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طهران تنأى بنفسها عن الهجمات

بعد فشل المفاوضات حول الملف الحدودي بين إثيوبيا والسودان ،اتجهت
الخرطوم الستعادة األراضي التي تقول إن مليشيات إثيوبية تسيطر عليها ،عبر
جيشها ،الذي أعلن السيطرة على مساحات واسعة ،مع الحديث عن خوضها حربًا
«مع قوات نظامية» ،فيما كانت أديس أبابا تحذر من المس بسيادتها

تمديد التأهب في بغداد
يبدو أن قرار السلطات
العراقية تمديد حالة
التأهب في بغداد
يعود إلى فشلها
بإخضاع المليشيات
المسلحة ،التابعة
إليران ،والتي تستهدف
السفارة األميركية
بالصواريخ

السودان :نخوض
حربًا ضد قوات
إثيوبية نظامية

بغداد ،طهران ــ العربي الجديد

الخرطوم تعلن استعادة معظم األراضي
«المحتلة» ...وأديس أبابا تتمسك بحماية سيادتها
للحديث تتمة...

الجزائر...
تدور كلبنان
عثمان لحياني

الفنانة ماجدة الرومي طرحت في حفل
ً
تأبني جبران تويني سؤاال له مغزى
سياسي :ملاذا يتعني على اللبنانيني
أن يدفعوا ثمن كل خالف أو مأزق
يحدث بني اثنني في الصني؟ هي لم
تكن تقصد الصني كبلد ،ولكنها
تقصده كبعد .فكان صدى كل حدث،
أو خالف ،أو تقارب حتى ،يحدث بني
السعودية وسورية ،أو بني الواليات
املتحدة وإيران ،يصب بتأثيراته في
لبنان .في لحظة ما يشعر الجزائريون
أنهم والحالة اللبنانية سواء ،تقودهم
البروباغندا السياسية وكثافتها إلى
الشعور في كل لحظة أنهم معنيون
بكل ما يحدث في نصف الكرة
األرضية .كل حركة وسكون قريبني
من الجغرافية السياسية هما من
ضمن االستهدافات املوجهة إلى
الجزائر .طبيعة التنشئة السياسية،
وتكثيف التحليل التآمري لألحداث
والتصريحات في العالم والجوار،
مهما كانت قيمتها ومصدرها ،عززا
بشكل بالغ هذا الشعور في الجزائر.
في ظل التطبيع املغربي ،والتوترات
القائمة في مالي وليبيا ،ورصد
القنوات األجنبية لتنامي القوة
العسكرية الجزائرية ،قال رئيس
مجلس األمة الجزائري صالح قوجيل،
إنه ّ
يتعي على الجزائريني الصبر
لسنوات أخرى لبناء الجزائر الجديدة،
وإن حدود البالد ملغمة وتواجه
تهديدات محتملة .هذا املضمون
السياسي نفسه يسمعه الجزائريون
من املسؤولني على مر األجيال.
ال غنى عن القول إن اإلخفاقات
السياسية واالقتصادية ملنظومة
الحكم املتعاقبة في الجزائر،
وعجزها عن إيجاد الحلول لألزمات
االجتماعية ،وتمسكها بالسلطة منعًا
ألي تأسيس ديمقراطي ،ال يبقي لها
خيارًا سوى تكثيف هذا النوع من
الخطاب التآمري.
املشكلة األساس أن تكثيف هذا
السياق السياسي إلى حد التطرف،
قاد إلى تطرف مقابل ،بحيث صار
قطاع من الجزائريني ال يؤمن مطلقًا
بوجود مخاطر خارجية .هنا يمكن
طرح سؤال :إذا كان من الظلم دفع
الجزائريني إلى االعتقاد بأن البلد
مركز الكون ،وأنه يتعرض إلى مؤامرة
خارجية ،هل من العدل نفي وجود
استهداف أو خطط لتحجيم البلد؟
في الحقيقة ال يمكن ذلك .كل بلد في
هذا العالم ،وفقًا لجغرافيته السياسية
ومقدراته ودوره التاريخي وحيويته،
من الطبيعي أن يدخل في تصورات
القوى التي تتقاسم التأثير الدولي،
في كيفية السيطرة على تحوالته
الداخلية وتوظيفه ورسم حدود ودور
له .لكن املهندس الدولي يكون بحاجة
دائمًا إلى سلطة فاشلة تدور في حلقة
مفرغة ،ليسهل عليه تحييد القوة أو
رسم الدور.

الخرطوم ــ العربي الجديد

يـ ـتـ ـف ــاق ــم الـ ـ ــوضـ ـ ــع ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود
السودانية اإلثيوبية وتحديدًا في
منطقة الفشقة الـحــدوديــة التابعة
ل ــوالي ــة ال ـق ـضــارف ال ـســودان ـيــة ،حـيــث يعمل
أراض يقول
الجيش السوداني على استعادة
ٍ
إن مليشيات إثيوبية تحتلها منذ نحو 25
ع ــام ــا ،لـيـعـلــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى أج ـ ــزاء كـبـيــرة
منها ،مع حديثه عن خوض حرب ضد «قوات
نـظــامـيــة إثـيــوبـيــة ولـيـســت مـلـيـشـيــات» .في
املقابل ،تؤكد أديس أبابا أنها ال تريد حربًا
مع جارتها ولكنها ستدافع عن سيادتها.
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ــن ن ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـي ـ ــس أرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،ال ـف ــري ــق رك ـ ــن خ ــال ــد عــابــديــن
الـشــامــي ،أمــس الـثــاثــاء ،اسـتـعــادة الجيش
 80فـ ــي املـ ــائـ ــة مـ ــن األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي كــانــت
تسيطر عليها مجموعات إثيوبية ،مضيفًا:
«نخوض حربًا مع قــوات نظامية إثيوبية
وليست مليشيات إثيوبية» ،كما نقلت قناة
«الجزيرة» عنه أمس .وكان الشامي قد قال
أرض فقدتها بالده
اإلثنني إنه تم استعادة
ٍ
منذ  20عامًا في منطقة الفشقة الحدودية
مع إثيوبيا ،مؤكدًا أن الجيش سيستعيد ما
أراض بـ«طرق أخرى» .وأضاف أن
تبقى من
ٍ
«كل ما قمنا به هو استعادة أرضنا املعلومة
للجميع ،مساحة مقدرة من أراضينا تحت
السيطرة الكاملة» .وشــدد على أن الجيش
ال يعتزم تجاوز الحدود الدولية مع جارته
ال ـش ــرق ـي ــة وال ي ــدع ــو إل ـ ــى ح ـ ــرب مـ ــع دول
الـجــوار .وتــابــع« :الــدولــة (ال ـســودان) عندها
ق ـي ــم ،أال ت ـع ـتــدي ع ـلــى الـ ـجـ ـي ــران ،وتـحـفــظ
حسن الجوار ...ولكن إذا شعرنا بأن أرضنا
محتلة من غير السودانيني ومستعملة من
غير السودانيني ،فلن نتركها ،كل ما فعلناه

أنـنــا استعدنا أرضـنــا املعلومة للجميع».
وزاد أن «الـجـيــش قــام بــواجـبــه الــدسـتــوري
فــي حماية ال ـحــدود ،ولــن يفرط فــي األرض
الـ ـس ــودانـ ـي ــة» .واسـ ـتـ ـط ــرد« :الـ ـط ــرف اآلخ ــر
(إثيوبيا) يعلم أين هي الحدود الدولية ،لم
َ
نتعد تلك الحدود ،ولن نتعداها ،وال ندعو
للحرب مع دول الجوار» .ودعا السودانيني
إلـ ـ ــى وحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـصـ ــف وت ـ ـج ـ ــاوز ال ـص ـغ ــائ ــر
وامل ــرارات مــن أجــل الــوطــن وعــزتــه وكرامته،
وذلك ألجل حماية كل شبر من أرض الوطن،
وتعهد بدعم املنطقة الشرقية واالرتقاء بها
لصد أي عدوان يستهدف البوابة الشرقية.
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ت ــأكـ ـي ــد الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم س ـع ـي ـهــا
السـتـعــادة أراضـيـهــا ال ـحــدوديــة ،ف ــإن أديــس
أبابا تؤكد أنها ال تريد الحرب مع جارتها.
هذا املوقف جدد تأكيده املتحدث باسم وزارة
الخارجية اإلثيوبية دينا مفتي ،الذي قال في
تـصــريـحــات صحافية أم ــس إن ــه ال مصلحة
لبالده في الدخول بحرب مع السودان ،وإنها
ستعزز جهودها لحل الصراع على الحدود،
ل ـك ـن ــه أك ـ ــد أن أدي ـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا س ـت ـت ـخــذ كــافــة
اإلج ـ ــراءات لـحـمــايــة سـيــادتـهــا ،و«مـسـتـعــدة
للدفاع عنها».
وي ـ ـعـ ــود ال ـ ـخـ ــاف الـ ـ ـح ـ ــدودي بـ ــن ال ـب ـلــديــن
ح ــول منطقة الـفـشـقــة إل ــى سـتـيـنـيــات الـقــرن
امل ــاض ــي ،وت ـج ـلــى خ ـصــوصــا ع ــام  1995مع
الـتـغــول اإلث ـيــوبــي فــي األراضـ ــي الـســودانـيــة
والذي وصل إلى ما بني  25إلى  30كيلومترًا
فـ ــي ال ـع ـم ــق ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،ط ـب ـق ــا ل ـت ـق ــدي ــرات
الخرطوم ،منها أكثر من مليون فدان زراعي
يستخدمها نحو  1600مــزارع إثيوبي .كما
ع ـم ــدت أديـ ــس أب ــاب ــا ،إل ــى ب ـن ــاء ق ــرى وم ــدن
فــي املـنـطـقــة ،وتــأسـيــس ع ــدد مــن املــؤسـســات
الحكومية خصوصًا الخدمية .وبدأ الجيش
السوداني في يونيو/حزيران املاضي ،إعادة

دفع الجيش السوداني بتعزيزات كبيرة للحدود (إبراهيم حميد/فرانس برس)

الجيش السوداني:
استعدنا  80في المائة
من األراضي
الخارجية اإلثيوبية:
سنتخذ كافة اإلجراءات
لحماية سيادتنا

تمركزه على الحدود مع إثيوبيا ،ودخل في
مفاوضات مباشرة مع أديــس أبابا من أجل
استكمال عملية ترسيم الحدود ،واالنسحاب
من األراضي السودانية ،من دون إحراز تقدم،
ُ
لتعقد مفاوضات سودانية إثيوبية ،األربعاء
املاضي في الخرطوم ،انتهت من دون التوصل
إلى إتفاق لطي ملف الخالفات على الحدود
وتوتراتها األخيرة .وجاء ذلك بعد مباحثات
ب ــن رئ ـيــس الـحـكــومــة ال ـســودان ـيــة عـبــد الـلــه

حـمــدوك ،ونظيره اإلثيوبي آبــي أحمد علي،
حول ترسيم الحدود ،خالل مشاركتهما في
قمة الهيئة الحكومية للتنمية ل ــدول شرق
أفريقيا (إيغاد) في جيبوتي.
وفي الفترة األخيرة ،أرسل الجيش السوداني
ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ع ـس ـك ــري ــة كـ ـبـ ـي ــرة إلـ ـ ــى الـ ـح ــدود
لــ«اسـتـعــادة أراضـيــه املغتصبة مــن مليشيا
إث ـيــوب ـيــة» ف ــي ال ـف ـش ـقــة ،وف ــق وك ــال ــة األن ـبــاء
ال ـســودان ـيــة (س ــون ــا) .وجـ ــاء ذل ــك بــال ـتــوازي
مــن إع ــان الـجـيــش عــن خـســائــر فــي األرواح
واملـعــدات جــراء تعرض قــواتــه «الع ـتــداء» من
أراض قرب الفشقة
«مليشيا إثيوبية» داخل
ٍ
قبل نحو أسبوعني.
واسـتـفــادت الـخــرطــوم مــن امل ـعــارك العنيفة
الـ ـت ــي ش ـه ــده ــا إق ـل ـي ــم تـ ـيـ ـغ ــراي اإلث ـي ــوب ــي
الحدودي مع السودان ،في نوفمبر/تشرين
ال ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي ،ب ــن ال ـج ـي ــش اإلث ـي ــوب ــي
وقوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»،
وال ـت ــي أج ـب ــرت أك ـث ــر م ــن  58أل ــف إثـيــوبــي
على اللجوء إلى السودان ،بحسب إحصاء
حكومي سوداني.
وتـحـظــى مـعــركــة الـجـيــش ال ـســودانــي بدعم
كـبـيــر م ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة املـخـتـلـفــة في

البالد .وأكد مجلس شركاء الفترة االنتقالية
فــي ال ـس ــودان ،األحـ ــد ،ضـ ــرورة اإلسـ ــراع في
ت ــوف ـي ــر كـ ــل الـ ــدعـ ــم ل ـج ـن ــود ال ـج ـي ــش عـلــى
الـحــدود الشرقية مع إثيوبيا .جــاء ذلــك في
اجـتـمــاع للمجلس بــرئــاســة رئـيــس مجلس
ال ـس ـيــادة االن ـت ـقــالــي عـبــد ال ـف ـتــاح ال ـبــرهــان،
بحسب وكــالــة األن ـبــاء الـســودانـيــة (ســونــا).
وي ـض ــم امل ـج ـلــس  29عـ ـضـ ـوًا ،ه ــم ال ـب ــره ــان
رئيسًا ،إضافة إلى رئيس الــوزراء وأعضاء
مــن ق ــوى «الـحــريــة والـتـغـيـيــر» وعسكريني.
وقـ ــالـ ــت امل ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم املـ ـجـ ـل ــس ،مــريــم
ال ـصــادق امل ـهــدي ،إن «االجـتـمــاع استعرض
األوضاع في الحدود الشرقية ،واطمأن على
املـعـنــويــات الـعــالـيــة لـجـنــود الـجـيــش ،الــذيــن
ي ـح ــرس ــون سـ ـي ــادة ال ــوط ــن ،وأك ـ ــد ضـ ــرورة
اإلسراع في توفير كل الدعم لهم».
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ح ـ ـيـ ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات الـ ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
ال ـق ــوات املـسـلـحــة بــاسـتــرجــاع أجـ ــزاء مهمة
م ــن األراض ـ ـ ــي ع ـلــى الـ ـح ــدود م ــع إث ـيــوب ـيــا.
وقــال املتحدث باسم الحزب فتحي الفضل
ف ــي ت ـص ــري ــح ل ــوك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـس ــودان ـي ــة
«سونا» ،إن إثيوبيا استغلت ضعف النظام

أراض
الـســابــق واس ـتــولــت ع ــام  2006عـلــى
ٍ
زراعية سودانية خصبة على الحدود بني
الـبـلــديــن .وأك ــد الـفـضــل أن الـفـشـقــة الكبرى
والصغرى هي جزء ال يتجزأ من الوطن وال
تـنــازل عــن شبر مــن أراض ــي الــوطــن .وتابع:
«نتطلع إلى أن يتم استرداد كافة األراضي
ال ـســودان ـيــة امل ـس ـلــوبــة» .واسـتـنـكــر الفضل
ما قــال إنها مــراوغــة إثيوبية حــول ترسيم
الحدود بني البلدين ،مشددًا على أن ترسيم
الحدود يجب أن يسبق أي اتفاق آخر حول
االستفادة املشتركة من األراض ــي الزراعية
الخصبة في تلك الحدود .كذلك ،وخالل لقاء
مــع نــائــب رئـيــس أرك ــان الجيش السوداني
ي ــوم اإلث ـن ــن ،أك ــد مـمـثــل أه ــال ــي الـقـضــارف
حــامــد يــوســف عـبــد الـلـطـيــف ،الـتـفــاف كافة
مــواط ـنــي ال ــوالي ــة خ ـلــف الـ ـق ــوات املـسـلـحــة،
م ـش ـي ــدا ب ـم ــا س ـم ــاه ــا االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ال ـتــي
حققتها هذه القوات في الفشقة والتي ظلت
في أيــدي اإلثيوبيني لربع قــرن ،مشيرا إلى
أهمية وخصوصية أرض الفشقة الزراعية
ال ـخ ـص ـب ــة ،م ــؤكـ ـدًا ج ــاه ــزي ــة أه ـ ــل ال ــوالي ــة
لـتـقــديــم ال ـن ـفــس وامل ـ ــال لــدعــم ع ــزة وكــرامــة
السودان ممثال في قواته املسلحة.

