراف ال ـحــرب
ب ــإل ـق ــاء ال ــائ ـم ــة ع ـل ــى ب ـع ـض ـهــا ،بـيـنـمــا
املـجـتـمــع ال ــدول ــي وامل ــؤس ـس ــات الــدولـيــة
املعنية تكتفي باإلدانة والشجب.
جــديــد هــذا املـلــف قضية قتل الكوميدي
األف ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــي ن ـ ـظـ ــر م ـ ـح ـ ـمـ ــد خـ ـ ــاشـ ـ ــه ف ــي
قندهار قبل يومني واعـتــراف «طالبان»
بـمـســؤولـيـتـهــا ب ــدع ــوى أن ال ــرج ــل كــان
ي ـع ـمــل ف ــي ال ـش ــرط ــة امل ـح ـل ـي ــة ،وه ـ ــو مــا
ً
اتخذته الحكومة األفغانية دليال إلثبات
ما أعلنته سابقًا أن الحركة قامت بخطف
وقـتــل عـشــرات مــن سـكــان مــديــريــة سبني
ب ــول ــدك امل ـح ــاذي ــة ل ـبــاك ـس ـتــان ،ومــديــريــة
مــالـسـتــان فــي إقـلـيــم غــزنــه وســط الـبــاد.
وقــال املتحدث باسم الرئاسة األفغانية
دواء خ ــان مـيـنــه ب ــال ،ف ــي ب ـيــان أص ــدره
تعليقًا على مقتل الكوميدي األفغاني ،إن
ال شيء يمنع «طالبان» من قتل املدنيني،
ألن هدفها األول واألخـيــر هــو السيطرة
على البالد مهما تكن التكلفة ،وخسارة
الـشـعــب .وأض ــاف أن التسجيل املـصــور،
الذي يظهر الكوميدي وهو بني حشد من
عناصر «طــالـبــان» ُيـضــرب قبل إعــدامــه،
يـثـبــت أن لـلـحــركــة عـ ــداء م ــع كــافــة أبـنــاء
الشعب ،وأن ما أعلنته الحكومة سابقًا
م ــن أن «ط ــال ـب ــان» ق ــام ــت بـقـتــل وخـطــف

م ـئــات املــواط ـنــن م ــن مـخـتـلــف الـشــرائــح
فــي مــديــريــة سـبــن بــولــدك أم ــر صحيح،
مشيرًا إلى أنه يحدث بأمر من األجانب،
في إشــارة إلى باكستان ،إذ تقع مديرية
سبني بولدك االستراتيجية على الحدود
مع باكستان ،وتسيطر «طالبان» عليها
منذ أكثر من أسبوعني.
أما «طالبان» فكان موقفها حيال قضية
قتل الـكــومـيــدي م ـتــرددًا ،ففيما نفت في
ال ـب ــداي ــة أن ت ـكــون ل ـهــا ي ــد ف ــي الـقـضـيــة،
ع ــادت الحـقــا بـعــد نـشــر تسجيل مصور
على منصات التواصل االجتماعي يظهر
أن خاشه معتقل لدى الحركة ويتعرض
للضرب ،لتعترف بقتله .وادعى املتحدث
بــاســم ال ـحــركــة ق ــاري يــوســف أن الــرجــل
ت ــم قـتـلــه ألن ــه ك ــان ف ــي ص ـفــوف الـشــرطــة
املحلية.
وكــانــت الــداخـلـيــة األفـغــانـيــة قــد اتهمت
«طــالـبــان» فــي  24يــولـيــو/تـمــوز الحالي
بـقـتــل  100م ــن مــواط ـنــي مــديــريــة سبني
ب ــول ــدك ف ــي إق ـل ـي ــم قـ ـن ــده ــار .وس ــارع ــت
«طــالـبــان» إلــى نفي اتـهــامــات الداخلية،
وقالت في بيان إن الحكومة تروج ألخبار
كاذبة ،وتدعي أن مسلحي الحركة قاموا
بعد السيطرة على مديرية سبني بولدك
بقتل واختطاف املواطنني ،مؤكدة أن تلك
األخ ـبــار كــاذبــة .كما أك ــدت الـحــركــة أنها
تعاملت بشكل جيد مــع جميع عناصر
الشرطة الذين استسلموا لها.
وف ــي إقـلـيــم غ ــزن ــه ،ت ـحــدي ـدًا ف ــي مــديــريــة
مالستان التي تقطنها األقلية الشيعية،
ذك ــر مـجـلــس ال ـش ــورى املـحـلــي أن حركة
«ط ــالـ ـب ــان» ق ــام ــت ب ـع ــد ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
املديرية بتصفية أبناء من تلك املديرية
بشكل ممنهج .مــرة أخــرى نفت ُ الحركة
تلك االتهامات ،وقالت إن الذين قتلوا لم

يكونوا مواطنني عــاديــن بــل رجــال أمن
وسقطوا خالل املعارك.
وكــانــت البعثة األمـمـيــة فــي أفغانستان
«يــونــامــا» قــد أك ــدت ،فــي تـقــريــرهــا الــذي
أص ــدرت ــه ف ــي  26يــول ـيــو ال ـح ــال ــي حــول
الخسائر املــدنـيــة فــي النصف األول من
ع ــام  ،2021أن ـهــا تـتــوقــع أن يـسـجــل هــذا
ال ـعــام أكـبــر ع ــدد مــن الـضـحــايــا املدنيني
مـنــذ ع ــام  .2009وأشـ ــار الـتـقــريــر إل ــى أن
ال ـخ ـســائــر امل ــدن ـي ــة ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان في
النصف األول من عام  2021وصلت إلى
مستويات قياسية ،مــع ارتـفــاع حــاد في
أع ــداد القتلى واإلصــابــات بشكل خاص
منذ شهر مايو/أيار ،عندما بدأت القوات
ال ــدول ـي ــة ان ـس ـحــاب ـهــا وت ـصــاعــد ال ـ ُق ـتــال.
وأوضحت البعثة أن  1659مدنيًا قتلوا
ُ
وج ــرح  3254آخــريــن فــي الـنـصــف األول
من عام  ،2021بزيادة قدرها  47في املائة
مقارنة بالنصف األول من عام .2020
وفـ ــي ال ـ ـ ــ 17م ــن ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،أفـ ــادت
لجنة حقوق اإلنسان الوطنية األفغانية
بارتفاع أعــداد الضحايا املدنيني بشكل
مـ ـ ــروع ،م ـش ـيــرة ف ــي ت ـقــريــر ل ـهــا إلـ ــى أن
ُ
نتائج بحثها تظهر أن الخسائر املدنية
ون ـس ـبــة الـ ـن ــزوح ال ــداخ ـل ــي ق ــد ارتـفـعـتــا
بسبب ع ــدم اح ـتــرام األط ــراف املتحاربة
للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،مؤكدة
أن أع ـ ـمـ ــال الـ ـعـ ـن ــف األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ت ـح ــدي ـدًا
م ــا ش ـه ــدت ــه الـ ـس ــاح ــة األف ـغ ــان ـي ــة خ ــال
الشهرين املاضيني ،قد ّ
تسبب في إلحاق
أضرار جسيمة بمختلف جوانب الحياة.
ونـ ـف ــت «طـ ــال ـ ـبـ ــان» ض ـل ــوع ـه ــا فـ ــي قـتــل
املدنيني ،داعية اإلعالميني والصحافيني
إلــى زي ــارة املناطق الـتــي تسيطر عليها
لـتـقـصــي ال ـح ـقــائــق ،وهـ ــذا م ــا دف ــع ع ــددًا
م ــن ال ـص ـحــاف ـيــن األفـ ـغ ــان لـلـتــوجــه إلــى
مديرية سبني بولدك الحدودية لالطالع
على الوضع ،وعند عودتهم من املديرية
األسبوع املاضي ّ
تعرضوا لالعتقال من
قبل االستخبارات األفغانية .هؤالء وهم
ثــاثــة إعــامـيــن ومـصــور ،ال يــزالــون في
عــداد املفقودين ،واكتفت االستخبارات
األفـ ـغ ــانـ ـي ــة بـ ــال ـ ـقـ ــول إن الـ ـسـ ـب ــب وراء
اعـتـقــالـهــم أن ـهــم دخ ـلــوا منطقة ال ـحــرب،
حيث املخاطر األمنية كثيرة والحكومة
األفغانية منعت الصحافيني من الدخول
إل ـي ـهــا .ل ـكــن م ـص ــدرًا ف ــي االس ـت ـخ ـبــارات
األف ـغــان ـيــة ق ــال ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» إن
هؤالء اإلعالميني كانوا ّ
يروجون أخبارًا
لصالح «طالبان» وبالتالي تم اعتقالهم.

