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السودان: نخوض 
حربًا ضد قوات 
إثيوبية نظامية

درعا والسويداء: تسويات روسـية تصطدم بانعدام الثقة

اتجهت  والسودان،  إثيوبيا  بين  الحدودي  الملف  حول  المفاوضات  فشل  بعد 
عبر  عليها،  تسيطر  إثيوبية  مليشيات  إن  تقول  التي  األراضي  الستعادة  الخرطوم 
جيشها، الذي أعلن السيطرة على مساحات واسعة، مع الحديث عن خوضها حربًا 

»مع قوات نظامية«، فيما كانت أديس أبابا تحذر من المس بسيادتها

الخرطوم ــ العربي الجديد

ــم الــــــوضــــــع عــــلــــى الـــــحـــــدود  ــاقــ ــفــ ــتــ يــ
في  وتحديدًا  اإلثيوبية  السودانية 
التابعة  الــحــدوديــة  الفشقة  منطقة 
لـــواليـــة الــقــضــارف الــســودانــيــة، حــيــث يعمل 
الجيش السوداني على استعادة أراٍض يقول 
 25 إثيوبية تحتلها منذ نحو  إن مليشيات 
عـــامـــا، لــيــعــلــن الــســيــطــرة عــلــى أجـــــزاء كــبــيــرة 
منها، مع حديثه عن خوض حرب ضد »قوات 
نــظــامــيــة إثــيــوبــيــة ولــيــســت مــلــيــشــيــات«. في 
املقابل، تؤكد أديس أبابا أنها ال تريد حربا 

مع جارتها ولكنها ستدافع عن سيادتها.
ــيـــش  ــجـ ــــس أركـــــــــــــان الـ ــيــ ــ ــــب رئــ ــائــ ــ ــن نــ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
ــريـــق ركـــــن خـــالـــد عــابــديــن  ــفـ الــــســــودانــــي، الـ
الــشــامــي، أمــس الــثــاثــاء، اســتــعــادة الجيش 
ــتــــي كــانــت  80 فــــي املــــائــــة مــــن األراضـــــــــي الــ
تسيطر عليها مجموعات إثيوبية، مضيفا: 
إثيوبية  نظامية  قــوات  مع  »نخوض حربا 
وليست مليشيات إثيوبية«، كما نقلت قناة 
»الجزيرة« عنه أمس. وكان الشامي قد قال 
اإلثنني إنه تم استعادة أرٍض فقدتها باده 
الحدودية  الفشقة  منذ 20 عاما في منطقة 
مع إثيوبيا، مؤكدًا أن الجيش سيستعيد ما 
»طرق أخرى«. وأضاف أن  تبقى من أراٍض بـ
»كل ما قمنا به هو استعادة أرضنا املعلومة 
للجميع، مساحة مقدرة من أراضينا تحت 
الجيش  أن  الكاملة«. وشــدد على  السيطرة 
ال يعتزم تجاوز الحدود الدولية مع جارته 
ــــرب مــــع دول  ــــى حــ ــيـــة وال يــــدعــــو إلــ الـــشـــرقـ
الــجــوار. وتــابــع: »الــدولــة )الــســودان( عندها 
قـــيـــم، أال تــعــتــدي عــلــى الـــجـــيـــران، وتــحــفــظ 
حسن الجوار... ولكن إذا شعرنا بأن أرضنا 
محتلة من غير السودانيني ومستعملة من 
غير السودانيني، فلن نتركها، كل ما فعلناه 

للجميع«.  املعلومة  أرضــنــا  استعدنا  أنــنــا 
وزاد أن »الــجــيــش قــام بــواجــبــه الــدســتــوري 
فــي حماية الــحــدود، ولــن يفرط فــي األرض 
الـــســـودانـــيـــة«. واســـتـــطـــرد: »الــــطــــرف اآلخـــر 
)إثيوبيا( يعلم أين هي الحدود الدولية، لم 
نتعَد تلك الحدود، ولن نتعداها، وال ندعو 
للحرب مع دول الجوار«. ودعا السودانيني 
ــاوز الـــصـــغـــائـــر  ــ ــجــ ــ إلــــــى وحــــــــدة الــــصــــف وتــ
واملــــرارات 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.

ــد الـــــخـــــرطـــــوم ســعــيــهــا  ــيــ ــأكــ ــل تــ ــابــ ــقــ وفـــــــي مــ
الســتــعــادة أراضــيــهــا الــحــدوديــة، فـــإن أديــس 
أبابا تؤكد أنها ال تريد الحرب مع جارتها. 
هذا املوقف جدد تأكيده املتحدث باسم وزارة 
الخارجية اإلثيوبية دينا مفتي، الذي قال في 
إنـــه ال مصلحة  أمـــس  تــصــريــحــات صحافية 
لباده في الدخول بحرب مع السودان، وإنها 
ستعزز جهودها لحل الصراع على الحدود، 
ــد أن أديـــــــس أبــــابــــا ســتــتــخــذ كــافــة  ــ لـــكـــنـــه أكــ
ــراءات لــحــمــايــة ســيــادتــهــا، و»مــســتــعــدة  ــ ــ اإلجـ

للدفاع عنها«.
ويــــعــــود الــــخــــاف الـــــحـــــدودي بــــني الــبــلــديــن 
حـــول منطقة الــفــشــقــة إلـــى ســتــيــنــيــات الــقــرن 
املـــاضـــي، وتــجــلــى خــصــوصــا عــــام 1995 مع 
ــي الــســودانــيــة  ــ الــتــغــول اإلثــيــوبــي فــي األراضـ
والذي وصل إلى ما بني 25 إلى 30 كيلومترًا 
ــي، طـــبـــقـــا لـــتـــقـــديـــرات  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــمـــق الـ ــعـ فــــي الـ
الخرطوم، منها أكثر من مليون فدان زراعي 
كما  إثيوبي.  مــزارع   1600 نحو  يستخدمها 
ــى بـــنـــاء قــــرى ومـــدن  ــــس أبــــابــــا، إلــ عـــمـــدت أديـ
فــي املــنــطــقــة، وتــأســيــس عـــدد مــن املــؤســســات 
الحكومية خصوصا الخدمية. وبدأ الجيش 
السوداني في يونيو/حزيران املاضي، إعادة 

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، 
عقد مفاوضات سودانية إثيوبية، األربعاء 

ُ
لت

املاضي في الخرطوم، انتهت من دون التوصل 
إلى إتفاق لطي ملف الخافات على الحدود 
وتوتراتها األخيرة. وجاء ذلك بعد مباحثات 
بـــني رئــيــس الــحــكــومــة الــســودانــيــة عــبــد الــلــه 

عماد كركص

السياسية  التسوية  لفرض  روســيــا  تسعى 
السويداء جنوبي  في محافظة  والعسكرية 
ــتـــرض تــلــك  ــعـ ــا يـ ــمـ ــلـــى الــــرغــــم مـ ســـــوريـــــة، عـ
املحافظة  فــي  عــوائــق محلية  مــن  الــتــســويــة 
تؤخر إبرامها وفق شروط محددة. وأخيرًا 
أكـــد مــركــز املــصــالــحــة الــروســي فــي ســوريــة، 
تــلــك   

ّ
أن روس،  ــكـــريـــون  عـــسـ يــــقــــوده  الـــــــذي 

االكتمال إلدخالها  باتت في طــور  التسوية 
حــيــز الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي فـــي املــحــافــظــة، على 
 
ّ
ــا. بــيــد أن ــ ــرار الــتــســويــة األخـــيـــرة فـــي درعـ غــ

إلى  السويداء تشير  الـــواردة من  املعلومات 
عــكــس ذلـــــك، إذ ال يـــــزال وجـــهـــاء املــحــافــظــة 
تعيق  التي  األسباب  بانتفاء  مقتنعني  غير 
أبــنــاء املحافظة  الــتــســويــة، وال سيما عـــودة 
صفوف  فــي  العسكرية  بالخدمة  لالتحاق 
قوات النظام. أّما في درعا، فا يزال املدنيون 
والـــعـــســـكـــريـــون غـــيـــر واثــــقــــني مــــن الــتــســويــة 
األخيرة التي رعاها الروس في املحافظة في 

آبــي أحمد علي،  حــمــدوك، ونظيره اإلثيوبي 
حول ترسيم الحدود، خال مشاركتهما في 
شرق  لـــدول  للتنمية  الحكومية  الهيئة  قمة 

أفريقيا )إيغاد( في جيبوتي.
وفي الفترة األخيرة، أرسل الجيش السوداني 
ــحــــدود  تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة إلــــــى الــ
مــن مليشيا  املغتصبة  أراضــيــه  »اســتــعــادة  لـــ
إثــيــوبــيــة« فـــي الــفــشــقــة، وفــــق وكـــالـــة األنــبــاء 
الــســودانــيــة )ســــونــــا(. وجــــاء ذلــــك بــالــتــوازي 
مــن إعــــان الــجــيــش عــن خــســائــر فــي األرواح 
واملــعــدات جــراء تعرض قــواتــه »العــتــداء« من 
»مليشيا إثيوبية« داخل أراٍض قرب الفشقة 

قبل نحو أسبوعني.
واســتــفــادت الــخــرطــوم مــن املــعــارك العنيفة 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي اإلثـــيـــوبـــي 
الحدودي مع السودان، في نوفمبر/تشرين 
ــانـــي املــــاضــــي، بــــني الـــجـــيـــش اإلثـــيـــوبـــي  ــثـ الـ
وقوات »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«، 
والـــتـــي أجـــبـــرت أكـــثـــر مـــن 58 ألــــف إثــيــوبــي 
على اللجوء إلى السودان، بحسب إحصاء 

حكومي سوداني.
وتــحــظــى مــعــركــة الــجــيــش الــســودانــي بدعم 
كــبــيــر مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة املــخــتــلــفــة في 

بداية الشهر الحالي، فالعسكريون يدركون 
أن ذهــابــهــم لــانــخــراط فــي الــتــســويــة يعني 
القتال  أو زجهم على جبهات  اعتقالهم  إما 
ــوات الــنــظــام  نــظــرًا لـــأزمـــة الــتــي تــعــانــيــهــا قــ
ال سيما  البشري  للعنصر  الحاجة  لناحية 

في البادية وإدلب.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك عـــقـــد فــي 
دمشق أول من أمس اإلثنني، بني مسؤولني 
عسكريني روس من مركز املصالحة الروسي، 
وآخــريــن مــن خــارجــيــة الــنــظــام للحديث عن 
عــــودة الــاجــئــني، دعـــا مــمــثــل املـــركـــز، الــلــواء 
»قادة  فياتشيساف سيتنيك، من وصفهم بـ
عن  التخلي  إلــى  الشرعية  غير  التنظيمات 
ــفـــزازات املــســلــحــة والــســيــر فـــي طــريــق  ــتـ االسـ
التسوية السلمية في املناطق الواقعة تحت 
 »سكان درعا 

ّ
سيطرتهم«. وقال سيتنيك إن

يــنــظــرون بإيجابية  املـــجـــاورة  واملــحــافــظــات 
إلى عمل لجنة التسوية التي بدأت في األول 
مــن الــشــهــر الــحــالــي فــي درعــــا«، مضيفا أنــه 
العمل  مشابهة  لجنة  تبدأ  أن  املتوقع  »مــن 

قريبا في السويداء«.
وتنافي تلك التصريحات للضابط الروسي 
الواقع في محافظتي السويداء ودرعا، إذ لم 
تنجح الوفود الروسية التي زارت السويداء 
خــــال الــفــتــرة املـــاضـــيـــة، فـــي الـــوصـــول إلــى 
صــيــغــة ُمـــرضـــيـــة إلنـــجـــاز الــتــســويــة ضمن 
شــروط روســيــا والــنــظــام، وال سيما مسألة 
ــنــــكــــاف أبـــــنـــــاء املــــحــــافــــظــــة عــن  ــتــ إنـــــهـــــاء اســ
صفوف  فــي  العسكرية  بالخدمة  االلــتــحــاق 

قوات النظام.
وكــانــت قــيــادة الــقــوات الــروســيــة فــي سورية 
ــن؛ األول  ــديــ قـــد أرســـلـــت إلــــى الـــســـويـــداء وفــ
ــد وجــهــاء  الــتــقــى بــاألمــيــر لـــؤي األطـــــرش أحـ
إلى جانب عدد من  العرب  السويداء وجبل 
وجــــوه املــحــافــظــة فـــي 14 ديــســمــبــر/كــانــون 
في  الثاني  الوفد  فيما قصد  الحالي،  األول 

الباد. وأكد مجلس شركاء الفترة االنتقالية 
ــراع في  ــ ــرورة اإلسـ ــد، ضــ فــي الـــســـودان، األحــ
ــيـــش عــلــى  ــنـــود الـــجـ ــر كــــل الــــدعــــم لـــجـ ــيـ تـــوفـ
الــحــدود الشرقية مع إثيوبيا. جــاء ذلــك في 
بــرئــاســة رئــيــس مجلس  اجــتــمــاع للمجلس 
الــســيــادة االنــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
بحسب وكــالــة األنــبــاء الــســودانــيــة )ســونــا(. 
ويـــضـــم املـــجـــلـــس 29 عــــضــــوًا، هــــم الـــبـــرهـــان 
الــوزراء وأعضاء  رئيسا، إضافة إلى رئيس 
مــن قـــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« وعسكريني. 
ــم املــــجــــلــــس، مــريــم  ــة بــــاســ ــدثـ ــتـــحـ وقــــالــــت املـ
الــصــادق املــهــدي، إن »االجــتــمــاع استعرض 
األوضاع في الحدود الشرقية، واطمأن على 
املــعــنــويــات الــعــالــيــة لــجــنــود الــجــيــش، الــذيــن 
ــن، وأكـــــد ضــــرورة  يـــحـــرســـون ســـيـــادة الــــوطــ

اإلسراع في توفير كل الدعم لهم«.
ــيـــوعـــي  ــشـ فــــــي الـــــســـــيـــــاق، حــــيــــا الــــــحــــــزب الـ
ــامــــت بــهــا  ــي قــ ــتــ ــــي الــــخــــطــــوات الــ ــــودانـ ــــسـ الـ
الـــقـــوات املــســلــحــة بــاســتــرجــاع أجــــزاء مهمة 
ــع إثــيــوبــيــا.  ــن األراضـــــــي عــلــى الــــحــــدود مـ مـ
وقــال املتحدث باسم الحزب فتحي الفضل 
فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة األنــــبــــاء الـــســـودانـــيـــة 
»سونا«، إن إثيوبيا استغلت ضعف النظام 

والدينية،  الروحية  املرجعيات  ديسمبر   17
فالتقى بشيخ العقل األول، حكمت الهجري، 
وشيخ العقل الثاني يوسف جربوع. وطرح 
الـــوفـــدان الــقــضــايــا ذاتــهــا إلنــجــاز التسوية، 
تــتــعــلــق بــالــفــاريــن واملــتــخــلــفــني عـــن الــخــدمــة 
اإللـــزامـــيـــة واملــطــلــوبــني بــقــضــايــا أمــنــيــة من 
الثاني توجه   الوفد 

ّ
أن أبناء املحافظة. غير 

بــعــد لــقــائــه املــشــايــخ إلـــى فـــرع أمـــن الـــدولـــة، 
في  للتنسيق  السويداء  في  للنظام،  التابع 
تــرتــيــبــات الــتــســويــة، حــيــث بـــدأ يــنــشــط هــذا 
الــفــرع فــي املــحــافــظــة إلنــجــاز الــتــســويــة، مع 
يــزال  ال  للمحافظة  األمــنــي  املــلــف   

ّ
أن الــعــلــم 

بعهدة فرع األمن العسكري.
في السياق، أشار مصدر من وجوه السويداء، 
فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع 
»العربي الــجــديــد«، إلــى أنــه إلــى اآلن لــم يتم 
املــحــافــظــة،  فــي  للتسوية  مكتب  أي  افــتــتــاح 
والــــــــــذي مـــــن املــــفــــتــــرض أن يــــضــــم مــمــثــلــني 
ــة بـــاإلضـــافـــة لــتــعــيــني  ــيـ ــنـ عــــن األجــــهــــزة األمـ
ــراء تــســويــة للمنشقني  ــ قــــاٍض عــســكــري إلجـ

واملتخلفني عن الخدمة العسكرية.
 الــلــقــاء األخــيــر للوفد 

ّ
ولــفــت املــصــدر إلــى أن

الـــروســـي مـــع مــشــايــخ الــعــقــل، شــهــد نقاشا 
واسعا حول عدم انتفاء األسباب التي دفعت 
الشباب لاستنكاف عن الخدمة العسكرية 
وحتى الفارين من الخدمة. وكشف املصدر 
قبل  تقديمها من  تم  عن »وعــود ومغريات 
الــوفــد الــروســي إلنــهــاء هـــذه الــحــالــة، إال أن 
الوجهاء ومشايخ العقل أشاروا للوفد إلى 
ــزال غــيــر مستقر   الــوضــع فــي الــبــاد ال يـ

ّ
أن

ــر مـــشـــجـــع لـــلـــشـــبـــاب عـــلـــى االلـــتـــحـــاق  ــيــ وغــ
الــتــســويــة ستلقى  ــادرة  ــبـ مـ وأن  بــالــخــدمــة، 
مصير الفشل بسبب استمرار الوضع داخل 
قـــوات الــنــظــام على مــا هــو عليه، مــن فساد 
ومــعــامــلــة عــنــصــريــة وســـرقـــة مــخــصــصــات 
الجنود مــن طعام ولــبــاس، واألهـــم مــن ذلك 

الــســابــق واســتــولــت عـــام 2006 عــلــى أراٍض 
بني  الحدود  على  زراعية سودانية خصبة 
الــبــلــديــن. وأكـــد الــفــضــل أن الــفــشــقــة الكبرى 
والصغرى هي جزء ال يتجزأ من الوطن وال 
تــنــازل عــن شبر مــن أراضـــي الــوطــن. وتابع: 
»نتطلع إلى أن يتم استرداد كافة األراضي 
الــســودانــيــة املــســلــوبــة«. واســتــنــكــر الفضل 
ما قــال إنها مــراوغــة إثيوبية حــول ترسيم 
الحدود بني البلدين، مشددًا على أن ترسيم 
الحدود يجب أن يسبق أي اتفاق آخر حول 
الزراعية  األراضـــي  من  املشتركة  االستفادة 
الخصبة في تلك الحدود. كذلك، وخال لقاء 
مــع نــائــب رئــيــس أركـــان الجيش السوداني 
ــوم اإلثـــنـــني، أكـــد مــمــثــل أهـــالـــي الــقــضــارف  يـ
حــامــد يــوســف عــبــد الــلــطــيــف، الــتــفــاف كافة 
مــواطــنــي الـــواليـــة خــلــف الـــقـــوات املــســلــحــة، 
ــارات الــتــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــشـــيـــدا بـــمـــا ســـمـــاهـــا االنـ
حققتها هذه القوات في الفشقة والتي ظلت 
في أيــدي اإلثيوبيني لربع قــرن، مشيرا إلى 
الزراعية  الفشقة  أهمية وخصوصية أرض 
ــة أهـــــل الـــواليـــة  ــزيـ ــاهـ ــدًا جـ ــؤكــ الـــخـــصـــبـــة، مــ
لــتــقــديــم الــنــفــس واملـــــال لــدعــم عــــزة وكــرامــة 

السودان ممثا في قواته املسلحة.