أدى ارتفاع منسوب التوتر في الساحة
الـعــراقـيــة ،مــع اق ـتــراب الــذكــرى السنوية
األولــى ملقتل قائد «فيلق القدس» قاسم
س ـل ـي ـم ــان ــي ب ـ ـغـ ــارة أمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وت ــزاي ــد
الـهـجـمــات بــالـعـبــوات مـسـتـهــدفــة قــوافــل
وأرت ــاال تنقل م ـعــدات لـصــالــح التحالف
الدولي ،الذي تقوده واشنطن ،بالسلطات
العراقية إلى تمديد حالة التأهب األمني
فــي بـغــداد إلــى  20يناير/كانون الثاني
امل ـق ـبــل .وح ـ ــاول الـسـفـيــر اإلي ــران ــي لــدى
ال ـع ــراق إي ــرج مـسـجــدي ،أم ــس الـثــاثــاء،
النأي بطهران عن الهجمات الصاروخية
الـتــي تستهدف الـسـفــارة األمـيــركـيــة في
املنطقة الخضراء ببغداد .ونقلت وكالة
«تسنيم» عــن مسجدي قــولــه إن «إي ــران
ال تدعم أي جماعة ربما تكون قد شنت
الهجوم» ،على السفارة .وأعلن أن طهران
«تحتفظ بحقها في االنتقام من الواليات
املتحدة الغتيالها سليماني» ،لكنه أشار
إلــى أن االنتقام «قــد ال يكون بالضرورة
عـسـكــريــا» .ونـفــى املـتـحــدث بــاســم وزارة
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة ع ـلــي رب ـي ـعــي ،من
جهته ،وقــوف بــاده خلف الهجوم على
الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة .وق ـ ــال إن «ه ـن ــاك
م ـج ـم ــوع ــات ك ـث ـي ــرة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق لــديـهــا
مطالب عراقية بــدوافــع وطنية وقومية
ألج ــل إن ـه ــاء االحـ ـت ــال ،وتـصــرفــاتـهــم ال
عالقة لها بجمهورية إيران اإلسالمية».
وكشفت مصادر عسكرية عراقية ،أمس
الـثــاثــاء ،عــن ق ــرار تمديد حــالــة التأهب
األمني بالعاصمة بغداد ،حتى العشرين
من الشهر املقبل ،وذلك في مؤشر جديد
ع ـلــى ت ـع ـثــر م ـه ـمــة إخـ ـض ــاع املـلـيـشـيــات
املسلحة الحليفة إلي ــران إلرادة الــدولــة،
وضبط تهديداتها باستهداف املصالح
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد .وت ـن ـفــذ ال ـق ــوات
ال ـع ــراق ـي ــة م ـن ــذ  9أي ـ ــام ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـشــار
عـ ـسـ ـك ــري ــة واس ـ ـع ـ ــة ب ـم ـح ـي ــط امل ـن ـط ـق ــة
الخضراء في بغداد ،واألحـيــاء السكنية
الـتــي تنشط فيها الـجـمــاعــات املسلحة،

مسجدي :االنتقام
الغتيال سليماني قد ال
يكون بالضرورة عسكريًا

عـبــر دوري ـ ــات راج ـل ــة وح ــواج ــز تفتيش
ون ـق ــاط مــراق ـبــة ،ع ــدا ع ــن ط ـي ــران مسير
ألغراض املراقبة ،في مسعى منها ملنع أي
اعتداء صاروخي جديد يطاول السفارة
األميركية ،أو مطار بغداد .وقال مسؤول
ع ـس ـك ــري عـ ــراقـ ــي فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة ع ـم ـل ـيــات
ّ
بغداد ،لـ«العربي الجديد» ،إن السلطات
قررت اإلبقاء على حالة التأهب وعملية
االنتشار األمني الحالية حتى العشرين
م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ـق ـ ـبـ ــل« ،م ـ ـ ــع االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
بعمليات الــرصــد واملتابعة ألي أنشطة
خ ــارج ــة ع ــن ال ـق ــان ــون» ،ف ــي إش ـ ــارة منه
إليران
لتحركات فصائل مسلحة موالية ّ
في بغداد .وأضاف املسؤول ،الذي فضل
ع ــدم الـكـشــف عــن هــويـتــه ،أن ــه تــم تفعيل
نظام العقوبات لكل مسؤول أمني تشهد
املنطقة التي يشرف عليها أي خرق أمني
في هذا اإلطار.
وي ـت ـخــوف م ـســؤولــون عــراق ـيــون م ــن رد
ف ـعــل ع ـس ـكــري أم ـيــركــي ف ــي ح ــال ت ـكــرار
ع ـم ـل ـيــة اسـ ـتـ ـه ــداف الـ ـسـ ـف ــارة ب ـب ـغ ــداد،
وال ـتــي شـهــدت األس ـبــوع املــاضــي قصفًا
واسعًا بـ 21صاروخ «كاتيوشا» تمكنت
منظومة الصواريخ األميركية املوجودة
فــي حــرم الـسـفــارة مــن إسـقــاط معظمها.
ّ
وأوض ـ ــح املـ ـس ــؤول أن «ع ـن ــاص ــر األم ــن
نفذت حمالت تفتيش ليلية في عدد من
املناطق شرقي العاصمة (مناطق نفوذ
املليشيات) ،عبر حواجز أمنية متحركة
فيها» .وفــي هجوم هو الــرابــع من نوعه
خ ــال أس ـبــوع يـسـتـهــدف قــوافــل وأرت ــاال
تنقل مـعــدات لـصــالــح الـتـحــالــف الــدولــي
ب ـق ـيــادة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي ال ـع ــراق،
انفجرت أمس الثالثاء عبوة برتل يحمل
معدات دعم لوجستي للتحالف الدولي
في محافظة الديوانية جنوبي العراق.
وت ــرف ــض الـحـكــومــة ضـغــوطــا تـمــارسـهــا
ق ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة ،م ــرت ـب ـط ــة بــال ـف ـصــائــل
املسلحة ،من خالل نوابها في لجنة األمن
ال ـبــرملــان ـيــة ،تــدفــع بــات ـجــاه إن ــاط ــة مهمة
ملف مالحقة واعتقال مطلقي الصواريخ
إلى «الحشد الشعبي» .وقال عضو لجنة
األمن البرملانية ،النائب عن «ائتالف دولة
القانون» ،كاطع الركابي ،إنه «لم يصدر
حتى اآلن توجيه من قبل رئيس الــوزراء
مصطفى الكاظمي ،أو قـيــادة العمليات
املشتركة بتكليف الحشد بهذه املهمة».
ّ
وأوضح ،في تصريح ،أن «القوات األمنية
العراقية تحتاج إلــى توجيهات من قبل
الـكــاظـمــي لضبط ال ـش ــارع» .وش ــدد على
أن «املـ ـل ــف ي ـح ـتــاج إلـ ــى قـ ـي ــادة مــركــزيــة
وصحيحة من قبل الكاظمي».
وج ــدد الــرئ ـيــس ال ـعــراقــي بــرهــم صــالــح،
خ ــال اج ـت ـمــاع م ــع مـمـثـلــة األم ــن الـعــام
لألمم املتحدة في العراق ،جينني هينيس
بالسخارت ،أمس الثالثاء ،تأكيده على
إب ـعــاد ب ــاده عــن ال ـتــوتــرات الـحــالـيــة في
املنطقة ،ورفضه أن يكون العراق ميدانًا
ل ـل ـنــزاعــات .وأك ــد م ـس ــؤول ع ــراق ــي ب ــارز،
لـ«العربي الجديد» ،أن «هناك توافقًا بني
الرئاسات الثالث (الجمهورية والبرملان
وال ـح ـك ــوم ــة) ع ـلــى ض ـ ــرورة ال ـع ـمــل ملنع
ان ـ ــزالق ال ـع ــراق ألن ي ـكــون ســاحــة حــرب
بالنيابة ،ومنع الــذهــاب مع محور ضد
آخر» ،في إشارة الى أميركا وإيران.

درعا والسويداء :تسويات روسـية تصطدم بانعدام الثقة
تصطدم محاوالت
التسوية التي تقودها
روسيا في محافظتي
السويداء ودرعا،
بشكوك من قبل أهالي
وفعاليات المحافظتين،
الذين ال يثقون بالنظام
وال يجدون أي ظروف
مشجعة
عماد كركص

أهالي درعا غير واثقين بالتسوية األخيرة التي رعاها الروس (محمد يوسف/فرانس برس)

تسعى روسـيــا لفرض التسوية السياسية
والعسكرية في محافظة السويداء جنوبي
س ـ ــوري ـ ــة ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم م ـم ــا ي ـع ـت ــرض تـلــك
الـتـســويــة مــن عــوائــق محلية فــي املحافظة
تؤخر إبرامها وفق شروط محددة .وأخيرًا
أك ــد مــركــز املـصــالـحــة الــروســي فــي ســوريــة،
ّ
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوده ع ـس ـك ــري ــون روس ،أن تـلــك
التسوية باتت في طــور االكتمال إلدخالها
حـيــز الـتـنـفـيــذ الـفـعـلــي ف ــي امل ـحــاف ـظــة ،على
ّ
غـ ــرار الـتـســويــة األخ ـي ــرة ف ــي درعـ ــا .بـيــد أن
املعلومات ال ــواردة من السويداء تشير إلى
ع ـكــس ذل ـ ــك ،إذ ال ي ـ ــزال وجـ ـه ــاء املـحــافـظــة
غير مقتنعني بانتفاء األسباب التي تعيق
الـتـســويــة ،وال سيما ع ــودة أبـنــاء املحافظة
لاللتحاق بالخدمة العسكرية فــي صفوف
قوات النظامّ .أما في درعا ،فال يزال املدنيون
وال ـع ـس ـك ــري ــون غ ـيــر واثـ ـق ــن م ــن الـتـســويــة
األخيرة التي رعاها الروس في املحافظة في

بداية الشهر الحالي ،فالعسكريون يدركون
أن ذهــابـهــم لــان ـخــراط فــي الـتـســويــة يعني
إما اعتقالهم أو زجهم على جبهات القتال
ن ـظ ـرًا ل ــأزم ــة ال ـتــي تـعــانـيـهــا ق ــوات الـنـظــام
لناحية الحاجة للعنصر البشري ال سيما
في البادية وإدلب.
وف ـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك ع ـق ــد فــي
دمشق أول من أمس اإلثنني ،بني مسؤولني
عسكريني روس من مركز املصالحة الروسي،
وآخــريــن مــن خــارجـيــة الـنـظــام للحديث عن
ع ــودة الــاج ـئــن ،دع ــا مـمـثــل امل ــرك ــز ،ال ـلــواء
فياتشيسالف سيتنيك ،من وصفهم بـ«قادة
التنظيمات غير الشرعية إلــى التخلي عن
االس ـت ـف ــزازات املـسـلـحــة وال ـس ـيــر ف ــي طــريــق
التسوية السلمية في املناطق الواقعة تحت
ّ
سيطرتهم» .وقال سيتنيك إن «سكان درعا
واملـحــافـظــات امل ـج ــاورة يـنـظــرون بإيجابية
إلى عمل لجنة التسوية التي بدأت في األول
مــن الـشـهــر الـحــالــي فــي درعـ ــا» ،مضيفًا أنــه
«مــن املتوقع أن تبدأ لجنة مشابهة العمل
قريبًا في السويداء».
وتنافي تلك التصريحات للضابط الروسي
الواقع في محافظتي السويداء ودرعا ،إذ لم
تنجح الوفود الروسية التي زارت السويداء
خ ــال ال ـف ـتــرة امل ــاض ـي ــة ،ف ــي ال ــوص ــول إلــى
ص ـي ـغــة ُم ــرض ـي ــة إلنـ ـج ــاز ال ـت ـســويــة ضمن
شــروط روسـيــا والـنـظــام ،وال سيما مسألة
إنـ ـ ـه ـ ــاء اسـ ـتـ ـنـ ـك ــاف أبـ ـ ـن ـ ــاء املـ ـح ــافـ ـظ ــة عــن
االلـتـحــاق بالخدمة العسكرية فــي صفوف
قوات النظام.
وكــانــت قـيــادة الـقــوات الــروسـيــة فــي سورية
ق ــد أرسـ ـل ــت إلـ ــى الـ ـس ــوي ــداء وف ــدي ــن؛ األول
الـتـقــى بــاألم ـيــر ل ــؤي األطـ ــرش أح ــد وجـهــاء
السويداء وجبل العرب إلى جانب عدد من
وجـ ــوه امل ـحــاف ـظــة ف ــي  14ديـسـمـبــر/كــانــون
األول الحالي ،فيما قصد الوفد الثاني في

 17ديسمبر املرجعيات الروحية والدينية،
فالتقى بشيخ العقل األول ،حكمت الهجري،
وشيخ العقل الثاني يوسف جربوع .وطرح
ال ــوف ــدان الـقـضــايــا ذات ـهــا إلن ـجــاز التسوية،
تـتـعـلــق بــال ـفــاريــن واملـتـخـلـفــن ع ــن الـخــدمــة
اإلل ــزام ـي ــة وامل ـط ـلــوبــن بـقـضــايــا أم ـن ـيــة من
ّ
أبناء املحافظة .غير أن الوفد الثاني توجه
بـعــد لـقــائــه امل ـشــايــخ إل ــى ف ــرع أم ــن ال ــدول ــة،
التابع للنظام ،في السويداء للتنسيق في
تــرتـيـبــات ال ـت ـســويــة ،حـيــث ب ــدأ يـنـشــط هــذا
ال ـفــرع فــي املـحــافـظــة إلن ـجــاز الـتـســويــة ،مع
ّ
الـعـلــم أن امل ـلــف األم ـنــي للمحافظة ال يــزال
بعهدة فرع األمن العسكري.
في السياق ،أشار مصدر من وجوه السويداء،
فضل عدم الكشف عن اسمه ،في حديث مع
«العربي الـجــديــد» ،إلــى أنــه إلــى اآلن لــم يتم
افـتـتــاح أي مكتب للتسوية فــي املـحــافـظــة،
والـ ـ ـ ـ ــذي م ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ـض ــم م ـم ـث ـلــن
ع ــن األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة ب ــاإلض ــاف ــة لـتـعـيــن
ـاض عـسـكــري إلجـ ــراء تـســويــة للمنشقني
قـ ـ ٍ
واملتخلفني عن الخدمة العسكرية.
ّ
ولـفــت املـصــدر إلــى أن الـلـقــاء األخـيــر للوفد
ال ــروس ــي م ــع مـشــايــخ ال ـع ـقــل ،شـهــد نقاشًا
واسعًا حول عدم انتفاء األسباب التي دفعت
الشباب لالستنكاف عن الخدمة العسكرية
وحتى الفارين من الخدمة .وكشف املصدر
عن «وعــود ومغريات تم تقديمها من قبل
الــوفــد الــروســي إلن ـهــاء ه ــذه الـحــالــة ،إال أن
الوجهاء ومشايخ العقل أشاروا للوفد إلى
ّ
أن الــوضــع فــي ال ـبــاد ال ي ــزال غـيــر مستقر
وغـ ـي ــر م ـش ـج ــع ل ـل ـش ـب ــاب عـ ـل ــى االلـ ـتـ ـح ــاق
بــال ـخــدمــة ،وأن م ـب ــادرة ال ـت ـســويــة ستلقى
مصير الفشل بسبب استمرار الوضع داخل
ق ــوات الـنـظــام على مــا هــو عليه ،مــن فساد
وم ـعــام ـلــة ع ـن ـصــريــة وس ــرق ــة مـخـصـصــات
الجنود مــن طعام ولـبــاس ،واأله ــم مــن ذلك

االعتقاالت مستمرة

قال المتحدث باسم تجمع «أحــرار حــوران» عامر الحوراني ،لـ«العربي
الجديد» ،إن «حملة االعتقاالت ال تزال مستمرة في درعا حتى بعد
اإلعالن عن التسوية األخيرة» ،الفتًا
إلى «سوق الكثير من المنخرطين
فــي التسوية للخدمة اإللزامية
أو االحــتــيــاطــيــة» .وأوضــــح ّ
أن
مــن أقــدمــوا على التسوية من
المطلوبين أمنيًا ،أبلغوا بشطب
أسمائهم من السجالت األمنية ،من
دون تقديم إي إثبات لهم على
ذلك ،في حين تم رفض تسوية
وضع الكثير من الراغبين بالتسوية.

امل ـع ــارك غـيــر املـجــديــة والـعـبـثـيــة بــن أبـنــاء
البلد الواحد».
ّ
وق ــال امل ـص ــدر إن «ه ـن ــاك م ــا يـشـيــر إل ــى عــدم
ت ــواف ــق ب ــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ل ـل ـن ـظــام حــول
ّ
مسألة التسوية في الـســويــداء» ،الفتًا إلــى أن
«الروس ّ
ينسقون إلنجازها مع رئيس فرع أمن
الــدولــة فــي الـســويــداء ،العميد سالم الحوش،
ال ـس ــاع ــي ل ـت ـح ـســن س ـي ــرت ــه الــوظ ـي ـف ـيــة ل ــدى
ّ
قيادة النظام ،في حني أن الجانب األمني في
املحافظة ال يزال بقبضة فرع األمن العسكري،
وهناك لجنة دائمة في الفرع إلجراء تسويات
ل ـل ــراغ ـب ــن مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء امل ـح ــاف ـظ ــة وال سـيـمــا
العسكريني؛ املستنكفني واملنشقني».
ّ
وأض ــاف امل ـصــدر أن هـنــاك تــوجـهــا مــن قبل

الـ ـ ـ ــروس وفـ ـ ــرع أم ـ ــن الـ ــدولـ ــة ل ـل ـس ـيــر ب ـهــذه
ال ـت ـســويــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن رجـ ــال ال ــدي ــن وحــركــة
«رج ــال ال ـكــرامــة» ذات الـحـضــور ال ـقــوي في
ال ـســويــداء ،وذل ــك بـعــد اسـتـشـفــاف نظرتهم
السلبية حــول التسوية .ونـ ّـبــه املـصــدر إلى
ّ
أن «عـ ــدم م ـبــاركــة رجـ ــال ال ــدي ــن والــوج ـهــاء
ل ـل ـت ـســويــة ف ــي حـ ــال إق ـ ــراره ـ ــا ،سيضعفها
لجهة عدم التجاوب املجتمعي معها».
فــي درع ــا كــذلــك ،ال ت ــزال التسوية الجديدة
التي انطلقت مطلع الشهر الحالي برعاية
روسـيــة ال تلقى صــدى إيجابيًا بــن شبان
امل ـح ــاف ـظ ــة وال س ـي ـمــا ال ـع ـس ـكــريــن مـنـهــم؛
امل ـن ـش ـقــن ع ــن قـ ــوات ال ـن ـظ ــام أو املـتـخـلـفــن
عــن الـخــدمــة الـعـسـكــريــة .وتـقـضــي التسوية