مـلـيـشـيــا «س ــراي ــا ال ـع ــري ــن» امل ـع ــروف ــة بــاســم
مليشيا «أب ــو الـ ـح ــارث» ،وس ـجــن صيدنايا
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،وفـ ـ ـ ـ ــرع «ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــب» الـ ـت ــاب ــع
ملخابرات النظام السوري ،و«سرية املداهمة
واالقـ ـتـ ـح ــام» و«ال ـ ــدوري ـ ــات» و«الـ ـف ــرع »227
وفرع «فلسطني» وفرع «التحقيق العسكري»
وف ــرع «حـلــب» املرتبطة بمديرية املـخــابــرات
العسكرية التابعة للنظام.
وأف ــاد مكتب مراقبة األص ــول األجنبية لدى
وزارة الخزانة األميركية ،املعروف اختصارًا
ب ــاس ــم «أوف ـ ـ ـ ـ ـ ــاك» ،بـ ـ ــأن «ن ـ ـظـ ــام األسـ ـ ــد شــن
حــربــا ال ه ــوادة فيها على الشعب الـســوري؛
وسجن مئات اآلالف من السوريني املطالبني
بــاإلصــاح والتغيير» .وأش ــار إلــى أن «مــا ال
يقل عن  14ألــف شخص تعرضوا للتعذيب
حتى املــوت ،بينما ال يــزال أكثر من  130ألف
ش ـخــص ف ــي ع ـ ــداد امل ـف ـقــوديــن أو املـعـتـقـلــن
تعسفًا حتى يومنا هذا».
وط ــاول ــت ال ـحــزمــة ال ـجــديــدة فـصـيــل «أح ــرار
ال ـش ــرق ـي ــة» ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ «ال ـج ـي ــش ال ــوط ـن ــي»
امل ـ ـعـ ــارض ال ـن ــاش ــط ف ــي ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري.
وع ــاق ـب ــت اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة قـ ـي ـ َ
ـادي ــن مــن
ه ــذا الـفـصـيــل وه ـم ــا :أح ـمــد إح ـس ــان فـيــاض
الحايس ،املعروف باسم «أبو حاتم شقراء»،
ورائــد جاسم الحايس ،املـعــروف باسم «أبو
جعفر ش ـقــرا» ،وهــو ابــن عــم األول .واتهمت
الخزانة األميركية فصيل «أحــرار الشرقية»
بارتكاب جرائم عديدة ضد املدنيني ،ال سيما
األك ــراد السوريني ،في شمال شرقي سورية
«تـشـمــل عمليات قـتــل خ ــارج نـطــاق الـقــانــون
وخ ـ ـطـ ــف وتـ ـع ــذي ــب وم ـ ـ ـصـ ـ ــادرة م ـم ـت ـل ـكــات

خــاصــة» .وينشط فصيل «أح ــرار الشرقية»
فــي ريــف حلب الشمالي ،وفــي املنطقة التي
سـيـطــر عـلـيـهــا الـجـيــش ال ـتــركــي أواخ ـ ــر عــام
 2019شــرقــي نـهــر ال ـف ــرات ،وأغ ـلــب قـيــاديـيــه
وعناصره من ريف محافظة دير الزور.
وف ــي بـيــان منفصل ،أعـلـنــت وزارة الـخــزانــة،
أنها فرضت عقوبات على وسيط مالي تابع
لتنظيم «الـقــاعــدة» يتخذ مــن تركيا مقرًا له
ملساعدته «هيئة تحرير ال ـشــام» على نحو
مادي.
وحـيــال هــذه ال ـت ـطــورات ،كشفت مـصــادر في
املـعــارضــة الـســوريــة ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» أن
قـيــادة االئـتــاف الوطني الـســوري املـعــارض،
اجـتـمـعــت أم ــس الـخـمـيــس ،مــع وف ــد أمـيــركــي

في مدينة إسطنبول التركية ،للتباحث حول
ً
العقوبات الجديدة التي شملت فصيال تابعًا
للمعارضة ،في خطوة يبدو أنها فاجأتها.
ووفــق مسؤولني أميركيني ،فــإن واشنطن ال
تسعى إلى إسقاط النظام السوري من خالل
فــرض عقوبات مشددة عليه ،بل إلــى تغيير

فوجئت المعارضة
بالعقوبات األميركية على
أحد فصائلها

اعتبرت الخزانة األميركية ان العقوبات ضرورية لردع األسد (األناضول)

إصابات بمهاجمة االحتالل موكب تشييع طفل فلسطيني
سلوكه ،ولكن الوقائع تؤكد أن النظام غير
مهتم بذلك .وسبق أن صــدرت عقوبات عدة
على أفــراد وكيانات داعمة للنظام السوري،
ف ــي إطـ ـ ــار «قـ ــانـ ــون ق ـي ـص ــر» م ـن ــذ مـنـتـصــف
الـعــام املــاضــي ،ولـكــن مــواقــف الـنـظــام لــم تلن
حيال العملية السياسية ،مــع عــدم تسهيله
مهام األمم املتحدة لتطبيق قرارات الشرعية
الــدول ـيــة ال ـتــي رس ـمــت خــارطــة حــل للقضية
السورية ،وأبرزها القرار  ،2254الصادر عام
 .2015وح ــول الـعـقــوبــات ال ـجــديــدة ،يصفها
ال ـص ـح ــاف ــي ال ـ ـسـ ــوري امل ـق ـي ــم ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة أيـ ـم ــن ع ـب ــد الـ ـن ــور ف ــي ح ــدي ــث مــع
«العربي الجديد» بـ«اإليجابية» .ويوضح أن
الجالية السورية في الواليات املتحدة ركزت
خالل أكثر من عشرة لقاءات مع ممثلني في
الـكــونـغــرس على قضايا ع ــدة ،منها :تعيني
مبعوث خاص لسورية والبدء بإصدار قوائم
ع ـقــوبــات ،حـتــى ال يـظــن الـنـظــام ال ـســوري أن
إدارة بايدن لن تصدر قوائم ومن ثم يتصرف
ّ
وينوه إلــى أن الجالية
كما يشاء في البالد.
«طالبت بإدراج امللف السوري في املباحثات
مع الجانب الروسي» ،مضيفًا :هذه املطالب
تتجه نحو التحقيق ،ولـهــذا ص ــدرت قائمة
ال ـع ـقــوبــات األولـ ــى ف ــي عـهــد ب ــاي ــدن .ويشير
إل ــى أن الـجــالـيــة «طــالـبــت اإلدارة األمـيــركـيــة
بعدم االنسحاب من سورية ،كما حصل في
أفغانستان والـعــراق ،وأن تعمل على ضبط
املـنـطـقــة قـبــل االن ـس ـحــاب ،كــي ال تـقــع حـقــول
النفط بيد النظام أو تنظيم داعــش» ،كاشفًا
عــن تـجــاوب كبير مــن قبل اإلدارة األميركية
مع الجالية السورية.

أصيب عشرات
الفلسطينيين أمس
الخميس ،في بلدة بيت
أمر ،جنوبي الضفة
الغربية ،خالل مهاجمة
قوات االحتالل ،لموكب
تشييع الطفل محمد
العالمي
رام اهلل ـ محمود السعدي

يومًا بعد آخرّ ،
يوسع االحتالل اإلسرائيلي
انتهاكاته بحق الفلسطينيني ،الذين أصيب
الـعـشــرات منهم بـجــروح بــالــرصــاص الحي
واملعدني املغلف باملطاط وبحاالت اختناق
بالغاز املسيل للدموع ،أمس الخميس ،في
بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة
ال ـغــرب ـيــة ،خ ــال مـهــاجـمــة قـ ــوات االح ـت ــال،
ملوكب تشييع جثمان الشهيد الفلسطيني
ال ـط ـفــل مـحـمــد ال ـع ــام ــي ( 11ع ــام ــا) ،ال ــذي
استشهد أول من أمــس األربـعــاء ،برصاص
قــوات االح ـتــال .وبــالـتــوازي مــع ذلــك ،كانت
ش ــرط ــة االح ـ ـتـ ــال ت ـق ـت ـحــم مــؤس ـس ـتــن فــي
م ــدي ـن ــة رام ال ـ ـلـ ــه ،ح ـي ــث صـ ـ ـ ــادرت أج ـه ــزة
الـ ـ ـح ـ ــاس ـ ــوب مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة أث ـ ـ ــارت
تنديدات فلسطينية ،بينما جمدت محكمة