املـــعـــارك غــيــر املــجــديــة والــعــبــثــيــة بــني أبــنــاء 
البلد الواحد«.

 »هـــنـــاك مـــا يــشــيــر إلـــى عــدم 
ّ
وقــــال املـــصـــدر إن

تـــوافـــق بـــني األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة لــلــنــظــام حــول 
 
ّ
أن إلــى  الــســويــداء«، الفتا  مسألة التسوية في 

»الروس ينّسقون إلنجازها مع رئيس فرع أمن 
الــســويــداء، العميد سالم الحوش،  الــدولــة فــي 
الـــســـاعـــي لــتــحــســني ســـيـــرتـــه الــوظــيــفــيــة لـــدى 
 الجانب األمني في 

ّ
قيادة النظام، في حني أن

املحافظة ال يزال بقبضة فرع األمن العسكري، 
وهناك لجنة دائمة في الفرع إلجراء تسويات 
ــة وال ســيــمــا  ــظـ ــافـ ــاء املـــحـ ــ ــنـ ــ ــــن أبـ ــبـــني مـ ــراغـ ــلـ لـ

العسكريني؛ املستنكفني واملنشقني«.
 هــنــاك تــوجــهــا مــن قبل 

ّ
وأضــــاف املــصــدر أن

ــة لــلــســيــر بــهــذه  ــ ــــدولـ الــــــــروس وفــــــرع أمـــــن الـ
ــال الـــديـــن وحــركــة  ــ الــتــســويــة بــعــيــدًا عـــن رجـ
ــال الــكــرامــة« ذات الــحــضــور الــقــوي في  »رجــ
الــســويــداء، وذلـــك بــعــد اســتــشــفــاف نظرتهم 
إلى  املــصــدر  ونــّبــه  التسوية.  حــول  السلبية 
 »عــــدم مــبــاركــة رجــــال الـــديـــن والــوجــهــاء 

ّ
أن

ــا، سيضعفها  ــ ــرارهـ إقـــ حــــال  فـــي  لــلــتــســويــة 
لجهة عدم التجاوب املجتمعي معها«.

التسوية الجديدة  تـــزال  كــذلــك، ال  فــي درعـــا 
برعاية  الحالي  الشهر  مطلع  انطلقت  التي 
بــني شبان  روســيــة ال تلقى صــدى إيجابيا 
املـــحـــافـــظـــة وال ســيــمــا الـــعـــســـكـــريـــني مــنــهــم؛ 
ــوات الـــنـــظـــام أو املــتــخــلــفــني  ــ املــنــشــقــني عـــن قـ
عــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة. وتــقــضــي التسوية 

بــشــطــب أســـمـــاء املــطــلــوبــني لـــفـــروع الــنــظــام 
فُيعطون  السابقون،  املنشقون  أّمــا  األمنية، 
مهلة لالتحاق بقطعاتهم العسكرية خال 
مدة 6 أيام غير ُمجبرين على ذلك، وفي حال 

ف، يصدر بحق املنشق »باغ فرار«.
ّ
التخل

 التسوية الحالية 
ّ
ويدعي الروس والنظام أن

التي جرت  القديمة  للتسوية  هي تصحيح 
عــام 2018.  برعاية روسية في صيف  كذلك 
إذ ستأخذ التسوية الحالية طابعا قضائيا 
مــن خـــال عـــرض الــراغــبــني بــالــتــســويــة على 
قاٍض عسكري وتسوية أوضاعهم، في حني 
أنــهــا ستشمل األفـــرع األمنية كــافــة، بعد أن 
كانت التسوية السابقة بيد فرع أمني واحد 
وهو فرع األمن العسكري. وفي حني تستمر 
االعـــتـــقـــاالت فـــي املــحــافــظــة وحـــالـــة الــفــلــتــان 
األمني منذ إبرام التسوية عام 2018، يّدعي 
عــدم اطاع  االعتقاالت هو   سبب 

ّ
أن النظام 

األفـــرع األمــنــيــة كــافــة على قــوائــم املطلوبني 
التسوية ما أدى العتقال  والراغبني بإجراء 
الكثير منهم، في حني تشير مصادر ميدانية 
 الكثير مــن املنخرطني في 

ّ
إلــى أن فــي درعـــا 

تسوية عام 2018 تم اعتقالهم حتى من قبل 
األفرع التي أجروا التسوية فيها.

إلى ذلــك، قال املتحدث باسم تجمع »أحــرار 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــي، لــ ــ ــورانــ ــ ــحــ ــ حـــــــــــوران« عــــامــــر الــ
إقـــبـــااًل عــلــى التسوية   »هــنــاك 

ّ
الــجــديــد«، إن

املطلوبني  املدنيني  قبل  من  ولكن  الجديدة، 
 العسكريني وال سيما 

ّ
أمنيا«. وأشار إلى أن

ــزالـــون غــيــر واثـــقـــني بتعامل  املــنــشــقــني، ال يـ
قــــوات الــنــظــام مــعــهــم، إذ تــقــضــي الــتــســويــة 
إلــى قطعاتهم  املنشقون  بــأن يعود  الحالية 
العسكرية،  خدمتهم  مدة  إلكمال  العسكرية 
 هذه الشريحة »ال تزال تخشى 

ّ
الفتا إلى أن

خـــطـــر االعــــتــــقــــال والـــــــزج فــــي الــــســــجــــون، مــا 
جعلها حذرة من اإلقدام على التسوية، على 

األقل خال الفترة األولى من إطاقها«.

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

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

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

عثمان لحياني

الفنانة ماجدة الرومي طرحت في حفل 
 له مغزى 

ً
تأبني جبران تويني سؤاال

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 يتعنّي 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.

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

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

وضع الكثير من الراغبين بالتسوية.

االعتقاالت مستمرة

بغداد، طهران ــ العربي الجديد

الساحة  التوتر في  ارتفاع منسوب  أدى 
الــعــراقــيــة، مــع اقــتــراب الــذكــرى السنوية 
القدس« قاسم  األولــى ملقتل قائد »فيلق 
ــد  ــزايــ ــيــــة، وتــ ــيــــركــ ــارة أمــ ــ ــغـ ــ ســـلـــيـــمـــانـــي بـ
الــهــجــمــات بــالــعــبــوات مــســتــهــدفــة قــوافــل 
التحالف  لــصــالــح  مــعــدات  وأرتــــاال تنقل 
الدولي، الذي تقوده واشنطن، بالسلطات 
العراقية إلى تمديد حالة التأهب األمني 
الثاني  يناير/كانون  إلــى 20  بــغــداد  فــي 
ــرانــــي لــدى  ــاول الــســفــيــر اإليــ ــ املــقــبــل. وحــ
الـــعـــراق إيــــرج مــســجــدي، أمـــس الــثــاثــاء، 
النأي بطهران عن الهجمات الصاروخية 
الــتــي تستهدف الــســفــارة األمــيــركــيــة في 
وكالة  ونقلت  ببغداد.  الخضراء  املنطقة 
»إيـــران  إن  قــولــه  عــن مسجدي  »تسنيم« 
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 
عــســكــريــا«. ونــفــى املــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة عــلــي ربــيــعــي، من 
جهته، وقــوف بــاده خلف الهجوم على 
ــة. وقــــــال إن »هـــنـــاك  ــيـ ــركـ ــيـ الـــســـفـــارة األمـ
مـــجـــمـــوعـــات كـــثـــيـــرة فــــي الــــعــــراق لــديــهــا 
وقومية  وطنية  بــدوافــع  عراقية  مطالب 
ألجـــل إنـــهـــاء االحـــتـــال، وتــصــرفــاتــهــم ال 
عاقة لها بجمهورية إيران اإلسامية«.

أمس  عراقية،  وكشفت مصادر عسكرية 
الــثــاثــاء، عــن قـــرار تمديد حــالــة التأهب 
األمني بالعاصمة بغداد، حتى العشرين 
من الشهر املقبل، وذلك في مؤشر جديد 
عــلــى تــعــثــر مــهــمــة إخـــضـــاع املــلــيــشــيــات 
الــدولــة،  إلرادة  ــران  إليـ الحليفة  املسلحة 
املصالح  باستهداف  تهديداتها  وضبط 
ــقـــوات  ــبــــاد. وتـــنـــفـــذ الـ األمـــيـــركـــيـــة فــــي الــ
الـــعـــراقـــيـــة مـــنـــذ 9 أيــــــام عــمــلــيــة انــتــشــار 
ــيـــط املـــنـــطـــقـــة  ــمـــحـ ــة بـ ــ ــعــ ــ عــــســــكــــريــــة واســ
السكنية  واألحــيــاء  بغداد،  في  الخضراء 
املسلحة،  الــجــمــاعــات  فيها  تنشط  الــتــي 

عــبــر دوريـــــات راجـــلـــة وحـــواجـــز تفتيش 
ونـــقـــاط مـــراقـــبـــة، عــــدا عـــن طـــيـــران مسير 
ألغراض املراقبة، في مسعى منها ملنع أي 
اعتداء صاروخي جديد يطاول السفارة 
األميركية، أو مطار بغداد. وقال مسؤول 
ــادة عــمــلــيــات  ــ ــيـ ــ ــــي قـ ــــي فـ ــراقـ ــ عـــســـكـــري عـ
 السلطات 

ّ
»العربي الجديد«، إن بغداد، لـ

قررت اإلبقاء على حالة التأهب وعملية 
االنتشار األمني الحالية حتى العشرين 
مـــــن الــــشــــهــــر املــــقــــبــــل، »مـــــــع االســــتــــمــــرار 
أنشطة  ألي  واملتابعة  الــرصــد  بعمليات 
ــانـــون«، فـــي إشـــــارة منه  ــقـ خـــارجـــة عـــن الـ
لتحركات فصائل مسلحة موالية إليران 
ل 

ّ
في بغداد. وأضاف املسؤول، الذي فض

عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، أنـــه تــم تفعيل 
نظام العقوبات لكل مسؤول أمني تشهد 
املنطقة التي يشرف عليها أي خرق أمني 

في هذا اإلطار.
ويــتــخــوف مــســؤولــون عــراقــيــون مـــن رد 
ــال تــكــرار  فــعــل عــســكــري أمـــيـــركـــي فـــي حــ
ــبـــغـــداد،  ــارة بـ ــفــ ــســ ــداف الــ ــهــ ــتــ عــمــلــيــة اســ
والــتــي شــهــدت األســبــوع املــاضــي قصفا 
واسعا بـ21 صاروخ »كاتيوشا« تمكنت 
منظومة الصواريخ األميركية املوجودة 
فــي حــرم الــســفــارة مــن إســقــاط معظمها. 
 »عـــنـــاصـــر األمــــن 

ّ
ــســــؤول أن ــح املــ ــ ــ وأوضـ

نفذت حمات تفتيش ليلية في عدد من 
نفوذ  )مناطق  العاصمة  املناطق شرقي 
املليشيات(، عبر حواجز أمنية متحركة 
فيها«. وفــي هجوم هو الــرابــع من نوعه 
خـــال أســبــوع يــســتــهــدف قــوافــل وأرتـــاال 
تنقل مــعــدات لــصــالــح الــتــحــالــف الــدولــي 
بــقــيــادة الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي الـــعـــراق، 
انفجرت أمس الثاثاء عبوة برتل يحمل 
الدولي  للتحالف  معدات دعم لوجستي 

في محافظة الديوانية جنوبي العراق.
وتـــرفـــض الــحــكــومــة ضــغــوطــا تــمــارســهــا 
ــة، مـــرتـــبـــطـــة بــالــفــصــائــل  ــيـ ــيـــاسـ ــــوى سـ قــ
املسلحة، من خال نوابها في لجنة األمن 
الــبــرملــانــيــة، تــدفــع بــاتــجــاه إنـــاطـــة مهمة 
ملف ماحقة واعتقال مطلقي الصواريخ 
إلى »الحشد الشعبي«. وقال عضو لجنة 
األمن البرملانية، النائب عن »ائتاف دولة 
الركابي، إنه »لم يصدر  القانون«، كاطع 
حتى اآلن توجيه من قبل رئيس الــوزراء 
العمليات  قــيــادة  أو  الكاظمي،  مصطفى 
املهمة«.  بهذه  الحشد  بتكليف  املشتركة 
 »القوات األمنية 

ّ
وأوضح، في تصريح، أن

إلــى توجيهات من قبل  العراقية تحتاج 
الــكــاظــمــي لضبط الـــشـــارع«. وشـــدد على 
أن »املـــلـــف يــحــتــاج إلــــى قـــيـــادة مــركــزيــة 

وصحيحة من قبل الكاظمي«.
ــدد الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح،  وجــ
خـــال اجــتــمــاع مـــع مــمــثــلــة األمــــني الــعــام 
لأمم املتحدة في العراق، جينني هينيس 
على  تأكيده  الثاثاء،  أمس  باسخارت، 
إبــعــاد بـــاده عــن الــتــوتــرات الــحــالــيــة في 
املنطقة، ورفضه أن يكون العراق ميدانا 
ــد مـــســـؤول عـــراقـــي بـــارز،  لــلــنــزاعــات. وأكــ
»العربي الجديد«، أن »هناك توافقا بني  لـ
الرئاسات الثاث )الجمهورية والبرملان 
ــرورة الــعــمــل ملنع  ــ والـــحـــكـــومـــة( عــلــى ضــ
انـــــزالق الـــعـــراق ألن يــكــون ســاحــة حــرب 
الــذهــاب مع محور ضد  بالنيابة، ومنع 

آخر«، في إشارة الى أميركا وإيران.