ب ـش ـطــب أسـ ـم ــاء امل ـط ـلــوبــن لـ ـف ــروع ال ـن ـظــام
األمنيةّ ،أمــا املنشقون السابقونُ ،
فيعطون
مهلة لاللتحاق بقطعاتهم العسكرية خالل
مدة  6أيام غير ُمجبرين على ذلك ،وفي حال
ّ
التخلف ،يصدر بحق املنشق «بالغ فرار».
ّ
ويدعي الروس والنظام أن التسوية الحالية
هي تصحيح للتسوية القديمة التي جرت
كذلك برعاية روسية في صيف عــام .2018
إذ ستأخذ التسوية الحالية طابعًا قضائيًا
مــن خ ــال ع ــرض الــراغ ـبــن بــالـتـســويــة على
قاض عسكري وتسوية أوضاعهم ،في حني
ٍ
أنـهــا ستشمل األف ــرع األمنية كــافــة ،بعد أن
كانت التسوية السابقة بيد فرع أمني واحد
وهو فرع األمن العسكري .وفي حني تستمر
االع ـت ـق ــاالت ف ــي امل ـحــاف ـظــة وح ــال ــة الـفـلـتــان
األمني منذ إبرام التسوية عام ّ ،2018
يدعي
ّ
النظام أن سبب االعتقاالت هو عــدم اطالع
األف ــرع األمـنـيــة كــافــة على قــوائــم املطلوبني
والراغبني بإجراء التسوية ما أدى العتقال
الكثير منهم ،في حني تشير مصادر ميدانية
ّ
فــي درع ــا إلــى أن الكثير مــن املنخرطني في
تسوية عام  2018تم اعتقالهم حتى من قبل
األفرع التي أجروا التسوية فيها.
إلى ذلــك ،قال املتحدث باسم تجمع «أحــرار
ح ـ ـ ـ ـ ــوران» عـ ــامـ ــر ال ـ ـح ـ ــوران ـ ــي ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
ً
ال ـجــديــد» ،إن «ه ـنــاك إق ـب ــاال عـلــى التسوية
الجديدة ،ولكن من قبل املدنيني املطلوبني
ّ
أمنيًا» .وأشار إلى أن العسكريني وال سيما
املـنـشـقــن ،ال ي ــزال ــون غـيــر واث ـق ــن بتعامل
قـ ــوات ال ـن ـظــام م ـع ـهــم ،إذ تـقـضــي الـتـســويــة
الحالية بــأن يعود املنشقون إلــى قطعاتهم
العسكرية إلكمال مدة خدمتهم العسكرية،
ّ
الفتًا إلى أن هذه الشريحة «ال تزال تخشى
خ ـط ــر االعـ ـتـ ـق ــال وال ـ ـ ــزج ف ــي الـ ـسـ ـج ــون ،مــا
جعلها حذرة من اإلقدام على التسوية ،على
األقل خالل الفترة األولى من إطالقها».
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أك ـ ـ ــد أم ـ ـ ــن س ـ ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة امل ــرك ــزي ــة
ل ـح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح» ج ـب ــري ــل ال ــرج ــوب
(ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،مـ ـس ــاء أول م ــن أم ــس
االثنني ،أن اجتماعًا للجنة املركزية
لحركة «فتح» سيعقد بعد الذكرى
ال ــ 56للحركة ،فــي  1يناير /كانون
الـثــانــي املـقـبــل ،وسـيـنــاقــش العالقة
مـ ــع اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
والـ ـع ــاق ــة مـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال والـ ـع ــرب
أي ـض ــا .وأوض ـ ــح ال ــرج ــوب ف ــي لـقــاء
مـ ــع ت ـل ـف ــزي ــون ف ـل ـس ـطــن ال ــرس ـم ــي
«أن االج ـت ـم ــاع س ـي ـنــاقــش الــوضــع
ال ــداخ ـل ــي ،واالس ـت ـي ـطــان وامل ـقــاومــة
ال ـش ـع ـب ـيــة مل ــواج ـه ــة امل ـس ـتــوط ـنــن،
وهـ ــذا يـقـتـضــي ح ـ ــوارًا م ــع فـصــائــل
منظمة التحرير الفلسطينية».
(العربي الجديد)

المغرب :دعوى قضائية
إلسقاط التطبيع
تقدم املنسق العام لـ«املؤتمر القومي
اإلسالمي» ،خالد السفياني ،مساء
أول م ــن أمـ ــس االثـ ـن ــن ،ب ـط ـعــن في
قـ ـ ـ ــرارات ال ـس ـل ـطــة ال ـح ـكــوم ـيــة ذات
العالقة بالتطبيع مع إسرائيل أمام
محكمة النقض ،وهي أعلى محكمة
ف ــي املـ ـغ ــرب .وط ـلــب الـسـفـيــانــي في
ال ـ ــدع ـ ــوى« :إل ـ ـغـ ــاء ك ــاف ــة ال ـ ـقـ ــرارات
املتخذة من قبل السلطة الحكومية
مع الكيان اإلسرائيلي؛ باعتبارها
م ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـن ـظ ــام ال ـ ـعـ ــام امل ـغ ــرب ــي
ومل ـق ـت ـض ـي ــات الـ ــدس ـ ـتـ ــور ومل ـي ـث ــاق
األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة والتـ ـف ــاقـ ـي ــة فـيـيـنــا
ل ـل ـم ـع ــاه ــدات ول ـل ـشــرع ـيــة ال ــدول ـي ــة
لحقوق اإلنسان».
(العربي الجديد)
السودان :تظاهرات
احتجاجًا على مقتل
نوري
ت ـظ ــاه ــر مـ ـئ ــات األشـ ـ ـخ ـ ــاص ،أم ــس
الـثــاثــاء ،فــي العاصمة السودانية
الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم ومـ ــدي ـ ـنـ ــة أم درمـ ـ ـ ـ ــان،
احتجاجًا على مــوت الناشط بهاء
الدين نوري ،نتيجة التعذيب بعدما
أفراد من قوات الدعم السريع.
خطفه ُ
ونـ ـ ــوري خ ـط ــف ف ــي  16ديـسـمـبــر/
كــانــون األول الحالي مــن مقهى في
ح ــي ال ـكــاك ـلــة ج ـنــوبــي ال ـخ ــرط ــوم،
على يد رجال ّ
بزي مدني في سيارة
ال تحمل لــوحــات تسجيل ،حسبما
ن ـشــر ف ــي ال ـص ـحــف امل ـح ـل ـيــة .وعـثــر
ع ـل ــى ج ـث ـتــه ب ـع ــد خ ـم ـســة أي ـ ــام فــي
مشرحة مستشفى أم درمان.
(فرانس برس)
«أف بي آي»:
 500طن فقط انفجرت
في مرفأ بيروت
كـ ـش ــف رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف
األعـ ـم ــال ف ــي ل ـب ـن ــان ،ح ـس ــان دي ــاب
(الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة) ،أم ـ ـ ــس ال ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،أن
تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي
األم ـيــركــي «أف ب ــي آي» ق ـ ّـدر كمية
نـ ـت ــرات األم ــونـ ـي ــوم ال ـت ــي ان ـف ـجــرت

داخل مرفأ بيروت في  4أغسطس/
آب بـ ـ ــ 500ط ــن .وسـ ــأل «أيـ ــن ذهـبــت
 2200طن املتبقية؟» .وكان دياب قد
حينه إلــى حريق
عــزا االنـفـجــار فــي ُ
نشب في مستودع خزنت فيه 2700
ّ
طن من نترات األمونيوم.
(فرانس برس)

اليمن :الوزراء يصلون
إلى عدن اليوم
كشف مصدر حكومي يمني ،أمس
ال ـث ــاث ــاء ،أن ح ـكــومــة املـحــاصـصــة
الجديدة ستصل اليوم األربعاء إلى
العاصمة املؤقتة عــدن ،وذلــك رفقة
ق ـ ـيـ ــادات ان ـف ـصــال ـيــة م ــن «امل ـج ـلــس
االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي» املـ ــدعـ ــوم
إماراتيًا .وأضاف أن رئيس الوزراء
معني عبد امللك سيصل ومعه نحو
 22وزيرًا من إجمالي  ،24باستثناء
وزير الدفاع ،محمد املقدشي ،ووزير
اإلدارة املحلية ،حسني األغبري.
(العربي الجديد)
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ستحتفظ األجهزة التي توصف بـ«السيادية» في مصر بدور كبير في
إدارة النشاط العلمي ،وذلك في إطار القانون الذي أصدره الرئيس بشأن
تنظيم التجارب اإلكلينيكية ،والذي تعثرت إجراءاته خالل الجائحة

تنظيم المادة 60
بالنظر إلى النص الذي صدر به قانون
تنظيم التجارب اإلكلينيكية الجديد،
يتضح أنه ينظم المادة  60من الدستور
المصري ،التي تنص على أن «لجسد
اإلنسان حرمة ،واالعــتــداء عليه ،أو
تشويهه ،أو التمثيل بــه ،جريمة
يعاقب عليها القانون .ويحظر االتجار
بأعضائه ،وال يجوز إجــراء أية تجربة
طبية ،أو علمية عليه بغير رضاه الحر
الموثق ،ووفقًا لألسس المستقرة
في مجال العلوم الطبية ،على النحو
الذي ينظمه القانون».

مصر :االستخبارات
في تجارب اللقاح

قانون االختبارات السريرية :دور األجهزة السيادية باق ٍ
القاهرة ــ العربي الجديد

ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة ل ـ ـ ـجـ ـ ــذب امل ـ ــزي ـ ــد
م ــن الـ ـتـ ـج ــارب ال ـس ــري ــري ــة ال ـتــي
تضمن حصصًا أكـبــر ملـصــر من
الـلـقــاحــات وال ـعــاجــات ال ـجــديــدة لـفـيــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،أص ـ ـ ــدر ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري عـبــد
الفتاح السيسي ،قبل يومني ،قانون تنظيم
ال ـت ـج ــارب اإلكـلـيـنـيـكـيــة ،ب ـعــد تــأخــر أرب ـعــة
أش ـهــر تـقــريـبــا مــن مــوافـقــة مـجـلــس ال ـنــواب
عليه .وقــد استغرقت الــرئــاســة مــدة طويلة
ملراجعته ،وعــرض صياغته النهائية على
مـخـتـلــف ال ـج ـهــات امل ـخ ـت ـصــة ،وك ــذل ــك على
عــدد مــن الجهات الــدولـيــة ،لضمان تأثيره
اإليـجــابــي عـلــى مـجــال الـتـجــارب السريرية
الــدوائـيــة الــذي كــان منتعشًا فــي مصر قبل

فترة جائحة كورونا .وعلى عكس املنتظر،
تعثرت إجراءاته خالل الجائحة ،نظرًا لعدم
ثقة املواطنني في املشاركة بالتجارب ،التي
أجــريــت بــرعــايــة الحكومة املـصــريــة ،ممثلة
في وزارة الصحة على اللقاحني الصينيني،
اللذين انتهت بالفعل الـتـجــارب السريرية
على أولهما «سينوفارم» بمشاركة مصرية
أقــل مما كــان منتظرًا ،مــا أثــر بالسلب على
حصتها األولية من اللقاحات.
وفـ ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي بـ ـ ــدأت ف ـي ــه دول غــربـيــة
وعربية توزيع اللقاحات في حمالت وطنية
على الفئات األولــى بالرعاية ،ما زالت مصر
ال تـسـتـطـيــع ب ــدء حـمـلـتـهــا لـحـصــولـهــا على
عدد ضئيل من لقاح كورونا الصيني ،وعدم
توصلها إلــى اتفاقات سريعة وكافية حتى
اآلن ،م ــع امل ـن ـت ـجــن األس ــاسـ ـي ــن ال ـحــال ـيــن

المسؤولية على المواطن

أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض
تاج الدين ،كما نقلت عنه وسائل إعالم مصرية أمس الثالثاء ،أنه من
غــيــر الــمــتــوقــع نــهــايــة فــيــروس
كــورونــا بشكل قاطع في عام
 .2021وقال إن «المرحلة الحالية
هــي ذروة االنــتــشــار بالموجة
الثانية للجائحة» .وشــدد على
أن «المسؤولية األولــى واألخيرة
لصحة كــل مــواطــن تقع على
عاتقه» ،الفتًا إلى أن «على الجميع
التعامل مع اآلخر باعتباره حام ًلا
للفيروس ،من دون أعراض».

واملتوقعني .وقــال مصدر في وزارة الصحة،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن م ـصــر ل ــم تستطع
تـ ــأمـ ــن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن نـ ـص ــف ع ـ ـ ــدد امل ـت ـب ــرع ــن
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي الـ ـتـ ـج ــارب ال ـس ــري ــري ــة عـلــى
اللقاح ،بعد فشل الحملة الدعائية الرسمية
ب ــوس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام املـخـتـلـفــة واملـسـتـشـفـيــات
وم ــراك ــز ال ـت ـحــال ـيــل ال ـح ـكــوم ـيــة .ي ــأت ــي ذلــك
بسبب تخوف املواطنني ،األصحاء واملرضى
ع ـلــى ح ــد سـ ـ ــواء ،م ــن ال ـخ ـض ــوع ل ـل ـت ـجــارب،
على الرغم من أن األعــراض الجانبية األكثر
خـ ـط ــورة ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـتــرتــب ع ـلــى أخــذ
الـلـقــاح ،تقل كثيرًا عــن أع ــراض أخ ــرى يمكن
أن ت ـتــرتــب ع ـلــى ع ــاج ــات وأدوي ـ ــة ،يـنـخــرط
مئات املرضى املصريني سنويًا بموافقتهم،
في تجارب سريرية عليها في املستشفيات
الحكومية املختلفة.
وأضاف املصدر أن مصر لم تتمكن في الفترة
املاضية من اجتذاب فرص املشاركة في عدد
مــن الـتـجــارب الـســريــريــة ،الـتــي تـجــرى حاليًا
ع ـلــى ل ـق ــاح ــات وع ــاج ــات أخ ـ ــرى ل ـك ــورون ــا،
بسبب غياب القانون املنظم لتلك األنشطة،
ألن ال ـشــركــات املـخـتـصــة كــانــت أك ـثــر حرصًا
على وجــود إطــار تشريعي منظم للتجارب
فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــص امل ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــرات امل ــرتـ ـبـ ـط ــة
ب ــالـ ـج ــائـ ـح ــة ،أكـ ـث ــر مـ ــن اه ـت ـم ــام ـه ــا بـنـفــس
االشتراطات في األوضاع العادية ،ليس فقط
بسبب اهتمام الرأي العام العاملي ،وانصباب
ع ـيــون املـنـظـمــات الــدول ـيــة ومـعــاهــد املــراقـبــة
الـصـحـيــة عـلــى ه ــذه ال ـت ـج ــارب .ول ـكــن أيـضــا
بغية الــوصــول إل ــى نـتــائــج دقـيـقــة وسريعة
ب ـص ــورة أك ـبــر م ــن امل ـس ـت ـح ـضــرات الــدوائ ـيــة
العادية ،بما في ذلك التي تعالج أو تقي من
أمراض ربما تفوق كورونا خطرًا ،لكنها أقل
انتشارًا وليست وبائية.
وتعد مصر وفقًا لتقديرات معاهد الصحة
األم ـي ــرك ـي ــة واألوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ث ــان ــي أكـ ـب ــر دول ــة
أف ــري ـق ـي ــة اس ـت ـض ــاف ــة ل ـل ـت ـج ــارب ال ـســريــريــة
بعد جـنــوب أفــريـقـيــا ،ومــن أكـثــر ال ــدول التي
اسـتـخــدمــت الخ ـت ـبــارات األدوي ـ ــة فــي الـشــرق
األوس ــط ،ليس فقط بسبب انخفاض تكلفة

الـبـحــث ،ولـكــن أيـضــا لكثافة أع ــداد املــرضــى،
من مختلف األعمار والـظــروف الصحية ،ما
يمثل قيمة علمية مضافة ،وسهولة منحهم
حوافز عالجية ومالية ،بسبب افتقار ماليني
املـصــريــن ملظلة تأمينية تتيح لـهــم الـعــاج
باملجان .ويجعل هذا األمر املشاركة في تلك
التجارب أم ـرًا إيجابيًا لشرائح عريضة من
امل ـح ـتــاجــن ،خ ـصــوصــا ف ــي ع ــاج األمـ ــراض
املزمنة واألورام التي يتكلف عالجها بمصر
مبالغ مالية باهظة.
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن ه ـنــاك تــزام ـنــا بني
إص ــدار السيسي لـلـقــانــون ومـطــالـبــة مصر
لعدد من شركات األدويــة العاملية ،التي لم
تطرح لقاحاتها وعالجاتها بشكل رسمي
حتى اآلن ،للمشاركة في التجارب السريرية
الخاصة بها ،مقابل الحصول على حصص
مــن تـلــك املـسـتـحـضــرات .وت ـح ــاول الـقــاهــرة
تــافــي ت ـك ــرار تـجــربــة ل ـقــاح «س ـي ـنــوفــارم»،
إذ أصـ ـب ــح ح ـج ــم ح ـص ــة م ـص ــر م ـن ــه ره ــن
امل ـســاعــدات اإلم ــارات ـي ــة ،وال ـق ـبــول الصيني
لعرض القاهرة الفتتاح خط إنتاج له داخل
مصر خالل الشهور الستة املقبلة ،على أمل
توفير حصص إضافية منه للتداول داخل
البالد .وتحاول وزارة الصحة واملخابرات
املصريتان حاليًا إقـنــاع مسؤولي الشركة
واملمولني الصينيني لتصبح القاهرة مركزًا
لتصنيعه وتوزيعه على مستوى أفريقيا.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن الـ ـق ــان ــون بـصـيـغـتــه
الـنـهــائـيــة ُيـخـفــف م ــن ال ـع ــودة لـلـمـخــابــرات
ال ـع ــام ــة ووزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ،ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت ت ـ ـنـ ــص ع ـل ـي ـهــا
صياغته األولــى منذ عامني ،فــإن األجهزة،
الـ ـت ــي ت ــوص ــف ف ــي م ـص ــر بـ ــ«الـ ـسـ ـي ــادي ــة»،
ستحتفظ بــدور كبير بشكل عــام فــي إدارة
هــذا النشاط العلمي .فالقانون ينص على
«اس ـت ـطــاع رأي ج ـهــاز امل ـخــابــرات الـعــامــة،
فــي ح ــال ال ـب ـحــوث ال ـتــي ت ـجــرى مــع جهات
أجـنـبـيــة والـ ــدراسـ ــات ال ـعــامل ـيــة امل ـش ـتــركــة»،
بـعــد الـحـصــول عـلــى «مــوافـقــة هيئة ال ــدواء
املصرية ،وموافقة واعتماد املجلس األعلى،