االحتالل إخالء ثالث عائالت في حي الشيخ
جراح في القدس املحتلة.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة بـ ـي ــت أمـ ـ ـ ــر ،ن ـص ــري
ص ـب ــارن ــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أم ـ ــس ،إن
قـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال ه ــاج ـم ــت م ــوك ــب تـشـيـيــع
جثمان الطفل محمد العالمي ،عند وصوله
إلى مقبرة البلدة الواقعة بمحاذاة الشارع
االستيطاني املقام على أراضي بيت أمر ،ما
أدى الن ــدالع مــواجـهــات أصـيــب خــالـهــا 12
شخصًا بالرصاص الحي نقلوا للمستشفى
ً
لتلقي العالج بينهم إصابة حرجة ،فضال
عــن إصــابــة ال ـع ـشــرات ب ـجــروح بــالــرصــاص
امل ـ ـعـ ــدنـ ــي املـ ـغـ ـل ــف بـ ــامل ـ ـطـ ــاط واالخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق
بــالـغــاز .مــن جانبها ،أف ــادت وزارة الصحة
الفلسطينية في بيان لها ،بوصول إصابة
ح ــرج ــة ب ــال ــرص ــاص ال ـح ــي إلـ ــى مستشفى
امل ـ ـ ـيـ ـ ــزان ب ــالـ ـخـ ـلـ ـي ــل ،وأدخ ـ ـ ـلـ ـ ــت إل ـ ـ ــى غ ــرف ــة
العمليات.
وشـ ـ ــارك ن ـحــو أربـ ـع ــة آالف فـلـسـطـيـنــي في
تشييع جـثـمــان ال ـعــامــي ،أم ــس ،عـلــى وقــع
الهتافات الوطنية واملـنــددة بجريمة قتله.
وكــانــت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت
مساء أول من أمس األربعاءُ ،استشهاد الطفل
ً
ال ـعــامــي م ـش ـيــرة إل ــى أن ــه أص ـي ــب ب ـجــروح
خطيرة في الصدر أثناء وجــوده مع والــده
في سيارة أطلق عليها جنود إسرائيليون
النار .بينما زعم جيش االحتالل أن جنودًا
إسرائيليني أطلقوا النار على سيارة رفضت
بالتوقف في الضفة الغربية
االمتثال ألوامر ّ
املـحـتـلــة ،وأن ــه يـحــقــق فــي ظ ــروف ال ـحــادث،
ويتحقق من مقتل طفل فيها نتيجة إطالق

ال ـ ـنـ ــار .فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ــك ،اق ـت ـح ـم ــت قـ ــوات
االح ـتــال فجر أمــس الخميس ،مقر «مركز
بـيـســان لـلـبـحــوث واإلن ـم ــاء» فــي مــديـنــة رام
الـلــه وســط الضفة الغربية ،ومـقــر «الحركة
العاملية للدفاع عن األطفال في فلسطني» في
مدينة البيرة ،وصادرت الحواسيب الخاصة
باملؤسستني .وبعد دهمها عــدة منازل في
رام ال ـل ــه وال ـب ـي ــرة امل ـتــاص ـق ـتــن ،اقـتـحـمــت
قـ ــوات االح ـت ــال مـقــر مــركــز بـيـســان الــواقــع
خلف مقر رئاسة الــوزراء الفلسطينية ،بعد
تفجير أبوابه والعبث بأوراقه ومحتوياته،
لتصادر أجهزة الحواسيب ُالخاصة به.
واعتبر مدير مركز بيسان ،أبـ ّـي العابودي،
فــي حــديــث لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،مــا حصل
«مـحــاولــة إلسـكــات صــوت املــركــز كمؤسسة
أه ـلـيــة فلسطينية م ـن ـحــازة بـشـكــل واض ــح
لحقوق الشعب الفلسطيني ،وتصدر أبحاثًا
ودراس ـ ــات ح ــول انـتـهــاكــات االح ـت ــال لهذه
الحقوق».
ك ــذل ــك ،ك ـســرت قـ ــوات االحـ ـت ــال أب ـ ــواب مقر
ال ـح ــرك ــة ال ـعــامل ـيــة ل ـل ــدف ــاع ع ــن األطـ ـف ــال في
فلسطني بمدينة البيرة ،ثم صادرت أجهزة
الحواسيب الخاصة بالحركة ،وفق ما أكده

اقتحم مستوطنون
باحات المسجد األقصى
بحماية شرطة االحتالل

مــديــر بــرنــامــج امل ـســاء لــة فــي ال ـحــركــة ،عايد
أبــو قطيش ،لـ«العربي الـجــديــد» .واعتبرت
الحركة في بيان لها ،أن ما جــرى يأتي في
سياق الهجمة التي يشنها االحـتــال على
مؤسسات املجتمع املــدنــي املحلية العاملة
ف ــي م ـج ــال ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،م ــؤك ــدة أن ـهــا
ستتابع املوضوع على كافة املستويات.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،اس ـت ـن ـك ــرت ش ـب ـكــة امل ـن ـظ ـمــات
األهلية الفلسطينية في بيان أمــس ،عملية
االقـ ّـتـ ـح ــام ملـ ـق ــري امل ــؤس ـس ـت ــن ورأت أن ـهــا
تـمــثــل «جــريـمــة جــديــدة تـقــع بشكل مباشر
ضـمــن مـخـطــط واض ــح هــدفــه ض ــرب العمل
األهلي الفلسطيني» .من جهته ،اعتبر نادي
األسـيــر الفلسطيني ،فــي بـيــان ،أن الـعــدوان
املستمر على املؤسسات األهلية والحقوقية
الفلسطينية «ه ــو تصعيد خطير نشهده
أخيرًا ،ويحاول االحتالل عبره ضرب كل من
ُيساهم في دعم املواطن الفلسطيني».
إلــى ذلــك ،داهمت قــوات االحتالل فجر أمس
الخميس ،منزل القيادي في حركة حماس،
األس ـ ـيـ ــر امل ـ ـحـ ــرر حـ ـس ــن يـ ــوسـ ــف ،ب ـمــدي ـنــة
بـيـتــونـيــا غ ــرب رام ال ـلــه ،تــزامـنــا مــع ان ــدالع
مواجهات بني الشبان وقوات االحتالل ،كما
دهـمــت مـنــزل األس ـيــر فــي سـجــون االحـتــال
الـ ـقـ ـي ــادي بـ ــ«حـ ـم ــاس» ج ـم ــال ال ـط ــوي ــل فــي
البيرة.
على صعيد آخر ،اقتحم مستوطنون ،صباح
أمـ ــس ،ب ــاح ــات امل ـس ـجــد األقـ ـص ــى ،بـحـمــايــة
شــرطــة االح ـت ــال .كـمــا اقـتـحــم مستوطنون
املنطقة األثــريــة فــي بـلــدة سبسطية شمال
نابلس.
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شرق
غرب
العراق :استهداف
المنطقة الخضراء
بصاروخي «كاتيوشا»
ت ـعـ ّـرضــت املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء وســط
ال ـعــاص ـمــة ال ـع ــراق ـي ــة بـ ـغ ــداد ،أمــس
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،لـ ـهـ ـج ــوم بـ ـص ــاروخ ــي
«ك ــاتـ ـي ــوش ــا» ،فـ ــي أول ح ـ ــادث مــن
نوعه بعد توقيع العراق والواليات
املـ ـتـ ـح ــدة اتـ ـف ــاق ــا ي ـق ـض ــي بـسـحــب
القوات القتالية األميركية من البالد
نهاية العام الحالي ،وتحويل صفة
الـتــواجــد األمـيــركــي إلــى استشارية
وتــدريـبـيــة لــدعــم ال ـق ــوات الـعــراقـيــة.
وقالت مصادر أمنية إن الصاروخني
استهدفا املنطقة الخضراء ،وتسببا
بأضرار بعدد من السيارات من دون
وقوع خسائر بشرية.
(العربي الجديد)
مقتل  5طيارين بسقوط
مروحية شمالي بغداد
أعـ ـلـ ـن ــت ق ـ ـيـ ــادة ع ـم ـل ـي ــات ال ـج ـيــش
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،مـقـتــل
خمسة عسكريني بسقوط مروحية،
قالت إنها كانت تؤدي مهام قتالية
شمالي بغداد .وكشفت أن مروحية
م ــن ط ـ ــراز «مـ ــي  »17س ـق ـطــت خــال
تــأدي ـت ـهــا مـهـمــة ق ـتــال ـيــة ق ــرب بـلــدة
آم ـ ــرل ـ ــي ،ب ـم ـح ــاف ـظ ــة ص ـ ــاح ال ــدي ــن
شمالي بغداد ،من دون أن تذكر ما
إذا تعرضت لنيران مباشرة أو خلل
تقني ،لكن مصادر محلية أكــدت أن
الطائرة كانت تضم وحدة دعم مهام
لقوات تنفذ عملية ضد أحد جيوب
تنظيم «داعش».
(العربي الجديد)
قوة تركية غير محاربة
لتأمين مطار كابول

أعلنت املتحدثة باسم وزارة الدفاع
التركية بنار كــارا (ال ـصــورة) ،أمس
الخميس ،أن املفاوضات مع الواليات
املتحدة حول توفير تركيا الحماية
ملطار كابول الدولي في أفغانستان
م ـس ـت ـمــرة ح ـتــى اآلن .وك ـش ـفــت فــي
مؤتمر صحافي أن «القوات التركية
امل ـس ـل ـح ــة الـ ـت ــي س ـت ــوف ــر ال ـح ـمــايــة
لـلـمـطــار لــن ت ـكــون ق ــوات مـحــاربــة»،
مضيفة أنــه «سيكون لها فقط حق
ال ــدف ــاع امل ـش ــروع ع ــن الـنـفــس خــال
أداء مهامها».
(العربي الجديد)