طهران تنأى بنفسها عن الهجمات
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

مسجدي: االنتقام 
الغتيال سليماني قد ال 

يكون بالضرورة عسكريًا
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      غرب

الرجوب: مقاومة 
شعبية لمواجهة 

المستوطنين

أكـــــــد أمـــــــني ســـــر الـــلـــجـــنـــة املــــركــــزيــــة 
لـــحـــركـــة »فــــتــــح« جـــبـــريـــل الــــرجــــوب 
مــــن أمـــس  )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أول 
االثنني، أن اجتماعا للجنة املركزية 
الذكرى  بعد  »فتح« سيعقد  لحركة 
كانون  يناير/   1 فــي  للحركة،  الــــ56 
الــثــانــي املــقــبــل، وســيــنــاقــش العاقة 
الـــجـــديـــدة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  مــــع 
ــة مــــع االحـــــتـــــال والــــعــــرب  ــعــــاقــ والــ
ــرجـــوب فـــي لــقــاء  أيـــضـــا. وأوضـــــح الـ
ــزيـــون فــلــســطــني الـــرســـمـــي  ــفـ ــلـ مــــع تـ
الــوضــع  ــتـــمـــاع ســيــنــاقــش  »أن االجـ
الـــداخـــلـــي، واالســتــيــطــان واملــقــاومــة 
ــة املــســتــوطــنــني،  ــهـ الــشــعــبــيــة ملـــواجـ
وهــــذا يــقــتــضــي حـــــوارًا مـــع فــصــائــل 

منظمة التحرير الفلسطينية«.
)العربي الجديد(

المغرب: دعوى قضائية 
إلسقاط التطبيع

»املؤتمر القومي  تقدم املنسق العام لـ
مساء  السفياني،  اإلسامي«، خالد 
ــنــــني، بــطــعــن في  أول مـــن أمــــس االثــ
قــــــــرارات الــســلــطــة الـــحـــكـــومـــيـــة ذات 
العاقة بالتطبيع مع إسرائيل أمام 
محكمة النقض، وهي أعلى محكمة 
فـــي املـــغـــرب. وطــلــب الــســفــيــانــي في 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــاء كــــافــــة الـ ــ ــغـ ــ الـــــدعـــــوى: »إلـ
املتخذة من قبل السلطة الحكومية 
باعتبارها  اإلسرائيلي؛  الكيان  مع 
ــام املـــغـــربـــي  ــ ــعـ ــ مـــخـــالـــفـــة لـــلـــنـــظـــام الـ
وملـــقـــتـــضـــيـــات الــــدســــتــــور وملـــيـــثـــاق 
األمـــــــم املـــتـــحـــدة والتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا 
لـــلـــمـــعـــاهـــدات ولــلــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة 

لحقوق اإلنسان«.
)العربي الجديد(

السودان: تظاهرات 
احتجاجًا على مقتل 

نوري
تـــظـــاهـــر مــــئــــات األشـــــخـــــاص، أمـــس 
السودانية  العاصمة  فــي  الــثــاثــاء، 
درمــــــــــان،  أم  ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ومـ الـــــخـــــرطـــــوم 
بهاء  الناشط  مــوت  على  احتجاجا 
الدين نوري، نتيجة التعذيب بعدما 
خطفه أفراد من قوات الدعم السريع. 
ـــطـــف فـــي 16 ديــســمــبــر/ 

ُ
ونــــــوري خ

كــانــون األول الحالي مــن مقهى في 
حـــي الــكــاكــلــة جــنــوبــي الـــخـــرطـــوم، 
على يد رجال بزّي مدني في سيارة 
لــوحــات تسجيل، حسبما  ال تحمل 
نــشــر فـــي الــصــحــف املــحــلــيــة. وعــثــر 
عـــلـــى جــثــتــه بـــعـــد خــمــســة أيــــــام فــي 

مشرحة مستشفى أم درمان. 
)فرانس برس(

»أف بي آي«: 
500 طن فقط انفجرت 

في مرفأ بيروت
كــــشــــف رئــــيــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
ــاب  ــي لـــبـــنـــان، حـــســـان ديـ األعــــمــــال فـ
ــاء، أن  ــ ــــاثــ ــثــ ــ )الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الــ
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  تقرير 
كمية  ــّدر  قــ آي«  بـــي  »أف  األمــيــركــي 
نـــتـــرات األمـــونـــيـــوم الـــتـــي انــفــجــرت 

داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ 
آب بــــــ500 طــــن. وســــأل »أيــــن ذهــبــت 
2200 طن املتبقية؟«. وكان دياب قد 
عــزا االنــفــجــار فــي حينه إلــى حريق 
زنت فيه 2700 

ُ
نشب في مستودع خ

 من نترات األمونيوم.
ّ
طن

)فرانس برس(

اليمن: الوزراء يصلون 
إلى عدن اليوم

أمس  يمني،  كشف مصدر حكومي 
ــاء، أن حــكــومــة املــحــاصــصــة  ــثـــاثـ الـ
الجديدة ستصل اليوم األربعاء إلى 
رفقة  وذلــك  عــدن،  املؤقتة  العاصمة 
قــــيــــادات انــفــصــالــيــة مــــن »املــجــلــس 
ــــوم  ــــدعـ االنــــتــــقــــالــــي الــــجــــنــــوبــــي« املـ
إماراتيا. وأضاف أن رئيس الوزراء 
معني عبد امللك سيصل ومعه نحو 
22 وزيرًا من إجمالي 24، باستثناء 
وزير الدفاع، محمد املقدشي، ووزير 

اإلدارة املحلية، حسني األغبري. 
)العربي الجديد(



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

45
سياسة

الــبــحــث، ولــكــن أيــضــا لكثافة أعـــداد املــرضــى، 
األعمار والــظــروف الصحية، ما  من مختلف 
يمثل قيمة علمية مضافة، وسهولة منحهم 
حوافز عاجية ومالية، بسبب افتقار مايني 
الــعــاج  لــهــم  تتيح  تأمينية  ملظلة  املــصــريــني 
باملجان. ويجعل هذا األمر املشاركة في تلك 
من  عريضة  لشرائح  إيجابيا  أمــرًا  التجارب 
املــحــتــاجــني، خــصــوصــا فـــي عــــاج األمــــراض 
املزمنة واألورام التي يتكلف عاجها بمصر 

مبالغ مالية باهظة.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن هــنــاك تــزامــنــا بني 
لــلــقــانــون ومــطــالــبــة مصر  إصــــدار السيسي 
التي لم  العاملية،  لعدد من شركات األدويــة 
لقاحاتها وعاجاتها بشكل رسمي  تطرح 
حتى اآلن، للمشاركة في التجارب السريرية 
الخاصة بها، مقابل الحصول على حصص 
مــن تــلــك املــســتــحــضــرات. وتـــحـــاول الــقــاهــرة 
تــافــي تـــكـــرار تــجــربــة لــقــاح »ســيــنــوفــارم«، 
إذ أصــــبــــح حـــجـــم حـــصـــة مـــصـــر مـــنـــه رهـــن 
املــســاعــدات اإلمـــاراتـــيـــة، والــقــبــول الصيني 
لعرض القاهرة الفتتاح خط إنتاج له داخل 
مصر خال الشهور الستة املقبلة، على أمل 
توفير حصص إضافية منه للتداول داخل 
واملخابرات  الصحة  وزارة  وتحاول  الباد. 
الشركة  مسؤولي  إقــنــاع  حاليا  املصريتان 
واملمولني الصينيني لتصبح القاهرة مركزًا 

لتصنيعه وتوزيعه على مستوى أفريقيا.
ــانــــون بــصــيــغــتــه  ــقــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الــ وعــ
الــنــهــائــيــة ُيــخــفــف مـــن الـــعـــودة لــلــمــخــابــرات 
مــن  الـــعـــديـــد  فــــي  ــاع،  ــ ــدفـ ــ الـ الـــعـــامـــة ووزارة 
ــنــــص عــلــيــهــا  ـــت تــ ــانــ ــي كـــ ــ ــتـ ـــ اإلجــــــــــــــــراءات ال
فــإن األجهزة،  األولــى منذ عامني،  صياغته 
»الـــســـيـــاديـــة«،  الـــتـــي تـــوصـــف فــــي مـــصـــر بــــ
ستحتفظ بــدور كبير بشكل عــام فــي إدارة 
فالقانون ينص على  العلمي.  النشاط  هــذا 
»اســتــطــاع رأي جــهــاز املــخــابــرات الــعــامــة، 
ــال الــبــحــوث الــتــي تــجــرى مــع جهات  فــي حـ
أجــنــبــيــة والــــدراســــات الــعــاملــيــة املــشــتــركــة«، 
بــعــد الــحــصــول عــلــى »مــوافــقــة هيئة الـــدواء 
املصرية، وموافقة واعتماد املجلس األعلى، 

واملتوقعني. وقــال مصدر في وزارة الصحة، 
لـــم تستطع  الـــجـــديـــد«، إن مــصــر  »الــعــربــي  لـــ
ــتـــبـــرعـــني  ــن نــــصــــف عـــــــدد املـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــــني أكـ ــأمـ ــ تـ
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة عــلــى 
الرسمية  الدعائية  الحملة  اللقاح، بعد فشل 
بـــوســـائـــل اإلعــــــام املــخــتــلــفــة واملــســتــشــفــيــات 
ــز الــتــحــالــيــل الـــحـــكـــومـــيـــة. يـــأتـــي ذلـــك  ــراكــ ومــ
بسبب تخوف املواطنني، األصحاء واملرضى 
عــلــى حـــد ســــــواء، مـــن الـــخـــضـــوع لــلــتــجــارب، 
على الرغم من أن األعــراض الجانبية األكثر 
خـــطـــورة الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــرتــب عــلــى أخــذ 
الــلــقــاح، تقل كثيرًا عــن أعـــراض أخـــرى يمكن 
أن تــتــرتــب عــلــى عـــاجـــات وأدويـــــــة، يــنــخــرط 
املرضى املصريني سنويا بموافقتهم،  مئات 
املستشفيات  في  عليها  تجارب سريرية  في 

الحكومية املختلفة.
وأضاف املصدر أن مصر لم تتمكن في الفترة 
املاضية من اجتذاب فرص املشاركة في عدد 
مــن الــتــجــارب الــســريــريــة، الــتــي تــجــرى حاليا 
عــلــى لـــقـــاحـــات وعــــاجــــات أخـــــرى لـــكـــورونـــا، 
األنشطة،  لتلك  املنظم  القانون  غياب  بسبب 
ألن الــشــركــات املــخــتــصــة كــانــت أكــثــر حرصا 
للتجارب  منظم  تشريعي  إطــار  وجــود  على 
ــا يــــخــــص املــــســــتــــحــــضــــرات املـــرتـــبـــطـــة  ــيــــمــ فــ
ــــن اهـــتـــمـــامـــهـــا بــنــفــس  ــر مـ ــثــ بـــالـــجـــائـــحـــة، أكــ
االشتراطات في األوضاع العادية، ليس فقط 
بسبب اهتمام الرأي العام العاملي، وانصباب 
عــيــون املــنــظــمــات الــدولــيــة ومــعــاهــد املــراقــبــة 
الــصــحــيــة عــلــى هـــذه الـــتـــجـــارب. ولــكــن أيــضــا 
إلـــى نــتــائــج دقــيــقــة وسريعة  الـــوصـــول  بغية 
بـــصـــورة أكـــبـــر مـــن املــســتــحــضــرات الــدوائــيــة 
العادية، بما في ذلك التي تعالج أو تقي من 
أمراض ربما تفوق كورونا خطرًا، لكنها أقل 

انتشارًا وليست وبائية.
الصحة  معاهد  لتقديرات  وفقا  مصر  وتعد 
ــة  ــة واألوروبــــــيــــــة ثـــانـــي أكـــبـــر دولــ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
أفـــريـــقـــيـــة اســـتـــضـــافـــة لـــلـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
بعد جــنــوب أفــريــقــيــا، ومــن أكــثــر الـــدول التي 
اســتــخــدمــت الخــتــبــارات األدويـــــة فــي الــشــرق 
تكلفة  انخفاض  بسبب  فقط  ليس  األوســـط، 

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 جــســم اإلنــســان مــن قــبــل، ولــم 
تحصل على اعتماد الجهات الدولية، مثل: 
منظمة الغذاء والدواء األميركية، أو منظمة 
الــطــب األوروبــــيــــة، عــلــى أن تــجــرب فــي دول 

مرجعية في ذات الوقت«.
ــم تـــعـــديـــل تــشــكــيــل املـــجـــلـــس األعـــلـــى  كـــمـــا تــ
ــــوث الـــطـــبـــيـــة  ــــحـ ــبـ ــ ــــة أخـــــاقـــــيـــــات الـ ــعـ ــ ــــراجـ ملـ
اإلكلينيكية ليصبح تابعا لرئيس الوزراء، 
وسيضم ثاثة من أعضاء هيئات التدريس 

في الجامعات، واثنني من الباحثني باملراكز 
واملـــعـــاهـــد والـــهـــيـــئـــات الــبــحــثــيــة، ومــمــثــلــني 
لــــــــوزارة الـــصـــحـــة، ومـــمـــثـــل لـــكـــل مــــن وزارة 
الدفاع ووزارة الداخلية واملخابرات العامة 
الــدولــة، وثــاث شخصيات عامة.  ومجلس 
تتولى  عامة  أمانة  املجلس  لهذا  وسيكون 
بــه مــن مــهــام، ويرأسها  الــقــيــام بما يكلفها 
أمـــني عـــام يــتــفــرغ لــعــمــلــه. ويــمــنــح الــقــانــون 
املصرية اختصاصات مهمة،  الــدواء  لهيئة 
ــــوة بــهــيــئــة الـــغـــذاء والـــــــدواء األمــيــركــيــة،  أسـ
قبل  ما  الطبية  البحوث  نتائج  تقييم  مثل 
العلمية  واملــراجــعــة  وخــالــهــا،  اإلكلينيكية 
الـــبـــيـــولـــوجـــي،  الـــــدوائـــــي أو  لــلــمــســتــحــضــر 

وذلــك قبل البدء في إجــراء البحوث الطبية 
املخطط  بتقييم  لها  ويسمح  اإلكلينيكية. 
ــرد عــلــيــه،  ــ ــتــــى تــ ــعــــديــــات الــ ــتــ الـــبـــحـــثـــي والــ
ومراجعة املستندات الخاصة باملستحضر 
محل البحث الطبي، وذلك بقصد التأكد من 
تحقيق املمارسة الطبية الجيدة للتصنيع 
والتداول والحفظ، والتفتيش على الجهات 
الــبــحــثــيــة الــتــي يــجــرى بــهــا الــبــحــث الطبي 
بغرض  الصلة،  ذات  والجهات  اإلكلينيكي 

التحقق من املمارسة الطبية الجيدة.
ــاك مـــصـــطـــلـــحـــان يـــتـــضـــمـــن الـــقـــانـــون  ــ ــنـ ــ وهـ
لكن  التعريفات،  فــي  لهما  مقتضبا  شــرحــا 
كـــاٍف فــي مـــواده،  لــم يتم تفصيلهما بشكل 

عــلــى الــرغــم مــن اعــتــبــارهــمــا مــن أســاســيــات 
أولهما  العاملية.  السريرية  التجارب  نشاط 
املـــمـــارســـة الــطــبــيــة الـــجـــيـــدة، والـــتـــي عــّرفــهــا 
ــة مـــــن املــــبــــادئ  ــمـــوعـ الــــقــــانــــون بـــأنـــهـــا مـــجـ
املــتــعــارف عليها دولــيــا ومحليا  واملــعــايــيــر 
التي تطبق بشأن تخطيط، وإدارة، وتنفيذ، 
ــة، وتـــدقـــيـــق، وتــســجــيــل، وتــحــلــيــل،  ــبـ ــراقـ ومـ
ــبـــحـــث الــــطــــبــــي، بـــقـــصـــد تــوفــيــر  وتــــقــــريــــر الـ
املعلنة  والنتائج  البيانات  تمتع  في  الثقة 
سامة  وصــون  والدقة  باملصداقية  للبحث 
املــبــحــوثــني املــتــطــوعــني وحــقــوقــهــم وســريــة 
املوافقة  وثانيهما  ســـوء.  أي  مــن  بياناتهم 
املــســتــنــيــرة، والـــتـــي عــرفــهــا الــقــانــون بأنها 
الــتــعــبــيــر املــكــتــوب املــبــنــي عــلــى إرادة حــرة 
وطواعية كاملة، الذي يصدر عن الشخص 
الصريحة  موافقته  ويتضمن  األهلية،  ذي 
البحث  في  املشاركة  على  توقيعا، وبصمه 
وتبصيره  إعــامــه  بعد  اإلكلينيكي  الطبي 
بجميع جوانب هذا البحث، وعلى األخص 
ــار أو األخــطــار املحتملة الــتــي قــد تؤثر  اآلثـ
على قراره باملشاركة. وتصدر هذه املوافقة 

من املمثل القانوني له.
ــرت املـــصـــادر أنـــه ســيــســتــعــان بــعــدد من  ــ وذكـ
الــقــوانــني األجــنــبــيــة، واالتــفــاقــيــات الــدولــيــة، 
ــــروط تــحــقــق املـــمـــارســـات الــجــيــدة  لـــوضـــع شـ
التنفيذية،  الائحة  في  املستنيرة  واملوافقة 
التي من املقرر إصــدارهــا خــال ثاثة أشهر. 
كــمــا تضمن الــقــانــون تــعــديــل جــريــمــة إخـــراج 
عينات مصرية للتحليل في الخارج، لتنص 
ــــادة الــعــقــابــيــة عــلــى أن »يــعــاقــب بالحبس  املـ
وبــغــرامــة ال تــقــل عـــن 500 ألـــف جــنــيــه )نــحــو 
32 ألف دوالر أميركي( وال تزيد على مليون 
كــل من  العقوبتني،  بــإحــدى هاتني  أو  جنيه، 
ســاهــم بــأي صـــورة كــانــت فــي خـــروج عينات 
بــــشــــريــــة تـــســـتـــخـــدم فـــــي األبــــــحــــــاث الــطــبــيــة 
اإلكلينيكية أثناء إجرائها، أو بعد انتهائها، 
دون الحصول مسبقا على املوافقات املتطلبة 