يتخوف المصريون من الخضوع للتجارب اإلكلينيكية (خالد دسوقي/فرانس برس)

حرصت الشركات المختصة
على وجود إطار تشريعي
منظم للتجارب
هناك مصطلحان
يتضمن القانون شرحًا
لهما في التعريفات

الحدث

مناورة الركن الشديد :قرار غزة في الميدان موحدًا
أكدت الفصائل
الفلسطينية في قطاع
غزة ،عبر المناورة
العسكرية المشتركة،
وحدة صفها ،بحيث
يكون القرار في الميدان
موحدًا ،وذلك بالتزامن
مع تهديد إسرائيلي
غزة ــ يوسف أبو وطفة

لـ ـس ــاع ــات اسـ ـتـ ـم ــرت امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة ال ـع ـس ـك ــري ــة
املـشـتــركــة للفصائل الفلسطينية فــي قطاع
غـ ــزة ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،وح ـم ـلــت اس ــم «الــركــن
الشديد» ،وهي األولى من نوعها فلسطينيًا،
وتحمل رسائل سياسية وعسكرية لالحتالل
اإلسرائيلي ،الذي يواصل حصاره وتهديده
لغزة ،إضافة إلى رسائل بالتمسك بالسالح،
ورفض كل اإلغراءات في ظل موجة التطبيع
م ــع االحـ ـت ــال .تـخـلــل املـ ـن ــاورة ،ال ـتــي ش ــارك
فيها  12جناحًا عسكريًا فلسطينيًا ،أبرزها
«كتائب القسام» الذراع العسكرية لـ«حماس»،
و«سرايا القدس» الذراع العسكرية لـ«الجهاد
اإلسالمي» ،والذراعان العسكريان للجبهتني
ال ـش ـع ـب ـيــة وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وأط ـ ــر عـسـكــريــة
محسوبة على حركة «فتح» ،وآخرون ،إطالق
صواريخ تجاه البحر في رشقات تجريبية.
وت ـ ــزام ـ ــن إط ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ م ـ ــع ت ـن ـف ـيــذ
تــدريـبــات تحاكي تـصــدي وح ــدات الفصائل
الفلسطينية لعمليات تسلل بــري تجريها
ق ــوات االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،بــاإلضــافــة إلى
تدريبات نفذتها عناصر الضفادع البشرية
بــالــذخـيــرة الـحـيــة ،حــاكــت خــالـهــا التصدي
لقوات البحرية اإلسرائيلية .وترافقت مناورة
«الركن الشديد» مع انتشار واضح لعناصر

من عدة وحــدات قتالية في مختلف املناطق
فــي غ ــزة ،بــاإلضــافــة إل ــى ال ـطــائــرات املـسـيــرة،
والـ ـت ــي ل ــم ت ـغ ــب ه ــي األخ ـ ـ ــرى ع ــن املـ ـن ــاورة
الكبرى ،إذ كانت حاضرة منذ اللحظة األولى
إلعالن انطالقها.
وأعـ ـ ـل ـ ــن مـ ـتـ ـح ــدث عـ ـسـ ـك ــري بـ ــاسـ ــم ال ـغ ــرف ــة
املشتركةّ ،في مؤتمر صحافي قبيل انطالق
امل ـنــاورة ،أنـهــا دفاعية ،مــؤكــدا على جهوزية
املقاومة للدفاع عن الشعب الفلسطيني في
ك ــل األحـ ـ ــوال وت ـح ــت ك ــاف ــة الـ ـظ ــروف .وش ـ ّـدد
ّ
على أن قيادة املقاومة «جــاهــزة لخوض أية
معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا ،ولن نقبل
بأن يتغول العدو على أهلنا» .وقال املتحدث
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ال ـ ـ ــذي غـ ـط ــى رأس ـ ـ ــه بــال ـكــوف ـيــة
ّ
الفلسطينية ،إن «سالحنا حــاضــر ،وقــرارنــا
ُ
مــوحــد فــي خــوض أيــة مــواجـهــة تـفــرض على
شعبنا فــي أي زمــان ومـكــان» .ووجــه حديثه
ّ
إلــى قـيــادة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ب ــأن عليها
ّ
أن ت ـ ــدرك بـ ــأن م ـج ــرد ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي م ـغــامــرة
ضــد الشعب الفلسطيني ستواجه بكل قوة
ووح ــدة ،وستحمل الكثير مــن املـفــاجــآت .أما
األجـهــزة األمنية الحكومية فــي غــزة التابعة
ل ـحــركــة «حـ ـم ــاس» فــان ـت ـشــر ع ـنــاصــرهــا فــي
مختلف املناطق فــي الـقـطــاع ،وأخـلــت جانبًا
من مقارها ،فيما أغلق الشريط الساحلي أمام
عمل الصيادين حتى انتهاء املـنــاورة ،ومنع
ال ـنــاس مــن الــوصــول إل ـيــه .جـمــاهـيــريــا ،تابع
سكان القطاع باهتمام شديد هــذه املـنــاورة،
ال ـت ــي تـعـتـبــر ح ــدث ــا غ ـيــر م ـس ـبــوق بــالـنـسـبــة
لـهــم مــن نــاحـيــة الـعـمــل الـفـصــائـلــي املـشـتــرك.
ووثــق بعضهم جانبًا منها عبر نشر صور
وف ـيــديــوهــات عـبــر صـفـحــاتـهــم وحـســابــاتـهــم
املختلفة في مواقع التواصل االجتماعي.
وت ــزام ــن تـنـفـيــذ امل ـ ـنـ ــاورة م ــع زخـ ــم إعــامــي
غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق م ـ ــن قـ ـب ــل وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام،
خصوصًا التابعة للفصائل ،والتأكيد على
أهميتها ،وأنـهــا تحمل رســائــل ذات دالالت
سياسية لالحتالل واملحيط ،في ظل موجة
التطبيع الحاصلة واسـتـمــرار حـصــار غــزة.
وفــي الـسـيــاق ،قــال الـبــاحــث الفلسطيني في

الشأن العسكري رامي أبو زبيدة ،لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،إن امل ـق ــاوم ــة ت ـس ـت ـعــرض قــوتـهــا
العسكرية وقدراتها التي تمتلكها ،تزامنًا مع
تهديد وتوعد إسرائيلي ،أعقب سلسلة من
املناورات التي أجراها االحتالل خالل اآلونة
األخـ ـي ــرة .وأض ـ ــاف أن ه ــذه املـ ـن ــاورة تعطي
زخـمــا للمقاومة وتــوحــد الـجـهــود امليدانية،
باإلضافة إلى أنها ترفع الــروح املعنوية من
خــال العمل امليداني املشترك ،الــذي يتزامن
مع مواصلة حصار غزة ،ومحاولة تركيعها

شارك في مناورة
«الركن الشديد»
 12جناحًا عسكريًا

إلج ـ ـبـ ــارهـ ــا عـ ـل ــى الـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ـ ــن س ــاحـ ـه ــا.
وبحسب الباحث في الشأن العسكري ،فإن
مناورة املقاومة ركــزت على البعد الدفاعي
ولـ ـ ــم ت ـس ـت ـخ ــدم أيـ ـ ــا مـ ــن ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات
ال ـه ـجــوم ـيــة ،ع ـبــر سـلـسـلــة الـعـمـلـيــات الـتــي
ح ــاك ـت ـه ــا ،مـ ــن خ ـ ــال صـ ــد ال ـت ـس ـل ــل ال ـب ــري
والبحري وإطــاق الصواريخ تجاه البحر.
وب ــرأي ــه تـشـيــر املـ ـن ــاورة إل ــى ت ـطــور واض ــح
ف ــي ع ـمــل ال ـغــرفــة امل ـش ـتــركــة ال ـت ــي تــأسـســت
قبل قرابة عامني ،ومحاولة ملأسسة العمل
فـيـهــا ،عـبــر ال ـتــدريــب املـشـتــرك بــن عناصر
األذرع العسكرية املختلفة ،وزي ــادة العمل
املشترك ،عسكريًا واستخباراتيًا ،بما يخدم
امل ـقــاومــة .وال يـنـكــر أب ــو زب ـيــدة وج ــود قلق
ً
إســرائـيـلــي واض ــح مــن مـشــاركــة  12فصيال
عسكريًا ،على رأسها «سرايا القدس» الذراع
العسكرية لــ«الـجـهــاد» ،و«كـتــائــب القسام»
الـ ــذراع العسكرية ل ــ«ح ـمــاس» ،فــي مـنــاورة

أطلقت خالل المناورة صواريخ باتجاه البحر (محمود الهمص/فرانس برس)

مشتركة .واعـتـبــر أن هــذه امل ـنــاورة ستقلب
الرواية التي يحاول رئيس وزراء االحتالل
ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ت ـص ــدي ــره ــا لـجـبـهـتــه
الــداخـلـيــة ،والـتــي كــان يـحــاول فيها تثبيت
مـعــادلــة الـتـفــرد بـكــل فصيل فلسطيني من
دون حضور للفصيل اآلخر.
من جهته ،أشــار الكاتب واملحلل السياسي
مـصـطـفــى الـ ـص ــواف ،ف ــي حــديــث لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن املـ ـن ــاورة تـحـمــل رســائــل
ّ
موجهة للداخل والخارج .وأوضح أن الغرفة
املـشـتــركــة لـفـصــائــل امل ـقــاومــة تـهــدف لتأكيد
وح ــدة الـصــف ،وتـعــزيــز الـعــاقــة الفصائلية
امل ـش ـت ــرك ــة فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـت ـص ـع ـيــد
وال ـت ـهــدئــة ،بـحـيــث ي ـكــون ال ـق ــرار فــي امل ـيــدان
مــوح ـدًا بـعـيـدًا عــن الـتـفــرد .وامل ـن ــاورة تبعث
برسائل واضحة لالحتالل ،وفــق الصواف،
ّ
الــذي اعتبر أن املـقــاومــة قالت فيها إنها لم
تـعــد كـمــا كــانــت فــي ال ـســابــق ،وإن ـهــا تمتلك
مـ ــن ال ـ ـق ـ ــدرات ال ـع ـس ـك ــري ــة مـ ــا ي ـم ـك ـن ـهــا مــن
ردع ــه وص ــد أي ع ــدوان إســرائـيـلــي محتمل،
بــاإلضــافــة إلــى رســائــل ميدانية ذات دالالت
ع ـس ـك ــري ــة .وهـ ـ ــذه املـ ـ ـن ـ ــاورة ت ـح ـمــل رس ــائ ــل
للمحيط الـعــربــي ،خصوصًا فــي ظــل موجة
ال ـت ـط ـب ـيــع ال ـح ــاص ـل ــة مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وه ــي
تـحــاول ،عبر املشاركة الفصائلية الواسعة
ف ـي ـه ــا ،ت ــأك ـي ــد ت ـم ـســك املـ ـق ــاوم ــة بـســاحـهــا
ورفــض كــل التهديدات واإلغـ ــراءات ،بحسب
الصواف .وعن التحديات التي تواجه غرفة
العمليات املشتركة ،لفت إلى أن هذه املناورة
س ـت ـســاهــم ف ــي زيـ ـ ــادة الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون
امل ـش ـت ــرك ،وسـ ـت ــؤدي إل ــى مــأس ـســة حقيقية
للغرفة املشتركة على صعيد اتـخــاذ القرار
وطبيعة الرد ،وكثافة الرد على أي عدوان أو
ً
تصعيد إسرائيلي مستقبال.
ُ
ويـعـتـبــر ال ـقــرار املـشـتــرك عسكريًا أح ــد أبــرز
التحديات التي كانت تشكل موضع خالف
فصائلي خالل السنوات املاضية ،خصوصًا
فــي ملف املصالحة الفلسطينية ،حيث كان
يطرح أن يكون قــرار التهدئة والحرب تحت
إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

في حال البحوث الطبية اإلكلينيكية ،التي
تشمل استخدام ُمركبات دوائية مستحدثة،
أو بيولوجية ،أو دواعي استعمال جديدة،
أو أشكال أو مستلزمات ،أو أجهزة طبية لم
تستخدم فــي جـســم اإلن ـســان مــن قـبــل ،ولــم
تحصل على اعتماد الجهات الدولية ،مثل:
منظمة الغذاء والدواء األميركية ،أو منظمة
ال ـطــب األوروبـ ـي ــة ،عـلــى أن ت ـجــرب فــي دول
مرجعية في ذات الوقت».
ك ـم ــا ت ــم ت ـع ــدي ــل ت ـش ـك ـيــل امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
ملـ ــراج ـ ـعـ ــة أخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث ال ـط ـب ـي ــة
اإلكلينيكية ليصبح تابعًا لرئيس الوزراء،
وسيضم ثالثة من أعضاء هيئات التدريس

في الجامعات ،واثنني من الباحثني باملراكز
وامل ـع ــاه ــد وال ـه ـي ـئــات ال ـب ـح ـث ـيــة ،ومـمـثـلــن
لـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة ،وم ـم ـث ــل ل ـك ــل م ــن وزارة
الدفاع ووزارة الداخلية واملخابرات العامة
ومجلس الــدولــة ،وثــاث شخصيات عامة.
وسيكون لهذا املجلس أمانة عامة تتولى
الـقـيــام بما يكلفها بــه مــن مـهــام ،ويرأسها
أم ــن ع ــام يـتـفــرغ لـعـمـلــه .ويـمـنــح الـقــانــون
لهيئة الــدواء املصرية اختصاصات مهمة،
أسـ ــوة بـهـيـئــة الـ ـغ ــذاء وال ـ ـ ــدواء األم ـيــرك ـيــة،
مثل تقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل
اإلكلينيكية وخــالـهــا ،واملــراجـعــة العلمية
ل ـل ـم ـس ـت ـح ـضــر ال ـ ــدوائ ـ ــي أو ال ـب ـي ــول ــوج ــي،

وذلــك قبل البدء في إجــراء البحوث الطبية
اإلكلينيكية .ويسمح لها بتقييم املخطط
ال ـب ـح ـث ــي والـ ـتـ ـع ــدي ــات الـ ـت ــى تـ ـ ــرد ع ـل ـيــه،
ومراجعة املستندات الخاصة باملستحضر
محل البحث الطبي ،وذلك بقصد التأكد من
تحقيق املمارسة الطبية الجيدة للتصنيع
والتداول والحفظ ،والتفتيش على الجهات
الـبـحـثـيــة ال ـتــي ي ـجــرى بـهــا الـبـحــث الطبي
اإلكلينيكي والجهات ذات الصلة ،بغرض
التحقق من املمارسة الطبية الجيدة.
وهـ ـ ـن ـ ــاك م ـص ـط ـل ـح ــان ي ـت ـض ـم ــن الـ ـق ــان ــون
شــرحــا مقتضبًا لهما فــي التعريفات ،لكن
ـاف فــي م ــواده،
لــم يتم تفصيلهما بشكل ك ـ ٍ