مناورات روسية
في طاجيكستان
ذكـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة اإلع ـ ـ ـ ــام ال ــروسـ ـي ــة،
أمـ ــس ال ـخ ـم ـيــس ،أن روسـ ـي ــا تـنـقــل
طائرات مقاتلة من طراز «سوخوي
 »25مــن قــاعــدتـهــا فــي قرغيزستان
إل ــى طــاجـيـكـس ـتــان ،لـلـمـشــاركــة في
ت ــدري ـب ــات ع ـس ـكــريــة م ـش ـتــركــة قــرب
ح ـ ــدود أف ـغــان ـس ـتــان .ومـ ــن املـنـتـظــر
أن ت ـج ــرى ال ـت ــدري ـب ــات ب ــن  5و10
أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس/آب املـ ـقـ ـب ــل ،ب ـم ـش ــارك ــة
ق ــوات أوزبـكـيــة وطــاجـيـكـيــة .وتــأتــي
امل ـ ـن ـ ــاورات وس ـ ــط ت ــده ــور ال ــوض ــع
األمني في أفغانستان.
(رويترز)
بلينكن :أميركا
ملتزمة أمن األفغان
المتعاملين معها

ك ـشــف وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
أن ـتــونــي بـلـيـنـكــن (ال ـ ـصـ ــورة) ،أمــس
ال ـخ ـم ـي ــس ،أن ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاوض مـ ـ ــع ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ودول
أخ ــرى ب ـشــأن مــا إذا ك ــان بإمكانها
اس ـت ـضــافــة األفـ ـغ ــان ال ــذي ــن دع ـمــوا
املجهود الحربي األميركي ،ويمكن
أن ي ــواجـ ـه ــوا ه ـج ـم ــات ان ـت ـقــام ـيــة
م ــن ح ــرك ــة «ط ــال ـب ــان» إذا ب ـق ــوا في
أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان .وق ـ ـ ــال ب ـل ـي ـن ـك ــن ،فــي
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
الـ ـك ــويـ ـت ــي أح ـ ـمـ ــد نـ ــاصـ ــر امل ـح ـم ــد
الـ ـصـ ـب ــاح ،إن «ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
م ـل ـت ــزم ــة ب ـم ـس ــاع ــدة أول ـ ـئـ ــك ال ــذي ــن
ســاعــدونــا خ ــال فـتــرة وجــودنــا في
أفغانستان على مدار العشرين عامًا
املاضية».
(أسوشييتد برس)

6

سياسة

الجمعة  30يوليو /تموز  2021م  20ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2524السنة السابعة
Friday 30 July 2021

تقرير

الجمعة  30يوليو /تموز  2021م  20ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2524السنة السابعة
Friday 30 July 2021

يعود التوسع االقتصادي للجيش المصري
ومساعيه لالستحواذ على مختلف المشاريع
في الدولة للواجهة ،وهذه المرة بعد رفع
شــركــة فرنسية تعمل فــي سيناء دعــوى
قضائية على الحكومة المصرية جــراء ما
وصفته بالتضييق على مصالحها ودفعها
للتخلي عن أسهمها ليستحوذ عليها الجيش

صالحية التأسيس

كــرس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الــصــورة) قــوة الجيش
االقتصادية ،بإصدار قرار جمهوري عام  2015منحه به صالحية «تأسيس
الــشــركــات بكافة صــورهــا ،ســواء
بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال
الوطني أو األجنبي» ،بهدف تجهيز
وإعداد مدن ومناطق عسكرية،
والقيام بالخدمات واألنشطة التي
من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية
مــــوارده ،وذلــك بواسطة جهاز
وزارة الدفاع المختص ببيع األراضي
والعقارات المملوكة للدولة التي
تخليها القوات المسلحة.

التوسع
االقتصادي للجيش

معركة بين شركة فرنسية ومصر
القاهرة ــ العربي الجديد

أق ــام ــت شــركــة «ڤ ـي ـكــا» الـفــرنـسـيــة
ل ــإسـ ـمـ ـن ــت ،املـ ـس ــاه ــم ال ــرئ ـي ـس ــي
فــي شــركــة «إسـمـنــت سـيـنــاء» منذ
ع ــام  ،2003دعـ ــوى ض ــد الـحـكــومــة املـصــريــة
أمـ ـ ــام م ــرك ــز ت ـس ــوي ــة مـ ـن ــازع ــات االس ـت ـث ـمــار
التابع للبنك الدولي «إكسيد» ،تطالب فيها
ب ـت ـع ــوي ــض م ــال ــي ك ـب ـيــر ج ـ ــراء مـ ــا وص ـف ـتــه
بالتضييق على مصالحها ودفعها للتخلي
عن أسهمها ليستحوذ عليها الجيش بحجة
«الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي املـ ـص ــري»،
ومنعها من ممارسة صالحياتها القانونية
ب ــدع ــوى ت ـع ــارض تـمـلـكـهــا لـحـصــة األكـثــريــة
مــن الشركة مــع قــانــون محلي يحظر تمليك
األجانب أراضي شبه جزيرة سيناء.
وت ـك ـشــف ت ـفــاص ـيــل ال ـق ـض ـيــة ال ـت ــي حصلت
عليها «العربي الجديد» من مصادر مطلعة،
ّ
أن ال ـج ـيــش واملـ ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة يـسـعـيــان
إل ــى ام ـت ــاك حـصــة كـبـيــرة م ــن أس ـهــم شــركــة
«إسمنت سيناء» التي كان قد أسسها رجل
األع ـمــال حسن رات ــب ،املـحـبــوس حاليًا على
ذم ــة ات ـهــامــات بـتـمــويــل الـتـنـقـيــب ع ــن اآلث ــار
واالت ـ ـجـ ــار ف ـي ـهــا م ــع ال ـن ــائ ــب األسـ ـب ــق ع ــاء
ّ
حسانني .علمًا بأن راتب سبق أن تخلى عن
نسبة كبيرة مــن حصة أسهمه فــي الشركة،
بحيث يمتلك حاليًا نحو  11في املائة فقط
من األسهم ،معظمها باسم شركته األصلية
«سما» والباقي اآلخر باسمه ،بينما تحتفظ
«ڤ ـي ـكــا» الـفــرنـسـيــة بـنـحــو  41ف ــي امل ــائ ــة من

األسهم بعدما كانت تملك منذ عامني تقريبًا
ُ
نحو  56في املائة ،قبل أن تجبر -كما تقول-
على بيع أسهمها ألشخاص آخرين إلنجاح
م ـشــاريــع ال ـشــركــة ووقـ ــف تـضـيـيــق الـجـيــش
واملخابرات عليها.
وأش ــارت املـصــادر التي تحدثت لـ«العربي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن ه ــدف االس ـت ـح ــواذ على
شـ ــركـ ــة «إس ـ ـم ـ ـنـ ــت س ـ ـي ـ ـنـ ــاء» ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـمــل
ً
بالقرب من العريش ،جعل كــا من الشركة
الفرنسية وراتب هدفني دائمني لتضييقات
متصاعدة خالل السنوات املاضية ،انتهت
بالقبض على األخير .وكشفت املصادر أن
رات ــب ع ــرض بــواس ـطــة مـقــربــن مـنــه أخـيـرًا
التنازل عن معظم حصته مع مبالغ مالية
ض ـخ ـمــة وحـ ـص ــص أخـ ـ ــرى مـ ــن م ـشــاري ـعــه
السياحية للدولة ممثلة في أي من الجهات
الرسمية التي ترغب في توسيع ملكيتها،

حاولت «ڤيكا» حل
اإلشكاليات بتوسيط
السفارة الفرنسية
يسعى الجيش المتالك
حصة كبيرة من أسهم
«إسمنت سيناء»