وفقا ألحكام القانون«.
وكـــــان الــســيــســي قـــد اعـــتـــرض عــلــى تضمني 
ــــون حــــظــــر تـــحـــلـــيـــل عـــيـــنـــات  ــانـ ــ ــقـ ــ مـــــشـــــروع الـ
املــصــريــني فــي الـــخـــارج، وأن يــنــص الــقــانــون 
على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب 
عــلــيــه عــقــوبــات ســجــن وغـــرامـــة، حــتــى ال يتم 
العبث بالجينات املصرية. وقال، في خطابه 

للبرملان، إن الجينات املصرية تمت دراستها 
الــجــهــات، ومنها مؤسسة  بواسطة عــدد مــن 
أمــيــركــيــة. كما يــوجــد 10 مــايــني مــصــري في 
الخارج يمكن بسهولة الحصول على عينات 
ــذا الــنــص  ــ ــــى أن هـ مــــن جــيــنــاتــهــم. وأشـــــــار إلـ
يتناقض مع تحفيز الجامعات على البحث، 
وإجـــــراء الــبــحــوث املــشــتــركــة، كــمــا أن إرســـال 
الــعــيــنــات يــتــيــح الــفــحــص بــأجــهــزة ال تــكــون 

متوفرة محليا.
ــانـــون لتنظيم  قـ ومـــــرت مــــحــــاوالت إصــــــدار 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة بـــمـــراحـــل غــريــبــة عن 
فــي عهد  الــقــوانــني  املعتاد إلصـــدار  السياق 
ــــي الــــغــــالــــب ال تـــطـــول  ــــي فـ ــتـ ــ ــيـــســـي، والـ الـــسـ
مــنــاقــشــاتــهــا، وال تـــبـــدو بــشــأنــهــا خــافــات 
واسعة بني أجهزة الحكم. وكانت الحكومة 
قد وضعت مشروع قانون في العام 2017، 
وســــط   ،2018 مـــنـــتـــصـــف  قــــــــــر 

ُ
وأ ونـــــوقـــــش 

اعتراضات علمية واسعة، ليرفض السيسي 
العام  مــن  األول  أكتوبر/تشرين  فــي  ــراره  إقـ
نـــفـــســـه. ثـــــم تـــــراخـــــت الـــحـــكـــومـــة ومــجــلــس 
ــرار املــشــروع  الــنــواب فــي عــاج املــشــاكــل وإقــ
أغسطس/آب  نهاية  الوقت، حتى  ذلــك  منذ 
معدل  على مشروع  وافقت  عندما  املاضي، 
السيسي،  ملــاحــظــات  االســتــجــابــة  يتضمن 
فــي عــجــالــة ال تــعــكــس طـــول فــتــرة االنــتــظــار 
الــتــي طــــرأت خــالــهــا الــجــائــحــة، وزادت في 
تشريعية  لضمانات  املجتمع  حاجة   ظلها 

للتجارب السريرية.
وكان االعتراض األساسي على املشروع في 
الـــدوائـــر الــعــلــمــيــة عــلــى خــلــطــه بـــني األبــحــاث 
العلمية والطبية التي تتم ملصلحة جامعات، 
أو معاهد، في مصر والخارج، والتي تهدف 
ــاب األمـــــــــراض ونــتــائــج  ــبــ لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى أســ
تتم  التي  الدوائية  التجارب  وبــني  العقاقير، 
لحساب شركات أدويــة شهيرة، خارج مصر 
للتأكد من مطابقة  والتي تهدف  بــاألســاس، 
الــنــتــائــج املــتــرتــبــة عــلــى الـــعـــقـــار لـــلـــدراســـات 
الــنــظــريــة والـــتـــجـــارب الــســابــق إجـــراؤهـــا في 
الــعــالــم، تمهيدًا العتماده  مــن  أخــرى  مناطق 
والــســمــاح بــتــداولــه. أمـــا السيسي فــكــانــت له 
مآخذ أخــرى على املــشــروع، مثل املـــواد التي 
املجلس  مــوافــقــة  تشترط  نصوصا  تتضمن 
ــلـــجـــامـــعـــات واملـــــخـــــابـــــرات الـــعـــامـــة  ــــى لـ ــلـ ــ األعـ
البحث  بــروتــوكــول  على  الرقابية  والهيئات 
والتفتيش عليه. ونظرًا ألن األبحاث الطبية 
تشمل رسائل املاجستير والدكتوراه والحرة 
والعلوم  البشري  الطب  كليات  فــي  واملمولة 
والـــصـــيـــدلـــة، فــــإن هــــذا يــعــنــي وجـــــود أعــــداد 
هـــائـــلـــة كــــل شـــهـــر يــســتــحــيــل مــعــهــا مــتــابــعــة 
جميع األبحاث. كما اعترض على انخفاض 
عـــدد ممثلي الــجــامــعــات املــصــريــة واملــعــاهــد 
في املجلس األعلى للبحوث الطبية، املتمثل 
في أربعة فقط من أصــل 15، مع العلم أن 97 
فـــي املـــائـــة مـــن األبـــحـــاث الــعــلــمــيــة تــجــرى في 
الجامعات واملعاهد التابعة للتعليم العالي. 
واعترض أيضا على أن يتولى األمانة العامة 
املــركــزيــة  اإلدارة  رئـــيـــس  األعـــلـــى  لــلــمــجــلــس 
العلم  مع  الصحة،  وزارة  في  الطبية  للعلوم 
 جــدًا من 

ً
أن الـــوزارة ال تمثل إال جــزءا ضئيا

ــاث فـــي مــصــر. واعــتــرض  مــجــمــل هــــذه األبـــحـ
السيسي كذلك على أن تكون املواد العقابية 
من املادة 28 إلى املادة 35 مشددة، وال تأخذ 
فـــي عـــني االعـــتـــبـــار طــبــيــعــة الــبــحــث الــعــلــمــي، 
النظر  بــغــض  مــتــســاويــة  املــخــالــفــات  وتعتبر 
عن طبيعة وتصميم البحث، ما يحدث خوفا 
شديدًا لدى الباحثني، ويتسبب في إعراضهم 

عن البحث العلمي.

مصر: االستخبارات 
في تجارب اللقاح 

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

الذي ينظمه القانون«. 

تنظيم المادة 60
الغالف
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ــاولــــــة لــــــجــــــذب املـــــزيـــــد  ــحــــ فـــــــي مــــ
ــة الــتــي  ــريـ ــريـ ــن الــــتــــجــــارب الـــسـ مــ
ملــصــر من  أكــبــر  تضمن حصصا 
الــلــقــاحــات والــعــاجــات الــجــديــدة لــفــيــروس 
ــا، أصـــــــدر الــــرئــــيــــس املــــصــــري عــبــد  ــ ــورونــ ــ كــ
الفتاح السيسي، قبل يومني، قانون تنظيم 
الـــتـــجـــارب اإلكــلــيــنــيــكــيــة، بــعــد تــأخــر أربــعــة 
أشــهــر تــقــريــبــا مــن مــوافــقــة مــجــلــس الــنــواب 
الــرئــاســة مــدة طويلة  عليه. وقــد استغرقت 
على  النهائية  صياغته  وعــرض  ملراجعته، 
مــخــتــلــف الــجــهــات املــخــتــصــة، وكـــذلـــك على 
تأثيره  الــدولــيــة، لضمان  الجهات  مــن  عــدد 
اإليــجــابــي عــلــى مــجــال الــتــجــارب السريرية 
الــدوائــيــة الــذي كــان منتعشا فــي مصر قبل 

حرصت الشركات المختصة 
على وجود إطار تشريعي 

منظم للتجارب

هناك مصطلحان 
يتضمن القانون شرحًا 

لهما في التعريفات

ٍ قانون االختبارات السريرية: دور األجهزة السيادية باق
فترة جائحة كورونا. وعلى عكس املنتظر، 
اته خال الجائحة، نظرًا لعدم  تعثرت إجراء
ثقة املواطنني في املشاركة بالتجارب، التي 
املــصــريــة، ممثلة  الحكومة  بــرعــايــة  أجــريــت 
في وزارة الصحة على اللقاحني الصينيني، 
السريرية  الــتــجــارب  بالفعل  انتهت  اللذين 
على أولهما »سينوفارم« بمشاركة مصرية 
أقــل مما كــان منتظرًا، مــا أثــر بالسلب على 

حصتها األولية من اللقاحات.
ــي الــــوقــــت الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه دول غــربــيــة  ــ وفـ
وعربية توزيع اللقاحات في حمات وطنية 
على الفئات األولــى بالرعاية، ما زالت مصر 
ال تــســتــطــيــع بــــدء حــمــلــتــهــا لــحــصــولــهــا على 
عدد ضئيل من لقاح كورونا الصيني، وعدم 
حتى  وكافية  سريعة  اتفاقات  إلــى  توصلها 
الــحــالــيــني  األســـاســـيـــني  املــنــتــجــني  مــــع  اآلن، 

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

للفيروس، من دون أعراض«.

المسؤولية على المواطن

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

كورونا مصر: توصيات حكومية لالستعانة بالجيشمناورة الركن الشديد: قرار غزة في الميدان موحدًا

غزة ــ يوسف أبو وطفة

ــرت املــــــنــــــاورة الـــعـــســـكـــريـــة  ــمــ ــتــ ــات اســ ــاعــ ــســ لــ
قطاع  فــي  الفلسطينية  للفصائل  املــشــتــركــة 
ــــزة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، وحــمــلــت اســــم »الـــركـــن  غـ
الشديد«، وهي األولى من نوعها فلسطينيا، 
وتحمل رسائل سياسية وعسكرية لاحتال 
اإلسرائيلي، الذي يواصل حصاره وتهديده 
لغزة، إضافة إلى رسائل بالتمسك بالساح، 
ورفض كل اإلغراءات في ظل موجة التطبيع 
ــتــــال. تــخــلــل املــــنــــاورة، الــتــي شـــارك  مـــع االحــ
فيها 12 جناحا عسكريا فلسطينيا، أبرزها 
»حماس«،  »كتائب القسام« الذراع العسكرية لـ
»الجهاد  و»سرايا القدس« الذراع العسكرية لـ
اإلسامي«، والذراعان العسكريان للجبهتني 
الــشــعــبــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأطـــــر عــســكــريــة 
محسوبة على حركة »فتح«، وآخرون، إطاق 

صواريخ تجاه البحر في رشقات تجريبية.
ــع تــنــفــيــذ  ــ ــخ مــ ــ ــواريــ ــ ــــصــ ــن إطـــــــــاق الــ ــ ــ ــزامـ ــ ــ وتـ
تــدريــبــات تحاكي تــصــدي وحـــدات الفصائل 
تجريها  بــري  تسلل  لعمليات  الفلسطينية 
قـــوات االحــتــال اإلســرائــيــلــي، بــاإلضــافــة إلى 
البشرية  الضفادع  تدريبات نفذتها عناصر 
بــالــذخــيــرة الــحــيــة، حــاكــت خــالــهــا التصدي 
لقوات البحرية اإلسرائيلية. وترافقت مناورة 
»الركن الشديد« مع انتشار واضح لعناصر 
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طالبت وزارة الصحة املصرية، خال اجتماع 
ــيـــروس كـــورونـــا يــوم  ــة فـ ــ الــلــجــنــة الــعــلــيــا ألزمـ
األحـــــــد املـــــاضـــــي، بــــدخــــول الـــــقـــــوات املــســلــحــة 
إمكاناتهما  بــكــامــل  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  ووزارة 
العاجلة ملصابي  الصحية  الرعاية  مجال  في 
كــورونــا. وهــو مــا كشفته مــصــادر مطلعة في 
»الــعــربــي  لـــ الــصــحــة  الـــــــوزراء ووزارة  مــجــلــس 
أن االجتماع استعرض  إلى  الجديد«، مشيرة 
إحصائيات حــول عــدم قـــدرة وحـــدات العناية 
املـــركـــزة عــلــى اســتــيــعــاب املــصــابــني املسجلني 
فـــي املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة واملــســتــشــفــيــات 
الــجــامــعــيــة الــقــلــيــلــة، الــتــي دخــلــت حــيــز العمل 
ــاء. وأضـــافـــت  خــــال املـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الــــوبــ
املصادر أن اللجان التنسيقية املكلفة متابعة 
الـــوضـــع الــوبــائــي أوصــــت بـــضـــرورة التفعيل 
جّهزته  الـــذي  املــيــدانــي،  للمستشفى  الــعــاجــل 
الــقــوات املسلحة فــي أرض املــعــارض الجديدة 
فــي الــتــجــّمــع الــخــامــس شــرقــي الــقــاهــرة، وهــو 
الــجــمــهــوريــة عبد  رئــيــس  افــتــتــحــه  مستشفى 
الفتاح السيسي في يونيو/ حزيران املاضي، 
من دون استضافة أي مصاب من خارج ضباط 
ــقــــوات املــســلــحــة وأســــرهــــم. وذكــــرت  وأفـــــــراد الــ
املصادر أن هذه التوصية وُوجهت بتحفظ من 
املخابرات العامة، التي ما زالت تعتبر أنه من 
املبكر اتخاذ خطوات يمكن أن يتسّبب إعانها 
ــر« فــــي الـــشـــارع  ــ ــذعـ ــ ــالـــة مــــن »الـ فــــي إحـــــــداث حـ
املصري. وتجاهلت في هذا السياق املاحظات 

من عدة وحــدات قتالية في مختلف املناطق 
ــزة، بــاإلضــافــة إلـــى الــطــائــرات املــســيــرة،  فــي غـ
ــنــــاورة  ــتــــي لــــم تـــغـــب هــــي األخـــــــرى عــــن املــ والــ
الكبرى، إذ كانت حاضرة منذ اللحظة األولى 

إلعان انطاقها.
ــرفـــة  ــغـ وأعـــــلـــــن مــــتــــحــــدث عــــســــكــــري بــــاســــم الـ
انطاق  قبيل  صحافي  مؤتمر  في  املشتركة، 
ــهــا دفاعية، مــؤكــدا على جهوزية 

ّ
أن املــنــاورة، 

في  الفلسطيني  الشعب  عن  للدفاع  املقاومة 
ــّدد  ــظــــروف. وشــ كـــل األحــــــوال وتـــحـــت كـــافـــة الــ
أية  »جــاهــزة لخوض  املقاومة  قيادة   

ّ
أن على 

معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا، ولن نقبل 
بأن يتغول العدو على أهلنا«. وقال املتحدث 
الــــعــــســــكــــري، الـــــــذي غـــطـــى رأســـــــه بــالــكــوفــيــة 
وقــرارنــا  حــاضــر،  »ساحنا   

ّ
إن الفلسطينية، 

ــفــرض على 
ُ
مــوحــد فــي خــوض أيــة مــواجــهــة ت

شعبنا فــي أي زمــان ومــكــان«. ووجــه حديثه 
 عليها 

ّ
إلــى قــيــادة االحــتــال اإلســرائــيــلــي بـــأن

 تـــــدرك بــــأن مـــجـــرد الــتــفــكــيــر فـــي مــغــامــرة 
ّ
أن

قوة  بكل  ستواجه  الفلسطيني  الشعب  ضــد 
ووحـــدة، وستحمل الكثير مــن املــفــاجــآت. أما 
التابعة  غــزة  فــي  الحكومية  األمنية  األجــهــزة 
لـــحـــركـــة »حــــمــــاس« فــانــتــشــر عـــنـــاصـــرهـــا فــي 
الــقــطــاع، وأخــلــت جانبا  فــي  املناطق  مختلف 
من مقارها، فيما أغلق الشريط الساحلي أمام 
املــنــاورة، ومنع  انتهاء  الصيادين حتى  عمل 
الــنــاس مــن الــوصــول إلــيــه. جــمــاهــيــريــا، تابع 
املــنــاورة،  القطاع باهتمام شديد هــذه  سكان 
الـــتـــي تــعــتــبــر حـــدثـــا غــيــر مــســبــوق بــالــنــســبــة 
لــهــم مــن نــاحــيــة الــعــمــل الــفــصــائــلــي املــشــتــرك. 
نشر صور  عبر  منها  ووثــق بعضهم جانبا 
وفــيــديــوهــات عــبــر صــفــحــاتــهــم وحــســابــاتــهــم 

املختلفة في مواقع التواصل االجتماعي.
وتــــزامــــن تــنــفــيــذ املــــنــــاورة مـــع زخــــم إعــامــي 
غــــيــــر مــــســــبــــوق مـــــن قــــبــــل وســـــائـــــل اإلعــــــــام، 
على  والتأكيد  للفصائل،  التابعة  خصوصا 
دالالت  ذات  رســائــل  تحمل  وأنــهــا  أهميتها، 
موجة  ظل  في  واملحيط،  لاحتال  سياسية 
غــزة.  حــصــار  واســتــمــرار  الحاصلة  التطبيع 
وفــي الــســيــاق، قــال الــبــاحــث الفلسطيني في 