عـلــى الــرغــم مــن اعـتـبــارهـمــا مــن أســاسـيــات
نشاط التجارب السريرية العاملية .أولهما
امل ـم ــارس ــة الـطـبـيــة ال ـج ـي ــدة ،وال ـت ــي عـ ّـرفـهــا
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ب ــأنـ ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن امل ـ ـبـ ــادئ
واملـعــايـيــر املـتـعــارف عليها دولـيــا ومحليًا
التي تطبق بشأن تخطيط ،وإدارة ،وتنفيذ،
وم ــراق ـب ــة ،وت ــدق ـي ــق ،وت ـس ـج ـيــل ،وتـحـلـيــل،
وتـ ـق ــري ــر ال ـب ـح ــث الـ ـطـ ـب ــي ،ب ـق ـص ــد تــوف ـيــر
الثقة في تمتع البيانات والنتائج املعلنة
للبحث باملصداقية والدقة وصــون سالمة
املـبـحــوثــن املـتـطــوعــن وحـقــوقـهــم وســريــة
بياناتهم مــن أي س ــوء .وثانيهما املوافقة
املـسـتـنـيــرة ،وال ـت ــي عــرفـهــا ال ـقــانــون بأنها
الـتـعـبـيــر امل ـك ـتــوب امل ـب ـنــي ع ـلــى إرادة حــرة
وطواعية كاملة ،الذي يصدر عن الشخص
ذي األهلية ،ويتضمن موافقته الصريحة
توقيعًا ،وبصمه على املشاركة في البحث
الطبي اإلكلينيكي بعد إعــامــه وتبصيره
بجميع جوانب هذا البحث ،وعلى األخص
اآلث ــار أو األخ ـطــار املحتملة الـتــي قــد تؤثر
على قراره باملشاركة .وتصدر هذه املوافقة
من املمثل القانوني له.
وذكـ ــرت امل ـص ــادر أن ــه سـيـسـتـعــان ب ـعــدد من
ال ـقــوانــن األج ـن ـب ـيــة ،واالت ـفــاق ـيــات الــدول ـيــة،
ل ــوض ــع شـ ــروط تـحـقــق امل ـم ــارس ــات الـجـيــدة
واملوافقة املستنيرة في الالئحة التنفيذية،
التي من املقرر إصــدارهــا خــال ثالثة أشهر.
كـمــا تضمن الـقــانــون تـعــديــل جــريـمــة إخــراج
عينات مصرية للتحليل في الخارج ،لتنص
املـ ــادة الـعـقــابـيــة عـلــى أن «ي ـعــاقــب بالحبس
وب ـغــرامــة ال تـقــل عــن  500أل ــف جـنـيــه (نـحــو
 32ألف دوالر أميركي) وال تزيد على مليون
جنيه ،أو بــإحــدى هاتني العقوبتني ،كــل من
ســاهــم بــأي ص ــورة كــانــت فــي خ ــروج عينات
بـ ـش ــري ــة ت ـس ـت ـخ ــدم ف ـ ــي األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـط ـب ـيــة
اإلكلينيكية أثناء إجرائها ،أو بعد انتهائها،
دون الحصول مسبقًا على املوافقات املتطلبة
وفقًا ألحكام القانون».
وك ـ ــان ال ـس ـي ـســي ق ــد اعـ ـت ــرض ع ـلــى تضمني
مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون حـ ـظ ــر ت ـح ـل ـي ــل ع ـي ـنــات
املـصــريــن فــي ال ـخ ــارج ،وأن يـنــص الـقــانــون
على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب
عـلـيــه عـقــوبــات سـجــن وغ ــرام ــة ،حـتــى ال يتم
العبث بالجينات املصرية .وقال ،في خطابه
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للبرملان ،إن الجينات املصرية تمت دراستها
بواسطة عــدد مــن الـجـهــات ،ومنها مؤسسة
أمـيــركـيــة .كما يــوجــد  10مــايــن مـصــري في
الخارج يمكن بسهولة الحصول على عينات
م ــن ج ـي ـنــات ـهــم .وأش ـ ــار إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـنــص
يتناقض مع تحفيز الجامعات على البحث،
وإج ـ ــراء ال ـب ـحــوث امل ـش ـتــركــة ،كـمــا أن إرس ــال
ال ـع ـي ـنــات يـتـيــح ال ـف ـحــص بــأج ـهــزة ال تـكــون
متوفرة محليًا.
وم ـ ــرت مـ ـح ــاوالت إصـ ـ ــدار ق ــان ــون لتنظيم
ال ـت ـج ــارب ال ـس ــري ــري ــة ب ـم ــراح ــل غــري ـبــة عن
السياق املعتاد إلص ــدار الـقــوانــن فــي عهد
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،وال ـ ـتـ ــي فـ ــي الـ ـغ ــال ــب ال ت ـطــول
م ـنــاق ـشــات ـهــا ،وال ت ـب ــدو ب ـشــأن ـهــا خــافــات
واسعة بني أجهزة الحكم .وكانت الحكومة
قد وضعت ُمشروع قانون في العام ،2017
ون ـ ــوق ـ ــش وأقـ ـ ـ ـ ــر م ـن ـت ـص ــف  ،2018وس ــط
اعتراضات علمية واسعة ،ليرفض السيسي
إق ــراره فــي أكتوبر/تشرين األول مــن العام
نـ ـفـ ـس ــه .ث ـ ــم ت ـ ــراخ ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة وم ـج ـلــس
ال ـنــواب فــي عــاج املـشــاكــل وإق ــرار املـشــروع
منذ ذلــك الوقت ،حتى نهاية أغسطس/آب
املاضي ،عندما وافقت على مشروع معدل
يتضمن االسـتـجــابــة ملــاحـظــات السيسي،
فــي عـجــالــة ال تـعـكــس ط ــول ف ـتــرة االنـتـظــار
ال ـتــي ط ــرأت خــالـهــا الـجــائـحــة ،وزادت في
ظلها حاجة املجتمع لضمانات تشريعية
للتجارب السريرية.
وكان االعتراض األساسي على املشروع في
ال ــدوائ ــر الـعـلـمـيــة عـلــى خـلـطــه ب ــن األب ـحــاث
العلمية والطبية التي تتم ملصلحة جامعات،
أو معاهد ،في مصر والخارج ،والتي تهدف
ل ـل ـت ـعــرف ع ـل ــى أسـ ـب ــاب األم ـ ـ ـ ــراض ون ـتــائــج
العقاقير ،وبــن التجارب الدوائية التي تتم
لحساب شركات أدويــة شهيرة ،خارج مصر
بــاألســاس ،والتي تهدف للتأكد من مطابقة
ال ـن ـتــائــج امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى ال ـع ـق ــار ل ـل ــدراس ــات
الـنـظــريــة وال ـت ـج ــارب ال ـســابــق إج ــراؤه ــا في
مناطق أخــرى مــن الـعــالــم ،تمهيدًا العتماده
والـسـمــاح ب ـتــداولــه .أم ــا السيسي فـكــانــت له
مآخذ أخــرى على املـشــروع ،مثل املــواد التي
تتضمن نصوصًا تشترط مــوافـقــة املجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـج ــام ـع ــات واملـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ال ـع ــام ــة
والهيئات الرقابية على بــروتــوكــول البحث
والتفتيش عليه .ونظرًا ألن األبحاث الطبية
تشمل رسائل املاجستير والدكتوراه والحرة
واملمولة فــي كليات الطب البشري والعلوم
وال ـص ـي ــدل ــة ،فـ ــإن هـ ــذا ي ـع ـنــي وج ـ ــود أعـ ــداد
ه ــائ ـل ــة ك ــل ش ـه ــر يـسـتـحـيــل م ـع ـهــا مـتــابـعــة
جميع األبحاث .كما اعترض على انخفاض
ع ــدد ممثلي الـجــامـعــات املـصــريــة واملـعــاهــد
في املجلس األعلى للبحوث الطبية ،املتمثل
في أربعة فقط من أصــل  ،15مع العلم أن 97
ف ــي امل ــائ ــة م ــن األب ـح ــاث الـعـلـمـيــة ت ـجــرى في
الجامعات واملعاهد التابعة للتعليم العالي.
واعترض أيضًا على أن يتولى األمانة العامة
لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى رئ ـي ــس اإلدارة املــركــزيــة
للعلوم الطبية في وزارة الصحة ،مع العلم
ً
أن الــوزارة ال تمثل إال جــزءا ضئيال جـدًا من
مـجـمــل ه ــذه األب ـح ــاث ف ــي م ـصــر .واع ـتــرض
السيسي كذلك على أن تكون املواد العقابية
من املادة  28إلى املادة  35مشددة ،وال تأخذ
ف ــي ع ــن االع ـت ـب ــار طـبـيـعــة ال ـب ـحــث الـعـلـمــي،
وتعتبر املـخــالـفــات مـتـســاويــة بـغــض النظر
عن طبيعة وتصميم البحث ،ما يحدث خوفًا
شديدًا لدى الباحثني ،ويتسبب في إعراضهم
عن البحث العلمي.

خاص

كورونا مصر :توصيات حكومية لالستعانة بالجيش
تسعى اللجان العاملة
على خط مواجهة
فيروس كورونا في
مصر لالستعانة بالجيش
لمواجهة التفشي
المتسارع للوباء
القاهرة ـ العربي الجديد

طالبت وزارة الصحة املصرية ،خالل اجتماع
الـلـجـنــة الـعـلـيــا ألزمـ ــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا يــوم
األح ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ،بـ ــدخـ ــول الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
ووزارة الـتـعـلـيــم الـعــالــي بـكــامــل إمكاناتهما
في مجال الرعاية الصحية العاجلة ملصابي
كــورونــا .وهــو مــا كشفته مـصــادر مطلعة في
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ووزارة الـصـحــة لــ«الـعــربــي
الجديد» ،مشيرة إلى أن االجتماع استعرض
إحصائيات حــول عــدم قــدرة وح ــدات العناية
امل ــرك ــزة عـلــى اسـتـيـعــاب امل ـصــابــن املسجلني
ف ــي املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة واملـسـتـشـفـيــات
الـجــامـعـيــة الـقـلـيـلــة ،ال ـتــي دخ ـلــت حـيــز العمل
خ ــال امل ــوج ــة ال ـثــان ـيــة م ــن ال ــوب ــاء .وأضــافــت
املصادر أن اللجان التنسيقية املكلفة متابعة
ال ــوض ــع الــوبــائــي أوص ــت ب ـض ــرورة التفعيل
الـعــاجــل للمستشفى امل ـيــدانــي ،ال ــذي ّ
جهزته
الـقــوات املسلحة فــي أرض املـعــارض الجديدة
فــي الـتـجـ ّـمــع الـخــامــس شــرقــي ال ـقــاهــرة ،وهــو
مستشفى افـتـتـحــه رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة عبد
الفتاح السيسي في يونيو /حزيران املاضي،
من دون استضافة أي مصاب من خارج ضباط
وأف ـ ـ ــراد الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة وأسـ ــرهـ ــم .وذكـ ــرت
املصادر أن هذه التوصية ُ
ووجهت بتحفظ من
املخابرات العامة ،التي ما زالت تعتبر أنه من
ّ
يتسبب إعالنها
املبكر اتخاذ خطوات يمكن أن
ف ــي إح ـ ــداث ح ــال ــة م ــن «الـ ــذعـ ــر» ف ــي ال ـش ــارع
املصري .وتجاهلت في هذا السياق املالحظات

العامة في كل املحافظات تقريبًا ،حول الزيادة
املطردة في أعــداد اإلصابات والوفيات ،سواء
م ــن ال ـح ــاالت ال ـتــي ت ــم تشخيصها كمرضى
كورونا أو من دون تشخيص .وارتفعت نسبة
الـحــاالت املسجلة املعلنة يوميًا بشكل كبير،
ّ
مع أنها تبقى أقل بكثير عن األعداد الحقيقية
الـتــي تــرصــدهــا الحكومة بـطــرق ع ــدة ،ومنها
ال ـن ـم ــوذج االف ـت ــراض ــي امل ـح ــدث الـ ــذي تطبقه
اللجنة التنسيقية العلمية ،وع ــدد الــوفـيــات
املـسـجـلــة ف ــي م ـكــاتــب ال ـص ـحــة ع ـلــى مـسـتــوى
الـجـمـهــوريــة ،والـتـحــالـيــل غـيــر املــركــزيــة التي
تجرى في املعامل الخاصة.
وأوضحت املصادر أن من املؤشرات الخطيرة
ال ـت ــي رصــدت ـهــا ل ـج ــان مـتــابـعــة مستشفيات
العزل والـصــدر والحميات في األيــام العشرة
األخ ـ ـيـ ــرة انـ ـخـ ـف ــاض م ـت ــوس ــط الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
يقضيه مـصــاب كــورونــا فــي وح ــدات العناية
املــركــزة بتلك املستشفيات .وع ــددت املـصــادر
أس ـ ـبـ ــاب ذلـ ـ ـ ــك ،ومـ ـنـ ـه ــا ال ـت ـس ـج ـي ــل امل ـت ــأخ ــر
لــإصــابــات وع ــدم إج ــراء الـتـحــالـيــل املطلوبة
م ـب ـك ـرًا ،خـصــوصــا فــي امل ـحــاف ـظــات واملـنــاطــق
ال ـش ـع ـب ـي ــة .ومـ ـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب أيـ ـض ــا ص ـعــوبــة
اس ـت ـي ـعــاب ج ـم ـيــع الـ ـح ــاالت ال ـخ ـط ـيــرة الـتــي
ُ
ت ـح ـ ّـول بـشـكــل مــرك ــزي إل ــى املـسـتـشـفـيــات في
املناطق التابعة لها جغرافيًا ،بسبب ضعف
ال ـطــاقــة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة واس ـت ـم ــرار انـخـفــاض
ك ـم ـيــات أس ـط ــوان ــات األك ـس ـج ــن امل ـت ــاح ــة في
املستشفيات الحكومية منذ منتصف الشهر
الـحــالــي ،حتى بعد زي ــادة الـضــخ والتصنيع
وفقًا ملا أعلنته وزارة الصحة في وقت سابق.
وأشـ ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أنـ ــه وف ـق ــا لـلـنـمــوذج
ال ـخــاص ب ــاألع ــداد املـتــوقـعــة لـلـمـصــابــن ،فــإن
عدد اإلصابات حاليًا تخطى  28ألفًا .وهو رقم
قــريــب مـمــا ك ــان متوقعًا فــي منتصف الشهر
الـحــالــي ،بـنــاء عـلــى ع ــدد اإلص ــاب ــات الرسمية
امل ـس ـج ـلــة ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ،وع ـ ــدد الـنـتــائــج
اإلي ـجــاب ـيــة ف ــي امل ـعــامــل امل ــرك ــزي ــة وال ـخــاصــة،
وح ــاالت االشـتـبــاه املسجلة فــي املستشفيات
الحكومية والخاصة ،ومتوسط عدد التحاليل
التي كان من املفترض إجراؤها قياسًا بحاالت

أعراض الموجة الثانية من تفشي الفيروس أضعف من الموجة األولى ()Getty

لن تبلغ مصر
ذروة الموجة الثانية إال
في شهر فبراير
ُ
ُ
االشتباه تلك .وتمثل كل هذه الحاالت خمس
إجمالي الحاالت املصابة املوجودة في الشارع،
فــي مـحــاكــاة قريبة لـنـمــاذج افـتــراضـيــة أخــرى
ـدد مــن ال ــدول ،خصوصًا
عــديــدة متبعة فــي ع ـ ٍ
أمل ــانـ ـي ــا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا وفـ ــرن ـ ـسـ ــا .وأوضـ ـح ــت
املصادر أنه بعد أسبوعني من بدء االستنفار
في املوجة الثانية ،أظهرت املؤشرات الحالية
أن م ـصــر رب ـم ــا ل ــن ت ـب ـلــغ ذروة هـ ــذه املــوجــة
إال فــي فـبــرايــر /شـبــاط املـقـبــل ،خـصــوصــا إذا
استمرت اإلجــراءات الحكومية الضعيفة التي
يتمادى النظام فيها ،على خلفية التخوف من
التأثيرات السلبية اقتصاديًا وسياحيًا .وكان
اجـتـمــاع اللجنة العليا لــأزمــة قــد أسـفــر عن

اتخاذ قرارات اعتبرها مراقبون أضعف بكثير
من التصدي للوضع الوبائي الحالي ،متمثلة
في االكتفاء بإلغاء االحتفاالت بمناسبة رأس
السنة واتخاذ إجراءات الغلق ألي منشأة تقوم
بتنظيم أي احتفالية .كذلك دعــت اللجنة إلى
وق ــف الـفـعــالـيــات واالح ـت ـفــاالت واملـهــرجــانــات
واإلغ ــاق الـكــامــل ل ــدور املـنــاسـبــات ،مــع فرض
غـ ــرامـ ــة فـ ــوريـ ــة تـ ـب ــدأ مـ ــن  50ج ـن ـي ـهــا (3.18
دوالرات) لألفراد الذين ال ُيطبقون اإلجــراءات
االحـتــرازيــة فــي املــواصــات الـعــامــة ،وغــرامــة 4
آالف جنيه ( 254.6دوالرًا) مع إغــاق املنشأة
ملدة أسبوع ،لألماكن التي ال تلتزم باإلجراءات
االحترازية ،وذلك ابتداء من األحد املقبل.
وسبق ملصادر حكومية أن ذكرت منذ شهرين
ّ
ّ
أن الـنـقــاشــات الـتــي دارت فــي الـلـجـنــة عطلت
اهتمام ا ّل ــوزراء بما جــاء فــي تقارير الصحة،
التي تحذر من كارثة إذا ما توحشت مؤشرات
املوجة الثانية من الوباء .ودعــا ممثلو وزارة
الــداخـلـيــة وامل ـخ ــاب ــرات إل ــى ضـ ــرورة التعامل
«ب ــروي ــة» م ــع امل ــواط ـن ــن وأص ـح ــاب املـصــالــح
االقتصادية ،تحسبًا إلمكانية حدوث انفجار

اجـتـمــاعــي ،نتيجة ضـعــف املــداخ ـيــل وحــاجــة
املواطنني للوظائف ،والعمل في أشغال عدة
ّ
تضرر بعض القطاعات
يوميًا ،وتطرقوا إلى
مــن ف َـتــرة الـتــوقــف األول ــى بسبب ال ــوب ــاء ،ولــم
تتعاف حتى اآلن مــن آثــار ضعف امل ــوارد ،بل
ازدادت قــرارات فصل واستبعاد مئات اآلالف
من العمال املؤقتني ،ال سيما مع تزامن فترة
التوقف وتفشي الــوبــاء مــع ق ــرار وقــف البناء
على مستوى الجمهورية ،الــذي استمر حتى
األس ـبــوع األخ ـيــر مــن شـهــر نــوفـمـبــر /تشرين
ال ـثــانــي امل ــاض ــي .كــذلــك دخ ــل عـلــى ال ـخــط في
امل ـن ــاق ـش ــات وزراء امل ـج ـم ــوع ــة االق ـت ـص ــادي ـ ّـة،
تحديدًا وزير املالية محمد معيط ،الذي حذر
م ــن ان ـت ـكــاســة ك ـب ــرى ف ــي ح ـجــم ت ــدف ــق الـنـقــد
األجنبي اليومي ،وقدرة الحكومة على التعامل
مع آثــار األزمــة .وذكــر خصوصًا مسألة فرض
التدابير ،من بينها وقف الرحالت الجوية أو
تقييد االنتقال بني املدن الساحلية على البحر
األح ـمــر وال ـقــاهــرة واألق ـصــر وأسـ ــوان ،وحتى
وقف االحتفاليات الثقافية والفنية ،من بينها
مهرجانا املوسيقى العربية القاهرة والجونة
السينمائيان الــدولـيــان ،بسبب ظـهــور أعــداد
كبيرة من اإلصابات وحاالت االشتباه.
ووفـ ــق ت ـقــريــر م ــن الـلـجـنــة الـعـلـمـيــة ملـكــافـحــة
ك ــورون ــا ،سـبــق أن نـشــرت «الـعــربــي الـجــديــد»
تـفــاصـيـلــه ،ف ــإن امل ــوج ــة الـثــانـيــة تـخـتـلــف عن
األولـ ـ ـ ـ ــى ،فـ ــاإلصـ ــابـ ــات تـ ـب ــدو أكـ ـث ــر وأسـ ـ ــرع
انـتـشــارًا ،مما سينعكس فــي ارتـفــاع األع ــداد.
ك ـمــا أن ال ــوف ـي ــات بــاتــت أك ـثــر ق ـيــاســا بـبــدايــة
املــوجــة األول ــى ،ولكن فــي الــوقــت نفسه تتسم
األع ـ ـ ـ ـ ــراض ب ــأنـ ـه ــا خ ـف ـي ـف ــة ومـ ـت ــوسـ ـط ــة فــي
مجملها ،إذا مــا قيست ب ــاألع ــراض الـســائــدة
فــي املــوجــة األول ــى .وتستند اللجنة العلمية
في هذا االستنتاج إلى زيادة أعداد املتعافني
سريعًا من املصابني املسجلني ،وعدم وصول
الـحــاالت املسجلة إلــى املستشفيات بالكثافة
ال ـت ــي ك ــان ــت عـلـيـهــا ف ــي ش ـه ــري م ــاي ــو /أي ــار
ويونيو /حزيران املاضيني ،واستقرار حالة
معظم ال ـحــاالت املسجلة املــوجـهــة إلــى العزل
املنزلي وعدم تفاقمها.
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حزمة من األهداف السياسية بينها استدراج مشاركة
األحزاب والقوى المختلفة