مقابل خروجه من قضية اآلثار ،لكن االتفاق
لــم يـتــم إل ــى اآلن .وبـحـســب امل ـص ــادر ،بــدأت
مـحــاوالت الجيش لالستحواذ على أسهم
ال ـشــركــة ،وبــالـتـحــديــد الـحـصــة الـفــرنـسـيــة،
ب ــإص ــدار قـ ــرار وزيـ ــر ال ــدف ــاع رق ــم  66لسنة
 ،2018والذي سمح فقط بالتملك في منطقة
شبه جزيرة سيناء «لألشخاص الطبيعيني
مــن حاملي الجنسية املصرية وحــدهــا من
دون غيرها مــن أي جنسيات أخ ــرى ،ومن
أبــويــن مـصــريــن ،وللشخصية االعتبارية
املـ ـص ــري ــة املـ ـمـ ـل ــوك رأس م ــال ـه ــا بــال ـكــامــل
ل ـل ـم ـصــريــن ح ــام ـل ــي ال ـج ـن ـس ـيــة امل ـص ــري ــة،
وح ــده ــا م ــن دون غ ـيــرهــا م ــن الـجـنـسـيــات
األخ ــرى ،ومــن أبوين مصريني» .وبالتالي،
أص ـب ـحــت ال ـشــركــة ال ـفــرن ـسـيــة غ ـيــر مــؤهـلــة
لالمتالك ،لكنها تحايلت بتأسيس شركة
مساهمة مصرية جعلت على رأس مالكيها
مواطنني مصريني.
ً
وبـ ـ ــدال م ــن ال ـت ـن ــازل لـلـجـيــش أو امل ـخ ــاب ــرات
عــن األسـهــم ،تحالفت الشركة الفرنسية مع
إحـ ـ ــدى امل ـس ــاه ـم ــات م ــن م ــال ـك ــي ال ـح ـصــص
الصغيرة في الشركة ،لشراء عدد من األسهم
بـمــا يـسـمــح ل ـهــذا الـتـحــالــف ب ـ ــإدارة الـشــركــة
وتوجيه سياساتها ،بعدما الحظت جنوح
عدد من املساهمني لبيع حصصهم لجهات
وأشـ ـخ ــاص م ـج ـهــولــن ،ب ــدا أن ـه ــم واج ـه ــات
ل ـج ـه ــات سـ ـي ــادي ــة ،ل ـي ـب ــدأ ف ـص ــل ج ــدي ــد مــن
التصعيد املصري ضد الشركة .فبإيعاز من
الـجـيــش وامل ـخ ــاب ــرات ،فـتـحــت هـيـئــة الــرقــابــة
املــالـيــة تحقيقًا مــوسـعــا مــع ممثلي الشركة

تشهد مصر توسعًا مطردًا في اقتصاد الجيش (خالد دسوقي/فرانس برس)

ال ـف ــرن ـس ـي ــة فـ ــي مـ ـص ــر ،وات ـه ـم ـت ـه ــم بـغـســل
األموال واالرتباط ببعض الدوائر املشبوهة
ال ـض ــال ـع ــة فـ ــي ت ـم ــوي ــل اإلرهـ ـً ـ ـ ــاب وج ـم ــاع ــة
ّ
ـاهـمــة
اإلخـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن ،مـسـتـغـلــة أن املـسـ ِ
التي تحالفت معها الشركة ،وتدعى أسماء
غريب ،هي شقيقة زوجة أحد رجال األعمال
املتهمني بتمويل جماعة «اإلخــوان» ويدعى
أن ــس م ـح ـمــود ف ـ ــوزي ،واملـ ـ ــدرج ع ـلــى قــائـمــة
اإلره ــاب فــي ال ـقــرار الـخــاص بقضية تمويل
الـجـمــاعــة  653لسنة  2014حـصــر أمــن دولــة

عليا ،مع نجم كرة القدم السابق محمد أبو
تريكة ،ورجل األعمال صفوان ثابت وغيرهم.
وك ــان ف ــوزي عـنــد اتـهــامــه بتمويل اإلخ ــوان،
يـ ـ ــرأس م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة «إن ـف ــوك ــاس ــت
ميدل إيست» ألنظمة املراقبة ،ويدير شركة
«ساينتك» للخدمات اللوجيستية في مجال
البترول.
وام ـتــدادًا لألخذ بالشبهات وتوسيع دائــرة
الـتـنـكـيــل ،أجـ ــرت ال ــرق ــاب ــة اإلداري ـ ـ ــة وج ـهــات
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـحـ ــريـ ــات ب ـ ـشـ ــأن عـ ــاقـ ــة ال ـش ــرك ــة

الحدث

العراق :دائرة مقاطعة االنتخابات تتسع
قبل أكثر من شهرين
ونيّف على االنتخابات
البرلمانية العراقية
المبكرة ،يتزايد عدد
القوى المقاطعة
ّ
ظل مخاوف
لها ،في
متعددة ،بدءًا من
السالح والمال السياسي

بغداد ـ أكثم سيف الدين
محمد علي

ع ـلــى ن ـحــو م ـت ـس ــارع تـتـســع دائـ ـ ــرة املـقــاطـعــة
لــانـتـخــابــات الـبــرملــانـيــة امل ـب ـكــرة ف ــي ال ـع ــراق،
املقررة في  10أكتوبر /تشرين األول املقبل ،مع
إصدار «املنبر العراقي» ،بقيادة رئيس الوزراء
األس ـبــق اي ــاد ع ــاوي ،فــي ســاعــة مـتــأخــرة من
مساء أول من أمس األربعاء ،قرارًا باالنسحاب
مــن االنـتـخــابــات ،داع ـيــا ال ـقــوى األخ ــرى لفعل
الشيء ذاتــه .وسبق أن أعلنت جبهة «الحوار
الوطني» ،بزعامة نائب رئيس الوزراء األسبق
صالح املطلك ،وحــزب «التجمع الجمهوري»،
بقيادة عاصم الجنابي ،مقاطعة االنتخابات
وسـ ـح ــب مــرش ـح ـي ـه ـمــا .وي ــرت ـف ــع ب ــذل ــك ع ــدد
ال ـق ــوى الــرئـيـسـيــة ال ـتــي قـ ــررت امل ـقــاط ـعــة إلــى
خ ـم ــس ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى «ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري»،
و«الحزب الشيوعي» .وسبق أن أعلنت القوى

أعلن «المنبر العراقي» بقيادة عالوي مقاطعة االنتخابات (حيدر حمداني/فرانس برس)

املدنية مقاطعة االنتخابات منذ أسابيع ردًا
على استمرار استهداف الناشطني املدنيني،
وأبرزها «البيت الوطني» ،وحركة «نازل آخذ
ح ـقــي» ،و«ات ـح ــاد الـعـمــل وال ـح ـقــوق املــدنـيــة»،
والـتـيــار املــدنــي بــرئــاســة الـنــائــب فــائــق الشيخ
عـ ـل ــي .يـ ـج ــري ذل ـ ــك وس ـ ــط ت ـس ــري ـب ــات ب ـشــأن
قــرب إع ــان كتل أخ ــرى مقاطعة االنتخابات،
لألسباب ذاتها التي أوردتها الكتل املقاطعة
الخمس األول ــى ،وهــي الـســاح املنفلت واملــال
الـسـيــاســي ،إضــافــة إل ــى إص ــراره ــا عـلــى «عــدم

ال إشارات من الحكومة
بشأن وقف إجراءات
التحضير لالنتخابات

وجـ ــود ض ـمــانــات ب ـنــزاهــة االن ـت ـخ ــاب ــات» .في
امل ـق ــاب ــل ،ذهـ ــب الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي إلـ ــى أبـعــد
مـ ــن ذل ـ ــك ب ــال ـت ــأك ـي ــد أن إجـ ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات
ف ــي مــوعــدهــا ل ــن يـجـعـلـهــا مـفـتــاحــا للتغيير
أو تـحـقـيــق ت ـط ـل ـعــات ال ـ ـشـ ــارع .وحـ ـي ــال هــذه
ّ
التطورات ،علقت املفوضية العليا لالنتخابات
في العراق في بيان مقتضب ،أمس الخميس،
عـلــى االن ـس ـحــابــات ال ـجــديــدة ،مـعـتـبــرة أن «ال
قيمة قانونية لها» .ونقل البيان عن املتحدثة
ب ــاس ــم امل ـف ــوض ـي ــة ج ـم ــان ــة غـ ــاي ق ــول ـه ــا« :ال
قيمة قانونية للمنسحبني مــن املـشــاركــة في
االنتخابات ،بعد إغالق باب االنسحاب في 20
يونيو /حزيران املاضي» .ويقول أحد أعضاء
املفوضية لـ«العربي الجديد»،
مجلس أمـنــاء
ّ
إن املفوضية لم تتلق أي إشارات من الحكومة
التحضير لالنتخابات»،
بشأن وقف إجراءات ّ
مضيفًا أن «املفوضية وقـعــت عـقــودًا لطباعة
أوراق املرشحني والدوائر االنتخابية وتواصل
التعاقد مع املتعاونني واملراقبني من دون أن
تتأثر باالنسحابات».
وال ي ـب ــدو أن االن ـس ـح ــاب ــات س ـت ـتــوقــف عـنــد
هــذا الحد ،مع ترجيح نائب بــارز ،مرشح في
االنتخابات املبكرة« ،اإلعالن عن انسحاب كتل
أخــرى مــن السباق االنـتـخــابــي» .ويضيف في
حديث لـ«العربي الجديد» ،أن «جهود إعــادة
القوى املنسحبة وعلى رأسها التيار الصدري
مــا زالــت غير واضـحــة ،وهـنــاك قــوى سياسية
تــرفــض وض ــع ش ــروط لـقــاء ع ــودة الـصــدريــن
لالنتخابات ،وأبــرزهــا تحالف الفتح برئاسة
هــادي العامري ودولــة القانون بقيادة نوري
امل ــال ـك ــي» .ويـ ــرى ال ـنــائــب أن «اس ـت ـم ــرار حــالــة
امل ـق ــاط ـع ــة ح ـت ــى  15أغـ ـسـ ـط ــس /آب امل ـق ـب ــل،
يجعل من إمكانية تأجيل االنتخابات كبيرة،
خصوصًا أن العديد مــن الـقــوى تــرغــب ببقاء
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي لـفـتــرة
أطــول تلبية ملصالح سياسية وأخــرى تتعلق
ّ
بوضعها االنتخابي ،في ظل محاولتها ترميم
مــا فقدته عقب االحـتـجــاجــات الشعبية التي
شهدتها ال ـبــاد فــي أكـتــوبــر  .»2019ويصف
املـ ـخ ــاوف ال ـت ــي ي ـطــرح ـهــا امل ـق ــاط ـع ــون بــأنـهــا
«مبررة» ،على غرار «مسألة انتشار الفصائل
املـسـلـحــة ودخــول ـهــا ضـمــن أجـنـحــة سياسية
قافزة على قانون االنتخابات الذي يمنع ذلك،
ً
فضال عــن وجــود مــال سياسي كثير وخطير
يـجـعــل الـكـتــل املــدن ـيــة وال ـص ـغ ـيــرة أمـ ــام تـحـ ٍـد
وج ـ ـ ــودي» .وتـعـلـيـقــا ع ـلــى ه ــذه امل ـس ـت ـجــدات،
يضع عضو تحالف «القوى العراقية» ،النائب
أحمد مظهر الجبوري ،انسحاب بعض القوى
السياسية في سياق «عدم قدرتها على تحقيق