العامة في كل املحافظات تقريبا، حول الزيادة 
املطردة في أعــداد اإلصابات والوفيات، سواء 
كمرضى  تـــم تشخيصها  الــتــي  الـــحـــاالت  مـــن 
كورونا أو من دون تشخيص. وارتفعت نسبة 
كبير،  بشكل  يوميا  املعلنة  املسجلة  الــحــاالت 
 بكثير عن األعداد الحقيقية 

ّ
مع أنها تبقى أقل

الــتــي تــرصــدهــا الحكومة بــطــرق عـــدة، ومنها 
ــــذي تطبقه  ــتـــراضـــي املـــحـــدث الـ الـــنـــمـــوذج االفـ
الــوفــيــات  وعـــدد  العلمية،  التنسيقية  اللجنة 
املــســجــلــة فـــي مــكــاتــب الــصــحــة عــلــى مــســتــوى 
الــجــمــهــوريــة، والــتــحــالــيــل غــيــر املــركــزيــة التي 

تجرى في املعامل الخاصة.
وأوضحت املصادر أن من املؤشرات الخطيرة 
مــتــابــعــة مستشفيات  لـــجـــان  الـــتـــي رصــدتــهــا 
العشرة  األيــام  العزل والــصــدر والحميات في 
ــرة انـــخـــفـــاض مـــتـــوســـط الــــوقــــت الــــذي  ــ ــيـ ــ األخـ
يقضيه مــصــاب كــورونــا فــي وحـــدات العناية 
املــصــادر  وعـــددت  املستشفيات.  بتلك  املــركــزة 
أســـــبـــــاب ذلــــــــك، ومــــنــــهــــا الـــتـــســـجـــيـــل املـــتـــأخـــر 
ــراء الــتــحــالــيــل املطلوبة  لــإصــابــات وعـــدم إجــ
مــبــكــرًا، خــصــوصــا فـــي املــحــافــظــات واملــنــاطــق 
ــا صــعــوبــة  الـــشـــعـــبـــيـــة. ومــــــن األســـــبـــــاب أيــــضــ
اســتــيــعــاب جــمــيــع الــــحــــاالت الــخــطــيــرة الــتــي 
ـــحـــّول بــشــكــل مـــركـــزي إلـــى املــســتــشــفــيــات في 

ُ
ت

ضعف  بسبب  جغرافيا،  لها  التابعة  املناطق 
ــمـــرار انــخــفــاض  ــتـ الـــطـــاقـــة االســتــيــعــابــيــة واسـ
ــات األكـــســـجـــني املـــتـــاحـــة في  ــوانـ ــطـ كــمــيــات أسـ
الشهر  منذ منتصف  الحكومية  املستشفيات 
الــضــخ والتصنيع  زيـــادة  الــحــالــي، حتى بعد 
وفقا ملا أعلنته وزارة الصحة في وقت سابق.

ــا لــلــنــمــوذج  ــقـ ــه وفـ ــ ــــى أنـ وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـ
ــداد املــتــوقــعــة لــلــمــصــابــني، فــإن  ــاألعـ الــخــاص بـ
عدد اإلصابات حاليا تخطى 28 ألفا. وهو رقم 
الشهر  فــي منتصف  كـــان متوقعا  مــمــا  قــريــب 
الــحــالــي، بــنــاء عــلــى عـــدد اإلصـــابـــات الرسمية 
املــســجــلــة فـــي املــســتــشــفــيــات، وعـــــدد الــنــتــائــج 
اإليــجــابــيــة فـــي املــعــامــل املـــركـــزيـــة والــخــاصــة، 
املستشفيات  فــي  املسجلة  االشــتــبــاه  وحـــاالت 
الحكومية والخاصة، ومتوسط عدد التحاليل 
التي كان من املفترض إجراؤها قياسا بحاالت 

اجــتــمــاعــي، نتيجة ضــعــف املــداخــيــل وحــاجــة 
عدة  أشغال  في  والعمل  للوظائف،  املواطنني 
القطاعات  إلى تضّرر بعض  يوميا، وتطرقوا 
مــن فــتــرة الــتــوقــف األولــــى بسبب الـــوبـــاء، ولــم 
 حتى اآلن مــن آثــار ضعف املــــوارد، بل 

َ
تتعاف

قــرارات فصل واستبعاد مئات اآلالف  ازدادت 
فترة  تزامن  املؤقتني، ال سيما مع  العمال  من 
قـــرار وقــف البناء  الــوبــاء مــع  التوقف وتفشي 
الــذي استمر حتى  على مستوى الجمهورية، 
األســبــوع األخــيــر مــن شــهــر نــوفــمــبــر/ تشرين 
ــي. كــذلــك دخــــل عــلــى الــخــط في  ــاضـ الــثــانــي املـ
االقـــتـــصـــاديـــة،  املـــجـــمـــوعـــة  وزراء  املـــنـــاقـــشـــات 
ر 

ّ
تحديدًا وزير املالية محمد معيط، الذي حذ

مــــن انــتــكــاســة كـــبـــرى فــــي حــجــم تـــدفـــق الــنــقــد 
األجنبي اليومي، وقدرة الحكومة على التعامل 
مع آثــار األزمــة. وذكــر خصوصا مسألة فرض 
التدابير، من بينها وقف الرحات الجوية أو 
تقييد االنتقال بني املدن الساحلية على البحر 
األحــمــر والــقــاهــرة واألقــصــر وأســـــوان، وحتى 
وقف االحتفاليات الثقافية والفنية، من بينها 
مهرجانا املوسيقى العربية القاهرة والجونة 
أعــداد  ظــهــور  الــدولــيــان، بسبب  السينمائيان 

كبيرة من اإلصابات وحاالت االشتباه.
ــــق تــقــريــر مـــن الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة ملــكــافــحــة  ووفـ
كـــورونـــا، ســبــق أن نــشــرت »الــعــربــي الــجــديــد« 
تــفــاصــيــلــه، فـــإن املـــوجـــة الــثــانــيــة تــخــتــلــف عن 
ــات تــــبــــدو أكــــثــــر وأســــــرع  ــ ــابـ ــ ــاإلصـ ــ األولــــــــــى، فـ
انــتــشــارًا، مما سينعكس فــي ارتــفــاع األعـــداد. 
كــمــا أن الـــوفـــيـــات بــاتــت أكــثــر قــيــاســا بــبــدايــة 
املــوجــة األولـــى، ولكن فــي الــوقــت نفسه تتسم 
األعـــــــــــراض بــــأنــــهــــا خـــفـــيـــفـــة ومــــتــــوســــطــــة فــي 
الــســائــدة  بـــاألعـــراض  قيست  مــا  إذا  مجملها، 
العلمية  اللجنة  وتستند  األولـــى.  املــوجــة  فــي 
في هذا االستنتاج إلى زيادة أعداد املتعافني 
سريعا من املصابني املسجلني، وعدم وصول 
بالكثافة  املستشفيات  إلــى  املسجلة  الــحــاالت 
الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا فـــي شـــهـــري مـــايـــو/ أيـــار 
حالة  واستقرار  املاضيني،  حزيران  ويونيو/ 
العزل  إلــى  املــوجــهــة  املسجلة  الــحــاالت  معظم 

املنزلي وعدم تفاقمها. أطلقت خالل المناورة صواريخ باتجاه البحر )محمود الهمص/فرانس برس(

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

ــلــــى الـــتـــخـــلـــي عـــــن ســـاحـــهـــا.  إلجـــــبـــــارهـــــا عــ
فإن  العسكري،  الشأن  الباحث في  وبحسب 
الدفاعي  البعد  ركــزت على  املقاومة  مناورة 
ــنـــاريـــوهـــات  ــيـ ــن الـــسـ ــ ولــــــم تـــســـتـــخـــدم أيــــــا مـ
الــهــجــومــيــة، عــبــر ســلــســلــة الــعــمــلــيــات الــتــي 
حـــاكـــتـــهـــا، مــــن خـــــال صــــد الـــتـــســـلـــل الـــبـــري 
البحر.  تجاه  الصواريخ  وإطــاق  والبحري 
ــه تــشــيــر املــــنــــاورة إلــــى تــطــور واضـــح  ــرأيـ وبـ
فـــي عــمــل الــغــرفــة املــشــتــركــة الـــتـــي تــأســســت 
العمل  ملأسسة  ومحاولة  عامني،  قرابة  قبل 
فــيــهــا، عــبــر الــتــدريــب املــشــتــرك بــني عناصر 
العمل  وزيــــادة  املختلفة،  العسكرية  األذرع 
املشترك، عسكريا واستخباراتيا، بما يخدم 
املــقــاومــة. وال يــنــكــر أبـــو زبــيــدة وجــــود قلق 
 
ً
إســرائــيــلــي واضـــح مــن مــشــاركــة 12 فصيا
عسكريا، على رأسها »سرايا القدس« الذراع 
القسام«  و»كــتــائــب  »الــجــهــاد«،  لـــ العسكرية 
»حــمــاس«، فــي مــنــاورة  لـــ الــــذراع العسكرية 

»العربي  لـ الشأن العسكري رامي أبو زبيدة، 
الــــجــــديــــد«، إن املـــقـــاومـــة تــســتــعــرض قــوتــهــا 
العسكرية وقدراتها التي تمتلكها، تزامنا مع 
من  سلسلة  أعقب  إسرائيلي،  وتوعد  تهديد 
املناورات التي أجراها االحتال خال اآلونة 
األخــــيــــرة. وأضـــــاف أن هــــذه املــــنــــاورة تعطي 
امليدانية،  الــجــهــود  وتــوحــد  للمقاومة  زخــمــا 
باإلضافة إلى أنها ترفع الــروح املعنوية من 
الــذي يتزامن  املشترك،  امليداني  العمل  خــال 
مع مواصلة حصار غزة، ومحاولة تركيعها 

املــنــاورة ستقلب  أن هــذه  مشتركة. واعــتــبــر 
االحتال  التي يحاول رئيس وزراء  الرواية 
ــا لــجــبــهــتــه  بـــنـــيـــامـــني نـــتـــنـــيـــاهـــو تـــصـــديـــرهـ
الــداخــلــيــة، والــتــي كــان يــحــاول فيها تثبيت 
فلسطيني من  بــكــل فصيل  الــتــفــرد  مــعــادلــة 

دون حضور للفصيل اآلخر.
السياسي  واملحلل  الكاتب  أشــار  جهته،  من 
»الــعــربــي  مــصــطــفــى الـــصـــواف، فـــي حــديــث لـــ
ــاورة تــحــمــل رســائــل  ــنــ ــى أن املــ ــديـــد«، إلــ الـــجـ
 الغرفة 

ّ
موجهة للداخل والخارج. وأوضح أن

املــشــتــركــة لــفــصــائــل املــقــاومــة تــهــدف لتأكيد 
وحـــدة الــصــف، وتــعــزيــز الــعــاقــة الفصائلية 
ــاذ قــــــــــرارات الــتــصــعــيــد  ــ ــــخـ ــــي اتـ ــة فـ ــركـ ــتـ ــشـ املـ
والــتــهــدئــة، بــحــيــث يــكــون الـــقـــرار فــي املــيــدان 
مــوحــدًا بــعــيــدًا عــن الــتــفــرد. واملـــنـــاورة تبعث 
الصواف،  وفــق  لاحتال،  واضحة  برسائل 
لم  إنها  فيها  قالت  املــقــاومــة   

ّ
أن اعتبر  الــذي 

تــعــد كــمــا كــانــت فــي الــســابــق، وإنــهــا تمتلك 
ــدرات الـــعـــســـكـــريـــة مــــا يــمــكــنــهــا مــن  ــ ــقــ ــ ــ مــــن ال
ردعـــه وصـــد أي عــــدوان إســرائــيــلــي محتمل، 
إلــى رســائــل ميدانية ذات دالالت  بــاإلضــافــة 
عـــســـكـــريـــة. وهــــــذه املـــــنـــــاورة تــحــمــل رســـائـــل 
فــي ظــل موجة  الــعــربــي، خصوصا  للمحيط 
الــتــطــبــيــع الـــحـــاصـــلـــة مــــع إســــرائــــيــــل، وهـــي 
الواسعة  الفصائلية  املشاركة  عبر  تــحــاول، 
فـــيـــهـــا، تـــأكـــيـــد تــمــســك املــــقــــاومــــة بــســاحــهــا 
ورفــض كــل التهديدات واإلغــــراءات، بحسب 
الصواف. وعن التحديات التي تواجه غرفة 
العمليات املشتركة، لفت إلى أن هذه املناورة 
ســتــســاهــم فـــي زيــــــادة الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
املـــشـــتـــرك، وســـتـــؤدي إلــــى مــأســســة حقيقية 
القرار  اتــخــاذ  صعيد  على  املشتركة  للغرفة 
وطبيعة الرد، وكثافة الرد على أي عدوان أو 

.
ً
تصعيد إسرائيلي مستقبا

وُيــعــتــبــر الــقــرار املــشــتــرك عسكريا أحـــد أبــرز 
خاف  موضع  تشكل  كانت  التي  التحديات 
فصائلي خال السنوات املاضية، خصوصا 
كان  حيث  الفلسطينية،  املصالحة  ملف  فــي 
التهدئة والحرب تحت  قــرار  أن يكون  يطرح 

إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

شارك في مناورة 
»الركن الشديد« 

12 جناحًا عسكريًا

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 
إلى  اللجنة  بتنظيم أي احتفالية. كذلك دعــت 
وقـــف الــفــعــالــيــات واالحــتــفــاالت واملــهــرجــانــات 
واإلغــــاق الــكــامــل لـــدور املــنــاســبــات، مــع فرض 
 3.18( مــــن 50 جــنــيــهــا  ــبــــدأ  تــ فــــوريــــة  غــــرامــــة 
دوالرات( لأفراد الذين ال ُيطبقون اإلجــراءات 
االحــتــرازيــة فــي املــواصــات الــعــامــة، وغــرامــة 4 
املنشأة  إغــاق  )254.6 دوالرًا( مع  آالف جنيه 
ملدة أسبوع، لأماكن التي ال تلتزم باإلجراءات 

االحترازية، وذلك ابتداء من األحد املقبل.
وسبق ملصادر حكومية أن ذكرت منذ شهرين 
لت 

ّ
الــلــجــنــة عط فــي  الــتــي دارت  الــنــقــاشــات   

ّ
أن

فــي تقارير الصحة،  الــــوزراء بما جــاء  اهتمام 
ر من كارثة إذا ما توحشت مؤشرات 

ّ
التي تحذ

الثانية من الوباء. ودعــا ممثلو وزارة  املوجة 
الــداخــلــيــة واملـــخـــابـــرات إلـــى ضــــرورة التعامل 
»بــــرويــــة« مـــع املـــواطـــنـــني وأصـــحـــاب املــصــالــح 
االقتصادية، تحسبا إلمكانية حدوث انفجار 

مس 
ُ

مثل كل هذه الحاالت خ
ُ
االشتباه تلك. وت

إجمالي الحاالت املصابة املوجودة في الشارع، 
فــي مــحــاكــاة قريبة لــنــمــاذج افــتــراضــيــة أخــرى 
عــديــدة متبعة فــي عـــدٍد مــن الــــدول، خصوصا 
ــحــــت  ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا. وأوضــ ــيــ ــانــ أملــ
املصادر أنه بعد أسبوعني من بدء االستنفار 
الثانية، أظهرت املؤشرات الحالية  في املوجة 
ــــذه املــوجــة  لـــن تــبــلــغ ذروة هـ أن مــصــر ربـــمـــا 
إال فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــقــبــل، خــصــوصــا إذا 
استمرت اإلجــراءات الحكومية الضعيفة التي 
يتمادى النظام فيها، على خلفية التخوف من 
التأثيرات السلبية اقتصاديا وسياحيا. وكان 
قــد أســفــر عن  لــأزمــة  العليا  اللجنة  اجــتــمــاع 

لن تبلغ مصر 
ذروة الموجة الثانية إال 

في شهر فبراير 

أكدت الفصائل 
الفلسطينية في قطاع 

غزة، عبر المناورة 
العسكرية المشتركة، 
وحدة صفها، بحيث 

يكون القرار في الميدان 
موحدًا، وذلك بالتزامن 

مع تهديد إسرائيلي

تسعى اللجان العاملة 
على خط مواجهة 
فيروس كورونا في 

مصر لالستعانة بالجيش 
لمواجهة التفشي 

المتسارع للوباء

خاص الحدث
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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

67
سياسة

االنتخابية املقبلة، من دون أن تكون قوائمها 
توقيعات  على  للحصول  مضطرة  املرشحة 
مــن الــنــاخــبــني. وتــعــتــبــر هـــذه األحـــــزاب، ومــن 
ــيــــل جــــديــــد« و»جــــبــــهــــة الـــنـــضـــال  بــيــنــهــا »جــ
ــن أجـــــل الــتــنــمــيــة«  الــــوطــــنــــي« و»االتــــــحــــــاد مــ
 اإلبـــقـــاء عــلــى الــعــتــبــة سيحصر 

ّ
وغــيــرهــا، أن

املنافسة االنتخابية، كما كان الوضع سابقا، 

األول من شهر نوفمبر/ الدستور في  على 
تشرين الثاني املاضي.