السلطة واالنتخابات المبكرة في الجزائر
ما إن أعلن الرئيس
الجزائري عبد
المجيد تبون ،عن
التوجه إلجراء
انتخابات نيابية
ومحلية مبكرة،
حتى سارعت
السلطة إلى العمل
على استدراج
القوى السياسية
واألحزاب للمشاركة
في هذه االنتخابات
المتوقعة
قبل إبريل/نيسان
المقبل ،وتبتغي
منها السلطة
تحقيق حزمة من
األهداف السياسية،
فضًال عن المضي
بمشروع تبون
السياسي

الجزائر ـ عثمان لحياني

تـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـرع ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر
ال ـخ ـط ــى ل ـح ــث الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
وامل ــدن ـي ــة ع ـلــى ال ــدخ ــول م ـب ـك ـرًا في
أجـ ـ ــواء االن ـت ـخ ــاب ــات ،م ـنــذ أن أمـ ــر الــرئ ـيــس
عـبــد املـجـيــد ت ـبــون قـبــل أس ـبــوعــن بتجهيز
قــانــون االنتخابات الـجــديــد ،تمهيدًا إلجــراء
انـتـخــابــات نـيــابــة ومحلية مـبـكــرة .ويــاحــظ
تكثيف املسؤولني الحكوميني تصريحاتهم
ب ـشــأن ه ــذه االن ـت ـخــابــات والـتـعـهــد بـضـمــان
ن ــزاه ـت ـه ــا ،الس ـ ـتـ ــدراج األح ـ ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة
لالنخراط في معتركها.
وتبرز أسئلة كثيرة حول دوافع إقدام السلطة
على طــرح مشروع انتخابات نيابية مبكرة
في الجزائر .غير أنه إضافة إلى كونها إحدى
االلتزامات السياسية التي تعهد بها تبون
ـوارات
خالل تسلمه السلطة ،وفي سلسلة حـ ُ ّ
صحافية أجــراهــا مـبــاشــرة بـعــد ذل ــك ،تمثل
هذه االنتخابات املتوقعة قبل نهاية إبريل/
نـيـســان امل ـق ـبــل ،رهــان ــا تـبـتـغــي مـنــه السلطة
ت ـح ـق ـي ــق ح ــزم ــة مـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـس ـيــاس ـيــة
البالغة األهمية ،واملتعلقة بمشروع اإلصالح
السياسي والدستوري الــذي يقترحه تبون،
ورسم توازنات جديدة تساعد على ذلك ،بما
فيها نـقــل ال ـحــراك الشعبي مــن ال ـشــارع إلــى
الـبــرملــان ،حيث تتوفر اإلمكانية السياسية
للسيطرة على املواقف واملكونات املعارضة
في الغالب.
وت ـش ـيــر ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـع ـط ـيــات الـسـيــاسـيــة
ّ
إل ــى أن تـبــون قــد يعمد ســريـعــا إل ــى تنفيذ
خـطــوتــن مـهـمـتــن .ال ـخ ـطــوة األول ـ ــى إلـغــاء
العتبة االنتخابية (ضمن قانون االنتخابات
الجديد املـقــرر اإلع ــان عنه قريبًا) لضمان
أكبر مشاركة من القوى السياسية والقوائم
ّ
امل ـس ـت ـق ـل ــة ،نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذه املـ ـش ــارك ــة
سـتــوســع فــي املـقــابــل وتـحـفــز عـلــى مشاركة
أكـبــر لـلـنــاخـبــن ،وبــالـتــالــي ت ـفــادي هاجس
املقاطعة والعزوف االنتخابي ،كالذي حدث
بشكل غير مسبوق في االستفتاء الشعبي

على الدستور في األول من شهر نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي.
وقــد تأتي هــذه الخطوة استجابة ملطالبات
أح ـ ــزاب سـيــاسـيــة عـ ــدة ،ال سـيـمــا ت ـلــك الـتــي
أخفقت في الحصول على مستوى أربعة في
املائة من األصوات في آخر انتخابات سابقة،
ما سيتيح لها الدخول بسهولة في املنافسة

االنتخابية املقبلة ،من دون أن تكون قوائمها
املرشحة مضطرة للحصول على توقيعات
مــن الـنــاخـبــن .وتـعـتـبــر ه ــذه األح ـ ــزاب ،ومــن
ب ـي ـن ـهــا «جـ ـي ــل جـ ــديـ ــد» و«جـ ـبـ ـه ــة ال ـن ـض ــال
ال ــوطـ ـن ــي» و«االت ـ ـ ـح ـ ــاد م ــن أج ـ ــل ال ـت ـن ـم ـيــة»
ّ
وغ ـيــرهــا ،أن اإلب ـقــاء عـلــى الـعـتـبــة سيحصر
املنافسة االنتخابية ،كما كان الوضع سابقًا،

بني األحزاب الكبيرة املهيمنة على املجالس
ّ
ويحد من مشاركة القوى الفتية،
املنتخبة،
وتلك التي نشأت بعد الحراك الشعبي .وفي
السياق ،اقترح رئيس حزب «صوت الشعب»،
ملـ ــن ع ـص ـم ــان ــي ،فـ ــي ن ـ ـ ــدوة ع ـق ــده ــا حــزبــه
األحــد املاضي ،تنظيم االنتخابات النيابية
واملحلية بالتزامن «لتشهد مشاركة قوية،

قد يعمد تبون لتنفيذ
خطوتين مهمتين لضمان
مشاركة واسعة
تراهن السلطة على
كسر التحالفات القائمة
بين قوى المعارضة

فإذا نظمتا في يوم واحد سنقلل من العزوف
ونساهم في رفع نسبة املشاركة».
ويـسـتــدعــي إن ـجــاز الـخـطــوة األول ــى مــن قبل
ال ـس ـل ـطــة ،خ ـطــوة ثــان ـيــة ،وه ــي اإلسـ ـ ــراع في
ال ـتــرخ ـيــص ل ـعــدد ه ــام م ــن األحـ ـ ــزاب الـفـتـيــة
ال ـتــي أنـشــأتـهــا ق ـي ــادات شــابــة ومـجـمــوعــات
منبثقة من الحراك الشعبي ،وذلك في سياق

طلب  12سنة سجنًا ألويحيى
طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ،وسط العاصمة
الجزائرية ،أمس ،عقوبة السجن  12عامًا في حق رئيس الحكومة السابق
أحمد أويحيى ،بتهم تتعلق بسوء استغالل الوظيفة وتبديد أموال
عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل األعمال محمد
بن فسيح .وتعد هذه القضية الخامسة من نوعها التي يالحق فيها
أويحيى بالفساد ،إذ كان قد واجه أربع قضايا فساد أخرى ،تخص أيضًا
استفادات غير قانونية لعدد من رجال األعمال.
تسعى السلطة لضمان مشاركة واسعة في االنتخابات (رياض كرامدي/فرانس برس)

تشجيع السلطة للشباب على االنخراط في
املـمــارســة السياسية ،وبـمــا يسمح بتجديد
املـ ـشـ ـه ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،ت ـمــاش ـيــا
م ــع ال ـش ـعــار امل ــرك ــزي الـ ــذي تـتـبـنــاه السلطة
الحالية «الجزائر الجديدة» و«أخلقة العمل
ّ
الـسـيــاســي» ،خـصــوصــا أن تـبــون تعهد بــأن
يتضمن قــانــون االنتخابات الـجــديــد ،بنودًا
املقدم على خوض
توفر الدعم املادي للشباب ِ
املنافسة االنتخابية.
وعن ذلك ،قال الباحث في الشؤون السياسية،
كمال حجام ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
ّ
إن «السلطة تدفع إلى تكثيف النقاش حول
االنـتـخــابــات املـسـبـقــة ،بـهــدف جــر كــل الـقــوى
الحزبية إلى هذا النقاش ،وقد بدأ ذلك يحدث
ّ
فـعـلـيــا .وأع ـت ـقــد أن األم ــر ال يـتـعـلــق بحاجة
السلطة إلى برملان جديد وتجديد مؤسسات
الــدولــة ،لـكــون الـبــرملــان الـحــالــي ال ــذي مــا زال
في عهدته سنة ونصف السنة (حتى مايو/
أيــار  )2022أكثر خدمة للسلطة ومــرونــة ،إذ
تـهـمــن عـلـيــه أح ــزاب ـه ــا .ول ـكــن األمـ ــر يتعلق
برغبة السلطة فــي تأكيد تمسكها بتنفيذ
خريطة الـطــريــق الـتــي أعلنها تـبــون منذ ما
قبل انتخابه ،وكــذلــك تـجــاوز كــل حديث عن
ّ
مبادرات حوار سياسي ،واعتبار أن الحوار
الــوح ـيــد ه ــو ع ـبــر ص ـنــاديــق االن ـت ـخ ــاب ــات».
ّ
وأضــاف حجام أن «هناك معطى ثالثًا يبدو
ّ
مهمًا ،وهو أن السلطة تريد أن توجه رسالة
ل ـلــداخــل وال ـخ ــارج بــوجــود س ـي ــرورة تغيير
سياسي طبيعية ،وأنــه ال وجــود ملا تصفها
املعارضات املختلفة بــاألزمــة السياسية في
البالد».
ّ
وت ــذه ــب قـ ـ ـ ــراءات س ـيــاس ـيــة أخـ ـ ــرى إل ـ ــى أن
ّ
السلطة تعتبر أن إجــراء انتخابات مسبقة،
سيسهم فــي نقل وتصدير معركة الشرعية
ُ
من جدار السلطة ،التي تتهم من قبل الشارع
السياسي بعدم حيازتها على الشرعية ،إلى
املعارضات السياسية التي سيفرض عليها
خــوض معركة الشرعية االنتخابية ،إضافة
إلى ّأن ّ
أي انتخابات تمثيلية مقبلة ،ستؤدي
إلى كسر التحالفات القائمة بني مجموعات
امل ـعــارضــة .وتــؤســس الـسـلـطــة ه ــذه املـقــاربــة
عـلــى تـجــربــة ســابـقــة حــدثــت ف ــي ع ــام .2014
ففي يونيو/حزيران من ذلــك العام ،توافقت
قوى املعارضة والشخصيات املستقلة على
أرضية انتقال ديمقراطي ،رفضت من خاللها
اإلقــرار بشرعية الرئيس حينها عبد العزيز
بوتفليقة (ك ــان قــد حــاز على والي ــة رئاسية
ّ
رابعة ،على الرغم من مرضه) ،وظــل تنسيق
امل ــواق ــف عــالـيــا ب ــن ه ــذه ال ـق ــوى ،لـكــن حــدثــا
واحدًا كان كافيًا لتفجير هذا التنسيق ،وهو
االنتخابات النيابية لعام  ،2017حني قررت
ك ـب ــرى أحـ ـ ــزاب امل ـع ــارض ــة املـ ـش ــارك ــة ،بينما
تمسكت ق ــوى أخ ــرى بــاملـقــاطـعــة ،وك ــان ذلــك
نهاية التنسيق السياسي ،وهو ما استفادت
منه السلطة.
ل ـك ــن ب ـع ــض الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـع ــارض ــة
تـ ـب ــدو ف ــي امل ـق ــاب ــل م ـن ـت ـب ـهــة إل ـ ــى ح ـســابــات
السلطة ،فـ«جبهة القوى االشتراكية» ،أقدم
أحـ ــزاب امل ـعــارضــة الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـجــزائــر،
كانت حذرت تبون مما وصفتها بـ«مغامرة
انتخابية» جديدة ،قبل إجراء حوار سياسي
يوفر الظروف املناسبة والقواعد األساسية
ملثل هذه االنتخابات ،كتنفيذ حزمة إجراءات
تهدئة ،وإطالق الناشطني املعتقلني ،وتحرير
اإلعالم والفضاء العام .وقد اعتبر السكرتير
األول لـلـحــزب ،يــوســف أوش ـيــش ،فــي مؤتمر
ّ
سياسي عقد قبل أسـبــوع ،أن «االنتخابات
لـيـســت أول ـيــة بــالـنـسـبــة ل ـل ـحــزب» .كـمــا أعلن
«حزب العمال» (اليساري) عن املوقف نفسه،
فيما طالبت حركة «مجتمع السلم» بحوار
س ـيــاســي ي ـس ـبــق أي اس ـت ـح ـقــاق ان ـت ـخــابــي.
غير أنــه ال ُيعرف ما إذا كانت هــذه األحــزاب
السياسية قادرة على الصمود في موقفها.

تقرير

«العدالة والتنمية» المغربي :أزمة تنظيمية وسياسية
يعيش حزب «العدالة
والتنمية» المغربي أزمة
داخلية ،جراء التباين
الشديد بين مواقف
هيئاته التنظيمية من
خطوة التطبيع مع
إسرائيل

الرباط ـ عادل نجدي

يقف حزب «العدالة والتنمية» ،قائد االئتالف
الـحـكــومــي ال ـحــالــي ف ــي امل ـغ ــرب ،ال ـي ــوم ،على
أعتاب مرحلة جديدة قد تدفع في اتجاه إعادة
الـنـظــر فــي مــرجـعـيـتــه ،وتــؤثــر عـلــى شعبيته
وح ـظ ــوظ ــه ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق ــات االن ـت ـخــاب ـيــة
امل ـ ـقـ ــررة ص ـي ــف  ،2021وس ـ ــط م ـ ـخـ ــاوف مــن
ّ
ت ـص ــدع داخـ ـل ــه ،ف ــي ظ ــل ت ـبــايــن امل ــواق ــف في
صفوفه من خطوة إعادة العالقات بني املغرب
وإسرائيل .ومنذ العاشر من ديسمبر/كانون
األول الحالي ،تــاريــخ إعــان العاهل املغربي
امل ـلــك مـحـمــد الـ ـس ــادس وال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي

تخوف من تأثير التطبيع على حظوظ الحزب االنتخابية (فاضل سنا/فرانس برس)

دونــالــد تــرامــب ،عــن االت ـفــاق عـلــى استئناف
الـ ـع ــاق ــات ب ــن املـ ـغ ــرب وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،يـعـيــش
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ع ـلــى ص ـف ـيــح ســاخــن،
جــراء تباين مواقف هيئاته التنظيمية التي
لــم تستفق بعد مــن صــدمــة خـطــوة التطبيع،
ب ــن م ــوق ــف راف ـ ــض ل ـهــا ع ـ ّـب ــرت ع ـنــه ك ــل من
الدعوية
حركة «التوحيد واإلصــاح» ،الذراع
ّ
لـل ـحــزب ،والـتـنـظـيــم الـشـبــابــي ،وآّخ ــر تجنب
إعــان مــوقــف صــريــح مباشر تمثل باألمانة
العامة للحزب.
وف ـي ـمــا وج ـ ــدت قـ ـي ــادة الـ ـح ــزب ،ال ـ ــذي يبني
عـقـيــدتــه الـسـيــاسـيــة مـنــذ نـشــأتــه عـلــى رفــض
ال ـت ـط ـب ـيــع ،ن ـف ـس ـهــا ف ــي م ــوق ــف م ـح ــرج أم ــام
قواعدها وال ــرأي الـعــام ،وهــي تصطدم بقرار
استئناف العالقات مع تل أبيب ،ألقى توقيع
األم ـ ــن ال ـع ــام ل ــ«ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،سعد
الــديــن العثماني ،بصفته رئيسًا للحكومة،
على اإلع ــان الثالثي بــن الــربــاط وواشنطن
وتــل أبـيــب ،بظالله على الـحــزب ،ووصــل إلى
ح ــد املـطــالـبــة بــإقــالـتــه وال ــدع ــوة إل ــى مؤتمر
استثنائي لإلطاحة به من على رأس الحزب.
ّ
وبــدا أن االرتباك سيد املوقف ،إذ لم يستطع
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ح ـســم مــوق ـفــه خشية
انـفـجــار األم ــور فــي ح ــال عـقــد بــرملــان الـحــزب
(املجلس الوطني) ،وهو ما كان مقررًا األحد
املاضي ،ولكن تم التراجع في آخر لحظة عن
الخطوة بدعوى أن «الوقت غير مناسب» لها،
وذلــك بالتزامن مــع حديث عــن تهديد األمــن
العام باالستقالة .وبقدر ما كــان إرجــاء عقد
املجلس الوطني من دون تحديد موعد جديد
ّ
لتنظيمه ،م ــرده إلــى أن مخرجات االجتماع
ّ
لم تكن لتسهم في الحل ،إال أن الثابت وسط
مــرحـلــة االرت ـب ــاك ه ــذه ،والـتـقــاطــع السياسي
ّ
والشعبي ،أن التوتر التنظيمي الــذي أحدثه