ما تطمح إليه خالل االنتخابات» .ويعتبر في
ـث لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «تـلــك الـقــوى
حــديـ ٍ
استشعرت بخطر موقفها ،وأنها لن تحصل
على املقاعد التي تريدها باالنتخابات ،فلجأت
إل ــى االن ـس ـحــاب» .وب ــرأي ــه ،ف ــإن «امل ــوض ــوع قد
يكون أخطر من االنسحابات ،فهناك أصوات
تــريــد التأجيل لتحقيق مـكــاســب ،وهـنــاك من
يــريــد تـخــريــب االن ـت ـخــابــات أس ــاس ــا ،وم ــن ثم
تخريب الـبــاد ،بسبب وجــود أجـنــدات دولية
تعمل بشكل دائم».
ويتفق تحالف «الفتح» مع تحليل الجبوري.
ويـقــول الـنــائــب عــن «الـفـتــح» عـبــاس الــزامـلــي،
لـ«العربي الجديد» ،إن «الخائفني من نتائج
االنتخابات ،هي الكتل الصغيرة التي ال تريد
ان ـت ـخ ــاب ــات ،وت ـع ــرف أن ال ـن ـتــائــج ال تـنــاســب
طموحاتها» .ويشير إلى أن «الجهة السياسية
املؤثرة باالنسحاب هي التيار الصدري ،وإذا
ما التحقت بعض الكتل الكبيرة باملنسحبني
كـتـحــالــف ال ـف ـتــح ،أو دول ــة ال ـق ــان ــون ،أو تـيــار
الحكمة ،أو النصر ،أو تقدم ،أو عزم ،فبالتأكيد
لن تكون هناك انتخابات ،ألنها قوى مؤثرة».
ب ـ ـ ــدوره ،ح ـ ّـم ــل امل ــال ـك ــي ال ـح ـكــومــة مـســؤولـيــة
ت ـه ـي ـئ ــة الـ ـ ـظ ـ ــرف األمـ ـ ـن ـ ــي امل ـ ـنـ ــاسـ ــب إلج ـ ـ ــراء
االنتخابات .وذكر في تغريدة على «تويتر»،
أن «االنتخابات ستجرى في موعدها املقرر،
ومــوقــف الـقــوى الـتــي أعلنت عــدم مشاركتها
م ـح ـتــرم ،لـكـنــه مــوقــف خ ــاص بـهــا وال يـجــوز
ف ــرض ــه عـ ـل ــى رأي األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة امل ـت ـف ــاع ـل ــة مــع
االنتخابات املبكرة في موعدها املحدد».
في السياق ،يقول عضو التيار املدني العراقي
أحمد حقي إن إعالنات املقاطعة من قبل قوى
عدة« ،تأتي لعدم وجود ضمان والخشية من
أن تـكــون االنـتـخــابــات املـبـكــرة مـجــرد تجديد
تــرخـيــص لعملية محاصصة طائفية تشبه
نـسـخــا أخـ ــرى ب ــا أي ت ـغ ـي ـيــر» .وي ـض ـيــف في
حديث لـ«العربي الجديد» ،أن «القوى املدنية
ٍ
ال ـجــديــدة ال تمتلك ثـمــن أج ــور ع ـمــال تعليق
يــافـطــاتـهــا وصـ ــور مــرشـحـيـهــا ح ـتــى ،بينما
الكتل التقليدية الـتــي تمسك بــزمــام السلطة
ً
مـنــذ ع ــام  ،2003ص ــارت ت ــوزع أمـ ــواال ومنحًا
وه ـبــات عـلــى شـيــوخ الـعـشــائــر ورج ــال الــديــن
والوجهاء لكسب األصــوات ،وآخرين ّ
يعبدون
الطرق ويوفرون مولدات كهرباء ،وكتل أخرى
تفرض وجودها بالسالح أو الخطاب الطائفي
الــذي مــا زال يجد صــدى عند شــرائــح معينة،
ل ــأس ــف» .ويـعـتـبــر حـقــي أن «ال ـخ ـلــل ب ــرز في
بداية إج ــراءات املفوضية بالسماح ألكثر من
 10فصائل مسلحة باملشاركة في االنتخابات،
أو تقديم مرشحني منها داخل كتل معينة».

ـاهـمــة الـحـلـيـفــة؛ ت ــارة بزعم
الـفــرنـسـيــة بــاملـسـ ِ
اخـ ـت ــاط أم ــوالـ ـه ــا بـ ــأمـ ــوال قــري ـب ـه ــا امل ـت ـهــم
بـتـمــويــل اإلخ ـ ـ ــوان ،وت ـ ــارة أخـ ــرى بـحـجــة أن
ع ــددًا مــن املـســاهـمــن فــي الـشــركــة الفرنسية
األم «ليسوا فــوق مستوى الشبهات» ،وذلك
ك ـلــه ب ـه ــدف ت ـخــويــف أصـ ـح ــاب ال ـش ــرك ــة من
االستمرار في مصر.
وخـ ـ ــال الـ ـع ــام ــن امل ــاضـ ـي ــن ،وبـ ـع ــد دخ ــول
الجيش بقوة مضمار املنافسة بمصنع بني
سويف العمالق لإلسمنت ،واحتكاره تموين

اح ـت ـي ــاج ــات م ـش ــروع ــات ال ــدول ــة الــرئـيـسـيــة
وزيـ ــادة فــائــض ال ـســوق لـيـتـجــاوز املـعــروض
الطلب بأكثر من  35مليون طن ،مما أدى إلى
تــراجــع عــائــدات شــركــات اإلسـمـنــت املصرية
بـشـكــل عـ ــام ،أرادت «ڤ ـي ـك ــا» إن ـع ــاش م ــوارد
شــركــة «إسـمـنــت سـيـنــاء» ،فباعت ملساهمني
ّ
آخرين  15في املائة من األسهم ،لكنها ظلت
تحتفظ بالحصة األكبر.
ّ
ويمثل هذا األمر سببًا آخر للشركة الفرنسية
للجوء للتحكيم الدولي ،فاحتكار املشروعات