استجابة ملطالبات  الخطوة  هــذه  تأتي  وقــد 
ــدة، ال ســيــمــا تــلــك الــتــي  ــ ــزاب ســيــاســيــة عـ ــ أحــ
أخفقت في الحصول على مستوى أربعة في 
املائة من األصوات في آخر انتخابات سابقة، 
ما سيتيح لها الدخول بسهولة في املنافسة 

بني األحزاب الكبيرة املهيمنة على املجالس 
الفتية،  القوى  مشاركة  من  ويحّد  املنتخبة، 
وتلك التي نشأت بعد الحراك الشعبي. وفي 
السياق، اقترح رئيس حزب »صوت الشعب«، 
ــا حـــزبـــه  ــدهـ ــقـ ــــي نـــــــدوة عـ ــانـــي، فـ ــمـ ملـــــني عـــصـ
النيابية  االنتخابات  تنظيم  املاضي،  األحــد 
قوية،  مشاركة  »لتشهد  بالتزامن  واملحلية 

فإذا نظمتا في يوم واحد سنقلل من العزوف 
ونساهم في رفع نسبة املشاركة«.

ويــســتــدعــي إنــجــاز الــخــطــوة األولــــى مــن قبل 
الــســلــطــة، خــطــوة ثــانــيــة، وهــــي اإلســــــراع في 
الــتــرخــيــص لـــعـــدد هــــام مـــن األحــــــزاب الــفــتــيــة 
ــيـــادات شــابــة ومــجــمــوعــات  الــتــي أنــشــأتــهــا قـ
منبثقة من الحراك الشعبي، وذلك في سياق 

السلطة للشباب على االنخراط في  تشجيع 
بتجديد  يسمح  وبــمــا  السياسية،  املــمــارســة 
املــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي فـــــي الــــــبــــــاد، تــمــاشــيــا 
مـــع الــشــعــار املـــركـــزي الــــذي تــتــبــنــاه السلطة 
العمل  و»أخلقة  الجديدة«  »الجزائر  الحالية 
 تــبــون تعهد بــأن 

ّ
الــســيــاســي«، خــصــوصــا أن

بنودًا  الــجــديــد،  االنتخابات  قــانــون  يتضمن 
توفر الدعم املادي للشباب املقِدم على خوض 

املنافسة االنتخابية.
وعن ذلك، قال الباحث في الشؤون السياسية، 
»العربي الجديد«،  كمال حجام، في تصريح لـ
النقاش حول  إلى تكثيف  »السلطة تدفع   

ّ
إن

االنــتــخــابــات املــســبــقــة، بــهــدف جــر كــل الــقــوى 
الحزبية إلى هذا النقاش، وقد بدأ ذلك يحدث 
يــتــعــلــق بحاجة   األمــــر ال 

ّ
فــعــلــيــا. وأعــتــقــد أن

السلطة إلى برملان جديد وتجديد مؤسسات 
الــدولــة، لــكــون الــبــرملــان الــحــالــي الـــذي مــا زال 
في عهدته سنة ونصف السنة )حتى مايو/
أيــار 2022( أكثر خدمة للسلطة ومــرونــة، إذ 
تــهــمــني عــلــيــه أحـــزابـــهـــا. ولــكــن األمــــر يتعلق 
بتنفيذ  تمسكها  تأكيد  فــي  السلطة  برغبة 
تــبــون منذ ما  أعلنها  الــتــي  الــطــريــق  خريطة 
قبل انتخابه، وكــذلــك تــجــاوز كــل حديث عن 
الحوار   

ّ
أن مبادرات حوار سياسي، واعتبار 

الـــوحـــيـــد هـــو عــبــر صـــنـــاديـــق االنـــتـــخـــابـــات«. 
 »هناك معطى ثالثا يبدو 

ّ
وأضــاف حجام أن

 السلطة تريد أن توجه رسالة 
ّ
مهما، وهو أن

لــلــداخــل والـــخـــارج بــوجــود ســـيـــرورة تغيير 
سياسي طبيعية، وأنــه ال وجــود ملا تصفها 
في  السياسية  بــاألزمــة  املختلفة  املعارضات 

الباد«.
 
ّ
وتــــذهــــب قــــــــراءات ســيــاســيــة أخــــــرى إلـــــى أن
مسبقة،  انتخابات  إجــراء   

ّ
أن تعتبر  السلطة 

الشرعية  معركة  وتصدير  نقل  فــي  سيسهم 
تهم من قبل الشارع 

ُ
من جدار السلطة، التي ت

السياسي بعدم حيازتها على الشرعية، إلى 
املعارضات السياسية التي سيفرض عليها 
إضافة  االنتخابية،  الشرعية  معركة  خــوض 
 أّي انتخابات تمثيلية مقبلة، ستؤدي 

ّ
إلى أن

إلى كسر التحالفات القائمة بني مجموعات 
املــعــارضــة. وتــؤســس الــســلــطــة هـــذه املــقــاربــة 
عــلــى تــجــربــة ســابــقــة حــدثــت فـــي عـــام 2014. 
توافقت  العام،  ذلــك  من  يونيو/حزيران  ففي 
على  املستقلة  والشخصيات  املعارضة  قوى 
أرضية انتقال ديمقراطي، رفضت من خالها 
اإلقــرار بشرعية الرئيس حينها عبد العزيز 
قــد حــاز على واليـــة رئاسية  )كـــان  بوتفليقة 
 تنسيق 

ّ
رابعة، على الرغم من مرضه(، وظــل

املـــواقـــف عــالــيــا بـــني هـــذه الـــقـــوى، لــكــن حــدثــا 
واحدًا كان كافيا لتفجير هذا التنسيق، وهو 
لعام 2017، حني قررت  النيابية  االنتخابات 
كـــبـــرى أحــــــزاب املـــعـــارضـــة املـــشـــاركـــة، بينما 
تمسكت قـــوى أخـــرى بــاملــقــاطــعــة، وكـــان ذلــك 
نهاية التنسيق السياسي، وهو ما استفادت 

منه السلطة.
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة املـــعـــارضـــة  ــقــ لـــكـــن بـــعـــض الــ
ــل مــنــتــبــهــة إلـــــى حــســابــات  ــابـ ــقـ تـــبـــدو فــــي املـ
أقدم  االشتراكية«،  القوى  »جبهة  فـ السلطة، 
ــزاب املــعــارضــة الــســيــاســيــة فـــي الــجــزائــر،  ــ أحـ
»مغامرة  كانت حذرت تبون مما وصفتها بـ
انتخابية« جديدة، قبل إجراء حوار سياسي 
األساسية  والقواعد  املناسبة  الظروف  يوفر 
ملثل هذه االنتخابات، كتنفيذ حزمة إجراءات 
تهدئة، وإطاق الناشطني املعتقلني، وتحرير 
اإلعام والفضاء العام. وقد اعتبر السكرتير 
األول لــلــحــزب، يــوســف أوشــيــش، فــي مؤتمر 
»االنتخابات   

ّ
أن أســبــوع،  قبل  عقد  سياسي 

لــيــســت أولــيــة بــالــنــســبــة لــلــحــزب«. كــمــا أعلن 
»حزب العمال« )اليساري( عن املوقف نفسه، 
بحوار  السلم«  »مجتمع  حركة  طالبت  فيما 
ســـيـــاســـي يــســبــق أي اســـتـــحـــقـــاق انــتــخــابــي. 
غير أنــه ال ُيعرف ما إذا كانت هــذه األحــزاب 

السياسية قادرة على الصمود في موقفها.

السلطة واالنتخابات المبكرة في الجزائر

طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة 
الجزائرية، أمس، عقوبة السجن 12 عامًا في حق رئيس الحكومة السابق 
أحمد أويحيى، بتهم تتعلق بسوء استغالل الوظيفة وتبديد أموال 
محمد  األعمال  رجل  لصالح  مستحقة  غير  امتيازات  ومنح  عمومية 
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.

طلب 12 سنة سجنًا ألويحيى

تقرير

الجزائر ـ عثمان لحياني

تـــــــســـــــّرع الــــســــلــــطــــة فـــــــي الـــــجـــــزائـــــر 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  الـــخـــطـــى لـــحـــث الــ
واملـــدنـــيـــة عــلــى الــــدخــــول مــبــكــرًا في 
ــات، مــنــذ أن أمــــر الــرئــيــس  ــابـ ــتـــخـ أجــــــواء االنـ
عــبــد املــجــيــد تــبــون قــبــل أســبــوعــني بتجهيز 
تمهيدًا إلجــراء  الــجــديــد،  االنتخابات  قــانــون 
انــتــخــابــات نــيــابــة ومحلية مــبــكــرة. ويــاحــظ 
الحكوميني تصريحاتهم  املسؤولني  تكثيف 
بــشــأن هــــذه االنــتــخــابــات والــتــعــهــد بــضــمــان 
نـــزاهـــتـــهـــا، الســــتــــدراج األحـــــــزاب الــســيــاســيــة 

لانخراط في معتركها.
وتبرز أسئلة كثيرة حول دوافع إقدام السلطة 
مبكرة  نيابية  انتخابات  طــرح مشروع  على 
في الجزائر. غير أنه إضافة إلى كونها إحدى 
تبون  بها  تعهد  التي  السياسية  االلتزامات 
خال تسلمه السلطة، وفي سلسلة حــوارات 
ل 

ّ
مث

ُ
ت بــعــد ذلـــك،  صحافية أجــراهــا مــبــاشــرة 

هذه االنتخابات املتوقعة قبل نهاية إبريل/
نــيــســان املــقــبــل، رهـــانـــا تــبــتــغــي مــنــه السلطة 
ــن األهـــــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة  ــ تـــحـــقـــيـــق حــــزمــــة مـ
البالغة األهمية، واملتعلقة بمشروع اإلصاح 
تبون،  يقترحه  الــذي  والدستوري  السياسي 
ورسم توازنات جديدة تساعد على ذلك، بما 
فيها نــقــل الــحــراك الشعبي مــن الــشــارع إلــى 
السياسية  اإلمكانية  تتوفر  حيث  الــبــرملــان، 
املعارضة  واملكونات  املواقف  على  للسيطرة 

في الغالب.
وتــشــيــر الــكــثــيــر مـــن املــعــطــيــات الــســيــاســيــة 
 تــبــون قــد يعمد ســريــعــا إلـــى تنفيذ 

ّ
إلـــى أن

خــطــوتــني مــهــمــتــني. الــخــطــوة األولـــــى إلــغــاء 
العتبة االنتخابية )ضمن قانون االنتخابات 
لضمان  قريبا(  عنه  اإلعـــان  املــقــرر  الجديد 
أكبر مشاركة من القوى السياسية والقوائم 
املـــشـــاركـــة   هــــــذه 

ّ
إلــــــى أن ــرًا  ــظــ نــ ــلـــة،  ــقـ ــتـ املـــسـ

ســتــوســع فــي املــقــابــل وتــحــفــز عــلــى مشاركة 
أكــبــر لــلــنــاخــبــني، وبــالــتــالــي تــفــادي هاجس 
املقاطعة والعزوف االنتخابي، كالذي حدث 
الشعبي  االستفتاء  في  غير مسبوق  بشكل 

قد يعمد تبون لتنفيذ 
خطوتين مهمتين لضمان 

مشاركة واسعة

تراهن السلطة على 
كسر التحالفات القائمة 

بين قوى المعارضة

مشاركة  استدراج  بينها  السياسية  األهداف  من  حزمة 
األحزاب والقوى المختلفة

طرابلس ـ العربي الجديد

ســيــطــر عــلــى املــشــهــد الــلــيــبــي الــحــديــث عن 
موعد االنتخابات، وســط تــراجــع عــن فكرة 
سلطة تنفيذية جديدة، تقود فترة تمهيدية 
يفرزها  أن  املــقــرر  مــن  لانتخابات،  تفضي 
مــلــتــقــى الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي، الـــــذي ال يـــزال 
االخــــتــــاف يــســيــطــر عـــلـــى أعـــضـــائـــه بــشــأن 
آليات اختيار هذه السلطة. ودعت باريس، 
أمس الثاثاء، اللواء الليبي املتقاعد خليفة 
حفتر إلى »االمتناع عن استئناف األعمال 
ــــى »تــركــيــز الـــجـــهـــود« على  الـــعـــدائـــيـــة«، وإلـ
إيــجــاد حــل ســيــاســي. وقـــال مــتــحــدث باسم 
وزارة الخارجية الفرنسية »ال حل عسكريا 
فـــي لــيــبــيــا. األولـــويـــة لتطبيق اتـــفـــاق وقــف 
إطـــاق الــنــار الـــذي تــم التوصل إلــيــه فــي 23 
)املــــاضــــي(، والــــذي  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
يلحظ خـــروج الــقــوات األجــنــبــيــة واملــرتــزقــة 
األجانب، كما استكمال العملية السياسية 
ــم املــتــحــدة«. وأعــلــنــت البعثة  بـــإشـــراف األمــ
األممية، أول من أمس، عن انعقاد االجتماع 
الثاني للجنة القانونية املنبثقة عن ملتقى 
ــوار الـــســـيـــاســـي، عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو  ــحــ الــ
التشريعية  القواعد  لبحث  األربــعــاء،  اليوم 
ــراء االنــتــخــابــات  ــ والــقــانــونــيــة الـــازمـــة إلجــ
نهاية العام املقبل. وكانت اللجنة القانونية، 
الــتــي تضم 18 عــضــوا مــن أعــضــاء امللتقى، 
اجتماعاتها  أول  املــاضــي،  األســبــوع  بـــدأت 
ــول إلــــى تــرتــيــبــات قــانــونــيــة  بـــهـــدف الــــوصــ
ــة مــنــاســبــة لــانــتــخــابــات، الــتــي  ــتـــوريـ ودسـ
قرر ملتقى الحوار السياسي أن تجرى في 

ديسمبر/كانون األول 2021. 
ورغـــــم تــعــثــر جـــــوالت الــــحــــوار بـــني أعــضــاء 
املــلــتــقــى، إال أن مـــصـــادر مــقــربــة مــنــه أكـــدت 
عزمها  األعــضــاء  أبلغت  األممية  البعثة  أن 
استئناف جوالت الحوار بشكل مباشر في 

الرؤية  »حسم«  لـ املقبل،  الشهر  من  السابع 
الــخــاصــة بــاملــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة واألجـــســـام 
ــا. ورجـــحـــت  ــقــــودهــ ــتــ ــة الــــتــــي ســ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
»العربي الجديد«،  لـ التي تحدثت  املصادر، 
أن تستمر الــجــولــة املــقــبــلــة ألكــثــر مــن يــوم، 
لــكــنــهــا نــقــلــت عـــن عـــدد مـــن أعـــضـــاء الــحــوار 
أن  على  البعثة  مــن  تصميما  استشعارهم 
النهائية، وسط  هــي  املقبلة  الــجــولــة  تــكــون 
عـــدة خــيــارات مــطــروحــة، مــن بينها اإلبــقــاء 
إعادة  الحالية مع  السياسية  الهياكل  على 
ــراه عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــ تـــرمـــيـــمـــهـــا، وهـــــو مــــا يـ
الــنــواب محمد عبد الحفيظ »خــيــارًا فرضه 
ــر الـــــواقـــــع«. وانـــطـــلـــقـــت أعــــمــــال ملتقى  ــ األمــ
الحوار السياسي في التاسع من نوفمبر/

تشرين الــثــانــي املــاضــي، واســتــمــرت تسعة 
أيام، حيث تمكن أعضاؤه من التوافق على 
تحديد ديسمبر من العام املقبل موعدًا لبدء 
انتخابات وطنية تمر عبر مرحلة تمهيدية 
عمرها 18 شهرًا، وتقودها سلطة تنفيذية 
جديدة. لكن الخافات سادت أجواء الجولة 
األولى بشأن آليات اختيار شاغلي السلطة، 
ــــوالت الـــاحـــقـــة عـــبـــر تــقــنــيــة  ــــجـ لـــتـــتـــحـــول الـ
الــفــيــديــو، والـــتـــي لـــم تــتــوصــل هـــي األخــــرى 
إلـــى أي تــوافــق بــشــأن نــقــاط الــخــاف حــول 
تلك اآلليات، رغم التصويت على مقترحني 
يقضيان بتقليص أعضاء املجلس الرئاسي 
وإنشاء حكومة موحدة منفصلة عنه. وفي 
الفترة األخيرة، تراجع الحديث بشكل كبير 

عــن الرغبة فــي تكوين سلطة جــديــدة تحل 
مــحــل األجـــســـام الــســيــاســيــة الـــثـــاثـــة، وهــي 
املجلس الرئاسي ومجلس النواب واملجلس 
األعـــلـــى لــلــدولــة، وهـــو مـــا أظــهــرتــه بــيــانــات 
وتصريحات عدة. ورأى النائب محمد عبد 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  الحفيظ، 
تقف  كانت  مــؤخــرًا  العسكري  التصعيد  أن 
مــتــنــفــذة في  وراءه شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
مفاصل الحكم، سواء في طرابلس أو شرق 
الــبــاد، بهدف فــرض أمــر واقــع يوجب على 
املجتمع الدولي التعامل معه، والبديل هو 
عودة الحرب. ورأى الصحافي الليبي سالم 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الورفلي، 
أن األطراف اإلقليمية التي تتقاسم اإلمساك 
بـــزمـــام املـــلـــف الــلــيــبــي لـــن تــســمــح بــمــغــادرة 
حــلــفــائــهــا الــقــابــعــني فـــي الــســلــطــة، فــهــي لن 
ــوه ســيــاســيــة جــديــدة،  تــضــمــن والء أي وجــ
السياسي  الــوضــع  على  فاإلبقاء  وبالتالي 
الـــحـــالـــي مــنــاصــفــة بـــني املــجــلــس الــرئــاســي 
الـــحـــالـــي لـــطـــرف وحـــكـــومـــة جـــديـــدة لــطــرف 
التمهيدية.  املرحلة  لقيادة  آخــر ممكن جــدًا 
اإلقليمي  التأثير  أن  إلــى  لفت  الورفلي  لكن 
املتسارع في امللف الليبي قد يشكل ضغطا 
السياسي،  الــحــوار  جــديــدًا على مستجدات 
موضحا أن وصــول األوضــاع إلــى أن تكون 
طــرابــلــس نــقــطــة تـــمـــاس فـــي الــتــنــافــس بني 
ــر فـــي غــايــة الــخــطــورة  الــقــاهــرة وأنـــقـــرة »أمــ
ــى انــــهــــيــــار األوضــــــــــاع كــلــهــا  ــ قــــد يـــفـــضـــي إلــ
ــاء  ــقـ اإلبـ ســـيـــنـــاريـــو  أن  ورأى  ــــاد«.  ــبـ ــ الـ  فــــي 
ــات شــبــه  ــ ــ عـــلـــى الـــســـيـــاســـيـــني الـــحـــالـــيـــني »بـ
مـــؤكـــد فـــي الــكــوالــيــس الــلــيــبــيــة، ومــظــاهــره 
واضحة في مواقف القادة الذين أدركوا منذ 
 اللحظة األولــى أن حلفاءهم اإلقليميني لن 
يــتــخــلــوا عــنــهــم، حــيــث الـــبـــديـــل الــســيــاســي 
لـــن يـــوفـــر لــلــحــلــفــاء اإلقــلــيــمــيــني أي ضــمــان 

الستمرار مكاسبهم«.