أرجأ الحزب عقد المجلس
الوطني فيه من دون
تحديد موعد جديد
استبعد قيادي في
الحزب أن يؤدي «زلزال
التطبيع» إلى تصدعه
التطبيع لن يتوقف ،وأن ما قبل هذه املرحلة
ليس كما بعدها بالنسبة للحزب اإلسالمي
ال ــذي ك ــان يـمـنــي الـنـفــس بـقـيــادة حـكــومــة ما
بعد انتخابات  ،2021في مؤشر على استمرار
عـنـفــوانــه الـسـيــاســي ال ــذي ب ــدأ مــع لحظة 20
فـبــرايــر/شـبــاط ( 2011النسخة املغربية من
ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي) وت ـ ــوج ب ـق ـي ــادة حـكــومـتــن
متتاليتني.
وإلى اآلن ،يبدو أن املساعي لتطويق ارتدادات
التطبيع على البيت الداخلي وتجنيب الحزب
انـعـكــاســات أزم ــة كـبـيــرة ،لــن تـكــون بــا ثمن.
فسواء راهنت قيادة «العدالة والتنمية» على
عامل الوقت المتصاص الغضب العارم الذي
يسود فــي قــواعــد الـحــزب وهيئاته املختلفة،
أم على تدخل األمــن العام السابق عبد اإلله
بنكيران ،للجم غضب املناصرين ومعارضي
ّ
خطوة التطبيع ،فإن واقع الحزب اليوم يشير
إلى أنه يعيش على إيقاع أزمة داخلية خانقة.
ومنذ إبعاد بنكيران عن رئاسة الحكومة في
 25م ــارس/آذار  2017وتشكيل حكومة سعد
ال ــدي ــن ال ـع ـث ـمــانــي ،والـ ـح ــزب ي ــواج ــه مـشــاكــل

داخ ـل ـيــة ،أصـبـحــت مــع م ــرور الــوقــت تتعمق
ّ
أكـثــر فــي ظــل تـبــاعــد اآلراء واملــواقــف وغـيــاب
أي مـ ـب ــادرة الحـ ـت ــواء ال ــوض ــع .وع ـل ــى الــرغــم
م ــن إطـ ــاق ال ـق ـي ــادة ال ـحــال ـيــة ح ـ ــوارًا داخـلـيــا
لــرأب الصدع الــذي أحدثه ما بــات يعرف في
املـغــرب بــ«الـبـلــوكــاج» ال ــذي أط ــاح ببنكيران،
ومحاوالتها املستمرة للتغطية على األزمــة،
إال أنـهــا لــم تفلح إلــى حـ ّـد اآلن فــي مسعاها،
ليأتي اتفاق استئناف العالقات بني املغرب
وإسرائيل ويزيد األزمة الداخلية للحزب.
ّ
وإذا ك ــان «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» قــد تـمــكــن من
تقديم نموذج سياسي فريد ،في قدرته على
الـتـنـظـيــم ال ـح ــزب ــي ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى وحــدتــه
الــداخـلـيــة فــي أصـعــب امل ــراح ــل الـتــي مــر بها،
إال أن ح ــدث الـتـطـبـيــع ي ـفــرض تـحــديــا كبيرًا
عليه في مواجهة األحزاب السياسية األخرى
التي تسعى للوصول إلى السلطة وتعارض
استمرار الحزب ذي التوجه اإلسالمي فيها.
ويسود تخوف في صفوف مناضلي الحزب،
الذي ارتبطت نجاحاته منذ نشأته في 1998
بفاعليته في إدارة أزماته الخارجية ،من أن
يؤثر قــرار التطبيع على شعبيته وحظوظه
في االستحقاقات االنتخابية املـقــررة صيف
 ،2021وســط خشية مــن تـصــدع داخـلــه جــراء
اسـتـقــاالت متوقعة فــي صـفــوفــه ،مــن دون أن
يصل األمر إلى حدوث انشقاق.
وت ـج ــد قـ ـي ــادة الـ ـح ــزب نـفـسـهــا أم ـ ــام مـفـتــرق
طرق من أجل إعادة ترتيب أوراقها باإلجابة
ع ــن سـ ــؤال رئ ـي ـســي ه ــو :ك ـيــف يـمـكــن لـحــزب
بمرجعية إسالمية ،التوفيق بني الشعارات
امل ـلــزمــة ال ـتــي رف ـع ـهــا م ـنــذ والدتـ ـ ــه ،وطبيعة
الدولة املغربية؟ وبعبارة أخــرى ،هل الحزب
مستعد للمشاركة فــي مؤسسات الــدولــة مع
تـحـ ّـمــل املـســؤولـيــة الـسـيــاسـيــة لـكــل ال ـق ــرارات

بحلوها ومرها ،أم أنه غير قادر على ّ
تحمل
كلفتها السياسية مــع مــا يقتضيه ذل ــك من
تموقع خارج البيت الحكومي؟
بــالـنـسـبــة لـعـضــو األم ــان ــة ال ـعــامــة لــ«الـعــدالــة
ّ
والتنمية» ،عبد العزيز أفتاتي ،فــإن املرحلة
الـجــديــدة الـتــي دخـلـهــا امل ـغــرب بـعــد التوقيع
على اتـفــاق التطبيع مــع إســرائـيــل «تقتضي
ً
تأهيال سياسيًا للحزب ،ومؤسسات جديدة
وق ـيــادة جماعية منسجمة ،وب ـلــورة مقاربة
على املــدى املتوسط ،وكــذلــك التفكير بهدوء
ملرحلة مواجهة املشروع الصهيوني» .واعتبر
ّ
أفتاتي في حديث مع «العربي الجديد» ،أن
«موقف املغاربة الرافض لكل أشكال التطبيع
م ــع ال ـك ـي ــان ه ــو امل ــؤط ــر ل ـل ـعــدالــة والـتـنـمـيــة
وباقي األحــزاب املغربية ،لكن مع االستماتة
فــي الــدفــاع عــن القضية الوطنية (فــي إشــارة
لـقـضـيــة ال ـص ـح ــراء) ،أي رص ـيــد ال ـت ــراك ــم في
شأن الحسم النهائي للنزاع املفتعل من قبل
ال ـجــزائــر ،لـكــن مــن دون أي الـتـبــاس بمسألة
رفض مقايضة القضية الوطنية باملوقف من
الكيان الصهيوني».
وف ـي ـم ــا اس ـت ـب ـعــد أف ـت ــات ــي أن ي ـ ــؤدي «زل ـ ــزال
ال ـت ـط ـب ـي ــع» إلـ ـ ــى تـ ـص ــدع ال ـ ـحـ ــزب وان ـ ـفـ ــراط
عـقــده ،مــؤكـدًا «ض ــرورة توفير قـيــادة الحزب
أرضـيــة مواجهة التطبيع واإلع ــداد للتأهيل
الـتـنـظـيـمــي» ،ق ــال أس ـتــاذ الـعـلــوم السياسية
فــي الـكـلـيــة مـتـعــددة الـتـخـصـصــات فــي ت ــازة،
ُإسماعيل حمودي ،إنه «من خالل ردود الفعل
امل ّ
عبر عنها علنًا إلــى حـ ّـد اآلن ،ملسنا وجود
غضب قوي بني قواعد الحزب وقياداته ،لكن
ح ـ ّـدت ــه ت ــراج ـع ــت تــدري ـج ـيــا ،خ ـصــوصــا بعد
حملة تــواصــل داخـلـيــة قــام بها األم ــن العام
ال ـســابــق لـلـعــدالــة والـتـنـمـيــة بــات ـجــاه هيئات
وط ـن ـي ــة وم ـح ـل ـيــة وإق ـل ـي ـم ـيــة ل ـل ـح ــزب ،عـلــى

رأس ـه ــا أع ـض ــاء ف ــري ــق األخ ـي ــر ف ــي ال ـبــرملــان.
وي ـش ـكــل أع ـض ــاء ه ــذه ال ـه ـي ـئــات ن ـحــو ثلثي
أع ـضــاء املـجـلــس الــوطـنــي لـلـحــزب» .وأض ــاف
ّ
حمودي ،في حديث مع «العربي الجديد» ،أن
قيادة «العدالة والتنمية نجحت ،مؤقتًا ،في
امـتـصــاص الـغـضــب ال ـحــزبــي ،وق ــد ســاعــدهــا
بنكيران على األقل إلى اآلن ،وذلك في انتظار
انـعـقــاد املـجـلــس الــوطـنــي ملـعــرفــة التوجهات
القائمة داخ ــل الـحــزب مما ج ــرى ،ومــا يمكن
أن يترتب عن ذلــك» .ورجح أن «تتراجع حدة
الغضب مع مرور الوقت ،إذ ّ
مر الحزب بوقائع
مشابهة ّ
رجح من خاللها مرجعيته الوطنية
ّ
ع ـل ــى م ــرج ـع ـي ـت ــه ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــذا ال ـت ــوج ــه
ّ
سيتعمق أكـثــر فــي املستقبل ،فنحن بصدد
حزب يتحول تدريجيًا من حزب ذي مرجعية
ً
إسالمية إلى حزب ذي مرجعية وطنية أوال».
وعن مدى انعكاس التطبيع على حظوظه في
االنتخابات املقبلة جراء األزمة التي يعيشها
حاليًا ،قــال حمودي« :هناك رأي معني داخل
ال ـح ــزب وخ ــارج ــه يــؤكــد أن م ــواق ــف ال ـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـيــة خـ ــال الـ ــواليـ ــة ال ـح ــال ـي ــة ب ـق ـيــادة
العثماني ،من قضايا الديمقراطية وحقوق
اإلنـ ـس ــان وأخـ ـيـ ـرًا الـتـطـبـيــع ،ق ــد تــؤثــر سلبًا
وبـشـكــل جــوهــري عـلــى قــاعــدتــه االنـتـخــابـيــة،
لـكــن ال ش ــيء يــدفــع إل ــى تــرجـيــح ه ــذا ال ــرأي،
كونه يتوقف كذلك على الطريقة التي سيبرر
بـهــا ال ـح ــزب تـلــك امل ــواق ــف ألع ـضــائــه أســاســا
ول ـق ــاع ــدت ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة» .وأضـ ـ ـ ــاف« :ح ـتــى
لــو افـتــرضـنــا أن تــأثـيــر املــوقــف مــن التطبيع
مرجح ،أتصور أنه سيكون محدودًا ،بالنظر
ّ
إلى عوامل عدة ،منها أن العدالة والتنمية ال
ي ــزال ال ـقــوة التنظيمية األول ــى حــزبـيــا ،وألن
غالبية املعارضني لقرار التطبيع ال يصوتون
في االنتخابات أساسًا».

فرنسا تأمر حفتر باالمتناع
عن األعمال العدائية
طرابلس ـ العربي الجديد

سـيـطــر ع ـلــى امل ـش ـهــد الـلـيـبــي ال ـحــديــث عن
موعد االنتخابات ،وســط تــراجــع عــن فكرة
سلطة تنفيذية جديدة ،تقود فترة تمهيدية
تفضي لالنتخابات ،مــن املـقــرر أن يفرزها
مـلـتـقــى الـ ـح ــوار ال ـس ـيــاســي ،ال ـ ــذي ال ي ــزال
االخ ـ ـتـ ــاف ي ـس ـي ـطــر ع ـل ــى أع ـض ــائ ــه ب ـشــأن
آليات اختيار هذه السلطة .ودعت باريس،
أمس الثالثاء ،اللواء الليبي املتقاعد خليفة
حفتر إلى «االمتناع عن استئناف األعمال
ال ـع ــدائ ـي ــة» ،وإلـ ــى «تــرك ـيــز ال ـج ـه ــود» على
إي ـجــاد حــل سـيــاســي .وق ــال مـتـحــدث باسم
وزارة الخارجية الفرنسية «ال حل عسكريًا
ف ــي لـيـبـيــا .األول ــوي ــة لتطبيق ات ـف ــاق وقــف
إط ــاق الـنــار ال ــذي تــم التوصل إلـيــه فــي 23
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول (املـ ــاضـ ــي) ،وال ــذي
يلحظ خ ــروج ال ـقــوات األجـنـبـيــة واملــرتــزقــة
األجانب ،كما استكمال العملية السياسية
ب ــإش ــراف األم ــم امل ـت ـحــدة» .وأعـلـنــت البعثة
األممية ،أول من أمس ،عن انعقاد االجتماع
الثاني للجنة القانونية املنبثقة عن ملتقى
الـ ـح ــوار ال ـس ـي ــاس ــي ،ع ـبــر تـقـنـيــة الـفـيــديــو
اليوم األربـعــاء ،لبحث القواعد التشريعية
وال ـقــانــون ـيــة ال ــازم ــة إلج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
نهاية العام املقبل .وكانت اللجنة القانونية،
الـتــي تضم  18عـضــوا مــن أعـضــاء امللتقى،
ب ــدأت األس ـبــوع املــاضــي ،أول اجتماعاتها
ب ـه ــدف ال ــوص ــول إلـ ــى تــرت ـي ـبــات قــانــونـيــة
ودس ـت ــوري ــة مـنــاس ـبــة لــان ـت ـخــابــات ،الـتــي
قرر ملتقى الحوار السياسي أن تجرى في
ديسمبر/كانون األول .2021
ورغ ـ ــم تـعـثــر ج ـ ــوالت الـ ـح ــوار ب ــن أع ـضــاء
املـلـتـقــى ،إال أن م ـص ــادر مـقــربــة مـنــه أك ــدت
أن البعثة األممية أبلغت األعـضــاء عزمها
استئناف جوالت الحوار بشكل مباشر في

السابع من الشهر املقبل ،لـ«حسم» الرؤية
ال ـخــاصــة بــاملــرحـلــة الـتـمـهـيــديــة واألج ـس ــام
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي سـ ـتـ ـق ــوده ــا .ورجـ ـح ــت
املصادر ،التي تحدثت لـ«العربي الجديد»،
أن تستمر الـجــولــة املـقـبـلــة ألك ـثــر مــن يــوم،
لـكـنـهــا نـقـلــت ع ــن ع ــدد م ــن أع ـض ــاء ال ـحــوار
استشعارهم تصميمًا مــن البعثة على أن
تـكــون الـجــولــة املقبلة هــي النهائية ،وسط
عــدة خ ـيــارات مـطــروحــة ،مــن بينها اإلبـقــاء
على الهياكل السياسية الحالية مع إعادة
ت ــرم ـي ـم ـه ــا ،وه ـ ــو م ــا ي ـ ــراه ع ـض ــو مـجـلــس
الـنــواب محمد عبد الحفيظ «خـيــارًا فرضه
األم ـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع» .وان ـط ـل ـقــت أعـ ـم ــال ملتقى
الحوار السياسي في التاسع من نوفمبر/
تشرين الـثــانــي املــاضــي ،واسـتـمــرت تسعة
أيام ،حيث تمكن أعضاؤه من التوافق على
تحديد ديسمبر من العام املقبل موعدًا لبدء
انتخابات وطنية تمر عبر مرحلة تمهيدية
عمرها  18شهرًا ،وتقودها سلطة تنفيذية
جديدة .لكن الخالفات سادت أجواء الجولة
األولى بشأن آليات اختيار شاغلي السلطة،
ل ـت ـت ـحــول ال ـ ـجـ ــوالت ال ــاح ـق ــة ع ـب ــر تـقـنـيــة
ال ـف ـيــديــو ،وال ـت ــي ل ــم ت ـتــوصــل ه ــي األخ ــرى
إل ــى أي تــوافــق ب ـشــأن ن ـقــاط ال ـخــاف حــول
تلك اآلليات ،رغم التصويت على مقترحني
يقضيان بتقليص أعضاء املجلس الرئاسي
وإنشاء حكومة موحدة منفصلة عنه .وفي
الفترة األخيرة ،تراجع الحديث بشكل كبير

اجتماع للجنة
القانونية المنبثقة عن
ملتقى الحوار اليوم
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عــن الرغبة فــي تكوين سلطة جــديــدة تحل
م ـحــل األجـ ـس ــام الـسـيــاسـيــة ال ـث ــاث ــة ،وهــي
املجلس الرئاسي ومجلس النواب واملجلس
األع ـل ــى ل ـلــدولــة ،وه ــو م ــا أظ ـهــرتــه بـيــانــات
وتصريحات عدة .ورأى النائب محمد عبد
الحفيظ ،في حديث مع «العربي الجديد»،
أن التصعيد العسكري مــؤخـرًا كانت تقف
وراءه شـخـصـيــات سـيــاسـيــة مـتـنـفــذة في
مفاصل الحكم ،سواء في طرابلس أو شرق
الـبــاد ،بهدف فــرض أمــر واقــع يوجب على
املجتمع الدولي التعامل معه ،والبديل هو
عودة الحرب .ورأى الصحافي الليبي سالم
الورفلي ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
أن األطراف اإلقليمية التي تتقاسم اإلمساك
ب ــزم ــام امل ـلــف الـلـيـبــي ل ــن تـسـمــح ب ـم ـغــادرة
حـلـفــائـهــا ال ـقــاب ـعــن ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،ف ـهــي لن
تـضـمــن والء أي وج ــوه سـيــاسـيــة جــديــدة،
وبالتالي فاإلبقاء على الــوضــع السياسي
ال ـحــالــي مـنــاصـفــة ب ــن امل ـج ـلــس الــرئــاســي
ال ـح ــال ــي ل ـط ــرف وح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة لـطــرف
آخــر ممكن جـدًا لقيادة املرحلة التمهيدية.
لكن الورفلي لفت إلــى أن التأثير اإلقليمي
املتسارع في امللف الليبي قد يشكل ضغطًا
جــديـدًا على مستجدات الـحــوار السياسي،
موضحًا أن وصــول األوضــاع إلــى أن تكون
طــراب ـلــس نـقـطــة ت ـم ــاس ف ــي ال ـت ـنــافــس بني
ال ـقــاهــرة وأن ـق ــرة «أم ــر فــي غــايــة الـخـطــورة
قـ ــد ي ـف ـض ــي إل ـ ــى انـ ـهـ ـي ــار األوضـ ـ ـ ـ ــاع كـلـهــا
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد» .ورأى أن س ـي ـن ــاريــو اإلب ـق ــاء
ع ـل ــى ال ـس ـي ــاس ـي ــن ال ـح ــال ـي ــن «ب ـ ــات شـبــه
مــؤكــد ف ــي ال ـكــوال ـيــس الـلـيـبـيــة ،وم ـظــاهــره
واضحة في مواقف القادة الذين أدركوا منذ
اللحظة األولــى أن حلفاءهم اإلقليميني لن
ي ـت ـخ ـلــوا ع ـن ـهــم ،ح ـيــث ال ـب ــدي ــل الـسـيــاســي
ل ــن ي ــوف ــر لـلـحـلـفــاء اإلقـلـيـمـيــن أي ضـمــان
الستمرار مكاسبهم».
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العقوبات األميركية ُتمتّن تعاونهما