مـ ــن قـ ـب ــل م ـص ـن ــع الـ ـجـ ـي ــش ب ـب ـن ــي س ــوي ــف،
أدى إلــى انخفاض الطلب على إنـتــاج باقي
املـصــانــع سـنــويــا ب ــاط ــراد ،بــأكـثــر مــن  20في
املائة قياسًا بما كان عليه عام  ،2016في ظل
تأخر تدخل هيئة حماية املنافسة ومكافحة
املـمــارســات االحـتـكــاريــة ،الـتــي وافـقــت مطلع
الشهر الحالي فقط على طلب مقدم مــن 23
ّ
مصنعًا لخفض اإلنتاج مؤقتًا للمساعدة في
تقليل تخمة اإلنتاج.
لكن «ڤيكا» وغيرها من الشركات األجنبية
ّ
املستثمرة في املجال ،ترى أن القرار ال يلبي
مطالبها بالكامل ،ويضمن بشكل ما استمرار
ً
ّ
الجيش في التحكم في الصناعة ،فضال عن
ّ
إعطائه الفرصة للتوسع في شــراء حصص
امل ـســاه ـمــن ف ــي ال ـش ــرك ــات األخ ـ ــرى م ــن دون
ّ
رقابة ،وبالتالي ،فإن الخصم في هذه الحالة
يكون هو الحكم أيضًا باعتبار أنه ال توجد
هيئة رسـمـيــة فــي مـصــر تستطيع التصدي
ملخططات الجيش بالتوسع االقتصادي في
هذا املجال أو غيره.
ّ
وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن «ڤ ـي ـك ــا» ح ــاول ــت حــل
اإلش ـكــال ـيــات املـعـطـلــة ألع ـمــال ـهــا ف ــي مصر
بالطرق السلمية ،من خالل توسيط السفارة
ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي م ـصــر وب ـع ــض امل ـس ــؤول ــن
الفرنسيني ،لكن محاوالتها بــاءت بالفشل
ن ـهــائ ـيــا ف ــي م ــاي ــو/أي ــار امل ــاض ــي ،فــأبـلـغــت
الـشــركــة حكومتها بأنها ستقاضي مصر
لتكون هــذه الخطوة مقدمة ألحــد طريقني؛
ّ
إما أن تشكل الدعوى ضغطًا على الجهات
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـه ــدف ـه ــا فـ ـت ــوق ــف م ـضــاي ـق ـت ـهــا
وتعود األمــور لسابق عهدها ،أو تستطيع
الحصول على أكبر قدر من املكاسب املالية
م ــن ال ــدع ــوى ،فـيـسـهــل عـلـيـهــا ال ـخ ــروج من
السوق املصرية وبيع حصتها بأقل قدر من
الخسائر .وعن رؤية الدولة لهذه التطورات،

قـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر ب ـم ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـص ــري
لـ«العربي الجديد» ،إنــه «كــان متوقعًا منذ
بضعة أعوام أن يؤدي التوسع االقتصادي
للجيش ملثل هذه اإلجراءات غير املستحبة،
والتي لها تاريخ غير محمود مع الحكومة
املصرية ،التي خسرت معظم القضايا التي
ُرفعت ضدها في هيئات التحكيم الدولية،
وأدت بـعــض الـقـضــايــا إل ــى الـحـجــز املــؤقــت
على أمــاك لها فــي الـخــارج .وهــو مــا كانت
الحكومة تسعى إلى تفاديه دائمًا باتخاذ
إجـ ـ ــراءات وقــائ ـيــة كتشكيل ل ـجــان داخـلـيــة
لفض منازعات االستثمار نجحت بالفعل
في تجنيب مصر هذا املصير في العديد من
املشكالت منذ  ،2014ومنع الطعن ببطالن
ال ـع ـقــود الـحـكــومـيــة أمـ ــام ال ـق ـضــاء لتوفير
االستقرار للمتعاقدين».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـج ـي ــش
واملـخــابــرات باالستحواذ على املشروعات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـنــاج ـحــة ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،وفــي
سيناء وقـطــاع م ــواد الـبـنــاء بشكل خــاص،
يعود إلى تعليمات من رئيس الجمهورية
ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي بــإح ـكــام الـسـيـطــرة
والــرقــابــة عـلــى هــذيــن الـقـطــاعــن؛ جغرافيًا
وفـنـيــا ،ال سيما بـعــد ص ــدور الـقــانــون 127
لسنة  2020بتعديل قانون التنمية املتكاملة
لـشـبــه ج ــزي ــرة س ـي ـنــاء ،والـ ــذي تـضـمــن نقل
تـبـعـيــة ج ـهــاز تـنـمـيــة س ـي ـنــاء بــال ـكــامــل من
رئــاســة مجلس الـ ــوزراء إلــى وزارة الــدفــاع،
بحيث يكون وزير الدفاع هو صاحب القرار
األول واألخ ـيــر فــي جميع مناطق التنمية
بـسـيـنــاء .فـهــو ال ــذي يـخـتــار وي ـعــن رئيس
مـجـلــس إدارة ال ـج ـه ــاز ،وه ــو الـ ــذي يـحــدد
أعضاءه ،وهو الذي يملك حق دعوة مجلس
اإلدارة لالنعقاد وحضور جلساته ،وتكون
له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
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شرق
غرب
أمير قطر يُصدر قانون
انتخابات مجلس الشورى
أص ــدر أمـيــر قـطــر ،الشيخ تميم بن
ح ـم ــد آل ثـ ــانـ ــي ،أم ـ ــس ال ـخ ـم ـيــس،
ق ـ ــان ـ ــون ن ـ ـظـ ــام ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب م ـج ـلــس
الشورى ،قبل أشهر من االنتخابات
املقررة خالل شهر أكتوبر /تشرين
األول امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وه ـ ـ ــي األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
نــوعـهــا .وح ـ ّـدد األم ـيــر فــي مــرســوم
آخ ــر  30دائـ ــرة انـتـخــابـيــة ،ينتخب
عن كل دائــرة عضو واحــد .ويتألف
م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى م ــن  45ع ـض ـوًا،
ينتخب  30منهم عن طريق االقتراع
ّ
ويعي األمير
العام السري املباشر،
األعضاء ال ــ 15اآلخرين من الــوزراء
أو غيرهم.
(العربي الجديد)
بضم فرنسا
روسيا ترغب
ّ
وبريطانيا لمحادثات
األسلحة النووية
أعلن السفير الروسي في الواليات
املـتـحــدة ،أنــاتــولــي أنـتــونــوف ،أمس
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،أن بـ ـ ـ ــاده تـ ــريـ ــد ضــم
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا وفـ ــرن ـ ـسـ ــا ملـ ـح ــادث ــات
أوس ــع مــع الــواليــات املـتـحــدة للحد
م ــن األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة ،مــوضـحــا
أن واشـ ـنـ ـط ــن ت ــري ــد ضـ ــم ال ـص ــن.
وكان مسؤولون كبار من الواليات
املتحدة وروس ـيــا ،اجتمعوا مساء
أول مــن أم ــس األرب ـع ــاء فــي جنيف
السويسرية الستئناف املحادثات
م ــن أج ــل تـخـفـيــف ح ــدة ال ـت ــوت ــرات
بينهما.
(رويترز)
أرمينيا تقترح تمركز
قوات روسية على
حدود أذربيجان
ذك ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة «ت ـ ـ ـ ــاس» ال ــروسـ ـي ــة
لألنباء ،أمــس الخميس ،أن رئيس
الوزراء األرميني نيكول باشينيان
اق ـ ـت ـ ــرح أن تـ ـتـ ـم ــرك ــز ق ـ ـ ـ ــوات خ ـفــر
الحدود الروسية على طول حدود
بالده مع أذربيجان ،وسط تصاعد
التوتر بني البلدين .وجاءت الدعوة
بـعــد انـ ــدالع مــواج ـهــات هــي األكـثــر
دمــويــة بــن الجانبني ،منذ الحرب
الـتــي استمرت ستة أسابيع العام
املاضي ،في إقليم ناغورنو كاراباخ
واألراضي املحيطة به.
(رويترز)
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مهمة صعبة لكبح تدهور عالقات واشنطن وبكين

سفير صيني جديد في أميركا
يواجه السفير الصيني
الجديد لدى الواليات
المتحدة مهمة عمل
صعبة ال سيما أنه يتسلم
حاد
منصبه وسط تدهور
ّ
في العالقات بين البلدين

ال يـ ـب ــدو أن فـ ــي أف ـ ــق ال ـع ــاق ــات
ً
ال ـص ـي ـن ـيــة ـ األمـ ـي ــركـ ـي ــة ّح ـ ــا مــا
ل ـت ـخ ـف ـي ــف ح ـ ـ ـ ـ ّـدة الـ ـتـ ـش ــن ــج بــن
ال ـب ـل ــدي ــن ،ب ـع ــد إرس ـ ـ ــال ب ـك ــن ت ـش ــن غ ــان ــغ،
ّ
املـ ـع ــروف بـتـصــلـبــه ،س ـف ـي ـرًا إل ــى واش ـن ـطــن،
لـخــافــة ت ـســوي ت ـيــان ك ــاي ،ال ــذي شـهــد بني
ّ
الحاد بني
عامي  2013و 2021على التدهور
الواليات املتحدة والصني .وأعلنت السفارة
الصينية في واشنطن ،مساء أول من أمس
األربـ ـ ـع ـ ــاء ،وص ـ ــول ت ـش ـ ُـن إلـ ــى م ـط ــار ج ــون
كينيدي في نيويورك .ونشرت صور للسفير
الجديد وهو يضع كمامة تحمل صورة علم
ال ـصــن لـتــأكـيــد ذل ــك .وت ـشــن م ـع ــروف بــأنــه
م ــن م ـج ـمــوعــة ج ــدي ــدة م ــن الــدب ـلــومــاس ـيــن
الـصـيـنـيــن امل ـعــروفــن بـنـبــرتـهــم الـعــدوانـيــة
ت ـج ــاه ال ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة ،وي ـس ـمــون «ال ــذئ ــاب
املحاربة» ،وبــرزوا بشكل أساسي في العام
املاضي ،بعد االنتقادات العاملية ،األميركية
واألوروبية خصوصًا ،للصني بسبب تفشي
فـيــروس كــورونــا .لكن تشني بــدا تصالحيًا
عند وصوله إلى العاصمة األميركية ،ونقلت
عـنــه الـسـفــارة قــولــه« :ســأعـمــل جــاه ـدًا لبناء
قنوات اتصال وتعاون مع جميع القطاعات
فــي الــواليــات املتحدة ،وسأعمل على إعــادة
العالقات الصينية األميركية إلى مسارها».
كذلك نقلت عنه وكالة «شينخوا» الصينية
ق ــول ــه إن ــه «ق ـب ــل خـمـســن ع ــام ــا ،ق ــام (وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي األس ـ ـبـ ــق) ال ــدك ـت ــور
هـنــري كيسنجر بــزيــارة ســريــة إل ــى الصني
وفتح الباب أمام تطبيع العالقات الصينية
ـ األميركية» ،مضيفًا« :كان ذلك خالل الحرب
ال ـبــاردة ( 1947ـ  .)1991وفــي ذلــك الــوقــت لم
يـكــن ه ـنــاك أي ات ـص ــال فـعـلــي ب ــن الـبـلــديــن.
واض ـ ـطـ ــر ك ـي ـس ـن ـجــر إل ـ ــى ال ـس ـف ــر س ـ ـرًا إل ــى
ال ـصــن عـبــر بـلــد ث ــال ــث» .وق ــال تـشــن «بـعــد
خمسني عــامــا ،وبصفتي السفير الصيني
الــ 11لدى الواليات املتحدة ،يمكنني السفر
عالنية وبشكل مباشر إلــى هــذا البلد .فكم

مــن تغيرات شهدها العالم بـمــرور الــوقــت».
وش ـ ـ ّـدد ع ـلــى أن ــه «ع ـل ــى م ــدى ن ـصــف ال ـقــرن
امل ـ ــاض ـ ــي ،اسـ ـتـ ـم ــرت ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـص ـي ـن ـيــة
األمـيــركـيــة فــي املـضــي قــدمــا عـلــى الــرغــم من
التقلبات واملنعطفات» ،معتبرًا أن «هــذا لم
يكن لــه تأثير عميق على البلدين فحسب،
بل ّ
غير أيضًا مجرى التاريخ والعالم بشكل
كبير .والعالم اليوم يمر بتغيرات كبيرة لم
يشهدها منذ قرن».
ويتمتع تشني بخبرة كبيرة فــي العالقات
الخارجية ،جـ ّـراء عمله في وزارة الخارجية
ف ــي م ـنــاصــب ع ـ ــدة ،وم ـن ـهــا م ـت ـحــدث بــاســم
الـ ـ ـ ــوزارة ون ــائ ــب ال ــوزي ــر .ويـ ـ ــدرك أن أمــامــه
م ـل ـفــات خــافـيــة كـث ـيــرة م ـثــل مـســألــة قــانــون
األمــن القومي في هونغ كونغ الــذي تنتقده
ً
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بـ ـش ـ ّـدة ،ف ـضــا ع ــن ملف
ت ــاي ــوان ،ال ــذي يـشـهــد اس ـت ـف ــزازات عسكرية
م ـت ـب ــادل ــة ب ــن ب ـك ــن وواشـ ـنـ ـط ــن الرت ـب ــاط ــه
املباشر ببحر الصني الجنوبي .ومن امللفات
الخالفية ،قضية مقاطعة شينجيانغ ،معقل
اإلي ـ ـغـ ــور ،م ــع ت ـن ــام ــي االتـ ـه ــام ــات املــوج ـهــة
م ــن واش ـن ـطــن لـبـكــن بـقـمـعـهــم .ك ــذل ــك تـبــرز
الـصــدامــات األميركية ـ الصينية فــي ملفات
حـقــوق اإلنـســان والـتـجــارة (رغ ــم توقيعهما
اتفاقًا تجاريًا جزئيًا في يناير/كانون الثاني
 )2020والتقنيات (الحرب اإللكترونية وملف
شــركــة هـ ــواوي وال ـج ـيــل ال ـخــامــس) ومنشأ
فيروس كورونا في ووهان في عام .2019
وم ــن املـتــوقــع أن تـكــون مهمة تـشــن صعبة
إلحياء العالقات بني الطرفني ،ألن الرئيس
األميركي جو بايدن لم ّ
يغير سياسة املواجهة
التي اتبعها سلفه ّدونالد ترامب حيال بكني.
حتى أن الصني شنت يــوم االثـنــن املاضي،
ه ـج ــوم ــا ح ـ ـ ــادًا ع ـل ــى سـ ـي ــاس ــات واش ـن ـط ــن
خ ـ ــال أول زي ـ ـ ــارة تـ ـق ــوم ب ـه ــا دب ـلــومــاس ـيــة
أمـيــركـيــة رفـيـعــة امل ـس ـتــوى إل ــى ال ـب ــاد ،هي
ويـنــدي شـيــرمــان مـســاعــدة وزي ــر الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي .وقـ ـ ــال ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـصـيـنــي شـيــه فـنــغ إن ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة
«ف ــي ط ــري ــق مـ ـس ــدود» ،مـتـهـمــا األم ـيــرك ـيــن
بــاعـتـبــار ال ـصــن «عـ ــدوًا وه ـم ـيــا» .وأض ــاف:
«يبدو أنه يجري شن حملة شاملة للحكومة
األميركية واملجتمع بأسره إلسقاط الصني.
ويبدو كما لو أنه عندما يتم احتواء تنمية
الصني ،ستختفي جميع التحديات الداخلية
والـخــارجـيــة لـلــواليــات املـتـحــدة ،وستصبح
أميركا عظيمة مرة أخرى ،وسيواصل عصر
هيمنة الـســام األمـيــركــي املـضــي قــدمــا» .في
املقابل ،لم تعني اإلدارة األميركية الجديدة
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إعالم أميركي :احتمال
تعيين نيكوالس بيرنز
سفيرًا في بكين
س ـف ـي ـرًا ف ــي ب ـك ــن ح ـت ــى اآلن ،ل ـك ــن وس ــائ ــل
إع ــام أميركية تحدثت عــن تــوجــه الختيار
الدبلوماسي املخضرم نيكوالس بيرنز.
عـمـلـيــا ،ت ـمـ ّـر ال ـعــاقــة األمـيــرك ـيــة ـ الصينية
بـ ــأسـ ــوأ م ــراح ـل ـه ــا م ـن ــذ ت ــدش ــن ال ـع ــاق ــات
الدبلوماسية في سبعينات القرن املاضي،
ّ
تـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي أغـ ـسـ ـط ــس/آب  ،1978ب ــل إن
أول سـفـيــر صـيـنــي ل ـل ـن ـظــام ال ـش ـيــوعــي في

واشـ ـنـ ـط ــن ،ش ـ ــاي زي ـ ـمـ ــن ،ن ـ ــال فـ ــي خــريــف
عــام  ،1981دكـتــوراه فخرية فــي القانون من
جامعة ميشيغان األميركية لدوره في إرساء
العالقات بــن الجانبني .ونجح البلدان في
تجاوز انهيار االتحاد السوفييتي في عام
ّ
 ،1991في ظل إحجام صيني عن ملء فراغه
في عالم «الثنائية القطبية» ،مكتفية بــأداء
دور ث ــان ــوي ض ـمــن م ـف ـهــوم «ع ــال ــم مـتـعــدد
األق ـ ـطـ ــاب» .إال أن ــه الح ـق ــا ،م ــع ن ـمــو ال ـســوق
الصيني وتمدده في العالم ،بــدأت تأثيراته
تظهر على االقتصاد األميركي ،األمــر الذي
دفع ترامب إلى فرض عقوبات تجارية على
الصني بموجب املادة  301من قانون التجارة
لـعــام  1974الـتــي تـســرد تــاريــخ «املـمــارســات
ال ـت ـجــاريــة غ ـيــر ال ـع ــادل ــة» وس ــرق ــات امللكية

الفكرية .وفي  15يناير  ،2020وقع ترامب مع
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقًا
ت ـجــاريــا مــرحـلـيــا تـع ـهــدت بـمــوجـبــه الـصــن
شـ ــراء بـضــائــع أمـيــركـيــة بـقـيـمــة  200مـلـيــار
دوالر بني عامي  2020و ،2022باإلضافة إلى
تضمني االتفاق بنودا تتعلق بحماية امللكية
الفكرية استجابة ملطالب واشنطن.
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر أي ـ ـ ـضـ ـ ــا األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي رقـ ــم
 13873ب ـع ـن ــوان «ت ــأم ــن سـلـسـلــة ال ـتــوريــد
والخدمات في مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت» ،في  15مايو/أيار  ،2019يمنع
من خالله الشركات األميركية من استخدام
م ـع ــدات االتـ ـص ــاالت م ــن م ـص ــادر تـعـتـبــرهــا
اإلدارة تهديدات لألمن القومي.
(العربي الجديد ،رويترز)