فرنسا تأمر حفتر باالمتناع 
عن األعمال العدائية

اجتماع للجنة 
القانونية المنبثقة عن 

ملتقى الحوار اليوم

الرباط ـ عادل نجدي

يقف حزب »العدالة والتنمية«، قائد االئتاف 
الــحــكــومــي الــحــالــي فـــي املـــغـــرب، الـــيـــوم، على 
أعتاب مرحلة جديدة قد تدفع في اتجاه إعادة 
الــنــظــر فــي مــرجــعــيــتــه، وتــؤثــر عــلــى شعبيته 
وحـــظـــوظـــه فــــي االســـتـــحـــقـــاقـــات االنــتــخــابــيــة 
مــن  مــــخــــاوف  ــررة صـــيـــف 2021، وســـــط  ــ ــقـ ــ املـ
 تــبــايــن املـــواقـــف في 

ّ
ــل تـــصـــدع داخـــلـــه، فـــي ظــ

صفوفه من خطوة إعادة العاقات بني املغرب 
وإسرائيل. ومنذ العاشر من ديسمبر/كانون 
املغربي  العاهل  إعــان  تــاريــخ  الحالي،  األول 
املـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس والـــرئـــيـــس األمــيــركــي 

دونـــالـــد تـــرامـــب، عــن االتـــفـــاق عــلــى استئناف 
ــغــــرب وإســــرائــــيــــل، يــعــيــش  الـــعـــاقـــات بــــني املــ
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« عــلــى صــفــيــح ســاخــن، 
التي  التنظيمية  تباين مواقف هيئاته  جــراء 
لــم تستفق بعد مــن صــدمــة خــطــوة التطبيع، 
بـــني مـــوقـــف رافـــــض لــهــا عـــّبـــرت عــنــه كـــل من 
حركة »التوحيد واإلصــاح«، الذراع الدعوية 
ب 

ّ
لــلــحــزب، والــتــنــظــيــم الــشــبــابــي، وآخــــر تجن

ل باألمانة 
ّ
مــوقــف صــريــح مباشر تمث إعـــان 

العامة للحزب.
وفــيــمــا وجـــــدت قـــيـــادة الــــحــــزب، الـــــذي يبني 
عــقــيــدتــه الــســيــاســيــة مــنــذ نــشــأتــه عــلــى رفــض 
الــتــطــبــيــع، نــفــســهــا فــــي مـــوقـــف مـــحـــرج أمــــام 
قواعدها والـــرأي الــعــام، وهــي تصطدم بقرار 
استئناف العاقات مع تل أبيب، ألقى توقيع 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، سعد  ـــ األمـــــني الـــعـــام لـ
للحكومة،  رئيسا  بصفته  العثماني،  الــديــن 
الــربــاط وواشنطن  على اإلعـــان الثاثي بــني 
وتــل أبــيــب، بظاله على الــحــزب، ووصــل إلى 
حـــد املــطــالــبــة بــإقــالــتــه والـــدعـــوة إلـــى مؤتمر 

استثنائي لإطاحة به من على رأس الحزب.
 االرتباك سيد املوقف، إذ لم يستطع 

ّ
وبــدا أن

»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« حــســم مــوقــفــه خشية 
ــور فــي حـــال عــقــد بــرملــان الــحــزب  انــفــجــار األمــ
)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 األمــني 
إرجــاء عقد  كــان  العام باالستقالة. وبقدر ما 
املجلس الوطني من دون تحديد موعد جديد 
االجتماع  مخرجات   

ّ
أن إلــى  مـــرده  لتنظيمه، 

 الثابت وسط 
ّ
لم تكن لتسهم في الحل، إال أن

مــرحــلــة االرتـــبـــاك هـــذه، والــتــقــاطــع السياسي 
أحدثه  الــذي  التنظيمي  التوتر   

ّ
أن والشعبي، 

التطبيع لن يتوقف، وأن ما قبل هذه املرحلة 
للحزب اإلسامي  بالنسبة  ليس كما بعدها 
الــــذي كـــان يــمــنــي الــنــفــس بــقــيــادة حــكــومــة ما 
بعد انتخابات 2021، في مؤشر على استمرار 
عــنــفــوانــه الــســيــاســي الـــذي بـــدأ مــع لحظة 20 
من  املغربية  )النسخة   2011 فــبــرايــر/شــبــاط 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي( وتـــــوج بـــقـــيـــادة حــكــومــتــني 

متتاليتني.
وإلى اآلن، يبدو أن املساعي لتطويق ارتدادات 
التطبيع على البيت الداخلي وتجنيب الحزب 
انــعــكــاســات أزمــــة كــبــيــرة، لــن تــكــون بــا ثمن. 
فسواء راهنت قيادة »العدالة والتنمية« على 
عامل الوقت المتصاص الغضب العارم الذي 
املختلفة،  الــحــزب وهيئاته  قــواعــد  فــي  يسود 
أم على تدخل األمــني العام السابق عبد اإلله 
بنكيران، للجم غضب املناصرين ومعارضي 
 واقع الحزب اليوم يشير 

ّ
خطوة التطبيع، فإن

إلى أنه يعيش على إيقاع أزمة داخلية خانقة. 
ومنذ إبعاد بنكيران عن رئاسة الحكومة في 
25 مـــارس/آذار 2017 وتشكيل حكومة سعد 
الـــديـــن الــعــثــمــانــي، والـــحـــزب يـــواجـــه مــشــاكــل 

داخــلــيــة، أصــبــحــت مــع مــــرور الــوقــت تتعمق 
 تــبــاعــد اآلراء واملـــواقـــف وغــيــاب 

ّ
أكــثــر فــي ظـــل

أي مـــبـــادرة الحـــتـــواء الـــوضـــع. وعـــلـــى الــرغــم 
مـــن إطــــاق الـــقـــيـــادة الــحــالــيــة حـــــوارًا داخــلــيــا 
لــرأب الصدع الــذي أحدثه ما بــات يعرف في 
»الــبــلــوكــاج« الـــذي أطـــاح ببنكيران،  املــغــرب بـــ
األزمــة،  على  للتغطية  املستمرة  ومحاوالتها 
إال أنــهــا لــم تفلح إلــى حــّد اآلن فــي مسعاها، 
املغرب  بني  العاقات  استئناف  اتفاق  ليأتي 

وإسرائيل ويزيد األزمة الداخلية للحزب.
وإذا كـــان »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« قــد تــمــّكــن من 
تقديم نموذج سياسي فريد، في قدرته على 
الــتــنــظــيــم الـــحـــزبـــي، والـــحـــفـــاظ عــلــى وحــدتــه 
الــداخــلــيــة فــي أصــعــب املـــراحـــل الــتــي مــر بها، 
الــتــطــبــيــع يــفــرض تــحــديــا كبيرًا  إال أن حـــدث 
عليه في مواجهة األحزاب السياسية األخرى 
التي تسعى للوصول إلى السلطة وتعارض 
استمرار الحزب ذي التوجه اإلسامي فيها. 
ويسود تخوف في صفوف مناضلي الحزب، 
الذي ارتبطت نجاحاته منذ نشأته في 1998 
أن  من  الخارجية،  أزماته  إدارة  في  بفاعليته 
التطبيع على شعبيته وحظوظه  قــرار  يؤثر 
صيف  املــقــررة  االنتخابية  االستحقاقات  في 
2021، وســط خشية مــن تــصــدع داخــلــه جــراء 
اســتــقــاالت متوقعة فــي صــفــوفــه، مــن دون أن 

يصل األمر إلى حدوث انشقاق.
وتـــجـــد قـــيـــادة الـــحـــزب نــفــســهــا أمـــــام مــفــتــرق 
طرق من أجل إعادة ترتيب أوراقها باإلجابة 
ــو: كــيــف يــمــكــن لــحــزب  ــؤال رئــيــســي هــ ــ عـــن سـ
الشعارات  بني  التوفيق  إسامية،  بمرجعية 
املــلــزمــة الــتــي رفــعــهــا مــنــذ والدتــــــه، وطبيعة 
الحزب  أخــرى، هل  املغربية؟ وبعبارة  الدولة 
مع  الــدولــة  فــي مؤسسات  للمشاركة  مستعد 
تــحــّمــل املــســؤولــيــة الــســيــاســيــة لــكــل الـــقـــرارات 

»العدالة والتنمية« المغربي: أزمة تنظيمية وسياسية
تقرير 

أرجأ الحزب عقد المجلس 
الوطني فيه من دون 

تحديد موعد جديد

استبعد قيادي في
 الحزب أن يؤدي »زلزال 
التطبيع« إلى تصدعه

يعيش حزب »العدالة 
والتنمية« المغربي أزمة 

داخلية، جراء التباين 
الشديد بين مواقف 

هيئاته التنظيمية من 
خطوة التطبيع مع 

إسرائيل

بحلوها ومرها، أم أنه غير قادر على تحّمل 
من  ذلـــك  يقتضيه  مــا  مــع  السياسية  كلفتها 

تموقع خارج البيت الحكومي؟
»الــعــدالــة  بــالــنــســبــة لــعــضــو األمـــانـــة الــعــامــة لـــ
املرحلة   

ّ
فــإن أفتاتي،  العزيز  عبد  والتنمية«، 

الــجــديــدة الــتــي دخــلــهــا املــغــرب بــعــد التوقيع 
»تقتضي  إســرائــيــل  مــع  التطبيع  اتــفــاق  على 
 سياسيا للحزب، ومؤسسات جديدة 

ً
تأهيا

مقاربة  وبــلــورة  منسجمة،  جماعية  وقــيــادة 
بهدوء  التفكير  وكــذلــك  املتوسط،  املــدى  على 
ملرحلة مواجهة املشروع الصهيوني«. واعتبر 
 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  أفتاتي 

»موقف املغاربة الرافض لكل أشكال التطبيع 
مــــع الـــكـــيـــان هــــو املــــؤطــــر لـــلـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
لكن مع االستماتة  املغربية،  األحــزاب  وباقي 
فــي الــدفــاع عــن القضية الوطنية )فــي إشــارة 
لــقــضــيــة الـــصـــحـــراء(، أي رصــيــد الـــتـــراكـــم في 
شأن الحسم النهائي للنزاع املفتعل من قبل 
الــتــبــاس بمسألة  لــكــن مــن دون أي  الــجــزائــر، 
رفض مقايضة القضية الوطنية باملوقف من 

الكيان الصهيوني«.
ــزال  ــ ــــؤدي »زلــ وفـــيـــمـــا اســتــبــعــد أفـــتـــاتـــي أن يــ
ــراط  ــ ــفـ ــ ــــزب وانـ ــــحـ ــدع الـ الـــتـــطـــبـــيـــع« إلــــــى تــــصــ
عــقــده، مــؤكــدًا »ضـــرورة توفير قــيــادة الحزب 
للتأهيل  واإلعـــداد  التطبيع  مواجهة  أرضــيــة 
الــتــنــظــيــمــي«، قـــال أســتــاذ الــعــلــوم السياسية 
فــي الــكــلــيــة مــتــعــددة الــتــخــصــصــات فــي تـــازة، 
إسماعيل حمودي، إنه »من خال ردود الفعل 
إلــى حــّد اآلن، ملسنا وجود  عّبر عنها علنا 

ُ
امل

غضب قوي بني قواعد الحزب وقياداته، لكن 
ــه تـــراجـــعـــت تـــدريـــجـــيـــا، خــصــوصــا بعد  ــّدتـ حـ
حملة تــواصــل داخــلــيــة قــام بها األمـــني العام 
الــســابــق لــلــعــدالــة والــتــنــمــيــة بــاتــجــاه هيئات 
ــلـــحـــزب، عــلــى  وطـــنـــيـــة ومــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة لـ

ــر فـــي الـــبـــرملـــان.  ــيـ ــاء فـــريـــق األخـ ــا أعـــضـ ــهـ رأسـ
ــاء هــــذه الــهــيــئــات نــحــو ثلثي  ويــشــكــل أعـــضـ
أعــضــاء املــجــلــس الــوطــنــي لــلــحــزب«. وأضـــاف 
 
ّ
حمودي، في حديث مع »العربي الجديد«، أن

والتنمية نجحت، مؤقتا، في  »العدالة  قيادة 
امــتــصــاص الــغــضــب الــحــزبــي، وقـــد ســاعــدهــا 
بنكيران على األقل إلى اآلن، وذلك في انتظار 
انــعــقــاد املــجــلــس الــوطــنــي ملــعــرفــة التوجهات 
القائمة داخـــل الــحــزب مما جـــرى، ومــا يمكن 
أن يترتب عن ذلــك«. ورجح أن »تتراجع حدة 
الغضب مع مرور الوقت، إذ مّر الحزب بوقائع 
مشابهة رّجح من خالها مرجعيته الوطنية 
ــه  ــوّجـ ــتـ ــلـــى مـــرجـــعـــيـــتـــه الــــديــــنــــيــــة، وهـــــــذا الـ عـ
بصدد  فنحن  املستقبل،  فــي  أكــثــر  سيتعّمق 
حزب يتحول تدريجيا من حزب ذي مرجعية 
إسامية إلى حزب ذي مرجعية وطنية أواًل«.