تركيا ـ روسيا:
تجديد التفاهمات
أرسى الطرفان الروسي
والتركي تفاهمات
جديدة لتمتين التعاون،
في لقاء مشترك،
أمس الثالثاء ،هو األول
من نوعه منذ فرض
واشنطن عقوبات
على أنقرة
أظهر االجتماع الثامن ملجموعة
التخطيط االستراتيجي املشترك
ال ــروس ــي ـ ال ـتــركــي ف ــي ســوتـشــي
على سواحل البحر األســود ،أمــس الثالثاء،
بـ ــن وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي
الفـ ــروف وال ـتــركــي مــولــود جـ ــاووش أوغـلــو،
متانة العالقات بني البلدين ،رغم العقوبات
األمـيــركـيــة األخ ـيــرة على أنـقــرة على خلفية
ش ــرائـ ـه ــا م ـن ـظــومــة «أس  »400ال ــروسـ ـي ــة.
وتـطـ ّـرق الجانبان خــال االجـتـمــاع ملختلف
امل ـل ـفــات امل ـت ـشــاب ـكــة ،م ــن س ــوري ــة إل ــى ليبيا
إلـ ــى إق ـل ـيــم ن ــاغ ــورن ــو كـ ــارابـ ــاخ ،بــاإلضــافــة
للتعاون في الشؤون النفطية واالقتصادية
وال ـع ـس ـك ــري ــة .وأكـ ـ ــد الفـ ـ ـ ــروف أن ال ـت ـع ــاون
الـعـسـكــري بــن مــوسـكــو وأن ـقــرة سيتواصل
رغ ــم ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
الرئيس فالديمير بوتني «يـقـ ّـدر عــزم تركيا
على مواصلة الـتـعــاون فــي هــذا املـجــال رغم
الضغوط غير الشرعية لواشنطن» .واعتبر
الف ــروف أن الـعــاقــات الــروسـيــة ـ الـتــركـيــة ال
تخضع لضغط العقوبات الغربية .وأضاف
أن «واشنطن تمارس ضغوطًا شديدة على
أن ـق ــرة ب ـطــرق غـيــر م ـشــروعــة ،ورغـ ــم ذل ــك لم
تتراجع تركيا ،وهذا مثير لإلعجاب».
ف ــي امل ـلــف الـ ـس ــوري ،شـ ـ ّـدد الفـ ــروف عـلــى أن
ّ
(يضم تركيا وروسيا وإيران)،
مسار أستانة

ه ــو الـصـيـغــة األك ـث ــر فــاعـلـيــة ف ــي م ــا يتعلق
ّ
بــالـقـضـيــة ال ـس ــوري ــة ،م ــذك ـرًا بــدعــم موسكو
لعمل اللجنة الدستورية سياسيًا.
في امللف الليبي ،أكــد الفــروف على ضــرورة
مـ ـس ــان ــدة وق ـ ــف إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار ف ـ ــي الـ ـب ــاد
م ــن خ ــال دع ــم الـلـجـنــة الـعـسـكــريــة الليبية
ّ
(تضم  5ضباط من حكومة
املشتركة «»5+5
الـ ــوفـ ــاق و 5آخ ــري ــن م ــن م ـل ـي ـش ـيــات الـ ـل ــواء
املـتـقــاعــد خليفة حـفـتــر) .وأض ــاف أن النفط
في ليبيا هو الثروة املشتركة للشعب ،وعلى
جميع األط ــراف أن تأخذ نصيبًا من الدخل
ال ـ ــذي ي ـت ــم ال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن صـ ــادراتـ ــه.
وحول إقليم ناغورنو كاراباخّ ،
شدد الفروف
على أن االتفاق الروسي ـ التركي يضمن عدم
تسلل املرتزقة األجانب إلى املنطقة.
مــن جهته ،رأى ج ــاووش أوغـلــو ،أن «لدينا
(م ــع روس ـيــا) مــوقـفــا مشتركًا إزاء مختلف
الـقـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة» .ولـفــت إلــى
أن ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة امل ـف ــروض ــة على
شخصيات ب ــارزة فــي مؤسسة الصناعات
ال ــدف ــاع ـي ــة ال ـت ــرك ـي ــة ،ت ـع ـت ـبــر اعـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء عـلــى
الحقوق السيادية لبالده .وأوضح أن تركيا
لــن تـتــراجــع عــن خـطــواتـهــا الــرامـيــة لتعزيز
ص ـنــا ُعــات ـهــا ال ــدف ــاع ـي ــة ب ـس ـبــب ال ـع ـقــوبــات،
التي فرضت في  14ديسمبر/كانون األول
الحالي .وحول منظومة «أس  ،»400قال إن
«قــرار العقوبات خاطئ قانونيًا ،ألن اتفاق
شــراء منظومات الــدفــاع الـجــوي بــن تركيا
وروسـ ـي ــا ت ــم تــوق ـي ـعــه ق ـبــل ص ـ ــدور قــانــون
كــات ـســا (ق ــان ــون م ـ ّكــاف ـحــة أعـ ـ ــداء ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ال ـ ـ ــذي وق ـ ـعـ ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ـخ ــاس ــر
بالرئاسيات األميركية دونالد ترامب في 2
أغسطس /آب .»)2017
ولفت جاووش أوغلو إلى أن تركيا اختارت
ّ
حل جميع املشاكل بما فيها املتعلقة بـ«أس
 »400عن طريق الحوار ،والــواليــات املتحدة
أب ــدت رغـبــة فــي الـتـعــاون عـبــر ال ـحــوار عقب
قرار العقوبات .ولتبديد املخاوف األوروبية
واألطـ ـلـ ـسـ ـي ــة ،اع ـت ـب ــر ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـت ــرك ــي ،أن
ً
«العالقات التركية مع روسيا ليست بديال

جاووش أوغلو والفروف في سوتشي أمس ()Getty

جاووش أوغلو:
لدينا موقف مشترك إزاء
مختلف القضايا
عــن عالقاتها مــع حلف شـمــال األطـلـســي أو
االتحاد األوروبي».
في امللف الليبي ،أوضح جاووش أوغلو أن
تركيا بذلت جهودًا حثيثة مع روسيا من
أجــل وقــف إطــاق النار في ليبيا ،والنقطة
التي وصال إليها هي تتويج لتلك الجهود

املشتركة .وذك ــر أن تركيا تــؤمــن بــأن الحل
السياسي هو الوحيد في ليبيا ،مستدركًا:
«إال أن االنقالبي حفتر أظهر إرادة مغايرة
لــذلــك ،وهجم على طــرابـلــس ،ولكن الوضع
تـ ـ ــوازن ع ـلــى املـ ـي ــدان ب ـف ـضــل ال ــدع ــم امل ـقــدم
م ــن تــرك ـيــا ل ـل ـح ـكــومــة امل ـش ــروع ــة بـمــوجــب
اتـفــاق مـعـهــا» .وأش ــار إلــى أن تركيا وقعت
اتفاقيات مع الحكومة الشرعية في ليبيا،
ومــع الحكومات السابقة ،مضيفًا أن «هذه
االت ـف ــاق ـي ــات ه ــي أس ـ ــاس وجـ ــودنـ ــا ه ـن ــاك،
كتقديم االستشارات العسكرية والتدريبية.
وجودنا قانوني ومشروع ،لذلك ال يحق ألي
دولة أو شخص بما في ذلك حفتر املطالبة
بمغادرة تركيا لألراضي الليبية ،والوضع

ه ـك ــذا ط ــامل ــا االت ـف ــاق ـي ــات سـ ــاريـ ــة» .وح ــول
العالقات االقتصادية بني تركيا وروسيا،
أعلن أن البلدين يهدفان إلى تبادل تجاري
بقيمة  100مليار دوالر ،إال أن وباء كورونا
عرقل األم ــر .لكنه تطرق إلــى إزال ــة الرسوم
واملعوقات األخــرى أمــام الحركة التجارية،
معربًا عن ترحيبه بزيادة روسيا حصص
الـصــادرات التركية .وأبــدى أمله في إنشاء
املركز املشترك ملراقبة وقف إطالق النار في
ناغورنو كاراباخ في أســرع وقــت» .وكشف
أن أنقرة تسعى لتصنيع لقاح «سبوتنيك
فـ ــي» ال ــروس ــي املـ ـض ــاد ل ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
محليًا.
(العربي الجديد ،األناضول ،رويترز ،فرانس برس)

الحدث

الكونغرس يُسقط «فيتو» ترامب

ُي ـف ـتــرض ب ـعــد ن ـحــو  3أســاب ـيــع أن ت ـطــوي ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة صـفـحــة الــرئ ـيــس ال ـخــاســر فــي انـتـخــابــات 3
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي دونالد ترامب ،لتبدأ
واليـ ــة الــرئ ـيــس املـنـتـخــب ج ــو ب ــاي ــدن رسـمـيــا ف ــي 20
يناير/كانون الثاني املقبل .وال يبدو أن خروج ترامب
ّ
مــن البيت األبـيــض سيكون عــاديــا ،فــي ظــل الصخب
الـ ــذي ي ـمــارســه ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
ّ
م ــن ج ـه ــة ،وفـ ــي ظـ ــل ال ـت ـف ـكــك ال ـج ـم ـهــوري م ــن حــولــه
مــن جـهــة أخ ــرى .وعـشـيــة ال ـســادس مــن يـنــايــر املقبل،
امل ــوع ــد امل ـف ـتــرض لـتـحـشـيــد أن ـص ــار ت ــرام ــب مـيــدانـيــا
رفضًا لنتائج الرئاسيات ،سقط حق النقض «فيتو»
الــرئــاســي لـلـمــرة األول ــى فــي عـهــد تــرامــب فــي مجلس
النواب ،في مشروع موازنة الدفاع ،في أضعف موقف
تشريعي للرئيس الـ.45
في ملف موازنة الــدفــاع ،ألغى مجلس النواب «فيتو»
ترامب على مشروع املوازنة ،وهو أول إبطال من نوعه
في عهد الرئيس الخاسر .مع العلم أن ترامب استخدم
الفيتو الرئاسي ضد تسعة قوانني خالل واليته ،لكن
الكونغرس لم يتمكن من جمع األصوات الالزمة إللغاء
أي منها .وواف ــق  322نائبًا على مـشــروع القانون في
مقابل  78نائبًا ،مــع تصويت  109جمهوريني إللغاء
ّ
ويتعي أيضًا الحصول على موافقة مجلس
الفيتو.
ّ
ال ـش ـيــوخ ،ال ــذي مــن امل ـتــوقــع أن ي ـصــوت فــي األس ـبــوع
الـحــالــي عـلــى ت ـجــاوز تــرامــب ،بأغلبية الـثـلـثــن .وكــان
ترامب قد رفض املشروع األسبوع املاضي ألنه لم يشمل
إلغاء املادة  ،230التي تؤمن الحماية ألصحاب شركات
اإلن ـتــرنــت م ــن امل ـض ـمــون ال ــذي يـنـشــره املـسـتـخــدمــون،
معتبرًا أنه فشل في فرض قيود على شركات التواصل
االجتماعي ،التي ّادعى أنها كانت متحيزة ضده خالل
حملته االنتخابية.
كما يـعــارض تــرامــب أيـضــا اللغة الـتــي تسمح بــإعــادة
تسمية الـقــواعــد الـعـسـكــريــة الـتــي تحمل أس ـمــاء قــادة
الكونفيدرالية فــي الـحــرب األهلية األميركية ( 1861ـ
ُ
 .)1865تجدر اإلشارة إلى أن القانون يتيح زيادة رواتب
ّ
القوات األميركية بنسبة  3في املائة ،ويفوض أكثر من
 740.5مليار دوالر للبرامج العسكرية واإلنشاءات.
بدورها ،أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي،
عـقــب الـتـصــويــت أن «امل ـج ـلــس ق ــام بـ ــدوره لـضـمــان أن
يصبح مشروع املوازنة قانونًا ،على الرغم من جهود
الرئيس التخريبية الخطيرة» .أما رئيس لجنة القوات
املسلحة بمجلس الشيوخ ،السيناتور الجمهوري من
أوكــاهــومــا ،جيم إينهوفي ،فوصف مـشــروع القانون
بأنه «حيوي للغاية ألمننا القومي وقواتنا» .وسبق
ل ـتــرامــب أن ن ـجــح ف ــي ف ــرض االن ـض ـب ــاط ال ـحــزبــي في
الكونغرس طيلة عـهــده ،لكن التصويت على مــوازنــة
الدفاع أظهر حــدود تأثيره في األسابيع األخيرة قبل
مغادرته منصبه .وجــاء تصويت املجلس بعد دقائق
مــن تصويت  130جمهوريًا فــي مجلس ال ـنــواب ،ضد
خـطــة يــدعـمـهــا تــرامــب ل ــزي ــادة م ـســاعــدات اإلغ ــاث ــة من
فيروس كورونا من  600دوالر إلى  2000دوالر.
وك ـ ــان ت ــرام ــب هـ ــدد ألي ـ ــام ب ـع ــدم ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى خطة
الـتـحـفـيــز االق ـت ـص ــادي ف ــي مــواج ـهــة تــداع ـيــات األزم ــة
ّ
الــوبــائ ـيــة ،رغ ــم أن وزي ــر ال ـخــزانــة فــي إدارت ـ ــه ستيفن
مينوتشني ،شــارك في صياغتها وحــازت دعمًا واسع
النطاق من الحزبني في الكونغرس.
ّ
وس ــل ــط م ــا جـ ــرى ال ـض ــوء ع ـلــى مـ ــدى ت ــراج ــع الــدعــم
الجمهوري املستمر لترامب .وفي مؤشر إلى تراجع

اشتكى بايدن من عرقلة مساعدي ترامب المرحلة االنتقالية
(فرانس برس)

نـ ـف ــوذه ،ن ـشــرت صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك ب ــوس ــت» الـتــي
يملكها روبــرت مــردوخ ،وهو واحــد من أبــرز مؤيدي
تــرامــب ،مقالة افتتاحية يــوم األح ــد املــاضــي ،تطلب
منه «إيقاف الجنون» واإلقــرار بخسارة االنتخابات.
وج ــاء فــي الصحيفة« :الـسـ ّـيــد الــرئـيــس ،حــان الوقت
إلنهاء هــذه الكوميديا الـســوداء ،لكن االستمرار في
هــذا الـطــريــق أمــر مـ ّ
ـدمــر .إذا كنت مـصـ ّـرًا على قضاء
ّ
أيامك األخيرة في املنصب مهددًا بإحراق كل شيء،
ُ
فهكذا ستذكر».
لكن تــرامــب لــم يرفع العلم األبـيــض بعد ،ويعمل على
حـشــد مــؤيــديــه فــي واش ـن ـطــن فــي  6يـنــايــر امل ـق ـبــل ،في
م ـحــاولــة أخ ـي ــرة لـلـضـغــط ع ـلــى ال ـكــون ـغــرس م ــن أجــل
عــدم املـصــادقــة على فــوز بــايــدن فــي االنـتـخــابــات .ومن
املتوقع أن ينزل آالف املؤيدين لترامب الذين ينتمون
ملجموعات مختلفة مــن كــل أنـحــاء الـبــاد ،إلــى شــوارع
العاصمة األميركية ،تأييدًا لتصريحات عير مدعومة
ّ
بأدلة لترامب عن تزوير انتخابي واسع النطاق.
كما يعمل الــرئـيــس الـخــاســر على عرقلة عمل بــايــدن،
ال ــذي كشف أول مــن أمــس االث ـنــن ،أن املــوظـفــن الذين
ّ
الدفاع (البنتاغون) يعرقلون
عينهم ترامب في وزارة ّ
عملية انتقال السلطة .وحــذر من أن الواليات املتحدة
قــد تــواجــه مـخــاطــر أمـنـيــة ج ــراء ذل ــك .وبـعــد تلقيه مع
نائبته كاماال هاريس إحاطة حــول األمــن القومي من
طاقمه املكلف ترتيب االنتقال ،قال بايدن إن املوظفني
اإلداريني في البنتاغون وكذلك مكتب اإلدارة وامليزانية
يضعون «عوائق».
في املقابل ،يبدي الرئيس املنتخب ثقته بالتعاون مع
الجمهوريني فــي املرحلة املقبلة .وذكــر املحلل كريس
سيليزا في مقال له على موقع «سي أن أن» ،أن «بايدن
يعتبر الجمهوريني أكثر انفتاحًا على التسوية مما
أظـ ـه ــروا خ ــال ال ـس ـن ــوات األرب ـ ــع امل ــاض ـي ــة» .وأض ــاف
سيليزا أن «الكاتب في صحيفة وول ستريت جورنال،
ج ـيــرالــد أف س ــاي ــب ،ك ـشــف ع ــن م ـحــادثــة اع ـت ـبــر فيها
بــايــدن أنــه مــن املمكن جـدًا إحـيــاء فكرة الوسطية ،وأن
ّ
املشرعني الجمهوريني املستعدين
هناك عددًا كافيًا من
ملقابلته في منتصف الطريق ،حتى يتمكن من إنجاز
األمور في الكونغرس».
(رويترز ،أسوشييتد برس ،فرانس برس)