وعن مدى انعكاس التطبيع على حظوظه في 
االنتخابات املقبلة جراء األزمة التي يعيشها 
قــال حمودي: »هناك رأي معني داخل  حاليا، 
الـــحـــزب وخـــارجـــه يـــؤكـــد أن مـــواقـــف الــعــدالــة 
ــــال الــــواليــــة الـــحـــالـــيـــة بــقــيــادة  والــتــنــمــيــة خـ
وحقوق  الديمقراطية  قضايا  من  العثماني، 
اإلنـــســـان وأخـــيـــرًا الــتــطــبــيــع، قـــد تـــؤثـــر سلبا 
وبــشــكــل جــوهــري عــلــى قــاعــدتــه االنــتــخــابــيــة، 
ــرأي،  لــكــن ال شـــيء يــدفــع إلـــى تــرجــيــح هـــذا الــ
كونه يتوقف كذلك على الطريقة التي سيبرر 
بــهــا الـــحـــزب تــلــك املـــواقـــف ألعــضــائــه أســاســا 
ــيـــة«. وأضــــــــاف: »حــتــى  ــابـ ــتـــخـ ولـــقـــاعـــدتـــه االنـ
لــو افــتــرضــنــا أن تــأثــيــر املــوقــف مــن التطبيع 
مرجح، أتصور أنه سيكون محدودًا، بالنظر 
 العدالة والتنمية ال 

ّ
إلى عوامل عدة، منها أن

التنظيمية األولــــى حــزبــيــا، وألن  الــقــوة  ــزال  يـ
غالبية املعارضني لقرار التطبيع ال يصوتون 

في االنتخابات أساسا«. تخوف من تأثير التطبيع على حظوظ الحزب االنتخابية )فاضل سنا/فرانس برس(

تسعى السلطة لضمان مشاركة واسعة في االنتخابات )رياض كرامدي/فرانس برس(
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العقوبات األميركية ُتمتّن تعاونهما

تركيا ـ روسيا: 
تجديد التفاهمات

جاووش أوغلو:
 لدينا موقف مشترك إزاء 

مختلف القضايا

ملجموعة  الثامن  االجتماع  أظهر 
املشترك  االستراتيجي  التخطيط 
الـــروســـي ـ الــتــركــي فـــي ســوتــشــي 
على سواحل البحر األســود، أمــس الثاثاء، 
بــــني وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
الفــــروف والــتــركــي مــولــود جــــاووش أوغــلــو، 
متانة العاقات بني البلدين، رغم العقوبات 
أنــقــرة على خلفية  األمــيــركــيــة األخــيــرة على 
الـــروســـيـــة.   »400 »أس  مـــنـــظـــومـــة  شـــرائـــهـــا 
االجــتــمــاع ملختلف  الجانبان خــال  وتــطــّرق 
املــلــفــات املــتــشــابــكــة، مـــن ســـوريـــة إلــــى ليبيا 
ــاخ، بــاإلضــافــة  ــ ــارابـ ــ ــاغـــورنـــو كـ إلــــى إقــلــيــم نـ
للتعاون في الشؤون النفطية واالقتصادية 
ــة. وأكــــــد الفــــــــروف أن الـــتـــعـــاون  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
الــعــســكــري بــني مــوســكــو وأنــقــرة سيتواصل 
رغــــم الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، مــشــيــرًا إلــــى أن 
تركيا  عــزم  »يــقــّدر  الرئيس فاديمير بوتني 
على مواصلة الــتــعــاون فــي هــذا املــجــال رغم 
الضغوط غير الشرعية لواشنطن«. واعتبر 
الفــــروف أن الــعــاقــات الــروســيــة ـ الــتــركــيــة ال 
تخضع لضغط العقوبات الغربية. وأضاف 
أن »واشنطن تمارس ضغوطا شديدة على 
أنـــقـــرة بــطــرق غــيــر مــشــروعــة، ورغــــم ذلـــك لم 

تتراجع تركيا، وهذا مثير لإعجاب«.
ــــروف عــلــى أن  فـــي املــلــف الـــســـوري، شــــّدد الفـ
مسار أستانة )يضّم تركيا وروسيا وإيران(، 

عــن عاقاتها مــع حلف شــمــال األطــلــســي أو 
االتحاد األوروبي«. 

في امللف الليبي، أوضح جاووش أوغلو أن 
من  روسيا  مع  بذلت جهودًا حثيثة  تركيا 
أجــل وقــف إطــاق النار في ليبيا، والنقطة 
التي وصا إليها هي تتويج لتلك الجهود 

الحل  بــأن  تــؤمــن  تركيا  أن  املشتركة. وذكـــر 
السياسي هو الوحيد في ليبيا، مستدركا: 
»إال أن االنقابي حفتر أظهر إرادة مغايرة 
الوضع  لــذلــك، وهجم على طــرابــلــس، ولكن 
ــيــــدان بــفــضــل الـــدعـــم املــقــدم  تــــــوازن عــلــى املــ
ــة بــمــوجــب  مـــن تــركــيــا لــلــحــكــومــة املـــشـــروعـ
ــار إلــى أن تركيا وقعت  اتــفــاق مــعــهــا«. وأشـ
ليبيا،  في  الشرعية  الحكومة  مع  اتفاقيات 
أن »هذه  السابقة، مضيفا  الحكومات  ومــع 
ــــاس وجــــودنــــا هـــنـــاك،  ــيـــات هــــي أســ ــاقـ ــفـ االتـ
كتقديم االستشارات العسكرية والتدريبية. 
وجودنا قانوني ومشروع، لذلك ال يحق ألي 
دولة أو شخص بما في ذلك حفتر املطالبة 
بمغادرة تركيا لأراضي الليبية، والوضع 

هـــكـــذا طـــاملـــا االتـــفـــاقـــيـــات ســــاريــــة«. وحـــول 
وروسيا،  تركيا  بني  االقتصادية  العاقات 
أعلن أن البلدين يهدفان إلى تبادل تجاري 
بقيمة 100 مليار دوالر، إال أن وباء كورونا 
الرسوم  إزالـــة  إلــى  عرقل األمـــر. لكنه تطرق 
التجارية،  الحركة  أمــام  األخــرى  واملعوقات 
معربا عن ترحيبه بزيادة روسيا حصص 
أمله في إنشاء  التركية. وأبــدى  الــصــادرات 
املركز املشترك ملراقبة وقف إطاق النار في 
ناغورنو كاراباخ في أســرع وقــت«. وكشف 
لقاح »سبوتنيك  لتصنيع  أنقرة تسعى  أن 
فــــي« الــــروســــي املـــضـــاد لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 

محليا. 
)العربي الجديد، األناضول، رويترز، فرانس برس(
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سياسة

أرسى الطرفان الروسي 
والتركي تفاهمات 

جديدة لتمتين التعاون، 
في لقاء مشترك، 

أمس الثالثاء، هو األول 
من نوعه منذ فرض 

واشنطن عقوبات 
على أنقرة

)Getty( جاووش أوغلو والفروف في سوتشي أمس

هـــو الــصــيــغــة األكـــثـــر فــاعــلــيــة فـــي مـــا يتعلق 
بــالــقــضــيــة الـــســـوريـــة، مـــذّكـــرًا بــدعــم موسكو 

لعمل اللجنة الدستورية سياسيا.
في امللف الليبي، أكــد الفــروف على ضــرورة 
ــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي الــــبــــاد  ــ ــدة وقـ ــانــ ــســ مــ
مـــن خــــال دعــــم الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الليبية 
املشتركة »5+5« )تضّم 5 ضباط من حكومة 
الــــوفــــاق و5 آخــــريــــن مــــن مــلــيــشــيــات الـــلـــواء 
النفط  أن  املــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر(. وأضــــاف 
في ليبيا هو الثروة املشتركة للشعب، وعلى 
الدخل  أن تأخذ نصيبا من  األطـــراف  جميع 
ــذي يـــتـــم الـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن صــــادراتــــه.  ــ الــ
وحول إقليم ناغورنو كاراباخ، شّدد الفروف 
على أن االتفاق الروسي ـ التركي يضمن عدم 

تسلل املرتزقة األجانب إلى املنطقة.
مــن جهته، رأى جـــاووش أوغــلــو، أن »لدينا 
إزاء مختلف  مــوقــفــا مشتركا  روســيــا(  )مـــع 
الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة«. ولــفــت إلــى 
ــفـــروضـــة على  املـ الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة  أن 
الصناعات  مؤسسة  فــي  بـــارزة  شخصيات 
ــة، تــعــتــبــر اعـــــتـــــداًء عــلــى  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــاعـ ــدفـ الـ
الحقوق السيادية لباده. وأوضح أن تركيا 
لــن تــتــراجــع عــن خــطــواتــهــا الــرامــيــة لتعزيز 
صــنــاعــاتــهــا الـــدفـــاعـــيـــة بــســبــب الــعــقــوبــات، 
األول  ديسمبر/كانون   14 في  رضت 

ُ
ف التي 

الحالي. وحول منظومة »أس 400«، قال إن 
اتفاق  قانونيا، ألن  العقوبات خاطئ  »قــرار 
شـــراء منظومات الــدفــاع الــجــوي بــني تركيا 
ــا تـــم تــوقــيــعــه قــبــل صـــــدور قــانــون  ــيــ وروســ
ــانــــون مــكــافــحــة أعــــــداء الـــواليـــات  كــاتــســا )قــ
ــــعــــه الـــرئـــيـــس الـــخـــاســـر 

ّ
ــذي وق ــ ــ ــتــــحــــدة، الـ املــ

بالرئاسيات األميركية دونالد ترامب في 2 
أغسطس/ آب 2017(«.

ولفت جاووش أوغلو إلى أن تركيا اختارت 
»أس   جميع املشاكل بما فيها املتعلقة بـ

ّ
حل

400« عن طريق الحوار، والــواليــات املتحدة 
أبـــدت رغــبــة فــي الــتــعــاون عــبــر الــحــوار عقب 
قرار العقوبات. ولتبديد املخاوف األوروبية 
ــي، أن  ــركــ ــتــ ــر الـــــوزيـــــر الــ ــبـ ــتـ ــة، اعـ ــيــ ــلــــســ واألطــ
 
ً
بديا ليست  روسيا  مع  التركية  »العاقات 

الكونغرس يُسقط »فيتو« ترامب

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

ُيــفــتــرض بــعــد نــحــو 3 أســابــيــع أن تـــطـــوي الـــواليـــات 
املــتــحــدة صــفــحــة الــرئــيــس الــخــاســر فــي انــتــخــابــات 3 
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي دونالد ترامب، لتبدأ 
واليــــة الــرئــيــس املــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن رســمــيــا فـــي 20 
يناير/كانون الثاني املقبل. وال يبدو أن خروج ترامب 
 الصخب 

ّ
مــن البيت األبــيــض سيكون عــاديــا، فــي ظــل

ــــذي يــمــارســه عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  الـ
 الــتــفــكــك الـــجـــمـــهـــوري مـــن حــولــه 

ّ
ــن جـــهـــة، وفــــي ظــــل مـ

مــن جــهــة أخــــرى. وعــشــيــة الــســادس مــن يــنــايــر املقبل، 
املـــوعـــد املــفــتــرض لــتــحــشــيــد أنـــصـــار تـــرامـــب مــيــدانــيــا 
رفضا لنتائج الرئاسيات، سقط حق النقض »فيتو« 
الــرئــاســي لــلــمــرة األولــــى فــي عــهــد تــرامــب فــي مجلس 
النواب، في مشروع موازنة الدفاع، في أضعف موقف 

تشريعي للرئيس الـ45.
النواب »فيتو«  ألغى مجلس  الــدفــاع،  في ملف موازنة 
ترامب على مشروع املوازنة، وهو أول إبطال من نوعه 
في عهد الرئيس الخاسر. مع العلم أن ترامب استخدم 
الفيتو الرئاسي ضد تسعة قوانني خال واليته، لكن 
الكونغرس لم يتمكن من جمع األصوات الازمة إللغاء 
القانون في  مــشــروع  نائبا على  أي منها. ووافـــق 322 
إللغاء  جمهوريني   109 تصويت  مــع  نائبا،   78 مقابل 
مجلس  موافقة  على  الحصول  أيضا  ويتعنّي  الفيتو. 
الــشــيــوخ، الــــذي مـــن املــتــوقــع أن يـــصـــّوت فـــي األســبــوع 
الــحــالــي عــلــى تــجــاوز تــرامــب، بأغلبية الــثــلــثــني. وكــان 
ترامب قد رفض املشروع األسبوع املاضي ألنه لم يشمل 
إلغاء املادة 230، التي تؤمن الحماية ألصحاب شركات 
ــذي يــنــشــره املــســتــخــدمــون،  اإلنــتــرنــت مـــن املــضــمــون الــ
معتبرًا أنه فشل في فرض قيود على شركات التواصل 
االجتماعي، التي اّدعى أنها كانت متحيزة ضده خال 

حملته االنتخابية.
كما يــعــارض تــرامــب أيــضــا اللغة الــتــي تسمح بــإعــادة 
تسمية الــقــواعــد الــعــســكــريــة الــتــي تحمل أســمــاء قــادة 
ـ   1861( األميركية  األهلية  الــحــرب  فــي  الكونفيدرالية 
جدر اإلشارة إلى أن القانون يتيح زيادة رواتب 

ُ
1865(. ت

القوات األميركية بنسبة 3 في املائة، ويفّوض أكثر من 
740.5 مليار دوالر للبرامج العسكرية واإلنشاءات.

بدورها، أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، 
ــام بــــدوره لــضــمــان أن  عــقــب الــتــصــويــت أن »املــجــلــس قـ
يصبح مشروع املوازنة قانونا، على الرغم من جهود 
الرئيس التخريبية الخطيرة«. أما رئيس لجنة القوات 
املسلحة بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري من 
القانون  مــشــروع  إينهوفي، فوصف  أوكــاهــومــا، جيم 
وقواتنا«. وسبق  القومي  ألمننا  للغاية  »حيوي  بأنه 
لــتــرامــب أن نــجــح فـــي فــــرض االنـــضـــبـــاط الــحــزبــي في 
مــوازنــة  على  التصويت  لكن  عــهــده،  طيلة  الكونغرس 
الدفاع أظهر حــدود تأثيره في األسابيع األخيرة قبل 
مغادرته منصبه. وجــاء تصويت املجلس بعد دقائق 
الــنــواب، ضد  فــي مجلس  مــن تصويت 130 جمهوريا 
خــطــة يــدعــمــهــا تــرامــب لـــزيـــادة مــســاعــدات اإلغـــاثـــة من 

فيروس كورونا من 600 دوالر إلى 2000 دوالر. 
وكـــــان تـــرامـــب هــــدد أليـــــام بـــعـــدم الــتــوقــيــع عــلــى خطة 
الــتــحــفــيــز االقـــتـــصـــادي فـــي مــواجــهــة تـــداعـــيـــات األزمــــة 
ــر الــخــزانــة فـــي إدارتـــــه ستيفن   وزيــ

ّ
الــوبــائــيــة، رغـــم أن

مينوتشني، شــارك في صياغتها وحــازت دعما واسع 
النطاق من الحزبني في الكونغرس. 

ــع الــدعــم  ــراجـ ــا جــــرى الـــضـــوء عــلــى مــــدى تـ ـــط مـ
ّ
ــل وسـ

الجمهوري املستمر لترامب. وفي مؤشر إلى تراجع 

نـــفـــوذه، نــشــرت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك بـــوســـت« الــتــي 
يملكها روبــرت مــردوخ، وهو واحــد من أبــرز مؤيدي 
املــاضــي، تطلب  األحـــد  يــوم  افتتاحية  تــرامــب، مقالة 
منه »إيقاف الجنون« واإلقــرار بخسارة االنتخابات. 
وجـــاء فــي الصحيفة: »الــســّيــد الــرئــيــس، حــان الوقت 
في  االستمرار  لكن  الــســوداء،  الكوميديا  هــذه  إلنهاء 
هــذا الــطــريــق أمــر مــدّمــر. إذا كنت مــصــّرًا على قضاء 
 شيء، 

ّ
املنصب مهددًا بإحراق كل أيامك األخيرة في 

ذكر«. 
ُ
فهكذا ست

العلم األبــيــض بعد، ويعمل على  لــم يرفع  تــرامــب  لكن 
حــشــد مــؤيــديــه فـــي واشــنــطــن فـــي 6 يــنــايــر املــقــبــل، في 
ــيـــرة لــلــضــغــط عــلــى الــكــونــغــرس مـــن أجــل  مــحــاولــة أخـ
عــدم املــصــادقــة على فــوز بــايــدن فــي االنــتــخــابــات. ومن 
الذين ينتمون  لترامب  املؤيدين  أن ينزل آالف  املتوقع 
ملجموعات مختلفة مــن كــل أنــحــاء الــبــاد، إلــى شــوارع 
العاصمة األميركية، تأييدًا لتصريحات عير مدعومة 

ة لترامب عن تزوير انتخابي واسع النطاق. 
ّ
بأدل

بــايــدن،  الــخــاســر على عرقلة عمل  الــرئــيــس  كما يعمل 
الـــذي كشف أول مــن أمــس االثــنــني، أن املــوظــفــني الذين 
)البنتاغون( يعرقلون  الدفاع  عّينهم ترامب في وزارة 
ر من أن الواليات املتحدة 

ّ
عملية انتقال السلطة. وحــذ

ــراء ذلـــك. وبــعــد تلقيه مع  قــد تــواجــه مــخــاطــر أمــنــيــة جـ
القومي من  نائبته كاماال هاريس إحاطة حــول األمــن 
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 
كريس  املحلل  وذكــر  املقبلة.  املرحلة  فــي  الجمهوريني 
سيليزا في مقال له على موقع »سي أن أن«، أن »بايدن 
مما  التسوية  على  انفتاحا  أكثر  الجمهوريني  يعتبر 
ــيـــة«. وأضــــاف  ــع املـــاضـ ــ أظـــهـــروا خــــال الـــســـنـــوات األربــ
سيليزا أن »الكاتب في صحيفة وول ستريت جورنال، 
جــيــرالــد أف ســـايـــب، كــشــف عـــن مــحــادثــة اعــتــبــر فيها 
بــايــدن أنــه مــن املمكن جــدًا إحــيــاء فكرة الوسطية، وأن 
هناك عددًا كافيا من املشّرعني الجمهوريني املستعدين 
ملقابلته في منتصف الطريق، حتى يتمكن من إنجاز 

األمور في الكونغرس«.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث

Wednesday 30 December 2020
األربعاء 30 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  15  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة


